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NOWYŁOWICZANIN

frzymacie Państwo w ręku
SETNY juz numer Nowego Lowrczonina. Z tej okazji redakcjo N.L.
~krzyknęła do wspólnego zd1ęcia
naszych pracowników 1 n.:l)waznieji;zych współpracowników . I oto są
przed Państwem : od samej góry od
lc•weJ, nieobecni podczos wykonywania wspólnej lotogrofii. Tadeusz

•'

Gumi ński . na stnte zamieszkały w na prawo od niego nasz reporter
Legnicy. znakomity historyk Lo
sportowy
Paweł
Doliński,
wicza. zwqzany 7 tym miastem w miłośnik wszelkich odmian bielatach dwudziestych 1 wczesnych gania, rzucania. skakania 1kopania.
trzydziestych, czlowrek niezwykłe) nre tylko w wydaniu szkolnym, o
pogody ducha 1 pełen wewnętrznC'J którym przed dwoma laty zaczynał
prawości.
jego
kilkudziesiipciu do nas pisywać; jes1. czo bardziej
artykułom dział historyczny „N.L." na
prawo
kolejna gwiazda
zawdzięcza swój wysoki poziom,
naszego działu
historycznego.

ks dr Zbigniew Skiełczyńsl<i.
niestrudLony
gawędziarz,
dla
którego nie istnieją bodaj inne
tematy do opowiadań nrz d...1wny
Low1cz 1 ludzie z nim zwiąL~in1.
pow tym Skielczyński to chyba
najostrwjs1e pióro publikujące na
naszych lamach.
dok na str 11

2
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kronika
policyjna
lipca około godz. 12.30 w
I e~nic1ówce gm.Bielawy wybuchł
poi~u w Labudowaniach Józefa S„ w
wyniku którego spaleniu uległa słoma
mieszanki zbożowej wartości około 1
mln złotych . .Jako podejrzany o
poctpalcnie
zatrzymany
zos tał
'16 letni Stelan W. , wobec którego
I 'rok.nej. w Lowiczu zastosował
środek zapobiegawczy w postaci
dozoru policyjnego.
• 11

• 11 lipca około godz. 20.00 w
Kwiatku gm.Domaniewice ki erujący
samochodem marki „Nissan Sunny•
ob. duński Johny S. podczas
wykonywania manewru skrptu w lewo
cloprowadzij
do
zderzenia
z
samochodom osobowym marki „Fial
126p", kierownym przez Krzysztofa
P. W wyniku wypadku obrażeń ciała
rloznal pasażer „malucha·· Andrzej K.
I I lipca funk~jonariusze KAP
Lowicz zatrzymali 19- lelniego Adama
s „ podejrzanego o dokonanie
wl'c1mania do sklepu PSS w Lowiczu
ul.Slanisl'c1wskiego w okresie 2-4
maja 1994r. Prok.no;. w Lewiczu
zaslosowal wobec lego recydywisty
dozór policyjny.

•

• 12 lipca około godL. 17.40 w
Lowiczu
ul.Zamkowa
kierujący
samochodom ososbowym marki
..Toyota Carina" Grzegorz T. zjechał
na lewy pas ruchu i doprowadzU do
zderzenia z nadjeżdżającym z
przeciwka aulokarom marki „Selra",
kierowanym przez Slanislawa M.
zamieszkałego
w
Niemczech.
Kierujący samoc~odern osobowym
doznał nieznacznych obrażeń c iała .
• W nocy z 12/13 lipca z parkingu
niestrzeżonego
w Lowiczu na
os.Kosika
dokonano
kradzieży
samochodu osob. „Fial 126p" nr rej.
SKF- 9078 wa11ości ok. 20 mln zł na
szkodp Jerzego ·G. Tego samego
dnia w godzinach popołudniowych
samochód len zoslal odnaleziony na
1erenie Lasku Miejskieno:
• 13 lipca około godz. 10.00 w
lowiczu ul.Spokojna w mieszkaniu
Jarosława K. zapaliły się przewody
inslalacji elektrycznej powodując
uszkodzenie wyposażenia na kwotę
ok.2.5 mln złotyc h.
• 13 lipca w ~Jodzinach popoludniowych z pastwiska w Gaju Wojewodza gm.Bielawy dokonano kradzieży jednej krowy wartości około 10
mln złotych na szkodę Bronisl'c1wa Rz.
• 13 lipca około godz. 14.00
funkcjonariusze KAP w Lowiczu
zatrzymali Marka z. z Sochaczewa.
głównego podejrzanego w sprawie
strzelaniny w kawiarni ..Manhanan··
w Lowiczu ul.Mostowa w dniu 22
lulf?QO 1994r.
• W nocy z 13/14 lipca w
Maurzycach urn.Zduny 111eznani
sprawcy skradli z obory Gabriela
L.jedną krowę wartości około 1O mln
zlolych.
1" lipca około godz. 17.00 w
Waliszewie
Starym
gm.Bielawy
podczas prac budowlanych spadł z
drabiny z wysokości ok.2 m na
b eto nową posadzkę
Mirosław
B..

•

doznając obrażeń ciała.
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Pierwsze tygodnie nowej
s ierpnia opublikowana zostanie „biała
stan, w jakim nowa ekipa, wyłoniona w
wyborach 19 czerwca przejęła gospodarkę miejską w Ło
wiczu. Burmistrz Ireneusz Jabłoński już dziś zapowiada, że
zapisy w tym dokumencie nie będą optymistyczne.
Pod

koniec

księga", opisująca

Rozpoczęcie przeglądu dokumentów umożliwiających zbadanie
skutków finansowych działań dotychczasowych władz miasta było
jednym z pierwszych posunięć nowego burmistrza lowicza. Ireneusza Jabłońskiego . Efekty tej pracy analitycznej nie nastrajają jak na
razie optymizmem - powiedział
burmistrz „Nowemu lowiczaninowi"
- wyłania się przed nami obraz
dużego chaosu podejmowanych
dzialar! i braku wyobratni co do ich
skutków. Jako przykłady podaje
J abłoń ski budowę basenu, która
zgodnie z kosztorysem miała
zamknąć się sumą niższą niż 8
miliardów, a pochłonęła ich 12;
zaangażowanie się w · budowę
gmachu Liceum Ekonomicznego,
na którą Kuratorium Oświaty nie
przekazuje w terminie pieniędzy,
czy podobne zaangażowanie w
budowę przychodni zdrowia dla

ZOZ, którą Jabłoński określił jako
studnię bez dna, gdyż
miała
kosztować 1.5 miliarda złotych, a
pochłonęła już 3 miliardy i potrzeba
jeszcze dalszych 2 by ją doprowadzić do sensowego końca. Zdaniem nowego burmistrza błędnie
prowadzone jest też finansowanie
budowy oczyszczalni ścieków:
pierwsza transza tegorocznego
kredytu z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska w wysokości
5 miliardów złotych została skonsumowana na wydatki bieżące.
wprawdzie poprzednio ze środków
bieżących przekazano na oczyszczalnię 2 miliardy, jednakże 3
miliardy rozeszły się
między
palcami.
Pełny obraz stanu zastanego
zamierza burmistrz przedstawić
radnym w formie tzw. „białej ksi ęgi"
pod koniec sierpnia. Dokument ten
ma także zos tać udostępniony

SIKORSKI i SZYCHOWSKI
wybrani ponownie
Wybory wójtów w dwóch ostatnich gminach Ziemi Lowickiej, w
których wyborów tych nie przeprowadzono w minionych tygodniach,
tj. w gminach lowicz i Kocierzew.
potwierdziły regułę, którą sygnalizowal iśmy już w poprzednim numerze N.l.: generalnie wójtowie z
poprzedniej kadencji byli na tyle
dobrze oceniani, że ponownie powierzono im pełnienie tej funkcji. 14
lipca. na li sesji Rady Gminy lowicz wójtem wybrano ponownie
Wojciecha Szychowskiego. Na 20

„

Dużej

przytomności

umysłu

w lowiczu. 19

lipca

wyszedł

na

będące własnością rodziców łąki
nad Bzurą by uwiązać krowy. Rozglądając się za jakimś kamieniem,
w zwałach ziemi wyrzuconych na

brzeg w trakcie prowadzonych tam
prac regulacyjnych koryta rzeki,
natknął się na coś okrągłego .
Przyjrzał się bl iżej i zauważył, że to
..coś" było metalowe. co więcej. że
obok leżało drugie takie ..coś",
trzecie, czwarte i piąte . . Nie
próbował dotykać, wrócił do domu i
za pośrednictwem kierującego pracami regulacyjnymi Leszka Kubicy
zawiadomił policję, która z kolei

mieszkańcom,

po to - mówi Jab- by wyborcy za cztery lata
wiedzieli za co rozliczać nowe wła
dze, a za co rozliczyć należałoby
stare.
· Inna decyzja pierwszych tygodni
to odblokowanie zablokowanych
jeszcze przez poprzedni Zarząd
Miasta remontów szkól z przeznaczeniem na nie wszystkich pienię
dzy jakie są na koncie w tym dziale
i zalecenie, by te pieniądze poszły
przede wszystkim na ochronę
budynków i instalacji a nie na
podnoszenie wygody i estetyki.
Jabłoński wstrzymał także planowaną budowę kolejnego gmachu
Urzędu Miejskiego. Po pierwsze nie
uważam by był niezbędny, po
drugie nie ma na to pieniędzy, po
trzecie zabytkowy budynek starego
ratusza
wymaga
remontu
łoński

powiedział.

Nie było natomiast dotąd zmian
kadrowych. kierownicy wydziałów i
dyrektorzy podlegli burmistrzowi
otrzymali z jego strony deklarację,
że mają pełną samodzielność i kilka
miesięcy czasu na zaprezentowanie swoich umiejętności. Zmiany
organizacyjne ograniczyły się na
razie do wprowadzenia w ratuszu i
jednostkach związanych jednej,
stałej przerwy śniadaniowej (11 11.30), z zakazem przerywania
pracy w innych godzinach. Urzęd
nicy będą mogli wprawdzie organizować przyjęcia imieninowe dla
swych kolegów. ale tylko po godzinach pracy. Zapowiadana jes t
też likwidacja pracy w UM w jedyną pracującą sobotę w zamian za
wycffu żenie godzin pracy w jeden z
dni w ciągu tygodnia.
(wal)

radnych za jego kandyqaturą opo17 radnych. jeden
od głosu . dwóch było
przeciwnych. Kontrkandydata nie
było.
.
W gminie Kocierzew Południowy
jedynym kandydatem był urzędu
jący wójt, Robert Sikorski. Radni
jemu przeciwni nie wystawili
własnego kandydata. Podczas li
Zawsze naj ni:i.sza s tawka
sesji Rady Gminy, 18 lipca, Sikorski
Zarząd Miasta Lowicza przyjął 20
otrzymał w głosowaniu 12 głosów.
lipca zasadę. ze pierwsza opłata z
pięciu radnych było przeciw. jeden
tytułu
uzytkowania wieczystego
nie przyszedł na sesję.
gruntu będzie wynosić zawsze 15%
wartości gruntu określonej przez
biegłego . Ustawa o gospodarce
gruntami mówi, że może ona
wynosić od 15% do 25% wartości
wezwała saperów z jednostki wojDotąd
Zarząd
Miasta
skowej z Kazunia. W ciągu poszu- gruntu.
każdorazowo indywidualnie ustalał
kiwań w dniach 20 i ponownie 25
lipca saperzy odkopali i zabezpie- wysokość pierwszej opaty. w
czyli nie tylko pięć znalezionych ramach owych widełek 15-25%.
wiedz iało się
wstrzymał się

Smiercionośne
zawdzięcza życie Michał Kozioł,
młody mieszkaniec ulicy Kopernika

władzy

przez

znalezisko

Kozioła.

lecz

łącznie

aż

czterdzieści jeden pocisków. Jak
nam się udało dowiedzieć za poś

rednictwem mjr Stanisława Furmana z łowickiej jednostki wojskowej
wydobyte z koryta rzeki pociski były
granatami motdzierzowymi piechoty, kalibru 35 mm produkcji polskiej,
znajdującymi się na wyposażeniu
Wojska Polskiego we wrześniu
1939 roku . Kolejne przypomnienie
faktu, że owego września Lowicz
był miastem frontowym ...
(wal)

Oni
Zarząd

będą wybierać

Miasta powołał 20 lipca
komisję. która będzie rozstrzygala
przetargi na roboty budowlano montażowe
realizowane
przez
władze miasta. W składa komisji
wchodzą: Grzegorz Michalak (zastępca burmistza). Jacek Podleśny
(członek Zarządu Miasta) i Krzysztof Wojciechowski (naczelnik
Wydziału Inwestycji i Remontów w
Urzędzie Miejskim).
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Czy będziemy

płacić więcej

Ta wiadomość uderzyła w mieszkań ców bloków spół
dzielczych jak grom z jasnego nieba, wprawiając jednych w
przerażenie, innych we wście kłość, staj ąc się głównym tematem rozmów na osiedlowych ławkach.

w ciągu kilku lygodnl lipca do
wszyslklch lokatorów bloków LSM.
którzy mieli zainstalowane wodomierze
na cleplą wodę dotarlo pismo z Zarządu
lej Spóldzielnl wypowiadające umowę w
sprawie rozliczania się na podstawie
wskazań tvch wodomierzy . Rozwk1zanle
1 mowy ma nastąpić z dniem 31 slorpnia.
1 o 1ym terminie płacić tn:eba będzie za
ciepią wodę wedlug stawek ryczallowych (akluatnie 89.300 zVosot>ę). w
piśmie Zarząd Spółdzielni wyjaśnia, że

decyzja ta jest spowodowana wejściem
w życie Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownlclwa z
30 maj<\ lego roku w sprawie sposobu
podllału oraz zasad udzlolanla I sposobu rozliczania dolacji dla Spóldzlelni
mieszkaniowych w 1994 roku .
Zainlorosowanl sprawą byliśmy w
LSM. przeglądaliśmy treść korespondencji ml\)dzy Spółdzielnią a odnośnym
ministerstwom i Urzędem Wojewódzkim.
lslotnlo: obraz wyłania się laki, żo LSM
pos1awlona zoslała w syluacJI bez wyjscla: albo zaslosujo slp do rozporZ<JdZOnla. albo straci prawo do
r Lądowych dotacji do ciepłe) wody . Warunkiem bowiem - sprecyzowanym w
ro1por1ąd1.eniu - Zgody na rozllczanic
się wecNug wskazań wodomierzy, josl
jcdnoc1esne wyposażenie budynku w
ur LąllLenie pomiarowe na wptlo cieplnym. Zainslalowanio Jakich ciepłomierzy
wo wszyslklch blokach LSM wymagałoby zaangażowania przoz Spółdzlol
nlp w talach 1994-96 aż 19,5 miliarda

Pamięć

o Powstaniu

Uroczystą Mszą ŚWlęlą ~rawloną w
kaledrzo lowickiej w ponicdzlalok o godzmlo t 8- tej uczczono w Lowlczu
pl9ćdzicsiątą rocznicę wybuchu Powsiania Warszawskiego.
W zwlą7.ku z rocznicą Powslania redakcja N.l. zwraca się do ży]ilcych w
Lowlczu warszawiaków. którzy Powslanie przeżyli z prośbą o koniaki:
iel.46 57 lub 31-73.

złotych - powiodLlal nam wiceprezes
LSM Sylweslor Bieniek. Tych pieniędzy
nie mamy I nie mamy skąd ich wziąć dodaI.
Ola ludzi niekiedy ledwie wiążących
koniec z końcom rozporządzenie minister Barbary Blidy oznacza gwa/lowny
wzrost kosztów u1rzymanla. Każdy z lokatorów LSM robM pewnie taklo przeliczenia na wlasny użytek. dla tych Jednak. którzy mloszkają we wla.snych
domkach warto podać o co tu chodzi.
Otóż nasza pięcioosobowa rodzina,
rozliczająca sl9 ze spółdzielnią na podstawie wskazań wodomierzy. wcale
przy tym zbytnio nlo oszczędzająca wody, placHa kwartalnie (!) za podgrzanie
ciepłej wody średnio ok. 21 o tysięcy zl.
Teraz zapłacić nale1aloby (leż tylko za
podgrzanie wody. nie licząc opiat za
samą wod9. pobieranych przez ZUK)
5 x 89.300 zł czyli 446.500 zł miesięcz
nie! Ponad siedmiokrotnie dro1ej!
Czy Jednak rzeczywiście trzeba bę
dzie płacić aż tyle? Wladze Spółdzielni
robiły co mo{)ły. by zwrócić .górze"

uwagę na skutki fatalnego rozporzą
dzenia. Interweniowano w Ministerstwie.
Urzędzie Wojewódzkim, a nawet u
Rzecznika Praw Obywatelskich. I oto.
za pośrednictwem Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych R.P.
(organJzacji reprezentujące) interesy
Spóldzlelnl) lrallla do Lowicza kopia pisma jakle Barbara Blida, mlnlsler gospodarki przeslrzennej I budownictwa
wysiała w połowie lipca do wlcemlnisterstwa finansów Ryszarda Pazury . W piś
mie tym czytamy m.ln.: Cofnięcie lokatorom upraw11ietl do rozllczc1I wg wskazatl wodomiorzy byłoby docyzją niezwykle niepopularną. zwłaszcza w czasach promowania dzlalatl slutących opomlarowaniu i regulacp zutyc/a energii
clep/11e/. (...) Przedstawiono wytej
względy, a takto nieoczekiwanie duta
skala problemu, powodu/fi, to - mimo
11/ospeh1ienia wymogu pomiaru energii
ciep/no/ zutylej na podgrzanie wody w
budynku - byłabym sklotma usankcjonować rozliczenia za ciepią wodę wg
wskazatl wodomierzy w mieszkaniach,
ograniczając Io do kręgu osób. które
takich rozliczetl dokonywaly przed wyja~nleniem sprawy.
Istnieje więc jeszcze szansa, te
wszystko zoslanle po staremu. Czy tak
sil) sianie przekonamy slp niebawem.
Wojciech Wal/górski

Na pomoc nieszczęśnikom
18.659.000 zl zcbrafi wierni uczestniczący w niedziel() 24 lipca we Mszach
św. w kościołach Lewicza na rzecz pomocy ofiarom wojny I epidemii w
Ruandzie. Ollary były zbierane do
puszek. po zakończeniu Mszy świptych,
niezależnie
od
zwyczajowe)
tacy.
NajwlpcoJ. bo ponad 6 milionów uzbierano w kaledrzo. W kurii łowickiej nie mają

jeszcze wyników kwesty z terenu calej
diecezji, dotąd wpłynęło ok. 110 mln zl.
Pieniądze te zoslaną przekazane do
CARITAS POLSKA. a nastppnlo, za pośrednlclwem
CARITAS
INTERNATIONALIS zużyto naji rawdopodobniej
na zakup środków żywnościowyc h i
medycznych lub na buclowę obozów dla
uchodtców.

Prawie trzy tysiące studentów
W sw ój drugi rok akademicki Mazowiecka Wyteza Szkota Humanistyczno- Pedagogiczna wejdzie z liczbą student ów przekraczającą 2800 I
bogatsza o n owe budynki.

Na I rok studiów przyjęto lącznio
1263 osoby: 798 na 3-letnią pedagogik\)
po SN- le. 117 na 5-lotnlą pedagogik!!
zaoczną. 52 na pedagogikę dzienną.
138 na polonlslykę zaoczną. 90 na historii) zaoczną, 50 na polonistykę dzienną
PRZETARG onwot.ANY 118 na hlslorl\) dzienną. Rektora uczelni,
prof. Wiesława Balceraka cieszy szczeOf~oszenio Urzędu
Mlo)sklogo o gólnie rosnąca powoli, ale jednak rosprzolargu na wynajem lokali użylkowych, nąca, ilość kandydatów na studia dzienzamieszczono na slronio AVlll logo nu- no. ktOro zamierza on uczynić w przymoru N.l. ję$1JLlęa..l\lua!nQ. Urząd M iejski szloścl podstawową 1ormą studiowania .
polnlormujo o formie I dacio przetargu w W tym roku będzie łącznie na obu
lorminlo pótnle)szym.
wydziałach I na obu latach ok. 250 stu-

UWAGA!

Mazowiecka Wyższa Szkoła
Humanistyczno - Pedagogiczna w Łowiczu
. zatrudni na stanowiska:

szefa

za ciepłą wodę?

stołówki,

pal·a czy c.o.

• Wymagane kwalifikacje do w/W zawodu.
• Oferty prosimy składać w sekretariacie Rektoratu ul.3 Maja 7
w godz. 8. 00-15. OO do dnia 15.08. 1994 r„ tel. Łowicz 43-92.

<lontów studiów dziennych.
Studentów byloby joszcze więcej,
gdyby Ministerstwo Edukacji Narodowej
wyrazilo zgodę na utworzenie planowanego trzeciego kierunku maglslersklego:
•.Zarządzanie I marketing·. Zgody takiej
jeclnak nie uzyskano.
Poprawia się też z wolna baza lokalowa uczelni. Oo końca września mają
zostać zakończone praco przy adaptac~
.okrągłaka"
na cen1rum uczelniane
(stoK>wka sludencka, bl>lioloka z czylolnlą I sale Studium Jpzyków Obcych),
16 sierpnia uczelnia przejmie w drodze
dzierżawy
biurowiec
Okrpgowego
Przedsiębiorstwa Obrotu Zwierzętami
Hodowlanymi przy ul.Armil Krajowej 100,
ustebllizowala sljl też sytuacja rokloratu
gdyż w ostatnich dniach p~lsano umowę o jego wydzierżawieniu od Urzę
du Rejonowego na okros 5 lat. Krokiem
przełomowym w kierunku zapewnienia
dostalecznej liczby sal wykładowych
byloby jednak szczęśliwe s11nallzowanie
prowadzonych od dłuższego czasu rozmów w sprawie odkupienia przez uczelnię od Gminnej Spółdzielni w Lewiczu
nowego a nigdy nie wykończonego dużego budynku przy ul.Przemyslowoj.
Czy uda się doprowadzić do zawarcia
transakcji, która byłaby korzystna dla
obu stron pokażą naJ>Mższe miesiące.

kronika
policyjna
• 15 Upca w godz. 7.00- 11 .00 w
Marywllu gm.Bielawy z pastwiska
Marli W . nieznani sprawcy skradli na
joj szkodę dwie krowy lącznoJ
wartości około 20 milionów zlotych.
• 15 lipca w godz. 1.00- 13.20 w
Lowiczu ul.Stanisławskiego skradziono samochód osobowy .Fiat 126p"
nr re). SN0- 3209 wartości około 65
mlllonów zlotych na szkodę Eugeniusza W.
• 15 lipca około godz. 16.40 w
Reczycach gm.Domaniewice podczas
wykonywania
prac
budowlanych
zmarl nagle 16- lelni Tomasz W.
Zwlokl zabezpieczono do dyspozycji
Prok.Roj . Z ustaleń nie wynika, by
przyczyną
śmierci bylo
dzlalanlo
pn:ostppczo.
•

16

lipca

około godz. 1.00 w

Bąkowie G. gm.Zduny na trasie nr 2
klorujący samochodem ciężarowym
,.Jelcz„ Pawol S. uderzył w stojący na

poboczu samochód osobowy marki
„Fiat 126p·', klóry ulegl niemal całko
wttomu zniszczeniu. Na szczęście
obylo slp bez ofiar w ludziach.
• 17 lipca około godz. 2.00 w
Kompinio
gm.Nieborów
kierujący
motocyklom marki .MZ" Radosław K.
nie zachował należytych środków
oslrożnoścl I na łuku drogi wjechał do
rowu, doznając obrażeń ciała. .
• 17 tlpca około godz. 15:30 w
Maslkach
gm.Chąśno
kierujący
samochodom osob-Owym .Fiat 125p"
wjechał do rowu, po czym oddal~
się z
miejsca zdarzenia. Okazal
się nim Jan S. Z czterech pasażerów pojazclu Lesław G. doznał
obra.żoń clala wymagających hospitalizacji.
• 17 lipca około godz. 23.00 w
Skowrodzlo Pkt. gm.Chąśno kierulący
samochodom osobowym „Fiat 125p"
Euzebiusz O. zjechal nagle w prawo I
uderzyl w wyjeżdżający z drogi
~rządkowanej samochód cięta
rowy .Star~. kierowany przez Mieczysława Z. W wyniku zderzenia kierujący oraz pasażerowie .Fiata" Andrzej
L. I 13- letnla Anna O. doznaH obrażeń
clala I przewiezieni zostali do szpi-

tala.
• 21 lipca okolo godz. 9.00 w Krpple
gm.Oomanlowico na trasie nr 71
kierujący samochodem osob. ..Opel
Aslra • Jarosław S. potrącW 9-lolnią
Marlenę K. Dziewczynka z obrażeniami ciała przewieziona została do
sipftała w lowiczu.
•

W nocy z 21122 lipca w Lewiczu na
dokonano kradZlet y samochodu osobowego marki
.Polonez·
nr
rej.
SNE- 3068
kol.njoblesko- szarogo wartości okoIo 120 mln zlotych na szkodę Jorzogo
Os.Dąbrowskiego

z.

• 22 lipca około godz. 10.50 w
Maurzycach
gm.Zduny
kierujący
samochodem osob-Owym .Fial 126p"
Paweł J . uderzył w tył stojącego na
poboczu samochodu marki .Honda
Civic", należącego do Wojciecha W.
zabrzmią
Paweł J . doznał obrażeń ciała I
umieszczony zestal w szpttalu w
W Lowlczu trwa tradycyjny już festiwal
Lowlczu.
muzyki organowe). Terminarz
zamieszczamy na stronie 10. koncertów .__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Niech

organy

4
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• 22 lipca około godz. 11 .00 w pijalni
piwa Henryka M. w Łowicz u
ul.Podrzeczna Andrzej M. 1.46 z niewiadomych przyczyn zoslal zaalakowany przez innego konsumenta I
ugodzony w okolice brzucha ostrym
narzędziem najprawdopodobniej
noi:em. Doznał on m.in. przebicia
wątroby.
Sprawca oddalff się z
miejsca zdarzenia. Funkcjonariusze
KAP Łowicz ustalili, że jest nim
61 - letnl Edward B., wobec którego
Prok.Rej. w Lewiczu zastosował
środek zapobiegawczy w postaci
dozoru policyjnego.
• W nocy z 23/24 lipca w Łowiczu
ul.Poznańska na parkingu stacji benzynowej przebywało siedem samochodów ciężarowych z ładunkiem
Urzędu
Celnego w Szczecinie.
Transport byl konwojowany przez
firmę ochroniarską. Rano około godz.
4.30 stwierdzono. że plandeka na
jednej z przyczep jest przecięta I że
brakuje tam ok. 120 butelek
jednolitrowych spirytusu „Royal". Nie
zdołano ustalić, gdzie I w jakich
okolicznościach

nastąpffa

kradzież.

Dochodzenie prowadzi KAP Lewicz.
• 24 lipca w godzinach porannch w
rejonie stacji benzynowe1 w Kwiatku
doszłO
do zagubienia legltymacjl
1pollcyjnej i innych dokumentów
Mariusza Zięby zam. we Wrocławiu.
Uczciwego znalazcę prosi się o

zwrot.

• 25 lipca około godz. 4.30 w
Wygodzie gm.Łowicz doszłO do
tragicznego w skutkach wypadku
drogowego. Kierujący motocyklem
marl<i „MZ" 22- letni Jacek Z. zderzył
się czołowo z jadącym z przeciwka
samochodem osob. „Fiat 125". kierowanym przez 23- Jetniego Krzysztofa P„ który zjechał na lewy pas
ruchu . Klerurący motocyklem jak I
jego pasażer 25- letni Jacek Sz.
ponieśli śmierć na miejscu, natomiast
kierujący
samochodem zbiegi z
miejsca wypadku. Zatrzymany został
dopiero w dniu 28 lipca. Z uwagi na
obrażenia ciała umieszczony został w
szphalu. Z ustaleń wynika, że
wszyscy uczestnicy wypadku byli pod
wpływem alkoholu.
Kierownictwo KRP w Lewiczu
składa
serdeczne podziękowan ia
OowódZ1wu I żołnierzom JW nr 3846
w Łowiczu oraz mieszkańcom okolicznych wiosek za organizację I
udział w penetracji pól i lasów za poszukiwanym w w/w sprawie Krzysztotem P.
• 25 lipca około godz.20.00 w
zbi-Ornlku wodnym w Chąśnie podczas kąpieli utopK się 21 - letnl
Zbtgniew G„ który - jak wynika z
ustaleń - znajdował się w stanie
nietrzel:wym.
• 26 lipca około godz. 22.00 w
Łowiczu . ul.Łódzka w pobliżu stadło-
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ROZNE OBLICZA UPAŁU
Żar, jaki lał się z nieba przez ostatnie tygodnie
sprawił, że to lato będziemy pamiętać długo. Nie
tylko od strony wskazań termometrów.
ZATRUCIA
Upały obnażyły bezlitośnie

braki
w higienie gospodarstw domowych.
W lipcu zanotowano w rejonie Ło
wicza aż 36 zatruć pokarmowych,
których przyczyną była obecność w
pożywieniu bakterii „salmonella enteritidis", podczas gdy w poprzednich miesiącach liczba ta rzadko
przekraczała 5, niekiedy 10. Więk
szość z tych zatruć była pochodną
dwóch przyjęć rodzinnych: jednego
imieninowego, zorganizowanego na
terenie Łowicza (13 zachorowań) i
jednego przygotowanego w Zła
kowie Borowym z okazji 18- tych
urodzin pewnej dziewczyny. W tym
drugim przypadku czynnikiem trującym była masa tortowa.
Zdaniem terenowego inspektora
sanitarnego w Łowiczu Zygmunta
Sobieszka potwierdza się prawidło
wość, że zagrożenie zatruciami powstaje dziś przede wszystkim podczas przygotowywania potraw w
warunkach domowych. Gospodynie
zapominają, że kiedy jak kiedy, ale
w czasie upałów szczególnie należy unikać potraw wymagających
stosowania surowych jaj (serniki na
zimno, tąrty, majonezy, tatar z jajkiem). Swiadomość ludzi zmienia
się natomiast w zakładach produkujących żywność, tam nasze kontrole, nasze nękanie daje wyratne
efekty - mówi Sobieszek. Można

się spodziewać, że „higieniczne
dokręcanie śruby" stanie się bardziej dotkliwe teraz, gdy weszło już
w życie rozporządzenie ministra

zdrowia i opieki społecznej nakła
dające na osoby zatrudnione przy
produkcji, przechowywaniu i obrocie środkami spożywczymi obowiązek zdania egzaminu ze znajomośCi zasad higieny.
Egzamin
przeprowadzać ~dzie Sanepid.
UTONIĘCIA

To najbardziej tragiczny skutek
upałów. Ochłody szuka się w każ
dym zbiorniku wodnym, bez wzglę
du na to, czy jest on bezpieczny
czy nie. Do dziś utonęło już w ciągu
lata sześć osób z Łowicza i okolicy.
Najprędzej, bo 26 czerwca w odmętach żwirowni na Gużni pogrążył
się 18- letni Krzysztof K. z Błędowa.
Przepłynął zaledwie 15 metrów i
zanurzy! się tak szybko. że kąpiący
się nieopodal jego kolega nie
zdążył mu pomóc. W przeciwień
stwie do Krzysztofa K. , który - jak
wykazała sekcja - w chwili śmierci
był trzeżwy, pod wpływem alkoholu
pozostawał Zbigniew G., który w
niedzielę 25 lipca utopił się w stawie w Chąśnie. W Warszawie Włochach utonął 8 lipca pracujący
tam mieszkaniec Humina Jerzy Z .
17 lipca w Krynicy Morskiej utonął
miody, niespełna 20-letni Grzegort

Więcek z Łowicza (por. też art. na
str.8) Dalszy ciąg tej tragicznej listy
dopisano w czwartek, 29 lipca, gdy
w jednym ze stawów na(l<atarzynowie znaleziono zwłoki Janiny P.,
oraz dzień póżniej, 30 lipca, gdy w
zbiorniku wodnym w Bełchowie
utonęła, podczas kąpieli o północy,
20- letnia Iwona A. Nikt z grona
towarzyszących jej koleżanek i kolegów nie spostrzegł momentu
tragedii!

WODA - NIE POWINNO JEJ
ZABRAKNĄĆ
Nie zanotowaliśmy dotąd i nie
zapowiadamy na zbliżające się tygodnie spadku ciśnienia wooy w
sieci miejskiej - powiedział nam
szef Oddziału Wodociągów i Kanalizacji w ZUK-u, Zbigniew Bochir
nek. Okresowy spadek ciśnienia
nastąpił w ubiegłym tygodniu tylko
lokalnie, na ul.Wyzwolenia - jego
przyczyną nie były jednak niedobory wody lecz zablokowanie się jednej z zasuw wodociągowych. ZUK
otrzymuje natomiast sygnały o
przypadkach kradzieży wody z hydrantów przeciwpożarowych.

CIŚNIENIOWCY - OSTROŻNIE
W Szpitalu Miejskim w Łowiczu
nie przyjęto dotąd pacjentów, których zachorowania wiązałyby się
wprost z panującymi upałami. Pogotowie Ratunkowe zanotowało za
to więcej niż zwykle wyjazdów do
pacjentów cierpiących na choroby
układu krężenia.

Owoce, zsiadłe mleko i kanapeczka
naukowcy twierdzą, że ocleplenle klimatu w na...
Europy jest zjawiskiem trwałym, że będziemy
do tego po prost.u przyzwyczaić, jakoś . ułożyć
w temperaturach I suchocle przypominających
środkową Hiszpanię. Do kilkunastu wybranych losowo
mieszkańców Łowicza zwróclllśmy się z pytaniem jak sobie
radzą, jak przystosowują się do życia w up1;1le.

Niektórzy
szej części
muslell się
sobie życ ie

U 7 4- letniej pani Wandy przez
dzień włączony jest wiatrak,
przez co daje się jakoś w domu
wytrzymać. Pije się zsiadłe mleko.
wodę mineralną i kompoty , je
nabiał, warzywa i owoce, także gotowane kurczaki. Mięso odstawiono
cały

zupełnie.

Czterdziestoletni Janusz z osiedla Bratkowice najbardziej narzeka
na to, że w nocy nie może
~~obo~~~t ~~J~!ą~zej~~';~~~~:c~ właściwie szeroko otworzyć balkona jezdni Jadwigę A., po czym nie nu, gdyż od razu do domu wpada
zatrzymując się odjechał z miejsca sadza z kilku okolicznych kotłowni.
wypadku. W/w znajdowała się w codziennie z balkonu dużo sadzy
stanie nietrzel:wym, a w wyniku wymiatamy - mówi.
wypadku doznała obrażeń ciała
K ty
I 63 ·
· · ·
wymagających hOsphalizacjl. Trwają
rys na, ·
me moze JUZ wyc.zynnośc1 zmierzające do ustalenia trzymać. Siedzi w domu, na
kierującego samochodem. Jest on
zewnątrz wychodzi tylko wieczoproszony o zgłoszenie się do Wydz. rem. zasnąć nie może prędzej jak o
Pol. Kryminalnej KAP lowicz. 2-2.30 w nocy. Nie ma apetytu, je
Proszeni ~o to również świadkowie tylko zupy owocowe, pije zsiadłe
...
~„go_wy_p_a_d_u._ _ _ _ _ _ __. mleko, herbatę i czasem jakąś

emerytury, przerzucamy sip na potrawy jarskie. Prawie nie matemy
spać, bo właśnie wieczorem zaczyna kwitnąć nocne ,,życie towaayskie" - glośne, wulgarne spotkania
młodzieży pod naszym bloki/im.
Stefan, lat 65 przez wi91<szość
dnia wysiaduje na balkonie. Pije
zsiadłe mleko, je niewiele: chętnie
kluski ze śmietaną lub tymże kwaś..,.
kanapeczkę,
często
też bierze
nym mlekiem. Śpi bardzo dobrze,
prysznic.
ale ma na to sposób: wieczorem dQ
Barbara, 1.50, za zmiany pogopółnocy siedzi przed telewizorem i
dowe wini tych, którzy tak przetrzepatrzy na wszystkie filmy, dopiir
bili polskie lasy. Upał ją męczy, sa- ro
potem idzie do łóżka. Uroki
ma już nie wiem co mam robić upału zachwala natomiast pewien
mówi - pije się wi~cej, je mniej, nie osiemnastolatek: oglądam sobie temożna nigdzie wyjechać, wszystkie
lewizję mocząc jednocześnie nogi
okna pootwierane, a mimo to w no- w misce. A śpię na waleta, więc jest
cy duszno.
mi dość dobrze, gdy wiaterek zaStarsza o dziesięć lat Janina jest
wieje to mam przewiew...
tak osłabiona, że jak sama mówi:
Wreszcie dzieci. Zadzwonił do
więcej chodzi jak leży. Pije wodę
nas pięcioletni Mikołaj , którego roRosę i kawę zbożową.
dzice w okresie wakacji nie posyłają
Dużo pije też 27- letnia Beata,
do przedszkola. Prosił, by napisać,
pojada to suchym chlebem.
że si\! dobrze bawi: że w ponieWoda mineralna to podstawowy działki i czwartki przyjmuje jako
napój u dwojga rencistów z którymi
Mikołaj-Batman, w poniedziałki i
rozmawialiśmy . Zyje się z przyzwyczwartki też jako Mikołaj-Zorro, no ł
czajenia - mówią - jest włączony w te same dni jako Mikolajwiatraczek i nawilżacz ale.. i tak Superman...
cierpimy. Bardzo skromnie się pronotowała (rf)
wadzimy,
żyjemy
z
renty i
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Srebrny As dla Lameli
Zoklod Tworzyw Sztucznych
„Lamela", który wiosną tego roku
kupi! obiekty po zbankrutowanym
lowickim Państwowym Ośrodku
Maszynowym (do którego zamierza
w najblizszym czasie przenieść
calość swej produkcji). znalazł się
w gronie sześciu polskich przedsi7"'""'h" riagrodzonych „Srebr 1ym /\sem" w VIII już edycji tej imprezy promocyjnej. organizowanej
przez Polish Promotion Corporation. PPC. dziolo Marka A. Oczkowskiego, stawia sobie za cel
promowanie dynamicznych. dobrze
się rozwijojqcych polskich przedsiębiors tw. Asy, przyznawane od
1992 roku. s tały się juz ozdobą dyrektorskich gobinetów m.in. tak
znanych hrm 1ak Chio, Akwawit.
Lezajsk. Soroya. Unimor. Tons1I.
Metron. Metalplast Oborniki. Pozmeat 1innych
Przyznanie „Srebrnych Asów"
VIII edycji odbylo się 21 lipca w
polocu królewskim w Wilanowie.

Obok „Lameli". którą reprezentowali
jej właściciele: Krystyna Baldyga,
Andrzej Baldyga i Lechosław Sarbińsk1 , nagrodzono tym razem:
Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięs

nego JELMES z Jeleniej Góry.
Okręgową Spółdzielnię Mleczarską

Gdońsk Maćkowy , krakowski
POLMOS. Zaklady Piwowarskie w
Warce i warszawskie Zakłady
Przemysłu Tłuszczowego. Honorowe Srebrne Asy przyznano tym razem Jonuszowi Gajosowi i malarzowi
Józefowi Krzysztofowi

Na zdjęciach: Srebrnego Asa dla
Lameli odbiera Krystyna Baldyga (z
prawej). W środku wysłannik Lecha
Wolęsy. minister w Kancelarii Prezydenta. prof. Andrzej Zakrzewski.
Poniżej ekspozycja produktów Lameli (pojemniki na pieczywo. deski
do krojenia itp.) w ogrodzie przed
polacem wilanowskim.

•t ,,

PRACA CZEKA W NIEMCZECH
I to praco lcgalno. Rejonowy
Urząd Procy w Lowiczu poinformowol nos. ze wo wrześniu zostanie przeprowadzona kwalifikocja
kandydatów na pracowników w
Niemczech w następujących zawodach· 1nzynierow1e w specjalności budowo dróg i budownictwa
podziemnego, średni personel medyczny (piolęgniarki) . sekretarki.
spocjaliści dis handlu i zarządzonia.
Kwalifikacja kandydatów odbędzie
sip w formio rozmów indywidualnych.
Ub109a1qcy sip o to prace powin
ni spełn1oć następujące warunki

Oraczewskiemu.

w1ok 18 35 lot. staz procy 2- 3 latt1
na stanowisku zgodnym z uzyska
nym wykształceniem (udokumento
w::mo). Lna1omość 1ęzyka niem1ec
kiego (w przypadku sekretarek mile
w1dz1ana takze innych języków). w
przypadku specjalistów dis handlu i
zarzqdzonia wymagana jest dobr:i
znajomość języka niemieckiego i
rosyjskiego - pożądana także znajomość języka angielskiego.
Zaintorosowani tą ofertą winni
zgłaszać sip do Wojewódlk1ego
Urzędu Pracy w Skierniew1cnch
ul.Jagiellońska
28.
tel.36 50,

no1onowy Ur 1.ąd Pracy zachpca
takze ludzi mlodych (do 25 roku
1yc1a). 1nterosujących się oko
nom1q, do udz1alu w konkursio
„Mlodz1 sob10". Przedmiotom kon
kursu są samodzielnie opracowano
konkretne
programy
prZt"C1w
cJ11;:1lanin bezrobociu mlodzie1y luh
1ozwoju przodsiębiorczośr:i w~1órl
nhsolwen tów i mlodzioży w wicku
1n ?li Int Glównn nagroda· ?.!5 mln
11. S1c10g6lowyct1 informucji mo1
n,\ laClerpnqć w Rejonowym
Aiuoe Prncy w Low1czu. ul St•1
mslawsk1ogo 30

39- 74

Radar prawdę ci powie
Juz dwa tygodnie dziala radar z s iadują ze sobą cztery skrzyzowa
cyfrowym wyświetlaczem zainsta- nia: " ul. Chelmońskiego. Zagrolowany przez Zarząd Dróg na dro- dową. Armii Krajow01 ; Grundze nr 2 (ul.Poznańska). przy waldzką.
skrzyżowaniu z ut.Chełmońskiego.
Na odcinku. o któ•ym mown
Radar mierzy prędkość samocho- nastąpiła też zmiana orgarnwcji rudów nadjeżdżających od strony chu. Poziome oznakowanio na droWarszawy, wynik pomiaru wy- dze wyodrębnia obecnie pasy do
świetl:iny natychmiast w formie skrętu w lewo na skrzyżowaniach z
cylrowe1 przypomina kierowcy z ul Armii Krajowej 1 z ul.Chełmoń
jaką prędkością jedzie.
Zwykle skiego. Wbrew wcześniejszym zaoddziatowuje to na kierowców powiedziom nie zostal zamknięty
ostrzegająco: widząc. że jadą z wjazd w ul Zagrodową.
prędkością przekraczającą znacznie dozwolone tam 60 km/godzinę
„ .jadqc z szybko~cią znacznie
zwalniają. co jest istotne dla bezprzekraczającą dozwolone tam 60
pieczeństwa ruchu na tamtym odkm/godz„ zwykle zwalniają
cinku Poznańskiej, gdzie są-

..

Będzie

nowy most
Przedsięb i orstwo Budownictwa Lądowego „Mazowieckie Mosty" będzie wykonawcą nowego mostu na
Bzurze w Maurzycach na
trasie Maurzyce- Pilaszków.

„Mazowieckie Mosty" wygrały
przetarg. rozstrzygnięty ostatecznie
w ubiegły piątek. 29 lipca Koszt in
westycj1 wyniesie 6,4 m1h.ird..i
zlotych. w tym roku wykon;ine bpd..1
prtico wartości 2 milio.rdów. lnwe>s
torowi. jakim jest łow1ck1 Zarząd
016g, dopomogą władzo gminy
Zduny, które przeznaczyły w tym
1oku na ten cel 500 milionów
7łotych .
Stary. drewniany most jest tak
przegniły, że przejeżdżać mogą po
nim tylko somochody lżejsze od 2.5
tony. Jego stan najlepiej określił w
rozmowie z nami wójt gminy Zduny
Marek Byzdra: jeszcze stoi pow1edzial...
(wal)

Sprostowanie
Wbrew temu, co napisal iśmy w
poprzednim numerze N.L. Julian
Nowak nie był przewodniczącym
Rady Gminy Kocierzew przez poprzednie 4 lata. lecz tylko do końca
1992 r. Przed nim funkcję tę
piastował Franciszek Buczek.
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Pierwsza w nowych 01urach
W nie<.Jzielę 17 lipca po raz pierwszv odprawiona została Msza Św. w murach wznoszonego od
czterech lat na Bratkowicach kościoła pod wezwaniem Chrystusa Dobrego Pasterza.
Był Io ter11<1I drn,1 dł:1 YS/.y;.1:,ic.h
wraca1ących rn Ms1y ~;w Pow
szechnie c1eszo110 SI\'. le morna
było nm >sn10 opur;c1ć c1:1:m,1 1
duszną kaplicę rn1r>s1c;;1\;<I się w
domu prnaf1atny111 W1aclcin:o·l. t1•m
ro:tdOŚlllOJ Sl.'.I. /I' 10h1<1ły ;,1\l ll<IJ\JO
1 ęts1e drn łatil l'o l<ł/ P••~rws7y
zgrom<id10110 s1v 11n I 111.hrnyst11 w
obszeinych htl'<,h 11;1w:1cll IH>W0J.
w znosLone1 I CO!.JIY !;w1.1ty111 Mwy
1eszczo 1110 otynkow;uie. 11:i pociło
dze zcuni.1st mar111111 r'1w I 1 to11, 90!.
otwory ok1t;nm'. wuł0l.111a c.ił;1
więżba d<ichnw:i Gało~•'. w <tnnk
posp1 zątan.i. w s1Piok1••J naw1l
głów.1e1 ustaw1nnu nowo. p111wi10
ryczne ławki. a 1w f.rn<łk11 ołt;u /
„Przeprow;uJLk:f' do n11Wf'J '>w1.;
tym nie 01n:1c1.1 10:;1c1e z.1<k11110
wierna się w 11101 1i.1 :;t.1le Pio
boszcz. ks W11 1 sf,1w Vłwnko s.1cl11,
ze Msze Sw t>vd•I r1109ły :·•? 111 od

Kaplica uiP
Jak 51\J ck1wn1J111 my 11 I 1· k•1p.'l
l1Jw1ck1eg<),
Al< Jll'C1"
01 <:z11hk.i,
kaplica wzn, 5zona prz~ •.1•111111a
num na 11l l<101nr1rk1 'I 1w• 1ostri1111
jednok 1i<lo'.;I~ p1111 .11.1 u 161„1111 wtflr
nych 81sk11p ~tw11•11l11I, zu 1>1.1!
osobnego w1 ·J ;c1<1 od / •wn:1tr1
zmuszałby h1d11 cł11 1cyo.ł1 111.tP'>t
nicqć we M;,;y św. do p1.-ccllo
dzerna p111>1 r.11·ś1'. q111"1111 •;i1 m1
n::11yJn!lgn, co 1:1ld<'>c \loby JP(JO

prawi:ić do wrześ111a. 1eśh b9<1z1e
WYMlkowo sucho 1 ciepło to do
p<l7dz1ern1ka, póż111e1 trzeba będzie
powrócić c.Jo kaplicy. Na dobre nowy kośc161 prqjmie wiernych mniej
wivce1 za rok, po osadzeniu okien.
.łlzw1 1 2.11nstnłowaniu oświetlenia.
f 1race te zaplanowano na wiosnę
przySl.łego roku Do ł<o1~ca roku
199'1 parafia zamie1za jeszcze cło
l\01~c1~1t; obi óbk1 blacharskie wokól
połozonego niedawno dachu oraz
uob11dować brakujące jeszcze 6
metrów wysokości ścian obu wiez.
Budow a helmów . instalacja krzyzy i
krycie blachą (co łącznie podwyzszy w1eze o kolejne kilka metrów)
cłop1ero w roku przyszłym Sprawą
<..lałsze1 przyszlośc1 jest tez aranza
qa wnętrz świątyni Proboszcz
Wrorike dekkuu1e. ze powstaną w
kościele
trzy ołtarze
rj.ówny,
zw1ąrnny temotycznie z tytułem

IJ

z obrazem.

rzeżbą.

sa Dobrego Pasterza oraz dwa
ołtarze boczno. Jeden maryjny, dru91 poświęcony 1ak1omuś innemu
patronowi Jakiemu
tego 1eszcze
me wiadomo Tllk1em11, którego

zechCc1 parafm111e Nigdy me s taram
się fo1sować czegoś, czego ludzie
sobie me zyczą - mówi ksiądz
Wronko.
Wiadome

są
natomiast inne
przysztogo
wyglądu
kościoła: od góry dach izolowany
będzie wełną mineralną i wybity
boazerią, acz z pozostawieniem
widocznyc t1 głównych belek kons trukcji. Na parterze Jednej z. wież
będzie pomieszczonio do przechowywania zwłok, na parterze drugiej
magazyn chorągwi , feretronów itp.

szczegóły

Erygowana w grudniu 1990 roku
parafia Dobrego Pasterza liczy
około 9000 osób zamieszku1ących
osiedle Bratkowice. część osiedla
Kos tka, wszystkie posesje na
południe od ul.Powstańców 1863
roku a także wsie: Urbańszczyzna.
Wygoda, Zawady, Seroki, Jamno,
część Jastrzębi i GrudL Nowych.
Bez zaangażowania tych łudzi
kościół nie powstawałby w takim
tempie, w jakim powstaje. Jes t du-

ze

zaangażowanie

wiernych, duza
budowanw.
Większość prostych prac była
dotąd wykonywana społecznie. W
ubiegłym roku pracowało na budowie ponad 600 osób, niektórzy z
niell po kilka dni, a byli i tacy co
miesiąc i dłużej. Nawet dziadkowio
przyclloclzą wyciągać gwoidzie z
desek czy pozamiatać - opowiada
zyczliwość, duża chęć

pro boszcz
parafii.

najnowszej

łowickiej

(wal)

t

będzie dostępna
1d.1111„m rytm zyc1a semrn.:iryjnego
/. k;iphcy l<orqstać będą za to mo
!Jh op1(.cz kleryków se1111n:murn taktll studenci mieszczącego s1p
na teJ samej posesji Instytutu
Kalc,cł1utyc.mego

P1 .ice przy wz11os1en1u kaµh<,y
po„t9p11J l naprzód, osadtono JUT
uk11<1,
kor~czy
się
tynkować
w11pl1za.

-------

Katedra w remoncie
Od kilku tygocł111 p111warlzo11y Jl'~·I
remont
etow,11.Jl
11:w11~·tr tn•'J
łowick101 k.itodry N.1111•uto\'l:t111ach

kościoła,

ptaskorzeibą lub mozaiką Chrystu-

NOWY ŁOWICZANIN

pracuje trzech konserwatorów zauylków z Uniwersytetu M1ł<0la1a
Kopernika w forurnu oraz robot111cy
głównego
wykonawcy
firmy
Stanisława Kowalskiego 1Tadeusza
KorupczyńskiPgo z podwarszawskich ł.omianek Firma ta speC)a.h
LUJe się w remontach obiektów
sukrnlnych. odnawia.la m 111 elewa.
cie zabytkowego kościoła św.Anny
na
Krakowskim Przedmieściu 1
~ródmiejskiego
kościoła
Na1św1ętszego Zbawiciela
Remont,
pol<jczony z odtworzeniem w ory
grnalnym materiale
fragmentów
piaskowcowych gzymsów oraz z
pt zetozeruem i uzupelnieniem pok1yc1a dachu ma zostać ukończo
ny do listopada 1995 roku.
Na fotografii fragment dachu nad
poludn1ową nawą, pokryty odpadającymi i obtlukiwanymi kawalkam1
starego tynku.

Rodzi nie, wszystkim przyjaciołom, znajomym, którzy w okresie choroby i śmierci kochanego męża, ojca, brata, dziadka

Ś.P.

STANIStAWA PANKA
okazali tak

dużo

serca

serdecznie dziękują: żona z córkami i rodzinami
Bóg zapłać wszystkim

Panu Mirosławowi Świerczyńskiemu
wyrazy współczuci a z powodu śmierci

MATKI
składa

kierownictwo i współpracownicy
z Urzędu Rejonowego w Łowiczu

NOWY ŁOWICZANIN
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Na odsiecz

powstańczej

Warszawie

Bitwa w Lasach Chlebowskich
14 sierpnia 1944 r. w poludnie do
Komendan ta Obwodu Lowicz AK
{krypt. „Łyska") dotarl przez radio
Londyn rozkaz gen. „Bora" nakazujący marsz na odsiecz Warszawie:
W:::Jk:i ::: Warszawę przedłuża
si 1. Prowadzimy ją przeciw wielk iej
przewadze nieprzyjaciela. Położe
nie wymaga natychmiastowego
marszu na pomoc. Nakazuję skierowanie natyc/Jmias t najbardziej
przyśpieszonym marszem wszystkie rozporządzalne dobrze uzbrojone jednostki z zadaniem bicia sil
nieprzyjaciela znajdujących się na
peryferiacl1 1 przedmieściach Warszawy i wkroczenia do walki
wewnąllZ miasta.
Komendant Obwodu. mjr Lucjan
Zieliński (ps. „Lan", „Wojciech").
postanowi! niezwlocznie przystąpić
do jego wykonania. Zarządzi! zorgonizowanie trzec h kompanii. które
miały
w nocy z 17/18 sierpnia
przej ść do Pu szczy Kampinoskiej.
J ednak że już 14 sierpnia w godzinach wieczornych nadszedl rozkaz z Komendy Podokręgu Zachodniego Obszaru Warszawskiego
AK (krypt. „Cukrownia", „Hallerowo") odwołujący rozkaz gen.
„Bora"
Byl
on
podyktowany
wzmozoną dzialalnością oddzialów
niemieckich na zapleczu War-

szawy, a także obsadzeniem waż
niejszych dróg i mostów wlasowcami. W tej sytuacji Komendant
Obwodu odWołał koncentrację, o
czym zawiadomH wszystkie rejony i
placówki 15 sierpnia rano.
Z rejonu pólnocno-zachodniego
{krypt. „Fabryka") miala wyjść kompania pod dowództwem kpt. Wiktora Pękalskiego (ps. „Wróbel") w sile
120- 140 ludzi. skoncentrowana w
Lasach Chlebowskich. W jej sklad
wchodzi! m.in. oddzial partyzancki ,
którym dowodził plut. Stanislaw Borowski (ps. „Maszynista").
Stanislaw Borowski byl synem
gospodarz.i z Chlebowa. Po ukoń
czeniu szkoły powszechnej w
Łyszkowicach wstąpił do szkoły
podoficerskiej dla małoletnich w
Koninie, następnie zaś ukończy!
Szkołę Podoficerską Broni Pancernej. Wojna zastala go w Grodnie.
gdzie slu żył w stopniu plutonowego.
Po zakończeni u kampanii wrześ 
niowej wrócił do rodzinnej wsi.
Szybko wlącz yl się w nurt tworzenia konspiracyjnego wojska polskiego. Bral udzial w okcjach przyj mowania zrzutów, w dywersji, a
takze wykonywania wyroków Pań
stwa Podziemnego.
Juz wiosną 1940 r. wstąpił do
ZWZ i zorganizował drużynę w ramach plutonu dyspozycyjnego,

ŁOWICZANIN

mllljonów mmck Skaratkowska rnlo
dllo> p11011mGLYla na budowę pomnika
I nclous1a Ko!lciuszki w Skaratkach.
kló1y ma s tflnąć na śro dku wsi w
kstlalcio oboliska l popiersiem naszego
kochiincgo bohatera. W razie potrLeby
brakującą c1~ść tunduszu zobowią1ali
s~ <foło/yć Skaratkowscy gospodarze.
M1e~<\cowy gospodarz, Michał Sokół
chcąc 1ównk:u pr7ye7ynić się do 11Cf Cf Cnlfl tego naszego bohatera naro
dowcno. ofiarował potrzebny matert.11
budowt:my eto budowy tego pomnika.
lak więc Ska1atkl wyprzedzą Lowicl
i inne miasl<t w Rzeczypospolitej, klóro
mają .lamiar. a dotychczas tylko chełpią
sl9 L budowy pomnika.
Za tnk chwalebny czyn nałoży sip
Skarntkowsklo) młodzieży uznanie 1ser
ctccznc pod71pkowflnie od calogo
narodu.

70 lat temu

pisał

lfozporz:1dzenie
ohowh1zuj:1l·e właśddeli
nierm: hmnośd

Magistrat m.I owteza podaje do wia-

domości wszystkich właścicieli dziatek
(parce~ 9runtowycłl. że w lipcu 1924 r.
ro7poc1ąl dals1c pomiary gruntów miejskich. W obce powyższego każdy
wtaściciol dLlalkl ohowiązany jest jak
naj1ychloj ornnlco swej posiadłości oznaczyć w sposób trwały l.j. zapomocą

płotów. kamieni, slupów lub kotków
(ustawa o przymusowom oznaczaniu
oranie) I takową wskazać na żądanie
wykonywujących pomiary. jak i udzielać
wszelkich informacji dotyczących stanu
posiadania
Wszelkie spory graniczne należy
załatwić 1>rzcd pomiarem al>o podać do
wiadomości in>ynlcrowi.

18 Jipca 1924 r.

Ze wsi Skara tck pod
ł .owi czcm

Dnia 6 lipca b.r. we wski Skaratki pod
Lowiczem odbyta sl9 zabawa z przedstawieniem amatorskiem. urządzona
przez miejscowe „Kolo młodzieży". z
której c1ysty dochód w sumie 306

którym dowodził por. Jan Różycki rozkaz „Wojciecha" zostali oni
(ps. „Szpada"). Wkrótce oddział wcieleni do OP. Do końca istnienia
„Maszynisty" rozrósł się do więk oddziału dzielili losy z polskimi parszych rozmiarów i stał się glówną tyzantami. Był nawet moment, kiedy
silą bojową na terenie placówki Kapartyzanci zoproponowah aby kapilenice. W konspiracji byla cała ro- tan (ps. „Wołodia") objął dowództwo
dzina Borowskich, w tym jego trzej nad oddziałem. ale ten odmówi!
bracia i siostra. Dogodnie położone uzasadniając to tym, że jako obdomostwo stale gościło osoby cokrajowiec nie może dowodzić
„spalone" (poszukiwane przez ges- polskim oddziałem .
tapo).
bądź
też
zagrożonych
W ostatniej dekadzie lipca i piGrżolnierzy konspiracji. Wszelkiej powszej polowie sierpnia 1944 r. Losy
mocy udzielala również miejscowa Chlebowskie staly się schroniGniem
ludność, dostarczając żywności i
i bazą wypadową jeszcze dWóch
kwater („melin")
innych oddzialów partyzanckich.
Latem
1943' r. Komendant OP BCh „Boruty" z rejonu Drzcwiec
Obwodu mjr L.Zieliński przepro- w pow. skierniewickim oraz OP
wadził reorganizację. Oddział par„Soma" z Obwodu AK Brzeziny.
tyzancki (OP) „Maszynisty" został Najwięcej rozglosu przynioslo akcja
wydzielony z plutonu dyspozycyj- OP „Boruty" w dniu 9 sierpnio pod
nego i podporządkowany pod bez- Trzcianką. Rozbito wówczas konpośrednie dowództwo Komendanta wój niemiecki i zdobyto kilkaset
Rejonu kpt. Wiktora Pękal skiego krów pędzonych na zachód, które
(ps. „Wróbel"). Por. J.Różycki nodol rozdano okolicznym gospodarzom.
pozostal
dowódcą
placówki i
W początkach maja 1944 r. OP
pozostałych
sil,
współpracujqc „Maszynisty" liczy! 42 ludzi i toki
ści śle z OP „Maszynisty".
ston osobowy utrzymał się z
Wios ną 1944 r. na terenie gminy malymi zmianami do połowy sierpŁyszkowice znałazla się grupa nio. Latem 1944 r. dowództwo nad
zołnierzy radzieckich (1 kapitan, 2
oddziołem objął ppor. Kazimier.1:
lejtnantów i 7 szeregowych), ucie- Foks (ps. „Sierp"). zaś „Maszyrnsta"
kinierów z niewoli {z transportu ko- zostoł jego zastępcą.
lejowego na trasie Skierniewi(c .d n.)
ce- Lipce). „Maszynista" nawiązol z
Dobiesław Jędrze1c;zyk
nimi kontakt i zaopiekowoł się. Na

Koncerty wojskowe
Milo I pr1y)ornnio jest spęcl7ać środy
w Saskim ogrodzie, albowiem w linio Io
od !JOd1il1y 6 wlecz. słyszymy i wid1itny
nas1ych miłych wojskowych - Lospól
01klostry 10 pp. pod dyrekcją p. por.
W<1Hc1a Puel to tzw. konccty popular
no por waner chce nas mieszkańców
O!Jrodu
.Pelikana'",
zapoLnać
L
arcydticlami mu1yki polskiej i obcej. La

Wyrazy

kol. asp.

Na czasie

14 sierpnia 192•1 r.

14 SICtpma l!Y.N r

głębokiego współczucia

z powodu śmierci

i

żalu

OJCA

EDWARDOWI JAROCIE
i jego

Obocny, 25 lipca 1921/r.

7naj<lu)o sl9 na ul.Piotrkowskiej ladnY.
dom, Nr 3. Sam właściciel posadzH
pr10<1 domom drzewka i okol~ je drutem
i to drutem kolczflstyrn. Dobre to jest
gd1icś na Korabce czy Kostce. gdzie
mniej choclLi łudzi. natomiast nie powinno być praktykowane w mieście, wi9c i
na f>iot1 kowskiej, gdize przechodzień
mijając <lr10wka może zawadzić i rozcr
wać sol)io ubranie. Śmiem zapytać: kto
WÓWCZflS
7aplacl
za
SZkOd\l
wyw1(11oną? Najlepiej byloby, gdyby
pollc:)a nflkaZflla zdjąć drut I przybić desec1ki. 10 w7gliidu na dobro gospodar1a i bo1piec1eństwo publiczno.

tru(I I po~wipr.enie jaki panowi wojskowi
C/ynlfł
dla nas. powinnil>rny hyć
wd1l9c1ni i to bardzo.
. lo<lnflkżo. czyby nio hylo po1,1<.Ja
nom, nhy w ctniu konce11u pop111<1muuo
był wywieszony na widocznym miujscu
(p1zypuśćrny przy wejściu) pronrnm /
uw19t9d11ieniern autorów. Bo tak 1a
chwycamy si\) melodją nic w1<f1.1< kto
byt twó rcą.

najb l iższej

rodzinie

składa

w imieniu wszystkie/I policjantów i innych pracowników
Kierownictwo KRP Łowicz oraz Zarząd Terenowy NSZZ„P"

Wyrazy

głębokiego współczucia

z powodu

śmierci

TADEUSZA GAWA
emeryta policyjnego
jego rodzinie

najbliższej
składa

Kierownictwo KRP Lowicz oraz Zarząd Terenowy NSZZ„P"
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się
autostradą
Szanowny Panie Redaktorze
Z zainteresowaniem przeczytałem Pański reportaż z XV Zjazdu
Koła Wychowanków i Wychowanek

Zainteresujmy

Średnich

Szkół

Ogólnokształ

cących w Łowiczu pt. „Klasa'', opublikowany w Nr 12(96) „NOWEGO
ŁOWICZANINA" z dnia 17 czerwca
br. zawierający m.in. moją krótką
wypowiedt.
Byłoby moim życzeniem aby wypowiedt ta nie pozostała deklaracją
działania na rzecz mojej rodzinnej
Ziemi Łowickiej wygłoszoną tylko
„odświętnie" z okazji odbywającego się Zjazdu.
Proponuję zatem utworzenie
Towarzystwa Inicjatyw Gospodarczych Ziemi Łowickiej. Zadaniem Towarzystwa byłoby Inicjowanie szeroko podjętych Inicjatyw gospodarczych na terenie
miasta Łowicza I Ziemi Łowickiej,
w tym zwłaszcza działalności
związanej z budową łowickiego
odcinka autostrady A2 oraz restrukturyzacja I prywatyzacja
gospodarki
przemysłowej
I
rolnej.
Towarzystwo winno prowadzić
działania mające na celu:
- szczegółowe rozpoznanie planów budowy łowickigo odcinka autostrady A2,
- sporządzenie planów mających
na celu zapewnienie jak najwięk
szego udziału w budowie łowic
kiego odcinka autostrady A2 lokalnych firm łowickich,
- sporządzenie planów mających
na celu zapewnienie jak najwięk
szego zużycia przy budowie
łowickigo odcinka autostrady A2
miejscowych materiałow,
- opracowanie programu inwestycji
towarzyszących
budowie
łowickiego odcinka autostrady A2
np. stacji benzynowych, moteli, zajazdów. firm spedycyjnych. agencji
celnych itd.,

Miał zaledwie

- pozyskanie korzystnych kredytów lub dotacji na realizację poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych np. kredytów pochodzących z PHARE,
- pozyskanie inwestorów krajowych i zagranicznych gotowych do
wniesienia środków finansowych na
realizację poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych,
- ogłoszenie konkursów na
przedstawienie przez miejscowych
przedsiębiorców konkretnych propozycji praktycznej realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych,
przyjęcie najlepszych rozwiązań do
realizacji i zapewnienie poszczególnym przedsiębiorcom daleko
idącej pomocy finansowej,
- poparcie wszelkich inicjatyw
prowadzących do restrukturyzacji i
prywatyzacji gospodarki przemysłowej I rolnej mających na celu likwidację
bezrobocia na terenie
miasta Łowicza i Ziemi Łowickiej.
Towarzystwo winno mieć status
organizacji wyższej użyteczności
publicznej. Do realizacji statutowych
działań
Towarzystwo
mogłoby powoływać organizacje o
charakterze gospodarczym. Udział
kapitałowy Towarzystwa w firmach
realizujących poszczególne zadania inwestycyjne zapewniałby odpowiedni wpływ merytoryczny na
działalność tych organizacji gospodarczych.
Członkami Towarzystwa powinni
być obywatele miasta Łowicza i
Ziemi Łowickiej, którzy poprzez
pełnione funkcje administracyjne,
prowadzoną działalność gospodarczą. zdobytą wiedzę i doświad
czenia, swą własną reputację i posiadane kontakty mogliby przyczynić się do realizacji i statutowych
działań Towarzystwa. („.)
W przypadku pozytywnego odzewu Obywateli miasta Łowicza i
Ziemi Łowickiej na moją propozycję
deklaruję aktywny udział w pracach
Towarzystwa. Mam nadzieję, że
moje
skromne
doświadczenia

t9 lat i 9 miesięcy. Służył Bogu i kochał ludzi.

CIERPIENIE
Grzesio

Więcek miał

19 lat i 9

doznaó klęski i poranió się dotkliwie. Trudno na przykład zrozumieó
człowiekowi, dlaczego Bóg już teraz powołał Grzesia. Tylko wiara
skiej. Pięó dni czekaliśmy aż znaj- chrześcijańska rozjaśnia nieco
dzie się jego ciało. Lektorzy Kated- mroki tajemnicy i ratuje przed
ry napisali w nekrologu, że służył rozpaczą. Jednakże pokój zaświtaó
Bogu, głosił Jego Słowo i kochał może dopiero u kresu długiej drogi.
ludzi. Kochał ze wzajemnością, o Jezus Chrystus pewnego dnia
czym świadczy pogrzeb, który przyjdzie i pomoże nie tylko w zroodbył się w sobotę 23 lipca.
zumieniu, ale i w wypowiedzeniu
Jest w nas i wok6/ nas „tak" cierpieniu.
rozdzierająca serce i uparta obecAle dziś możemy pytaó:
nośó cierpienia i śmierci. Od dawien
- dlaczego szalejące morze zadawna człowiek rozbijał się o nie. bija człowieka?
Gdy zechce własnymi silami
- dlaczego serce ludzkie cierpi
przeniknąó ich tajemnice, musi tak samo dotkliwie, jak chore ciało?
miesięcy. Zginął tragicznie 17 lipca
o godz. 12.45. Pochłonęły go fale
Bałtyku w okolicach Krynicy Mor-
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zawodowe przydadzą się w realizacji zadań tego stowarzyszenia.
Z poważaniem
Bogdan T. Wiesiołek

Boisko nie na lato?
Od paru lat mieszkam na osiedlu
Dąbrowskiego, które znajduje się w
sąsiedztwie Szkoty Podstawowej
Nr 2. To bliskie sąsiedztwo ma
wiele zalet. ale na jedną szczególnie chciałbym wskazać.
Otóż wspomniane osiedle, jak
wiele innych, pozbawione jest boisk
z prawdziwego zdarzenia, na których dorastająca młodzież mogłaby
pograć w różne gry, z korzyścią dla
własnego rozwoju
fizycznego i
zdrowia. Bliskość boiska szkolnego
w dużym stopniu ten brak rekompensuje i sprzyja pożądanym formom spędzania czasu wolnego
przez młodych ludzi, którego w okresie wakacji mają szczególnie

młodemu człowiekowi dostępu

boiska.
Brak

do

możliwości

gry w koszypowoduje to, iż młodzi
ustawiają prowzoryczne
bramki i grają w piłkę nożną na boisku asfaltowym. Jest to o wiele
bardziej niebezpieczne i grozi poważniejszym urazem niż gra w
kówkę
chłopcy

dużo.

koszykówkę.

Wszyscy wiemy jak ogromną
popularnością cieszy się obecnie
koszykówka. G rają w nią wszyscy i
wszędzie. Boisko w SP 2 nawet
przez minutę w ciągu dnia nie jest
puste, a dobre oświetlenie szkoty
na zewnątrz powoduje, że młodzi
uganiają się za piłką do pó:tnej
nocy.
Tymczasem od paru lat na okres
wakacji zdejmowane są z tablic na
boisku koszykówki obręcze, co w
praktyce uniemożliwia grę. Nie wiem i nie potrafię zrozumieć
dlaczego się to robi. Czyżby dyrekcja i nauczyciele wychowania fizycznego SP 2 nie widzieli potrzeby udostępnienia boiska okolicznej
młodzieży?. czy może z niezrozumiałej dla mnie „oszczędności"?
Mam świadomość, że natychmiast otrzymam odpowied:t, iż
korzystanie z boiska szkolnego bez
upoważnionego opiekuna jest niedozwolone. Bąd:tmy jednak realistami. Rzeczywistość jest taka, że
na boiskach nikt warty nie pełni i
nikt z nich nikogo nie wygania, a
ogrodzenie zbytnio nie utrudnia

są szkoty. które
naprzeciw zainteresowaniom i potrzebom młodziezy,
organizując
dodatkowe boiska,
tymczasem w „dwójce" jest odwrotnie. Młodzi ludzie pozbawieni boiska nie mają co ze sobą zrobić .
Włóczą się po osiedlu, bąd.t całymi
godzinami grają w karty na osiedlowych ławkach. Dla człowieka

spontanicznej aktywności fizycznej
w młodym wieku jest to nie do
zaakceptowania.
To o czym napisałem nie jest
próbą dokuczenia 'komukolwiek. tudzież wtrącania się w sprawy
szkoty. Chciałbym, aby odebrane to
zostało jako trze.twe realne spojrzenie na rzeczywistość, którą nie
zawsze da się ślepo dostosować
do niemądrych przepisów. Może
Szanowna Dyrekcja Szkoty Podstawowej Nr 2 przemyśli to o czym
napisałem i zamiast zdejmować
obręcze z tablic dostawi do boiska
asfaltowego dwie dodatkowe.
Rodzic z osiedla
(nazwisko i imię znane redakcji)

- dlaczego tak strasznie cierpi
matka?
- dlaczego wszędzie i zawsze
cierpienie towarzyszy crłowiekowi?
Mówimy o naszym przyjacielu
Grzesiu, że nosimy go w naszych
sercach; że jego śmieró przygniata
nas; że cierpienie jego wspanialej
matkj i mężnych braci, całej rodziny
boli i zasmuca nas; że przed nim
wstydzimy się teraz naszych grzechów, bo on nas widzi. Wszechmoc
miłości właśnie na tym polega, że
miłujący związuje się z ukochanym,
przyjaciel z przyjacielem, tak, że
wszystko staje się dla nich wspólne.
Obejmując
ludzi
swoją
nieskończoną
miłością,
Jezus
Chrystus złączył się z nami tak, że
wziął na siebie nasze grzechy, nasze cierpienia, a nawet umarł
śmiercią człowieka. Na tym polega
tajemnica odkupienia. Mamy podejmowaó cierpienie, bo z tego rodzi

się życie. Jeśli chcemy, aby nasze
cierpienie miało jakiś sens, musimy
wpatrzyó się w Chrystusa na krzyżu, spotkaó Jego wzrok i zjednoczyó się z Nim.
Dzięki Jezusowi Chrystusowi,
Zbawicielowi świata absurdalne na
pozór cierpienie, takie jak to wynikłe
z śmierci Grzesia, staje się tworzywem zbawienia. Nie możemy kochaó cierpienia, ono pozostało ziem
nawet po przyjściu Jezusa Chrystusa. Może byó to jednak szansa
dana od Boga. I tak spójrzmy na
śmieró
Grzesia. Tak próbuję
patrzeó również ja na jego śmieró.
Co mogę powiedzieó, jako ksiądz o
. swoim" lektorze, którego znałem i
kochałem? Był dobrym człowiekiem
i bardzo, bardzo wierzył w Boga.
Dziś jest już u Niego. Bóg na pewno już otworzył Grzesiowi bramy
raju.
ks. Andrzej Luter

Wiem.

że

wychodzą

rozumiejącego

potrzebę

dużej,
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się przy ognisku. Prezes Fundacji Paweł Lisowski powiedzial nam, że kolonie były ze wszech
miar udane i że Fundacja będzie próbowała orpołożone w pobliżu jeziora: Słupeckie i Powidz- ganizować w przyszłości tego typu wypoczynek
kie, a także zajęcia, które z dziećmi prowadzili na szerszą skalę.
Kolonie kosztowały 230 milionów złotych. któopiekunowie. Tych ostatnich było. wraz z dwiema pielęgniarkami. ratownikiem. instruktorem re Fundacja pozyskała przede wszystkim z
sportu i kierownikiem (Krzysztof Nagłowski, do- europejskiego funduszu PHARE (za pośrednic
twem Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej) i ze
świadczony harcerz) - łącznie 15 osób, w tym 8
członków - zalożycieli Fundacji. Wszyscy pra- związanej z nazwiskiem Jacka Kuronia Fundacji
cowali za darmo. mogli za to zabrać na kolonie S.O.S.• a także z Urzędu Miejskiego, MOPS- u.
bezpłatnie swe własne dzieci, których bylo ra- od firmy „Krajewski" i szeregu innych sponsorów.
zem dwanaścioro.
(wal)
Koloniści brali udział w wycieczkach (Szlak
Piastowski, lotnisko Aeroklubu Konińskiego, kopalnia węgla brunatnego w Koninie), kąpali się i
Mazowiecka Fundacja Społeczno-Kul
uczyli pływać z możliwością zdobycia karty
turalna i dzieci uczestniczące w zorganizopływackiej . uczestniczyli w biegach terenowych,
wanych przez nią koloniach serdecznie
zajęciach sportowych i plastycznych, spotykali
dziękują sponsorom, dzięki k tórym mogli
uczestniczyó w tak udanej i ciekawej
imprezie:
E.C. PHARE (przez Ministerstwo Pracy I Polityki Socjalnej), Fundacji Pomoc
Społeczna S.0.S., Urzędowi Miejskiemu
dotychczasowe ocieplenie, zainstalować dwie
w Łowiczu, Miej skiemu Ośrodkowi Powarstwy paroizolacji z folii , ponownie zamontomocy Społecznej w Łowiczu, Firmie
wać ocieplenie i dołożyć jeszcze jedną jego
„ KRAJEWSKI", Firmie „ BRACIA URBAwarstwę a także uzupełnić odpadające gdzieNEK", Zarządcy ZPP „Syntex", Dyrektoniegdzie w okolicach stropu kawalki tynku. Jak
rowi ZPOW, Dyrektorowi POLFA Łysz
nas zapewnił naczelnik Wydzialu Inwestycji
kowice, Prezesowi POLFA - Kutno,
Remontów w Urzędzie Miejskim Krzysztof WojPrezesowi OSM w Łowiczu , Hurtowni
ciechowski. prace na dachu nie będą pociągały
„ PROMYK", Hurtowni „ SANDY", aptece
za sobą konieczności ponownego czasowego
„ PANACEUM", restauracji „ SABA" w
zamknięcia pływalni.
Zdunac h, księg arni Danuty Bródki, hurtowni chemicznej państwa Wróblów,
panu Janowi Bąblńskiemu z Zielkowic,
państwu A nnie I An drzejowi Piorunom,
zakładowi
„ Poligrafia", Dyrektorowi
Oddziału
Muzeum Narodowego w Łowiczu oraz wszystkim anonimowym ofiarodawcom, którzy wspomogli akcję
w trakcie koncertu inaugurującego działalność fundacji,
akcentując tym swoje poparcie

Udane kolonie dla 85 dzieci
30 lipca zakończyły się piętnastodniowe kolonie dla dzieci z łowickich rodzin ubogich i patologicznych. zorganizowane przez powołaną w
tym roku do życia Mazowiecką Fundocję
Społeczno-Kulturalną w Łowiczu . No kolonie,
które odbyły się w Slupcy w województwie konińskim wysiano 85 dzieci w wieku od lat 9 do
14. pochodzących ze wszystkich łowickich
„podstawówek". zakwalifikowanych przez pedagogów szkolnych przy współudziale pracownik<'. w ivi1t1jsKiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
D::ieci mieszkały w Bursie Szkół Zawodowych w
Slupcy w pokojach trzy- i czteroosobowych,
miały do swej dyspozycji dwie świetlice, boiska
sportowe. salę audiowizualną i dyskotekową .
Największą olrakcją były bez wątpienia dwa

BASEN ponownie po piętnastym
Od pierwszego sierpnia jest zamknięta miejsko pływalnia. Przestój wynika z remontu kotla.
c o w kotlowni Ośrodka Doradztwa, z którego
ogrzewany jest basen. Pracownicy pływalni
wykorzystają przymusowy przestój na czyszczenie niecki basenu i przegląd filtrów. Remont
kotla ma zakończyć się 15 sierpnia.
Dziewiątego sierpnia z kolei rozstrzygnięty
zostanie przetarg na docieplenie dachu nad basenem. Wyłoniony na nim wykonawca będzie
musial w terminie do 5 września zdemontować

PPU »AJA«

o/Łowicz

ul.Sikorskiego 5
oferuje:

ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN
m.in. FIRMY AgrEvo

ZARZĄD

GMINY

KOCIERZEW POŁUDNIOWY

• BRESTAN 60 - fungicyd do ochrony
przed zarazą ziemniaka

roślin 1

ogłasza

bulw

• DEC/S 2.5 EC - pyretroid skutecznie zwalczający
stonkę ziemniaczaną oraz wiele innych szkodników
w upra wach rolniczych i sadowniczych.

na dowożenie dzieci
do Szkoły Podstawowej
w Kocierzewie
od 1 września b.r.
•

ZAPRASZAMY
•
Spucdam M- 3. 60 m'. os.Bratkowice oraz garJ!. Lowrcz,
ICl. 104 - 9 1.
Łowicz.

lclclon 30-30.

garaż
Slarzyńskiego).

Do wynaipcia loknl magazynowo- p1odukcyjny, OO m' .w
ccnl1um. Lowicz. lol.62- 23.
Sprzedam SIM- 200. Lewicz. tel.44- 35.

na osiedlu Dq1>1owsk1ego (Noakowskiego,
lowicz, lelelon 59-66 po godzinie 18.00.

Sprzedam szczeniaki Fousek Czeski; b111nkowóz. Popów 103,
tel.58- 93.
Sprzedam 126p (1991).

Łowicz,

tol.25-49.

Bliższe informacje pod numerem
tel.108- 25 od 8 sierpnia b.r. w
godz. 8.00- 14.OO.
Składanie

b.r. godz.
Gminy.

Sl>fzedam Fiala 126p, rok p1odukc1191/92. Lowicz, lel.20-37.
Kupip

Spr zedam 126p, 1984 1, silnik 1991.

przetarg

ofert do 20 sierpnia
12.OO w Urzędzie
R- 16-129-865

Kupip

Fial~

126 do 1emonlu. lowicz. Wiśniowa 26.

M- 4. M- 5. gnrM.
lcl.66- 36.

os.Starzyńs kiego

-

sprzedam.

Ło wie,.

All

REKLAMA

UW AG/\ KLIENCI
„;Adaldał'l"

PUNKT

z Łodzi

już otworzył

sklep odzie~owy w Łowiczu
TYLKO U NAS NA RATY:
-

odzież

skórzana

- fut ra
- garnitury i spodnie

Dogod11e waru11ki

męski e

sprzedaży

ratalnej ! ! !

zaprasza Klientów i współpracujące sklepy
do nowej siedziby Biura:
Łowicz, Rynek Kilińskiego 36,
sklep firmowy „Adalda"'"

ZAPRASZAMY!!!

Rynek

Kościuszki

12

organizuje w dniach 10-19 września 1994r.
autokarową pielgrzymkę do LOURDES
z bogatym programem turystycznym
na trasie: Łowicz - Bratysława (1)-Wledeń- Kahlenberg - Avlgnlon - Carcassone Lourdes (2) - Tours (1) - Zamki nad Loarą - Paryż (3) - Cz,stochowa - Łowicz
września

sprawować będzie

1994r. w

rocznicę

odsieczy

wiedeńskiej

na Kahlenbergu

Mszę św.

ks.Biskup Józef Zawitkowski.

• zakwaterowanie w hotelach
• wyżywienie:śniadania i obiadokolacje
• cena 10.400.000 zł

~t
•

w dniach 10-11września1994r.
organizuje pielgrzymkę do Wiednia
W programie:
• udział we Mszy św. na Kahlenbergu
sprawowanej w rocznicę odsieczy
wiedeńskiej przez ks.Biskupa Józefa
Zawitkowskiego
• udział w obrzędzie dożynkowym
• zwiedzanie z pilotem Starego
Wiednia.
Cena 850.000 zł (obejmuje: przejazd autokarem, nocleg w hotelu.
kolacjp, śniadanie, ubezpieczenie
opiekę pilota)

Przedalfbloratwo Handlowo -

w godz. 9.00 - 17.00.

Mieszkaniowa

w Łowiczu

• Posiadamy wolne garaże.
Szczegółowych informacji udziela Sekcja
l .S.M„ tel.38-76, 38-83 wew.15.
ograniczoną liczbę
będzie kolejność zgłoszenia .

wolnych

informuje,
że skład węglowy mieszczący
się

zawiadamia, że przystępuje do budowy garaży
na os.Bratkowice w cenie ok. 32.000.000 zł za jeden garaż.

• Z uwagi na

Ueługowe

OPAł·BUD

ZAPRASZAMY

•

Rynek Kościunkl 12

ZAPRASZAMY

Nasze telefony: 68-80, 67-29.

Łowicka Spółdzielnia

Biuro Podróiy
Alicja Chojecka
Licencja ORBIS
~ia.

• opiekę duchową sprawuje ksiądz Bogdan Lisek - kapłan z Katedry Łowickiej
• istnieje możliwość zapłaty, bez żyrantów, nawet w 36 ratach.
Przyjmujemy codziennie zgłoszenia

RATALNEJ

„Adaldan"

Biuro Podróży
Alicja Chojecka
Licencja ORBIS
Łowicz,

OBSŁUGI

- wtorki, piątki 8. OO - /6. OO
- soboty JO.OO - 14.00
- powstałe dni JO.OO - 18.00

Zapraszamy do D.H. „ Panorama "
Łowicz, Rynek Kilitlskiego 36

W dniu 11
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Członkowsko-Mieszkaniowa

garaży,

o

przyjęciu decydować

przy ut.Armii Krajowej 61
został przeniesiony
na ul.Kaliską 40
przy stacji kolejowej
Łowicz - Przedmieście.

Posiadamy w sprzedaży węgiel i
koks w kilku asortymentach po
konkurencyjnych cenach.
R- 16 - 1IS-8S6

R- 16- 103-84S

NOWY ŁOWICZANIN
Z

głębokim żalem

l~EKLAMA

r

DANUTY
CZERWINSK/EJ
/

Wszystkim Łowiczan om życzymy z całego serca
powodzenia i dobrobytu, Miastu wspaniałych
osiągnięć we wszystkich dziedzinach.
Helena i Edward Arnoldowie

za bezinteresowną pomoc
i za łfltwienie sprawy
dziękuje Rencistkfl

",

Wójt, gmirry Łowicz. eipołecze1fo t;wo. r.Bdny i sotr;,y.; weii Wygoda
0r~rdxzrrie dziQkujfJ Sumownym f='ańatwu

~

Serdeczne podziękowanie dla
/

JOZEFA

• mjr S TA NISŁAWO WI FURMANOWI -Z-cy Dowódcy

MIECZKOWSK IEGO

• ŻOŁNIERZOM SŁUŻBY ZASADNICZEJ
.Jr;dnostki Wojskowej nr 25846 przy ul.Łódzkiej

za bezinteresowną pomoc
i za łf11,wienie s prawy

za okćlzflłfJ po111or; przy po/,1udo.-v~:miu mcx; t,u
umoż liwiajf}r;rgo dojflzd do pól rolnikorn.

chcesz zaoszczędzić
50% opalu zastosuj

PIANK~ KRYlAMINOW~
do ocieplenia swojego domu, warsztatu,
budynków gospodarczych i Innych.
I '/,111k:1 k1yl:1111111owa. wt1yś11~1<1 p cxl ciś11/011iom
w .V<;/O/i11 p /1111/C/lljlJCIJ
sip w śc~11111r.l1
/a w11pt1111vct1 i pl>k>żomi 11a sltopio. 7:1p1Jw11/11
/11t1kn111itą //n/acfp cioplm1. tormiczm) i 11k11stycm11!

•

dziękuje Rencistka

Unieważniam

zaświa<tcLonlo

gospoctarczcj
!l.X. 19921.

nr

Spr1cctam
lcl.4'1- 36

szntę

'

o
działalności
SK 753012761/92 z dnia

chlod11icn1. sloty

rm~„uskic.

Kup19 dzialkp przy 1raslo do I
l ol.35- 63

od1ł

• Informacje: tel.20-34

• RACHUNKI VAT

Sprzedam gospodarstwo !\ lub 10 ha
Skowroda Pkt. 23 gmina Ch(lśno.

ul.Browarna 6 (obok sióstr)
K - 1<- - <· 1 -X ~O

ZATRUDNI
formierzy - odlewników
ślusarzy - polerowników

Poprowadzp księgi rachunkowo w tkmlo prywalnoj„
I owicz. lol.23- 34.
Sp11e<lam
lol.59- 09.

126p.

199 1.

g<1ratowany.

Lewicz.

KRZYSZ'fOF

Łowicz,

ODLEWNIA M ET ALI KOLOROWYCH
PPHU KAMIŃSKI
Sochaczew Czerwonka Parcel 105

z budynkami.

Sprzedam lub zamlcnip na dom M- 4: 3 pokoje z
kuchnli). ok.50 rn„. Ili pl91ro. Lewicz. os.Star zyńskiego
3162

REAU ZU-JEN\Y RECEP"fY

poleca O.Szachogłuchowicz
lowicz. ul.3 Maja 12
(wejście od ul. Tkaczew)
,.__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..,.

Lowic1. lololon !\9- 36 !JO<lziny

Mistrz - optyk

Zaprasza
do zakładu optycznego

• ozdoby z mosiądzu
• sztuczne kwiaty

Wyn:ijmp micszknnle uczennicom. sludonlom. oso-

Kup19 lub wy<lzicriaw19 !tara> murowany oraz
pomioszczcnic maga1ynowo f>0- 110 m '. I owtcz. tole1on
67- 34 po 20.00.

SZYJ'1\CZJ.\'<

•ceramikę

Lewicz.

lull Kicmozl. Lowicz.

Usługi

wykonuje:
PPUH
..KOMA" Zakład Wytwarzania
Materialów Izolacyjnych. ul.
Wiatrakowa
24
(Górki).
99- 400 Lowicz

Usługi

~

• tapety, fototapety

Sf>r10<1am dom pl<Jlrowy wolno slol:lcy . Lowicz. tclcton
5 1- 17po 17.00

hic
samelnoj.
ll.00- 17.00.

""

p;:ina magistra

• p.płk KAZIMIERZOWI PIETRZAKOWI - Dowódcy

Jeżeli

'I

Serdeczne podziękowanie dla
pani magister

opuszczamy Łowicz.

Żegnamy naszych drogich' Przyjaciół i Znajomych, naszych miłych Sąsiadów i Klientów.

,

I\ 111

1apicerskic u klicnla. Lowicz.

Zlecamy

PRA CĘ CHAŁUPNICZĄ

- tkanie
11111uwa .
wyruhu

Parkiet dębowy 196.000 zvrrr· sp1zo<lam. Lowicz.
tel.29- 87 wieczo1cm.

Sprzedam mieszkanie M- 3. 48 rn'
M.Konopnickiej. Dzwonić codzlonnic
lol.30- fl. •

Nr

na osiedlu
po 20.00.

Sprzedam sznaucery ol i rzymy. Lowlcz. IOl.40- 50.

i'•k<:y1 ł1>w;111 y111

wy., yl;1 111y u p i.,. pn'ihl.1•
I"'
p rt.<•,, laniu
ku1wr1y
1.wr1111wj
puk.:un~j ; . .< 'IK/\- 11~\"', ~X-5110 S:111uk . hox ·IS

os.Starzyńskiego

dLL'llalnośt gospodarczą

ręczne·

1'~.f.-<..; pro1h1kl'ji otłkupimy. Na ilu.« ·i hul'lo\W

3/62.

Zgubiono zezwolenie na
1106.

prostą

UWAGA.-!

Nu.~t\:pny numer NJ~: ·z~:~icrpnia

..
<>i.:to~zcniu do t~i.:ci ;n,umc:r.u
· . pnj;jmujcmy do so•w1ty io:.sićmnif1
': ćk..;J>~C~1»\V'c efo l>t>ni<i~.fafof~'f:'21 'sicrimlti

: ·: 'IU fa~c(o~j.,(>SZ~~N N.;t;.::i~•:. 4.6 -57' ..
!f ' t~FW.i.~ 1~;,}1~·n~ti~:~~~til~~~1~~; ~p·i i

1

,,,,..·./:••

: .:;..:·: ..,.,„:,.,··.

/\I V

ŁOWICZANIN
„ ...„ ......„ ............
..,..,„_,

l~EKLAMA

mm

NOWY

).Ol\. I 11'1·1 r.

_ _.,. _ _ . _..... __. ___._.______________. . , . . ,. . . . . .. . , . . ,. . ...,..,..,..,. . .
~

UWAGA MILI KLIENCI ! 6 sierp nia rozpoczyna

d z i ała ln o ść

s klep

LnajdLiccie w nim Pai'1stwo szeroki asort)'ment:
• obuwia dziocipcego.
di'unskic90 i mpskicgo

•

ZALUZJE
PRZ~CIWSŁON~CZN~
z dwu letnią gwarancją
oferuje producent

• galanterii skórzanej
• bi żut eri i srebrnej i sztucznej

Zap raszamy do DH „ Panorama"

Ł owicz.

Rynek Kilińskiego

.! NllMI LAONIE I WYGODNIE'

PPH „CENTRUM"
zaprasza do

sklepu meblowego
PłłZE

SH„NIMO'WE,
lił„/\DNIO~~'E,

przy ul.Podrzecznej 4 (obok Katedry)

Bl\'DUA-

POLECAM Y:

Ul„l(~ZNE, SPUl~ŻAU

f< - łf• - P - 7 •1 I

• MEBLE -

kuchenne, pokojowe,
młodz i eżowe i dz i ec ięce, t apicerowane

~BJ\SZ\'NO\\'E

liOl\'E,

DOBRE BO POLSKI E

•

ul.ł„<)dzka

I FOTELE O BROTOWE

• DUŻY WYBÓR LUSTER

Ili I lff. l>ET ,\ I..
<'LN Y I 'I{< li Jl IC ·1'. NT 1\ .

L o wic:z,

KRZESŁA

l 07,

Prowadzimy sp rzed a ż rata lną
Wystawiamy faktury VAT

tcl.5 ł-81
KANCELARIA ADWOKACKA

/.,\ l'R,\SZ,\ I\ I Y
\V

~tld / .

Xtll -· l()

111
••

Sc lht){a

.._

• drzwi garażowe,
• ogrodzenia, furtki,
• krycie przyczep i samochodów
• oraz różne konstrukcje stalowe

poleca warsztat

( l\;11:1 l{vj rn 111 I >n\J! I 111hlil'!.11 yd1)
1

• Kraty, bramy,

0

Dr

0

8° - 1. . 1°

Michała

Hermana

I< I f• J• "/.J.'

ślusa rski

JANA KOSMIDRA
Łowicz. ul.Armii Krajowej

80

l< - lt.-.(10 - Xl •J

adwokata i o bro ńcy w oj skowego
Dyrektor SP w Gąg olini e Płd.

ZATRUDNI
od 1

w rześ ni a

1994r

nauczyciela w ych. fizyczne go
i nauczyciela fi zyki + t ech niki
Prcferow.1ne
pedagogiczno.

wyk.<;L/a/conio

wyższe
I< I"

f•\

S .' •

z dniem 1 sierpn ia została
przeniesiona z ul. Warszawskiej
na u l. Bo l i m o ws k ą 14/18N28,
tel. nr 33- 76
Godziny_ urz~dowania:
poniedziałki 16°°- 1EfO
czwartki 16°°- 18"
Monl<ti hon1c1ii i pnwl<1c1y. Lowict . os.Bralkowice
hl.:!!, m .I

Nag1obki. parapcly las11ykowe.
lowicz. ul.Chrobre90 26.

/amienl9 M '.l na wi9ks10. Lowicz. lel.26- 34 .

Sprzedam dom z dzialk<J. Sochaczew. Bolcchowskich
12 - sobola. niedziela. Telelon Warszawa 40- 74 - 14
po 15 .00

---

sol

/ ',\/,,\ ( 'U NIF/U)l<OWSK/U ;o

l nrormacja: I .nw iu. lc l .2 1- ?X

l 'A WIUJN S
TA /U ;O W/ CA M IUS KA UJ W /C/.
'J'r;J„ / 9-U- 47 (ki a . S·I)
.~11·iodrr.vm1· 11s /11_i: i 11 · zu k r<'sie 11/fmfo?,11.
l<- 11- \i'J- f d.I

Sp11c<lam dom n;i ..Górkach„ (111.Paclcrewskiego 6).
llo!JCH ia DoInn 3 I .

11 11i r:k1wj m 111f111tff:.11<'.i SC('ll('J'ii

TANIA
BOAZERIA

Sp11cclrnn 1<1h11<low<inia !J<>spocla1cze o powierzchni
okolo 3!)0 m · 7 <lomem drewnianym n;i clzialce 42 <uy .
l'ilas1ków ?O. ll)).34- 66.
I totltina wioska poszukuje kOl)iely do lal 30 do
pomocy w domu na c alą dOb\). Ofeflljc pe nsję.
wyiywienic i noclC!J· I owi<:7. . ul.Makowiska 15 (za
0!11ńc lk<imi cl1ialkowyrni).

Sprzedam
Wiadomość :

Gfacfki

llnd1zej.

kiosk hancllowy na os.n1alkowico .
l owicz. ul.Kwialowa 10131>

Cyklinowanie. ukfadanic parkielów. Arkadiusz Kalala.
Oelcllów. 111.Sklodowskiej Ga. ll<ichunki VAT.
Sprzedam dzialki: przcmyslowo budowlan;"J. rolne .
leśne. K9szyce . Tel. Warszawa 72D- M - 16

NOWY ŁOWICZANIN

~. ox. 1 •1•1 11

/\V

IU~ KLAMA

FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA
I

UJi {(,IOle l niq prnl~l ~Jh() ()() /<1Chod1ie WVl ~Or10:

• suche tynki
•

• adaptacje
strychu
poddaszy, tzw. pod klucz

śc i any działowe

• sufity
podwies zane
gipsowe+ termateks

I 1111'il": , 11/. l\11t<1 r::.rnrill' .JS., Id. 57- ·IS

tapetowanie,

• malowanie,

oferuje

wykładziny

l)O konkurcm·yjnyrh (' Cnad1 :

Szybko! Solidnie! Terminowo! Ceny rewelacyjnie niskie!
• f'/l.\"f(/k k l'ftllll::.\"f fl\I'_\'

Warszawa, tel.628- 2 1- 55, Lo wicz, tel.60- 54

• 1mst11k ~1d111n·
• .\'frtl/ IY

'/'1•ri1'<1

• kro~ i

• lł()J.\ZElllJ.\, SZ1.\l~()l\Tii1.\
• J•()J)Jl ł'I, Iii.\ I)J.\(;li()l\rJ.\ (gr. l 5 mm)
• )J()1.J\lłi.J\ ł)J\Jlł(IE'f()l\TJ\ brzou-dąb (gr.ł4 mm)
• tlS'l,l\1Y l\rYlif)Ń(;ZENlf)lfE

• /11\'tki r/1utl11ikn 11·t
• trd i11k11
• ngrnd:1·11111 /l('/flllflll't' rr:.tlnln11·
• k11stk11 lm 1km ru (.~::.ara i knlo rm1'lt )

• k1e 11q·;11ik i (S::.l/ly i ko/oroll'\' )

• o/Jr:t:'tt d111tl11ikm1•t (swn· i J.:11/0
/'(} \\' (' )

(' I ·: N Y

P R O

I)

li ('

I~

N T /\

a 11/rtr st m 11n11•1·

PPlll l ,,STOLMAR''

•

11/ r/r

k11rrtkn 1rt
k

f ,(111·i l'::... 11/.S11du1l'::.c·1rska 59
I« · l'J XI -I

f(

IIURT()WNIA

r

.

~

~

I lo sp1t<'1 fa11~1 M /
?!.O s ian i<k!alny
I ow• 1 .
llnl111••w'>ka 14/llll\ 111 !•li Sl!liasli<ln Pakulski.
I ;uuo

HURTOWNIA ODZIEZY POLO

Ji, I' / n

~p11t~t t.u n

nowy cK1l'wa 11ac1 _Orion"

ł U>1yCt!

/fi

Wyn.111119 <.kk•p I wypn:-.1/c1ue111. I ow iGI, ICl.G!> Il i 1wi
lll.fXl

Lowicz. ul. Wlokicnniczn 6
oferuje:

l'opletlrta fHdt:a dla knhiu t w I lis1panii idko„ płH1111c:

•

t1/l 11wir::. 11/.M 1tgt1::.\'11n11 ·11 /I

odzież dam s ką :

bluzki, gars onki,
s pódnice, komplety, wyroby z lnu

• koszule

mi;skie, koszulki polo
i c hłopii;cc
produkcji zakladów .. Polo" SA w
Kaliszu
męskie

• 1:1\ IWY I LAKIERY

Ceny produccntćl! Zapraszamy!
• KLE.IE: l.ATEX. l'UON l l.ENT
• l'l ~ l> Z LE. l~OZ< ' IEŃ CZAl.N IKI
I /11rt1111·11 i11 r ::\'ltJl(t :

cnd::i1•1111i1· 7.3{} - /(J.fJIJ
.w/10111 11ri1rni11111

7. .i!J -

13. IJIJ

~

~

Kupię

mieszkanie

M-2 w

Łowiczu

K lt• 11 I \I

Z~lłCZY

(2 pokoje z k u c hni ą)

Lowicz. Armii Krajowej 26

Sp11e1f, 11n 111wm llMX I owia. lc l.S!l HO.
lJle / p s 1c:1ot1111i luh
lli•?Ltwy. Id 1?0 !>!•

hc?1

niedrogo spr 1ed.u11

Sf11tl?<i1111 1.111•1 soli: :l osobową. nicr otk~ ul,111.1.
uiywam1.
p lustflWO
s.ra11J ohicic
7
loh:k?111.
m l0< l11<?1owy SC?! /łll•?lll ?;IO / biurkiem • s1al:1 1>1.11.
sol ~ c l1u~cU Hl'1 ru1kł.ltł.irnt ;.> o~nhow:1. c:t•~rwnno
s1at1l pas ki. I owici. lol. :M li.

Sp11elf: 11 11 11s1kod 11111;1 kahin9 / uka. Osi1?k / 1

Lowicz, tel.46- lf9/ub57- 70po 17''"

SPRZEDAM
dziurkarkę bie li źn i aną

Sp 11ccl; 1111 d1ialk\) l11u /owlam1 o pow . /OO 111 " " 11111 y
/ic lrnH!J (ohok s1koly 111 :I). Wiarfomo!\ć: O s1111w ie1: I !•
(ohok Srnm owa)

1'11s 111k111v lok:ili 1 s klepnwo!JO w I owic1 11 ' '" HO 111
l <>rll 4 :> !>:I 'I I po :>O.OO.

Wiadomo.5ć:

/ ,/\ PR /\SZ/\M Y

domowa . h1lm1uac ja : I owic i. hJl.!>G HB.

DURKOPP

Łowicz,

Armii Krajowej 1
tel.33- 3 7 w godz. 8. 00- 16.00
I<

I ł•

l•1 ~Ot.

Wyn. 1imv 111ios1k,11rn:
fJ<><lt . lllCXl '1 1 IKI

?4

m ".

os.

Kosika

11111

UWAGA!
Nmit\: pny 11111ncr N.L 26 !'i c q>ni11
Oi.: łvs:r.cnia do tego n omcru
przyj mujemy du sohoty 20 s i e rpnia
ekspresowe d o p<inic<l:r.inłku 21 i;il:rpni n
~ mu1w ()<;f,OSZEŃ N.ł..: h: I. 4<1- 57
ł'.owic:r., os. Konop nickiej K, kl.I li
czy nne : 12.00- IX.OO

·- ----------·--/\VI

REKLAMA

5.llX. 1°111-1 r.

•

1'0WSZECI tNI\ Kl\SI\ OSZCZĘDNOŚCI
fll\NK Pl\NSTWOWY

75

18'8 LAT

~19-1994

NOWY ŁOWICZANIN
lekarz. medycyny

JOLANTA
PIETRZAK
specjalista laryngolog
BAl>ANIE
AUl>IOMETRYCZNE

Sł.UCHLJ

?RZY.IMU.JJ.;:
11° 11iątki

IS.IJIJ-20.0IJ

i 11· .l'llhof\· 15.IJ0 - 17. ()()
/..owie;, 11.d'kc1cz.ew. 7112. tcUi2- 82

owszechna Kasa
Bank Państwowy

Oszczędności

dr mmk medycz11yclt, ttdi1111kl
/11.'>ly/11/11 Gi11ekoln1:ii i l'oioż11iclwfl
~\kt11/emii Metlycwej w f,odzi

WOJCIECH
KAZIMIERAK

- placówki handlowe
- dealerów samochodowych
oraz

wszystkich

wymrażanie nadżerek, niepłodność, ciąża,

chętnych

prowadzących

oraz pojazdów.

k - 1<~- 1 1- )

1. Okres kredytowania - artykuły przemysłowe do 2 lat
- pojazdy
do 4 lat

2. Dogodne formy spłaty rat i odsetek
3. Atrakcyjne oprocentowanie:
do 1 roku - 38% w skali rocznej, co przy terminowej
spłacie rat i odsetek stanowi 1,8% miesięcznie
do 2 lat - 39%
do 4 lat - 41%
4. Szybkie przelewy gotówki na rachunek sprzedawcy
5. Formalności kredytowe załatwiane w placówce handlowej lub w PKO.
ł< - H• -Kl -X:ł'.ł

Sprzedam l\udi 100. 1!l79 r. 25 mln. Lowicz. tet.33- 19.

Sprzedam d7.ialll1> ul.Zagórska 36 ..Górki".

Sprzeclam pawilon handlowy na targowicy w Lewiczu .
Wra<k>rnoś•~ · Warszawa. lol.641 - 81 - 75.

Sprzedam rower górski. Lowicz. lel.43- 22.

Sprzedam niedrogo używane telewizory. vkloa oraz
odlwMzacm p/yl compaclowych firm zachodnich.
l.owia. ul.Czajki 11\/3.
Spr zcdam - wydzlcr żawię: dom do zarnioszkania.
budynek chlOclnk:zy. hala do wszelkiej produkcji. wiala.
l.owicz. tcł.68-42.

antykoncepcja, osteoporoza,
przekwitanie, diagnostyka

l'rzyj11111jc w piątki 16.00-18.00
/..owicz. 11/. I Maja 7. td 38-86

sprzedaż artykułów przemysłowych

Sprzedam gospo<l:lrslwo rolno powierzchnia 9.42 ha w
tym 0.25 ha - sad wiśniowy (centralne ogrzewanie.
siła) . Wiactomot:ć: Wyborów 20. Fabjański.

(;a hi net ginekologiczny

.s·.

Sprzedam wlązalllę
prasp stacyjną szeroką.
kopaczkę konną. Kocierzew Południowy 33.
126p. 60 r. do remontu sprzedam. Malszyce 49.
Sprzedam kolarzówkę .LIDER". 1992 r.: piec c.o. 1.6
.Ogniwo". Lowlcz. tel.47- 61.
STARA A - 28 sprzedam lub zamlenljl na ŻUKA.
Wiadomość: Pilaszków 1.
Sprzoclam sypialf'll9. Lowicz. tel.21- 08.

Lekarz medvcvny

ZDZISŁAW

MAZURKIEWICZ
specjalista chirurg
Łowicz.

M<~ia 7. tel.38- 86
od 16.00 do 17.00

111. I

l'rzyi1111~ie

GABINET LEKARSKI
lekarz. medycyny

Aleksander
Janowicz
Mulszycc nr 15,
99-400

ł,owicz,tcl. I 09-

l'l<'/.Y.1/111 I.I I:: /S.llll-

/lł.1111

70

NOWY LOWICZANIN

REKLAMA

s.ox.1994 r.

A VIl

• Kostka brukowa
• stropy TERIV A
•pustaki
•nadproża

•kręgi

• wy roby stolarskie
• szyby zespolone
• szyby a nty włamaniowe
Skierniewice (Os. Widok), ul. Szarych Szereg ów 4, tel/fax. 26- 71

ZAPRASZA NA ZAKUPY PRZEZ

wykonuje

l~weS:::ti~~p:=:= ~~;!';wa

CAŁĄ DOBĘ:

f.owwz. 11/.Kalf~j,!1 · ·

==~~)·

• ART. spofywczE i MONopolowE
·ART. qospodARSlWA doMowEqo fi RM Pł-ti..
lips ..- Wł-tiRlpool, ZANussi (pRAlki,
Lodówki, ZAMRAŻARki, ZM)'WARki, kucł-tNiE
MikRofAlowE)

1

.„l.i.i.'H.
rtrt~r

38, 32-79

W yroby wyni · ~~jąqftertyfika cji
posiadają znak li~:~zeństwa „IJ"
·-:·:·'-'

oraz §wiadczy usługi
w zakresie wynajmu:

• sprzętu budowlanego
• koparek
•dźw igów

•ART. cf.tEMiCZNE, fARby, lAkiERY iTp.

• spychaczy
• beton z dowozem
• oraz rozładunek
„Stettera"

·ART. ElEkrRyczNE fiRMY Pol.AM
Handlowców zapraszamy do Hurtowni Win Krajowych

pompą

(ceny promocyjne)
Masz uszkodzony

SYSTEM ALARMOWY

Wszystkich państwa zapraszamy do Klubo - Kawiarni
(dancingi, dyskoteki)

w sklepie, hurtowni, b iurze, mieszkaniu
R- 1(>-l I i..Jl ~2

.

Sprzedam dzlałkp budowlaną o powierzchni 600 rr{
przy ul.WiśnloweJ. Łowicz. tol.59-27 lub 120- 76 sobota
po 20.00. niedziela.

•płytki

na balkony, tarasy,

schody
•

płytki

elewacyjne, dachówka

Zamienię mieszkanie własnościowe (36 m') na większe
własnościowe do 50 m' na osiedlu Dąbrowskiego lub
Bratkowice I. li piętro. Lewicz, tel.56- 12 w.205

godz.8.00- 15.00

Sprzedam Nysp towos. Lowlcz, Nadbzurzańska 38.

• wyposażenie łazienek

Sprzedam antenp satelttarną
Lowlcz. Armil Krajowej 26

P.11. „LAURA" towicz
BROWARNA Hla, tcl.68-4.'i

AUTORYZOWANY ZAKLAD INSTALACJI
ANTYWŁAMANIOWYCH
Łódż,

tel. 52- 37- 51

Z NAMI BEZPIECZNIEJ'!!

Sprzedam BISA. rok produkcji 1987. Łowicz. tel.41 - 33
po 16.00.

• ogrodzenia
DETAL - lllJRT. FA KTI JRY VAT

ZADZWOŃ!!!
Naprawimy i zadbamy o jego sprawność.
Wykonujemy również nowe instalacje.

PACE

(obrotową).

Sprzedam
d:óalkp
z
podpiwniczeniem
ul.Topolowej. Lowi<:z. lel.34 - 35.

przy

Sprzedam dom z budynkiem gospodarczym dzlalk9
4,632 m' . Łowicz. ul.Jaslrzpbska 3

A Vlll

RE KLAMA

ZARZĄD

NOWY ŁOWICZANIN

5.08. 1994 r.

MIASTA

ogałasza

ŁOWI CZA

przetarg nieograniczony

na najem lokali użytkowych
położonych na terenie miasta Łowicza:
1 . ul.BACZYŃ S KIEGO 19 - o powierzchni użytkowej 38,0 m 2 z prze-

znaczeniem n a działa lność handlową . Urząd zapewnia zezwolenie
na s przed aż nap oi alko ho lowych.
Kaucj a 5.000.000 zł. Cena wywoławcza za czynsz mi esięczny
100.000 zł za 1m2 po wierzchni h andlo wej.
2. ul. ZDUŃS K A 44 - o powierzchni użytkowej 18,60 m 2 z przeznacze-

niem na działaln ość h a ndlową.
Kaucj a 5.000.000 zł. Cena w ywoławcza za czyn sz
85.000 zł za 1 m 2 powierzchni handlowej.

Zapraszamy
do nowo otwartej

kolekt~ry

LOTTO
w s klepie „ Folklor"
Rynek Kościuszki 15
Jest
cówka

to druga tego typu plaw
naszym
mieście
powstała dla Państwa wygody.

mi esięczny

3. ul.BIELAWSKA 7 - o p owierzchni użytkowej 15,0 m 2 z przeznaczeniem na działal n ość ha ndlową.
Kaucj a 5.000.000 zł. Cena wywoławcza za czynsz miesi ęczny
35.000 zł za 1 m 2 powierzchni handlowej.
4. ul.PODRZECZNA 13 - o powierzchni użytkowej 34,72 m 2 z przeznaczeniem na dzi ała l ność handlową.
Kaucja 5.000.000 zł. Cena wywoławcza za czyn sz mi esięczny
35.000 zł za 1 m 2 powierzchni handlowej .
• Przetarg odbędzie się 19 sierpnia 1994 roku o godz. 1O-tej w sali konferencyjnej tut. Urzędu, Rynek Kościuszki 1.
• Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wplata wadium do kasy Urzędu
Miejskiego, Rynek Kościuszki 1, w wysokości 2.500.000 zł najpóźniej w dniu
przetargu do godz. 9- tej.

DAJ SZANSĘ SZCZĘŚCIU.
ZA GRAJ CHOCIAŻ RAZ.

P. U .ł-1.

M JKADO
oferuje:

• kosztorysowanie, kalkulacje indywi d ualne branżowe robót budowlanych
• wyceny nieruchomości
• projektowanie, nad zór i wykonaw stwo rem ontowo- b udowlane
• montaż elewacji typu „ SIDING"
• komputerow e przepisywanie prac

INŻ. A. CIESIELSKI, INŻ. E.CIESIELSKA
Zlecenia: tel.61-99 R. Kilińskiego 19
tel.28- 38 os.Bratkowice 8118

• Zarząd zastrzega sobie prawo odstąpienia w części lub w całości od przetargu
lub podania, że przetarg nie dal rozstrzygnięć bez podania przyczyn i wyznaczenia nowego terminu.

k - 16- I Z6-H<•1

H- 111-123-861

BOAZERIA
~

. .

-.:= ·LISTWY WYKONCZENIOWE
panelowa
• wykoń czeni a
plastikowe

• akcesoria do

montażu

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodow ych nr 1
Łowicz.

ZATRUDNI
n a dogodnych warunkach,
na pełnym etacie dwóch

NAUCZYCIELI
J.ANGIELSKIEGO
od dnia 1 wrześ ni a 1994 r.

• lakiery i farby do
drewna

PPHU „ MAGDANNA" zaprasza do sieci sklepów:
Łowicz, ul. Rynek Kilińskiego 3;
Skierniewice, ul. Jagiellońska 11; Sochaczew, ul.Piastowska 5
Wydajemy faktury V AT

R- 1·1-49- 728

ul.Podrzeczna 30. tel.42- 01, 41-82

ZATRUDNIĘ
młode go,

w

branży

energicznego
motoryzacyjnej

Ło wicz,

ul. 1 Maja 13

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ:

,

systemu
REKOMENDOWANE J\IBSTAMI I.T.B. i P.Z.IT. *NA KAŻDY DACH NOWY
I REMONTOWANY * TYLKO POLIESTROWA POWŁOKI\ BLJ\CI-I VERHO
ZAPEWNI KAŻDEMU INWESTOROWI TRWAŁOŚĆ DACHU NA WIELE

BLACHY DACHÓWKOWE VERHO
obustronnie ocynkowanym rdzeniem plus
I warstw zabezpieczających
• niska eona• elegancki wygląd : zewnętrzna strona powlekana barwnym matowym poliestrem
lub plastiLolem
• szeroka s kt=1la barw
• prosty montaż
• waga 4.8 kg/rn''
1

oferujemy t<1k.le sL e roką paletę profili i barw
blt=1ch trapezowych na dachy i elewacje
domów, hal przemysłowych. handlowych itp.
MAT[:RIALY IZOLACYJNE STROPOWE I
E-LEWACYJN[
wraz z niezbędnymi
akcesoriami do ich montażu

WYŁĄCZNY

DYSTRYBUTOR

w woi ski ęrniewickim

flYNNY DACHOWE PLASTMO
BI ACHY TRAPEZOWE OCYNKOWANE

''

DEGESS''

Łowicz ,

ul.Magazyn owa 11
tel/fax. 32- 76

Dostał L.t.d.
Al.Piłsudskiego 84, 92- 332 Łódź
tel.lfax 74 -85- 79
Przedstawiciel Producenta w Polsce

NOWY ŁOWICZANIN

BIT

REKLAMA

s.08.1994 r.

PKO-BP

T.C.

PPH „BLIZPOL"

Dębica

Łowicz,

ul.Blich 20, tel.62- 54
oferuje

ZNICZE
szklane i ceramiczne
Faktury VAT
K- l (•-X.1- 8.15

SZANOWNI P.T. KLIENCI

r

Powszechna Kasa Oszczędności - Bank Państwowy
ODDZIAŁ W ŁOWICZU
zawiadamia, że Oddział będzie prowadził

.

rozpocznie

się

PJ<OOUKC.IA I Sl'l<ZEIJAŻ
l<- 11•- I l•J - X57

Wszelkie

usługi

STOLARSKIE

w dniu 16 sierpnia 94.

• W pierwszej kolejności sprzedawane będą akcje znanej fir-

my oponiarskiej T.C.

Katarzvn<Jw .')(i, tl'f. 20 - 7 1
.

PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
Sprzedaż

• piaskowiec
Łowicz.

SPRZEDAZ AKCJI

•

• tynki szlachetne
kolorowe

Otolice 40, W<)jcik
K l<•- 10X- X50

Dębica.

•Pełne

informacje można uzyskać bezpośrednio w
Oddziale- Stan. Informacji lub telefonicznie tel.38- 60 lub
68-55 wew.225
ZAPRASZAMY

Sprzedam lub wynajmę clom 1 działką na Górkach.
Sprzedam wózek głęboki <ł1iecinny I owir.1. 1et.2 1 -!l?
Sprzedam

cłom .

Wiadomość:

sian surowy 7ilrnknięly. os (~orki
Lowicz. ul.Bolimowska 14/ 18A rn •12

Sprzedam skrzynię do Bizona.
27/27.

Wiadomość:

Bralkowicc

K- 16-120-858

Poszukuję do wynajęcia malego miesz kania lub pokoju.
Lowicz. lei. grzecznościowy 43- 47.

~JJi!, i1ll Zakład Usług Komunalnych
i>U9>11'\ w Łowiczu, ul.Armii Krajowej 2b

Poszukujp pracy w klórymś z n.w. zawodów: llurnilcz
jęz.niemieckiego (2 lata pobylu w nFN. rOCZllil
praklyka w spedycji) - kierowca kat. /\. B. C. E rJo O
(dwulelnia praktyka na Irasach Polska - rn· N l·lolandia) - lechnik elektryk . uprawnienia SEP do 1KV.
uprawnienia pomiarowe lub inne propozycjfi. Low1cz.
tel.67- 18 po 18.00.

ogłasza

przetarg ofertowy

na wykonanie przecisku wodociągowego
pod torami PKP w Łowiczu
w terminie 10.08.94 - 17.08.94 r.
• Przecisk należy wykonać w dwu odcinkach o łącznej długości 55 m rurą
osłonową 4> 244,517, 1.
• Materiały oraz wykopy pod obiekt zabezpiecza zleceniodawca.
• Oferty należy składać w terminie do 9. OB. 1994 r. pod adresem:
Zakład Usług Komunalnych, 99-400 Łowicz ul.Armii Krajowej 2b.
K-16-106-848

Sprzedam 126p, 1984 r„ stan bardzo dobry . Tadeusz
Pliszka. Lowi<:z os.Bratkowice 12131.
Wynajmę lokal na sklep meblowy w cenlrurn miasla.
Lowicz. lel.25- 30.

NOWY LOWICZANIN

5.08.1994 r.

Kącik

muzyc.znJl

DE MONO nad morzem
Już

nikt nie pamięta faktycznego przeznaczenia gazet i czasopism - wszyscy używają
ich jako wachlarza, dającego choć trochę świeżego powietrza w te iście afrykańskie
upafy. Biorąc ten fakt pod uwagę oraz to, że stopione mózgi nie przyswajają żadnych
informacji Kącik Muzyczny zdaje sobie sprawę, że liczba odbiorców obecnego numeru · będzie niska. Dla tych jednak, którzy mimo wyczerpania aurą posta'••: .;: ..-•.::;:;:;:;:::······-·. „.. .
.-.·..
nowili doładować swoje intelektualne akumulatory przygotowaliśmy zwykłą
• zimno. " chłodno, ••• ciepło,
•••• gorąco. ••••• upalnie. ••••••
dawkę muzycznej rozkoszy.

RECE1NZJE ·.

Polska w lipcu

Co robi Wasz szalony reporter
udając się na długo oczekiwany i
zasłużony odpoczynek? Ano rozgląda się za ciekawymi muzycznymi sytuacjami, aby pótniej zrelacjonować to co widział wspaniałym
łowickim rockfanom.
Międzyzdroje to bardzo ładne
miejsce, ze wszystkimi atrybutami
prawdziwej letniej relaksowni czyste morze, cudna plaża, mnóstwo knajpek i chmary komarów.
Wybrzeże latem to mekka artystów
i Artystów. Spaleni dziennym
słońcem
wczasowicze
chętnie
wieczorem odwiedzają nadmorskie
amfiteatry, by poczuć snobis tyczną
sotysfakcję
uczestnictwa
w
„wydarzeniu". Świnoujście, Koło
brzeg. Mielno etc. to miejsca gdzie
w tym roku można było zobaczyć
Smolenia, Dańca, Egidę. Budkę
Suflera (ponoć rewelacja). Disco
Polo (?), no i przede wszystkim Oe
Mono. Kiedy szliśmy na koncert
targały nami sprzeczne uczucia czy chłopcy potraktują występ urlopowo. czy w taki upał będzie im się
chciało dać z siebie wszystko? Z
drugiej strony znaliśmy Demonów z
dobrej,
profesjonalnej
strony,
wiedząc o ich uczciwości wobec
każdego widza. Koncert miał miejsce w międzyzdrojowym amfiteatrze,
położonym nad samym • niemal
morzem. w prawie trzydziestostopniowym upale (mimo wieczornej
pory - 18.30).
Jeszcze przed wejście01 na widownię okazało się, że Oe Mono
przyciąga na swój występ nie tylko
maluczkich ale i znane osoby publiczne - Krzysztof Materna w oczekiwaniu na koncert był
wyko-

rzystywony jako obiekt fotograficzny. a nie posiadający aparatu mogh
otrzymać
autograf
lub
choć
uścisnąć
Maternie cHoń chwilę
konwersując. Podobną funkcję mial
do spełnienia Marcin Daniec. A tak
na marginesie obaj panowie byli
bardzo sympatyczni, nie posiadali
żadnej cechy pseudogwiazdorstwa.
a Wasz reporter zna kilku artystów,
którzy są żywymi przykładami ludowej maksymy - „Bez kija nie
podchodt".
Koncert rozpocząć się miał o
18.30, lecz do dobrego tonu
(niestety) należy półgodzinny poślizg. Oe Mono dochowali powyż
szej tradycji, lecz gdy wyszli na
scenę nikt nie żałował cHugiego
czekania. Występ był doskonały!
Sztywna początkowo publiczność,
po kilku starszych numerach
ruszyła do szalonego pogo pod
estradą.
„Kolory",
„Granice",
„Nikogo nie ma w domu" rozgrzały
nas do czerwoności. Dla uspokojenia browarek i „sąsiadki w potrzebie" vel „Jak siatki na śledzie" vel
.Jak statki na niebie" oraz
„Zostańmy sami". Zresztą cały występ był utrzymany w wesołej, urlopowej konwencji, wszyscy bawili
się
doskonale,
a
p.Materna
pomagał nawet Krzywemu (choć
tylko z miejsca) wokalno-instrumentalnie. Pótniej usłyszeliśmy kil-

ka

premierowych
powstającej, nowej

nagrań

z

płyty zespołu.

Jeśli cały materiał będzie

tak udany
jak te lansujące go utwory. to Oe
Mono szykuje fantastyczny longplay. Mimo, że nasza część widowni
domagała się wyśmienitej wersji
„Psycho Killer" Talking Heads,
zespół zagrał inny wielki, rockowy
przebój, a mianowicie „Should I stay
or should go" z repertuaru The
Clash. I to miał być koniec. Ale nie
dla nas - „Nie wyjdziemy" - krzyczeliśmy i na prawdę nikt nie
ruszyłby się z miejsca. Na scenę
wrócił Krzywy odgrywając „Pło
mień" (solo) i „Kochać inaczej" (solo
i z zespołem), po czym grupa
opuścHa estradę. na pocieszenie
informując. że kontynuują zabawę

w Piekiełku (taki night club). Cala
nasza trójka (tzn. Haczyki + ja)
oczywiście
postanowiła
towarzyszyć muzykom, jednak pótniej
pewne
okoliczności
nie
pozwoliły nam zrealizować tych
planów, choć s kądinąd wiemy, że
Demony imprezowali solidnie i
długo (do rana) . Polecam wszystkim letnie muzyczne wydarzenia, nie
przegapcie żadnej szansy na koncert. na pewno nie pożałujecie, w
każdym razie jeśli to będzie wys tęp
De Mono.

Tego słucham
JACEK ŁUKASIUK - bussinesman z Wielkopolski, kolega akademicki
1. Variu s Manx „Emu", 2. Vivaldi „Cztery pory roku", 3. nocnego płaczu
Ady (córki)
NASTAR - 1. Chrisie Agony , 2. Burzum, 3. Sauron

„ANKA - przeboje polskiego
rocka" BOX MUSIC •••
Regułą jest, że prawdziwi melomani nie przepadają za składan
kami. Prawdziwy meloman kolekcjonuje płyty (kasety) swego ulubionego zespołu gardząc mieszanką. która zazwyczaj łączy
rzeczy bardzo dobre z mniej udanymi. „Anka" to kolejna część z serii „Przeboje polskiego rocka". Jak
dotychczas
największą
popularnością cieszyły się pierwsze dwa
wydawnictwa „Nie płacz Ewka" i
„Jolka pamiętasz", pótniej byla
mniej udana „O! Ela" i znakomita
„Sarah". „Anka" to kompilacja utworów starszych - „Biala flaga"
Republiki czy „Vademecum skauta"
Lady Pank, niezbyt nowych (Bajm,
Dżem, Nazar) oraz absolutnych
„newsów". Wśród tych ostatnich
szczególną uwagę zwracam na
przepiękną balladę „Słońce moje".
Pon Joridis ze swoimi „Humanami"
dr.ięki takim m.in. utworom ma
szansę na najwyższe miejsce w
ojczystym rockowym rankingu. Jest
jeszcze na tej kasecie Houk ze
swym sztandarowym „Transmission inio your Hearr. Skawalker
Skawiński („Gdyby ktoś"), Oddział
Zamknięty i Dżem. Jednak wśród
piętnastu zespołów, które tworzą
materiał muzyczny, tylko jeden jest
gwiazdą numer jeden. Nie, moi
drodzy. to nie Hey, tym liderem jest
łódzki team o dziwnej nazwie Varius Manx. Ten zespól jest zdecydowanie najlepiej sprzedającą s ię
kapelą ostatnich tygodni, a piosenka „Zanim zrozumiesz" króluje na
wszystkich dyskotekach od Krynicy
po Międzyzdroje (co zresztą jest
zrozumiale, gdyz
utwór iest
doskonały) .
Oczywiście
są
w
„Ance" słabsze punkty, vide
Rodney (?) czy Gang Olsena (?),
jednak jest to regulą przy tego typu
s kładankach . Tym niemniej polecam gorącą „Ankę" (kasetę). bo jeśli
nawet nie spodoba wam się żaden
z utworów, zawsze możecie
skorzystać z propozycji wydawcy i
zadZwonić do Anki (kobiety). Jedyne 32.022 zł za minutę rozmowy.
Numer telefonu do niewątpliwie seksownej Aneczki na wewnętrznej
stronie okładki.
Kącik opracowali:
Jacek Klos i Bogusław Bor!czak
sklep muzyczny „Agata"
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INFORlVJATOR
ŁOWICKI
Telefony:
Taxi osobowe 34- 01
Taxi bagażowe 35- 28
Rejonowo Biuro Pracy 50- 73
Urząd Miejski 35-42, 35-4 9, 42- 03
Urząd Skarbowy 65- 05
ZUS 69- 09

Informacje:
Informacja PKP 63- 11
Informacja PKS 42- 24
Informacja o numerach telefonów 913
Telegramy (nadawanie) 905
Zegarynka 926
Rozmowy międ z y mi ast ow e 900
Naprawa telefonów 914

Pogotowia:
Pogotowie ratunkowe 999
Stra ż poża rn a 998
Policja 997
Telefon informacy jno- problemowy (dla
osób mający c h problem alkoholowy)
36- 51 w poniedz., godz.1600- 18.00
Pogotowie energetyki cieplnej 59- 16
Pogotowie wodno- kanalizacyjne 35- 32
Pogotowie energetyczne 36- 05
Gaz bullowy 66- 08, 41 - 02. 23- 29,
30- 30,42-40,23- 03
Warsztat konserwatorów ŁSM 65- 58
Zakład pogrzebowy : prywatny 54 - 49,
całodob owy 56-45;
Lecznica dla zwie rząt :
ul. St arośc iń ska 5, tel. 52-48, ul. C h ełmo ń s kie go
tel.35- 24
Dyżury
Łowicz :

aptek:

1) os.Kostka, tc l.5 1- 32 pn- pt

8.00- 19.00, sb 8.00- 14.00 (jeś li
przed dyżurem nocnym to 8.0020.00); 2) ul. Sikorskiego tel.42- 64,
pn- pt 8.00- 20.00, sb 8.00- 14.00, sb
prac . i przed dyżurem nocnym
8.00- 20.00. Dyżur nocny : 8, 17, 20 ,
21.Vlll.; 3) Rynek Kościuszki 17,
tel.42- 93, pn- pt 8.00- 20.00, sb
przed dyżurem nocnym 8.00-20.00.
Dyżur nocny: 7, 10, 12, 19 i 24.Vlll .
4) ul.Armil Krajowej 2, tel.64- 41,
pn- pt 9.00- 17.00, sob 9.00- 14 .00,
sb przed dyżurem 9.00- 20.00. Dyż ur nocny: 6, 9, 11, 14, 16, 23. Vlll .. ;
5) ul.Bonifraterska
2 pon- pt.
8.00- 19.00, soboty 8.00- 14.00. Dyż ur nocny:5, 13, 15, 18, 22, 25.Vlll .;
Belchów: pn- pt 9.00- 14.30
Bielawy: pn- pt 8.00- 15.00
Bolimów: A.Kościuszk i pn, wt, ś r, pt
9.00- 16.00, czwartek 10.00- 17.00
C h ąś n o: pn- pt 9.00- 14.30
Domaniewice:
pn
10- 17
wt- pt
8.00- 15.00 sobota 8.00- 12.00
Łyszkowice: pn- pt 9.00- 16.00, soboty
10.00- 14.00
Kocierzew: pn - pt 8.00- 15.00
Nieborów: 7.30- 14.30
Sobota: pn- pt i sb prac. 8.00- 15.00
Zduny :
pn- pt
8.00- 15.00,
sb
8.00- 12.00

l>y:i:ury przychodni:
wolne soboty:
Poradnia Ogólna i gabinet zabiegowy
Łowicz , A . Kościu sz ki 8.00- 15.00
Przychodnia Stomatologiczna Łowicz
A.Ko śc iu sz ki 8.00- 14.00
Poradnia Dziecięca I gabinet zabiegowy
Łow icz
ul.Podrzeczna75,
godz.
8.00- 15.00
Gabinet Zabiegowy Poradni Ogólnej
Łowicz Rynek Kośc iusz ki w dni powszednie 8.00- 18.00, w niedziele
8.00- 12.00
Ambulatorium Pediatryczne w niedziele i
dni wolne od pracy przy Oddziale
Dz iec ię cy m ul.Podrzecz na 73, czynne przez 24 godziny

PODZIĘKOWAN IE
dla dowództwa Jednostki Wojskowej 3846, pracowników cywilnych, dyrekcji ZPOW i GS w Ło
w_
i czu, znajomych, sąsiadów i wszystkich tych,
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze naszego
ukochanego męża, ojca i dziadka

TADEUSZA PETRUSA
Niech spoczywa w pokoju

Ambulatorium przy Pogotowiu Ratunkowym ulica Ulań s ka codz. 15.008.00, w niedziele i dni wolne przez
24 godziny

Ms'.le święte w f_,owiC'.lu
w niedziele i święta
Parafia św.Du c h a 7.00, 8.30, 10.00,
11 .30, 18.00; parafia Chrystusa Dobrego Pasterza 8.00, 10.00. 11 .15, 12.30,
17.00, w święt a zniesione 7.00, 10.00,
17.00, 18.00; Siostry Bernardynki 8.00,
10.00, nieszpory 18.00, święta 7. 00,
18.00; OO Pijarzy 8.00, 9.30, 11 .00,
12.30, 19.00; Katedra 7.00, 9.00, 10.30,
12.00, 18.00, święta zniesione 7.00,
9.00, 18.00; Święt ec;io Leonarda 10.30
- wznowienie Mszy Sw . w ostatnią nied z ie lę sierpnia.

Koncerty
• VI
Mię d zy na rodowy
Organowy :

Festiwal

- 5 sierpnia (piąt e k), godz. 19.30 - Lothar Knappe (Berlin)
- 9 sierpnia (wtorek), godz. 19.30 - Karol Gołę biow s ki (Bruksela)
- 12 sierpnia (piąt e k) , godz. 19.30 Krzysztof Marosek (Warszawa)
Koncerty odbywają s ię w Katedrze w
Łowicz u . Bilety do nabycia na pól godziny przed koncertem.

NOWY ŁOWICZANIN
Wystawy
• „80 roczn ica urodzin i 25 rocznica
ś mie rci Witolda Gombrowicza" - Miejska Biblioteka Publiczna, ul.3 Maja 1
• „50 rocznica Powstania Warszawskiego" - MBP, os.Bratkowice 3a

lmpre'.ly sportowe
• 14.08 (niedziela) 17.00 - mecz p iłki
noż n e j Pelikan - Ostrovia Ostrów Wlkp .
• 21.08 (niedziela) godz. 17.00 - mecz
pHki noż n ej Pelikan - LKS Jankowy

Wakac,je
Mlefili DQIDJSult.Yry_z_aprasza:
• codziennie 14.00- 21.00 - bilard
• wtorki
17.00- 19.00
zajęcia
plastyczne dla dzieci (mat e riały wlasne)
• poniedz iałki, śro d i piątki 16.00- 18.00
- filmy video dla dzieci
• ś rody (lipiec - s ierpn ie ń) 16.0020 .00 - dyskoteka dla dzieci szkól
podstawowych, cena biletu 5.000 zł
Mi.ei~ Blblio!ę a
ps.Bratkovfil:_e_z;wrasza:

•

ś rody

_Pl!bliczna

14.00- 16.00 - filmy video

• czwartki
(krzy żówki,

zabawy z książką
zgaduj- zgadule. konkursy)

• w ka żdy dz ień tygodnia 10.00- 14 .0U
- prace plastyczne (przybory włas n e)

Odeszli od nas (7-27.07.94r .)
L lim;<t: Lis Jan, 1.66, Z duń s ka Dąbrowa , Bryk Marianna, 1.45, Guinia; 8
lip cą Zimny Józef, 1.80, Arkadia; U~: Kaszewska Józefa, 1.89, Ł aź niki ,
Szyma ń s ki St anisław Aleksander, 1.51, Laż niki, Petrus Tadeusz Zbigniew,

1.72, Łowicz; 1!1JiJL<:_ą: Masztalerz Izabela Ewa. 1.1 9, Nasielsk; 11_1ipcą: Bartczak Józef, 1.81, Łowicz, Pokora Antonina. 1.84, Łow icz , Salamon Józef. 1.61 ,
Łowicz; 12Jipcą: Wojda Jadwiga, 1.91, Piotrowice; J_Łliru;g: Zapała Jerzy ,
1.43, Humin , Raczyński Bogdan Ryszard, 1.59, Łowicz; 11.Jip«f!: Wójcik Katarzyna,
1.9, Bąków
Górny , Gawęc ki
Edward,
1.82,
Łow icz,
Szac hogłu c howicz Kazimierz Wiesław. 1.42. Łowicz, Kaba Józefa. 1.86, Wyborów, Kosiorek Józefa, 1. 69, C h ąś no , Więce k Władysław , 1.89, Bobrowniki;
15.Jiru;.a: Michalak Stefania. 1.84, Zgoda; Wojciechowski Tomasz, 1.1 6, Domaniewice; 1Q_Jip<2<1 : Pietrzak Marianna, 1.80, Żdża ry ; 17 lipca : Milczarek
Henryk, 1.56, Łowicz , Wójcik Włady sław, 1.92, Goleń s ko; 18 lipca : Konikow
ski Franciszek, 1.67, Jamno, Staniewska Zofia. 1.79, Helin, Panek St a nisław.
1. 62, Bobrowniki, Szczętn a Sta nisława , 1.88, Nowy Kozłów I, Kuciń s ka
Aniela, 1.90, Stroniewice, Kostrzewa Katarzyna, 1.9 1, Reczyce; _lQ lillidl:
Szymań s ki Jan, Józef, 1.82, Urzecze . Fiutkowska Marianna, 1.79, Nieborów ;
21_1ipJ;g: Ma rszałe k Edward, 1.66, Łow icz, Skulimowska Weronika. 1.82.
Bełc h ów; 22 lip_cą: Wies iołe k Aniela, 1.84, Gągo lin północ ny; 24 lipca : So kół
Tadeusz , 1.72, Łowicz, Urbań s ka Janin a, 1.78, Czatolin ; 25 lipca: Koza Marianna, 1.86, Łow i cz , Z ie liń s ki Janusz, 1.22, Zawady , Szymajda Jacek. 1. 25,
Łowicz, Kolos Jan, 1.70, Sierżniki, Grzybowski Zbigniew, 1.21, Wyborów; 26
)iRJ;<!: J as iń s ki Franciszek, 1.78, Łowicz; 2I.Jip_Q!: Jarota Włady sław, 1.81 ,
Strugienice . Pabjanek Franciszek, 1.95, Bobrowa. Figura Bronisława, 1.60,
Bolimów;

Rodzina
R- 16-47-
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Z
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KRYSTYNIE

NOWIŃ S KIEJ-ŚWIESZKOWSKIEJ
kierownikowi Oddzialu Geodezji i Gospodarki Gruntami

wyrazy serdecznego

współczucia

z powodu

śmierci

TKI
składa

z

głębokim żalem

że

ś.P. KAZIMIERZ

SZACHOGtUCHOWICZ
długoletni

Rodzinie

kierownictwo i współpracownicy
Urzędu Rejonowego w Łowiczu
R- 16- 79-83 1

zawiadamia my,
w dn. 14 lipca 1994 r. zmarł

pracownik Spóldzielni Kólek Rolniczych w
zmarłego

Łowiczu .

serdeczne wyrazy współczucia
składają: Rada Nadzorcza, Zarząd
oraz pracownicy Spółdzielni
R- 16-62-82 1

NOWY ŁOWICZANIN

li

~.ox.1•1•J.11.

.c:e str 1

nego". rubryki rządzącej się swouni
prawami, a przez naczelnego czytanej najchptrne1 ze wszystkich
stron N.L Som naczelny, Wojci ech
Waligór ski , stoi między Jedną a
drugą polową „Kącika".

/\ ponizej? Od lew ej stoją:
Edw;ird M rzygłód , nasz drukorz:
obok niego trzec1<1 podpora nasze
yo dz1<1lu h1storycznogo, kierownik
/\rch1wurn Poństwowego w Low1czu
M;irek Wojtylak, 1ad.c:1wiający nawc-1 nos ski upulatnością w zbiem111 1 materialów do swych tekstów.
Cbok Wo1tylaka stoi człowiek. który
wln~crw1e dal poc1.ątek nasze1 ga
1ec1e dr Zdzisław Mazurkiewicz,
1e1 pierwszy rednktor naczelny w
roku 1990. gdy wydawcą ..NL." był
Komitet Obywatelski „Sol idarność".
O n to gromadził pie1wsze teksty, on
namówił nns do JOJ redogowania. on
l pomocą zony 1 córek skladal 1
pac1kowal p1e1wszo numery by 1>0tom 1de1elow<1nym „maluchom"

rozwozić

je po kioskach. Zawszo
pogodny i uśmiechnięty , sarn chyba
nie zdaje sobie sprawy ile y<iLetn
mu zawdzięcza
Na prawo od Mazurkiewicza,
nieco skryty, jak na „ghninrza"
przystało, asp. Wiesław Kw iatkow ski cąli po prostu „ Kronika
Policyjna". K;udy, kto miał do cą
n1enin z redagowaniem gazety wie
1ak nieocenionym sknrbern 1est
dziennikarz dostarczający sw e tok
sty zaw sze na czas - takim sknrbem jest dlo „Nowego Lowicwnina"
bez wątpieni.:i Wieslaw Kw1alkow
ski. Obok Kwiatkowskiego Bogu ś
Bończak. a zupełnie z prawe1 stro
ny j acek Kłos, 1ednyrn słowem au
1orzy naszego „Kącika Muzyc1

Pozostol jeszcze dolny rLąd fotografii. Dolny, ale pięknie1szy bo
kobiecy. Od lewej (przykucrnpta)
sekretarz redakcji Ewa Mrzygłód
Waligórska, mózg redakcji, szefowa potwornie wymagająca, co nie
znaczy ze bezlitosna. Obok niej
(także przykucnięta) Renata Frąt
czak. a w centrum zdjęcia Anna

Paduszek, dwie pracownice redakcji, z którymi najczęściej mają
do czynienia nasi ogloszeniodawcy
i kontaktujący się z redakcją czytelnicy. Obie zbierają niektóre informacje, przyjmują i opracowują
ogłoszenia, obslugują komputery, o
od niedowna także przygotowalnię
offsetową Obie mają dla naszych
czytelników zawsze wiele uśmie
chu Tak sorno zresztą. jak wiele
uśmiechu storarny się mieć dla
Państwa my wszyscy. Nie tylko z
okazji setnego numeru!

Marian Krucz, Teresa Kucharek, Kółko Historyczne w L.O, Leszek
Kubica, asp. Zbigniew Kuchcl;ik, Zdzisław K u ś, asp. Wiesław Kwiat kowski , Ewa Kwiecińska-Dusiewicz, Jerzy Krzewski, Edw ard l ebioda, Ryszard Lebioda, ks. Bogdan Lisek, ks. A nd rzej luter, Dominik
I oksty 1edakcy1nc stonow1q w19ks1ą Clęść k(l/C]('LJO numeru n;i~IC'J Łabiń ski, Wiktor Łyjak, Jerzy M;iciak, Robert Makowski, Bogdan Mar!J•11.oty. jednnk7e 1am1eSLCLahśmy 1 1~11nieszczomy tr1kze wiele t0kst6w ciniak, Wojciech Mariański, Andrzej Masztanowicz, Maria Matw iejautorów nie pa1'1jqcych si ę rnwodowo pisaniem, a mieszkających w I o
czyk, Dorota Mazurkiewicz, Zdzisław Mazurkiewicz, Miejski Ośrodek
wiew i okolicy lub w 1n11y sposób 1:i1nteresowanych tym co się lu dllC'JC' Pomocy Społecznej, Andrzej Michalewski, A ndrzej Michalski, TaW minionych stu numerach pubhkowah na naszych lamoch (nie hcząc deusz Miksa, Maciej Mońka.Ewa Mrzygłód-Waligó rska, Paweł
hstów)'
Nawrocki, Piotr Nowak, Halina Obrębska, St;inisław O lęcki, Wiesław
ks. Stanisław Banach, Piotr Barccki, Andrzej Bargieła, ks. Roman O lędzki, Urszula Olszows ka, Mieczysław Osimowicz, Stanisław
B atorski, Andrzej B iernacki , Barbara B ińczak, Woj ciech Błażejczyk, Ostrych, kom . Mirosław Owczmok, Alina Owczarek- Ci chowska,
ToMichał
Boczek, Józefa Bog u sz-Dzierżkowa, Bog um ił Bończak, masz Pągowi; ki, Al eksandra Pi eńkowska, Jan Pioru n, ks. Stanisław
ks. Jerzy B ors, Jerzy Brener , Barbara Cieślak, Paweł Dol iński, Poniatowski, Henryk Popowski , Ewa Rogowska- Tyl man,
Bogu miła
Władysław Durka, Tomasz Dworczak, M iecz ysław Figat, Małgorzata
Ro uba, Jacek Rutkowski, J.Rybus, Wojci ech Sieradziński, Tomasz
Gajda, Jerzy Garczarczyk, Stan isław Garczarczyk, Wojciech Gędek, Sierakowski, Anna Sikom, Zimowit Skibiński, ks. dr
Zbigniew
bp. Sławoj Leszek Głódź, Michał Goździk, Zofia Grabow s ka, Zbig- Skiełczyński, Jacek Skierski, MMek Skierski, Adam Skoneczny,
Maniew Gronczew ski, Wojc iech Gronecki, Mari a Teresa Gr otowsl<a. ri an Sokół, Zenon Sokół, Stow;irzy~zenie Szarych Szeregów
O ddział
MieczysławJan Grotows ki, Jan Gruziel, Tadeusz Gu miński, Stanisław w lowiczu,Koło Unii Demokratyczn ej w Łowiczu, Wiesława S
ułowa,
Grzegorek, Alicja Grzywczyń ska, Władysław Haczykowski, Ireneusz Czesław Mirosłnw Szczepaniak, A ndrzej Szczepanik, Albin
Szymajda,
J;:ibłoń s ki, P rzemysław Jabłoński, Jan Jarota, Dariusz Jazdzyk, Jan Szymczak, lren;i Śmigiera, Piotr
Świątkiewicz, Anna Świąt
Oogurn iła Jezi erska, Dobiesław Jędrzejczyk , Jerzy Jurewicz, Leszek
kowska, Krzysztof Świątkowski,Stanislaw Tel eman, Edward To mJ urczew ski, Wład ysław Kalbarczyk, Halina Kaczorowa, Małgorzata czak, Mirosława Walczak, Wojciech Waligórski, Andrzej
Wiatr,
Kalicińska, Jol an ta Karczew ska, Janusz Karpi ński, Artur Karski, Stan isław Wielce,
ks. Mirosław Wojda, Marek Wojtylak, Wiesław J an
Rafał Kazimierczak, Franciszek Kazimi erski, lukasz Kazłowski, JaWysocki, Jerzy Zabost, Konstanty Zając, Kazim ierz Załuski, ks.bp.
cek Kłos, dr Janina Kłos-Kaźmiercza k, Stefan Kołaczyk, Jan Józef Zawi tkowski, Jol anta Ziębicka, Andr.r.ej Zygmuntowi
cz, Leszek
K olaczyński, Mi c hał Kordecki, Bolesław K owalski, Jolan ta Kret,
Żebrowski.

PISALI U NAS

infor111,1c1flm1 sprawdzonymi 1 przez
to 111e skazuje na slucl1a111e tego, co
„jedna pa111 powiedziała". To jest
Sto numerów Io me tylko sukce- przez dwa nas tępne 1.1/n doc/10- kwatorem nie został. Większe zasacfnicza mcja bytu „Nowego t osy Zawsze są możliwości by zrobic dzenie nie pos(męlo się naµuód, wpadki zda1wły się jednak sly,nnym wiczDnm.1". Jest jeclnak powód drucoś lepiej. Na pewno nie zadowala do c/1wili obecnej nie stoi mu/owano agencjom p1.isowym i gazetom, gi, takze ważny, o
którym czasami
nas duża 111ek1ody w N.L. 1/ośc .iktu oskarżenm, w związku z czym stąd me zalamu1emy rąk
zdają się zapominac różni dziaclrobnych pomyłek w tekście (tzw nasz,-i info1 mac1a mogła byt dla
Nie tylko o )1ter6wkacłl" 1e<lnak 1 łacze
Namwdę
wierzymy, że
..f1terówek'J. k1epskil często 1akośc p .Gędka
krzywdząca.
Dwga o
dzienmkmskicłl
„kaczkach" fł[awdziwie niezależn_a prasa. na!01091 alii, za ma/a 1lośc wiadomości „wpadka" to podanie wiosną tego cl1cialem napisac Przy okazji setwet jeśli 1est to prasa lokalna. ma
Le wsi. Sq to mankamenty do ust1
1oku wiadomości o tym, że nowym nego numeru „N.l. „ w.11to może
istotne znaczenie dla u/1w alania
nięcia. Oo poważnych „ wpadek" kuratorem oświaty mia/by zostac
chyba skreś/ic w kilku zdaniflch ro- demok1Dcji w Polsce i dfD jej
p1Lyz11ajemy się dwóch: pie1wszą Stanisław Olęcki, zatrud111ony w
dzaj naszego icfeowego „credo" W przekszt,1łc.ini.1 w kr::IJ nowoczesby/o zamieszcze111e w 1992 1oku na łowickim Uuęclz10 M1e1skim Nasze
co wierzymy? Dlaczego w ogóle tę ny, budowany na zdrowych podpie1wszej stronie wmdomośc1 o za- mformacje były n1eof1cjalne, co za
gazetę wydajemy? Po pierwsze stawach gospodarki rynkowej, a nie
uutac/J stawi.111y c/J p1zez prokwa- st1zegaliśmy, sądzl/iśmy jednak. zo
dlatego, ze jest potrzebna. ze moze na cw1czonycl1 przez póf wieku
tw ę ówczesnemu prezesowi LSM tródfo, z którego były zacze1pnięte.
byt
pomoc1w mieszka1lcom mrasrn utopiDch.
Wo1c1ec/Jowi Gęclkow1. Zarzuty is- gworantuje iz nie będzie to
dok. na str 13
totnie byly pos tawione. jednakże „kaczka ". Koniec ko1lców Olpcki i okolicz11ych wsi, że slu?y im

O literówkach, wpadkach i naszym credo
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WIDZĄ?

Jesteśmy

obecni w Łowiczu i okolicy j uż od ponad czterech lat. Czy daliśmy się przez ten czas dostatecznie poznać? A jeśli tak, t o z jakiej strony? Ciekawi tego wyszliś
my na ulicę z magnetofonem i pytaliśmy przygodnie spotkanych ludzi o to czy czytają „ Nowego Łowi czanina", jeśli
czytają to jakie artykuły naj chętniej, co Im się w naszej gazecie podoba, a co nie. Oto, co nam powiedzieli.
Magda, 1.21, studentka, Łowicz:
Czy tam 7aws7e, entą gazetę;
wszystko mi się podoba, szczególnie tematy z życia miasta: jest moze za dużo mklum. ale 1 rokłama
tez jest potrzebna.
Teresa, 1.50, fotograf, Łowicz:
Mam wszystkie numery „Nowego
Lowiczanina". Moje ulubiono tematy
to teksty historyczne, poruszojqce
problemy
ochrony
zabytków.
Wlaściwie nie mam n1strzeżeń. nie
mam speCJalnych uwag, 1est to ga
zeta pokazu1ąca zyc1e
1.74,
emerytka,
Co dWa tygodnie kupuję i
czytam, nawet 1 kronikę kryminalną
też czytam. lnteresuią mnie w1adomośc1 co się dz1e1e w mieście, tak
ze plany na przyszłość, co ma być
rozbudowane Nie podobało się to
co p1sahśc1e o wyborach No i było
Boze Ciało w Low1czu. które było
transmitowane przez TV Polonia.
przez satelitę. więc 1 zagranica
mogła oglądać. a w „Nowym Low1czan1nie", nie sądzę zebym
przeoczyla. nawet zdonio nie
wiedziałam na ten temat, dla mnie
był to minus. pomińmy, czy ktoś
wierzy czy nie wierzy ale to było
wydarzenie według mnie dość duze. prawd:A? A o tym ani slówoczk<l
nie bylo. tylko o tyct1 wyborach.
Wiesława,

Łowicz:

Kazimiera, 1.76, emerytka, Kocierzew: No ja to czy tam wszystkie
gazety, czy tam wszystko. ale nie
mogę dobrze przeczytać. nawet
przez okulary, za małe hte1y, czy-

tam wszystko, co się dzieje w Ło
wiczu, w okolicach. także to co bylo
kiedyś.
Elżbieta,

Skierniewice, 1.36:
Pracuję w Sanepidzie, czytam
przeważnie u siostry, raz na jakiś
czas, raz na miesiąc. Pochodzę z
tych stron. dlatego Lowicz jest mi
bliski, a poza tym to, że chyba jest
tam sekretarzem redakcji moja koleżanka ze szkoły jeszcze - Ewa.
Mrzygłód byłyśmy akurat w
równoległej klasie, dlatego ma się
przez to jakiś sentyment Raczej
wyrywkowo czytam; pamiętam taki
artykuł o Pani Jastrzębskiej, która
była moją nauczycielką od polskiego, właśnie stamtąd dowiedziałam
się. ze nie zyje. To było dla mnie
bardzo wazne. ze przeczytałam o
nieJ tak ciepło.
Izabela, Łowicz, 1.20, studentka. Czytam często, każdy numer.
Czytam artykuły o sprawach Low1cza. ostatnio teksty związane z
wyborami, ogłoszenia o pracy.
Ostatnio „N.L." był za cienki. Podoba mi się jak jest robiony graficznie
- to jest ładne.
Piotrek, Łowicz, 1.21, student:
Ostatni numer mi się nie podobał,
sama polityka. same wybory. Za
mało było o wydarzeniach kulturalnych,
za
mato
ciekawostek,
Podobają mi się wiadomości sportowe, a osobiście dla mnie Kącika
Muzycznego mogłoby w ogóle nie
być. Kronika policyjna jeszcze mi
się podoba: można poczytać, gdzie

NAKŁAD

„N.L."

8000
7500
7000
6500
6000
5500
5000
4500
4000
3500
3000
2500
V.90 V!l.90

1.91

Y.9 1 Xll.9 1 X.92

111.93 111.94

i kogo napadli. i stąd wiedzieć gdzie
nie chodzić.„
Małgorzata,
1.18, uczennica
LO., Łowicz: Od czasu do czasu
czytam, jak mi wpadnie w ręce:
raczej wszystko, od deski do deski,
szczególnie podoba mi się „Lowiczanin 70 łat temu", jest jeszcze
taki kącik muzyczny, no i tak ogólnie co się dzieje w Lowiczu. Za dużo jest takich artykułów typowo politycznych, a tak to jest wszystko w
porządku.

Ireneusz Skoneczny, 1.49, Ło
wicz: Oczywiście czytam każdy
numer, zawsze, od deski do deski,
wieści z naszego miasta, a tam są
tylko takie, aktualności , a teraz
szczególnie co się dzieje w ratuszu:
podoba mi się wszystko.

NOWY LOWICZANIN
bardzo lubię sport i listy do redakcji,
to są najciekawsze pozycje. Są i
mniej interesujące pozycje, ale. że
by mi się coś nie podobało - to takich rzeczy nie ma.
Grzesiek, 1.36, zawód wyuczony ślusarz, dziś bezrobotny,
Bełchów:
Czytam szczególnie
„Wiadomości", wiele nie pokrywa
się to z tym co wy piszecie, a co
piszą „Wiadomości". Mi się wydaje,
że u was jest jednak prawda
pisana.
Strażak:

Jestem z Lowicza, ale

pracuję w Warszawie, czytam lub
przeglądam raczej każdy numer.
Podoba mi się to, że te wszystkie
aktual ności są z Ziemi Lowickiej,
interesuję się sportem, więc tę rubrykę czytam dokładnie.

Maria, 1.56, rencistka, Łowicz:
Czytam wszystko, dla ostatniego
numeru nie miałam specjalnie czasu, tak tylko przejrzałam, bo wnusia
mi się urodzHa. Chętnie czytam ruAgnieszka, fryzjer, 1.22, Pole- bryczkę, którą tam ma ks.
s ie: Czasami tylko czytam, jeśli tak Skielczyński, a także wydarzenia
to najchętniej kronikę policyjną i sprzed 70 łat. bo ja już jestem w
reklamy. Artykułów raczej nie, nie tym wieku. że pamiętam wzmianki o
podoba mi się szarość tej gazety. których tam się pisze. Wydarzenia
za mato kolorowa.
bieżące też mnie interesują. Dość
pozytywnie się wypowiadam o
Franciszek. 1.50, ślusarz, Wicie:
gazecie.
Czytam prawie każdy numer.i
wszystko co w niej jest, podoba mi
Krystyna,
pielęgniarka, 1.58,
się to co pisane jest o lowiczu, o Łowicz: Bardzo dobra gazeta, ja od
władzy, można się duzo dowiedzieć pierwszego numeru kupuję, przyciekawostek, trochę plotek, bo to najmniej wiem co się dzieje w natak dużo osób mówi, że i plotki są, szym mieście, czytam wszystko, a
ogólnie to mi się podoba.
zwłaszcza kupno, sprzedaż. o burmistrzu. o radzie, o naszej władzy.
Włodek, 1.35, mechanik, Ło
Nie ma nic takiego co się nie podowicz: Czytam od czas u do czasu,
ba, nie można nic zarzucić.
jak nie mam co akurat robić, żona
kupuje, to i ja od czasu do czasu
Ewelina, 1.21, Łowicz, studentczytam tak na wyrywki: co akurat ka: Ja czytam tylko Kącik Muzyczwpadnie w ręce i oczy, trochę ny i sport. Moja mama czyta całość,
ogłoszenia. Niedawno kupowałem
ja nie mam za bardzo czasu,
dom, to się przydało, bo nie trzeba zresztą tylko raz na miesiąc jestem
było łatać i pytać znajomych, tylko w Łowiczu .
ciach, gazeta i jes t wszystko pod
Dariusz, 1.47, Łowicz, elektryk:
ręką.
·
Czytam często, ale nie każdy nuZofia, Łowicz, 1.44 księgowa: mer. interesuje mnie najbardziej to
Czytam co numer, znaczy wtedy co dzieje się we władzach miasta,
kiedy wychodzi. wszystkie artykuły, jakie zmiany, co nowego postawszystko mi się podoba co czytam. nowią, a przede wszystkim to to co
tylko tych historycznych rzeczy to zrobią. bąctt co już zrobili, nieraz
nie czytam, poza tym to całą gazetę czytam też sport i kronikę policyjną,
czytam od dechy do dechy. nie ale to raczej rzadko. Nieraz się trafi
mam zadnych zastrzeżeń, lubię po coś takiego, co mi nie przypadnie
prostu Nowego Łowiczanina, dla do gustu. ale to bardzo rzadko, osmnie to jest taka plotkara, lubię tatnio nie spodobało mi się to co
wszystko wiedzieć co się dzieje w napisane byio o p. Załuskim. wydaLowiczu
je mi się, że to jego prywatna
sprawa.
Agata, 1.38, sprzedawca, Ło
wicz: Chętnie czytam kazdy numer
Paweł, 1.30, bezrobotny, Ło
i prawie od deski do deski, wicz: Czytam dość często, od despodobają mi się artykuły informa- ki do deski, jak to się mówi. podoba
cyjne, takie, które nas o czymś mi się wszystko. a mianowicie to,
informują co się dzieje, gdzie moż że można się dużo dowiedzieć o
na iść i coś zobaczyć, co się działo mieście. w którym mieszkam, o tym
kiedyś.
co się dzieje w ratuszu. debrze że
jest taki informator w gazecie, teleEwa, 1.20, uczennica, Łowicz:
fony, apteki, bo to się raczej nie
Czytam każdy numer, najbardziej
wie, a tak można przeczytać .
Kącik Muzyczny. poza tym czytam i

NOWY ŁOWICZANIN

s.011.1?•J4.r.

2) Raczej wszystko po trochu.
3) Mógby wychodzić co tydzień,
bo jest o czym pisać, możnaby też
wprowadzić rubrykę porad prawnych, bo ludzie teraz bardzo tego
potrzebują, ciągłe o coś pytają,
Nigdy
o
tym
nie
mówiłem,
nikt
mnie
VIP - Very lmportant Person - po polsku: bardzo ważna
o to nie pytał. Jest to gazeta, od mają wiele problemów, ale to no
miarę waszych możliwości, może
osobistość. VIP-ów o znaczeniu krajowym jest w Łowiczu pewnego czasu,
reprezentująca
zaledwie kilku, ale VIP- ów o autentycznym znaczeniu lo- interesy wąskiego grona ludzi. Nie kiedyś jak si~ z wzbogacicie, gazeta się rozwinie jeszcze bardziej,
kalnym kilkudziesięciu. O opinie o „ Nowym Łowiczaninie" są poruszane problemy mieszkań zatrudnicie prawnika?
ców, ludzi starych, młodzieży. Po
4) Bylo wiele artykułów związa
poprosiliśmy - z braku miejsca - tylko niewielu z nich.
prostu nie dostrzegacie - jako ga- nych z naszym terenem, z łudtmi,
zeta
ludzi,
ich
problemów.
Zadaliśmy cztery pytania.
leczność, opinie wyrażane zostają
mnie interesują głównie te politycz4) Nic nie utkwiło.
I Czy jesteście Państwo czytel- w ludziach i wpływają też na ich
ne, co były przed wyborami
nikami ..N.L." Jeśli tak (lub nie) to spojrzenie na dany problem, dłate
JERZY GAWROŃSKI (dyrektor (jednymi i drugimi), niektóre wypocJl.\Clego?
go dobrze byloby gdyby więcej bylo
wiedzi z tej okazji. Musiałbym wiele
Powszechnego Banku Gospoli. Czy znajdujecie Państwo w tej spojrzeń z różnorodnych stron
polemizować na te tematy, ale ja
darczego
w
Łowiczu):
gazecie coś szczególnie intersują
4) Nie spodobał mi się jeden
Sill nie dam wciągnąć
1) Jestem stałym czytelnikiem,
cego dla siebie? Co?
artykul: o gwalcie w Zajetdzie LoSYLWESTER KUBIŃSKI (wójt
Ili. Czego naszej gazecie braku- wickim. Gdy zobaczyłem tą infor- pismo jest dobrze redagowane, je5t
gminy Bielawy):
je, co się w niej Państwu nie mację na pierwszej stronie poczu- o sprawach bieżących, lokalnych
2) W zasadzie wszystkie artkuły
1 i 2) Tak. czytamy, z utęsknie
podoba?
lem jakiś niesmak. wydaje mi się,
IV. Który z dotychczas opubliko- że to nie dodaje splendoru '1f1Zecie, sq interesujące, dają wiedzę o to- niem wyglą._g~my. tu· każdeQQ- nerwanych w N . Ł. artykułów utkwił nie sądzę by to byla inlOrm"' J
Państwu najbardziej w pamięd i nadająca się na pierwszą stronę.
dlaczego?
Reasumując można zebrać to w
punkty: by gazeta nie starała si11
N.Ł.
Biskup ALOJZY ORSZULIK:
gonić za tanią sensacją i po drugie
• 100 numerów
1) Tak. ponieważ zawiera wiado- by dbała o różnorodność w spojmości lokalne.
rzeniach na ważne problemy.
• 548.836 egz łącznego dotychczasowego nakładu
2) Tak. wiadomości o wydarze• 1.790 zredagowanych stron
IRENEUSZ JABŁOŃSKI (burniach w Lowiczu i okolicach z róż
mistrz):
nych dziedzin.
• 2.720.161 sztuk wydrukowanych dotąd kartek
3) Za malo z dziedziny historii
1) TAK ponieważ jest to jedyne
papieru formatu A-3
Księstwa Łowickiego, kultury. Wypismo regionalne. jest redagowane .
darzenia mające wielkie znaczenie w mojej ocenie, na dobrym podla Łowicza opisane zbyt zdaw- ziomie.
wicz u. co się dzieje, co jest w oko- st11pnego numeru. Bardzo chętnie
kowo.
2) Możliwość publikowania wlas- licach, szczególnie ciekawy jest czytamy, głównie dlatego, że nie
4) Zwi11zle artykuły ks.dr. Zbig- nych tekstów, polemik itp.
również dział reklam - można stąd skupiacie się wyłącznie na Ło
niewa Skielczyńskiego, które uka3) Pismo powinno stać się tygo- również dllżo się· dowiedzieć
wiczu. ale i na gminach; jesteście a
zują bogactwo historii Lowicza.
dnikiem. Brakuje mi tekstów 3) Taim myśl, że czegoś brakuje, przynajmniej do tej pory byliście
materlalów o tematyce gospodar- czy coś mi się nie podoba nie bardzo obiektywni w tym co piszeWALDEMAR OSICA (przewod- czej - ekonomicznej oraz stałych
towarzyszyła mi jeszcze do tej po- cie, choć ostatnio zauwaza się jakiś
niczący Rady Miasta Łowicza):
tematycznych felietonów.
ry. Chyba nie ma jakiegoś takiego obrót w pewną stronę. a szkoda,
3) Zależałoby nam, aby bylo jak
1) Jestem. są tu podawane lo4) Nie potrafię wskazać. Inte- działu, który można by jeszcze
najwipcej informacji z gmin, ukazać
kalne informacje. i to mnie intere- resujące dla mnie były materiały dołożyć
suje.
(zarówno treść jak i forma)
4) Za dużo jest takich artykułów, mieszkańców wsi, jakieś konnikty
2) Odpowiedt jest związana z dotyczące
wyborów parlamen- aby je wymieniać, jak już mówiłem lokalne, można by przedstwić dwie
pytaniem 1, interesują mnie infor- tarnych i samorządowych .
poruszanych jest wiele bardzo cie- strony medalu, w tej kwestii moż
naby znałetć jeszcze duże pole do
macje lokalne, związane z naszą
kawych i interesujących spraw.
popisu
WŁADYSŁAW DURKA
(były
społecznością. ja przecież też na4) Najbardziej chyba artykul hisburmistrz):
EDWARD GNAT (poseł Polleż11 do tej społeczności
toryczny - o panu Władysławie
3) Dobrze by bylo gdyby bylo
1) Tak , jest to jedyna gazeta o s kiego Stronnictwa Ludowego,
Grabskim - akurat wywodził si11 on
Maurzyce):
.
więcej różnorodnych spojrzeń na miejskich problemach.
z Borowa, z terenu naszej gminy,
jakiś - ten sam - problem. Pan re2) Niewiele. Informacje podawa1) Czytam non stop, cały czas. do\Viedzieliśmy się dużo nowych.
daktor stara się zachować obiekty- ne to są problemy miasta - jako interesują mnie sprawy lokalne,
ciekawych rzeczy, o których nie
wizm. ale mogłyby być jakieś różne burmistrz znalem to. Z ogłoszeń nie wiele opinii jest w N.l. wyrażanych mieliśmy dotąd pojęcia. jest
to pospojrzenia. Gazeta dobrze spełnia korzystam. Czytam, coś trzeba o posłach i samorządach, popra- stać nieprzeciętna pod każdym
swoją
lokalną
funkcję,
ludzie czytać.
wiacie si11 cały czas pod każdym względem, bardzo byliśmy z tego
czytają ją i w jakimś stopniu
3) Brakuje obiektywizmu. Jest względem, bo into1esujecie się powodu zadowoleni, ze tak obszerksztaltuje ona tę lokalną spo- dużo przeinaczeń,
przekręceń. polityką i sprawami gospodarczymi.
nie na ten temat napi.sano. Cieszymy się.
dok. ze str 11
stronie o próbach stworzenia w
ANDRZEJ WERLE (wójt gminy
mieście molocha - monopolisty komunalnego przedsiębiorstwa bu- Nieborów):
dowlanego. Może napisać o tym, że
1) Tak, jestem stałym czytelnio ponowny wybór do Sejmu ubiega kiem, czytam zawsze od deski do
W kraju tym musi być miejsce i tylko s tanem zadłużenia u zacl1od- się poseł, który w poprzedniej ka- deski. Jest tu dużo informacji
dla lewicy i dla prawicy i dla ludzi, nich bankierów ale i setkami bilio- dencji glosował „na dwie ręce". Mo- bieżących z Łowicza, rejonu. z
których polityka tyle obchodzi co nów złotych, które trzeba teraz wy- że zrelacjonować, że jeden z rad- gmin. ogloszenia. reklamy, które
zeszłoroczny śnieg. Nie może być dać na ratowanie zdewastowanego nych obecnych na sesji Rady Mias- mnie interesują
2) Jest dużo ciekawych rzeczy.
w tym kraju jednak miejsca dla po- środowiska naturalnego. NA KRE- ta nie by/ trzetwy. Może napisać,
staw, działań i zachowań zmierza- DYT także zafundowano społe że podstawową ofertą wakacyjną interesujące aktualne informacje.
jących wprost do odtworzenia tego,
czeństwu jakże przecież względny, miejskiej instytucji kultlJralnej na trochę z działalności samorządów,
co było w Polsce przed rokiem a z nostalgią przez niektórych której utrzymanie idą - z naszych sportowej, my tu mamy troahę klu1989. Zbyt często może zapomina wspominany dobrobyt lat siedem- kieszeni - grube miliardy złotych, bów. takie wszystkie bieżące
informacje
się o podstawowej prawdzie: że
dziesiątych.
jest bilard i dyskoteka. To jest to, co
3) Za mato piszecie artykułów na
Polska lat 1945-1989 wprawdzie
Co ma do tego lokalna gazeta? nam najbardziej przypomina PRL - temat
prac samorządów, niektórzy
rozwija/a się, ale rozwija/a się Ma tyle, że może opisywać zjawis- i czego bardzo nie lubimy. Na
ludzie mówią też - że jest bardzo
DUŻO WOLNIEJ niż kraje demok- ka, które i dziś jako żywo sygnały o tego typu zjawiskach jes- dużo reklam, a mniej informacji.
ratycznego kapitalizmu. Co gorsza przypominają absurdy i bylejakość teśmy zawsze otwarci.
4) Nic nie przychodzi mi teraz do
by/ to rozwój NA KREDYT, kredyt minionego pięćdziesięciolecia. MoWojciech Waligórski głowy, ale były takie, które
którego rozmiary liczymy dziś nie że więc napisać na pierwszej
pamiętałem długo.

Pytaliśmy też

VIP-ów

W LICZBACH:

O literówkach ...
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KOLUMNA REDAGOWANA PRZV WSPÓŁPRACY Z ODR BIELICE

Żniwa w pełni
Na podstawie obserwacji specjallstów ODR w Bielicach Rejonowego Zespołu w Łowiczu
można stwierdzić, że zboża zostały

zebrane z około 50% areału (dane
n a dzień 1.08.94 r.). Plony ziarna
zbóż kształtują się na poziomie o
30% a na niektórych plantacjach o
50% niższym niż w roku ubiegłym.
Złożyły się na to niesprzyjające

warunki klimatyczne, a mianowicie
bardzo wysokie temperatury. które
lrwają prawie 1,5 miesiąca. W tym
okresie większy opad deszczu
wystąpił tylko jeden raz . Opady za
ostatnie 3 miesiące przedstawiały się
następująco:
miesiąc

norma w mm. !oPadywmm.

maj
czerwiec
lipiec

51,5
65,5
82,5

75.0
15,0

o.o

,.---------- -r---..------ -,,---....----..-- --,-----.r---- -,-- ---.

u

TABELA I
SZACUNEK PLONÓW
ZBÓŻ I RZEPAKU
q/ha
wg szacunku z czerwca

N

so><

u
~

9
PSZENICA
ozima
jara
PSZENŻYTO
ozime
jare

~

.....l

Ul

co

35/40

- 130

34/34
-/-

33/41
23123

34/40
32/35

30/34
29/30

28/30
-/-

33/40
29/35

30/33
26/-

26/36
35/30
30/30
32128
36/35
18/-

35/33
30/30
34/31
30/28
32/32
18/-

45/45
25128
33/36
22124
30/34
20120

-/2 4126
26/30
24125
24125

30/32
-/26129
21/24
27/31
-/-

26129
25125
25128
20122
24126
-/-

- /29/35
26/32
28/32
34/36
18/-

30/24128
30/32
22126
24/33
-/-

Opr. ODR Bielice Rejon Łowicz

LYSZKOWICE
NIEBORÓW

prasa
429.000zł

375.000zl

660.000zł

330.000zł

750.000zł

400.000zł

750.000zł

360.000zł

780.000 zł
720.000 Zł
750.000 zł

380.000zł

300.000
350.000

z

33/36
26/-

od wymagań roślin uprawianych w poplonach ścierniskowych
dzielimy je na wczesne (wysiew w lipcu, okres wegetacji 85-90 dni), śred
nio pó:tne (wysiew w pierwszej połowie sierpnia, okres wegetacji 70-75
dni) oraz pó:tne (wysiew w końcu sierpnia, okres wegetacji 65-70 dni).
Należy pamiętać, że rośliny strączkowe uprawiane zazwyczaj w mieszance (lubin żółty 100 kg+ peluszka 100 kg/ha) lub peluszka 60 kg+ f>obik 40
kg + wyka jara 40 kg dobrze plonują jedynie w e wczesnych poplonach.
Wysiew roślin strączkowych po 5 sierpnia nie daje powodzenia uprawy. W
ostatnich latach wyra:tnie wzrosło znaczenie roślin niemotylkowych uprawianych w poplonach ścierniskowych.

CHĄŚNO

~

V)

>...i
32/40
31/35

Zależnie

825.000 zł
730.000 zl

co

N

<·
u
::c

32/35
27/28

susza nie tylko obniżyła plony zbóż, ale sprawiła, że drugi
pokos traw jest dużo mniejszy a na niektórych łąkach trawy wyschły. To z
kolei znacznie obniżyło ilość pasz dla zwierząt a szczególnie dla bydła.
Dlatego też gdy tylko nadejdzie sprzyjający moment tzn. gdy popada
deszcz należy jak najszybciej zasiać poplony ścierniskowe.

LOWICZ
ZDUNY
BIELAWY
DOMANIEWICE
KOCIERZEW

-V)

~

8

o~

33/37
28/30

Długotrwała

kombajn

o

~

~

oo::
-o

~

o
z

32/40
30/32

30,6 q/ha
36,3 q/ha
39,1 q/ha

TABELA IV
CENY USŁUG SKR
1.08.94 r.

~
Ul

38/43
25/30

I

zł
zł

_,_

legenda: dane z gminy/dane z gospodarstw współpracujących z ODR

I
TABELA li
% PLANTACJI
ZEBRANYCH ZBÓŻ
1.08.94 r.

ozime
pszenica ozima

;

42/42
33/34

JĘCZMIEŃ
ozimy
j~
ZYTO
OWIES
MIESZANKI ZBOŻOWE
RZEPAK

N

><

UJ

u
......

~

39/38
34/30

następująco:

zyto

trwają upały

nadal

Jeszcze w czerwcu szacunki plonów wyglądały nie:tle (patrz tabela I).
Zboża jare z góry skazane były na niższe plony. Mokra i zimna wiosna
nie pozwoliła zasiać w terminie a nieterminowy siew powoduje z reguły
plony niższe o 3-5 q/ha. Długotrwała susza przyczyniła się do dalszej obniżki plonów. Ziarno jest przyschnięte i nie w pełni wykształcone.
Plony w gospodarstwach współpracujących z ODR przedstawiają się

pszenżyto

NOWY LOWICZANIN

5.08.1994 r.

pszenica ozima
pszenica jara
pszenżyto ozime
pszenżyto jare
jęczmień ozimy
jęczmień jary
żyto

owies
mieszanki zbożowe
ogółem zebrano

g
N

>z

u
~

::>

...i

N

15
5
50

20

o

-

100

o
o

90

o
52

Cl

o
27

o
100
10
1
75
1
49

~

>-

~

~

<

.....l

~
N
o::

Ul

......

- ~
~

e:l

~

CC

20

o
30

o
100
20

o

75
2
51

25
5
50

25
-

80
10
65

20
5
40

100
15
5
90
5
60

Ul

u

o
z

~

~ -o

o~

o::

N

oco

u

::c

>...i

z,

15

10

10
5
30

'V)

<C

50
100
10

V)

-

10

-

1

-

o

70
2
61

80

-

77

UJ

o

-

1o
5
60
5
50

TABELA Ili
DLA ROŚLIN POPLONOWYCH UPRAWIANYCH W CZVSTYM
SIEWIE MOŻNA ZASTOSOWAĆ NASTĘPU JĄC E NORMY:
rodzaj rośliny
bobik
facelia
gorczyca
kapusta pastewna
kukurydza
łubin

peluszka
rzepa ścier.
rzepak oz. i jary
rzodkiew oleista
seradela
słonecznik pastewny
mieszanki roślin motylk. z niemotylk.

wysiew k g/ha

termin siewu

rozstaw rzędów
cm

200-220
8-10
15-20
5-6
60-80
180-200
180
3
10-15
20-30
60-70
25-30

do 5.08.
do 10.08.
do 5.08.
do 30.07.
do 5.08.
do 30.07.
do 5.08.
do 25.07.
do 5.08.
do 5.08.
do 25.07.
do 5.08.

15-25
15-20
20-25
20-25
25- 35
15-20
15-20
15-20
20-25
20-25
15
20-25

160-250

do 5.08

15-20

NOWY LOWICZANIN
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Notowania z targowiska
z dn. 29 lipca 1994

w

Łow iczu

-

produkt

'ednostka cena
miary
w tys. zł

pszenica

q
q
q

ży to

owies

kg
kg
glówka
kg
kg
szt
kg
szt

I ziemniaki
pieczarki
l:.:.pu:;t::.
pomidor
ogórki
seler
cebula
kalalior
pietruszka
koper
buraczek
marchew

Nieroślinne środki

280-290
170
220
3-5
35-40
4- 7
6-10
4-6
5
10- 15
4-10

pęczek

8

pęczek

8-10
5
5

kg
pęczek

jabłka

wiśnie

kg
kg

3- 8
10

porzeczka
czarna

kg

7

prosięta

jaja
krowa
cielę

para/mln
mendel
szVmln
szVmln

Oprócz roślinnych I bakteryjnych środków wykorzystywanych w ochronie roślin. w rolnlclwlo okologlcznym dopuszczono jost stosowanie pewnych środków innego
pochodzenia.
Oo zwalczanln chorób roślin w uprawach ekologicznych
stosuje sl9:
t. związki o dużej zawartości krzemu (wapno. mączki
skalne. szkło wodno)
2. proparaly siarkowe (siarka zwlltak1a w połączeniu z
wyciągami rośUnnyml I składnikami mineralnymi)
3. sole miedzi
4. nadmanganian potasu (lylko do zaprawiania nasion)
5. szaro mydło.
Preparaly wymienione w punkcie 2 I :l oraz szklo wodno
powinny być slosowllne w ograniczonym zakresie. nalomiast pozostało mogą być wykorzyslywane bez żadnych
ograniczen. rrcparaly krzemowe slosowano są w poslaci
nawozów (wapno) I środków do opryskiwania (pozoslale).
Stosujo sip jo zapobiegawczo.
Ogólnio znana jest skuteczność siarki w zwalczaniu
mączniaków I porcha jabłoni. Do wad siarki należy mniejsza
skuteczność w lo~eralurze poniżej 16'C oraz możliwość
rdzewienia owoców. W przypadku slosowania wyższych
stężeń (0.2%). siarka działa szkodliwlo na drapieżne galunkl
plu~kwiaków I przędziorków oraz na blodronkl.
Srodki miedziowo były używano już od dawna w uprawie
winorośli. W rolnlctwlo ekologicznym dopuszcza się ich uży
cie w bardzo niskim stężeniu. w uprawie winorośli przeciwko
mączniakowi. w uprawie drzew owocowych przeciwko parchowi ora1 w uprawie ziemniaków I pomidorów przeciwko

1,3- 1,7
35
8- 12
2,5

ochrony

roślin

zarazie ziemniaczanej. Jodnakio środki te stosowano w
wy>szych st9żeniach mogą powodować ordzewicnlo owo„, •
ców oraz hamować rozwój organlLmów glebowych.
Szaro mydło stosuje si9 do zwalczania grzybów , a.
szcLogólnlo przeciwko mączniakom prawdziwym .•Josl ono
równlel: dodawane jako środek zwl9kszający przyczepność
innych preparatów.
Do zwalczania szkodników dopuszcza się nas1ępuj;1co
środki:

1. środki mechaniczno
- pułapki (opaski chwytne. 1abłice lepowe. pułapki feromonowe. pułapki na gryzonie)
- włókniny
- siatki ochronno
::>. mączki skalne I minoraty ilaste (bentontt, keolin) prze
ciwko owadom ssącym I gryLącym
3. olejo mineralne i rośliny u>ywane do zimowego opryskiwania sadów.
Noloży podkreślić, żo o sukcesie w ochronie roślin w
bardzo dużym stopniu decyduje lormin wykonania zablogu
oraz doktadność pokrycia rośtin.
010 przykłady praktycznych przepisów:
siarczek wapnia - 40 g siarczku wap. dodać do 1o I wody. wymieszać i dodać szorogo mydła; stosować w sadach.
zimą przeciw chorobom grzybowym
sorwatna z ctn1dego rnlokn - rozcieńczyć wodą w stosunku 1:1, stosować raz na tydLień przeciw chorobom
ziemniaków i pomidorów.

Macie/ Mońka
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cukier

11

11,
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mąka szymanow ska

7.8

7.9

6.2- 9

hleb

0,6 kg

4,2

4- 4,5

z ie mniaki

10

4,3

t3

11

1t

11

9,7

7,5

9,1

9,1

9,1

8

4.4

4,3

4,3
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schab środkowy

73

-

75

75

83

-

75

57(anl)

1--w
-o
~ł~
ow
-e
-=b_e_
z~k
~o
-s~.c
~i~~~~+-~_~-1-~--~-~~65
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1a
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~~i~--~--1-7
-4
-.4
-~
-5
-.2-~~-~-~~68
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wołowe z kością (antrykot)

-

-

45

-

54

-

54

34 154

42

-

łopatka

-

-

-

-

-

-

5t

51

sa

-

53

67b/I(

100- 110

130

120

-

126

120

101.7 i 25.9

135

12!i

40- 43

36

26 147

-

36;1

36,4

36.4 i 36.3

39

42

68

-

-

-

68

68

73,4

67,5

72

68 i 70

61

61

46

45

46

23

25

28

~ szynka got owana
salceso n

-

.•

-

-

67.5

-

kietbasa zwyczajna

-

-

parówki

44

,_.k retbasa toruńska

°"

1-T-.--::-~~~~---,~~--

-

57

53

-

58

-

54

44

42,5

45

-

39

-

43 ,5

26

26

12

12

49

49

kaszanka

23- 24

słonina

10- 12

kurczak

26

47

45

f ilet z m orszczuka
,_makrela wędzona

15

58
32~ t~

mleko tłuste f ol ia

5.~

masło extra

11,3

masło śmietankowe

21

„

11,3

5,2

6

5.3

5,2

5,2

11

12

11,5

10,9

11,2

5,2

11

11

11

10,9

10.9

15(0,5)

30 (kg)

10,5

8,5 (1/4)

15,7

15,7(112)

7,6(1/4)

/,5

7,8 (0,25)

olej sojowy

30(1)

26.7 (I)

15(112)

33 (I)

30.5(1)

32,8

30 (I)

30

jaja

2,1

.-

twaróg

30

masło roślinne

33- 35/m
30

2

2,1

2.1

2

33

30,1

30,1

30,1

1t

30

SPORT• SPORT• SPORT
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r.

Pelikan przed jesienną rundą
Trener ma
N.1

kilka

chu

10. Pefikan ,l.1!J1cllonka Nieszawa
? 4.00.9'1 (sobola) godz . 15.00
11. Piotrcovia Piolrków i ryb. - Pehkan
I :>. IO 9'I (sobola - niedziela)
12. Pchk.m f>rlica romas1ów Mai.
9.10.9'1 (niodLiela) god7. 11 . 1!>
13. l:lor ula Zgio11 - Polik<1n
16. 10.!M (nlcdzlcta)
14. Pelikan OrLoi I ódż
:>3.10.9'1 (nloclziclal goclL. 11. I !>
15. Ceramika Opoczno - Pelikan
30.10.94 (niedziela)
16. Pe~kan - Wmla Sicradl
6.11 .94 (niodLiola) gOO/ . 11.1 !>
17. MKS Kulno Pelikan
1') 13 11 !"M (Sołl<'l1a - llioll/iol;i)

głos

p<11'<I

l)(K 1')1kicm

~t'/OIHI o op1t1~' o 11n1.<uMc:h w sklad1ie i
n „;,111sach w w1•11ywkach f>Oprosiliśmy

lrCllOlfl „1•n11k.11h-\.~ M..-tdeja No1<..ll OP9.· o
nowych n.iłly1kach li cnor m ówił /
re101w.1.
1a1nac1<lj<1c ~o
~prawy
11 .111slo1ńw Wiochy i Ch0jnackl<1go nio
m1 jo'l11:;1) 1;1kończono.
OIJ.1/ sr1 co1111i. a/o 11w/.7 braki
wy<k>l1111':c1owo, 1a mało w µ<Jf}I /(l(/llim
sf'/Olllf' u1.1/1 powied1L"ll fly/11 nami
1o.i "''"'"'· ale pr?y tyc/1 11p.1/acl1 11/C
1>yk1 sl'/ls11 1a bardzo ic/1 k1siC. .Jeśli
r:/111</11 " sldac/. to o ob1011p slp ""' boJP
11J111111 mlf'1ści<1 G1ice11kr, umym 101
1111'11.1 1.wfać. 1as<1c/111c10 tył 111.imy
11sf, 1/11/11owa11y. I Jla nmio 11. 11wr1111ie jszy
jr•sl :11.ik. /J11Jq /111(/110.~<:i;J bpcl1/1l <Ila
11as
wy11ikn1ąca
1
p11oµisów
r11:1k1011•mo1111 co11f1al11l'[}O ko11ioc1ność
p oslacf;mia w skfa<l1io co m1j11111ioj
1/Wócfr m/or/1ików {c;y/1 IOCLllik 1914
/11b 111l<><fs1) i c1Wócl1 <la/s1yc lr w
11'/('IWH' JeSfl cllo<lzi o µ1og1101y. (O ja
1.1ws10 /JC1p na micft>C<' w c11//Jw t.lbcli.
KllJK:I' fe) 111•w11k1 /1C1.1. nie m11sz.1

Bzura Chodaków - Peli kan Łowicz
1:6 (0:0)
1:0 - Jcrzx llołoś (46). 1: 1 - lukasz
/awallzki \50).
1:2 Sylwesler
llalklewicz (!>6), 1:3 - Krl yszlol Durka
(6'1). 1:'1 - Grzegorz Durka (691, 1 :5 .Jiiroslaw Plichta (75), 1:6 - l3alklewicz
(6?).
Pelikan: Wudklowlc1 (Nowoqórski) fłachubiński. Łukawski. C .Ourka Borkowski,
Czerbnlak.
K.Durka.
Wiecha. Majer - Choinackl. l.lalkiewicz
Ino przerw ie grali lcz Szaleniec. Traulh.
()lich1a, Zawadzki).
Trener MacioJ Nc1dropa po raz
kolejny mial szansl? przclcslowanla
ws1ys1klch zawodników,
zwlaszcza
„nowych"
choć
jeszcze
nie
polw1orrJzonych do ury w Pelikanie. Do
) l 7erwy dużo SlC/\)ŚCl<I mini fjrlllilCY W
lramcc gospodarzy C r Lef!Or L s.encel.
po Lmiame stron .worek" s19 ro1w1<1zal.
•

Kadra KS „Pelikan" Łow icz
1. Wudk1c wic1 llcrn;ud
2. Nowonó1s k1 I orn;:1::;1
:t Nowo9órnk1M ,"\1c 1n
~ - Oo1kowsk1 M . 11 ~k

S r,,(',bru.'lk /b10fll<'W
6.

fl.'\Chub1ńsk1

J;uoc;f.Jw

I . Lukawski hcocusl
8. Sz;>Jcmcc W aklcm,ll
9. OUtk:l G11c<J0t1

/10/1111ll<'Ć, /fl li.IS/ ICS/IÓ/ }<.'.'/W ci<7(}łcj

11111'b111fowio. po1.1 tym 11p
Taki
po<lsl.iwowy lilW<><lmk 1.1k <luesKJ
n111k:i 1r w15j19clt1 11.i swo 11/1owi,J1ki
f Oll/lllliO 11io /f~~t w !;I.mu• ,,,,,,,., ( /I/LO
110/JOW:JC.

rNminarz rozgrywek Ili hq l
Jesień 94
t uy Korony Pah~1111"" l'1'hk;111
li I Ol).<M (sOIH>l,1 n1• ~l l/11JLI)
J Pehklln Oslrovia O!<lrów Wlkp
14.08 'l4 (niednela) !JO(lt.11.00
:1 Or kan Sochac1ew Pelikan
16 O!l.9'1 (C/Wal1Ck)
4. ł 'chkan I KS,Jankowy
;> 1.011.9'1 (niect1iol.1) umil . I I .OO
!1 ł 'oq,ll\ /lłuńska Woln Pdrk:m
· ') I ?fi 06.9'1 (sohol:1 11i1)1f1iola)
1; I 'rłiknn Mier\ I ipno
:l 1.011.!M (S!Ocl,1) quel/ I I OO
WKS Cr•~ma Wieluń ~ 1•c1tk.u1
:l '1 09.!M (sohol.1 n1<'1l1K•f,1)
U Pchkan llK~ flado1w.ko
11 09 .9'1 (nicd1ick1l 90<11 16 oo
!I M.llOVM Hawa Ma;
'1lhk.111
18 09.!M (nicd1ick1)

O: 1 - Piolr Z<t(>isCk (29 min) , 0:2 Sylwesler Batkiewicz (62)
Pelikan. : Wullkicwicz (NOWQ!IÓrski} Ho1kowsk1
(lukawskr).
Czcrbnaak
(I ukawski). Szaleniec (/awaclzki) C1Logor..: Durka. Krl yS7.IOI Durka.
Wier.ha. Zapisek (Major)
Chojnacki
(ł 'lichla) , Halkiewicz
W druoim meczu kontrolnym Pelikan
b o1 w1pkszych probtomów pokonał
beniaminka Ili ligi wykazując swoją
wy~s1ość w p11okroju całego meczu.
lwyctplC'f prezenlowati składne akcje.
hoz hudu ctoprowac11ając do sy1uacji
f >O<lbramkowych.

19/0
1974
W / !)

1965
Hl77
1968
19/5

1973
19/3
19/1
19/3

10. 0<.uka Kt1y„1ol
11 M:11c< Ma1C11l
12. Wiecha M ._u{'k
13. l'hchl.1 J;u onraw
14 . Z<1p1sck P101r

1975
1969

1S 7"w.ad1k1I uk.,·u
16. Cho1nack1 1'1oh
r I . I 1aulh nal.11

19/0
1911

16. S1y01ko lo1na•„

1914

19

rł<Mcuch

M .u cm

H)(}~'J

t97S

19/7

Ubyli:
W0Jdyc1a Pt011
Ohmpo:l PozMń
G11ccnko W._11c1y Uk1.11na (m.1cic 11y, 1y k1ubl
Krn1cc1k Tom:w1 C'lKl'> Bcłchalów
Przybyli:
W i ec h ~' M .11ek
I łotuta %g1c1z
C h OJ(1:&Ck1 P1oh
011«'1 tó<l.t (0~1:,ln 1 0
Wł ó kn 1 ."\fl P"b1~n1cc)

Sparringi, sparringi ...
•

MKS Kutno - Polikan Łowicz 0:2
(0:1)

Przeżyła

l

Ursus Warszawa - Połikan Łowicz
3:4 (0:3)
bramki
dla Pchkana:
Zbigniew
CLerbniak (2). Piolr Laplsck i Piolr
Chojnacki.
f>clłkan: Wudklewicz (Nowonórski) Borkowski (Zawadzki), Racl1ubiński.
ł ukawski, Szaleniec - K.Durka, Major
(l'łichla),
Wiocha.
C1orbniak
Chojnacki (Batkiowlc1). /aplsok.
Przebywający na obo11c w Miplnem
k/Garwofina pill<arzo Pclikflnil rozegrali

•

C:.ń!lninn

')'

')' ~w <::'7~

c:. iln ~

<lr117vn;.l

Llrsusa~ Po raz picrws1y · udalo ·się
pokonać
gospo<lar zy,
klórzy
w
J>icrwslej połowie byli lylko Ilem dla
ba1dzo dobrze g<ających I owiczan.

NOWY

ŁOWICZANIN

Bardzo dobre spolkanic l'Ologral
Zbignlow
Czorbniak
(obserwowany
przez
wyslanników
larnobrzcskioj
Slark_i) . Najpierw z rzutu W<?htC!JO
.zawmąl lewusem„. a po chw1h r>o
wrzutce po raz drugi wpisał si\) na llslp
s1uelców : przyjął piłkę 1 mijając Obrońcp
posiał
pilk9 w długi r0g bramki
Warszawian. Po 20 minulach za spraw;1
Piolra 7aplska byk> ju.i'. 0:3. a
gos1>0dat10 oddech zlapali dopic10 po
pr1orwło. kiedy boisko opuścili nicklór ą
grac1.o I oj dru>.yny Ursus dop1owm 1111
do remisu 3:3, ale przebojowy Chojnacki
jeszcze
r<it.
udowodnił
swojq
pr zycla1ność w 1ospole Pelikana.
• Okęcie Warszawa - Pelikan lowicz
0:2 (:>3 lipca)
•

Mazur Karczew - Pelikan L owicz
1 :4 (:>'1 lipca)

•

Pelikan Łowicz - Nowakowski
Nowy Dwór Maz. 0:1 (30 lipca)

Kto ile wart?
PkJ1ws1a ko/ojka na pmv110 11il'
bp<l.tlc 0<f1w1c rcio<llcnicm uklac/11 sil w
nowym so?onlc. ale k ilka 1110C1ów
zapowiada się na<ler iJrte1es11,ąco Na
czoło wys uwa jq slfl. dwa 1 11ic/1
Plot1covi<1
RUS TED na<loms ko.
zw/as?c1a, il ta
<lmga <l111Jyna
wzmoc11Ha sip clryba najbar<l11cj w tym
se1011io 01<11 potyczka Pclika11a 10
spaclk owic1om .t li li[Ji - .tosµolom
Trzcclr K o1011 {ctaw11ie/ Wlók111<111) w
Pnblanic,1c lr.
Jak zwykło w I kolejce gospo<l<iuaml
meczów
bpclą
wszystkie
<1111/yny
<1cbi11tu/ące w Ili lkfzc - c1y pom<l1fJ.
sobie 1
bar<IZ/Cf <1o~wta<lc1011ym1
rywaldmi? My z zai11tcreso w<11rl()m
bfK/Zicmy p11yglądali sifl 01k.ino1v1
Soc11ac.tow.
w
kfórym ,,ptet1Vs1c
skrzypce" gra ex- Lowiczanin Gt.te<JOfl
Majcf11za k.

11 oto 1cstaw par f!ie1wslof k olejki
SOLOllil .<J.'llrJ'/: Pogoi! Zd. Wo/;1
Ot.toi
I ó<IJ, WKS COSMI\ Wicl111l - l'ilica
Tomris1ów, 0 1kan Sochaczew
W;ut,1
Sicracl.t, M;uovia Rawa Maz. J,1glcl

~o,~~~~·~~/;!~~„.f~k?!;J~v_ia -: „1;1..~S. z.~.~)

• 1uvvu...,nv. u ..... „u "-':;}'"''"-

„""''' •

'f<'••v,

Ceramika Opoczno - LKS Jankowy.
MKS K11t110 - Ostrovia Ostrów .
Opracował Paweł A Oo/11lsk1

100 lat

. lf's1c11• c1triy l1fil tr11111 /lóms?;rt1 się o w1as11yc/1 sll.1cl1. w pole wprawd1/r ,,,, .
1vyr/10</1ila. ale kolo <lomil 1vs?ystko nobila. kallo/le obra41. kolo kur 11przą111pla .
!'111-<I c1tr1l'll\l lafy. li SK'11m~1 1acl1orowald. 1 fXX/.Jlkil wyctawab sip Je to
/~ lllłlCH'

Oi l lnqo c1asu .hrhanna 1'111.hl.1 uie chod1i j111. co rmiwy>ej siedli, po1osl<1je pod
opk)k<J r.yn,1 Micc1y<;l<1wa 1 synowoj ncnowely. Mlcs1ka w /aboslowie Ma łym pod
I owic1mn. W soholp 16 hp ca 1ono roku obchocl1ila swoj<1 seIno urodziny. W joj
<1011111 w /abos1owie (w klóryrn ncs11:-, sip urodlila) otlbyl,1 ~fp najpierw Ms1.<1 św ..
klór; ł orlprawil pr ohM/G/ pm Hill t<ompiń skicj. a nasl ppnło uro czy sl ość. w klórnj
uc1eslnictyli m .in. 111ó1I u111iny I owici Wojciech SLychow~kl, pt1ewodnicz11cy lłady
e>rn111y .1.111 B<ibir\ski. wiwp11cwo<111ic111cy rlady i jcdnoczcsnio ra<lny z 7abos1ow.1
1)111ci~1 radcus7 Lahosl oril/ sołly~ wsi. ,Jan Cywiński.
N;„,19pm'!JO dnia odwic<11;t,1 p.1111•1 Jurr;inn9 jcf nicmak1 rod11na. I ósemki <111cd
(ri<lf"1·11°>/1' UIOCllOne w roku 191'1, najmlodslC w 1936) >vie joSZC/C SlC!lCIOiO
(lro~· w /ahos1owie. dwojC w Kon ~1mrc. jedno w Skrcrnlcwic<1ch). na<tto dochowala
srr p.1ni ,Juh11nna 1es1c1c 1;> WllUC:hjt. :>:l prawnuc1ąl I jednego pra prawnuc1ka.
N.111łj9cru : ,luhanna l'lichl<11 1o<l1in.1 w dlie ń po swych solnych urodzinach.

NOWY LOWICZANIN
l'ismo Z iemi Lowkkicj
Wy11.1 ~i

Olkcyna Wy1lawnrc1a
NOWY I OWICLAN IN
'J!l ~oo I owic1. sk1ytka poolowa !>O.
lol.'1(; !>I, 31 13
Sklacl lokslu i druk wla<>ny

-

• ncdagują:
rwa Mrzyglórl Waligórska (sckrelm 1
redakcji)
Wojciech Wal1f16rski (red.naczelny)
• Stale ws1J6~racu1<r
Pawol A Dolińska (sport). l adcus1
GumińSki. l>obioslaw J j!drlOjc1yk.
aspiran1 W1osł,1w Kwialkowski. Maick
Wojlyk1k. k!i. /bignicw Skietczyński .
Wieslaw WyMcki.
• tndox: 3260!>1 (clolyczy sieci ..nuci I'"

• llcdakcj<1 zaslrzcna solJlo prawo
;miany lylulów natłesl:mych lokslów
ora1 <lodawanla śrórttylulów.
•la lrcść ogłoszeń redakcja nic
odpowiada.
DL IAI BEKŁAMY ' om OSLEŃ
Os.Konopnickiej o. kl.Ili. ICl.4657
c1ynny 12"°-1600
Ontoszcnia drobne pr1yjmujcmy leż
w sklepie "Zdrowa 7ywność".
ul.7cluńska 19

• CENY OGLOSZE Ń:
rarnkowo 5.500 zvcm' • VAT
drobne 3.000 2Vstowo + VA r
• Klienlowi Lamawiającemu 0<.)łosloniC
w co najmniej lrzech numerach
galOly pr;yslugujc rabat w wysokoś<;I
20% calego rachunku.
• Klionlowl 1amawiającemu ogłos1e11io
catosh onicowo przyslugujc
ialml
exlra w wy sokości 30%.

