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UTOPILI PIENI DZE 
W OMEDZE 
Agencja finansowa 
na Krakowskiej 
pobierała pieniądze 

od klientów 
- ale nie wysyłała ich 
tam, gdzie trzeba. 

B ędziemy sukcesywnie oddawać pienią
dze -"takie zapewnienie usłyszeliśmy 

z ust Katarzyny K., która została zatrzy
mana prr.ez policję wraz re swym mężem 
Dariusrem K. w miniony piątek 23 czeiw

ca. Powodem policyjnych działań były zgł~ 
szenia,jakienapłynęlytegodniaonieprawi

dłowościach w funkcjonowaniu prow~ 
nej prr.ez maJWnków Agencji Finansowej 
Omega, mającej swoje biuro na ul. Krakow
skiej w Łowiczu, a jesz.cze niedawno także 
w centrum handlowym Inten:narche. Zgła
szający, których każdego dnia przybywa, 
powiadomili policję o tym, że pieniądze 
wpłacane w agencji, z tytułu różnych 
opłat, spłat kredytów itd. nie trafiają 
na konta adresatów. Zaległości sąjuż 
kilkumiesięczne, a prowadzący agencję nie 
podejmują żadnych działań, by sprawy te 
wyprostować. Małżeństwo po złożeniu 
wyjaśnień zostało zwolnione w sobotę 

W tym tygodniu agencja na Krakow
skiej już nie była czynna. 

24 crerwca Prokurator zastosował wobec 
obojga środek zapobiegawczy w postaci 
dozoru policyjnego i zakazu opuszczania 
kraju. Plzyjęto, że czyn jakiego się dopuścili 
to oszustwo na szkodę klientów, za co grozi 
im od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wol
ności. 

Prokurator Marek Kryszkiewicz z Pro
kuratury Rejonowej w Łowiczu powiedział 
nam w poniedziałek, że w kilkunastu zgł~ 

sreniach jakie odebrała policja widnieją róż
ne kwoty" od najniższej 37 zł do 880 zł. 
- Sprawa jest rozwojowa, spodziewamy się, 
że będzie dotyczyła bardzo wielu osób, ze 
względu na rodzaj działalności prowadzo
nej przez agencję - uważa sref łowickiej 
prokuratury. 

S kontaktowaliśmy się z wieloma osoba
mi poszkodowanymi. Kwoty, o któ

rych mowa, sięgają dwóch a nawet pięciu 
tysięcy złotych. Poszkodowani są zarów
no mieszkańcy Łowicza, jak i okoliczni rol
nicy, którzy skusili się na dokonanie tam. 
przelewów. - Opłaciłem 28 kwietnia KRUS 
za drugi kwartał, oprócz tego rachunki za 
telefony, w swnie prawie 800 zł - opowiada 
nam Ireneusz Słubik, rolnik z Wicia -A teraz 
dostałem z KR.US informację, że zalegam 
z opłatami. Każą płacić do końca kwartału 
bo inaczej będą naliczać odsetki. I muszę 
płacić jeszcze raz, bo mam do.finansowanie 
na utwardzenie podwórka kostką i nie do
s~pieniędzy,jeśli nie będzie WSZ}lttko ure
gulowane. 

Pan Ireneusz w piątek 23 czerwca był 
pod agencją od godz. 9 do 17, kiedy topoli
cja zatrzymała Katarzynę K Tego dnia kil
kadziesiąt osób domagało się w lokalu Ome
gi zwrotu pieniędzy łub natychmiastowego 
uregulowania wpłat Ludzi ponosiły em~ 
cje. dok na str. 4 
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Dzieci, które licznie zgromadziły się pod dachem muszli na uroczystości 
otwarcia, nie wiedziały, że nie powinny były zostać wpuszczone na obiekt. 

50 ł·ysięcy kary za muszlę 

Dwór Staropolski, 
Zieleński i Puccini 

· choć dach na głowy nie spadnie 
Rally Łyszkowice w niedzielę Nadzór Budowlany czeka już tylko na dowody, 

Trzy koncerty muzyki poważnej 
i operowej, związane z jubileuszem 
870-łecia miasta, odbędą się 2, 5 i 8 
lipca w muzeum przy Starym Rynku 
i katedrze. 

W niedzielę 2 lipca o godzinie 20.00 
w sali barokowej Muzeum 

w Łowiczu odbędzie się koncert inaugu
racyjny siódmej edycji ogólnopolskiego 
festiwalu ,,KOLORY POLSKI". Głów-

NAUKA 
JAZDY 
KONNEJ 

Łowicz ul. Armii Krajowej 100 
tel. &94·669·147- · 

nym organizatorem koncertu jest Filhar
monia Łódzka, która trzyma pieczę nad 
całą letnią trasą koncertową ,,Kolorów 
Polski". W Łowiczu .wystąpi Kapela 
Dworska Consorcium Sedinium, w której 
na skrzypcach barokowych zagra Violet
ta Szopa-Tomczyk, oprócz niej: Aleksan
der Tomczyk - flet, gemshorn, Mateusz 
Kowalski - viola da gamba, Urszula Sta
wicka - klawesyn. 

dok na str. 6 
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W niedzielę 2 lipca odbędzie się trzeci 
samochodowy Rajd Łyszkowicki. 
Organizatorzy - GOK Łyszkowi

ce orazintemetowyserwisRajdowanie, przy
gotowali dla zawodników 8 zaplanowanych 
prób o zróżnicowanej nawierzchni. Naj
większą atrakcją będą z pewnością aż 3 ~ 
odcinki specjalne przekraczające swoją dłu
gością 3 km. Dwa z nich prowadzą przez 
leśne chóżki,jedensuperOS zaplanowano na 
terenie dawnej kopalni piachu. Wpisowe: 80 
zł. S7.C'Z.egÓłowy hannonogram imprezy:maj
dajesięnastroniewww.rajdowanie.n-s.pl. (tb) 

Skosił łąkę, zabrał siano 

Z głoszenia faktu dość nietypowej kra
dzieży przyjęli funkcjonariusre K~ 
mendy Powiatowej Policji w Łowi

czu w piątek 23 czerwca. Dotyczyło ono 
bowiem skoszenia przez nieustalonych 
sprawców 1 ha łąki i zabrania z niej siana, 
którego wartość wynosiła I .OOO zł. Do zda
rzenia dojść mogło między 1Oa23 crerwca 
w Mystkowicach w gminie Łowicz. (mwk) 

którymi mają być wycinki z gazet 

K arę w wysokości 50 tysięcy złotych 
zapłaci łowicki ratusz za nielegalne 

użytkowanie muszli koncertowej na Bł~ 
niach. Zanim bowiem 22 crerwca miasto 
uzyskało pozwolenie na użytkowanie obiek
tu, odbyły się tam już bowiem trzy poważ
ne imprezy: uroczyste otwarcie muszli kon
certowej z udziałem dzieci z łowickich szkół, 
dwudniowe Juwenalia oraz Biegi Trzeźw~ 
śc~ organizowane prr.ez alkoholików-abs
tynentów z Pasiaczka. 

Inwestor, którym jest gmina ini.asto 
Łowicz, winien zgodnie z prawem budowla
nym przed przystąpieniem do użytkowania 
obiektu uzyskać ostateczną decyzję o ~ 
zwoleniu na użytkowanie. W przypadku 
stwierdzenia wcz.eśniejsrego przystąpienia 
do użytkowania obiektu prr.ez inwestora, 
zgodnie z artykułem 57 ustęp 7 prawa bu
dowlanego, powiatowy organ nadzoru bu
dowlanego wymierza karę z tytułu nielegal
nego użytkowania obiektu. dok na str. 5 

Jarmark Łowicki iui w sobotę 
Jubileusz 870-lecia 
Łowicza · mnóstwo folkloru 
i zespól Myslovitz. 

G łówną uroczystość 870-lecia Ło
wicza obchodzić będziemy 1 i 2 lip
ca, podczas Jarmarku Łowickiego. 

W sobotę, oprócz przesłuchań w ramach 

V Ogólnopolskich Spotkań Folklorystycz
nych „O łowicki pasiak", które odbywać się 
będą w parku Błonie, przewidziano też wie
czorny koncert respołu Myslovitz na Sta
rym Rynku. Drugi dzieńJannarkurozpocz
nie się mszą św. w intencji łowiczan, na któ
rej obecny będzie Prymas Polski abp Józef 
Glemp. Po południu baiwny korowód utw~ 
rzony przez uczestników festiwalu 
„O łowicki pasiak" przejdzie ze Starego 
Rynku do parku Błol)ie. Niemałych emocji 
można się spodziewać podczas ogłoszenia 
wyników festiwalu, po którym planowany 
jest koncert laureatów. ,,Koderki - swojemu 
miastu" - taki tytuł nosi program, jaki dru
giego dnia zaprezentuje Dziecięcy Zespół 
Pieśni i Tańca Koderki. Zapowiadany pier
wotnie zespół „Svetozar Krompić" z Serbii 
ostatecznie nie wystąpi. dok na str. 6 
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W KOTKA I MYSZK~ Z INSPEKTOREM 
·A pan za bramę!· powiedział do 

reportera Nowego Łowiczanina Ja
nusz Pełka, obecny kierownik dis 
produkcji w gospodarstwie spół
dzielczym w Wyborowie, w środę 
29 czerwc.a przed południem, gdy 
wspólnie z inspektorami Powiato
wego Inspektoratu Nadzoru Budow
lanego chcieliśmy uczestniczyć 
w kontroli obiektów spółdzielni. Do 
kontroli doszło m.in. po sygnałach 
od mieszkańców, że na terenie 
spółdzielni kontynuowano prace 
modernizacyjne, wstrzymane de
cyzją z 29 maja. 

Z denerwowanie kierownika było jednak 
zrozumiałe. SzefuwaPINB Zofia Wię

cław powiedziała nam, że w czasie wizyty 
na terenie spółdzielnikon1roląobj~ budyn
ki, w których wC7.eŚl:liej wstrzymała prace, 
sprawdzając <:z.y zastosowano się do zaka
zu. w jednym budynku stwierdz.ono brak 
postępu robót, w drugim jednak 23UWllŻ<r 
no, że 7.3IIlOlltowano tam okna i wstawiono 
kojce dla zwierząt. Były prezęs a obe.cnie 
likwidator spółdzielni Andrz.ej' Gadzinow
ski złożył jednak oświadcu:nie, że prace te 
zostały wykonane przed otrzymaniem 
z Inspekcji postanowienia o wstnymaniu 
robót budowlanych. - Ja to przyjmuję i nie 
kwestionuję dopóki nikt tego nie podważy -

skomentowała to oświad
czenie inspektor Zofia 
Więcław. Teraz wydana 
zostanie decyzja utr.zymu
jąca w mocy postanowie
nie, a in~estor, którym jest 
spółdzielnia, będzie musiał 
przed przystąpieniem do 
kolejnych robót zdobyć 
wszelkie zezwolenia i opi
nie. 

w ten sposób opóźnić moż
liwość dokonania w nieb 
kontroli. Zabawa w kotka 
i myszkę prowadzona z In
spekcją powiodła się. Zofia 
Więcław powiedziała nam 
jednak, żew tej sprawie 
wszczęte także zostanie po
stępowanie, jak i w przy
padku poprzednich obiek
tów. Będzie w nich dokona
na kontrola i wydane odpo
wiednie postanowienie. 

Przypomnijmy („Fa
bryka świń nie chciana 
w Wyborowie"NŁ23/06), 
że krajowy potentat w pro
dukcji trzody chlewnej Pa
weł$wię_cicki jestwtrakcie 
wykupywania obiektów 
spółdzielni co ma prowa
dzić do stworzenia tam 

Ciekawostkąf est jednak to, 
że inspektorzy nie 7.llStali na 
miejscu robotników budow
lanych. Prz.erl ich Wizytą ro
botnicy zostali odesłani pod 
sklep w Wyborowie, gdzie sie-

Na teren spółdzielni ciągle jest coś przywożone, nie tylko 
materiały budowlane ale, także urządzenia. Na zdjęciu nowe 
silosy, które trafiły tam kilka dni temu. 

dzieli do czasu odjazdu kon
trolerów. Potem przyjechał po nich bryga
dzista i zabrał z powrotem na teren spół
dzielni. (tb) 

wielkiej fermy trzody chlewnej - a to z kolei 
budzi sprzeciw większości mieszkańców 
Wyborowa 

Za<;koczeniem dla impektorów było jed
nak to, że Gadzinowski odmówił im wejścia 
na teren czterech kolejnych kurników, gdzie 
wyraźnie było widać, że prowadzone są 
prace budowlane. Powód: nie należą one już 
do spółdzielni i nie są w gestii jej likwidatora 
i właściciela Tyle, że jak się okazuje po za
poznaniu z aktem notarialnym, ich wła
ścicielem jest Adrian, syn Pawła Świę_cickie-

go. OtóżAdrian Świę_cicki wykupił najpierw 
czteiy działki, na których stoją kurniki od 
ich właścicieli (bo spółdzielniaje dzierżawi
ła), potem w poniedziałek 26 czerwca zaku
pił od spółdzielni naniesienia Pod aktem 
notarialnym podpisali się byli członkowie 
zanądu, a obecnie likwidatorzy Andrzej 
Gadzinowski, Halina Waracka i Robert Za
pisek. 

Fakt, że do sprzedaży czterech kurni
ków doszło na kilka dni pized wizytą in
spektorów, może sugerować, że chciano 

Duże grono mieszkańców Wybo
~ przeciwne powstaniu we wsi 
wielkiej fermy trzody chlewnej, 7.llWią
zalo w tym tygodniu komitet, inicjują
cy powstanie stowarzyszenia Eltolo
gicznego Wsi Wyborów. Jakie dzia· 
łaniazamielZająpodejmować -o tym 
w następnym numerze NŁ. 

Asfalt płynie na niektórych drogach Pięciu rannych w wypadku w Zabostowie 
Płynna smoła pojawiła się pod 

koniec tygodnia na ul. Parzew 
w Bielawach, kiedy to temperatura 
się sięgnęła 30" C. Ekipa Powiato
wego Zarządu Dróg miesiąc wcze
śniej łatała duże wyrwy, które poja
wiły się po zimie. 

O hecnie wyrwy te zaczęły pływać 
w smole. - Pod wpływem ciepła może 

Się zdarzyć, że emulsja asfaltowa wychodzi 
nad grys - mówi dyrektor P~ Andrzej 
Stajuda. Tego typu problemy mogąpojawić 
się również na innych drogach. Ekipa re
montowa PZD posypała pływającą na
wierzchnię grysem, który przejeżdżające 
samochody miały wbić w emulsję. 

- Mieszkańcy nadal skarżą s~ że grys 
rozsypywany jestprzezprzeje:żdiajqpez du:i4; 
prędkością samochody.na boki, nie zaś wbi-

Jany w nawierzchnię - mówi jednak wójt , Mercedes Spriter kierowany 
gminy Bielawy Sylwester Kubiński. Dy- przez 21-letniego Andrzeja Z. z po
rektor Stajuda zamierza 2'łożyć wniosek do wiatu wołomińskiego z nie ustalo
starostwa o wykonanie nowej nakładki na - nych przyczyn uderzył w tył jadące
mocno połatanej już ul. Parzew. go w tym samym kierunku Forda 

Na drogach krajowych na naszym tere- Transita, kierowanego przez 22-let
nie problemu z roztapianiem się asfultu nie niego Marcina D. z powiatu socha· 
ma. Jak mówi kierownik zarntdu rejonowe- czewskiego. 
go Paweł Chojnacki, masa używana na dro-
gach krajowych ma zupełnie inną konsy- Dowypadkudoszłowewtorek27 czerw
stencję niż ta z dróg powiatowych. Jak co ca o godz. 23. l O na trasie m 2 w Zabostwie. 
roku jest za to problem z koleinami. - Wszę-

Na skutek wypadku obrażeń ciała doznało 
pięć osób. Wszyscy przewiezieni zostali 
do szpitala Kierowca Mercedesa miał ranę 
kolana, urazy klatki piersiowej i objawy 
wstrz.ąśllienia mózgu, kierowca Forda - po
dejrzenie ~enia mózgu, a pasażero
wie Forda: 23-łetni Karol P. - uraz twarzy, 
brzucha, podejrzenie wsłl7.ą,5nienia mózgu, 
35-letni Krzysztof P. - stłuczenia nóg. 

Obaj kierowcy biorący udział w tym 
wypadku byli trzeźwi. (mwk) 

dzie, nie tylko u nas. Przy takich upałach 
asfalt ma temperaturę 50- 60 stopni Celsju
sza. Maże teraz gołym okiem tego nie widać, 
ale wszystko wyjdzie za tydzień, dwa- mówi 
kierownik. Na odcinkach, gdzie koleiny będą 
naprawdęgłębokie, konieczne będzie zatem 
fu:zowanie. 

Żeby było bezpieczniei w wakacie 

(eh) 

Marcedes z Mercedesami wpadł do rowu 

K omendaPowiatowaPolicjiwł.owiczu już 23 czerwca ro:zpoczęla tegoroczną 
akcję,,Bezpieczne wakacje", w ramach któ
rej prowadzić będziem in. spotkania z dzieć
mi i młodzieżą na półkoloniach, wzmożone 
kontrole autokarów, samochodów osobo
wych i miejsc, w których przebywa mło
dzież. Kontrolowane będą zarówno autoka
ry wyjeżdżające z Łowicza, jak też te, które 
tylko przejeżdżają prze-z; miasto. Policjanci 

kontrolować będą ich prędkość, stan tecb
Iliczny, trzeźwość kierowców, a w przy
padku autokarów - tarcze tachografów. 
Zwracać będą też uwagę na to, <:z.y zatrzy
mują się na postój w odpowiednich miej
scach. Rodzice i organizatorzy wyjaz.dów 
mogąteżsamizglaszaćnapolicjęcbęćspraw

dzeniadokumentów i stanu pojazdu. Dzwo
nić można pod m tel 830-95-25, 830-95-
89oraz997. (mwk) Chwile grozy musiał przeżyć Mi· 

kołaj P., rosyjski kierowca ciężaro
wego Mercedesa, który jechał 
z przyczepą typu lora w czwartek 
22 czerwca trasą nr 2 w Łowiczu. 

N a wysokości Zabostowa został zmu
swny prze-z; innych użytkowników 
drogi do gwałtownego zjechania na 

prawo. W wyniku tego manewru pojazd 
stracił równowagę, wypadł z drogi i „wylą
dował'' na prawym boku w rowie. Kierow
cy w wyniku tego :zdaI7.enia fizycznie nic 
się nie stało, ale miał prawo być przerażony 
ze wzglę_du na wartość ładunku, jaki trans
portował, bo było to siedem sztuk fabrycz
nie nowych osobowych Mercedesów, war-

tości ponad 200 tys. 2'ł każdy. Były one 
dobrze zabezpieczone do transportu, więc 
po przewróceniu się przyczepy tylko je
den zrliCh uległ uszkodzeniu. Właściciel ła
chmku z.decydował, że samochód ustawia
ny.będzie na: koła po dodatlcowym zamoco
waniu samochodów. Namiejscekolizj1 pray
jecbały dwie wytjągarld: lina jednej z nieb 
przymocowana została do boku pojazdu, 
drugiej - z tyłu. Zanim wyciągnięto cięża
rówkę z lorą,jedna zwyciągarekuległaawa
ńi. W czasie, gdy właściciele transportu za
łatwiali zastępczą wyciagarlcę, lora podtrzy
mywana już była przez liny, a ruch na trasie 
m2całkowiciezamk:nięto, co trwało od godz. 
18 do 20.30. Kierowcy korzystali z objazdu 
pr=ł.owicziNieborów. (mwk) 

Wakacyine pociągi 
Czas wakacji to czas wyjazdów 

nakolonie,obozyi~. Na okres 
dwóch miesięcy PKPuruchamiado
datkowe kursy pociągów. 

Z e stacji Łowicz Główny w okresie 
od l lipca do lwize$nia kursująna
~jące pociągi, których nie było 

zimą i wiooną: do Częstochowy o godz. 
0.50, do Krakowa prze'l Koluszki o godz. 
I.04.0dl5~do3wtześniakursuje 
~'&fk~brz& ~By<;t! 

• '.->", • 'r:fr":'c~:f'-:~ ~~"._;-r,:r~'ł"' 

goszcz o godz. 1.41. Od 1 lipca do 3 wrze. 
śniado KołobrŻegu można pojechać rów
nież pociągiem o godz. 7.57 w.ez By<f... 
gosz.cz, Tom Od 2 J.ipca do 4 września 
pojedziemyogodz.3.02do.Krakowaprze'l 
Częstochowę, Koluszki i do Lublina 
o godiz. 3.23. 

W okresie od 16 czerwca do 4 września 
przyjedziemy do Łowicza z Kołobrzegu 
o godz. 1.02 oraz z Krakowa o godz. 1.40 
(trasa pociągu w okresie 15.06 ~ 03.09 W'!l
dfuiooajest(łl)~ . ~ ·'1 

y .'f (eb) 
- T~l~r·- ~""'" .1 .;. J.r. ~~ ?" - i~ ... .Jl 

kronika.~ 
policyj n~· 

mię;dzy 17 lub 18 cz.erwca na terenie dworca 
PKP Łowicz Główny. 

• 23 czerwca około godz. 11.50 na ul. 
Sikorskiego w Łowiczu nieznany sprawca 
ukradł rower wartości 245 zł, koloru zielone
go, na szkodę Danuty D. 

• 24 c:zerwca policja przyjęła zgłoszenie 
kradzieży, do której doszło w nocy 23/24 
cz.erwca w Michałówku w gminie Nieborów. 

• 22 c:zerw'ca przy ul. Blich w Łowiczu Nieznani sprawcy z terenu prywatnej posesji 
policja ujawniła sprawcę kradzieży mządz.e- ukradli rower i podcinarkę spalinową o łącz
nia do samoczynnego hamowania pociągu nej wartości około 2.000 zł. 
SHP, do której doszło między l a 21 czerwca • W nocy 23/24 czerwca w Nieborowie 
z terenu PKP. 49-letni Stanisław B. został nieznani sprawcy dokonali kradzieży myjki 
złapany na gorącym uczynku, podczas pró-- ciśnieniowej o wartośl;i I .OOO zł z niezamkni~ 
by sprzedaży uraądz.enia Właścicielem skra- tego magazynu. 
·dzianego SHPjest Sekcja Eksploatacji PKP •Tuj samej nocy, również w Nieborowie, 
w Łowiczu, jego wartość wynosi 3.200 zł. nieznani sprawcy po wyrwaniu zamka weszli 

• 22 czerwca na ul z.duńskiej w Łowiczu do potnieszczenia, z którego ukradli rower 
ni=y sprawca ukradł rower górski koloru damkę, piłę spalinową, szlifierkę kątową, dwa 
srebrny metalik na szkodę 25-letniego Toma- prz.edłużacze 3-fuzowe o długości około 30 m, 
sia H. Wlaściciel OS2aCOW3ł stratę na 300 zl. zestaw narz.ędzi. Łączna wartość strat wynio-

• 22 czerwca w Klewkowie w gminie sła l.800 zł. ' 
Łowicz, pxzy ujściu rzeki Słudwi do Bzury, • 24 czerwc11 w miejscowości Guźnia 
49-letni Włodzimierz M. dokonywał poło- w gm.Łowicz, mię;dzy godz.12 a 13 niemani 
wu tyb w strefie ochronnej. sprawcy wybili szybę z samochodu Volkswagen 

• 22 czerwca mię;dzy godz. 12.30 a 13.00 Golf, z którego ukradli radio z nawigacją, 5 
na os. Dąbrowskiego w Łowiczu nieznani 7.agłówków, 2 poduszki powietrzne, sterowniki 
sprawcy ukradli z mieszkania torebkę z do- klimat:y7.aCj~ zmieniarlcę płyt CD. Wartość strat 
kumentami należącą do Zofii B. W torebce Bolesław Sz. z Lodzi ocenia na IO.OOO zł. 
były ro.in. klucz.e do mieszkania, dowód oso- • 24 czerwca policja przyjęła zgłoszenie 
bisty, legitymacja rencisty. kradzieży, do której doszło miedzy 17 a 23 

• 23 c:zerwca KPP w Łowiczu przyjęła czerwca na ul. Korczaka w Łowiczu. Nie-mani 
zgłoszenie kradzieży telefonu komórkowe- sprawcy ukradli z terenu prywatnego 2 wiertar
zo marki Motorola ~6, wartości 450 .zł na ki, młot udarpwy i szlifiedcę kąt.qwą o ląc7.oej 
~Ą~li~~z.d:ą;reoia~śf : :w~-790,zł ,na ~MJcipap., ::-~· 
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Leioł no jezdni w Chąśnie 

W niedzielę 25 czerwca o godz. 1.40 
. na drodze gminnej w Cbąmie Opel 

Vectra kierowany prze-z; 28-letnie
go Radosława M. najechał na leżącego na 
jez.dni mężczyznę, którego personalia nie 
były początkowo znane policji. Z poważ
nymi obrażeniami ciała pizewieziony zo
stał do szpitala Rannego rozpoznał syn, 
okazało się, że jest nim 50-letni Leszek J. 
z Chąśna. Kierowca Opla był trzeźwy, 
wyniki badania krwi pobranej w sipitalu od 
pieszego znane będą w ciągu 3 tygodni. 

Pieszo potrącono no pasach 

V olkswagen Golt; kierowany przez 65-
łetniego Henryka C. z powiatu łowie 
kiego, potrącił na przejściu dla pie

szych 21-łetniąEmilię S. Do wypadku do
szło w sobotę, 24 czerwca na Końskim Tar
gu. Piesza z powodu urazów głowy pu.e
wieziona została do szpitala w Łowiczu. 
Oboje uczestnicy wypadku byli trzeźwi. 

Moino się kąpać 

W ojewódzki Inspektor Sanitarny 
w Łodzi, uwzgl~~wyniki ba
dań laboratoryjnych i kontroli tere

nowej, dopuścił na terenie województwa 
łódzkiego do kąPieli oraz uprawiania spor
tów wodnych 15 kąpielisk. Wśród tych ką
pielisk jest także zbiornik wodny za I.asem 
Miejskim oraz popularna żwirownia obok 
Guźni. Oprócz tego, dopuszcwny do ką
pielizostałtakże zalew w Głownie, gdzie od 
24 czerwca nad bezpie:Czeńmvem kąpią
cych się czuwają ratownicy WOPR, a także 
kąpielisko w Strykowie. 

Basen nieczynny 

O d 23 czerwca pływalnia miejska 
w Łowiczu jest już nieczynna, z uwa
gi na konieczność czyszczenia base

nu i dokonanie ni~ych napraw. Jest to 
również okazja do udzielenia pracownikom 
pływalni urlO(JĆ!w. Ponowne jej uruchomie
nie planuje się od 15 lipca. Od tego momentu 
do końca wakacji basen będzie <:z.ynny co
dziennie w godzinach od 8do21. (eh) 

Łowicz w TV Polonio 

W niedzielę 2 lipca o godzinie 12.15 
na antenie TV Polonia będzie moż
na obejrzeć film dokumentalny 

w reżyserii Krzysztofa Miklasa, dziennika
rza i komentatora sportowego oraz felieto
nisty NŁ. Obraz przedstawia historię pija
rów w Polskie oraz ich obecnąpracę z mło
dzieżą, w tym w szkole podstawowej, gim
nazjum oraz liceum w Łowiczu. (eh) 

• 25 czerwca o godz. 3.20 w Czatolinie w 
gminie Łyszkowice nieznany sprawca, nie
ustalonym dotąd pojazdem potrącił dwóch 
pieszych - 41-letniego Krzysztofa K. i 28-
letniego Ktystiana K. - obu z Lodzi. W wyni
ku wypadku obaj mężczy:lni doznali obrażeń 
głowy, z powodu których trafili do szpitala 
w Lowic:ru. Pierwszy z poszkodowanych z.a
trzymany został na obserwację w szpitalu, 
drugi tego samego dnia wypisany został do 
domu. 

• 26 czerwca policja przyjęła zgłoszenie 
kiadzieży, do której doszło mie<dzy 8 a 26 
c:zerwca przy ul. Brzezińskiej w Łyszkowi
cach. Nieznani sprawcy po rozbiciu 15 beto
nowych słupków ukradli betonowe przęsła 
ogrodzeniowe o wartości I .OOO zł na szkodę 
Urntelu Gminy w Łyszkowicach. 

• 26 c:zerwca policja przyjęła zgłoszenia 
dotyczące kradzieży damskiej torebki, do 
której doszło 24 czerwca na zabawie tanecz
nej w Pilaszkowie w gminie Łowicz. W to
rebce należącej do 18-letniej Elizy G. znaj
dowały się klucz.e do mieszkania, dowód oso
bisty i legitymacja szkolna. 

• 26 c:zerwca o godz. 11 policja przyjęła 
zgłoszenie pobicia 17-letniego Marcina P. 
i 16-letniego Pawła S., do którego doszło 
w nocy, podczas zabawy w Kocierzewie. 
Sprawcy pobicia nie są na razie mani. 

Wszystkie osoby, kJóre mogłyby pomóc 
w ww. sprawach prosimy o osobisty lub tele
foniczny kontakJ z Komendą Powiatową 
Policji w Łowiczu. 
.&011.żki: oprą.cmvał "fllll/kom. leyzęk OkońA 

- 'J 'f,"'I ~jal'{~~Kf!+Y,11 ~ 
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Z ręczną pompą nie było łatwo. 

Gmina Chąśno 

3 

Biesiada na Korabce 
p~ raz szósty 

Parafia Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy w Łowiczu zaprasza 
w sobotę i niedzielę 1-2 lipca na 
biesiadę. 

P ieiwszego dnia planowany jest blok 
sportowy dla dzieci i młodzieży. 

W niedzielę od godz. 8.00 do 21.00 sprz.eda
wane będą losy loterii fantowej. Dochód 
z loterii przeznaczony będzie na dofinanso
wanie wyjazdów, jakie organizują w waka
cje księża z parafii. Ks. Bogdan Skóra już 3 
lipca wyjeż.dż.a na 2 tygodnie na Mazury 
z liczącą około 30 osób grupą dzieci. Pro
boszcz ks. Wiesław Frelek planuje wyjazd 
do Słodyczek w terminie 16-26 sierpnia. 

Wraz z nim jedzie ponad 40 młodych para
fian. 

Zasadnicza c'ZJef;ć biesiady rozpocznie się 
w niedzielę o godz. 17 blokiem zatytułowa
nym ,,Łowickie granie i śpiewanie". W tej 
c:zę,5ci imprezy zaprezentuje się ro.in. kape
la Jaśka Szwarockiego oraz tancerze i mu
Z,ycy pod opieką Daniela Boczka W godz. 
19-20 na biesiadzie królować będzie po
ezja i piosenki religijne, o godz. 20 odpra
wiona zostanie msza św. połowa, którą 
poprowadzi pracujący niegdyś w parafii 
ks. Tomasz Jackowski. Biesiada zakoń
czy się zabawą taneczną na świeżym po
wietrzu. 

(mwk) 

Meksykański punk w Tipes Topes 
The lnsolents -zespół z Meksyku 

wystąpi w klubie Tipes Topes 6 lip
ca o godzina 20.00. 

grających muzykę alternatywną. The Jnso.. 
lents grają mieszankę hardcorai punkrocka, 
szczególną uwagę ·zwraca ich czysto pun
kowy wizerunek na scenie, np. kolorowe 
włosy postawione na irokeza. 

Wyborów ponownie najlepszy 
M eksykaniesąwobecntjchwiliwtrasie koncertowej po całej Europie, 

w Polsce dadzą IQ.łka koncertów 
i wybór padł na Łowicz, który ma opinię 
dobrego mirjsca na koncerty dla zespołów 

Jako support przed Meksykanami wy
stąpi My Side, młody zespół z Łowicza, 
grający muzykę w klimacie bardcora. Bilet 
na koncert - 6 złotych. (tb) 

5'trażacy z Goleńska zapewnili nie 
lada atrakcję ucżestnikom i kibicom 
podczas gminnych zawodow stra
żackich w Chąśnie, 25 czerwca. 

P rzywieźli ze sobą na strażackim 
wozie konnym z 1950 roku pom
pę ręcmą z 1946 roku. Pompa z.o-

stała uruchomiona na zawodach ·po raz 
pieiwszy od 30 lat. W przerwie pomiędzy 
sztafetą a konkurencjami sprawnościowy
mi pompa :zadziałała W ruch wprawiało ją 
aż 6 strażaków. z.a pokaz ottzymali oni na
grodę specjalną. 

W śród grup dorosłych wystartowało 
12 drużyn reprezentujących 9 jednostek. 

Marianna Gałązka jak zazwyczaj w otoczeniu kochającej rodziny. Naj
młodsza praprawnuczka Michasia ma 1,5 roku. 

Ludzie sq dobrzy 
Czyli co myśli o bliźnich 
i jak sobie radzi nasza najmłodsza stulatka. 

O taczają nas w więkswści dobrzy lu- 1,5 roku. Dzieci i wnuki pamiętają klapsy 
dzie, a tych, którzy są źli, starajmy się dłonią, które wymierzała im babcia mówiąc, 
zmienić na lepsze- mówiła Marianna że dostają piątki. 

Gałązka dokładnie w dniu swoich setnych Jeszcze przed 5 laty stulatka prowadziła 
urodzin 22 cz.erwca tego roku. Na urodziny sama dom - mieszkała na osiedlu Starzyń
przyjechała c'Zi(.ŚĆ rodziny rozrzuconej po skiego. Była na tyle samodzielna, że myła 
całej Połsceorazprzybyładelegacjapracow- okna i wieszała firany w oknach. Do prze
ników Urzędu Miejskiego w Łowiczu. prowadzki do córki Eugenii Gawrońskirj na 

- Jl.e lat ma pana mama? Osiemdziesiąt? osiedle Dąbrowskiego rodzina musiała dłu-
To jeszcze młoda dziewczyna - prowadziła gojąnamawiać. . 
ożywioną dyskusję z burrnisttz.em Ryszar- W zależności od samopoczucia pani 
dem Budzałkiem jedna z najstarszych ko- Marianna wraca parnięciągłównie do lat 50-
biet w Łowiczu. Chętnie wychyliła z gość- tych i 60-tych. Ma fotograficzrląparnię,ć tego 
mi lampkę szampana, dodając przy tym, że okresu. Wspomina wszystkich sąsiadów 
alkohol można pić, ale tak, żeby w rowie nie z ul. Mickiewicza. Pyta nieraz dlaczego to 
leżeć. ona akurat tak długo żyje, a wszyscy jej 

Urodziła się na Bratkowicach w 1906 majomimusielijużodejść. 

roku. Została osierocona przez matkę gdy Leczysięnachorobęskóry,aleogólniejej 
rniałazaledwie4 lata. Wychowywaląjąma- stan zdrowia jest dobry. Przed ponad 50 
cocha. W 1927 roku wyszła za mąż. Włady- laty zdiagnozowano u niej raka wątroby 
sław Gałązka zmarł w 1975 roku. Pani Ma- i pozostawiono 3 miesiące życia O tym, jak 
rianna doczekała się dwóch córek i syna, 9 udało jrj siępokonać śrniertęlną chorobę bę
~ułłóW, ·J4 pr.1w'ćn1R:óW oriiżrfpraprawnu- dzie mmna ~~~z młJblii
tOW,z~ma szycliriillnerow~:----.._--~ • 

Tytuł zwycięzcy obronili druhowie z OSP 
w Wyborowie, zdobywając nagrodę pie
niężną 250 zł. Drugie i trzecie miejsce 
zajęły dwie drużyny z Karsznic, dostały 
odpowiednio 150 zł i 100 zł. Wystarto
wała tylko jedna drużyna kobieca z Karsz
nic. Spośród 8 młodzieżowych drużyn 
chłopięcych w wieku 12 - 14 lat najlepsi 
byli młodzieńcy z Błędowa, następnie 
z Karsznic i Niespuszy. Jeżeli chodzi 
o dziewczęta, to pieiwsze miejsce zajęła 
drużyna z Chąśna, drugie - z Niespuszy, 
trzecie - z Karsznic. 

z.awody zakończyły się, zgodnie z tra
dycją przy takim upale, polewaniem wodą 
młodych dziewcząt oraz wrzuceniem nie
których z nich do napełnionych wodą base
nów strażackich. Pisku było co niemiara, ale 
większość pań nie opierała się zbyt długo. 
Ochłoda tego dnia była nawet przyjemno
ścią 

(eh) 

Dni Otwarte dla rolników 
Łódzki Ośrodek Doradztwa Rol

niczego w Bratoszewicach zapra
sza wszystkich rolników 1 i 2 lip
ca na Dni otwarte. 

W tym roku zorganizowane zostaną 
one pod hasłem ,,Nauka w prakty
ce". ŁODR prezentować będzie 

Nie było sprzeciwu 

osiągnięcia w zakre.5ie hodowli oraz służyć 
radą, prowadzona będzie promocja i sprze
daż różnego typu maszyn i ~rolni
czych. Pizeprowadzony zostanie konkurs 
na wyrób piekarniczy, wędliniarski oraz 
masarski, odbędzie się też wystawa zwie
rząt hodowlanych. Nie zabraknie ponadto 
licznych atrakcji towarzyS?.ących. (eh) 

U prawomocnił się wynik przetargu na wadium, zapowiadał odwołanie od wyniku 
sprzedaż zabytkowego dworku przetargu, jednak tego nie :zrobił. W ciągu 
w Boc7kach, sprz.edanego w pieiw- około 3 tygodni sporządzona zostanie umo

szym pu.etargu 14 czerwca za 105 tys. zł wa kupna-sprzedaży między gminą a na
Jackowi Kłosowi z Łowicza. Przedstawi- bywcą, który chce ocalić od zniszczenia za
ciel firmy, która nie została dopuszczona do bytkowy dwór stojący w miejscu, gdzie 
pu.etargu z uwagi na zbyt późne opłacenie przyszedłnaświatJózefChełmoński. (eb) 

MAGICZNA NOC W KIERNOZI 
Już po raz dziesiąty 
mieszkańcy Kiernozi 
i nie tylko świętowali 
Noc Swiętojańską w parku 
Łączyńskich w Kiernozi. 
Na gości czekało wiele 
atrakcji - rodzime zespoły, 
zespół Masovia z Płocka, 
zjeżdżalnie i przejażdżki 
na kucykach. 

I mpreza w Kieroozi odbywa się zgodnie 
z tradycją zawsze w wigilię św. Jana, 

a więc 23 cz.erwca, kiedy jest najkrótsza 
noc w roku. Imprezę otworzył wójt l.enon 
Każrniercz.ak, życzą; dobrrj zabawy, która 
jest odskocznią od trosk dnia codziennego. 
Dalsnt c'ZJef;ć prowadził jak zawsze poloni
sta Marek Radaszkiewicz. Tiwające kilka 
godzin występy na deskach nowej sceny Konkurs wianków odbył się w Kiernozi już po raz dziesiąty, ale dotychczas 
wrazzz.adaszeniem,którązakupionodzięki nie zgromadził jeszcze tylu uczestników. 
dotacji z ministerstwa kultury, wypróbo-
wały ją po raz pieiwszy. godziny spędzono wsłuchując się w ludowe zuje magiczny kwiat - którego nikt nigdy 

Jako pieiwszy rozegrano konkurs na so- rytmy Zespołu Pieśni Ludowej Kiernozia- nie widział - wygrać miała osoba, która bę
bótkowy wianek. Pod sceną aż kręciło nie wraz z kapelą oraz zespołu Masovia .dzie mieć kwiat z takim numerem, jaki zo
w nosach od mocnego zapachu kwiatów, działają:egoprzyPolitechniceWars:zawskirj, · stanie wylosowany. W tym roku szczę,śli
które stanowiły podstawowy _ obok sty- który przyjechał do Kiernozi z Płocka To- wy był nlDiler 63. 

ropianu - budulec wianków. Zwycięzcami warzyszyłi 1?,u so~i i tancerze z ~ p o występach kapela poprowadziła ko
byli Filip Kuras, Paweł Lubikowski, Klau- ,,Mazows~e · Zespół z to~arzyszącymi rowód nad staw, gdzie puszczano 
dia Niedźwiedź, Krzyś Moty~ Kamila Mą- muzy~ ~o~ ~ar~o ciepło p~ęty, wianki. Druga c'Zi(.ŚĆ imprezy przebiegała 
ko~ Andżelika Zirnecka oraz Michasia Pi- na sceme pc>Ja~ si~~ razy, za każdym już w rytmach latynoamerykańskich. Po
lich. razem w mn)'c stroJac · kaz tańca towarzyskiego zaprezentowała 
. ~~tępnie wystąpiły dzit'.Ci ze szkoły K <!1*m:s ~a .1~_at .Pap~(' wygr:ał~ para ze Studia Tańca Mark Dance z Płoc-
~?wej 'w"~~-f>~Yłr~ 1 ... ,wtytnro~;~~~ ~~npr~~~~łą.si1t~ł:i~w:L~ 

cznym ";,To JUZ [a'lQ!'O:-~ol'ąJne uWte ł..acheta. Złoty p1erśc1onek, który symboli- chinurką, grał zes}>Of „Trata-Tata''. (eh) 
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UTOPILI PIENI DIE W OMEDZE 
R odzina K. ma kontaktować się 

osobiście z osobami, które pa
dły ofiarą dzialalnościagencji i rozli
czać się z pieniędzy. Według Kata
rzyny K. już zaczęli to robić, nie 
potrafiła nam jednak powiedzieć jak 
dużo C2J1SU to :zajmie. Pytana o przy
czynę tego, co się stało, powiedziała 
nam: - Tak to jest, gdy zaczyna si{ 
prowadzić działalność~ 
bez zaplecza finansowego iwaeśniej
szych zabezpiea.eń. - Ale to chyba 
nie jest przyczyna tego, co zaszło 
w Omedz.e. Prokurator Kryszkie
wicz mówi, ż.e :za wcześnie jest, by 
oficjalnie podać jaki był medJanizm 
wyprowadzania pieniędzy z Omegi, 
ale daje do zrozumienia, ż.e był bar
dw JIUSl:Y. Znalazłoby to potwier
dzenie w tym co usłyszeliśmy od 
osób, które znają pamtwo K. Mó
wią o Darius:zuK. jako osobie, która 
„zgubiła" się czują: w lęku wi~ 
gotówkę, wydając ją np. na hazard, 
obstawiają; zakłady bukmacherskie, 
grając w ,j~ OOndytę''lub 
po pm>1l.l dobrze się bawiąc. 

K toś krzyczał w środku „Ja nie 
wyj'4 dopóki nie rostanie za

łatwiona moja sprawa!" - opowia
da jeden ze świadków 7.31Ilieszaoia, 
prowadzący sklep w sęedztwie. -
I co z tego, że byli ludzie, ta pani nas 
kompletnie olewała, w.szy.s-tkie uwa
gi po prostu po niej spływaly. Co 
gorsza, jeszcze około godz. 9, gdy . 
stało już kiUra osób, przyjmowała 
nonnalniewpłaty. Później, gdy przy
szli jacyś mkxJzi chlopcy, ]J<Jpę!lzili
śmy ich-Jd:źciestąfi, tusiedzi oszust
ka! - opowiada dalej wściekły rol
nik z Wicia, który pyta retoryC2Jlie: 
czy już wtedy pani ta nie wiR.działa, 
żepieniędzy tych nigdzie nie wyśle? 
A mimo to nawet w obecności po
krzywdzonych, domagających się 
swoich praw, dalej prawadziJa swój 
proceder! Coza bezczelność! Zagm
cji, która miala niskie opiaty :za OO. 
konywane w niej przelewy koay
stało bardzo wielu starszych ludzi, 
emerytów, rencistów, szukających 
w ten sposób oszczędności. Teraz 
mmzą oplacić jesz.cze raz rachunki, 
a oprócz tego w-egulować odsetki. 

To właśnie ludzie stojący pod 
agencją nie mogą; wyegz.ekwować 
swoich pieniędzy udali się w końcu 
z doniesieniem na policję. 

Banku 
· nie interesuie 

dowód wpłaty 
- Zapłacilam tam w kwietniu ra

chunek telefoniczny za mmzec, pra
wie 20o złotych. Pokilkudniachdo
stalam sms-a z upomnieniem i infor
macją, że mam nie zapłacony rachu
nek - opowiada łowiczanka Jolanta 
Głowacka. -By/am zaskoczona. ny.. 
słalam kopi{ opłaconej faktury, jed
nak po kilku dniach przyszło l«Jlejne 
upomnienie sms-em. Pienil(!ize po 
mojej interwencji w.stały p!ZeSłane 
dopierowmaju-Takichrelacjiod<>
świadczeniachzagencjąOmega wy
sluchaliśmy kilka. Agnieszka Kop
czyńska, na co dzień Powiatowy 
Rzec:mik Konsumenta, po spraw
dzeniu czy pieniądze dotarl:y do te
lefonii, poszła do agencji z pismem; 
w którym żądała natychmiastowe
go przelania pieniędzy, bo w innym 
razie będzie ich dochodzić na dro
dze postępowania karnego lub cy
wilnego. Takie pisma poleca pisać 
w każ.dym podobnym przypadku, 
zazwyczaj skutkują. -Pani wa.eśniej 
mówiła, że jeszcze tego samego dnia 
gdy wplacalam wys/ala pieniądze. 
Była to nieprawda, bo pienilf!}zelry
s/ala dopiero wieczorem po mojej 
interwencji - mówi Kopczyńska. 
Pizyznaje jednak, ż.e jako l7.eC2Ilik 
konsumenta nie odebrała żadnego 

$ 

Zaczynało się dobrze. Gdy robiliśmy to zdjęcie w Agencji Finansowej przy Krakowskiej w po/r:Mie 
kwietnia 2004, właściciele zapewniali, że zależy im na dobrej opinii, bo wszyscy ich tu znają. 

sygnału o nieprawidłowym działa- moghbyśmypodaćwięcej,boskon- zbierzemy, to będzie nam la
niu agencji. Inna pani, W., skaIŻy taktowało się z nami bardzo dużo twiej dochodzić swego-mówi 
się, ż.e opłata :za telefon w wysoko- osób oszukanych przez Omegę. inicjatorka spotkania. . . 
ści 50 zł dokonana w.kwietniu, do Niektóre uważały się za dobrych 
tej pory nie dotarła do TP SA i ta znajomych ~łaścicieli agencji. -Po
jużnieżąda w-egulowaniarachunku, szłam, opłaciłam, teraz żałuję, mąż 
ale chce odciąć dostęp do sieci. · mi tego nie daruje. - Poszkodo-

w śród pokrzywdzonych są wani apelują do osób, które 
takż.e i tacy, któizy w agencji mają problemy z przekazywa

spłacali kredyt - W banla.t nikogo niem .wpłaconych w agencji 
nie interesuje dowód wpłaty, który pieniędzybyspotkalysięjub"O, 

przedstawiłam. Oni chcą mieć pie- w piątek 30 czerwca o godz. 
nifł<.kenakoncie,aichniemają,Pod- 18.00 pod biurem na ul. Kra
wa:żane jest moje dobre imię, "tt'.)'Gho- kowskiej. - Może jak się razem 
dzę na oszustkę. Pani w banla.t po-

Kilka miesięcy 
procesu . 

Prokurator Marek Kryszkiewicz 
nie był w stanie w poniedziałek 26 
czerwca podać nam chociaż domnie
manej kwoty, jaką przywłaszczyli 
sobie prowadzący agencję, na to jest 
jeszcze :za wcześnie. Od osób oszu
kanych p= agencję usłyszeliśmy, 

ż.e chÓdzić moż.e o ponad 100 tys. 
zł. Policjanci w czasie zatizymania 
Katarzyny K. :zabe-zpieczyli w sie
dzibieagmcjicałąOOlo!IJlf'Jllatjępro
wadzmej działalności gospodmcrej. 
Będzie ona tmiz wnikliwie analizo.. 
wana. Ale prokurator zamaczył, ż.e 
największe znaczenie w tej sprawie 
ma ilość świadków, którzy zgłoszą 
się na policję. - Ta sprawa lłry'mQga 
ustalenie wszjJsddch osób pokrzyw
dz.onych - powiedział. Dlatego ci, 
którzy są pokrzywdzeni, powinni 
jak najszybciej zglasz:ać się na poli
cję. Kryszkiewicz ocenia, ż.e śledz
two w tej sprawie moż.e potrwać 
kilka miesięcy, sama sprawa są<k>
wa takż.e, zewzgl~na ilość świad
ków, którzy będą zeznawać. 

S łowa Katarzyny K., ż.e małżon
kowie będąpowolioddawaćpie

niądz.e poszkodowanym prokurato
ranie udobruchały - To ban:ko ład
nie z ich strony- mówi - Jednak nie 
zmienia to faktu, żepopelni/i oni czyn 
karalny i będą za to odpowiadać. 

Duże, łatwe 
pieniqdze 

-To dramat dla całej rodziny-usły
sz.eliśmy od jednej z osób, która zna 
rodzinę K. Wiele osób zwraca uwa
gę na trójkę uczących się jeszcze 
dZieci właścicieli Omegi. Katarzyna 
K. w rozmowie z nami 2'1lp<>wiada, 
ż.e spłaty będą nasb(pować sukce
sywnie, z tego co zrozumieliśmy 
w miarę pozyskiwania pieniędzy ze 
sprzedawanego majątku. Już w po
niedziałek usłyszeliśmy, ż.e sprze
dany został samochód i jakaś zie
mia Pani K. nie chciała nam podać 
szczegółów, choć nalegaliśmy na 
spotkanie, romiowa toczyła się te
lefonicznie. - Oddamy te pienil(!ize, 
nasi znajomi, przyjaciele i rodzina 
nam pomogą, - Dodawała jednak -
Chcemy to zrobić jak najszybciej. 

wiedziała m~ że mogą uwzględnić 
kiUra dni opóźnienia, gdy faktycznie 
wpłata może si{ opóźnić ale nie, gdy 
trwa to kilka tygodni - mówi inna 
zrozpaczona kobieta, która zalega 
z opłatami. 

A miało być uczciwie 
Pani M. opłaciła na Krakowskiej 

czynsz i wodę, w sumie 1.500 zł. 
Do administracji budynku dotarło 
tylko 500 7J wpłacone w czerwcu, 
pieniędzy :za kwiecień i maj z agen
cji nie wysłano. 
Ktoś inny skarżył się nam. że 

w agencji dokonał opłat tylko raz, 
wszystkie rachunki wyniosły oko
ło 2 tys. zł i nic nie dodado do adre
satów. Wśród osób, domagających 
się zwrotu pieniędzy, jest nawet 
pani, której agencja nie pcr.esłała ok 
5 tys. zł. Podobnych przykładów 

A gencja Finansowa przy ul. Krakowskiej 
w Łowiczu powstała w lutym 2004 roku 
i była pierwszą tego typu placówką 

w naszym mieście. W agencji przyjmowano 
opłaty za telefony komórkowe, stacjonarne, 
mieszkania, prąd, raty kredytów. Zakres usług 
pokrywał się częściowo z tym, co. oferują nam 
banki i poczta, jednak ceny prowizji były konku
rencyjne. Omega zachęcała klientów godzinami 
otwarcia i krótkim czasem. w jakim idzie przelew. 

Gdy pytaliśmy właścicieli agencji na Krakow
skiej, jakągwarancję mają ich klienci, gdy wpła
cają pieniądze, deklarowali nam, że im najbar
dziej zależy na tym, by być solidnymi. Uważali, 

że najlepszym zabezpieczeniem jest fakt, że 
są łowiczaninami - są stąd, tu mają rodzinę 
i znajomych, tutaj ich dzieci ct1odzą do szkoły -
więc zależy im, aby mieć dobrą markę. Nie bali 
się też konkurencji, która po roku była spora 
(działało wówczas już 6 konkurencyjnych firm). 
W rozmowie z nami mówili, że zapotrzebowa
nie na tego typu usługi jest bardzo duże, 
a w interesie każdego z właścicieli jest, aby 
wszystkie działałby uczciwie. Jak widać sło
wa nie dotrzymali, a to być może ;zaszkodzi 
także sześciu pozostałym punktom tego typu 
w Łowiczu. 

(mwk) 

HANTVERKAR POOLEN 

Pożegnanie 
z broniq . 

D arius.zK.,naktćB'egozmejeslrowana była działalność ageocj~ 
jest:zawodowymż.ołniemm wstą>
niu podoficerskim w łowickiej jed
nostce wojskowej. Z tego wzg!~ 
sprawę w niedługim c:zasieprz.ejmie 
Wojskowa Prokuratma Gamizono.. 
wa w Łodzi, która będzie prowa
dziła jąjuż do końca. Jej sz.ef, ppłk 
RobertMalanowski powiedział nam, 
ż.e o sprawie już słys2Jił. Wyjaśnił, 
że żołnierz zawodowy nie moż.e 
prowadzić działalności gospodar
czej, jest to dopuszczalne tylko 
w wypadku udzielenia zgody przez 
dowódcę jednostki, w której służy. 
Czy taka zgoda była- nie wiemy, bo 
dowódca jak i jego zastępca byli 
w trak.cie tworzenia tekstu na szko
leniu poza Łowiczem. Dariusz K. 
pozo~je dalej żołnierzem, o jego 
zawieszeniu w służbie można by za
decydować, gdyby popełnił czyn 
karalny w czasie jej pełnienia i gdy
by miał on bezpośredni związek 
z wojskowością. Do jego zwolnie
nia ze służby ze wzg!~ na oszu
stwa w Omedze moż.e zaś dojść 

dopiero po uprawomocnieniu się 
wyroku. Dowódca jednostki moż.e 
w niektórych przypadkach zatrzy
mać skazanego w wojsku motywu
j~tonieragannymprn:biegiemsłuż
by i szczególnąpizydatnością w jed
nostce, w której służy. Malanowski 
mówi jednak, ż.e w zdecydowanej 
większości wyrok nawet w :zawie
szeniu oznacza dla zawodowego 
żołnierza definitywne poż.egnanie 
z wojskiem. 

Przejęcie tej sprawy przez Pro
kmaturę Garnizonową moż.e skom
plikować przesluchania świadków, 
którzy- czego nie wykluczył - będą 
musieli doje'Ż.<fu!Ć do Łodzi, by skła
dać zeznania. MO'Żliwe jednak,ż.e bę
dzie się to odbywało w Łowiczu, 
w porozumieniu z łowicką prokura
turą, Tomasz Bartos 

Łowicz, ul. Łódzka 52, tel. 0509-561-095 . 
• Stryków, ul. Batorego 27, 

tel. (042) 719-94-23, fax (042 719-94-24 

SPRZED AZ 
DREWNA 

Zaprasza Kandydatów do szkół średnich • usługi transportowe I 
• dostawy betonu D 1 

o uprawnieniach - szkoły publicznej 
funkcjonujących od 1997 r. 

• Technika Mechaniczne I Elektryczne (podbudowa: gimnazjum i szkoła zasadnicza) 

Nowy atrakcyjny kieftlnek TECHNIK INFORMATYK !!! 
• Ucea Ogólnokształcące (podbudowa: gimnazjum i szkoła zasadnicza) 

• Studium Policealne (podbudowa: szkoła średnia) 

tOWICZ, Aleje Sienkiewicza 62 {budynek Gtmhazjuni Rr t, pok6j ID' t1), 1et. 0605-724:-768 lub 0601-206-957 
http://www.dydakta.lowicz.pl e-mail: szkoly@dydakta.lowicz.pl R-690 

BUDOWWEGO I STOIARSKIEGO · 

łiil!Wm-
• deski • łaty • regle 
• podbitka • p_odłogówka • boazeria 
~ e-mail: hantverkarpoolen@o2.pl 

• produkcję betonów specJa istycznych 
• elementy prefabrykowane: . 

bloczki, pustaki keramzytowe, 
kręgi, nadproża 

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

i cementu c~~ 

R~18 ()ł) ~l:ł3ł)CJ4..CJI 
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• • Rodzinnie i ludowo 
na Błoniach 

( 

ałe rodziny spędziły sobotnie 
popołudnie i wieczór na łowickich 
Błoniach. Okazją ku temu był Piknik 

Rcxlzinny, a po nim Noc Świętojańska. 
Zaczęło się przed południem 

NA BIELAWSKIEJ TEZ MIESZKAJĄ LUDZIE 
od rozgrywek sportowo-rekreacyjnycłi, 
o których piszemy na stronach 
sportowych. Była też możliwość 
bezpłatnego spłynięcia kajakiem 
po Bzurze, trasa spływu zaczynała się 
u ujścia Słudwi do Bzwy. 
Dowóz uczestników zorganiz.owany 
był pnez ekipę OSiR o pełnych 
godzinach: 15, 16,oraz 17. 
Im pómiej - tym zainteresowanie 
było większe. O godzinie 17 zajęty 
był komplet - 1 O kajaków. 
&zpiecz.eń&wa na m:ce pilnowali 
strażacy z sekcji ratownictwa wodnego. 
Potem pnez dwie godziny 
na Błonach rozbrzmiewały piosenki 
Krzysztofu Kleocz.ona w wykonaniu 
coverowego zespołu ,,Dwie korony", 
a żartami polityC7llymi i społecznymi 
bawił łowickąpubliC7llOŚĆ kabaret 
Klika. 
Prz.ed godziną 22 ID2pOCZ.ęły się 
obchody Nocy Świętojamkiej, 

Mieszkańcy od lat 
żądają nowych 
komórek na węgiel. 
Jedna ze starych kilka 
dni temu runęła. 

S iedemrodzinmieszkaj~chpodnurnerem 3 przy ul. Bielawskie w Łowiczu 
od kilku lat domaga się od .lakladu Gospo
darlri Mieszkaniowej postav.jenia nowych 
komórek na drewno i węgiel. Te, które stoją 
na ich podwórku są w opłakanym stanie: 
spróchniałe, łatlne wiele razy papą i deska
mi Niektórzy już nawet z nich nie korzy
stają, bo obawiają się, że zawalą się im na 
głowę. Komćxki są też zagrożeniem dla dzieci 
z tego podwórka, których jest dwanaścioro. 

które pqxowadził, jak co roku, z.espół 
Stowarzyszenia Regionalnego Wsi 
Urz.ecze ,,Łowicnmie". Widowisko 
przybliżające tradycję Sobótki trwało 
około pięlllamu minut, następnie wszyscy 
w korowodzie z pochodniami 

Obawy sąjak najbardziej uzasadnione -
w poniedziałek 26 czerwca runęła jedna 
znieużywanychjużkomórek,roktemuroz
sypala się ima Dobm:, że nikomu nic się 
nie stało. Zawiadomiony ZGM przysłał 
pracowników do iw.ebrania komórki, pizy 

okazji rozebrano stojipt tam ubikację. Ko
rzystali z niej mieszkańcy tylko jednego 
mieszkania, które nie posiada doląd kanali
zacji. Nieczystości z mieszkania wynosić 
muszą obecnie na sąsiednie podwórko. 
W zamępstwie komórek w ubiegłym roku 
ustawiono tam jeden blaszany garaż, z któ
rego korzystają lokatoizy dwóch mieszkań. W ubiegłym roku rozsypała się jedna komórka, przed kilkoma dniami kolejna. 

i zapalonymi wieńcami przeszli 
pizy muzyce kapeli ludowej 
nad B711Ię w pobliże restauracji 
,,Szkiełka". Miejsce było widoczne 

Miało to być rozwiązanie tymcmsowe, bo lokatorów sldaniala ich do postawiania ko
nowe garaże miały staną: już wiosną tego 
roku. Jest koniec cz.erwca, garaży nie ma. mórek we własnym zakresie, ale ZGM nie 
- Z roku na rok jest coraz goTZief - mówi pozwolił im na to. 

k.uwali ją, aby awarię usuną5. Wymieniona 
rura 7Jlkryta została pianką poliuretanową, 
która dotąd nie została JIZYlayta tynkiem. 

z daleka dzięki dwóm ogronmym 
ogniskom. Kilkadziesiąt wianków 

młoda kobieta, mieszkaj~ tam od 3 lat. - p ogodziJiśmy się z~ że miesLkamy na 
Ciągle nam 11IÓwifl, i.e jest plan budowy kfr Bielawskiej, choć lrażdychciolbymiesz- 6araie btd'I przez Zilll'I 
mórek, ale brak fanduszy. Z UTZę!lu Miej- kać gdzie indziej. Chcemy jednak godnie 
sldego odsyłają nas do ZGM, z ZGM do ibe?piecmie~-mówizdenerwowanako
Urzędu. bieta, ktlra za 2-pokojowe mieszkanie płaci 

nalną, jedynie jest administrowana pm:z 
ZGM, podobnie jak ~jące z nią po
dwódta JXzy Bielawskiej 5 i 7. Na tamtych 
sąjuż murowane kornódci. W~ 
ZGM planuje odnowienie elewacji fionto.. 
wych tych budynków. Podwórko :zostmie 
też odgrodwne od strony ul. Batalionów 
Oiłopskich, nie będzie już przechodnie. To 
być IIl<YŻe uchroni lokatorów przed niepro
szonymi gośćmi. Czy zmieni jednak wy
gląd podwódta? To się okaże. Na razie jego 
wygląd nie wskazuje na to, że jest to widok 
w centnun miasta, w kraju unijnym XXI 
wieku. Zwlaszc7Ą gdy spojrzy się w stronę 
ul. Batalionów Oiłopskich przy której stoją 
nowe domy. - Tu jest lepiej, bo weselej. Tam 
jest ponuro i smutno - powiedział męlczy
marozhieraj~ kOIDÓlkę. -To7.0ieży, co kto 
lubi - usłyszał.OOpowiedź. (mwk) 

i zapalonych na nich płomyków 
widowiskowo unosiło się na spokojnej 
rzece. Nabrzeże neki stało się miejscem 
zabawy ludowej prowadzonej pnez 
wspomniane stowarzyszenie. ~ 
folklorystyczny przygrywał 
do północy. 
(eb) 

dok. ze str. 1 

- Trzeba gdzieś trzymać opał-mówi inna · czynsz 154 zł. - Podwórko jest przechod
lokatorka, pokazując jak przydzielona jej nie, kręci się tu wiele osób, a po godz. 22 
komórka trzyma się jesz.cz.e tylko dzięki strach z domu wyjść. - Lokatorzy pokazują 
temu, że opiera się na dużej szafie, która jest nam rozkutą ścianę zewnętrzną. Zimą m
w niej ustawiona. Detmninacja niektóryćh maI7.ła rura z wodą i pracownicy ZGM roz-

50 tysięcy kary za muszlę 
• choć dadl na głowy nie spadnie 
J es_t to ~a.°'!/ibng~ ~~n~ 

me TTIO'ZIUlJf!J o IZQC, ~ J-"'U"'f,.,,,..,_• 
nie jest to sprawa uznaniowa - twierdzi Po
wiatowy Inspektor Nadz.oru Budowlanego 
Zofia Więcław. 

„S" razy „k" razy „w" 
razy „10" 

Tak ustawa prawo budowlane w jednym 
z załączników podaje wzór, według jakiego 
wyliczana jest wysokość kary za nielegalne 
użytkowanie obiektu. W przypadku Łowi
cza kara ta wyniesie aż 50 tysięcy złotych. 
,,S" -to stawka, która jest ustalona w wyso
kości 500 złotych. ,,K" - to współczynnik 
kategorii obiektu. Dla obiektów z kategorii 
V, do których zalicza się muszla koncerto
wa, wynosi on IO. „W' to współczynnik 
wielkości obiektu. Dla muszli wynosi on 1. 
Oprócz tego stawka ta podlega 1 O-krotne
mu podwyższenilL - Rachunek jest prosty
twierdzi Zofia Więcław -500 złotych x 1 O x 
I x 10 = 50.000 złotych 

Postanowienie w tej sprawie jeszcz.e nie 
zostało wydane,alejakmówiłanam 12cz.aw
ca Zofia Więcław: - Tutaj nie wchodzi w grę 
przedawnienie, a =u i 7.darzefi nie cofoie-
77!)!. Na fXX'Z4tku ae1WCa były dwudniowe 
Juwenalia, był też bieg trzeźwości. -Wponie
działek 26 cz.erwca dowiedzieliśmy się jed
nak, iż postanowienia w taj sprawie wciąż 
jeszcz.e nie ma. Dlaczego? Zofia Więcław 
wyjaśnia, iż miała o~ dowody w tej 

sprawie, to jest kopie artykułów prasowych 
od jednej z gazet W ciąż ich jeszcze nie otrzy
mała. - Gdy tylko~ miała wiarygodnedlr 
~.prze.dstawięje burmistrzoKi, poproszę 
o ustosunkowanie się do nich i wytoczępostę
powaniezurzędu-mówi Więcław, zwracając 
się także do naszej redakcji z prośbą o udo
stępnienie jej artykułów opisujących impre
zy odbyte na muszli w czasie, gdy miasto nie 
miało pozwolenia na jej użytkowanie. 

- Próbowałam szukać takich relacji na 
stronieinternetowlj Urz.ęduMiejski.ego,je.d
nak tam znajduje się tylko relacja z otwarcia 
muszl~ co nie jest róWnoznaczne z przystą
pieniem do jęj użytkowania. Natomiast ga
zet, wktórychsąnąjmocniejszedowody,służ
bowo nie prenumeruję, a starszych nume
rów starostwo już nie posiada. Sprawa ta 
nie ulega jednak przedawnieniu i kiedy tylko 
bętĘ miała w ręku rzecwne dowody, ~ 
czę postępowanie z urzędu - zapewnia 

Czy konstrukcia 
iest bezpieczna 

Inspektor nadzoru wskazuje na jeszcz.e 
jednąnieprawicRowość: Finna.zMielca,k:tóra 
wykonywała stalową konstrukcję zadasze
nianad widownią, nie dostm:zyłaodpowied
nich certyfikatów, które uprawniałyby ją do 
stosowania takich konstrukcji metalowych. 
- Rzeczywiśde, za późno się m te sprawy 
wzi{liśmy - tłumaczy nacz.elnik Wydziału 
Inwestycji i remontó~ Grzego~ ~elka. -

Fumaobiecywaławtrakcierobót,że~ 
tuje na czas w.cystkie dokumenty. Okazało 
si.ę, że brakuje im niektórych atRstów na kon
strula::ję i dopiero opracowująeksperty?.ę tech
niczną na temat be7piea,eństwa konstrukcji 
Niestety, było to robWne na &taJnią chwilę 
Koniec budowy, zaraz potem mpJanowane 
pierwsze imprezy - przyznaje nacz.elnik. 

Czy to oznacza, że wybudowana kon
strukcja niekoniecznie spełnia wymogi bez
piec7.el'l.5twa? Gdyby tak miało się okazać, 
byłby to kłopot dużo większy, niż niedo
pełnienie wymogów terminowych. Pełka 
zapewnia jednak iż konstrukcja jest bez
pieczna. InaC7.ej zresztą nie mogłaby zostać 
dopuszczona do użytkowania - a została, 
w dniu22 cwwca Miasto zleciło mianowi
cie opracowanie orzeczenia technicznego 
pnez jednego z łódzkich ekspertów, które 
wykazało, iż konstrukcja jest bezpieczna 
i wykonana prawidłowo. Tym oneczeniem 
kierowała się także w swoim działaniu po
wiatowy inspektor. Jak mówi, firma z Miel
ca wciążjeszcz.enie dosłała brakujących do
kmnentów, lecz w sytuacji posiadania wspo
mnianej ekspertyzy, nie jest to już właści
wie potnebne. 

VvYznaczanie kary z tytułu nielegalnego 
użytkowania obiektów (bez pozwolenia na 
użytkowanie) weszło do prawodawstwa 
stosunkowo niedawno, I stycznia 2005, ale 
samorządy miały wystarczająco dużo cza
su, żeby przyzwyczaić się do jego stoso
~ (mak,~) 

, ., '· 
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Dyrektor ZGM Andr7.ej Maszlanowicz 
deklaruje, że garaże na posesji Bielawska 3 
postawione będą przed zimą. ZGM już 
wkrótce ogłosi przetarg na ich wykonanie. 
Bard7D istotna będzie kwestia ceny, bo za
kładowi brakujepieni((dzynawet na remon
ty mieszkań, nie tylko na budowę komórek. 
Dodaje, że komórki często nie są dobm: 
zabezpieczone przed samymi właściciela
mi, któJzy nie dbają o nie, nie usuwają awa
rii. Na stan komórek wpływa też fukt, że nie 
brakuje osób kradnących na opał deski 71! 

ścian komórek 
Pytany o naprawę awarii wodociągowej 

Maszlanowicz przyznaje, że było to robio
ne na zasadzie ,,ratowania sytuacji". Pod
C7llS stawiania garaży achninistracja będzie 
się slarała ~najbardziej palące probl~ 
my mieszkańców tego podwódca. 

S prawa powinna być zakończ,ona w pa
f.dziernilal, projekt jest już na ukończe

niu. ProlJ/emem jest to, że jesttostrefa ochro
·'!Jl konserwatorskiej- mówi Niestety- jak 
się okazuje - nie jest to jedyny problem. 
Nieruchomość ta nie jest własnością komu-

-------- REKLAMA -

FABRYKA 
OKIEN 

Łowicz, ul. Kaliska 103, 
tel. (046) 837 32 79 fax 837 47 98 _____ ..,, 

sib@winkhaus.com.pl; http://www.sib.wink 

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

skrzydle, słupku 

-------- REKLAMA -

r-~YFROWY , 
I I 
' . 
'"-, ....::' 
~----"'. ... 

miesiąc abonamentu GRATIS!!! 
przy montaiB stoiak GRATIS!!! 

a~,ąer 
lOWICZ, Browarna 12c, tel. (046) 837-45-07 

• Bezpłatne pomiary i transport okien do Kl.ienta ~ 
• Profesjonalny montaż . •, 7 ~ 1 • J' 

l)r;(I' ., 1435 / ,1435 
; j1435 y ' 
'/ · 1 

1

499,-v l '-\.595 1165 85 -
1765 .- ' 
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dok ze str. I Pałac w Sannikach 

Dwór Staropolski, Zieleński i Puccini Fortepian, recytacie i malarstwo 

J arosław Domagała - kierownik Pań- szawskiej Państwowej Wyż'>Z.ej Szkoły Te-

D odatkową atrakcją będzie cztero
osobowy Balet Dworski Ardente 

Sole. W programie koncertu pod ogól
nym hasłem „Dwór Staropolski" 
znajdą się między innymi utwory Fa
brizio Caroso, Jakuba Polaka, Tabula
tura Jana z Lublina, Marcina Mielczew
skiego i inne. 

W środę 5 lipca o godziniel9.30 
w Bazylice Katedralnej zainaugurowa
ny zostanie XVII Międzynarodowy 
Festiwal Organowy „Jan Sebastian 
Bach". Na inaugurację i z okazji jubile
uszu Łowicza wykonane zostaną utwo
ry Mikołaja Zieleńskiego - słynnego 
kompozytora baroku. Wykonawcami 

Opakowanie Czeko 
Dżemi nagrodzone 

M ały, szklany słoicz.ek, w jakim sprze
dawany jest Czeko Dż.emi - produ
kowany pnez łowicki Agros Nova 

krem owocowo-cr.ekoladowy do smarowa
nia pieczywa - otrzymał główną nagrodę 
w krajowym konkursie opakowań Pakstar 
2006. Uroczyste wręczenie nagrody ~ 
cizie się we wrześniu, podczas tegorocznych 
targów TAROPAK w Poznaniu. 

Konkurs organizowany jest pnez Cen
tralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Opakowań, Krajową Izbę Opakowań, Mię

dzynarodowe Targi Poznańskie oraz serwis 
branżowy: opakowaniacompl, a odbywa 
się pod patronatem Ministra Gospodarld. 
Producent zwraca uwagę, że słoiczek pro
duktu, którym jest połączenie dżemu z <::ZJ}

koladą, dopasowany jest do dziecięcej rącz
ki (produkt adresowany jest dla dzieci), 
a wygląd ma ciekawy dlatego, że pokryty 
jest kolorową folią tennozgrz.ewalną. (mwk) 

Anioły w bibliotece 

A niołkizmasysolnej, wykonanepnez 
uczniów Szkoły Podstawowej w Po
powie mo:żna do końca cz.erwca po

dziwiać w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Łowiczu. Jest to ekspozycja pokonkur
sowa 66 aniołków stojących oraz do po
wieszeniaz.ostało wykonanych nazaję_ciach 
Alicji Walczak, Alicji Gromek, Doroty Ku
śmider i Anny Kędziory. (eh) 

Aniołki to jedne z ulubionych przez 
dzieci chrześcijańskich postaci. 

będą główny organizator festiwalu Wik
tor Łyjak - organy i Małgorzata Urba
niak - sopran. 

którzy poświęcili się wyłącZnie twór- stwowej Szkoły Muzycznej wGosty- atralnej,zrumejmin.ztelewizyjnegoserialu 
czości operowej. Na nim też kończy ninie,nauczycielgcynafortepianie,za- ,,Na Wspólnej". 

W sobotę 8 lipca o godzinie 20.00 
w sali barokowej Muzeum w Łowiczu 
wystąpi zespół CAMERATA VISTULA 
z jednoaktową operą Giacomo Puccinie
go „Siostra Angelica", w której solist
kami (6 sopranistek i 2 mezzosopranist
ki) są uczestnic;zki Kursu Mistrzowskie
go Techniki i Interpretacji Wokalnej w Ra
dzi ej owi cach profesor Teresy Żylis -
Gara. Dyrygentem będzie Tadeusz Woj
ciechowski, reżyseria Maciej Prus. 

się długi okres świetności tego gatunku gra na najbliższym koncercie, 2 lipca, w pa- Początek koncertu o godz. 14.00, godzi
sztuki w tradycyjnym jego pojęciu. łacu w Sannikach. Muzyce towarzyszyć nępóźniej, również w pałacu, odbędzie się 
Muzyka Pucciniego nie odznacza się będą recytacje w wykonaniu Ewy Gorze- wernisaż wystawy malarskiej Małgoa.aty 
może szczególną głębią - charakteryzu- lak, młodej aktorldzŁodzi, absolwentki war- Woldańskiej. (mwk) 

je ją raczej zewnętrzna efektowność 
·i sentymentalizm, niemniej posiadał 
Puccini swój własny, oryginalny styl 
twórczy, łatwy do rozpoznania już po 
kilku taktach, co jest zaletą tylko nie
licznych kompozytorów. Styl ten ob
jawia się przede wszystkim w melody
ce, pełnej zmysłowego żaru, a także 
w harmonice i instrumentacji. 

PRI D robi drogę Sierżniki - Goleńsko 

Puccini jest ostatnim z szeregu zna
komitych kompozytorów włoskich, (mak) 

P racownicy PrzedsiębiorstwaRobói:In
żynieryjno-Drogowych w Łowiczu 
rozpoczęli we wtorek 20 czerwca re

alizację od podstaw drogi Sierżniki - Goleń
sko o dł. 1,5 km oraz naprawę nawierzchni 
ok. 2 km dróg gruntowych stanowiących 
przedłużenie tego pierwszego odcinka Fir-

ma wygrała przetarg ogłoszony pnez gmi
nę Chąśno, za realizację tego zadania otrzy
ma 295 tys. zł. Drugim :zadaniem, jakie jej 
powierzono ,jest Wykonanie nowych chod
ników w Chąśnie, wokół urzędu gminy 
i budowa drogi prowadzącej do stadionu 
sportowego. (tb) 

SP Bielawy 

Kąpali się w Bałtyku 

N ajwiększą frajdą podczas trzydnio
wej wycieczki od 11 do 13 czerw
ca nad polskie morze była dla dzie

ci ze Szkoły Podstawowej w Bielawach 
kąpiel w morzu. Początkowo nie mieli 
nadziei na to, że pogoda im to umożliwi, 
jednak lato nadeszło niespodziewanie. 
40 dzieci z klas II i III zwiedzało Gdańsk, 
Gdynię, Sopot oraz Malbork. Miały oka
zję płynąć katamaranem z Gdyni do So
potu, wysłuchały mini festiwalu na de
skach sopockiej sceny. Duże wrażenie 
wywarły na nich banany rosnące na drze
wach w ogrodzie botanicznym w Gdań
sku. 

Koszt wycieczki od osoby wyniósł · 
210 zł. Organizatorkom wyjazdu - Sła

womirze Stawińskiej, Annie Witczak, 
Monice Kostrzewie oraz Alinie Wojdzie 
udało się dodatkowo pozyskać pieniądze 
w kwocie 1.250 zł od sponsorów - firmy 
„Self' oraz „Wolin". (eb) 

Kanalizacjo po przywiezieniu 
ciężkiego sprzętu 

Strafpc/d sprawd;ian w Bielawach D ~i:~:::a~~o= 
na teren powstającej przy ulicy Pry-

26 drużyn strażackich z niemal wszystkich jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Bielawy, 
wystartowało w niedzielę 18 czerwca w zawodach 
sportowo-pożarniczych. Seniorzy wystawili 13 drużyn 
- 3 kobiece i 10 męskich, Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych było rownież 13 - w 8 startowa/i chłopcy, 
w 5 dziewczęta. Swojej drużyny nie wystawiła tylko Wola 
Gosławska, ale niektóre jednostki reprezentowane były 
nie iytko w kategorii seniorów, ale też w kategorii kobiet 
oraz w MDP chłopięcych i dziewczęcych. - W ubiegłym 
roku było mniej uczestników, ale zachęty pomogły - mówi 
wójt Sylwester Kubiński. Jego zdaniem masowy udział 
w zawodach to okazja .do poprawiania sprawności 
i gotowości bojowej. Nie wszystkie przecież jednostki 

dok ze str, I 

biorą udział w akcjach, ale udział w zawodach pokazuje, 
jak działają. Zachęcić do udziału miały puchary, dyplomy 
i nagrody finansowe - po 50 zJ za udział dla drużyny i od 
1 O do 20 zJ na osobę w drużynie, która zajęła miejsca 
od I do Ili. A oto wyniki zawodów: 
- seniorzy - I miejsce - OSP Zękrzew, li - Bielawy, 
Ili - Waliszew, 
- wśród drużyn kobiecych - I miejsce zajęła ekipa 
OSP Bielawy "B~ li - Bielawy ,,A", Ili - Waliszew, 
- wśród MDP dziewcząt - I miejsce OSP Chruślin, 
Ili -Bielawy ,,A", Ili - Bielawy "B~ 
- wśrod MDP chłopców - I miejsce OSP Bielawy nB", 
- Waliszew, Ili - Wojewodza. 

(mwk) 

masowskiej fabryki koncernu Baumit, 
wstrzymana zostanie budowa kanalizacji 
sanitarnej doń prowadzącej. - Jesteśmy już 
z kanalizacją na wysokości Baumitu, ale 
mamy po drodze knlizję z wjazdem na ich 
teren - powiedział nam szef Oddziału Wo
dociągów i Kanalizacji łowickiego Zakładu 
Usług Komunalnych Zbigniew Bochenek. 
Termin robót teoretycznie mija ostatniego 
dnia cz.erwca, jednak do tego momentu ka
naliz.acja sanitarna dla Baumitu nie zostanie 
oddana do użytku. Uzgodnionezfinnąop&ź
nienie nie wpłynie jednak na tempo robót 
przy budowie fabryki. (mak) 

ot r Jarmark Łowicki jui w sobotę 
Ładna pogoda przyciągnęła 

w tym roku na Boże Narodzenie 
do Łowicza więcej niż zazwyczaj 
turystów. 

łychać było grupy mówiące po fran
cusku, niemiecku, angielsku, hisz

pańsku, w Alejach Sienkiewicz.a stały au
tobusy, które przywiozły do Łowicza 
turystów z Warszawy, Łodzi, z Poznań
skiego, Dolnego Ślą$ka. Śmiało można 
zaryzykować, że Łowicz odwiedziło kil
kaset osób .. 

Boże Ciało to jedyny dzień w roku, gdy 
zjeżdżają do Łowicza turyści, o których 
przyjai.d nikt nie musi zabiegać organizacją 
festiwali,jannarlców i innych wymyślnych 

-:;-· Cl. 

imprez Dziwi wię_c to, żeratuszniepotra- o statnim pu.nk!em jarmarku będzie z Milówki w Beskidzie 15.50-16.10 „Masovia", 
fi zaplanować jakiegokolwiek działania koncertcygańskiegozespołu,,R.Ga- Żywieckim. Poza konku- 16.10-16.30 ,,Bukówiec", 
wC711SieBożegoCiala. Turystawidziałpro- borLakatoszijegotabor". sem wystąpią w godz. 16.30-16.50 „Wierchy", 
cesję,możestraganyinicwię_cej.Bomusz- AotodokładnyprogramJarmarlruŁowio- 20.30-21.15,,Blichowiacy" 16.50-17.10 „Mały Ha-
la, choć zmodernizowana, stała zamknięta, kiego 2006: z Łowicza. Koncert gwiaz- śnik", 17.l 0-17.30 ,,Nawo-
na ul..Zduńskiej z przepełnionych koszy sobota, 1 lipca godz. 16.00-uroczyste dy wieczoru zespołu ,,My- jowiacy" , 17 .30-17.45 
wysypywały się śmieci, a w Alejach Sien- roz.poczę_cie jarmarlru i festiwalu slovitz" rozpocznie się na „Ostrołęka", 17.45 - 18.00 
kiewicza czekały na sprzątnię_cie butelki •godz.16.05-20.45-przesłuchaniakon- Starym Rynku o godz. ,)awor"), 
i papiery pozostawione przez kibiców certowe(l6.05-16.30,,Łowiczanie"zŁowi- 21.30. •godz. 18.00 -wręcze-
wracających w środę w nocy do domów cza, 16.30-17.00 „Wolbol7.allie" z Wolbó- niedziela, 2 lipca nienagródiodegranieprzez 
po meczu Polska - Niemcy. rza, 17.00-17.30 ,,Masovia"zPłocka, 17.30- •godz. 12.00-msza św. kapele wszystkich zespo-

A w czasie nadchodzącego Jarmarku 18.00 ,,Bukówiec" z Wielkopolski, 18.00- w łowickiej katedrze, łów ,,Marsza łowickiego'', 
Łowickiego będziemy się cieszyć każ- 18.30 „Ostrołęka" z Kmpi, 18.30-19 .OO ,)a- • godz. 15.00 - korowód z ratusza do ~ godz.18.30-18.50 - koncert laureatów, 
dym pojedynczym turystą, który do wor" z Lublina, 19.00-19.30 ,,Mały Haśnik" muszli koncertowej, jednocześnie występ • godz. 18.50-20.20 ,,Koderld - swoje-
Ł_owicza zawita: I ~-damy masę pie- z Węgierskiej Górki w Beskidzie Żywiec- zespołu pieśni dawnej ,)arzębina" z Brzegu, mu miastu" 
ruędzy na orgaruzaCJę imprezy. kim, 19.30-20.00 „Nawojowia<?y" •od godz. 15.30 - prezentacje pozakon- •godz. 20.20- 22.00 koncert muzyki cy-

Tomasz Bartos z Lach Sądeckich, 20.00-20.30 „Wierchy'' kursowe (godz. 15.30-15.50 ,,Łowiczanie'', gańskiej„Gaborl..akatnszijegotabor". (mwk) 
'f';;:} ._ - - --.- - ... _ _ :.... : ..... ... „ 4-. ... ,_ ~ ... • __ ,. :· ... ::.. :.::~ ~ ~- ~ . : I ' "':Ą- "'" ~:~„'.._,..~..,:,.. . .ł,''~'. 4....:'~:..: ..... „ ._. ,„,._. .-: .,. • :"'~"':~~~!\..!~:.~~#. ,, ~.~„ .... ..: ł:.~s..~.:,.~~ !_~~-~;,J_!, ~„ 
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NIEWESOtO NA JUBILEUSZ 
Ś70-lecia Łowicza skłania do porównań czym był Łowicz przed wiekami, a czym jest i coraz bardziej staje się dzisiaj. 

Jubileusz nie nastraja optymistycznie - pisze Adam Słoma. 

Zbliżamy się do głównych 
uroczystości związanych 

. z tegorocznymi obchodami 
870-łecia Łowicza. Niestety 
czasy, w których prymasow
ski Łowicz był jednym z naj
większych .i najbogatszych 
miast Polski należą do za
mierzchłej przeszłości. 

O bawiamsięprzytym,żełowiccy samorządowcy (radni, sta
rostowie, bunnistr:l.Owie) - nie do
strzegają pilnej potrzeby prz.eciw
stawienia się zjawisku degradacji 
ŁowiC7ll i powiatu. Do degradacji 
tej przyczynia się bliskość stolicy, 
która od dziesiątków lat „wysysa
ła" kwiat ziemi łowickiej - młodzież 
i wybitne jednostki, a w zamian nic 
nam nie daje. Póiniej do stolicy do
lączyła Łódź oraz inne ośrodki aka
demickie, a od dwóch lat także kraje 
Unii Europejskiej. . 

Niestety, pomimo :znakomitego 
położenia naszego" miasta, przez 
~latłowiccysamroądow-

cy nie mogą się niczym pochwalić 
w zakrefile ściągnięcia kapitału ob
cego i budowy zakładów produk
cyjnych. Takie ,,.sukcesy'' ŁowiC7ll 
są w ogromnej dysproporcji z osią
gni~ wtymzakrefilesą,9ednich 
miast (Rawa Mazowiecka, Socha
<::n::w, Skierniewice, Mszczonów). 

Wracając do braku perspektyw 
nai.atnxb:rieniewŁowiczumłodych 

wykształconych osób, raz jeszcze 
chciałbym poruszyć sprawę dojaz
du do pracy w Warszawie. Uwa
żam, że dogodne i szybkie dojazdy 
do Warszawy i z powrotem za naj
ważniejszy czynnik rozwoju mia
sta, a przynajmniej zatrzymania jego 
degradacji! Jakjużpisałemnałamach 
NŁ w 2001r. szybkie, dogodne do
jazdy koleją do pracy w Warszawie 
pozwoliłyby zatrzymać w mieście 
przynajmniej część dobrze wy
kształconej młodzieży, która mogła
bydojeżdillć i godnie zarabiać w sto
licy a wydawać pieniążki w miejscu 
zamieszkania - na Ziemi Łowickiej. 
Mieszkania w stolicy są bardzo dro-

gie a dojazdy z odległych dzielnic -
uciążliwe (korki) i porównywalne 
w czasie z dojaz.dem pociągiem po
spiesznym z Łowicza. 

Niestety, od wielu lat Łowicz był 
i je& coraz bardziej dyskryminowa
ny pm:z PKP, stąd coraz więcej sa
mochodów z łowickimi rejemracja
mi widać przed dworcem PKP 
w Skiemiewicach. 

W ystuczyporównać ile pocią
gów pospiesznych odjeżdża 

w ciągu doby do Warszawy z Łowi
cza oraz z dwóch są,9ednich„uprzy
wilejowanych"węzlów kolejowych: 

- Łowicz - W-wa - 2 pociągi po
spieszne (reszta to sezonowe); 

- Sk-ce - W-wa - 30 pociągów 
pospiesznych + 27 osobowych; 

- W-wa- Kutno - 27 pociągów 
pospiesznych i ekspresowych. 

To właśnie ta dziwna polityka 
PKP, tolerowana od lat pm:z wła
dze samorządowe „wygania" 
znaczną część wykształconych 

łowiczan z ziemi łowickiej w świat 
za pracą. Utrudnia to również do-

90-lecie stroiy w Waliszewie 
Mszą świętą w Kościele Naj

świętszej Maryl Panny w Sta
rym Waliszewie, 25 czerwca 
rozpoczęła się uroczystość 
90-łecla tamtejszej jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej. 

( 

~oficjalnauroczystościod
była się na boisku zespołu 
szkół w Walis:z.ewie, gdzie -zx>

brały się sztandary i praedstawici~ 
le wszystkich jednostek OSP z gmi
ny. Młodzieżginmazjalna wystawiła 
dla zebranych przedstawianie -
łowickie wesele. 

Złotym mCdalem za zasługi dla 
pożarnictwa odznaczeni zostali: 
Wojciech Olejniczak, Cezary Olej
niczak, Paweł Olejniczak, z.dzisław 
Krysicki, Stanisław Michalak, Da
riusz Topolski oraz Józef Flisiak. 
Srebrnym medalem uhonorowani 
zostali: Jan Plewka, Paweł Pabjań
czyk. Władysław Warszawski, Jó
zef Kadziak, Bogdan Olejniczak 
i Mirosław Białasik. Kolejnych 
22 druhów odznaczonych zostało 
medalem brązowym. Siedmiu ottzy
mało odznakę ,,Strażak Wwrowy". 
Złotą odznakę Młodzieżowych 

Prezes Zarządu Powiatowego Oddziału OSP w Łowiczu Sta
nisław Bednarek dekoruje Złotym Medalem za Zasługi .dla 
Pożarnictwa Cezarego Olejniczaka. 

Drużyn Pożarniczych otrzymali: 
Kamila Ulatowska, Dawid Klim
kiewicz, Mateusz Bujała, Donata 
Kucharska, Klaudia Stolarczyk, 
Kinga Jaros, Anna Jaros, Irmina Stę
pień, Monika Anasik i Prz.emysław 
Walczak. Przy7nano też 18 odznak 
srebrnych i dwie brązowe. 

43 druhów otrzymało medale za 
wysługę lat Najdłużej w ochotni-

czym poi.amictwie działa Antoni 
Żurek, bo aż 70 lat, 60 lat służyli 
wOSPWaliszew Antoni Olejniczak, 
Stanisław Warszawski oraz Jan 
Gawrysiak, 55 lat - prezes jed
nostki - Stanisław Masłowski. 

Józef Flisiak jest strażakiem od 
45 lat, zaś Paweł Olejniczak, Ta
deusz Olejniczak i Adam Witczak 
po 40 lat. (eb) 

stęp do łowickich uczelni studentom 
oraz turystom do Łowicza. 

Do władz samorządowych po
winno już dotrz.eć, że wysianie jed
nego czy drugiego pisma do PKP 
nic nie daje i nie tędy droga w wal
kach o pociągi dla Łowicza. Polska 
nie uległa znacznej przemianie, wi~ 
le spraw załatwia się nadal jak 
w poprz.edniej epoce - ,,przy bufe
cie",~ decydują układy partyj
ne czy koleżeńskie. 
Może należy zainteresować się, 

co pcxabiają, w jakich urzędach p:a-
. lic:zni absołwen:i bviclrich szkół agą . 

średnich, w tym wykreowani tu 
„olimpijczycy". Może~ z nich 
zajmuje eksponowane stanowiska 
w Warszawie czy Lodzi i mogłaby 
pomóc rodzinnemu miamu? 

Różne polskie miasta i regiony -
wcale nie najbiedni.ejS7.e, a raczej 
maj;p:układy ,,p<Ymlatwiały sobie'' 
specjalne strefy ekonomiczne lub 
podstrefy (Kraków, Olsztyn, Po
znań, Piotrków). Dzięki ulgom 
i zwolnieniom z podatków dla in
westorów, miasta w ,$efach'' prze
chwytują ich, oczywiście "ZJ:, szkodą 

dla zwykłych miast, takich jak 
Łowicz - któremu się nie wiedzie 
zarówno gdy przy władzy jest l~ 
wica,jak i prawica Gneczny, uc7.Ci
wy, spokojny, niepolrafią;y się roz
pychać łokciami (Łowicz) zostanie 
wykiwany przez setki nieuczci
wych konkurentów. 

D la LowiC7ll zostająjak zwykle 
„okruchy", np. zakład BAU

MIT, który tak naprawdę zostanie 
z.budowany w Łowiczu dzięki oko
licznym ... piaskom - z perspek
tywą i.atnxb:rienia 40 robotników. 

Nie widać również postępów 
w dziedzinie turystyki, na którą od 
wielu lat liczą władz.e samol7.ądowe 
miasta i powiatu. 

W dalszym ciągu szwankuje re
klama ŁowiC7ll i Ziemi Łowickiej. 
Co jakiś czas wydawane sąpublika
cje i przewodniki turystyczne, ale 
są one dostępne raczej w Łowiczu 
i okolicach, a pu.ecież chodzi o to, 
by do odwiedzenia Ziemi Łowickiej 
zachę_cić mieszkańców innych miast 
i wsi, szczególnie przekonać do tego 

nauczycielki szkół i przeds7.koli - i modernizacja tej trasy coś zmieni? 
I07IZUC00Ych na terenie całego kra- Po 117.ecie: konieczna je& popra
ju, bo to główń°ie od nauczycielek wa wygllpi miasta 
'zależy, gdzie uczniowie udają się na a) w mieście je& brudno. Stare li-
wycieczki czy zielone szkoły! ście,piach,zielskozalegająnierazna 
Cóż zatem moina czynić, aby chodni)cach i przy krawężnikach 

w większym stopniu wykorzysty- miesiącami, nawet w śródmieściu. 
waćszanseturystyczneziemiłowic- A dziki parlcing na skrzy7.owaniu 
kiej?Popierwszetm:bazmienić,,fi- Koziej i ~odrz.ecznej straszy nadal; 
lozofię"promowaniaZiemiLowic- b)elewacjełowickichkamienicsą 
kiej - promocję należy prowadzić bardzo ubogie i ~ zaniedbane 
w kraju i za granicą (wśród poten- lub zniekszlakxne, z pewnością ich 
cjalnych turystów) a nie w Łowiczu wygląi ,,nie IZUci na kolana" tury
i okolicach. stów. &.c:2i:gólnie dotyczy to budyn-

p odrugiezmienićkienmki iowl>- ku Starostwa przy ul. 3' Maja, w~ 
stowania w Łowiczu i okoli- rym mieści się Wydział ... Promocji 

cach. Trz.eba stworzyć klimat do in- M oże należałoby wprowadzić 
westowania w infrastrukturę tury- konkursy: na najładniejszy 
styczną, bo samo muzeum, kilka wybudowany lub wyremontowany 
kościołów i innych zabytków na obu dom. Szkoda, że nikt w Łowiczu nie 
rynkach to za mało, szczególnie dla uhonorował w jakiś sposOb inw~ 
dzieci i młodzieży. Trz.eba dowi~ storów, którym się chciało dołofyć 
dzieć się, najlepiej od nauczycielek- wysiłku i pieni~ i dzięki którym 
gdzie i dlaczego jeżdżą na wycieczki w ostatnim o~ie pobudowane 
oraz ,,ziekne szkoły" poszczególne zostały piękne domy, np. Al. Sien
grupy wiekowe - przedszkolaki, kiewicza 7, Stanisławskiego 7,Żduń
uczniowie podstawówek, gimna- ska 1 O czy ostatnio Galeria Łowic
zjów, liceów czy studenci. Taka wie- ka. Szkoda również, że nikt nie wy
dza pozwoliłaby dowiedzieć się r::o>- ró2nił publicznie inwestorów, ~ 
go brak na Ziemi Łowickiej i ewen- rzy w ramach remontów i modemi
tualnie wzbogacić jej ofertę tury- zacji - z ruin lub zwykłych ,,pude
styc:mą, bo na razie je& dno. Kąpiel . łek'' stworzyli prawdziwe „cacka", 
w licznych zbiornikach wodnych np. kamienica Dziennika Lódzkie
w okolicach Lowicza jest nielegalna, go, bUdynki przy ul. z.dwEQej_ 11, 
niemówią;:jużożeglowaniuczyka- 17 czy 56; 
jakarstwie. c)wmieścieniemaladnychdrzew 

Na świecie rozwija sięjednak: tu- i kraewów. Może czas zlecić opra
rystyka umożliwiajip podglądanie cowanieprzezfachowcówwielolet
przez turystów (przeważnie majęt- niego programu rozwoju i restruktu
nych) dzikich Żwier7ąt lub plactwa - ryzacji zieleni miejskiej? 
taki rodzaj turystyki moina rozwi- d) zamiast instalować stylizowa
~ nad jeziorem Okręt lub Rydwan. ne lampy na ul Mostowej,którasłu-

Sympatycy golfu w Polsce (za- ży prn:de wszystkim do chodzenia 
zwyczaj z grubymi portfelami) na- na cmen~ może lepiej byłoby za
rzekają, że mało jest u nas pól golfu- instliować takie lampy w pierwsz.ej 
wych - może by takie pole zbudo.. kolejlm:inaPlacu.KOOskiTaigidalej 
wać naZiemi Łowickiej? - wz.dłuż ul. 1-Maja i baszty - aż do 

Nie wiem czy je& w Polsce dru- pałacyku gen. Klickiego. 
giemiastowielkościLowic:za, w~ Bardziej estetyczne oświetlenie 
rym nie ma nawet metra ścieżki ro- ulic, choć nie musi,ą to być lampy 
werowej! Uważam, że już dawno ,,z.abytkowe", powinno się zapiano-: 
powinny być jakieś wyasfultowane wać na ulicach Mickiewicza, Wojska 
(bezpieczne) pobocza dla rowerzy- Polskiego, ŚW. Floriana,ArmiiKrajo
stów na części trasy krajowej nr 70 wej. Obecneoświetlenietychulicnie 
z ŁowiC7ll do Arkadii i Nieborowa pasuje do ich charakteru czy zabu
Ciekawe, czy planowany remont dowy. Adam Słoma 

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

MAŁGORZATA 
LEWANDOWSKA 
tel. 0601·315-816 

Tu otrzymasz informacje dotyczące: 
- przystąpienia i uczestnictwa 
w ING Natio.W.Nederlanden Polska 
Otwartym Funduszu Emerytalnym 

- usług ubezpieczeniowo- fihansowych 
ING Nationale-Nederlanden Polska S.A. : 

ŁOWICKA SPÓlDZIELNIA MIESZKANIOWA . 
w Łowiczu, ul. Starzyńskiego t 

zawiadamia, że posiada 

DO WYNAJĘCIA 
, . 

LOKALE UZYTKOWE 
1. lokal użytkowy o powierzchni 104,70 m2 

położony w Łowiczu, ul. Sikorskiego 1 
2. lokal użytkowy o powierzchni 124,40 m2 

położony w Łowiczu, os. Bratkowice bud. 2 
Warunki wynajmu do uzgodnienia z Zarządem ŁSM. 
Telefon kontaktowy (046) 837-38-76. ft.914 

www.trenkwalcfer.com 

Dla naszego Klienta, renomowanej firmy z branży 

elektronicznej, poszukujemy pracowników na stanowisko: 

PRACOWNIK PRODUKCYJNY 
(miejsce pracy: Skerniewice l 

Wymagania: 

- wykształcene min. zawodowe, 

- mile widziane doświadczenie w trmie produkcyjnej, 

- punktualność, sumienność, dokładność. 

Osoby zailteresowane podjęciem pracy prosrny o kontakt 

osobisty lub telefoniczny: 

Trenkwalder & Partner Sp. z o.o. 

9&-1 OO Skierniewice, ul. Rybickiego 8 

tel./fax: (46) 832 59 87, 605 264 100 

· trenkwalder 
! l przyszfoś6 pracy 

~ 
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POt WIEKU BEZ BUHAJA I KNURA 

Przedstawic;iele świata nauki, 
profesorpwie i doktorzy uczelni 
zootechnicznych, prezydenci fede
racji i związków producenckich, 
przedstawiciele firm z Francji, Nie
miec, .Holandii, władze najwięk
szych w kraju spółdzielni mleczar
skich, przedstawiciele administra
cji i władz samorządów, jak rów
nież hodowcy bydła i trzody zebra
li się 22 i 23 czerwca, aby uczcić 
50-letnie tradycje inseminacji 
łowickiej. 

W tychdniachwauliMWSH-Pw Ale
jach Sienkiewicz.a odbyła się okolicz

nościowadwudniowakonferencjanaukowa 
Przedstawiciele zagranicznych firm, 

z którymi Mazowieckie Centrum Hodowli 
i Rozrodu Zwie17.ąt w Łowiczu na stałe 
współpracuje, zachwycili się rodzinną at
mosferą spotkania i zebraniem w jednym . 
miejscu tak licznego grona wspólpracujących 
instytucji i osób. 

Ci najbardziej zasłużeni na polu hodowli 
i inseminacji zostali uhonorowani odznaką 
,,zasłużony dla Rolnictwa". Odznaczonych 
zostało 31 osób, w tym z zakładu w Łowi
czu: Marianna Majchrzak, Krystyna Lu
bercka, Krzysztof Gańczak, Magdalena 
Knesiak, Kazimierz Kuciński, Kazimierz 
Jaros. ,,Krzyż Zasługi" ottzymało 25 osób, 
w tym z zakładu w Łowiczu: Zofia Gaw
ryszczak, Dariusz Kowalewski, Danuta 
Plichta oraz Maria Sokół. Niemal stu oso
bom· i instytucjom wręczone zostały meda
lezokazji 50--lecia istnienia-inseminacji łowic-

. kiej. 
Ściśle naukowa konferentja zmieniła się 

wieczorem w wesołą zabawę w skansenie 
w Mautzycach. Profesorowie wyższych 
uczelni z ochotą wyszli na deski tamtejszej 

Łowicka stacja unasieniania zwierząt świętowała 50 lat istnienia 

Pozyskiwanie nasienia od knura w stacji unasieniania loch w Zielkowicach. 

nie znajduje się aż 30% krajowej populacji 
bydła Oprócz łowickiej spółki tego typu 
działalność prowadzą w Polsce jeszcze tyl
ko trzy zakłady: w Bydgoszczy, Krasnym 
oraz Poznaniu. . 

Mazowieckie Centrum Hodowli i Roz
roduZwierzątw Lowic:Zuoiganizuje i świaci
czy usługi w :zakresie hodowli i rozrodu rol-

„ azowieckie Centrum Hodowli i Rozm roduZwie17.ątSpółkazo.o. w Łowi
czu jest jednoosobową spółką Skarbu Pań
stwa, starającąsię dostosować fonnułęswojej 
działalności do współczesnych, stale rosną
cych oczekiwań h.odowców w :zakresie po
ziomu genetycznego hodowli bydła i tno
dy chlewnej. Aby temu sprostać, realizuje 
własny program oceny i selekcji buhajów 
!\tarając się pozyskiwać do programu naj
lepszy materiał męski, będący efektem ko
jarzeń indywidualnych najlepszych krów 
z najlepszymi buhajami krajowymi i impor
towanymi. Ocena ta sprowadza się do oce
ny potomstwa, ilości mleka, a w przypadku 
tnody - ilości mięsa, czyli produkcyjności. 
Spółka współpracuje z innymi podmiotami 
w kraju w :zakresie wymiany nasienia i do
świadczeń, a takż.e z firmami zagraniczny
mi: z niemieckim związkiem OHG (Osna
brucker Herdbuch Genossenschaft), w ra
mach której następaje wymiana doświad
czeń, zakupy rozpłodników, import nasie
nia, wymienne testowanie młodych buha
jów itp. 

Inseminatorami nie zostają już w więk
szości rolnicy, ale osoby, które przeszły 
odpowiedni kurs w Instytucie Zootechniki 
lub w MCRiHZ, tylko te dwa podmioty 
zostały uprawnione do ich przeprowadza
nia Łowicka spółka ma ośrodek szkolenio
wy w Brześciu koło Pińczowa Sieć nie jest 
jednolita i została ustalona według zapotrze
bowania Każdy odbiorca nasienia ma moż
liwość wyboru rozpłodnika, buhaja, do uży
cia we własnym stadzie, na podstawie 
szczegółowej infonnacji o wynikach wycen 
w oparciu o produkc~ność potomstwa, 
zawartej w katalogach, Ulotkach, a takż.e na 
stronach internetowych. Zapotrzebowanie 
na unasienianie loch jestrealizowanepopraez 
świadczenie usług inseminacyjnych wyko
nywane nasieniem knurów wyprodukowa
nym w Stacjach Unasienniania Loch, któ
rych spółka ma siedem, w tym jedną 
w Zielkowicach. 

Z uwagi na konieczność nieustannego 
unowocześniania produkcji, spółka 

współpracuje ze światem naukowym, 
a głównie Instytutem Genetyki w Jastrzęb
cu. Instytutem Zootechniki w Balicach oraz 
z katedrą hodowli i ekonomiki SGGW 
w Warszawie, Akademią Podlaską, Akade
mią Rolniczą we Wrocławiu i Uniwersyte
tem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. 
Niezbędny jest również stały kontakt z wła
dzami administrującymi procesami hodow
lanymi: Federacją Związku Hodowców 

Aula MWSH-P zapełniła się po brzegi współpracownikami MCHiRZ. 

nego, o czym informowaliśmy na lamach 
NŁ. Eksport do Niemiec i Holandii jest ewe
nementem, gdyż Polska jest raczej importe
rem, a nie eksporterem w tym :zakresie. 

Bydła Mlecznego, Związkiem Hodowców 
Bydła Mięsnego, Polskim Związkiem Ho
dowców i Producentów TWxly Chlewnej 
,,Polsus" i Polskim Związkiem Pszczelar
skim. 

Agnieszka Plichta kierownik Stacji Unasieniania Loch w Zielkowicach. 

Inseminacja to jednak ostatni etap dzia
łalności spółki, niejako wieńczący dzieło. 
Najważniejsza jest praca hodowlana, czyli 
realizacja programu oceny i selektji buha
jów. - Naszym celem jest to, aby na rynku 
światowympazyskać najlepszy materiał bio
logiczny i najlepsze zwierzęta, które impor
tujemy głównie z Francji i Niemiec, umiejęt
ne ich dobranie i przewidywanie skutk/Jw 
unasienienia- mówi prezes zarz.ąduKrzysz
tof Gajek. - Nie tylko kupujemy, ale również 
wspólpraagemy z zagranicą, min. z Holen
drami, w?Ohr!sieocenyOOhajów.Dlategonasze 
wyniki są uznaivane w krajach unijnych. 

Spółka działa w terenie poprzez sieć pla
cówek - 9 zakładów zapewniających obsłu
gę hodowców w terenie w dostawy nasienia 
rozpłodników i doradztwo. Hoduje 320 
buhajów oraz 350 knurów, a także prowa
dzi hodowle pszczół i sprzedaż matek 
pszczelich. Istniejąca sieć punktów insemi
nacyjnych, zarówno własnych (zorganizo
wanych przez spółkę), jak i niezależnych 
organizacyjnie (współpracujących z spółką 
podmiotów komercyjnych) gwarantuje do
stęp każdemu rolnikowi-hodowcy zwierząt 
gospodarskich do profesjonalnej usługi inse
minacyjnej. Punktów jest około I.OOO na 
terenieczterechwajewództw. 

W najbli7szych planach inwestycyjnych 
spółki znajduje się budowa dwóch olbrzy
mich obór w Brześciu i Kielcach, moderni
zatja obory w Łowiczu. W związku z roz
wojem finny zbyt mały zrobił się też budy
nek administracji przy ul. Topolowej, po
chodzący z 1956 roku, wybudowany do 
obsługi czterech powiatów, nie zaś czterech 
województw. Już w lipcu rozpocznie się 
dobudowa kolejnego piętra i połączenie bu
dynków przy Topolowej w jeden kompleks. 
- Zadbaliśmy, aby było to estetyczne i fank
cjonalne rozwiązanie " zapewnia prezes 
Gajek. Eliza Błaszczyk 

sceny, by po występach zespołu ludowego 
,,Blichowiacy'' wziąć przykład z tancerzy. 

Tak liczne grono osób uczestniczących 
w obchodach półwiecza inseminacji łowic
kiej to wynik szerokiej działalności spółki, 
która obejmuje swym działaniem cztery 
województwa: łódzkie, mazowieckie, świę
tokrzyskie oraz dolnośląskie. W tym rejo-

nikom - hodowcom bydła, trzody chlewnej 
i kóz. Obecna fOllila organizacyjna, jako spół
ki prawa handlowego, została wprowadzo
na w wyniku decyzji Ministra Skarbu Pań
stwa 7 grudnia 2000 roku. Od początków 
istnienia inseminacji w Polsce była to służba 
państwowa podległa Ministrowi Rolnictwa, 
obecnie prowadzi własny budżet 

Spółka już dwa lata temu uzyskała certy
fikat unijny na sprzedaż materiału biologicz-

~$~\ CEHTRUM §'~
DRZWI PRZESUWNYCH 

Szafy wnękowe z drzwiami 
przesuwanymi i składan i 

NOWOCZESNE lAJMXJ.llf WNĘTRZ 
· NĄJNIŻSZE CENY 
MEBLE KVCHENNE NA WYMIAR 

Łowicz, Nowy Rynek 16, 
tel. (0-46) 837-89-01, 0-506-037-759 
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Goździkiewicz: 
człowiek - legendo 
Wielolętni dyrektor łowickiej stacji opowiadał 
Nowemu Łowiczaninowi o tym, jak jego placówka 
zaczynała - i jak się przed Jata zmieniała 

waniem konkursów cieliczek po inseminacj~ 
kupowała reż sprzęt niezbędny w ich pracy 
(lodówki do przechowywania nasienia, po
skromy dla bydła itp.). 

9 

Ludomir Goździkiewicz, długo
letni dyrektor Państwowej Stacji 
Unasieoiania Zwierząt w Łowiczu, 
bo tak się wówczas nazywało 
Mazowieckie Centrum Hodowli 
i Rozro~u Zwierząt, podczas ob
chodów pół wieku istnienia inse
minacji na Ziemi Łowickiej opo
wiadał o jej tradycjach. 

J ako absolwent Szkoły Głównej Gospo
darstwa Wiejskiego, 1 maja 1962 roku 
rozpocz.ął pracę w Państwowym Za

kładzie Unasieniania Zwie17.ąt w Łowiczu 
na stanowisku zootechnika. Z.ajmował się 
pu.ede wszystkim kontrolą punktów inse
minacyjnych, brał udział w spotkaniach 
z rolnikami i zachęcał ich do korzystanla 
z inseminacji, wyjaśniając jej cel - Rolnicy 
bardzo sceptycznie poiichodzili do insemi
nacji, żeby nie powiedzieć wrogo. Określe
nie sztuczne zapłodnienie budziło ich sprze
ciw- opowiadaLud6mirGoź.dzikiewicz. Jn
Seminacjamiała wyelinńnować choroby kry
cia u zwierząt oraz zapewnić postęp ho
dowlany. Nasieniem jednego buhaja poprz.ez 
sztuczne zapłodnienie można było zacielić 
około 7 - 8 tysil(CY krów IOC71lie, natomiast 
w punkcie kopulacyjnym tylko około 150. 

W 1957 roku do zakładu w Łowiczu tra
fiły cztery pierwsze buhaje z importu 
- z Holandii. Wiele gospodarstw zajmowało 
się następnie hodowlą bydła, min. zakład 
kupował okaz.ale sztuki z gospodarstwa przy 
szkole na Blichu, ze szkoły w z.duńskiej 
Dąbrowie oraz od rolników: Jana Rybusa 
z Bochenia, Jana Wójcika z Szymanowic, 
ZygmWlta Gasika z Niedźwiady, Stanisła
wa Galusa z Gosławic oraz Józefu Lewar
skiego z Woli Kalkowej. 

Międzypowiatowy Pokaz Bydła Hodowlanego na łowickich błoniach odbywał się w dniach 11 - 12 września 
1971 roku. Uczestniczyło w nim 360 sztuk bydła z trzech powiatów: kutnowskiego, łęczyckiego i łowickiego. 

Zakład w Łowi= obtjmował wówczas 
swym zasięgiem powiat łowicki i kutnow
ski, a takżefiagmentypowiatówsochacz.ew
skiego, skierniewickiego oraz łęczyckiego. 
W łowickiem sprz.eciw rolników był chyba 
najmniejszy. Sukcesy inseminacji zależały 
głównie od inseminatorów. Byli nimi naj
~iej najlepsi rolnicy we ws~ pnedsię
biorczy i cieszący się szacunkiem. Przecho
dzili specjalny kurs w łowickim zakładzie. 
Pierwszymi inseminatorami na Ziemi Ło
wickiej na przełomie lat 50-tych i 60-tych 
byli: Sylwian Gałaj z Maurzyc (dziś ze 
Zdun), Jan Makowski z Klewkowa, Jan 
Tarkowski z Goleńska, Czesław Świątkow
ski ze Złakowa Kościelnego, Bolesław Ro
szewski z Bogorii, Mieczysław Ow=irek 
z Kolonii Bolimowskiej, Józef Bąba z Do
maniewic oraz Marceli Sękalski pracownik 
z.akfudu. Ich pracę stacja wspomagała akcja
mi promocyjnymi, w tym min. organizo-

Prezes Krzysztof Gajek otworzył kon
ferencję naukową w auli MWSH-P 
z okazji 50 lat inseminacji. · 

L udomir Goździkiewicz we wrn:śniu 
1962 roku objął stanowisko kierowni
ka produkcji, zastępcy dyrektora, po 

odbyciu kursu w tym z.akresie w Instytucie 
Zootechniki w Krakowie. Dyrektorem za
kładu był wtedy, wiatach 1955-1968, dr Jan 
Latała. 8 czerwca 1968 roku Ludomir Goź
dzikiewicz został dyrektorem -Najważniej
sza dla mnie była praca z hodowcami i uzna
nie w terenie. Dlatego też organizowane były 
wycieczki, ~tcrn.y. Nawiązywałem też oso
biste kontakty z rolnikami - hodowcami. 
Zacieśniana była współpraca z mleczarnia
mi - wspomina W roku 1968 nie było już 
w łowickiem żadnego buhajana pWlkcieko-

pulacyjnym, a na całym terenie działania 
zakładu ostatni ZS7.edł z punktu w 1974 roku 
w Rawie Mazowieckiej. W latach 70-tych 
cały teren objęty był już siecią punktów in
seminacyjnych, do których zwierzęta trze
ba było doprowadzić. Tworzone były tak. 
aby rolnik nie musiał daleko bydła prowa
dzać. 

-Na przełomie lat 60-tych i 70-tych poja
wiały się nowe technologie, chodziło o kon
serwację i przechowywanię nasienia w cie
/dym azocie w temperaturze -196 °C, któ
re chciałem jak najszybciej wprowadzić 
w łowickim zakładzie - opowiada emery
towany dyrektor. Udało mu się wypo
życzyć sprzęt z Instytutu Zootechniki 
w Krakowie oraz poznać techniki mroże
nia i w obecności profesora Zdzisława Smo
rąga i dr Jana Plicha we wrześniu 1967 roku 
zamrozić pierwszy ejakulat nasienia buhaja 
Paradijs Minne. 1 lipca 1969 roku wucho
miono dziesięć punktów inseminacyjnych 
z nasieniem mro7.onym w terenie. W 1974 
roku już cały powiat łowicki pracował na 
nasieniu nnuż.onym. Tempo rozwoju insemi
mcjiwyrmgflłowieluszkoleńi wymiany~ 
tu, <::Zi!gO w ŁowiC'lll nie zaniedbywano. 

W 1974 roku:zac:zA(ło reż unasienianie loch. 
Po pólroc:znych przygotowaniach 21 listo
pada 1974 roku inseminator Mieczysław 
Ow=irek WlaSienił pierwszą lochę. Stoso
wane było tu nasienie świeże, dostarczane 
w ciągu 48 godzin. z.abieg, w przeciwień
stwie do bydła, wykonywany był u rolni
ków, dzięki czemu szybko się prayjął. Rol
nik mógł dowolnie wybierać rasy knurów. 

Zagrożeniem dla rozwoju stacji był rok 
1984. Na szczeblu wojewódzkim zapadła 

wtedy decyzja o budowie osiedla Bratkowi
ce, w związku z czym chciano zlikwidować 
stację w Łowiczu pracującą w oparciu 
o budynek na Topolowej. Rolnicy - hodow
cy stanęli murem za inseminatorami, nie po
zwalając na zlikwidowanie stacji. Ludomir 
Goździkiewicz miał jednak świadomość, że 
budownictwa nie uda mu się powstizymać i 
pcxljął rozmowy z Łódzkim Zjednoczeniem 
Przemysłu Mic;,5Ilego, które dysponowało 
placem na ul Bolimowskiej. - Udałem się do 
Ministerstwa Skupu w Warszawie i w ciągu 
72 godzin uzyskałem decy4ę o przekazaniu 
terenu w użytkowanie nieodpłatne - opowia-

Ludomir Goździkiewicz - dyrektor 
stacji unasieniania w Łowiczu w la
tach 1968-2000. 

da dyrektor Goździkiewicz. Przejęcie terenu 
wraz z budynkami wymagało dużo pracy 
i nakładów, aby przystosować je do działal
ności stacj~ ale zdołano tego dokonać. 

a ko wa 
............ „ ..... 
oraz pełne badanie olmllstJczne 

przez specjalistę li 

. O-Cert - europejski certyfikat jak~ci przyznany OKNOPlAST-Kraków jako 
jedynej finnie w Polsce 

:: lider Rynka 2006 - nagroda Niezależnej Kapituly Ekspertów dla najlepszej 
w Polsce firmy produkującej okna PVC 

:: nowość w Polsce - szyba THERMOUNE 1,0 o znakomitym współczynniku Mari Kowalsk 
KRÓTKIE TERMINY OCZEKIWANIA NA WIZYTĘ 
ZAPISY W REJESTRACJI (046) 837-38·30 

paenikaln~i cieplnej-GRATIS!!! 
:: promocja tylko do 22 lipca 2006 

*szczegóły w salonach sprzedaży 

RAKOWSKIM 
TARGIEM 

do33% 
t a n- i e j 

ŁOWICZ, ul. Nowy Rynek 26, tel. 046/ 837 49 43 
S~IERNIEWICE. uL Senatorska 25, tel. 046/ 833 22 21 . . 

W 1991 roku nastąpiła powaina reor
ganizacja.inseminacji w kraju. 
Z 55 stacji pozostało tylko 9: Olec

ko, z.amość, Krasne, Karczi>w, Bydgoszcz, 
Szczecinek, PO'Znań i Łowicz, któremu przy
padł teren dzisiejszego województwa maz.o
wieckiego, świętokrzyskiego i łódzkiego. 
W 1997 roku z 9 stacji z.ostały tylko 4: Byd
goszcz, Krosne, Poznań i Łowicz, któremu 
przydzielono dodatkowo Dolny Śląsk. Ło
wicz pozostał, gdyż doskonale wywiązał 
się z posiadania własnego programu oceny 
i selekcji buhajów, który zagwarantował 
dopływ buhajów 8prawdzonych użytko
wo na potomstwie. Pozyskane nasienie 
można było wysyłać w teren. Ogromną 
pomoc w tym zakresie okazała stacji 
w Łowiczu spółka niemiecka OHG Osna
bruck z Dolnej Saksonii. Współpraca za
owocowała importem buhajów, z których 
najsławniejszy Suren użyty był w k:ćaju 
około 200 tys. razy i żyje do dziś. 

W styczniu 1998 roku zaczęto budowę 
laboratorium pozyskiwania, konserwacji 
i przechowywania nasienia buhajów według 
najnowszych wzorców i wymogów unij
nych. Zakończono jego budowę w grudniu 
tego samego roku. Laboratorium to 
w 2003 roku uzyskało certyfikat UE. 

Stację Hodowli i Unasieniania pod taką 
nazwą zlikwidowano 7 listopada 2000 roku, 
od tego czasu fimkcjonuje spółka prawa han
dlowego Mazowieckie Centnun Hodowli 
i Rozrodu Zwieiząt W tym momencie Lu
domir Goździkiewicz zakończył kierowanie 
inseminacją w Łowiczu, na rzecz której pra
cował 49 Iat 

(eb) 

OKNOPLAST 

IGI 



10 

Ma u rzyce 48 te1. (0-46) a39.11-34, 0-601-261-211 
tel. kom. 0-502-670-409 R-9 

SKUP ZŁOMU 
·stalowego 
· ·żeliwnego 
• kolorowego 
KONKURENCYJNE CENY 

IMVŁOWICZ ARMII KRAJOWEJ 14 
O 502 328 818 e·:-

~· 
OKNA 

{i lf. DRZWI 
BIURO PCV, AL1JMINIOM, 99-400 ŁOWICl 

UL. BIELAWSKA 2 DREWNO 
TEL. (O.W) 830-31-67 

PARAPETY, ROLETY KOM. O 604-522-908 

GRATIS: OFERUJEMY: 
•Pomiar Profesjonalny montaż 
•Transport Fachowe doradztwo 
• Mikrowentylacja B 
• Wzmocnienie ocynkowane . · · 

w ramie, skrzydle i slupku ~ 
• Blokada błędnego położenia klamki 
• Zaczep antywyważeniowy ! 

WYKONUJEMY: 
płyty obornikowe 
I zbiorniki na gnojowice 

Rnno AGRO·BUD oferuje Państwu 

+MATERIAŁY BUDOWLANE 
drewno, cegły, stal, cement, wapno, piasek do tynków, 
cement li od 295 zł tódt. 

+ ~GIEL kostko, orzech, mioly 

+ fKO-GROSZEK workowany Ił] 

+orazNAWOIY s l!J . 
a wszystko to w bardzo · • •'" 
atrakcyjnych cenach !!! Tel. 046 830·22·55 
Zapraszamy również do Dąbkowic Górnych 
Znajdą tom Państwo SZEROKI ASORTYMENT NAWOZOWY 

w konkurencyjnych cenach 
oraz MATERIAŁY BUDOWlANE, PASZE, OPAŁ 

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

OGŁOSZENIE 
WÓJTA GMINY LOWICZ 

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(Dz.U. z 2000 r„ Nr 46 poz. 543 z późn. zm) 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ 
WIADOMOŚCI, 

że w dniach od 29 czerwca 2006 r. do 20 lipca 2006 r. 
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy 

w Łowiczu ul. Długa 12 
oraz na tablicy ogłoszeń we wsi Niedżwiada 

• gmina Łowicz 

ZOSTAJE WYWIESZONY 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI 

PRZEZNACZONEJ -DO SPRZEDAZY 

WYMAGANIA: . 

29.06.2006 r. 

Joachimów - Mogiły 

W tym roku iezioro 
ieszcze nie dla gminy 

W obecnym sezonie let
nim gmina Bolimów nie bę
dzie jeszcze użytkować 
zbiornika wodnego Joachi
mów - Ziemiary. 

J ak mówi wójt Andrzej Jagura, 
wciąż jeszcze trwają prace nad 

planem pnestrzennego zagospoda
rowania gminy, bezuchwaleniaktó
rego gminaBolimówniewydzierż.a
wi zbiornika - to właśnie w tym do
kmnencie zapisane musą między 
innymi zostać tereny przeznacz.one 
podrekreację.Pracenadplaoemtrwa

jąjuż od roku, 7Jlk:ończyć się mają 
w tym roku, jednak kiedy - trudno 
powiedzieć. 

Jak mówi wójt Jagura, bardzo 
wielesprawpozostajewciążdousta

lenia. Na przykład sprawa dostęp
ności do zbiornika wokół którego 
znajdują się prywalne działki, które 
gmina będzie chciała wykupić. Ile to 
może kosztować? Na pewno dużo, 
gdyż właściciele działek, wiedząc o 
ich rekreacyjnym przeznacz.eniu nie 
puS7.CZą ich tanio. - Jest wiele trud
nośdz przygo~ tego p/a-

nu - mówi wójt -Na przykład wiele 
mamy terenów przylegających do 
przyszłej autostrady czy do rezerwa
tu. To WS-o/Siko trzeba ze sobąpogo
dzić. Chcemy też dogadać się z lasa
mi państwowymi, aby zamienić się 
z nimi na naiei,ące do nich /asy wo
kół zbiornika. W zamian dalibyśmy 
im nasze tereny przylegające do par
ku krajobrazowego. - W planach 
jest, aby wokół zbiornika powstał 
I OO-metrowy ogólnodostępny pas 
terenu, dopiero wtedy można my
śleć o rekreacji. 

Ten sezon jest już dla gminy stra
cony, choć nad wodę i tak ciągną tłu
my turystów, c:zy to do Przystani 
Lecha, gdzie można między innymi 
wypofyczyć kajak, c;zyw ogóle nad 
zalew. 

Właścicielem zbiornika jest Woje
wódzki Zakład Melioracji i Urzą
dzeń Wodnych w Łodzi, on też wy
dzierżawi obiekt gminie. Dotych
C7aS obydwie strony nie mogły p<r 
rozumieć się w kwestii refundacji p<r 
niesionych na utrzymanie zbiornika 
kosztów. Prz.ejmuj~ z.adaniaz.akla
du Melioracji i Urządz.eń Wodnych, 

Gmina Kocierzew 

gmina optowała za tym, aby ottzy
mywać również pieniądre na ten cel 
-jakieś 60 - 70 tysięcy złotych rocz
nie. 

Wstępnie strony dogadały się 
i gmina w przypadku dzierżawy , 
otrzymywać będzie pieniądze na 
utrzymanie zbiornika. Kt.o jetlnak 
zajmuje się obiektem obecnie? 
W drodze pIZetargu zorganizowa
nego pIZe'Z Zakład Melioracj~ wy
łoniona została firma z z.ewnątrz, 
która zajmuje się utrzymaniem zale
wu - wykllS?.alliem b17.egów, kon
serwacją urządzeń, doglądaniem te
renu, prz.eciwdziałaniem zarastaniu 
wód zbiornika W ramach ich dzia
łań stanęły już między innymi ba
ńerlci uniemożliwiają:ewjazdsamo

chodównaotaczającyzalewpas gro
bli, wcz.eśniej z.dar7.ało się, iż wan
dale rozjeżdżali groble kołami. 

Comadopowied:zalianataki stan 
roxzy gmina? - W.szystko działo się 
w porozumieniu z nami Ustalenia 
są takie, że umowa z owąfirmąpod
pisana została tylko na ten sezon -
odpowiada wójt 

(wcz) 

Skarga na bezczynność odrzucona 
Wojewódzki SądAdninistra

cyjny w Łodzi odrzucił skargę 
na bezczynność wójta gminy 
Kocierzew Południowy :złożo.. 
ną przez Jakuba J., uznając ją 
za bezzasadną. 

na parlcingu przed Zespołem Szkół. 
Jego z.daniem zakaz ten narusza ar
tykuł 31 Konstytucji RP. Ponieważ 
wójt nie udzielił odpowiedzi na to 
pytanie, ptz.ekazując sprawę dyrek
torce szkoły, Jakub J. złożył skargę 

• do Rady Gminy, następnie do WSA 

P rzypomnijmy, że sprawa do- Tymczasem w uzasadnieniu 
tyczyła odpowiedzi na pismo, WSA czytamy, że skarga do sądu 

które pan J. skierował do Grzegorza nie spełnia wymogów jej rozpatrz.e
Stefuńskiego, a dotyczyło ono par· nia, bo nie została poprzedzona 
kowania samochodu pIZe'Z ż.onę J. wezwaniem do usunięcia narusz.e
przy szkole w Kocierz.ewie. Skar- nia prawa Sąd administracyjny roz-
7.ący zwrócił się w grudniu ubiegłe- patruje sprawy bezczynności orga
go roku do wójta z pytaniem o pod- nów administracji publicznej, gdy 
stawę prawną umożliwiającą wyda- zwlekają one z wydaniem decyzji, 
nie2'11kazupatkowaniasamochodów postanowień, aktów lub też nie do-

Gmina Łowicz 

konują czynności i obowiązków 
wynikających z przepisów prawa 
Tymczasem Grzegorz Stefański 
ptz.ekaiał sprawę dyrektorce szko
ły, a ona na pismo pana J. odpowie
działa: 

Ponieważ w ocenie WSA istota 
skargi dotyczy żądania odpowiedzi 
na temat ?.akazu parkowania samo
chodów przy szkole, sąd ustalił, że 
ustalenie zasad nastąpiło wskutek 
ustnego porozumienia między dy
rektorem szkoły a wójtem, a nie p<r 
stqiowaniaadministracyjnego. Orga
nem właściwym do rozpatrzenia 
skargi na wójta jest Rada Gminy, a ta 
jużwmarcuskargęodrzuciła (mwk) 

200 tysięcy złotych no stołówkę w gimnozium 
Uchwałę w sprawie prze

zrfaczenia 200 tysięcy złotych 
na zorganizowanie stołówki 
i wyposażenie w odpowiednie 
urządzenia kuchni w gimna
zjum w Popowie w gminie Ło
wicz podjęli na ąstatniej sesji 
radni gminy Łowicz. 

Uchwała była podejmowana na 
specjalnie zwołanej, nadzwyczajnej 
sesj4 z tego powodu, że dwa dni 

pómiej mijałtennin zgłaszania wnio
sków na dofinansowanie inwestycji 
do kontraktu wojewódzkiego. 
W piątek, 16 cz.er.wca dokumentacja 
na stołówkę oraz uchwała Rady 
Gminy w Łowiczu zwiększająca 
wydatki na gimnazjum zostały za
wiezione do Łodzi. -Mamy nadzieję 
na pozyskanie na zorganiwwanie 
stołówki okołiJ 70do1 OO tysięcy zło
tych z kontraktu wojewódzkiego. 
Żeby móc wystąpić .o te pieniądze, 

najpielw należało podjqp uchwałę 
o zwiększeniu ~w budżeto
"KYCh - powiedziała nam sekretarz 
gminy Łowicz Beata Orzeł. Radni 
jednogłośnie podjęli tę uchwałę. 

Stołówka w gimnazjum w Popo
wie ma być zorganizowana jeszcze 
przed rozpoczęciem nowego roku 
szkolnego we wrz.eśniu. Będą z niej 
mogły korzystać również dzieci 
z ~iadującej z gimnazjum szkoły 
podstawowej. (mak) 

Próbował wyłudzić odszkodowanie 
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Paulina, Mateusz i Dawid są 
dziećmi specjalnej troski, choć nie
pełnosprawność każdego z nich 
jest inna, bo jedno z dzieci jest au
tystyczne, drugie ma niedowład le
wostronny, trzecie jeszcze inny pro
blem. Ich rodzice zadzwonili do na
szej redakcji zaniepokojeni tym, że 
dzieci nie zostaną przyjęte do Szkoły 
Podstawowej nr 7 na Bratkowi
cach, bo jest tam komplet dzieci 
i lista przyjęć jest zamknięta. 

K ażde z nieb na swój sposób postano
wiło zrobić wszystko, aby ich dziec

ko mogło się tam uczyć. Sami mówią o so
bie, że są zwyczajnymi rodzicami, dbający
mi o swoje dzieci, które z.ostały polazyw
dz.one prz.ez los. Gotowi są zrobić to, co dla 
dzieci będzie najlepsze. A tym najlepszym 
rozwi~em ma być nauka wśród zdro
wych dziec~ właśnie w _ttj szkole. 

Rodzice mają ż.al do Poradni Psycbolo
giczno-PedagogiC2llej, że ,,przyblokowała" 
wydanie orzeczenia o kształceniu integra
cyjnym dwojgu dzittiom, prz.ez co niemo
gli oni złożyć wcześniej podania o przyjęcie 
dziecka do szkoły. Mają też po trosre ż.al do 
przedszkola integracyjnego (Nr 1 O), że nie 
przygotowało odpowiednio wcześniej do
kumentacji potrzebnej do orz.eczenia. 

Zdaniem rodziców jednego z dziec~ dy
rektor SP 7 Maria Wojtylak wiedziała, że w 
Pizedszkolu nr I O jest troje dzieci niepełno
sprawnych, które będą chciały kontynuować 
naukę w klasie integracyjnej. Dlatego mogła 
powstanie takiej klasy przewidzieć i wc:z.e
śniej zaplanować. Z kolei zarówno Maria 
Wojtylak, jak i naczelnik wydziału spraw 
społecznych w ratuszu Maria Więckowska 
deklarują, że nie miały wcześniej infonnacji 
o tym, że tróJlca dzieci z orzeczeniem „do 
integracji" będzie chciała rozpocząć naukę 
w ,,Siódemce". Korzystanie z przedszkola 
integracyjnego to nie jest to samo, co nauka 
w.klasie integracyjnej w szkole. 

-Na to zło-żyło się wiele czynników- mówi 
wyjaśniając przyczyny późnego wydania 
orzeczenia; stanowiącego podstawę do 
kształcenia w klasie integracyjnej, dyrektor 
Poradni Psychologiczno-PedagogiC2llej w 
Łowiczu Aleksandra Przybylska. Wymie
nia późne zgłoszenie dzieci pnez przed
szkole, brak wcześniejszego kontaktu po
radni z niektórymi rodzicami, w efekcie -
brak podstaw do oceny, które dzieci będą się 
kwalifikowały do nauczania w takiej klasie. 

Dyrektor szkoły Maria Wojtylak zapew
nia jednak, że sprawa zostanie załatwiona. 
W tym tygodniu zrobi aneks do projektu 
organizacyjnego szkoły i przedłoży go do 
akceptacji burmistrzowi. Ustnie ta akcepta
cja została już wyraź.ona. Dzięki temu od l 
wrz.eśnia: w tej szkole powstanie nie plano
wana dotąd, kolejna klasa integracyjna. Ro
dzice dzieci z orzeczeniami o kształceniu 
integracyjnym uspokoją sięjednak dopiero 
wtedy, gdy informację o tym otrzymają na 
piśmie, albo może-gdydzieci:mcwąu~
czać do szkoły przy ul. Młodzieżowej. 

Zasady obowiqzuiq 
Dlacx.egopo kilku latach funkcjonowania 

klas integracyjnych w ,,Siódemce" wystąpił 
problem z utwor.reniem kolejnej takiej kla
sy? Usiłowaliśmy tego dociec. - W poprzed
nich latach nie było tak napiętej sytuacji jak 
teraz, bo były dwie klasy pierwsze, teraz bę
dzie tylko jedna - mówi dyrektor Maria 

Klasa intergacyjna w „Siódemce" jednak powstanie 

W klasie integracyjnej jest wychowawca i nauczyciel wspomagający. Na zdjęciu zajęcia w klasie I w SP 7. 

je, ale nie więcej niż pięcioro. Ideałem była
by sytuacja, gdyby orzeczenia w kwietniu 
trafiły do szkoły. Tymczasem jedno wpły
nęło we właściwym terminie, dwa kolejne 
w czerwcu, przed trzema tygodniami. 

D yrektor szkoły musi natomiast przy
gotować projekt organizacyjny 

w kwietniu, ponieważ w maju jest on za
twierdzany. - Terminy te nie są zapisane 
w żadnych przepisach, ale w praktyce 
obowiązują, ponieważ wynika to z tzw. 
ruchu służbowego - wyjaśnia naczelnik 
Maria Więckowska. Gdyby powstała 
konieczność zwolnienia prącownika, trze
ba mieć czas na zachowanie terminu wy
powiedzenia. Nie moźna wcześniej za
planować takiej klasy, gdy nie ma orze
czeń dzieci. W orzeczeniu opisana jest 
niepełnosprawność dziecka i są wskaza
nia, jak z dzieckiem pracować. Dopiero 
na podstawie tego dokumentu dyrektor 
może zaplanować pracę z dzieckiem, ilość 
godzin pracy ze specjalistami. 

Nie mając orzeczeń wcześniej, dyrektor 
,,Siódemki" założyła powstanie jednej klasy 
pierwszej, zwykłej, nieintegracyjnej. Miały 
w niej się uczyć wszystkie dzieci z odwodu 
SP 7 oraz te siedmiol~ które chodziły już 
do oddziału „O" tej szkoły, w tym te spoza 
obwodu. Teraz projekt ten się zmieni. -Spra
wa jest oczywista, nie wiem skąd ten niepo
kój - mówi Maria Wojtylak. Trzeba jednak 
będzie poinfonnowaćrodziców innycb dzie
ci, tych bez orzeczeń, że w związku z tym, 
że klasa będzie jednak integracyjna, nie bę
dzie mogła być większa niż 20-osobowa, 
prWz co dla ich pociech miejsca zabraknie. 
Część rodziców będzie musiało zdecydo
wać, do jakiej innej szkoły zapisać dziecko. 
Pierwszeństwo w przyjęciu do tej szkoły 
mają dzieci z obwodu i dzieci z orzeczenia
mi, pozostałe są przyjmowane w miarę 
wolnych miejsc. 

Nie da si, wszystkim 
dogodzić 

Wojtylak Po prostu dzieci na osi~u jest Jan Hubert, wizytator szkoły z· Kurato-
z roku na rok mniej i na dwie klasy jest ich za rit.un Oświaty w Skierniewicach mówi, że 
mało.Zkoleijeślimatobyćklasaintegracyj- w sprawie tej nie zawiniła ani szkoła, ani 

Jl!ł, z ~ećrni nif'.nP.!n~rawnymi, to może poraifu.i;.J:?? dat:i wy~arorzec~.~li 
"UC::ZJ,ćohahmli1<~Jinie2bllcini'w,&iG\;i ' zyb;Ji.J~ ' \ sflom~· te o,ki ;;lcliet1r"rr 
( "Jl , \ :--:-J.~:C:b)ł ł. . ...._ v„r „ .Sł, . J'C-' f, , I, ..;.~"ł~~f~ , {'!,_~ . ..fn i l' !ł.~i.<"1•" 
z orzeczeruarru musi ylj przyna.JIIlllle.J uv- - C.c.fll ró'a.Z'~ - z5 osr się uo poraWll. 
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Rozmawiał jednak z dyrektorem łowic
kiej poradni, aby terminy badań pod 
kątem orzeczenia przyspieszać, aby w 
przyszłości nie było tego typu probie-
mów. · M aria Wojtylak zwraca uwagę na fakt, 

że przy okazji powstałego proble
mu widać, jak trudna jest integracja Jako 
dyrektor musi dbać o interesy dzieci zdro
wych i niepełnosprawnych, a ni~kiedy nie 
są one tożsame. Nie. wszystkie rodzaje 
niepełnosprawności kwalifikują dzieci do 
nauczania w placówce i są rodzice, któ
rzy nie chcą, aby ich dzieci uczyły się 
w klasie integracyjnej. Kiedy indziej kla
sy integracyjne tracą ten status, gdy zo
staje w nich jedno lub dwoje dzieci z orze
czeniami, bo pozostałe odchodzą do Spe
cjalnego bśrodka Szkolno-Wychowaw
czego. Wtedy trzeba je uczyć, pomagać 
im, choć już nie ma w nich nauczyciela 
wspierającego. Dyrektorce zależało jed
nak bardzo na tym, aby placówka taka 
powstała, bo od początku jest istnienia 
dzieci specjalnej troski trafiały do tego 
budynku z powodu jego architektury. -
Po to stworzono tę szkołę, aby przyjmo
wać takie dzieci, ale trzeba przestrzegać 
pewnych procedur - mówi na zakoń-
czenie. 

Mirosława Wolska - Kobierecka 
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zadko pozwalam sobie na tych 
łamach na autoreklamę. Ale 
dziś skorzystam i mam nadzie

ję, że red. Wojciech Waligórski mi jej 
nie wykreśli. Sam zresztą pisał na ła
mach .NŁ" o tym, że nakręcałem w Ło
wiczu fragmenty filmu dokumentalne
go o zakonie pijarów, jego historii i wiei-

kuratorów, wizytatorów, nie wspomi- nej są niesprawiedliwe to promowanie ~ do-
nając . o nauczycielach. • uważają członkowie stawców-mówiJanCzapoik.-

· kim dziele oświatowo-wychowaw
czym, jakie ów zakon od ponad czte
rystu lat wypełnia. Więcej swego, li
czącego 45 minut, filmu zachwalał nie 
będę, a kto będzie miał ochotę i możli
wość, niech obejrzy. Jest także o szko
le łowickiej, którą prezentuje jej dyrek
tor, pan Przemysław Jabłoński. W naj
bliższą niedzielę, 2 lipca film bę
dzie w TV Polonia wyświetlony 
dwukrotnie: o 11.05 i 22.45, a bę
dzie jeszcze powtórka w ponie
działek o 15.20. Tytuł filmu: „Takle 
będą Rzeczypospolite •. ". Oczywi
ście w domyśle jest druga część ( •... ja
kie ich młodzieży chowanie") słynnej 
maksymy Jana Zamoyskiego, spara
frazowanej prawie dwieście lat póź
niej przez Stanisława Staszica. 

M
yślę, że choć właśnie roz
poczęły się wakacje, to film 
jest na czasie. Niewiele bo

wiem spraw ostatnio wzbudziło takie 
emocje, jak kwestie związane z wy
chowaniem i oświatą, a przede 
wszystkim mianowanie Romana Gier
tycha ministrem edukacji. Pod gma
chem ministerstwa w Alei Szucha de
monstrowała nawet niezadowolona 
z ministra młodzież," której przyszło coś 
ze sto albo nawet dwieście osób urzą
dzając sobie tego dnia wagary. Nie
wielu mniej było wietrzących sensa
cję dziennikarzy. Hasła i epitety pod 
adresem ministra, przynajmniej niektó
re, były niewybredne. Rzekomo w imię 
demokracji, choć dla mnie była to już 
daleko posunięta anarchia. Była to 
zresztą chyba pierwsza tego typu de
m on s tra cj a w naszych dziejach. 
Gdzieś jednak powinna być granica 
absurdu. Tylko patrzeć, jak uczniowie 
będą sobie wybierać dyrektorów szkół, 

R ównie wielkie było moje zdzi
wienie, gdy w ostatni wtorek 
obejrzałem w serwisach infor

macyjnych kilku stacji telewizyjnych 
efekt pokłosia tej demonstracji. Otóż na 
stronach internetowych pokazały się 
instrukcje umieszczone tam przez ja
kąś młodzieżową czy też uczniowską 
organizację, a pokazujące na przykład, 
jak zrobić zadymę, a potem uniknąć 
kary. Nic dziwnego, że ministe.rstwo 
zgłosiło ten fakt do prokuratury, 
a w .Wiadomościach" w TVP1 wybit
ny prawnik - karnista, prof. Piotr Kru
szyński stwierdził, że ewidentnie mamy 
do czynienia z przestępstwem. Tym
czasem komercyjny TVN-24 przez pół 
dnia wkładał kij w mrowisko. Wicemini
ster edukacji, poważny pan w co naj
mniej moim wieku, zgodził się usiąść 
w studiu r~em w wyszczekanym sie
demnastolatkiem, dla którego - co było 
widać gołym okiem - nie ma żadnych 
autorytetów (chyba, że on sam). Ale 
moje zdziwienie było jeszcze większe, 
kiedy wiceministrowi zaczął zarzucać, 
że zarówno on, jak i minister Giertych 
operują .retoryką" z PRL-u. A cóż taki 
chłopiec może wiedzieć o PRL-u, kiedy 
PRL się właśnie skończył, gdy on się 
dopiero urodził? To była pierwsza na
suwająca się wątpliwość. Niewiele 
starszemu od młodzieńca redaktorowi 
najwyraźniej taka postawa przypadła do 
gustu, bo na fatalne zachowanie nasto
latka w żaden sposób nie reagował. Na 
szczęście - pomyślałem sobie - TVN-24 
ma bardzo nieliczną widownię, ale jest 
przecież kużnią dziennikarskich kadr dla 
.dużego" TVN-u. Kadr coraz bardziej 
bezczelnych i.pewnych siebie, dla któ
rych skromność jest czymś zupełnie nie 
przystającym do naszych czasów. 

A le cóż. Takie właśnie będą Rze
czypospolite, jakie młodzieży 
chowanie. I to mnie najbardziej 

smuci, choć ciągle mam nadzieję, że ta 
ciągle nakręcana spirala absurdów i non
sensów w polskiej szkole początku 
XXI wieku kiedyś się wreszcie skończy. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

. 

lzby Rolniczej. Uważam, i,e próg 5 rys. kg mle-

I zbaRolnicza Województwa 
Łódzkiego przx:słała do Mi

nistra Rolnictwa i Rozwoju wsi 
wniosek o zmianę rozpoaą
dzenia Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 1 c:n:zw
ca 2005 roku w sprawie wiel
kości zwiększenia sprudaży 
mleka łub pcr.etwcmw mlec:z:
nych. 

kajestzbytwysoki dła tych, któ-
1ZJ' mają 3 - 5 krow. Wszy.ycy 
dostawcy pawinni mieć możli
lroŚĆ rozwoju~proporcj<r 
nalną do swojej produkcji. 

Obowiązujące obecnie roz
p<>I7Jldzenie za przekrocz.enie 
kwot mlecznych nakłada kary 
na wszystkich rolników. Ho
dowcy, którzy w okresie 2005-

Ustalony próg 5 tys. kg mleka, to akurat tyle, ile rocznie 
daje dość dobra krowa. 

WecRug Izby RolniC7.tj Wo
jewództwa Łóclzltjego wyraź
na preferencja dużych produ
centów mleka kłóci się z zasa
dami równości gospodan;7.ej, 
powoduje również powaine 
ogranicz.enia ·możliwości roz
woju mniejszych rodzinnych 
gospodarstw rolnych. Dlatego 
też wniosek o zmianę rożpo
raądz.eoia uzupełniony został 

2006 prz.ekroczyli dostawy o 5 tys. kg mle
ka, zapłacą kary, otrzymają jednak kwotę 
mlecmą z rezawy restruktury7acynej. Ina
C7.tj wygą:la sytuacja mniejszych produ
centówmlekacli, gdyż hodowcy, którzy nie 
osiągnęli tych 5 tys. kg zapłacą karę, ale 
nie otrzymają kwoty mlecznej. Następ
stwem będzie konieczność ograniczenia 
produkcji mleka, a co za tym idzie zmniej
szenia hodowli. Wskazane działania, 
w ocenie Izby Rolniczej, przyczynią się 
do wyraźnego spadku dochodu w małych 
gospodarstwach, a w przypadku mniej
szych gospodarstw rolnych położonych 
na terenach największego rozdrobaieniaob
szarowego, wnaczać będzie utratę podsta
wowego źródła utrzymania 

- Dlaczego hodowca, który ma I OO sztuk 
bydła może zwiększyć produkcję do 300, 
a ten który ma2 ~nie może mieć za rok 
4? Oczywiście uważam, i,e to jest niespra
wiedliwe. Nie wolno karać mniejszych tylko 
dlatego, i,e są mali. Mechanizmy do obrotu 
kwotami mlecznymi powinny być bardziej 
elastyczne, i,eby ten rolnik, który ma za mało 
kwoty mógł ją odkupić od tego, który nie 
możeswojejwyrobić.Powinnybyćzniesione 
bariery obrotu pomiędzy województwami -
mówi właścicielka 10 ha gospodarstwa 
z gminy Kiernozia, Rozalia Żmudzińska. 

Takiegosamegozdaniajestrównieżduży 
hodowca bycDa mlecznego z Łaguszewa -
Kary wpłacą w.szyscy: i ci, któ1Z)' pzeknr 
czyli owe 5 rys. kg mleka i ci, którzy nie osią
~ tej kwoty. N"zesprawiedliwe jest nato
miast potraktowanie mniejszychdartawOOw, 

Łyszkowice 

apelem o podział kwoty z rezawy restruk:
tmy7Jlcyjnej między wszystkich rolników, 
którzy przekroczyli przyznaną im kwotę 
i mruszeoi byli z tego tytułu płacić okre
śloną w pl7.q>isach karę. 

(eb) 

Drogi prawie skończone 
Lada dzień zakończona zostanie 

budowa ponad dziesięciu kilome
trów dróg w różnych wsiach na te
renie gminy Łyszkowice. 

P IL.edsiębiorstwo Produkcyjno-Handlo
wo-UsługoweArkadiuszaMajkizDę
bowej Góry, które wygrało przetarg 

na budowę dróg, ma temrin wykonania ro
bót drogowych do końca c:n:zwca i zamie
rza go dotrzymać. Jeśli będą coś jesz.cze ro
bić na terenie gminy, to tylko prace pou.ąd
kowena placach, gdzie na przykład był skła
dowany tłucz.eń na podbudowę pod drogi 
i stał ciężki sprzęt 

Łącznie na inwestytje drogowe w gminie 
Łyszkowice zostało w tym roku wydane 

1.834.500 złoty::h, w tym milion ztotych to 
kredyt zaciągnięty przez gminę w Banku 
Pekao S. A z.a te pieniądz.e wykonane w
stały następujące drogi na terenie gminy: 
Grodze Nowe (900 metrów), Ucbań Dolny 
(950 m), odcinek z Łyszkowic do z.akulina 
(400 m), Bobrowa za rzeką (300 m), Ucbań 
Górny - Trzcianka (680 m), Seligów 
(510 m), Uchań Górny tzw. „krótki" 
(260m), Gzinlca-Reczyce(550m), Wrm:z.
ko - Reczyce (580 m), Bobrowa (900 m), 
Czatolin -Kalęnice (3250 m) oraz trzy dro
gi w Łyszkowicach: ul. Prusa (300 m), Kor
czaka (270 m) i Ogrodowa (170 m). Drogi 
w samych Łyszkowicach były wykony
wane jako ostatnie. 

(mak) 

SZKOi.A GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO 
·W WARSZAWIE 

Wydział Rolnictwa i Biologii z siedzibą w Łowiczu • Blichu 
--

ogłasza nabór na rok akademicki 2006/2007 
na zaoczne studia inżynierskie w ZOO Łowicz 

z możliwością kontynuowania nauki na 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 semestró't'.'ł) 

2. ~eru~ek. OCH_ RONA ŚRODOWISKA (4-letnie, s s_emestrówl 

DOKUMENTYPRZYJMUJEllNFORMACJ/UDZIELA: I 
Sekretariat SGGW w Łowiczu, ul. Blich 10, pok. 22 (bud. ZSRCKU) l 

- tel. (046) 837-99-56, w godz. 9-13 I 
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 kwestionańusza rejestracyjnego z internetu, 
- oryginał świadectwa dojrzałości razem ze świadectwem ukończenia szkoły śr~niej (.nowa matura"), 
- orzeczenie lekarskie (wydane przez lekarza medycyny pracy) 

oraz zaświadczenie o szczepieniu przeciw tężcowi, 
- 3 fotografie, 
- wypis z dowodu osobistego, 
- dowód opłaty rekrutacyjnej - 85 zł. 
W trakcie rejestracji dla każdego kandydata przydzielany jest indywidualny numer konta bankowego, 
na który kandydat wnosi opłatę rekrutacyjną. 
Fakt dokonania opłaty rejestracyjnej jest automatycznie odpQto~_»VqtJX w fof!TIJJlarzµ cejęstracyjpyp1 ... ! 
W przypadku-wolnych miejsc nabór na studia będzie trwał sierpień i wrzesień 2006 roku 

(Stała współpraca z Akademią Bezpieczeństwa i Edukacji Antyterrorystycznej „EGIDA") . . 
Zaprasza na nowy rok szkolny 2006/2007 
NAUKA Łódź,_ ul. Traugutta 18, (042} 678-01-10 (ŁDK} 

BEZPŁATNA
Łódź, ul. Sienkiewicza 46, (042} 633-22-83 (Ili LO} 

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

ZDECYDUJ SIĘ! Z NAMI NIGDY NIE BĘDZIESZ SAM! 
PRAKTYKI W RENOMOWANYCH FIRMACH OCHRONY - JUŻ W 1. ROKU NAUKI! 

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

www.tresor.edu.pl ~ 

Kontakt osobisty 
w Siedzibie Firmy: 
Skierniewice, 
ul. Mazowiecka 18, 

•1e1: 046 ~32-66-66 _ ... _ 

ZATRUDNI 

ŚLUSARZY, SPAWACZY, 
TOKA.RZY, FREZERÓW, 

MONTERÓW KONSTRUKUI STALOWYCH. 
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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 Bolmowska- środy w godz. 13-16 

SPECJALISTA NEUROLOG (umowa z NFZ) 
Witold -:wc11- 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 Mendui- poniedziałki w godz. 16-18 

dr n. med., KARDIOLOG, SPECJALISTA ClłORÓB WEWNĘlRZNYCH 
Jmmsz ~ - co drut wtorek w godz. 16-18 

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

Zblglllew Wl'Ollledd - poniedziałki w łodz. 15-16, 
piątki w godz. 11-12, 0602-27 728 

dr n. med., SPECJALISTA CHIRtlłGll OGÓlNEI I ONKOUlGICZNEJ 
Adalll Rogowski-Tyl .... - piątki w ~odz. 16-19 

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

• przepuklina krążkowa kręgosłupa 
i skrzywienia kręgosłupa 

• bóle karku, głowy i rąk 
• bóle nóg, bioder, kolan 
• rwa kulszowa, dyskopatia 
• zwyrodnienia 1 bóle reumatoidalne 
• nierówna długość nóg 
• porażenia mózgowe i osteoporoza 
• masaże sportowe (kontuzje sportowe) 
• leczenie po złamaniach 

_ • masaże odchudzające - cellulit 
• przygotowanie kręgosłupa na ciąże 
• leczenie kręgosłupa po ciąży 

Łowicz, ul. Annii Krajowej 2 
tel. 0691-705-314, (IU6J 837-59-30 
www.leczenle-lcre(Josfupa.pl R-816 

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 ~,a 

SPECJALISTA 
CHORÓB SKÓRY 

- . 
PIOTR CZYZ 
przyjmuje w środy 15.30-18.00, 

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

Gabinet Lekarski 

WIEStAWBIELECKI 
lekan chorób wewnętnnych 

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

sobota 800 -1i' 
• ŁOWICZ, Stary Rynek 8 (uzgadniać telefonicznie) 

WIZYTY DOMOWE, RECEPTY NA LEK/ - ULGOWE 

Gabinet Lekarski 
lekarz medycyny 

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

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

MW LEClNICZY NA FOTELU MAS.UJĄCYM • GIATIS 
'" NA BÓLE KRĘGOSŁUPA, NÓG, BÓLE GŁOWY R.Jł> 

JEŚLI JESTEŚ MĘŻCZVZNĄ 
PO 40 ROKU ZVCIA 

./ oddajesz mocz częściej nii: zwykle 

./ odczuwasz ból przy oddawaniu moczu 

./ masz osłabiony strumień mocm 

./ 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 ~ 

Krzysztof Ciesielski 
specjalista chirurg 

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

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

• ZABIEGI CHIRURGICZNE • WIZYTY DOMOWE 
• ESPERAL • OBDUKCJE SĄDOWE 

• ODTRUCIA POALKOHOLOWE • BADANIA SPORTOWCÓW 

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

• narządów rodnych • dziecięcego stawu biodrowego ~ 

GABINET NEUROLOGICZNY 
DR NAUK MEDYCZNYCH 

EWA&IZ
specjalsta neurolog 

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

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

czyNNY: 
środa 

16.00-17.00 

sobota 
11.00-12.00 

R-763 

PRYIATllY GlllllET LEuml 
BADANIA USG 

JOANNA WALCZAK 
ginekolog-położnik 

ul. Annii Kraiowei 38 w Łowiczu 
PRZY JĘCIA: wtorek, czwartek 18.00-20.00 

lub po telefonicznym uzgodnieniu 0-604-466-537 

specjalista 

PULMONOLOG 

, 
DANUTA GRYCZYNSKA 

czwartek 13.00 -14.30 
Łowicz, ul. Długa 14 

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

KrfSfyiiaiiiil'Drobnik 
Przyjmuje w godz. 1000-1200

, 1600-1800 

1 Badanie profilaktyczne, okresowe i wstępne 
pracowników, uczniów, studentów 

• Badania kierowców, EKG 
Łowicz ul. Turystyczna 4, 

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

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 atia • rwa kulszowa • bóle stawów • sz i i barkow 

SPl'Zedaż ańYkułów medYCZhYCb 
• materace i poduszki przeciwodleżynowe 
• laski, kule, trójnogi, balkoniki, ciśnieniomierze 
• pasy stabilizujące, stomijne, przepuklinowe 
• stabilizatory stawów, temblaki, kołnierze szyjne 
• Poduszki i materace gorczycowe, gryczane 
• lecznicze produkty magnetyczne: pasy, poduszki, skarpety 
• skarpety, rajstopy przeciwżylakowe 
• wkładki ortopedyczne do butów SCHOLL 

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

Specjalista 
ginekolog - położnik - cytolog 

lilJŚMlłJłCZIIi 
liRUSZTOF 

PRYWATNY GABINET 
GINEKOLOGICZNO.POl:.OżNICzy 

PEŁNA DIAGNOSTYKA w tym USG 
oraz leczenie na miejscu 

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

w soboty po uzgodnieniu telefonicznym 
. Tel. (046) 837-00-10, tel. łom. 0601-25""571 -

GABINET LEl<ARSKI 
lek. med. 

Leszek Sobczyński 
SPECJALISTA POt.OZNawi 

1Glł8QLOGll 
G'owno, ul. Sikorskiego bi. 27 m 12 

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

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

SCHUDNl.J 
TERAZ LATEM! 
Bezpłatne konsultacje w gabinecie 

lub wizyty domowe 
CENTRUM ODCHUDZANIA 
I ODŻVWIANIA w Łowiczu 

Zapisy: tel. 05.10-083-833 

LEK. ANDRZEJ WITECKI 
przyjmuje po 15-tej , 

ŁOWICZ, Stary Rynek 9 /1 O m. 13 
tel. 046 837-35-59 R-824 

REKLAMA 13 

Promocja 
• CEMENT • WAPNO 

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

[t!ł]~~~NIA 
t==:i OFERUJEPAŃSTWU 

J7'""4l • studnie kanallllcyjne: 
~ - szczelne łączone na uszczelkt 

- łączone na zaprawę 
tr==l==-:JJ • stropy terlva C? • kręgi, przepusty 
~ • kostkt brukową 
~ •bloczki betonowe 
l~I a pustaki zasypowe 
- •nadproża 

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

tel. (046) 837 32 79, 837 41 38. fax 837 47 91 
e-mall: SIB@wlnkhaus.com.pl; 

internet: http://www.wlnkhaus.com.pUślb 

Z.pnsumy w godz. 7.00-17.00 ! 

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

· Oseby 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 

Kamieniarstwo 
.NAG RO BK 
• GRANITOWE 0 ~· ..-

• lASTRYKOWE : s_.ff!ą_..... 
PIWNICE BETO WE 
Tel. 0504-343-134~ 
Hurtownia hydrauliczno·budowlana w Mysłakowie 
przy trasie na Skierniewice (widoczny napis ULRICH) 

wprowadza sprzedaż 
z 50% rabatem 

na wszystkie towary 
Zapraszamy codziennie od 8 do 17, w soboty od 8do14 



14~„„„„„ ... „„„„„„„„„„ ... „...;.„„ ... „„ ...... „ ......... „ ... „ ... „ ...... „„ ......... „„ ... --„ ... „„„...,~.29 •. 0"6 •. 2.00•6•r-· ~ 

PAN TADEUSZ W PIJARSKIEJ Gimnazjum nr 1 

Naisympatycznieisi 
i najzdolniejsi W niedzielę ćwićzyli 

od południa 
do 20 wieczorem. 
W ostatnim tygodniu 
próby trwały 
od 10 do 14, a następnie 
od 16 do 21. Efekty 
tej pracy zobaczyć 
będzie mógł każdy 

już w najbliższy piątek 
30czerwca. 

M owa o uczniowskim teatrze 
działającym przy pijarskim 

gimnazjum i lice\Dll w Łowiczu, któ
ry pod okiem zawodowego aktora -
pochodzącego z Łowicza Filipa Frąt
czaka, przygotował wybrane sceny· 
z Pana Tadeusza 

Ludmiła Sobieszek, 
nauczycie/ka biologii 
i fizyki w Gimnazjum 
nr 1 w Łowiczu, została 
uznana przez uczniów 
tej szkoły 
za najsympatyczniejszą 
nauczycielkę 

w tegorocznym 
konkursie. 

Ludmiła Sobieszek nie kryła 
radości z przyznanego wy
różnienia. 

odbył się konkurs na·najsympatycz
niejszych uczniów. Tytuł najsym
patyczniejszej gimnazjalistki otrzy
małaAleksandra Grzegorek, gimna
zjalisty - Jacek Kowalik. 

Premiera spektaklu odbędzie się 
wpiątekogodzinie 19wsaliteatral
nej szkoły. Wstęp jest wolny, 
przyjść moż.e każ.dy. Jeśli przedsta
wienie się powiedzie, szkolny teatr 
ma mieć swój stały program i gry
wać regularnie. Obecnie o stroje i re
kwizyty martwią się jesz.cze sami 
uczniowie i ich rodzice, jednak jak 
mówi nam Filip Frątczak, wkrótce 
to się zmieni. Jego macierzysty te
atr w Toruniu likwidaje połowę ma
gazynu kostiumów i Frątczak po
starał się o to, aby kostiumy trafiły 
do szkoły pijarskiej. - To będzie cię
żarówka kostiwnów, w różnym wie
ku i różnym stanie. Myślę, że na 
I 7 lipca będąjuż w szkole - mówi. 

Filip Frątczak podczas poniedziałkowej próby z młodymi aktorami ze szkół pijarskich. 

J estem bardzo zaskoczona, 
wręcz oszolomwna - mówiła 
tuż po uroczystości zakończe

nia roku, na której ogłoszono wynik 
głosowania - Nikt się nie zdradził 
nawet słowem. Ale to chyba nąjlep
sza nagroda, jakq nauczyciel muże 
otrzymać - powiedziała Nowemu 
Łowiczaninowi. Ludmiła Sobieszek 
jestnauczycielemod 18 latNajpierw 
uczyła w SP 4, z gimnazjum zwią
zana jest od 2000 roku, od2002 pra
cuje tylko tu. Początkowo miała 
więcej godzin biologii, obecnie uczy 
przede wszystkim fizyki. 

Najlepsi uczniowie otrzymali 
stypendia fundowane ]>rzez Radę 
Rodziców. Stypendium I stopnia, 
wynoszące 350 zł odebrała Anna 
Szewczyk, stypendium II stopnia 
(300 zł) przyznano Przemysławo
wi Pietruszewskiemu, fil stopnia -
Katarzynie Foks (300 zł). Nagrody 
po 100 zł z funduszu Rady Rodzi
ców otrzymali: Justyna Pszkit, 
Łukasz Wróblewski, Paweł W~ 
blewski, Józef Szkup, Martyna 
Czekalska i Aleksandra Śmiałek. 

F ilip Frątczak prowadzi zajęcia 
z młodzieżą z pijarskiej od 

6 marca Na początku poprosili go 
o to rodzice, którzy chcieli dać im
puls do pows1ania wplacówcepraw
dziwego uczniowskiego teatru. 
Mimo nawału pracy i odległości 
ŁowiczaodTonmiazgodziłsię,gdyż 

jak mówi, w tradycję szkół pijar
skich wpisane jest wychowanie po
przez teatr. Od początku istnienia 
szkolnictwa pijarskiego, w szkołach 
tych istniały uczniowskie teatry. -
Znam też bardzodobrzełowickąpla
cówkę, uczęszczała do niej moja sio-

stra, znam i cenię dyrektora Prze
mysława Jabłońskiego, kt.óry świet
nie prowadzi szkołę. Poza tym 
Łowicz to moje rodzinne miasto. 
Chciałem, aby uczniowie z Łowicza 
też mogli dotknąć czegoś, czego muże 
nigdy w życiu nie będąjuż mieli oka
zji z.a/wsztować - opowiada 

F i1ip oddaje tym zajęciom masę 
energii. Pracuje społecznie.~ 

sto rano wskakuje w pociąg, po przy
jeździe do Łowicza niemal prosto 
z dworca pędzi na próbę do szkoły, 
zaraz po niej znów podroż pocią
giem do Torunia i szybko na próbę 
w Teatrze Wilama Horzycy. - Wukę 
jednak, że ci uczniowie naprawdę 
chcą - ich śmiech, ich mangażowa
nie, pomysły jakie r<Xb.ą się podczas 
wspólnych prób są dla mnie naj
większą nagrodą - mówi. Jedna 
z dziewcząt, Kinga Pońska, którą 
podczas piątkowego spektaklu ro
baczymy w roli Telimeny (felime
nę w poszczególnych scenach grać 
będą różne aktorki), dostała się wła-

śnie do liceum teatralnego w Krako
wie. Przygotowywał ją Frątczak, dla 
którego to też jest źródłem satys
fukcji. -Pr:mz tym.ja sobie wychowu
ję publiczność - dodaje. - Dzięki na
szym zajęciom te dzieci w przyszłym 
życiu jakn rozrywkę wybiorą teatr: 

S tara ~ię nauczyć młodzi_e~ 
obycia ze sceną, pewnosc1 

siebie, tego aby chłopcy porusza
li się jak mężczyźni, dziewczęta 
jak damy. Taka pewność siebie, 
wyprostowana postawa, śmiałe 
patrzenie przed siebie, przydaje 
się później w życiu. - Chcę, aby 
wiedzieli w jaki sposób uruchomić 
emocje na scenie, skąd je czerpać, 
aby słowa nie były puste. Chcę na
uczyć ich podstawawych technik ak
torskich, emisji głosu, plastyki ru
chu itd Podczas pracy nad obecnym 
spektaklem ucmiowiepu.ekonali się 
nie bez zaskocz.enia, ż.e dzieło takie 
jak Pan Tadeusz m~ być śmiesz
ne, dowcipne, piękne. Sami byli za
skOC7.elli,jakdobrae bawiąsięnasce-

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

aau --I 
baumit.com 

Firma BAUMIT Sp. z o.o. należy do jednego z największych producentów 
mateńałów budowlanych w Europie - koncernu ~chmid Industrie Holding, 
W związku z planowaną realizacją budowy 
kolejnej w Polsce fabryki, w Łowiczu, 

POSZUKUJEMY.PRACOWNIKA 
NA STANOWISKO: 

ZMIANOWY PRODUKCJI 
WYMAGANIA: 
• wykształcenie minimum średnie techniczne (elektryk, elektronik, automatyk, informatyk, mechanik) 
• biegła obsługa komputera, znajomość pakietu MS Office 
• doświadczenie zawodowe: minimum 3 lata pracy związanej z zarządzaniem 
grupą pracowników powyżej 10 osób. Mile widziane doświadczenie w produkcji chemii budowlanej. 

• dodatkowe wymogi: dyspozycyjność, mobilność, solidność, dociekliwość, 

konsekwencja w działaniu oraz cechy przywódcze 
• dodatkowym atutem będzie znajomość języka niemieckiego lub angielskiego 
• w okresie początkowym (lipiec - grudzień 2006) przewiduje się w ramach szkolenia 

zatrudnienie w zakładzie Produkcyjnym w Piotrkowie Tryb. 

ZAPEWNIAMY: 
• stałą, opartą na zachodnich wzorcach pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie, 
• możliwość szkoleń i rozwoju zawodowego, 
• atrakcyjne wynagrodzenie. 

Prosimy o przesyłanie swoich dokumentów z zamieszczoną klauzulą o Ochronie Danych Osobowych 
do końca sierpnia 2006 roku na adres: 
Baumit Sp. z o.o., ul. Wronia 59, 97-300 Piotrków Trybunalski,lubpiotrkow@baumit.pl 
FIRMA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ODPOWIEDZI TYLKO NA WYBRANE OFERTY. 

R-920 

nie. Wystawienie całego poematu 
·przekraczałoby możliwości 

uczniów, tak więc wspólnie wybra
no kilka scen, powiąz,anych narracją 
autora. Wszystko zacznie się odm
wokacji, następnie pneniesiemy się 
na ucztę w zamku Horeszków, co 

dalej - aktorzy i reżyser nie zdra
dzają. c~ którzy chcą się przeko
nać, przyjść winni w piątek do szko
ły pijarskiej. (wcz) 

Gimnazjaliści wręczając tytuł do
cenili to, ż.e nauczycielka jest dla nich 
przede wszystkim surowa, ale po 
kilku lekcjach okazuje sięprzyjazna. 
Dziękowali jej za poczucie hlDllOrU 
i sposób przekazywania wiedzy. 

Równolegle z konkursem na naj
sympatyczniejszego nauczyciela (mwk) 

LOWICZ, ul. Łęczycka 114, 
tel. (046) 837-11-72 

KIERNOZIA, ul. Kościuszki 5 (po byłym GS) 
~ tel. (024) 277-90-53 

ATRAKCYJNE CENY 

oraz wiele innych ofert pożyczkowych 

0 SKOK p 
RAFINERIA~ 

ŁOWICZ, ul. BROWARNA 10 
TEL. 0-46 830·03-08 

oferuje autoryzowany dystrybutor 
oleju opałowego PKN ORLEN S.A. 

Finna "KOPER" Spółka Jawna 
PILASZKÓW 18 k. ŁOWICZA 

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

MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU NA RATY! 
DLA STAŁYCH KLIENTÓ 

.,/ UPustY i rabaty 

Nowo otwarty 

W NA CZAS 
91.E.I OPAŁOWY 

__.......... fllll.21l) 

\ • · : •• • < ,- t -- - • ""' .. .... :. , · ., ..- ~ f 
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ZOSTANĄ W PAMIĘCI NIE TYLKO NAJBLIŻSZYCH 

MARIANNA MISZTAL (1906·2006) 
N iewiełu ludziom dane jest prz,eżyć sto 

lat Taki dar od Boga otrzymała Ma
rianna Misztal. Urodziłasię20kwietnia 1906 
roku w Ziewanicach w gminie Głowno. Pe>
chodziła z rodziny chłopskiej Marianny 
i Andrzeja Sadowskich. Wychowała się 
wspólnie re Swoimi czterema braćmi. Dzie
ciństwo nie rozpiesz.czało jej dooatk:iemoraz 
beztroską, w końcu przypadło na trudne 
lata, ale i be"z tego Marianna Misztal wyni<>
sla z domu rodzinnego najw.mriejsz.e w życiu 
skarby, czyli miłość, opiekuńczość i troskli
wość, które owocowały później przez całą 
jej dorosłość. Spełniała się w niej jako ż.ona, 
matka, babcia, prababcia i praprababcia 

Wspólnie z mężem Wincentym, który 
przez długi okres był sołtysem Ziewanie, 
dochowała się sześciu córek. Najstarszą 
Zofię urodziła maj~ lat osiemnaście. Póź
niej na świat przyszły jej kolejne córlci Lu
cyna, Jadwiga, Danuta, Anna i Bożena, któ
ra zmarła jako niemowlę. Marianna Misztal 
byla babcią dla jedenaściorga wnucząt i pra
babcią dla osiemnaściorga prawnucząt. Do
crekala się również trzech praprawn~ 

Na początku łat siedemdziesiątych po 
śmierci swojego męża opuściła niewielkie 
gospodarstwo w Ziewanicach, które przez 
wiele lat życia dawało skronme utrzymanie 
całej rodzinie. Przeprowadzka do Głowna 
na ulicę Piątkowską otworzyła nowy etap 
w życiu Marianny Misztal. Zamieszkała 
wspólnie re swymi córkami Jadwigą, Lu
cyną, Anną oraz ich rodzinami. wychowy
wanie dzieci było już za nią, teraz jak tylko 
mogła pomagała przy wnUC7.ętach. Te do 
dziś wspominają jak się nimi opiekowała. 
Prze-z jakiś czas pracowała jako szatniarka 
w restauracji przy Placu Wolności w Głow
nie. W wolnych chwilach, przy okazji ro-

Wycieczka 
dla gimnazialistów 
z Błędowa 
Całodniowa wycieczka po Ziemi 

Łowickiej - taka atrakcja spotkała 
uczniów klas drugich Gimnazjum 
wBlędowie. tuż przed zakończeniem 
roku szkolnego w środę 14 czerwca. 

U 
czniowie pojechali, udostępnionym 
prz.ez gminę Chąm, autokarem pne
znaczonym do dowożenia uczniów, 

płacili tylko za wstęp do mureów, które 
zwiedzili: w Sromowie, Łowiczu, Arkadii 
i Nieborowie. W)'ciecz.kakładładużynacisk 
na pokazanie folkloru łowickiego i miejsc 
związanych z patronem szkoły, którym jest 
Józef Chełmoński (Boczki). Uczniów opro
wadzał nauczyciel języka polskiego w gim
nazjum a jednocześnie przewodnik tury
styczny Marcin Kosiorek. 

(tb) 

dzinnych spotkań, bawiła towarzystwo, 
śpiewaj~ praedwojeone piosenki i recytu
j~ wiersz.e. 

Życie nie oszczędzało jej bolesnych chwil. 
Pochowała swoje cztery córlci i dwóch wnu
ków. Z dzieci wstały jej tylko córlci Lucyna 
i Jadwiga oraz zięć Tadeusz Rożniata-mąż 
najmłodsrej córlci Anny, który nigdy nie za
pominał o swojej teściowej. Leciwą starość 
Marianna Misztal spędziła u boku swojej 
córki Jadwigi, która opiekowała się nią do 
ostatnich chwil. 

M nie dane było fyć blisko niej pnez 
ostatnie siedem lat Od momentu, kie

dy wyszłam za mąż, za jej najmłodsrego 
wnuka Piotra, stała się dla mnie po prostU 
babcią Manią i otoczyła mnie w swoich 
myślach i słowach taką samą troskąjak po
z.oslałych członków rodziny. Mimo iż byla 
już po dziewięćdziesiątce, zadziwiła mnie 

swoją troską o dobro najbliższych. Miała . 
zawsze swoje 2'.d!mie. Potrafiła powiedzieć 
,,zrób to", czy ,,nie rób tego, bo tak właśnie 
będzie lepiej". Później swoją miłością obda
rowała również naszą córkę Julię - swoją 
najmłodszą prawnuczkę. Mimo leciwego 
wieku i kłopotów z poruszaniem się, nie raz 
chciała jes7.CZ.e brać jąna ręce i bawić. Pod
powiadala jak się o nią troszczyć. Wszyscy 
najmłodsi członkowie rodziny - prawnuki 
i praprawnuki były zawsze jej oczkiem 
w głowie. 

T ak jak trzydzieści lat temu cieszyło ją 
podwórko przy Piątkowskiej pełne 

wówczas najmłodszego pokolenia jej rodzi
ny zjeżdżającego się tu na wakacje, tak teraz 
cieszyła się z każdych odwiedzin pawnu
ków i praprawnuków. W swoim albumie 
pieczołowicie przechowywał1;1 rodzinne 
zdjęcia Cenilaite,naktórychjestcałarodzi
na,jakitepojedyncz.e-najmłodszychczłon
ków rodziny. Teraz my cenić będziemy te, 
na których zachowała się Ona, aby spojrreć 
i powspominać o seniorce rodu, opowie
dzieć kolejnym pokoleniom kim byladlanas 
babcia Mania, która przeżyła 1 oo lat 

B óg chciał, aby jej wielki jubileusz, na 
który crekała z radością i do którego 

przygotowywała się cała rodzina, stał się 
jednocześnie jej ostatnim pożegnaniem. 
Zmarła 5 kwietnia, po krótkimpobycie w 
sipitału, na dwa tygodnie przed swoim 
setnymi urodziiiami. W sobotę 8 kwiet
nia żegnała ją cała rodzina, sąsiedzi, zna
jomi i pierwsze wiosenne słońce, które 
jakby w urodzinowym prezencie dla de>
stojnej jubilatki oblało swymi promienia
mi wszystkich uczestników żałobnej uro
czystości. 

Lilianna J&źwiak-Staszewska 

• Henryk Z. odroczony 
O droczona została na koniec lipca spra- niasię karzepnezradnego z gminy Chą,IDo, 

wa 56-łetniego Henryka Ż. z gminy a jednocr.eśnie przewodniczącego z.arządu 
Chą,IDo, który 19 kwietnia jechał w stanie gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowe
niellzeźwości rowerem w Niespuszy Wsi. go. Przypomnijmy, że Henryk Ż. jechał ro
Posiedrenie w Sądzie Grodzkim wyznacz.o- werem mając 0,47 mgldm3 alkoholu w wy
ne na 27 C7.e1Wca nie przyniosło OC7.ekiwa- dychanyni powietrzu - czyli prawie jeden 
nego rezultatu- czyli dobrowolnego podda- promil (eh) 

------------------OGŁOSZENIE PŁATNE -

GR-59 

Koleżance MAŁGORZACIE REDO 
serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci 

OJCA 
składają koleżanki 

z Hospicjum Domowego w Zgierzu 

Oni zagraiaiq naszemu iyciu 
W okresie od 22 do 28 czerwca 

policja zatrzymała następujących 
nietrzeźwych, zagrażających życiu 
Innych użytkowników dróg i sobie, 
kierowców i rowerzystów. 

22 czerwca: 65-letniego Józefa K. na 
rowerze na ul. Podrzecznej w Łowiczu 
(0,32 mg/dm3), 51-letniego Mirosława C. 
na rowerze na ul. Żychlińskiej w Kier
nozi (1,36 mg/dm3), 24-letniego Grzego
rza B. na rowerze na ul. Poznańskiej 
w Łowiczu (0,87 mg/dm3). 

23 ~ 62-łetnlego Jana z. na 
rowerze w Skaratkach w.gminie Ooma-

niewice (1,32 mg/dm3), 26-letniego To
masza C. na rowerze w Placencji 
w gminie Łowicz (1,36 mg/dm3). 

24 czerwca: 16-letniego Piotra Z. na 
rowerze w Kiernozi (O, 73 mg/dm3

), 

16-letniego Grzegorza Sz. na rowerze 
w Kiernozi (0,62 rng/dm3) , 60-letniego 
Wiesława S. na rowerze w Płasko~ie 
w gminie Kocierzew (0,81 mg/dm3), 

4 7-letniego Antoniego K. na rowerze na 
ul. zamkowej w Łowiczu (1,07 mg/dm3). 

25 czerwca: 50-letnląAnnę R. na ro
werze os. Dąbrowskiego w Łowiczu 
(1, 11 mg/dm3}, 36-letnlego Mdrzeia L 

na rowerze na os. Dąbrowskiego w Ło
wiczu (1,54 mg/dm3), 52-letniego Walde
mara ż. na rowerze w Skaratkach 
w gminie Domaniewice (1, 19 mg/dm3), 

19-letniego Łukasza F. na rowerze w Al. 
Legionów Polskich w Nieborowie ( 1, 18 
mg/dm3), 20-letniego Pawia P. na rowe
rze w Nieborowie ( 1,22 mg/dm1), SO-let
niego Zbigniewa G. na rowerze na ul. 
Jana Pawła Ił w Łowiczu (1.~1 mg/dm3). 

26 czerwca: 55-letniego Krzysztofa 
G. na rowerze w Borówku w gminie 
Bielawy (0,89 mg/dm3), 4 7-letniego Da
riusza B. na rowerze na ul. Łyszkowic
kiej w ŁowiczU (1,61 mg/dm3). 
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ODESZLI OD NAS (10.06-25.06.2006 r.) t 10 czerwca: Mieczysław Fibór, I. 76, Głowno; 11 czerwca: Ryszard Sut, 
I. 48, Łowicz; 12 czerwiec: Władysław Płatek, I. 65; 13 czerwca: Elżbieta Piskor
ska, I. 57, Łowicz; Marianna Kołaczyńska, I. 88, Niesp= Wici; Irena Cynkier, I. 65, 
Stryków; 14 czerwca: Marianna Franaszek, I. 91, Kompina; Jan Kosiarek, I. 57; 
15 czerwca: Monika Bródka, I. 85, Rogóźno; Janina Cyperek, I. 85, Zabostów Duży; 
Jeny Jabłoński, l. 61, Łowicz; 16 czerwca: Jan Perliński, I. 67, Łowicz; 17 czerwca: 
Jan Bogatek, l. 72, Stryków; 19 czerwca: Aleksandra Teresa Tomaszewska, l. 73, 
ŁódZ; Jan Szubielak, I. 60, Głowno; 21 czerwca: Hieronim Wesołowski, I. 68, Głow
no; 22 czerwca: Stanisław Siekiera, l. 85, Mastki; Franciszek Sych, I. 100, Głowno; 
23 czerwca: Jan Klimczak, I. 52, Głowno; Anna Jankowska, l. 86, Bratoszewice; 
24 czerwca: Jan Goź.d:zik, I. 71, Złaków Borowy; Małgorzata Cichy, I. 49; 25 czerw
ca: Walerian Mikołajczyk, I. 60, Głowno. 

n·„ Najdłuższe to rozstanie, po lrtótym się żyje jakby serce pękło I nic się nie stało 
rozstania co przychodzą gdy nic nie wiesz o tym I w taki sposób, że nikt nie rozumie .•. " 

J. Twardowski 

Z ogromnym żalem i pełni bólu żegnamy 

wspaniałego Człowieka o wielkim sercu, 
pełnego życia, życzliwości, otwartości na świat i ludzi 

Grażyna i Grzesiek 
z dziećmi 

Grażynko, żegnamy Gię, choć nie możemy pogodzić się z Twoim odejściem. 

R-&41 
Nie ma Cię z nami, ale na zawsze pozostaniesz w naszych sercach. 

DANUCIE CHROŚCIELEWSKIEJ 
wyrazy współczucia z powodu śmierci 

TKI 
składają 

pracownicy NZOZ nKaliska" 
· Łowicz 

Szczere wyrazy współczucia i żalu 

dla Pana ANDRZEJA JANKOWSKIEGO 
Burmistrza Miasta - Gminy Stryków 

z powodu śmierci 

MAMY 
składają 

pracownicy Urzędu Miasta - Gminy Stryków 

Panu ANDRZEJOWI JANKOWSKIEMU 

R-946 

Burmistrzowi Miasta - Gminy Stryków 
wyrazy współczucia z powodu śmierci 

MAMY 
składają 

radni Rady Miejskiej w Strykowie 

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

H. SKRZJDLEWSKA 
IH 3 ;i ;•a i I :f:.i • f:.1 :ł•t1H I E'1•i!l•l•i I 

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

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

• ZAŁATWIAMY FORMALNOŚCI W ZUS 
• WYPŁACAMY ZASIŁEK ZUS 
•KREMACJE 
• przewóz osób nnarlych do chłodni 
• przewozy międzynarodowe 
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Druh Jerzy Miecznikowski wręcza nagrody w czasie zakończenia lekcji w terenie. Za nim stoi dyrektor łódzkiego 

IPN Marek Drużka. 

IPN UCZYt W tOWICZU HISTORII 
160 licealistów 
i gimnazjalistów 
z Łodzi i Ozorkowa wzięło 
udział w VI/I lekcji historii 
w terenie, organizowanej 
przez łódzki oddział Instytutu 
Pamięci Narodowej, 
która 19 czerwca 
odbyła się na terenie 
Ziemi Łowickiej. 

W spÓłorganizatorem był łódzki oddział Stowarzyszenia Szarych Szeregów, 
bo to właśnie działa!Ilości harcerek i harce

rzy z działającego na naszym terenie hufca 

,,Łoza" poświęcony był w większości pro

gram lekcji. Nosił on nazwę: „Mały Arse
nal" - rozbicie więzienia UB w Łowiczu 
8 marca 1945 r. 

liczącymi po ok 17 km, pierwsza wiodła 

w okolicach Chruślina, Strugienic, Marce

wa, druga z Bud Grabskich do leśnicz.ówki 
Tartak Bolimowski, przez Joachimów Mo

giły, Bolimów do Nieborowa W czasie dro
gi poznawali histońę Bitwy nad Bzurą 
w 1939 roku, zrzutowisk z okresu oku
pacji w rejonie Domaniewic, Czatolina, 

Chruślina i Nieborowa, na których przyj
mowano skoczków z Anglii i rolę w ich 

odbiorze łowickiego obwodu AK 
,,Łyska", w okolicach Bolimowa dowie

dzieli się o walkach toczonych w 1863 
roku w czasie Powstania Styczniowego 

i w okresie I Wojny Światowej. O wyda
rzeniach tych opowiadali im historycy, 

w tym Krzysztof Kaliński, a także człon
kowie Szarych Szeregów. Po dotarciu do 

Łowicza, na młodzież czekała stołówka, 

gorąca grochówka i dla ochłody zimna 
woda - wszystko przygotowali harcerze 
z łowickiego Hufca ZHP. 

z łowickiego więzienia w 1945 roku. Obecni 

byli Jerzy Miecznikowski ps. „Więciądz", 
Mańan Szymański „Wędzidło", Wojciech 

Tomczyk ,,Kmicic", Eugeniusz Nowakow

ski ,,Jeż'', wcz.ciniej był też ks, Stefan Wy

socki ps. ,,lgnac". Otnyma1i oni, przyzna
ne z inicjatywy Szarych Szeregów srebrne 

medale: Honorowych opiekunów miejsc 

walk i męczeństwa, przyznane przez Radę 

Qsbrony Pamięci Walki i Męczeństwa Wrrc 

czającym medale był Krzysztof Kaliński, 
przewodniczący Rady Miejskitj. 

29.06.2006 r. 

Konkurs · no procę 
dyplomową o Łowiczu 

Osobom, które obronią w tym 
roku pracę dyplomową prz}'pomi
namy, że mogąją zgłosić na siódmą 
edycję konkursu na najlepszą pra
cę dyplomową dotyczącą zagad
nień związanych z Łowiczem. 

O stateczny termin zgłoszeń mija 

6 października. Uroczyste ogłosze

nie wyników ma odbyć się nato

miast w listopadzie. Organizatorem kon

kursu jest miasto. Konkurs prowadzony 

jest w dwóch kategońach: tematyka spo

łeczna (oświata, histońa, kultura, kultura 
fizycma i sport) oraz tematyka gospo

darcza (architektura, infrastruktura tech

niczna miasta, lokalna przedsiębiorczość, 

bezrobocie, turystyka). W związku z ju

bileilszem 870-łecia Łowicza wysoko 

premiowane mają być w tym roku prace · 

dotyczące dziejów miasta. 
Główną nagrodę w ubiegłym roku 

zdobyła Ilona Wierzbińska za pracę pod 

tytułem „Kapitał społeczny a rozwój 

regionu na przykładzie Ziemi Łowic
kiej". 

Praca magisterska napisana była pod 

kierunkiem dr Anny Nowakowskiej na 

Uniwersytecie Łódzkim - Wydział Eko

nomiczno-Socjologiczny I Instytut Go

spodarki Przestrzennej. Nagrody główne 

w konkursie w poprzednich latach zdo

bywali: Łukasz Wojtysiak (2004), Zdzi

sław Kryściak (2003),„Jarosław Śmigiera 
(2002), Małgorzata Janicka (2001), Ro

bert Wójcik (2001), Aneta Krupska 

(2000). 
(mak) 

Silva no drugim mieiscu w „Łosiu" 
92. Łowicka Drużyna Harcer

ska „Silva" z Łowickiego Hufca 
ZHP zajęła drugie miejsce w or
ganizowanym od 16do18 czerw-

. ca przez Hufiec ZHP ze Skiernie
wic Ili Harcerskim Rajdzie Łosia 
„Koniec Milczenia" po Puszczy 
Bolimowskiej. 

W nagrodę otrzymała namiot W raj

dzie udział wzięło 201 harcerzy 

z hufców ze Skierniewic, Gostyni

na, Miedniewic, Łodzi Widzewa. Z Łowi

cza wzięłj w nim udział cztery patrole wy

łonione ze wspomnianej już Silvy, takż.e 85. 

ŁDH Carpe Diem, 4795. WDH Destrojers 

i 96. ŁDH Naname. 

Rajd trwał trzy dni, w tym czasie łowic

cy harcerze wraz z innymi grupami prze

szli trasę: Skierniewice - Budy Grabskie 

Ośrodek Ekologiczny - Joachimów Mo

giły - Radziwiłłów Mazowiecki. Na tra
sie spotykali punkty, na których musieli 

realizować przypisane im zadania, Oce

niano umitjętność ońentacji w terenie, po

sługiwania się mapą, kompasem, udziela

nie pierwszej pomocy przedmedycznej, ale 

takż.e wykonywane pląsy i piosenki. 

Pogoda, choć z początku słoneczna, 

w sobotę 17 czeiwca zepsuła się. Harce

rze zmokli, a niektóre namioty mocno 

przeciekały, mimo to rajd uważają za bar

dzo udany. 
(tb) 

PCK dziękuie darczyńcom 
21 tys. posiłków i ponad 600 pa

czek - taki dorobek za ubiegły rok 
ma stołówka Polskiego Czerwone
go Krzyża działająca w Łowiczu 
przy ulicy 3 Maja. 

racji Szkiełka przy okazji podsumowania 

konkursu „Gorączka Złota" wręczono 

21 statuetek honorowych PCK dla tych 

osób, reprezentujących firmy i instytu

cje, które w ostatnich łatach wspierają dzia

łalność czerwonokrzyską. W ten sposób 

Całkowita pomoc socjalna, świadczo- uczczono także 85 lat działalności kół 

Łódzka młodzież została podzielona na 

dwie grupy, przeszły one dwiema trasami 
Potem uczniowie byli pod tablicą upa

miętniającą akcję uwolnienia 80 więźniów 

Wymienieni członkowie Szarych 

Szeregów tego samego dnia wzięli 

udział w spotkaniu w ratuszu z władza

mi Łowicza. Jak się dowiedzieliśmy te

matem rozmów było m.in. pośmiertne 

przyznanie honorowego obywatelstwa 

miasta Łowicza Janowi Kopałce ps. ,,An

tek'', który był pomysłodawcą i dowódcą 

akcji wyzwolenia więźniów z więzienia 

NKWD i UB w Łowiczu. na w tym okresie przez łowicki PCK, PCK na terenie kraju. 

(tb) trafiła do ponad tysiąca osób. W restau- (tb) 

REKLAMA -

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

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

BEZCENNE NOTATKI BISKUPA 
Biskup senior Alojzy 
Orszulik mówił 
22 czerwca w ŁKK, 
o swojej książce 
"Czas przełomu". 

N a spotkanie z bp. Orszulikiem przy
szło kilkadziesiąt osób, w tym duża 

grupa młodych ludzi - uczniów z II LO 
i studentów Szkoły Policealnej im. Koper
nika. WszystkieptZygot.owanewklubiemiej
sca były zajęte. Wcześniej, 11 maja, pod
czas promocji książki w Warszawie, gośćmi 
biskupa i wydawcy byli min. Tadeusz Ma
zowiecki i Andrz.ej Stelmachowski. 

Książka bp. Orszulika ma wiele wyja
śniający podtytuł: Notatki, z rozmów z wła
dzami PRL w latach 1981-1989, a materiał 
do niej powstawał właśnie wówczas, gdy 
ks. Orszulik był sekretarzem Komisji 
Wspólnej mi.du PRL i Episkopatu. - Dzi.e
więć lat, jak to dużo - mówił biskup senior 
o drodze, która prowadziła do rozmów 
Okrągłego Stołu. - Gdy mówi się ludziom 
młodym o stanie wojennym, o problemach, 
koksownikach i kartkach, to mówią: Co nas 
to obchodzi? Chcemy żyć teraźniejszością. 
Jak się okazuje, nie wszyscy, czemu dali 
wyraz obecnością na spotkaniu. 

Bp OTh'zulik był jednym z kilku przed
stawicieli strony kościelnej podczas tych 
rozmów. Liczba ich uczestników zmieniała 
się, ale z każdej strony było ich od 3 do 5. 
Notatki, jakie robił sporządzone były dla 
poti:zeb strony kościelnej - sekretariatu Epi
skopatu Polski, skąd praesyłano je do Stoli
cy Apostolskiej. Protokół każdego spotka
nia, w krótkim czasie po jego zakończeniu, 
ks. Orszulik dyktował do spisania na ma
szynie, w' późniejszych latach na kompute
rze. W sumie protokoły te mają objętość 
około 1500 stron. W książ.ce „Czas przeło
mu" wykorzystano 600 stron. Biskup 
mówił też, ż.e oryginały protokołów były 

w biurze Episkopatu, on sam dysponował 
kopiami. Odchodząc z biura, nieświadomie 
zabrał je re sobą. Po prostu sekretarlra spa
kowała i oddała mu wszystkie dokumenty, 
więc ma je do dnia dzisiejszego. Teraz je 
przejrzał i uporządkował - która to praca, 
wykonywana już w Domu Biskupa Senio
ra przy ul. Długiej w Łowiczu, zajęła mu 
półtora roku. Wydania podjęło się, w liczbie 

( ... ) P. Wałęsie wręczyłem dziewię
ciostronicowe opracowanie, które 
przyniósł mi p. W. przed wyjazdem do 
Przemyśla. Wręczyłem mu też gryps 
od p. Gwiazdy, Mazowieckiego i Ge
remka z końca czerwca. W grypsie 
tym wszyscy trzej przekazywali wy
razy solidarności z p. Wałęsą i dali 
mu do zrozumienia, że jak długo wszy
scy siedzą, powinien milczeć, nie wy
dawać żadnych oświadczeń. Powie
działem p. Wałęsie, że dziewięciostro
nicowy maszynopis jest wynikiem 
przemyśleń p. W. wraz z jego kolega
mi. Teksttenotrzymałtakże Bujak. Do
dałem, że ten tekst czytałem i uwa
żam go za interesujący i że może sta
nowić podstawę do rozmów, gdyby 
one niespodziewanie nastąpiły. Po
wiedziałem też, że tekst ten nie może 
się znaleźć w rękach władz, w związ
ku z czym powinien przyswoić sobie 
go na pamięć, a maszynopis zniszczyć. 
Wałęsa powiedział, że owszem chęt
nie nauczy się go na pamięć, o ile bę-

- dzie się z nim zgadzał.( ... ) 
Notatka z odwiedzin L. Wałęsy 

w Arłamowie 18.07.1982 r. 

1.500 egzemplarzy, pallotyńskie wydaw
nictwo Apostolicum. 
Według oceny biskupa, książka zawiera 

wszystkie notatki z tych rozmów, które były 
najistotniejsze - dotyczących przemian 
ustrojowych. Bowiem w swej całości notat
ki są wielotematyczne, ro2111owy dotyczy
ły różnych spraw zależnie od dokonujących 
się pl7.elllian i petycji, które wpływały do 
Episkopatu Polski, zwłas7.cza w stanie wo
jennym. Rozmowy prowadzone były z 
politykami, przedstawicielami PZPR, jak i 
z przedstawicielami resortu spraw we
wnętrznych. Najwięcej było rozmów· ze 
Stanisławem Cioskiem,jednymzczołowych 
ówcr.esnych działaczy PZPR, a dotyczyły 
one zmian ustrojowych, których domagało 
się społeczeństwo. - Czytając trzeba brać 
pod uwagę okoliczności. Inaczej nie da się 
tego czytać- mówił na spotkaniu autor. Wspo
minał, ż.e Stanisław Kania mówił np., ż.e jeśli 
Kościół nie wpisał się na trwałe w ro:cr.y
wistość socjalistyczną, to nie przetrwa. To 
dowód, jak bardz.o mocno ludzie PRL byli 
przekonani o trwałości systemu i niettwało
ści Kościoła 

( ... )Stwierdziliśmy, że ani rozwiązanie problemu więźniów politycznych, ani 
wygaśnięcie podziemia nie rozwiąże istotnych problemów kraju, zwłaszcza 
opon.i wobec władzy, w tym nade wszystko grup młodych robotników, a także 
inteligencji( ... ) Trzeba zatem szukać istotnych rozwiązań. Uważamy, że takim 
rozwiązaniem mogłoby być dopuszczenie związków zawodowych albo przy
najmniej obietnica przywrócenia pluralizmu w tej organizacji. Jeśli to nie nastą
pi, po uchwaleniu amnestii 22 lipca będą nowi więźniowie polityczni. Nikt bo
wiem nie zagwarantuje, źe robotnicy nie będą organizować oporu, manifesto
wać i kolportować ulotek. Czy nie moglibyśmy na ten temat podjąć rozmów? 
Gen. Kiszczak odpowiedział, że podjęcie rozmów na ten temat byłoby w tej 
chwili trudne, albowiem .tańczymy na linie" wobec sojuszników. Są siły, które 
będą nas pchać nad przepaść. Nie możemy obecnie zrobić nieroztropnego 
kroku; różne grupy wysuwają pod naszym adresem wiele zarzutów np., że 
nie kolektywizujemy rolnictwa i nie ograniczamy działalności Kościoła. 
Gen. Kiszczak nie wykluczył jednak podjęcie tego tematu później, nawet 
w rozszerzonym składzie, podzielając nasz pogląd, że mogłoby to przyczynić 
się do rozładowania napięć społecznych i oporu wobec władzy. ( ... ) 

Notatka z 11. 05. 1984 r. 

Kolonie letnie w Zako~anem 12 dni • 790 zł I 
ZAPEWNIAMY: transport autokarem klasy lux, turnusy: 23.07-03.08, 03.08·1UJ8 

zakwaterowanie w pensjonacie w pokojach 2, 3, 4-osobowych z łazienkami, 
wyżywienie 4 x dziennie, opiekę pilota na trasie przejazdu, wykwalifikowaną kadrę I 

pedagogiczną i medyczną, ubezpieczenie Signal lduna Polska, • bogaty program turystyczny 

ŁOWICZ, ul. łladlilurzańika 1131 WVNI. zis.pl 
'4 

Charakterystyczne, że strona rządowa 
o tych samych osobach pisała i mówiła 
„opozycja", a strona kościelna nazywała to 
,,stronąspołeczną".Problemyzporozumie
niem rządu i -Kościoła sprowadzić można 
było do 3 słów, na które rząd nie chciał dać 
zgody: Solidarność, relegalizacja i pluralizm. 

Bp Alojzy Orszulik zachęcał do prze
czytania i kupienia książki, choć nawet zda
niem autora, cena jest zbyt wysoka (na wie
~autorskim 50 zł, w księgarniach około 
72 zł). 

Istotnie, kto chce poznać wydarzenia 
z okresu stanu wojennego i lat później
szych, zmierzające do zmian w Polsce -
znajdzie materiał w tej książce. - Nie ma 
jakichś notatekulaytych, nie było tajnych 
rozmów - podkreślał biskup Orszulik W 

rozmowie z NŁ, poprzedzającej spo
tkanie w ŁKK. I co jeszcze bardziej 
podkreśla wartość książki: - Raczej 
nie było spotkania bez mojego 
udziału- dodaje. Książka jest bez
cennym przyczynkiem do po
znania historii lat 80. w Pol
sce. 

Biskup senior żałuje 
tylko, że podobnych no
tatek nie prowadził ze siJotkań przygo
towujących papieskie pielgrzymki do Qi
czyzny w latach 1979, 1983 i 1987. -RO'Z-
1n0l-IY były wtedy bardz,o częste- wspomina 
- a nie miałem wówczas współpracownika, 
stąd w archiwum sekretariatu Episkopatu 
Polski. pozostały tylkn luźne notatki, które 
należaloby~~' uporzqfikować i na ich 
podstawie napisać. To były rozmowy bar
dzo trudne. Trzeba było zachować wiele cier
pliwości i zręczności, by doprowadzić do 
zrealizowania programu wizyty, który pro
ponował Jan Paweł II. 

Czy biskup senior znajdzie jeszcze dość 
sił, by wydobyć na światło dzienne także 
i tamte notatki? Trzeba mu tego życzyć 
i cieszyć się z tego, co już udało mu się wy
dać. „Czas przełomu" powinien się znaleźć 

w bibliotece każdej szkoły gim
nazjalnej, średniej i wyższej. 

Znacznie tańsza od ,,Nota 
tek" jest zaś biografia bp. 

Orszulika (kosztuje 15 zł), spi
sana przez Jolantę Kosińską w 
charakterze pracy licencjackiej. -
Autorlra i wydawca tej książ.ki
Wacław Kacprzak- obecni byli 
na spotkaniu w ŁKK. Biskw> 
żartował, że nie sądził, ż.e za 
życia doczeka się takiej pracy i 
jej wydania, ale z wypowiedzi 
obecnych na sali wnieść moż-
na, że byli innego zdania. ,,Bi
skup Alojzy Orszulik - życie . 
i działalność" - wydane zosta-
ła przez łowicką Poligrafię w 
nakładzie 1.000 egzemplarzy. 
Książka jest w dużej części 
poświęcona działalności bp. 
Orszulika w Łowiczu. Jej atu- -
tern są ilustracje, druk na do
brym papierze, sztywna okład-
ka. O książ.ce tej już w NŁ pisa
liśmy. 

(mwk, wal) 

( ... )Dobiegła końca czwarta godzina obrad. Uprzednio, ok. 16.30, zrobiono 
tylko 15-minutowąprzerwę. Wszyscy byli zmęczeni. Atmosfera robiła się ner
wowa. Zbliżał się też czas przygotowanego posiłku. Poprosił o głos ks. Orszu
lik. Zaproponował, aby formułę pierwszą, prof. Stelmachowskiego, włożyć 
w usta obecnych tu działaczy związkowych, co nie wiązałoby jeszcze władz 
politycznych. Zdanie zaczynałoby się od słów: .w toku dyskusji działacze 
związkowi OPZZ i działacze .solidarnościowi" uznali. .. itd. (że w zreformowa
nym systemie społeczno-politycznym winno się znależć miejsce także dla .So
lidarności" - przyp. red.) Aby nie dopuszczać do dyskusji, postawił wniosek 
przerwania obrad, aby udać się na spożycie darów nieba, jakie zostały przy
gotowane w sąsiedniej sali. Wniosek został przyjęty, nastąpiło odprężenie. ( ... ) 
W toku narady działaczy i doradców .Solidarności" Lech Wałęsa oświadczył, 
że gen. Kiszczak podał im do wiadomości fakt, że w najbliższy poniedziałek 
w czasie obrad Sejmu nastąpi dymisja rządu. ( ... ) 

Notatka ze spotkania w domu rządowym 
w Magdalence pod Warszawą z 16.09. 1988 r. 

Czerwcowe łamanie głowy 
30 ucŻestników z całej Polski 

wzięło udział w IX Otwartych Sza
radziarskich Mistrzostwach 
w Łowiczu, które odbyły się w so
botę 24 czerwca w Szkole Podsta
wowej nr 3 w Łowiczu. 

S zaradziści mieli do rozwiąz.ania dwa 
zestawy zadań, które przygotował 
w większości główny organizator zma

gań Jerzy Wiatr, a kilka z nich Wacław Woż
niak, obaj łowiczanie. Na rozpracowanie 
każdego zestawu uczestnicy zawodów mieli 
po godzinie. Poziom zadań sprawił sporo 
problemu,aleteżpoziomkonkursubyłogól

nopolski. 
Rozwiązywanie szarad to pasja. Dowo

dem na to moż.e być fakt, ż.e do Łowicza 
przyjechały osoby z Krakowa, Poznania, 
Warszawy, Zgierza, Grodziska Mazowiec
kiego, Częstochowy, Gdańska. Ci, którzy 
jeżdżą po takich turniejach jak ten w Łowi
czu to zapaleńcy, dla których szarady to 
sposób na życie. Grono to zazwyczaj do
brz.e się zna, bo spotyka się na wielu impre
zach. Oprócz tego większość z przyjeżdża
jących z większych miast to prezesi lub 
członkowie dżiałających tam klubów szara
dziarskich. 

·Na sali obok dwóch młodych pań stały 
wózki, a w nich śpiące maluchy: Wojtuś oraz 
Joasia. Mamom nie przeszkadzały w roz
wiązywaniu zadań. Gdy niemowlaki zaczy
nały grymasić, jurorzy przyjmowali rolę nia
niek. Mo~ ~~~~ęlenilł~~dEió: 

Mała Zuzia grzecznie towarzyszyła mamie, Magdalenie Wójtowicz, gdy ta.
rozwiązywała szarady. 

Stanisław Bruszkowski, prezes Federacji i.ryrazów, ich znaczenia, ale także logiczne
Klubów Szaradzistów oraz redaktor naczel- go myślenia-powiedziała nam pani Magda
ny pisma ,,Rozrywka", a także Wacław . lena. 
Woźniak i Jerzy Wiatr, obaj z Łowickiego Zwycięzca łowickiego turnieju Tomasz 
Klubu Szaradzistów. Atmosfera była zaiste Tokarski przyjechał do Łowicza aż z Gdy
rodzinna. Magdalena Wójtowicz, mama ni. Drugie przypadło w udziale Stanisławo-
Wojtusia oraz Zuzi, która grzecznie ryso- wi Wójtowiczowi z Warszawy, trz.ecie An
wała przez cały czas ttwania konkursu, bra- drz.ejowi Tałajowi z C:zęstochowy. W mi-
ła udział już w drugim konkursie. Startował st:rzostwach w Łowiczu startował tylko je
wnimrównieżjej mąż Stanisław. Obojeprzy- den mieszkaniec naszego powiatu - Miro
jechali z Warszawy. - Jest to pasja, która sławKostyrazSierżnik,któryzajął20.miej
pazwala się ruzwijać, do(Yczy to znajomo$ci sce. (eh) 
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SAMOCHODOWE 
Kupię osobowe - całe, rozbite, 
skorodowane. Tel. 0601-391405. 

Auto-części Renault, Citroen, 
Peugeot Wygoda 39, k.. Łowicza. 
Tel. ()461838.00.34, 0691-730-162. 

Absolutnie cale osobowe, uszkodzo
ne - kupię. Tel. 0461831-8S-71, 
0501~1.SOO. 

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

Seicento - kupię. Tel. 0501-623-233. 

Cinquecento - kuplę. 
Tel. 0500420-702. 

Tlco - kuplę. Tel. 0500-420-702. 

Punto - kuplę. Tel. 0501-623-233. 

Opony używane - Importer. 
-Tel. 046/837-01~, 0602-133-182. 

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

Seicento 900, 1999 rok, bialy, Instala
cja gazowa, stan dobry - spizedam. 
Tel. 046/837-111-13, 0601~. 

Każdy japoński kupię. Tel. 0515-175-977. 

Każdego VW - kupię. Tel. 0500-167-ó70. 

Kupię każdego Opla po 1992 roku. 
Tel. 0500-167-ó70. 

Kuplę osobowe. Tel. 0608-ó39-560. 
Niemiecki - kupię. Tel 0509-791-220. 

l.akieiy samochodowe, materiały lakiemicz.e 
- auta osobowe, dostaw=, cię:Zarowe. 
Tel. 0512-391-051. 

Łada 2107, 1992 rok, c:mwony - sprzedam. 
Tel. 0461838-ó244. 

- Fiat 126p, 1999 rok, stan idealny - tanio 
sprzedam. Tel 0602-ó!S-126. 

Kuplę Fiata: CC, Uno, Punto, Seicen
to, Sienę, Brava, stan obojętny. 
Tel. 0692-639-655. 

Kuplę Daewoo: Tico, Matiz, Lanos, 
Nexia, sta~~
Tel.0692--. 

Kuplę Ładę. Tel. 0604-228-214. 

Złomowanie pojazdów. 
Tel 0608-155-264. 

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

Auta' japońskie - kupię. 
Tel. 0608-ó39-560. 
Auta - kuplę, gotówka. 
Tel. 0515-17!>~n. 

Cz.ęści mecbani=ie i blacharskie do Daewoo 
&pero- sprzedam. Tel. 0604-140--038. 

Skoda Felicia, gaz, 2000 rok - sprzedam. 
Tel. 0695-727-586. 

Ford F.scort combi 1.4 gaz, 1995 rok, biały 
- tanio sprzedam. Tel. 0505--083-574. 

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

Polonez Caro 1.9 D, 1991 rok, hak 
-sprzedam. Tel. 05ll-ó58-575 po 16.00. 

Fiat I 26p, l 997 rok, stan bardzo dobiy, 
kolor zielony. Tel 046/837-55-87. 

Silnik do Golfu II 1.6 + slazynia biegów 5 
-sprzedam. Tel. 0888-310-ó31. 

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

Opel Astra Il 2.0 DI 16V, 1998 rok, turbo 
diese~ =rwony, 5-0rzwiowy, wspomaganie, 
elekttyC2Jle regulowanie świateł, elekttycz
ne lustedca, centralny zamek + pilot, 
2xairbag- sprzedam. Tel 0601-235-726. 

.Slazynio-wywrotkę 6,40x240xl40 
-sprzedam. Tel 0504-105-140. 

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

VW Passat combi 1.9TD, 199 l/l 992 rok, 
sprowadwny, zarejestrowany, książka serwi
sowa, bezwypadkowy ciemnoniebieski 
- sprzedam. Tel. 066()..468-399. 

· - ·Siar 1142, l 991 rok, wywrot trzystroony 
- sprzedam. Tel. 0602-377-ó70. 

Audi A4, 1.8 20V, 1995 rok - sprzedam. 
Tel. 0600-190-757, 0698-928-156. 

Spr=lam plandekę do Stara. 
Tel. 0601-297-775. 

Spr=lam części mechani=ie i blacharskie 
do Fiat Tipo l .4. Tel 0663-703-ó47. 

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

VW Pasat, l 996 rok, granatowy, krajowy 
- sprzedam. Tel. 0889-344-873. 

Absolutnie kuplę każdy model Fiata, 
Daewoo, Opla, Skody, Seata. 
Tel. 0608-409-744. 

Cinquecento 704, l 997 rok - sprzedam. 
-:fel. 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 combi, 19991'2000 rok, lekko 
uszkodzony- sprzedam. Tel. 0501-504-723. 

Ford Escort l 300, l 995 rok - sprzedam. 
Tel. 0604-542-009. 

Fial I 26p, 1991 rok - sprL.Cdam. 
Tel. 0505-715-122. 

- CC 900 + gv, l 994 rok; CC 700, 1995 rok 
- sprzedam. Tel. 046/837-27-27, 
0888-136-948. 

Seat Cordoba l.4 +gaz, 1999 rok. 
Tel. 0503-952-792. 

BMW 520 2.0 gaz, 1989 rok, stan bdb 
- sprzedam. Tel. 0669-ó62-083. 

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

Skoda Favorit, 1991 rok, gaz, stan dobry, 
hak - sprzedam. Tel. 0693-203-091. 

Polonez Caro l.4, 195 rok - sprzedam. 
Tel. 046/837-10-83-, 0660-378-456. 

VW Polo 1.4, 1997 rok, zielony metalik, 
5-0rzwiowy, salonowy - sprzedam. 
Tel. 0508-382-126. 

Silnik Peugeota 405 oraz pa.ednie 2'1wiesze.. 
nie, stan bdb-sprzedam. Tel. 024/'277-ó9-17. 

CC900+gaz,l997rok-sprz.edam. 
Tel. 0502-530-960: 

Audi 100 2.0 CS diese~ stan bdb- sprzedam. 
Tel. 0697-606-992. 

Polonez Caro l .6, l 994 rok, benzyna + gaz 
- sprzedam. Tel. 0606-809-378. 

VW Polo 1.4, 1999 rok, kolor =rwona perła 
- sprzedam. Tel. 0668-551-389. 

Nissan Vanette 2.3 D, Xll 1995 rok, 1 t, 
16900 zł. Tel. 0606-228-526. 

126p, l 999 rok, stan idealny - sprzedam. 
Tel. 0512-274-583. 

Audi 80 diesel, 1984 rok, 5000 zł 
- spr.redam. Tel. 046/837~15 
wieczorem. 

CitroeD Xsantia 1.8i + gaz, 1994 rok 
- sprzedam. Tel. 0663-ó30-ó68. 

Citroen Jwnper 2.5 D, 1994 rok, 9-<Jsobowy 
- sprzedam. Tel. 046/839-ó3-26. 

Seicento, 200 l rok, gaz, dodatki - sprzedam. 
Tel. 0886-804-229. 

Carina Il - sprzedam w całości lub na cz.ęści. 
Tel. 0607-302-8l(i. 

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

126p, 1993 rok - sprzedam. 
Tel. 0880-485-ó25. 

ŻUie, gaz+ plandeka - sprzedam. 
Tel. 046/837-92-71, 0602-ól0-569. 

Skoda Felicia 1.6 \blkswageo, 1999 rok, gaz, 
wspomaganie, poduszka powietrzna, I wła
ścicie~ serwisowany, 9500 zł - sprz.edarn. 
Tel.0607-273-734. 

Toyota Carina E 2.0 D, 1993 rok, S2'll)' 

metalik-sprzedam. Tel. 060l-922-ó73. 

VWGolfill l.4benzyna, l995rok,2Poclusz
ki powietnoe, wspomaganie, szyberdach, 
8700 zł - sprzedam. Tel. 0601-204-034. 

Seat !biz.a t.4 benzyna, 1996 ro1c, noo zł 
- sprzedam. Tel 0504-129-814. 

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

Man chłodnia, l 7 palet, z windą, l 994 rok 
- sprzedam. Tel. 0696-035-281. 

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

Części do Poloneza, Peugeot 205, 
Renault 19 - sprzedam. Tel. 0509-ól0-252. 

Opel Astra n combi 2.0 D1L I 6Y, 2000 rok 
- sprzedam. Tel. 0888-445-ó79. 

Hyundai S Coupe 1500, 1994 rok, 4200 zł 
(do negocjacji)- sprzedam. Tel. 0500-738-600. 

Polonez Atu, 2000 rok, gaz, rozbity prawy 
pu.ód- sprzedam. Tel. 0602-ó95-771. 

Polonez Truck 1.6 gaz, l 997 rok, składak 
-sprzedam. Tel. 0606-395-168. 

Renault Laguna combi 1.8, 1997 rok, ll!O tys. 
km, alarm, pilot, c.zamek, el. szyby, ABS, 
poduszki, stan dobiy, po wymianie 2'1wiesze.. 
nia, 9500 zł - sprzedam. Tel. 0698-565-005, 
046/861-25-76. 

Opel Vectra O +gaz, 1993 rok, c. zamek, 
aiJbag, alufelgi, el. szyby, szyberdach, 
el. lustedca, tapiceika welurowa - sprzedam. 
Tel. 0608-511-258. 

Opel Astra combi I. 7 TD Isuzu, l 994 rok, 
190 tys. km - sprzedam. Tel. 0660-704-940, 
046/839-69-44 

Seat Cordoba I A+ gaz, 200 rok, salon Polska 
-sprzedam. Tel. 0698-816-ól5. 

Fiat Panda I.I Active Plus, X 2003 rok, 
c. zamek, el. szyby, Srebrny metalik -sprzedam. 
Tel. 0602-l I 0-928. 

Kupię każdy samochód (może być rozbity) 
lub w komis do sprzedania, 
powyżej 1990 roku. Tel. 0605-ó95-882. 

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

Fiat 126p, 1992/1993 rok - sprzedam. 
Tel. 0660-ó76-226. 

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

Peugeot 405 1.6 + gaz, 1994 rok, garażowa
ny, II właściciel, stan dobry - sprzedam. 
Tel. 0606-387-535. 

Sprzedam przyczepkę samochodową, 2 m 
długą, pod plandeką. Tel. 0509-065-751. 

Opel Astra 1.6 benzyna+ gaz, 1993 rok 
- sprzedam. Tel. 0606-113-992._ 

Seat !biz.a 900 +gaz, 1991rok,191 tys. km, 
2700 zł- sprzedam. Tel. 0601-197-986. 

Mercedes 207 skrzyniowy, sprawny, 3500 zł 
- sprzedam. Tel. 0602-617-895 (piątek). 

Peugeot 309 1.6 benzyna, gaz, 1987 rok, 
stan dobry - sprzedam. Tel. 0698-334-437. 

Volkswagen Transporter 1.9 D, 1992 rok, stan 
dobry - sprzedam. Tel. 046/861-25-óO. 

Fiat 126 cl, 1993 rok, 2'!dbany, przebieg 
64 tys. km -sprzedam. Tel. 046/837-9l-ó3 
po 18.00. 

Cinquecento 900. 1996 rok - sprzedam. 
Tel. 0501-278-928. 

Seicento I . l. 1999 rok, żółty. gaz - sprzedam. 
Tel. 0604-938-246, 046/837-01-91. 

Uno I .O, l 993 rok, gaz, 2600 zł - sprzedam. 
Tel. 046/837-01-9 l, 0602-222-806. 

Spurdarn pzycząikę k~ 
N'iewiadów N-126, 1989 rok. Tel 0604-236417. 

l26p, 1993 rok-sprzedam. Tel 0694-584-123. 

Peugeot 206 HD!, 2000 rok, klimatyzacja, 
el. szyby, wspomaganie, ABS, radioodtwa
rzacz - sprzedam. Tel. 0602-709-962. 

I 26p, 1997 rok - sprzedam. 
Tel. 046/837-93-77 po 17.00„ 
0601-270-768. 

Elektromechanika: alanny, centralne 
zamki, diagnostyka komputerowa. 
Kadzielin 44. Tel. 0608-126-705. 

Kupno - sprzedaż aut powypadko
wych. Tel. 0606-238-179. 

Seicento, 1998/1999 rok, gaz - sprzedam. 
Tel. 0505-875-230. 

Skoda ~cup, l.9 D, 1998 rok - sprzedam. 
Tel. 0603-872-897. 

Fiat Cinquecento 700, 1994 rok, zielony 
metalik, centralny zamek - sprzedam. 
Tel. 0888-986-904. 

Polonez Caro, 1995 rok - sprzedam. 
Tel. 042!719-59-74, 0601-190-438. 

Polonez Caro Plus l.6, 1997 rok, wiśnia 
metalik, gaz, blokada skrzyni biegów, 
autoalarm-sprzedam. Tel 042!7195-742. 

Omega B 2.5 V 6, 1994 rok, zarejestrowana 
- sprzedam. Tel. 0502-067-748. 

BMW 523, Xll l 996 rok, grafitowy metalik, 
bogate wyposażenie, stan bardzo dobiy 
- sprzedam. Tel 0509-061-804. 

Żule Al lB 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. 0668-346480. 

Fool Coriera, 1997 rok- sprzedam. 
Tel. 0601-533-881. 

Kupie; przyczepia; bagażową. 
Tel. 0608-807-265. 

AX I.I silnik, szyberdach, szyby boczne 
uchylne, 1990 rok - sprzedam. 
Tel. 0608-807-265. 

Omega comb~ l 996 rok, elekttyczne szyby, 
lustedca, klimatymcja, m..talacja gazowa 
- sprzedam. .Tel. 0605-046-558. 

Fiat l 26p, l 999 rok - sprzedam. 
Tel. 042!719-37-37. 

Peugeot 206, salon - sprzedam. 
Tel. 0692-920-434. 

Ptzyczepkę - sprzedam. Tel. 0602-230-475. 

BMW 316, 1997 rok, srebrny rhetalik, 4 drzwi, 
I właściciel, bezwypadkowy, bogate wypo
sażenie, 150 tys. km, 13200 zł - sprzedam. 
Tel. 0501-419-497. 

Skoda Felicia l.6, 1997 rok, 70 tys. km, 
bordo, bezwypadkowy, I właściciel, 6200 zł 
-sprzedam. Tel. 0501-419-497. 

Daewoo Matiz, l 999 rok, niebieski metalik, 
70 tys. km, I właścicie~ bezwypadkowy, 
6900 zł - sprzedam. Tel. 0501-419-497. 

Opel Omega 2.5 TD, granatowy metalik, 
wspomaganie, klimatyzacja, elekttyC211e 
szyby, lustedca, fotele, 2x poduszki, wellll'O
wa tapicerka, radi<>-magnetofon - sprzedam. 
Tel. 0694-ó33-ó56, 046/863-34-24. 

Fiat 126 elx, 2000 rok, stan bdb - sprzedam. 
Tel. 0605-535-396. 

Toyota Corolla 1.8 D, 1991 rok - sprzedam. 
Tel. 0605-535-396. 

Men:edes 307, 1981 rok, stan dobiy 
- sprzedam. Tel. 0609-898-480. 

Skoda Felicia l.3 MPI + gaz, l 998 rok, 
I właściciel, komplet dokumentów, oznako
wana, bezwypadkowa, czerwony, 7300 zł 
- do uzgodnienia - sprzedam. 
Tel. 0668-265-óSO. 

Volvo 960 3.0 + gaz, full opcja - sprzedam. 
Tel. 0603-302-905. 

Ford F.scort combi 1.6 16V, 1999 rok, 
salonowy - sprzedam. Tel. 0502-507-768. 

Fiat Uno, 2000 rok, I właścicie~ 5 drzwi, srebr
ny metalil<- sprzedam. Tel. 0600-394-592. 

Peugeot 406 2.0, l 997 rok, salonowy, 
zielony metalik, II właściciel - sprzedam. 
Tel. 0600-394-592. 

Opel.Astra 1.4, 1996 rok, biały, Sedan, 
stan dobiy, 830 zł - sprzedam. 
Tel. 0500-026-8 l. 

Daewoo Matiz Joy, 1999 rok, srebrny 
metalik, stan dobry, 8800 zł - sprzedam. 
Tel. 0608409-744. 

Ford Transit 2.5 D, 1991 rok, 9-osobowy, 
6800 zł - sprzedam. Tel. 0510-425-014. 

Reflektory do Forda Simy, lampy 
tylne, antrapy, różne cz.ęści plastikowe, 
koło zapasowe - sprzedam. 
Tel. 046/831-ó2-12. 

\blvo S40, 1996 rok, gaz - sprzedam. 
Tel. 0663-801-463. 

Fiat Uno l.4, gaz, l 995 rok - sprzedam. 
Tel. 046/838-82-56. 

Fiat Uno I.O, gaz, 1996 rok, 5 drzwi 
- sprzedam. Tel. 0509-156-794. 

Peugeot I 06 I.O, gaz, 1994 rok, 5 drzwi 
- sprzedam. Tej. 0509-156-794. 

Peugeot 306, l 999 rok - sprzedam. 
Tel. 0661-922-891. 

Tico, VII 1998 rok, I właściciel, autoalann, 
l 49 tys. km, Cena do uzgodnienia - sprzedam. 
Tel. 0606-214-119. 

Nowa przyczepka samochodowa - sprzedam. 
Tel. 046/839-13-32, 0508-160-198. 

Opel Vectra B 1.6, 1996 rok, śliwkowy 
metalik, stan bdb, l 1800 zł- sprzedam. 
Tel. 0608-427-135. 

Ford Fiesta 1.3, l 992 rok, stan dobiy 
- sprzedam. Tel. 0600-970-598. 

&pero, 1997 rok, stan bdb - sprzedam. 
Tel. 0501-818-524. 

Fiat l 26p, 2000 rok, stan bdb - sprzedam. 
Tel. 0605-535-396. 

Fiat CC 900, l 996 rok, zielony metalik, 
bezwypadkowy, stan dobry - sprzedam. 
Tel. 0888-044-711. 

VW Passat 1.8 + gaz, 1995 rok, uszkodzony 
bok, 6000 zł - sprzedam. Tel. 0888-044-7 ł 1. 

Ford Mondeo 1.8 l 6Y, benzyna + gaz, 
l 995 rok, klimatyzacja, ABS, wspomaganie, 
c. zamek, niebieski metalik, 7500 zł, salon 
- sprzedam. Tel. 0511-487-994. 

Polonez, 1996 rok - tanio sprzedam. 
Tel. 0600-214-242. 

Palio Weekend 1600, 1998 rok, 
wspomaganie, elektty=ie szyby, zderzaki 
w kolorze podwozia, instalacja gazowa, 
pierwszy właściciel - sprzedam. 
Tel. 0504-198-231. 

Kuplę powypadkowe, uszkodzone 
i cale. Tel. 0601-161--030. 

Star 200, 1993 rok, wywrotka dwustronna 
+ HDS - sprzedam tanio. Tel. 042!719-35-31 
po 18.00, 0511-36-86-03. 

Wartburg 353 - sprzedam. Osiny 
koło Głowna Tel. 042!710-87-76. 

VW Polo combi, l .9 SDI, 2000 rok 
- sprzedam. Tel. 0501-935-650. 

VW Golf 1.6 TD Intercooler, 1991/1997 rok 
-sprzedam. Tel. 0604-714409. 

Spr=lam przyczepę Niewiadów N 410, 
plandeka celna, 1993 rok. 
Tel. 0605-920-882. 

Spr=lam przyczepę kempingową, 1990 rok, 
niezarejestrowana. Tel. 0605-920-882. 

Siar 200, 1988 rok, W3, tachograf 
Tel. 0604-08-12-48. 

Renault Megane li 1A 16V 98 kM, 
X 2003 rok, srebrny metalik, 6xairbag, 
ABS, elektlyczne szyby, wspomaga
nie, centralny zamek, alarm, 3-drzwlo
wy, salonowy, I właśclclel, bezwypad
kowy, stan Idealny - sprzedam. 
Tel. 0502-584-766. 

!biz.a 2002, stan idealny - sprzedam. 
Tel. 0693-34-15-12. 

Opel Corsa l.2 D, 1993 rok, =rwony, stan 
bdb, garażowany, mały przebieg - sprzedam. 
Tel. 046/838-08-66. . 

Opel Astra, 1997 rok, gaz, stan bdb 
- sprzedam. Tel. 046/837~, 
0603422-607. 

Fiat Seicento, 2000 rok, 40 tys. km, 
I właściciel, salon, dodatki - sprzedam. 
Tel. 0608-064-544. 

Seat Cordoba 1.4, l 996 rok, 130 tys. km, 
I właściciel, salon, dodatki, bezwypadkowy 
-sprzedam. Tel. 0506-177-589. 

Daewoo Matiz, 2000 rok, ABS, 2 x aiJbag, 
złoty - sprzedam. Tel. 0691-809-709. 

Skrzynia Poloneza po J 992 roku - kupię. 

Tel. 0504-199-580. 

l26p, 1998 rok, lekko usz.kodwny 
- sprzedam. Tel. 0504-199-580. 

Cz.ęści - Ducato, Ford Siena i Scorpio, Hyun
dai, Renault l I D, Renault 5, Polonez, l25p, 
Polonez 1.9 D, l26p, Łada 2107, Ford Mon
deo (blacharskie) - sprzedam. 
Tel. 0504-199-580. 

Fiat l26e~ 1994 rok- sprzedam. 
Tel. 0691-090-215. 

• Golf m 1.6, alufelgi, hak, szyberdach, radio 
CD, 1993 rok, stan idealny - sprzedam. 
Tel. 0888-ó00-539. 

Golf Il 1.6 + gaz, 1987 rok, biały, stan bdb, 
atrakcyjny wygląd - sprzedam. 
Tel. 0660-437403. 

Polonez Caro, 1994 rok - tanio sprzedam. 
Tel. 0609-501-758. 

Fiat Tipo 1.4, 1990 rok; motorynka Romet 
N'tSSan Almera 1.6, l 996 rok, SNX, gaz, 
klimatyzacja, bogate wyposażenie-sprzedam. 
Tel. 0504-ó97-53 I. 

Punto 1.2 ELX, 1997 rok i 1998 rok, Uno I.O - sprzedam. Tel 046/838-31-05. 
Fire 200 l rok, gaz, Cinquecento 900, Polonez 1.9 D, do remontu - sprzedam. 
1996 rok - sp=dam. Tel. 042!719-20-77, Tel. 0692-908-809. 

CC 700, 1995 rok, 3300 zł - sprzedam. 
Tel. 0606-466-899. 

Seicento, l 999 rok, bordowy metalik, stan 
bdb, elekttyC2lle szyby, odcięcie zapłonu, 
poduszka, 7500 zł - sprzedam. 
Tel. 0660-547-478. 

Fiat l 26e~ l 998 rok - sprzedam. 
Tel. 046/863.Q0..14. 

CC 900, gilz, 1996 rok, srebrny metalik 
- sprzedam. Tel. 0505-959-200. 

Honda Civic l.4 16V, 1998 rok, niebieski 
metalik, gaz, bogate wyposażenie, stan bdb 
- sprzedam. Tel. 0606-490-95 l. 

Renault Megane 1.9 D, l 999 rok, oliwkowy 
metalik, bogate wyposażenie, stan bdb 
- sprzedam. Tel. 0606-490-951. 

Daewoo &pero 1.8 b-+g, 1997 rok, 
srebrny metalik, 4950 rl - sprzedam. 
Tel. 0888-596-487. 

Nexia, Sedan, 1997 rok, bordo metalik, nowy, 
gaz, I właściciel, bezwypadkowy, 7800 zł 
- sprzedam. Tel. 0606-395-256. 

Renault Megane l.4 16V, 2001 rok, bordo 
metalik, I właścicie~ salon, bezwypadkowy, 
możliwość zamiany na tańszą, 19700 zł 
- sprzedam. Tel. 0668-445-178. 

Renault Laguna 1.8 +gaz, 1994 rok, 
czarny metalik, 6500 zł - sprzedam. 
Tel. 0888-261-433. 

VW Passat combi 2.0 l 6Y, l 989 rok, 
grafitowy metalik, 4500 zł - sprzedam. 
Tel. 0888-261-433. 

BMW E36 Coupe l.8 IS, 1992 rok, czarny, 
9500 zł - sprzedam. Tel. 0888-261-433. 

0604-392-876. 

Fiat Tempra combi 2.0i l 6V, gaz, l 993 rok, 
Opel Astra combi 1.6, gaz, 1994 rok 
- sprzedam. Możliwość zamiany. 
Tel. 042!719-20-77, 0604-392-876. 

Skrzynia biegów Seicento - sprzedam. 
Tel. 0500-190-988. 

Seicento 2002 rok, pierwszy właściciel,. 
58 tys. km przebieg, zielony grosz.ck, 
12800 zł - sprzedam. Tel 0501-399-487. 

Polonez Caro Plus, 1.4, 1997 rok- sprzedam. 
Tel. 046/831-ó5-15. 

Opel Kadett combi, 1.4, l 990 rok, 1.,5 tys. 
do uzgodnienia - sprzedam. 
Tel. 042!710-74-37, 0692-975-ó39. 

Audi A3 TDI - sprzedam. 
Tel. 042/719-95-19. 

Meicedes Automatic l 90, 2 litry, gaz, 140 kM 
-sprzedam. Tel. 0885-481-327. 

Sprzedam opony 12,4 X 32 do MF255. 
Tel. 0665-598-173. 

Opel Corsa, 2000 rok, I właściciel, 
salon, bezwypadkowy - sprzedam. 
Tel. 0505-056-590. 

Seat Ibiza, 2000 rok, I właściciel, salon, 
gaz sekwencyjny - sprzedam. 
Tel. 0505-056-590. 

Fiesta, 2003 rok, biała, I właścicie~ 
5-0rzwiowa - sprzedam. Tel 0505-056-590. 

Punto I.I, l 998 rok; Audi 80, 1.8, l 989 rok. 
Tel. 0691-539-911. 

Mondeo 1.8, l 6V, 33 tys. km, 2001 rok 
- sprzedam. Tel. 066 l -ó36-823. 

Honda Civic 1.4, 1997 rok, 5 drzwi, bordo Star 1142, 1991 rok, Siar 1142 wywrot, 
metalik, klimaty7acja, 13500 zł _ sprzedam. 1996 rok oraz silnik od Stara - sprzedam. 
Tel. 0888-261-433. Tel. 0605-725-429. 

Passat, l 999 rok, srebrny, I właściciel, 
21000 zł - sprzedam. Tel. 0501-213-067. 

Opel Astra l. 7 TD, l 997 rok, granatowy 
metalik, 10400 zł - sprzedam. 
Tel. 0501-213-067. 

VW Golf l .6, 1997 rok, wiśniowy, 5 drzwi, 
11200 zł - sprzedam._ Tel. 0501-213-067. 

Honda Civic l.4, 1999 rok, wiśniowy meta
lik, 5 drzwi, salon, klimatyzacja, 15400 zł 
- sprzedam. Tel. 0501-213--067. 

Ford Transit 2.5 D, 1991 rok i Opel Corsa 
l.4 Bdoopłat-sprzedam. Tel. 0880-855-91 l. 

CC 900- sprzedam. Tel. 024/277-91-87. 

I 26p, 1994 rok, zielony, ogrzewana tylna 
szyba, uchylne tylne szyby boC2lle, garażo
wany, dmuchawa, Z'1bezpieczony antykoro
zyjnie, stan bdb - sprzedam. Bednary 22 l, 
tel. 046/838-61-57. 

Audi A4 1.8 + gaz, 1995 rok, ciemna śliwka 
- sprzedam. Tel. 0502-534-407. 

Ford, 1993 rok, 2000 rok - sprzedam. 
Tel. 0660-680-306. 

CC 700, l 995 rok, czerwony, stan bdb 
- sprzedam. Tel. 0509-714-ó93 po 16.00. 

Honda Concerto 1.5 l6V, 1992 rok 
- sprzedam. Tel. 0502-433-241. 

Spr=lam alufelgi 15" +opony. 
Tel. 0693-833-086. 
Corsa l. 70, 2002 rok - sprzedam. . 
Tel. 0508-ó90-209. 

Fiat 126p, 1990 rok - sprzedam. 
Tel. 046/837-10-29. 

Fiat Seicento 900, 1999 rok, właścicielka 
kobieta - sprzedam również na raty. 
Tel. 046/ 838-79-27. 

Opel Vectra B 1.6 l 6Y, 1996 rok - sprzedam. 
Tel. 046/838-ól-38 po 20.00. 

Palio Weekend 1.6, l 999 rok, gaz, 
I właścicie4 elekttyczne szyby - sprzedam. 
Tel. 0504-198-231. 

VW Polo 1.4 benzyna, l 999 rok, 8 l tys. km, 
zielony metalik, elekttyka szyb, immobilizer, 
5 drzwi, 17000 zł - sprzedam. 
Tel. 0502-259-435. 

Silnik do Opla 1.6 D, 1996 rok, stan dobiy 
- sprzedam. Tel. 046/8~32-00. 

Fiat l 26p - sprzedam tanio cały lub na cz.ęści. 
Tel. 046/837-90-91 po 20.00. 

Polonez, l 99 l rok, gaz - sprzedam. 
Tel. 0602-465-042. 

Wyja:zdyzklientamipoautadoNiemiec,duży 

wybór. Tel. 0504-065-348, 0888-300-550. 

FiatMareaSX l.6+gaz, l999rok-sprzedam. 
Tel. 0600-352-099. 

Fiat Brava l.4 12V, 1998 rok, stan bardzo 
dobiy - sprzedam. Tel 0506-561-361. 

Fool F.scort 1.6 l6Y, 1998 rok- sprzedam. 
Tel. 0502-299-100. 

Skoda Felicia combi, gaz, 1996 rok 
- sprzedam. Tel. 046/838-92-48. 

Koncesjonowane złomowanie pojazdów. 
Zaświadczenie bez pośredników. Możliwość 
odebrania pojazdu od klienta. Skup samocho
dów. Tel. 0602-li3-360. 

Peugeot 206, XI! 1998 rok, czerwony 
- sprzedam. Tel. 0692-963-077. 

Mercedes Vito l 10 CD!, 2000 rok, salon, 
214 tys. iem, ABS, elektry=ie szyby 
i lusterl<a, 29000 zł - sprzedam. 
Tel. 0604-226-897. 

Skoda Felicia combi 1.3, 1997 rok, sprawny 
technicznie - sprL.edam. Łowicz, 
tel. 046/837-57-32. 

Spr=lam wagę samochodową, 20 t 
Tel. 0601-810-147. 

Opel Kadett l .3 benzyna + gaz, l 989 rok 
- swzedam. Tel 0609-373-941. 

Spr=lam skrzynię ładunkową do Stara 1142, 
tachograf elektroniczny do Stara 
kompletny, kola i opony do przyczepy. 
Tel. 0606-519-851. 

Ford Mondeo 1.8 gaz, 1993 rok, 
pełna opcja, zarejestrowany 
w Polsce, stan bdb - sprzedam. 
Tel.0509-706-907. 

Citroen AX, Diesel, 1997 rok, z salonu, 
7900 zł - sprzedam. Tel. 0667-253-35 l. 

Fiesta l.l, 1995 rok, gaz- sprzedam. 
Tel. 046/837-00-61 po 20.00, 
0668-831-251. 

Cinquecento 900, 1994 rok - sprzedam. 
Tel. 046/839-ó l -0 I. 

Kupię samochód do l 2000 zł, z małym 
przebiegiem, bezwypadkowy, salon Polska, 
max 6 lat. Tel. 0609-024-395. 

Citroen Xsara Combi 1.6, 1998199 rok 
- sprzedam. Tel. 0602-848407. 

Cinquecento 900, 1996 rok, srebrny 
metalik, stan dobry - sprzedam. 
Tel. 0691-ól0-282. 

Golf combi 1.4 E, l 995 rok, biały - sprzedam. 
Tel. 0607-549-505. 

PUNKTY PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH oo „NŁ": • KWIACIARNIA .IKEBANA" NA NAROŻNIKU NOWEGO RYNKU ł UL.KOZIEJ; 
•KWIACIARNIA .EGZOTYCZNA" NA UL. STANISŁAWSKIEGO 6; •KIOSK OS. DĄBROWSKIEGO 24 - RAMPA; •KIOSK LOTTO NA OS. BRATKQ.WICE; •TARGOWICA 
MIEJSKA W ŁOWICZU • PAWILON NR 4 - PUNKT SPRZEDAŻY PRASY (NAPRZECIWKO ALEI Z WARZYWAMI); • SKLEP P. KRYNICKIEGO NA UL. ŁĘCZVCK:IEJ; 
• SKLEP P. JANKOWSKIEJ W JACKOWICACH; • SKLEP P. PIECHOWSKIEJ W CHRUŚLINIE; • SKLEP P. PAPIERNIK W KOMPINIE, BEDNARACH I NIEBOROWIE; 
•SKLEP P. PACLER W BOBROWNll{ACH; • SKLEP P. MOTYLSKIEJ W JAMNIE; e KIOSK p_ WESOŁOWSKIEJ NA RYNKU KOPERNIKA W KIERNOZI; e SKLEP 
P. BEJDY W OSTROWIE.; e"SKLEP P. GOJ W PARMIE; •SKLEP P. MARCZAKA W KRĘPIE I W DOMANIEWICACH; e SKLEP P.KOWALCZYl<A PRZY lit.. GŁOWAC
KIEGO WŁYSZKOWICACH; •SKLEP P. WODZVŃ'SKIEGO W ROGÓŹNIE; e SKLEP GS W ZŁAKOWIE KOŚCIELNYM;• SKLEP P. FIGATA W NIEBOROWIE; e SKLEP 
P. SZALENIEC W ZABOSTOWIE; e SKLEP P. SOKALSKIEJ W ZAWADACH; • SKLl:P P. TOMCZAK W BRODNYM JÓZEFÓW; e SKLEP P. FOKS W GRODZACH 
STARYCH NR 60; • SKLEP P. GASIK W RYBNIE NA UL. DŁUGIEJ 2; e SKLEP P. WIERZBICKIEJ W STACHLEWIE; e SKLEP P. TOPOLSKIEJ W KURABCE; 
• SKLEP P. GREFKOWICZ w HUMINIE; • SKLEP P. DRAGAŃSKIEJ w KOCIERZEWIE PŁN. 1 RÓŻYCACH; • SKLEP .Kos• w GĄGOLINIE PŁD.; • SKLEP 
.U MICHAŁA" P. WRZESIŃSKIEGO W OSMOLINIE, UL. RYNEK t; • PPH .KARINA" P. LUCYNY SIEWIERA W BEDNARACH KOLONII; e SKLEP P. GŁOWACKIEGO 
W SOKOŁOWIE 19; •SKLEP „ABC„." P. GORTAT PRZY UL. ftYNEK KOŚCIUSZKI 17 W BOLIMOWIE;• SKLEP P. KLIMCZAK W TRZCIANCE 54; •SKLEP P. TOMASZA 
SKOPA W HUMINIE 44B; •SKLEP P. ZAJĄC W ZDUNACH 142; • PUNKT POCZTOWY P.URSZULI ORZESZEK W SOCHACZEWIE NA UL. PŁOCKIEJ 46148; •SKLEP 
WIELOBRANŻOWY P. MAŁGORZATY SZAGA W SOBOCIE PRZV PLACU ZAWISZY CZ/<RNEGO 12; a SKLEP WIELOBRANŻOWY P. KWIATKOWSKIEGO W ZDUNACH 25 

PUNKTY PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH DO „WIEŚCI":. SKLEP SPOŻVWCZO-MIĘSNY w GŁOWNIE, UL. SIKORSKIEGO 4;. SKLEP 
W/ELOBRANŻOWY W GŁOWNIE, UL. HUTA JÓZEFÓW BL. 3; • KlOSK PRZEMYSŁOWY W STRYKOWIE PLAC ŁUKASINSKIEGO 2; •SKLEP Z ART. SPOŻVWCZO-
PRZEMYSŁOWYMI W STRYKOWIE, STARY RYNEK. • 

NOWY PUNKT PRZY.OWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH 
TARGOWICA MIEJSKA w Łowiczu • awilon nr 4 - PUNKT SPRZEDAZY PRASY na rzeciwko alei z wa ami 
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Ford Escort 1.3, 1997 rok -sprz.edam. 
Tel. 0693-155-81 l. 

Peugeot 306, 1993 rok, po opiatach, 
atrakcyjny wygląd - sprzedam. 
Tel. 0607-448-007. 

Renault 19 1.7, 1993 rok, wspomaganie, 
cen1ralny zamek, elekliyC2Jle szyby 
- sprtedam. Tel. 0607-19~3. 

Mazda 323 l.3 16V, 1995 rok -sprzedam. 
Tel. 0606-354-191. 

Ford Fiesta 1.3, 1994 rok - sprzedam. 
Tel. 0602-489-317. 

Polonez 1.6, benzyna + gaz, 1994 rok 
- sprzedam. Tel. 0601-256-323. 

Peugeot 406, 2.0 gaz, 1998/1999 rok, 
20000 zł - sprzedam. Tel. 0505-083-574. 

Absolutnie cale osobowe, uszkodzo
ne kupię. Tel. 046/831-85-71, 
0501-681-906. 
Auta powypadkowe skupujemy. 
Tel. 0605-100-574. 
Ford Fiesta 1.8 D Van, 1994 rok, z homolo
gacją ciężarową, stan dobry - pilnie sprzedam. 
Tel. 0694-355-561. 

Kupię katalizatory- każ.dy. Tel. 0506-571-247. 

Naprawa automatycznych skrzyń biegów, 
Pus=a Mariańska, ul. Akacjowa 86, wszyst
kie marlci. Tel.046/831-84-39, 0501-461-936. 

Opel Astra II 2.0 DlL 16V, 2000 rok 
- sprzedam. Tel. 0888-445-{;79. 

Polonez Caro, 1992 rok, gaz, hak - sprz.edam. 
Tel. 0696-675-718. 

Polonez Truck LB l .6i, 1997 rok, ciężarowy, 
fuktura Val, tanio. Tel. 0608-894-718. 

Przyczepkę samochodową - sprz.edam. 
Tel. 046/815-8~. 

Star 200 L, 1996 rok, skrzyniowy, cena 
ok. 8000 zł- sprzedam. Tel. 0603-061-526. 

Fiat Siena 1.6, 1999 rok - sprzedam. 
Tel. 0601-29-{;6-31. 

Opel Vectra 1.6 +gaz, 1991 rok- sprzedam. 
Tel. 0607-{;65-135. 

Hyundai Accent 1500, 1995 rok - sprzedam. 
Tel. 0502-96-60-24. 

lveco3510, furgon-średni, 1997rok,3,5tony, 
FVAT - sprz.edam. Tel. 046/833-{;4-48 
do 15.00, 0509-762-185. 

Seat Cordoba Vario 1.9 SDI, 1998 rok, 
cena 13600zł-sprzedam. Tel.0668-179-320. 

Opel Astra combi 1.7 DTS Isuzu, 
1997 rok, cena 12700 zł - sprzedam. 
Tel. 0661-066-829. 

Opel Astra combi 1.4, 1994 rok, elektryka, 
wspomaganie, poduszka, szyberdach, 
sportowe fotele, grafitowy metalik, 7500 zł, 
nowy gaz. TeJ. 0605-100-574. 

Prezes ~o !l({ufruSzara/r,istów Jerzy 'ff1atr 

s~ sertkant potlzię~ania 
za pomot w organizaqi 
IX Szaratf.ziars{ddi 9.listrzostwacli ZJLL ... „~ 
następującym osoóom i instytucjom: 
• TV „MARTON" 
• Zakładowi "CEWOKAM" pana Krzysztofa Cichego 
• Zakładowi "BUDOWA" pana Janusza Mostowskiego 
• Pizzerii „Da Grasso" pana Mirosława Bulskiego 
• Finnie „ABEX" 
• Sklepowi ,,Agata" pana Jacka Kłosa 
• Sklepowi .wielobranżowemu pani Ewy Dworzańskiej 
• „Nowemu Łowiczaninowi" 
• Panu Wacławowi Witwickiemu • dyrektorowi 
Zespołu Szkół przy ul. Grunwaldzkiej za udostępnienie sa 

Cinquecnto 700, 1997 rok, błękitny, wgnie
ciony lewy próg, 2950 zł. Tel. 0605-100-574. 

Opel Calibra 2.0 l 6V, 1995 rok, 10300 zł 
-sprzedam. Tel. 0668-179-320. 

Części Renault 19 1.7, 1993 rok. 
Tel. 0668-{;44-481. 

Peugot 206 1.4, 2001 rok, 5 drzwiowy, bez
wypadkowy, wyposażony, II wlaściciel, moż
liwość rat, zamiany na tańszy (Cinquecento, 
Seicento, Tico lub inny do I O tys. zł). 
Tel. 046/835-33-08. 

Skoda Felicia 1.3 MPI, 1999 rok, I wlaściciel, 
grafitowy metalik, zadbana - sprzedam. 
Tel. 0502-482-511. 

Opel Astra 1.4, 1999 rok, 5 drzwiowa, 
zielony metalik, zadbana - sprzedam. 
Tel. 0509-369-540 

Renault Megane 1.4, 1996 rok, seiwisowana. 
bezwypadkowa, cena I 0600 zł - sprzedam. 
Tel. 0509-732-602. 

Volkswagen Passat B-5 1.6 16V, 1997 rok, 
klimatyzacja, cena 20500 zł, możliwośĆ 
zamiany na tańszy. Tel. 0501-715-{;09. 

Opel Astra 1.7 TOI, 1997 rok, zadbana, 
bezwypadkowa, użytkowany przez starsze
go pana - sprz.edam. Tel 046/833-16-96. 

Fiat Uno I.O + gaz, 1999 rok, 5 drzwiowy, 
bordo metalik, I właściciel - sprzedam. 
Tel. 0600-944-728. 

Opel Omega combi 2.0i + gaz, cena 4200 zł 
- sprzedam. Tel. 0600-367-414. 

Renault 1.aguna combi 1.8 + gaz, 1997 rok, 
bordo metalik, cena 12400 zł, możliwOOć 
zamiany na mniejszy, tańszy. 
Tel. 0501-715-609. 

Mercedes 124 2.0 +gaz, (na gwarancji), 
1990 rok, zadbany, bez śladów korozji 
-sprz.edam. Tel. 0600-291-232. 

Renault Kangoo 1.4, 1999 rok, salonowy, 
bezwypadkowy, l właściciel, cena 13900 zł 
lub zamienię na tańszy. Tel. 0502-507-768. 

Toyota Corolla 1.4 16V, 1997 rok, zakup 
w salonie IV 1998 roku, bezwypadkowa, 
serwisowana, cena 14800 zł - sprzedam 
lub zamienię na tańszy. Tel. 0501-715-{;09. 

Opel Aslra combi 1.4, 200 I rok, I właściciel, 
cena 11800 zł - sprz.edam lub zamienię 
na tańszy. Tel. 0602-367-765. 

Daewoo Nubira 1.6 + gaz, 1998 rok, 
I właściciel - sprz.edam. Tel. 046/ll34-8l-14. 

Skoda Felicia 1.3, 1998 rok, zielony metalik, 
zadbana - sprzedam. Tel. 0501-715-{;09. 

Renault Megane Scenic lub Zafirę, 
1999-2001 rok - kupię. Tel. 0692-829-882. 

Ni= Micra I.O l 6V, 1995 rok, 5 drzwi, 
6500 zł - sprz.edam. Tel. 0501-586-017. 

Toyota Camry 22 J 6V, 1994 rok - sprzedam. 
Tel. 0503-126-774, 0602-{;85-013. 

Kupię absolutnie każde auto rozbite 
lub zniszcwne powyżej 1990 roku. 
Tel. 0304-126-774, 0602-{;85-{;!3. 

VW T4 2.5 TOI, 199811999 rok, 5 osobowy, 
furgo- sprzedam. Tel. 0608-634-384. 

Renault Traffic 2. ID, 1992 rok, slazyniowy 
- sprzedam. Tel. 0608-034-384. 

VW T4 2.40, 1992 rok, długi, 6 osobowy 
- sprzedam. Tel. 0608-634-384. 

VW T4 2.5 TOI, 1996 rok, długi, 6 osobowy 
- sprzedam. Tel. 0608-634-384. 

Nowy Peugeot 207 
Intensywniej 

www.euroncap.com 

·-trtrt:r-tr~ 

www.peugeot.pl 

Nowy Peugeot 207 w niesamowity 
sposób działa na zmysły i wymyka 
się prostym definicjom. Niezrównany 
komfort i dynamiczne silniki, szklany 
dach, 2-strefowa klimatyzacja. przednie 
światła kierunkowe, a nawet dyfuzor 
zapachu - wszystko jest teraz jeszcze 
bardziej intensywne ... 

PEUGEOT. ZAPROJEKTOWANY, BY CIESZYĆ. 
207 

Przedstawione powyżej wyposaienie jest mortoWane ~ klb w opc:J. w zaleiności od~ 
Szczegóły w salonie. 207 - zużycie paliwa: 4,5 VIOO km, emisja CC>i: 120 #km. dla silnika 
1.6 HDi 90 KM. 

TYLKO W CZERWCU 
SPECJALNE CENY PEUGEOT 

zapraszamy na bezpłatne jazdy próbne 
IPGARAGE~ 
Od 1981 roku robimy swoje. 

Profesjonalnie. 

Łódt, Strykowska 131~zlodzlnat.QWICZ) 
salon: 042-117-CJ7·20 pn.-fJł. 9-18, IOb. &-1• 

„inochody utywane: 042-117-07-19 
aerwl9: 04H17-G'M7 ·11r1 ~. 7-18, IOb. 7-15 
holow•nle 24h: o.501 208 307 
-~.pqeot.pl "4llli . com 

.,.~ Prmł;śok,,,. 1 „ww.au• „ ~ 
SKŁADA SERDECZNE PODZreKOWANIA 

-~~~'~· ONZ1'0fll0CYD ~ ~ :& ołaJI Dl*DJ:l«b 
• Radnej Rady Powiatu Łowickiego, • Firmie .OGRÓD" ·Państwu Annie i Mirosławowi Podrażka 

Dyrektor Przedszkola Nr 7 w Łowiczu • Jolancie Kępka • Zakładowi Rzeźniczo-Wędliniarskiemu • Panu Janowi Podsędek 
• Radnym Rady Powiatu Łowlcldego • Firmie .HENKO. BRACIA STAWICCY" 

·Arturowi Balikowi • Firmie .BRACIA URBANEK" 
·Andrzejowi Płachecie •Firmie ,,AGROS NOVA" 
- Kazimierzowi Rak • Firmie „SYNTE OGRQDY NATURY" 
·Januszowi Michalakowi • Firmie .MULTJ. SMAK" 
·Waldemarowi Wojciechowskiemu • Państwu Emllil i Markowi Raczek 
• Bolesławowi Kowalskiemu • Państwu Ewie i Henrykowi Milczarek ł...,·. "'"" ., /,„ 
• Janowi Markusowi • • Państwu Magdalenie I Andrzejowi Waśkiewicz 

• Przewodniczącemu Rady Miasta Łowicza • Państwu Agnieszce I Andrzejowi Wilczyńskim 
• Krzysztofowi Kalińskiemu • Państwu Joannie I Krzysztofowi Bllźniewsklm 

• Wiceprzewodniczącym Rady Miasta Łowicza • Panom Bogdanowi Kutkowskiemu i Pawłowi Zlmeckiem 
• Grzegorzowi Michalakowi • Pani Czesławie Cybulskiej 
• Renacie Balik . • Panu Henrykowi kosiorek 

• Firmie .Usługi Rekreacyjno-Rozrywkowo-Zabawowe" • Panu Tomaszowi Górniak 
• Państwu Marlenie I Piotrowi Bancerowskim • Panu Wiesławowi Dąbrowskiemu 

• .SANDY" • Państwu Beacie i Adamowi Szafarowicz • Panu Sławomirowi Kasztalskiemu 
• Firmie .PAPIRUS"· Panu Robertowi Kuleta • Panu Stefanowi G~b 
• Firmie .ROYAL" • Pani Anecie WarackteJ 

·Paniom Teresie Milczarek i Marii Feltynowskiej • Pani Teresie Bednarek _ 
• Firmie .FOTOART" • Firmie Handlowo-Usługowej "GAJ.POL" • Panu Andrzejowi Gajdzie 

• Państwu KryslJ.nle l Jerzemu Boreckim • Panu Maciejowi Duda 
• .Oluęgowej S~dzielni Mleczarskiej" • Kapeli ,.Jaśka"· Panu Januszowi Szwarocklemu 

• Panu Janowi Dąbrowskiemu • Dyrektorowi ŁOK - Panu Maciejowi MalangieW(czowi 
• Firmie ZOM w Łowiczu • Dyrektorowi OSiR • Panu Zbigniewowi Kuczyńskiemu ~ 

• Panu Jerzemu Igielskiemu i Wiktorowi Dymek • Rodzicom dzieci uczęszczającym do przedsZkola "' 
• Firmie .STEVEN"· Państwu Ewie i Markowi Bryła • .Radiu Victoria" Przewodniczący 
• Firmie .ROAN" • Państwu Anecie I Robertowi Osadowskim • .Nowemu Łowiczaninowi" Rady Rodziców 
• Firmie .BRATEX" • Państwu Dorocie I Sławomirowi Bryła • • Wiadomościom Dnia - Dzlennik Łódzki" Zbigniew światlak 

Audi 80 1.8, 1990 rok, cena 3900 zł 
- sprzedam. Tel. 0508-747-868. 

Mazda 626 1.8, 1994 rok, benzyna + gaz, 
cena 7900 zł - sprz.edam. Tel. 0508-747-868. 

Volkswagen Passat combi 1.90, 1992 rok 
- sprzedam. Tel. 0500-468-105. 

126p, 1998 rok, bezwypadkowy - sprzedam. 
Tel. 0697-{;86-801. 

Renault Clio fll, XI 2003 rok - sprzedam. 
Tel. 0602-731-489. 

SllZllki Vitara, 1995 rok - sprzedam. 
Tel. 0602-731-489. 

Maluch, 2000 rok - sprzedam. 
Tel. 0602-731-489. 

VW Passat B5 1.8, 1998 rok, ABS, elektryka, 
srebrny metalik-sprzedam. Tel. 0667-257-120. 

126p, 1991 rok - sprzedam. 
Tel. 0600-484-291. 

Samochód dostawczy ŻUk, 1990 rok, 
przebieg 68 tys„ stan dobry - sprzedam. 
Tel. 046/831-73-35. 

Renault 5 1.60, 1989 rok do remontu 
- sprzedam. Tel. 0505-444-080. 

Łada Samara, 1991 rok lub zamieni« 
na Malucha Tel. 0607-521-398. 

Cinquecento 700, 1996 rok, przebieg 85 tys., 
I właściciel, kolor C2lll11Y - sprzedam. 
Tel. 0505-046-498. 

Mama 323, 1986 rok - sprzedam tanio. 
Tel. 0501-374-996. 

Honda Civic, 1.5, Sedan, 1994/1995 rok, 
8200 zł, Nexia 1.5, 1997 rok, sedan, 5800 zł 
- sprzedam. Tel. 0604-233-371. 

VW Golf II, 1.6 TD, 1991 rok, 3-drzwiowy, 
stan bdb, 3400 zł + opiaty - sprzedam. 
Tel, 0609-488-246. 

Opel Coraa lub Astra, 1999-200 l rok, 
bezwypadkowy - kupię. Tel 0695-502-{;28. 

Seicento 900, 200 I rok, bezwypadkowy, 
I właściciel - sprzedam. Tel. 046/832-90-62, 
0697-918-012 .• 

Ford Mondeo 1.6, gaz, 1996 rok produkcji, 
Polonez Truclc 1.6, gaz, 1994 rok produkcji 
- sprzedam. Tel. 0602-123-661. 

Opel Vectra 1.8~ 1992 rok, wiśniowy me1a
lik. ABS, wspomaganie kierownicy, central
ny zamek, elektryC2Jle szyby, szyberdach, 
lusteika, blacharlca do remontu, cena 4500 zł 
-sprzedam. Tel. 0668-407-591. 

Golf 1.4, 1994 rok - sprzedam. 
Tel. 0501-581-906. 

Ford Transit 2.5 D, 1995 rok, podwy7sz.ony, 
pl7.edlu7.ony stan bardz.o dobry - sprzedam. 
Tel. 046/815-61-57, 0697-615-115. 

Omega B, 1994 rok - sprz.edam. 
Tel. 0697-170-431. 

Cinquocento 700, 1996 rok, niebieski 
- sprzedam. Tel. 0507-750-092. 

Honda, 191! I rok, gaz - sprzedam. 
Tel. 0602-129-482. 

MOTOROWE 

Jawka 50, stan bdb - sprzedam. 
Tel. 0698-085-007. 

Skuter. Tel. 0667-286-775. 

Sprzedam motocykl Yamaha XV500, 
1983 rok, stan bdb. Tel. 0500-026-827. 

Sprz.edam Rometa bez papierów. 
Tel. 0668-840-049. 

Jawa 350 TS - sprzedam. Tel. 0880-327-725, 

Naprawa motocykli i motorowerów. 
Tel. 0691-58~2. 

WSK 125 - sprzedam. Tel 0665-{;77-{;46. 

Jamaha Virago 535, stan bdb- sprzedam. 
Tel. 0696-839-136. 

Motorynkę - sprzedam. Tel. 0504-524-717. 

Sprzedam motocykl Honda Endwu 125/50, 
stan dobry, opony terenowe i szosowe, zapa
sowe błotniki i plastiki, zarejestrowany - re
jeslracja na 50, ubezpieczony, cena 6 tys. zł. 
Tel. 0693-490-702. 

VW Gol.t;3-retlektorynowe, tanio-sprzedam. 
Tel. 0500-007-88 C 

Dniepr 3-kołowy, 1985 rok, wojskowa skrzy
nia biegów- sprzedam. Tel. 0500-617-865. 

Simson skuter, 1990 rok-sprzedam. 
Tel. 0661-381-726. 

Sprzedam duży skuter, poj. 150 cm', srebrny, 
zarejestrowany, 3800 zł. Tel. 0502-259-435. 

Kupię motorynkę. Tel. 0509-50().335. 

Motorower Simson - sprzedam. 
Tel. 046/837-33-05 po 18.00. 

Yamaha FJ1200, 1987 rok - niedrogo 
sprzedam. Tel. 0602-078-030. 

WSK 125 - sprzedam. Tel. 0692-100-406. 

Sprz.edam skuter Żbik 4-sów, 50 cm', 
2004 rok, zarejestrowany w 2005 roku. 
Tel. 0602-680-115. . 

Sprzedam E1Z 150, stan bdb, cena 600 zł. 
Tel 0888-285-186. 

Sprzedam Rometa z silnikiem Jawki. 
Tel. 0513-876-810. 

Kupię Junaka lub inny stuy pojazd, 
stan obojętny. Tel. 0601-385-900. 

Sprz.edam Simsona S5 l, 1984 rok, cena 
1200 zł. Tel. 0606-976-234. 

Kupię Junaka lub inny stuy pojazd, 
stan obojętny. Tel. 0601-385-900. 

GARAŻE 
Garaż, os. Broniewskiegó - wolny. 
Tel. 0692-101-989. 

Toyota Avensis 2.0D, 2003 rok, Garaż do wynajęcia os. Topolowa 
pu.ebieg 64 tys„ cena ok. 50 tysięcy zł., Tel. 0692-421-718. 
srebmymetatik-sprzedam. Tel. 0502-293-896. 

Fiat Punto 1.2 ELX l 996 r. zielony metalik, 
5--0izwiowy - sprzedam. Tel. 0603-473-187. 

Seat Cordoba 1.4, 2001 rok, srebrnym~ 
-sprzedam lub zamienię na combi. 
Tel. 0461815-44-78. 

Skoda Felicja, 1997 rok, bezwypadkowy 
- sprz.cdam. Tel. 0603-227-007. 

Renault 19 1.7 +gaz, 1991/1994 rok, cena 
2800 zł - sprzedam. Tel. 0607-448 507. 

Fiat Uno I.O, 1994 rok, cena 1900 zł 
- sprzedam. Tel. 0508-479-970. 

VW T -4 w kontenerze - chłodnia - sprz.edam. 
Tel. 0600-821-135. 

Fiat Panda I . I, 2003 rok, I właściciel z salo
nu, kolor seledynowy, cena 17900 zł, stan ide
alny - sprzedam. Tel. 0606-952-277. 

Sprzedam silnik do Renault 19, 1.7. 
Tel. 0504-544-280. 

Clio 1700 diesel, 1991 rok - sprzedam. 
Tel. 0602-129-482. 

Passat, 1991 rok, gaz-sprz.edam. 
Tel. 0602-129-482 . 

Sprz.edam garaż na osiedlu Kopernika 
w Głownie. Tel. 0693-556-555. 

Sprz.cdam garaż, os. Bratkowice. 
Tel. 0604-376-195. 

l.atrudni<( kierowcę kat. C, z doświadczeniem 
po kraju, wiek 25-40 lat Tel. 0608-059-817. 

NIERUCHOMOŚCI 
-SPRZEDAŻ 

Sprzedam działkę, (woda, prąd) 
z małym domkiem (barakowóz}, 
Skrzynki, gm. Baruchowo. 
Tel. 0509-331-634. 
Sprzedam gospodarstwo rolne 6 ha z budyn
kami. Bąków Górny 47, tel. 046/ll37-00-26 
po 19.00. 

Sprz.edamdzialkę430mkw. +media, ul. Kor
czaka. Tel. 0663-557-950, 0663-505-438. 

Sprz.edam lub wynajmę lionie mieszkanie 
1-pokojowe 75 mkw., parter, os. Baczyńskie
go. Tel. 0501-340-731, 046/837-49-46, 
0696-601-20 I. 

Sprz.edam M-4, 60 mkw„ wyremontowane, 
własnościowe, os. Bratkowice + garaż 
- pilnie, tanio. Tel. 0500-{;51-244. 

Mieszkanie 2-pokojowe, przy ul. kwiatowej. -
Tel. 046/837-81-14 po 17.00. 

Du2a posiadłość I, 7 ha, okolice Domaniewic. 
Tel. 0501-231-510. 

Sprzedam działki usługowo-budowlane. 
Strz.elcew (za cz.erwoną górą). 
Tel. 046/837-94-89, 0600-729-808 po 

0

16.00. 

Ośrodek Wczasowy w Zdworzu 
prowadzi wyprzedaż domków wczasowych 
z lokalizacją. Tel 0508-321-{;QO. 

Kiosk. Tel. 0609-855-375. 

Mieszkanie 75 mkw., cegła 
·sprzedam. Tel. 0504-113-425 
lub 046/837-49-36 po 18.00. 
Sprzedam mieszkanie w Skierniewicach 
60 mkw„ X piętro. Tel. 046/837-32-86. 

Gospodaistwo 2,7 ba z budynkami. 
Tel. 0665-072-555. 

Sprzedam 2 d2jaik:j: budowlaną i z :zabudo
waniam~ hµ;na pow. 5000 mkw., Zduny. 
Tel. 0880-734-305. 

Okazja: 39 mkw. w Żychlinie, stan bardz.o 
dobry, 40000 zł. Tel. 0661-848-452. 

Działka budowlana l OOO mkw„ 
Bednary Kolonia, tel. 0506-641-857. 

Sprzedam 1,30 ba z 7.abudowaniami. 
Stachlew 32 + plan budowy. 
Tel. 0602-702-741. 

Sprzedam M-4, 60mkw„ parter, 
os. Bratkowice. Tel. 0604-182-702. 

Sprzedam lub wynajmę zakład produkcyjny, 
pow. ok. 1000 mkw. Tel. 0889-561-534. 

Dom z żabudowanlaml gospodarczy· 
ml, z działką 2,60 ha lub bez. 
Tel. 0696-736-699. 
Budynek mieszkalny, sklep, wulkanizacja, 
Łowicz. Tel. 0502-163-313. 

Sprzedam bloki 50 mkw. + pomies=nie 
gospodarcze. Jasionna, tel. 0694-143-824, 

. 046/837-24-16 po 16.00. 

2 ba ziemi w miejscowości Sadowo, gm. llów. 
Tel. 0604-588-220. 

Gospodaistwo 5,5 ba wraz z budynkami 
lub budynki z działką 1,3 ba. Łasiecznik;i 51, 
gm. Bolimów. Tel. 046/838-82-37, 
0504-350-036. 

Sprzedam atrakcyjne rolno-leśne działki 
budowlanewZielkowicach. Tel.0606-902-fil 

Sprz.edam gospodarstwo rolne 2,30 ha, w tym 
działkę budowlaną oraz wóz konny, 
Bobrowniki, tel. 046/838-51-72. 

Sprz.edam dom i budynki gospodarcze 
na działce 3600 mkw„ Zduny, 
tel. 0660-514-409. 

51,45 mkw„ !piętro, ul. Kwiatowa IO. 
Tel 0609-409-700. 

Sprz.edam działkę budowlaną. 
Tel. 0500-204-642 wieczorem. 

Działka. Tel. 0502-163-313. 

Sprzedam mieszkanie własnościowe 
3-pokojowe, os. Starzyńskiego, 
III piętro, środkowe, wymienione 
okna, grzejniki, urządzenfa sanltar· 
ne, 1700 zł/mkw. (do uzgodnienia)._ 
Tel. 0661-192-364 po 14.00. 
Dzialka budowlana 848 mkw. 
ze starodrzewiem, Korabka, media w ulicy. 
Tel. 0668-422-789. 

Sprzedam M-4, parter, ~. Konopnickiej, 
garaż, działkę na ul. Bolimowskiej. 
Tel. 0696-803-050. 

1/2 bli2niaka- sprzedam. Tel. 0665-072-555. 

Sprzedam dzialk« leśną, d<;bową 5017 mkw., 
Głowno, Moczydła 31, nr dzialki l 09 -
(do 7.abudowy). Lokalizacja korzystna, :zale
dwie kilka kilometrów od nowo budowanej 
autostrady północ-południe. Wiadomość: 
Wajnikonis, Ustroń Zdrój Manhatan 3 m 3 7, 
woj. śląskie. Tel. 033/854-26-00. 

Duży dom w Głownie - wynajmę 
lub sprzedam. Tel. 0510-048-{;36. 
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[)ziałkę budowlaną, 3000 mkw. w Głownie, 
przy ul. Świerkowej 29 - sprzedam. 
Tel. 0607-174-084, 0607-508-808. 

M4, 48 mkw., osiedle Sikorskiego 
(Głowno). Tel. 0600-214-823, 
0602-114-823. 

Sprzedam dom 150 mkw., Dmosin. 
Tel. 0501--072-004, 0501-143-876. 

Atrakcyjnie położoną działkę budowlaną 
1914 mkw. w Głownie. Tel. 0668-816-813. 

Sprzedam w Głownie Pół bliźniaka i budy
nek gospodan:z<Hni=kalny na działce 
550 mkw. Tel..0421719-1141. 

Mieszkanie 33 mkw., Łys:zJcowice. 
Tel. 0665499-818. 

Domek w okolicach Osmolina z działką 
30 arów. Tel. 024m7-73--02 wiecwrem. 

1,04 ha ziemi C7l(Śeiowo zalesiootj, 
okolice Dmosina. Tel. 0605-920-882. 

Ogród, Głowno. Tel. 0661-176-150. 

--norn, garaż, razem 200 m, wszystkie media, 
blisko centrum oraz overlock finny Yama!, 
Głowno - sprzedam. Tel. 0606-790-472 

[)ziałkę budowlaną przy trasie Dmosin 
- Kołacin - sprzedam. Tel 0509-171-283, 
046/874-61-62. 

Dwie działki po 2000 mkw., Głowno, 
ul. Słowińskiego - sprzedam. 
Tel. 0501-395-938. 

Dwie działki rolne z możliwością 2'1budowy 
w Osinach, jedna 80 ar6w, druga I I O arów 
- sprzedam. Tel. 0887428-901. 

Sprzedam gospodarstwo rolne 7, 78 ba, 
budynek mieszkalny i gospodarczy, Klotyl
dów, gm Bedlno, przy trasie Po-mań-War.;za
wa. Tel. 022/631-81-55, 042/633-23--01. 

Mieszkanie 60 mkw., IV piętro, os. Bratkowi
ce - pilnie sprzedam. Tel. 0503-127-266. 

- Sprzedam pól bliźniaka. Łowicz, 
ul. Popr=ia 21, tel. 0667-313-391, 
0887-117-519. 

Mieszkanie 72 mkw., IV piętro, środkowe. 
Tel. 0606-225-642. 

Sprzedam l ha ziemi, V klasa. 
Tel. 0461838-9540. 

Spr.t.edam działkę budowlaną, os. Mysiaków. 
Tel. 046/837-69-33. 

Sprzedam ladnc M4 - 63 mkw., w Sochacze
wie-Boruszew, duźy balkon, z cegły, 
l 700zl/mkw. Tel. 0600-429-585 po 16.00. 

Sprzedam dom z działką, 
atrakcyjna lokalizacja nad zalewem 
w Skierniewicach. lnfonnacja na: 
www.propertymarketplace.net/11-
sting_ view.php?id=422. 
Teł.0660-189-404, ~ 
po 18.00. 

Sprzedam lokal magazynowo - han
dlowy 400 mkw. oraz przyległy budy
nek mieszkalny 80 mkw. z działką 
1600 mkw. w centrum Skierniewic.. 
Teł. 0608-625-251. 

Sprzedam działkę z budynkami 
o pow. 2100 mkw. okolice Nowego Miasta. 
Tel. 048/674-25-72. 

Sprzedam działki rolno-budowlane okolice 
Rawy Mazowieckiej Tel. 0694-275-097. 

Sprzedam działki budowlane, inwestycyjne. 
Tel. 0697454-540. 

Sprzedam M-2 ul. Tomaswwska w Rawie 
Mazowieckiej. Tel. 0507-715-265. 

Sprzedam ziemię 4 ha z budynkiem goopodar
czym lub bez w ~ku. Tel. 0665-500-235. 

Sprzedam dom mieszkalny w Białej Rawskiej, 
stan surowy, zakończony 292 mkw. 
powierzchni użytkowej. Tel. 0668-116-225. 

Sprzedam narożny segmclnt komfortowo 
wykończony 140 mkw. nad Zalewem 
w Rawie Marowieckiej. Tel. 0606-952-m. 

[)ziałka budowlana 2000 mkw., media, 
Mokra Lewa. Tel. 0880-936-142. 

Ogród Konwalia, działka 400 mkw., 
w pełni iagospodarowana, nie tanio. 

[)ziałka w centrum Sochaczewa, 1745 mkw. Tel. 0501-555-406. 
Tel. 0606-145-365. 

Mieszkanie, os. SlarZyńmciego, 59 mkw. 
Tel. 0606-145-365 

[)ziałka rolno-budowlana, 2 ba, cena 
do negocjatj~ Zielkowice Czajki. 
Tel. 0512-102-293. 

Sprzedam I ba ziemi, w tym działka 
budowlana, Mysiaków. Tel. 046/838-50-58. 

Sprzedam dom wolnostąjący na osiedlu. 
Tel. 046/83742-91. 

Sprzedam ałrnkcyjoy dom w Skiemiewicacb 
z działką 1000 mkw. Tel. 0602-639-865, 
046/833--03-60. 

Sprzedam sklep obuwniczy w centrum 
Skierniewic z towarem i wyposa7atiem. 
Tel. 0667-257-120. 

Sprzedam działki budowlane w Jesionce. 
Tel. 0661-182--056. 

Sprzedam segment skrajny, Widok, 
Skierniewice. Tel. 0601-837-782. 

Sprzedam działkę rolno-budowlaną 
o powierzchni 5800 mkw. z możliwo
ścią dokupienia ziemi gorszej klasy 
z lasem o powierzchni 1.75 ha. 

· Teł. 0606.a82-756, 0606.a82-n6-
Mies7kanie 37 mkw., I piętro, pokój, 
kuchnia, Sloiemiewice. Tel. 046/835-90-78. 

Dorn komfortowy na działce 648 mkw. dosko
nała lokalizacja Tel. 046/835-10-24 po I 7.00. 

Sprzedam działki budowlane, 
Sierakowice Lewe. Tel. 0604-26-27-59. 

[)ziałki budowlane, Strobów. 
Tel 0504-129-855.· 

Mieszkanie 84 mkw, parter, blisko PKP, 
4 pokoje, blok z cegły, Łowicz. 
Tel. 046/832-10-34, 0604-196-356. 

NIERUCHOMOŚCI 
-KUPNO 

Szukam małego mieszkania w centrum 
ŁowiC7ll. Tel. 0511-36-85-21 w godzioacb 
popołudniowych. 

KUPIĘ DZIAŁKĘ,ZJEMĘ, GOSPODAR
STWO ROLNE W ŁOINICZU 
LUB OKOLICY. TEL 0601-257-498_ 
Kupię działkę w Bolimowie nad Zalewem. 
Tel. 0694-272-724. 

Kupię dzialkę budowlaną w Łyszko
wicach lub okolicy. Teł. 0503-065-795. 
Kupię mieszkanie M4 lub M-5, os. Dąbrow
skiego lub Bratkowice. Tel. 0695-406--092. 

Mieszkanie do 50- 60 mkw., os. SlarZyńmcie
go lub Dąbrowskiego - kupię. 
Tel. 0668--030-363. 

Mies2Jcanie 3 pokoje, 48 mkw., 
os. SlarZyńmciego. Tel. 0600-661-829. 

Mieszkanie 2-pokojowe w Łowiczu 
kuplę. Teł. Q504.616-276 po 17.00. 

Kupię mieszkanie 2-pokąjowe w blokach 
w Głownie, I piętro. Tel. 0421719-1141. 

Kupię kamienicę na ul. Krakowskiej. 
Tel. 0692-882448. 

Kupię działkę pod garaż, 
przy ul. Tuszewslóej. Tel. 046/837-71-53. 

Kupię kawalerkędo20 mkw. w Rawie Mazo
wieckiej. Tel. 0500-505-872. 

Kupię mieszkanie 40-50 mkw., Skierniewice. 
Tel. 0607-996-757. 

Do wynajęcia lokal w centrum Łowicia. 
Tel. 0600-3650799. 

lokal o powierzchni 30mkw., 
na targowicy w Łowiczu. 
Korzystna cena. Tel. 0609-602-572. 

Do wynajęcia lokal 55 mkw„ Głowno. 
Tel. 046/837-45-41. 

Wynajmę pomiesz.czenie na magazyn. 
Tel. 0607-168-196. 

Przyjmę na stancję - paniom. 
Tel. 046/837-57-77. 

Sprzedam działkę w Nieborowie 5200 mkw. 
z domlóem całorocznym, letniskowym, 
pomiesz.czeniem rekreacyjno-socjalnym i go
spodarczym. Na działce znajduje się profesjo
nalny basen kąpielowy I Ox4 m, zadasz.ooy 
pleksą oraz staw i lasek. Działka pi<;knie 
iagospodarowana. Tel. 0601-310-375 
w godz. 8.00-20.00. 

Do wynajęcia lokale biurowe, Łowicz, 
ul. Stanisławskiego 25a, tel. 0609-135407. 

l..okal do wynajęcia. Tel 046/837-32-54. 

Lokal 20 mkw. w centrum Łowicia 
- do wynajęcia Tel. 0692432-857 po 17.00. 

Do wynajęcia kawalerka, os. Tkaczew. 
Tel. 0692-309-85 l po 14.00. 

Wynajmę mi=kanie 2-pokojowe 
w Łowiczu. Tel. 046/837-27-37. 

Do wynajęcia M-3, os. Bratkowice. 
Tel. 046/837-23-95 po 16.00. 

Wynajmę mieszkanie M-3 w Łowiczu. 
Tel. 0668492-172. 

Wynajmę l OO, 200, 300, 600 mkw. 
powierzchni magazynowej, Łowicz, 
ul. Magazynowa 11, tel. 046/837-69-33. 

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

Poszukuję do wynajęcia pokoju 
w Rawie Mazowieckiej. Tel. 0504-544-280. 

Niedrogo wynajmę lokal na działalność 
gospodarci.ą ( sklep, biuro, gabinet). 
Tel. 0663457-395. 

Wynajmę domek na wsi i budynki 
Do wynajęcia 2 pokoje, War.;zawa - cen_!rum. gospodarcze, okolice Białej Rawskiej 
Tel. 0503-137-226, 022/633-92-63 po 18.00. Tel. 0607-760-570. 
Małż.eństwo z dzieckiem wynajmie kawaler
kę w Łowiczu - tanio. Tel. 0503-332-852. 

Wynajmę mieszkanie uczciwym studentom, 
os. Tkacz.ew, I piętro. Tel. 046/838-15-04 
po 20.00. 

Do wynajęcia lokal na działalność gospo
dan:zą o pow. 18 mkw. Łowicz, 
ul. Nowy Rynek 18, tel 0501-351-738. 

l..okal na działalność, 40 mkw. 
Tel. 046/837-10-69. 

Do wydzitriawieoia łąka w Kompinie. 
Tel. 0665-726-760. 

Wynajmę kawałerlcę samotnej osobie - tanio. 
Tel. 0880--037474. 

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

Do wynajęcia plac 950 mkw, magazyn 
50 mkw., biwo, parlcing w centrum Rawy 
Mazowieckiej. Tel 0606-952-m. 

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

Wynajmę c:n;f;t Pizzerii ,,Mega" na kawiaren
kę internetową itp. Rawa Mazowiecka, 
Wyszyńskiego I. Tel. 0606-952-277. 

Poszukuję do wynajęcia pokoju, kawalerlci 
w centrwn lub Wtdok. Miody, iracujący, 
be2kontliktowy. Tel. 0886-991-518. 

Do wynajęcia na działalność maga
zyny 1000 mkw., Skiemlewk:e-
Tel. 0512-130-733. 

Do wynajęcia lokal handlowo - magazyno-

Płacimy wysokie ceny ia zużyte katalizatory 
samochodowe (od 120 zł). oraz miedź, 
mosiądz, aluminiwn, chłodnice, siał kwaso
odporną, ołów z nal, cynk, nikiel. Łowicz, 
ul. Klickiego 66. 

Kupię wózek bliźniak, wielofunkcyjny. 
Tel. 0607-516-966. 

Roje pszczele - kupię. 
Tel. 0607-364-068. 

Przyjmę ziemię. Tel. 0600-217-656. 

Kupię przedwojenne przedmioty i radia 
ELEKTRIT. Tel. 0887-221-227. 

Kupię tregry 12 lub 14, ia ~cenę, 
nawet 20 szt Tel. 0510-048-452. 

Kupię stare meble, obrazy, motocy, 
bryczki, militaria Tel 0697454-540. 

Kupię mieszkanie w Rawie do 60 mkw. 
Tel. 0505-369-883. 

Kupię wyważarkę do kół, typ WK-18 
lub inną starego typu. Tanio!!!. 
Tel. 0609-665--0 I 9. 

Kupię przyczepkę do rmiootu 
z dokumentami. Tel. 0513-876-819. 

Kupię przyczepkę jednoosiową 
wywrotkę i wagę samochodową, 
Tel. 0695442445. 

Topolę kupię. Tel. 0502-96-60-24. 

SPRZEDAŻ - RÓŻNE 
Nowe i używane komputery, monitory, laplo
py, notebooki - po konkurmcyjnych cenach. 
Gwarancja finnowa i sawis, FVAT. 
Tel. 0601-946-286. 

Opony używane - impor1er. 
Tel 046/837--01-80, 0602-133-182. 

. Sprzedam przyczepkę~ 
Niewiadów N-126, 1989 rok. 
Tel. 0604-236417. 

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

wy ok. 7fl.l mkw., w dobrym punkcie Skier- Oddam kamienie budowlane ia rozbiórkę. 

Do wynajęcia M-3, Głowno, Kopernika. 
Tel. 04217192-110 po 21.00. 

Do wynajęcia lokale mi=kalne, Łódź, 
ul. Mielczarskiego 21, blisko Manufaktwy. 
Tel. 0600-827--030. 

Głowno - dom do wynajęcia 
Tel. 0889-320-787. 

Do wynajęcia lokal na biuro, ll.5!ugi, 20 mkw., 
Glowno. Tel 0421710-70-92 po 20.00. 

niewic z dużym placem manewrowym. Tel. 046/838: 13-17, 0668-163-50 I. 
Tel. 0601-385-900. 

Do wynajęcia bała magazynowa 
ok. 1300 mkw., w dobrym punkcie 
Skierniewic. Tel. 0601-385-900. 

Do wynajęcia lokal handlowy, plastry 
miodu, Skierniewice. Tel. 0512-914--012, 
046/833-87-25. 

Do wynajęcia lokal handlowy I IO mkw., 
Skierniewice, Mszczonowska. 
Tel. 0501-152-530. 

Konsolę PlayStation - sprzedam. 
Tel. 046/837-81-91. 

Podgrzewacz przepływowy Siemem. 
Tel. 046/838-6244. 

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

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

Sprzedam dom w Łowiczu. 

Siedlisko, 6300 mkw., dom, sad, ogrodzone, 
17 zł ia mkw., Kamion. Tel. 022/634-0144, 
0604-96-92-08. 

Szukam do wynajęcia mieszkania lub domu. 
Kuplę ziemię rolną z możliwością Tel. 0600-214-823. 
budowy siedliska blisko Skierniewic 
do 5 km, szer. min. 40 m. 

Do wynajęcia lokal na działalność 
gospodarci.ą 85 mkw., SkiemieWice. 
Tel. 0608-024-207. 

Pralki, lodówki, zamrażartd, 
zmywarki, (gat I). 
Tel. 0510-158-880. 

Tel. 046/837--08-98. 

Domek na ogródkach działkowych 
,,Niedźwiadek" - sprzedam. 
Tel. 046/837-74-89, 0504-181-667. 

1,96 ha - -.yojewodza, gm. Bielawy. 
Tel. 0504-181-667, 046/837-74-89. 

Spm:dam dom w Łowiczu. 
Tel. 0607--096-765. 

Sprzedam domzdziałką960mkw. i garażem w 
Łowiczu. Tel. 046/837--05-15 po 16.00. 

Dom drewniany o pow. 80 mkw. 
polożony na działce 1300 mkw., 
Bełchów Osiedle. Teł. ~18. 
Sprzedam własnościowe 29 mkw., Ciajki. 
Tel. 0696-197-873, 046/839-20-37. 

[)ziałka budowlana, przy trasie na Bielawy. 
Wiadomość: Pilaszków 2. 

Mieszkanie 3-pokojowe + kuchnia, około 
65mkw.,centrumŁowicia. Tel.0510-270-758. 

Mieszkanie 42 mkw., blok z cegły. 
Tel. 0505--002-528, 0501-533--019. 

Mieszkanie 72 mkw., II piętro, środkowe, 
os. Bratkowice. Tel. 0512-338-061. 

Komfortowy dom, budynki na działalność 
1000 mkw., działka 3,60 ba, Skierniewice. 
Tel. 0889-950-9 I 2. 

Sprzedam działkę budowlaną 640 mkw., 
wszystkie media, ogrodzona, Bolimów. 
Tel. 0601--070-363. 

Sprzedam M-3, Widok. Tel. 0501-383-913. 

Sprzedam 2,40 ha ziemi oraz działki budow
lane. Tel. 0660-298-268, 046/831-24-83. 

Sprzedam działkę w Makowie. 
Tel. 0668-354-383. 

Sprzedam działkę budowlaną w Zierniaracb, 
1200 mkw., ogrodzona. Tel. 046/832-n-89 
po 16, 0501416-014. 

Sprzedam działki budowlane, Ludwików 
okolice Skierniewic. Tel. 046/832-73-78, 
0604-136-932. 

Sprzedam działkę o powierzchni 2500 mkw. 
wrazzdomemdoremontu. Tel.0887--062-651. 

Sprzedam niedrogo działkę wraz z budynka
mi 6000 mkw., Paplin 60. Tel. 0697418-568. 

Sprzedam działkę budowlaną uzbrojoną, Bia
ła Rawska, ul. Polna 24. Tel. 0604-202425. 

Tel. 0605-22-4UO. 

Kupię mały domek lub domek do rozbiódci 
w Skierniewicach. Tel. 0691-33-90-38. 

NIERUCHOMOŚCI 
-WYNAJEM 

Biura w centrum Łowicza 
- do wynajęcia Teł. 0602-192-463. 

Poszukuję lokalu do wynajęcia 
o pow. 20-50 mkw. na Starym Rynku, 
Zduńskiej, Nowym Rynku 
lub Stanisławskiego łub przyjmę 
wspólnika do przejęcia większej 
powierzchni. Oferta ważna 
do 15 sierpnia 2006- Tel. 0601-830-880, 
046/837-71-77. 

Poszukuję mieszkania do wynajęcia M-2 
lub M-3 w blokach, wneblowane. 
Tel. 0697-880-644. 

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

b_ ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO 
,,_~~ W ŁOWICZU, ul. Zgoda 13, teł. (0-46) 830-03-95 

• ZAQCZNEGO UZUPEŁNIAJĄCEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 
2-letnie dla absolwentów ZSZ 

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

• ZAOCZNEGO UZUPEŁNIAJĄCEGO TECHNIKUM MECHANICZNEGO 
specjallzac)a: obsługa i naprawa pojazdów samochodowych 
- 3-letnie dla absolwentów ZSZ - zawody branży mechanicznej 

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

• ZAOCZNEGO UZUPEŁNIAJĄCEGO TECHNIKUM MECHANIZACJI 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 

Lokal do wynajęcia na biuro, gabinet, inna 
dziala1ność, 35 mkw, Głowno, ul. Targowa 3. 
Tel. 0604-294-951. . 

Do wynajęcia pomieszczenie 47 mkw., 
na gabinet lub biuro, w dobrym punkcie, 
Łowicz, ul. 3 Maja 2, tel. 0602-657-161. 

Podnajmę lokal kosmetyczce przy zakładzie 
fryzjerskim. Tel. 0604-180-054. 

Do wynajęcia duży lokal sklepowy z zaple
czem przy głównej ulicy, oraz mieszkanie trzy 
izbowe z łazienką, ogrzewanie centralne. 
Tel. 046/837-63-15 po 18.00. 

Wynajmę dom na sklep lub bar. 
Tel. 0607-809-288. 

Do wynajęcia lokal 40 mkw., ul. Długa, 
wszystkie media. Tel 0600-741-174, 
046/837-3741.. 

Lokal do wynajęcia w centrum Nieborowa 
pow. 50 mkw. + zaplecze, wszystkie media, 
bard7.ll niski czynsz (do uzgodnienia). 
Tel. 046/838-56-01 po 18.00. 

Do wynajęcia piętro na 11.5!ugi, Łowicz. 
Tel. 0694-252-956. 

Poszukuję (po wakacjach) malego 
2-pokojowego mieszkania, najlepiej 
umeblowanego w Skierniewicach. 
Teł. 0660-189-404. 

Wynajmę dom lub mieszkanie umeblowane 
dla pracowników od lipca na okres 
3 miesięcy. Tel. 0501-786-518. 

Szukam lokalu do wynajęcia na działalność 
biurowo-szkoleniową w centrum Rawy. 
Tel. 0501-756-584. 

Do wynajęcia mieszkanie M-3, osiedle 
Widok. Tel. 046/855-86-36 po 19.00. 

KUPNO - RÓŻNE 
Kupię siatkę ogrodzeniową, używaną, 
spawarkę jednorazową, Tel. 046/837 46-32. 

Piaskarkę do czyszcunia metalu. 
Tel. 0504-105-141. 

Kupię szare, nieużywane karty Cyfiy+. 
Tel. 0511495-234. 

Cegła max. Mysiaków, tel 0692-101-976. 

Zbiorniki plastikowe 1000 I, 
na palecie_ Tel. 0697-677-530. 
~opalowe. Tel. 0605-224-393. 
Sprzedam kosę spalinową Cabrio 1,6 kW, 
na gwarancji. Tel. 046/838-59-65. 

Nowe drzwi balkonowe z demontażu. 
Tel. 046(837-78-26. 

Przyczepę kempingową, felgi do Opel Fron
ter 16 cali - 4 sztuki, wentylatory du7.e, elek
trowciągi 1,6 t, 3 t, gr.zejniki żeliwne. 
Tel. 0889-561-534. 

Silniki clekttyC"lllC 35 kW, 25 kW, 22 kW, 
15 kW i inne, strugarkę do metalu, lampy 
oświetleniowe zewnętrzne (2 szt.), szafki 
ubraniowe metalowe, frez.arka do drewna. 
Tel. 0889-561-534. 

Sprzedaź pieców c.o. węglowych, 
miałowych, na eko-groszdc i ~i 
hydraułiC2J1ych. Tel. 046/838-75-53, 
0601-379-355. 

Sprzedam klej do d=wa 75 kg ia I OO zł. 
Tel. 0607-168-196. 

Polski Związek Motorowy ~ 
OKRĘGOWE STACJE KONTROLI POJAZDOW -
. 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. Sikori;kiego 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 ': 

Nie pozwól się wylosować 
COMMERCIAL UNION 

Otwarty Fundusz Emerytalny 

dostawy także 
w mniejszych 

ilościach OLEJ 
OPAŁOM. 

Tel. 0501-074-060 
... ,._, r „ .. 

, <'.,. ~„ - •}i'. ' 

WYMAGANIA: bardzo dobra znajomość :: 
obsługi komeutera, samodzielność. ;:; 

CV proszę wysyłac na adres: praca@uniglob.pl 

Na łamach pisma ; 

PRAGNĘ PRZEPROSIC 
PANIĄ ALICJĘ MEISSNER 

za moje zachowanie względem pani 
w dniu 9.06.2005 r_ 

R-932 Sebastian Domińczak 

/ 
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Spizedani czubki plastikowe (czarne) 
do ogrodzenia metllowego z profilu. 
Tel. 046/837-24-16. 

Sprzedam nowy tapczan - tanio. 
Tel. 046.' 837-314!0 wieczorem, 
0688-660-544 

Zatrudnię szwaczki, prasowaczki, 
krojczych i osoby aa wykańczalnię. 
Tel. 0601-635-056. 

Przyjmę_ szwaczki do szycia.spodni damskich, Zatrudnię kosmetyczkę. Tyoki gipsowe agregatem - solidnie. 
Głowno. Tel 0509-571-801. Tel. 0603-808-300. Tel. 046/862-84-00, 0502-370-226. 

Aparat cyfrowy, telefony komórkowe, kom
puter, DVD, komar, skuter. Na sms-y nie 
odpowiadam. Tel 0608-872-100 po 17.00. 

Spizedani ziemię badaną z dowomn i raba
tem. Tel. 0461837-13-64 po 21.00. 

Sprz.edam Nokię_ 6610i, telewimr 14". 
Tel. 0668-162-199. 

Sprzedam wykaszarkę na ~i 
lub w całośc~ hUŚ1awkę ogrodową, 
Tel. 0600-953-269. 

Wełniaki łowickie. Tel 0692-101-989. Taniospizedamoowąkartępamięci 

Wćrzl:J< Oiicco, stan bdb. do aparatu cyfiowego I GB. 
Tel. 0661-192-367. Tel. 0602-703-826. 

Piec „Żubr" (typ Mode Rator), pali wszyst- - Spawarka transfonnatorowa ETZ-200, 
ko, głównie miał, sterowanie elektroniczne, dwufurowa 200A Tel. 0663-591-504. 
dmuchawa, możliwość sterowania z pokoju, Mikrus TH-13 koparko-ładowarka. 
20kW (1,5 mkw.). Tel. 0606-295-590 Łukaszewski Tadeusz. Tel. 0605413-277. 
po 15.00. Wagę elektronicmą najmlową o wymiarach 
Drewno kominkowe. Tel. 0886427-375. 4x2 ro, udźwig 6 t Tel. 0501-074-060. 

Spizedani maszyny szwalnicze. Nowe okna drewniane, zbiornik 2000 I, 
Tel. 0693-824-708. 10001; dizwi stalowe. Tel 0501-074-060. 

Sprzedambramę(łill1kawbramie). Kominy kwasoodporne spawane plazmowo 
Tel. 0889-186-187. - tanio. Hurtownia hydrauliczna - Zielone 

Nowy piec węglowy; segment pokojowy, 
wys. 2,4 m, szer. 3,60 m; segment kuchenny, 
dl. 3,4 m(góme i dolne szafki); pralka automa
tyczna, nowa; kuchnia gawwa z budą. 
Tel. 0505-098-260. 

Skrzypce. Tel 0691-265469. 

Komputer Pentium Il. Tel. 0606-714-209. 

Wćrzl:J< dziecięcy, mało używany. 
Tel. 0608-571-249. 

Eternit droboofulisty (oowy) - spizedam. 
Tel. 0606-324-970. 

Sprzedam zamra:żarlcę, segmmt młodzieżowy, 
kanapę dwuosobową, wieżę dużą i małą. 
Tel. 046/839-63-26. 

Spizedani kolektor słonecmy 1,5 kW, małą 
elektrownię wiatrową, krajzegę. 
Tel. 0603-184-796. 

Spizedani 3 szt olszyny .Ila pniu. 
Tel. 046/837-10-69. 

Spr=lam maszyny stolarskie: gmbościów
ka, frezarl<a doloowraecionowa, pilarka 
z wyrówniarlcą, szlifierka taśmowa, dłutow
nica łańcuchowa. Tel. 0501-232-919. 

Igloo m Górlcach. Tel. 0501-074-045, 
oraz w Mysiakowie tel. 0501-074-060. 

Okna, dizwi z PCV w Łowickim Cechu 
Rzemiosł w godz. 9.00-15.00. Sprzedaż, 
montaż. Łowicz, Plac Przyrynek 2. 

Lady i regały sklepowe - spizedam. 
Tel. 046/837-5541 od 9.00-17.00. 

Stemple. Tel. 0502-163-788. 

Odzież używana, sortowana; wyposaż.enie 
sklepu odzieżowego. Tel. 046/837-58-95. 

Sprzedam zag~ę 124 kg. 
Tel. 0601-303-279. 

~ balkonowe, nowe Humondrux 
- tanio. Tel. 0691-83(M)34. 

WC drewniane (wychodki), nowe 
- 320 zł. Nieborów 144 (tartak). 
Tel. 051C).820-0n. 

Wćrzl:J< spacerowy Baby Drearns - 200 zł. 
Tel. 0660-355452. 

Sprzedam tanio segment pokojowy Rena 
Piast, 4m Tel. 046/837-72-64 po 20.00. 

Maska spawalnicza „Unitor'', samościemnia
jąca. Tel. 046/837-57-13, 0608493-655. 

Zatrudnię szwaczki i osobę aa overlock. 
Tel. 0606-958480. 

Zatrudnię szwaczki z Łowicza i okolic. 
Tel. 0665-202-1 OO. 

Pizzemtena - zatrudnię, możliwość 
przyuC7.COia. Tel 0602-797-678. 

Zatrudnię do zbioru truskawek. 
Tel 046/838-49-28 wieczorem. 

Zatrudnię kierowcę C, E, kraj. 
Tel. 0604-557-182. 

Zatrudnię kierowcę (teren kraju), mile widlia
ne doświad=:nie. Tel. 0603-993-060. 

Olałupniczo, szycie dzianiny zlecę. 
Tul. 0514-416-744. 

Zatrudnię' ludzi do zbioru bobu. 
Tel. 0697-693-641, 046/838-12-07. 

Zatrudnię dziewczyoy do pracy w barze 
w Londynie, praca min 3 miesiące. 
Tel. 0886-805-851. 

Z.aopiekuję się dzieckiem. 
Tel. ·0509-101-123. 

Zatrudnię ekspedientkę, sklep 
w Łowiczu o branży spożywczo-mo
nopolowej, znajomość kasy fiskalnej, 
wiek do 30 lat Tel. 0696-398-832. 
Zatrudnię do zbioru truskawek. 
Tel. 046/838-03-95, 0606-441-586. 

Pilnie zatrudnię do zbioru truskawek, 
zarobki: ponad 100 zł. Szczegóły 
do uzgodnienia. Tel. 06CMMł78-690. 

Szwacrki - zatrudnię. Tel. 0608-637-060. 

Salon KIA w ŁowiC2llzatrudni: spizedawcę, 
mechanika samochodowego. 
Tel. 0512-329-911. 

Salon Meblowy w ł.owiC2ll poszukuje pra
cownika: spizedawcę. Wymagania: wykształ
cenie min. średnie, rnajomość komputera 
i programów graficznych. Oferty prosimy 
prz.esylać na adres e-mail: 
zbyszekgalaj@m-ka.pl 

Dozwolone od lat 16 - Oriflame. 
Tel. 0604-286-349, 042nJ0-77-10. 

Kucharka, wesela, imprezy okollcz
nościowe, podejmie współpracę 
z sala weselną. Tel. 0880-810-362. 

Zatrudnię szwaczki, overlock, stebnówka, 
Głowno. Tel. 0668-18-36-08. 

·Pracowników ochrony - zatrudnię 
w Łowiczu. Tel. 042/636-00-63. 

Z.aopiekuję się dzieckiem, IÓWnież 
na wxjeżdzie. Tel. 046/837-88-79 po 20.00. 

Zatrudnię - zbiór ogódców, pomidorów. 
Tel 046/838-12-97. 

Administracja KODŁ pciszukuje pracowni
ka aa staż lub z grupą inwalidzką aa admini
stratora terenu. Tel. 046/837-66-45. 

Centrum Sportu i Rekreacji Classic w Skier
niewicach poszukuje pracowników na staż 
lub z grupą inwalid2ką, Mile widziani instruk
torzy sportowi. Tel. 046/837-66-45. 

Zatrudnię kierowcę z kat B, rencista, 
dolywcw: Tel. 0501-180-959. 

Jeiell poszukujesz ciekawego 
i dochodowego zajęcia, chcesz się 
rozwijać zawodowo, zadzwoń do me
nedżera sprzedaży produktów ubez
pieczeniowo-finansowych i Otwarte
go Funduszu Emerytalnego. 
Możliwość wystawienia zaświadczeń 
o odbytej praktyce w renomowanej 
flnnle. Tel. 0501-725-143. 

Parkieciarza - zatrudnię. Tel 0501-180-959. 

Poszukuję do współpracy stylistki 
paznokci i wizażystki. Tel. 0603-372-058. 

Zatrudnię do finny remontowo-budowlanej. 
Tel 0888-978-225. 

Zatrudnięwgospodarsiwieromym, 
zakwaterowanie. Tel. 0605-695-882. 

Pracowników fizycznych w Warsza
wie - zatrudnię. Tel. 0221837-7~1. 

Przyjmę do zbioru ogórków. 
Tel. 0693-405-133, 046/838-48-45 po 19.00. 

Pilnie zatrudnię fiyzjerkę. 
Tel. 0697-777-414. 

Avon- bez wpisowego. 
Smsffel. 0502-616-468, 046/832-74-42. 

Avon- atrakcxjna oferta dla oowych 
konsultantek. Smsffel. 0512-115-030. 

Finna budowlana poszukuje podwy
kOllCIM:ÓW do robót brukarskich 
- układanie kostki I krawężnika. 
Tel. 0601-4i99-379. 

Anna budowlana zatrudni Inżyniera 
o specjalności roboty drogowe 
lub ogólnobudowlane do pracy 
na budowle na terenie calego kraju. 

Tel. 046/83J.S8..28 -· 18. 
Finna zatrudni kierownika robót 
drogowych. Tel. 046/83J.S8..28 
wew.11. 

Finna zatrudni wykwalifikowanych 
cieśli I zbrojarzy. Tel. 046/833-98-28 
'!RW· 11. 
Zatrudnię operatorów maszyn 
budowlanych (koparko-ładowarka, 
równiarka, walec). Tel. 0603-755-726. 

Finnazatrudnlabsolwentówszkółwy
ższych o kierunku ogólnobudowla
nym i drogowym. Tel. 046/833-98-28 
-.11, 0601-~. 

Zatrudnię mechanika samochodowe
go z prawem jazdy kal B, C, D, E. 
Tel. kontaktowy 0609-837-100. 

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. 

Zatrudnię osobę do prac pouądkowych, 
chętnie z I lub n stopniem niq>elnosprawno
ści, Skierniewice. Tel. 0510-139-731. 

Zatrudnię szwaczki, prasowaczkę, 
Skierniewice. Tel. 0509-513-707. 

Instalacje elektryczne, przyłącza, naprawy. 
Tel. 046/837-30-52, 0600-764-110. 

Docieplanie budynków, tynki akrylowe, 
mo.aikowe. Tel. 0606428-162, 
046/839-62-30. 

Remonty kompleksowe budyoków 
wewnątrz i' elewacY.ine. 
Tel. 0512-444-062. 

Układanie kostki - solidnie, 
dokładnie. Konkurencyjne ceny. 
Tel. 0604-41~. 

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, ITTV-Sat, bramonapc;dy, systemy 
alarmowe (monitoring). Remonty, hydrauli
ka, glazura, terakota, gipsy, panele, stolarka, 
uprawnienia, VAT. Tel. 046/837-50-84, 
0601-303-858. ... 
Układanie kost!d bruk~J. 
granitowej. Tel. 0692-789-266, 
046/837.Q-89. 

Najtańsze docieplenia domów 
i stropodachów granulatem 
styropianu - 7złl1 mkw. 
Tel. 044/714-27-84. 

Cyklinowanie, układanie, lakierowa
nie - profesjonalnie - „EFEKT". 
Tel.~. 

Tyoki, posadzki - wolne terminy .. 
Tel. 0503-077-863. 

Cyklinowanie, układanie parlóetu. Tel. 0604-
334-891 miieniony na 0668-750-437. 

Bramy przesuwne, balustrady, dizwi, ogrodi.e
nia, siatka ogrodzeniowa + montaż. 
Tel 0503-572-046, 0508-869-390. . 

Podłogi: dąb czerwony, jesion, jabłoń, cz.ere
śnia oraz sztachety (wszystkie wymiary). 
Tel. 0691-122-204. 

Sprzedam keramzyt Tel. 0603-653-012, 
046/837-13-56. 

Firma poszukuje studenta do doręczania 
korespondencji. Tel. 0605-033-051. 

Poszukuję do pracy aa· stanowisku elektro
monter, prawo jazdy kat C, praca na wysoko
ści . Tel. 0601-946-330. 

Zatrudnię kierowcę kat C, z doświadcz.eniem 
Centralne ogrzewanie, kotłownie 
na groszek. ·Tel. 0602-~5. po kraju, wiek 25-40 lat Tel. 0608-059-817. Zatrudnię kierowcę B,C, na 1/2 etatu. 

Tel. 0600-821-135. Usługi hydrauliczne, kanalizacyjne, c.o. 

Sagem nzy400x. Tel. 0697-923478. 

Produkcja i sprzedaż: ogrodzenia 
betonowe (z montażem), kostka bru
kowa (z układaniem), daszki na słup
ki, kolumny wspierające do budyn
ków, fontanny i flguiy ogrodowe, prze
pływy, plyty kamienne i eko. Łowicz, 
os. Górtli, ul. Łęczycka 116, 
tel. 046/837-12-15, 060().328-025. 

Fotelik samochodowy 0-18 kg, wózek 
Deltim (gondola+ spacerówka). 
Tel. 0502-037-741. 

Sprzedam akordeon 120 basów Weltrneister 
konsona. Tel. 0461830-39-88 wieczorem. 

Sprzedam suknie ślubną ecru, ro11n. 36-38. 
Tel. 0605-575-848. 

Sprzedam piec oltjowy jednofunkcxjny 
z palnikiem - tanio. Tel. 0606-387-535. 

Zamra:żarlra oowa, 5-szufladkowa. 
Tel. 0694-783-924. 

Okna, drzwi PCV, używane i nowe. Duży 
wybór, niedrogo. Krzyszkowice k. Piątku, 
tel. 0602-617-895. 

Betoniarka i pług 4-skibowy. 
Tel. 0602-617-895 (piątek). 

Sprzedam pustaki stropowe Teriva, styropian 
twardy 5. Tel. 0504-010-956. 

Sprzedam meble kuchenne, szafę ubraniową 
i segment pokojowy. Tel. 0503-869-518. 

Stemple budowlane 250 szt 
Tel. 0608-037-669. 

SpIZedam 2 stebnówki i dwuiglwkę Textirna, 
rednrekę Rimoldi. Tel. 046/874-7245. 

Piec c.o. Tel. 0603-609-674. 

Tanio sprzedam segment, wersalkę, zlewozmy
wak stalowy, dizwi łazienkowe. 
Tel. 0421719-19-83. 

Kompletne wyposaż.enie gabinetu 
stomatologicznego. Tel. 0693-10-66-74. 

~ontener budowlany. Tel. 0693-10-66-'74. 

Bagainik do Sei=ito. fotele do busa 
(laminat). Tel. 0692-387-028. 

Konsolki fiyzjerskie, suszarka stojąca - tanio. 
Tel. 046/837-12-77. 

Segment pokojowy - tanio. 
Tel. 046/838-38-14. 

Kupię zdjęcia, odbitki dotyczące wyrobisk. 
Rydwan, Dąbkowice. Również czarno-białe. 
Tel. 0500-łil 7-865. 

W&z.cl< widłowy elektryczny, po kapitalnym 
remoncie. Tel. 046/839-13-32, 
0508-160-198. 

Akordeon Hohner 120 Verdi 3. 
Tel 0665-243-247. 

Sprzedam magiel. Tel. 046!837-73-22 
po 20.00. 

Sprz.edam wełniak, niedrogo. 
Tel. 046/837-33-06. 

Telewi7.orpanoramiC711y29cali, IOOHz,srebr
ny; panoramiczny 32 cali, I OOHz, Pip. 
Tel. 0602-381-914. 

Rowerek - 60 zł, komputer - 200 zł, monitor 
- 80 zł, pralka - 1)0 zł. Tel. 046/837-55-23. 

Sprz.edam stemple budowlane 3 m. 
Tel. 0507-750-092. 

Sprzedam wyposai:enie i wystrój pubu: 
zamrażarl<ę, rożen, stół do pizzy, lodówki itp. 
Tel. 046/814-51-21. 

Sprzedam zamraż.aJki różnej pojemności 
- Rawa Mazowiecka. Tel. 0502-955459. 

Sprz.edam stemple budowlane. 
Tel. 0606-930-506. 

Sprz.edam prasę Sipmol Z-224/1, 1994 rok. 
Tel. 046/831-11-71. 

Zatrudnimy pracowników przy utrzymaniu 
zieleni na terenie Łowicza, prawo jazdy 
kat B. Tel. 0604-230-734 - dzwonić 
od poniedziałku do piątku po 20.00. 

Zatrudnimy pracownika do eksportu 
- prawo celne. Tel 046/837-62-77. 

Z.aopiekuję się dzieckiem lub osobą chorą, 
z doświadcz.eniem, operatywna. 
Tel. 46/837-44-50. 

Zatrudnię kobietę do pracy w pi=:rii 
przy obsłudze klientów Tel. 0602-797-678. 

Zatrudnię ludzi do zbioru bobu. 
Tel. 0609-670-502. 

Przyjmę stażystkę do pracy w restauratji 
w Nieborowie. Tel. 0698-342-811. 

Zalrudnię blacharza i lakiernika, Łowicz, 
tel. 046/837-44-22, 0602-786412. 

Przyjmę 2 osoby do iwania truskawek. 
Tel. 046/83848-32, 0507-209-008. 

Operatywną osobę do pracy na rynku 
- zatrudnię. Tel. 0695-774-284. 

Antyki, starocie, stare meble - sklep, Przyjmę pracę, 111 grupa inwalidztwa, 
ul. Jagiellońska obok Veritasu. wykształcenie średnie. Tel. 0668-210.141. 
Tel. 0604-51-51-03. kka dzie 

. . Le praca w sa . 
Magiel elektryczny oowy, rower mlodzieżo. ~ Tel. 0665-ó11-688. 
wy oowy, kufer motocyklowy używany 
oraz wyprzedaż ~i sąnlochodowych. 
Tel. 0601-064-353, 046/83345-81, 
Skierniewice. 

Przyczepka campingowa. Tel. 0602-731489. 

Szafy stalowe. Tel. 0887-787-692. 

Sprzedam 5 uli warszawskich, poszerzonych, 
z wyposażeniem. Tel. 022/634-0144, 
0604-96-92-08. 

Kontener samochodowy o wymiarach 6!2,45. 
Tel. 0507-141-895. 

Sprz.edam kanapę narożną z pufami. 
Tel. 0660-672-564. 

Tanie grzanie. Piece c.o., automaty, zasyp w~ 
gla co 5 dni, domy 220 mkw., cena 5300 zł, 
piece 1500 mkw. - cena 25000 zł. 
Tel.0665-678-529. 

Sprz.edam prasę ,,Mac Comik". 
Tel. 0511-894-195. 

Sprzedaż ziemi ogrodowej, piasku, różny 
asortyment i szlaki, przywieziemy aa mitjsce. 
Tel. 0601-33-88-13. 

Sprzedam stare meble. 
Tel. 0660-189404, 046/833-84-69 
po 18.00. 

Zatrudnię kierowcę kat C+E w transporcie 
międzynarodowym. Tel. 0606-444-846. 

Zatrudnię kierowcę C, C+E oraz me
chanika samochodów ciężarowych. 
Tel. 0607-267-278. 

Zatrudnię szwaczki do szycia 
bielizny. Tel. 0602-651-060. 

Avon - bezpłatne zapisy, super prezenty. 
Sms/tel. 0501-032-348, 0421719-4447. 

Avon - bezpłatne zapisy, super prezenty. 
TelJSms 0696-917-023. 

Ubojnia drobiu - zatrudni. 
Tel. 042/719-56-78. 

Zatrudnię szwaczki, mile widziany cały 
zespół, prasowaczkę, stała praca. Firma 
o ugruntowanej pozycji na·ryoku. 
Tel. 0421710-89-94, 0661-918-208. 

Zatrudnię szwaczki na dzianinę. 
Tel. 042/719..JS.64, 060~11M184. 

Zatrudnię szwaczki, dzianina. Głowno. 
Tel 0602-106-919. 

Zatrudnię kierowcę z kat B, C po kraju 
z okolic Głowna, Strykowa. 
Tel. 0605-046-558. 

Przyjmę pracę chałupniczą 
oprócz szycia. Tel. 0696-031-781. 

Zatrudnię na okres żniw kombajnistę, kierow
cę ciągnika na prasę z praktyką, mechanika 
znającego się na prasach Z..224 i kombajnach 
zbożowych. Tel. 046/838-63-79. 

Zatrudnię kierowcę kal C, E + HDS. 
Tel. 0501-043-869. 

Zatrudnię kucharza. Tel. 0693-827-287. 

Firma zatrudni magazyniera, elektronika 
(wymagany język angielski) oraz dziewiaiza. 
Dobre warunki płacowe. 
Tellfax 046/830-21-05. 

Zatrudnię mlodą, energicmą w sklepie 
spożywczym w Łowiczu, najchętniej 
po szkole handlowej. Oferty proszę składać 
w w/w sklepie - Łowicz, 
ul. I I-ego Listopada 14. 

Przyjmę pomomika do prac wykończ.enio
wych. Tel. 0608-189417. 

Perkusista podejmie pracę w zespole. 
Tel. 0889-973485. 

Restauratja w Domaniewicach (między 
Łowiczem a Głownem) zatrudni na stale: 
kemerki, kelnerów oraz kucharzy. 
Tel. 0607-930-234 w godz. 16.00-18.00. 

Zatrudnię szwaczki i chałupniczki 
do szycia spodni. Tel. 0513-806-839. 

Zatrudnię mechanika, umiejętność 
spawania, wykształcenie min. śred
nie, mile widziana obsługa kompute
ra„Praca w Kiernozi, „Unichłód". 
Tel. 0606410-952, 024/2n.s2-42. 

Zalrudnię kierowcę C+E. Tel. 0604-212-720. 

Zatrudnię operatora maszyn rolniczych, 
Tel. 0505-072-821. 

Rencistka poszukuje pracy. 
Tel. 0885-271-373. 

Zatrudnię piekarza, cukiernika w Białej 
Rawskiej Tel. 046/815-91-02. 

Zabiorę 2 osoby do pracy do Szwecji. 
Wyjazd 13 lipca. Tel. 0601-158-029. 

Firma okienna zatrudni handlowców 
z własnym samochodem osobowym 
lub dostawczym, Rawa Mazowiecka. 
Tel. 046/814-51-21. 

Przyjmę dwie stażystki (pakowanie 
papieru toaletowego), Bumi, Skierniewice, . 
Graniczna 52. Tel. 046/835-90-83. 

Spółka produkcxjna w Babicach koło War
szawy zatrudni od zaraz głównego księgo
wego. W roku 2007 spółka pu.enosi się 
do Skierniewic. E-mail: gajda@rudvan.pl 

Zatrudnię pracownika budowlanego, kieru
nek płyty KG, gipsy, praca w okolicach. 
Piaseczna. Tel. 0608-350-462. Sprz.edam skórzane i nie tylko - kanapy, 

wypoczyoki, fotele (używane). 
Suknia ślubna biała z koronką, rozm. 4244: Tel. 046/832-22-32, 0505-053-552. 
Tel. 0663-675-148. 

Przyjmę pracownika do montaż.u okien. 
Tel. 0502-213-373, 0421710-73-73. 

Zatrudnię osobę do wykańczania wnętrz. 
Tel. 0694-28-74-47. 

Sprz.edam barakowóz budowlany i silnik 
do łódki elektryczny. Tel. 0608-171-821. 

Suknia ślubna, rozmiar 38-40. 
Tel. 0502-55-60-50. 

Beczki po olejach silnikowych 200 I, 60 I, 
30 1- sprzedam. Tel. 0421719-3742. 

Stemple - spizedam. 
Tel. 0609-129-266. 

Sixzerlam bramę. 
Tel. 0421719-98-39. 

Oryginalne, białe dziecinne łóżeczko 
firmy Drewex, stan idealny - sprzedam. 
Tel. 0693-699-772. 

Tanio komplet mebli do pokoju dziennego 
-sprzedam.Skierniewice. Tel. 046/83-10-293, 
.05Ql-~9,00-?6. 

Sprz.edam opony 215/60/15, migomat. 
Tel. 0508-747-232. 

Sprzedam niedrogo cykliniarkę bębnową 
w bard7.0 dobrym stanie. Pilnie. 
Tel. 046/833-3745. 

Sprz.edam szklarnię 600 ro, komin, 2 piece, 
13 tys. Tel. 0606-529-316. 

Sprzedam zbiorniki 1000 litrów. 
Tel. 0602-660-126. 

. 
PRACA 

Zwrot podatku z pracy , Niemcy, Europa 
Zachodnia. Tel. 071-385-20-18. 

Miody, wykształcenie średnie - matura, W"0-

gulowana służba wojskowa, stolarz meblo
wy z praktyką, prawo jazdy kat B - podejmie 
P'!'S· Tel. 0501,707~57: ~. .~ 
Z.alrudnię fiyzjerkę. 
Tel. 0604-108-443. 

Zatrudnię stolarzy, Głowno. 
Tel. 0696-033-527, 0668-206-250. 

. Zatrudnię do pracy na kombajnie Bi7.oo ope
ratorów z uprawnieniami na okres żniw. 
Tel. 046/861-16-27 od 8.00-16.00. 

Zatrudnię kierowcę C +E. Jazda na terenie 
kraju. Tel. 0604-754-098. 

Przyjmę do pracy piekarza. Piekarnia Ilów. 
Tel. 0508-230-1 OO. 

Pilnie zatrudnię ekspedientkę do skle
pu, gm. Kocierzew. Tel. 0607-08!Mi10, 
0660-080-322. 

Zatrudnię pracowników ogólnobudowla
nych + prawo jazdy kat B. 
Tel. 0600-57-55-55. 

Zatrudnię kierowcę z własnym samochodem 
do rozwożenia pizzy. Tel. 046/834-93-92. 

Przyjmę ekspedientkę do sklepu spożywczo 
- prz.emyslowego. Tel. 0607-740-607. 

Oferujemy pracę dodatkową - kontroler 
biletów w komunikacji miejskiej, 
Skierniewice, Łowicz i Sochaczew. 
Tel. 0504-097-331. 

Przyjmę do pracy przy instalacjach anteno
wych. Tel. 0512476-741. 

Poszukuję opiekunki do dzieci, 
okolice Kiernozi lub Kocierzewa. Zatrudnię ślusarza, spawacza. Kowiesy, 
Tel. 0509-298-$1. Chojnata 23A, S. lmioła. Tel. 046/831-73-31. 

ftrw~jiuie.p~GOWil<Dlll b.u.d0vlano- ·"ZA;~~ TG!. Q{i(\:9zy-5..36,. 
remontowych oraz pomocników. Pilne. Z.abudnię mgr fannacji, kierownika apteki. 
Tel. 0502-179-888. Tel. 0601-374-016. 

Zatrudnię kierowcę z kat C+Ezdoświad=- Tel. 0696-098-909. 
niem - trasy międzynarodowe, Rawa Kolektory słoneczne - wykonawstwo, 
Mazowiecka. Tel. 0601-370-350. montaż Tel. 0696-098-909, 0608-101-676. 

USŁUGI WIDEO 
Cyfrowe wideofilmowanie, 
fotografowanie, pełna obróbka 
komputerowa, DVD. 
Tel. 046/837-94-85, 0608-484--079. 

Wideofilmowanie cyfrowe, obróbka 
komputerowa - tanio. Tel. 0606-852-557. 

Wideofilmowanie. Tel. 0607-916-00 I. 

Studio „Kroton" -·nagrania cyfrowe, DVD, 
montaż - tanio, solidnie. Tel. 046/8374748, 
0606-870-767. 

Wideofilmowanie - profusjonalnie, tanio. 
Tel. 0600-447-843. 

Wesela - profesjonalnie, tanio, DVD. 
Tel. 046/837-52-23, 0606-312-048. 

Wideofibnowanie. Tel. 0608475473. 

Wideofilmowanie, tel. 0698-618-749. 
Fotograf, tel. 0602-695-737, 
www.fotojack.prv.pl. 

Cyfrowe wideofibnowanie - tanio, solidnie. 
Tel. 0603451-221. 

Wideofilmowanie, obróbka komputerowa, 
nowe animacje, profesjonalnie - tanio. 
Tel. 046/837-79-81, 0606-302-466. 

Fotograf, ślub, chrz.est, portret, plener, 
wnętrza, retusz starych zdjęć, strony 
internetowe. Tel. 069249-55-43, 
www.tiny.pVtchc. 

Video - Foto, magia obrazu. 
Tel. 0696-011-351. 

Nie ryzykuj utraty bezcennych 
wspomnieńl Przegraj pamiątkowe 
kasety wideo pa płytę DVD. 
Tel. 0~20-300. 

Przegram kasety wideo na plytę DVD, 
24 h. Tel. 0508-132~. 

Foto-Video „Clip'', śluby, komunie, chrzty, 
przegrywanie z kaset VHS na DVD, tanio. 
Tel. 0661-123-002, 0606-218-624. 

USŁUGI 
INSTAL.-BUD.-REM. 

Układanie kostki brukowej. 
Tel. 0508-286-519. 

Remonty kompleksowe mieszkań. 
Tel. 0668-262-745. 

Usługi remontowo-budowlane, 
docieplanie budynków, wykańczanie 
-wnętrz od A do Z. Wycena gratis. 
Faktury VAT. Tel. 046/830-24-65 po 20.00, 
0510-158-877. 

Układanie glazury, terakoty, panele, gladź 
i inne wykończenia. Tel. 046/838-20-56, 
0600-626-760. • 

./ PROJEK.T 

.Centrum Sprzedaży Rynien I Błacho
dachówkl, ul. Nadbzurzańska 28a, 
Łowicz, PPHU „Kosmo" Witold Ko
smowski oferuje po najniższych ce
nach błachodachówkę szwedzką i fiń
ską, blachy trapezowe, podbitkę i ryn
ny. Krycie dachów - usługi dekarskie. 
Tel. 0600-367-696, 046/839-28-Q). 

Krycie dachów. Tel. 0604-456-925, 
060840!Mi86, 0694-S54-243, 
0604459-448, 0609-846-316, 
0503-105-024, 0694-470-614. 

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, malo
wanie, tapetowanie, schody w panelach. 
Tel. 046/837-10-33, 0609-541-373. 

Elektroinstalacje, domofony, bramonapędy. 
Tel. 0506-293-053. 

Wykopy fundamentów szamb, usługi kopar
ko-spycharką, odwodnienia gruntów, 
budynków. Tel. 0606-932-907. 

Balustrady re stali nierd7.ewnej, daszki 
łukowe. Tel. 0504-065-376. 

Spawanie aluminium. Tel. 0504-065-376. 

Instalacje i centralki telefoniC211e, domofony, 
bramofony. Montaż, naprawy, konseiwacja. 
Tel. 0601-207-689. 

Profesjonalne instalacje sygnalizacji 
włan1ania, po-żaru, kontroli Clostępu, 
nadŻ.oru wizyjnego (monitoring). 
Tel. 0601-207-689. 

Spawanie aluminium, kwasówki, żeliwa 
oraz plastiku, ul. Warszawska94. 
Tel. 0698467-889. 

Usługi hydrauliczne, nowe technologie 
- solidnie. Tel. 0505-775-266. 

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

Vertal - żaluzje poziome, pionowe. Rolety 
materiałowe i antywłamaniowe. Siatki 
przeciw owadom. Produkcja i montaż. 
Tel. 0602-736-692, 0602-297-257. 

Usługi koparko-ładowarką Caterpillar. 
Tel. 0604-224-439. 

Kominki, projektowanie, móntaż, 
serwis, 200 wzorów. 
Tel. 046.'837-84-92, 0602-282-415. 

Usługi hydrauliczne - pełny zakres. 
Sprzedaż, montaż pieców c.o. 
Tel. 046/838-75-53, 0601-379-355. 

Do wynajęcia podnośnik elektryczny 220V, 
wysokość podnoszenia do 12 m, udźwig 
170 kg. Tel. 0608-627-977. 

REKLl>iMA 
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u NAS WARTO DAĆ OGtOSZENIE 
Każde ogłoszenie drobne zamieszczone do.druku w No\l\iym 
Łowiczaninie oraz Wieściach z Głowna i Strykowa, ukaże się 
także we współpracujących z nami gazetach Głos Skierniewic 
oraz Głos Rawy Mazowi.eckiej. Bez żadnych dopłat! 

Modernizacja łazienek, kuchni, schodów, 
elewacji zewnętmlych. Gwarancja montażu. 
Tel. 0602-048-497. 

Glazura, terakota, gładzie, panele itp. 

Usługi elektryCZ11e. Montaż instalacji i urzą
dzeń elektryCZ11ych. Alarmy i domofony. 
Prace kontrolno-pomiarowe. 
Tel. 0602-779-602. 

Tel. 0508-313-799. Usługi hydrauliczne. Tel 0603-917-448. 

Remonty, adaptacje. Tel. 0607-196-356. Dachy kryjemy blachą i papą. 

ŚWiecowanie uszu. Tel. 0887-044-104 
od 18.00-21.00. 

Śluby - Jaguar (wolne terminy) - niedrogo. 
Tel. 0880-484-253. 

Naprawa spa.ętu AGD - części. 
Tel. 0510-158-880. 

Remonty - kompleksowo. Tel. 0604-182-211. Z.espó1 muzyCZ11y z wokalistką- wesela 
Tel. 0600-614490. Kompleksowe usługi budowlane. Tel. 0502-473-091. 
Profesjonalne remonty. My pracujemy - Ty masz spokojną głowę. Naprawa komputerów. Tel. 046/837-74-21, 
Tel.0691-774-281. Tel. 0602-779-602 0500-104-432. 
Hydrauliczne c.o„ C.W.U. Usługi budowlane i remontowe. Gładż-gla- Rolety, żaluzje, moskitiery _ nowocze-
Tel. 0691-774-281. zura-terakota-malowanie. Tel. 0602-779-602. sne systemy do katdego typu okien, 

Docieplanie budynków, tynki akrylowe, Dachy, tanio, szybko, solidnie i gwarancja. także bez wiercenia. Łowicz, 
gładź, sufity podwi=ne, gipsy, malowanie. Tel. 0502-478-440. ul. Ikara 10. Tel. 046/83744-25. 
Tel. 0695-135-937, 0606-483-403. Tynk\ maszynowe gipsowe i cementowo Z.espółmuzy=y-wesela Tel0667-353-866. 
Budowy od podstaw budynków mieszkał- -wapienne. Tel. 0602-779-602. Wywrotka - pnewóz piasku, żwiru. 
nych i gospodarczych, ogrodzeń z klinkieru. Docieplania budynków. Tynki akrylowe Tel. 0604-285-326. 
Tel. 0606-336-257. i mineralne. Tel. 0602-779-602. Naprawa spa.ętu AGD, domofony. 
Zł!Jmowanie pojazdów, zaświadczenia Malowanie, tapetowanie, gładź, glazura, te- Tel. 046/837.S1-S8, 0691-$61-244. 
na miejscu, możliwość odbioru, skup rakota, płyty karton/gips. Tel. 602-779-602. Tatra wywrotka _ transport żwiru itp. 
samochodów. Tel. 0602,123-360. Odnawianie wanien. Tel. 0600-STIMl26. Tel. 600-895--026. 
Hydrauliczne usługi c.o„ wod.-łlan. 
- tanio, krótkie tennlny, z gwarancją. 
Tel. 046/837-19-29, 0506-(M)4.122. 

Dach-Lux, Grzegorz Kosmowski ofe.. 
ruje sprzedaż blachodachówek, da
chó-k ceramicznych, blach trape
zowych, rynien renomowanych flnn, 
podbitkę I inne akcesoria dacho-. 
Dobra jakość, konkurencyjne ceny. 
ŚWladczymy usługi blacharsko-dekar
skie, krycie dachów. Łowicz, 
ul. Jana Pawia li 23. 

Elektryk - domy, mieszkania, biura, budynki 
przemysłowe. Alarmy - pomiary elektryczne. 
Tel. 0602-779-602. 

Cyklinowanie i układanie. 
Tel. 046/835-22-56. · 

Wanny - odnawianie. Tel. 046/830-37-61, 
0603-753-973. 

Wykoóe7.eniówka - budowlanka. 
Tel. 0603-753-973. 

Podciśnieniowe pranie dywanów, wykła
dzin, tapicedci meblowej. Tel. 046/837-73-07, 
0694-876-103. 

Anteny RTV-Sat, profesjonalny 
montaż, naprawy. Tel. 0601-147-609. 

Pomoc w odzyskiwaniu składek nieprzeka
zywalnych przez ZUS do OFE. 
Tel. 0602-261-273. 
Krajowy pnewóz osób, busy, 
18 miejsc, 8 miejsc. Tel. 0602-681-641, 
046/838-70-32. 

Zlecę przewiezienie samoChodami l OO 
wywrotek ziemi na działkę. 
Tel. 05 I 2-159-562. 

MATRYMONIALNE 
Miły, wykszłałcOny, 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 wła
sną działalność gospodarczą 
lub poważny biznes, w którym pomo
gę. Jestem o stałym dochodzie. 
Tel. 0502"'104--053. Poważne oferty, 
Przelotne romanse mnie nie intere
sują. 

Sprzedam rozrzutnik obornika Tandem, 6 t, 
rozrzutnik dwuosiowy, siewnik 3 m, wagę 
stacjonarną I I, wagę samochodową, ciąganą, 
słomę belkowaną. Tel. 0660-593-920. 

Kombajn buraczany jednoaędowy Stoll 
- sprzedam. Teł. 0502-930-811. 

Sprzedam jęczmień, pszenicę. 
Tel. 024/277-72-87. 

Sprzedam Ursus 2812, 1997 rok, prz.e117.ąsa
czo-zglllbiarkę 5. Tel. 0694-759-401. 
Sprzedam kombajn Biz.on Z--056, ciągnik · 
C-330. Tel. 0241277-48-09, 0693-555-430. 

Sprzedam kombajn ziemniaczany i ciągnik 
C-385. Tel. 0660-728-892. 

Ziemniaki jadalne - sprzedam. 
Tel. 046/838-35-23. 

Pług 3-sloliowy - sprzedam. 
Tel. 046/838-14-48. 

Jestem wdowcem, mam 64 lata, poszukuję Żyto, mieszanka - sprzedam. Skaratki Piaski 
skroomej Pani, OlO'Że być inwalidka. li, tel. 0880-719-185 wi~ 
Tel. 0500-473-227. Sprzedam jałówkę na samym wycieleniu. 

Tel. 046/838-13-86. 

Sprzedam taleu.ówkę 20, kultywator 2, 7 m 
Tel. 0693--070-759. 

Bielarlca, grabiarlca, wialnia - sprzedam. 
Tel. 0692-101-989. 

Sprzedam mieszankę zbożową, słomę belowa
ną. Tel. 046/838-15-16. 

Sprzedam Ursus C-360, prasa Z-224/l, 
Olkan 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 !014, 1998 rok; Biz.on Z--056 
-sprzedam. Tel. 0501-504-723. 

Ursus C-385A 4x4 - sprzedam. 
Tel. 0500-222-737. 

Sprzedam bryczkę. Tel 0601-662-927. 

C-360; przyczepa - sprzedam. 
Tel. 0503-952-792. 

Psz.enica - sprzedam. Teł. 046/838-74-82. 

Psz.enica - sprzedam. Tel 046/838-78-38. 

Siewnik 17-fZl(dowy, konny oraz z.etor K-25, 
stan bdb i drugi na cz.ęści lub do złożenia 
- sprzedam. Teł. 0695-727-628. KOMPUTERO 

·-PISANIE 
Siecz.kamia samobieżna Maral 190, 260 KM, 
1994 rok, 886 MTG, Kemper, gniotownik, 

Oponę używaną 14,9128, dwie osie do wozu klimatyzacja_ sprzedam. Tel. 0504-717-048. 
zfelgami-sixzedam. Tel.. 0838-82-12, Komputeropisanie, rysunki, wykresy - tanio 

i szybko. Łowicz Tel 046/837-78-71; 
0602-277-013. 

Komputeropisanie - tanio. Tel. 0600-539-459 
po 14.00. 
l(omputerowe przepisywanie prac, wykresy, 
rysunki - szybko, solidnie. 

0607-809-220. 

Jałówka wysokocielna, silnik C-385, kabina 
Jelcz 315 -sprzedam. Tel. 046/861-12-92. 

Mieszanka, pszenica. Tel. 0605-224-393. 
Widlak Rak, I 991 rok - sprzedam. 
Tel. 0509-293--050. 

Kombajn zbożowy Z--050, przyczepa zbiera
jąca T--050/2- sprzedam. Tel. 0880-507-351. 

Opryskiwacz plecakowy z motorem; drzwi, 
okna z demontażu - sprzedam. 
Tel. 046/838-33-44. 

Tel./fax 046/837-61-31, 0509-729-619. 

Pranie dywanów, tapicerek, 
mycie okien. Tel. 0608-172-338, 
046/832-82-12. Projekty grafi=e, przygotowanie do druku, Teł. 0693-552-236, 046/837-27--00. Wycinacze kiszonek; agregat uprawowy 

2,20 m, 5 m, Gruber 2,1 m; śrutownik bijako
wy; pług 3-sloliowy obrotowy; siewka 

Sprzedam jałówkę na wycieleniu. 
Tel. 0698-967-471. 

Sprzedam kombajn zbożowy 
Volvo S830, szer. robocza 3 m. 
Tel. 046/839-20-11. 

Krycie dachów. Tel. 046/837-51-31. lnstalacjeelektry=e,alannowe, IITY, 
Profesjonalne układanie glazury, terakoty, domofony, videodomofony, pomiary. 

baneiy, szyldy. Tel. 046/837--09-37 od IO.OO Komputeropisanie. Tel. 046/833-10-79. 
do 18.00, 0694-646-915. 

paneli podłogowych. Tel. 046/837-62-69, Tel. 0602-779-602. Do wypożyczenia dekoracja sali weselnej. 
Tel. 0698-398-871. 0503-634-974. 

Tynki agregatem, cementowo-wapienne 
i gipsowe. Tel. 0502-228-972, 
046/863-31-74. 

Glazun1, terakota, panele, gładzie, itp. 
Tel. 0508-313-799. 

Schody, poręcze, drzwi, podłogi, inne 
(wyrób i montaż). Tel. 046/837-59-11, 
0606-617-497. 

Żaluzje, rolety. Tel. 046/830-37-61, 
0603-753-973. 

Dachy, konstrukcje, pokrycie, przeróbka 
Tel. 0509-822-409. 

Usługi koparlco - ładowarką, odwodnienia 
terenów. Tel 0500-133-814. 

Tek-Dom - ocieplanie budynków w sz=:li
ny międzymurowe granulatem styropiano
wym. Tel. 046/833-38-50, 0601-692-248. 

Śluby VW Passat, 2004 rok, srebrny - tanio. 
Tel. 0604-838--050. 

Śluby - Mercedes „Okularnik". 
Tel. .0692-747-704. 

Śluby-oprawa muzyCZlla, ienor, slaZypce, flet. 
Tel. 0885-126-665. 

Pożyczki bez biku do 20000 zł. 
Tel. 0667-790-633. 

Glazura, terakota, gipsy, docieplanie budyn- Gładź, glazura, terakota, malowanie. 
ków, płyty gik, malowanie, panele podłogo- Tel. 0885-3 J 6-998. 

Śluby oryginalną Warszawą. 
Tel. 0505-238-ll5. 

we. Tel. 0693-332-598. 

Fachm~ - usługi hydrauliczne, 
nowoczesne technologie zgrzewcze. 
Tel. 0889-419-137, 0461837.S7-&1. 

Hydrauliczne - solidnie, niedrogo. 
Tel. 0601-147-609. 

Elektryczne - przeróbki, naprawy. 
Tel. 0601-147-609. . 

Malowanie, tapetowanie, gładź, płyty gik, 
panele podłogowe. Tel. 0608-685-867, 
046/830-00- i 4. 

Hydrauliczne - tylko nowe budynki, 
bełpłatna wycena materiałów i robocizny. 
Tel. 0602-882-617. 

Docieplanie budynków granulatem styropia
nu (szczelin ściennych). Tel. 0603-293-106. 

Nowe systemy w:rewcze, wodnokanali=yj
ne, kotły ekogro=k, miał. Głowno. 
Tel. 0602-882-617. 

Tynki gipsowe, agregatem, wylewki. 
Tel. 0500-037--006. 

Usługi remontowe, wykończ.enia wnętrz, 
glazura, terakota, docieplanie budynków, 
klinkier. Tel. 0880-542-743. 

Wykończenia wnętrz. 
Tel. 0600-225-256. 

Instalacja elektryczna, alanny, 
domofony, videodomofony. 
Tel. 0609-688-506, 0691-715-506. 

Tanio prace wykończeniowe, glazura, terako
ta, gładź gipsowa, malowanie, plyty k/g i inne. 
Tel. 046/837-61-09 wieczorem. 

Glazura, terakota, gładzie itp. 
Tel. 0508-313-799. 

Remonty, gipsy, mwy, tynki, ocieplenia 
Tel. 0693-791-487. 

Usługi hydraulic7J1e - miedź, inne. 
Teł. 0698-402-521. 

INNE USŁUGI 
Meble pod wymiar - kuchenne, biurowe, 
szafy z drzwiami pnesuwnymi. Solidnie. 
Tel. 0501-707-65.7. 

Usługi transportowe - Renault Master, 
faktury VAT. Tel. 0607-406-024. 

Naprawa komputerów i inne usługi 
komputero-. Tanio i solidnie. 
Tel. 05()5.()06.331. 

Cięcie drzew niebezpiecznych. 
Rodzina Szychowscy. 
TeUl604~1-092. 

Z.espół - żywa, dynamiczna muzyka, akorde
on, saksofon, gitara, wodzirej. Bajeczne oświe
tlenie, bańki mydlane. Teł. 0608-433-199 
wiCC2Xlrelll. 

Anteny - montaż, instalacje. 
Tel. 0601-306-566. 

Z.espół - wesela. Tel. 046/838-66-46. 

Śluby limuzyną. Tel. 0604-344-609. 

Usługi transportowe Lublin kontener 12 m'. 
FVAT na życzenie. Tel. 0601-297-794. 

Dezynsekcja, delatyzatja w HACCP. 
Tel. 0504-171-191, 044/125--02-95. 

RTV Serwis - naprawy gwarancyjne 
i pogwarancyjne, autoryzacje flnn: 

Wynajem sali na wesela, komunie 
I inne imprezy okolicznościowe. 
Sala do 120 osób. Łowicz, 
ul. Powstańców 15, tel. 0501-129-752. 

Masaż klasyczny Oecznicy, relaksacyjny, 
sportowy). Tel. 0509-838-378. 

Dojeżdż.am codziennie do Łęczycy z Łowi
cza, w godz. 8.00-16.00 - wolne miejsca. 
Tel. 0505-200-278. 

0tWarty Fundusz Emerytalny- pośrednictwo. 
Tel. 0605-149-263, 046/815-97-73. 

Z.aginęla legitymacja słuchacza m 759/03. 
Tel. 0695-977-566. 
Zaginęła legitymacja studencka m 4271 I. 
Znalaz.cę prosimy o kontakt 
Tel. 0601-851-421. 

Potrzebny transport 5 ton owoców, 
gm. Kowiesy. Tel. 0503-571-268. 

Zawiozę do ślubu, Mercedes, srebrny 
metalik. Tel. 0697-998--015. 

CB radio naprawa Montaż dostrajania anten. 
Teł. 0603-445-053. 

Ogrody - oczka wodne - systemy nawadnia
jące, projekt i profesjonalne wykonanie. 
Tel. 0503-607-085, 0660-636-814. 

Śluby, Audi A6, srebrny metalik, limuzyna 
Tel. 0697-725-858. 
Otwarty fundusz emerytalny ,,Alians". 
Tel. 0501-975"297. 
Naprawa sprzętu AGD, Skierniewice, 
ul. Batorego 37139. Tel. 046/832-62--03. 
Se.wis-komputerów. Tel. 0507--016-837. 

Sony, Philips, LG, JVC, Thomson, Księgowość-pełna, uproszczona, VAT, ZUS, 
Wykończenia, remonty. Tel. 0888-978-225. Samsung, Pioneer, Sharp i Inne. kadry, licencja MS. Tel. 0693424-793. 

Łowicz, ul. Krakowska 11. Wesela, zespół z wodzirejem, najtaniej. Wynajem zag~, utwardzanie 
powier?.Chr\i z kostki. Tel. 0601-303-279. 

Malowanie, gipsowanie, panele podłogowe, 
ścienne, płyta k/g. Tel. 0668-462-197. 

WC drewniane (wychodki), no-
- 320 zł. Nieborów 144 (tartak). 
Tel. 0510-820--072. 

Tel. 046/837-~. Tel. 0604-63--07-93. 

Śluby- czarne BMW 3, BMW 5. Profesjonalna obsługa imprez mu-
Tel. 0508-909-732. zycznych, flnnowych, koncerty, we-
Zespół muzyC211y, wesela sela, karaoke. Tel. 0505-700-159, 
Tel. 046/838-39-23, 0601-854-67. www.projectfm.pl 
Z.espół muzyczny. Tel. 0607-777-304, Regeneracja kartrldży, naprawa dru-
0509-766-163. karek u klienta. Tel. 0509-620-300 

Rusztowania warszawskie - wypożyczam. w godz. 8 OO 20 OO 
Przeprowadzki. Tel. 0605-303-836. • " • · 

Tel. 0510-1 24-700. Aby tanio wydrukować pracę dyplo-
Usługi układanie kostki brukowej. Stół wiejski z dowozem - wypożyczę. mową, wypożycz drukarkę atramen-
Tel. 0508-178-189. Tel.0602-674-891. tową lub laserową. Zrobisz to sam 
Hydraulika - olejowe, gaz.owe, węglowe, Prawnik - porady, pozwy, wnioski, najtańszym kosztem. Kiosk 
terakota. Solidnie. Tel. 046/815--08-38. tanio.Tel.046/837-70-Sfi,0512-443-696. przed kinem Polonez. 
Usługi remontowo - budowlane i bydraulicz- DJ - profesjonalnie poprowadzi każ.clą impn> Tel. 0509-620-300, 0508-132-608. 
ne. Solidnie, szybko i tanio. zę - wesela, bankiety, imprezy okolicznościo- www.schodyparkiety.pl 
Teł. 0603-624-879, 0509-042-655. we. Tel. 0604-281-361. Bagażówka, przeprowadzki. 
Gipsy, płyty k/g, malowanie, solidnie. Meble pod wymiar (szafy przesuwne, garde- Tel. 0601-34-71-70. 
Tel. 0501-489-239. roby, kuchnie itp.)- tanio, Tel. 0889-474-502, Osz.czędzaj 60-130"/o na impulsach telefonicz-
Panele, glazura, terakota, malowanie, tanio, 0889-562-i40. nych Tel. 0513-135-270. 
solidnie. Tel.0694-28-74-47. Polecam samochód do wynajęcia Projektowanie i aranżacja wnętn. 
Docieplania budynków, płyty k/g, gładź na uroczystości ślubne. Tel. 0511-924-740. Tel. 0607--074-605. · 
gipsowa, malowanie. Tel. 046/832-73-78, Usługi infonnatyczne i konserwacja sprzętu Profesjonalna oprawa muzy=a - DJ 
0604- 136-932. komputerowego. Tel. 0696-803--050. - wesela, poprawiny. Tel. 0603-698-875. 
Panele, terakota. Tel. 0694-287-447. Kredyty gotówkowe również Zaklad stolarski wykonuje schody, parapety, 
Murowanie budynków mieszkalnych dla zadlu7.onych. Tel. 0502-762-462. drzwi i inne, Skierniewice. Tel. 0886-661-489. 
i gospodarczych. Tel. 0661-251-301. Pranie dywanów, tapicerlci meblowtj, samo- Transportdo I tony, Volkswagen, faktura VAT. 
Kierownictwo budowy. Tel. 0695-!05--025. chodowej w zakładzie i u klienta+ usługi Tel. 0608-894-718. 

·~~ki ~111~iC2111' • ~ -~~lal)e. Tel.O~Ol.43.l--978, ·. ,D,k~ra'.1] . W8$el_nm,-Pe1<e>.mor-
'-~~ 9.ifJ».~J><Wn~ili~...:-~~~J Wł~)!>fthiif~ •~1'fa. · ~~JJ 

0668-829-361. nie. Tel 0606-908-346. . Tei. 0505 ,1r511!1.t152"'~76. 

NAUKA 
Chemia Łowicz, tel. 0508-186-335. 

Glęboki relaks. Tel. 0887-044-104 
w godz. 18.00-21.00. 

Matematyka. Tel. 046/837-85-96. 

Matematyka - korepetycje, nauczyciel. 
Tel. 0502-982-594.. 
Matematyka. Tel 046/837-85-96. 

Niemiecki, rosyjski - tłumaczenia 
Tel. 0693-833--062. 

Niemiecki. Tel. 0508-232-660. 

Angielski rano bądź wieczorem, tanio. 
Tel. 0692-696-228. 

ROLNICZE 

Schład2.alniki do mleka, różne pojemności, 
5eiwis, gwarancja Tel. 046/833--07-27, 
0505-039-888. 

Suche wysłodki melasowane i sypkie 
- sprzedam. Tel. 046/839-28-71, 
0602-235-159. 
Malowanie obór, odkażanie, odmuszanie. 
Tel. 0504-171-191, 044/725--02-95. 

Dmuchawy do zbo-ża niemiecki - sprzedam. 
Teł. 0241356-27-60 do 20.00. 

do nawozu; siewnik, dmuchawa do zboża, 
sieczkarnia jednoaędowa do kukurydzy. 
Tel. 0509-293--050. 

Kupię Tura do C-360 lub C-330, sieczkarnię 
do Bi7.ona. Tel 0604-557-182. 

Sprzedam pszenicę, dmuchawę do siana 
- 250 zł. Tel. 046/838-75--0 I. 

Maszyna wałkowa do cebuli - sprzedam. 
Tel. 046/838-2-61 wieczorem. 

Mieszanka i owies - sprzedam. 
Tel 0608-726-253. 

Sprzedam jałówkę na wycieleniu, czetWona, 
termin26.07.06. Teł. 0691-989-118, Krępa 15. 

Sprz.edam śrutowniki bijakowe, ssąco-doczą
ce, 7,5 i 11 kW; dmuchawę; pług obracalny 
3 mały. Tel. 046/838-46-19, 0691-979-270. 

Sprz.edam słomę i owies. Tel. 046/838-77-82. 

Sprzedam roZIZUtnik. Tel. 046/838-75-53, 
0601-379-355. 

SprZedam Ursus 4512, 1993 rok, siewnik 
poznaniak 2, 7 m, pług 3-slobowy, 
kultywator 16. Tel. 046/838-12-50, 
0880-876-028. 

Sprzedam 2 t żyta. Chą.5no 37, 
tel. 0609-788-366. 

Kupię owies, pszenicę, pszenżyto. 
Teł. 0693-841-304. 

Sprzedam jałówkę wysokocielną, wycielenie 
30.VI. Tel. 046/838-46-51, 0694-567-258. 

Sprzedam warchlaki duńskie i lltew- Sprzedam prasę Class 46. Tel. 607-168-196. 
skie. Tel. 0504-270-890, 06()6.317-861. Sprzedam kombajn Biz.on Z--056. 
Żyto- sprzedam. Tel. 046/839-29-89. Tel. 0600-335-473. 

Gospodarstwo rolne o pow. 1,5 ha z budyn
kami. Tel. 0600-498-272, 0606-214-ff'ł. 

Sprzedam jęczmień, żyto, pszenżyto. 
Urzecze 48, tel. 046/838-77-14. 

Dmuchawa do zbo-ża (polska)+ IO m rury. 
Tel. 0606-479-819. 

Silos paszowy, silos po cemencie. 
Tel. 0606-479-819. -

avante® 

Debiut roku 2005 

oczekuj i wymagaj więcej .. „ 

Sprzedam ciągnik C-360 3P, 1988 rok. 
Tel 0667-459-959. 

Sprzedam 3 jałówki na ocieleniu. 
Wojewocha I 7, teł. 046/838-25--04. 

Kupujemy kosiarki ciągnikowe listwo
we Osy, zgrabiarki zawieszane do sia
na Sloneczka. Cena atrakcyjna. 
Tel. 046/838-72-80. 
Sprzedam jałówkę na wycieleniu. 
Tel. 046/838-23-50. 

Sprzedam jałówkę, wycielenie: 15.07 .06. 
Tel. 046/838-12-12. 
Ciągnik MfZ-80, Białoruś, 1975 rok, spraw
ny technicznie, rejestrowany, dokumenty, 
nowe ogumienie, radialki, stan bdb 
- sprzedam. Tel. 0668-807-104. 

Agregaty prądotwórcze od 3-160 kW, ker
swry, słlniki MTZ, 914, 1214, części ciągni
kowe różne, paski klinowe, Ducato 2.5 TD 
zamienię na ciągnik C-330, nowy. 
Tel. 0504-475-567. 

Kupię maszynę czysz.czącą do cebuli 
Tel. 046/838-13-27. 

Sprzedam jałówkę na wycieleniu. Mysłaków 
189, tel. 046/838-50-27. 

Sprzedam 0,84 ary ziemi. Rożniata Józef 
Rogóżno 117. 

Sprzedam żyto, jęczmień, mieszankę, słomę. 
Teł. 046/838-17-64. 

Spu.edam żyto, mieszankę, słomę re sterty. 
Tel. 046/838-13-IO. 

Sprzedam kombajn ziemni=y Anna, 
1991 rok, prasę zbierającą Z-224. 
Tel. 0887-408-903. 

Sprzedam sieczkarnię Z-350 + 3 chedery. 
Tel. 0602-709;962. 

Sprzedam kombajn Z--056. Tel 0602-709-962. 
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Sprzedam zboże. Tel. 046/839-13-52. 

Sprzedam dojarkę Alfa wraz z konwią. 
Tel. 0500-204-642 wieczorem. 

Opryskiwacze polo- i sadownicze, Sprzedamkwotęmleczną. Tel.0512-784-778. Sprzedam j«CZITiień. Nieborów. 
Tel. 0600-352-099. 

Sprzedam kombajn zboż.owy MF, sz.er. Sprzedam Pekińczyki. Tel. 0241252-19-95. 
kosiarki rotacyjne, siewki, inne. ursus C-360. Tel. 0507-178-432. 
Środki ochrony roślin. CHEMFIL, 
Dmosin 124. Tel. 046/874-72-88. 

hdr 3 m Tel. 044/710-41-19, 0603-820-790. Sprzedam kozę. Tel. 060949-225. 
Kupię rozrzutnik obornika, kopadę ciągni- Sprzedam owc-,arlci niemieckie, szczeni«ta 

Kupię ciągnik, prasę Z-224. 
Tel. 0607~288. 

Sprzedam beczkę asenizacyjną 2500 I; prasę 
Z-224, 1994 rok. Wygoda 8. 
Sprzedam młóto browarne. 
Tel. 046/838.48-86, 0691~~, 
Sirzedam krowę wysokociełną, tarnin: 
2 lipca Utbańszczyma 17, tel. 0461838-9Q.61. 
Sprzedam pług Grudziądzki 5-skibowy ( 4+ I), 
2004 rok. Tel. 046/861-25-51. 
Sprzedam śrutownik bijakowy 11 kW, 
Odolanów, tel. 046/861-25-51. 

Sprzedam slomę, drut zbrojeniowy 6, 
słupki do siatki. Tel. 046/838-12-30. 

Cięcie drzewa, trak obwoźny, długość 
10,5 m, grubość do 1 m. 
Tel. 0~13-528. 
Sprzedam jałówkę na wycieleniu, termin: 
18 lipca Tel. 046/839-6144. 
Maszyny nowe: opryskiwacze 1780 zł, 
kosiartd 3000 zł, przetrząsacze paso
- 1800 zł, ładowacze tury 3900 zł, 
mieszalniki 3300 zł, śrutowniki bija
kowe 11 kW 3700 zł, rozrzutniki 
7 400 zł, brony talerzowe 2AOO zł, 
rozsiewaca 710 zł I inne - sprzedam. 
Gotówka, raty. Tel. 044/756-40-35, 
0697-210-260. 
3 ha łąki do skoszenia Łowicz., ul. Czajki. 
Tel. 0693441-690. 

Mieszankę zboż.ową - sprz.edam. 
Tel. 046/874-61-62. 

Słomę z mieszanki - suchą, duże bele 
- sprzedam. Tel. 046/874-71-64. 

Sprzedam prasę Z 224 l, 19% rok, stan bardzo 
dobry, kombajn Anna, stan bardzo dobry. 
Tel. 0510-254-536. • 
Sprzedam jałówkę wysokocielną. 
Tel. 0421719-62-03. 

Kosiarkę rotacyjną, silniki eleknyC2Jle, mo
tor, reduktor - sprzedam. Tel. 042!719-59-36. 
Sprzedam ciągnik C-360 3P, 1988 rok. 
Tel. 0601-854-369. 

Ciągnik C-360, rozrzutnik jednoosiowy, 
1995 rok, sadzarkę polską mało używaną 
- sprz.edam. Tel. 0600-780-110. 
Sprzedam kosiarkę rotacyjna - tanio. 
Tel. 0667-790-633. 

Sprzedam ciągnik C-360 3P, 1988 rok. 
Tel. 0604-483-364. 

Sprzedam siewnik, dmuchawę pionową 
do siana, zboża, mały kombajn zbożowy, 
widlak na tył ciągnika Tel. 0602-475-061. 

Sprz.edam świnki getyńskie, ostrouche 
- miniaturlci. Tel. 0603-898-480. 
Sprzedam LTZ, 1998 rok, 60 KM, 4x4, 
550 MTII, stan bdb. Tel. 0604-440-469. 
Młocarnia MZC-4B - tanio spraedam. 
Tel. 0604-44-0-469. 

Sprzedam Claas Merkator 75 - 60, New Ho- Sprzedam jałówkę na wycieleniu. 
land 140; prasę rolującą Claas, prasę kostkę, Tel. 046/839-20-51. 
Zetor 7045 - 5718, Deutz 6202, siewniki 3 m, 
2,5 m. Tel. 046/831-53-88, <J60S-996-104. 

Sprz.edaż romutników, żmijek, talerzówek, 
kabin. Tel. 046/837-53-86. 

Sprzedam owies i mieszankę zlxriDwą. 
Tel. 0608-726-253. 

Sprzedam beczkę asenizacyjną I OOO L 
Tel. 046/838-72-27, 0693-025-952. 
Jęczmień, 5 t- sprzedam. Tel 0241282-23-18. 
Jęczmień i mieszanka zborowa - sprz.edam. 
Tel. 046/861--00-32. 
11 krów mlecmych, 5 jałówek do zacielenia, 
basendomleka9001,dojarkębańkową,siecz
kamia samojez.dna do kukwydzy - sprzedam_ 
Tel. 0502-553-569. 

Sprzedam krowę wysok:ocielną, 7 lat 
Tel. 046/838-80-71. 
Krowa na wycieleniu - sprz.edam. 
Wmx:2lm 75, tel. 0607-458-640. 

Plug 4-skibowy zagonowy U-. zabezpiecze
niach resorowych; pług 3-skibowy obroto
wy; wieloraki; wycinaki do kiszonek; 
Gruber 2, I Om i 3m - sprzedam_ 
Tel. 0241356-24-64, 0512-444-949. 
1,8 ha trawy na siano i przetnąsacz 
karuzelowy- sprz.edam. Tel. 0691-715-4%. 
Sprz.edam przycr.epę samozbierającą 
Jugosłowiankę 2. Tel. 0606-875-501. 
Sprz.edam MTZ82, stan bdb, 1994 rok. 
Tel. 0693-538-486. 
Biz.on Z-056, 1980 rok, stan dobry; przycze
pa zbierająca T -072, 1990 rok, slan bdb 
- spraedam. Gaj 6, gm. Bielawy. 
Ciągnik C-360 3P, stan bdb - sprzedam. 
Tel. 046/837-11-86, 0606-%7-890. 

Sprz.edam siano, słomę, pszenżyto, prasę 
Z-22411, 1998 rok, kombajn Biz.on Z-056, 
stan bdb. Tel. 0668-698-424. 
Sprudam 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. 
Siewnik 25 rurek - spraedam. 
Tel. 0698-334-437. 

Sprz.edam prasę Z-224, 1991 rok, stan bdb. 
Tel. 046/838-22-70, 0695-727-625. 
Sprudam żyto, słomę. Tel. 0504-629-438. 

Sprzedam Ursus C-335, stan dobry. 
Tel. 046/874-61-88. 
Sprzedam słomę z mieszanki w kostkach, 
re stodoły, krowy wysokocielne. 
Tel. 0461838-90-06, 0500-222-737. 

Sprzedam prz.etrząsacz do siana widełkowy, 
stan dobry. Tel. 0504-183-930. 
Sprzedam słomę. Tel. 046/838-13-37, 
0880-263-930. 

Kukwydza - sprzedam. Tel. 024/277-73-52 
po 17.00. 

20 t pszenicy, 20 t pszenżyta - sprz.edam. 
Tel. 0241277-73-12. 
Jałówka na wycieleniu - sprzedam_ 
Reczyre8l. 

Jałówka na wycieleniu - sprzedam. 
Tel. 046/838-30-41. 

Jałówka aa wycieleniu - spraedarn. 
Kalenice IO. Tel. 046/838-82-32. 
Ciągnik C-330, rozrzutnik obornika, kulty
wator, brony 3 ciężkie - sprzedam_ 
Tel. 046/838-85-87, 0606-108-730. 

Krowa na wycieleniu i jałówka - sprzedam. 
Seligów 24. Tel 0500-243-383. 
Jałówka po wyclelenlu - sprzedam. 
Reczyce 33. 

Jałówka czerwona, termin wycielenia: lipiec. 
046/838-92-60 po 20.30, 0667-118-089. 
Krowa aa wycieleniu, 9 lat - spraedam. 
Tel. 046/835-20-30. 

Konwie Alfa Laval - sprzedam. 
Tel. 046/838-80-78 po 21.00. 

Chłodziarka bańkowa 100 I - sprzedam. 
Tel. 046/838-87-36. 
Przyczepa I IL 7 t i 4,5 t- sprz.edam. 
Tel. 0604-890-164 po 16.00. 
Traktor 360 3B, 1985 rok, talerzówka 3 m 
- sprzedam. Tel. 0661-922-891. 
Sprzedam ps7.enicę - spraedam. 
Tel. 046/838-78-46. 
Sprzedam jęczmień paszowy - spraedam. 
Tel. 024/285-39-73. 

Ciągnik 4011 ; siewnik zboż.owy 2,5 m i 4 m 
- sprzedam Tel~0241285-34-97. 

Jałówka na wycieleniu - sprz.edam. 
Tel. 0500-243-279. 
Słoma, duże belki - spraedam. 
Tel. 046/838-73-34. 

Sprzedam ciągnik z prz.ednim napędem For
schnit lub Ursus l O 14 po kapi1alnym remon
cie, w eksploatacji. Tel. 046/856-07-16 
wieczorem. 

Sprzedam sieczkarnię jednorzędową do ku
kwydzy Putingo MEX n Rolation; dmucha
wyzbożowe; agregaty uprawowe 2,5 m; siew
niki zbożowe2,5 m Fiana i 3 m Hassa; kosiar
kę rotacyjną Famami Fohar. Rybaki 
nad Wislą, Tel. 0880-855-911. 
Sprzedam słomę w belkach - tanio. 
Tel. 0241277-97-48, 0663-675-148. 

Sprzedam słomę re stodoły i ziemniaki 
do pasienia Tel. 0600-685-574. 

Sprzedam sieczkarnię jednorzędową 
do kukurydzy Mengela Tel. 024/277-90-52 
wieczorem. 
Sprzedam 2 jałówki i krowę na wycieleniu. 
Tel. 0241277-91-% wieczorem po 20.00. Krzewy ozdobne. Tel. 0421710-73-13, 

Głowno, Ul. Bielawska 35. 
R02JZUtnik 2-osiowy 4,5 t, stan bdb 

Ziemiątorfową-sprz.edam. Tel.0507-105-979. -sprzedam. Tel. 0691-666-967. 
Schładzalnik do mleka, 430 I -sprz.edam. 
Tel. 042/719-56-65, 0663-888-531. 
Zbiorniki o pojemności 30 tys. litrów, 
przyczepkę rolnicząjednoosiową do przewo
zu zwierząt - sprzedam. Tel. 046/874-76-69, 
0607-570-070. 
Sprzedam zboże. Tel. 042/719-56-78. 
Sprzedam prasę kostkującą, 2003 rok. 
Tel. 0603-609-674 po 20.00 
Sprzedam silnik SW 400 do kombajnu. 
Tel. 0503-065-714. 
Agregat do deszczowni, 2500 Vmin. 
z pericińscm. Pompę z przystawką 
do ciągnika, 18001/min. Motopompę 
s1ra7;icką, 1500 Vmin, wydajoolć wody. 
Tel. 0510-281-982. 

Jałówka wycielona i drugą - wycielenie: 
10 lipca - sprz.edam. Tel. 046/838-69-72. 
Używane opony do C-360 - sprz.edam. 
Kocierrew Płd. 15. 

Psrenżyto - sprzedam. Tel. 0608-737-311 
wieczorem 

Młocarnię samoczyszcząca, stan bardzo 
dobry- sprzedam. Tel. 042!7195-719. 

Ciągnik rolniczy T-25, 1984 rok, stan ideal
ny, zarejes1rowany. Tel. 0605-92(}-882, 
0609-311-494. 

Kopacz.ka ciągnikowa, wćn konny w dobrym 
stanie - sprzedam. Tel. 0693-115-320. 

Kopaczka do ziemniaków Z-90, dojarka 
Alfa Laval. Tel. 0502-55.(J0-50. 

Sprzedam kopaczkę zicmniacianą. Mieszankę zbożową - sprz.edam. 
Tel. 0697-714-837. Tel. 046/874-61-62. 
Sprzedam przyczepę samozbierającą Ursus C-335, stan bardzo dobry - sprz.edam. 
Płocką T183/1. Tel. 0697-714-837. Tel. 046/874-61-88 wieczorem. 
Tartak - usługi. Zgoda 6. Brony 5, dmuchawa do zboża - sprz.edam. 
Tel. 0606-303475. Tel. 0503-512-388. = ~Jtr:·~~)vy~~ .I ~~~~\~~~~r; 

Zetor 5340, 2002 rok. Tel. 0507-178432. 
Kombajn ziemnia=ny Anna - sprzedam. 
Tel. 0888-189-139. 

Prasę polską i przycr.epę zbierającą Jugosło
wiankę - sprzedam. Tel. 0508-364-849. 
Ciągnik rolniczy Zetor 7245, z przednim 
napędem, 1989 rok oraz dwa kompresory 
- sprzedam. Tel. 0510-158-921. 
Silnik do kombajnu zboż.owego - sprzecjam. 
Tel. 0601-251-529. 
Zboże paszowe i kukurydzę - sprzedam. 
Tel. 0502-77-29-76. 

Sprzedam kombajn lntemationale 935, 
srerokość 4,20, kabinę plus sieczkarnię. 
Tel. 0663-027-920, 042!716-94-23. 
Siewnik poznaniak, I właściciel, 3 metry, stan 
bardzodobry-sprz.edam. Tel. 0510-333-823. 
Przyczepy 10 i 11,5 t - spraedam. 
Tel. 0605-725-429. 

Psrenżyto - sprzedam. Tel. 042/719-44-33, 
0668-158-571. 

Sprzedam pszenżyto, mieszankę. 
Tel. 046/838-65-73, 0502-585-456. 
Sprzedam słomę w kostkach, siano w dużych 
belach. Stuy Wałiszew 7, tel. 0609-271-934. 

Sprzedam zboże paszowe około 15 t, 
dwie jalówki wysokocielne po dobrych 
matkach. Tel. 046/838-11-74, 
0606-801.$31. 
Dojarki przewodowe, hale udojo-. 
wygrodzenia, zgarniacze obornika, 
świetlłkł kalenicowe, drzwi skrzydło
- przesuwane. Tel. 046/838-17-19, 
0609-788-373. 
Kupię owies paszowy. Tel. 046/838-88-76. 

Mieszanka, pszenżyto - sprzedam. Guźn.ia I 2, 
tel. 0600-893-559. 

Sprzedam Zetora 5211, 1986 rok, stan ideal
ny. Tel. 046/837-13-24. 
Kombajn zbożowy W56, 1988 rok, pługi 
4-S-slobowe (Grudziąiz). Tel. 0600-82-03-74. 

Sprzedam loszki. Tel. 0609-842-747. 
Sprzedam kombajn zbożowy Z-056, 1985 rok, 
przygotowany do iniw, stan dobry, 
czerwony. Zabostów Duży 53. 

kową, kombajn ziemnia=ny, okolice 8-tygodniowe. Tel. 0509-065-751. 
Białej Rawskiej. Tel. 0600-636-990. 

Zatrudnię na okres żniw kombajnistę, kierow
cę ciągnika na prasę z praktyką, mechanika 
znającego się na prasach Z-224 i kombajnach 
zboż.owych. Tel. 046/838-63-79. 
Sprzedam jałówkę na ocieleniu. 
Tel. 046/838-11-24. 

Sprzedam opryskiwacz ręc:zny 
z silnikiem, niekompletny, cena 500 zł. 
Tel. 022/634-0144, 0604-96-92-08. 
Spąedam Bizon Rekord, 1986 rok. 
Tel. 0507-141-895. 

Sprzedam C-360, stan bardzo dobry. 
Tel. 0507-141-895. 

Sprzedam prasę Sipma Z-22411, 1990 rok; Sprzedam beczkę asenizacyjną. 
talerzówkę 16 talerzy- tanio. Tel. 0507-141-895. 
Tel. 0694-517-481. 
Psrenżyto - sprzedam. Tel 0604-179-530. 
Ciągnik Władymir z podstawowymi 
narzędziami, 1983 rok - sprzedam 
Tel. 0509-493-116. 
Sprzedam jałówkę wysokocielną. Osiek 48, 
tel. 046/838-17-12 po 20.00. 
Sprudam l'07J'Zlltnik jednoosiowy _ 
do obornika oraz słomę. Tel. 046/838-78-83. 
Sprzedam Ursus C-360 3P, 1987 rok 
oraz kabinę do C-330. Wygoda 8. 
Sprzedam opony Fannera 149/30. 
Tel. 046/837-15-10. 

Sprzedam jęczmień. Teł. 046/838-74-82. 
Sprzedam kombajn ziemniaczany Anna 
Tel. 046/838-81-06. 

Sprzedam sieczkarnię jednorzędową 
do kukwydzy, typ Potinger MEX II. 
Tel. 046/838-74-45. 
Sprzedam C-330; pług 4; śrutownik 
3-wałcowy. Tel. 0605-925-594. 

Sprzedam kombajn por=kowy 
calorzędowy. Tel. 0604-463-486. 
Sprzedam ciągnik C-330, z turem 
lub bez tura, I właściciel. 
Tel. 0692-199-818. 
Sprzedam prasę kostkują:ą Famaro~ stan 
idealny. Tel 046/838-25-65. 

Maszt widlaka do ciągnika - sprz.edam. 

Sprzedam ciągnik C-360, Ursus 2812 
lub :zamienię na większy. Tel. 046/81-57-599. 
Sprzedam chłodziarkę do mleka 60 I, dwukół
kę ciągnikową. Tel. 0663-613-456. 

Sprzedam ciągnik C-40-11. 
Tel. 0604-681-375. 

Sprzedam słomę prasowaną, kostka. 
Tel. 046/815-73-53, 0697-953-835. 
Sprzedam jałówkę wysok:ocielną. 
Tel 046/835-30-18, Mokra 24. 
Kupię owies, pszenicę, pszenżyto. 
Tel. 0693-841-304. 
Sprzedam ciągnik C-4011. 
Tel. 0511-639-808. 

Borówka amerykańska sadzonki 
- sprzedam. Tel. 0602-42-7144. 

Sprzedam ciągniczek ogrodniczy z osprzętem. 
Tel. 0665-517443. 
Sprzedam zbiornik. na mleko. 
Tel 0608-302-793. 
Sprzedam ciągniczek ogrodniczy jednoosio
wy czeski z narzędziami Tel. 0698-940-574. 

ZWIERZĘTA 

Pawie. Teł. 0603-226-494. 

Owczarki niemieckie - szczeniaki rodowodo
we. Tel. 046/837-23-33, 0508-174-814. 

Sprzedam psa Bernardyna, 9-miesięcznego, 
sukę 5-miesięczną. Tel. 0504-0 l 0-956. 
Sprzedam szczeniaki ow=rka niemieckiego. 
Tel. 0667-626-828. 

Bernardyn 3-miesięczny - sprzedam. 
Tel. 0502-370-026. 

Trzy kucyki szetlandzkie w cenach od 1500 
zł do 3000 zł - sprz.edam. Tel. 0607-174-084. 

Dwumiesięczne kotki oddam w dobre ręce. 
Tel 046-874-72-71, 0691-707-937. 
Skupię króle. Tel. 0500-296-173. 

Sprzedam źrebaka, l ,5 roku. 
Wola Zbrożkowa 64. 

Sprzedam Owczarki podhalańskie. 
Tel. 0692-522-467. 
Młode s=.cnięta, mieszańce, oddam 
w dobre ręce. Tel. 042/719-28-77. 
Sprzedam kozy mleczne, dwa młode koziołki. 
Tel. 0665-683-645. 

Sprzedam szczenięta Beagle. 
Tel. 0606-752-762. 

Oddam kotki w dobre ręce. 
Teł. 046/837-63-72. 

Sprzedam sukę Amstaf, z powodu wyjazdu, 
l rok - tanio. Tel. 0880-689-422. 
SprzedamCockerspaniela. Tel.0600-310-907. 

Sprzedam jamniki. Tel. 046/838-95-40. 
Sprzedam jamniki szorstkowłose. 
Tel. 0606-160-609, 046/815-IS-79. 

Sprzedam szczeniaki cocer spaniela. · 
Tel. 0510-249-638. 

Sprzedam=iaka5miesięcznegoowczar
ka podhalańskiego. Tel. 0503-650-348. 
Szoaucerlci rodowodowe. Tel. 0606-639-045. 
Sprzedam dwie kozy. Tel. 0607-333-317. 

Sprzedam prosiaki 90"/o dzika 
Tel. 0441712-26-61. 

Ursus 3P, 1988 rok, oryginał wraz z turem Tel. 046/838-91-28. Sprzedam kozy. Tel. 0241277-91-82. 
Bernardyny- sprz.edam. Tel. 0886-315-838 

Labradory, szczenięta, suczki -~ 
Tel. 046/833-97-05. 

lub osobno. Tel. 0660-733-094. Sprzedam jałówkę na wycieleniu. 
Wć=k. widłowy Toyota 3~ t, GPW 2,5 t Tel. 0606-438-323. po 15.00. 
Tel. 0600-82-03-74. Sprzedam miesmlnik pasz aa mokro 
Sprzedam żyto, mieszankę. ,,Mikstt'' 250 I. Tel 0607-078-493. 

Bernardyny, 3-miesięczne - sprzedam_ 
Tel. 046/837-46-55 po 17.00. 

Tel. 046/838-15-87. Sprzedam(X2l'grabiarlcę,rom:utnik,S1ar 1142, Sprzedam małe bokserki. 
Maciory- skup. Nawlążamy wspólpra- glebogryzarkę, kosiarkę rotacyjną. Tel. 046/838-23-22. 
cę z hodowcami oraz punktami sku- Tel. 0661-584-307. 
pu.Atrakcyjneceny. Tel.0507-392-283. SprzedamkombajnzbożowylGaszsieczkar-

Sprzedam króliki kalifornijskie. 
Tel. 046/837-90-98. 

Sp<Zedam wćn konny, si=Xarnię, śrutownik, nią. Tel 046/698-086-774. Szcz.eniaki Amstaff-sprz.edam. 
Tel. 0241285-09-41 po 18.00. wialnię oraz narzędzia ciągnikowe: kosiarka Sprzedam dwa rozrzutniki jednoosiowe. 

za=piana, siewnik ręczny, opielacz ręc:zny. Tel. 0698-716-883. 
Tel. 0602--057-161. 

Sprzedam wyżly, szczenięta 
Tel. 0608-637-0-60. - Sprzedam IWJ'ZUtnik Tanden 4,5 tony 

Sprzedam schładzalnik do mleka 5501 West- ; dwuosiowy aa resorach. 
fałia, 1997 rok, sprowadzony przez OSM, Tel. 0605-934-384. 

Sprzedam Owczarki Niemieckie. 
Tel. 046/861-25-51. 

dokumentacja Tel. 046/838-46-18. 
Sprzedam cheder z podbieracz.em do Bizona. 
Tel. 0697-106-288. 
Sprzedam ciągnik rolniczy Białoruś, stan t.ech
niC2J1y. dobry, wersja oryginalna 
Tel. 046/861-13-30, 0602-115-614. 
Sprzedam żyto 3t Tel 046/838-63-16. 

Sprzedam pszenżyto. żyto i cieliczki hodow
lane. Tel 046/838-98-03. 
Sprzedam owies i pszenicę. 
Tel 046/838-66-70. 
Zetor 3321 lub 3320, 1999 rok; prasa 
Z-22411 Siprna-sprz.edam. Tel. 0608-420-169. 
Sprzedam Zetor 7340 4x4 T who lub I 0540 
4x4 Twbo, 1998 rok; ładowacz cwłowy 
Tur do MTZ. Tel. 0692-601-689. 
Sprzedam ładowacz cwłowy Tur 6, 2005 rok, 
do ciągnika MTZ. Teł. 0608-420-169. 

Sprzedam żyto. Retki, gm. Zduny, 
tel. 046/839-13-52. 
Kupię owoce malin. Tel. 0889-205-382 
po 18.00. 

Sprzedam krowę na wycieleniu. 
Tel. 046/832-14-77, 0889-837-814. 
Flnna Marcjana kupi każdy ciągnik, 
prasy i maszyny rolnicze. 
Tel. 0608-354-272. 
Sprzedam ciągnik i maszyny rolnicze. 
Tel. 0607-809-288. 
Sprzedam gospodarstwo rolne, ciągnik, 
maszyny rolnicze. Tel. 0663-252-589. 

Sprzedam Claas Dominator 88S, 1992 rok. 
Tel. 0661-880-458. 

Sprudam trząsałko-grabiarl<ę 5 oraz konną 
zawieszaną do ciągnika. Tel. 06Ó7-090-232. 
Sprzedam przyczepę jednoosiową 3,5 t, 
3-stronny wywrot Tel. 046/838-12-16. 
Opryskiwacz., kopaczka, snopowiązałka 
- sprzedam. Tel. 046/837-66-86 wiecz.orem. 
Sprzedam prl.Cll7.ąsaczo-zgrabiarkę. 
Tel. 0502-369-682. 
Sprzedam ciągnik rolniczy Ursus C-328. 
Tel. 0662-238-190. 

Przyjmę do zrywania ogórków (z praktyką). 
Tel. 046/838-43-84 wieczorem. 

Sprzedam siewniki zboż.owe; siewkę nawo
zową 2-tałerzową; śrutownik. 
Tel. 0663-647-066. 
Kultywator 2,40m; ladowacz obornika na tył 
- sprz.edam, Tel. 046/838-31-05. 
Sprzedam pszenżyto. Tel. 046/838-13-10. 
Sprzedam schładzalnik 430 I, 250 I. 
Tel. 0880-353-819. 
Sprzedam bronę wahadłową, sz.er. 3 m; pług 
2; gniotownik; śrutownik Bąk 5,5 kW. 
Tel. 0880-353-819. 
Sprzedam maszty widlaka 
Tel. 0667-813-763. 

S~pq;y~ierltjąl:ą/ • 
_Te~j._ll~__,_l_8,_l56, , / „., J I 1- ~ . „ ' „./~ 

C:'Aii Stacja BP w Łowiczu 
MllGDA 

ZATRUDNI 
KASJERA 1CUCHARZA 

'6'0 OBSŁUGI PARKINGU 
PRACOWNIKÓW MYJNI 

ARMANKĘ 

CV wraz z. listem motywacyjnym 
prosimy przesyłać na adres 

il'URBO.CAR Jerzy Migda 
ŁOWlcz, ul. Poznańska 28/30 

lub prosimy o kontakt telefoniczny 
pod numerem 0609-999-685 ~ 

"' 

NAJWIĘKSZV WYBÓR CJ:j 
OKIEN, 1435oJ 
i~R~Wti1 
NAJWYZSZA JAKOSC LJ 
• 5-cio ~amorowe • szyba k-1, 1 1165 
NAJNIZSZE CENY 
• okna typowe bez zamówień fi! aszamy 
• profesjonalny montaż -.apr 
HURT-BUD-MAT ~· 
Łowicz, ul. Łęczycka 3, tel. (046) 837-14-03 

BEZPOŚREDNI DEALER 
produkcji krajowej technologii 

YAMAHA.od 4.000,-
import technologii 

HONDA od 2.000,-
części. Naprawy. Akcesoria. 

Największy wybór w centralnej Polsce 
Części. Naprawy. Akcesoria. 

• HURT • DETAL • RATY 
Bratoszewice, ul. Łódzka 21 a 

. tel.lfax 042 719-64-04, 0506-98-57-83 ~ 

MIAŁES WYPADEK 
• jako pieszy, pasażer, kierowca PORADY PRAWNE 
• ktoś bliski ci zmarł wskutek wypadku • BEZPtATNE 
• nie otrzymałeś odszkodowania z OC sprawcy DOJA1.D 

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

• odszkodowanie było niewspółmierne do wyrządzonej szkody 

ZGlOS SIĘ Prowadzimy sprawy, 

Do NAS 
które wydarzyły się do 10 lat wstecz 
(046) 857-70-94, kom. 0604-693-723 ! 
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To nie romoc ·a! 
z~s„KlE \.EKl 

Nie męcz się, nie por6wnuj, nie sprawdzaj! 
U nas znajdziesz wszystkie leki w hurtowej cenie 

Łowicz ul T . J~ \T ' · uszewsk 45 
czynna: pon. - SO~. 8-2{~NTERMARCHE) 

KOTLY NA ' ndz. 9-18 
EKOGROSZEK 

KOTLY MIALOWO.W~GLOWJ 
GRZEJNIKI ALUMINIOWJ 

'"*" WJl!.OIMl]emy . ,_,_ =~ z 7% VAT 
IBJTHERMO·STAN r potadyłłlchnkzne 
TECHNIKA GRZEWCZA 

29.06.2006 r. 

SPECJALNA OFERTA DlA , 
Co J . BEZ OGRANICZE~r:,~roi:::..~~CISTÓW 

_ m DloiemJ dla ... Łowicz, ul. Browarna 8 O~e6ble zrobił? T · 837-87-11 

Sp zoo a_ coma Polska "' 
' . •Jarska 1, tel. 06 

ZAT,~DNI d~ra~ców klienta 
_._e_rown1kow grupy 

oraz GWARA~re~::~MI1~g<OLENIA-=-=- -
rosim przes lać na adZ,:. r"utnlfłGRODZENI · tacoma. t 
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Szczodrze za dziecięcą twórczość 
zek, wychowawczyni pracująca na świe
tlicy. 

Zakład w Elżbietowie poszukuje pilnie pracowników na stanowiska: 

135 złotych zebrały dzieci ze 
świetlicy integracyjnej Słonecz
ko działającej przy parafii Świę
tego Ducha w niedzielę 18 czerw
ca, oddając w czasie kiermaszu 
po mszach świętych za drobną 
ofiarę swoje prace plastyczne, 
wykonane w trakcie zajęć świe
tlicowych. 

Zebrane pieniądze zostaną wykorzy
stane na działalność świetlicy, nie tylko 
na zakup materiałów plastycznych, ale 
także na imprezy, które organizowane są 
dla dzieci poza nią. Tak jak np.14 czerw
ca, gdy dzieci wzięły udział w grillu, zor
ganizowanym przez łowickich harcerzy 
z ZHP i kleryków Wyższego Seminarium 
Duchownego. Były konkursy, zabawy, 
pląsy i śpiewanie piosenek. Wszystko 
odbyło się nad Bzurą, więc dodatkową 
atrakcją dla dzieci była możliwość bez
piecznego wejścia do wody pod okiem 
opiekunów. (tb) 

PAKOWACZKA 
WYMAGANIA: • aktualna książeczka sanepidowska 

OPERATOR MASZYN PAKUJĄCYCH 

O prócz tego, że zebraliśmy pienią 
dze, mogliśmy z;aprezentować pa 
rafianom to czym zajmują się dzieci 

na świetlicy i myślę, że co roku takimi ak
cjami przekonujemy ich, ze świetlica jest 
potrzebna - powiedziała nam Dorota Gu-

WYMAGANIA: • aktualna książeczka sanepidowska 
• wykształcenie średnie techniczne 

WÓZKOWY 
WYMAGANIA: • aktualna książeczka sanepidowska 

• uprawnienia na wózki widłowe 

OCZEKUJEMY: • pracowitości • zaangażowania 
• uczciwości • odpowiedzialności i dokładności 

OFERTY PROSIMY KIEROWAĆ NA ADRES: 
Elżbietów 48, 96-516 Szymanów, tel. (046) 864-06-57 

lube-mail:terenow;cz_i@bakoma.pl 

Noiwięcei groszy z Gimnozium w Popowie 
Uczniowie Gimnazjum Publicz· 

nego w Popowie wygrali konkurs 
łowickiego zarządu Polskiego 
Czerwonego Krzyża pod nazwą 
„Gorączka złota". 

K onkurs polegał na zebraniu jak naj
większej ilości „~otych" monet 
o nominale 1, 2 i 5 groszy. Wzięło 

w nim udział 11 szkół. 

zjum w Kompinie, SP w Łaguszewie 
i SP w Bobrownikach. 

Uczniowie zebrali w sumie 141,40 kg 
o łącznej wartości 1.410,28 zł. Pieniądze 
te zostaną wykorzystane na dofinanso
wanie letniego wypoczynku na obozie or
ganizowanym przez PCK dla ~odzie
ży, która w ciągu roku angażowała się 
w działalność organizacji, a ma w rodzi
nie trudną sytuację materialną. 

Prosimy o dopisanie klauzuli: .Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę 
Bakoma S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Kazimierza 62A dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu , 
rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. 

Konkurs trwał od 1 marca do 31 maja 
tego roku. Uroczyste podsumowanie od
było się w czwartek 8 czerwca w sali ban
kietowej restauracji Szkiełka w Łowiczu. 
Gimnazjaliści z Popowa zebrali aż 60 kg 
monet, to jest prawie trzy razy więcej 
niż uczniowie z Szkoły Podstawowej 
w Nieborowie, którzy zebrali 21, 7 kg. 
Wartość monet z Popowa to 600 zł, mo
net z Nieborowa- 217, 1 O zł. Trzecie miej
sce zajęli uczniowie ze Szkoły Podsta
wowej w Zdunach, zbierając 18,5 kg mo
net o równowartości 185,43 zł. Kolejne 
miejsca zajęli uczniowie ze szkół: Gim
nazjum w Bielawach, SP w Błędowie, Ze
spół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 
w Łowiczu, Gimnazjum w Dzierzgów
ku, Gimnazjum nr 2 w Łowiczu, Gimna-

Gimnazjaliści z Popowa zajmując 
pierwsze miejsce zapewnili sobie nagro
dę w wysokości 1 tys. zł. Uczniowie 
z pozostałych szkół zo,stali nagrodzeni 
dyplomami. (th) 

Nr 101, poz. 926 z póź. zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych 
oraz ich poprawiania". 

TANIE NAGROBKI 
GRANITOWE 

ORAZ INNE WYROBY 
Z KAMIENIA NATURAlNEGO 

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

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

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

• Montaż i transport gratis. 

• Produkujemy kostkę 
brukową granitową 
Cena 1m2 ·28 zł 

Tel. 0-24 721-36-00 
0601-588-385, 0609-604-454 ~ 

IUfgv!:.!! 
oraz NAPRAWY, 

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

• LEADER PRICE 
Oferujemy pracę dla: 

" ·PRACOWNIKOW 
MAGAZYNOWYCH 
Wymagania: 
• zaangażowanie i motywacja do pracy 
• aktualna książeczka do celów epidemiologicznych sanitarnych 
• uprawnienia na wózki widłowe 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 widłowych 
• atrakc~ny 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.a&i 

SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZO-PSZCZELARSKA 
„PSZCZÓŁKA" W ŁOWICZU 

~ PALACZ. kotły parowe 
·KIEROWCA 

• samocłlody clętarowe z przyczepą 
./ Wymagania: doświadczenie minimum 5 lat 

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

w siedzibie Spółdzielni przy ul. Armii Krajowej 1 
lub kontakt telefoniczny pod numerem: 
046 837-65-63 w opz. 7.00-15.00 R-858 

NOWO 
OTWARTY 

SKŁAD PHU LIDER 
KIERNOZIA ul. KOŚCIUSZKI 5 
(po byłym GS), tel. (0·24) 277-90·53 
OFERUJEMY • MATERIAŁY 
•-WĘGIEL BUDOWLANE 
• PASZE • WYROBY 
• NAWOZY HYDRO HUTNICZE 

• ogrodnicze • PIECE 9.0. 
• rolnicze • SKUP ZVWCA~ 

POSIADAMY KOMPLETNY 
OBIEKT PRZEMYSŁOWY 

• piętrowy (po zakładzie konfekcyjnym) 
•o pow. zabudowy 1348 m2, 

ufytkowej 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) -37-23-91 
lub (042) 637-37-75 

. •mall: dete211do@lidolodz.COfD. 

SALETRA 
SALETRZAK 
MOCZNIK 
• .nawozy inne r&ł 
• węgiel "~"'~o 
•miał "iO ~ 
• koks st"ii:'fł 
~groszek EKO "~~ 
Klimkiewicz, Kaźmierski 
Łowicz, ul. Łęczycka 114 
Tel. (0-46)' 837-11-72 R·918 
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INFORMATOR 
ŁOWICKI 

Telefony: 
Taxi osobowe 046-837-34-01 
lnterTaxi 0603--06-18-18 
Taxi bagarowe 046-837-35-28 
Powiatowy Ul2ąd Pracy 

046-837--04-20; 046-837-03-73 
BiW'O Rady Miejskiej 046-830-91-06, 046-830-91-11 

Ul2ąd Miejski: Sekretariat 046-830-91-51 
Awańe oświetlenia ulicznego 046-830-91-45 do 47; 

0605-029-841 czynny całą dobę; 
046-862-16-63 od 7.00 do 15.00, 

046-862-16-63 po 15.00 autanatycma sekretarlca 
Ul2ąd Skatbowy: centrala 046-837-43-58, 

046-837-32-38, 046-837-65-59; 
sekretariat 046-837-80-28; 

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

Lowicz, ul. ŚW. Floriana 7 (muszla na Błoniach), 
tel. 046-837492, C'CjrE'J codziennie (oprócz so
bót) w godz_ 16.00 - 20.00. 

l'IEk1 pcmxy dla ofiar pmnocy w rodzinie (siednba 
LSA,,l'a<;iacłd', ł..owicl., ul. św. FlcaWia 7 (nur;zla 

mBbiiadl). czymy:pt,wt.,czw. wgodz_ 16.00-19.00. 
SanąianooowaGrupeAlśyoeodca,,Niemamocnych" 

w ZdJoach (siednbaGOK.Zilmy)-czw. godz_ 18.00. 

Gmima Grupa Alśyoeodca w Bielawacl! - spodamia 
w czwartki w godz_ 10.00-11.00. Po infonnacje 
można dzwonić w czwartek do Urn;du Gminy 
w Bielawldi w godz_ 8.00-JO.OO. 

Punkt komul1acyjny przy Grupie Wsparcia ,,Przemi
~z wialrem" (poblempmnocy)w Domaniewi
cac:h, czynny: pt 16.00-18.00, tel. 046-838-33-11. 

Informacje: 
lnfurmacja PKP 046-837-63-11 
Jnfunnacja o bajowych nwneracb 118-913 
lnbmatja o międeynarodowyc llllDll2llCh 118-912 

7.egarynka 9226 
Rannowy międzymiaslowe - zamawianie 9050 
Naprawa telefonów 9224 

INFORMATOR 
GLOWIEŃSKI 

I STRYKOWSKI 
Informacje w Głownie: 

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

Telefony w Głownie: 
Filia Powiatowego Um;du Pracy 042-719-20-76 
Ul2ąd Miejski: -ul.~ 042-719-11-51 

. - ul DwOISka 042-719-11-29 
Ul2ąd Gminy Głowno 042-719-12-91 
Taxi osobowe 042-719-10-14 

Telefony w Strykowie: 
• Filia Powiatowego Um;du Pracy 042-719-84-22 

Ul2ąd Miasta - Gminy Stryków 042-719-80-02 
KRUS 042-719-95-15 
Taxi osobowe 042-719-81-35 

Pogotowia w Głownie: 
Pogotowie ratunkowe 999 alarmowy 
Policja 042-719-20-20; 997 alarmowy 
Straż pożima 042-719-10-08; 998 alarmowy 

Telegramy (nadawanie) 905 
Bezpłatna ogólnopolska informacja o scbroni~h 

i jruJ!odajniach 9287 
Bezpłatna informacja gospodarcza o handlu, usługach, 

produkcji i wyższej użyteczności publicznej, 
tel 046-94-34, fux: 046-322-555 

Pogotowia: 
Pogotowie ratunkowe 999 
Straż pożima 998 
Policja 997 
Telefon infonnacyjno-problemowy 

- Poradnia Leczenia Uzależnień 046-837-37-07 
- Poradnia Urowia Psycbicmego 046-837-36-51 

Policyjny telefon zaufania 046-837-80-00 

Pogotowie energetyki cieplnej 046-837-59-16 
Pogotowie wodno-kanalizacyjne 046-837-35-32 • 

Pogotowie energetyczne 046-837-36-05 
Gaz butlowy 046-837-16-16, 046-837-66-08, 

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

War.!ztat konserwatorski ŁSM 046-837-65-58 
Zalclad pogrzebowy: 046-837-53-85, 046-837-07-JO, 

046-837-20-22, 046-837-26-74 

Lecmice dla zwierntt 
ul. Staroócińska 5 tel. 046-837-52-48 
ul. Oiełmoóskiego 31 tel'046-837-35-24 
ul. Krakowska 28 tel. 046-830-22-86 
Łyszkowice • tel. 046-838-87-19 

D)'.żury przychodni: 
• Pogotowie ratunkowe - tel. 999 
• [)zjał Pomocy Dmrmej, ul. Ulaóska 28, 

tel 046-837-56-24 
- Ambulatoriwn Pomocy Dora2nej czynne: w dni 

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

- Pediatryczne Ambulatorium Pomocy Doraźnej, 
ul. Ułańska 2; przyj,.cia dzieci do 3 r .ż. - w dni 
powszednie w godz. 16-8; dzieci do 16 r.ż. 
- w soboty, niedziele i święta IX7.Cl 24 godziny. 

Dzieci obj~ opieką medyc2Ilą N"iepubłicmych Za-

Zakład pogrnbowy 042-719-14-40, 042-719-30-24 
Pogotowie energetyczne 042-719-10-60 
Lecznica dla zwierntt 

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

Pogotowia w Strykowie: 
Policja 042-719-80-07; 997 alarmowy 
Straż pożima 0472-719-82-95; 998 alannowy 
Zakład pogizebowy 042-719-86-16 
Zakład energetyczny 042-719-80-JO 
Lecznica dla zwierząt 042-719-80-24 

Dyżury przychodni 
w Głownie: 

Przychodnia Rejonowa, ul Kąlemika 19, 
tel. 042-719-10-92, 042-710-71-26 

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

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

- poradnia rehabilitacyjna: pn.- pt 8.00-15.00 
- poradnia zdrowia psycbicmego: 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.-pt J0.00-15.00 
- poradnia naczyń obwodowych: pn. 13.00-14.00 
- dermatolog: wt 8.00-12.00; śr. 13.00-15.00; 

czw. 8.00-12.00 

kladów Opieki Urowotnej - przyjmowane są w Am
bulatorium Pediatrycznym po godzinach fimkcjooo
wania tych zakladów. 
e Poradnia I=ia Uzależnień, 

ul Kaliska 6, tel. 046-837-37-07 

Apteki: 
Lowicz- apteki całodobowe; 
• ,,8loneaJro" ul. Stanisławskiego, 

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

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

Bdchów; pn.-pt. 9.00-14.30 
Bielawy: pn.-pt. 8.00-15.00 
Bolimów, Rynek Kościusdd 

czynna: pn. wt pt 9.00-16.00; czw. J0.00-17.00 
a...poo; czynna: pn.-pt. 9.00-14.00, 16.00-18.00, 

sb. 8.00-12.00 
DolDaniewice, nL Główna; 

czynna: pn.- pt 9.00-16.00, sb. 9.00-12.00 
l..ys:dwwice: czynna: pn.-pt 9.00-16.00, sb. 10.00-14.00 
KDnolia, Rynek Kopernika 12 

czynna: pn.-pt. 8.00-16.00, sb. 8.00-13.00 
KDnolia, KlllidłmJd 6 czynna: pn.iJl 8.00-17.00 
Koder7.ew: pn.-pt. 8.00-15.00 
Sobola: pn.-pt. 830-15.00 
Nieborów: czynna: pn.iJl 7.30-1530, sb. 9.00-12.00 
Zduny: pn.-pt. 8.00-17.00, sb. 8.00-12.00 

Msze święte 
w niedziele i święta: 

• Panfiaśw.Ducba:7.00,8.30, JO.OO, 11.30, 18.00; 

e Puda Cllrysmsa Dobre&o l'Mta"D: 
7.00, 8.00, JO.OO, 11.15, 12.30, 17.00; 

• Kmd6I Si6idr Benanlynr.k: 8.00, JO.OO; 

• Kmd61o.o.Plju6w:8.00,9.30, i I.OO, 12.30, 16.00; 
• Kadra: 7.00, 9.00, J0.30, 12.00, 18.00; 

w soboty godz_ 18.00 =z liturgią niednelną 
e Kaplica semlaaryjna: JO.OO 
• Panfia pw. Madd Bod.ej Nimstaj.,q Pomocy: 

8.00, IO.OO, 18.00 
• Kaśd6I św. Leounla: 8.15 

Wystawy: 
•Muewn ludowe rodziny Bmmnnldch w Sro

mowie, czynne w dni powszednie w godz. 9.00-
19.00, w niedziele i święta w godz. 12.00-19.00. 

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

- W'Olog: 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., pt 11.00-13.00 
- okulista: pn., śr., pt 8.00-13.00 
- diabetolog: wt, czw. 11.00-13.00 
- stanatolog: pn. 8.00-18.25, wt, śr. 8.00-1535; 

c:zw., pt 8.00-1535 
- ortodonta: 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, nL Sikorskiego 45147, 
tel.042-719-10-28, 
czynna: pn.-pt 8.00-19.00, sb.8.00-14.00; 

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

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

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

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

Ceny żywności: (dane z 27 czerwca) w Łowiczu 

ASORTYMENT 

cukier 2,79 2,85 2,79 3,00 2,79 2,79 3,00 2,79 2,89 2,85 

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

chleb 1,09 0,89 0,85 1,10 0,89 0,89 1,20 0,79 1,20 0,79 

zlemnlald 1,99 0,69 1,05 2,00-2,50 1,00 1,00 1,00 0,97 1,00 0,45 

marchew 1,99 2,49 1,80 2,50 1,50 0,89 

schab bez kości 17,99 17,99 14,70 15,60 15,60 14,79 

wołowe bez kości 22,99 18,09 18,00 15,09 

-wołowe z kośclt\ (antrykot) 10,79 9,50 

łopatka bez kości 9,79 11,29 8,90 10,55 10,55 8,09 

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

salceson 4,99 6,99 6,39 7,60 5,20 5,20 6,70 7,50 3,69 

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

kiełbasa wiejska 9,99 10,10 10,90 9,90 9,90 9,90 12,80 

parówki 4,99 4,89 8,95 5,90 5,50, 5,50 7,50 5,19 9,30 3,99 

kaszanka 3,99 3,89 5,65 - 4,40 5,5 5,50 4,10 5,19 5,00 4,95 

słonina 3,45 0,99 2,50 3,70 3,70 2,49 

kurczak 4,69 4,59 4,15 5,90 3,99 3,99 5,00 5,45 

filet z morszczuka (kg) 9,99 8,99 12,50 9,70 9,70 11 ,00 11 ,97 12,50 

makrela ona 13,99 11 ,99 11 ,90 13,00 12,10 12,10 10,50 10,99 . 

mleko tłuste w folii 1,39 1,29 1,35 1,50 1,48 1,48 1,45 1,50 1,50 1,29 

masło extra 2,19 2,09 3,15 3,00 2,80 2,80 2,70 2,85 2,95 2,49 

masło śmietankowe 1,99 1,99 3,05 3,00 1,65 1,65 1,83 2;95 2,59 

masło roślinne 1,69 1,39 1,69 1,60 1,59 1,59 1,80 1,70 • 1,75 1,49 

2,55 2,99 3,45 4,00 3,39 3,39 4,09 2,89 3,60 3,79 

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

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

Zwiedzanie możliwe wylącmie w obecności wła
ściciela w grupach minimum 5 osób. 

• „Tradycja" -wsezonie2006w Skansenie w MaIZy

cacb odbywa się Il edycja programu, którego celem 
jest prezentacja i przybliż.enie szerszej publicznOOc:i 
zanikaj~h dziedzin rz.emiosla i twOO:zości ludo

. wej, charakterystycznych dla Regionu Łowickie
go. Prezentacje z zakresu garncarstwa, wikliniaIStwa 
i wytwarzania kwiatów bibułowych odbywać się 
będą do końca wrz.eśnia. 

• „'Iny chwile" -wyslawa prezentująca !Izy kobiece 
osobowości i !Izy różne gałęzie sztuki. Powiatowa 
Biblioteka Publiczna w LowiC7.U. 

• Wystawa prezentująca 2biOI)' sztuki wspól=snej 
zgromadzone pr:r.ez dwa pokolenia ródziny Arty
mowskich. Muzeum w Lowiczu, wystawa czynna 
do końca sierpnia. 

• ,,ZArbdii na Koseykowl! 24" -wyslawa prac arty'
stów: Michaliny Knyżanowski'5, Konrada Krzy
żanowskiego i Hemyka Jćrz.ewskiego. Galeria Bro
warna, wystawa czynna do końca cmwca. 

• ,,NikOOr-Marzz Klynicy" :ze zbiorów Państwo
wego Muzeum Etnograficznego w Warszawie - wy
stawa lrilkaaziesięciu prac Nikifora. Są to dzieła z 
rćrinycb okresów twOO::rości - od lat międzywojen
nych do prac wykonanych w ostatnich latacb życia, 
przede wszystkim akwarele, Dajbardziej cenione w 
dorobku artysty, a taicie ohazy o technice mffsla. 
nej: tempera, olej, gwim, kredka i rysunki wykona
ne ołówkiem, mu:zeum w Łowiczu. Wystawa czynna 
do 31 sierpnia. 

Kino LOK 
uL Podrzeczaa 20, tel 0461837-40-01 

Czwań!:lt-Koda.19 m:nn;a-Sllgra; 

kino nieczyme 

Koncerty: 
N!edzkh 2""2: 
• godz_ 20.00 - koncert inauguracyjny siódmej edycji 

ogólnopolskiego festiwalu ,,KolOI)' Polski". Sala 
barokowa Muzeum w ł..owic:m 

Środa. s IRA: 
e godz_ 19.30 - zainaugurowany 7JJSlanie XV1I ~ 

dzynarodowy Festiwal Organowy ,)an, Seba&ian. 
Barh". Bazylika Kaledralna. 

czyma: pn.-pt. 8.00-21.00, sb. 9.00-14.00; 
Apteki w Strykowie: 

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

ut Kolejowa 11, tel. 042-719-82-71 
czynna: pn.-pt 9.00-17.00, sb. 9.00-13.00; 

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

nL Kolejowa 33, tel. 042-719-81-48 
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. 042-710-9&00;-
czynna: pn.-pt. 8.00-15.00, sb. 9.00-14.00. 

Dyżury aptek w Głownie: 
czw. 29.06. Swoboda 17/19 tel. 042-719-44-66 
pt. . 30.06. Swoboda 17/19 tel. 042-719~ 
sob. 1.17. Sikornóego45/47 tel. 042!719-10-28 
ndz. 2.07. Sikoralc:iego45/47 tel. 042!719-10-28 
pn. 3.07. Sikoralc:iego45/47 tel. 042!719-10-28 
wt. 4.07. Sikorskiego45/47 tel. 042!719-10-28 
Ir. 5.07. Siko~kiego45/47 tel.042!719-10-28 . 

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

Dyżury aptek w Strykowie: 
IClz. 2.07. Stryków, ul. Plater 2 tel. 042-719-80-41 

Apteka pełni dyżur w godz.: 9.00-14.00. 

w Głownie i Strykowie 

3,00 2,90 2,95 3,20 
1,80 1,80 1,65 1,90 
1,20 1,90 1,30 1,40 
1,00 1,10 1,30 0,90-2,50 

1,00-1,50 1,65 1,80-2,00 
15,00 
16,90 17,70 
12,50 15,50 
10,00 
17,00 18,00 18,50 
6,90 7,70 11,80 
8,00 8,70 8,80 
10,00 10,30 11,30 

5,50-6,00 6,00 9,30 
4,60 4,50 6,50 
2,50 2,90 
5,20 6,30 5,30 
12,00 11 ,30 10,90 8,50 
12,00 12,20 10,90 12,00 
1,40 1,30 1,35 1,60 
2,50 3,10 1,95 2,30 
2,60 2,85 2,80 2,30 
1,70 1,75 1,70 1,70 
4,00 4,80 3,49 2,95 

0,20-0,30 0,35 0,29 0,33 
9,00 9,00 8,95 8,50 

29.06.2006 r. 

KQONIKA 
WYPADKÓW 
MILo&NYCH 

urotf.zińj s~: 
CÓRECZKI 
- państwu Wożniakom z Wicia 
- państwu Woźniakom z Lowicza 

SYNKOWIE 
- państwu Dębskim z Lowicza 
- państwu Kędziorom z Lowicza 
- państwu Wielemborkom z Leśniczówki 
- państwu Majchrzakom z Zabostowa 

ś{u[Jowiafi soliie: 
- Renata Wiecwrek z Bobrownik 

i Tomasz Bacbanowicz z Maurzyc 
- Monika Miziołek 

i Piotr Dylik oboje z Lowicza 

e SKARB ROLNIKA e 
REDAGOWANY PRZY WSl'Ótl'RACY Z WOJEWÓDZllll 

ODR BRATOSZEWICE - REJOll toWICZ 

NOTOWANIA Z TARGOWISKA 
W ŁOWICZU z dnia 23.06.2006 r. 

jaja fermowe 
jaja wiejskie 
buraczek cz611N011y 
cebula 
czosnek 
jabłka 
kapusta kiszona 
kapusta pekińska 
marchew młoda 
og600 zielone 
papryka czerwona 
papryka żółta 
pieczarki 
pietruszka młoda 
pomidory 
por 
sałata 
seler stary 
rzodkiewka 
włoszczyzna 
ziemniaki 
miód 
kapusta 
kalafior 
koperek 
natka pietruszki 
fasola strąki . 
truskawki 
czereśnie 
ogórek krótki 
pietruszka młoda 
kalarepa· 

15 szt. 
15 szt. 
pęczek 

kg 
kg 
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 
kg 

pęczek 
szt. 

3,50 
5,00 
2,50 
2,00 
0,70 
1,90 
2,50 
1,60 
3,00 
1,20 

10,00 
10,00 
4,00 
4,50 
4,00 
1,50 
0,60 
5,00 
0,80 
2,00 
1,30 

23,00 
2,00 
2,50 
0,80 
0,80 
5,00 
2,00 
5,00 
3,50 
2,50 
1,00 

ROLNIK SPRZEDAJE 
(ceny z dnia 27.06.2006 r.) 

żYwtec Wteormwi: 
• Różyce: 3,702*11g+VAT 
• IGamazla: 3,70 iłtg+VAT 
• DomallWMce: 3,40 ittg+VAT 
• Zlewanlce: 3,60 iłtg+VAT 
• Skowrodii Pkl.: 3,90 iłtg+VAT 

żYwtec wolowy: 
• Różyce: krowy 3,70 zllkg+VAT; 

byki 5,00 zllkg+VAT; jałówki 4,00 zł'kg+VAT; 
• IGamazla: kroNy 2,60-3,60 2*'kg+VAT; 
~ 4,80-5,00 :złl(g+VAT; 
jakiM<i 3,604,00 :złl(g+VAT. 

• Domaniewice: kroNy 3,50 :złl(g+VAT; 
~ 5,00 :złl(g+VAT; jakiM<i 3,00 2*'kg+VAT. 

• Skowroda Płd: ~ 4,20 :złl(g+VAT; 
kroNy 3,20 2*'kg+VAT; jakiM<i 3, 70 :złl(g+VAT; 

OFERTY PRACY 
Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu 

(stan na 26.06.2006 r.) 

• sprzed8'NC8 - ogrodnik, • pracownik do pracy 
w gospodarstwie rolnym na przygotcmanie za.. 
wodcl'Ae, • monta:tysta podl6g i drzwi, • sprze
dawca, • sprzedawca , przygotowanie zawado. 
we, •kierowca C+E, • kierowca kat C • piekarz, 
• magazynier, • masarz - ubojowiec- rozbieracz 
mięsa, •kierowca kat Bi C, •robotnik gospo
darczy z li i Ili grupą inwalidzką z uprawnieniami 
palacza, • blacharz - dekarz, • pracownik~
ny, • elektryk, • operator ladowarl<i lub spychar
ki, • operator koparl<i, • palacz kotłów parowych, 
• hydraulik, • spawacz, • kierownik punktu sku
pu zlomu, • ślusarz - mechanik, • operator ma
szyn, • murarz, • nauczyciel, • osoba do zbioru 
truskawek • technik mechanik - stai: EFS, 
• technik farmatji - staż EFS, • inżynier budow
nictwa - budownictwo ogólne - staż EFS, • inży
nier - mechanik -staż EFS, • inżynier wlókiennik 
- staż EFS • recepcjonistka - staż EFS, • recep
cjonistka - staż EFS, • pracownik biurowy - staż 
EFS, • pracownik fizyczny - staż EFS • maga
zynier - staż EFS, • kierowca kat B ; staż EFS, 
• sprzedawca - staż EFS, • operator maszyn 
- staż EFS, • kontroler produkcji - staż EFS, 
• przedstawiciel handlowy - staż, • opiekunka 
dziecięca - staż, • kucharz - staż, • kelnerka -
staż • specjalista żywienia czlowieka - staż EFS 

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



nowy ł.OWICZĄNIN 29.06.2006 r. 

Piłka nożna - X Międzynarodowy Turniej rocznika 1991 w Montoire 

SUKCES PELIKANA WE FRANCJI 
Montoire, 3-4 czerwca. Młodzi pił

karae Pelikana Łowicz z rocznika 1991 od
nieśli ogromny sukces zwyciężająp w Mię:
dzynarodowymTurnieju Piłki Nożnej, któ
ry odbywał się we francuskiej miejscowości 
Montoire. Była to już dziesiąta edycja tur
nieju, w którym uczes1niczyła rekordowa 

Najpierw Domalewski przełożył sobie pił
kę z lewej na prawą nogę i strzelił nie do 
obrony, a później przy wyniku l: 1 zwycię
stwo zapewnił Pelikanowi Sut, który przej~ 
dalekie podanie i z półwoleja pięknym stl7a
łem w długi róg nie dał szans bramkarzowi. 
Po końcowym gwiz.dku szalona radość gra-

Ciekawym przeżyciem dla łowiczan był spływ kajakowy.„ 

liczba 135. drużyn w sześciu kategoriach 
wiekowych: sześciolatków aż po szesna
stolatków z Francji, Anglii, Belgii i Polski. 
Przypomnijmy, i:e rok wC7.eŚniej łowicza
nie wywalczyli w tych zawodach trzecie 
i czwarte miejsce. 

Zawodnicy Pelikana wystartowali w ka
tegorii najstarsz.ej, wystawiająp dwie ekipy. 
Do tej kategorii zgłoszonych zostało aż trzy
dzieści zespołów, które podzielono na sześć 
grup. Podopieczni trenera Artura Balika 
rozpoczęli turniej nie najlepiej przegrywa
jąc pieiwszy mecz 0:1, później wygrali co 
prawda z gospodarz.ami I :O po golu Dawi
da Suta, ale w tnecim meczu mów zeszli 
z boiska pokonani przez ekipę &pagnol Or
leans. W ostatnim spotkaniu fuzy grupowej 
zespół z Łowicza wygrał l :O z Cambonem 
po golu Michała Felczyńskiego i zajął 
trzecie miejsce w grupie co jak się później 
okazało dało mu awans do dals:zej fuzy roz
grywek. 

karskie. Młodzi piłkarze na bież:ąpo obsługi
wani byli przez bardzo dużą u.eszę organi
zatorów. Na stadionie mieli posiłki, napoje 
a taki:e na dwóch dużych ekranach mogli 
oglądać swoje zmagania sportowe i wywia
dy. Nam niestety do organizacji z takim roz
machem a przede wszystkim takiej bazy 
sportowej bardzo daleko stwierdził szkole
niowiec Pelikana. WMontoire, mieście sporo 
mniejszym od Łowicza jest piękny kom
pleks sportowy, który składa się z boiska 

Łowiczanie zwiedzili stadion narodowy - Stade de France. 

głównego (ze sztucznym oświetleniem), pobytu. Zwiedzali z przewodnikiem sta
trzech treningowych, czterech kortów teni- <lion narodowy Francji - Stade de France 
sowych i boiska do rugby. w Paryżu, na którym dwa tygodnie wcze-

Jestem bardzo zadowolony z tego sukce- śniej rozegrano finał Ligi Mistrzów. Duży 
su bo chłopcy udowcxh:rili, ż.e potrafią grać podziw wzbudził też największy z zam
w piłkę i nie załamują się po początkowych ków nad Loarą słynny Chambord. 
niepowodzeniach. Tak było w turnieju Po trudach turnieju relaksowali się we 
„Coca Cola Cup 2006", gdzie ledwie prze- wspaniałym, ton@ym w zieleni parku wod
bmęliśmy przez eliminacje, a później osią- nym Center Pares. Młodzi łowiczanieuczest
gnęliśmytrzeciemiejscewfinalewojewódz- niczyli też w jednodniowym spływie kaja
kim, podobnie było i tutaj gdzie po pierw- kowym po rzece Loir oraz w wycieczce 
szych słabszych meczach i dwóch poraż- rowerowej do St Amoult 
kach potrafiliśmy się podnieść i wygrać tur- Ciekawym doświadczeniem dla młodych 
niej. graczy Pelikana było też: wspólne z rówie-

Należ:y wspomnieć, i:e druż).na Pelikana śnikami z Francji uczestnictwo w lekcji 
była w Montoire już po raz drugi na zapro- wychowania fizycznego na zaproszenie 
szenie Michela Cureau -mera francuskie- · dyrektora tamtejszego Collegu. Łowiczanie 
go miasta zaprzyjażnionego z Łowiczem. uczyli się grać w tenisa ziemnego na znako-

Zawodnicy Pelikana polecieli do Francji micie przygotowanych kortach„ Kulinarną 
samolotem. Po dwóch godzinach lotu z Pa- ciekawostką była też: możliwość zjedzenia 

dań typowo francuskich - ślimaków i żab, 
które przyrządzały polskie opiekunki gru
py pod kierownictwem głównego kucharza 
Montoire - Bernarda. Należ:y podkreślić 
bardzo dużą serdeczność i gościnność 
wszystkich rodzin przyjmująpych i organi
zatorów pobytu pelikaniątek we Francji. 
Chłopcy przywież:li z Francji wiele wrażeń, 
które jak stwierdzają trudno słowami opi
sać. Ten bardzo udany tak pod względem 
turystycznym jak i sportowym wyjazd 
(dopisała również: pogoda) z.organizowany 
został prrez Gimnazjum nr 1 w Łowiczu 
gdzie do klasy sportowej ~zają chłop
cy, którzy osiągnęli ten wielki sukces. 

GRUPAB: 
• STSYMPBORIENFA-PELIKAN 

II wwicz 2:0 
• MONDOUBLEAU AS-PELIKAN 

II wwicz 0:1; br.: Konrad WtSiński. 
• CLERYST ANDRE -PELIKANII 

wwiczO:O 

•FBPAGNOLORLEANS-PELIKAN 
Iwwiczl:O 

• CAMBON II - PELIKAN I Łowicz 
0:1; br.: Michał Pełczyński. 
1. Espagnol Orleans 4 12 9-1 
2. Soisy-And.-Marg. 4 9 9-3 
3. Pelikan I Lowicz 4 6 2-2 
4. MontoirelSavigny 4 3 2-9 
5. Campbon li 4 o 0-7 

MECZE 118 FINAŁU· 
•VILLEBAROUFB-NAVEIIJIHO

RFNILLJERSO:l 
• ST SYMPHORIEN FA - ST DE

NISENVAL3:0 
•CHATEAU-RENAULT-PELIKAN 

I wwicz 0:1; br.: Dawid Sut 
•ST.GEORGFJEVRE-LELUDEl:O 
•FBPAGNOLORLEANS-LAGLA

CERIEII2:0 
•SOISY-AND.-MARG.-OUWUER 

1:0 
• MONTOIRE/SAVIGNY II -

BERD'HUIS 0:4 
MECZE ĆWIERĆFINAŁOWE: 
• ST NAVEIUfBOREJVILLIERS -

STSYMPBORIENFA 1:2 
• ST.GEORGFJEVRE- PELIKAN I 

wwicz 0:1; br.: Michał Pełczyński. 
• FBPAGNOL ORLEANS - SOISY-

AND.-MARG.0:1 
• BERD'BUIS - CAMPBON 0:2 
MECZE PÓŁFINAŁOWE: 
• STSYMPHORIENFA-PELIKAN 

I Lowicz 0:1; br.: Marcin Domalewski. 
•SOISY-AND.-MARG.-CAMPBON 

1:2 
MECZ O 3. MIEJSCE: 
• ST SYMPHORIEN FA - SOISY

ĄND.-MARG.1:1; wrzutach karnych I :2. 
MECZ O 1. MIEJSCE: 
• CAMPBON - PELIKAN I wwicz 

1:2; br.: Marcin Domalewski i Dawid Sut 
Pelikan wystąpił w składzie: Rafuł Zie

liński - Ariel J3rosz, Wiktor Wawrzyn, To-
TamdrużynaPelikanagrałajużznakomi

cie wygrywająp wszystkie mecze. Najpierw 
łowiczanie w 1/8 pokonali Chateau-Renault 
I :O, a strzelcem złotej bramki był ponownie 
Sut W ćwierćfinale wygrali również: I :O po 
golu Pełczyńskiego z StGeorge/Evre, chu
żyną która zwyciężyła w grupie czwartej. 
W drodze do wielkiego finału łowiczanie po 
ciężkim boju wygrali z pierwszą chużyną 
grupy chugiej St Symphorien FA I :O po 
znakomitym strzale Marcina Domalew
skiego. W finale wydawało się, i:e zawod
nicy Pelikana stoją na straconej pozycj~ bo 
ustępowali zdecydowanie przeciwnikowi 
z Campbon warunkami fizycznymi. Na bo
isku okazało się, i:e są lepiej wyszkoleni tech
nicznie i znakomicie wykorzystują sytuacje. 

Zwycięska drużyna Pelikana I tuż po uroczystej ceremonii rozdania nagród na 
turnieju w Montoire we Francji. 

• BERD'BUIS-PELIKAN IIwwicz 
1:0 masz Gajda, Marcin Domalewski, Bartosz 

4 12 6- l Ciesielski, Dawid Sut i Michał Pełczyński. I. St Symphorien FA 

czy z Łowici.a, którzy udowcxh:rili, i:e nie 
należ:y się poddawać i grać do końca Za tak 
ciężko wywalcz.ony sukces piłkarze Pelika
na otizymali okazały puchar oraz dresy fir
my Pwna. 

Nieco mniej szcz.ę,ścia miał drugi zespół, 
który wygrał I :O z Mondoubleau AS po 
golu Konrada Wisińskiego, zremisował 
0:0 z Clery ST Andre oraz przegrał dwa 
mecze zajmując w swojej grupie trzecie miej
sce nie awansował do dalszego etapu roz
grywek 

Był to prawdziwy festiwal piłki nożnej 
i pokaz jak należ:y organizować turnieje pił-

Czołowi strzelcy trenera Mura Balika (od prawej): Konrad Wisiński (Pelikan li) 
oraz Dawid Sut (Pelikan lj. 

ryża pojechali autokarem zapewnionym 
przez gospodarzy do oddalonego o 280 km 
Montoire. Piłkarze pizebywali we Francji 
przez tydzień mieszkająp u rodzin francu
skich. Mieli możliwość poznania codzien
nego życia Francuzów ich zwyczajów, oby
czajów, sposobów żywienia Gospodar7.e 
zapewnili Łowiczanom wspaniały program 

Piłka nożna -przygotowania 
Pelikana do rozgrywek //I ligi 

Sparing z Wisłą i obóz 

2. Berd'huis 
3. Pelikan II Lowicz 
4. Clery ST Andre 
5. Mondoubleau AS 

GRUPAE: 

4 9 7-2 W chugim zespole grali natomiast: Jarosław 
4 4 1-3 Rusek - Grzegorz Płacheta, Mateusz Wró-
4 4 1-4 be~ Michał Marcinowski, Tobiasz SóJ'kow-
4 O 0-5 ski, Kamil Grzybek, KQnrad Wisiński, Mi-

• SOISY-AND.-MARG. - PELIKAN 
11.Alwicz 1:0 

•MONI'OIRF/SAVIGNY-PELIKAN 
I wwicz 0:1; br.: Dawid Sut 

rosław Jóźwiak i Patryk Krzeszewski. Tre
nerem drużyny jest Artur Balik, kierowni
kiem Zofia Sut, wychowawcą klasy Re
nata Balik, a dyrektorem szkoły Jolanta 
Urbanek. (p) 

Szachy aktywne - Mistrzostwa Polski Juniorów C-16 

· Kacper ósmy w _Polsce 
Częstochowa, 17-18 czeiwca. Bli- wa). Wdrugimdniurozpoczęlasięprawdzi-

Dopiero co zakońezył się niezwykle uda- sko ośmiuset młodych szachistów z całej wa walka o medale. Niestety tym razem nie 
ny dla ,,Ptaków'' sezon 2005/2006, a już za Polski wystartowało w Mistrzostwach Pol- dopisało szczęście - Kacper z.dobył tylko je
cbwilę nasi piłkarze znów się spotkają, i:eby ski Juniorów w szachach aktywnych, den punkt w l1Zech grach, a w bezpośrednim 
przygotowywać formę na kolejny rok roz- a w tym elitarnym gronie znalazł się taki:e pojedynku o medal przegrał z Michalem 
grywek ~emy oczywiście informować łowiczanin Kacper Piorun. Uczeń Pijar- Kopczyńskim (Rodło Opole) i ostatecznie 
o ewentualnych transferach w Pelikanie, skiego Gimnazjum Królowej Pokoju zająłósmemiejsce. 
a już teraz zapraszamy na atrakcyjnie zapo- w Łowiczu, który od jakiegoś czasu repre- O zaciętości i wyrównanej walce maże 
wiadający się sparing biało-zielonych zentuje barwy łódzkiego Szach-Centrum świadczyć/akt, iżróżnicapomiędzydrugim, 
z pierwszoligową płocką WtSłą. To wyda- wystartował w kategorii C-16, w której ry- a szesnastym zawodniki.em -wynosiła tylko 
rzeniebędziemiałomiejsce5 lipca2006roku walizowało aż 84. graczy. Rozgrywki to- jeden punkt. O medal.ach decydowały więc 
i choć łowiczanie przygotowania rozpoczną czyły się na dystansie dziewięciu rund, przysłowiowe centymetry-zdecydowała ak
dopiero I O lipca- to zbiorą się i:eby przeeg- w tempie 30 minut na partię. tualna dyspozycja oraz łut szczęścia. Na po-
zaminować szykującego formę na europej- Od początku w tych zawodach piętna- · cieszenie - Kacper w swoim roczniku 1-i}'-
skie puchary rywala. stolatek znad Bzury spisywał się bardzo walczył drugie mitef sce, co premiuje go do 

Jak wspominałem nasi zbiorą się 1 O lipca dobrze, a o walce swojego syna i zawodnika uczestnictwa w tegorocznych Mistrzostwach 
i będą trenować na własnych obiektach, opowiada Adam Piorun: Po pierwszym Europy. 
a po tygodniu wyjadą na dziesięciodniowy dniu mistrzostw Kacper, z dorobki.em pięciu 1. Maciej Brzeski (Polonia Warszawa) 8,0 
obóz do Ustki. Pieiwszy mecz w ID lidze punktów, zajmował bardzo dobrą drugą 2. Krzysztof Zapolski (PTSz Płock) 7,0 
rozegramy w Łowiczu w niedzielę 13 sierp- lokatę. Przegrał po bardw zaci.ęttef i wyrów- 3. Michał Kopczyński (Rodło Opole) 7 ,O 
nia o godz.. 11.15 z Mazowszem Grójec. nanej walce z późn.iejszym mistrzem Polski. - 8. Kacper Piorun (Szach-Centrum Lódź) 6,0 

BoB Maciejem Brzeskim (Polonia Warsza- (p) 
._ ____ ''~~..::_" ' '~~~·· '.:_'_,·~.:". ~.~ ,._ '-"__t\':. ~"':_-'7 ..1'""c'„ t ' ł .- '.;- ~ :_. __ .., :_ _ ' _ _:~~ _ _ , _ _;:; __ ~..:....„ -~~- „_.:..:.!-_. ____ _ ~,~- ~--- · --"'~{:_ . _._ ~.::.... _ _ . .:..:.•::.. - --~I~·- - ~~ _; _ ;}::__1 __ :_-ł-,._..-. - - - - -- -~.:~6..:-n_, 
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•!• glazurę, terakotę, kleje, fugi 
•!•sanitarne: 

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

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

-----~ 

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

Syndyk masy upadłości 
SPÓŁDZIELNI PRACY WYTWÓRCZO-USŁUGOWEJ „ŁOWICZANKA" 

z siedzibą w Łowiczu, ul. Podrzeczna nr 2 

· ogłasza przetarg na sprzedaż z wolnej ręki 
w fonnie konkursu ofert następujących ruchomości upadłej: 
1. Maszyna typograficzna płaska 81 
2. Bigówka 
3. Prasa dociskowa introligatorska· 
4. Zszywarka 
5. Grafopress GPE ADAST 
6. Grafopress GPE ADAST 
7. Maszyna Romayor 314ADAST 
8. Maszyna Romayor314ADAST 
9. Komputer ADAX 

10. Komputer ADAX 
11. Drukarka CANON 
12. Drukarka laserowa 
13. Maszyna OMI A3 
14. Wymywarka do pieczątek 
15. Naświetlarka do pieczątek 

1 szt. 
2szt. 
1 szt. 
1 szt. 
1 szt. 
1szt. 
1 szt. 
1 szt. 
1 szt. 
1 szt. 
1 szt. 
1 szt. 
1 szt. 
1szt. 
1 szt. 

5.500,00 zł/sztuka 
500,00 zł/sztuka . 

1.800,00 zł/sztuka 
1.000,00 zł/sztuka 
1.500,00 zł/sztuka 
1.000,00 zł/sztuka 
8.000,00 zł/sztuka 
6.000,00 zł/sztuka 

100,00 zł/sztuka 
200,00 zł/sztuka 
70,00 zł/sztuka 

100,00 zł/sztuka 
300,00 zł/sztuka 
600,00 zł/sztuka 
400,00 zł/sztuka 

~ Oferty w zamkniętych kopertach z napisem .PRZETARG" należy składać w siedzibie upadłej 
do 14 lipca 2006 roku, do godziny 14:00. 

~ Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie upadłej o.godzinie 11:00, w dniu 18 lipca 2006 roku. 
~ Regulamin sprzedaży znajduje się do wglądu w siedzibie upadłej. Ruchomości można oglądać 

w dni robocze w siedzibie upadłej po uprzednim ustaleniu terminu pod nr tel. 046 837-37-28. 

BRAMY 
•• HORMANN 

SPRZEDAŻ, MONTAŻ 
Oferujemy również: f(OJtf fORfA 
O bramy garażowe ELEGANCJ 
O bramy przemysłowe I 
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 10 KM) - GRATIS 
BRAM-FUT, Łowicz, ul. Włókiennicza 1 ~ 
tef. (046) 837 35 71, O 606 941 304 ~ 

(' ._ • I t(" 

Cil©ITl©~~ 
NAWOZY 

azotowe, potasowe, fosforowe, 
wieloskładnikowe, specjalne 

Najlepsze ceny 
Możliwość dowozu 
99-400 Łowicz, Jastrzębia 95 

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

„ . . ' . I. 

29.06.2006 r. nowy ŁOWICZANIN 

FIAT Marea Weekend 1 6 SX stalowy metalik 
FIAT Panda 1, 1 Active UWAGI: 2 x poduszka niebieski . powie!rzna, ABS, centfalny zamek, 
FIAT Panda 1, 1 Active immobilizer, instalacja tadioWa. 2005 niebieski 3500 5 
FIAT Panda 1, 1 Active 

szyby atermiczne, szyby sterowane 
2005 błękit metalik 10 300 5 elek., sam.demons 

25 500 
25500 
25500 

FIAT Panda 1,1 Actual UWAGI: 2 X podusz!<a powietana, 2005 wiśnia metalik 11 ooo 5 24500 
FIAT Panda 1,1 Actual immobilizer, szyby sterowane 

2005 czerwony 10500 5 elektrycznie, firmowy samotłlćd 24500 
FIAT Panda 1, 1 Actual demooslracyjny 2005 niebieski 4500 5 24500 
FIAT Panda 1,1 Active 2004 cytrynrmy 10 OOO 5 22 700 
UWAGI: 2 x poduszka powietrzna, autoalarm, centralny zamek zda nie sterowany, immobilizer, szyby atermiczne, szyby s erowane ektrycznie 

FIAT Seicento 1, 1 UWAGI: gaz 2002 ~erwony ' 70 ooo 3 9 500 
FIAT Seicento 1, 1 UWAGI: szyby elektryczny, immobilizer 1999 czerwony 107 970 3 10800 

95300 4 
FIAT Siena 1,6 HL 
UWAi;;I: I \\1aścicieł, poduszka powietrzna kierowcy, immobilizer zielony met. 1998 11500 
FIAT Siena 1,6 HL 1998 100 410 4 
FIAT Uno 1 O UWAGI: . 1998 144 ooo 5 
FIATUno0,9 105 380 5 7 500 
FIAT 126p elx 53000 2 2600 
AUDl802,0 178 ooo 4 9200 

104000 5 11900 

95000 3 10500 
100 800 3 8 &OO 
180 ooo 4 4000 
96000 4 3500 

5 29000 

4 

WÓJT GMINY·NIEBORÓW 
ogłasza publiczny przetsg ustny . .-

NA SPRZEDAZ NIERUCHOMOSCI 
niezabudowanych położonych w miejscowości 

I. ARKADIA: 
• działka nr 2/1, o pow. 4,8912 ha, KW 34329. Cena wywoławcza - 70.890 zł. 

Nieruchomość rolno-leśna. Brak planu zagospodarowania przestrzennego. 
• działka nr 3/4, o pow. 0,4596 ha, KW 34329. Cena wywoławcza - 4.500 zł. 

Nieruchomość rolno-leśna. Brak planu zagospodarowania przestrzennego. 
li. BEDNARY: 

•działka nr418, o pow. 0,4600 ha, KW 4104. Cena wywoławcza -24.479,30 zł w tym podatek VAT -3.734,30 zł. 
Tereny zabudowy zagrodowej z mieszkaniowo-usługową. W części brak planu. · 

Ili. BElCHOW: · 
•działka nr 716/1, o pow. 0,0500 ha, KW 19947. Cena wywoławcza -12.322 zł w tym podatek VAT - 2.222 zł. 

Tereny zabudowy produkcyjnej. 
• działka nr 611, o pow. 0,0500 ha, KW 34314. Cena wywoławcza - 440 zł. 

Nieruchomość rolna. Brak planu zagospodarowania przestrzennego. 
• działka nr 121, o pow. 0,6700 ha, KW 34314. Cena wywoławc;za - 6.360 zł. 

Tereny rolno - leśne. 
• llziałka nr 81, o pow. 2,0300 ha, KW 34314. Cena wywoławcza -15.730 zł. 

Tereny rolne - leśne. 
IV. BOBROWNIKI: 

•działka nr 911, o pow. 0,0500 ha, KW 35121. Cena wywoławc;za-430 zł. 
Nieruchomość rolna. Brak planu zagospodarowania przestrzennego. 

• działka nr 691, o pow. 0,7700 ha, KW 35121. Cena wywoławc;za -11.000 zł. 
Nieruchomość rolno-leśna. Brak planu zagospodarowania przestrzennego. 

•działka nr 709, o pow. 2,3500 ha, KW 34313. Cena wywoławcza - 21.670,10 zł w tym podatek VAT -110, 10 zł. 
Tereny zabudowy zagrodowej z mieszkaniowo-usługową oraz brak planu zagospodarowania przestrzennego. 

•działka nr 102, o pow. 1,0100 ha, KW 34313. Cena wywoławc;za - 8.310 zł. 
Nieruchomość rolna. Brak planu zagospodarowania przestrzennego. 

•działka nr 204, o pow. 0,5700 ha, KW 34313. Cena wywoławcza -5.140 zł. 
Nieruchomość rolna. Brak planu zagospodarowania przestrzennego. 

•działka nr 823, o pow. 0,3100 ha, KW 34313. Cena wywoławcza -2.790 zł. 
Nieruchomość rolna. Brak planu zagospodarowania przestrzennego. 

•działka nr 824, o pow. 0,3000 ha, KW 34313. Cena wywoławc;za - 2.700 zł. 
Nieruchomość rolna. Brak planu zagospodarowania przestrzennego. 

V. PIASKI: 
• działka nr 72, o pow. 0,2900 ha, KW 34542. Cena wywoławcza - 3.612,20 zł w tym podatek VAT - 172,20 zł. 

• Terl!nY zabudowy zagrodowej z mieszkaniowo-usługową. W części brak planu. 
VI. SYPIEN: 

•działka nr 521, o pow. 0,8000 ha, KW 34316. Cena wywoławcza - 7.720 zł. 
Nieruchomość rolna. Brak planu zagospodarowania przestrzennego. 

• działka nr 26, o pow. 0,8600 ha, KW 34316. Cena wywoławc;za - 8.700 zł. 
Nieruchomość rolna. Brak planu zagospodarowania przestrzennego. 

VII. NIEBORÓW: 
• działka nr 610, o pow. 0,0500 ha, KW 18146. Cena wywoławcza - 6.246,40 zł w tym podatek VAT - 1.126,40 zł. 

Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej. 
•działka nr 611, o pow. 0,0800 ha, KW 18146. Cena W'f'lłoławcza -11.455,80 zł w tym podatek VAT - 2.065,80 zł. 

Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej. 
•działka nr 612, o pow. 0,0800 ha, KW 18146. Cena W'f'ł!oławcza -11.455,80 zł w tym podatek VAT - 2.065,80 zł. 

Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej . • 
• działka nr 613, o pow. 0,0800 ha, KW 18146. Cena wywol.awcza -11.455,80 zł w tym podatek VAT - 2.065,80 zł. 

Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej. 
•działka nr 614, o pow. 0,0700 ha, KW 18146. Cena wywoławcza -10.028,40 zł w tym podatek VAT - 1.808,40 zł. 

Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej . 
• działka nr 615, o pow. 0,0700 ha, KW 18146. Cena wywol.awcza - 10.028,40 zł w tym podatek VAT - 1.808,40 zł. 

Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej . • 
•działka nr616, o pow. 0,0500 ha, KW 18146. Cena wywoławcza -5.026,40 złw tym podatek VAT -906,40 zł. 

Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej. 

1. Przetarg odbędzie się w dniu 21 lipca 2006 r. o godz. 10.00, w siedzibie Urzędu Gminy w Nieborowie 
Al. Legionów Polskich 26 (sala konferencyjna). 

2. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy w Nieborowie, 
lub na konto 60 9288 1066 1144 7148 2000 0010 BS ZŁ o/Nieborów, najpóźniej na 3 dni przed otwarciem 
przetargu tj. do dnia 18 lipca 2006 r. do godz. 14.00. 
Za datę zapłaty wadium uwaźa się wpływ wymaganej kwoty na konto Gminy Nieborów. 
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy. 

3. Bliższych infonnacji dotyczących przetargu, można uzyskać w Urzędzie Gminy w Nieborowie pokój nr 11, 
tel. (046) 838-56-13. 

4. Wójt Gminy zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. 
5. Ww. działki nie posiadają żadnych obciążeń oraz zobowiązań. 
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Piłka nożna - wojewódzkie ligi juniorów, „Michałowicza„ i ,,Kuchara,, Piłka nożna - wojewódzka liga »Michałowicza" 

WAKACYJNA PRZERWA To było kompromitocio 
• LIGA WQJEWÓDZKA JUMORÓW 

STARSZYCH: 
l. UKS SMS Lóclź 26 68 I 14-20-
2. Widzew Lódź 26 57 79-25 
3. GKS Bekhatów 26 46 47-32 
4. ŁKS Lóclź 26 44 "66-41 
S. Piotrcovia Piolrków )6 39 44-30 
6. us RadOIRSko 26 39 ""54 
7. ChKS Łódź 26 38 46-48 
8. WOY Opoczno 26 38 47-S6 
9. Concordia Piotrków 26 35 49-49 

IO. Włókoim Pabianice 26 35 37-47 
11. łellku ł,.ewicz 26 31 4ł-58 
il. Salos Sieradz 26 26 41-68 
ll WKS Wieluń 26 15 19-96 
14. PMOS 1.duNb Woła 26 11 18-89 

• UGA WQJEWÓDZKA JUMORÓW 
MŁODSZYCH.: 
I. GKS Bełchatów 26 76 Ill-10 
2. UKS SMS Lódź 26 68 132-12 
3. LKS Lódź 26 57 93-27 

J • elłku Łowią 26 S 11-91 
•LIGA WQJEWODZKA „DEYNY": 
22.koleyca: UKSSMSŁódź-CllKSŁódź 

6:2, ŁKS Łódź-MazoviaRawa Mazowiec
ka 8:1, Warta Sieradz - Gerlach Drz.ewica 
3:0, WOY Opocmo- GKS Bełchatów 0:2, 
WKS Wieluń-Hurtap-Gómik:Łęczyca3:5, 
MKP Zgierz - Widzew Łódź 3:2. 
J. UKS SMS Łódź 22 "59 99-12 
2. WOY Opocmo 22 45 69-42 
3. LKS Łódź 22 41 67-34 
4. MKP Zgierz 22 40 49-38 
S. Widzew Lódź 22 37 75-52 
6. GKS Bekhatów 22 36 40-3& 
7. Hurtap-Gómik Lęczyta 22 34 56-40 
8. ChKS Lódź 22 30 41-48 
9. Warta Sieradz 22 24 31-67 

JO. WKS Wieluń 22 20 27-54 
h.GerlachDrzewica 22 17 35-87 
12.MazoviaRawaMąz. 22 2 17-91 

•WIDZEWł..ódź-PELIKANLowkz 
. 3. ŁKS ł:6dź 22 43 46-24 9:1 (5:0) 
4. GKS Bełchatów 22 38 49-32 . 6:1 - Dawid Sut(52). 
S. Widzew Łódź 22 36 41-31 Pelikan: Ruselc - Sójkowski (41 Kne-
6. Włókniarz Konstantyuów 22 32 38-48 sz.ewski), Ciesielski, Wawrzyn, Wróbel -
7. Unia Skiemiewlce 22 31 51-S4 Marcinowski, Płachela (41 Janus), Gajda, 
8. WOY Opoczno 22 29 37-34 Domalewski - Felczyński, Sut 
9. Mazovia Rawa Maz. 22 25 30-57 Łódź:, 14 czerwca. Można przegrać 

it. Niba ~ 22 U 29-59 wysoko, ale styl jaki :niprezentowali mło-
1 l. MULKS Łask 22 10 33-.77 dzigrac7.aPelikana wmeczuzWidzewem 
2. Lodiianb Łódź 22 2 20-88 był żemtjący. Oczywiście nie byli fuwory-

• WQJEWÓDZKA LIGA KUCHARA: tern tych zawodów, ale ewidentnie nawet 
22.kol~jka:CllKSŁódź-UKSSMSŁódź nie podjęli walki z fuworyzowanym rywa-

0:4, Widzew Łódź - Pelikan Łowicz 2:2, Iem. 
Włókniarz Pabianice - Junior Wieluń 1: 1, No, a prz.ecież wcale nie musiało być aż 
GKS Bełchatów-WOY Opoczno 3: 1, Con- takiego lania Pierwszy gol dla gospodany 
cordia Piottków Trybunalski - Warta Sie- padłzewidentnegospalooego,apćYźniejłowi
radz 1:4,MazoviaRawaMazowiecka-ŁKS czanie mieli dwie stuprocentowe okazje do 
Łódź 0:7. odrobienia straty. Najpierw Michał Fel-
l. tiKs SMSl.ódt -22 63 164-7 czyński zaprzepaścił sytuację sam na sam 
2. LKSł.ódź 22 52 73-21 z bramkanem gości, potem z pięciu me-
3. GKS Bełchatów 22 50 78-24 

trów nad popcr.eczką posiał piłkę Tomasz· 
Gajda. I chyba taki obrót sytuacji z.depry
mował łowiczan bo w kilkanaście minut dali 
sobie wbić cz.tery gole. Goście byli łx2radni 
wobec szybkich łódzkich piłkarzy. Napast
nicy Widzewa w pojedynkę potrafili roz
montować całą łowicką obronę! Graliśmy 
be.z walki i zaangażowania i efekty były 
takie jak wynik ... 

Po pnerwie nie było wiele lepiej, z tą 
różnicą, że przyjezdni z.dobyli gola hononr 
wego. W 52. minucie na indywidualną akcję 
7.decydował się Dawid Sut, który przed
ryblował trn:ch rywali i bę:<1ąc sam na sam 
z bramkarzem, be.z problemu kopnął do siat
ki. Ale to był jedyny pozytyw widzew
skiego wyjaz.du ,,pelikaniątek". Bo potem 
łowiczmie grali tak jak do przerwy, czyli 
krótko mówiąc- źle . .I pizegrali jak najbar
dziej zasłużenie w bardzo powa2nym roz
miaIZe. BoB 

4. Warta Sieradz 26 Sł 66-66 
5. Widzew L6dź 26 47 68-25 

• WOJEWÓDZKA LIGA MICHAŁO
WICZ4: 

22. kolejka: Włókniarz Konstantynów 
Łódzki-UKS SMSŁódź 1 :3, Wmew Łódź 
- Pelikan Łowicz 9:1, Łodzianka Łódź -
Junior Wieluń 1 :5, GKS Bełchatów - WOY 
Opoczno 1: l, Unia Skierniewice - MULKS 
ł.ask5:2, MazoviaRawaMazowiecka-ŁKS 
Łódź0:4. 

4. Widzew Łódź 22 39 S9-49 
S. Peliku Łowicz 22 JS Sl-50 Piłka nożna - wojewódzka liga „Kuchara" 
6, Junior Wielun 22 34 64-34 
7. WOY Opoczno 22 31 40-52 
8. Włókniarz Pabianice 22 30 39-S3 
9. ChKS Lódź 22 27 43-60 

6. Orzeł Lódź 26 42 61-38 
7. MKS Kutno 26 40 S8-1S 
8. RKS Radomsko 26 30 39-55 
9. PMOS 1.duńska Wota 26 28 "12-71 Ambitnie i dobrze 

IO. Concordia Piotrków 22 15 33-100 
Il. Warta Sieradz . 22 12 21-80 

IO. Olympic Słupia 26 27 46-89 
11. ł.odz.iinka Lóclź 26 22 32-68 
12. Pogoń-Etolog Zd. Wola 26 20 20-53 l. UK.S SMS Lódź 22 66 li O-7 12. Mazovia Rawa Maz. 22 I 13-120" 
13. LKS Lubochnia 26 14 19-101 2. Junior Wiełuń. __ ~ __ .2 # 5+26 (p) 

V Ogólnopolska Spartakiada Ruchów Trzeżwościowych i Klubów Abstynenckich 

Łowiczanie w Skierniewicach no „pudle" 
Skierniewice, 15-18 czerwca. 

W obiektach skierniewickiego OSiR roze
grana została V Ogólnopolska Spartakiada 
Ruchów Trz.eźwościowych i Klubów Abs
tynenckich, a w tegorocznej rywalizacji 
wzięli udział sportowcy dziewięciu klubów 
zośmiumiastwojewództwii łódzkiego. Zna
komicie zaprezentowali się w tych zawo
dach reprezentanci łowickiego Pasiaczka, 
którzy zostali ostatecznie sklasyfikowani 
na trn:cim miejscu wśród klubów i miast 

• PIŁKA NOżNA: 

4:-Miilarcfyk Dańusz (Skierniewice) 5,0 
5. Chojnowski Robert (Lowicz) 5,0 

tł. Kamila Pach (Łowicz) 4,0 
13. Mateusz. Pach (Lewicz) 3,5 
•PIŁKA S/A.TKOWA: 

• TENIS Sl'OŁOWY.' 
Najlepiej w rywalizacji pingpongistów 

z reprezentantów Pasiaczka spisał się Emil 
Rosa, który ostatecznie został sklasyfiko
wany na miejscu 7-8. 
~ l. Komad Cichosz (Azyl Toma

szi:Jw Maz.), 2. Jacek Gędek (Ametyst Skier
niewice), 3. Andrzej Baczyński (Ametyst 
Skierniewice), 7-8. Emil Rosa (Pasiaczek 
Łowicz), 9-12. Robert Chojnowski (Pa
siaczek ł...o\\'.icz), 17-24. Mateusz Pach 
(Pasiaczek Łowicz), 25-17. Jan Milcza
rek (Pasiaczek Łowicz). 

•BIEG-5km: 
Nad zalewem Zadębie rozegrano bieg na 

dystansie 5 km, a jedyny reprezentant łowic
kiego Pasiaczka- Mariusz Sb"ugacz zajął 
w stawce 21. zawodników 12. miejsce. 

•WIDZEWł..ódź-PELIKANLowkz 
2:2(1:0) 

2:1 - Kamil Kmdjalik (51), 2:2 - Konrad 
Wisiński (60). 

Pelikan: Rosiński - Wójcik, Mitrowski, 
Sumiński, Czerbniak-~ (36 Byczek), 
Karmelita, Grenda (36 Kardialik), Gaw:ry
siak - Kosiorek, Wisiński. 
Łódź, 14 czerwca. Jadąc do Łodzi na 

mecz w Widzewem trudno być faworytem. 
Dlatego podopiec:zni trenera Artura Bali
ka przed zawodami wzięhby remis w ciem
no. Ale po spotkaniu zarówno trener jak 
i jego gracze mogli czuć niedosyt Bo łowi
czanie nie tylko byli dla Widzewiaków rów
norzędnym rywalem, ale momentami prze
ważali i groźniej atakowali. 

Pamiętając pierwszy mecz z Łowicza 
i porażkę 0:4, goście zacz.ęli spotkanie spo
kojnie, ale miarę upływu czasu to biało-zie
loni osiągnęli Iekkąprzewagę. A że obie dru
żyny w tym meczu zońentowane były na 
ofensywę, ich pojedynek mógł się podobać. 
Jedynego gola w tej odsłonie zdobyli gospo
darze. W 33. minucie błąd z nasrej prawej 
strony, rywal przechwycił piłkę, wypro
wadził kontrę, zagrał do nie obstawionego 
partnera, któ:ry mocnym uderzeniem z pięt
nastu metrów nie dał szans Adamowi Ro-

sińskiemu.. Po pnerwie do ataku ruszyli 
przyjezdni i już w 38. minucie mocne do
środkowanie w pole karne Widzewa gdzie 
piłka trafia w rękę któregoś z obrońców, sę
dzjaniewskazujejednakna„wapno". Łódzia
nie wyprowadzają kontrę i tym razem ,je
denastka" jest, tyle, że dla ... gospodarzy. 
Aibiter zakwalifikował zagranie Rosińskie
go jako faul i w ten sposób miejscowi po 
,,kamym"prowad7.ą dwoma brainkami. Ale 
biało-zieloni nie zaiamali się, wykazali cha
rakter i wzięli się za odrabianie strat 

W 51. minucie akcja Konrada W1Siń
skiego, któ:ry podciągnął z piłką do końco
wej linii i wyłożył jąjak na tacy Kamilowi 
Kardjałikowi, a ten lewą nogą z dziewię
ciu. metrów z.dobył gola kontaktowego. Ten 
sam piłkarz chwilę później miał idealną oka
zję by doprowadzić do remisu, ale z 5. me
trów fatalnie pizestrzełił nad poprzeczką. 
W 60. minucie w końcu Pelikan doprowa
dził do remisu. Po długim zagraniu z głębi 
pola i błędzie obrońcy Wisiński wyszedł 
sam na sam z bramkarzem i ładnym strza
łem podarował swojej drużynie jeden punkt 
Do końca próbowaliśmy przechylić szalę 
zwycięstwa na swoją korzyść, ale zabrakło 
trochę~ia · 

BoB 

Wyniki: Grupa A: AZYL Tomaszów 
Mazowiecki - ZKA Zduńska Wola 2:6, 
PRZYJACIELBełchatów-PASIACZEK 
Lowkz2:9,ZKAZduńska Wola-PASIA
CZEK Łowicz 3:7, AZYL Tomaszów 
Mazowiecki - PRZYJACIEL Bełchatów 
3:0,PRZYJACIELBełchatów-ZKAZduń
ska Woi;!.2:5,PASIACZEKLowicz-AZYL 
Tomaszów Mazowiecki 0:6. Grupa B: 
NOWA DROGA Piotrków Trybunalski -
1RZFŹWOŚĆ Kutno 1:4, STOP Zgierz -
AMETYST Skierniewice 0:5, TRZEŹ
WOŚĆ Kutno - AME1YST Skierniewice 
1:1, NOWA DROGA Piotrków T:rybunal
ski - STOP Zgierz 5:2, STOP Zgierz -
TRZEŻWOŚC Kutno 2:3, AMETYST 
Skierniewice - NOWA DROGA Piotrków 
Trybunalski 5:2. Mecze półfinałowe: AZYL 
Tomasz.ów Mazowiecki - NOWA DRO
GA Piotrków T:rybunalski 10:1, AME
TYST Skierniewice - PASIACZ~K 
Łowicz 1 :2. M~ o 7. mis:jsce: ZKAZduń
ska Wola-1RZEZWOŚĆKutno 1:3. Mecz 
o 5. miejsce: STOP Zgierz - PRZYJACIEL 
Bełchatów 5:2. Mecz o 3. miejsce: AME
TYSTSkiemiewice-NOWADROGAPiotr
ków Trybunalski 5:1. Mecz o I. miejsce: 

JJ)miki: Grupa A: STOP Zgierz - PA
SIACZEK Łowicz 0:2, NOWA DROGA 
Piotrków Trybunalski - AZYL Tomasz.ów 
Mazowiecki 0:2, PASIACZEK Łowicz -
AZYL Tomaszów Mazowiecki 0:2, STOP 
Zgierz - NOWA DROGA Piottków Trybu
nalski 2: 1, NOWA DROGA Piotrków Try
bunalski - PASIACZEK Łowicz 1:2, 
AZYL Tomaszów Mazowiecki - STOP 
Zgierz 2:0. ~AMETYST Skiernie
wice - PRZYJACIEL Bełchatów 2;0, ZKA 
Zduńska Wola - TRZEŹWOŚĆ Kutno 
2:0, PRZYJACIEL Bełchatów - TRZEŹ
WOŚĆ Kutno 2:0, AME1YST Sk:iemiewi
ce-ZKAZduńska Wola2:0, ZKAZduńska 
Wola - PRZYJACIEL Bełchatów 0:2, 
TRZEŹWOŚĆ Kutno - AMEfYST Skier
niewice · 0:2. Mecze półfinałowe: AZYL 
Tomaszów Mazowiecki - PRZYJACIEL 
Bełchatów 2:0, PASIACZEK Łowicz -
AMETYST Skierniewice 0:2. Mecz 
o 7. miejsce: NOWA DROGA Piotrków 
T:rybunalski - TRZEŹWOŚĆ Kutno 2:0 
(w.o.). Mecz o 5. miejsce: STOP Zgierz -
ZKAZduńska Wola 1:2. Meczo3. mięjsce: 

~ 1. Paweł Deliga (Ametyst Skier
niewice), 2. Patryk Łągwa (Ametyst Skier
niewice), 3. Tadeusz Szymczakowski (Ame
tyst Skierniewice), 12. Mariusz Strugacz 
(Pasiaczek Łowicz). 

Piłka nożna - Skierniewicka Klasa Okręgowa 

AZYL Tomaszów Mazowiecki - PASIA
CZEK Łowicz 2:2 (0:2), w rzutach kar
nych 2:1. 
I. Azyl Tomaszów Maz. 5 
2. Pasiaczek Łowicz 5 
3. Ametyst Skierniewice 5 
-t. Nowa Droga Piotrków Tr. 5 
5. Stop Zgierz 4 
6. Przyjaciel Bełchatów 4 
7. Trzeźwość Kutno (p.k.) 4 
8. ZKA Zduńska Wola (p.k.) 4 

• 5Z4.CHY: 

IO 23-9 
JO 20-17 
10 17-6 
l 10-26 
3 9-15 
o 4-20 

10 11-5 
6 18-14 

PASIACZEK Łowicz - PRZYJACIEL 
Bełchatów 1:2. Mecz o I. miejsce: AZYL 
Tomaszów Mazowiecki - AMETYST 
Skierniewice 2:0. 
I. Azyl Tomaszów Maz. 5 IO 10-0 
2. Ametyst Skierniewice 5 9 8-2 
3. Przyjaciel Bełchatów 5 8 6-5 
4. Pasiaczek Łowicz 5 7 5-7 
5. ZKA Zduńska Wola 4 6 4-5 
6. Stop Zgierz 4 5 3-7 
7. Nowa Droga Piotrków Tr. 4 5 4-6 
8. Trzeźwość Kutno 4 3 0-8 

•PUNKTACJA KLUBÓW 
I. Ametyst Skierniewice 
2. Azyl Tomaszów Maz. 
3. Pasiaczek Lowicz 
4. Przyjaciel Bełchatów 
5. ZKA Zduńska Wola 
6. Stop Zgierz· 
7. Nowa Droga Piotrków Tr. 
8. Trzeźwość Kutno 
9. ALA Tomaszów Maz. 

•PUNKTACJA MIAST': 
1. Skierniewice 
2. Tomaszów MazoWl.ecki 
3.Lowicz 
4. Bełchatów 
5. Zduńska Wola 
6. Zgierz 
7. Piotrków Trybunalski 
8. Kutno __ .....__,_~---

Piłka nożna - klasa A 

• p1qte Witonia na 
26. kolejka: Witonia Osiek - Fenix 4. Juvenia Wjsokienice (5) 26 46 

Boc7Jci 2:4, Unia II Skierniewice - Vagat 5. Witonia Osiek (4) 26 45 
Domaniewice 3:0, Jutnenka Drzewce - 6. Pogoń Godzianów (6) 26 39 
'Zryw Wygoda 6:1, Agroma Kutno Wali- 7. Muskador Wola Pęk. (7) 26 38 
szew - Juvenia Wysokienice 4:5, Man- 8. Torpedo Celinów (8) 26 34 
chatan Nowy Kawęczyn - Pogoń Godzia- 9. Manchatan N. Kawęczyn (9) 26 33 
nów 4:3, Torpedo Celinów - Jutrzenka 10. Zryw Wygoda (10) 26 29 
Mokra Prawa 2:5, Muskador Wola Pęko- IL Olympic Słupia (Il) 26 27 

Znakomicie w tmnieju szachowym za
prezentował się Roman Zimochocki (Pa
siaczek Łowicz), któ:ry wygrał zostawiając 
za plecami trójkę zawodników Ametystu. 
Na piątym miejscu został sklasyfikowany 
Robert Chojnowski, 11- Kamila Pach, 
a 13 - Mateusz Pach (Pasiaczek). szewska- Olympic Słupia 5:2. 12. V•gat Domaniewice (12) 26 22 

5,5 I. Unia II Skierniewice (1) 26 68 126-40 13. Fenix Boczki (14) 26 20 
5,) • ~- Jilttżellkh Drzt\wtt'(21 ' 26 ~ 11·34 • 14. Agroma'W'.lliszewtł" ~ 2'6 17 
5,0 l Jutrzenka Mokra Prawa(3)26 50 77-51 

, l, Zimocbocki Roman (Łowicz) 
2. ZliręT>sk:f 1iilian-(S'kienilewlce) 
3. Dworzyński Andrzej {Skierniewice) 

244,0 
158,0 
138,5 
116;0 

Mozovio wraca do IV ligi 
89,0 
84,0 
38,0 
29,5 
10,0 

135,0 
105,0 
102,0 
90,0 
85,0 
78,0 
45,0 
38,0 

• MAZOVIA Rawa Mazowiecka -
ORLĘTA Cidądz8:1 (3:0); br.: Albert Zając 
4 (14, 43, 48 i 85), Łukasz Choderski 2 (27 
i 53), Paweł Abramczyk 2 (54 i 78)- Ostal
ski (87). 

• GKS Głuchów - ORZEŁ Nieborów 
2:3 (0:1); br.: Sobiesiak (57) i Kucharski (90) 
-Łukasz Papuga2 (23 i 87) i Piotr Skoniecz
ny (85). . 

• SOKÓL Regnów - GLKS Wołucza 
4:~ (2:1); br.: Kozłowski 2 (15 i 50) i Sala 2 
(32 i 65) - Michalik (35), Stankiewicz (57) 
i Szymański (88). ' 

• WIDOK Skierniewice - BIAŁKA 
Biała Rawska 2:2 (2:1); br.: Dominik 
Czeczko (4) i Adamiec (25)- Mroczek (30) 
i Wielgus (75 kamy). 

• SIERAKOWIANKA Sierakowi
ce - MACOVIA Maków 3:6 (3:2); br.: 
Mariusz Wieczorek (15), Trębski (30) 
i Romanowski ( 41) - Konarski (21 ), Sałek 
(34, 55 i 85), Wasiak (70) i Wmciorek (90 

53-43 kamy). 
63-51 •OLIMPIAO!ąmo-LAKf07ALys1r 
73-56 kowice 4:2 (4:1); br.: Thlńusz Reczulski 2· 
64-69 (12 i 19), Tomasz Rembowski (32) i Witold 
58-67 Kunikowski ( 44 kamy)- Charążka (3) i Le-
56-77 szek Boczek (58). 
54-73 Pauza: POGOŃ Bełchów. 
45-56 l. Mazovia Rawa Maz. (I) 28 77 137-13 
41-71 2. Widok Skierniewice (2) 28 69 I 10-22 
41-86 3. Białka Biała· Rawska (3) 28 56 53-31 
'9-86" '4:--Pog0ń·Bettbti.r{4' "·~ ' "28 52 72-.51 

(p) 5. Astra Zduny (5) 28 51 85-55 

6. Czarni Beilnary (') 28 Sł 6F40 
7. GKS Głuchów (7) 28 40 52-49 
8. Macovia Maków (8) 2"8 39 46-59 
9. Orlęta Cielądz (9) 28 32 45-87 

10. Oneł Nieborów (li) 28 31 'so-62 
IL Sokół Regnów {12) 28 28 38-61 
l2. Laktoza Łyszkowice (10) 28 28 45-78 
U. Olimpia Chąśno (13) 28 22 54-91 
14. GLKS Wołucza (14) 28 17 37-106 
J5. Sierakowianka (15) 28 Il 33-113 

Paweł A. Doliński 
LIGA OKRĘGOWAJUMORÓWSTAR

S'ZYCH-
26. kolejka: Start Złaków Borowy -

Mazovia Rawa 1:9, Orlęta Cielądz - Wi
dok Skierniewice 3:5, GLKS Wołucza -
Jutrzenka Mokra Prawa 2:2, Pogoń Beł
chów - Astra Zduny 4:1, Rawka Boli
mów - Unia Skierniewice 1:10, Siera
kowianka Sierakowice - Czarni Bed-
nary 0:3 (w.o.). • 

1. Mazovia Rawa Maz. 24 {)5 158-23 
2. Widok Skierniewice 24 60 84-39 
3. Unia Skierniewice 24 SO 105-32 
4. Pogoń Bełchów 24 50 73-41 
5. Orlęta Cielądz 24 40 76-67 
6. Astra Zduny 24 39 43-45 
7. Czarni Bednary 24 35 51-60 
8. Rawka Bolimów 24 27 47-96 
9. Dar Placencja 24 24 51-71 
10. Start Złaków Borowy 24 20 38..SO 
ł I. Jutrzenka Mokra Pr. 24 18 34-87 
12. Sierakowianka 24 13 25-88 
13. GLKS Wolucza 24 10 35-90 . 
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Piłka nożna - finał wojewódzkiego Pucharu Polski 

PUCHAR. JEST NASZ· 
• SOKÓŁ-SYGUŁA Aleksandrów 

Łódzki - PELIKAN Łowicz 0:2 (0:1) 
O: 1 - Radosław Kowalczyk (5), 0:2 - Ro

bert Wille (86). 
Pelikan: Gospoś- Goryszewski (57 Kw 

kowski), Czerbniak, Brzózka, Styszko -
Wysz.ogrodzki (65 Cipiński), Serocki, Jóź
wiak, Gawlik - Wilk, Kowalczyk. 

Aleksandrów Łódzki, 21 czerwca. 
Finał wojewódzkiego szcz.ebla rozgrywek 
o Puchar Polski biało-zieloni potraktowali · 
bardzo prestiżowo. Mimo niezwykle męczą
cegosewnu, który graliśmy praktyczniejed- -
1ry111 składem, bardzo chcieliśmy uwieńczyć 
udany rok zdobyciem jakiegoś trofeum. By
liśmy blisko megasukcesu, ale awans do 
li ligi pechowo nam uciekł. Dlatego z Soko
łem .wystąpiliśmy niemal w najsilniejszym 
składzie z postanowieniem pokonania go
spodarza - mówił trener ,,Ptaków'' - Jacek 
Cyzio. 

Pierwotnie planowano dwa mecz.e fina
łowe, jednak ostatecznie stanęło na je<hiym, 
oo w kontekście zasłuźonych urlopów nar 
szych graczy było niezwykle trafuym po
sunięciem ze strony łódzkiego OZPN-u. Jak 
wspominał nasz szkoleniowiec goście nie
mal w optymalnym zestawieniu bo z.abra
kło na placu jedynie Łukasza Znyka 
i z oczywistych przyczyn Krystiana Bo
limowskiego. 

Sokół t.o czwartoligowiec, który prz.ez 
krótki okres minionego sezonu był nawet 
blisko awansu, ostatecznie kończąc roz
grywki na piątym miejscu. Do niedawna 
funkcję trenera sprawował w Aleksandro
wie· dobrze znany w Łowiczu Paweł Ko
walski, a obecnie za zespół odpowiada 
dwóch piłkaąy Tomasz Szcześniak 
iArkadiuszśWiętosławski-obajz,,pta-

Łowiczanie skutecznie powstrzymy
wali Szymona Pińkowskiego. 

"Puchar jest nasz!!!" - zaśpiewa/i 
po meczu piłkarze Pelikana, wcześ
niej odebrało go kapitan zespołu -
Artur Serocki. 

sią" przeszłĆ>ścią. Nasi kibice z pewnością 
pamiętają takźe Szymona Pińkowskie
go, który killca lat temu zdobywał przy Sta
rzyńskiego gole dla Pelikana 

Jednak w ubiegłą środę nie było źadnych 
sentymentów - obie jedenastki chciały być 
najlepsze w województwie. I juź w 5. minu
cie swoją szansę wykorzystali przyjezdni, 
a konkretnie Radosław Kowalczyk. Do
kładne, czterdziestQmetrowe podanie 
Zbyszka Czerbniaka do kolegi z napadu 
i ,,Kowal" ładnym strzałem zaskakuje wy
suniętego na piąty metr Piotra Krzysiew
skiego. I ten gol ustawił mecz, bowiem fu
woryzowani trzecioligowcy zaczęli sz.ano
wać piłkę, mniejętnie ~ieczając wła
sne przedpole. W 17. minucie akcja prawą 
stroną Maćka Wyszogrodzkiego. Nasz 
skrzydłowy podciągnął do końoowej linii 
i dograłna,,główkę" Bogdanowi Jóźwia
kowi, który źle złożył się do strzału i chy
bił. W odpowiedzi po IZUcie roźnym bliski 
szczęścia był Przemysław Sztybrych, 
alepiłkępo jego uderzeniu z linii bramkowej 
wybił Wysz.ogrodzki. Za chwilę róg dla Pe
likana i znów Jóźwiak myli się o centyme
try. W 33. minucie pokazał się Pińkowski. 
Ten piłkarz zawsze słynął z mocnego strza
łu, zaprezentował je i tym razem, tyle tylko, 
źe kopnął z rzutu wolnego troszkę za wy
soko. W 35. minucie najlepsza okazja do 
wyrównania dla Sokoła. Walka o piłkę przy 
linii końoowej, trochę przypadkowe poda
nie do stojącego na piątym metrze Święto
sławskiego i Rafał Gospoś instynktownie 
odbija uderzenie rywala Łowiczanie po tej 
akcji wzięli się trochę do pracy, słusznie kon
statując, źe niepotrzebnie stracony gol moźe 
im tutaj zagmatwać sytuację. Stąd jeszcze 

przed przerwą strzał głową Kamila Gory
szewskiego, a potem Jóźwiaka wybro
Eione przez golkipera gospodaIZy. Do prze
rwy prowadzili więc goście, którzy grali spo
kojnie, na luzie, kontrolując boiskowe wy
darzenia 

Druga odsłopa była podobna do pierw
szej z tym wyjątkiem, źe miejsoowi stracili 
juz taki zapał do ofensywy i raadziej ~
trudniali Gosposia W 50. minucie gra na 
jeden kontakt biało-zielonych i na skrzydło 
ładnie wychodzi Tomek Styszko, który 
jednak źle dogrywa kolegom. Podobny 
grzech za chwilę popełnił Goryszewski. 
W 55. minucie dynamicznie w ,,szesnastkę" 
wbiegł Piotrek Gawlik - z.ostał zatrzyma
ny przez odwamie interweniującego golk
piera. W 65. minucie Krzysiewskiego starał 
się zaskoczyć Wilk, w 66. Gosposia - Piń

kowski a w 78. nas wszystkich ... pogoda 
Bo nagle nad Aleksandrowem zrobiło się 
ciemno, wie1rznie i przyszła burz.a Wystra
szyła pana St(dziego, który mimo próśb pił
karzy przerwał mecz i zgodnie z przepisa
mi czekał na poprawę aury. C'Zi'(f;ć widzów 
sądząc, źe to juź po zawodach ruszyło do 
domu (w tym nasz, po raz pierwszy od 
kilku sezonów wyjaz.dowy - brawo za ini
cjatywę! - ,,klub kibica"), r:ui;i; skryła się 
pod drzewami. Ząwierucha przeszła po 
około dwudziestu minutach i piłkarze wró
cili na murawę. Przerwa lepiej zrobila ,,Pta
kom", bo od razu ruszyli do ataku. Najpierw 
strzał ,)ózka" z osiemnastu metrów, potem 
z rzutu wolnego mocno kopnął Cz.erbniak, 
a to uderzenie dobijał jeszcze Grzesiek Ci
piński. We wszystkich trzech przypadkach 
bez zarzutu zachował się aleksandrowski 
golkiper. Krzysiewski ponownie został 
wystawiony na próbę w 84. minucie - tym 
razem przez Pawła Kutkowskiego. 
A w 85. minucie mogliśmy być świadkami 
sytuaąji, która przedłużyłaby mecz oo naj
mniej o dogrywkę. Bo o to do bezpańskiej 
piłki dosŻedł Pińkowski i posłał potęźną 
„bombę'' na bramkę gości. Na szczęście dla 
nich piłka o kilkanaście centymetrów minęła 
spojenie słupka z poprzeczką. I chyba źeby 
darować sobie horror w końcówce Pelikan 
przeprowadził wzorową-zabójczą kontrę. 
Ładnie Kutkowski dograł z prawej strony 
Willcowi, którywyszedłsamnasamz bram
karzem i zewnętrzną częścią stopy, tech
nicznie posłał futbolówkę do siatki. 

Zasłuźone zwycięstwo i radość najlep
szej druźyny w województwie. Trener 
i piłkarze otrzymali pamią!:kowe złote me
dale oraz puchar i teraz czas na odpoczy
nek. Jak najbardziej zasłuźony! ! ! 

BoguśBoń=k 

Prognoza pogody dla rejonu Łowicza w dn. 29 czerwca • 5 ipca 2006 r. 

PRZYSŁOWIE LUDOWE O POGODZIE: 
"CZERWIEC TEMU SIĘ ZIELENI, KTO DO PRACY SIĘ NIE LENI". 

JtP!> 

Czwartek - Niedziela 
29.06. - 2.07.2006r. 

• SYTUACJA SYNOPTYCZNA: Pogodę regionu kształtować 
będzie układ wyżowy. Napływa bardzo ciepłe powietrze. 

•CZWARTEK· PIĄTEK: 
Słonecznie oraz upalnie, ale po południu lokalnie 
możliwy przelotny opad deszczu lub burza. 
Widzialność umiarkowana do dobrej, rano lokalnie zamglenia. 
Wiatr z kierunków wschodnich, słaby do umiarkowanego 
Temp. max w dzień: + 25°C do + 27°C. 
Temp. min w nocy:' + 16°C do,+ 14°C. 

•SOBOTA-NIEDZIELA: 
Słonecznie, bez opadów oraz ciepło. 
Widzialność dobra. 

26/24 
- g 
, Płońsk 

Płoc~ 

' 26/ 24 ; 

26/24 
L-, 

/ 

N. Dwór 
Maz. Gostynin 

{ł 

'\_27/ 24 . „;,J ..,a.. A 

"\. ' 
-Sochaczew ( ~ - e -- i-... -

JtPI> ,, 26124 ' -/ 9 Pru&;zków 
--... _, 9 , --: ·- 9 .-z 

ŁOWICZ Grodz~kM.lz. 

' - ~ "" 2.11 24 ,r ,;..., ' „ e rdó 
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•PONIEDZIAŁEK ·ŚRoDA: 
Słonecznie, bez opadów oraz ponownie upalnie. 
Widzialność dobra. 
Wiatr z kierunków wschodnich, slaby i umiarkowany. 
Temp. max w dzień: + 28°C do+ 21°C. 
Temp. min w nocy: + 1a·c do+ 15°C. 
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BIOMETEOROLOGICZNA: i 
Warunki biometeorologiczne ~ 
na ogół korzystne. ~ 
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Do fazy finałowej pierwszego turnieju ,,plażówki" zakwalifikowały się trzy pary 
z Gbwna i łowickie ,,Łazki-Piaski''. Ci ostatni zajęli w końcu trzecie miejsce. 

Plażowa piłka siatkowa - 1. turniej VII edycji 
Otwartych Mistrzostw Łowicza 

Zaczęli plażówkę 
Łowicz, 24 czerwca. Na inaugwację 

Wakacyjnej Akcji ,,Łowickie Lato z OSiR 
2006" na boiskach połoźonych na Błoniach 
rozegrano pierwszy turniej eliminacyjny 
VII edycji Otwartych Mistrwstw Łowicza 
w plaźowej piłce sialkowt:j. W turnieju wy
start.owało tylko jedenaście drużyn, w tym 
aź cztery ekipy z Głowna Okazało się, ze
społy z Głowna zdominowały te zawody. 
Do finałowej czwórki awansowały aź trzy 
głowieńskie ekipy, a honoru Łowicza broni
ła para Łazki-Piaski (Zbigniew Łaziński 
i Tomasz Piasecki), która w półfinale 
przegrał dosłownie je<hią piłką w tie-braku 
ze zwy9ięzcami turnieju - Gawronami 
(Władysław i Grzegorz Gawrońscy). 
W finale Gawrony wygrały 2:0 ze Sti;plami 
(Robert i Michał Stępniewscy). Łowic
ka para zajęła trzecie miejsce, wygrywając 
2: 1 z głowieńskim Rzemiosłem(Klzysztof 
Wróbel i Jacek Markowicz). 

Runda I: PRZEMKA (Przemysław 
Plichta i Kamil Górski)- FAMILIA (Tade
usz Rutkowski i Bogmnił Url>anek) 2l:U, 
PLAŻA Łowicz (Tomasz Słoma i Bartło
miej Erchardt) - VENA (Mateusz Marsza
lekiMarcin Podraźka) 21:17, PROFFSJ(). 
NALIŚCI (Piotr Daszczyński i Hubert La
ska) - SQAD (Marcin Rymarkiewicz i Ce
zary Dołowiec) 21:16. Runda li: STĘPLE 
(RobertiMichałStępniewski)-PRZEMKA 
21:14,PLAżAŁowicz-GAWRONY(Wla
dysław i Grzegorz Gawarońscy) 18:21, 
RZEMIOSŁO (Krzysztof Wróbel i Jacek 
Markowicz) - PROFESJONALIŚCI 
21:15, G-1 - LAZKI-PIASKI (Zbigniew 
Łaziński i Tomasz Piasecki) 21:19. Runda 
ID: STĘPLE-GAWRONY21:ll, RZE
MIOSŁO - G-121:13. Mecze rępasafu. 
we - I runda: SQAD - PLAŻA Łowicz 

19:21, PROFESJONALIŚCI - VENA 
21:13, FAMILIA-LAZKI-PIASKI 6:21. 
Mecze rępasażowe - II runda: LAZKl
PIASKI - PROFFSJONALiśCI 21:16, 
PLAŻAŁowicz-PRZEMKA21:14.Me
cze rępasażowe-m runda: G-l -LAZKI
PIASKl 15:21, SIĘPLE-PLAŻAt.owicz 
21:ll. Mecze półfinałowe: LAzKI-PIA
SKI - GAWRONY 1:2 (15:11, 11:15, 
13:15), STĘPLE - RZEMIOSŁO 2:1 
(15:10, 14:16, 15:8). Mecz o 3. miejsce: 
LAZKl-PIASKI - RZEMIOSŁO 2:1 
(14:16, 15:9, 15:9). Mecz o 1. miejsce: 
STĘPLE-GAWRONY 0:2(12:15,12:15) 

KLASYFIKACJA PO J. TURNIEJU: 
I. Władysław Gawroński (Gawrony) I IO 

Grzegorz Gawroński (Gawrony) 110 
3. Robert Stępniewski (Stępie) 99 

Michał Stępniewski (Stępie) 99 
5. Zbigniew Łaziński (Lazki-Piaski) 88 

Tomasz Piasecki (Łazki-Piaski) 88 
7. Krzysztof Wróbel (Rzemiosło) 77 

Jacek Markowicz (Rzemiosło) 77 
9. Bartłomiej Pakowski (G·I) 66 

Michał Rybnik (G-1) 66 
Tomasz Słoma (Plaża Łowicz) 66 
Bartłomiej Erchardt (Plaża Łowicz) 66 

16. Hubert Laska (Profesjonaliści) 55 
Piotr Daszczyński (Profesjonaliści) 55 
Górski Kamil (Przemka) 55 
Przemysław Plichta (Przemka) 55 

20. Marcin Podrażka (Vena) 44 
Mateusz Marszałek (Vena) 44 
Tadeusz Rutkowski (Familia) 44 
Bogumił Urbanek (Familia) 44 
Marcin Rymarkiewicz (Sqad) 44 
Cezary Dołowiec (Sqad) 44 

Kolejny wakacyjny turniej „plaźówki" 
odbędzie się w sobotę 8 lipca o godz. l O.OO. 

(zł) 

Łowicki informator sportowy 
Sobota. 1 liJlca; 
• 9.00 - stadion Pelikana w Łowiczu, 

ul. Starzyńskiego 6/8; mecz.e eliminacyjne 
Międzynarodowego Turnieju Piłki Noinej 
im. o Puchar Bumristrza Miasta Łowicza; 

PooiMziąfęk, 3 lipca: 
• 10.00 - hala sport.owa OSiR nr 2 

w Łowiczu, ul. Topolowa 2; Wakacyjna 
Akcja,,Lato z0SiR2006": turniej mini piłki 
siatkowej dziewcząt i chłopców (r<><;z
nikl993 i młodsi); 

Wtorek, 4 lipca: 
• 10.00 - hala sportowa OSiR nr 1 

w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; Wakacyjna 
Akcja ,,Lato z OSiR 2006": 1. turniej Grand 
Prix Łowicza w tenisie stołowym; 

Środa, s lipca: 
• 10.00 - stadion OSiR w Łowiczu, 

ul. Jana Pawła II 3; Wakacyjna Akcja ,,Lato 
z OSiR 2006': 1. turniej piłki nożnej ,,Liga 
Osiedlowa'' - rocznik 1993 i młodsi; 

• 17.00 - stadion Pelikana w Łowi
czu, uL Starzyńskiego 6/8; towarzyski 
mecz piłki nożnej: Pelikan Łowicz 
(III liga) - Wisła Płock (I liga); 

Czwartek. 6 ljpca: 
• 10.00 - stadion OSiR w Łowiczu, 

ul. Jana Pawła II 3; Wakacyjna Akcja ,,Lat.o 
z OSiR 2006": 1. turniej piłki noźnej ,,Liga 
Osiedlowa" - rocznik 1990-92; 

Piatek. 7 lipca: 
• 10.00 - stadion OSiR w Łowiczu, 

ul. Jana Pawia II 3; Wakacyjna Akcja ,,Lato 
z OSiR 2006": 2. turniej piłki nożnej ,,Liga 
Osiedlowa'' - rocznik 1993 i młodsi; 

Sobota, 8 lipca: 
• 10.00-Park Błonie w Łowiczu; Wa

kacyjna Akcja ,,Lato z OSiR. 2006": dru
gi turniej VII edycji Otwartych Mi
strmmv Łowicza w pla7,owej piłce siat
kowej. 

(p) 
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Wakacyjna Akcja ,,Łowickie Lato~ OSiR 2006'' 

Spływ Bzurą "<Xi Słudwi do Szkiełek" spotkał się ze sporym zainteresowaniem mieszkańców Łowicza. 

Piłka nożna - turniej drużyn osiedlowych d_o lat 13 

Osiedlowy mundial dla Korab.ki 
Łowicz, 24 czerwca. Sześć osiedlo

wych drużyn wystartowało w turnieju, który 
był przeprowadzony w czasie m Łowic
kiegoPiknikuRodzmnegonałowickichBło
niach. Uczniowie szkół podstawowych ry
walizowali w dwóch grupach, a ich -zwy
cięzcy zmierzyli się w finale. W mecz.ach 
eJiminacyjnych najlepiaj radzili sobie gracz.e 
re Starzyńskiego i Korabki, i to oni 7.agrali 

o mistrz.owski tytuł. W finale lepiaj spisali 
się ci drudzy. Najlepszym strz.elcem turnie
ju został Rafał Sołtysiak (Korabka), któ
ry zdobył aż siedem bramek w trzech me
cz.ach, a najlepszym bramkarzem został wy
brany Dawid Łukawski (Korabka). 

GRUPA A: 
•GÓRKI- KORABKA 0:3; br.: Rafuł. 

Sołtysiak 3. 

•PODRZECZNA-KORABKA2:3; 
br.: Konrad Szufliński 2 ·_ Rafał Sołty
siak 3. 

• GÓRKI - PODRZECZNA 0:2; 
br.: DominikOlczak.2 

GRUPAB: 
•BRATKOWICE-PRZEDMIFSCIE 

0:2; br.: Michał Konieczny i Adam Kuciń
ski. 
•STARZYŃSKIEGO-PRZEDMIE-

ŚCIE 2:0; br.: Mateusz Kapica i Patryk 
Pomianowski. 
•BRATKOWICE-STARZYŃSKIE

GO 0:4; br.: Dawid Sikora, Jeremi Olko, 
Mateusz Kapica i samobójcza. 

MECZ O 3. MIEJSCE: 
•PODRZECZNA-PRZEDMIF.ŚCIE 

0:1; br.: Mateusz Krysiak. 
MECZ O 1. MIEJSCE: 
• KORABKA - STARZYŃSKIEGO 

2:0; br.: Adam Bryła i Rafuł Sołtysiak. 
I. Korabka 3 9 IO-O 
2. Starzyńskiego 3 6 6-2 
3. Przedmieście 3 6 3-2 
4. Podrzeczna 3 3 2-6 
5. Górki 2 (} 0-5 
6. Bratkowice 2 O 0-6 

W zwycięskiaj ekipie z Korabki zagrali: 

Cross rowerowy 

Rowerem wzdłuż Bzury 
Łowicz, 24 czerwca. Na łowickich 

Błoniach w minioną sobotę w ramach 
ID Łowickiego Pikniku Rodzinnego prze
prowadzono cross rowerowy. Do zawo
dów zgłosiło się dwunastu amatorów 
dwóch kółek. Kolarze amatorzy mieli do 
pokonania trasę blisko 11 kilometrów, 
która biegła wzdłuż Bzury. Organizato
rem grupy był Mańan Dymek, który 
ostatnio ściga się rekreacyjnie na rowe
rach górskich i twierdzi, że jest to świetna 
zabawa i dobra alternatywa dla tych, któ
rzy nie mogą biegać z powodów zdro
wotnych. Podczas jazdy na rowerze mniej 
obciąż.one są stawy kolanowe i kręgosłup. 
Pan Marian chce propagować ten sport 
w Łowiczu i już myśli o kolejnych im
prezach tego typu w naszym mieście. 

Wszyscy uczestnicy wystartowali ra
zem, ale sklasyfikowani byli w dwóch 
kategoriach - do lat 15 i w kategorii open. 
Zwycięzcą rowerowego rajdu w kategorii 
open został Piotr Pilich, który .starto
wał w ubiegłym roku i zajął trzecie miej
sce. W kategorii do lat 15 pierwszy na 
mecie był Wojciech Budzałek (Gim
nazjum nr 1 w Łowiczu), który uzyskał 
zresztą najlepszy czas ze wszystkich 
uczestników. 

KATEGORIA DO LAT 15: 
t. Wojciech Budzalek (1991) 
2. Kacper Piorun (1991) 

Zwycięzcą crossu rowerowego okaza 
się Wojciech Budzalek, a nagrodę wrę
cza organizator - Marian Dymek. 

S. Gracjan Czanko (199S) 31,10 
4. Sebastian Woźniak (1993) 32,23 
S. Patryk Woźniak (1995) 33,35 
6. Piotr Menes (1995) 34,33 
IT. Ernest Satora (1994) 37, 19 
B. Piotr Ziejewski (1996) 38,45 

KATEGORM. OPEN: 
~. Piotr Pilich ( 1966) 25,03 
2. Maciej Lipiec (1986) 2S,~7 
~·Adrian Karczewski (1990) 26,40 
4. Mariusz Sosnowski (1_98~8, __ 27,36 

~ (zł) 

·W tegorocznym crossie rowerowym, na trasie wzdłuż Bzury, wzięło udział dwu
nastu miłośników rowerów. 

Tenis stołowy - finał 

Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej 

W turniejach piłkarskich zagrało w tym roku aż sześć zespołów reprezentują
cych łowickie samorządy osiedlowe złożonych z uczniów "podstawówek" 
i aż dziewięć w kategorii gimnazjalistów. 

Dawid Łukawski - Rafuł Sołtysiak, Adam 
Bryła, Tomasz Konrad, Konrad Szufliński, 
Bartek Skoneczny i Dawid Czubak. 

Zhigniew IAzińsld 
SiPdme miejsce łowiczan 
Częstochowa, 14 czerwca. Repre- GRUPAB: 

Piłka nożna - turniej drużyn osiedlowych do lat 16 zentanci Szkoły Podstawowej nr 3 w Łowi- • SP 5 Strzelin - SP Łysa Góra 0:3 
czu: bracia Piotr i Mateusz Podsędkowie, • SP Grodzisko - SP 3 U>wicz 3:1; 
po -zwycięstwie w mistrzostwach woje- pkt.: Piotr Podsędek. 
wództwałódzkiego, wywalczyli prawo star- • SP 3 Łowicz - SP Łysa Góra 0:3 
tu w finalach·Ogólnopolskich Igrzysk Mło- • SP 5 Strzelin - SP Grodzisko 3:1 
dzieży Szkolnej w tenisie stołowym. Co • SP Łysa Góra - SP Grodzisko 3:0 

łyszkowicka nailepsza 
Łowicz, 24 czerwca. W tym roku 

więcej chętnych ekip wzięło udział w futbo.. 
lowaj rywalizacji gimnazjalistów w ramach 
illŁowickiegoPiknikuRodzinnego.Dotur
nieju osiedlowego dla młodzieży do lat 16 
zgłosiło się aż dziewięć.ekip, które zagrały 
w trzech grupach. Zwycięzcy stworzyli gru
pę trzech drużyn, które zagrały ,,każdy 
każdym" z . 
RyWalizacja była dość wyrównana. 

W grupie B o wyjściu do fazy finałowej 
musiały decydować dodatkowe karne, po
nieważ po rozegranych spotkaniach zespo
ły Górki II i Stary Rynek miały identyczną 
ilość piinktów i bilans bramek. W karnych 
wygrała drużyna Górek II 2: 1. Po długiej 
walce z końcowego sukcesu mogli cieszyć 
się gimnazjaliści z Łyszkowickiej, którzy w 
decydującym pojedynkach wygrali z Gór
kami II i zremisowali z drużyną Starzyń
skiego. O mistrzostwie zadecydowała jedna 
więcej strz.elona bramka 

Najlepszyrn•strzelcem turnieju został 
1 Marcin SZczyt>ifl~ ~pcowicka), ~ 

ryzdobyłczterybramki,anajlepszymbram- •ZATORZE-KALISKAl:O;br.:Wi- prawdapraktyczniedokońcaniebyłowia- · •SP 3 Łowicz - SP 5 Strzelin 1:3; 
karrem został wybrany kolejny zawodnik told Kapusta domo, czy te zawody, traktowane jako dru- pkt.: Piotr Podsędek. 
-zwycięskiej drużyny -Adńan Karczew- MECZE FINAŁOWE: żynowe mistrzostwa Polski szkół podsta- MECZ O MIE!SCA 5-7: 
ski (Łyszkowicka). • STARZYŃSKIEGO - ŁYSZKO- wowych, dojdą do skutku, ale ostatecznie • SP 3 Łowicz - SP Żółtnica 0:3 

GRUPA A: WICKAO:O podopieczni trenera Krzysztofa Placka MECZE PÓłFINAŁOWE: 
•BRATKOWICE-STARZYŃSKIE- • GÓRKI Il - ŁYSZKOWICKA 0:4 i nauczyciela w-f- Sławomira Kannelity • SP 5 Strzelin - ZSzOI 1 C7.ę8focho-

GO 1:2; br.:TomaszJanusz-AdamOniszk, br.: Marcin S~iński 3 i Marcin Siejka. pojechali do Cz.ęstochowy. wa 1:3 
Michał Karmelita. • STARZYNSKIEGO-GÓRKIIl3:0 W zawodach, w których brali udział mi- •SP Drr.onków- SP Łysa Góra 0:3 

• STARZYŃSKIEGO-PODRZECZr br.: Adam Oniszk 2 i Michał Karmelita. strzowie poszczególnych województw, MECZ O 5. MIEISCE: 
NA 1:0; br.: Michał Kannelita. l. Łyszkowicka 4 8 6-0 wystartowało ostatecznie siedem zespołów, • SP Żółtnica_ SP Grodzisko 3:2 

•BRATKOWICE-PODRZECZNA 2. Starzyńskiego 4 IO 6-1 którenajpierwstoczyłyeliminacjewdwóch MECZ03.MIEJSCE: 
0:1; br.: GrzegorzPłacheta. 3. Górki Il 4 4 3-9 grupach, a potem nailepsi zmierzyli się •SP Drr.onków - SP 5 Strzelin 1:3 

GRUPAB: 4. Stary Rynek 2 4 3-2 ' 
•GÓRKI II- STARY RYNEK 2:2; Podrzeczna 2 3 I-I wfinalachomiejscal-4,aprzegranirywali- MECZ O 1. MIEJSCE: 

br.: Mateuśz Jarosz 2 _Michał Ostapo- Zatorze 2 4 l-2 zowaliomiajsca5-7.Zawodnicysektjiping- . • SP Łysa Góra - ZSzOI 1 Często-
wicz 2. 7. Kaliska 2 I 0-1 pongowajUMKSKsiężakzłowickiaj„Trój- cbowal:3 , 

•GÓRKI Il-GÓRKI 1:0; br.: Jakub Bratkowice 2 o 1-3 ki"ostateczniezajęlisiódmemiej~wPol" 1. ZSzOI nr I Częstochowa 4 4 12-3 
Tomciak. Górki 2 O 0-2 sce. 2. SP Łysa Góra 5 4 13-3 

• GÓRKI - STARY RYNEK O:; W -zwycięskiej ekipie z Łyszkowickiej GRUPA A: 3. SP 5 Strzelin 5 3 10-9 
br.: Michał Ostapowicz. zagrali: Marcin Siejka, Tomasz Dymek, •SP Żółtnica - SP Drr.onków 1:3 4. SP Drzonków 4 I 4-10 

GRUPA C: Mateusz Piechowski, Adrian Karcrewski, • ZSzOI 1 Częstochowa - SP Drr.on- 5. SP Żółtnica 4 2 8-8 
•ZATORZE-LYSZKOWICKA0:2; Kazimierz Masztanowicz i Marcin Szczy- ków3:0 6. SP Grodzisko 4 1 6-10 

br.:TomaszDymekiMarcinSz.czypiński. piński. ~ . . . ·. •- ZSzOil..częstochowa-SPŻóltnb · . ~.SP.JLo:wk1 " "'1 • O 2·U 
•v„.-"fiiv•L"'V(:''7vo•1.„r~oo ,-., . , . ,. ,· f'TLJ.• , ,., • •• L 1 •• :.!_,..,,. 3'1 .' -'"· , , . , . ~"" .... -„1'1"· ····::i-c.· , _.. - /"1 r c:~~-: ·~.~~Y..~1~ : .. _ . , ..,, - . . LUt~u:wL<U.u1sM 'QI. :·..._ • „~ ~ • ...... - • • j„ •·.,:-„.n"-'''r.JJI 

· • • 11 • • ,... ,.:.; ., . .,,, •' 1'ł """'>" ,-:: ,,.. ,f') ,)\_ .~t„.,.,•\v\ lf'lh 1„' v./' h.' 1+'" ,,,..„l {• -1. ~ • .' 11cł.~'"„v~ .., ł"' u. l •• 1•1 +s '"""j ~,l•iW"'JI'• "<J"th''O•„, f"1t>ł 6. 'H 1 ;.,..t-...C•~ -.,,~;.. 



Naturalna podłoga drewniana 
''Baltic Wood'' 
• dqb 
• 1080 X 182 X 14 
•montaż be l 

{;;\ 
BALII c wooo· 
Z KARTĄ KREDYT Q0/o 
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