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DlA PIJANI GO.KllROWCY
Za dwa dni referendum, które zadecyduje o przyszłości Polski na co
najmniej kilkadziesiąt najbliższych lat. Dla dzieci, które uczestniczyły
w szkolnych prareferendach (na zdjęciu głosowanie w łowickiej »Siódemce", o którym szerzej na stronie 24) to tylko zabawa, dla dorosłych
szansa wolnego decydowania o losach kraju - szansa, której nje miały
poprzednie pokolenia. Wykorzystajmy ją.
Redakcja

ubiegły

czwartek, 29 maja, się ustalić, że to Robert B.prowadził
Rejonowym w Łowiczu samochód, który potrącił Mirosława S.
odbyła się rozprawa w sprawie i przedstawiono mu zarzuty - oskarżony
dwudziestoośmioletniego Rober- przyznał się, opowiadając. o zdarzeniu.
Wyjaśnił, że 27 pażdziernika około
ta B., męża i ojca dwójki małych
dzieci, oskarżonego o to, że w nie- godz. 15.00 udał się do sąsiada, z któdzielę wyborczą 27 października rym wypił butelkę wina. Jednak, jak
ubiegłego roku w Sobocie umyśl wynika z jego wyjaśnień, obaj panowie
nie naruszył zasady ruchu drogo- stwierdzili, że przydałaby się jeszcze
wego kierując pojazdem w stanie jedna i Robert B. udał się do Soboty po
nietrzeźwym, niedostosował zakup. Pogoda wówczas była nie najprędkości do warunków atmos- lepsza, było ciemno, padało. W pewferycznych przez co potrącił Mi- nym momencie, jak wyjaśnia, oślepiły
rosława S. idącego poboczem go światła jadącego z przeciwka samoi prowadzącego rower. Obrażenia chodu i poczuł, że uderzył w coś praposzkodowanego były na tyle roz- wą stroną. Oskarżony twierdzi, że nie
ległe, że poniósł on śmierć na miej- widział w co uderzył i nie zatrzymał się,
bo był pod wpływem alkoholu. Po pewscu.
nym czasie rzekomo wrócił na miejsce,
skarżony przyznał się do zarzuca- ale niczego tam nie dostrzegł. Następne
nych mu czynów, jednak zaraz po go dnia po zdarzeniu dowiedział się, że
zdarzeniu nie zgłosił się na policję. Po- wówczas uderzył w Mirosława S. Wyjaszukiwanie go zajęło policji około trzech śnia, że mimo namowy żony i rodziny,
,tygodni. W międzyczasie Robert B. zdą żeby jednak sam zgłosił się na policję, on
żył wymienić uszkodzone w wyniku tego nie uczynił bo się bał, gdyż miał świa
zdarzenia części w samochodzie i wy- domość tego, że w momencie zdarzenia
rzucić je do Bzury. Gdy wreszcie udało był pod wpływem alkoholu.
W

w

Sądzie

Dwie szkoły ogołocone iednei nocy
O
N

ieznani sprawcy wynieśli jednej
nocy sprzęt komputerowy wartości łącznie 53 tys. zł z dwóch pracowni
szkolnych z terenu powiatu łowickiego w Błędowie i Zdunach. Łupem złodziei
padły 22 komputery i 3 urządzenia wielofunkcyjne typu skaner plus drukarka
plus ksero. Dwie szkolne pracownie komputerowe zostały doszczętnie okradzione w nocy 29/30 maja, można domniemywać, że obu kradzieży dokonali ci sarni
sprawcy.
Jak nas poinformował Andrzej Rokicki, rzecznik KPP w Łowiczu, sprawcy
dostali się do budynku szkoły w Błędo
wie po wymontowaniu wkładu w zamkach drzwi wejściowych. Następnie wyłamali ono zamki w drzwiach do pracowni komputerowej. W tej szkolnej pra-

cowni było 1O komputerów - 9 dla
uczniów i jeden ,,nauczycielski". Wraz ze
skanerem straty oszacowano na 19 tys.
zł. Identyczny sposób włamania był do
budynku gimnazjum w Zdunach, do którego złodzieje dostali się po wyłamaniu
drzwi wejściowych i wyłamaniu zamków
w kolejnych drzwiach. Straty tej szkoły
oszacowano na 34 tys. zł, na wartość tą
składają się 2 skanery i 12 komputerów.
Sprzęt w pracowniach komputerowych był wprawdzie ubezpieczony, ale
po 2 latach eksploatacji jego wartość spada, więc za pieniądze uzyskane z odszkodowania szkoła nie będzie miała możli
wości zakupu takiej samej ilości zestawów, jaka była w pracowniach dotychczas.
(mwk)

Ruch na Zduńskiei b9d1ie odwrócony

W

e wtorek 3 czerwca burmistrz Ryszard Budzałek podjął decyzję
o odwróceniu ruchu na ulicy Zduńskiej.
Na ostatniej sesji Rady Miejskiej, 29 maja
naczelnik Wydziału Spraw Komunalnych
w Urzędzie Miejskim Paweł Gawroński
przedstawił radnym sześć opracowanych
koncepcji związanych z reorganizacją ruchu samochodowego. Radni zapoznali się
z proponowanymi rozwiązaniami, ale gło
su w tej sprawie nikt nie zabrał. Rada czę
sto zarzuca burmistrzowi, że podejmuje
on decyzje bez konsultacji, ale kiedy tej
konsultacji naprawdę potrzeba - milczy.
Burmistrz podejmując decyzję kierował się więc opinią komisji gospodarczej,
która ku takiemu rozwiązaniu się skłania
ła oraz prośbami mieszkańców. Ostatecznie przyjęto koncepcję odwróceniu ru-

Ponadto Robert B. wyjaśnił, że feralnej niedzieli po raz pierwszy w życiu
prowadził samochód po spożyciu alkoholu. Na pytania prokuratora dlaczego nie
zatrzymał się od razu wiedząc, że w coś
uderzył odpowiedział, że w tamtym miejscu biegają sarny i sądził, że uderzył
w jedną z nich zwłaszcza, że już kiedyś
miał podobne zdarzenie. Nie umiał jednak wytłumaczyć prokuratorowi dlaczego wsiadł do samochodu będąc pod wpły
wem alkoholu.
Żona zmarłego Mirosława S. zeznała,
że tego feralnego dnia widziała męża po
raz ostatni na wspólnym obiedzie. Wtedy to mąż mówił jej, że wybiera się na
ryby. Ja mu to odradzałam, bo była brzydka pogoda - zeznała Danuta S. Córka pani
Danuty przyszła do niej do lokalu wy'borczego, gdzie ta pierwsza zasiadała
w komisji i powiedziała, że tata jednak na
ryby pojechał. O śmierci męża dowiedziała
się około 17.30, od kogoś z komisji. Zeznała, że do dziś (dnia procesu) nikt
z rodziny oskarżonego, ani on sam się
z nią nie kontaktował.
dok. na str. 2

Dziewięcioro

gniewnych

Radni obcięli burmistrzowi pensję

P

Maciej
rektor

Mońka,

dotychczasowy dyblichowskiej, objął
chu na Zduńskiej - a więc skierowania go z początkiem czerwca funkcję druod Nowego Rynku do Browarnej i wpro- giego wiceburmistrza Łowicza. Wię
wadzenia czasowego postoju dla samo- cej czytaj o nim na stronie 5
chodów z ograniczeniem do 15 minut.
Burmistrz również uwzględnił prośbę
mieszkańców, by zachcidnia część ulicy Łowiccy wędkarze
Zduńskiej, ta o której mowa, w sobotnie
będą
popołudnia i dni świąteczne była deptakiem.
najbliższą niedzielę nad zbiornikaObecnie Wydział Praw Komunalnych
mi wodnymi przy Lesie Miejskim
jest w trakcie opracowywania projektu.
odbędą się mistrzostwa wędkarskie
na oznakowanie ulic. Projekt powinien łowickiego koła Polskiego Związku Węd
być gotowy pod koniec przyszłego ty- karskiego. Ich początek zaplanowano na
godnia. Potem pozostanie zatwierdzenie godz. 6.00. Zwykle bierze w nich udział zatego projektu przez komisję działającą ledwie ok. 30-40 zawodników, władze
przy staroście - i za kilka tygodni można związku przypominają więc, że wziąć w
się spodziewać rewolucyjnej zmiany nich udział może każdy członek łowickiego
w ruchu w śródmieściu.
PZW. Zwycięzcy wezmą udział w mistrzo(mko) stwach okregowych.
(tb)
szkoły

mieli mistrzostwa

W

iotr Jarosz, Grzegorz Michalak, Dariusz Mroczek, Krzysztof Olko,
Marzena Rokicka, Krzysztof Zieliński
podpisali, przed ostatnią, zwołaną na 29
maja sesją Rady Miejskiej w Łowiczu,
wniosek, w którym zaproponowali nowe,
zdecydowanie niższe niż dotąd, wynagrodzenie dla burmistrza. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego zaproponowali
na poziomie 3.500 zł, dodatku funkcyjnego - 1300 zł, dodatku specjalnego (20%
wynagrodzenia zasadniczego i dodatku
funkcyjnego) - 960 zł oraz dodatku stażowego 700 zł. W imieniu grupy radnych
na sesji, 29 maja przedstawił taki wniosek Grzegorz Michalak oraz go uzasadnił. Zdaniem tej grupy radnych współ
praca między burmistrzem i radnymi jest
bardzo zła, co miało odbicie w pracach

nad budżetem i przy wprowadzaniu do
niego poprawek. Dodał, że nie bez znaczenia jest fakt niewykorzystania urlopu
w poprzedniej kadencj~ co naraziło budżet
na dodatkowe koszty. Nadmienił również,
że Rada Miejska przyznaje burmistrzowi
wynagrodzenie na podstawie oceny jego
pracy, a w oczach tej grupy radnych jest ona
jednoznacznie negatywna
Za wynagrodzeniem dla burmistrza w
postaci przedstawionej przez Grzegorza
Michalaka głosowało 9 radnych: Renata
Balik,AnnaBieguszewskaiHalinaPietrzak
z SLD, Krzysztof Olko z Forum Młodych
Łowiczan, Marzena Rokicka i Piotr Jarosz
z grupy byłego radnego Stanisława Śliwiń
skiego oraz Krzysztof Zieliński, Dariusz
Mroczek i Grzegorz Michalak z Koalicji
Ziemi Łowickiej.
dok. na str. 5
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PUNKTY PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH DO „NŁ": •PUNKT PRZYJMOWANIA ZAMÓWIEŃ GAZ.ÓW P.FRANCISZKA TRZOSKI NA UL. PLAC KOŃSKI TARG 1; •KWIACIARNIA „IKEBANA" NA NAROżNIKU NOWEGO
RYNKU I UL.KOZIEJ; • KWIACIARNIA „EGZOTYCZNA" NA UL. STANISŁAWSKIEGO 6; • KIOSK OS. DĄBROWSKIEGO 24 - RAMPA; • . PAWILON NR 10 NA TARGOWICY; • KIOSK LOTTO NA OS. BRATKOWICE; • KIOSK PPHU
nMAXI" NA UL. DWORCOWEJ; • SKLEP P. JANKOWSKIEJ W JACKOWICACH; • SKLEP P. PIECHOWSKIEJ W CHRUŚLINIE; • SKLEP P. PAPIERNIK W KOMPINIE, BEDNARACH I NIEBOROWIE; • SKLEP P. PACLER
W BOBROWNIKACH • SKLEP P. MOTYLSKIEJ W JAMNIE; • KIOSK P. ŁAZIKOWSKIEJ NA RYNKU KOPERNIKA W KIERNOZI; • SKLEP P. BEJDY W OSTROWIE; • SKLEP P. GOJ W PARMIE; • SKLEP P. MARCZAKA W KRĘPIE
I W DOMANIEWICACH; • SKLEP P. KOWALCZVKA PRZY UL. GŁOWACKIEGO W ŁYSZKOWICACH; • SKLEP P. WODZVŃSKIEGO W ROGÓŻNIE; • SKLEP GS W ZŁAKOWIE KOŚCIELNYM: • SKLEP P. FIGATA W NIEBOROWIE;
• SKLEP P. CHARĄtl<I W ZDUNACH 1A; • SKLEP P. SZWAROCKIEJ W SIERtNIKACH; • SKLEP P. SZAl.ENIEC W ZABOSTOWIE; • SKLEP P. SZUFLIŃSKIEGO W BŁĘDOWIE; • SKLEP p, SOKALSKIEJ W ZAWADACH;
SKLEP P. DZIEDZIC W MYSł.AKOWIE; a SKLEP P. TOMCZAK W BRODNYM JÓ FOW; • SKLEP P. SZVMAŃSKIEJ W WEJSCACH; a SKLEP P. FOKS W GRODZACH STARYCH NR 60
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CZY B DZIE TAK?
Sondaż refendalny przeprowadzony przez Forum Młodych Łowi
czan wskazuje, że frekwencja
w nadchodzącym referendum
może być w Łowiczu wysoka i że
przeważać będą głosy za przystą
pieniem Polski do Unii Europejskiej.

złonkowie stowarzyszenia Forum
przeprowadzili
w dniach 20 maja - 2 C7.er\Vca w Łowiczu
ankietę n.t tego, jak mieszkańcy zamieraają
głosować w referendum dotyczacym przystąpiema Polski do Unii Europejskiej. Ankieterzy odwiedzili w domach I 056 respondentów z ulic Noakowskiego, Włókienni
cz.ej, Kaliskiej, Bawełnianej, os. Reymonta,
Dąbrowskiego, Bratkowic, dzielnicy Korabka, ul. Nieborowskiej oraz Wyzwolenia Zadawano 2 pytanja. PieIWSZe z nich dotyczyło udziału w referendum, drugie natomiastdeklaracji jak kto bedzie głosował. Odpowiedzi udzielały wyłącznie oso1'y peł-

C

Młodych Łowiczan

noletnie. Choć grupa przypadkowo dobieranych 1056 respondentów nie jest w pełni
reprezentatywna dla Łowicza, to jednak
wyniki ankiety są bard7.0 ciekawe
Wśród 1056 ankietowanych osób, znalazło się 574 to kobiet i 482 mężczyzn.
Z grupy 1056 osób, 836 - czyli 79% zapowiedziało swój udział w referendum Unijnym. W grupie tej znalaźło się 456 kobiet
i 380 mężczyzn. 106 badanych zapowiedziało, że nie uda się do urn referendalnych,
stanowi to I O % respondentów. Spośród
tych, którzy nie wezmą udziału w głosowa
niu 16 opowiada się za integracją, pneciw
jest 58, 19 nie ma zdania. Dwie nie udzieliły
odpowiedzi na pytanie jak będą gł0sowały.
114 ankietowanych, czyli 11% ogółu
stwierdziło, że nie wie jeszcz.e czy weźmie
udział w referendum. Grupę niezdecydowanych stanoWią 63 kobiety i 51 mężczyzn.
Jeśli jednak niezdecydowani respondenci
postanowią wziąć udział w referendum, to
32 zagłosuje za przystąpieniem Polski do

Wkieszeniach radnych
Publikujemy dane z oświadczeń majątkowych
radnych miejskich
Zaostrzyły się od tego roku przepisy dotyczące jawności majątko
wej osób pełniących funkcje publiczne. W różnych okresach, róż
ne były oświadczenia .majątkowe
radnych i urzędników, od tego roku
nie dość, że są one szczegółowe,
to mogą być upublicznione.

Z

godnie z art. 24h i art. 24i - 241 ustawy o samorządzie gminnym, do zło

żeniaoświadczeń majątkowych są zobowią
zani: radny, wójt/burmistn, jego zastępca,

sekretarz gminy, skarbnik., kierownicy jednostek administracyjnych, osoba 7.al'Ządza
jącai członek organu zarządzającego gminną
osobąprawną oraz osoba wydająca decyzje
administracyjne w imieniu wójmlburmistna
Oświadcz.ecie dotyczy majątku odrębnego
oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową, Ma zawierać informacje o
zasobach pieniężnych, nieruchomościach,
udziałach i akcjach w spółkach handlowych
oraz o nabyciu od Skarbu Państwa, innej
państwowej osoby prawnej, jednostek samonądu terytorialnego, ich związków lub
komunalnej osoby prawnej mienia, które
podlegało zbyciu w drodze pl7.etargu, a także dane o prowadzeniu działalności gosp<>-

darczej oraz dotyczące zajmowania stanowisk w spółkach handlowych, dochodach
osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej
działalności zarobkowej albo zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tyturu, mieniu ruchomym o wartości powyżej
1Otys. zł, zobowiązaniach pieniężnych o
wartości 1O tys. zł, w tym zaciągniętych
kredytach i pożyczkach oraz warunkach,
udzi J
e one.
na jakich zostały
W oświadczeniu ponadto określa się przynależność poszczególnych składników mah d h d, · bo · , d
. tk
J~ .otkuwy~boc 0 ~wb~ zo wiązłże~ kąo
maj~ .~" n~go 1 o ~ętego ma ns
wspolnosci~ majątkową, ,
Poda~e .o/eh szczegółowych ~y~~
ma, w mtencj1 ustawodawcy, umozhwic
szczegółową publiczną kontrolę nad dochodami osób publicznych przed i po okresie
pełnienia przez nich funkcji. Tensystemma
swoje wady, radni w wielu miastach w Polsce protestowali przeciwko temu, do czego
ich zmuszono. Mimo to, w przekonaniu, że
w Polsce, w kraju, w którym jawności ciągle
za mało, wszystko co jawności życia publicznego służy jest'J)Ożądane - na str. 4 publikujemy dane z oświadczeń radnych miejskich. Za tydzień oświadczenia urzędników.
dok na str. 4

naszego powiatu I 9 wypadków drogowych, w wyniku których troje z nich zginęło, a 18 osób (dorosłych i dzieci) zostało rannych.
Zrobiło się ciepło, dzieci dużo i chętnie
pm:bywająna dworze, jeżdżą na rowerach.
BąPźmy więc szczególnie ostrożni jako rodzice i jako kierowcy. Naczelnik sekcji ruchu drogowego KPP w Łowiczu, Wiesław
Teleman przypomina, że dzieci do lat 7 nie
mogą nawet jako piesi samodzielnie poruszać się po drogach. Rowerami po drogach publicznych wolno natomiast jeź
dzić dopiero dzieciom posiadającym kartę rowerową, tę zaś zdobywa się zwykle
w wieku I O lat
(mwk)

Bolimów

Co wiem o mamie
onad 200 osób dzieci i rodziców wzię nościowych, był też konkurs rodzinny,
ło udział w drugim już Dniu Dziecka w którym dzieci i mamy mogły stwierpołączonym z Dniem Matki w minioną dzić, czy naprawdę dobrze się znają.
sobotę, 31 maja na placu przed Domem W większości przypadków okazało się,
Ludowym Bolimowie. Dzieci mogły że świetnie.
(ib)
uczestniczyć w wielu konkursach spraw-

P

w

Cztery i pól roku witzienia
dla piianego kierowcy
N

Zginęło przędzo warto majątek

dzy przy ul. Rzemieślniczej w Ło
wiczu nieznani sprawcy, którzy
włamali się tam, ukradli przędzę o wartości
300 tys. zł. Policja nie chce się wypowiadać
na temat jakiego rodzaju był to surowiec,
jakiej był wagi czy objętości. Na ten temat
nie chciał się również wypowiadać współ·
właściciel hurtowni.

w
d

Wo otermy

przyczyną

.

pozoru

sobotę 31 maja po godzinie 20.00
w jednym z domków na campingu w Nieborowie wybuchł pożar,
który zastał ugaszony przez gospodarza
..
prz.edprzyby .
.
.
etem~ rrue,i.
campm~j~i.e .
sce straży, działania straży polegały jedynie
. na sprawdzeniu i przewietrzeniu domku.
Przyczyną pożaru było uszkodzenie termy, które doprowadziło do zapalenia drewnianej ścianki. Szacowane straty to 500 zł,
natomiast uratowane mienie 5.000 zł.

• dOCh
Zorwof się

Prokurator łqdal 5 lat
Prokurator wnosił o uznanie oskarżo
nego winnym zarzucanych mu czynów
tj. o popełnienie przestępstwa z art. 177
§2 kk, w związku z art. 178 kk. Ze wzglę
du na wysoką szkodliwość społeczną
czynu wnosił o wymierzenie mu kary
pięciu lat pozbawienia wolności, zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów w ru-

Komenda Powiatowa Państwo
wej Straży Pożarnej w Łowiczu zawiadomiła policję o swoich przypuszczeniach, że na terenie Rogóź
na i Jamna działa podpalacz. Pierwszym symptomem tego, że pożary
lasów mogą być dziełem podpalacza, jest ilość zdarzeń w tym samym miejscu o podobnych porach.
eria pożarów rozpoczęła się 28 maja
o godzinie 17, kiedy to do jednostki
PSP w Łowiczu wpłynęło zawiadomienie o pożarze lasu w Jamnie. Wówczas
spłonęło 110 m2 pokrywy gleby i drzewostanu. Dzień później o godzinie 13.10
łowicka jednostka otrzymała zgłoszenie
o poźarze lasu w Rogóźnie. Spłonęło
wówczas 1OO m2 poszycia leśnego. Cztery i pół godziny później płonęło I OO m2

• 28 maja policja zatrzymała sprawców,
którzy po przecięciu siatki dostali się do magazynu surowców wtórnych przy ul. Armii
Krajowej w Łowiczu. Dokonali oni kradzieży używanych CLl(.Śei samochodowych, były
to: przednia oś od samochodu cięi.arowego,
bębny hamulcowe, resory o łącznej wartości
około 250 zł na szkodę OSM Łowicz.
• 28 maja w Rz.ąśnie w gm. ZA!uny na
trasie nr 2 zatrzymano 35-letniego mieszkańca nasz.ego powiatu, który kierował samochodem marki Audi w stanie nie!Izeź
wyrn (miał 0,38 rngldrn3) .
• 29 maja po wypchnięciu drzwi do sklepu przy ul. Zduńskiej skradziono 20 koszulek o wartości 1200 zł. Tego samego dnia
policja Zlłtrzymała sprawcę i odzyskała mienie. Sprawcą okaz.al się 15-letni mieszkaniec
centrum miasta.
• 29 maja z os. Bratkowice skradziono
Fiata 126p kolory zielonego o wartości
7 tys. zł. Nad ranem samochód :znaleziono
rozbity w okolicach Pruszkowa

• 29 maja w Łowiczu na ul. Blich niemani sprawcy włamali się do prywatnej firmy i ukradli gotówkę 1400 zł oraz elektronarzędzia firmy Bosch i Celma o łącznej
wartości 5000 zł.
• 29 maja w Nieborowie zatrzymano
31-letniego mieszkańca powiatu łowickiego,
któiy kiero~ Polonez.em w stanie nietrzeź
wym (1,16 mgldrn3 alkoholu)
• 30 maja policja przyjęła zgłoszenie
o kradzieży telefonu komórkowego Samsung
o wartości 500 zf, które miała mitjsce 18 maja
z samochodu podczas zabawy w Złakowie
Kościelnym w gm. Zduny.
• 30 maja przy ul. Żwirki i Wigury w Ło
wiczu doszłodo włamaniado piwnicyw bloku,
z której skradziono dwa rowery o łącznej wartości 100 zł. W wyniku podjętych czynności
ustalono sprawców kradzieży, okazali się nimi
15-letni Kamil i 13-letni Damian. Rowery
odzyskano, pomimo, źe były już przemalowane na inny kolor.
• 31 maja nieznani sprawcy włamali się do
piwnicy bloku przy ul. Ciemnej i ukradli rower
górski o wartości 150 zł.
• 31 maja w Wiskienicy Górnej z gm. ZA!uny miało miejsce włamanie sklepu. Nieznani
sprawcy wyłamali się przez okno i przygotowali do wyniesienia papierosy różnych marek
o łącznej wartości 350 zł. Z niewiadomych
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chu lądowym na pięć lat oraz przekazanie
kwoty 2.500 zł na necz pokrzywdzonej.
Obrońca oskarżonego w mowie obroń
cz.ej zwrócił uwagę na fakt, że Mirosław S.
bezpośrednio przyczynił się do własnej
śmierci. Owego dnia szedł bowiem nieprawidłową stroną jezdni, w stanie nietrzeźwym. Nie ustąpił pierwszeństwa
przejazdu nadjeżdżającemu pojazdowi.
Prowadził nieoświetlony rower, ubrany
był w odzież. ciemnych barw. Oskarżony
nie był karany, a jego sytuacja materialna
jest bardzo ciężka.
Robert B. na sali sądowej przeprosił
rodzinę poszkodowanego i prosił o niski
wymiar kary.
Sąd uznał oskarżonego winnym zarzucanych mu czynów i wydał wyrok
skazujący go na cztery lata i sześć miesię
cy pozbawienia wolności oraz zasądził
przekazanie pieniędzy w kwocie 2.400 zł
na rzecz stowarzyszenia pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych
we Włocławku. Ponadto wyrokiem sądu
oskarżony ma zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów w ruchu lądowym na pięć
lat. Warto tu nadmienić, że Robert B. posiadał prawo jazdy kategorii A,B,C i T.
Wyrok nie jest prawomocny.
Na poczet zasądzonej kary więzienia
sąd zaliczył Robertowi B. okres tymczasowego aresztowania tj. od 21 listopada
2002 roku do 29 maja 2003 roku. W dniu
zakończenia rozprawy sąd uchylił areszt
tymczasowy wobec oskarżonego. Po
uprawomocnieniu się wyroku Robert B.
zostanie wezwany do odbycia kary.
Marta Kolas
.

Kto·podpala .lasy?

szpitalu znalazł się pracownik, który 31 maja remontował dach magazynu GS w Nieborowie. Pod robotnikiem zarwała się konstrukcja dachu
i ten runął do środka Mocno poobijany, ze
złamanymi obydwoma przedramionami
i podejrzeniem wstr7.ąŚnięcia mózgu trafił
do szpitala. Przeprowadzone alkotstem badania wykazały u niego 0,8 mwdm3 alkoholu w wydychanym z płuc powiettzu.

Uwaiaimy na dzieci na drogach!
W
trzeciej dekadzie maja w Łowiczu
doszło do trzech wypadków
z udziałem dzieci. 22 maja na ul. Bolimowskiej ciężarowy Star potrącił 11-letnią Darię
C., 27 maja na ul. Warszawskiej s;unochód
osobowy BMW potrącił 12-letnią Martynę P„ 30 maja na ul Bolimowskiej Ford
Mondeo potrącił 6-letniego Łukasza O.
Każdy z wypadków wydarzył się w cią
gu dnia, poza przejściem dla pieszych,
dzieci odniosły na sZCZC(.Ście tylko lekkie
obrażenia, nie zagrażające ich życiu. Przy
tej okazji warto jednak uczulić rodziców,
aby zwracać szczególną uwagę na dzieci
poruszające się drogami, bowiem w 2002
roku dzieci do 17 roku życia jako rowerzyści i piesi spowodowały na drogach

dok. ze str. I

Unii, 8 będzie pneciw, a 55 nie wyrobiło
ajciekawsze wydają się ze2llania Jesobie zdania, a 19 nie zadeklarowało swojerzego K., który tego feralnego dnia,
go stanowiska.
podczas zdarzenia był pasażerem w samoPodsumowywując najważniejszą grupę, chodzie prowadzonym przez Roberta B.
tych, którzy udadzą się do urn wyborczych Zeznał on, że tego dnia miał zamówioną cew czasie nadchodzącego referendum czyli bulę u mieszkańca Sobockiej Wsi. Pojechał
836ankietowanych-za integracjąz Unią do niego rano motorowerem, a że tamten
Europejską opowiedziało się 594 re- nie chciał za cebulę pieniędzy, obaj panospondentów tj. 71% z nich, przeciwko wie wypili 0,5 litra wódki. Potem udał się
było 116 badanych mieszkańców Łowicza do Roberta B. z pytaniem, czy by mu tej
tj. 13,90/o, a 14,8 % czyli 124 osoby nie cebuli nie przewiózł do Piotrowic. Oskarmiały zdania Tylko dwóch badanych nie żony zgodził się, później panowie umóudzieliło odpowiedzi jak zagłosuje.
wili się na około 14.00 do Bielawna mecz.
Te wyniki mogą być w skali całego po- Po drodze na mecz - jak zeznawał Jerzy
wiatu zupełnie inne, bowiem na wsi więcej K. - wstąpili do rodziców Roberta B.
jest osób integracji z UE przeciwnych. i tam wypili około trzech win. W BielaO innych, cząstkowych prareferendach, wach Jerzy K. poprosił, by Robert B.
przeprowadzonych w szkołach, piszemy podjechał pod pijalnię, tam też ów pasana stronach 3, 5 i 24.
żer spożywał alkohol, ale oskarżony nie
Naprawdę liczyć się będąjednak dopiero pił. Następnie zakupili około trzech win
wyniki z soboty i niedzieli. Jak głosowano i pojechali na mecz. Jadąc do domu, na
w Łowiczu i okolicy napisz.emy w następ wysokości ,,kopca" w Sobocie Robert B.
(tb) w coś uderzył. Natychmiast zatrzymał
nym numerze NŁ.
samochód i wysiadł z niego, po chwili
znów wsiadł, zaczął szarpać Jerzego K. i
krzyczał ,,zabiliśmy człowieka". Po czym
czwartek, 29 maja z hurtowni przę odjechał samochodem w stronę domu.
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lasu pod Dąbkowicami. 30 maja tuż przed
godziną 6 rano wpłynęło zawiadomienie
o pożarze poszycia leśnego w lesie w Domaniewicach, w wyniku czego spłonęło
IOO m2 pokrywy gleby. Tego samego dnia
po godzinie I O.OO w Rogóźnie spłonęło
250 m2 poszycia. Akcja gaszenia pożaru
zakończyła się o godzinie 11.30, a już
o 11.58 strażacy zostali ponownie wezwani do pożaru lasu w tej samej miejscowości. Tym razem spłonęło 100 m2
lasu. We wtorek po godzinie 23 jednostka
PSP ponownie otrzymała zgłoszenie
o pożarze lasu w Krępie, a wczoraj,
4 czerwca podpalacz zaczął wcześnie,
gdyż straż do gaszenia pożaru lasu w Rogóźnie wyjechała już po 5 rano.
Ilość zdarzeń, ich podobieństwo i miejsce pozwala przypuszczać, że ktoś umyśle
(mko)
dokonuj~ podpaleń.
przyczyn towar poz.ostawili w sklepie, niewykluczone, że ktoś ich spłoszył.
• 31 maja w Kornpinie w gm. Nieborów
nieznany sprawca wykorzystując nieuwagę
ukradł z kabiny VW busa z.aparkowanego na
stacji paliw neseser z dokumentarni, poszkodowany straty ocenił na 400 zł.
• 1 czerwca w Skaratkach pod Las w gm.
Domaniewice nieznani sprawcy odcięli iukraclli przewody sieci elekttycmej AL 35 i AL
50 o łącznej długości około (iOO m Szkodę
wielkości 1500 zł poniósł Z.akład Energetyczny Łódź Teren.
• 1 czerwca na ul. Katarzynów zatrzymany został 43-letni nietizeżwy rowerzysta (1,03 rnwdrn3).
• 2 czerwca w Łowiczu z hali produkcyjnej przy ul. Blich skradziono 4 szlifierki ką
towe o łącznej wartości 2 tys. zł.
• Ponadto od 28 maja do 2 czerwca zatrzymano w Łowiczu i okolicy siedmiu nie!Izeźwych rowerzystów.
Wszystkie osoby, które mogłyby pomóc
w ww. sprawach prosimy o osobisty lub telefoniczny kontakt z Komendą Powiatową
PolUjiwŁowiczu.
Kron~ opracował

komisarz Andrzej Rokicki,
$ef«:ja Prewencji KPP w Łowiczu
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KOUJNY KONf llKT WPRZID!ZKOlU
Rodzice dzieci z przedszkola „Pod tęczą" protestują
30 maja bunnistrz Łowicza Ry- miała i oburzająca Jesteśmy zniesmaczeni
szard Budzalek powiadomił nauczy- niezdrową atmosferą kadrową w naszym
cielkę Bożenę ŻUchniewicz z Przed- przedszkolu.
Nie ulaywamy te.i, że przeniesienie to w
szkola nr 2 „Pod tęczą" na os. Starzyńskiego o tym, że zostaje przenie- kontekście wcześniejszych sytuacji (np. konsiona do pracy do Przedszkola nr 5 kurs na dyrektora Przedszkola nr 2) ll'.)11la ul Chełmońskiego. Ta decyzja zbul- daje nam się co najmniej dwuznaczne.
wersowała rodziców dzieci uczą Czyżby to była kara za to, że pani Żuch
cych się w przedszkolu na Starzyń niewicz odważyła się startować w konskiego. Do redakcji dotarł protest ro- kursie na dyrektora przedszkola? Czy
może placówka przeniesieniem pani Bodziców, podpisany przez 40 osób
ożena Żuchniewicz pracowała w żeny chce zmusić panią Jaros (byłą dyrekprzedszkolu na Starzyńskiego kilka- torkę Przedszkola nr 2, od niedawna znów
tam zatrudnioną) do zwolnienia na własną
naście lat i była nauczycielką bardzo lubia-

B

Na jesieni ubiegłego roku startowała
w konkursie na dyrektora tej placówki,
ale burmistrz Budzałek powołał na tę funkcję Mariolę Mońko. Ta nominacja odbyła
się w atmosferze skandalu, bowiem nowa
dyrektorka nie dysponowała doświadcze
niem w pracy w przedszkolu takim, jak
pani Żuchniewicz.
ną.

Wliściedoredaktjirodzicenapisalim.in.:
,,Jesteśmy zaskoczeni i zażenowani decyzją

o przeniesieniu nauczycie/Idp. Bożeny ŻUch
niewicz do Przedszkola nr 5 w Łowiczu.
Dziwi nas fakt, iż placówka (Przedszkole
nr 2 „Pod tęczą'Jpozbywasięnietylkodlu
goletniego, doświadczonego, rzetelnego
i kompete11t11ego pracownika, a przede
ws::ystkim wspaniałego 11auc::yciela. My
i nasze dzieci mieliśmy to szczęście współ
pracować z panią Żuchniewicz - życzliwym
i oddanym swojej pracy pedagogiem, tym
bardziej wiadomość tajest dla nas niezrozu-

prośbę?

Według naszej wiedzy uprawnienia kadrowe posiadają dyrektorzy placówek,
a więc zatrudniają, zwalniają i przenoszą
swoich pracowników. Dlaczego więc panią
Bożenę Żuchniewicz do innego przedszkola
przenosi Burmistrz? Czyżby ll'.)lręczał obecną dyrekcję wjej obowiązkach?
Nie słyszeliśmy również, aby dyrektorzy
usuwali dobrych pracowników w nagrodę!
W związku z czym nie satysfakcjonują nas
mo~ jakimi kierowano się uzasadniając
konieczność przeniesienia pani Bożen/d (tak
nazywajqnauczycielkę nasze dzieci) tłuma
cząc, iż wykwalifikowana kadra potrzeba
jest także w innych przeds-...kolach (tylko dlac=ego kos::tem naszego?). Mimo całej sytuacji wietz}my. że górę weźmie zdrowy rozsądek, a Burmistrzowi przypominamy. że
przede wszystkim jest głosem mieszkańców
Łowicza, a więc także i nas, rodziców (... )„

adzieje rodziców z.dają się być płonne.
W rozmowie z NŁ w środę 4 czerwca
burmistrz zaprzeczył, jakoby przeniesienie
Bożeny Żuchniewicz do Przedszkola nr 5
miało być karą, że ta odważyła się stanąć do
konkursu dyrektora. Jest przekonany
o słuszności swojej decyzji. Mówi, że za
funkcjonowanie placówek oświatowych odpowiedzialny jest organ prowadzący.
W przedszkolu Nr 5 brakuje nauczyciela, a
w przedszkolu ,,Pod tęczą" jest jeden za
dużo. Zdaniem burmistrza dzieci z przedszkola ,,Pod tęcz.ą'' na tym nie ucierpią, gdyż
pełna kadra w nim pozostanie, natomiast
BożenaŻuchniewicz ma bardzo dobre kompetencje, jest osobą doświadczoną i będzie
dobrze pracować również w tamtej placówce.
Zgodnie z Kartą Nauczyciela organ prowadzący może przenieść pracownika bez
jego zgody na okres do 3 lat.
hecna dyrektor Przedszkola nr 2 Mariola Mońko mówi, iż to nie ona, lecz
organ prowadzący - czyli ratusz - zadecydował o przeniesieniu jej niedawnej rywalki.
Twierdzi też, iż nie występowały żadne
konflikty miedzy nią a panią Żuchniewicz.
Mówi, iż przeniesiona pracownica mogła
by pracować tutaj nadal, gdyby był etat, a w
sytuacji jednego etatu więcej , organ prowadzący zadecydował, iż korzystniej będzie,
aby przeszła do Przedszkola nr 5. Kurtuazyjnie Mońko dodaje, iż pani Żuchniewicz
jest bardzo dobrą nauczycielką i decyzja ta
będzie z pożytkiem dla... tamtej placówki.
(wcz, mko, wal)
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Z okazji Dnia Dziecka firma Agros - Fortuna przekazała do 30szkół i przedszkoli z powiatu łowickiego soczki o smakach truskawkowym, gruszkowym,
jabłkowym i winogronowym. Każda placówka otrzymała paletę soczków, czyli
aż 3024 sztuki. Do przedszkolaków z przedszkola Stokrotka na Ułańskiej soki
dotarły 3 czerwca. Dzieci w podziękowaniu zaśpiewały piosenkę panu rozwożącemu soki. Przypomnijmy, ze Agros - Fortuna jest też współorganizatorem
konkursu dla dzieci, o którym piszemy poniżej.

Gmina Zduny

Sekretarz i skarbnik przeszły na emeryturę ·
J
olanta Kliszko, sekretarz gminy Zduny
i Irena Surma, skarbnik, zostały poże
gnane na ostatniej sesji Rady Gminy Zduny
w czwartek 30 maja przez radnych i sołty
sów. Po 41 latach pracy zdecydowały się
obie na wcześniejsze odejście na emeryturę.
Z rąk wójta Jarosława Kwiatkowskiego jak
i przewodniczącego gminy RyszardaAnyszki otrzymały bukiety kwiatów i pamiątko
we dyplomy z podziękowaniami , kwiaty
wręczyli im także sołtysi .

Betonowa kostka będzie na Klickiego

o końca sierpnia tego roku łowicki Zakład Usług Komunalnych ma ułożyć
chodnik z betonowej kostki wzdłuż lewej
Domaniewice
strony ulicy Klickiego - patrząc od centrum.
Właściciele posesji przy tej ulicy, chcący
wyłożyć kostką wjazdy do swoich posesji
zgłosić się do zakładu, podpisać
powinni
mina Domaniewice otrzyma dotację
z Ministerstwa Edukacji Narodowej stosowną umowę i opłacić koszt materiału
i Sportu na budowę sali gimnastycz- lub samemu zakupić kostkę. ZUK ułoży
nej w gimnazjum w wysokości 350 tys. zł. kostkę na wjeździe do posesji bez dodatkoBudowa sali gimnastycznej w gimnazjum
trwa już dwa lata i ma być zakończona
w tym roku, oddanie obiektu planowane jest
we wrześniu. Radni podczas ostatniej sesji
akże w Liceum Ogólnokształcącym nr
rady gminy w dniu 29 maja ~ już
3 przy Armii Krajowej w sobotę 31
zgodę na zawarcie umowy dotyczącej dofi- maja w czasie szkolnego pili:niku odbyło się
nansowania inwestycji i zabezpieczenia pra- referendum w sprawie przystąpienia Polski
widłowego wydatkowania tych śródków do Unii. Tu, inaczej niż w szkołach gdzie
(mwk) jest przeważająca liczba uczniów ze wsi,
w formie weksla.
wypadło ono na korzyść zjednoczenia. Na
Bolimów
99 uczniów, którzy zagłosowali, aż 71 opowiedziało się za wstąpieniem Polski do Unii,

Będzie dotacia

_Obie odchodzące urzędniczki, stojące w
hierarchii urzędniczej w gminy bardzo wysoko, zaraz po wójcie, swoją pracę rozpoczęły w 1962 roku: Jolanta Kliszko l września jako nauczyciel w przedszkolu w Łę
czycy, potem od 1967 roku jako referent w
dziale finansowym w Gromadzkiej Radzie
Narodowej w Zdunach, a od 1973 roku po
refonnie administracyjnej, jako kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego w Zdunach.
dok na str. 6
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wych opłat. Chodnik będzie kosztował miasto 80 tys. zł brutto. Chodnik z drugiej strony nie może być w tym roku wykonany
z uwagi na fakt, że jest to droga powiatowa,
a powiat przeznaczył pieniądze na_jedno·stronny chodnik. Na odcinku od ul. Magazynowej do Parkowej (110 m) ułożony zostanie chodnik o szerokości 2 metrów, natomiast od Parkowej do przejazdu kolejowe(mak)
go(620m)-oszerokości l,Sm.

Trzecie LO za 1iednoc1eniem

T

Za tydzień turniei

najbliższą środę, 11 czerwca o go-

W
W minioną sobotę, 31 maja ośmiu kleryków, w asyście licznie zgromadzonych rodzin, w czasie uroczystej mszy świętej w łowickiej bazylice katedralnej przyjęło z rąk biskupa Alojzego Orszulika święcenia kapłańskie.
Ukoronowali w ten sposób swoje studia i przygotowania do kapłaństwa w
Wyższym Seminarium Duchownym w Łowiczu. Neoprezbiterzy: Paweł
Białkowski ze Skierniewic, Tomasz Cierpikowski z Sannik, Radosław Czarniak z Witonii, Marcin Dyśko z Wysokiennicy, Zbigniew Kie/an z Krzemienicy, Jarosław Łękarski z Jaktorowa, Konrad Świstak z Nowego Miasta nad
Pilicą i Krzysztof Tempczyk z Młodzieszyna, pod koniec tego miesiąca
(tb}
trafią do pracy w parafiach diecezji łowickiej.

W

wloty. W zbiorniku znajdowało się więcej paliwa, nie wiadomo dlaczego skradziono właśnie taką ilość. Niewykluczone, że złodzieje mieli takiej objętości cysternę. Zdarzenie takie miało miejsce Łysz
kowicach po raz pierwszy, ale w naszym
powiecie do kradzieży paliwa dochodziło kilkakrotnie. Budynek stacji ma zamontowany alarm, a teren jest ogrodzony,
zbiorniki na paliwo trudno jest jednak za-

Budowo z zobowq dla dzieci

W

ro.in. władz gminy Bolimów,
powiatu skierniewickiego, straża
ków Ochotniczej Straży Pożarnej i mieszkańców wsi odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod rozbudowę
strażnicy OSP w Sierzchowie. Uroczystość
dała początek zorganizowanemu w tym dniu
festynowi, który odbył się na terenie, gdzie
w tym roku ruszą pełną parą prace przy
rozbudowie. Impreza skierowana była
przede wszystkim do dzieci z racji przypadającego wła$nie w tym dniu ich święta.
Moołv one uczestniciyć w wielu konkut. saaii~wiicilz~ '" „.~~($)
ście

bezpieczające

bezpieczyć.

Sierzchów
minionąniedzielę, l czerwca, w asy-

Krad1iei 4 tysięcy litrów benzyny
nocy z 28 na 29 maja ze stacji paliw
w Łyszkowicach skradziono około
4 tysięcy litrów etyliny 95, właściciele oszacowali straty na około 13 tysięcy złotych.
Do kradzieży doszło w czasie, gdy stacja
była zamknięta, czynna jest ona codziennie w godz. 6-22. Sprawcy dostali się na
teren stacji przecinając łańcuch na jednej
z trzech bram wjazdowych. Paliwo zostało wypompowane poprzez wloty słu
żące . do poJ!liąr~·- k"-~~2Pl1„ p~li~f
w zbiorniku, złodzieje przecięli kłódki za-

dzinie 9.30 na boisku sport.mvym
przy SP Bolimów odbędzie się turniej zabawowo - sportowy dla szkół podstawowych. Organizatorem turnieju, w którym udział weźmie łącznie 36 uczniów, jest
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Bolimowie. Zawodnicy zmierzą się
w przygotowanych dwunastu konkurencjach, min w wyścigu w workach i rzutach
do celu. Nagrodą dla zwycięskiej drużyny
jest puchar, natomiast wszystkie drużyny
otrzymają sprzęt sportowy i dyplomy.

(mWk)

~ ·-- ~-- ~ .... "" .,,...... ., ... u .. . ....

przeciwnych. W czasie pikniku
wiele konkursów dla
uczniów, między innymi turniej ,jeden z
dziesięciu", w którym odpowiadano napytania z wiedzy ogólnej. Zwyciężyła w nim
Marta Majka z klasy la. Odbył się także
konkurs ortograficzny, w którym najlepszą
okazała się być Justyna Skomiał z kl. Ie.
(tb)

a 28

było

odbyło się także

Opowiedz o swoich marzeniach
Wielki konkurs dla dzieci z okazji zbliżających się wakacji.
Nagrody fundują Nowy Łowiczanin i Agros-Fortuna.

T

rwa konkurs dla wszystkich dzieci
z Łowicza, Głowna i okolicy na najładniejszy list, w którym napiszecie
nam o swoich marzeniach wakacyjnych.
Czekamy na listy, w których opiszecie
co chciałybyście robić w wakacje: dokąd pojechać, co zobaczyć, w co się bawić, jak spędzać czas z rodzicami, a
może kogo odwiedzić z rodziny czy
kolegów? Bawić się z pieskiem, pójść
na maliny, biegać po nadmorskim piasku, usiąść z tatą przy ognisku ... ? Słowem: o czym marzycie, gdy myślicie o
wakacjach.
Listy Iiie muszą być długie, ale starajcie się opisać Wasze marzenia barwnie i przede wszystkim szczerze. Podpiszcie je imieniem i nazwiskiem, włóż
cie do koperty i wyślijcie pod adres
naszej redakcji: Nowy Łowiczanin, ul.
Pijarska 3a, 99-400 Łowicz, najpóźniej do czwartku 12 czerwca. Z nadesłanych listów wybierzemy najciekawsze, które nagrodzimy. Główną nagrodą będzie
,

I

Z

radiomagnetofon
dtwarzaczem CD

Dwie pozostałe nagrody fundowane
przez naszą redakcję to ciekawe i cenne
książki. Ale to nie wszystko. Współorgani
zatorem naszego konkw"su jest też AgrosFortuna, znany producent soków Fortuna.
Dzięki tej firmie

kaide z Was
które nadeśle do nas swój list, otrzyma w
podarunku od Agros-Fortuna

zestaw soków
Listę nagrodzonych opublikujemy w
ostatnim przed wakacjami numerze Nowego Łowiczanina, w środę 18 czerwca. Wtedy też napiszemy gdzie i kiedy odbierać
będziecie mogli fundowane przez AgrosFortuna zestawy soków. To już niedługo,
wakacje za pasem! Dajcie głQs Waszym
marzeniąm!

• Redakcj~
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WKIESZENIACH RADNYCH
Renata Balik {SLD) - nie ma zgromadzonych zasobów pieniężnych. Posiada
dom o powierzchni 80 m2 i wartości około
60 tys. zł, tytuł prawny: 1/2 domu - orzeczenie sądowe. W zobowiązaniach pienięż
nych radna wyszcz.ególniłakredytz.aciągnię
ty na remont domu w banku PBG - 7 tys. zł,
kredyt odnawialny zaciągnięty w PBG 4 tys. zł oraz pożyczkę mieszkaniową
z Zakładowego FlDlduszu Mieszkaniowego w wysokości 2 tys. zł. W 2002 roku
osiągnęła następujące dochody: z tytułu zatrudnienia 26.127, 15 zł oraz diety radnej
9.272zł.

Anna Bieguszewska {SLD)-nie ma
zgromadzonych środków pieniężnych. P<>siada mieszkanie własnościowe o powierzchni 59 m2 i wartości 80 tys. zł, użyt
kuje też ogródek działkowy o powierzchni
300 m2 z domkiem letniskowym o wartości
3 tys. zł (tytułpra~y: użytkowanie). Osią,
gnęła w 2002 roku następujące dochody:
z tytułu emerytury: 13.129,17 zł, umowa
zlecenie: 4.465,00 zł, diety radnego: 9.813,00
zł. Jest właścicielką samochodu osobowego
Fiat Seicento z 1997 roku.
Tomasz Fidrych {SLD)- zgromadzone środki pieniężne w walucie polskiej:
15 tys. zł, w walucie obcej: 700 euro. Osią
gnął następujące dochody: 1.500 zł z tytułu
diety radnego, I .OOO zł stypendium od Uniwersytetu Łódzkiego . .zobowiązania finansowe: kredytzaciągniętyw PKO BP-obecna
wartość ok IO tys. zł.
Eugeniusz Funnan (SLD) - zasoby
pieniężne: 23 tys. zł. Posiada mieszkanie
własnościowe o powierzchni 60 m2 i wart<>ści 75 tys. zł, garaż o wartości IO tys. zł.
Składniki mienia ruchomego: samochód OS<>bowy Polonez Caro, rok produkcji: 2000.
Osiągnął dochód z tytułu zatrudnienia
111.437,56 zł, z diety radnego 1.387 zł.
Krzysztof Górski (Jedność Łowic
ka) - za.soby pieniężne: 230 tys. zł,
120 euro. Posiada mieszkanie w Łowiczu
o powierzchni 73;2. m2 i wartości 90 tys. zł,
mieszkanie w Łodzi o powierzchni 64,3
m2 i wartości I OO tys. zł, działkę w Zielkowicach o powierzchni 4.480 m2 i wartości IO tys. zł. Posiada też akcje pracownicze Banku Pekao S.A. o wartości
620 zł i z tego tytułu w ubiegłym roku
osiągnął dochód w wysokości 2 tys. zł.
Mienie ruchome: samochód osobowy
Volkswagen Bora, rok prod. 2000. Zobowiązania pieniężne: kredyt socjalny w
Kredyt Bank w wysokości 30 tys. zł.
W 2002 roku osiągnął dochody z tytułu zatrudnienia: 119.277,30 zł, dieta radnego
16.720zł.

Piotr Jarosz (Wspólnota Łowicka)
- zasoby pieniężne: 12 tys. zł. Prowadził
działalność gospodarczą: kiosk ruchu,
w okresie od marca do paź.dziemika, z tego
tytułu osiągnął przychód w wysokości
33.280 zł, dochód: 1.502,19 zł. Z tytułu
wynagrodzenia za stosunek pracy osiągnął
przychód w wysokości 17.118,29, dochód
16.059,43 zł, dieta radnego: 1.500 zł.
Grzegorz Michalak (Koalicja Ziemi
Łowickiej): środki pieniężne: 50 tys. zł.
Posiada dom o powie17.Chni 170 m2 i wart<>ści 280 tys. zł. 'Osiągnął dochód z tytułu
diety radnego: 1.520 zł.
Dańusz Mroczek (Koalicja Ziemi
Łowickiej): zgromadzone zasoby pienięż
ne: 5 tys. zł, 500 USD, 200 litrów litewskich. Posiada .mieszkanie własnościowe
o powierzchni 56 m2 i wartości 60 tys. zł.
Osiągnął dochód z tytułu pracy 30.786,44
zł, z tytułu diet radnego 9.196 zł. Składniki
mienia ruchomego: samochód osobowy
Daewoo Matiz z 1999 roku- własność Kredyt Bank, do spłaty 4 tys. zł. Zobowiązania
pieniężne: kredyt samochodowy w Kredyt
Bankw Skierniewicach (20 tys. zł)-do spłaty
4 tys. zł, kredyt w Banku Spółdzielczym
w Skierniewicach {IO tys. zł) - do spłaty
3 tys. zł.
Krzysztof Kaliński (Łowicka Platfonna Samorządowa): zasoby pienięż
ne: 97 tys. zł. Posiada dom o powierzchni
130 m2 i wartości 150 tys. zł oraz działkę
o powierzchni 509 m2• Mienie ruchome: samochód osobowy marl<l Seat Toledo {rok
prod. 1997) o wartości 20 tys. zł. Dochód
jego za ubiegły rok z tytułu zatrudnienia
wynosił 36.719;2.4 zł, natomiast z tytułu
pełnienia funkcji przewodniczącego rady
3.000zł.

Krzysztof Olko (Łowicka Platfonna
Samorządowa): osiągnął dochód z tytułu pracy w wysokości 21.600 zł i z tytułu
diet radnych: 760 zł.
Dorota Osowska (Koalicja Ziemi Ło
wickiej): zgromadzone środki pieniężne:
3.347,80 zł. Posiada mieszkanie o powie17.Chni 42, 14 m2 i wartości 50 tys. zł,
drugie mieszkanie o powierzchni 26,40
m2 i wartości 35 tys. zł, gospodarstwo
rolne o powierzchni 1,66 ha i wartości 40
tys. zł - wydzierżawione nieodpłatnie
bratu męża. Osiągnęła dochody: z tytułu
pracy w Szkole Prywatnej „RADDC" 3.480 zł, z tytułu pracy w ZSP Nr 4 w
Łowiczu: 25.861,00 zł, z tytułu pełnienia
funkcji zarządcy Wspólnoty Mieszkani<>wej Kostka 16A- 3.840 zł, diety radnej 760
zł. Mienie ruchome: Daewoo Matiz Friend
z1999r.

Halina Pietrzak (SLD): zgromadzone
środki pieniężne PKO BP: 3.500 zł, BGŻ
Łowicz:

1.500 zł. Posiada mieszkanie wła

snościowe o powierzchni 48, 16 m2 i wartości

50 tys. zł. Osi~ęła dochody: z
umowy zlecenia w Łowickim
Ośrodku Kultury - 288 zł, z tytułu pracy
w Szkole Podstawowej Nr I - 25.962,58
zł, zwrot za wymianę okien z Łowickiej
Spółdzielni Mieszkaniowej - 658,57 zł,
diety radnego - 9 tys. zł, diety członka
Rady Nadzorczej ŁSM - 2 tys. zł.
Marzena Rokicka (Wspólnota Ło
wicka): posiada dom o powiel7.Chni I OO
m2 i wartości I OO tys. zł, tytuł prawny testament rodziców - współwłaściciel,
działkę budowlaną uzbrojoną o wartości
tytułu

Antoni Szalecki (Jedność Łowic
ka): zgromadzone środki pieniężne: 25 tys.
zł, 7 tys. euro, 2.700 USD, papiery wartościowe na kwotę 23 tys. zł. Posiada dom
o powierzchni 130 m2 i wartości 120 tys.
zł (współwłasność z żÓną) i gospodarstwo rolne bez zabudowy. Osiągnął dochody: z KRUS Łowicz 12 tys. zł,
z CKiK Łódż I Otys. zł, 760 zł dieta radnego, udział w komisji przeciwdziałania
alkoholizmowi I. 732,80 zł
Józef Szczepanik (Wspólnota
Samorządowa) posiada dom o powierzchni 136 m2 i wartości 150 tys. zł,
działkę budowlaną 540 m2 oraz działkę
z domem 270 m2 o wartości 50 tys. zł.
Prowadzi działalność gospodarczą i osią
gnął dochód w wysokości 11. 716 zł, dochód z tytułu diety radnego: 8.436 zł.
Mienie ruchome: Ford Focus z 2002 r.
o wartości 55 tys. zł, Volkswagen Transporter z 1994 r. o wartości 20 tys. zł.
Zobowiązania pieniężne: kredyt samochodowy z banku Pekao S.A. w wysokości 30 tys. zł, drugi kredyt w rachunku

Publikować
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Marek Wojtylak (Liga i Sprawiedliwość Ziemi Łowickiej): zgromadzone za-

soby pieniężne: 15 tys. zł w banku PKO
BP (wspólnie z żoną). Posiada mieszkanie
lokatorskie o pow. 60,50 m2 i wartości 35
tys. zł. Osiągnął dochód z tytułu pracy w
wysokości 40.372,58 zł i z tytułu diet radnego: 760 zł.
Ewa Zbudniewek (Wspólnota Samorządowa): zgromadzone środki pieniężne29.709,72 zł, I.369USD, 1.039emu.
Posiada mieszkanie własnościowe o pow.
57 ,8 m2 i wartości 70 tys. zł. Prowadzi
orzecznictwo lekarskie w PW Życie SA
i z tego tytułu osiągnęła dochód w wysok<>ści 12.407 zł. Inne dochody: umowa zlecenie w TUR Warta i przychodni Academos dochód 7.767,81 zł, dieta radnej: 8.436 zł,
emerytura 25.581,63 zł. Mienie ruchome:
samochód osobowy Fiat Cinquecento z
1994r.
Krzysztof Zieliński (Koalicja Ziemi
Łowickiej): zgromadzone środki pienięż
ne: 25 tys. zł. Posiada dom 120 m2 o wart<>ści 200 tys. zł, mieszkanie 65 m2 o wartości
I OO tys. zł (wspólność małżeńska), działkę

czy nie?

Mieszkańcy Łowicza o oświadczeniach majątkowych radnych i urzędników
V

Mieszkaniec Górek: Uważa, :ie tego typu rzeczy jak upublicznianie OOWiadczeó majątkowych to bardzo dobra rzecz. Daje
możliwość kontrolowania tych ludzi, któtzy mają trochęwładzy
muszą się liczyć z tym, ze ktoś ich skontroluje i dobrze się stało, :ie
nie tylko posłowie mają taki obowiąz.ek, ale również samorządow
cy. Mają oni dostęp do samorządowych pieniędzy i muszą cmć,
Ze jest.nad nimi jakaś kontrola
Pan Zdzisław z Łowicza: Teańviadczenia są oficjalne i to na
pewno nie jest wszystko co wyciągają na tych swoich stołkach.
Inaczej nikt by się tam me pchaL Robią przekręty, przeialgi nie
przetargi -wszystko do ich kieszeni idzie - uważa.
Jolanta B. z osiedla Bratkowice: Jest przekonana, iż dla
mieszkańców Łowicza będzie to fascynująca lektura. Przyznaje, iż
sama jest bardzo ciekawa, kto z osób publicznych ile ma, ale gdyby
była samorządowcem, to nie byłaby zachwycona takim prawem
40 ty~. zł. Osiągnęła dochód z tytułu diet
radnego w wysokości 760 zł. Dochód
z tytułu wynagrodzenia - 8.021, 14 zł.
Kazimierz Sobieszek (Wspólnota
Samorządowa): zgromadzone środki pieniężne: 69 tys. zł. Posiada dom 148 m2
o wartości 250 tys. zł (współwłasność
z żoną), gospodarstwo roln<>-leśne o p<>wie17.Chni 2.1071 m2 i wartości 15 tys. zł, z
tego tytułu osiągnął dochód w wysokości
JO tys. zł. Inne nieruchomości: kwiaciarnia
28 m2 o wartości 50 tys. zł, budynek gosp<>darcz.y 44 m2 o wartości 15 tys. zł. Osiągnął
dochody: z tytułu pełnienia obowiązków
społecznych i obywatelskich z Urzędu Miejskiego w Łowiczu: 13.680 zł, z tytułu renty:
8.820 zł. Mienie mchome: samochód OS<>. bowy Daewoo Lanos z 2000 r.

i możliwością lijawniania tego. Gdyby miała mały majątek, wstya gdy duży - bałaby się o swoje be:zpieczeństwo
(kradzieże, porwanie).
dziłaby się tego,

KatarzynaWojdazosiedlaKonopnickiej:Uwa?,a,:leunęd

nicy to zwykli ludzie i ich majątki nie powinny być podawane do
wiadomości publicznej. Powinno to dotyczyć posłów, senatorów
i ludzi zajmujących wy'isre stanowiska państwowe jak bunnistrz,
cz.y starosta, a nie zwykłych łudzi.
Andrzej z Bratkowic: Uważa, iż to dobrze, ż.e takie oświad
czenia są wymagane, ale niekoniecznie jest pl.7.Ckonany, czy trzeba
je publikować. Mówi, ż.e już sama świadomość kontroli powinna
wystarczyć samorzJl.(l.owcom, a dla tych, którzy są nieuczciwi,
niech teoświadczenia sobie leżą i pod koniec kadencji ktoś to moż.e
zweryfikować i ujawnić, gdy wystąpią nieprawidłowości.

bieżącym w wysokości 15 tys. zł, dieta
radnego 8.436 zł.
Bogdan Talarowski (Jedność Ło
wicka) posiada dom o powierzchni ·219 m2
i wartości 230 tys. zł (własność wspóhnał
żeńska), mieszkani~ 72,30 m2 o wartości 80
tys. zł, działkę 1.500 m2 (wartości IO tys.
zł), działkę 496 m2 (wartość I O tys. zł).
Osiągnął dochody: z tytułu pracy w Kolegium Naucz.ycielsk:im i Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczn<>-Pedagogicznej: 66.118;2.8 zł, z tytułu umowy zlecenia:
537,60 zł, inne: 1.770,57, dochód żony:
21.063,85 zł (PIT razem z żoną). Mienie
ruchome: samochód osobowy Fiat Punto
z 1995 r. Zobowiązania: pożyczka z Kasy
Zapomogowo-Pożyczkowej ZNP w wysokości 5 tys. zł.

(iva)
budowlaną

wartości

20 tys. zł
dochód
z tytułu diet radnego w wysokości 8.360 zł.
Tadeusz żaczek (Jedność Łowic
ka): zgromadzone środki pieniężne:
40 tys. zł. Posiada mieszkanie własności<>
we 73 m2 o wartości 73 tys. zł, mieszkanie
własnościowe 36 m2 o wartości 36 tys. zł,
gospodarstwo ogólnorolne o pow. 3,34 ha
i wartości 60 tys. zł z budynkiem murowanym mieszkaniowym i budynkiem gosp<>darczym, tytuł prawny: własność odrębna
składającego oświadczenie. Osiągnął doch<>dy: MWSH-P: 30.894,88 zł, Urząd Miejski
w Łowiczu: 13.775 zł, II Liceum Ogóln<>kształcące: 6.917,59 zł, Zespół Szkół Medycznych: 37.160, 30 zł. Mienie ruchome:
Ford Escort z 1999 r. o wartości 17 tys. zł.
0,76 ha o

(wspólność małżeńska). Osiągnął

Centrum Szkół Prywatnych

lRADIX
SZKOŁY ŚREDNIE ZAOCZNE
(dla absolwentów szkół zasadniczych zawodowych, nauka trwa"3 lata,
czesne płatne 1O miesięcy, możliwość złożenia egzaminu dojrzałości)

Liceum Ogólnokształcące
Liceum Handlowe
- absolwenci uzyskują

tytuł technika

handlowca

POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE
(dla absolwentów szkół średnich, nauka trwa od 2 do 2,5 roku,
czesne płatne 1O miesięcy)
absolwenci uzyskują tytuły technika w specjalnościach:
- technik ekonomista (finanse i rachunkowość)
- pracownik socjalny (pomoc społeczna, bezrobocie i rynek pracy)
- technik administracji
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- technik obsługi turystycznej
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Maciei Mońka drugim wiceburmistrzem
niej fizyki. Przez ostatnie cztery lata był
dyrektorem tejże placówki. ·
W 1998 roku został radnym miejskim,
startował z listy AWS. Wszedł do zarządu
miasta, który wtedy był, wraz z burmistrn:m, władzą wykonawczą w mieście.
Uchodził za jednego z najbardziej zaufanych
Judzi burmistrz.a Budzałka. W 2002 roku
mandatu radnego nie wywalczył.
Mówi, że decyzja o odejściu ze szkoły
nie była łatwa To jednak wielka zmiana
w moim życiu - powiedział nam w ubiegły
czwartek. W ratuszu będzie odpowiedzialny za dziedziny związane z oświatą, kultu.
rą, sportem i promocją,
Przedstawiając Macieja Mońkę i nawiązując do obniżki pensji dla niego samego, burmistrz Ryszard Budzałek powiedział m. in. - Chciałem podziękowac
za uznanie, jakie państwo mi okazali ustalając nowe wynagrodzenie. Myślę, że zaoszczędzone środki pozwolą opłacić druoświatą.
Drugi wiceburmistrz był nauczycielem giego zastępcę. (..)Powołanie drugiego
Łowicka katedra i kościół pijarski posłużyły jako obiekty malarskie dla kandydatów na studentów Politech- w technikum na Blichu, przez 13 lat, uczył wiceburmistrza pozwoli mi leP.iej dopilniki Warszawskiej, którzy już 7 czerwca zdawać będą egzaminy na Wydział architektury tej właśnie uczelni. tam najpierw prn:dmiotów zawodowych nować pozostałe dziedziny.
(mko)
z mechanizacją ro"lnictwa, późJak mówi opiekun przybyłej do Łowicza grupy i pracownik naukowy politechniki Wojciech Domińczak, od związanych
6 lat przyjeżdża do Łowicza z kandydatami na plener przygotowawczy. Tydzień wcześniej byli też w Arkadii.
Panu Wojciechowi łowickie tereny są bliskie, gdyż sam wywodzi się właśnie stąd: jego tata pochodzi
(wcz)
z Pilaszkowa, a mama z Dąbkowic Górnych.
dniu 30 maja, w samo południe Roman Rześny, który był komendandok. ze str. 1
tem łowickiej jednostki Państwowej Straży
Pożarnej przez 11 lat, przekazał obowiązki
swojemu następcy st. kpt. Romanowi Sularzowi. Starosta gratulując nowemu komendantowi, który mieszka w Głownie, ostnegł
go żartobliwie, że ma on przed sobą nieła
twe zadanie, bo „Księżaki wymagające są".
Roman Rześny mimo że został odwoła
7.eŚĆ osób (Dorota Osowska z Koalicji strów z dnia 11 lutego 2003 roku burmi- go i dodatku funkcyjnego, czyli 1.165 zł ny z fi.mkcji komendanta, nadal czuje się straO
81
wysokości
w
stażowy
Ziemi Łowickiej, Krzysztof Kaliński strzowi przysługuje również dodatek oraz dodatek
żakiem i chce pracować w pożarnictwie. Od
z łowickiej Platformy Samorządowej oraz specjalny w wysokości od 20 do 40% zł. Wówczas pensja burmistrza wynosi1 czerwca będzie pracował w dziale preustalood
KazlmierzSobieszek, Marek Wojtyłak, Ewa wynagrodzenia zasadniczego i dodatku łaby 7.832 zł i byłaby wyższa
Komendy Wojewódzkiej Państwo
wencji
Zbudniewek i Józef Szczepanik z grupy sta- funkcyjnego. Wobec powyższego rada nej w listopadzie o 641 zł. Za tak postaStraży Pożarnej w Warszawie.
wej
radnych
8
głosowało
łych zwolenników burmistrz.a) było prn:- była zobowiązana podjąć kolejną uchwa- wionym wnioskiem
Nowy komendant Roman Sularz w 1982 Nowopowołany komendant łowickiej
ciw, a cztery (Tomasz Fidrych z SLD, An- łę, w której określi wysokość dodatku (Ewa Zbudniewek, Krzysztof Górki, Jóukończył Szkołę Chorążych Pożarnic
roku
Wojtylak,
jednostki PSP st. kpt. Roman Sularz.
toni Szalecki, Bogdan Talarowski i Krzysz- specjalnego, jednak można było przy- zef Szczepanik, Marek
Poznaniu. W 1997 roku ukończył
w
twa
tof Górski z grupy ,,rektorskiej") wstrzy- puszczać, że uchwalone nowe wynagro- Krzysztof Kaliński, Dorota Osowska,
studia inżynierskie, obecnie jest w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych
Tomasz Fidrycb, Kazimierz Sobieszek), zaoczne
mały się od głosu. Podziały poszły więc dzenie będzie wyższe .
uzupełniających magister- w Strykowie. Od 1999 roku pracował
studiów
trakcie
w
Przewodniczący rady Krzysztof Ka- 9 (Anna Bieguszewska, Grzegorz Michaw poprn:k klubów.
Głównej Pożarniczej . Ze stra- w Komendzie Powiatowej PSP w Zgierzu
Szkole
w
skich
Rokicka,
Marzena
Poprzednie wynagrodzenie burmistrza liński proponował, by obniżyć burmi- lak, Krzysztof Olko,
żą związany jest od momentu rozpoczęcia na stanowisku naczelnika wydziału kwaterRada Miejska uchwaliła na sesji 27 listo- strzowi wynagrodzenie zasadnicze Dariusz Mroczek, Piotr Jarosz, Krzysz(mko)
studiów, później w 1982 roku pracował mistrzowsko - technicznego.
BaRenata
Pietrzak,
Halina
pada 2002 roku. Wówczas po zsumowa- z 4.530 zł na 4050 zł, przyznać dodatek tof Zieliński,
niu wynagrodzenia zasadniczego, dodat- funkcyjny na taki~ samym poziomie jak lik) było przeciw, a dwóch się wstrzymaku funkcyjnego i dodatku stażowego, bur- zrobiono to w listopadzie, czyli w wyso- ło.
W ten sposób bunnistn będzie zarabiał
mistrz zarabiał 7.191 zł brutto. Jednak kości I. 775 zł, dodatek specjalny "".wy(Inko)
zgodnie z Rozporządzeniem Rady Mini- sokości 20% wynagrodzenia zasadnicze- o 731 zł mniej niż dotychczas.
owicki Zakład Usług Komunalnych prowadzenie kolektorem deszczowym do
.
otrzymał zlecenie i w okresie do 30 paź Bzury.
Zakres prac obejmuje też wykonanie
dziernika tego roku ma wykonać kanalizację
Rada Miejska w Łowiczu
deszczową na 300-metrowym odcinku dwóch odejść z kratami w ul. Grunwaldzul. Gen. Kutrzeby oraz na 33,5 m odcin- kiej. Ponadto ZUK został zobowiązany do
minioną sobotę 31 maja w Gimna- ku ul. Grunwaldzkiej i odcinku Armii Kra- rozbiórki i odtworzenia betonowego chodzjum w Błędowie przy okazji dnia jowej. Miasto zapłaci za te roboty zakła nika w przejściu od ulicy Armii Krajowej
poświęconego Unii Europejskiej, dowi 118.880 zł brutto. Mają one umoż w kierunku Gen. Kutrzeby. Rozpoczęcia
odbyły się konkursy m. in. wiedzy o Unii, liwić odbiór wód opadowych z ulicy robót należy spodziewać się pod koniec
(mak)
plastyczny o Unii, wreszcie konkurs na ha- Grunwaldzkiej i Gen. Kutrzeby i ich od- czerwca
sło zachęcające do wzięcia udziału w referendum. Po rozdaniu nagród przeprowadzoIstotnie zastanawialiśmy się w gronie rad- no próbne referendum. Na pytanie, czy jest
nformacje dotyczące planowanej podwyżki diet radnych miejskich dotarły pod nych, szczególnie związanych z Komisją się za wejściem Polski do Unii czy nie,
koniec ubiegłego tygodnia do redakcji „No- Mieszkaniową, którejjestem przewodniczą 53 uczniów odpowiedziało NIE, a mniej niż . FABRYKA.
regulaw
wego Łowiczanina". Sprawdziliśmy i oka- cym, nad wprowadzeniem zmian
połowa, 23, że TAK. Czuwający nad przeŁowicz, ul. Kaliska 103,
zało się, że przynajmniej w części te nie- minie. Myśleliśmy o tym, żeby obniżyć za- biegiem referendum polonista Marcin KoŁOWICZ
tel.(046)8373279
premiować
i
oficjalne informacje nie były pozbawione sadniczą wysokość ryczałtu
siorek powiedział nam, że spodziewał się
fax 837 47 98 - - - - - sib@winkhaus.com.pl; http:J/www.sib.winkhaus.pl
prawdy. Projekt zmiany regulaminu wy- udział w każdym dodatkowym posiedzeniu. takiego wyniku, młodzież chodząca do gimpłacania diet istotnie był wstępnie przy- Byłby to sposób na docenianie komisji, które nazjum w Błędowie wywodzi się z rodzin
gotowywany przez grupę radnych, w tym spotykają się częściej niż inne, na przykład rolniczych, gdzie jest silne nastawienie anmiędzy innymi przez Dariusza Mrocz- Komisji Mieszkaniowej - powiedział nam tyunijne.
(tb)
ka, jednak został porzucony i nie będzie radny Dariusz Mroczek. Ostatecznie jedw tym roku wdrażany. Trudno jednak jed- nak radni wycofali się z prac nad zmianami.
noznacznie stwierdzić, że uchwała miała - To jednakjest zbyt delikatna sprawa, żeby
wprowadzić podwyżki, ponieważ prace ją teraz wprowadzać pod obrady sesji - połodzieżzZespołu Szkół Ponadgimnad projektem zostały porzucone zanim wiedział nam Dariusz Mrocz.ek.
• Szyba k=1, 1 z ciepłą ramką
nazjalnych nr4 w Łowiczu chce, aby
Zgodnie z obowiązującym regulaminem
został on ostatecznie skonstruowany.
• Okucia Wlnkhaus
Polska znalazła się w Unii EuropejOficjalnie do Biura Rady Miejskiej radny miejski pod warunkiem uczestnictwa
• Mlkrowentylacja gratis
• Wzmocnienia ocynkowane w ramie,
w Łowiczu projekt związany z dietami w jednej sesji w miesiącu i dwóch posiedze- skiej. Tak wykazało referendum przeproskrzydle, słupku
radnych nie wpłynął - co potwierdzono niach komisji otrzymuje 90"/o najniższej pła wadzone w tej szkole w dniach 29 -30 maja
okien do Klienta
nam w ratuszu, tak samo zresztą jak do cy krajowej, co czyni kwotę 800 złotych. Uprawnionych do głosowania było 456" • Bezpłatne pomiary i transport
Przewodniczącego Rady Krzysztofa Ka- Przewodniczący i wiceprzewodniczący uczniów z 15 klas. W referendum udział
lińskiego. Porządek sesjijestjuż podpisa- komisji otrzymują I00% najniższej krajo- wzięło 340 uczniów -74,6% uprawnionych.
ny i nie ma w nim takiego projektu uchwały wej, przewodniczący rady- 150%. Za każ 116, czyli 25,4% nie zagłosowało.
Za przystąpieniem Polski do Unii opo- powiedział nam przewodniczący Ka- dą nieobecność na komisji albo sesji ujmo• 1465 550,wiedziało się 194 uczniów - 57% głosują
liński - Wiem jednak, że był taki projekt wane jest 25% z tej kwoty.
1165
CENY NETTO
'
722,1765
(wa)
głooujących.
144-42%
przeciw
cych,
(mak)
przygotowywany.
29 maja na sesji Rady Miejskiej burmistrz
zadni
. później, I czerwca. Drugim wiceburmistrzem będzie 37-letni Maciej Mońka, dotychczasowy dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej na Blichu.
Maciej Mońka pochodzi z Nowej Suchej, w Łowiczu mieszka od prawie trzynastu lat. W 1990 roku ukończył Wydział techniki rolnej i leśnej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Rok póź
niej ukończył podyplomowe studium pedagogiczne również w SGGW. W 1999 roku
ukończył studia podyplomowe ha Politechnice Warszawskiej i Wojskowej Akademii
Technicznej w zakresie diagnostyki pojazdów. W 2002 roku ukończył kolejne studia
podyplomowe na Uniwersytecie Łódzkim,
tym razem z fizyk.i. W międzyczasie,
w 2000 roku ukończył kurs zarządzania
przedstawił radnym swojego drugiego
stępcę, który objął to stanowisko trzy
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Medal „Serce - Dziecku" przyznawany osobom mającym zasługi
w pracy na rzecz dzieci i młodzieży otrzymał ksiądz Wiesław Frelek,
proboszcz łowickiej parafii na Korabce.

M

edal przyznawany jest przez

dok. ze str. 3

Sekretarz i skarbnik
przeszły na emeryturę
3 maja 1983 roku została
mianowana sekretarzem
urzędu
gminy Zduny,
w 1990 roku po powołaniu
do życia samorządów - sekretarzem gminy. W I 996
roku doceniając jej zaangażo
wanie i doświadczenie zostały docenione: Jolanta Kliszko została wybrana przez
Radę Gminy na zastępcę
wójta gminy Zduny.
Urzędnicza kariera pani
Ireny Surmy także rozpoczę
ła się od szkoły. I lutego 1962
roku została sekretarką Przewodniczący Rady Gminy Ryszard Anyszw Liceum Ogólnokształcą ka wręcza kwiaty sekretarz gminy Jolancie
cym w Zdunach, I pażdzier Kliszko, obok stoi skarbnik gminy Irena Surnika 1965 roku rozpoczęła ma w tle były wójt gminy Zduny Marek Byzdra.
pracę jako referent w wydziale finansowym Powiatowej Rady Na- zawsze otwarty na sprawy społeczne,
rodowej w Łowiczu, od 1966 r. jako księ ludzkie, sumiennie wykonywać obowiąz
gowa od spraw podatkowych w Gro- ki, przestrzegać obowiązujące prawa
madzkiej Radzie Narodowej w Zdunach, i umieć w trudnych sytuacjach utrzymać
potem od 1 stycznia 1973 roku już na wodzy emocje. - Zawsze starałyśmy
w urzędzie gminy jako główny księgowy się postępować kierując się dobrem
budżetu, od 18 czerwca 1990 roku jako
mieszkańców gminy, mamy nadzieję, że
skarbnik gminy.
nasza praca zostanie pozytywnie przez
W czasie pożegnania wójt Jarosław
nich oceniona - powiedziała na sesji JoKwiatkowski podkreślał, że obie panie
lanta Kliszko. Pytane przez nas, czym
zawsze wzorowo wypełniały swoje obosię zajmą na emeryturze obie powiedziały,
wiązki i wśród urzędników gminy należą
że spokojnym planowaniem wyjazdów
do najlepszych. W rozmowie z nami panie przyznały, że swoją pracę zawsze i rekreacją. Wśród upominków, jakie dostatraktowały bardzo ,poważnie i mimo że ły na pożegnanie, znalazły się albumy
przez wiele lat z sobą ściśle współpraco z najciekawszymi miejscami w Europie.
Decyzję o powołaniu nowego sekretawały, nigdy nie dochodziło między nimi
do nieporozumień. Obie podkreśliły, py- rza i skarbnika Rada Gminy podejmie na
tane przez nas o to, jakie wskazówki mogą sesji pod koniec miesiąca. Kandydatury
dać właśnie rozpoczynającym pracę przedstawi wójt.
(tb)
urzędnikom, że dobry urzędnik musi być

bezpłatne korepetycje z matematyki. Dąży do tego, aby parafia była
żową Stowarzyszenia Komitet
zarówno miejscem modlitwy, jak
Dziecka, działającego przy Pałacu
i wypoczynku, spotkań z innymi,
Młodzieży w Łodzi. Wnioskodawrekreacji. Każdego roku w okresie wacami w tym przypadku byli uczniokacji ksiądz organizuje dzieciom
wie Gimnazjum nr 3 w Łowiczu,
i młodzieży kolonie letnie w Sło
w którym ksiądz Frelek uczy religii.
dyczkach koło Zakopanego,
Obszerny wniosek, z dużą liczbą
w czasie ferii zimowych - zimozdjęć, materiałów i artykułów prasowiska. Przede wszystkim zaś
wych, świadczących o wielkich zaksiądz Frelek potrafił od pierwsługachksiędza, który w swoim duszszych dni swojej bytności w parapasterstwie w szczególny sposób
fii na Korabce skupić wokół siebie
upodobał sobie dzieci i młodzież,
dużągrupę dzieci i młodzieży, „ofiaprzesłano do Łodzi, skąd niedawno
rowując im to, co każdemu czło
przyszła odpowiedż, iż ksiądz Frewiekowi, a szczególnie młodemu
lek znalazł się w gronie dziewięciu
jest bardzo potrzebne - przyjaźń
osób, którym medale zostały przyi serce." - Jak wielu jest takich luznane. Odznaczenie dziesiąte przydzi wokół nas? - pytają uczniowie
znaje się instytucji.
z Gimnazjum nr 3.
Uczniowie z Gimnazjum nr 3 na.
Wręczenie medali odbyło się
tę wieść zareagowali entuzjastycz- Ksiądz Wiesław Frelek prezentuje otrzymany 1 czerwca w Łodzi na Placu Szarych
nie. - To najwspanialsza wiadomość
Szeregów, gdzie podczas wojny znajd
- mówili reporterowi NŁ, przyzna- me a1·
dował się obóz koncęntracyjny dla
jąc, iż ksiądz Frelek to osoba najbardziej na wiekiem niezwykłym i wyjątkowym. dziec~ pod pomnikiem Pękniętego Serca
takie wyróżnienie zasługująca - Pan wie, W swojej kapłańskiej i duszpasterskiej pra- Matki. Odbierającemu medal księdzu towajak tu się zmieniło na Korabce odkąd ksiqfiz cy w sposób szczególny upodobał sobie rzyszyła delegacja z Gimnazjum nr 3, r::zę§,ć
jest z nami... Jeden przez drugiego chłopcy dzieci i młodzież. Z pełnym zaangażowa młodzieży była przebrana w ludowe stroje
wymieniali zasługi duchownego, których niem i oddaniem poświęca się pracy z nimi, łowickie, których kolorytem wywołała duże
niemal nie nadąż.aliśmy zapisywać: ksiądz czyniąc tym samym ogromny wkład w wy- zainteresowanie mediów i gości. Ksiądz prowybudował dla nich boisko, organizuje dys- chowanie młodego pokolenia społecznośc~ boszcz był najmłodszym spośród nagrodzokote~ wycieczki w góry, piel~ wnoż- w której pracuje."
nych.
liwia uczniom korzystanie z komputera,
Efekty pracy ks. Frelka widać gołym
9 czerwca w Gimnazjum nr 3 odbędzie
organizuje dla nich korepetycje z różnych okiem, kiedy się przyjedzie na Korabkę. się uroczystość, na której tym razem mło
przedmiotów, w piątki odbywają się spo- W ciągu czterech lat pracy w tej parafii pro- dzież szkoły, jak i społeczność lokalna dziel- Zduny
tkania Katolickiego Stowarzyszenia Mło- boszcz zorganizował boisko do piłki nożnej nicy Korabka podziękują ks. Frelkowi za
dzieży. Zaangażo\\'.anie, z jakim mówili usytuowane na przyległym do kościoła te- zaangażowanie.
o tym, ile ksiądz dla nich znaczy, zarówno renie. W pomieszczeniach parafialnych urzą
Sam ksiądz Frelek, jak zawsze skromny,
jako nauczyciel religii, proboszcz, ale i jako dził kawiarnię, pracownię komputerową, poprzyznaniumumedal~powiedziałNo
przyjaciel, zadziwiło reporteraNŁ. Dla nich bibliotekę, salę rekreacyjną ze stołem do ping- wemu Łowiczaninowi tylko tyle: Nie trakminie Zduny udało się w końc~ po
odpowiedź na pytanie, czy księdzu należy ponga, salę teatralną ze sceną, w której wraz tuję tego wyróżnieniajako nagrodę, ale jako
dwóch nieroZstrzygniętych przetarsię ten medal, nie podlegała dyskusji.
z dziećmi i młodzieżą wystawia spektakle wezwanie do dalszej pracy. Muszę podkre- gach i trwających blisko dwa łata poszukiIstotnie, tak jak czytamy we wniosku o tematyce religijnej, a także świetlicę, ślić, że jest ona owocem nie tylko mojego waniach kupca, sprzedać nieruchomość po
o nadanie medalu: ,,Ksiądz Frelek jest czło- w której organizowane są wspomniane już zaa!lgażowania, ale wielu ludzi.
(wcz) Spółdzielni Budownictwa Wiejskiego znajdującą się w centrum Zdun, przy trasie do
Soboty. W przetargu, który odbył się
Gmina Kiernozia
w czwartek 29 maja, by zachęcić potentjalliska 40 mam z Zielkowic oraz zapro- nych kupców obniżono cenę o 50 % w stoszeni goście wzięli udział w ubie- sunku do pierwotnej wyceny nieruchomoniedzielę 27 lipca w okręgu wy- swój dokładny kalenóarz, a odbywają się
głą sobotę, 31 maja, w spotkaniu zor- ści, wynoszącej niecałe 260 tys. zł.
Do przetargu zgłosiła sięjedynie spółka
borczym nr 1 w gminie Kiernozia, decyzją wojewody łódzkiego. Procedura po- ganizowanym w Domu Ludowym w Zielobejmującym Kiernozię i Natolin Kiemoz- wołania gminnej komisji, komisji okręgowej, kowicach przez członków Związku Mło rodzinna Piotra i Jacka Gajdów ze Złakowa
ki, przeprowadzone zostaną wybory uzu- wysuwania kandydatów przez komitety dzieży Wiejskiej z tej wsi. Mamy mogły Borowego, oni też, decyzją komisji przetarpełniające. Celem wyborów jest wyłonienie wyborczej jest taka sama jak w jesiennych obejrzeć satyryczne scenki w Wykonaniu gowej, spełniając wszystkie warunki zostali
kolorowo przebranych młodych łudzi, właścicielami terenu spółdzielni oferując 130
jednego radnego do rady gminy, z powodu wyborach samorządowych.
wygaśnięcia mandatu Grzegorza BoguckieMiesiąc przed terminem wyborów moż w większości swoich dzieci. Po występach tys. zł - kwotę o ok. 2 tys. zł większą od
go. Jak pisaliśmy, po sesji kwietniowej, rad- na będzie zgłaszać kandydatów na radnych, uczestniczyły w słodkim poczęstunku ceny przetargowej. Wójt gminy Zduny Ja(tb) rosław Kwiatkowski powiedział nam, że
ny ten nie mógł dłużej sprawować funkcji termin ten upływa 27 czerwca o północy. przygotowanym przez ZMW.
z uwagi na to, że prowadzj działalność go- Głosowanie odbywać się będzie w godz.
spodarczą z wykorzystaniem mienia gmi- 6 - 20, tego samego dnia okręgowa komisja
ny, a nowe przepisy w tym zakresie nie policzy głosy i ogłosi wynik wyborów.
pozwalają na to. Wybory uzupełniające mają
(mwk)
Kapitułę Dziecięco- Młodzie

Sprzedano SBW

G

Wybory uzupelniaiqce

W

będq

w lipcu

Dzień Matki wZielkowicach

B

bardzo się cieszy, iż udało się w końcu sprzedać nieruchomość i przekroczyć w budże
cie gminy plan dochodu gminy w dziale
sprzedaży mienia komunalnego o kilkanaście tys. zł. Pozwoli to na pewno wykonać
jeszcze na terenie gminy jakieś zadania -jakie, nie ma jeszcze decyzji.
Jak dowiedzieliśmy się od ojca nowych
właścicieli SBW, nie mają onijeszcze do koń
ca pomysłu na ten teren, jest on jednak bardzo atrakcyjny i widzą spore możliwości
z nim związane. W tym roku będą starali się
wykonać tam pierwsze prace, by cokolwiek
na nim uruchomić. Będzie to prawdopodobnie baza sprzedaży produktów rolnych,
nawozów, pasz, także węgła, może powstanie tam parking dla samochodów ciężaro
wych.
(tb)
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Ostatnie dni komina w Łyszkowicach
LTANA Pharmachce zburzyć górują
cy nad Łyszkowicami komin i starą
kotłownię, sp)JŚCiznępo dawnej łyszkowic
kiej Polfie, a wcz.eśniej- legendamejjużnie
mal cukrowni. Oficjalnie samorząd gminny
jest przeciwny wyburzeniu tego obiektu,
chociaż wiemy, że wśród radnych i mieszkańców gminy zdania na ten temat są podzielone. Ptzeciwnicy takiego rozwiązania
uważają, że komin jest zabytkiem i swojego
rodz.aju symbolem miejscowości. Jako taki
powinien być chroniony, pozostawiony dla
przyszłych pokoleń. Ale są też głosy, że nie
ma w nim nic atrakcyjnego, a pozostawienie
wiąz.ałoby się z koniecznością kosztownego remontu i konserwacji. Poza tym kręcą
się tam złodzieje, jeden z nich uległ w ubiegłym roku poważnemu wypadkowi, gdy
kradł przewody, które były pod napięciem.

A

Wszystko wskazuie, .
ie komin zostanie
zburzony

Kontrowersyjny komin jeszcze można w Łyszkowicach
wkrótce zniknie on z horyzontu tej miejscowości.
styczne elementy zabudowy z tego okresu.
Marian Rożej, szef skierniewickiej delegatury konserwatora zabytków nie dziwi
się, że właściciel chce dokonać rozbiórki.
Uważa, że nie ma podstaw do przeprowadz.enia remontu. Wie, jak obiekt wygląda jest zniszczony, rozszabrowany. Pozostawienie samego komina byłoby absurdem,
bo komin to część kotłowni, a kotłowni już
nie ma - wyniesiono z niej wszystko, co
można było wynieść. Nie ma ani pieców, ani
drzwi. Metalowe drzwi prowadzące do kotłowni skradziono już dawno, kiedy zamontowano nowe,te też padły ofiarą kradzieży.
Obiekt jest zagrożeniem dla bezpieczeń
stwa ludzi, którzy tam wchodzą i kradną.
W żadnym wypadku nie mógłby zostać pozostawiony i nie konserwowany. Jest ekspertyzastanu technicznego, która wskazuje,
w jak fatalnym jest stanie - mówi Marian

Jak się dowiedzieliśmy w skierniewickiej
delegaturze Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków, ani komin, ani kotłownia nie są
zabytkami - nie wpisano ich nigdy do rejestru zabytków.
W Polsce ustawowo chronione są zabytki i dobra kultury, które pnedstawiają wartości historyczne, naukowe lub artystyczne. Inna możliwość uznania obiektu za zabytek to dokonanie zapisu prawem miejscowym, czyli własnym prawem gminnym. Aby tą drogą obiekt uznać
za zabytkowy, musi być tym zainteresowany sam właściciel - bowiem to właśnie
na jego wniosek uruchamiana jest procedura. Właścicielem komina i kotłowni jest
koncern farmaceutyczny ALTANA, wła
ściciel nie ubiegał się o wpisanie obiektu
na listę zabytków - zresztą nie ubiegała
się o to wcześniej także Polfa. W rejeRożej.
strze zabytków znajdują się natomiast 2
budynki mieszkalne w Łyszkowicach, Gmina
komina nie chciała
pochodzące z tego okresu co kotłownia
(II połowa XIX wieku). Wpisano je na
W ubiegłym roku firma farmaceutyczna
listę z uwagi na fakt, że są to charaktery- z Łyszkowic - wówczas Byk Mazovia -

zwróciła się

oglądać,

ściciela, firmy ALTANA Phanna. Infonnacje,jakie uzyskaliśmy pokrywają się z tym,
co wcześniej powiedział nam powiatowy inspektor budowlany Zenon Sokół
i kierownik skierniewickiej delegatury
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Marian Rożej . ALTANA chce zburzyć komin i kotłownię ze wzgl~ na ich nieprzydatność. Brak eksploatacji komina powoduje szybko postępające zniszczenie ze wzglę
du na wilgoć, a jego stan techniczny zagraża
,,nieproszonym gościom". Wcz.eśniej zarząd
Byk Mazovia zwrócił się do gminy z propozycją o zamianę działek. Celem tej zamiany miało być pozyskanie przez obecną ALTANĘ działki przylegającej do terenu nowo
wybudowanego zakładufarmaceutycznego w zamian za inną działkę należącą do
Byk Mazovia, ze stojącym na niej kominem i starą kotłownią - napisała w odpoale wiedzi do naszej redakcji Teresa Witkowska, członek zarządu ALTANA

do gminy Łyszkowice z pro-

A mogło

być

muzeum .

pozycją zamiany terenu z kotłownią na inny.

W rozmowach prowadzonych wówczas
a wójtem gminy Łysz
kowice, pojawiła się myśl o urządzeniu regionalnego muzeum historii przemysłu
w starej kotłowni i połączeniu tego z zamianą działek. Pomysł padł ze strony wójta, a
firmie farmaceutycznej idea taka wydała się
ciekawa Byk Mazovia zaoferował pomoc
w realizacji pomysłu poprzez przekazanie
wybranych maszyn i urządzeń, które były
by eksponatami muzealnymi. Maszyny
z byłej Polfy wybrano, stały przez pewien
czas przygotowane do pnekazania. Nowo
wybrana rada gminy zdecydowała o tym,
aby muzeum nie tworzyć. Tak upadł pomysł zamiany działek.
Na razie nie wiadomo, kiedy komin zostanie rozebrany. ALTANA prowadzi rozmorządu.
mowy z przedstawicielem telefonii komórkowej, która ma na kominie zainstalowaną
AlTANA
swoją anteną. Gdy antena zostanie usunię· rozbiórka nieunikniona . ta, powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego nie będzie miałpodstaw do niewydaZ pytaniami dotyczącymi komina i ko- nia zgody na rozbiórkę.
tłownizwróciliśmysięteżdoprawnegowłaMirosława Wolska - Kobierecka

Propozycja była mocno kontrowersyjna, bo
Byk wskazał wówczas na działkę, na której
znajdaje się budynek OSP w Łyszkowicach.
Radni nie wyrazili zgody na t.ę zamianę, uznając budynki po Polfie za zbyt zdewastowane. Jako gmina jesteśmy za tym, aby nie
rozbierać. To dla niektórych osób jest symbolem Łyszkowic - mówi wójt Włodzi
mieIZ Traut. Osobiście jednak nie dziwi
się właścicielom niemieckiego koncernu,
że chcą się pozbyć kłopotu. Wszyscy
w Łyszkowicach pamiętają jeszcze, że
w ubiegłym roku w kotłowni poraziło prą
dem osobę, która kradła pnewody w celu
ich sprzedania Pomysł zagospodarowania
kotłowni przez gminę upadł, ponieważ przekroczył możliwości finansowe gminnego sa-

HURTOWNIA CEKAMICZNO•BUDOWLANA
Łowicz,

ul. Nadbzurzańska 41
Tel.(046) 837-88-13

między koncernem

22 maja w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Łowiczu około 60 osób przeszło szkolenie z zakresu obsługi
kas fiskalnych : Szkolenie przeprowadzili bezpłatnie specjaliści z firmy PC Marbo. W ubiegłym roku, gdy
PUP zorganizował podobne szkolenie, około 15% przeszkolonych
osób podjęło pracę.
(mko)

Tablicę Starzyńskiemu

D

nia 29 maja na sesji Rady Miejskiej
w Łowiczu radny Marek Wojtylak
złożył interpelację, by ufundować ta-

blicę pamiątkową poświęconą ~tefanowi
Starzyńskiemu, w bieżącym roku bowiem
przypada 11 O. rocznica jego urodzin. Taka
tablica czyniłaby czytelnym związek bohatera z Łowiczem - powiedział na sesji Wojtylak. Radny proponowałby umieszczenie jej
na ulicy Zduńskiej 34, gdzie bracia Starzyń
scy mieszkali w latach 1896-1907 oraz dokonanie jej uroczystego odsłonięcia 15 sierpnia lub 11 listopada bieżącego roku. Na następną sesję Rady Miejskiej, która odbę_dzie
się 26 czerwca ma zostać sporządzona deklaracja, w której określony będzie szczegółowy sposób realizacji pnedsięwzi«(Cia
, (mko)

lwtech zrobi oświetlenie
na Tuszewskiej
akład Usług Technicznych lwtech Ro-

Z

berta

Iwańskiego

z

Łowicza został

wyłoniony w przetargu na wykonaw-

cę budowy oświetlenia ulicznego w ulicach
Tuszewskiej, Topazowej i Bursztynowej
w Łowiczu, na powstającym osiedlu domków jednorodzinnych na osiedlu Bratkowice. Na przetarg wpłynęły trzy oferty. Oferta lwtechu była najtańsza. Różnica pomię
dzy nią a ofertą najdroższą wynosiła około
10 tys. zł. Miasto zapłaci 34.016,40 zł+ 7%
VAT. Oświetlenie ma zostać wykonanie w
ciągu 18 dni od daty podpisania umowy.

~w IGLOO u MARKA KUPISZ
~
RÓŻNE MARKOWE MEDIA

Poleca po atrakcyjnych cenach:
glazurę, terakotę polskich i zagranicznych firm
w dużym wyborze i kolorystyce
•!• kleje, fugi, listwy wykończeniowe
~~
(Atlas, Ceresit)
•!•farby, lakiery,rozpuszczalniki
•!• gipsy, gładzie, masy wyrównujące
•!•płyty gipsowe KNAUF
•!• artykuły sanitarne: wanny, zlewy, baterie itp.
•!• artykuły ścierne, wyroby glazurnicze
~

•!•

'ATLAS

~

• PRALKk
AUT OMATYCZNA • 699 zł
•

SANPLASr

TRANSPORT

GRATIS

CHŁODZIARKO

·ZAMRAżARKA • 899 zł
• ODKURZACZ • 99 zł
• MIKROFALA • 249 zł
• CZAJNIK ELEKTRYCZNY • 39zł

,

•!• systemy kanalizacji PCV

ZAJRZYJ KONIECZNIE • SPKAWDZ • KUP

Hurtownia czynna w godz. 7°0 -18° 0 , soboty 7° 0 -16° 0
R-26

U NAS DROGI JEST TYLKO KLIENT!

R-29
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Budowle z surowców wtórnych ·

KOLEJKA PO CZTERY MAtE KOtKA J

edną z atrakcji sobotnich za-

w SP w Kiernozi z okazji
Dnia Dziecka i Dnia Sportu był
konkurs na o wykonanie „budowli"
z butelek po napojach i taśmy klejitcej. Przygotowania do konkursu rozpocręly się kilka dni wcześniej. Dzit>ci przynosiły butelki, rozmawiały
na temat surowców wtórnych podczas szkolnych lekcji, dowiedziały się
o tym, że butelki tego typu rozkłada
ją się w środowisku 300 lat i dlatego
nie powinny trafiać na śmietnik.
Dzięki liC211ym atrakcjom dzieci
nie ubolewały, że trzeba przyjść do
szkoły w sobotę, bowiem w szkolnym salach mamyprzygotowały dla
nich napoje i słodycze, a przy szkole rozegrano maraton trzeźwości.
Butelkowe prace powstawały natomiast na wybiegu za szkolą, przy
ich konstruowaniu zaangażowani
byli nie tylko UC211iowie, ale te'i: rodzice i nauczyciele. Okaz.ało się, że
z butelek można zrobić np. studnię,
wieżę, kwiaty, zamek, budę i psa,
jęć

Dwudniowy Dzień Dziecka,
zorganizowan y 31 maja
i 1 czerwca pod hasłem
"Moje spotkanie z motoryzacją" przy salonie samochodowym Renault Stefana
Wiernickiego w Łowiczu
przerósł pod względem zainteresowania najśmielsze
oczekiwania organizatorów.

J

ak magnes przyciągnęła mło
dzież i dzieci możliwość przeje-

chania się czterokołowym pojazdem
po wybudowanym specjalnie na tę
okazję torz.ecrossowym. .syn widział
taki pojaz.d na filmach i od dawna
marzył, by się na nim przejechać,
a gdy dowiedział się, że tu będzie taka
możliwość, to nie było innego wyjścia, jak tyYw tu z nim przyjechać powiedział nam pan Paweł, ojciec
dziesięcioletniego Krzysia, który po
skończonejjeżdzie czterokołowcem
wrażenia wykrzyczał -

pytany o
Super!!!

Każdy młody człowiek mógł przejechać czterokołowcem
torze crossowym. Radość była wielka.

maksymalnie trzy

Rower z motorkiem
Ale nie tylko

czterokołowce

można było obejrzeć i wypróbować
na drodze. Były także motorowery
i skutery. Najciekawszym był mo-

Po zamontowaniu takiego silnika na rower
mnieć o pedałowaniu pod wiatr.
powiedział

Stefan Wiernicki
nam, że czterokołowiec, na któcym można było pojeź.dzi.ć na torze przy salonie ma moc 8,5 koni
mechanicznych, pojemność 80 cm3
i bardzo lekką konstrukcję. By był
on bezpieczny dla jeżdżących na
nim młodych ludzi, silnik został
maksymalnie zdławiony. Dodatkowo jeden z pracowników salonu chodził za jeżdżącymi ze smy-

możemy

zapo-

cz.ą podłączoną do włącznika

silnika, by w przypadku utraty panawania nad pojazdem silnik wyłączyć. Kolejka pragnących zasiąść za kierownicą czterokołow
ca nie malała ani na moment. Jak
dowiedzieliśmy się od Stefana
Wiernickiego ci, którzy nie zdą
żyli przejechać się na czterokołowcu, mogą to jeszcze zrobić
przez najbliższe kilka dni.

torower na silnik elektryczny, bardzo cichy, mogący rozwinąć pręd
kość do 20 km/h. Dużym zainteresowaniem cieszył się także silnik
.spalinowy zakładany na tylne lub
prz.ednie koło roweru. Choć rower
wyposażony w takie urządzenie
wyglądał dość dziwnie, jednak prosta obsługa i możliwość osiągnięcia
prędkości do 40 kmlh przekonywała wielu. Napęd . ten znalazł te'i: od
razu w sobotę nabywcę, był nim
mężczyzna, który przyszedł z modelem takiego napędu z lat pięćdzie
siątych, ale niestety zepsutym.
Nowy silnik kupił prawie od razu,
chwaląc, że z doświadcz.enia wie, że
jest to bardzo wygodne i świetnie
się sprawdza w ezlisie jazdy zarówno po mie.5cie,jak i na drogach podmiejskich.
Sprzedano w sobotę także jeden
ze skuterów. Nabywczynią okazała
się pani spod Sochaczewa, która
uznała go za świetny środek loko-

okrążenia

na

mocji w celach rekreacyjnych i na
krótkich dystansach. Zresztą do Sochaczewa zauroczona nowym nabytkiem, pojechała samodzielnie
konwojowana przez męża, który zasiadł za kierownicąsamochodu, którym wspólnie z dziećmi przyjechali. Dużym zainteresowaniem cieszył
się także motorower utrzymany
w konwencji motorów tradycyjnych
typu Harley - Dvidson czy raczej
Indiana. Choć niewiele osób na nim
mogło odbyć przejażdżkę, to jednak sporo było oglądających.
Dzień Dziecka obfitował w nagrody, które losowano wśród tych,
którzy zdecydowali się przejechać
czterokołowcem. Dla najmłodszych
były także lody, których rozdano
ponad 1500.
Wszystkie pojazdy, które
u Wiernickiego można było zobaczyć w weekend, pochodzą od ich
dystrybutora w Polsce, wrocław
skiej firmy Mirex. Są one produkcji
tajwańskiej, chińskiej i koreańskiej.
Salon Wiernickiego podpisał z fumą
umowę, zgodnie z którą stał się jedynym dystrybutorem tych pojazdów na teren województwa łódz
(tb)
kiego.

Uczniowie z klasy VI samodzielnie wykonywali swoją
butelkową budowlę.

a nawet fotel. Po zako.ńczonej imprezie teren posprzątano, a „dzieła"
dzieci z.abrała ze szkoły firma ,,EkoSerwis", która m. in. odzyskuje surowce wtórne.
(mwk)

Pielgrzymka do Fatimy i nie tylko

P

11 noclegów ze śniadaniami i obia-

arafia katedralna przyjmuje
zapisy na dwutygodniową, zaplanowaną na 5-18
września pielgrzymkę do Francji,
Hiszpanii i Portugalii, której podstawowym celem będzie Fatima.
W programie także m. in. La Salette,
Lourdes, Saragossa, Lizbona, Madryt, Barcelona, Montserrat, Monaco i Monte Carlo. Koszt wynosi
2.350 zł. Cena obejmuje jazdę autokarem (z klimatyzacją, WC, cafe barem, video), ubezpieczenieNW i KL,

dokolacją, opiekę pilota. Pielgrzymi

już

będąmusielizabraćokoło !Oeurona
bilety wstępu, we własnym zakresie pokryć koszt ubezpieczenia bagażu, ceny posiłków w drodze
i napojów.
W pielgrzymce mogą wziąć
udział wszyscy chętni z diecezji ło
wickiej, zapisy będą przyjmowane
do końca czerwca w kancelarii parafii katedralnej w ŁowieztL
(mwk)

ZHP no Czoikoch

P

onad 40 druhów i druhen z
czterech drużyn harcerskich
i jednej gromady zuchowskiej z łowickiego hufca Związku
Harcerstwa Polskiego wzięło
udział w miniony weekend 30 maja
- 1 czerwca w biwaku na terenie
poligonu na Czajkach. Było rozbijanie namiotów, świeczowisko
poświęcone postaci Aleksandra
Kamińskiego - patrona chorągwi
łódzkiej, bieg patrolowy, potem
odważniejsi harcerze mieli możli
wość wspięcia się i zjechania na

linach z drz.ew, a także zapoznania się ze ratowniczym sprzętem
straż.ackimipodziwianiawidoków

z wysokości 7 pięter, na które podnosił śmiałków hydrauliczny podnośnik, który przyjechał z jednostki Państwowej Straży Pożar
nej z Łowicza i inne atraktje. Oprócz
tego o godz. 3 w nocy odbyło się
przyjęcie nowego członka do
29. WH Rara Avis (Biały Kruk).
Ogniska nie rozpalono ze wzglę
du na zagrożenie pożarowe.
(tb)
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~ oprocento wanie!

Łowicz,

OLEJOWYCH

./ czyszczenie ./ regulacja ./ analiza spalin

(WU'ISlm nPY)

oferuje: „KOPER11 Spółka Jawna
PILASZKÓW k. lOWICZA

P.H. ,,AGRCM>UEr'

AUTO-SZVBY
SPRZEDAŻ - MONTAŻ
samochody osobowe,

KOTŁOWNI
SERWIS
oleiowych i gazowych
SERDECZNIE ZAPRASZAM Y
ZRÓB TO TERAZ!

ul. 3 Maja 5, tel. 837-31-27
Skierniewice, ul. Pomologiczna 8
R· 3
0461832-18-74 ; www.arsil.biz

R-7

ciężarowe

Łódź, ul. Inflancka 32, tel. 659-88-66

CZ~ŚCI VW BUS T.-4
BLACHY, LAMPY I INNE~

111771179
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• GOTÓWKA - BEZ PORĘCZYCIEL/
• POJAZDY I NIERUCHOMOŚCI
• BUDOWY I REMONTY
• DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARC ZA
•ROLNICTWO
• POD HIPOTEKĘ
• KONSOLIDAC YJNY
ZNIŻKI DLA STAŁYCH KLIENTÓW
SZVBKO I KOMPLEKSOW O
Łowicz,

GWARANCJA FACHOWOŚCI !

Pawła
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KREDYT Y LEASING

NAPRAWA

ul. Jana

tel. (0-46) 837-57-50, 837-52-83 ~

OKNA I DRZWI PCV

;;~ CEłHRUM<~

OKNA DRZWI DREWNIANE

DRZWI PRZESUWHYCH

renomowan1ch firm VEKA. ALUPLAS't THYSSN
na okuciach firmy WINKHAUS i ROTI'O
firmy FERN_o, PORTA

Szafy wnękowe z drzwiami
przesuwany mi i składanymi

ROLETJ, ZALUZJE.
WERnKAl.E, MOSKRIEIY

NOWOCZESNE ZABUDOWY WNĘTRZ
• NĄJNIŻSZE CENY

poleca Firma MARON: Nowy Rynek 8
(za pralnią chemiczną) tel. (0-46) 837-90-69

REWELACYJNIE NISKIE CENY ~

MEBLE KVCHENNE NA WYMIAR
Łowicz,

...

Nowy Rynek 16,

te1. co-4&) 837-89-01, o-so2-384-929
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BARW I DZWl~KOW
Łowickie pasiaki pojechały

do Tomaszowa Lubelskiego i Nowego Sącza
wie główne nagrody Ogólnopolskich Spotkań Folklorystycznych Łowicz 2003 „O łowicki
pasiak", które odbyły się w miniony weekend 31 maja - 1 czerwca na
łowickiej muszli koncertowej - łowickie pasiaki oprawione w ramy
i nagrody pieniężne po 2 tys. zł trafiły: w pierwszej kategorii zespołów opracowanych, do zespołu

D

dziesięć zespołów tańce i usłyszeć
regionów
folklorystycznych Polski. Szczególnie ciepło przyjęci zostali oczywiście żywiołowi górale, których reprezentowały w tym roku aż trzy
z.espoły: ,,Spod Kicek" z Mordarlri
koło Limanowej, „Koniaków"
z Koniakowa z Beskidu Ślą,ili.ego
i „Sądeczanie" z Nowego Sącza.
śpiewy najważniejszych

"Bzuny" z tukowa w programie tańców kaszubskich.

Poligrodzianie z Poznania mieli na spotkaniach kilka wcieleń tu w strojach rzeszowskich.
„Sądeczanie" zNowegoSącza,a

w kategorii

zespołów

autentycznychdozespołu „Roztocze'' zTomaszowaLubelskiegoza„Weseleluhelskie". Dwie pierwsze nagrody w
kategorii zespołów opracowanych
w wysokości po 1.200 zł zostały
przyznane dla zespołów „Poligrodzianle" z Poznania i „t<Jcw'' ze
Szczecina za różnorodność prezen-

Mocnym punktem występów na
muszli był także zespół ,,Baiuny''
z ŻUkowa, którzy pokazał wszystko to, co najpiękniejsze w folklorze
kaszubskim, łącznie z diabelskimi
skrzypcami i dwoma byrczy basami na koński włos i krowi łańcuch instrumentami ludowymi charakterystycznymi dla tego regionu.

gości i jest dowodem na to, że Ło wanieciekawskichłowiczan. Jednak
wicz nie ma się czego się wstydzić, nie tylko ich można było zobaczyć
jeślichodziofolklor.Nasceniemusz w takiej sytuacji. Na scenie króloli zaistniały także grupy folklory- wała przede wszystkim młodość, jestyczne z Pnedszkoli nr l, 3, 4, i 7 dynie w przypadku zespołu z Kooraz Szkół Podstawowych nr 2 i 4 niakowa wystąpiły nestodci, czaruoraz z Zielkowic.
jąc widownię dojrzałymi kobiecymi
Atmosfera w czasie Spotkań była głosami.
szczególna, otoczenie muszli konJedynymi uczestnikami Spocertowej sprawiało niesamowite tkań, którzy mieli powody do nawrażenie, gdy już pod wieczór ko- rzekania, byli twórcy ludowi prólorowy thun ubrany w stroje ludo- bujący sprzedać swoje wyroby,
we, z kilku ró:lnych zespołów, wy- bo chętnych na nie było jak na lemieszany, tłoczył się na schodach karstwo. Widzowie mogli być zabudynku. Mimo trwającego na sce- chwyceni.
nie występu było słychać zza muszli czy z boków ciche pogrywania
Goście z za ranią
rozgrzewających się kapel, czy
śpiew szykujących się do występu
W czasie trwania festiwalu swoje
zespołów. Górale z zespołu ,,Ko- walory turystyczne prezentowało
niaków'' nawet znaleźli sobie w cie- także blisko pięciotysięczne mianiu muszli ustronne miejsce, gdzie steczko Montoire-sur-le Loir, leżą
przed występem ćwiczyli taniec, ce nad Loarą dwieście kilometrów
dodatkowo wzbudzając zaintereso- od Paryża. Na stoisku można było

Jednakbezwątpienianajwspania-

spróbować tamtejszych lokalnych
przysmaków, obejrzeć i dostać foldery, niestety wszystkie w języku
francuskim. Gościem spotkań był
mer, we Francji odpowiednik naszego burmistrza, Montoire-sur-le Loir,
Michel Cureau, który w czasie
swojego wystąpienia nie tylko opowiedział o swoim mieście, jego położeniu, ale także zadeklarował chęć
podpisania porozwnienia o rozpoczęciu współpracy jego francuskiego miasteczka z Łowiczem. Jak powiedział, Łowicz byłby pierWszym
miastem partnerskim Montoire-surle Loir. Współpraca polegałaby na
wymianie przede wszystkim doświadczeń w rozwijaniu turystyki
i organizowaniu festiwali folklorystycznych, francuskie miasteczko
organizuje od 30 lat jeden z najwięk
szych w swojej ojczyźnie .między
narodowych festiwali folklorystycznych, który trwa aż tydzień. Fran-

cuzi starali sięjaknajmocniej wykoczas na Spotkaniach, zbierali wizytówki od zespołów, które
występowały i nie ukrywali, że robią to po to, by jeden z nich zaprosić
na swój festiwal w przyszłym roku.
Oprócz tego do Łowicza przyjechalasiedmioosobowadelegacjaambasady Szwecji. Na jej czele stał
Hans Andersson, zastępca ambasadora Szwecji w Polsce, będący
jednocześnie w randze ministra.
Obecny był też I sekretarz ambasadyM"
Benthe, obaj z małżon
kami. Szwedzi wystąpili przed ło
wiczanami w strojach ludowych
trzech regionów swego kraju,
przywieźli ze sobą wystawę
przedstawiającą kilkadziesiąt strojów ludowych ze wszystkich regionów Szwecji, częstowali
szwedzkimi krake.rsami i serem,
rozdawali także sporą ilość materiałów w języku polskim.
rzystać

(tb)

lej wypadli laureaci - ,,Sądeczanie" - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - i ,,Roztocze". Oba z.espoły pokazaPowiatowy Dzień Dziecka w Maurzycach
ły niezwykle wysoki poziom, co
podkreślała Mira Bobrowska choreograf; folklorysta i przewodniczą
ca komisji oceniającej występujące
z.espoły. Warte podkreślenia jesttakże to, że na scenie muszli zaistniały
obie sekcje- młodsza i starsza- Dziecięcej Kapeli Ludowej „Pasiac;z..
owiatowy Dzień Dziecka
szwedzkiej literatury dziecięcej Pipi
kl", kierowanej przez Eugeniusza
w Maurzycach, który odLangstnunpf oraz wikingów. Cie- Strycharskiego oraz „Koderkl''
był się w piątek 30 maja
kawie wypadły dziewczęta z Gimdziałające przy LOK Poziom ich
zgromadził w tym roku blisko 300
nazjum w Kocierzewie, które wywystępu, momentami dorównujący
młodych uczniów z 11 szkół gimnakorzystując stare firanki i czarne
zespołom startującym w konkursie
zjalnych z terenu powiatu łowickie
sukienki, przeistoczyły się w howywołał lawinę pochwał ze strony
go. Uczniowie ci tradycyjnie już rylenderl<:i w strojach ludowych
walizowali ze sobą w przygotowaNiezwykłym elementem Dnia
nych przez organizatorów konkuDziecka w Skansenie było dyktanrencjach. Tym razem każda ze szkół
do, które odbyło się w jednej z sal
wcześniej wylosowała jeden z krachałupy łowickiej, zaadaptowanej
jów unijnych, by zaprezentować go
na potrzeby szkoły sprzed Il wojw skansenie w trzech kategoriach:
ny światowej. Delegaci szkół pisali
prezentacji artystycznej, występu
prawdziwymi stalówkami maczawzorowanego na konkursie piosenjąc je w pojemniczkach z atramenki Eurowizji i wykonania komiksu,
tem, kleksów nie brakowało. Anna
w którym szkoły miały potrakto- Justyna Koza i Ania Ozimek
z Gimnazjum w Kocierzewie Grzegory z gimnazjum pijarskiego
wać z humorem jedną z cech wymiała z nimi chyba najwięcej proPołudniowym, w tradycyjnych strojach holenderskich.
losowanego kraju. Ponieważ więk
blemów. Pierwsze miejsce w dyksu.:ii:.kookurencjinależaladoscenicz drugiemiejscepu,edstawiło program w Błędowie uczniowie pokazali tra- tandzie zajął Lukasz Panek z Gimnych, młodzież z ochotą zajmowała o Austrii, natomiast gimnazjum dycyjne popijanie przez Brytyjczy- nazjum w Popowie, druga była
ławki pIZed estradą, by móc zoba- w Bielawach, które zajęło trzecie ków herbaty i ich postrzeganie resz- Marta Wódka z Gimnazjum
czyć programy swoich konkurentów. miejsce -o Finlandii.
ty świata z punktu widzenia narodu w Nowych l.clunach.
Każda ze szkół prezentowała .wyspiarskiego, Zespół Szkół z OdZwyciężyło Gimnazjum w NoDzień Dziecka w Skansenie zaTaniec na beczce w wykonaniu górali z Koniakowa był chy- wych Zdunach, które przedstawiło inny kraj starając się pokazać jego działami Integracyjnymi nr 4 wł..o kończył się występem zespołu
ba najbardziej widowiskowym elementem festiwalowych pre- program o Grecj~ Pijarskie Gimna- charakterystyczne cechy , tak jak na wiczu, ponieważ wylosował Szwe- „The King's Friends" i dyskoteką.
zjum Królowej Pokoju, które zajęło przykład w przypadku Gimnazjum cjępokazałnajpopulamiejsząpostać
(tb)
zentacji.

towanego programu oraz stylowe
jego wykonanie. W drugiej kategorii
dwie pierwsze nagrody w wysokości po 1.200 zł otrzymały zespoły
„Koniaków" z Koniakowa i
„Spod Kicek" z Mordarlci k Liman.owej za szczególną troskę o zachowanie tradycyjnej kultury własnego regionu i jej popularyzację.
Oprócz tego było sporo drobniejszych nagród
Podobnie jak rok temu, tak i tym
razem spotkania, które odbyły się
na łowickiej muszli stały się dużym
wydarzeniem kultmalnym: Mogliśmy zobaczyć, prezentowane przez

Dyktando pisane stalówką
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TAM·TRZEBA POJECHAC czyli nietypowa lekcia wSP 4

rofesor Jerzy Chołubiec - znany za- uczniowie chłonęli z niezwykłym zainterówno w kraju, jak i na świecie spe- resowaniem, a skupieniu sprzyjała rówcjalista od dawnego oświetlenia, au- nież atmosfera spotkania - półmrok, zator licznych publikacji, kolekcjoner lamp palone świece, pełgające ogniki. Na koi konsultant z tego zakresu przy wielu niec profesor opowiedział o swojej pracy
filmach historycznych, odwiedził w śro nad filmami „Ogniem i Mieczem" oraz
dę 28 maja Szkołę Podstawową nr 4 „Pan Tadeusz". Wspomniał, iż nie zaprow Łowiczu, aby opowiedzieć o swojej szono go do ekranizacji „Starej Baśni"
pasji, pracy nad filmami i zaprezentować
ciekawe eksponaty ze swej kolekcji,
w której znajdują się m. in. iampy ze starożytnego Rzymu i z XV wieku.
Na początku spotkania głos zabrali
uczniowie z działającego w szkole koła
regionalnego, którzy przedstawili historię oświetlenia od prymitywnego ognia,
aż po przełomowy wynalazek Ignacego
Łukasiewicza - konstruktora pierwszej
lampy naftowej. Uczniowie przytoczyli
też wiele powiedzeń związanych
z ogniem, świecą i lampą, jakie funkcjonują w języku polskim, np. dolewać oliwy do ognia, stawiać kogoś na świeczni
Uczestnicy wycieczki przed cmentarzem w Katyniu.
ku, szukać kogoś ze świecą, czy lampa Profesor Jerzy Chołubiec prezentuje tylko niewielką cząstkę ze swoAlladyna
nych z Łowiczem. Dłużej zatrzymywa- kę do Łowicza dla grupy uczniów ze SmoProfesor Chołubiec uzupełnił wypo- jej kolekcji. Resztę lamp podziwiać
1iśmy się przy tych z nauczycielami leńska. Postaramy się w tym pomóc.
wiedzi uczniów, zawierając w swoim można w muzeum w Koninie.
i uczniami naszej szkoły. Zapaliliśmy zniW drodze powrotnej zobaczyliśmy „wykładzie" szereg ciekawostek i posił
cze. Ogromne wrażenie robi głos dzwo- Stołpce.
kując się slajdami. Młodzież mogła się do- i już wkradł się błąd - ponieważ chaty
nu, który jest umieszczony poniżej poZapamiętaliśmy serdecznych i otwar- wiedzieć m. in. o tym, iż w dawnej Polsce oświetlane są lampami, których w tamwierzchni ziemi, tak, aby go słyszeli tych Rosjan i Białorusinów. Oni sami pod- górnikom przyświecały przy pracy lam- tym okresie na ziemiach polskich nie
przede wszystkim ONI.
kreślają: „przecież my Słowianie". Ser- py łojowe. Każdy górnik dostawał wy- było.
Pojechaliśmy też do Griazowca. Byli- decznie dziękujemy Panu Wojciechowi dzieloną porcję łoju, bo gdyby dostał za
Wiele faktów, jakie przytaczał profeśmy na stacji kolejowej, do której przy- Urbankowi za tę pouczającą i potrzebną dużo, po prostu by ją zjadł. Czarna świe sor, było dla słuchaczy nowością, wiele
wozili oficerów z odległego o około lekcję historii. Tam trzeba pojechać. ca stosowana była w średniowieczu przy zaskakiwało - jak np. fakt zjadania przez
250 kilometrów Kozielska. Patrzyliśmy
Agata Rybus, Katarzyna Majtczak, ekskomunice, kiedy kapłan rzucał ją pod górników łoju przeznaczonego do lamna nieduże i stare drewniane domy tuż
Agata Urbanek, Katarzyna Gładka, nogi wyklętego, a w XVI wieku domo- pek, tak iż wszyscy zgodnie przyznaprzy stacji i tuż przy drodze, które przePiotr Budzyński, Karol Wieteska stwa w Polsce oświetlały rzucane na ruszt wali, że nietypowa lekcja była bardzo
cież pamiętają te wydarzenia.
i nauczyciel historii KrzysztofKaliński smolne drzazgi. Wszystkie te opowieści udana.
(wcz)
A później zwiedzaliśmy Smoleńsk.
Byliśmy w Soborze Uspieńskim, zbudowanym na pamiątkę zwycięstw nad Polakami w X.VII wieku, chodziliśmy po
akończyły sięjuż egzaminy matusławnych i ogromnych murach miejskich,
W II LO przy ul. Ułańskiej do egzami- nie przebrnęło przez egzamin ustny z ojbyliśmy na polskim cmentarzu i przy polralne w szkołach średnich, absol- nów dopuszczono wszystkich 101 absol- czystego języka. Rozdanie świadectw mawenci w tym tygodniu odbierają wentów, 3 osoby nie zdały egzaminu pi- turalnych odbę:lzie się w sobotę, 7 czerwca
skim neogotyckim kościele. Oprowadzała nas dziennikarka Anna, Polka mieszka- swoje świadectwa.
semnego z języka polskiego. Pozostałe osoW ZSP nr 3 przy ul. Powstańców matuW I Liceum Ogólnokształcącym im. by przeszły pomyślnie przez wszystkie ry skończyły się w poniedziałek,
jąca tam na stałe. Założyła polską szkołę
niedzielną, w której uczy się około 100 J. Chełmońskiego matura skończyła się części matury. Rozdanie świadectwa zapla- 2 czerwca. Spośród 78 tegorocznych abdzieci. Spotkaliśmy się także z rówieśni w czwartek, 29 maja szczęśliwie dla nowano na 6 czerwca WZSPnr2naBlichu solwentów jedna osoba nie zdała pisemnekami, rozmawialiśmy, słuchaliśmy ich wszystkich 163 tegorocznych absolwen- przystąpiło do matur 77 uczniów, go egzaminu z języka polskiego, niestety piosenek i tańczyliśmy na dyskotece. Pan tów szkoły. Rozdanie świadectw matu- 3 osoby nie zdały pisemnego egzaminu 1O uczniom nie powiodło się na ustnym
Urbanek planuje zorganizować wyciecz- ralnych odbyło się w środę, 4 czerwca.
z języka polskiego. Kilku innych uczniów egzaminie, również z polskiego.
(mwk)

Młodzież z
dniach 22 - 24 maja byliśmy z naszym nauczycielem historii
Krzysztofem Kalińskim w Katyniu
i Smoleńsku. Wycieczkę zorganizował jej
przewodnik, pan Wojciech Urbanek. Była
ona dla nas nagrodą za sukcesy w olimpiadzie „Losy Polaków na Wschodzie"
i zainteresowanie tematami agresji radzieckiej 17 września 1939 roku, Katynia, wywózki Polaków w głąb ZSRR.
Wyjechaliśmy rano w czwartek, gdy
miasto jeszcze spało. Najpierw zrobiliśmy sobie zdjęcie przy tablicy informującej o pobycie w Łowiczu Napoleona I.
Mieliśmy przecież jechać m. in. do Smoleńska, pod którym cesarz Francuzów
stoczył ciężką bitwę ..
Jechaliśmy przez Białoruś. Patrzyliśmy na biedne wsie i spokojne kołchozy.
Przejechaliśmy przez Brześć, później zo!
stawiliśmy z boku Baranowicze, Berezę,
Mińsk i przy Krasnej Gorce wjechaliśmy
do Rosji. A od granicy Rosji było już tylko kilkadziesiąt kilometrów do Smoleń
ska.
Na cmentarz w Katyniu pojechaliśmy
rano w piątek. Byliśmy tam jedyną grupą. Oprowadzała nas nauczycielka - Rosjanka, mieszkająca w Katyniu, pochodząca z Nowosybirska. Pan Urbanek
przekładał jej słowa na język polski:
o agresji Stalina na Polskę, o polskich patriotach (podkreśliła to z wielkim szacunkiem), o powojennych kłamstwach ka-

W

tyńskich. Jest wielkim przeżyciem
sama obecność w Katyniu. Świado
mość, że tuż

obok, w miejscu, w którym
stoi, stał skrępowany nauczyciel porucznik rezerwy, odmawiający modlitwę lekarz-major czy płaczący architektkapitan. I tuż obok biegali i krzyczeli żoł
nierze NKWD. A później strzelali w tył
głowy. Szczątki pomordowanych leżą
przecież pod niegrubą warstwą ziemi.
Jeden był z Kowla, inny z Warszawy czy
naszego Łowicza, Nieborowa, Łyszko
wic. Książka Grzegorza Sosnowskiego
„W śród ofiar Katynia" była dla nas przewodnikiem. ~rzeczytaliśmy wszystkie
tabliczki z nazwiskami oficerów związasię

P

„ Chełmońskiego'' była w Katyniu

każdego szczęśliwy

Nie dla

koniec matury
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komplety~oczynkow

tapczany dziecięce
krzesła • stoły
komody • witryny
zestawy kuchenne
wykładziny PCV
3
AMD Duron Pro 140 , lyta SIS 740,
wykładziny dywanowe USB 2.0, 1xPCI, 2xDIMM/2xDDR
6 8
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•LICEUM

OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
młodzieżowe

Jeśli masz lokal i nie umiesz poradzić sobie
z różnymi uroczystościami, to zadzwoń, a my przygotujemy ci
• najlepszą imprezę z profesjonalną obsługą.
,

PRZY.JEDŹ, ZOBACZ, ZADZWOŃ!

Domaniewice, restauracja „U Pana Tadeusza"
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tel. (046) 838 36 46 lub 0607 930 234
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WZAKRESIE:

układanie kostki brukowe)
płyt chodnlkowvch, trelinki

• utwardzania terenu
• budowanie palisad ogrodowrch
Zapewniamy fachową obsługę,
niskie_ ceny, gwarancję Jakości.
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Kradzieże wody w niektórych gminach powiatu łowickiego przybrały zatrważające rozmiary
adni z gminy Bielawy są zaniepokojeni. W ubiegłym
roku w gminie zginęło około 39%
całej produkcji wody, która wynosiła 289.000 m 3• Gmina sprzedała 169.000 m 3, pozostała ilość,
czyli 120.000 m 3 wody - zniknę
ła. Na płukanie linii zużyto 1.800
m 3, pobór wody przez straże to
około 4.000 m 3 wody, 1.700 m 3
zostało sprzedane gminie Głow
no. Gdyby to odjąć, nadal pozostanie 112.500 m 3 wody. Niewielka część z tego została utracona
w wyniku awarii. Można przy-

R

''

ściej złodzieje wody nie .są karani,
bo nie są łapani na gorącym
uczynku. Mieszkańcy gminy
uważają, że założenie kłódek i nagłośnienie sprawy może ukrócić
proceder. Surowe kary i jeszcze
raz kary - mówi jeden z mieszkańców gminy. Jak się ludzie nie

bali, to dalej będą kraść.
tak, że jeden za
wodę płaci, a inny nie - dodaje.
Inni z kolei uważają, że można

będą

Nie

może być

temu częściowo zapobiec poprzez
samokontrolę społeczną. Mieszkańcy sami powinni pilnować,
by nie przecinać kłódek i nie pozwalać na to, by grupa ludzi

puszczać, że resztę po prostu ukradziono, używając
wody z hydrantów do potrzeb okradała pozostałych mieszkań
gospodarczych. Straty sięgają ców.

kilkuset tysięcy złotych, gdyż jeżeli policzyć 120.000 utraconych
litrów po cenie sprzedaży za litr 1,30 zł, to utracona suma sięga
159.000 zł, z czego tylko 9.750 zł
to ubytki uprawnione.
W latach ubiegłych straty były
blisko o połowę mniejsze. Wójt
jest zdania, że tak duże ubytki
wody mogą być spowodowane
suchym rokiem, co jednak ludzi
nie usprawiedliwia, a gminę zmusza do szukania sposobów, by
straty ograniczyć. Od kilku tygodni w gminie trwają kontrole liczników u odbiorców indywidualnych. W wyniku tych kontroli
ujawniono kilka niesprawnych
zegarów lub brak plomby. Wówczas określono termin na naprawę
wodomierzy. Ponadto wszystkie
hydranty, których jest w gminie
łącznie 210, zostały zamknięte na
kłódkę, do której klucz ma konserwator.

Trudno .złapai
.za rtkt
W ubiegłym roku wójtowi Sylwestrowi Kubińskiemu udało się
złapać jedną osobą na gorącym
uczynku. Wójt mówi, że przejechał się wieczorem po wsi Emilianów, gdyż otrzymał sygnał, że
znacznie spadło tam ciśnienie
wody. Osoba zatrzymana musiała zapłacić l.OOOzłkarypluskwotę

za pobraną wodę. Jednak takich
przypadków jest niewiele. N aj czę-

U sąsiadów
podobnie
W innych gminach jest podobnie. W gminie Nieborów w 2002
roku wyprodukowano 433.000,
a sprzedano 232.000 m 3 wody.
Szacuje się, że na płukanie rur
i w wyniku awarii mogło ubyć
16.000 m 3, natomiast wody przeciwpożarowe to około 10.000 m 3
- gmina ta jest druga zaraz po gminie miejskiej, jeśli chodzi o ilość
pożarów. Straty, jakie poniosła
gmina Nieborów za rok ubiegły
wynoszą więc 175.000 m 3• Straty na tym poziomie, a raczej niedobór, niekoniecznie wynika
z kradzieży. W gminie Nieborów
występują stare wodociągi, nie ma
też zamontowanych wodomierzy,
jak na przykład w Kompinie i Patokach. W tych gospodarstwach
opłata za wodę jest wyliczana na
podstawie liczby mieszkańców,
inwentarza itp. Jednak takie wyliczenie nie zawsze jest dokładne.
Ponadto tą wodą podlewane są
boiska szkolne w gminie, zatem
trudno oszacować ile wody tak
naprawdę pochłonęło niewiadome
źródło. Zdaniem Mirosława Niedbałki z UG Nieborów, jeśli ścią
galność za wodęjest na poziomie
powyżej 60%, to nie jest źle.
Gmina Zduny w ubiegłym roku
wyprodukowała 528.000 m 3
wody, z czego sprzedano 320.000
m 3 • W tej gminie w roku ubiegłym

By

utrudnić kradzieże

wody, w gminie Bielawy

dostęp

do hydrantów

zamknięto

na

kłódki.

aż 117.000 m 3 zużyto jednak na

wem - uważa zastępca komendan- targ wygrał Wojewódzki Zakład
rur, co wójt Jarosław ta PSP Zbigniew Wójcik dodając, Konserwacji Urządzeń Wodocią
Kwiatkowski tłumaczy dużą ilo- że hydranty zgodnie z prawem gowych i Melioracyjnych. Paweł
ścią stacji uzdatniania wody Gest muszą być dostępne, na wypa- Wielemborek - dyrektor zakładu
ich 5 w gminie) oraz budową wo- dek koniecznych działań pożarni- mówi, że u nich też są rozbieżno
dociągu w Lażnikach, który był czych. Straż oczywiście jest ści między ilością wody wyproczęsto przepłukiwany. W gminie w stanie poradzić sobie z kłódką, bo dukowanej a sprzedanej. Znaczna
brakuje 91.000 m 3 wo~y, w tej ilo- po prostująprzetnie, ale prawo za- część to straty poniesione w wyści są też wody przeciwpożaro brania stosowania takich metod.
niku awarii. Paweł Wielemborek
we, których ilość w gminie nie jest
Klucze do kłódek na hydran- wyjaśnia, że często awaria trwa
szacowana. Łączny ubytek wody tach zamontowanych w gminie pod ziemią kilka dni nim ujawni
z wodami przeciwpożarowymi Bielawy mają ko.nserwatorzy. się na powierzchni, dlatego trudw gminie Zduny wynosi więc Niestety pożar nie uprzedza no oszacować, ile wody pochło
17,3%.
o której godzinie, kiedy i gdzie na- nie. Drugi powód rozbieżności to
stąpi, a czasem w stanach zagro- niedokładność wodomierzy, któ- re me wykazują małych przecieżenia cenna jest każda sekunda.
ków. Ponadto od dwóch lat oboWójt, zapytany czy wzorem
Chąśno wiązują obostrzone normy wody,
sąsiadów nie planuje również zaktóre zmuszają do częstszych
mykać hydrantów na kłódkę, odśpiq
płukanie

Poiar nie uprzedza

powiedział jednoznacznie, że nie,
gdyż strażacy wyrażają negatywną opinię

co do zamykania hydrantów. Zaraz po rozmowie
z wójtem zadzwoniliśmy do jednostki PSP w Łowiczu, żeby zapytać o jej stanowisko. Strażacy
potwierdzili to, co powiedział nam
wójt ze Zdun. Zamykanie hy-

drantów to

działanie

poza pra-

Kocierzew i
spokolnlei

W gminach Ch~no i Kocierzew
problem rozwiązano inaczej.
W związku ze znacznymi niedoborami wody, jakie odnotowywano na początku lat 90„ gminy te
w 1996 roku ogłosiły przetarg,
który wyłonił eksploatatora wodociągów, odpowiadającego za
produkcję i sprzedaż woqy. Prze-

przepłukiwań wodociągów.

Ściągalnośćzwodociągóweksplo
atowanych przez WZKUWiM
kształtuje sięjednak często na niezłym, a nawet dobrym poziomie
80%, ale są i takie, gdzie ściągal
ność W)'ll(?Si około 60%, w tych
przeprowadza się kontrole. Analizy robione na bieżąco pozwalają
kontrolować podejrzane miejsca.

W tych też miejscach montowane
są lepsze plomby - produkowane przez Metron Toruń - zabezpieczające wodomierze w taki
sposób, że trudno je zdemontować. Ponadto każda z nich ma
swój numer. Jeśli nawetjakaś ,,zło
ta rączka" ją zdemontuje i zakupi
drugą, jej numer nie będzie się zgadzał. A warto wiedzieć, że za nielegalny pobór wody grozi kara do
5.000 zł.
Paweł Wielemborek potwierdza,
że czasami zdarzały się sytuacje
kradzieży wody z hydrantów, ale
od co najmniej czterech lat takich
przypadków nie odnotowano.
Złodziei wody trudno jest ukarać,
gdyż trudno jest im winę udowodnić. Nawet jeśli konserwator
otrzymuje telefony, anonimowe
lub nie, o niepokojącym zjawisku,
później nikt nie chce tego zaświad
czyć na piśmie. Zdaniem Pawła
Wielemborka ludzie powinni się
pilnować nawzajem Jego zdaniem
trzeba prowadzić akcję napiętno
wania oraz uświadamiać, że jeśli
ktoś wodę weźmie, to reszta bę
dzie musiała za niego zapłacić.
W gminie Kocierzew i Chąśno
łącznie w 2002 roku wyprodukowano 454.000 m 3 wody, a sprzedano 320.000 m 3, co daje ściągal
ność ogółem na poziomie 70,5%
w obu gminach. Im mniejszy jednak wodociąg, tym lepiej, na przykład z niewielkiego wodociągu
w Wyborowie zbieralność odnotowuje się na poziomie aż 94%.
Paweł Wielemborek twierdzi, że
także i inni wójtowie są zainteresowani rozwiązaniem podobnym
jak w Kocierzewie i Chąśnie.
W tym też roku ma powstać stowarzyszenie międzygminne,
a Wojewódzki Zakład Konserwacji Urządzeń Wodociągowych
i Melioracyjnych byłby eksploatatorem wodociągów dla tegoż
stowarzyszenia.
Kradzieże

***
wody

szczególnie w porzę

nasilają się
ciepłej,

kiedy
to plantatorzy pobierają ją do podlewania upraw. Czy jednak kłódki
na hydrantach w gminie Bielawy
wyeliminują kradzieże? Czas pokaże- o ile wcześniej straż nie każe ich
usunąć - ale przecież mogą mieć
miejsce sytuacje, w którycJ:.t kłódka
zostanie przecięta, a pobierający nielegalnie wodę założy tam własną
kłódkę. Chyba najskuteczniejszym
sposobem jednak będzie, gdy prócz
kłódek, hydrantów chronić będzie
czujne oko samych mieszkańców,
jak również surowe karanie złapa
nych na gorącym uczynku złodziei.

Marta Kolas
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Pan prokurator
•
ma rację.„

Sortowanie odpadów staie się faktem

fil[Jłźlll&Jźlfl@[}
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i niektórzy przedstawi- Niemal jednocześnie ta sama
ciele tak zwanego wymiaru
prokuratura oświadczyła, że
sprawiedliwości robią wszystepitet: .dla mnie jest pan zeko, a nawet jeszcze więcej, byśmy się rem", którym premier Leszek Miller obnie nudzili i mieli o czym dyskutować. darzył innego członka Sejmowej Komi~
Jak tak dalej pójdzie, to w polityce nie sji, Zbigniewa Ziobro, jest wyłącznie
będzie nawet dorocznej kanikuły, tak wypowiedzią wartościującą, w żad
charakterystycznej dla rozwiniętych nym razie nie obraźliwą. Interpretacja
demokracji. Ale gdzie nam jeszcze do o tyle ciekawa, że określenie dotychrozwi n iętych demokracji! Ileż to czas uznawane ogólnie za obelżywe
w ostatnich latach, miesiącach i dniach wedle władz pr9kuratorskich uwłacza
mieliśmy przykładów na to, że ci, któ- jącym być właśnie przestało. Może jeszrzy mają usta pełne frazesów na te- cze nie zaczęło być komplementem, ale
mat demokracji mają tę demokrację i jej wniosek jest jednak taki, że swobodnie
zasady dokładnie w ... , powiedzmy można będzie teraz .wartościować"
w nosie. Najchętniej też poddaliby so- adwersarzy. Prokuratoró'ł{ zapewne
bie wszystkie bez wyjątku media, żeby też.
zwyczajnie nikt in't nie bruździł w ich
olejny felieton w .Nowym tonieustającej walce o demokrację. Bo
wiczaninie", za tydzień, ukaże
aparat państwowy mająjuż w jakimś
się już zapewne w innej Polstopniu do swojej dyspozycji.
sce. Jestem przekonany, że po tym
miniony weekend, jadąc do weekendzie poczujemy się w jeszcze
Giżycka, na zakończenie większym stopniu Europejczykami.
Żeglarskiego Tygodnia Polo- Swoją opinię na temat przystąpienia
nii, o mało kierownicy nie wypuśGiłem Polski do Unii Europejskiej wyraziłem juź
z rąk, słysząc w radiu o tym, jak to w tym miejscu przed paroma tygodniaprokurator chce natychmiast wszcząć mi i nie zmieniam jej ani na jotę. Mierzi
śledztwo w stosunku do członka Sej- mnie natomiast parę spraw w pro-unijmowej Komisji Śledczej, Jana Rokity. nej propagandzie. Celują w tym zwłasz
Przestępstwem popełnionym przez po- cza ci, którzy kiedyś ponad życie kosła Rokitę ma być to, że śmiał ujawnić chali Związek Radziecki, a teraz pierwsi
w postępowaniu przed Komisją treść rwą się do Europy, strasząc przy tym
jednego z SMS-ów, wysłanego przez naród, który ma parę prostych pytań,
jednego faceta do drugiego faceta. Łukaszenką i Białorusią. Szanowni toSMS-a, którego treść mówi wiele nie warzysze! Przecież Białoruś w paru
tylko o nadawcy i odbiorcy, ale także sprawach nie tylko wam się marzy, ale
o zwyczajach i języku obowiązują- próbujecie niektóre wzorce~ Mińska
cych w części elit władzy. Przestęp- żywcem przenosić do Warszawy. Akstwo Rokity, 0 czym pan prokurator nie cja z SLD-owską bojówką w roli główomieszkał natychmiast poinformować, nej, której ofiarą padł fotoreporter czy
jest zagrożone karą pozbawienia wol- wspomniane ruchy niektórych, ale za
ności do lattrzech, taką samą, jak prze- to bardzo ważnych, przedstawicieli
stępstwo, 0 które posądzany jest Ry- wymiaru sprawiedliwości, mogą spowin. Błyskotliwy i niezwykle inteligent- wodować, że na prywatnych przyjęny Rokita oświadczył więc natych- ciach biesiadnym szlagierem .na czamiast, że jest do pełnej dyspozycji sie" będzie, jak kiedyś, piosenka z rewładz prokuratorskich, sądowych i.. . trenem: .Pan prokurator ma rację, mamy
więziennych.
w Polsce demokrację .. ."
~-------------------------~
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oraz większe jest zainteresowanie
odbiorem sortowanych odpadów
prowadzonym przez kutnowską firmą
„Eko-Serwis" we wszystkich gminach
powiatu łowickiego. Mieszkańcy gmin,
którzy są klientami firmy i płacą za odbiór odpadów komunalnych zabieranych
z pojemników, otrzymują żółte worki na
odpady sortowane. Worki są bezpłatne,
klienci nie ponoszą żadnych dodatkowych opłat za wywóz odpadów. Do żół
tych worków można wrzucać: osobno
butelki po napojach i chemii gospodarczej (bez nakrętek), osobno puszki aluminiowe i metalowe oraz osobno opakowania kartonowe tzw. tetrapaki po sokach , napojach, mleku. Kolejne sortowanie na poszczególne rodzaje odpadów odbywa sięjuż na terenie firmy „Eko-Serwis". Odpady sortowane odbierane są co
4 tygodnie według kalendarza, któiy otrzymał każdy klient
Adam .Myszkowski, szef łowickiego
oddziału firmy uważa, że rosnące zainteresowanie klientów jest związane z aurą.
Gdy jest cieplej, rośnie spożycie napo- ·
jów, a właśnie kartony, puszki i butelki
po napojach to odpady najczęściej trafiające do żółtych worków.
W większości gmin selektywna zbiórka śmierci rozpoczęła się w kwietniu,
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-Jest to cały czas pomysł do realizacji
na kolejne lata. Sklaniają nas do tego przepisy unijne i przepisy polskie. Selektywna
zbiórka śmieci z czasem będzie egzekwowana. To trzeba będzie robić, od tego już
nie ma odwrotu - mówi Adam Myszkowski

dodając, że

wszyscy musimy sobie
nawyk segregacji odpadów.
Faktycznie, kilka osób, które pytaliśmy o korzystanie z żółtych worków, na
razie traktuje je jako „oszczędzanie" miejsca w pojemniku. Znacznie szybciej
z segregacją oswajają się ludzie młodzi
i dzieci, które w szkołach uczą się o recyklingu.
(mwk)

wyrobić

w programie pomocy psychologicznej

ubiegłąśrodę28 maja w jednost- mywali rady jak sobie radzić ze stresem,
ce Państwowej Straży Pożarnej dowiadywali się, co to jest stres pozytywzakończył się pierwszy etap ny lub negatywny oraz jak pomóc innym
programu pomocy psychologicznej dla w sytuacji stresu. Anna Kacperczyk mówi,
st{ażaków. Program został opracowany że jednym ze sposobów może być upraw ubiegłym roku. W jego ramach Anna wianie sportu lub rozmowa o zdarzeniu
Kacperczyk, psycholog zatrudniony z innym strażakami. Uważam, że takiespow wojewódzkiej komendzie PSP w Ło- tkania sąpÓtrzebne. Mażna w ten sposób
dzi, od listopada prowadzi w jednostkach wyjaśnić pewne zachowania, podpowiew całym województwie cykle spotkań dzieć metodę radzenia sobie ze stresem.
przeznaczonych dla strażaków poświę- Pokazać, że chodzenie do psychologa to
conych zagadnieniom stresu. Podczas przejaw dbania o siebie, a nie coś nienorspotkania zpsychologi~m strażacyotrzy-

malnego-powiedziałaAnnaKacperczyk.

2002 stalowy mel
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znacznie wcześniej zorganizowano ją
w gminie Łowicz i nadal w ocenie kutnowskiej firmy jest to gmina wyróżniają
ca się w naszym powiecie. Średnio ze
1OO posesji w gminie Łowicz zbieranych
jest 1OO żółtych worków, ale średnią tę
tworzą posesje wystawiające po 2-3 żół
te worki i posesje, które nie oddają ~
jednego worka.
Wraz z odbiorem opakowań po napojach i środkach gospodarstwa domowe-go, ,,Eko-Serwis" wprowadza duże pojemniki na szkło, które ustawiane są
w centralnych miejscach. Pojemniki takie

Strażacy z łowickiej PSP uczestniczą

.

i

obecnie kolejne komplety- na szkoło białe
i kolorowe ustawiane są w gminach Zduny i Nieborów. Pojemniki te będą prawdopodobnie przestawiane co pewien czas
do innych miejscowości, aby umożliwić
ich mieszkańcom wygodne i bezpłatne
pozbycie się odpadowego szkła.
Rozpoczęcie selektywnej zbiórki odpadów było możliwe dzięki środkom, jakie na ten cel przeznaczyły samorządy gminy i starostwo. Samorząd powiatowy
przeznaczył na ten cel 18 tys. zł
Pojemniki na szkło - oddzielnie
białe i kolorowe ustawiono w ·3 gmi- z powiatowego funduszu ochrony śro
dowiska.
nach: Łowicz, Zduny i Nieborów.

Jak sobie rodzić ze stresem?

~ ZAKŁAD DOSKONALEN~ ZAWODOWEGO
1(;~ w Łowiczu, ul. Zgoda 13, tel./fax (0-46) 830-03-95
o

w pierwszej kolejności pojawiły si«
w 1O miejscowościach gminy Łowicz,

SZKOŁY ZAWODOWEJ

(dzienna, na podbudowie gimnazjum - wielozawodowa)
O ZAOCZNEGO TECHNIKUM MECHANICZNEGO (dla dorosłych)
specjalizacja: obsługa i naprawa pojazdów samochodowych
na podbudowie ZSZ - zawody branży mechanicznej

I właściciel, ABS, EBD, BAS, MSR, ASR. Air Sag ·e.
40 OOO 51 200 centralny zamek, Immobilizer, klimatyzacja,
luster1<a sterowane elektrycznie, lusterka
podgrzewane, radioodtwarzacz, siedzenie tylne
dzielone, szyby atermiczne, sterowane elektrycznie,
wspomaganie kierownicy.

CINQUECENTO 700

1995 czerwony

ooo
75 ooo

CINQUECENTO 700

1994 biały

83 100

SEICENTO 900

1999 czerwony

Następny cykl spotkań przewidziany
w ramach tego programu odbędzie sięje
sienią- będą to zajęcia warsztatowe, czyli praktyczne umiejętności radzenia sobie
ze sterem. Strażacy będą wykonywać
ćwiczenia relaksacyjne i rozlużniające.
Prócz wiedzy zdobytej podczas programu strażacy mają możliwość w razie potm:by zadzwonić po psychologa i odbyć
z nim rozmowę. Anna Kacperczyk podkreśla, że nie wolno stresu bagatelizować, gdyż
jest on przyczyną wielu chorób somatycznych, nerwic, wrzodów żołądka itp. (mko)

92

15 300

6 ooo

7 ooo

./ Przyjmujemy samochody osobowe i dostawcze.
./ Badania techniczne, ocena stanu samochodu.
./ Raty ./ Leasing na miejscu.

O ZAOCZNEGO TECHNIKUM ELEKTRYCZNEGO (dla dorosłych)
na podbudowie ZSZ - zawody branży elektrycznej
O ZAOCZNEGO TECHNIKUM ODZIEŻOWEGO (dla dorosłych)
na podbudowie ZSZ - kierunki odzieżowe

POLMOBLICH, Łowicz, ul. Blich 34, tel. (0„.46) 837-37-1 O

O ZAOCZNEGO TECHNIKUM SPOŻVWCZEGO (dla dorosłych )
na podbudowie ZSZ - zawody branży spożywczej
O ZAOCZNEGO TECHNIKUM HANDLOWEGO na podbudowie ZSZ
O ZAOCZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
4-letniego (na podbudowie szkoły podstawowej)
3· letniego (na podbudowie szkoły zasadniczej i gimnazjum)
O ZAOCZNEGO STUDIUM POLICEALNEGO (2-letnie, na podbudowie szkoły średniej)
w zawodach: - technik handlowiec
- technik administracji przedsiębiorstw
- technik mechanik samochodowy
A'JUIY SZKÓŁ;
./ nowocześnie wyposażona pracownia komputerowa
./ nowocześnie wyposażone pracownie przedmiotowe
./ wysokie kwalifikacje kadry pedagogicznej
./ niskie czesne płatne w ratach miesięcznych
• ./ możliwość podjęcia dobrze płatnej pracy dla absolwentów
./ przyjęcia bez egzaminów wstępnych

WYMAGANI DOKUMEHTY1
./ świadectwo ukończenia
odpowiedniej szkoły
./ 3 fotografie
./ ankieta personalna
./ kserokopia dowodu
osobistego

Zgłoszenia i zapisy przyjmuje sekretariat szkoły: Łowicz, ul. Zgoda

a:~

13, tellfax (0-46) 830-03-95

• OKNA I DRZWI PCV
Fl_RM: VEKA, THYSSEN, RYVEN
NA OKUCIACH WINKHAUSE I ROTO
• OKNA I DRZWI . . . . .
DREWNIANE
OKNA 1 DRZWI
•OKNA
-~

DACHOWE~

SUPER NISKIE CENY .
OICllEN, DRZWI I MONrilu

PHU „Shatzl", Łowicz, ul. Zgoda 28
tel.Hax (o-46) 837-37-87
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je kupić (np. nawozy) nadrabia własnymi
siłami, pracą, której wartości nie liczy. Wejście do Unii przy 25-procentowych dopła
tach różnic tych nie poprawi.
4. Nie kwestionowałem kwoty 28 mld zł,
która ma trafić na polską wieś, lecz ja, a są
dzę, ż.e uczestnicy spotkania, chcieliby znać
wysokość płatności Polski do unijnej kasy.
Byłby to bilans.
5. W trudnych negocjacjach Unii z Polską
zasady solidarności nie było, a pomoc strukturalna wydaje się trudna do osiągnięcia
w gą,w:zu unijnych przepisów.
6. Przy okazji pytania w moim artykule
o ilość gospodarstw, które mają być zlikwidowane Pan Redaktor wyjaśnił, że
„Unia nie ma tu nic do rzeczy'' (śmiem
Ciąg dalszy polemiki. wierzyć), ale zaraz czytam, że z 2 milioO Unii Europejskiej: przeciw i
nów gospodarstw na rynek produkuje 600
wych, celowe zamykanie zakładu, aby nie tys. I tu zrodziło się pytanie czy te 1.400
Szanowny Panie Redaktorze!
Dziękuję za ciepłe słowa skierowane pod był konkurencyjny z innym zakładem czę- tys. mniejszych gospodarstw nawet bez
moim adresem w artykule „Warro patrzeć da- sto zagranicznym - co rodzi bezrobocie. pomocy unijnej należy oceniać negatywlej". Sądzę, ż.e nie w pełni na nie zasłużyłem. Czasem taka „prywatyzacja" jest środkiem nie? One produkują na swój użytek, one
utrzymują cale rodziny, których członkoMój artykuł ,,Festyny, widowiska, tańce do nabycia ziemi pod zakładem.
i Randka w ciemno" (NŁ 21) był krytyką
2. Nie wypowiedziałem się za całkowi- wieniestojąwkolejkachpozasiłek. Prymas
prmmijnej propagandy. Dostrn:żone to w- tym zamknięciem granic. Uważam, że sto- Wyszyński twierdził, ż.e ci drobni rolnicy
stało przez Pana Redaktora - o czym świad SlDlki handlowe winny być regulowane mię- w czasie okupacji wspierali głodującą Wardzy państwami, aby były korzystne dla szawę.
czy dodany podtytuł.
7. Przyszły kształt Unii. Nadal podtrzyNie zamierzałem podejmować polemiki, kraju Otwarcie granic i sprowadzanie towaponieważ treści autentycznej traktatu mij- rów, których mamy dosyć w kraju np. zbo.. muję twierdzenie, że Unia staje się supernego nie znam. Stąd w artykule przykłady ża, mięsa, towarów technicznych itd. jest państwem Nie wiem jednak o jakim ustropytań w celu uzyskania przez uczestników nie do przxjęcia Minister Plewa mówił na ju, o jakim obliczu. Stany Zjednoczone
spotkań i mnie - czytelnika obiektywnych spotkaniu o zagroż.eniach uwolnionego han- i Związek Radziecki to przecież superpań
wyjaśnień, aby jak podałem „powziąć dlu O zasługach Balcerowicza w redukcji stwa, oba „demokratyczne". Gdzie należa
wreferenchnn właściwą decyzję". Ponieważ Gierkowskiego długu nie pamiętałem, ale łobyurnieścićUnię?Możemyzawierać,,mał
Pan Redaktor podjął ze mną nie w sprawie parniętam o tym, że jako premier ,,schładzał żeństwo z rozsądku", ale wtedy gdy partpropagandy, ale merytoryczną polemikę, gospodarkę"tj. ograniczał produkcję- coro- ner dorośnie i ukształtuje się. Szkieletu nigdy nie jesteśmy w stanie zmienić. Na poddziło bezrobocie.
chciałbym do niej ustosunkować się.
3. Uważam, że pozycja polskich rolni- stawie prounijnej propagandywydajemi się,
I. Nie oceniłem negatywnie każdą prywatyzację, ale „prywatyzację" w cudzysło ków w porównaniu z zachodnimi nie jest ż.e jest to ,,Randka w ciemno", ż.e euroentuwie poprzezuprzfdnie nisz.czenie zaldadów, wyrównana. Środki produkcji (wg ministra zjaści patrz.ą przez różowe okulary, a może
sprzedaż ich za bezcen, eksploatację bez Plewy) są w znacznej części importowane, są w Unii tak zakochani, ż.e chętnie wszystinwestowania przy zwolnieniach podatko- stąd ceny zbliżone do unijnych. Rolnik, aby . ko gotowi sąjej oddać - nawet polską zie-

PRZED
za.

mię. I kiedy słyszę slogan ,,Jaknie Unia to co
- Białoruś?", przypomina mi się inny sprzed
50 lat ,,Jak nie Związek Radziecki to co zgniły Zachód?"
Na zakończenie chciałbym zwrócić uwagę, ż.e prounijni zwolennicy zafascynowani
w dniu 19 maja br. na Watykanie nie dosły
szeli, ż.e Ojciec Święty wyraził uznanie dla
eurosceptyków zatroskanych o los Ojczyzny oraz ż.e powiedział: Europa ma być Europą wartości, Ducha, a przystąpienie do
Unii winno się odbyć na równych prawach.
Ajeż.eli te prawa nie są równe to co mamy
czynić?

Franciszek Buczek

Wartości

tei pracy
nikt nie policzy

Szanowny panie Franciszku
Nie oceniałem w żaden sposób negatywnie małych gospodarstw, raczej wskazywałem na to, że one i tak, w Unii czy poza nią,
w praktyce na rynek nie produkują- a takiego sposobu gospodarowania Unia im nie
zabroni, przeciwnie: daje im pomoc, której
polski rząd sarn z siebie nie byłby w stanie
zapewnić. Po drugie nie ma tu miejsca, by
dyskutować o tym czy schładzanie gospodarki pod koniec lat 90. było błędem czy
było potrzebne - bo jednak wielu ekonomistów tak uważa.
Po trzecie, podtrzymuję swoje stanowisko: z relacji o pracach Konwentu Europejskiego wynika jasno, że jeśli coś Unii Europejskiej grozi, to wszystko, prędzej z paraliż.em decyzyjnym włącznie, iue nie superpaństwo. Po czwarte, wchodzimy przecież
do Unii na równych prawach- na tyle, na ile
możliwym jest mechanizm, zapewniający
równe prawa małym i dużym, donatorom
i beneficjentom, rozwiniętym i dopiero

rozwijającym się.

Unia Europejska nie jest
ale jest inicjatywą piętnastu obecnie, a wkrótce być moż.e 25 państw, chcą
cych współpracować dla wspólnego dobra,
w imię wspólnych wartości. Naszym staraniem jest, by naszych wartości było w Unii
jak najwięcej. Nie szukajmy tworów idealnych, bo ich nie ma, skorzystajmy
z szansy, jaką daje ta rodząca się i mogąca
być przez nil$ współkształtowaną wspólnota. Wejście Polski do takiej przecież,
bynajmniej nie idealnej Unii, popierał od
lat Ojciec Święty, a 19 maja, podczas.spotkania z rodakami na Watykanie, powiedział to tak wyraźnie, że już bardziej nie
ideałem,

można.

Ale nie to jest w Pańskiej polemice najistotniejsze. Najważniejszym wydaje mi się
zdanie, ż.e ,,rolnik(...) nadrabia własnymi siłami, pracą, której wartości nie liczy." Taki nie tylko rolnik. Wszyscy musimy pracą,
której war.rości nikt nie liczy, nadrabiać zapóżnienia, w jakie wpędziło nas pół wieku
księżycowej gospodarki. Musimy wysił
kiem rąk i głów wypracować dla Polski jedno z czołowych miejsc w Europie. Musimy
pracować więcej, ciężej, ale i mądrzej,
iwsposóbbardziejzorganizowanyniżNiem

cy, Francuzi czy Czesi.,Jestem przekonany,
że potrafimy. Irlandczycy też byli biedni,
gdy do Unii wchodzili, a teraz są bogaci
i dynamiczni.
To fakt, że rozwoju Polski nie ułatwia
obecny rząd, tłamszący wolną inicjatywę
i uciskający podatkami, nie ułatwiają skorumpowani urzędnicy i wszczynający sejmowe awantury milionerzy w dwukolorowych krawatach. Ale tym bardziej war.ro
sobie uświadomić, ż.e to ci pierwsi, drudzy
i trzeci, obok zawsze marzącej o władzy
nad nami Moskwy, są prawdziwym zagroż.eniem dla Polski - nie Unia Europejska.
Wojciech Waligórski

Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139
z późn. zm. ) i zgodnie z Uchwałą Rady Gminy
w Zdunach Nr Vll/34/03 z dnia 30 kwietnia 2003 r.

ZAWIADAMIAM OPmSTĄPIENIU
DO SPORZĄDZANIA ZMIANY
MIEJSCOWEGO OGÓLNEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
gminy Zduny w obszarze połoionym
we wsi Maurzyce

MAZOWIECKI BANK REGIONALNY S.A.
ODDZIAŁ W ŁOWICZU
Oferujemy szeroki zakres usług i produktów bankowych
na korzystnych dla Ciebie warunkach i na wysokim poziomie:

~.4 ~

Nane -ieniąthe powi,knają Twój majątek

· ~,J(> „
• ~&

~)'

PRZYJDŻ, ZADZWOŃ • NAPRAWDĘ WARTO
Szczegółowe

Kierowc6w

Anna Kierus

> pełna obsługa kasowa w złotych i w walutach obcych
> korzystne oprocentowanie lokat terminowych złotowych i walutowych ·
> bezpłatne prowadzenie ROR dla osób fizycznych
> międzynarodowe karty płatnicze MAESTRO i VISA ELECTRON
> obsługa rozliczeń dewizowych w ramach sieci WESTERN UNION MONEY TRANSFER
> kredyty gotówkowe, mieszkaniowe i na zakup pojazdów
> kredyty inwestycyjne i obrotowe dla przedsiębiorców i rolników
> pomoc finansowa w ramach programu SAPARD

Ośrodek Szkolenia

RADAR

naprzeciw Twoim oczekiwaniom:

Twoje pieniądze pracują dla Ciebie

,.,- Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski
do w I wym. zmiany planu.
,.,- Wnioski na piśmie należy składać w siedzibie
Urzędu Gminy w Zdunach (pokój nr 10)
w terminie do dnia 30 czerwca 2003 r.
,.,- Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię
(nazwę) i adres wnioskodawcy, przedmiot
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości,
której dotyczy.
R-680

informacje: Łowicz, ul. Stanisławskiego 25, tel. (0-46) 830-09-45, 830-09-47

R-676

3 Maja 216, tel. 837-83-40
0-604-423-453; 0-606-953-428

Łowicz,

PROWADZI ZAPISY
NA KURS
PRAWAJA-u>Y
WICAT, A, B, C, C+E, B+E
• Rozpoczęcie kursu
9.06.2003 r. o godz. 16.00
R-681

Zapraszamy

I}~'

wOGDZl,~.j.

HURTOWNIA OGRODNICZA
Łowicz, ul. Powstańców 2
tel. (046) 837-56-55, 830-20-52

SYSTEM Y

ZRASZANIA
I NAWADNIANIA

• linie kropluj,ee • ••ie nawdniaj,ee
1 projektowanie 1 zakładanie 1 ko11serw~~J:
1
PHU DOMITECH
ul. Gen. Klickiego 66 tel. (0-46) 837-61-09

Łowicz,

Sprzedaż

detaliczna w cenach hurtowych

TANIO - OKAZJA!
Instalacji c.o. w nowo powstałych
domach - koszt 70 zł / 1punkt
Sprzedaż: Hurtownia Mysłaków
(przy trasie Łowicz-Skierniewice) R-662

Montaż

5.06.2003 r.
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z Łowicza. Zmarł on w latach 1975-1980,
ale przed rokiem 1975 na pewno pracował
i mieszkał w Łowiczu. Był żonaty (żona
Halina), ale bez.dzietny. Jego żona także, niestety, nie fyje.
Będę Państwu niezmiernie wdzięczny za
pomoc w odnalezieniu ostatniego adresu
zamieszkania mojego wujka, gdyż dzięki
temu będę mógł rozpoc7ĄĆ poszukiwania
aktu zgonu w jego parafii.
Już od dłuższego cz.asu mieszkam poza
Polską, dlatego trudno mi jest załatwić tę
sprawę osobiście.

Z góry dziękuję za pomoc.

Z pozdrowieniami
Poszukuję śladów mojego wuja, Mieczysława Pomez.ańsk:iego,

1ekai7.a weterynarii

KrzysztofAntoni Pomeza.ński.
Toronto, Ontario, Kanada •

Dzień Dziecka w Krokodylku
70 rodzin związanych z Łowickim Stowarzyszeniem Rodziców i Osób Działają
cych na rzecz Dzieci ze Schorzeniami Ukła
du Nerwowego wzięło udział w z.organizowanym przez nie w sobotę 31 maja o godz.
imprezy
zakończęnie
na
14.00 Dniu Dziecka, które, inaczej niż co
było
można
kulinarnego,
konkursu
do
zgłoszone
zostały
Smaczne ciasta, które
roku, odbyło się skromnie we wnętrzu baru
·
także skosztować.
Krokodylek na os. Szarych Szeregów.
W barze tym od ponad roku dzieci spotykają się w soboty i uczestniczą w integracyjnym konkursie darts, czyli IZUtu lotkami do
tarczy urnieszcz.onej na automacie. W sobotę, w cz.asie ich święta, konkurs z.ostał podOto trójka laureatów: Andrzej
sumowany.
człon
Nad przebiegiem imprezy czuwali
Odbył się także konkurs plastyczny,
onad pól tysiąca dzieci i rodziców wzię
miejsce, Piotr Burcbard pierwsze
Gębura
Forum Młodych Ło
ło udział w z.organiz.owanym wubiegłą w którym zwyciężyły Ania Dziedziela kowie Stowarzyszenia
Małgorzata Kujawska - trzecie.
drugie,
miejscy - i co ważne niedzielę, l czerwca przy parafii Matki i Klaudia Szurek. To tylko niektóre z kon- wiczan, a także radni
oni puchary, dyplomy, wszystzawsze się ze sobą zgadzają Otrzymali
Bożej Nieustającej Pomocy na os. Ko- kursów, było ich bardzo dużo . Dużym z różnych, nie
przybyłe dzieci dostały natomiast upokie
rabka Dniu Jasia i Małgosi. Imprez.a roz- powodzeniem wśród dzieci cieszyła się cych w czasie obrad Rady Miejskiej, ugruMichalak, Tomasz Fipoczęła się od wręczenia ks. proboszczo- możliwość powiedzenia ze sceny do swo- powań: Grzegorz
Oni też wspólnie
Rokicka.
Marzena
i
drych
wiero
wi Wiesławowi Frelkowi kwiatów od ich mam specjalnie zadedykowaneg
organizatorabyli
l
nr
osiedla
radą
i
parafią
z
We
.
fantowa
loteria
także
a
szyka,
nadaokaz.ii
z
mieszkańców osiedlaKorabka
nia mu medalu Serce - Dziecku (o czym wszystkich konkursach nagrodami były mi Dnia Dziecka, który o godz. 16 zakoń
o raz piąty nad zbiornikami wodnymi
(tb)
czył się grillowaniem i ogniskiem.
piszemy na str. 6), które odbyło się tego sute paczki.
znajdującymi się w pobliżu Lasu Miejsamego dnia w Łodzi . Dzieci nie mogły
w Łowiczu, zorganizowano
skiego
narzekać na brak atrakcj~ odbył się mecz
sobotę 31 maja zawody wędkarskie dla
w
mło
zagrała
którym
w
w piłkę nożną,
najmłodszych. Wśród dziewcz.ąt zwycięży
dzież z parafii.
ła Ewelina Sękowiak, która uzyskała 400
krótkiepodcz.as
poniedziałek
w
nam
działa
św.
mszą
czerwca
2
się
poniedziałek
Dużym zainteresowaniem cieszył
była
a
w kościele sióstr bernardynek go postoju włowickimlaskumiejskimjedn ptmktów za 11 złowionych ryb, druga
konkurs kulinarny, do którego zgłosiło się
trzeryby,
2
za
pkt
130
Guzek
Martyna
pielbędzie
gdzie
pytaliśmy
gdy
pań,
z
Łow Łowiczu rozpoczęła się 348.
17 osób ze swoimi słodkimi wypiekami. Jury
Ło cia Kasia żelazk:iewicz 40 pkt. za 2 ryby.
złożone z Oli Wareckiej, Michaliny Kozy wicka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. grzymka w dniu ukazania się Nowego
Wśród chłopców zwyciężył Błażej Kosiodwa
tylko
jeszcze
nimi
Przed
i Sylwii Dudzińskiej zadecydowało, że naj- Jak co roku około 300 pielgrzymów w to- wiczanina.
rek z wynikiem 965 pkt. i złowionymi
zakoń
odcinek
jutrzejszy
wędrówki
dni
towarzyszących,
osób
torlicznych
Kowalska
warzystwie
lepsze ciasta upiekli: Anna
13 rybami, drugi był Mateusz Bujała
ostatni
i
cik, Jadwiga Zabost - sernik i Roman Każ ruszyło na pielgrzymi szlak pod hasłem czony noclegiem w Krasicach
pkt. - 16 ryb, trzeci Michał Stoląrczyk
920
Jasną
na
wejściem
zakończ.ony
sobotę,
w
światła''.
mierczak - ciasto pod nazwą „poezja sma- „Umiłuj Chrystusa w tajemnicach
505 pkt. - 17 ryb. W sumie w konkursie
zoubiegłych
lat
wz.orem
Pielgrzymka
Górę.
łowicka
czerwca
5
~artek,
w
dwuoso•
były
Dzisiaj
konkursie
w
Nagrodami
ku".
udział wzięło 77 uczestników, wszyscy
bowe zaproszenia na posiłek do restauracji, pielgrzymka zmierza do miejscowości Gi- staje w Częstochowie na niedzielę, aby
dostali upominki, przede wszystkim sprzęt
Ducha
Zesłania
obchodach
w
uczestniczyć
jest
zaplanowany
rokuco
przejego
Po
której-jak
w
dle,
barów i pizzerii w Łowiczu.
wędkarski. Dzień Dziecka nad zalewem
prowadzeniu ciasta trafiły na tace i każdy nocleg. - Gidle. Nasze ukochane Gidle. Przez Świętego.
został tradycyjnie zorganizowany wspól(mwk)
powielas
cały czas idzie się d~ogąpnez
mógł je skosztować.
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Uczestnicy integracyjnego konkursu darts po otrzymaniu nagród i dyplomów.
słodycze. Potem dzieci
zabawach i grach ruchowych, a na koniec wspólnie z rodzicami
zasiadły przy stołach, by zjeść kiełbaski
(tb)
z grilla.

minki: zabawki i
wzięły udział w

złowili naiwięcei

P

348. raz idą do Częstochowy
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WIELU PRODUCENTÓW
- duży wybór wzorów

rozładunek

Klimkiew icz, Kaźmierski
Łowicz, ul. Łęczycka 114
Tel. (0-46) 837-11-72
R-430

„HDS"

BĄKÓW GÓRNY 33

tel.lfax (0-46) 838-79-12
tel. kom. 0-604-284- 079

„CHROBRY"

ul. Mostowa 28 (w budynku byłej Łowiczanki)
z dogodnym parkingiem przed biurowcem
tel. (046) 830-08-36 w godz. od 9.30 do 16.30
tel. kom. 0-608-088-513

Łowicz,

,o.-

./ MATERIAŁY
BUDOWLANE
- szeroki asortyment
./WYROBY HUTNICZE

R-516

• BRAMY•
•

garażowe! przemysłowe,
, ogrodzeniow e
NAPĘDY ELEKTRYC ZNE

STYROBLOK do ociepleń budynków

„WIŚNIOWSKI" „NICE" „FAAC"

BLOCZKI SYTROPIANIU

• DRZWI, OKNA
- drewniane, AL, PCV
•ALARMY
• DOMOFON Y, WIDEODOM OFONY
• INSTALACJ E ELEKTRYC ZNE

JOx60 i gr. 6,8, 1O cm pokryte tynkiem
>"PRODUKCJA >"USŁUGI >" SPRZEDAt
ZA GOTÓWKĘ I NA RA TY

PPHU J&J s.c. 09-550 Szczawin Kościelny
ul. Sp6/dz1elcza 8, tel. (24) 235-13-70 lub 0-606-470-086

:g

:i!

FIRMA

„JANTA R"

Zawady 13, 99-400 Łowicz
tel. 0609-688-506, tel. 0691-715-506

NAJTAŃSZE

ZY
WO
NAfirma
I DTóWKOWE oferuje
PHU ANROB

• nawoz y inne ~
~~o.t,t
• w'giel
tł„ 6 SP~(;
• miał
~O'='
• koks
•ceme nt, "ot~~oiU
oO
wa pl) o

./ CEGŁA KLINKIEROWA

Dowóz i

REDYTY

SALE TRA
SALE TRZ AK
MOC ZNIK

Nie grill okazał się atrakcją na Dniu
Dziecka nad zalewem, ale woda
mineralna. Temperatura w sobotnie
popołudnie sięgała 30 stopni Celsjusza.
nie przez Polski Związek Wędkarski koło
w Łowiczu oraz radnych miejskich i powia(tb)
towych SLD.

~

• Wymagany stały dochód minimum 600 zł netto. ) ~
• Kredyty otrzymują: osoby pracujące, rolnicy
oraz emeryci i renciści.
Wysokość kredytu:
- do 3.000 zł bez poręczycieli dla osób samotnych
·~
- do 9.000 zł bez poręczycieli dla małżeństw
- do 11 .000 zł z 1 poręczycielem
- do 20.000 zł z 2 poręczycielami
CL
• Raty miesięczne do 4 lat.
<(
• Zagwarantowana w umowie możliwość
N
wcześniejszej spłaty kredytu bez odsetek.
• Żadnych opłat przy zawieraniu umowy kredytowej. ;o
Czynne od poniedziałku do piątku od 9.30 do 16.30 ~

DRZWleRul~~ ~
I
OKNA
• • PCV • DREWNO • ALUMINIUM
1

ZALUZJE • ROLETY • VERTICALE
• PARAPETY WtOSKIE
BRAMY GARAŻOWE
Najwyższa jakość w najlepszej cenie

- saletra importowana i krajowa
li.!
- śruta sojowa
,,..- ct°o~ł;i,,,ość
- śruta rzepakowa
0
a także szeroki asortyment "" <e"
innych nawozów
Ponadto:
deski, krokwie, otręby, stal, cement
Dąbkowice Górne 44, (046) 838-90-46
SKR Płaskocin, (046) 838-46-76
SKR Kocierzew Płn„ (046) 838-48-28

HURTOWNIA ROWERÓW
naprawy gwarancyjne
i pogwarancyjne

!
tel. (042) 719-64-04
Możliwość dostawy gratis!

R·5S4
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,

W PAMIĘCI NIE

TYLKO

NAJBLIŻSZYCH

ANNA GAtEK (1943·2003)

mierć czasem każe długo na siebie czekać, a oczekiwana staje się bardziej
akceptowana. Czasem jednak przychodzi cicho i niespodziewanie. Z taką śmier
cią trudniej się pogodzić i przyzwyczaić
do faktu, że kochanej osoby już nie ma.
Tak odeszła Anna Gałek choć w pamięci
dzieci żyje nadal.
Anna Gałek urodziła się 16 listopada
1943 roku w Sobocie, w rodzinie robotniczej. Ojciec jej, Bolesław Samczak, był
pracownikiem Państwowego Gospodarstwa Rolnego. W związku z pracą rodziców, a później swoją, często zmieniała
miejsca zamieszkania. Gdy skończyła 3
lata, jej rodzice rozpoczęli pracę w PGR
w Glinniku i tam też się przeprowadzili.
Mając 7 lat zaczęła uczęszczać do szkoły
podstawowej w Popowie koło Głowna. W
roku 1956 rodzice przenieśli się do PGR
Dh.Jgie. WówczaspaniAnnazaczęłauczęsz
czać do szkoły podstawowej w Woli Stę
powskiej, którą ukończyła w 1957 roku.
Po ukończeniu szkoły podstawowej
rozpoczęła naukę w Technikum Ochrony Roślin w Dąbrowie Zduńskiej, które
ukończyła w 1964 roku. Po zdaniu matury rozpoczęła staż w Stacji Hodowli Roślin w Borowie, gdzie pracowała przez
pół roku. Z powodu złego stanu zdrowia
nie ukończyła go. Po półrocznej przerwie
ponownie odbywała staż, lecz tym razem w PGR Długie, który ukończyła 30
czerwca 1965 roku.
Po odbytym stażu Anna Gałek rozpoczęła pracę w Powiatowyin Związku Kółek Rolniczych w Łowiczu, gdzie pracowała do 1968 roku.
Anna Gałek prócz częstych zmian miejsca zamieszkania, zmieniała również miejsce pracy. W 1968 roku zaczęła pracować w PGR w Kompinie, po dwóch Jatach przeniosła się do pracy w Państwo
wym Gospodarstwie Roślinno - Nasiennym w Boczkach. W latach 1973 - 1975
pracowała w Urzędzie Gminy w Kocierzewie, następnie przez rok w Urzędzie
Miejskim W Łowiczu. W 1976 roku przyjęła się do pracy w Urzędzie Gminy w
Nieborowie, gdzie pozostała do 1981 roku.
Przez kolejnych dziesięć lat, bo do 1991
roku pracowała w Wojewódzkim Ośrod
ku Doradztwa Rolniczego w Bielicach.
Po 1991 roku pracowała dorywczo i z
przerwami, a to w gospodarstwie rolnym
u znajomych, a to w opiece społecznej,
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aż do 16

listopada 1998 roku, kiedy przena emeryturę.
-Anna Gałek szybko założyła rodzinę.
W 1963 roku wyszła za mąż za Jana Gał
ka, a w 1964 roku przyszedł na świat ich
pierwszy syn, Robert. Od tego też roku
państwo Gałek zamieszkali w Kiernozi.
Mieszkali tam tylko sześć lat, gdyż w
1970 roku przeprowadzili się do Łowi
cza na ulicę Zieloną. W 1988 roku kupili
działkę w Mysłakowie i pobudowali na
niej dom. Pani Anna w Mysłakowie
mieszkała do śmierci.
_Robert Gałek był jednym z trójki jej
dzieci, pięć lat po jego urodzeniu przyszła na świat córka Honorata, a w 1975
roku najmłodszy syn Paweł. Anna Gałek
doczekała!iięjedynej wnuczki Magdaleny, która dziś ma już jedenaście lat. Dzieci pani ł\nny pokończyły łowickie szkoły: Robert- Liceum Ogólnokształcące im.
Józefa Chełmońskiego, Honorata- Liceum
Medyczne, a najmłodszy syn Zasadniczą Szkołę Zawodową. Pani Anna za
wszelką cenę dożyła starań, by wykształ
cić dzieci, ale tylko najstarszy syn zdecydował się na studia.
W 1983 roku Robert Gałek poszedł do
Szkoły Oficerskiej do Poznania. Gdy był
na czwartym roku miał wypadek - najechał
na niego czołg na poligonie. Nieszczęśliwy
wypadek uniemożliwił ukończenie studiów
- skończyło się na amputacji nogi. Po roku
przerwy poszedł na Politechnikę Warszawską, na której studia ukończył.
Anna Gałek była znakomitą gospodynią, w wolnych chwilach lubiła zbierać
szła

grzyby i pracować w przydomowym
ogródku. Czasem lubiła rozrywki intelektualne, wieczorami rozwiązywała krzyżówki. Miała wesołe, pogodne usposobienie. Mama była osoba bardzo uczynną. Prowadziła otwarty dom dla przyjaciół, których miała wielu - wspomina syn
Robert. Wiele znajomości, które później
przeradzały się w przyjaźnie, powstawało podczas jej pracy, gdy odwiedzała
gospodarstwa rolnicze. Najpierw chodziła po wsiach, później jeździła rowerem,
komarkiem, w końcu samochodem mówi córka Honorata.
Najbliżsi wspominają Annę Gałek jako
osobę serdeczną, uczynną i bardzo otwartą. Mama była ideałem człowieka, który
patrzy na bliźniego swego, jak na siebie
samego. Niektórych to może nawet zrażało - wspomina Robert Gałek. Anna
Gałek otaczała opieką najbliższych. Martwiła się o nas, czasem przesadnie. Rzadko myślała o sobie, częściej o nas - wspomina pan Robert.
Anna Gałek zmarła 27 lutego 2003 roku
na białaczkę. Trzy dni przed śmierciąpo
czuła się źle i pojechała do szpitala. Jej
najbliżsi do samego końca nie wiedzieli,
że jest tak poważnie chora. Dziś zastanawiają się, czy ona wiedziała. Przypuszczają, że tak, ale nie chciała ich martwić.
Do ostatniej chwili robiła wszystko. Była
osobą bardzo aktywną, Mówiła, że chciała
by się kiedyś przewrócić i umrzeć, i prawie
sięjej to udało... - mówi Robert Gałek.
Pani Honoracie ijej bratu bardzo jej brakuje. Pan Robert mieszkał z mamą, jemu
teraz szczególnie doskwiera jej brak. - Brakuje mi obecności mamy. To jest mniej
więcej jak z powietrzem, nie zauważa się
go, dopóki go nie braknie. Brakuje nam
ciepła domowego ogniska. Ojciec zmarł
wcześniej, więc matka była osią rodziny.
Minione Święta Wielkiej Nocy spędzili
już bez pani Anny. Nie odczuliśmy.jak to
zwykle bywało, że to są święta. Byłojalwś
tak smutno, przy stole kogoś nam brakowało - wspomina Honorata, a Robert dodaje Jej śmierć była dla nas zaskoczeniem. Dla
znajomych też. Być może częśćjejprzyjaciół
nawet nie wie, że mamyjuż nie ma. Nie zdawaliśmy sobie sprawy. że choroba jest tak
poważna. Czasem to jeszcze do mriie nie
dociera, po prostu wydaje mi się, że gdzieś
wyjechała, ale kiedyś wróci...
(mko)

STANIStAWA MATYJASIK (1945 · 2003)
tanisława Matyjasik urodziła się
23 listopada 1945 roku w Głownie.
Zmarła 2 marca 2003 roku w swoim rodzinnym mieście. Pozostawiła w żałobie
dwójkę dorosłych dzieci, dwoje wnucząt
i mnóstwo znajoq1ych.
Będziemy mamę zawsze lwchali, tak
samo jakby żyła nadal. Nie można o takiej dobrej i cudownej kobiecie zapomnieć.
Byliśmy dla niej wszystkim - tak nam zawsze powtarzała. Znam wiele domów.jednak nigdzie nie ma tak cieplej domowej
atmosfery. jaką mama stworzyła w naszym. Zdarzało się, że gdy przychodzili
do mnie znajomi, a mnie nie było w domu,
siadali przy stole kuchennym i rozmawiali z mamą, potem dziękując jej za dobre
rady i pełne zrozumienie. O rozmowie
dowiadywałam się później od kolegów, nigdy od mamy. To spowodowało, że ludzie
mieli do niej zaufanie i darzyli ją szacunkiem - opowiada o swojej ukochanej mamie córka Katarzyna.
Pani Stanisława urodziła się w chłop
skiej rodzinie w Kalinowie. Nigdy nie lub1ła pracować na roli, pociągało ją miejskie życie . Dążyła do tego, aby jak najszybciej wyjść z domu rodzinnego. Po-
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stawiła na swoim i zaczęła uczyć się
w jednej ze zgierskich szkół średnich. Po
jej ukończeniu znalazła pracę na kolei.
Dojazdy do Zgierza były dla niej bardzo
uciążliwe, dlatego rodzice pozwolili jej
wynająć pokój w Głownie . Od momentu
zamieszkania w Głownie wiedziała, że na
wieś już nigdy nie wróci. Po niedługim
czasie Głowno również okazało się dla
niej za małe. W Zgierzu poznała miłość
swojego życia - Andrzeja. Pierwsze ich
spotkanie nie należało do przyjemnych,
ponieważ Andrzej został przyłapany na
podróżowaniu koleją bez biletu. Jak się
później okazało, bilet schował tak głębo
ko w torbie, że nie mógł go znaleźć. Po
2 latach znajomości postanowili się pobrać. Uroczystość była skromna, przyję
cie przygotowano w miejskim stylu, gdyż
pani Stanisława nie chciała wiejskiego weseliska. Przez kilkanaście kolejnych lat
państwo Matyjasikowie mieszkali
w Zgierm, oboje tam pracowali. Tam urodziło się ich potomstwo: w 1971 roku
córka Katarzyna i w dwa lata później syn
- Tomasz. Dzieci po skończeniu szkół
średnich za namową mamy zdecydowały się kontynuować nauk«, córka na Uni-

wersytecie Łódzkim, syn - na Politechnice. Obecnie założyli już własne rodziny
i mieszkają w Zgierzu.
W 1993 roku pani Stanisława przeży
ła ogromną tragedię, po długiej chorobie
(nowotwór żołądka) zmarł jej mąż. Dłu
go nie mogła pogodzić się z tą stratą. Rodzice byli bardzo ze sobą związani. Wiedzieli wszystko na swój temat. Spędzali
długie wieczory na rozmpwach. Zawsze
podejmowali wspólnie wszystkie decyzjemówi córka Katarzyna. Pani Stanisława
po roku żałoby postanowiła zmienić otoczenie. Przeprowadziła się z powrotem
do Głowna, zamieszkała razem ze starszą, także samotną siostrą - Marią. We
dwie było im raźniej. Obie lubiły spacerować po okolicznych lasach lub wypuszczać się na niedalekie wycieczki rowerowe. Przed domem dwóch sióstr ogródek
był zawsze precyzyjnie utrzymany, gdyż
obie lubiły pielęgnować zieleń.
Od dwóch lat pani Stanisława zaczęła
podupadać na zdrowiu, choroby zaczęły
się nawarstwiać: nadciśnienie, choroba
wrzodowa. Stanisława Matyjasik nie
przeżyła wylewu.
(eb)
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ODESZLI OD NAS (18.05.-2.06.)

18 maja: Franciszka Rogicka, 1.91, Wejsce; Łukasz Stelmachowski, 1.26,
19 maja: Stanisław Bogucki, 1.43, Niespusza Nowa. 20 maja:
Marianna Plucińska, 1.68, Marywil, Jan Bogusz, 1.80, Mastki. 21 maja:
Marianna Kowalewska, 1.74, Łowicz. 23 maja: Stanisław Kierus, 1.74,
Łowicz; Salomea Jabłońska, 1.79, Kocierzew Płn. 24 maja: Urszula Wilk,
1.85, Strugienice. 25 maja: Jolanta Gajda, 1.46, Łowicz; Andrzej Gajda,
1.47, Dąbkowice Dolne. 27 maja: Marianna Gawrońska, 1.73, Łowicz.
27 maja: Tadeusz Mitek, I. 77, Łowicz; Kazimierz Kapusta, 1.92, Gągolin
Płn. 28 maja: Katarzyna Strzelecka, 1.85, Wojewodza; Genowefa Siewiera, 1.75, Gągolin Płn.; Kazimierz Włodarczyk, 1.69, Nadolna. 29 maja:
Helena Piaskowska, 1.70, Maurzyce. 30 maja: Czesław Pabian, 1.59,
Wygoda; Władysław Pięta, 1.86, Kocierzew Płn. 31 maja: Józef Zieliński,
1.91, Helin. 1 czerwca: Justyna Ruta, 1.79, Skaratki Podrogóźno.
2 czerwca: Jan Kopania, 1.69, Głowno.
Łowicz.

PODZIĘKOWANIE

wszystkim, którzy uczestniczyli w uroczystościach
pogrzebowych i ostatniej drodze
naszej drogiej Pani Prezes

ś.P. JOLANTY GAJDY
składa Rada Nadzorcza i Zarząd
Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Łowiczu

r~

WYRAZY WDZIĘCZNOŚCI
dla Rady Nadzorczej i Zarządu
Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Łowiczu
za wszelką pomoc okazaną nam
w organizacji

uroczystości pożegnania

ś.P. JOLANTY GAJDY
składa

R~9

DZIĘKUJEMY

Marek Gajda z rodziną

WSZYSTKIM

Rodzinie, Przyjaciołom, Znajomym, Koleżankom
i Kolegom, którzy razem z nami pożegnali
Naszą ukochaną Żonę i Mamę

Ś.P. JOLANT~ GAJD~
składa mąż

R-690

z

dziećmi

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA
Krystyny i Wojciecha Laska
za wsparcie i pomoc
·w tak trudnych dla nas chwilach pożegnania
dla

Państwa

ś.P.

JOLANT Y GAJDY
składa mąż

R-691

z dziećmi

H. Skrzydlewska
GŁOWNO,

ul. Łowicka 7/11 tel. (0-42) 719-30·24, 710-71·90 (czynne całą dobę)
ŁÓDŻ, tel. (0-42) 672-33-33, 672-30-27 (czynne całą dobę)

WYPŁACAMY ZASIŁEK

pogrzeb z trumną

pełny

od 500 zł
przewóz osób zmartych do chłodni
oraz lormalnoścl w USC i ZUS

ZUS

koszt kremacji z umą

1390 zł
NIEODPŁATNIE

""""""-H. s krzvd I ews ka.PI

R. 22
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Muzeum w Sromowie

BASIA KRUPKA • MtODA POETKA ZSP 3 Nie ma iui plastikowei lalki,
poiawiła się

B

asiaKrupka-uczennica Vlklasy łowickiej Szkoły Podstawowej nr 3, mimo młodego wieku ma
już na swoim koncie wydany
w grudniu2002 roku debiutancki tomik poezji, któcy podczas ostatniej
sylwestrowej zabawy poddany zostałpod licytackKupił go przewodnicz,ący Rady Miejskiej, Krzysztof
Kaliński, płacąc sumę 400 :zl. Ostatnio Basia czytała swoje wiersze
przed publicznością, która 17 maja
przybyła do szkoły z okazji święta
tej placówki.
Barbara mieszka wraz z rodzicami i dwiema starszymi siostrami na
ulicy Kutrzeby, tak że, jak sama
mówi, do szkoły ma zaledwie kilka
kroków. Do chwili jej urodzenia
mama pracowała w Uraędzie Gminy w Cbą5Irie, wtedy w wychowywaniu dwóch córek pomagałajej babcia, po przyjściu na świat Basi i przeprowadzce do Łowicza, mama zaję
ła się domem. Tata jest kierowcą
w łowickim PKS.
Pierwszy swój wiersz - o wakacjach - Basia napisała w drugiej klasie szkoły podstawowej. Kolejne
próby poetyckie podjęła dopiero
w klasie czwartej, kiedy to na godzinie wychowawczej rozmawiali
o miłości w domu -wtedy powstały
dwa pierwsze wiersze, które znała:z1y się w debiutanckim tomiku._ ~
chowawczyni spytała potem, czy
maże ktoś coś stworzył _ wspomina
Basia- i koledzy. którzy o tych moich
próbach wiedzie!~ poinfomwwali, ż:e
ja coś napisałam. Nauczycielce języka polskiego Grażynie Sobieszek
wiersze się spodobały i poprosiła
Basię, aby od tej pocy zapisywała
swoje pomysły. Tak zaczęła się
współpraca trwająca do dziś, a ponieważ Basia po skończeniu podstawówki przejdzi~ do gimnazjum
mieszczącego się w tym samym
budynku, współpraca prawdopodobnie trwać będzie nadal.
Pytamy młodą adeptkę poezji,
skądzainteresowanietymgatunkiem

.
N

Basia Krupka już wydała swój debiutancki tomin wierszy. W
jako polonistka, a w wolnych chwilach nadal pisać.

literackim. _W poezji podoba mi się_ rzy tekstów to też na swój sposób
to,ż:edziękin;,,;, l1Yf"azićmożnaswo- poeci - mówi. Wśród artystów, któ·~
je uczucia - odpowiada Basia - Opi- rych podziwia wymienia Roberta
sać plusy i minusy świata. Jak sama Gawlińskiego z zespołu Wilki i Armówi, na pocz.ątku czytała wierszy- tura Rojka z Myslovitz- trzeba przyki dla dzieci - wesołe cymowanki znać, w kręgu plastikowej muzyki
i wtedy nie myślała, że sama będzie młodzieżowej autorów bardziej ampisać. Zaduma przyszła, gdy za bitnych, istotnie zbliżających się
pośrednictwem szkoły poznała w swojej twórczości do poezji.
wiersze poważniejsze. - Bardzo lu- - Kiedy słucham Myslovitz, z tekstabię, gdy na lekcjachjęzyka polskiego mi mówiącym~ ż:e świat niejest taki.
omawiamy poezję - mówi. Jedno- wspaniały, to sama też piszę pesymicześnie Basia przyznaje, Że poezji styczne wiersze - przyznaje się Banie czyta zbyt dużo, gdyż boi się sia, chociaż we wspomnianym topod.świadomej inspiracji wierszami miku znajduje się wiele utworów
innych poetów, po jakimś czasie o wymowie pozytywnej, wiele oddodaje jednak, że ostatnio bardzo wołujących się do wiacyiBoga, wiele
polubiła Mirona Białoszewskiego opisujących przyrodę, wiele wieri chce, aby w przys:zlości jej twór- szy refleksyjnych.
czość zmierzała w kierunku trudnej,
eksperymentatorskiej, lingwistycznej poezji.
Jak każdą nastolatkę Basię inspirują także teksty piosenek. - Auto-

Śladami folkloru lowickiego

N

Kwiaty z bibuły
piątek 6 czerwca w Gmin-

W

nym Ośrodku Kultury
w Nieborowie nastąpi rozstrzygnięcie konkursu na ludowe
kwiaty z bibuły. Imprezę uświetni
występ dziecięcego zespołu ludowego Krzewina. Nadesłane na konkurs prace oglądać będzie można
(wcz)
wGOKNieborów.

Wyjazd na zieloną szkołę

Raz

optymizmem różowe,
raz
szare ze smutku.
Wciąż no»y kolor

dzika, któcy
już

również

od dłuższego

czasu stanowił część ekspozy-

cji. Ta rzeżba, ubrana w strój, jaki
nosiły dzieci na wsi łowickiej wykonany ręką Ewy Barl>aiy - siostry
pana Wojciecha, również wzbogaciła już ekspozycję.

Z zakamarków pawilonu nr 3,
w któcym znajdują się dawne wozy
chłopskie, wolanty i bryczki, pan
Wojciech na światło dzienne wydobył ostatnio bcyczkę, od której zaczął się pomysł na tę właśnie wozownię- obecnie stoi ona na widocznym, honorowym miejscu. Bryczka ta, w odróżnieniu od innych
chłopskich wolantów, miała rozkła
dane zadaszenie i właściciel przygotowuje się do jej odrestaurowania,
aby przywrócić jej ten właśnie wygląd Pojazd ten był bardzo długo
używany przez rodzinę Brzozowskich. - Do roku 1975, kiedy to kupiliśmy pierwszego dużego Fiata wspomina pan Wojciech - do kościoła, na odpusty i inne ważne uroczystości jeździliśmy tą właśnie, zaprzężoną w konie bryczką.
(wcz)

zaprząta głowę,
wciąż zmienia barwypomalutku.

Id. V 2002 r.

Basia Krupka o poezji myśli jako
o hobby. Mówi, że nie ma aspiracji,
aby zostać drugą Szymborską, chociaż po chwili przyznaje, że gdzieś
w duchu chowa takąiskierkę nadziei.
Interesuje się językiem polskim
i matematyką, uwielbia czytać. Nie
lubi historii i geografii. - Wprzyszło
ści chciałabym pracować jako nauczycielkajęzyka polskiego - mówi.
- Maże bym coś pisała w wolnym
(wcz)
czasie - dodaje.

Opromocii i oznaczeniu miasta

mają Zllplanowaną·wyciecz

powiatu łowickiego". Wycieczkę tę
zorganizował i sfinansował GOK
w Kocierzewie, filia w Boczkach
Chehnońskich, obejmuje ona: muzeum w Sromowie, muzeum w Ło
wiczu, skansen w Maurzycach. Jej
owocem mają być albumy z ilustracjami dzieci, które oglądać będzie
(wcz)
można wpalcówceGOK

Ż)tie

jest jak kameleon - często zmienia kolory,

zależnie odpory.

ie ma już plastikowej lalki,
która wkomponowana w jedną z ekspozycji prywatnego
muzeum folklocystycznego rodziny Brzozowskich w Sromowie, zastępowała dziecko w kołysce.
W scence uczestniczą w)'l7cibione
jeszcze przez założyciela muzeum
JulianaBrwzowskiego figucy kobiet
pracujących przy krosnach. Jedna
z nich zajmaje się dzieckiem w kołysce, a wszystko porusza specjalny mechanizm Jak mówi właściciel
muzeum, Wojciech Brzozowski,
zwiedzające osoby zawsze zwracały uwagę na plastikową lalkę w kołysce, która jakoś nie przystawała
do ludowego charakteru ekspozycji. Już zimą Brzozowski mówił, że
chce ten stan zmienić i w)'l7cibić
dziecko, które by korespondowało
z charakterem rzeźb taty. Tak się
stało i od marca w kołysce nie ma
już plastikowej lalki, jest za to rzci:biona figuika dziecka Właściciel nosił się także z zamiamn wyneźbie
nia figucy dziecka, które by miało
znaleźć się w drewnianym chodaku
- ludowej wersji dzisiejszego cho-

Miejska Komisja Rewizyjna

a dziś dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kocierzewie

kę pod tytułem „Śladami folkloru

Kameleon życia

przyszłości chiałaby pracować

bryczka

romocja Łowicza oraz sprawozdania z działalności LOK
oraz Miejskiej Biblioteki były głów
nymi tematami poruszonymi podczas ostatniego posiedzenia miejskiej
Komisji Rewizyjnej, które odbyło
sięwponiedziałek, 12maja W sprawie przedstawionych im mateńałów
na temat działalności biblioteki radni
nie mieli uwag, zwrócili jednak uwagę, że może warto byłoby podjąć
starania o obniżenie stawek czynszu w ŁSM, ponieważ jest on drogi
- wynosi około 3 tys. :z1 miesięcz
nie. Pytania na temat LOK dotyczyły głównie Kina Bzura, mówiono o konieczności przeprowadze-

P

nia w nim remontu i nie uregulowanym stanie prawnym budynku.
Temat promocji miasta był jednak najbardziej emocjonujący. Analizą wydatków na promocję ma się
jeszcze zajmować Komisja Budże
tu i Finansów. Jej przewodnicz,ący
Eugeniusz Furman chce na komisji
przeanalizować wydatki na promocję w stosunku do efektów. Radni
pytali właśnie o te efekty, wnioskowali o lepsze oznaczenie miasta pod
kątem tucystów. Radni z Komisji
Rewizyjnej uważają, że powinno
być wyraźnie zaznaczone, w któcym kierunku należy iść do danego
obiektu zabytkowego czy obiektu

Strażacy w przedszkolu
iększość dzieci Ż łowickie- i sprzętu ratownictwa drogowego.

W

go Przedszkola nr 4 pragnie obecnie zostać straża2 czerwca grupa około 50uczniów
ze szkół podstawowych w Sobocie karni, a wszystko to za sprawą zori Bielawach wyjechała na zieloną ganizowanego tam 21 maja pokazu
szkołę. Celem 5-<lniowej wycieczki sprzętu gaśniczego. Pokaz zorganibędą: Kraków, Wieliczka i Zakopa- zowałałowickapaństwowastrażpone. Ponadto uczniowie wezmą żama, a dzieci mogły przymierzyć
udział w przewidzianej profilakty- strój strażaka, obejrzeć z bliska wy(mko) posażenie samochodu gaśniczego
ceantyalkoholowej.

Wielu chłopców przymierzało
o wiele za duże na nich hełmy. Frajdą dla przedszkolaków było samo
pojawienie się t:rzeCh czerwonych
i błyszcz,ących wozów strażackich,
oprócz tego była również symulacja gaszenia pożaru pianą i wodą,
a także „przejażdżka" w górę na spe(J.1/CZ)
cjalnym podnośniku.

użyteczności publicznej.

Na terenie
miasta powinny być też czytelne
mapy.
Naczelnik WydziałuAnaliz i Promocji Anna Janus przedstawiła radnym możliwość nawiązanie współ
pracy z kolejnym miastem - tym
razem we Francji. Propozycja ta
została przyjęta dość powściągliwie.

Radni są zdania, że lepiej zacieśniać
współpracę już rozpoczętą

- z Solecmikami, ColditzczyCheektowa-

gą niż rozpoczynać zupełnie nową
(mwk)
współpracę.

W pustym dotąd chodaku pojawiła się figura dziecka, autorstwa pana Wojciecha.

Uczniowie policzą bociany
o ponad 50 szkół na terenie
powiatu łowickiego zwróciło się w maju starostwo
o pomoc w liczeniu gniazd bocianich i bocianów na terenie obwodu
szkoły. Ponadto Ryszard Deluga,
dyrektor wydziału środowiska
w starostwie powiedział w rozmowie zNŁ,żew obrębie swojego miejsca zamieszkania uczniowie fizycznie są w stanie policzyć gniazda
i bociany, a obecny czas jest do tego
najlepszym okresem,ponieważdzie-

D

ci~ w ramach zajęć wychodzą

w teren. W odpowiedzi na pismo,
do starostwa spływają już pierwsze wypełnione ankiety, na razie dotarły wyniki z placówek w Czatolinie, Złakowie Borowym, Kalenicach
i Sobocie. W ankietach służących do
inwentaryzacji gniazd bocianich
i spisu liczby osobników, zamieszczane są następujące dane: nazwa
ws~ liczba gniazd bocianich ogółem
oraz gniazd nie zajętych przez bociany, lokalizacja gniazd(drzewo, bu-

dynek lub komin budynku, słup,
inna), liczba bocianów w gnieź.dzie.
Poprzednie liczenie gniazd i osobników przeprowadzone było
w 2001 roku. Wówczas na terenie
miasta i powiatu było łącznie
200 gniazd, z czego 184 zasiedlone.
W gniazdach tych przebywało
181 par bocianich, czyli 362 osobnikidorosłe i 427 osobnikówmłodych.
Jak liczby te przedstawiają się obeonie - okaże się po podsumowaniu
(mwk)
inwentaryzacji.
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PULSOWANIE ZAUFANIA
poniedziałek

W

z nich nie pytał ile kosztuje wizyta, tylko
ciexpliwie czekał. Po wyjściu z gabinetu, po
około siedmiominutowej wizycie, podchodzono do drugiej kobiety, aby zapłacić za
wizytę. Ta z kolei pytała: Sama wizyta, czy
z

ziołami? Przeważnie padała odpowiedź,

że z zi~ pacjent płacił 80 zł.

19 maja

Co naimniei
nie :zaszkodzi

w Domu Nauczyciela na li piętrze
ludzie chorzy szukający pomocy
w medycynie niekonwencjonalnej przyszli z wizytą do Otgon
Tserentogmid, która diagnozę
stawia za pomocą badania
pulsu, a następnie leczy schorzenia ziołami tybetańskimi.

P

ani o tajemnicw brzmiącym imieniu
Otgon przyjechała do Polski z Mongolii przed dziewięcioma laty. W 1981 roku
skończyła - jak twierdzi - studia medyczne
w Mongolii. Późniaj piz.ez 15 lat pracowała
w tamtejszym S?pital\L Medycyną niekonwencjonalną interesowała sięjuż dużo w~
śniej.

Twierdzi, że społeczność mongolska
ma większe 7llllfimie do ziół niż tabletek. Po
przyjeździe do Polski przeszła kurs medycyny niekonwentjonalnej i zacz.ęla leczyć
ziołami. Wizyta u niej zaczyna się od diagnozy, która stawiana jest na podstawie badania pulsu. Twierdzi, że na każdej ręce powyżej przegubu dłoni wyczU\~alny jest
przepływ energii w kanałach energetycznych. Puls bada się trzema palcami, a każdy
palec sprawdza dwa organy, na przykład:
wątrobę i pęcherzyk żółciowy, serce i jelito,
i.ołądek i śledzionę. Na podstawie badania
stwierdza się, czy energia krąży w organizmie za szybko, czy za wolno, gdzie jest jej
niedobór, nadmiar czy blokada Lekarze staOtgon Tserentogmid diagnozę stawia jedynie przy pomocy badania pulsu, a następnie przepisuje zioła.
wiający diagnozę za pomocą badania pulsu
biorą też poprawkę na aktualnie panującą
porę rok\L Puls każdego organu uaktywnia ką metę, a w da1szaj perspektywie prowaOtgon Tserentogmid przyjeżdża do Ło
19 maja przed wejściem do gabinetu lesię w zależności od pory roku. Na przyldad dzi do osłabienia nerek i wątroby. Przyczy- wicza raz w miesiącu już od ponad rok\L karki nie panował tłok. Tuż po jej przyjeż
wątroba wiosną, serce kaem, płucajesienią ną nerwic bywa blokada energii wątroby Jednak nie ma tu zbyt wielu stałych patjen- dzie było kilka osób. Póżniej przez ponad
- powiedziała nam pani Otgon.
i osłabienie energetyczne nerek. Wtym ll)l- tów - to zaledwie kilka osób. Wizyta kosz- godzinę nie pojawił się nikt c~ którzy przyMedycyna tybetańska zajmuje się głów padku należy wzmocnić ziołami nerki- uwa- tuje niewiele, bo 20 zł,jednakpo zdiagnozo- szli w poniedziałek, w większości byli banie chorobami nerek, wątroby, serca, ż.oląd ża lekatka z Mongolii.
waniu pacjent powinien zakupić polecone dani w ten sposób pierwszy raz. Wielu
Patjenci korzystający z jej porad to lu- zioła Pochodzą one prosto z Tybetu. :zale- z pacjentów wchodząc na piętro siadało
ka i płuc, ale leczy też stany lękowe. Zdaniem Otgon Tserentogmidleczenie ich środ dzie w różnym wieku i płci - choć przewa- ca się ich picie 2 razy dziennie, a porcja ku- w kolejce, cietpliwie czekając na wajście do
kami psychotropowymi działa tylkonakrót- żają starsze kobiety.
piona za 60 zł wystarcza na miesiąc.
gabinetu. Zastanawiające było to, że nikt

Starsza kobieta schodząca po schodach,
nie chciała nam powiedzieć co jej dolega.
Twierdziła, że przyszła tu po raz piei:wszy,
przeczytawszy duże ogłoszenie w NŁ, po
to, by wypróbować coś czego jeszcze nie
próbowała Zioła wykuptłam, me wiem, czy
mi pomogą, ale człowiek chciałby jeszcze
pożyć - mówi, a po twarzy spływająjej łzy.
W dalszej rozmowie wyznaje, że ma problemy natury ginekologicznej. Zaznacza, że
nie zrezygnuje z leczenia tradycyjnego. Nie
podchodzi do dopiero co zakupionych ziół
ze ślepą wiarą, że jaj pomogą. Ludzie mówią, że zioła są skuteczne, jeśli nawet nie
pomogą, to na pewno nie zaszkodzą- mówi.
Przepisane zioła wystarczą jej na cztery
tygodnie. 16 czerwca Otgon Tserentogmid
znowu przyjedzie do Łowicza, nasza rozmówczyni nie potrafiła powiedzieć, czy
zostanie jaj stalą patjentką.
Inna patjentka w wieku średnim mó~
że o diagnozowaniu z pulsu usłyszała od
koleżanki. Od dawna dokuczają mi kamienie na nerkach, może te zioła coś pomogą.
Kiedyś ludzi leczono tylko ziołami - mówi
z nadzieją pani Wiesława z Łowicza.

Staliśmy

sit ostroinieisi?

Dlaczego patjentów w tym dniu było tak
niewielu? Czyihy ludzie nie wiedzieli owizycie lekarki w dniu 19 maja w Łowiczu?
Czy po prostu stają się mniej naiwni i sły
sząc tak wiele o zwyczajnych naciągaczach
i oszustach boją się spróbować czegoś nieznanego?
Gdy do Polski zawitała moda na kontrowersyjnych znachorów, ludzie masowo próbowali Jl!edycynyniekonwentjonalnej, czę
sto przy tym rezygnując z medycyny klasycznej. Był Kaszpirowski, póżniej Nowak.
TerazmłodepokoleniaPolakówchybamoc

Róine drogi powołania do zakonu
Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny
odwiedziły szkolę założycielki swojego zgromadzenia
iostry z założonego przez łowiczan

S

mawiała z nimi.

kę, bł. Bolesławę Lament Zgromadze-

nia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny odwiedziły w poniedziałek 19maja łowickie
: Liceum im. J. Chełmońskiego - spadko• biercę tradycji także i XIX-wiecznego
· Gimnazjum, do którego uczęszczała Bolesława Lament S. Paulina Mieleszkie, wicz, która od kilkunastu lat jest w zakonie oraz 3 młode postulan~ przyjechały
z domu postulatu z Mławy. Siostry gościły na szkolnych lektjach reli~ mówiły
· o swojej drodze do życia w zakonie, dro: dze do Boga. Wraz z licealistami modliły
· się, śpiewały kościelne pi~ zachęcały do udziału w rekolektjach prowadzonych przez ich zgromadz.enie.
Pomysł przyjazdu do Łowicza zrodził
się podczas lektji otwartej z katech~
którą w „Chełmońskim" prowadziła jakiś
czas temu katechetka Beata Gładka. Na
lektji tej była obecna s. Bolesława z Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny, wyraziła ona wtedy chęć przyjazdu sióstr do Łowicza. Przyjechały i spotkały się z bardzo ciepłym przyjęciem licealistów. Każda z nich powiedziała kilka
zdań o sobie.
Siostra Paulna jest w zakonie już
14 lat Na lekcjach mówiła o tym, że są
trzy drogi życiowe - życie rodzinne, życie
samotne oraz życie w kapłaństwie lub
w zakonie. One wybrały właśnie tę trzecią drogę i chcą o tym opowiedzieć.

Po kilku miesiącach była
w zgromadz.eni\L
Siostra Agnieszka natomiast o zakonie myślała od początku szkoły śred
niaj. Po pielgrzymce do Częstochowy miała ulotkę zgromadzenia, biorąc jąnie odważyła sięjedllak na rozmowę z zakonnicą.
IBotka schowana leżała kilka lat, rodzicom
powiedziała o swoich planach dopiero po
maturze. Bardzo trudno było im się pogodzić z powołaniem córki. Poszła więc na
studia prywatne w swoim rodzinnym mieście. Zrezygnowała już po I semestrze, we
wrześniu ubiegłego roku wstąpiła do zgromadzenia
Licealiści pytali o dzień codzienny zakonnic oraz o przygotowania do życia zakonnego. S. Paulina mówiła, żejesttozgro
madz.enie apostolskie, siostry pracują więc
prowadząc przedszkola, prowadząc katechizatję w szk:Ołach, wyjeżdżając do pracy na misjach. Przygotowanie do życia zakonnego trwa kilka lat- po 2-letnirn postu·Iacie w ławie siostry trafiają na 2 lata do
nowitjatu w Chełmnie. Po nowitjacie następuje 5-letni okres, w którym składają
śluby czystości, ubóstwa, posłuszeństwa,
po 9 latach mają śluby wieczyste. Ich ży
cie wypełnia życie duchowe, nauka hi.sto~modlitwa, rekolekcje oraz apostolstwo.
W ramach apostolstwa prowadzą zajęcia
muzyczne w świetlicy i w domach, grupy
apostolskie, scholę w parafii, w której śpie
wa 50 dziewcząt. Ich dzień rozpoczyna
się zawsze o godz. 5.25. kończy o godz.
22.
(mwk)
już

I

!

S. Paulina i postulantki podczas lekcji w klasie lb. Licealiści bardzo
do śpiewu i chętnie siostrom bili brawo.

chętnie przyłączyli się

do klasy biologiczno-chemicmej liceum ogólnokształcącego. Po II klasie pojechała na re-

Siostra Anna pokonała długą drogę,
zanim przyszła do zakonu. Po I klasie liceum była na oazie, początkowo chciała
potraktować to jak wypoczynek, ale stało
się inaczaj. Przeżyła głębokie nawrócenie,
ażycie zakonne stało się pragnieniem jej serca.- Brakowało mi tego jak powietrza, jak
chleba. Całą szkołę średnią zastanawiałam
się nad tym, ale bałam się powiedzieć rodzicom. Stchórzyłam, poszłam na studia na
ekonomię. S. Anna studia skończyła, po nich
nawet rozpoczęła pracę. Czuła jednak, że
Bogu nie można odmówić, tylko w zakonie

kolekcje na Górze św. Anny, po nich zmieniła swoje plany. Doszła do wniosku, że
chce iść do zakon\L Była gotowa zrobić to
od razu, za namową sióstr i rodziny wróciła
do domu, aby skończyć szkołę. Do zakonu
przyszła po zdaniu matury. Było to 2 lata
temu, teraz czekają ją obłóczyny, po których będzie nosić strój zakonnicy z białym
welonem. - Widzę, jak działa Bóg. Wiem,
że daje nie tylko powołanie, ale też łaski,
aby dać sobie z tym radę. Jestem przekoSiosłrallagdalenapochodzizeŚlą nana, że mnie i moją rodzinę obdarza tymi może być naprawę szczęśliwa. Spotkała
ska i zawsze chciała być lekarzem. Poszła laskami.
wreszcie siostry, które były na misji, roz-

stąpają po

ziemi. Wystarczyło posłu
dwóch kobiet około lat dwudziestu,
które wychodząc z biblioteki zobaczyły
przyklajonenaścianie ogłoszenie o lekarzach
medycyny tybetańskiaj. 7,obacz w co ci ludzie wierzą? -mówi jedna pokazując chugiaj
kartkę. Diagnozowanie na podstawie badania pulsu? - czyta z nutą niedowierzania
w głosie. Takim lekarzem to -i jq. mogłabym
być- dodaje po chwili z uśmiechem.
Jedni ludzie więc wierz.ą, albo chcą wierzyć, że nowa metoda leczenia okaże się
skuteczniajsza niż dotychczasowe, zwłasz
cza, że ta metOda często bywa ostatnią deską ratunk\L Jednak są i tacy, do których
,,mędrca szkiełko i oko" bardziej przemawia
niż „czucie i wiara''. Ci drudzy w razie choroby udają się do NZOZ-u lub prywatnego
gabinetu zaufanego lekarza, który zaleci tradycyjne badania i wypisze recepty.
Marta Ko/as

niej

chać

Przedszkolaki
z wizytą ugarncarza

Z

araz po wizycie w zakładzie garncar-

skim rodziny Konopczyńskich w Bolimowie, gdzie zobaczyć można tradycyjną technologię wyrobu glinianych naczyń, dzieci z Przedszkola nr 4 w Łowiczu,
postanowiły spróbować swoich sił w tej trud- nej materii. Obecnie ich prace podziwiać
można w przedszkolnym holu. 19 maja
22 dzieci z grupy sześciolatków mogło przyjm:i: się procesowi formowania naczyń na
kole garncarskim, sposobowi ich wypalania
w specjalnym piecu, w temperaturze
1000 stopni, wreszcie pracy przy powlekaniu szkliwem i kolorowaniu ich fiubą. Na
koniec organizowanej przez to przedszkole
rokrocznie wycieczki dzieci zakupić mogły
powstałe w istniejącym od 200 lat zakładzie
pamiątki.
(wcz)
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5.06.2003 r.
Fiat I26p el. 1999 rok - sprzedam.
Tel. 0692-627-471.

SAMOCHODOWE
Autoskup - pilnie kupię samochody
powypadkow e, lekko i mocno rozbi..
te, uszkodzone , miszczone, ewentualnie częściowo spalone, płatne gotówtcą, transport gratis, 100% satys.
fakcji spmidającego.
Tel. 0604-412-810.
Kupię każde

auto, całe lub uszkood wszystkich finn,
płatne gotówką. Tel 0602-705-87 6.

dzone,

również

KAżoVPOWYPAKONY,PB:NOSl'RAW

NY, Pł:AlNOŚĆ GOlÓWKĄ, NAJKO.
RZYSTNIEJSZE CENY.
lEL 046/83748 6, 0609-676-949.

126p, 1995 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-27-27.
Slcoda F r · 1999 k ___._
e octa,
ro - .,„~·~
Tel. 046/838-91--04.
Polskie Towarzystw o Anansowe P1l'
S.A. - najtańszy kredyt samochodo wy. Tel. 046/B37.Q-83, 0607.a28-S50.
Siena 1,2 el. 200 I rok - sprzedam.
Tel. 046/838-49-85.
OpelAguila 1.2,2002rok,przebieg5000km
- spr=lam. Tel 046/838-87-65.
Naaepa kontener (blasi.ana), 2-osiowa, moż.e
być magazyn.
Tel. 046/837-38-51, 0602-234-810.

Fiat 125 na części - spr=lam.
Tel. 046/838-24-84.

Syrena - blotniki przednie Tel. 0602-390-809.

Ford Skorpion 2.5 d, 1987 rok, cena 4800zł
- sprzedam.~ 90, tel 046/838-76-65.

kupię.

Trabant Komb~ 1987 rok-sprzedam.
Tel. 0603-753-973.
Dnwi przednie do Passata, nowe, z lewej
strony, + listwa, niedrogo sprzedam.
Tel. 046/838-99-60.

ŻUk-sprzedam. Tel 046/838-12-87.

ŻUk, 1980 rok, silnik po kapitalnym ~ncie-sprzedam . Tel 046'838-46-38.

O-.CWOOTtc0, 1997rok,zielony,za<l>any,cena
9800 zł-sprzedam. Tel. 0603-512-417.

-.giekła-ofert.łow.pl

VW Golf! 13, 1976 rok, 3300 zl - spr=lam.
Tel 046/837-91-84, 838-15-13.
Polooez, 1988 rok-spzcdam .
Tel. 046/838-05-22.

Bendixy, wirnilci. uzwojenia, prostowniki,
regulatory, rozruszniki i alternatory do samochodów osobowych, dostawczych, ciężaro
wych, regeneracja (zachodnie, japońskie).
Tel. 0606-228-526, 046/837-66-53.
Toyota Celica 2.0 Gf-i 16, 1991 rok, czerwony, kupiona w salonie, pełne wyposai.enie
prócz skóiy, cena do lllgOdnienia- sprzedam.
Tel. 046/837-75-04, 0604-530-067.

Fiat Punto I.I, 1995 rok, gaz, 5-drzwiowy,
niebiesk~ bogate wyposażenie, cena 16300
zl-sprzedam. Tel.0603-512-417.
Seicento I.I, 199912000 rok, biały - sprredam. Tel 046/833-80-60, 0604-368-m.
Polonez, 1994 rok, turlrus-metablc, stan dobry - sprzedam. Tel. 046'838-27-71.

72 m. kw., os. Dąbrowskiego - niedrogo sprze-

dam. Tel. 046/837-24-58.

Sprzedam M-3 w L.o__:iczu lub zamienię 11
podobne w Łodzi. Tel. 0692-725-590.

Seicento Van, X.1998 rok, czerwony, stan
bardw dobry- sprzedam. Tel. 0501--043-938,
046'837-49-62 wieczorem.

Fiat Punto I . I, 1999 rok, 5-drzwiowy- sprzedam. Tel. 0501-346-002.

Miesz.kanie własnościowe, 3 pokoje,
60 m. kw., Łowic-L- sprzedam.
Tel. 0501-298-918, 0221675-20-88.

Sprzedam działkę budowlaną w Piaskach
k/Nieborowa. Tel. 0601-818-831.

Peugeot 206, 1999 rok, salonowy - sprze-

dam. Tel. 0502-28~.

Sprzedam lub wynajmędom w centrum Łowi
cza. Możliwość prowadzenia dzialalności

Ford Transit, 2.5 D, 1994 rok, biały, raz podwyż=my, krótki_ sprzedam.
Tel. 046'838-48-18, 0691-715-482.

Opel Corsa lub Renault Clio - kupię.
Tel. 0692-829-882.

Żuk skrzyniowy, 1981 rok, benzyna + gaz
- sprzedam. Kupię silnik Poloneza 1500.

Fiat Punto, 5-drzwiowy, salonowy - kupię.
Tel. 046/83 2-45-42.

handlo!"o-usługowej.

Tel. 0501-142-706, 0601-242-866.

Kuplę

samochód uszkodzony ,
1997-2001 rok. Tel. 0608-108-139.

Seicento 900, 200 I rok - sprzedam.
Tel. 046!837-17-07.

Fiat Seicento - kupię. Tel. 0600-944-728.

Fiat Uno, I.O, 1999 rok, 26 tys. km, I wlaściciel, granatowy metalik - sprzedam.
Tel. 046/837-86-11.

Polonez Caro, 1992 rok, gaz, stan dobry
-sprzedam.

Tel. 046/838-66-86, 0503-407-736.
Polonez, 1993 rok - sprzedam.
Tel. 046'838-65-08, 0694-746-966.
Polonez, 1996 rok - sprzedam.
Tel. 0694-078-045. .
Żuk sknyniowiec,
1980 rok, 700 zl _ sprredam. Tel. 046/8 8-46- .
3
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Muzeum w Łowiczu sprzeda żuk A07,
1986 rok. Pojazd można oglądać w godz.
8.00-15.00 w dniach 9- I0.06.2003 r. składając jednocześnie oferty z ceną, Oferty rozpatrzy Komisja w dniu 11.06.2003 r. W przypadku ceny nieadekwatnej do wartości pojazdu Komisja odsląpi od sprzedaży.

HWldai Pony 1,5, 1993 rok - sprzedam tanio.
Tel. 0602-154-969, 046!8.37-79-13.

Toyota Camry, 1991 rok, 3.0 V6, full opcja,
skrzynia manualna - sprzedam.
Tel. 0606-975-932.

Skoda Favorit, 1990 rok, nowa instalacja
gazowa,stantechn.,bardzndobry-sprzedam.
Tel. 046/838-08-11, 0601-067-778.

Fiat 125 p, gaz_ sprzedam na części.
Tel. 0241282-23-55.

Fiat 126p, 1990 rok - sprzedam.
Tel. 0600-613-823.

Ford Sierra, 2.3 D, combi, 1986 rok, hak,
wspomaganie-sprzedam. Tel. 0694-668-533.

Sprzedam M-3, 48 m kw. Tel. 0421710-84-6i
wieczorem, 0692-475-454.

Sprzedam M-5, os. Starzyńskiego.
Tel. 046/837-62-40.

Opel Vectra, 1997-99 rok_ kupię.
Tel. 0609-325-51 o.
Skoda Felicia 1.3 MPI, 1998 rok - sprzedam.
Tel. 0502-280-646.

58 m. kw., os. Starzyńskiego.
Tel. 046/837-40-78.

Seat Cordoba, 1996 rok - sprzedam.
Tel. 0501-346-002.-

Działka budowlana 616 m kw., uzbrojona,
ul. Zagrodowa 32, Łowicz.
Tel. 0321276-74-92

Fiat Uno I.O, 1998 rok - sprzedam.
Tel. 0421719-20-77, 0604-392-876.
Fiat Cinquecento 700, 1995 rok - sprzedam.
Tel. 0421719-20-77, 0604-392-876.
Kupię przyczepkę samochodową używaną.

Tel. 0692-387-028.
Ford Sierra, 1991 rok,kombi,czerwony,szyberdach, centralny zamek, gaz - sprzedam.
Tel. 0503-157-826.
Honda Civic 1.5, 1994195 rok, sedan +gaz
-sprzedam.

Tel. 046'838-06-24, 0505-473-019.
Ford Sierra, 1991 rok, wspomaganie, szyberdach, alufelg~ stan bdb - sprzedam.
. Tel. 0604-212-720.

MOTOROWE

Sprzedam działkę zabudowaną przy ul. Jordana (dzielnica Korabka).
Tel. 046'830-21-81, wieczorem.
39m. kw. - sprzedam.
Tel. 046/837-24-77 po 20.00.

Sprzedam M-4, os. Bratkowice.
Tel. 046!837-70-68.

Dom IOO mkw., działka 2600 mkw.,
cena 85 tys. zl. Tel. 0691-954-714.

Sprzedam mieszkanie 83 m. kw., cegla, parter,
ul. Bolimowska. Tel. 046/837-84-22.
Sprzedam działkę budowlaną 1100 m. kw.
w pobli~ Rawki. Tel. 046/838-02-90.

Tanio sprzedam mieszkanie własnościowe,
os. Broniewskiego, 45 m kw.
Tel. 046/837-54-51, 837-35-20 po 16.00,
0694-821-033.

Łowicz.

Sprzedam lub wynajmę kiosk na stacji PKP
Tel. 0506-118-135.

Sprzedam dom wolnostojący. Bednary Wiei
184 (blisko stacji PKP). Tel. 0604-348-950.

Sprzedam 6,5 ha ziemi rolnej we wsi Jeziorko.
Tel. 0506-479-623.

Sprzedam M-4, 60 m. kw., os. Bratkowice.
Tel. 046!837-76-89.

Sprzedam M-4, II piętro, os. Bratkowice bi. 23
+ garaż, ul. Tuszewska. Tel. 0602-124-555,
lub po 19.00. 046/837-77-03.

Gospodarstwo: szerokie zasiedlisko, duże
budynki nadające się na dzialalność gospo-

Sumki Swift 1,6, 1993 rok, 9500 zł -sprzedam. Tel 046/83!-83-01.

Polonez Caro 1.6 GL!, 1995 rok.
Tel. 0693-738-378.

Fiat 126p, 1990 rok, stan dobry- sprzedam.
Tel. 046!838-08-25.

Sprzedam motor ETZ-251.
Tel. 046/837-93-62.

Poloooz Caro 1,6, 1995 rok, 5800 zl - sprzedam. Tel 046/83!-83-01.

Fiat 125p, 1986 rok- sprzedam.
Tel. 0600-417-269 po 16.00.

I26p el, 1995 rok, stan bdb - sprzedam.
Tel. 0693-618-747.

Sprzedam Yamahę Virago 535, 1997 rok,
19000 km, 17000 zl. Tel. 0502-358-272.

Sprzedam M-4, os. Bratkowice.
Tel. 046'837-77-56, 0602-232-156.

Skoda Favorit, 1991 rok, I właściciel. serwisowana, cena 5500 zł - sprzedam.
Tel 046/831-06-67.

Polonez, 1995-96 rok, z instalacją gazową
- kupię. Tel. 0607-631-453.

Prostowanie felg aluminiowych.
Tel. 0606-810-963, 046'838-87-29.

Sprzedam Jawę 350. Tel. 046/837-79-26.

Sprzedam dom wcentnon Glowna(l 80 mkw.,
działka 800 m. kw.). Tel. 0603-056-029.

Kupię w dobrym stanie samochód Daewoo

gu, 1987 rok. Oglądać: Łowicz, Plac Koński

Paigait 309 1,9 D, 1989 rok, cena 5500 zł
-sprzedam. Tel 046/831-06-67.
~lvo 340, 1,6 D, 1986 rok, cena 4500 zł

-sprzedam. Tel 046/831-06-67.

Samochody cale, skorodowane, powypadl«>we skupujerńy.
Tel. 046/831-06-67, 0608-506-174.
OpelCorsa 1,0, 1991 rok,cena6500zł-sirzedam. Tel.0504-271-198.
,

VW Jetta, 1.6, 1991 rok- sprzedam.
Tel. 046/8 -0 -6 .
37 8 9

Sprzedam sihulc Autosana typ 6C I07 Andrychów. Tel. 046/838-80-24.

Polonez Caro, 1992 rok - sprzedam tanio.
Tel. 0241277-44-82.

Lancia Dedra 2.0 IDi, 1994 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-80-24.

Opel Vectra 1,7D, 1994rok, wiśniowymeta
lik, stan dobry - sprzedam.
Tel. 046/8 8-6 _ .
3 1 39

dam. Tel. 046/838-80-07.

Skoda Favorit l,3, 1990/91 rok,cena4700zl
-sprzedam. Tel 0504-271-198.

Daewoo Tico, 1999 rok, zielony metalik
-sprzedam. Tel.0600- 6-048.
92

Multicar, 1984 rok, silnik po remoncie-tanio
sprzedam. Tel. 0693-505-~2.

Seat Ibiza I,O, 1997 rok - sprzedam.
Tel. 0506-525-538, 046'837-53-83.

Sprzedarnprzyczepkęsarnochodową,rejestro-

Toyota Starlet 1.4, 1998 rok, 5-drzwiowy
-sprzedam. Tel. 0602-558-873.

waną, opony Michelin 17,5.
Tel 046/838-47-37, 0691-330-364.

Kupic; auto uszkodzone, skorodowane lub
dobre. Tel. 046/831-07-89, 0604-233-371.
Sprzedam przyczepkę samochodową.
Tel. 046/839-68-98.
Sprzedam samochody
dostawcze: Mercedes
307D, Citroen C25.
Tel. 046/838-39-73, 0692-422-914.
Fiat Punto 1,2, 19')7 rok - sprzedam.
Tel. 046/830-31-06 po 16.00.
Polonez, 1990 rok - sprzedam.
Tel. 0421719-43-08.
Fiat 126p, 1986 rok, stan dobry - sprzedam.
Tel. 0602-875--043.
Passat 1,8, 1999 rok, serwisowany, czarna
instalacja gazowa, mały przebieg, pilnie - spt7.Cdam. Tel. 0606-626-780.
perła,

VWGolf, 1979rok, l,6D-sprzedam.
Tel. Q.W830-34-40, 0606-928-156.
Renault Laguna 1,8, XI.1998, I właściciel,
salon, serwisowany, stan bardw dobry- sp=dam. Tel. 6602-370-470.

lub zachodni do 15000 zl. Tel. 0607-643-211.

Opel Kadett, 1981 rok,standobry,cenaprzysb;pna - sprzedam. Tel. 046!837-96-77.
Fon! Sierra, 1994 rok, skladak- sprzedam.
Tel. 0603-514-785.
Cinquecento 900, 1998 rok - sprzedam.
Tel. 046'837-51-09 po 20.00.,
830-28-1 I od 7-15.00.
126p, 1994 rok, stan dobry- sprzedam.
Tel. 046/837-38-49.
Peugeot 405, 1991 rok- tanio sprzedam.
Tel. 0507-053-497.
ŻUk. skrzynia, pod plandeką, 1980 rok -sp=dam. Tel. 0606-213-415.

Fiat I25p, 1990 rok, instalacja gazowa, skrzynia 5-biegowa, cena 1600 zl - sprzedam.
Tel. 0502-654-904.
KUPIĘ AUTA ROZBITE, DO REMONTU. TEL 046/831-01-29, 0601~17-076.

Kupię

126, Polonez, CC, Skoda i inne.
Tel. 046/831-01-29, 0601~17-076.
Fiat 126p, 1987 rok, 600 zł - sprzedam.
Tel. 046!830-31-50.

Polonez Caro, 1994 rok, benzyna+ gaz- sprze-

Targ 3 (warsztat).
Sprzedam Simson Enduro.
Tel. 0609-024-423 po 16.00.
Sprzedam motorower Simson Skuter.
Tel. 046/837-81-50.
SprzedammalegościgaczaGilera50RSwbdb

stanie. Tel. 046/838-95-74.

I26p, 1992 rok - sprzedam.
Tel. 0600-150-062.
Volkswagen Passat, 1993 rok, składak, stan
db - sprzedam. Tel. 0241277-92-85.
Fiat Punto 55SX, 1997 rok, I właściciel
-sprzedam.
Tel. 046'838-68-42, 0505-251-004.

Sprzedam garaż przy ul. Bolimowskiej.
Tel. 0693-565-499.
Garaż

do wynajęcia. Tel. 046/837-53-15.

Do wynajęcia garaż. Łowicz, ul. Klickiego
20. Tel. 046/830-31-34.

Audi 80, 1992 rok, 2 I+ gaz- sprzedam.
Tel. 0603 -099_ .
826

Wynajmęgarażokoliceos. Kostka i Dąbrow
skiego. Tel. 0600-853-036.

Kupię silnik do Lady 2407.
Tel. 0693-398-515.

Sprzedam Migomat 131 twbo.
Tel. 046!837-12-77.
126p, 1993-94 rok, rozbityTel. 046/837-12-77.

GARAŻE

-

kupię.

Ford Escort kombi 1.6 GFI, 1991 rok, biały,
133000 km-sprzedam. Tel. 046/837-73-09.
Skoda Favońt, 1991 rok- sprzedam.
Tel. 046/837-72-75.
Golf III, 1995 rok, 5-drzwiowy, raty, zamiana
- sprzedam. Tel.0606-975-932.
Cinquecento lub Uno I.O - kupię.
Tel. 0603-747-689, 046'834-81-13.
Fiat Brava lub Opel Astra - kupię.
Tel. 0695-502-628.
Volkswage n Polo bezwypadk owy
- kupię. Tel. 0691-409-346.
Daewoo Lanos lub Matiz - kupię.
Tel. 0694-216-417.

Sprzedam garaże blaszane (duży, mały).
Tel. 046'837-38-51, 0602-234-810.

Do wynajęcia miejsce pod garaże, 300 m od
Starego Rynku, teren ogrodzony.
Tel. 046'837-83-28 po 19.00.,
0604-192-784.

Do wynajęcia garaż, os.

Dąbrowskiego.

Tel. 046/837-52-27.
Sprzedam garaż, os. Dąbrowskiego.
Tel. 046/837-26-24.

NIERUCHOMOŚCI
·SPRZEDAŻ
Działki

budowlane w Głownie przy ul. Jai Cebertowicza, media w ulicy.
Tel. 0421719-10-55.
błońskiego

M-5, 72 m. kw., środkowe, 111 piętro
+ garaż, os. Bratkowice.
Tel. 0602-182-107.

- CENTRUM, 3 SEGMENTI
PO 218 MKW. - NA DZIAŁALNOŚĆ,
DOZAMIESZKANIA. lELCJ606.719-721.

ROZRYWKOWĄ INNĄ.

Sprzedam mieszkanie w blokach, nowe budownictwo, 85 m. kw., wlasnościowe, ul. Bolimowska, Łowicz+ 2 garaże.
Tel. 0693-565-499.

Sprzedam motocykl CeZeT 175, bez przebie-

ŁOWICZ

TEL 0606-719-721.

Sprzedam motorower Peugeot, 1998 rok.
Tel. 0600-344-683 .

126p, 2000rok, pierwsza rejestracja2001 rok
-sprzedam. Tel. 046'838-46-13.

Sprzedam działkę ponad 4000 m kw. przy
obwodnicy. Tel. 0506-152-437.

CENTRUM, OBIEKT 654 M.
KW., NA DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNĄ

Taipan 2375, 1988 rok, stan dobry,
cena 600 zł - sprzedam. Tel. 0604-154-627.

Track, 1994rok,traktorUrsusC-360-spm>dam. Tel 0421719-33-17, 719-49-14.

Sprzedam lub wynajmę pawilon - Targowica.
Tel. 046/837-65-08.

ŁOWICZ

Sprzedam działki budowlane.
Tel. 046/837-14-54.

Fiat I26p, 1994 rok, stan bdb. - sprzedam.
Tel. 0421719-57-28.

Ford Escort 1,8 D, 1991 rok, 9500 zl-spm>dam. Tel 046'831-83-0 I.

Fiat 126p, 1996rok,stanbardwdobry-sprwdam. ReczycA: 32.

Kębliny,

Sprzedam M-4, 50 m. kw. w Głownie,
os. Kopernika. Tel. 0606-410-470 po 17.00

Fiat 126p, 1988 rok - sprzedam.
Os. Bobrowniki 230. Tel. 046/839-63-90.

Toyola Carina, 2.0 D, 1990 rok, 9800zl- sprzodam. Tel046'831-83-0I.

Sprzedam działkę rekreacyjno-budowl~
powiat Zgierz.
Tel. 0421656-17-45, 0601-368-347.

Współczesny dom

Motorowery, motocykle, skutery - nowe
i używane, również na raty oferuje sklep
,,Fuks„ dealer ,,Peugeot„, ,,Bajaj", ,,Kyrnco„
i inne. Sochaczew, ul. Watszawska 21.
Tel. 046/862-70-20. Serwis na miejscu.

Opel Astra, 1997, 1,4 16Y, stan bdb, szary
metalik Tel. 046/838-43-09, 0604-932-479.

Sprzedam domek rekreacyjny 30 m kw. oraz
działkę budowlaną polożoną przy trasie,
wokoło las. Tel. 024/383-11-63.

150 m. kw., działka
800 m. kw., Wola Mąkolska, 210000 zł.
Tel. 0603-801-570.

Fiat Uno I.O, 1996 rok - sprzedam.
Tel. 0421719-20-77, 0604-392-876.

Sprzedam ziemię 1,57 hazbudynki~mmiesz.
kalnym przy lesie w miejscowości Janóv
Ruszki k/Sochaczewa.
Tel. 046'861-92-48, 0604-930-884.
Dom w stanie surowym. Tel. 0691-730-156.

·sprzedam 45 m. kw., os. Noakowskiego.
Tel. 046/837-20-20, 046/837-04-59.
Sprzedam dom w stanie swuwym.
Tel. 046!837-56-89 po 18.00.

Skoda Fabia lub Felicia, 1998-2001 rok
- kupię. Tel. 0606-457-208.

Renault 19, 1994 rok, salon- sprzedam.
Tel. 0606-455-018.

Agila, I .O, 2000 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-82-11.

Opel Astra Classic k4, 2000 rok, sedan, bialy, gaz, cena 24800 zl- sprzedam.
Tel. 0603-512-417.

VW Passat Combi 1,9 D, 1990 rok - spm>dam. Tel0600-984-398.

Seat Cordoba lub Ibiza do 7 lat - kupię.
Tel. 0691-409-370.

Tel. 0609-135-502.

Elektromechanika pąjazdowa, Kadzielin 44.
Tel. 0608-126-705, 0421719-20-56.

Kupię samochody mocno, lekko rozbite, zniszczone, zdekomplet owane,
1990-2003 rok. Zanim zaczniesz remontować - zadzwoń.
Tel 0604-657-182.

-

Nysa na gaz- sprzedam. Tel. 0501-373--043.

Fiat Fiorino I. 7D, 1993 rok oraz Iveco Daily
59-12, 1993 rok - sprzedam.
Tel. 0691-022-342.

Sprzedam dwupokojowe mieszkanie
na os. Broniewskiego. Tel. 046!837-54-97.
Sprzedam M-5, os. Starzyńroego - po generalnym remoncie. Tel 0691-688-304.

48 m kw., os. Dąbrowskiego, 2·pokojowe,
II piętro. Tel. 046'837-80-05, 837-57-54,
837-95-07 od 18-23.00., 0601-699-207.
Sprzedam działkę budowlaną przy dworcu
PKP w Łowiczu. Tel. 0600-984-398.

darczą.

Tel. 046/838-77-65, godz. 19.00-21.00.
Sprzedam nowoczesny dom w Sochaczewie.
Tel. 046'863-07-47, 0606-668-032.
Mieszkanie42 m. kw., cegla, C.O. -sprzedam.
Tel. 046/837-53-44.
Sprzedam mieszkanie 75 m. kw., parter
Tel. 0501-340-731.
Sprzedam drewniany pawilon na targowicy
Tel. 046!837-77-41.
Sprzedam dom w centrum Łowicza.
Tel. 046/837-45-62.
Sprzedam dom z możliwością prowadzenia
działalności gospodarczej (sklep).
Tel. 0421710-83-21.
Dom w Głownie, okolice WZM-01, ul. Sikor·
skiego. Tel. 0421719-18-19, 0602-446-157.

pod Lo-

Sprzedam sklep z działką na wsi, przy tranie,
w Chąśnie. Tel. 046/837-60-97.

Sprzedam mieszkanie 75 mkw., ul. Bolimowska. Tel. 046/837-86-25.

Sprzedam działkę 2800 m kw. z budynkiem
mieszkalnym i gospodarczym. Seroki.
Tel. 046/839-61-14.

Sprzedam atrakcyjną działkę
wiczem. Tel. 0602-102-560.

leśną

Sprzedam działki rekreacyjno-budowlane,
2 km od jeziora Rydwan, las, eko, w trakcie
uzbrojenia.
Tel. 046/838-76-53, 0607-244-368.
Sprzedam miesz.kanie własnościowe 39 m. kw.,
os. Starzyńskiego.
Tel. 046'837-61-46 wieczorem.
Sprzedam mieszkanie 35 m. kw.,
os. Kostka. Tel. 0602-895-814.

Łowicz,

Sprzedam M-4 na os. Starzyńskiego.
Tel. 0601-595-439.
Sprzedam M-3, 48 m kw. + garaż, ul. Kwiatowa. Tel. 046!837-14-71, 0502-778-129.
Zamienię na mniejsze lub sprzedam 73 mkw.
os. Konopnickiej, I piętro. Tel. 0506-109-909.

Pihlie sprzedam mieszkanie.
Tel. 046/837-96-47.
Sprzedam M-3, 50m. kw., cegla.
Tel. 0600-427-423, 0602-190-462.
Sprzedam dom jednorodzinny w Łowiczu.
Tel. 0605.562-635.
Sprzedam M-2, 30 m. kw., os. Swoboda, Głow
no, Il pic;tro, widok na jezioro.
Tel. 0421719-49-09, 0501-692-402,
0502-758-980.
Pilnie sprzedam działki budowlane w Lubiankowie 1400 i I050 m. kw. razem lub osobno.
Tel. 042!7 _ _ ,
19 12 83 71942_89 .
Dom

(Głowno).

Tel. 0421719-27-71.

Sprzedam gospodarst wo rolne, lub
tylko budynek mieszkalny z zabudowaniami gospodarcz ymi, szerokie
zasiedlisko, duże budynki nadające
się na działalność gospodarczą.
Tel. 0461838-n.o s 19.00.-21.00 tylko
do 13 czerwca.
Sprzedam działki: budowlaną i leśno-rolne
w okolicach Nieborowa. Tel. 0604-442-894.
Sprzedam lub

zamienię

na mniejsze M-4,

I piętro, środkowe, os. Bratkowice.

Tel. 046'837-74-35, 0602-612-059.
Sprzedam mieszkanie, 58 mkw., cegła, os. Broniewskiego. Tel. 0607-548-584.
Sprzedam dom piętrowy o pow. 11 O m. kw.
+ podpiwniczenie, miejscowość Bielawy,
działka 8,35 a, pomieszczenia mieszkalne po
kapitalnym remoncie z częściowym wyposażeniem, ogrodzony, klinkier.
Tel. 0604-579-730, 0608-618-757.
Sprzedam mieszkanie 30 m. kw. w bloku na
Czajkach. Tel. 046/837-47-94.
Sprzedam 3 pokoje, os. Tkaczew.
Tel. 046/837-37-57, 0602-244-718.
Sprzedam M-3, I piętro, os.
Tel. 0609-478-483.

Starzyńskiego.

Sprzedam dom z budynkiem gClspodan:zym
na wsi. Tel. 0506-654-941.
Mieszkanie 58 mkw., os. S~1rzyi1skiego.
Tel. 046/837-33-27.
.
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Os. SlarZyńskiego, 4 pokoje, 58 m kw.
Tel. 0604-205-962.
Sprzedam działkę 30 arów, 14 m szer„
30 tys. zł. Tel. 046/837-12-95.
Sp=dam działkę budowlaną 6700 m kw.
w Łowicz przy ul. Klickiego {instalacja wod.kan.).
Tel 0604-811-116, 046/837-72-03 po 19.00.
Działka budowlana 3800 mkw. w Bednarach
- sprzedam. Tel. 0691-297-043.

Mieszkanie 42 m. kw„ c.o. spizedain łub zamienię na większe.
Tel. 046/837-55-55, 0601-303-261.
Sprzedam działkę budowlaną, Jasllzębia.
Tel. 046/837-15-0 I.
Tanio sprzedam 38 m. kw. Tel. 046/8 0- _ .
3 21 94

Wynajmę

lokal kosmetyczce w zakładzie fiyzjerskim. Tel. 0501-389-042.

Wynajmę mieszkanie 50 m kw. z garaż.em,
os. Starzyńskiego.
Tel. 046/837-44-79, 0601-239-804.

Do wynajęcia na biuro, gabinet, handel. Tel. 046/83745-41.

Do wynaj,.cia mały domelc (kuchnia, łazien
ka, pokoik, kol)'tarz),300 zł/I miesiąc+ opiaty. Łowicz, ul. Makowiska 15 (ogródki dział
kowe, ul. Łódzka).
Do wynaj,.cia niedrogo mały domek w Łowiczu na działalność produkcyjną, usługową
itp. Tel. 046/837-68-65.
Do wynaj,.cia lokal o pow. 70 mkw. przysro.
sowany pod bar, pizzerię lub inną dzialalność.
Łowi.cz, ul. Tkaczew li. Tel. 0605-370-020.

Sprzedam pilnie pianino ,,Kalisia".
Tel. 046/837-64-05.

Sprzedaż

Oddam gruz. Tel. 046/837-88-12.

Fotografowanie. Tel. 0506-109-908.

Z6iomik metalowy 15000 I na szambo, wodę.
Tel. 0601-286-499.

Oddamgruz.

Spraedam stemple budowlane.
Tel. 046/837-47-75 po 20.00.

Wideofilmowanie cyfrowe, analogowe, obróbka komputerowa.
Tel. 046/837-79-81, 0600-225-271.

Wc:z:asy na Wyspach Kanaryjskich w sieq>niu odstąpię. Tel. 0421719-23-43.

Rożno

gazowe na 8 sztuk.
Tel. 046/838-85-95.

Ziemia tnńowa gitowa i zwykla z dowomn
namiejsceKamazem.
Tel. 046/837-13-64 po 20.00.

Sprzedam suporeks szary.
Tel. 046/838-69-04 po 20.00.

Spnedam kolumny 2x250 W, cena zestawu
550 zł. Tel. 046/838-55-74.
Spizedam ladę chłodniczą i regały sklepowe.
Tel 046/838-05-79.

kory sosnowej pod iglaki.
Nieborów 169 przy CPN.

Tel., 0602-390-809, 046/837-66-86.

Strój łowicki dla dziewczynki ~iej
- sprzedam. Tel. 0608-217-815.
Sprzedam tanio segment pokojowy mahoń
5 m długośc~ smfki kuchenne kolor groszek,
pralkę automatyczną Rosa, 3-letnia, mało uży
wana. Tel 046/837-74-81.

Spm:dam białe kafle używane
Tel. 046/838-57-13.

Spizedamladęchłodnicząizamraż.ai:kęzszy-

bami paesuwanymi. Tel 0603-395-358.

Sprzedam rower górski Giant w bardzo ck>brym stanie. Tel. 046/837-76-35 po 16.00.

Spizedam drzewo opalowe żenlzie.
Tel. 046/838-57-68.

Spnedam trak taśmowy stacjonarny lub pi=cena 12500 zł do uzgodnienia.
Tel. 0505-367-401.

Sprzedam eternit grubofiilisty 250 szt, 15 zł.
Tel. 046/838-76-53, 0607-244-368.

Sprzedam s1llry kredens.
Tel 046/838-63-24 po 20.00.

woźny,

Spm:dam mieszkanie 32 m. kw„ os. Kostka
lub zamienię na większe. Tel 046/837-03-62.

Pokó. do

Spizedam pawilon na tugowicy.
Tel 0603-395-358.

Dowynaj,.ciamieszkanie,35 mkw„ os.Bratkowice. Tel. 046/837-79-15.

Sprzedam telefon Nokia 3310, cena 160 zł.
Tel. 0505-305-515.

Laptop IBM Thinkpad 600E PII, 400 MHz,
gwarancja, stan bdb. Tel. 0601-946-286.

Spizedam M-3, 48 m. kw. na os. Kopernika
w Głownie. Tel. 0421710-84-65 wieczorem
lub 0692-475-454.

Poszukuję mieszkania do wynajęcia.

Producent Papieru Toaletowego zaprasza
sklepy i hurtownie do współpracy - niskie
ceny, dobra jakość. Polesie l 74A
Tel 046/839-66-03, 0692-200-664.

Sprzedam stemple budowlane.
Tel. 0603-591-541.

~

· · 1i I
879
wynaJ~ta. e · 0600- -563.

Tel 0605-679-043.
Do wynaj,.cia lokal sklepowy.

Łowicz,

Plac

Sprzedam działkę budowlaną, ul. Spółdziel-

Przyrynek IO, tel 046/837-60-43.

cza 8. Tel 0421719-35-79.

MureumwŁowiczuoferujedowynaj~iana

Sprzedam

okres sezonu turystycznego pomieszczenia
,,Karczmy" zlokalizowanej na terenie Skansenu w Maurzycach, w celu obsługi gastro.
nomicmej ruchu turystycznego na zasadzie
wynajmu. Oferty prosimy skł;!dać na piśmie
w biur-re Mureum w Łowiczu, ul. Stary Rynek 5n.

Sprzedam linę stalową Fi 12mm.
Tel. 0608-124-443.

Spnedam łub wyna.iJnc< dom 64 m. kw. z dział
ką o pow. 750 m. kw. położoną w Głownie
w atrakcyjnym miejscu wokół lasu (telefon,
woda, C.O.). Tel. 0506-486-172,
042/684-37-44, 655-03-56 po 18.00.

NIERUCHOMOŚCI
-KUPNO
Kupię

dom w Głownie lub okolicy.
Tel. 0604-943-696.
Kupię działkę. w Głownie

lub okolicy.

Kupię mieszkanie do 40 m. kw.
Tel. 046/832-76-76, 0693-332-572.
Kupię

dom z działką. Tel 046/837-01-99.

Tanio - nowy namiot handlowy 2mx2m, ant<>na Wtzja TV. Tel. 0604-561-797.

NIERUCHOMOŚCI
-WYNAJEM
ur.~.;= mieszkanie na rok, czterem studen„,.,..,....,
tom w Łowicm Tel 089/542-50-46.

Dowynaj~ialokalopow.250m.kw„ wszystkie media. Tel. 0602-432-386.

Do wynaj,.cia powierzchnia 80 m. kw. na działalność, I piętro, w Łowiczu, róg Zduńskiej
i Koziej; oddzielne wejście od ul. Koziej.
Tel. 046/837-06-58.
Do wynaj~ia pomieszczenia biurowe.
Tel. 046/837-32-06, 0602-504-924.
Poszukuję lokalu do wynaj~ia,

do 50 m kw„
w centnun, Stary, Nowy Rynek lub ul. Zduń
ska. Tel. 0421716-22-34, 0505-i87-762.

Wynajmę

mieszkanie blisko centrum.
Tel. 0605-574-600, 046/837-37-72.
Dowynajęcialokalłub2,pow.50mkw.(C.O.).

Tel. 046/837-37-41, CJ6ro.741-174.
Mieszkanie do wynaj~ia - 2 pokoje, kuchnia, łazienka. Tel. 0600-164-138.
PosiadamM-240m.kw„Ilpiętro,dowydzierżawienia w najnowszym bloku, ul. Sikorski<>-

go 17,

Głowno.

Tel. 0421719-24-38.

KUPNO „ RÓŻNE
Kupię

nowe podklady kolejowe.
Tel. 046/838-87-06.
Kupię

kola drewniane od wozu konnego.
Tel. 046/838-87-06.

lokalu na sprzedaż pieczywa
w dobrym punkcie.
Tel. 0421719-49-39 po 20.00.

Kupię stare zegary, cukiernice, figurki porcełanowe, meble itp. Gotówka od zaraz.
Tel. 0421719-28-67.

Do wynaj,.cia dom jednorodzinny w Zdunach

Kupię

Poszukuję

Tel. 046/838-78-24.

podklady kolejowe.
Tel 046/838-56-09.

Sp=dam dtlląpalmę doniczkową
Sprzedaż skrzynek ,jedynek'', "uniwersalek''
oraz drzewa opałowego (drobne, grube, do

og=wania centralnego i kominkowego).
Tel. 046/838-15-27 po 21.00.

Avon - do wspólpracy.
Tel 0421719-44-47, 0501-032-348.

Rejonowa Spółdzielnia Handlowa
„SCh" w Łowiczu, ul. Magazynowa
11 sprzeda: regały, lady sklepowe,

Przyjmę do pracy fryzjerkę.
Tel. 0501-389-042.

Glazura, terakota, gładź gipsowa, panele,
boazeria, tapetowanie i malowanie mieszkań.
Ceny konkurencyjne.
Tel. 0506-511-664, 0505-391-066.

Zaopiekuję się dzieckiem, w Łowicm
Tel. 046/837-77-65.

Imtalacje elektryczne, przyłącza, naprawy.
Tel. 046/837-30-52, 0600-764-110.

Poszukuję wspólnika do biznesu
w Łowiczu.
Tel. 046/837~-61, 0602-234-810.

Malowanie, tapetowanie, gips, zabudowa
poddaszy, tynki mozaikowe, glazura.
Tel. 0606-428-162, 046/839-62-30.

Poprowadzę dom, zaopiekuję się dzieckiem.
Tel. 046/837-89-46.

Profesjonalnie doradzę i wykonam instalacje wodno-kanalizacyjne i C.O„ miedź,. plastik, kotły miałowe, olejowe.
Tel. 0504-221-358.

urządzenia chłodnicze.

Przywiozę młóto

browaine z jęczmienia.

Tel 0605-629-839.

Spraedam4wełniakiłowickie,cenadouzgod-

Sprzedam zbiorniki I OOO I, na olej,
- tanio. Tel. 046/838-43-13.

(pożądane doświadczenie, gra na gitarze).
Tel. 0608-092-917, 0692-611-848.

Wieś Małszyce

Zatrudnię się z nowym samochodem osobowym (Laguna). Tel 046/.837-08-45.

6,

k/Łowicza.

Pilnie spraedam pianino „Calisia", stan idf>.
alny. Tel. 046/837-64-05.

Aparat cyfrowy, 190 zł.
Tel. 046/838-8543.

Tel. 0602-716-765.

Poszukuję mieszkania do wynaj~ia w Głow

nie. Tel. 0505-065-458.
Do wynaj~ia mieszkanie 2-pokojowe.
Tel. 0691-730-156.
Pomieszcrenie do wynaj~ia o powierzchni
150 mkw. i garaż. Tel 046/837-53-67.
Wynajmępokojewczasowiczom,nadmm=n

w Dziwnowie.
Tel. 091/381-35-31 wieczorem.

Star 200 z przyczepą, tralki betonowe (tanio),

Tel. 046/837-44-50 po 16.00.
łą,

Kupię

Spizedam komputer Celeron 400 MHz,
HD 20 GB (gwarancja), CD-Rom LG 52x
(gwarancja), RAM 128MB +monitor I~" Samsung +drukarka HP 656C, cena ok. 1200 zł.
Tel. 0505-024-969.

Spraedam wórek 3-fimkcyjny, tanio.
Tel. 046/837-58-22.

Skrzynki (15 kg), zbiorniki 1000 I, beczki
200 ~ pojemniki 5,l0,20,30,60 I.
Tel. 046/837-38-51, 0602-234-810.

2 x gryf(35 cm), obciążniki ,,Aran": 4x5 kg,
4x2,5 kg, 4xl,25 kg. Cena zestawu 180 zł.
Tel. 046/830-03-52 po 16.00.

Styropian granulowany do ogrodnictwa,
do ocieplania i na wylewki betonowe.

Sprzedam segment młodzieżowy.
Tel. 046/837-56-50.

Tanie piece C.O: węglowe oraz miałowe (opalane miałem węglowym ze sterownikiem)
poleca producent, Skierniewice.
Tel. 0501-627-469.

Sprredam suknię ślubną, dwuczęściową, biaroz. 36138. Tel. 046/837-84-63.

Sprzedam tunele foliowe z centralnym i bez.
Tel. 046/838-76-66 po 18.00.

Tel. 046/837-38-51, 0602-234-810.

Spraedam wórek dziecinny.

Butle co2, komplet do spawania gazowego,

Tel. 0504-065-308.

160 A. Tel. 0602-366-564, 046/837-77-90,
wiCC2Dl'Wl.
Sprzedam balustrady balkonowe, hak do
,,malucha". Tel. 046/837-11-74.

wiertarkę stołową, spawarkę 220/380 Watt

Poprowadzę dom, zaopiekuję się dzieckiem.

Przyjmę absolwentkę

maszyny szwalnie?.e. Łowicz, ul. Tkaczew I I.
Tel. 065-370-020.

Stropy Teriva do 7,8 m, bloczki fundamentowe - producent, dowóz, rozładunek HDS. Złaków Borowy 24,
teUfax. 046/839-13-85, 0601-303-235.

dzieckiem.
Tel. 046/837-73-78.

Tel. 0602-847-764.

stare monety i banknoty.
Tel 0600-534-956.

Sprzedaż kro~-desek.
Tel. 046/837-17-07, 0694-978-184.

Zaopiekuję się

Sofa+ 2 fotele (dębowe). Tel. 046/838-48-18.

Sprzedam barakowóz na kolach.

wynaj~ia.

Tel. 046/838-75-53, 0601-379-355.

do pracy w gospodarstwie rolnym, pensja + mieszkanie.
Tel 0607-102-069.

Firma zatrudni wychowawców na kolonie

Tel. 0694-668-535.

Lokal do

Zatrudnię mężczyznę

Sprzedam pianino. Tel. 046/837-06-08.

Sprzedam kuchenkę mikrofalową Whirlpool

SPRZEDAŻ - RÓŻNE

Sklep hydrauliczny ,,Instalator", Zduny 9
poleca tanie pleszewskie, energOOS7.CZl(dne
kotły miałowe i węglowe, włoskie grzejniki
aluminiowe podgJzewacze elektiyczne i do
C.O. oraz ~ artykuły sanitan)e.

Taniospu.edamsuporeksszazy,akennany,drut
gładki 6, tregry 12 i 14.

- dużo fimktji. Tel. 0604-208-087.

podklady kolejowe.
Tel. 046/838-75-53, 0601-379-355.

Podejmę konkretną pracę {wspólpraaj, miody, dyspozycyjny, prawo jazdy.
Tel. 0502-358-304.
.
. . .
. . .
Dyplon_iJęzykamenueckiego,menueckitechmemy 1 handlowy - podejmę ciekawą pracę,
równie-ż w szlc.olnictwie. Tel. 0693-872-504. •

Zatrudnię księgową z doświadcreniem.
Tel. 0600-762-295 po 15.00.

Kupię podnośnik hydrauliczny do palet.
Oferty w formie listu, skrzynka pocztowa
nr 19, Łowicz I, ul. I Maja.

Poszukuję mieszkania do wynaj~ia.
Tel. 046/837-50-05, 0506-216-747.

wodę

zatrudnię

Sprzedam kierat, siaczamięjako zabytek.
Tel. 046/838-46-35.

Lokal w pawilonie - ul. Dworcowa 2.
Tel. 046/837-42-46, 0605-578-502.

Kupię

Glazura, terakota, boazeria, gładzie gipsowe,

Sprzedam krajzegę. Tel. 046/837-36-90.

Spraedam spawarkę transformatorową.

Do wynaj~ia mieszlc.anie M-3, powierzchnia 39 m kw„ III piętro, os. Starzyńskiego
bi. 7. Tel. 046/837-83-28 po 19.00„
0604-192-784.

El-Tom, Bobrowniki 248 - instalacje
elektryczne w pełnym zakresie, projektowanie, pomiary, wykonawstwo.
Tel./fax 046/838~-08, 0602-461-341,
0602-461-342.

Wyrób nagrobków, kucie liter nagrobkowych
i zdobnictwo. Tanio i solidnie
Tel. 0506-511-664.

Suknia ślubna dwuczęściowa.
Tel. 046/837-09-22, 0605-617-713.

legalne oprogramowanie Microsoft. Tel. 0607-540-$22.

glazury, terakoty, tapetowanie,
inne wykończeniowe.
Tel. 046/838-20-56, 0600-626-760.

Zlecę chałupnictwo, szycie całych biustonoszy (rejon Głowna). Tel. 0505-904-273.

Syrena - błotniki p=dnie - kupię.
Tel. 0602-390-809.

Kupię

Układanie

Sprzedam wagę uchylną, ladę i wibynę chłodniczą energooszczędną.
Tel. 046/837-64-81, 046/837-4>1-65.

nienia. Tel. 046/838-98-40.

Tel. 046/837-57-77.

USŁUGI

INSTAL.-BUD.-REM.

Profesjonalny montaż paneli podłogowych,
ściennych, schody w panelach, malowanie,
tapetowanie.
Tel. 046/837-10-33, 0609-541-373.

Tel. 0501-375-411.

Wykwalifikowane szwaczki
lizna). Tel. 0421719-33-80.

Sprzedam: wózek 3-fimkcyjny, głęboki, m<>torek na akumulatorki.
Tel. 046/837-64-03, 0604-757-072.

Sprzedam chzwi garaż.owe drewniane.
Tel 046/837-44-79, 0601-239-804.

Wideofilmowanie za pół ceny.
Tel. 0501-624-411.

(bi<>-

Sprzedam stemple budowlane 100 szt
Tel. 0606-514-038.

Spizedam suknicc ślubną, gorset+ spódnica,
rozm. 44-46, ecru, cena 550.
Tel. 0507-061-751.

Okna l,15xl,15m-6szt,2,07xl,42m-5szt,
rynny spadówki 50 m Tel. 046/838-78-22.

do 26 lat Tel. 0694-257-967.

Zatrudnię mgr fiumacji z I stopni= specjalizacji do pracy w aptece w Łowiczu.
Tel. 0602-484-967.

Sprzedam tregry 14, 15 szt
Tel. 046/874-76-16.

Tanio sp=dam wórek dzieci~ {głębOki re
spacerówką). Tel. 046/838-85-10.

Wideofilmowanie ,,Kasia" - profesjonalnie,
solidnie, tanio, VCD, DVD- kamera cyfrowa.
Tel 046/837-87-68, 0602-633-470.

panele, zabudowa balkonów typu loggia
- tanio i solidnie. Faktury WJ.
Tel. 0501-707-657.

Pawilon - róg ul. Napoleońskiej, Klickiego.
Tel. 046/837-42-46, 0605-578-502.

Pomieszczenia I 00 m kw„ z dużym placem
- ul. Bolimowska 63.
Tel. 046/837-42-46, 0605-578-502.

Zatrudnię kucbana/kucharkę

Masaż klasycmy - S21lkam pracy.

Cegła Plecewice, silikaty, suporek
Ytong, cement, wapno, kręgi, przepusty, belki nadprożowe, stal. Dowóz,
rozładunek, HDS. Złaków Borowy 24.
Tel./fax 046ł839-13-85, 0601-303-235.

Lokal sklepowy z wyposażeniem - do wynajęcia. Krakowska 8,
tel. 022/836-56-02, 0607-882-422.

Zatrudnię ucznia do piekarni i stołowego,
piecowego. Tel. 046/838-75-51 po 20.00.

Spizedam s1llry magiel firmy Kazunia, sprawny oraz 26 skrzydeł okiennych i 4 drzwi balIronowe z demontażu. Tel 046/837-10-28.

Sprzedam eternit drobnofalisty ok. 300 szt
(rozbiórkowy). Tel. 0241277-44-82.

POSZ!lkuję małego mieszkania do wynajęcia.
Tel 0604-903-961.

Zatrudnię szwaczki overlock, stebnówka,
cyk-<:ak. Tel. 0505-980-978.

Sprzedam altance ogrodową Produkcja.
Tel. 0503-679-504.

Spr-redam pustaki żużlowo-pyłowe.
Tel. 046/838-85-82.

=· Tel. 046/837-69-36, 0692-789-188.

Zwrot podatku z pracy - Niemcy, Europa
Zachodnia. Tel. 071/385-20-18

Zatrudnię uczącą się, dyspozycyjną kobietę

Tel. 046/837-311-37.

Kupię

Do wynaj,.cia mieszkanie 38 m kw„ os Tka-

Wideofilmowanie F.U. ,,Mewa'', obróbka
komputerowa. Tel. 046/837-83-96,
0601-323-562, po 17.00. 837-77-75.

Wideofilmowanie. Tel. 046/837-11-75.

PRACA

Biurlro komputerowe. Tel. 046/838-72-69.

Sprzedam stare dobre skrzypce.
Tel. 046/837-60-97.

Wideo - Studio Maja. Tel. 046/838-85-16.

DVD filmowanie.1.:el. 0501-836-550.

kąna stelażu. Tel 0505-695-946.

Spraedam tanio okna nowe i używane.

Pianino marki „Czajkowski", mało używane
_ spizedam. Tel. 046/838-65-94.

Tel. 046/837-85-76.

piet). Tel. 0421710-86-04.

Tel. 0601-977-755, 0504-330-315.

Do wynajęcia mieszkanie 3-pokojowe,
os. Reymonta, od lipca. Tel 0503-120-818.
wynaj~ia.

Spnedambutletleniacetylenzwężami(kom-

Sprzedam kołyskę oraz przewijak z wanien-

Sprzedam wie2.ę, wideo, tunery NC, wzmacniacz Philips, telewirory, lodó~ ZllDlllUarkę, zastaw satelitarny, odkUizacz, huśtawkę
ogrodową, rowery, lawy, kosiarkę spalinową
i eldclryc7ną, stoły, krzesła, fotel bujany, komody, OlgllDy, łó7l<a, regał, komplet wypoczynkowy, naro2nik kuchenny, komplety~
we, żyrandole. Tel 046/838-56-09.

Pokój do

ży-

do pracy w restauracji nad mor-rem {od 15 czerwca do 15
wrz.eśnia). Tel. 0601-371-234.

Sprzedam trakt taśmowy stacjonarny lub
przewoźny, cena 12,5 tys. zł do uzgodnienia.
Tel. 0505-367-401.

Domek. do wynajęcia, 4 km za miastem.
Tel. 046/837-78-25 wieczorem.

Kupię M-3 do40 m kw„ może być zadłużone.
Tel. 0504-966-310 {sobota - niedziela).

do mielenia
rozdrabniania jarzyn, ubijania
piany, zagniatania ciasta. Tel. 0606-513-022.

Do wynaj,.cia 2 pokoje z kuchnią w Łowiczu, ul. Zgoda 26a (ogrrewanie węglowe).
Tel 0506-652-527.

lub M-4 lub zamienię na podobne
w Skierniewicach.
Tel 046/833-48-58, 837-53-33.
dom na wsi. Tel 046/837-66-66.

wieloczynnościową, przystawkę

mięsa/sera,

Sprnx!am tanio małą lodówkę Ardo.
Tel. 046/838-39-73, 0692-422-914.

cza. Tel 0600-419-391.
Kupię M-5

Tel. 0606-977-258.

maszynę kuchenną (cukierniczą)

Lokal do wynaj~ia przy ul. Zduńskiej 55
opow.160mkw. lub !OO mkw.
Tel 0501-533-001.

Tel. 0604-943-696.
Kupię 1-5 ha ziemi rolniczej, okolice Łowi-

lodówkę.

Sprzedam

Spm:dam wypoczynek re skóry 2+3+1,
randole - stare, materace sypialne.
Tel. 0600-164-138.

'

Wideofilmowanie cyfrowe oraz DVD.
Tel 0601-312-001.

- fiyzjerkę.
Tel. 046/837-12-77 od 18-20.00.
Chcesz pracować, nie posiadasz pieniędzy,
jesteś osobą kontaktową, masz ws=hstrOOne uz.dolnienia - dopomoże ci praca w systemie MLM zawiązana re zdrowiem.
Tel. 042/642-61-00 po 20.00„
0501-040-082.

Do współpracy osoby po 30-stce, kontaktowe w firmie zdrowotno-protilaktycmej.
Tel. 042/642-61-00 po 20.00, 0501-040-082.

Usługi hydrauliczne - pełny zakres.
Tel. 0601-379-355, 046/838-75-63.

Projektowanie budynków 'mieszkalnych,
gospodarczych. RoZbudowy, nadzór, wyceny, kosztorysy.
Tel. 046/837-78-38, 0502-086-592.

-

Glazura, terakota, hydraulika, malowanie.
Tanio i solidnie. Tel. 837-57-51.
Hurtownia Hydrauliczna - sprzedajemy tanie
kotły miałowe gómoodpalane. Świadczymy
usługi cena od 40 zł/ punkt Łowicz, os. Górki,
ul. Nałkowskiej 4.
Tel 046/837-19-29, 0602-342-128.
Wypożyczalnia rusztowań.

Tel. 0421719-17-20, 0607-$19-649.
Usługi remontowo-budowlane, docieplanie
budynków, wykańczanie wnętrz od A do Z.
Wycena gratis. Faktury VAT.
Tel. 046/830-24-65 po 20.00, 0607-328-025.

Krycie dachów, docieplenia budynków
i poddaszy, gipsy. ,,Elbo" s.c.
Tel. 046/863-31-74, 0502-228-972,
0604-645-981.
Przełącza,

elektroinstalacje, pomiary, vide-

odomofony;bramonapędy. Systemy alarmowe

USŁUGI

WIDEO

Cyfrowe, analogowe wldeofilmowanie, fotografowanie, pełna obróbka
komputerowa, DVD, VCD.
Tel. 046/S37.s4-8S, 0608484--079.

(sygnalizacji włamania i napadu, kontroli
telewizji obserwacyjnej, podłącze. nie monitoringu). Remontowo-wykończe
niowe, hydraulicme, elektryczne, gładź, glazura, terakota, panele, płyty gik, poddasza,
stolarka. Tel. 046/837-50-84, 0603-859-842.
dostępu,

Usługi hydrauliczne oraz naprawy drobne.

Sprredam suporeks o wymiarach 59x24x24,
pakowany na paletach, 4zł/sztuka, 1100
sztuk. Tel. 046/837-47-50, 0602-776-268.

Wideofilmowanie, pelna obróbka komput<>rowa - tanio. Tel. 0606-852"557·
Wideofilmowanie - Studio Roma.
Tel. 046/837-50-64, 0693-332-555.

remontowo-budowlane, pokrycia
dachowe. Zmiana numeru kontaktowego
z 0601-703-244 na 0601-587-758.

Tanio wórek trzyftmkcyjny mało używany.
Tel. 046/837-40-61, 0606-344-128.

Studio ,,Kroton" - kamery cyfrowe, DVD,
VCD. Tel. 0692-975-488, 046/837-47-48.

Bramy przestiwne, ogrodrenia, balustrady.
Tel. 046/815-77-82, 0501-440-908.

Tel. 046/837-22-04, 0604-245-722.

Usługi

-
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Wypożyczam rusztowania warszawskie.
Tel. 046/837-38-81.

Tanio i solidnie:. gładź, malowanie, sufity
podwieszane, panele, podbitki, glazura, terakota. Tel. 0505-939-720, 0694-135-172.
Glazura, terakota, gładź, inne wykończenio
we - ceny do uzgodnienia.
Tel. 046/837-95-43.
Usługi

hydrauliczne.
Tel. 046/837-21-66, 0604-376-195.
Docieplanie budynków, wszelkie prace budowlane. Tel. 0506-479-623.
Usługi

elektryczne: instalacje, automatyka, naprawy, pomiary.
Tel. 0461837-n.os, 0608-124443.
Montaż boazerii, panele ścienne i podłogo
we; adaptacja poddaszy, gładź, malowanie,
luki, szafy, pawlacze, glazura, terakota, wymiana okien i drzwi.
_ Tel. 046/837-73-99, 0605-562-651.

Mwuwanie, tynkowanie, gładź gipsowa, pły
ta k/g, docieplanie budynków.
Tel. 0421719-12-94.

Kompleksowe remonty mieszkań, łazienek
- glazura, terakota, montaż płyt gik, gładź gipsowa, montaż okien, elektryka, hydraulika.
Tel. 0503-370-181, 0421719-19-98.

Przewozy krajowe • Bus 15 osób.
Tel.046/837-02-57,0606-634482.

Sp=dam schładzalniki do mleka
poj. 200-15 tys. I. Tel. 0608-140-233.

Sp=dam jałówkę hodowlaną na wycieleniu.
Tel. 046/838-11-05.

Podciśnieniowe

Sprzpcłam kurczęta

Kompleksowe remonty.
Tel. 0600-614-490.

czyszczenie dywanów, wytapicerki meblowej i samochodowej
u klienta. Szczepanik - os. Bratkowice 19/9.
Tel. 046/837-73-07.

odchowane - szczepione.
52.
Tel. 046/838-28-07 po 20.00.

wieszaną, śrutownik Bąk

Sprzedam żyto, przetsząsaczO-zgrabiarkę zaz silnikiem.
Tel. 0506-654-941.

Sprzedam nową oponę I844x26.
Tel. 421719-57-28.

Remonty, adaptacje. Tel. 0607-196-356.

Zespół muzyczny - bale,

ności

Sp=dam schładzalniki do mleka, o pojem200-15000 I. Tel. 0608-140-233.

Okolice Glowna - kupię ziemię orną.
Tel. 0421719-24-69, wieczorem.

do mleka, różne pojem·
gwarancja, serwis.
Tel. 0505-03~. 046/833-73-39.

Sprzedam dmuchawę do zboża, śrutownik
bijakowy z wydmuchem, pająka do siana,
wycinacze do kiszonek, przyczepę samo1.bierającą do sianokiszonki.
Tel. 046/838-48-18, 0691-715-482.

Sp=dam cyklop UZHM 750.
Tel. 046/838-47-29.

Sprzedam tanio ładowacz czeski ,,Nuion".
Tel. 0241236-51-36.

gładź

Pożyczki

gipsowa.

Odzież żałobna, Zakład Pogrzebowy - Stryków, Pl. Łukasińskiego 27.
Tel. 042/719-82-75 całodobowo.

Budowa kominków, oczka wodne.
Tel. 046/837-84-92, 0602-282-415.
Osłony przeciw owadom w okna i drzwi.
Tel. 0461837-44-35, 0600-294-318.

Tynk~ remonty - wykonuję.
Tel. 0609-879-143.

Ogrodzenia, bramy, balustrady, kraty, balkony, schody. Montaż oraz
transport gratiś. Tel. 0606-489-435.
Bramy przesuwne, ogrodzenia, balustrady.
Tel. 046/815-77-82

RTV Serwis - autoryzacja: Sony, Philips, LG,
Thompson, Samsung, NC i inne. Naprawy
. gwarancyjne i pogwarancyjne sprzętu. Telewizory, magnetowidy i monitory, itp, itd.
Ul. Krakowska 11. Tel. 046/837-28-85.

Samochód WVLT 35 z chłodnią, ładowność
I t, do wynajęcia na wesela i inne imprezy.
Tel. 0502-099-488. ·

Profesjonalne roboty klinkierowe, płytki
elewacyjne, ogrodzenia klinkierowe.

Bielenie budynków inwentarskich i garaży.
Tel. 0421719-56-77.

Tel. 046/837-02-68.

Kamaz - przewóz piasku, żwiru, wykopy.
Tel. 046/837-15-76, 0604-285-326.

Bezpyłowe cyklinowanie, układanie parkietu. Popów 48, tel. 0604-334-891.

Remonty mieszkań, glazura, terakota, panele,
płyty GIK, malowanie, wykańczanie poddaszy. Tel. 0602-717-207.
Usługi ogólnobudowlane. Faktury WJ.
Tel. 0501-735-564.

Ogrodzenia klinkierowe.
Tel. 0692-309-453, 046/831-25-21.
Tynki, gipsy, wolne terminy.
Tel. 0507-489-988.

Zespół muzyczny-wesela, bale.
Tel. 0461837-47-53, 0694-540-232.

kostki brukowej.
Tel. 0506-587-077.

Telefony komórkowe, naprawy, sim-locki.
Łowicz, os. Bratkowice 28 m. 6.
Tel. 046/837-70-78, 0502-086-576.
Czamy Mercedes - śluby. Tel. 0506-124-352.

Szycie na mian;, przeróbki, szycie zasłon,
firan, wszywanie taśm. Tel. 046/837-42-67.
Usługi transportowe - Renault Master, fuktu-

ry VAT. Tel. 046/837-55-36, 0607-406-024.
Meble pod wymiar- kuchenne, szafy z drzwiami przesuwnymi, wykończenia wnętrz - terakota, glazura, panele, zabudowa balkonów
typu loggia. Tanio, szybko, solidnie. Faktury
VAT. Tel. 0501-707-657.

Dopomogę

chorym - stwardnienie rozsiane,
cukrzyca, skazy skóry, łuszczyca, trądzik
i trądzik różowaty.
Tel. 042/642-61-00 po 20.00, 0501-040-082.
Śluby - białe Audi A-6, srebrny Mercedes

Okularnik. Tel. 0604-826-416.

- wesela. Tel. 046/838-66-46.

nalizm. Tel. 0608-433-199, 046/838-11-74.

KOMPUTERO
-PISANIE

Tel. 046/838-66-25, 0505-072-638.
„Kosmo" - tanie blachodachówk i
szwedzkie i fińskie, rynny plastikowe, blachy_irapezow e ocynkowane,
alucynk, doradztwo techniczne. Dowóz gratis.
Tel. 046/830-21-11, 0600-367-596.
Cięcie

betonu, ścian, wyburzanie.
Tel. 0606-192-951.
Usługi

hodowlane, tynkarskie i ciesielskie.
Tel. 046/838-18-02.
Wynajmuje;_ rusztowania warszawskie.
Tel. 0503-089-825.
Vertal-żaluzjealuminiowe, drewniane. Verticale - materiałowe, antystatyczne, PCV oraz
do pracowni komputerowych. Rolety tekstylne, zaciemniaj'l!'e oraz antywłamaniowe. Produkcja, montaż.
Tel. 0602-736-692, 0602-297-257.
Wypożyczanie betoniarek, rusztowań.

Sprze-

Tel. 0603-072-751.

Układanie

Docieplenie, glazura, terakota, inne.
Tel. 046/838-66-04.
Żaluzje, verticale, rolety.

Tel. 0603-753-973, 046/830-37-61.
Układanie

kostki brukowej, granitu.
Tel. 0692-771-075.
Cyklinowanie, układanie.
Tel. 046/837-42-55, 0501-180-959.
Montaż ogrodzeń betonowych, wyleWkl
posadzek, ukladanie paneli ściennych, ukła
danie glazury i terakoty. Tel. 0600-145-729.

Sp=dam trząsałkę karuzelową 4-bębnową,
dojarkę Alfu-Laval. Tel. 046/838-77-36.
Sprzedam

przyczepkę rolniczą,

barokowóz,
teownik szklarniowy.
Tel. 0461838-98-11.
sadzarkę czeską,

Dojarld przewodowe, hale udojowe Polanez, wygrodzenia do obór, zgar·
niacze do obornika, maty legowiskowe. Tel. 0461838-17-19, 0609-788-373.
Sp=dam krowę na wycieleniu.
Tel. 046/861-24-96.
Opony do C-330 - używane, kultywator 18,
wał strunowy, przetsząsaczo-zgrabiarkę, myjkę Karcher, plug 3-skibowy - sp=dam.
Tel. 0504-181-655.
Sp=dam przyczepę 1.bierającą T-050/1.
Tel. 046/838-76-53, 0607-244-368.
Rozrzutnik Forschnit, prasa rolująca Sipma,
UNHZ 750, cyklop, beczka
4,5 tys. I - sp=dam. Tel. 0241356-24-71.
Sp=dam ciągnik C-330, 1976 rok, prasę
Z-224/1, 1991 rok. Tel. 046/838-09-48.
Ładowacz UNHZ 750 - sp=dam.
Tel. 0601-348-897.

Sp=dam opryskiwacz sadowniczy.
Tel. 046/837-53-86.
Sprzedam jałówkę hodowlaną wysokocielTel. 046/838-78-39.

Bizon Z.056, 1998 rok - sp=dam.
Tel. 046/838-36-37, 0603-741-502.

Sprzedam 7 t p.=nżyta, 6 tjc;.=nienia, 2 t ~
Wierznowice 20. Tel. 0461838-77-31.

Sprzedam przyczepkę 2--0Siową, na kolach 16,
bronki, drapak konny.
Tel. 0461839-63-61 po 20.00.

Sprzedam ciągnik C-360 i przyczepę samo1.bierającą. Guźnia 28. Tel. 0692-590-979.

Sp=dam jałówkę na ocieleniu.
Polesie 79, tel. 046/839-62-39.
Sp=dam basen 400 I. Tel. 046/838-71-42.
Sp=dam przyczepę D55, wywrot.
Tel. 0604-580-470.
Przyczepę 1.bierającą pol~ka, trząsałka

konna, plug 2-skibowy do ciągnika, wóz konny,
piec c.o. 0,9 m, kuchnia węglowa polska
z piecykiem. Tel. 046/83!t-99-60.

Sprzedam rozrzutnik obornika tandem 6 t,
rozrzutnik dwuosiowy, beczkę asenizacyjną
6000 I, beczkę 4500 I, plug 3-skibowy,
5-skibowy, siewnik Poznaniak, windę malarską. Tel. 0694-735-194.

Sprzedam dwukółkę ciągnikową, przetrząsacz do siana, Tarpan + tylny most, silnik
3 KW, pompa do szamba. Tel. 046/838-13-02.

Przewóz 6 osób, 4,5 t, 24 m'.
Tel. 0602-581-239.

Komputeropisanie, grafika, skany, druk.
Tel. 0606-678-923, 0461837-03-66.

POŻVCZKIW 5MINUTDLAKAŻDEGO

Komputeropisanie. Tel. 046/837-72-12.

• LOMBARD GOLD-ART. ŁOWICZ,
UL. ZDUŃSKA 33. TEL. 046/837-36-68.

Komputeropisanie. Tel. 0461837-85-76.

Masaże.

Tel. 0603-709-287.

NAUKA

Usuwanie drzew. Tel. 0603-709-287.
Usługi

transportowe - żwir, piasek,
Kamaz. Józef Majer.
Tel. 0461837-66-72, 0606-227-146.
Transport Kamaz- piasek. żwir, pospółka.
Tel. 0602471-796, 0461837-06-19.

Zespół

muzyczny. Tel. 0607-768-477.

Matematyka. Tel. 046/837-85-96.
Biologia. Tel. 046/837-61-22.

Hiszpański.

Tel. 0501-851-719.

Język

polski - korepetycje, wypracowania;
tanio. Tel. 0607-328-038.
Matematyka.
Tel. 0421719-30-61, 0607-459-322.

Naprawa pralek automatycznych, lodówek,
klimatyzacji sam.
Sprzedaż cz~ AGD. Tel. 046/837-49-19,
0692-668-445, ul. Bolimowska 14/18b/05.

Praca magisterska - poprawki.
Tel. 046/837-93-76.

Poszukuję

do wynajęcia Kabriolet na
Teb0602-467-286.

Język

niemiecki - 1anio.
Tel. 046/837-95-02, 0505-909-479.

ROLNICZE
Sprzedaż suchych

ślub.

Sp=dam przetrząsacz 7 i 4 RCV
wy. Tel. 024fl77-96-29.

łańcucho

Zbiór traw w zakresie

Praca magisterska - pomoc.
Tel. 046/837-93-76.

Naprawa komputerów.
Tel. 046/830-21·99.

Sprzedam sad śliwkowy 1,5 ha w Łyszl<owicach. Tel. 046/838-82-82.

wraz z aplikacją bakterii „baloty'', pry-

Limuzyna do ślubu, atrakcyjna, zabytkowa.
Tel. 0601-232-366.

Strony internetowe.
Tel. 0461830-21-99.

plug dwuskibowy US-039.
Tel. 0602-781-330.

Chemia, biologia - korepetycje.
Tel. 0504-937-767.

Tel. 046/837-10-38, 0692-287-344.

zamrażarek. Napełnianie

Kupię_

Chemia Tel. 0609-541-308.

Polski, historia, geografia, inne wypracowania, prace zaliczeniowe.
Tel. 0461874-32-18, 0602-434-546.

Kamaz - przewóz żwiru, piasku, pospółka.

Sprzedam kombajn zbożowy Claas Merkator
60, szer. 3, IO m, 28000 zł.
,.,
Tel. 0421719-70-29.

wyslodek granulowanych.
Chąśnoll43,Łowicz,ul.Jasna 18(po 14.00).
Tel. 046/837-12-02, 0602-235-159.

sianokis~nki

zmy, Claas Jaguar - doświadczenie,
profesjonalna obsługa.
Tel.0241277~1-43,0692-$50-352.

046/838-47-96.

Sprzedam dojarkę. Tel. 0608-017-009.

Kupię siano i potraw dobrej jakości.
Tel. 046/838-98-03.

Profesjonalne przepisywanie prac. Korekta,
redakcja Skanowanie i tworzenie wykresów.
Jakość zagwarantowana umową. Agencja
,,Kaldruk". Tel. 046/837-61-61, 837-86-31.

Sprzedam dmuchawę do siana i zboża.
Tel. 0421719-60-58.

Sprzedam2koła 825x20. Tel.

Sprzedam słomę.
Bąków Górny, tel. 046/838-70-99 po 15.00

Sprzedam żyto, pszenicę.
Urzecze 48. Tel. 0461838-77-14.

Sprzedam silnik Leyland, stan bardzo dobry.
Tel. 046/837-14-98.

Przepisywanie prac - tanio, solidnie.
Tel. 0504-123-632.

Sprzedam wał do C-330, fubryc:znie nowy.
Tel. 0604-870-180.

Sprzedam C-360, talerzówkę, plug 3, brona~
Zduny Wieś 160, tel. 046/839-11-61.

Sprzedam jęczmień, przetrząsarko-zgrabiarkę
do siana. Tel. 046/874-74-02, 0607-613-259.

Krajowy przewóz osób, busy,
14 i 18 miejsc.
Tel. 0461838-70-32, 0602~1-541.

beloWlłlll

Słomę belkowaną - sprzedam.
Tel. 046/837-66-86.

Komputerowe przepisywanie prac.
Tel. 0461837-92-27, 0504-011-093.

Ścinanie drzew niebezpiecznyc h.
Rodzina Szychowscy.
Tel. 0604-891-092.

Sprzedam żyto, pszenicę i słomę
Sromów. Tel. 046/838-44-77.

Sprzedam mieszankę i ziemniaki.
Tel. 046/838-17-64.

Sprzedam słomę. Tel. 046/838-72-11.

ną.

Dmuchawę do zboża - sprzedam.
Tel. 0693-066-536.

SRP Łasieczniki sprzeda Kombajn BS {przystawka do kukurydzy i zboża), kombajn Kasaris do kukurydzy, ciągnik MTZ, C-385, rozsiewacz do wapna, opryskiwacz 2000 I i 400
I, prasę Z-224, plug 5- i 4-skibowy, kultywator, brony 5.
Tel. 0605-274-671, 0461838-03-57.

Sprzedam łubianki plastikowe.
Tel. 046/838-57-13.

ładowacz

Sprzedam jałówkę cielną z bydła wysokom
lecznego, data wycielenia 25 czerwiec.
Kałęczew 11. Tel. 0609-398-055 po 21.00.

Sp=dam jałówkę na wycieleniu.
Tel. 0604-870-180.

Sprzedam Zetor 7211, 1988 rok.
Tel. 0609_81 0- %.
7

Sprzedam jałówkę wysokocielną (kontrola
użytkowości mlecznej). Tel. 046/838-74-45.

Instalacje i sygnalizacje włamań, kontroli
dostępu, systemy dozoru telewizyjnego, instalacje telefoniczne (centralki telefoniczne).
Tel. 0601-207-689.

malowanie, tapetowanie, gładź, montaż płyt gik, sufity podwieszane, glazura, terakota, panele.
Tel. 0696-156-877.

Sprzedam Vistulę, sprawną.
Tel. 046/837-15-62.

700 zł - sp=dam.

Komputerowe przepisywanie - szybko, profesjonalnie. Tel. 046/837-46-85.

Układanie

Usługi wykończeniowe,

Przetrząsacz.o.zgrabiarkę,

Tel. 0608-181-983.

Tel. 0604-344-609.

Naprawa komputerów i inne usługi komputerowe. Tanio i solidnie. Tel. 0602-157-297.

wykończenia

Sprzedam dmuchawę do siana, poziomą.
Tel. 046/838-18-03.

Sp=dam przyczepę 4 • 5 t, wywrotka 3-stronna - niedrogo. Kocierzew Płn. 11.

Meble biwuwe na wymiar, ścianki działowe
- przeszklone na profilu aluminiowym {przesuwne i stałe). Tel. 0501-707-657.

kostki brukowej.
Tel. 0692-410-063.
kostki brukowej.
Tel. 0505-384-655, 046/837-57-28 po 17.00.

Firma Romax świadczy usługi zbioru sianokiszonek przyczepą Claas
330 Sprint lub sieczkarnią Claas Jaguar. Tel. 0604-078-564.

Sp=dam prasę Z-224. Tel. 0607-469-872.

Sprzedam kombajn ziemniaczany Anna,
199 I rok, bardzo dobry stan oraz ciągn~
Ursus C-385A z przednim napędem, stan OO.
bry. Tel. 0421719-70-24, 719-71-66.
Pszenicę 20 t, Petkus, koryla kamionkowo
Tel. 042/648-41-06.

Sprzedam krowę na 3 wycieleniu.
Zielkowice 214.

--------"'--

Śluby luksusowymi Lincolnami.

Cyklinowanie, układanie parkietu, cykliniar-

Prace remontowo-budowlane,
wnętrz. Tel. 0605-385-489.

Ogrody - projektowanie, wykonawstwo. Tel. 0421719-24-92, 719-15-23,
0607-737-091.

Zespół muzyczny - doświadczenie i profesjo-

ką taśmową i talerzową.

daż.

Układanie

Zespół

Tynki, gipsy, wolne terminy.
Tel. 0507-490-468.

-

Usługi u klien1a.
Tel. 0605-695-936, 046/837-59-47.

Tartak - usługi u klienta.
Tel.046l837-10-03 .

Firma remontowo'.-budowlana - kompleksowe wykańczanie wnętrz, systemy dociepleń
budowlanych, tynki szlachetne, siding, adaptlcja poddaszy. Tel. 0461837-02-68.

Tel. 0603-837-no, 042/719-16-55.

ności,

Tunery Sat - wszystko. Tel. 046/830-22-76.

Malowanie, konserwacja dachów.
Tel. 0607-728'.362, 0694-582-185.

Panele, boazeria, glazura, terakota, -podłogi,
płyta GIK, ścianki, sufity, gładź, malowanie,
siding, podbitk~ tynki, docieplenia.
Tel. 0461838-98-40 po 19.00.,
0609-910-776.

Schładzalniki

Naprawa: telewizory, monitory • d"1
jazd, gwarancja. Tel. 0600-282-827.

Przewozy chłodnią Todo lt
Tel. 0502-099-488.

Deskipobudowt ane-tanlosprzed am.

Leśniczówka

Naprawy biei.ące ciągników, remonty kapitalne silników C-330, C-360, 3- i 4- cylindrowych, silników Perkins. Gwarancja.

Dachy, pokrycia i obróbki.
Tel. 046/837-92-25, 0608-409-686.

Tynki, posadzki, budowy - wolne tenniny.
Tel. 0503-077-863.

-

gotówkowe bez poręczycie
li. Tel. 0696-426-835.

Układanie kostki brukowej.
Tel. 0693-441-592.

Tartak Rawka • drewno budowlane
• tanio, szybko I solidnie.
Tel. 0607-355-765, 046/833-14-00.
Strobów· tel. 0605-274-955.

-

wesela, zabawy.

Tel. 046/837-05-22.

Tanio gładź gipsowa + malowanie.
Tel. 0608-232-362.
Malowanie mieszkań,
Tel. 046/839-60-12.

kładzin,

Sp=dam prasę mimośrodową 15 t, pilę_ di
metalu, zaginarkę do blachy 2 m elek,
tryczną. Tel. 0601-567-553.
cięcia

Sprzedam tanio opryskiwacz polowy w dobrym stanie. Tel. 046/838-72-27.

Sprzedam ciągnik radziecki, prasę wysokiego zgniotu. Tel. 046/838-67-49.

Sprzedam źrebica 1,5 roczna, bryczkę ko11114
Tel. 0603-514-785.
Otręby owsiane - sprzedam.
Tel. 0602-235-159.

Sprzedam owies z małą ilością jQCzmi
Swieryż Il, tel. 0691-332-532.
Sprzedamjęczmieńpaszowy,

IO ton.

Tel. 046/838-71-02.
Sprzedam silosy paszowe od 3 do
9 t Tel. 046/838-72-06 wieczorem,
0692-481-645.
Sprzedam ciągnik ESA (podnośnik), s
dobry. Polesie 13, tel. 046/839-61-60.
Sprzedam prasę zwijającą Welger, schladz:r
kę I200 I, dojarkę przewodową Alfa Laval
Tel. 0606-461-688.
Sprzedam motoreduktor, reduktor do wyclł
gu. Tel. 046/838-92-53, 0601-891-477.

Sp=dam plug 3-skibowy, talerzówkę, dmuchawę pionową do siana, mikser na mokro,
opryskiwacz spalinowy plecakowy.
Tel. 046/838-83-14.

Za słomę dam obornik.

Sprzedam przyczepę samozbierającą do siana Tel. 046/838-83-53.

SKR Skierniewice sprzeda kombajll
Bizon, 1986 rok, stan dobry, tanio
Oferty: tel. 0607-164-864.

Sprzedam ciągnik Sam. Reczyce 137.
Tel. 046/838-37-43.

Sprzedam żyto 4 t. Tel. 0506-654-941.

Sprzedam przyczepę samozbierającą, stan bardzo dobry, samochód Avia, 1991 rok, ładow
ność 3,5 t, s1an dobry. Tel. 046/861-65-57.
Sprzedam ruszta do warchlakami.
Tel. 046/838-48-12.
Sprzedam przyczepę zbierającą T-0 I O/ l,
I właściciel. Rogóźno 20.
Sprzedam słomę. Tel. 046/838-78-46.

Sprzedam słupki I rury do chlewnl,
rury podciągowe. Tel. 0602-116-899,
046/837-11-14, wieczorem.

Sprzedam schładzarkę mleka, poj. 520 I, Al fu
Lavai, 1996 rok. Tel. 0601-253-921.

Kupię opryskiwacz ciągnikowy.
Tel. 0421710-83-76.

Sprzedam Bizon Rekord, 1988 rok.
Tel. 0691-633-137.

Sprzedam kompletną deszczownię Agro 300.
Tel. 0461837-40-36, 0603-653-025.

Sp=dam Orkan, kosiarkę rotacyjną Neptun
do buraków. Tel. 0241277-96-29.

Tel. 046/837-41-61, 837-35-15.

Sprzedam jałówkę wysokocielną.
Karsznice Duże 15, tel. 046/838-13-31.
Sprzedam opryskiwacz Sięza.
Tel. 0694-078-045.
Sprzedam jałówkę na wycieleniu.
Tel. 0241277-96-13.
Sprzedam 3-letnią kosiarkę rotacyjną, czesla
- pilnie. Tel. 046/837-12-07po 21.00.
Sprzedam jałówkę na wycieleniu.
Stachlew 68, gm. Łyszkowice.
Tel. 046/839-61-57.
Pasze, premiksy, koncentraty firmy ,,Neorol",
,,5ano". Pasze luzem z dowozem do klienta
Poszukujemy dystrybutorów.
Łaźniki 11, tel. 046/838-72-94.

Cil0[i)Q)[b.~
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Sprzedam ciągnik C-360, 1985 rok, stan bardzo dobry, cena do uzgodnienia
Tel. 046/839-40-05.
Prasa zwijająca Z-230 - sprzedam.

Tel. 046/838-76-44.
Sprzedam jałówki wysokocielne.
Małszyce 73. Tel. 046/830-39-69 po 18.00.
Kupię

wózek

widłowy. Teł.

0607-817-492.

Sprzedam prze1r7.ą53czo-zgrabiarkę (7).
Tel. 046/838-i6-32
Sprzedam krowę ośmioletnią na wycieleniu.
Tel. 046/838-16-18.
Sieczkarnie do kukurydzy jednorzędowe
sprzedam. Tel. 046/837-15-35.
Sprzedam młodą krowę na wycieleniu (trzecie wycielenie polowa cz.erwca).
Zielkowice I 37.
SprzedamT-25A, 1994rok,dmuchawępionową. Tel. 046/838-79-70.
Sprzedam pszenną słomę i kultywator
o 13 graczkach. Tel. 0241285-43-04 po 20.00.
Sprzedam dojarkę nieużywaną.
Tel. 046/831-41-87.

Sprzedam schladzarl<ę do mleka 600 I.
Tel. 046/838-87-97.

Sprzedam agregat uprawowy i wózek do cią
gnika. Tel. 046/838-04-79.

Sprzedam słomę belowaną.
Zawady 67. Tel. 046/838-90-28.

Sprzedam jałówkę cielną. Tel. 042!719-49-72.

Sprzedam belkę polową do opryskiwa=
IO m. Tel. 0608-217-815.
Siewnik zbożowy zawieszany, szer. 2,5 m,
składak - sprzedam. Tel. 046/838-31-39.

Sznaucer miniatura - krycie.
Tel. 0606-752-762.

Sprzedam łubianki drewniane i plastikowe,
nowe i używane.
Tel. 0241277-94-27 po 20.00.

~trusie pisklęta, dorosłe - materiał hodowlany- sprzedaż. Tel. 0503-917-532.

Sprzedam ciągnik Ursus C-328 po kapitał-

Tel. 046/838-92-09.

nym remoncie. Tel. 0506-346-257.

Sprzedam dobennany 6-tygodniowe.
Tel. 0461839-20-29.

-

Sprzedam przetrząsarko-zgrabiarkę 4.
Tel. 046/838-71-61.
ciągnikową, pług dwuskibowy - sprzedam.
Tel. 0421719-71-39.

Ratlerki 6-tygodniowe - sprzedam.
Tel. 046/838-89-18 po 18.00.

Sprzedam wentylator do silosów.
Tel. 0421719-12-62.

Złalców

w wadze ok. 150 kg.

Tel. 0421719-12-62.
Sprzedam przetrząsarko-zgrabiarkę 7.
Tel. 0421838-30-43 wieczorem.
Sprzedam łubianki plastikowe.
Tel. 0421719-98-21, 0606-480-795.

Sprzedam słomę belowaną ze stodoły.
Tel. 046/838-38-65.

Sprzedam ziemię 5 ha, ciągnik C-360.
Tel. 0421710-89-46.

Sprzedam owies. Tel. 046/838-11-62.

Sprzedam jałówkę wysokocielną i siano.
Głowno, ul. Targowa 76. Tel. 042!710-87-03.

Sprzedam spawarkę wirówkę 250 oraz dojarkę. Tel. 046/838-63-98.
Sprzedam przyczepę samozbierającą do sianokiS7.0nek Claas, siewnik zbożowy, wybierak do kiS7.0nek, zgrabiaB:ę karuzelową i p7.etrz.ąsacz. Tel. 046/838-17-19.
Sprzedam krowę wysokociełną.
Tel. 046/838-83-54.

Sprzedamowczarkiniemieckie.

Sprzedam źrebicę I mk.
Wejsce 57. Tel. 046/838-49-16.

Sprzedam opryskiwacz taczkowy 100 ~spalinowy, piec miałowy Pleszew 2,6 m, okno
nowe l,15x89, rynny, półrynny 12.
Tel. 046/838-3J-44.

Sprzedam słomę belowaną ze stodoły.
Tel. 046/838-63-29 po 20.00.

Chłopcy

Rozrzutnik obornika 2-osiowy, kopaczkę

Kupię jałówki mięsne

Sprzedam siewnik punktowy n;czny.
Tel. 0421710-71-76 po 20.00.

Kozę, kózkę i koziołka - sprzedam.

Borowy 135. Tel. 0603-395-391.

Spanielki - sprzedam. Tel. 0504-969-213.

Owczarki niemieckie i jamniki
- sprzedam. Tel. 024!285-06-88.

długowłose

Sprzedam sznauceiy miniaturowe.
Tel. 0241285-25-2 I.
Sprzedam szczenięta smaucer miniatura.
Tel 0606-752-762.
Sprzedam szczeniaki dalmatyńczyki.
Tel. 0506-695-634.
Spu.edam cocker spaniele czekoladowe.
Tel. 0609-688-459.
Sprzedam szczeniaki boksery.
Tel. 046/838-25--02.

KosiarkC< rotacyjną, przyczepę samozbierają
cą, silniki elektryczne, motoreduktor i dmuchawę - sprz.edam. Tel 0421719-59-36.

Oddam kotki w dobre ręce.
Tel. 046/837-63-72.

Sprzedam siano ze . stodoły.
Tel. 0421719-49-87 po 12.00.

Sprzedam 7-tygodniowe owczarki niemieckie - tanio. Tel. ()461838-60-2 I.

Sprzedam przetnąsaczo-zgrabiarkę 5, mało
Tel. 042/719-49.a7 po 12.00.

Sprzedam źróbkę 9 miesięcy.
Bobiecko 7. Tel 046/838-83-27.

używaną

NIE ZCH~CI ZYSKU
chcieli odzyskać telefon - ale takie metody
nie są dopuszczalne

27 maja zapadł wyrok w sprawie
Artura H., Szymona M., Rafała G.
i Adriana P. - młodzi ludzie, niektórzy z nich dopiero co rozpoczęli studia, oskarżeni zostali o to, że w maju
2001 roku w Łowiczu, działając
w porozumieniu, w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych, po uprzednim wywiezieniu pokrzywdzonego Łukasza S. do lasu, gdzie grozili
mu pobiciem, doprowadzili do niekorzystnego dla niego rozporządz,e
nia mieniem, poprzez wydanie
kwoty 900 zł. Adrianowi P. prokuratura zarzucała natomiast, że w
sierpniu 2001 roku w miejscowości
l.akulin gmina Łyszkowice, działa
jąc w celu osiągnięcia korzyści majątkowych wprowadził w błąd ojca
pokrzywdzonego mówiąc mu, że
jego syn ma długi, przez co doprowadził, do niekorzystnego rozpo17.ądz.eniamieniem tamtego na kwotę 700 zł.
Prokuratorwnosił o ukaranie Szymona M., Artura R i Rafała G. karą
roku i sz.eściu miesięcy pozbawienia wolności w z.awiesz.enie na czte..
iy lata i karą grzywny w wysokości
po 1OO stawek dziennych po IO zł
oraz nakazem zadośćuczynienia

szkody. Natomiast dla Adriana P.
prokurator żądał kary jednego roku
pozbawienia wolności w z.awiesz.eniu na lny lata i kary grzywny w
wysokości 80 stawek dziennych po
1O zł oraz obowiązek naprawienia
szkody.
Obrońca w mowie końcowej próbowałwykaz.ać, że zamiarem oskarżonych nie było osiągnięcie korzyści majątkowej, ale cxlzyskanie telefonu. Obrońca wyraził przekonanie,
że gdyby oskarżeni wiedzieli, jakie
mogą być reperkusje ich postępo
wania, nigdy by tego nie zrobili.
Zwrócił uwagę, że kwalifikacja prawna czynu jest nieadekwatna do z.darz.enia i wnosił o jej zmianę z art. 282
kk. na art. 19 l § 1kk. Warto zaznaczyć, że z.a czyn, któiy Z3IZ\Jca im
prokurator grozi kara pozbawienia
wolności do lat dziesięciu, natomiast
z.a czyn z art. 191 § 1 do lat traech.

przemocy lub groźby w stosunku
do innej osoby, próbując zmusić ją
do określonego działania i wydał wyrok, skazując kai:dego z tej trójki na
dziesięć miesięcy pozbawienia wolności w z.awieszeniu na lny lata,
oraz karę grzywny w wysokości 80
stawek dziennych po 1O zł. Natomiast Adriana Pełkę uznał winnym
popełnienie przestępstwa z art. 286
§ 1 i skaz.al go na rok pozbawienia
wolności w z.awieszeniu na lny lata
oraz wymierzył karę grzy\\lny w
wysokości 80 stąwek dziennych po
10 :zl. Wszyscy oskarżeni zostali
oddani pod dozór kuratora sądowego.

Uzasadnienie ·
Sąd na podstawie zebranego materiału dowodowego przyjął, że po-

krzywdzony Łukasz S. jednak zatelefon Szymonowi M. Uznał
również, że oskarżeni Artur II, Szymon M. i Rafał G. działali w celu
odzyskania telefonu, a nie w celu
brał

Wyrok
Sąd podzielił stanowisko obroń
cy i zmieniłkwalifikacjęprawnąexj
nu oskarżonych Artura H., Szymona M., Adriana P. Uznał ich winnym popełnienia przestępstwa z art.
19l§1, któiy mówi o stosowaniu

osiągnięcia korzyści majątko

wych. Co do winy Adriana P. nie
było wątpliwości gdyż oskarżony
przyznał się.

Wyrok nie jest prawomocny.
(mlw)

KNA

AUTORYZOWANA

NAJNIŻSZE CENY w MIEŚCIE - „deceuninck"

STACJA OBSŁUGI SAMOCHODÓW

W STANDARDZIE:
• specjalna uszczelka w dolnej części ramy
chroniąca przed zabrudzeniem
• naJnowocześnłejeze srebmo-powlokowe okucie
niemieckiej firmy Roto NT
FACHowr
• zaczep antywywatenlowy
• llstwa przyszybowa ozdobna
czysTY MONTAZ

Lowlcz, Nowy Rynek 29, tel. (046) 837-66-05
Głowno, ul. Kopernika Sa, tel./fax (CM2) 710-73-73, 0502-213-373

~~rH•Ol•V ~RE oYTY
\~GOTOWKOWE
DLA: • zatrudnionych na umowę o pracę

• emerytów • rencistów • rolników

../ Wymagany dochód netto 600 zł.
../ Bez zbędnych formalności i opłat.
../ Krótki czas realizac;i.

UBEZPIECZENIA

• komunikacyjne • majątkowe • osobowe

*Badania
* Wszystkie marki

../ POLONIA ../ SAMOPOMOC ../ COMPENSA
../ AGROPOUSA ../ DAEWOO

ZAP

łDwicz, ul.

Browarna 10A (parler} tel. (046) 837-87-81
Czynne: pan.-pt. w godz. 9.00-17.00 R-671

CODZIENNIE 7.30-18.00, SOBOTY 7 ~oo-14.00

~

DZIAŁU

WYMAGANE:

aimtńui:Ja •u~

MONIE PAPIEROSOWE
liiUD (TllTlll), NABl.IAllKI Itp.

73

• wykształcenie wyższe
• znajomość zagadnień marketingu
• staż minimum 3 lata
• prawo jazdy
• dyspozycyjność, kreatywność
• umiejętność samodzielnego prowadzenia

róg Ki/ińskiego i Koziej 1
OFERUJE·

Tel. 0501-057-339 (0-46) 830-37-42
R-6

(Magdann a)

ZATRUDN
I
SZEFA
MARKETINGU

Łowicz, ul. Blich 34
tel. (0.„46) 837-61-70, 837-69-97

Zapraszamy do współpracy

sp. z o.o.

OSTRÓW&

POLMOBLICH
;Jl

FIRMA

'

./' najnowocześniejsze wzory wiązanek ślubnych
./' dekoracje pojazdów, sali weselnej I stołów

Ośrodek

Szkolenia Kierowców

„

IOI(f/pIJIJ
Krzysztof Bandos
ul. Słowackiego 44
Tel. (046) 837-02-58, O 502 278 722
Łowicz,

PROWADZI ZAPISY
NA KURS PRAWA JAZDY
KAT. „A, B, B+E"
UWAGAlllnasz

Ośrodek

jest pod patronatem
Instytutu Transportu
Samochodowego
Rozpoczęcie kursu:

UJ
.

6 czerwca o godz. 16.00
Dysponujemy pełnowymiarowym placem
manewrowym z możliwością doskonalenia
swoich umiejętności na samochodzie
własnym bądź szkoleniowym. Łowicz,
~
ul. Jana Pawła 11120 (dawna Łódzka) a::

OCIEPLAN IE
PIANKĄ

KRYLAMI NOWĄ

działu

OFERTY PROSZ( PRZESYŁAĆ:
tel./fax (046) 837-:14-70

./ domy mieszkalne ./warsztaty
./ budynki gospodarcze ./ chłodnie
..,
./ przechowywalnie ./ rurociągi
~
./ układanie paneli ściennych i podłogowych
./ sufity podwieszane ./ malowanie ./tapetowanie

Informacje: 0461837-01-35, 0-501-278-903

22

REKLAMA

5.06.2003 r.

Chcesz zmienić zawód, podwyższyć
kwalifikacje, zwiększyć swoje szanse
na rynku pracy? Zgłoś się do nasi
Profesjonalizm i prawie 60-letnia
tradycja w edukacji dorosłych

9

nw=
OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
WŁOWICZU, ul. Zgoda 13, tel. (0-46) 837-51-11

ZAPRASZA NA KURSY:

» kierowców przewożących towary
niebezpieczne (uprawnienia ADR),
» dla osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń
do napełniania i opróżniania zbiorników
transportowych {klasa 2 i 3),
» dla kandydatów na doradców do spraw
bezpieczeństwa w zakresie transportu
drogowego towarów niebezpiecznych,
» dla przewożników wykonujących
krajowy drogowy przewóz osób i rzeczy
(kurs przygotowujący
do egzaminu państwowego na certyfikat
kompetencji zawodowych),
» kierowców wózków jezdniowych
(akumulatorowych i spalinowych),
» pracowników ochrony osób i mienia
(egzamin na licencję I i li stopnia),
» eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych
i dozorowe (grupa SEP),
'
» drwali - operatorów pilarek,
»pedagogiczny dla instruktorów p.n.z.,
» pedagogiczny dla wychowawców
w palcówkach wypoczynku dzieci i młodzieży,
» księgowości komputerowej,
» obsługi komputerów,
> obsługi kas fiskalnych,
> higieny - minimum sanitarnego,
>bhp (szkolenia podstawowe i okresowe)
dla różnych stanowisk,
> kwalifikacyjne w różnych zawodach,
>inne

EWA GUZOWSKA·BARTNIAK
specjalista neurolog
Łowicz,

poprzez dietę optymalną, wspomaganą prądami selektywnymi
a.;;;~-„ wg zaleceń Dr. Jana Kwaśniswskiego w chorobach:
• b6le głowy • mm wuszach
• nadciśnienie tętnicze
• S.M. I Inne

.....,;:mr;::.il-

• nadwaga
• cukrzyca

• nerwica • neurastenia • astma oskrzelowa
• nietrzymanie moczu
• choroby stawów i kręgosłupa
• prostata
• choroby serca
• choroby wrzodowe iolądka
Na wizyty prosimy umawiać się telefonlcznle pn. - pt w godz. 13.00 -19.00
tel. (0-46) 838-68-01
kom. 0-604-08-33-25

os. Kostka bi 1 (obok apteki)

tel. 0-.602-264-817
•:•bóle, zawroty głowy
•:• choroba Parkinsona
•:• bóle kręgosłupa
•:•nerwice
•:• padaczka
•:• stwardnienie rozsiane
•:• wizyty domowe

CZYNNY:
środa

1D JEDYNA SZANSA NA POWRÓT DO ZDROWIAR~19

16.00-17.00
sobota

11.00-12.00
R-623

/

Specjalista
ginekolog - położnik

lek. storn. RENATA CHRÓkJELEWSKA
czynny: od

poniedziałku

do

piątku

8.00-11.00, 15.00 -19.00
W SOBOTĘ· PO UPRZEDNIM UMÓWIENIU.
ul. Wojska PoJsldego 1/5, ł.OWICZ :
(rog stanlsławsklego), tel. 830-~2:
~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~;3-61:

liRZYSZTOF

.

TANIE NAGROBKI
GRANITOWE

Czynna codziennie od 11.00 do 18.00
ul. Zduńska 48 (w bramie 5 m)
tel. gab. 830-31-23, tel. dom. 837-69-66
tel. kom. 0-608-584-238
R-593

czynny codziennie godz. 15.00-20.00 "'
co
Tel. (046) 837-00-10, tel. kom. 0601-254-571 &'

ORAZ INNE WYROBY
Z KAMIENIA NATURALNEGO
oferuje Zakład Kamieniarski
ul. Lotnicza 20 (obok nowej straży)

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

+Kompletny nagrobek z tablicą
już od 1.800 zł.
+Montaż i transport gratis.

Łowicz,

• leczenie zębów ze znieczuleniem
u dzieci i dorosłych
• uzupełnienia protetyczne • rtg zębów
Czynne: pon. - pt. 16.00-18.00, sob. 9.00-11.00

Tel. 0-604-136-761

sp~cjalista
ul. Armii Krajowej 61 (za Czerwoną
tel. (0-46) 837-93-20, 837-94-67

Górą)

WYROBY HUTNICZE
MATERIAl.Y
BUDOWLANE
GAZY TECHNICZNE
. OPAi., NAWOZI' ~

Tel. 0-602-276-728

R-s-

BARBARA

FENC-BffiLECii&
Przvjęcia :

R-598

IWONA OLEJNIK
Łowicz

pl. WySJlańskleło 8 Iza Szpitalem!

Specjalistyczny Gabinet Chorób Wewnętrznych

PRZYCHODNIA
STOMATOLOGICZNA do NOWEGO.GABINETU
STOMATOLOGICZNEGO
„DENTA-M ED"
ul. Kaliska 6 (IV p.)
Łowicz,

Głowno,

poniedziałki 900-11 00, czwartki 1500-1700

ul. Ułańska 2 w „Medyku"

Zapraszam

UMOWA Z ŁÓDZKĄ REGIONALNĄ
KASĄ CHORYCH

Lek. spec. ZBIGNIEW WRONIECKI i

towicz. os. Noakowskie30 V39
00
wtorki, piątki 16 -18
,

PRYWATNY GABINET
LEKARSKI
Łowicz,

GABINET CHOltÓB SKÓRY

DERMATOLOGI

GABMf ~IDMAID~ICZNY liUŚDIERCZI'li
lek. stom. El.ŻBIETA SIYMAJDA

R-132

Tel. (0-24) 721-36-00
0601-588-385, 0609-604-454

DR NAUK MEDYCZNYCH

············································~

Proponujemy dogodne warunki płatności.
Informujemy, iż istnieje możliwość pokrycia
kosztów kursu przez powiatowe urzędy pracy
- po spełnieniu przez osobę bezrobotną
odpowiednich warunków.

Łęczyca,

- LEClYMY BEZ ŚRODKÓW FARMAKOLOGICZNYCH

GABINET NEUROLOGICZNY

BADANIE KIEROWCÓW
Porady w domu chorego
ul. Powstańców 2A, tel. 837-54-76

Dr nauk medycznych

JOLANTA
PIETRZAK
specjalista laryngolog
badanie audiometryczne słuchu
Przyjmuje: w soboty 15.00 - 17.00
Łowicz , os. Tkaczew bi. 7/12

pediatra

Gabinet Lekarski

PIOTR OLEJNIK

WIESłAWBIELECKI
lekarz chorób wewnętrznych

EKG

GŁOWNO, UL. KILIŃSKIEGO
(RÓG PIĄTKOWSKIEJ)

';i

Tel. 837-62-82, 837-84-68 , 0-601 -84-84-20

specjalista chorób wewnętrznych

USG

• poniedziałek, środa, piątek: 900-1200 i 1530-1700
• wtorek, czwartek: 900-12 00

Tel. 0-603-890-697, tel. dom. 837-62-52
PRZYJECIA:

25

TEL. 7-107-400

R-616

• ZDUNY 46A (biurowiec GS)
pn., wt., śr., pt., sb. - 8'°-1300
• ŁOWICZ, Stary Rynek 8 ·po uzgodnieniu telefonicznym
WllYTY WDOMU PACJENTA RECEPTY NA LEKJ- ULGOWE

SPECJALISTA
CHORÓB SKÓRY

NISKIE CENY, TRANSPORT GRATIS

•

PIOTR CZYZ

~

~

przyjmuje w środy 17.30-19.00,
os. Kostka bi. 1 (obok apteki) ,
tel. 0-601-2~60-40 w godz. 12.0~15.00

Łowicz,

""iEC(q~
~ "'-

§

1

•

ZAPRASZA
dzieci i młodzież

~

w wieku 11-15 lat na

WEDROWNE

OBOZV %EGLARSKIE

po Wielkich Jeziorach Mazurskich
Z MOŻ.LIWOŚCIĄ ZDOBYCIA
PATENTU ZEGLARZA JACHTOWEGO
Cena już od 1.200 zł (możliwość zapłaty wratach)
Adam Żyszkowski, tel. 046/831-40-62, 0606-247-270
e-mail: wdal@tlen.pl, www.wdal.prv.pl R-625

•KOMPUTERY

SPRZEDAŻ SERWIS

•LAPTOPY
•NOTEBOOKI
POLEASINQOWE UŻYWANE

QWARNACJA. F. VAT

KonturenclfJne cenlf
F.H.U. SERVCOM tel.

46/

R.esa
838-7 5-45

Kuchnia Polska
./ Zaprasza na smaczne
obiady domowe - obiady rodzinne
(zamówienia na telefon) - zniżka 10%
./ Organizujemy przyjęcia
okolicznościowe - bankiety, chrzciny,
komunie, imieniny itp. do 50 osób

Łowicz - POPÓW 16A przy trasie nr 2
tel. (0-46) 830-34-48

R-518

NAJTAŃSZE W POLSCE

SPłCJlllSTYCZIY GAIHIO HURSll

SPECJALISTYCZNY GABINET
CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

llCZEI CIRZYCY

Krystyna Diehl Drobnik

GŁOWNO,

KOPERNIKA 5 DOROŚLI

Zapisy: tel. (0-42) 719-46-37
0608-590-608, (o-42) 631-94-89

I DZIECI

R-&19

.
:
i NAGROBKI 5W

I

~ 1:i:~;:~g;: ~
~

tel. (046) 874-73-91

w godz. 10.00-17.00

kom. 0-607-364-068

tel. kom. 0607-364-068

I.: •

• schody • parapety • płytki • blaty
~
meble ogrodowe • inne wyroby z e.r.anitu ffi

~
jłili

~

~

WYSTAWA WZORÓW M MIEJSCU

GABINET

S1Q>tA10&0GICZNY
Magdalena

URLOP od 26.05. • 8.06.2003 r.
Przyjmuje w godz. 1000-1200, 1600-1800
•Badanie profilaktyczne pracowników
• Badania kierowców, EKG
łowicz ul. Turystyczna 4,
tel. 0-603-709-329, 837-68-79

GABINET MEDYCYNY NATURAUIEJ
I AEHABIUTIICll

ALEKSANDER-MED

Fejdysz-lJberman
lek. stomatolog

ŁOWJCZ.

~

tel. (0-46)

cl

UL. ASNYKA 2 (przy ul. Topolowej)
837-05-74, 0-608-270-922

DO

WVNA.JĘCIA

LOKALE

U2VTKC>WE
NA BIURA LUB

USŁUGI

Wiadomość: tel. (0-46) 837-58-03,
0
(0-46) 837-67-54, tel. kom. 0-604-107-760 ~

Głowno, ul. Wojska Polskiego 10
tel. (0-42) 719-19-56, 0601-22-68-62

Gabinet Lekarski
lekarz medycyny

ALEKSANDER JANOWICZ
Małszyce

16, 99-400 Łowicz, tel. 838-99-70

Przyjmuje: 8.00-10.00 i 18_00-19.00

. LECZĘ DZIECI, MŁODZIEŻ I DOROSŁYCH .~
WYDAJE NA LEKI RECEPTY ULGOWE - KAS CHORYCH

1

1

„
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Z _M AliANIA RDDZll\I
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-

CHORĄ-

?

GIEW

IWYl'tAT

Sl>DaN-

WYfW.

NI(

?

TWARZY

KAOZ

16

•„

3. HOMONIM
****'**

PRZEDPOROE

SPIEwA-

terenie Polski
opływa miasta
i wioski.

NORMA,
WZÓR,

JOANNA

AUTOR

23

. .
R e d agu1e.
WladyslawFirlik

2. KRZYZOWKA OBRAZKOWA

Jl>(:A
)N>JKr

nr

----

1. WSPOMNIJMY TO JESZCZE RAZ •••

MIE.JSa

7

41

RfGUIA

A gdy deszcz

RESZTl(A

**'****
leje to przybiera

SWIECY

1

i szaleje.

EW

12

39

18

4.ANAGRAM

RlJCHO.
IMZASlONA

43
40

26
06-

Pl5AAZ

RJrow.

WOllKA

HSZ-

NA

~

zwoo

Wiał

taki silny
*****•

38

* * pękły
*******·

GRO-

M/>DA.

20

31

BANDA

RZAOl<JE

Ból

IMIĘ

WKO-

żeilsloE

29

Czy będzie

[)()Gil(

?

LANIE

w

więcej

TENISA

strat,

wkrótce się

ok'3Że.

SERWETA

3
21

Rozwiązania

GODY

.IOLENI

11

30

2

ZlOOSTOOla.J-

?

NATNAFARSA

24
4
22

SĄSIAD

IRAKlJ

5

PIESŃ

-

8IAIY
ICRUK

28
IIWf

w.

OOl'IYW
MmI/JIN'(

?

·~

-4342

• 45

PllA

4t

13°

TAR-

TACZNA

17

16

44

SWłE

36
Gabriel
1865-1922

. . ..
-~
.
15

JN.r:JNC(/NAA

utwo-

,,Zmagań

••••„. ............

OPEROWA

OBOI(

WIOOCY

ZA
PlmWI-

rzędami,

Litery z pól zaznaczonych czytane kolejno
rzą ostateczne rozwiązanie.

akurat pasuje
do tanga

.

2) Pusty brzuch jest
wielkim ciężarem

35. •19

Daniel Pastenaci

.18

•31337

40

rodzinnych nr 5":
1) Mam pewien
kłopot, bo nie
wiem, czy ta

36

Nagrodę wylosował

39

z Łowicza.
Wśród Czytelników,
którzy w tenninie
do środy,
11 czerwca
prześlą do redakcji
poprawne

SZPIEG

. .

"·

9

13

7

•8

·n

ó ••3

35
10

42
9

8

6

7

'6~

47.

_.,;o

2.
"48

19

Część definicji przedstawiono rysunkami (pytajniki), a litery z pól ponumerowanych od 1 do 43
utworzą wypowiedź uczestnika zabawy.

t.2·\1

:rl

zo. :zz

.

z~

26

~25
.

rozwiązania

29·21

(wraz z kuponem)
rozlosujemy

32• •30

nagrodę książkową_

s

2s
.49

ZMAGANIA
RODZINNE

.31

Połącz dokładnie

liniami prostymi wszystkie punkty od
1 do 50 i napisz do nas, co tobie się ukazało.

•

dorośli

•

dzieci

1<11PON- 7

ARTYKUtY
W ofercie: NOWE MODELE OKIEN
• wysokiej jakości okna PCV I DREWNIANE
• żaluzje, rolety, moskitiery, rolety zewnętrzne
"'
• szeroka gama parapetów
• TANIE okna PCV oraz okna gospodarcze od 79 zł ~

PROFESJONALNY MONTAż, TRANSPORT GRATIS of\t.w 034 w anie 540 .dttttto

JRODVCENT

OKIEN I DRZWI

lu- ZALUMINIUM IPCV
montaż

· transport · serwis ~ ł!lri...~

Okna o nietypowych wymiarach bez

Maurzyce 48

dopłat!

~·

tel. (0-46) 839-11-34, 0-607-267-277
Rtel. kom. 0-601-508-950
15

MONOPOLOWE

•

CAŁĄ DOBĘ
Łowicz,

Plac

Koński

Targ 1
R-1

[!!fk] ~g_~~~IA
OFERUJE PAŃSTWU

!y •

• stropy teriva

przepusty
• kręgi,
--------g··:···
kostkę brukową
~·

~

Jg___gl-~-

•bloczki_ betonowe
•pustaki zasypowe
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BURMISTRZ IZAST~PCY
STRZELALI KARNE

ełne atrakcji i zaskakujących momentów było oficjalne otwarcie boisk
sportowych, które odbyło się w poniedziałek, 2 crerwca przy .zespole Szkół z Oddzialami Integracyjnymi na os. Bratkowice.
Szkolne boisko na Bratkowicach wykonane
zostało w ubiegłym roku, o pracach pneprowadzonych wówczas pisaliśmy w NowymŁowiczaninie. Ponieważ jednak obiekt
oddano podczas wakacj4 świętowano teraz.
Burmistrz Rysz.ani Budz.ałek w czasie krótkiego wystąpienia mówił, że potrz.eba wyremontowania boiska powstała po wizycie
papież.a w 1999 roku. Ponieważ teren szkoły był miejscem celebry, po uroczystościach
tych po boisku nie zostało nic. Drobne prace kosmetyczne nie wystarczyły, dOpiero
w ubiegłym roku powstał obiekt, który

P

Olimpiada Wiedzy Religijnej

Nie było naszych wśród nailepszych

mo:żna nazwać małym stadi.onem. Pnecię
cie wstęgi rozpostartej w bramce dużego
boiska przypadło w udziale gospodarwm
szkoły i zaproszonym gościom. Później zaproszono gości do... gry w piłkę noZną, Najpierw panowie strzelali karne, bramki bronił
uczeń. Strz.elić gola nie udało się ani bmmistrzowi Budzałkowi, ani szkolnemu wizytatarowi, ani wiceburmistrzowi Pawłowi
Bejdzie, ani Krzysztofowi Kalińskiemu Przewodniczącemu Rady Miejskiej. Celnie i zaskakująco - prosto w lewy dolny
róg strzelił karnego nowo powołany wiceburmistrz Maciej Mońka, który w nagrodę otrzymał grill ogrodowy. Nie mniej
ubawu l;>yło, gdy gola próbowały strzelić śmiechu.
panie, a w bramce stanął burmistrz BuPo tej części uroczystości odbył się Szkoldzałek. Wpuścił on niemal wszystkie ny Dzień Sportu.
(mwk)

Dzieci 'z „Siódemki" chcą do Unii
R

eferendum w sprawie przystąpienia
Polski do Unii Europejskiej było jednym z elementów Dnia Unii Europejskiej,
który w czwartek, 29 maja odbył się w Zer
spole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi
na os. Bratkowice. Początkowo w referendum mieli brać uczniowie od klasy IV
wzwyż, ale dzieci młodsze już podczas imprezy mocno dopominały się, że one też
chcą głosować, umożliwiono wiC(C im wypowiedzenie się. W sumie uprawnionych
do udziału w referendum było 338 uczniów
szkoły, swój głos oddało 281 osób, czyli
88%. Głosów na tak było 169 (60"/o), gło
sów na nie - 112 (40%).
Zanim jednak odbyło się referendum,
uczniowie klas młodszych prezentowali na
wesoło kraje Unii, kończąc prezentację ra-

dosnym „Tańcem do Unii Europejskiej".
Klasa lb gimnazjum zaprezentowała występ na temat Szwecj4 a klasa Va - Finlandii.
Na koniec części artystycznej Adrian Rokicki z klasy IV zaśpiewał piosenkę o Unii
Europejskiej, do którtj sam ułożył słowa
W czasie trwania przygotowanych dla
starszych uczniów szkoły konkursów: wi~
dzyo UEijęcykaangielskiegoorazwczasie
trwania referendum , dzieci z klas O - III
brały udział w ,,Biegu do UE", który odbył
się na szkolnej bieźni. Chętnych do wziC(Cia
udziału w biegu nie brakowało. Rozegrano
w sumie4 biegi. Wśród najmłodszych chłop
ców i dziewcząt z oddziałów O - I pierwsze
trzy miejsca zajęli uczniowie z klasy la, Fxyk
Wideński - I miejsce, Michał Zieliński - Il,
Artur Charążka - Ili. Wśród dziewcząt naj-

N

agrody, dyplomy i puchary <?trzymali laureaci tegorocznej,
N Olimpiady Wiedzy Religijnej dla
gimnazjalistów diecezji łowickiej podczas
finału, który odbył się w Łowiczu we
wtorek, 27 maja. W tym roku kuria diecezjalna łowicka przeprowadziła olimpiadę
pod hasłem ,,Różaniec szkołą modlitwy".
Olimpiada składa się z 3 etapów: szkolnego, dekanalnego i finału diecezjalnego,
warto zaznaczyć; że w etapie szkolnym
w OWR brało udział 2.851 uczniów w <n
gimnazjach spośród 112 istniejących w di~
cezji łowickiej. Do etapu dekanalnego pneBunnistrz Ryszard Budzalek, pomimo szło około 300 osób, a w finale było 82.
że pod krawatem, zgodzH się stać na
W gronie laureatów nie ma osób
bramce, gdy panie strzelały kame.
z Łowicza i okolic. I miejsce zdobyła
Katarzyna Gierach z Gimnazjum
bramki, a cała widownia zanosiła się ze
w Budziszewicach, II - Ewa Pająk z Gim-

szybciej biegała Weronika Dałek- I miejsce,
Iza Staniszewska- Il, Patrycja Mitręga- III.
W ,,Biegudo UE"klasll-illnajlepsiokazali
się: Patryk Pędziejewski z klasy Illb - I miejsce, Artur Kantorek z Illb - Il miejsce, Maciej Szychowski z Illa- III miejsce. W biegu
dziewcząt zwyciężyła Katarzyna Strugacz
z Ilb, II miejsce zajęła Marta Kaźmierczak z
II1a, III - Natalia Woźniak z IIla
W konkursie wiedzy o UE dla gimnazjalistów przyznano 4 wyróżnienia uczniom
klas Il gimnazjwn, byli to: Lukasz Ratajewsk4 Rozalia Dąbrowska, Anna Kosiorek,
Andrzej Kapusta. W konkursie z jęcyka angielskiego, adresowanym dla uczniów klas IV
i V czołowemiejscazajęlichłopcyzklasy N:
Radosław Wilk- lmiejsce,Bartłomiej Urbań
ski - Il, Michał Szychowski - III.
(mwk)
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Wszkół

imo feralnego początku, z powodu niesprawnego autokaru,
o czym pisaliśmy w poprzednim
numerze NL, trwająca od 26 do 30 maja
wycieczka dzieci z SP Popów do Szczawnicy, jednak się udała Uczniowie zdobyli
niemal wszystkie okoliczne m;z;yty.- Górę

konkurencji parafiady była gra

w szachy.

(9

TempServtce

nej przy Szkole Podstawowej m 2
w Łowiczu w godzinach 9.30 do
12.00 eksplodował wulkan energii. Stało się
tak za sprawą zorganizowanej w tym dniu
Szansy na sukces. Chętnych do śpiewu nie
brakowało, a podczas występów kolejnych
artystów cała sala bawiła się tańcząc.
W konkursie przygotowanym przez
Agnieszkę Rześną i Annę Gawrońską - nauczycielki nauczania zintegrowanego, wzię
ło udział łącznie 50 osób. Konkurs utrzymamy był konwentji programu, który możemy oglądać w niedzielne popołudnia
w programie drugim TVP, z tą tylko ró:7J::licą, że kolejność, w której występowali
uczniowie, również była losowana Po wylosowaniu piosenk4 wykonawca otrzymywał jej tekst, do którego podkład muzyczny
zapewnił Zbigniew Masztanowicz, jeden
z rodziców.
W konkursie nie było przegranych, każ
dy został czymś nagrodzony.
(mko)

TempService, w związku z otwarciem nowego biura
w Łowiczu, poszukuje kandydatów na stanowisko:

Koordynator Lokalny

minioną sobotę, 31 maja w Pijarskim
Gimnazjum Królowej Pokoju odbyła się IV Łowicka Parafiada Dzieci i Mło
dzieży, w której tym razem udział wzięli
uczniowie szkół nienależących do sieci szkół
prowadzonych przez ojców pijarów. Byli
więc uczniowie ze szkoły pijarskiej oraz
dwóch innych placówek, które odpowi~
działy na zaproszenie: Katolickiego Gimnazjum im. Jana Pawła Il w Łodzi oraz Gimnazjum nr 2 z Łowicza. Dyrektor szkoły
Przemysław Jabłoński powiedział nam, że
to początek dzieła, którego chce, na począ
tek tylko na terenie miasta i powiatu, a docelowo na terenie całej diecezji łowickiej podjąć się szkoła pijarska Sobotnia Parafiada
n;riałacharaktersportowy, w założeniach jednak ma się ona rozwinąć i zostaną wprowadzone elementy humanistyczne,jakprezen-

tatje teatralne, konkursy literackie - to, co
wypracowały w ciągu roku szkolnego.
Młodzież w czasie parafiady zmagała się
w kilku konkurencjach. W tenisie stołowym
wygrali w kategoriach dziewcząt oraz chłop
ców Justyna Kołaczek ze szkoły Pijarskiej
i Piotr Daszczyński z Gimnazjum nr 2,
w koszykówce zwyciężyła drużyna Gimnazjum nr 2, przed gimnazjum pijarskim.
W przeciąganiu liny zwyciężyła pijarska,
w wieloboju rzutów piłką lekarską zwycię
żyli w trzech kategoriach wiekowych wśród
dziewcząt: Małgorzata Obrębska, Bogumiła Bieguszewska i Kasia :lajączkowska ze
szkoły pijarskiej, wśród chłopców najlepsi
w tych samych kategoriach byli: Marek Flis,
Maciej Zieliński z Gimnazjum m 2 oraz
Marcin Brodecki z gimnazjum pijarskiego.
(tb)

spełniających następujące

wymagania:

•

Wykształcenie wyższe

•

Doświadczenie

•

Pełna dyspozycyjność

(również

studenci IV-V roku studiów zaocznych)
w pracy

w dziale personalnym Vlub

Dzień Dziecka przez tydzień

Z

okazjiDniaDzieckadziecizprzedszkola Stokrotka przy Ułańskiej w Łowi
czu już 27 maja odwiedził teatrzyk lalkowy z przedstawieniem pt Jaś i Małgo
sia. Następnego dnia dzieci z grupy 5- i 6Iatków odbyły wycieczkę do Żelazowej
Woli i Bolimowa na spotkanie z gamcaraem.
W piątek 30 maja na terenie przedszkola
rozłożyła się karuzela, odbył się piknik, po
nim dyskoteka. 2 czerwca dzieci obejrzały
przedstawienia wystawione przez aktorów
z Łódzkiego Teatru Muzycznego. Dzień
później dzieci 6-letnie miały spotkanie z burmistrzem, a później obejrzały widowisko
kukiełkowe pt Uparty kot, tym razem przygotowane przez nauczycielki z przedszkola Wreszcie dziś sześciolatki wyjadą do gospodarstwa rolnego w Wyborowie, pozostałe grupy będą bawić się na dyskotece.

<nr ref.: KW2003)

Lokalizacja: Łowicz

•

Parafiada na razie skromna
W

Wysoką, 'Trzy Korony, uczestniczyli
w spływie Dunajcem, odwiedzili pij~
wód mineralnych. W drodze powrotntj
zwiedzili Kraków: starówkę,kościółmariac
k4 Sukiennice. Dzieci były grzeczne, a co
najważniejsze, wróciły do domów zado
!one.
(wcz
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W tym roku pielgrzymka młodzieżowa odbywać się bę
dzie w dniach od 6 do 14 sierpnia pod
hasłem „Ojcze, bądź wola Twoja". Zapisy na pielgrzymkę rozpoczną się 20 lipca
w parafiach.
(mwk)

SP Popów: Wycieczka iednak się udała

piątek 30 maja na sali gimnastycz-

Jedną

odczytać szkołach.

i
ponadgimnazjalnych
diecezji łowickiej rozesłane zostało zaproszenie na tegoroczną sierpniową
VIII Łowicką Pieszą Pielgrzymkę Młodzieżową na Jasną Górę. Zaproszenie na
pielgrzymkę podpisał biskup ordynariusz
Alojzy Orszulik, a rozesłano je teraz, aby

Szansa na sukces wSP 2

•

nazjum w Lubochni, III - Maria Mechac
ka z filii Gimnazjum Wymysłów w Wy ....
czółkach, IV - Kinga Lewandowska l fi
Gimnazjum w Lubochni. Laureatki OwP c
pojadą w nagrodę na pielgrzymko-wy. v
cieczkę do sanktuariów na Słowacji,~ ~
też możliwość kontynuowania nauki 'ł t
Liceum Klasycznym w Skierniewicach 11* s
Liceum s. Niepokalanek w Szymanowic r.
Dodatkowymi nagrodami były albumy 1 i:
okazji 25-lecia pontyfikatu Jana Pawła Il li
pamiątkowe puchary. Finaliści miejsc od~ v
do X dostali albumy o papieżu, dla wszy I
kich finalistów przygotowano książki i rn ~
ROM o życiu papieża, dyplomy, maskotki ~
z symbolem olimpiady, różańce. Organiiai s
torzy symboliczne prezenty rozdali też ka1
techetom, były to różańce i książki.
1
(mwlq ł

obsłudze kadrowo-płacowej

Dodatkowyrniatutamibędą:

-

znajomość języka

angielskiego

-

doświadczenie

obsłudze

w

klienta i/lub

sprzedaży usług

Osoby, z którymi podejmiemy współpracę, odpowiedzialne
będą za realizację usług TempService na rynku lokalnym.
Docelowo mogą zająć się rozwojem działalności firmy
w Łowiczu.
Osoby zainteresowane ofertą prosimy o kierowanie aplikacji
(0/ i list motywacyjny) na poniższy adres:

Ludzie
na czasie ...
R-686

INTERSOURCE Sp. z .o.o.
Ulica ; Tarczyńska 519
Kod i miasto : 02--025 Warsz;ma
Telefon : (+4822) 572 25 OO
filx : (+4822} 823 89 90
E-mail : anordbef&tempse!Vioo.com.pl
lnl8met : www.tempserviauom.pł
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Weekend

Tylman z Gameren
a Zamku Królewskim w Warszawie 22 maja zagościła nowa
wystawa prac Tylmana z Gameren, znakomitego holenderskiego architekta
czasów baroku, tworzącego w Polsce. To
właśnie ten Niderlandczyk wywarł znacz.ą.
cy wpływ na charakter architektury barokowej nasz.ego kraju. W 1661 r. Tylman przybył do Polski na zaproszenie hetmana polskiego i marszałka wielkiego koronnego Jerzego Sebastiana Lubomirskiego. Bliski nam
pałac w Nieborowie zawdzięcza swój wygląd temu właśnie artyście. Jnne dzieła, które
wyszły spod jego ołówka kreślarskiego, to:
Pałac Krasińskich w Warszawie, kościoły
Sakramentek na Nowym Mieście i Bernardynów w Czerniakowie, krakowski kościół
~v. Anny, pałac w Puławach i wiele innych.
Aby przybliżyć osobowość twórczą
Tylmana, na wystawie zgromadzono rysunki architektoniczne, makiety wybranych
lxidowli, portrety mecenasów artysty, wiooki, druki, mapy. Jest to pierwsza tego ro-

N

Kącik

w dużvm mieście

dzaju wystawa w Polsce, wcześniej gościła
w Amsterdamie. Artysta pu.ebywał w Polsce czterdzieści lat i zyskał pozycjl(jednego
z najwybitniejszych architektów. Stał się
inżynierem królewskim, szlachciCem, kawalerem Orderu Z.łotej Ostrogi i mężem Polki,
Anny z Komorowa Wśród stałych zleceniodawców byli pu.edstawiciele Lubomirskich, Korybutów, liczna magnateria i bogata szlachta Zapewnili mu dobre dochody,
wysokąpozycję społeczną, szacunek i 1.12Ilanie aż do śmierci w 1706 r.
Większość prac ekspozycji została sprowadzona z Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, reszta z innych
zbiorów archiwalnych.Ponieważ artysta
najmocniej związany był ze stolicą, dlatego
najwybitniejsze jego dokonania zlokalizowane są w Warszawie. Warto zobaczyć,
komu zawdzięczamy sporą CTJef;ć architektury stolicy i innych obiektów kraju. Wystawa czynna do 13 lipca 2003r.
KAS

Wnaibliższy weekend warto zobaczyć:
WARSZAWA:
I TEATR POWSZECHNY, Duża Scena, 7-8 czerwca, sobota - niedziela,
godz. 19:00 - .Swidrygajłow"
I TEATR POWSZECHNY, Mała Scena, 7-8 czerwca, sobota - niedziela,
godz. 19:30 - .Egzemplarz"
I TEATR NARODOWY, 7-8 czerwca, sobota- niedziela,
godz. 19:00 - .Kurka Wodna·
I OPERA NARODOWĄ 8 czerwca, niedziela,
godz. 19:00 - .Jaskółka" Giacomo Puccini

ŁÓDŻ:
I TEATR I . S.JARACZA, 7-8 czerwca, sobota- niedziela,
godz.19:00-"Polaroidy"
I TEATR POWSZECHNY, 7-8 czerwca, sobota- niedziela,
godz.19:30- „Ranyjulek, czyli Tuwim wystawiony"
I TEATR MUZVCZNY, 7 czerwca, niedziela,
godz. 18:30, - .Księżniczka Czardasza", operetka
I TEATR NOWY, 7-8 czerwca, sobota- niedziela,
godz. 19:00 - .Kurka Wodna"

MY NAME IS JANEK,

J

temu pofilm pt „Cassino Royal" z Peterem Sellersem w roli głównej. I ta komedia rzeczywiście była śmieszna. Oczywiście główna w tym zaleta aktora, znanego
pu.ede wszystkim z roli inspektora francuskiej policji w walce z Róż.ową Panterą. Sellers był znakomitym aktorem, świetnym
w rolach pechowych antyherosów. I potrafił uratować każdy, nawet niezbyt udany
projekt. Gou.ej jeśli scenariusz do luftu,
a odtwórca roli też nie grzeszy talentem. Ot
choćby jak w przypadku ,,Agenta specjalnej troski" - ż.ałosne próby zdyskontowania sławy superszpiega w lekkiej formie. Ani zabawne, ani fajne - takie nic. Ale
showbiznes nie dawał za wygraną Bondowi. Wciąż próbowano kolejnych komików
w roli odważnego, zbawiającego cały świat
agenta I teraz swoich sił w takiej roli próbuje
Rowan Atkinson. Oczywiście wszyscy
znamy go z małego ekranu. Jako Jaś Fasola,
odwieczny wróg wszystkich pu.edmiotów
martwych, potrafiący skomplikować nawet
najprostsze życiowe czynności, był znakomity. Atkinson stworzył oryginalną postać
nieudacznika, a jego programy osiągnęły
ogromnąpopularność, nie tylko w Wielkiej
Brytanii. Filmowcy pomyśleli więc o anga-

Gimnazjum pijarskie triumfatorem konkursu

za uświetnienie spotkania koleżeńskiego

Absolwentki Liceum Pedagogicznego

I

' Meble
kuchenne

'SmfY

wnękowe

g'
Skierniewice, ul. Mszczonowska 33135
tel.lfax(046) 832 53 32. www.bis-meble.com.pl
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czniowie z łowickiego Gimnazjum Pijarskiego zajęli cztery pierwsze miejsca w organizowanym pu.ez Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr I międzyszkolnym
konkursie pod tytułem ,,Miejsca Kultu Religijnego w Diecezji Łowickiej".
Pomysłodawcą konkursu, który w planach stać się ma imprezą cykliczną, jest wicedyrektor szkoły Stanisław Grzelak,
a współorganizatorką katechetka Edyta
Pońska. Napłynęły na niego 33 prace:
z Gimnazjum w Domaniewicach, LO im
J. Chełmońskiego, ZSP 4, ZSP 1 i aż 22
prace z gimnazjum pijarskiego.
Ksiądz dr Zbigniew Skiełczyński
członek jury, informując zebranych, jakimi
kategoriami kierował się przy wyborze zalakowanych i oznaczonych pseudonimami
prac - w ten sposób wykluczono jakiekolwiek możliwości manipulacji, bo o nazwi-

-

Filip Frątczak
mimw · ~~"w roli „Gracza"
zł. Należy pamiętać, że
„Clracż' według
tM!tlJW~- _11 :5M[GIQ?A
!JWDIM
~
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w Domaniewicach, ajej autorem byłAdam
Waligórski z gimnazjum pijarskiego.
W uzasadnieniu napisano, iż atitor doskonale skomponował w tekście elementy kultu
dawnego i obecnego z historią zabytku.
Drugie miejsce przyznano uczennicy
noszącej pseudonim „Czarna Oliwka", za
pracę traktującą o kapliczkach naszego regionu. Pod tym wymyślnym pseudonimem
kryła się Katarzyna Siekiera z gimnazjum pijarskiego, ajury przyznało jej to miejNagrodę z rąk księdza Zbigniewa sce nie tylko za piękną szatę graficzną praSkiełczyńskiego odbiera zdobyw- cy, nie tylko za zrozumienie tematu, za doczyni czwartego miejsca Agniesz- ciekliwość reporterską, ale przede wszystkim za piękne ujęcie literackie, zdradzające
ka Makoś.
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cie humoru, ale ostatnio jakoś coraz rzadziej
z kina masuję obolały brzuch.
Szkoda, bo nic tak nie pomaga w życiu,
w stresach jak zdrowy półtoragodzinny rechot
Obok niezłych skeczy, oglądamy ż.ało
sne i niekiedy niesmaczne dowcipy. I tylko
zastanawiałem się, co w tym wszystkitn
robi taki aktor jak Malkovich? Popełnił ten
film dla 7.artu, z pu.ekory, dla forsy? Dlaczego? Trudno doprawdy zgadnąć. Bo jeśli
chodzi o piosenkarkę Natalię lmruglię, to
wszystko jest jasne - dziewczyna chciała
pokazać się szerszej publiczności, spróbować czegoś nowego. Ale aktor znany z ról
u największych reżyserów. Po co? A Atkinson? No cóż, ciężko pisać złe rzeczy
o kimś, kogo pu.ez lata oglądało się i podziwiało. Tutaj wypada słabiutko, zupełnie niewiarygodnie. Niech już lepiej wraca domojego telewizora jako ,,Mr. Bean". Nie chcę
wyjść na smutasa, ale wierzcie mi, że kolejna próba uśmiesznienia Jamesa Bonda wypadła bardzo, bardzo marnie.
Niech za resume mojego wywodu posłu
ży cytat jednego z recenzentów, który jednym zdaniem podsumował „Johnnego
Englisha" - „... kupa śmiechu, z pu.ewagą
Bogusław Boń~
kupy".
wychodz.ąc

Nasze kapliczki

Łowiczu
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twarzy" co by naI o ile występ Atkinsona w „Czterech weselach i pogrzebie" w roli początkującego, nieśmiałe
go księdza był ciekawym i zabawnym epizodem, o tylejuż kolejna wycieczka na wielki
ekran Jasia Fasoli to straszna klapa „Nadciąga totalny kataklizm", historia znawcy sztuki, który demoluje zasoby kulturalne Ameryki poniosła totalną klęskę, a Atkinson na chwilę wyleczył się z ambicji bycia gwiazdorem w świątyniach X Muzy.
Do czasu. Bo oto Peter Howitt namówił
go do podjęcia próby bycia agentem OO I
w projekcie ,,Johnny English". Domyślacie się, że główny bohater, fajtłapa - pechowiec, musi bronić ojczyzny przed miliarderem-psychopatą(John Malkovich).
Ma oczywiście do pomocy zaufany sztab
ludzi, supemowocz.esny samochód, dziesiąt
ki gadż.etów i... nieodłączny gniew Fortuny.
Tak jak to bywa z klasycznymi pechowcami, zawsze wszystko sprzysięga się pu.eciwko naszemu bohaterowi, ale on i taksobie z tym poradzi, bo jest dzielny, szarmancki
i zabójczo przystojny (?). Film nie rzuca na
kolana A przecież to właśnie komedie powinny nas do tego doprowadzać. Nie wiem
czy się, postarzałem i zmieniło mi siępoczu-

żu faceta o ,,gumowej
pompował im portfele.

Są oczywiście wyjątki. Dawno
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podpisanego jako zagorzałego bondofila
wiedzą, że nie przepadam za parodiami przygód agenta o znanym
powszechnie kryptonimie 007. Nie dlatego, że uważam przygody Bonda za
ikonę rozrywki, nieszargalny kanon. Wręcz przeciwnie. Bond sam w sobie musi
mieć dawkę autoironii, bez tego nie byłby sobą. Ale z reguły komedie
o agentach a'la James nie są zabawne.
Ci, którzy

SERDECZNIE DZIQKUJBMY
Dyrektorowi Kolegium Nauczycielskiego w

muzvcznv

pektakl teatralny
Fiodora Dostojewskiego w wykonaniu łowiczanina - Filipa Frątczaka, który obecnie jest aktorem w teatrze
W. Horzycy w Toruniu zostanie wystawiony 14 i 15 czerwca o godz. 19.00 w Galerii
na Strychu w budynku Łowickiego Ośrodka Kultury przy ul. Podrz.ecznej. Bilety w
przedsprzedażykosztująlOŻł, wdniuspek-

taklu 15

jednak

·

Ga-

lerianaStrychudysponujeograniczonąlicz-

bą miejsc. Bilety są do nabycia w pokoju
instruktorów na pierwszym piętrze LOK
w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz w kasie
k:ina,,Bzura"wgodzinachod 16.00do21.00.
Więcej szczegółów w przyszłym mnnerze

,,NowegoŁowiczanina".

(mak)

sku autora dowiadywano się po przyznaniu miejsc konkursowych - powiedzią,ł, iż
nie kierował się pięknym, drogim papierem ani użyciem nowoczesnego aparatu
cyfrowego, bo wtedy byłby to konkurs
na zamożność rodziców. - Natomiast ten,
kto w swojejpracy nie zauważał, iż opisane miejsce jest miejscem kultu - powiedział - tego i ja nie zauważałem. Bardzo
ucieszyła duchownego obecność prac
traktujących o kapliczkach przydroż
nych, które jak mówił są oznaką polskości. Wspomniał, iż na dzisiejszej Łotwie
bardzo dobrz!;! widać, gdzie była granica
Inflantów polskich, a gdzie szwedzkich,
bo w tych polskich jest mnóstwo kapliczek.
Kierując się wspomnianymi kryteriami jury było nad wyraz zgodne, pierwsze miejsce przyznając pracy, której autor ukrywał się pod pseudonimem
„Ruud". Praca traktowała o kaplicy Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych

wielką wrażliwość pisarską.

Miejsce tu.ecie zajęła ,,Malina" - Malgo17.a1a Obrębska, także z gimnazjum pijarskiego, która stworzyła pracę na temat
kultu figury Matki Bożej Łaskawej, znajdującej się w kościele ojców pijarów. Czwarte
miejsce zdobyła wreszcie „Zielona" Agnieszka Makoś-równieżz gimnazjum
pijarskiego, pisząca o kapliczkach, przydrożnych krzyżach i pomnikach z terenu
naszej diecezji. Nagrodę otrzymała ze wzglę
du na dociekliwość reporterską, jakość zdjęć
i znajomość tematu.
Przeglądając nagrodzone prace trudno nie
podziwiać ogromu pracy, jaką w ciągu zaledwie 6 miesięcy wykonali uczniowie biorą
cy udział w konkursie. Teksty opatrzone są
często mnóstwem bardzo dobrych zdjęć,
docierano również do fotografii archiwalnych, np. fundatorów kapliczek, czy do starych pieśni kościelnych, pu.eprowadzono
wywiady z mieszkańcami.
(wcz)
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Straż pożarna 998
Policja 997
Telefon informacyjno-problemowy
(dla osób mających problem alkoholowy)
837-66-92, codziennie w godz.16-22,
poradnia 837-36-51
Policyjny telefon zaufania 837-80-00
Pogotowie energetyki cieplnej 837-59-16
Pogotowie wodno-kanalizacyjne 837-35-32
Pogotowie energetyczne 837-36-05
Gaz butlowy 837-16-16, 837-26-74, 837-66-08,
837-41-02, 837-30-30, 837-72-72, 837-20-37,
837-47-77, 837-44-44
Warsztat konserwa!. ŁSM 837-65-58
Zakład pogrzebowy: 837-53-85,
837-20-22, 837-07-IO
Lecznica dla zwierząt:
ul. Starościńska 5, tel. 837-52-48
ul. Chełmońskiego 31, tel. 837-35-24

INFORMAT OR
LOWICKI
Telefony:
Taxi osobowe 837-34-01
Taxi bagażowe 837-3S-28
Powiatowy Urząd Pracy 837-04-20; 837-03-73
Biuro Rady Miejskiej 830-91-06, 830-91-11
Urząd Miejski: Selcretariat 830-91-51
Awarie oświetlenia ulicmego 830-91-45 do 47;
~54-94 czynny całą dobę;
(024) 254-45-52 od 9.00 do 17.00,
(024) 253-:m.96 od 17.00 do 9.00 dnia następnego;
Urząd Sluubowy 83 7-65-05
ZUS 83,-69-09
Rodzinny Klub Abstynenta „Pasiaczek"
Łowicz, ul. Św. Floriana 7 (muszla na Błoniach),
tel. 837-66-92, czynny: codziennie 16.00-20.00
Punkt pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie
(siedziba RKA „Pasiaczek", Łowicz,
ul. Św. Floriana 7 (muszla na Błoniach),
czynny: pn~ czw„ pt. w godz. 16.00-19.00
Samopomocowa Grupa Abstynencka
,,Nie ma mocnych" w :zdunach (siedziba GOK
Zdtmy) - spotkania w czwartki o godz. 18.00
Punkt konsultacyjny przy Grupie Wsparcia „Przeminęło z wiatrem" (pizemoc) w Domaniewicach,
czynny: piątek 16.00-18.00, tel. 838-33-1 I.
Telefon zaufilnia dla kobiet z chorobami nowotworowymi narządu rodnego i sutka 837-37-07,
czynny w poniedziałek od 13.00 do 15.00,
w czwartek od 15.00 do 17.00

Dyżury

Informacje:
Informacja PKP 837-63-1 I
Informacja PKS 837-42-24
Informacja Ónumerach telefonów 9 I 3
Informacja o numerach; tel. międzynarodowa 93 IO
Telegramy (nadawanie) 905
Zegarynka 9226
Rozmowy międzymiastowe 900
Naprawa telefonów 9224
Be2płalna informacja gospodarcza o handlu, usłu
gach, produkcji i wyższej użyteczności publicznej, tel. (046) 94-34, fax (046) 322-555

Pogotowia:
Pogotowie ratunkowe 999

INFORMA TOR

Pogotowia w

Głownie:

Puwiatową:o Urzędu Pracy 719-20-76
Urąd Miejski:
- ul. Młynarska 719-11-51

Filia

Sbd>owy 719-19-01
Taxi osobowe 719-10-14

Telefony w Strykowie:
Filia Powiatowego U121PJ Pracy 719-84-22

Dyżury

Urząd Miejski 719-80-02
Urąd Gminy 719-8149
KRUS 719-95-15
Taxi osobowe 719-81-35

Informacje w

Głownie:

przychodni w Strykowie:

ul. Kościuszki 27, 719-8(}.34,

w szpitalu w

Głownie

Dyżury przychodni WZ
ul. Kopernika 19, tel. 719-10-27
- lekarz internista:. 8.00-12.00

Głownie:

Informacja PKP 719-10-17; PKS 631-97-06

pn.-pt. 9.00-14.00, 16.00-18.00,
sb. 8.00-12.00
Domaniewice: pn. 10-17, ';"1· - pt. 8.00-15.00,
sb. 8.00-12.00
Lyszkowice: pn. -pt. 9.00-16.00, sb. 10.00-14.00
Kiernozia, Rynek Kopernika 12
czynna: pn.-pt. 8.00-16.00 sb. 8.00-13.00
Sobota: pn.-pt. 8.30-15.00
Nieborów: pn.-pt. 7.30-15.30, sb. 9.0(}.12.00
Zduny: pn.-pt.8.00-17.00, sb. 8.00-12.00
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mąka

szymanowska

chleb
ziemniaki
marchew
schab bez kości
wołowe bez kości
wołowe z kością (antrykot)
łopatka bez kości
szynka gotowana
salceson
kielbasa zwyczajna
kielbasa wiejska
arówki
kaszanka
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1,87

2,17

2,00

2,30

2,30

2,30

2,20

1,75
090
2,891 05

1,87
120
0,85

1,80
1,00
0,50

2,05
130

1,85
110
0,80

2,05

1,90
1 20
0,85

16,99
5,99
5,99
11,99
,6
4,89

słonina

10,20
7,30
7,60
9,30
6,20
3,70
2,80

kurczak
filet z morszczuka
m akrela w dzona
mleko tłuste w folii
m asło e x tra

5,99
10,99

ma sło śm ieta nkowe

5,59

masło ro śli nne

o le·

3 ,39

jaja (szt.)
twaróg

8 ,49

0 ,25

16,40
14,30
10,90
11,30
13,70
5,30
5,60
7,90
5,20
3 ,80
2,60
4,90

900
880
11,50
750

o
1,80
5,90
1250
9,80

1,30
1,89
2 ,09
1,69

1,50
13,50
11,00
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10,00
16,00

2,30
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360
0,20-0,30
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• kino nieczynne.

Inne
Plntek. 6 czerwca:
• godz. 21.00, klubokawiarnia Tipes Topes,
ul. Podrzeczna 20, Barbara Morgenstern (Niemcy) koncert.

Imprezy sportowe

Kino Bzura

KQONIKA
WYPADKO' W
MILO&NYCH
urotfziu się w Łowiczu
i

Piątek,

6 czerwca:
• kino nieczynne
Sobota - noniedziałek. 7 - 9 gerwca:
• godz. I 9.00 „Makrokosmos" - film prod francuskiej.
ul. Targowa 14, teł. 719-86-89
czynna: pn.- pt. 8.00-18.00, sb. 8.00-14.00;
ul. Kolejowa 33, tel. 7 I9-8148
czynna: pn.-pt. 8.00-18.00, sb. 8.00-15.00;
Apteka w Bratoszewicach
PL Staszica, tel. 7 I9-89-68
czynna: pn.-pt. 8.00-13.00;
Apteka w Dobrej
ul. Starowiejska 13, tel. 710-98-00
czynna: pn.-pt. 8.00-15.00, sb. 9.00-14.00;
Dyżury

S.06.
pt.
6.06.
sob. 7.06.
ndz. 8.06.
pn. 9.06.
wt 10.06.
11.06.
śr:
l7Jlłl.

14,00
6,00
7,60
9,50
6,00
3,90
5 ,65
12
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ul. Kopernika I9
ul. Swoboda 17/19
ul. Swoboda 17/19
ul. Swoboda 17/19
ul. Swoboda 17119
ul. Swoboda 17/19

Dyżury
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2,09

2,10

2,20

2,30

1,95

1,B5
1,35
0,60
1 20

2,00
1,10
0,60

1,89
1 30
0,60
1,80

17,00
5,70

18,50
6,50
7 ,50
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17,90
7,00
8,00
8,80
6,20
4,00
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8,29
15,39
7,99
7,19
9,99
5,99
4,59
2,09
4,89

0,50
1,10
11,00
12,00
9,00
8,00
11,50
5,30
6,50
6,80
5,50
360
2,70
5 ,10

12,00
9,83
1,30
1,92
2,33
1,40

tel. 719-21-31
tel. 719-21-31
tel. 719-44-66
teł. 7 I 9-44-66
tel. 7 I9-44-66
tel. 7 I9-44-66
tel. 7 I9-44-66

i w Głownie
i w St kowie

2,05
1,80

11,98
18,73
6,64
4,87
7,49
5,67
4,49
2,47
4,07

Głownie:

ndz. 8.06. Bratoszewice , Pl. Staszica, tel. 719-89-68
czynne od 8.00 do 14.00

1,99
1,67
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ul. Kopernika 19

10,99
1,15
1,49
1,89
1,69
3,35
0,27
8,75

10,50
2.10
2,00
1,60
3,60
0,20-0,30

9,70
5,50
4,70
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5,30

6,90
5,50
2,50
4,90

10,50
10
1,25
2,20
2,00
1,7
3,90

10,00
1,30
2,40
2 ,30
1,80
3,90

0 ,23
8 ,00

0 ,30
8,50
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CÓRECZKI

Czwartek. 5 czerwca:
• godz. 18.59 - DKF ,,Bez Nazwy" - „Wszystko
albo nic" - film prod. Wlk. Brytania/Francja.
Najnowsze dzieło Mike'a Leight twórcy Sekretów i kłamstw nagrodzonych Złotą Palmą w
Cannes w 1996 roku. Film, będący dojrzałą i szczerą opowieścią o miłości, mówi o potrzebie prawdziwego uczucia, porozumienia we współczesnym
świecie pośpiechu i zgiełku. Wzruszający i przenikliwy obraz związków międzyludzkich, w których ludzie, dotknięci rutyną, zmęczeniem, z czasem oddalili się od siebie.

Apteki w Głownie:
MEGA, ul. Sikorskiego 45/47, tel. 719-1 (}.28
czynna: pn.-pt. 8.0(}.19.00, sb. 8.0(}.14:00;
ul Zgierska 27, tel. 719-24-84
czynna: pn.-pl 8.00-20.00, sb. 9.00-15c00;
Konwalia, ul. Lowicka 38, tel. 719-21-31
czynna: pn.-pt. 8.0(}.19.00, sb. 9.0(}.14.00;
ul Kopernika 19, tel. 719-20-12
czynna: pn.-pt. 8.00-19.00, sb. 8.00-13.00;
ul. Swoboda 17119, tel. 719-44-66
czynna: pn.-pt. 8.0(}.19.00, sb. 9.0(}.14.00;
Apteki w Strykowie:
ul. Plater 2, tel. 719-80-41 czynna: pn.-pl 8.0019.00, sb. 8.00-15.00; ndz. 9.00-14.00;
ul. Kolejowa li, tel. 7 I 9-82-7 I
czynna: pn.-pt. 9.00-17.00, sb. 9.00-13.00;
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Wtorek- środa.10-11 czerwca:

• „Akwarele i Konstanty Ildefons"- wystawa prac
Franciszka Maśluszczaka, Domek Ogrodnika
w Nieborowie. Wystawę można oglądać
do końca czerwca.
• „Konserwatorzy - artyści" - wystawa, zaprezentuje działalność pracowników Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum w Łowiczu.
• Wystawa Jacka Siennickiego, Galeria Browarna. Wystawę można oglądać do 20 czerwca.
• Pokonkursowa wystawa fotograficzna „Łowicz
- moje miasto", „Miłość i agresja". LOK,
ul. Podrzeczna 20.
•Wystawa fotografii „Szwedzkie stroje ludowe"
w ramach spotkań folklorystycznych, przygotowana wspólnie z ambasadą Szwecji. LOK,
ul. Podrzeczna 20.

Ceny żywności: (dane z 3 czerwca) w Łowiczu
';;;~

Poprzedni film „Mikrokosmos" wprowadził
nas w oszałamiający swą różnorodnością świat
owadów. Dzięki zaawansowanej technice i zaan·
gażowaniu twórców „Makrokosmos" pozwala po
raz pieiwszy tak wnikliwie przyglądać się stworzeniom, które podbiły przestworza. Film w cało
ści poświ~cony jest ptakom i ich migracjom będą·
cym następstwem pór roku.

Wystawy

Wszelkie informacje sportowe zamieszczamy
w Informatorze sportowym na stronie 32.

Apteki:

- Lekarz ogólny sobota 8.00-12.00 po 12.00 - izba
przyjęć

nocne:
aw. S.06. Armii Krajowej 2 tel. 837-64-41
pt
6.06. Stary Rynek 17
tel. 83742-93
sb.
7.06. Sikorskiego la
tel. 83742-64
ndz. 8.06. 3 Maja 15
tel. 837-92-11
pon. 9.06. Stary Rynek 14
tel. 837-40-91
wt
10.06. Nowy Rynek 36
tel. 837-45-36
śr.
11.06. Kostka I
tel. 837-51-32
Apteka „Słoneczko" ul. Stanisławskiego 27,
tel. 830-22-02; stały dyżur. pon. -sb. w godz.
8.00-22.00, w niedziele w godz. 9.00-15.00
Stary Rynek 14
czynna w każdą sobotę w godz. 9.00-15.00,
niedzielę w godz. 8.00-14.00
Sikorskiego 1
czynna od pon. środa, czw. 8.00-21.00,
wtorek, piątek 7.00-21,00, soboty 8.00-16.00
Apteka „Bratek", os. Bratkowice, tel. 837-09-20
czynna od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00-20.00, sobota 8.00-14.00
Apteka Tylmana, ul. Pijarska
czynna: od poniedziałku do soboty
w godz. 8.00 do 20.00
Apteka „Malwa", ul. Nowy Rynek36,
czynna: sb. 8.00-20.00, ndz. 8.00-14.00
Apteka „Księżacka", ul. 3 Maja IS
czynna od poniedziałku do piątku
· w godz. 8.00-20.00, sobota 8.00-14.00
Apteka ,,AVENA", ul. Bolimowska 21
czynna od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00-20.00,
soboty 9.00-16.00, niedziele 9.00-14.00
Apteka „Bonifraterska", ul. Bonifraterska 2
czynna codziennie od godz. 8.00 do 20.00
Apteka Z.W.Guzowscy, os. Kosika I, tel. 837-51-32
czynna od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00-19.00, sobota 8.00-14.00
Apteka „Rodzinna", ul Kurkowa 3, tel. 83(}.21-57
czynna od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00-19.00, sobota 8.00-14.00
Bełchów: pn. - pt. 9.00-14.30
Bielawy: pn. - pt. 8.00-15.00
Bolimów: R. Kościuszki
pn. wt. pt. 9.00-16.00; czw. 10.00-17.00
- pediatra 8.00 - 12.00 po 12.00
- izba przyjęć w szpitalu
- niedziela i święta - izba przyjęć czynna przez
całą dobę, ul. Wojska Polskiego 33
Przychodnia Specjalistyczno-Psychiatryczna
ul. Kopernika 19, tel. 719-1(}.27

Policja 719-80-07; 997 alarmowy
Sbaż pożarna 719-82-95; 998 alarmowy
Zaklad pogrzebowy 7 I9-86-16
Lecznica dla zwierząt 719-8():.24
Zakład energetyczny 7 I9-80-10

Głowno 719-~I

Apteki:
Łowicz -dytury

Chąśno:

-

państwu Gałajom z Łowicza
państwu Wojtysiakom z Łowicza
państwu lysio ze Złakowa Borowego
państwu Pałkom z Goleńska
państwu Kwiatkowskim z Błędowa

SYNKOWIE
- państwu Smelom z Bielawskiej Wsi
- państwu Lcdzion z Jamna ·
- państwu Dziedzicom z Mysłakowa
- państwu Olesińskim z Krępy
- państwu Chlebnym z Łowicza
- państwu Adamczykom z Bednar
- państwu Czaplarskim z Zielkowic
- państwu Redziszom z Czatolina
- państwu Ujazda z Łowicza
- państwu Majewskim z Jastrzębi

BLIŻNIĘTA
państwu Cieślakom

z Łowicza urodziły się
dwie córeczki
- państwu Siekierskim z Osieka urodziły się
dwie córeczki
- państwu Kutkowskim z Łowicza urodziło się
dwóch synków
-

Pogotowia w Strykowie:

- ul. Dworslta 719-11-29

Gminy

święta:
• Parafia św. Ducha:
7.00, 8.30, IO.OO, I 1.30, 18.00;
• Parafia Chrystusa Dobrego Pasterza:
7.00, 8.00, IO.OO, I ł.15, 12.30, 17.00;
• Kościół Sióstr Bernardynek: 8.00, I O.OO;
• Keócililo.o.Pijarów: 8.00,9.30, I I.OO, 1230, 16.00;

Pogotowie ratunkowe 710-74-99
Policja 719-20-20; 997 alarmowy
Straż pożarna 719- I0-08; 998 alarmowy
Zakład pogrzebowy 719-14-40, 719-3(}.24
Lecznica dla zwierząt:
- ul. Sowińskiego 3, tel. 719-11-04;
- ul. Łowicka 62, tel. 719-14-40
Pogotowie energetyczne 719-10-60

I STRYKOW SKI

Urząd
Urąd

M~ze święte
w niedziele i

Naprawa telefonów 96-96
Naprawa telefonów publicznych 980

GLOWIEŃSKI
Telefony w

przychodni:

• Pogotowie ratunkowe - tel. 999
• Dział Pomocy Dorażnej; ul. Ułańska 28,
tel. 837-56-24
- Ambulatonum Pomocy Dorażnej czynne:
w dni robocze w godz. I6-8, soboty, niedziele
i święta od 8 (przez 24 h)
·
Pacjenci objęci opieką medyczną Niepublicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej- przyjmowani są
w Ambulatorium Pogotowia po godzinach
funkcjonowania powyższych Zakładów.
- Pediatryczne Ambulatorium Pomocy Dorażnej,
ul. Ułańska 2; czynne: przyjęcia dzieci do 3 r.ż.
- w dni powszednie V' godz. 16-8; przyjęcia
dzieci do I 6 r.ż. - w soboty, niedziele i święta
przez 24 godziny.
Dzieci objęte opieką medyczną Niepublicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej - przyjmowane są
w Ambulatorium Pediatrycznym po godzinach
funkcjonowania powyższych zakładów.
• Poradnia Odwykowa, ul. Kaliska 6,
tel. 837-36-5 I

•Katedra: 7.00, 9.00, I0.30, 12.00, 18.00, 20.00;
w soboty godz. 18.00 msza z liturgią niedzielną
• Kaplica seminaryjna: IO.OO
•Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy:
8.00, IO.OO, 12.00, 18.00
• Kościół św. Leonarda:
niedziele IO.OO, I 1.30, 17.00

śCu6owafi so6ie:

ił

- Magdalena Tomaśkiewicz z Łowicza
i Daniel Borzykowski z Łowicza
- Urszula Garstka z Wejsc
i Mariusz Stanisław Muras z laguszewa
- Wiktoria Antonina Papierowska z Łowicza
i Bartosz Kozdój z Warszawy

ROLNIK SPRZEDAJ
Żywiec

wieprzowy:

• Domaniewice (2.06.): 2,90 zł/kg+ VAT;
• Ziewanice (2,,_06.): 2,90 zł/kg+ VAT;
Żywiec wołowy:
• Domaniewice (2.06.): byki 3,20 zł/kg
+ VAT; krowy 1,30 zł/kg + VAT; jałówki
2,50 zł/kg + VAT;

OFERTY PRACY
Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu
(stan na 3.06.2003 r.)
• operator agregatu grzewczo-wentylacyjnego z grupą inwalidzką
• operator pieca grzewczego
z grupą inwalidzką
• mechanik samochodów ciężarowych
• kierowca kat. D z uprawnieniami
spawacza gazowo-elektrycznego
• kierowca kat. D - mechanik,
blacharz-tokarz
• kierowca kat. D - mechanik,
elektryk samochodowy
• księgowa z doświadczeniem
• handlowiec - kierowca kat. C
• tokarz z doświadczeniem
• handlowiec - kierowca kat. B
• absolwent - mężczyzna po technikum
do przyuczenia - maszynista offsetowy
• fryzjer damsko-męski
• fryzjer damski
• magazynier z uprawnieniami
na wózki widłowe
• lakiernik samochodowy.
• ekonomista
•prawnik
• inżynier budowlany
•szwaczka
nauczyciel języka niemieckiego
konsultant
sprzedawcy
pakowacz z grupą inwalidzką
główny księgowy

10,90
11,00
1,30
2,20
2,20
1,50
3,60
0 ,29
8,00

murarz
kierowca C+E
nauczyciel jęz. angielskiego
nauczyciel jęz . niemieckiego
przedstawiciel handlowy
szwaczka
technolog żywności
technik farmacji
pomoc kuchenna
malarz-gipsiarz, glazurnik, dekarz
Odnośnie ww. ofert PUP nie udziela telefonicznie żadnych informacji. Zainteresowani
proszeni są o kontakt osobisty.
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Koszykówka - Ogólnopolski Turniej Dziewcząt
o Puchar Prezydenta Inowrocławia

,

NOWE DOSWIADCZENIA

„CENTEREK"

lnowroclaw,30maja-la.erwca.Ekipa
iajstarszych obecnie koszykarek z Łowi
rozpoczęła już przygotowania do no•tgO sezonu. Zespół trenera Pawia Doliń
skiego wziął udział w I Ogólnopolskim
m:nieju Koszykówki Dziewcząt o Puchar
denta Miasta Inowrocławia Łowicki
oparty jest na młodziczkach, które w
ończonym sezonie zajęły drugie miejsce
Wojewódzkiej Lidze Łódzkiego Związku
kówki. Teraz zespół został uzupeł
ny o nowe zawodniczki, dla których tur~ej ten był debiutem na parkiecie.
• WRWS Toruń- UMKS KSIĘŻAK
RACJA HACZYKOWSCY & KO-

PER" Lowicz 91:43 (25:15, 25:6, 24:10,
17:22)

UMKS: Katarzyna Gtzywacz 17 (lx3),
Iwona Foks 8, Gabriela Górka 6, Katarzyna
llomaiMichalinaFabjańskaorazDominika
\farszałek 12 (lx3}, Małgorzata Majt=lk i

Maria Kosmowska
Najwięcej dla Wrzosu: Nina Okupska 27,
Ewa Matuszewska 17 i Katarzyna Czuk
16.
Już w pierwszym meczu zawodniczki
(sięiaka ,,Bracia Haczykowscy & Koper"
;potkały się z późniejszymi zwyciężl;zy
. turnieju - Wrzosem Toruń. Łowicz.an
apo raz pierwszy zmierzyły się z drużyną
:roniącą ,$1refą'' (ta zabroniona jest w mło
"czkach) i stąd kłopoty z przebiciem się
kosz. Ostatecznie pojedynek z roślej
rzymi rywalkami (zespół z Torunia oparty
był na zawodniczkach z roczniku 1988, kt&
re występowały już zarówno w lidze kaderek, jak i juniorek) zakończył się planowo
wysoką porażką.

• MUKS DWÓJKA Inowrocław -

MKS BASKET Janikowo 23:82 (7:22,
1:21,4:22, 5:17)

Najwięcej dla Dwójki: F.dyta Grygier 13 i
Alicja Malicka 11.
Ostatni mecz z gospodyniami turnieju & KOPER" Lowicz 74:93 (17:19, 14:28,
zawodnicz.kami miejscowej ,,Dwójki" przy21:22, 21:24)
UMKS: Foks 34, Grzywacz 27 (lx3}, niósł bardzo efektowne zwycięstwo, a warGórka 14, Marszałek 9 i Słoma 4 oraz Fa- te podkreślenia są nowe stu.eleckie rekordy
jakie ustanowiły „Gizywka" Gizywacz bjańska 5, Majtczak i Kosmowska.
Najwięcej dla Basketu: Sylwia Gezele 19 68 oraz ,,Foka" Foks - 47.
• WRWS Toruń - MKS BASKET
i Izabela Królikowska 17.
Pojedynek z drużyną z Janikowa był Janikowo 105:34 (31:5, 23:16, 36:7, 15:7)
3 6 322:93
praktycznie meczem o drugie miejsce. Le- I. UKS Wrzos Toruń
piej rozpoczęły zawodniczki Basketu, kt& 2. UMKS Księżak Łowicz 3 S 290:215
re prowadziły 4: I i 6:2, ale później inicjaty- 3. MKS BasketJanikowo 3 4 190:222
4. MUKS Dwójka Inowrocław 3 3 89:362
wę przejęły już „Centerlci". Pierwsza odsłoNajlepszą zawodniczką turnieju została
nazakończyłasięjuż dwoma punktami przewagi, a w drugiej rywalki ,,zginęły od wła- wybrana Kasia Grzywacz (UMKS
sntj broni". Na obronę na całym boisku ło- Księżak}, a najskuteczniejszą Ewa Mawiczanki odpoWi.edziały także kryciem tuszewska (Wrzos), która zdobyła
,,z.ona press", a efektem było 21. kolejnych 136. punktów. Dalsze miejsca w tej kla„oczek" naszego zespołu. Co prawda w syfikacji zajęły: Kasia Grzywacz - 112,
czwartejkwarcieprzewagazmalaładosied- Iwona Foks (obie Księżak) - 84, Katamiu punktów (w 33. minucie było tylko rzyna Czuk 66, Nina Okupska (obie
69:62), ale w ostatnich fragmentach łowi- · Wrzos) - 48 i Martyna Stasiuk (Basket) czanki znowu odskoczyły na bezpieczną 41. Tradycyjnie wybrane zostały także
najlepsze zawodniczki poszczególnych
przewagę.
Był to bardzo „ostry'' mecz w którym ekip: we Wrzosie - Nina Okupska, w
sędziowie odgwizdali aż 48. przewinień (z Księżaku- Gabriela Górka, w Baskecie
czego 30. popełniły zawodniczki z Janiko- - Izabela Królikowska i w ,,Dwójce" wa). Bardzo dobre spotkanie, obok trady- Edyta Grygier.
W zespole UMKS Księi.alc ,,Bracia Hacyjniejuż Iwony Foks i Kasi Grzywacz,
czykowscy & Koper'' grały: Katarzyna
rozegrała Gabi Górka.
• MUKS DWÓJKA Inowrocław - „Grzywa:' Gizywacz (112. punktów w turWRWS Toruń 16:126 (6:42, 0:30, 6:27, nieju), Iwona ,,Foka" Foks (84), Gabriela
„Gabi"Górka(33),Katarzyna,,Słomka"Sło4:27)
• MUKS DWÓJKA Inowrocław - ma (24), Dominika ,,Domino" Marszałek
UMKS KSIĘŻAK ,,BRACIA HACZV- (18), Michalina ,,Miśka" Fabjańska (5),
KOWSCY & KOPER" Lowicz 50:154 Małgorzata ,,Margolcia'' Majtczak i Maria
„Gandzia" Kosmowska - drużynę prowa(9:46, 14:31, 13:40, 14:37)
UMKS: Grzywacz 68 (lx3), Foks 47, dzili trenerzy Paweł Doliński i Justyna
Słoma 20, Górka 13 i Marszałek 6 oraz Fa- Rybus.
(p)
bjańska, Majtczak i Kosmowska

• MKS BASKET Janikowo - UMKS

KSIĘŻAK,,BRACIAHACZ\'KOWSCY

•
•
•
•

3-letnie (6 semestrów) na podbudowie szkoły zawodowej
Technik elektryk spec. elektroenergetyka
Technik mechanik spec. budowa maszyn i urządzeń przemysłowych,
spec. naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych.

ZAOCZNE STUDIUM POLICEALNE w ŁOWICZU
maturą).

Udany debiut Justyny
25 maja. W Wąsoczu, który
12 km od Konina, rozgrywane były
zawody w triathlonie dla młodzików, juniorów i w kategorii „open" na dystansie 600 m
- pływanie, 15 km - rower i 3 km - bieg. W
zawodach tych wystartowała dwójka łowic
kich zawodników. Na 92. startujących Jacek Gardener uplasował się na 37. miejscu -46,20 min, a Jacek Rembowski był
85. z czasem 61 min.
Oprócz tego, jako impreza towarzyszą
ca, odbywał się tam Plus Aguathlon. Były
to zawody dla dzieci z rocznik 1990 i młod
szych. Konkurencja składała się z odcinka
200 metrów pływania i I OOO metrów biegu.
Razem z tatą do W~pojechałaJustyWąsocz,

leży

na Gardener i w tych zawodach wystardebiut był bardzo
udany. W stawce 35 zawodników Justyna
po pływaniu była pierwsza. Na trasie biegu
wyprzedziło ją sześć osób. Pięciu chłop
ców i jedna rywalka Walka opierwsz.e rniejsce w kategorii dziewczątrozegrałasięprzed
samą metą. Łowczanka dała z siebie wszystko i ostatkiem sił wyprzedziła swoją
przeciwniczkę. Tata Justyny - Jacek, był
z niej bardzo dumny. To jej pierwszy start
towała Okazało się, :że

w takiej imprezie - powiedział. Jeśli bę
dzie miała ochotę to już w przyszłym roku
może wystartować l1l grupie młodzików
na dystansie 2001712.

Zbigniew Łaziński

-==A
PROMO CJ A

KLEJE, FUGI, LISTWY.
BOAZERIA PCV, SIDING
RYNNY
DRZWI - wewnętrzne
- zewnętrzne
- antywłamaniowe
- harmonijko.we

PIANKA

- PANELE PODł.OGOWE O WYSOKIEJ TWARDOśa.

KLEJOWE I 8EZKLEJOWE
- PANELE ŚGENNE MDF
- GLAZURA. TERAKOTA .
- ELEKTRONARZ4DZIA BOSCH i SKIL

121~XlV()IL

Technik organizacji reklamy
Technik b.h.p. (roczne - 2 semestry)

Al. H. Sienkiewicza 62 (budynek Gimnazjum nr 1)

./ baza szkół: pracownie komputerowe z dostępem do internetu, pracownie przedmiotowe, bufet
./języki obce: angielski, niemiecki, rosyjski
./ umiarkowane czesne, ulgi w opłatach dla słuchaczy z najlepszymi wynikami od 10% do 20%
./przy dokonaniu opiaty za cały semestr z góry 10% zniżki
./ nie pobieramy dodatkowych opiat z tytułu ubezpieczenia
./ rekrutacja na pierwszy semestr roku szk. 200312004 do 31 sierpnia 2003 r•
./ wymagane dokumenty: świadectwo ukończenia odpowiedniej szkoły, dwie fotografie,
kserokopia dowodu osobistego, wypełniona ankieta.
./ nasi absolwenci są poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy
./ w porozumieniu z warszawskim oddziałem Stowarzyszenia Polskich Energetyków nasi słuchacze
mają możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji z zakresu eksploatacji i dozoru sieci,
urządzeń i instalacji elektrycznych, cieplnych i gazowych
./ do wszystkich ww. szkół przyjęcia bez egzaminów wstępnych Ili

Zgłoszenia przyjmuje sekretariat szkoły (pok. nr 11);
dodatkowe informacje można uzyskać: tel. O 601-206-957 lub O 605-724-768

e-mail: dydakta@smelcom.lowicz.pl

najwyższym

~ Szeroki asortyment • Ceny konkurencYJne • Raty bez pierwszej wpłaty • Upusty

NOWE ATRAKCYJNE KIERUNKI!!!

http://www.smelcom.lowicz.pl/dydakta

na

Triathlon - Ogólnopolskie Zawody w Wąsoczu

•GRESY,PŁYTKIKLINKIEROWE

ZAOCZNE TECHNIKUM ZAWODOWE w ŁOWICZU

siedziba szkoły: Łowicz,

stanęła

• SCHODY, TRALKI, PORĘCZE
PONADTO:
• SCHODY STRYCHOWE, OKAPY
GIPSOWO-KARTONOWE
•PŁYTY

od 1997 r.

2-letnie (4 semestry) na podbudowie szkoły średniej (nie koniecznie z
Technik informatyk

Justyna Gardener
'

e\ftZl••patt•'-' ••""""1nscco• ttft1."'o•t.

Zaprasza Kandydatów do szkół średnich,
( o uprawnieniach szkoły publicznej )
funkcjonujących

Wąsoczu

W zawodach w
podium.

R-

320

t\\\Al2ł\~lr
przy ul.

Długiej

21

ZAPEWNIA:
• ATUKCYJNE CENY
• SZEROKI ASORTYMENT
• FACHOWĄ OBStUG'

o pokrycia dachowe i akcesoria
o materiały izolacyjne
o styropian
o kleje o rynny PCV
o cegła klinkierowa
o ksztaHki o płytki elewacyjne
i inne
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Piłka nożna - wojewódŻka liga „Deyny"

Już

ł.OWICZANJri

pewne utrzymanie

• WOJEWÓDZKA UGA JUNIORÓW
SFARszrCH:
25. kolejka: Start Łódź- UKS SMS Łódź
I :4, Widzew Łódź - Górnik Łęczyca 3: I,
GKS Bełchatów - Ceramika Opoczno I :2,
PTC Pabianice - Włókniarz Pabianice I :3,
Mazovia Rawa Mazowiecka - Concordia
Piotrków4: 1, WKS Wieluń-ŁKS Łódź I :4,
ChKSŁódź- WartaSieradz6:2. Zaległy mecz
24. kolejki: Górnik Łęczyca - GKS Bełchatów 1:3.
I. UKS SMS Łódź
25 71 l40-14
l Wid7.ewtódź
25 (i() 108-16
3. GKS Belchatów
25 59 76-27
4.ChKSLódż
25 52 67-47
5.LKSLódź
25 50 67-40
6. Ceramika Opoczno
25 31 56-76 :
7. Włókniarz Pabianice
25 31 38-~6
8. Concordia Piotrków
25 29 45-71
9. WKS Wieluń
25 25 52-63
IO. MazoviaRawaMaz.
25 25 44-67
I l. Górnik Łęczyca
25 24 28-49
12. Start Łódź
25 21 35-64
13. PTC Pabianice
25 17 25-67
14. Warta Sieradz
25 5 27-126
• WOJEWÓDZKA UGA JUNIORÓW
25. kolejka: Włókniarz Zgierz - UKS
SMS Łódź 2:3, GKS Bełchatów -Ceramika
Opoczno 2:0, Mazovia Rawa Mazowiecka
- Piotrcovia Piotrków Trybunalski I :4, Unia
Skiemiewice-ŁKSŁódź0:3,ChKSŁódź-

Pelikan, po zwycięstwie z Włókniarzem, nadal zajmuje piąte miejsce
w lidze wojewódzkiej nDeyny".

Artur Wiązowski reklamował faul, tymczasem arbiter puścił grę i z najbliższej odległości goście 7.dobyli kontaktowego gola
Była 68. ~uta meczu, więc rywalowi zóstało jeszcze sporo czasu na doprowadzenie do remisu. I niewiele brakowało żeby tak
się stało. Tuż przed końcowym, gwi7.dkiem
goście bili rzut rożny. Błąd w kryciu i głów-

nowy

- wojewódzkie ligi juniorów,
„Deyny" i „Michałowicza"

MŁODszycH:

Piłka nożna-20.

Zwycięstwo

5.06.2003 r.

Piłka nożna

TRZY PUNKTY WTROPIKACH

• PELIKANLowicz-WLÓKNIARZ
Pabianice 2:1 (2:0).
1:O - Przemysław Bwy (5), 2:0 - Rafał
Mikulski (28).
Pelikan: Kannelita- Wojciechowski, Kaź
mierczak, Wierzbicki, Wiązowski (78 Trzoska) - Parys, Mikulski, Kiczuł, Zimecki (58
Y..ubiak) - Bwy, Papuga
Łowicz, 31 maja. Nie zazdroszczę naszym juniorom sobotniego meczu. Grali w
samo południe, kiedy upalne słońce wchodziło w swój zenit Było po prostu piekielnie gorąco i w takiej tempentturze ciężko
myśleć o grze-raczej o chłodnym, zacienionym miejscu i zimnym napoju. Ale grać trz.eba - nie ma wyjścia
Nasz zespół pokrzepiony wyjazdowym
zwycięstwem w Bełchatowie od początku
spotkania przejął inicjatywę. I już w 5. minucie Pelikąn wykonywał rzut kamy. Do
piłki podszedł Jakub Papuga, uderzył
jednak niezbyt precyzyjnie, bowiem golkiper gości 7.dołał odbić futbolówkę. Pierwszy znalazł się przy niej Przemysław
Bury i otworzył wynik spotkania. W tym,
okresie gry biało - zieloni byli 7.decydowanie lepsi od swojego przeciwnika. Stwarzali
sporo okazji podbramkowych, znów jednak brakowało skuteczności." Ale w 28. minucie składna akcja gospodarzy. Mateusz
Zimecki znalazł w pole karnym Rafała
Mikulskiego i ten ładnym strzałem podwyższył prowadzenie.
Po przerwie obraz gry diametralnie się
zmienił. To przyjezdni co raz częściej dochodzili do głosu, a co raz więcej pracy miał
łowicki golkpier - Kamil Kannelita. W
57. minuciebardzogroźneuderzeniezrzutu
wolnego minęło słupek jego bramki o centymetry. Niewiele pomylili się goście kilka chwil
potem, kiedy piłka musnęła poprzeczkę.
Włókniarz atakował i w końcu udało mu się
7.dobyć gola. Zamieszanie w polu karnym,

./

ka piłkarza z Pabianic mija dosłownie o milimetry słupek łowickiej bramki. I wreszcie
koniec meczu - wyczerpani młodzi chłopcy
mogą wreszcie odetchnąć.
Po dobrej pierwszej i słabej drugiej poło
wie Pelikan zwycięża, dopisując sobie trzy
punkty.
BoB

MKS PMOS Zduńska Wola O: I, RKS Radomsko - MULKS Łask przełożony. Pauza: Widzew Łódź.
I. Widl.eWLódź
23 62 70-ll
2. UKS SMS Łódź
23 62 ll7-19 .
3. GKS Bełchatów
23 47 65-35
4.ŁKSŁódź
23 41 58-43
5. PMOS Zduńska Wola
23 40 39-26
6. MULKS Łask
22 35 51·56
7. Piotrcovia-Ptak
23 33 50-54
8. Unia Skierniewice
23 30 42-63
9. Włókniarz Zgierz
24 19 44-59
IO. ChKS Łódź
23 22 33-61

11. RKS Radomsko
22 16 2612.Ceramika Opoczno
23 IO 19·
13. MazoviaRawaMaz.
23 7 20• WOJEWÓDZKA UGA „DEYNY":
20. kolejka: MKS Kutno - UKS S
Łódź O: I, ChKS Łódź - Orzeł Łódź 2
MKS PMOS Zduńska Wola - Lechia
maszów Mazowiecki 3:5, Salos Sieradi
GKS Bełchatów I :3, ŁKS Łódź - Wi
Łódź 0:0, Pelikan Łowicz - Włókniarz
bianice 2: I. Zaległy mecz: Orzeł-ŁKS
I. UKS SMS Łódź
20 (i() !07·
2.ŁKSLódź
20 41 463. Włókniaiz Pabianice
20 37 384. Widl.ew Łódź
20 33 42S. Pelikan Łowicz
20 31 3
6. GKS Befohatów
20 30 4
7. Salos Sieradz
20 28 4
„20 23 448.1..echia Tomasi.ów
9. ChKSLódź
20 22 22
IO. MKS Kutno
20 20 47.
11. Orzeł Łódź
20 16 22
12. PMOS Zduńska Wola
20 9 29• WOJEWÓDZKA LIGA "MICHAŁ
W/CZA":
20. kolęjka: Włókniarz Zgierz - URl
SMS Łódź 2: I, Olimpia Zduńska Wola
Pelikan Łowicz 2:4, GKS Bełchatów - Q
ramika Opoczno 3: I, Widzew Łódź - ŁKl
Łódź 2:0, Lechia Tomaszów Mazowiecki
Piotrcovia-Ptak 4:2, Start Łódź - Juven
Wysokienice I: I.
I. WidzewŁódź
20 50
2. UKS SMS Łódź
20 45
3.LKSŁódż
20 41
4. GKS Bełchatów
20 39
5. Piotrcovia-Ptak
20 32
6. Ceramika Opoczno
20 3l
7. Pelikan Łowicz
20 28
8. Juvenia Wysokienice
20 24
9. Włókniaiz Zgierz
20 18
IO. Start Łódź
20 18
II.Lechia Tomaszów
20 li
12. Olimpia Zd. Wola
20 6

kolejka wojewódzkiej ligi „Michałowicza"

mimo kłopotów ze składem

• OLIMPIA Zduńska Wola - PELIKAN Łowicz 2:4 (1:1)
I: 1 - Maciej Jędrachowicz (34), I :2 Maeiej Jędrachowicz (41), 1:3 - Konrad
Bolimowski (51),2:4- Paweł Dziedziela(72).
Pelikan: Kocemba- Drzewie, Dur, Wasilewski, Cipiński - Lepieszka, Jędrachowicz,
Eolimowski - Dziedziela, Patos (70 Sęd
kowski~, Rybus.
Zduńska Wola, 1 czerwca. W Dniu
Dziecka podopieczni trenera Henryka
Plichty pojechali do Zduńskiej Woli z nadzieją na 7.dobycie trzech punktów. Łowi
czanie byli tu raczej faworytami, bowiem
ekipa Olimpii zamyka wojewódzką tabelę
ligi ,,Michałowicza". Jednak kłopoty~ skła
dem i duże osłabieąia nie dawały pewności
na zwycięstwo. Sam trener Plichta ż.arto
wał, że do Zduńskiej Woli pojechał skład

Piłka nożna

„papy i węgla". W drużynie biało-zielonych
zabrakło Kacpra Wolińskiego, Andrzeja Osowskiego i Kuby Doroby. Mimo
tych osłabień Pelikaniątka 7.dołały odnieść
zwycięstwo 4:2.
Pierwsza połowa tego pojedynku przebiegała z widoczną przewagą Pelikana, ale
wynik tego nie "odzwierciedlał. PieIWSzego
gola zdobyli gospodarze. W 27. minucie po
faulu Mateusza Dura rywale egzekwowali rzut wolny z osiemnastu metrów. Piłka
przeszła nad murem i przegrywaliśmy O: I.
Zrobiło się nieco nerwowo. Bramkę·na remis udało się 7.dobyć dopiero w 34. minucie.
Maciej Jędrachowicz dostał dobre podanie w „uliczkę" od Pawła Dziedzieli i
będąc w polu karnym pewnym strzałem
pokonał bramkarza gospodarzy. Druga część
spotkania rozpoczęła się dla łowiczan bar-

,

dzo dobrze. Już po minucie gry był 2: I . Po
wrzutce z głębi pola golkiper Olimpii popełnił błąd i wypuścił piłkę z rąk .. To sprytnie wykorzystał Jędrachowicz i z bliskiej
odległości umieścił piłkę w siatce. Dość niebezpiecznie zrobiło się w 60. minucie, ponieważ miejscowi zdobyli bramkę kontaktową. W polu karnym faulował Damian
Drzewie i sędzia podyktował ,jedenastkę". Wynik meczu na 4:2 dla Łowiczan ustalił w 72. minucie Dziedziela, który po podaniu w pole karne od Jędrachowicza pokonał
bramkarza gospodarzy.
To zwycięstwo umocniło Pelikan w środ Ekipa SP Domaniewice została sklasyfikowana dopiero na szósty!
ku tabeli. Teraz czekają ich jeszcze dwa spo- miejscu.
tkania. W tę niedzielę z łódzkim SMS na
swoim terenie i w nachodzącym tygodniu Sport szkolny - Rejonowe IMS w czwórboju lekkoatletycznyrr
wyja7.dowy pojedynek w Zgierzu.
Zbigniew Łaziński

Odległe

- 1. kolejka ligi Zduńskiej Ligi Oldboyów

Ers·58 pierwszym liderem
Zduńska Dąbrowa, 1 czerwca.Zanami
inauguracja trzeciego sez.onu Zduńskiej Ligi
Oldboyów. W tegorocznych rozgrywkach
występuje aż trzynaście zespołów, które
do końca lipca rywalizowały będą na boisku
Technikum w Zduńskiej Dąbrowie.
1. kolejka:
• MC Zduny-FORTIJNA Łowicz 5:2
(2: l); br.: Sławomir Lepieszka 2, Grzegorz
Majchrzak, Andrzej Kowalski i Wojciech
Florczak - Paweł Kawecki 2.
• ERS-58 Strugienice - ISKRA Łaź..
niki 6:1 (4:1); br.: Krzysztof Węgierek 3,
Witold Guzek 2 i Kazimierz Białas - Janusz
Kostrzewski.
• OLDBOY Placencja - AFERA Ło
wicz 3:6 (2:4); br.: Dariusz Szymanik, Ma-

rek Czarnocki i Zbigniew Ambroziak - Jacek Haczykowski 2, Krzysztof Golis 2,
Krzysztof Gajda i Krzysztof Olko.
•AGROMA Łowicz- RADNI Zduny
0:1 (0:0); br.: Ryszard Anyszka
• OLDBOY Złaków Borowy - SLUDWIA Złaków Kościelny 4:0 (2:0); br.:
Mirosław Witkowski 2, Heruyk Bogus i
Witold Workowski.
• PSS SPOŁEM - Batman przełożony.
Pauza: KSIĘŻAK Łowicz.
. I. Ers-58 Strugienice
l 3 6:1
2. Oldboy Złaków Bor.
I 3 4:0
3. Afera Łowicz
I 3 6:3
4.MCZduny
1 3 5:2
5. Radni Zduny
l 3 1:0
6. Agroma Łowicz
1 o 0:1

. 7. Oldboy Placencja

I

O 3:6

8. Fortuna Łowicz
I O 2:5
9. Sludwia Złaków Kośc.
I O 0:4
10. Iskra Łaźniki
I O I :6
I I. Batman
O O 0:0
. KsiC(żak Łowicz
O O 0:0
PSS Spolem
O O 0:0
W 2. kolejce, która odbędzie się w niedzi«lę 8 czerwca zagrają: godz. 16.00: MC
Zduny - Ers-58 Strugienice, godz. 16.50:
Afera Łowicz - Iskra Łaźniki, godz. 17.40:
Agroma Łowicz- Batman, godz. 18.30: PSS
Społem - Fortuna, godz. 19.20: Księżak
Łowicz - Radni Zduny, godz. 20.1 O: Słu
dwia Złaków Kościelny - Oldboy Placencja. Pauza: Oldboy Złaków Borowy.
' Paweł A. Doliński

mieisca naszych zespołów

Skierniewice, 28 maja. Odległe miejsca zajęły w Rejonowych IgrŹyskach Mło
dzieży Szkolnej w czwóiboju lekkoatletycznym zespoły reprezentujące powiat łowic
ki. Wśród dziewcząt ekipa SP Domaniewice została sklasyfikowana dopiero na szóstym miejscu, a,)edynka" była siódma Także siódme miejsce zajęli chłopcy z SP I Ło
wicz.
• DZIEWCZĘTA:
1. SP 9 Kutno
1184
2. SP 5 Skierniewice
1171
3. SP Boguszyce
1161
4. SP 2 Żychlin
1130
5. SP2Skiemiewice
1016
6. SP Domaniewice
993
7. SP 1 Łowicz
892
8. SP Regnów
778
9.SPWysokienice
725
W zespole Szkoły Podstawowej w Domaniewicach wystąpiły: Katarzyna Kot,
Anna Lisiewska, Agnieszka Sztampke, Weronika Stajuda, Magdalena Kosiorek, Ewa
Śnieguła i Karolina Majewska- nauczyciele

w-fGrzegorz Czajka i Arkadiusz Sii
juda.
Natomiast w ekipie SP I Łowicz znal
zły się: Paulina Krystianik (204), Martyn
Czekalska (199), Katarzyna Foks (177
Justyna Gardener ( 173), Aleksandra Śmii
łek(l 39), Joanna Pawlak(l27) i Dorota Pio
run - nauczycielka w-fMarzena Pawlak
•CHŁOPCY:

I. SP 9 Kutno
2. SP l Rawa Maz.
3. SP I Kutno
4.SPBiałaRawska

5. SP 5 Skierniewice
6. SP9 Skierniewice
7. SP 1 Lowicz
8. SPWysokienice

1285
1157

1060
1032
I023
946
889
603

Najlepszą okazała się drużyna Szkol:
Podstawowej Nr I w Łowiczu: Łuka.si
Wróblewski (230), JózefSzkup (178), Ml
teuszPiekacz(l68),DominikZiemecki(l66l
Miłosz Dołgoruki ( 147) i Paweł Wrób\ewsk
(131 )-na\iczyciel w-fRobert Graczyk.
PawełA. DolilisJ.

nowy
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- 23. kolejka skierniewickiej klasy A

Na szczycie lepsza Pogoń
• POGOŃ Belchów - ASTRA Zduny
4:1 (3:0); br.: Łukasz Majer2, Szymon Lesiak i Daniel Tryngiel - Marcin Majchrzak.
Porażka osłabionej Astry w meczu na
szczycie skierniewickiej klasy A. Zespół
trenera Grzegorz.a Majchrzaka zajmuje jednak nadal pierwsze miejsce w ligowej tabeli.
• VAGAT Domaniewice - SOBPOL
Konopnica 5:0 (2:0); br.: Mariusz Zimny
2, Kamil Wielec 2 i Marcin Szymajda
•START lJaków Borowy-SURFPOL
Wolucza 1:3 (1:0); br.: Rafał Grzegmy Artur Jabłoński 2 i Mateusz Stankiewicz.
• POGOŃ Godzianów - VICTORIA
Bielawy 1:0 (0:0); br.: Mariusz Jeż
• JUVENIA Wysokienice- MEBLQ.
MAX Zielkowice 3:0 (1:0); br.: Tomasz
Wiosna 2 i Ga.egorz Bednarczuk.
•ISKRA Bolimów-SOKÓŁ Regnów
1:4 (0:0); br.: Marek Piłaszek - Sylwester
Orłowski 2 i Emil Staśkiewicz 2.
Pauza: JUTRZENKA Di-1.ewce.

PHka

W derbowym pojedynku w lidze orlików Pelikan I

wygrał

z Pelikanem li

aż

12:0.

Piłka nożna

- skierniewicka liga okręgowa juniorów,
miodzików, trampkarzy i orlików

•
CIESZYMY SI~ ZWYGRANYCH MtODZIEZY
20. kolejka:
•JUTRZENKA Mokra Prawa - PE-

14. kolejka:
•UNIA Skierniewice· SIERAK().
LlKAN Łowicz0:8
WIANKA Sierakowice 2:3
• WIDOK U Skierniewice - SUR• MAZOVIA Rawa Mazowiecka FPOL Wołucza4:2
WIDOK Skierniewice 8: 1
• MACOVIAMaków-BIALKABia•PAŁAC Nieborów- BIAŁKA Riala .
la Rawska 3:0 (w.o.)
Rawska przełożono.
• UNIA Skierniewice • WIDOK I
Pauza: SOKÓŁ Regnów.
Skierniewice 2:4
l. Unia Skierniewice (I}
12 'Il 53-11
• POGOŃ Reichów - CZARNI Bed2.
Mazovia
Rawa
Maz.
(2)
12
26 72-23
nary przełożono.
3.
Widok
Skierniewice
(3)
12
69-27
22
Pauza: ASfRA Zduny.
4. Sokół Regnów (4)
12 21 45-28
I.Pelikan Lo~icz(I)
17 51 149-2
5. Białka Biała Rawska (5)
li 12 30-29
l.AstraZduny (2)
17 33 58-39
6. Sierakowianka (6)
12 9 38-55
3. Widokl Skierniewice (5)
18 29 87-52
7. UKSPalacNieborów(7)
IJ O 4-132
4. Białka Biała Rawska (3)
17 28 55.55
LIGA OKRĘGOWA GÓRSKIEGO:
5. Unia Skierniewice (4J
17 26 57-64
14. kolejką:
6. Jutrzenka Mokra Prawa (6)
17 2D 39-50
•PELIKAN Łowkz-MAZOVIARawa
7. Surfpol Wolucza (8)
17 19 44-68
!l,MacoviaMaków(9) .
17 19 34.75 Mazowiecka 5:3
~.Pogoń Bełchów (9)
17 17 40-73
• OLYMPIC Slupia • JUVEN1A WyIO. Widok Il Skierniewice (11)
17 16 51-94 sokienice 1:0
u. Cl.arni Bednary (li)
17 14 27-69
• GKS Łyszkowice - UNIA SkierLIGA OKRĘGOWA „MICHAŁOWI- niewice 0:6
CZA":
Pauza: WIDOK Skierniewice.

Piłka nożna

f.PelibnLom(l)
12 31 51-13
2. Unia Skiemiewice(2)
12 31 58-14
3. Widok Skierniewice (3)
12 22 50-34
4. Olympic Słupia (6)
12 13 29-48
5. Mazovia Rawa Maz. (5)
12 IO 43-48
6. Juvenia Wysokienice (4)
12 8 18-51
7. GKS Łyszkowice(?)
12 6 19-55
LIGA OKRĘGOWA ORLIKÓW:
18. kolejka:
• PELIKAN Il Łowicz - PELIKAN I
Łowicz 0:12 (0:6); br.: Dawid Sut 3, Tomasz Janus 3, Mateusz Wróbel 3, Michał
Marcinowski, Patryk Krzeszewski i Mirosław Jóźwiak.

• WIDOK Skierniewice • UNIA
Skierniewice 4:1
• MAZOVIA Rawa Mazowiecka •
ISKRA Bolimów 9:2
t Pelikan I Lowicz(l)
18 SO 124-IO
2. Mazovia Rawa Maz. (2)
18 35 48-47
3. Widok Skierniewice (3)
18 28 38-48
4. Unia Skierniewice (4)
18 18 31-36
S. Pelikan Il Lowicz (5)
18 16 19-63
6. Iskra Bolimów (6)
18 10 24-80
Paweł A. Doliński

- 23. kolejka Skierniewickiej Klasy Okręgowej

Trwa kryzys w drugim zespole
• BIAŁKA Biała Rawska - PELIKAN li Łowicz 1:0 (0:0); br.: Robert
Witasiński (51 ).
Trwa kryzys w drugim zespole Pelikana ... Podopieczni trenera Stanisława
Nezdropy doznali kolejnej porażki, choć
tym razem przegrali z liderem - Białką w
Białej Rawskiej.
• GKS Łyszkowice - SOJAX Boczki I :2 (0:2); br.: Piotr Bombała (65) Marcin Kamiński (23 kamy) i Łukasz
Kowalik (35).
Im bliżej końca sezonu tym więcej niespodzianek. Niżej notowany Sojax wygrał w Łyszkowicach z GKS.
• ORZEŁ Nieborów - SIERAKOWIANKA Sierakowice 3:2 (1:0); br.:
Piotr Paliwoda (25) i Marcin Borcuch 2
(83 i 88) - Tomasz Małkus (51) i Mariusz
Stań (55).
Dopiero w końcówce meczu w Nieborowie dwie bramki Marcina Borcucha
z.apewniły Orłowi zwycięstwo nad Sie-

kamy)· Ga.egorz Czeroniak (23), Piotr Skonieczny (53) i Tomasz Zwierz 2 (()()i 70).
Cenne punkty Naprzodu, który pokonał
bezpośredniego rywala w walce o utrzymanie się w "okręgówce".
• ZRYW Wygoda • JUTRZENKA
Mokra Prawa 2:4 (2:1); br.: Marek Górczynski ( 11) i Radosław Lenarczyk (20) Marcin Kazimierczak (40), Daniel Michalski 2 (47 i 55) i Tomasz Seroczyński (80).
Zryw prowadził już 2:0, ale później
było już znacznie gorzej ...
• CZARNI Bednary ·STYL Michowice 4:0 (4:0); br.: Jarosław Plichta (20),
Daniel Grzywacz (27), Marcin Salamon
(37) i Marcin Urbański (42).
Zespół z Michowic przyjechał na mecz
Bednar tylko w ośmioosobowym skła
dzie i Styl nie przystąpił już do drugiej
części meczu.
•UNIA Il Skierniewice· WIDOK
Skierniewice 9:1 (4:0); br.: Dariusz Lipiński ( 14), Adeniyi Agbeyule ( 15), Piotr
rakowianką.
Bogucki 3 (26, 50, 51 ), Mariusz Solecki 2
•MACOVIA Maków· NAPRZÓD (45, 65), Adam Bombała (85) i Dariusz
Jamno 1:4 (0:1); br.: Waldemar Wójt (90 Lipiński (87) - Marcin Stoczyński (75).

I. Białka Biała Rawska (I)
23 54 79-26
2. Widok Skierniewice (2)
23 48 62-41
3. Pelikan Il Lowicz(3)
1J 45 59.33
4. Unia li Skierniewice (4)
23 43 61-30
S. Onel Nieborów (S)
23 42 46-32
6. Czarni Bednary (6)
1J 36 53-40
7.GKSLyszko11ice(7)
23 32 41-40
8.JulnenkaMokraPrawa(IO) 23 29 56-60
9. Sierakowianka (8)
23 1l 34-41
IO. Styl Michowice (9)
23 'Il 43-55
11. NaprzódJamno(12)
23 21 29-66
12. Macovia Maków (I I)
23 20 31-56
13.Soja.xBoczki(l3)
23 19 41-75
14.ZrywWygoda(l4)
23 10 29·69
W24. kolejceskiemiewickiej klasy okrę
gowej w weekend 6-7 czerwca zagrają: sobota - godz. 16.00: Widok Skierniewice Pelikan II Łowicz, godz. 17 .OO: Sojax Boczki -Macovia Maków, niedziela -godz. I I.OO:
Naprzód Jamno - Białka Biała Rawska, godz.
I4.00: Jutrzenka Mokra Prawa- Orzeł Nieborów, godz. 15.00: Unia Il SkiemiewiceZryw Wygoda, godz. I6.00: Styl Michowice - GKS Łyszkowice i Sierakowianka Sierakowice - Czami Bednary.
Paweł A. Doli1iski

nożna

1.AstraZduny(l)
2.JutrzenkaUrzewce(2)
3. Pogoń Bełchów (3)
4. Sokół Regnów (5)
5. Sobpol Konopnica {4)
6.Surfpo1Wolucza(7)
7. Victoria Bielawy (6)

22 45 72-30
21 42 56-39
21 40 4'8-31
21 37 54-39
21 34 60-38
21 31 38-36
22 31 44-44
8.StartZłakówBorowy(8}
21 27 42-41
9. Pogoń Godzianów (9)
21 27 45-54
IO.Iskra Bolimów (10)
21 22 40-62
li. Vagat Domaniewice (11)
21 22 44-51
12.Juvenia Wysokienice(ł2)
22 22 18-38
13. ltfeblomax Zielkowice (13)
22 8 28-86 .
W 24. kolejce w niedzielę 8 czerwca zagrają: godz. I I .OO: Meblomax ZielkoWice Pogoń Godzianów, godz. 15.00: Sokół Regnów -Juvenia Wysokienice, Victoria Bielawy - Pogoń Bełchów, Jutrzenka Drzewce Start Złaków Borowy, Surfjx>ł Wołucza Vagat Domaniewice, Sobpol Konopnica Iskra Bolimów. Pauza: Astra Zduny.
Paweł A. Doliński

- 20. kolejka skierniewickiej klasy B

„Olimpiiskie" derby dla
W „olimpijskich" derby lepsz.ą w Łowi
czu okazała się ekipa trenera Witolda Łona.
Zespół z pokonał swoją imienniczkę z Niedźwiady 4:0 (2:0), a bramki strzelili: Rado·
sław Woźniak 2, Jan Majchrzak i samobójcza
•GRUPA!:
20. kolrjka: Olimpia Chą,5no - Olimpia
Niedźwiada4:0, Rawka Jasionna-Macovia
Il Maków 3:3, Victoria Il Bielawy-GKS II
Łyszkowice I :I, RTS Gągołin - Witonia
Osiek 0:2. Pauza: Dar Placencja i Kopernik
Kiernozia
1.0limpiaChąśno{I)
17 46 73-15
2. Kopernik Kiernozia (2)
16 31 43-32
3.GKSilŁyszkowice(3)
17 30 45-26
4. Witonia Osiek (4)
16 28 52-31
5. Dar Płacencja (5)
16 23 32-31
6.0limpiaNiedźwiada(6)
16 22 31-28
7. RTSGągołin(7)
17 16 26-50
8. RawkaJasioana(8)
17 16 31-65
9. Victoria Ił Bielawy (9)
16 12 25-46
IO. Macovia l!Maków(IO)
16 IO 25-62
W 21. kolejce w niedzielę 8 maja 2003
roku zagrają: godz. 14.00: Witonia OsiekKopernik Kiernozia, godz. 16.00: Macovia
Piłka nożna

- liga

Chąśna

Il Maków - Olimpia Chąśno, Olimpia Niedźwiada- Victoria II Bielawy i GKS Il Łysz
kowice- Dar Placentja Pauz.a: RTS Gągc>łin
i RawkaJasionna.
•GRUPA//:
20. kolejka: Iskra-Dobropasz Babsk Manhattan Nowy Kawęczyn 5:1, Orlęta
Cielądz-Wulkan WólkaLesiewska 12:1,
LKS Osuchów - Dragon Paplin 2:3, LZS
Grabice - Victoria Chrząszczew 4:3, GKS
Głuchów - Sokół Księża Wola 4:0, Ołym
pic Słupia - Muscador Wola Pękoszewska
1:3.
I. Muscador Wola Pęk. (I}
20 SO 94-24
2. GKS Głuchów (2)
20 46 64-26
3. Orlęta Cielądz(3)
20 46 96-28
4. lskra-Dobropasz Babsk (4)
20 40 63-32
5. LZS Grabice (5)
20 37 72-46
6. Olympic Słupia (6)
20 30 53-50
7. Manchatan Nowy Kawęczyn (7) 20 25 58-42
8. Wulkan WólkaLesiewska(8) 20 24 56-74
9.DragonPapłin(łO)
20 14 23-66
10.LKSOsuch6w(9)
2Q 14 36-57
Ił.VictoriaCbrz.ąszczew(ll)
20 12 24-84
12. Sokół Księża Woła(l2)
20 2 23-135
Paweł A. Doliński
okręgowa juniorów

Młodzież zaczyna -starzy kończą ...
•JUTRZENKA Mokra Prawa - PELIKAN Łowicz 0:8(0:1)
O: I - Marcin Kosiorek (36), 0:2 - Marcin Matuszewski (49), 0:3 - Sebastian
Cicha! (52), 0:4- Marcin Matuszewski (53),
0:5 - Marcin Matuszewski (55), 0:6 - Tomasz Kacprowski (68), 0:7 - Błażej Golis
(83), 0:8 - Marcin Matuszewski (90).
Pelikan: Michalski · Kamiński, Wójcik, Pomianowski (65 Białczak), Grzegorek (55 Jędrachowicz) - Czarnota (46 Matuszewski), Golis, Burzykowski (46 Sekuła), Wyszogrodzki (46 Cicha!) - Kacprowski, Kosiorek (60 Urbanek).
Mokra Prawa, 31 maja. Trener Leszek Sowiński założył sobie, że już do
końca sezonu jego podopieczni będą grać
według pewnego szablonu. Nie chodzi
bynajmniej o taktykę, a raczej o skład.
Otóż biało-zieloni w pierwszych poło
wach spotkań ligowych będą grać młod
szym rocznikiem, a „staruchy" będą
wchodzić w późniejszych minutach.
Nie inaczej było w sobotnim pojedynku w Mokrej: Stąd do przerwy nie było
jeszcze gradu bramek, bo choć przewaga
gości nie podlegała dyskusji, miejscowi
dobrze się bronili. Nie bez wpływu na
poziom meczu miała aura. Sobotnie połu
dnie raczej nie pomagało piłkarzom - było
potwornie gorąco i ciężko było się zmusić do maksymalnego wysiłku.
W pierwszych trzech kwadransach
zdobyliśmy tylko jednego goła. W 36.

minucie Marcin Kosiorek otrzymał
dobre podanie z lewej strony od Tomasza Kacprowskiego i silnym uderzeniem z woleja skierował piłkę do siatki.
Po przerwie było już znacznie efektowniej, a znów najlepszym strzelcem
okazał się Marcin Matuszewski. Już
w poprzednim spotkaniu przeciwko
Macovii Maków zdobył 4 gole, teraz na
wyjeździe dołożył kolejne cztery (choć
grał jedynie 45 minut!), a „demolkę" rywala rozpocz.ął w 49. minucie. Potem
Sebastian Cicha! przeprowadził ład
ną akcję. Przekładał piłkę z nogi na nogę
w końcu huknął z prawej i futbolówka
zatrzepotała w siatce. W 53. i 54. minucie
znów spryt Matuszewskiego. W pierwszym przypadku znalazł się najszybciej
przy piłce, kiedy bramkarz po strzale ło
wiczanina „wypluł" ją przed siebie, a
potem tak umiejętnie blokował obrońcę
Jutrzenki, że ten wybijając futbolówkę
trafił naszego napastnika w nogi i było
już 0:5. Kolejne gole dołożyli Kacprowski, Błażej Golis i ponown'.e Matuszewski. Ale trzeba oddać miejscowym, że
próbowali zdobyć choćby honorowego
gola. Wówczas na posterunku był Przemysław Michalski, który trzykrotnie
zapobiegł stracie gola przez nasz zespół.
Teraz dwa mecze przy ulicy Starzyń
skiego. I zapewne kolejne efektowne
zwycięstwa ...
BoB
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. Pływanie - Ili Mistrzostwa Łowicz Szkół Gimnazjalnych

Znów siedem poprawionych rekordów
ł..owiC'4 14 maja. Już po raz trzeci entuzjaści pływania mieli szansę wystartować

w Mistrzostwach Łowicza Szkół Gimnazjalnych w ttj dyscyplinie sportu. W zawodach zorganizowanych prze UKS Pijarski z
inicjatywy nauczycieli wychowania fizycznego: Moniki Styszkoi Grzegoa.aZwo-

lińskiego wystartowało tym razem 53.
zawodników, a tym razem padło siedem
nowych rekordów mistrzostw. Zastępca
Burmistmt Miasta ŁOwicza - Paweł Bejda puchar za zwycięstwo w klasyfikacji
drużynowej wręczył znowu ekipie Gimnazjum Nr I.
DOWOINY - 50 m·
• Dziewcr&ta - rocmik 1989:
L Katarzyna Grzywacz (GP 1)39,91
2. Paulina Szymczak (GP 1)
41,38
3. Marta Jarosińska (Pijarskie) 51,81
Rekord mistrzostw należy do Joanny
Błażejczyk (GP 1), kt.óra dwa lata temu
uzyskała czas 39,38 s.
• Chłopcy - rocznik 1989:
I. Erwin Plichta (GP I)
32,80
2. Adam Waligórski (Pijarskie)
36,36
3. Dariusz balcerski (GP 4)
37 ,99
Puchar Dyrektora łowickiej Pływalni po raz drugi z rzędu zdobyli uczniowie SP 1.
Rekord mistrzostw ustanowił ·rok temu
Pływanie - X edycja Zawodów o Puchar Dyrektora Pływalni Miejskiej w Łowiczu Sebastian Kapusta (GP 1)-30,19 s.
• Dziewcr&ta - mgnik 1988:
!. Magdalena Jagoda (Pijarskie)
42,85
2. Natalia Pisarek (GP I)
43 ,49
3. Julia Rogowska-Tylman (GP l) 44,63
Rekord mistrzostw należy do Doroty
Nawrockiej (GP 1), kt.óra dwa lata temu
uzyskała czas 36,59 s.
ł..owiC'4 29 maja. Mija już dziesięć lat
25 M - SIYL DOWOUVY:
• Chłopcy - rocznik 1988:
odkąd zaczęła funkcjonować w Łowiczu
• Dziewcr&ta - klasy V:
I. Sebastian Kapusta (GP I)
28,37
pływalnia, od dziewięciu lat takż.e rozgryI. Dorota Pietrzak (SP l)
17,56
2. Damian Więcławski (GP 2)
35,85
wane są Z.awody Pływackie o Puchar Dy- 2. Iza Zapisek (SP 3)
18,10
3. Łukasz Łebski (Pijarskie)
37,15
rektora Pływalni Miejskiej - Waldemara 3. Wiktoria Michalska (SP I)
20,99
Nowy rekord mistrzostw ustanowił
Szkupa. Tradycyjnie zawody te są podsu• Dziewcwa - klasy IV:
Sebastian Kapusta (GP I).
mowaniem rocznej pracy na lekcjach pły
!. Zuzanna Lukawska (SP 2)
21,17
• Dziewcwa - rocznik 1987:
wania ucmiów N i V klas z naszych szkół 2. Magda Plakotos (SP 7)
21,74
!. Małgorzata Miodek (GP I)
38,19
podstawowych, a termin zawsze zbiega się 3. Weronika Wieczorek (SP 1)
23,00
2. Joanna Błażejczyk (GP 1)
39,62
z Dniem Dziecka Z tej okazji dla wszyst• Chłopcy - klasy V:
3. Martyna Kosiorek (GP 2)
42,19
kich uczestników zawodów jak zwykle
1. Łukasz Styczyński (SP 7)
16,41
Rekord mistrzostw należy od ubiegłego
przygotowane zostały słodkie prezenty i 2. Mateusz Żbikowski (SP 2)
17,06
roku do Magdaleny Wiernickiej (GP I)
nagrody.
3. Paweł Wróblewski (SP I)
17,36
-36,91 s.
• Chłopcy - klasy IV:
•Chłopcy - rocznik 1987:
I. Bartłomiej Perzyna (SP 4)
15,77
28,13
2. Dawid Pietrzak (SP 2)
17,14 Najlepsze zawodniczki w kategorii I. Hubert Kapusta (GP 1)
30,25
3. Adrian Dałek (Pijarska)
17,29 piątoklasistek na dystansie 25 m sty- 2. Paweł Urbanek (GP 1)
3. Marcin Kotarski (GP 2)
31,38
25 M - GRZBIET:
lem dowolnym.
Nowy rekord mistrzostw ustanowił
• Dziewcr&ta - klasy V:
Paweł Wróblewski, Mateusz Z.agawa i Ra- Hubert Kapusta (GP 2).
I. Kasia Cicha! (SP 1)
20,21
GRZBIET - 50 M:
2. Dorota Bura (Pijarska)
21,70 dosław Brzeziński - nauczyciele w-f Ro• Dziewmta - rocznik 1989:
3. Dominika Strach (SP 1)
22,07 bert Graczyk i Artur Rożniata.
Paweł A. Doliński
I. Paulina Szymczak (GP I)
46,20
(p)
• Dziewcwa -·klasy IV:
I. Agnieszka Trepto (Pijarska)
20,70
2. Paulina Braszka (SP 1)
22,79
Pływanie - Główne Letnie Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców
3. Klaudia Rutkowska (SP 2)
22,91
•
Chłopcy - klasy V:
Dziewczęta z klas IV - 25 m stylem
19,2·1
I. Kamil Grzybek (Pijarska)
grzbietowym.
2. Arkadiusz Skowron (SP 1)
20,53
Najpierw rozgrywane były zawody in- 3. Mateusz Zagawa (SP 1)
21,57.
dywidualne na dystansie 25 m stylem doPoznań, 22-24 maja. Z pięcioma meda2. Bartłomiej Miziak (Polonia Warsi.awa)
23 ,74
wolnym i gizbietowym, a na zakończenie
lami powrócił z Głównych Letnich Mi3. Michał Witkowski (frójka Łódź)
23,
77
rozegrano sztafetę wahadłową 8x25 metrów.
strzostw Polski Seniorów i Młodzieżow
• 100 m stylem dowolnym:
W skład każdej reprezentacji weszłypoczte..
ców - Łukasz Gąsior. Przypomnijmy, że
1. Lukasz Gąsior (Polonia Warszawa)
52,11
ry dziewczynki i czterej chłopcy, a najlepsiedemnastoletni łowiczanin został kilka lat
2. Konrad Kaźmierczak (frójka Łódź)
52,12
szą drużyną okazała się po raz drugi z izędu
temu „wyłowiony'' przez trenera Jacka
3. TomaszDziedzic(AZSAWFKatowice) 52,18
,,Jedynka''. W latach poprzednich tritnnfoGardenera i teraz jako reprezentant sto• 200 m stylem dowolnym:
wały: trzy razy nieistniejąca już ,,Szóstka"
łecznej Polonii święci triumfy na krajowej
I. Maciej Kajak(OrlikLublin)
1:52,67
(1998, 1999 i 2000), która zyskała zresztą
arenie. Po całej serii medali w poszczegól2. GrzegorzMróz(MKP S?.CZeein)
1:53,43
wygrywając trzy razy z rzędu pierwszy
nych kategoriach młodzieżowych teraz Gą
3. Michał Rokicki (Victońa Racibórz)
1:53,50
puchar na własność, dwa razy „Czwórka"
sior potwierdził swój wielki talent także
5. Lukasz Gąsior (Polonia Warszawa)
1:54,76
(1994i 1996)i,,Jedynka"(l997i2002)oraz
wśród seniorów.
• 50 m stylem wJ>ietownn:
,,Dwójka" (1995) i Pijarska (2001).
Łowiczanin trzy razy stawał na najwyż
I. Mariusz Siembida(AZS AWFiS Gdańsk) 26,03
Chłopcy z klas IV - 25 m stylem
szym stopniu podium. Tritnnfował na 50
2. Przemysław Wilant(SłowiankaGorzów) 26,73
grzbietowym.
metrów stylem dowolnym bijąc jednocze3. Pnemysław Rumianowski (Novi1a-IOZ. Góra) 27 ,34
śnie rekord Polski juniorów do lat 17 i 18,
4. Lukasz Gąsior (Polonia Warszawa)
52,11
• Chłopcy - klasy IV:
wygrał takż.e na dystansie dwa razy dłuż
1. Rafał Rogowski (SP 7)
• S7.tafeta 4x100 m stylem dowolnym:
18,81
szym, a trzecie złoto wywalczył w polonij1. Polonia Warszawa
3:29,38
2. Michał Wójt (SP 2)
23,45
2. Trójka Łódź
3. Daniel Jabłoński (SP 2)
3:29,74
24,46 ntj sztafecie 4xl00 metrów stylem dowolnym (Gąsior, Jan Chmura, Jacek Ka3.AZSAWFWa=.wa
3:33,72
• SZTAFETA 8x25 m·
I. SP 1 Łowicz
• S7.tafeta 4x200mmtemdowolnym:
2:37,58 czyński i Bartłomiej Miziak). Dwa ko7:46,43
2. SP 2 Łowicz
2:52,09 lejne medale zdobył takż.e w sztafetaCh: sre- Swój wielki talent Łukasz Gąsior I. Słowianka Gorzów
7:48,92
3. SP 7 Łowicz
3:06,27 brona dystansie 4xl00 m stylem zmien- znowu potwierdził w Gorzowie Wiel- 2.AZSAWFWa=.wa
3. Polonia Warszawa
7:49,91
4. Pijarska SP KP
3:09,41 nym (Gąsior, Mariusz Winogrodzki, kopolskim kolekcją medali.
• Sztafeta 4x100 m stylem zmienPrzechodni puchar Dyrektora Pływalni Miziak i Kaczyński) oraz btąz w sztafecie
Miejskiej w Łowiczu drugi raz z izędu wy- 4x200 m.stylem dowolnym (Gąsior, Chmu- tej wystartuje Gąsior, który szykuje ·teraz rum;.
formę na przełom lipca i sierpnia (31.07 I.AZS AWFiS Gdańsk
walczyła ekipa Szkoły Podstawowej Nr I, ra, Paweł Rumin i Miziak).
3:51,93
Po zawodach tych wyłoniona została tak- 3.08.2003).
2. Polonia Warszawa
a w zwyci<(Skiej sztafecie popłynęli: Dorota
3:54,38
Chłopcy z klas V - 25 m stylem Pietrzak, Wiktoria Michalska, Dominika że reprezentacja Polski na Mistrzostwa
• 50 m stylem dowolnym:
3. Jordan Kraków
3:56,45
23,66
grzbietowym.
Strach, Kasia Cicha!, Arkadiusz Skowron, Europy Juniorów w Glasgow. W imprezie 1. Lukasz Gąsior (Polonia Warszawa)
Paweł A. Doliński
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2. Anna Wiernicka (GP 1)
46,53
3. Agnieszka Chojnacka (Pijarskie) 49,31
Nowy rekord mistrzostw ustanowiła
Paulina Szymczak (GP 1).
• Chłopcy - rocznik 1989:
!. Adam Waligórski (Pijarskie)
42,85
2. Erwin Plichta (GP 1)
43,01
3. Piotr Malczyk (Pijarskie)
53,13
Rekord mistrzostw należy do Sebastiana
Kapusty (GP 1), który w ubiegłym roku
uzyskał czas 38, 72 s.
• Dziewcr&ta - rocznik 1988:
!. Małgorzata Obrębska (Pijarskie) 47,27
2. Magda Wajk (GP 1)
50,0 I
3. Maria Gawrońska (GP 4)
62,66
Rekord mistrzostw należy od ubiegłego
roku do Joanny Błażejczyk (GP I) i
wynosi nadal 45,95 s.
• Chłopcy .: rocznik 1988:
I. Sebastian Kapusta (GP t)
37,79
2. Filip Jankowski (GP 2)
43,48
3. Jan Więcek (GP 2)
48,86
Nowy rekord mistrzostw ustanowił
Sebastian Kapusta (GP 1).
• Dziewcr&ta - rocznik 1987:
!. Martyna Kosiorek (GP 2)
45,44
2. Agnieszka Makoś (Pijarskie)
52,22
3. Magda Czapnik (Pijarskie)
57, 18
Nowy rekord mistrzostw ustanowiła
Martyna Kosiorek (GP 2).
• Chłopcy - rocznik 1987:
I. KrzysztofSzwarocki (GP 1)
33,97
2. Robert Krupiński (GP I)
41,35
3. Marcin Kowalczyk (GP 2)
43,57
Nowy rekord mistrzostw ustanowił
Krzysztof Szwarocki (GP I).
DOWOINY - JOO M:·
• Dziewcr&ta - klasa otwarta:
!. Anna Wiernicka (GP 1)
1:41,96
2. Magdalena Jagoda (Pijarskie) I :48,98
3. Małgorzata Obrębska (Pijarskie) I :50,39
Rekord mistrzostw 1:24,51 minnależyod
2002 roku do Magdaleny Wiemickiej
(GP 1).
• Chłopcy - klasa otwarta:
!. Hubert Kapusta (GP I)
I :08,64
2. Sebastian Kapusta (GP I)
1: 11,02
3. Marcin Kotarski (GP 2)
I: 16,40
Nowy rekord mistrzostw ustanowił
Hubert Kapusta (GP I), który poprawił
dotychczasowy wynik o prawie dwie
sekundy.
KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA:
!. GP I Łowicz
94
2. Pijarskie GP KP Łowicz
53
3. GP 2 Łowicz
32
4. GP 4 Łowicz
12

Gąsior mulimedalistą

i z rekordem
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WHUCIE JEST CHtODNIEJ
Ale nasz coach podkreślał również fakt,
że młodzi warszawianie nie przegiywająjuż
każdego meczu trzema, czterema bramkami. Nabrali doświadczenia, ogrania i najczę
ściej tracą najwyżej jednego gola w meczu.
I pocz.ątek meczu wcale nie zapowiadał
spacerku biało - zielonych. Wręcz przeciwnie. Do 20. minuty to miejscowi mieli przewagę, ale na szczęście nie wynikało z niej
zbyt wiele. Tylko raz w 18. minucie Robert Nowogórski musiał zaprezentować
swojeumiejętności. W24. minuciewreszcie
bramka dla Pelikana Około 23. metra od
bramki Pawła Szewczyka faulowany był
Krzysztof Skowroński. Do piłki podszedł Krzysztof Durka, który posłał na
bramkę Hutnika potężną „bombę" i golkpier z w Warszawy mógł jedynie bezradnie
patrzeć, jak futbolówka 117.epocze w siatce.
Popularny ,,Katon" udowodnił,. że fantastyczna bramka w meczu ze Zniczem w
Łowiczu nie była dziełem przypadku. Należy się cieszyć, że mamy wreszcie piłka
rza, który potrafi silnie celnie kopnąć ze stałego fragmentu giy. Po objęciu prowadzenia
łowiczanie zaczęli grać spokojniej i kontrolować boiskowe wydarzenia W 29. minucie
po rzucie rożnym główkował Robert Rzeczycki - pomylił się o centymetry., Młodzi
hutnicy stracili już trochę impet i nie biegali
tak ochoczo jak w pierwszych minutach
meczu. Jeszcze ten upał... Do przerwy nic
sięjuż ciekawego nie działo, ale kibice z Ło
wicza raczej nie przewidywali innego scenariusza jak zwycięstwo swoich piłkarzy.
Druga połowa to już zdecydowana dominacja Pelikana - kolejny zdobyty gol i kilka okazji do kolejnych bramek, choć i Hutnilc nie pasował. Gdyby nieco precyzyjniej
IUż po przerwie głową uderzał Daniel Mał
kiewicz, pewnie byłby remis. W 50. minucie pokazał się nasz najskuteczniejszy pił
karz. Długie ~ie od jak zwykle dobrze
grającego kapitana ,,Ptaków" Roberta Wilka. Do piłki na pizedpole wychodzi bramkmz hutników ijeden z obrońców. I golkpier
taknieszczęśliwiewybijałfutbolówkę,żeta
trafiła w głowę kolegę z drużyny i wróciła w

stronę bramki gospodarzy. Podbiegł do niej
,,Skowron" i bezproblemu umieścił w siatce. To chyba najłatwiejsze w tym sezonie
trafienie łowickiego napastnika. Trzeba pochwalić Krzyśka, bo choć nie zdobywa

poprowadził biało-zielonych

ostatnio efektownych gol~ to jest zawsze
tam gdzie powinien, piłka szuka go w polu
karnym, a to cecha najznakomitszych snajperów. W 50. minucie Skowroński miał szansę na podwyższenie wyniku. Indywidualna akcja Wilka. Robert najpierw przejął pił
kę w środku pola a potem miflął dwóch
obrońców gospodarzy, a Rafał Rogulski
nie widząc możliwości powstrzymania ło
wiczanina sfaulował go w polu_karnym. Do
,jedenastki" podszedł Skowroński, ale uderzył za lekko i w środek bramki i górą tym
razem Szewczyk. Zresztą do końca meczu
pierwszoplanową postacią na boisku był
właśnie numer 1 z Warszawy. W 74. minucie bardzo ładną, zespołową akcję zepsuł
Skowroński. Ale jeszcze lepszą sytuację kilka minut potem zaprzepaścił Jarosław
Tafliński. Będąc sam na sam z Szewczykiem s!I7.elił mało precyzyjnie i wciąż goście prowadzili tylko 2:0. W odpowiedzi
akcja gospodarzy i w ostatniej chwili interwencja Łukasza Chlebnego, który wybił
piłkę napastnikowi miejscowych Wynik
utrzymał sięjuż do końca
Łowiczanie pojechali po zwycięstwo i
plan zrealizowali. Trener Bańkosz obiecał ogrywać juniorów i rzeczywiście robi
to konsekwentnie, choć myślę, że mógł
dać nieco więcej czasu Chlebnemu czy
Pawłowi Kutkowskiemu by pokazali

Szachy- UKS Pijarski Łowicz

czy są w stanie podjąć trzecioligowa walkę.
Teraz w niedzielę mecz z Wigrami. Pelikan gra już tylko o prestiż, przybysze z
Suwałk też, bo spadli z ligi. Ale na pewno
będą emocje.„
Bogusław Bończak

O meczu po meczu:
Asystent trener - stanisław Nezdrobardzo wygrać, by utrzydobre miejsce w tabeli. Ale wiedzieliśmy, że Hutnik już nie przegiywa tak łatwo
jak na początku rozgiywek. I wmzawianie
udowodnili, że rzeczywiście wcale nie tak
łatwo z nimi wygrać. Trzeba pochwalić naszych chłopaków, bo warunki do giy były
fatalne. Graliśmy o godz. 11.00 w samo
południe, żar lał się z nieba, więc ciężko się
biegało. Teraz pojedynek z degradowanym
już zespołem z Suwałk. Zapraszam wszystkich kibiców.
Krzysztof Skowroński: Nie graliśmy
jakiegoś wielkiego futbolu, ale na prawdę w
takim słońcu gra się nie łatwo. Zdobyłem
swojego 13. gola w tym sezonie, choć to
bardziej zasługa przeciwnika niż moja Chcemy już do końca wygiywać a ja postaram
się dorzucić jeszcze jakieś trafienia, by nie
zatrzymywać się na pechowej liczbie zdo(p)
bytych goli.
Chcieliśmy

pa:

mać

dok. ze str. 32

Łowicki

Walczyli w łodzi i towiczu na

L6dź, 24 maja. W przestronnych salach
Łódzkiego Domu Kultury z okazji Dnia
Oz.iecka przy ul. Wspólnej został rozegra-

ny turniej szachowy dla dzieci do lat 13.
Wystartowało w nim blisko czterdzieści
zawodniczek i zawodników, w tym prawie
cała czołówka województwa łódzkiego.
Grano tempem 2x l O minut na dystansie
dziewięciu nind
Łowicz był reprezentowany pnez Kacpra Pioruna oraz Jakuba Podrażkę
(obaj UKS Pijarski KS). Kacperjeszcze raz
udowodnił, iż należy do ścisłej czołówkika
dry młodzików i wygrał zdecydowanie
)VSZystkie partie. Jakub, który zaczął naukę
giy w szachy niecałe trzy miesiące temu i
UC7.eStniczył w takim turnieju po raz pierw'Ol'/ wywalczył24 miejsce. Jego zapał i chęć
dalszej nauki stanowi dobrą prognozę na
przyszłość.
Łowicz, 31

maja. W ramach N Łowic
kiej Parafiady Dzieci i Młodzjeży, któramiała

miejsce w Pijarskiej Szkole Podstawowej
Królowej Pokoju odbył się tumiej szachowy dla dzieci i młodzieży. Na starcie stanęło
25 młodych szachistów i szachistek, którzy
rozegrali dziewięćrund-każdatrwała2xl0

minut Poza zawodnikami z powiatu łowic
kiego(najliczniejsz.aekipaprzyjechałaz Nieborowa) zjawili się także szachiści z Lodzi,
Głowna i Zgierza
W kategońi „open" wygrał Paweł Woj·
ciechowski (ranking 2000) - GOK Zduny który zdobył 9 pkt, przed wyżej notowanym Andrzejem Goszczyńskim
(2031) - Polonia Andrzejów - 8 pkt W kategońi młodzikówwygrał Kacper Piorun
( 1800) - UKS Pijarski - 7 pkt, przed Łuka
szem Dudzińskim (1400)- Pałac Nieborów - 5,5 pkt. W rocznikach 1993 i młodsi
pierwsze miejsce wywalczył Maciej Ja.
rosiński (1000) - UKS Pijarski - 5 pkt
przed Radosławem Kubiszewskim
(1200)- Pałac Nieborów - 4,5 pkt. NajlepsząjwńorlcązostałaAgata Piorun (1600)UKS Pijarski - 5 pkt, przed Anną Syncerek ( 1100)- Szach-Centnnn Łódź-4,S pkt.
Zawodyzostałyrozegranewbardzo sportowej i gorącej atmosferze, o czym może
świadczyć fakt, iż niektórzy zawodnicy byli
bardziej wyct.erpani na finiszu niż ich koledzy - siatkarze i koszykarze, którzy walcz.yli w tym samym czasie na parlciecie.
Agata

do kolejne-

31

- 28. kolejka li/ ligi

Czyiby iui wszystko iasne?
m

O: I - Tomczyk (43), 0:2 - Maciej Orłow
ski (61).
•POLONIA Il Warszawa-OKĘCIE
pizypieczętowała już swój awans do TI ligi,
a w w strefie spadkowej „umocniły się'' Warszawa0:3(0:1)
O: I -Andrzej KaJpimki (27), 0:2- Maciej
Hutnik, Wigiy, Polonia II i Olimpia
w28. kolejce m ligi padło tylko 14 bra- Tataj (60), 0:3 - Maciej Tataj (82).
• UNIA Skierniewice - MKS Mława
mek (średnia na mecz - 1,75), a łącznie w
tym sez.onie s!I7.elono 542 gole w 216 me- 2:2(2:0)
1:O - Wiliam Bassey ( 1), 2:0 - Rafał Kucrach (średnia na mecz 2,51 ).
biak (35), 2: l - Jarosław S1lllyt (5 l kamy),
28. kolejka III ligi:
•WIGRY Suwałki-GWARDIA War- 2:2 - Mikłowski (56).
• JAGlELWNIA Białystok - GOSszawa 1:1 (1:0)
1:O - Rafał Trocki (33), 1: 1 - Marek Le- SO-STAL Głowno 3:0 (1:0)
l :O- Wojciech Kobeszko (31),2:0- Wojwandowski (87).
• MAZOWSZE Grójec - ZNICZ ciech Kobeszko 64), 3:0-ŁukaszTyczkow
ski (79).
Pruszków 2:1 (0:0)
•WARMIA Grajewo- MZKS Koziel:O-AdamKomorowski(55),2:0- Adam
Komorowski (75), 2:1 - Maciej Milewski nice 1:0 (1:0)
I :O - Tomasz Radziński (6).
(80).
• HUTNIK Warszawa - PELIKAN
•OLIMPIA Elbląg-LEGIONOVIA
Wydaje się, że w naszej grupie ligi już
się chyba wszystko w)'.jaśniło ... Jagiellonia

Łowicz 0:2 (0:1)

Legionowo 0:2 (0:1)

Kapitan zespołu - Robert Wilk
go zwycięstwa.

SPORT

1. Jagiellonia Białystok (1) 28
2. Gwardia Warszawa (2) • 28
3. Okęcie Warszawa (3)
28
28
4. MZKS Kozienice (4)
5. Pelikan Łowiei: (5)
28
28
6. Warmią Grajewo {7)
7. GOll$0-Stał Głowno (6}
28
28
s, M.aiows_;a Grpj,ec (9)
9. Unia Skierniewice (8)
28
10. Legionovia (12)
28
11. MKS Mława (10)
28
28
12. Znicz Prusz,ków J11)
>'28
13. Ol~ ElbląiJ (13)
28
14. Polonia U W-wa (14}

15. Wigry

Suwałki

{15)

16. Hutnil\ Warszawa (1&)

28
28

(p)

50:15
43:20
40:19
46:25

32

40:29

30

45:29
30:27
31:31
36:38
34:33
28:32
39:46

23
21
27
24
28
24
27

25:47

18

8:25

39:52
3():42

11

22

11:88

"2

20:27
11:28
9:53

16:6
15:15
19:13
21:1
13:17
22:12

35
32
26

1~;14

11:20
15:2i
.9:21

12:22
15:34

Po nazwie dmżyny podano: w nawiasie miejsce po poprzedniej kolejce, ilość meczów, punkty,
stosunek bramek, ilość zwycięstw, remisów i porażek oraz ilość meczów, punktów i stosunek
bramek w meczach u siebie i na wyjazdach, Mistrz awansuje do li ligi, a Ili ligę opuszczą trzy
ostatnie zespoły oraz ewentualnie grono to powiększą spadkowicze z li ligi.

kolejkę

Zaprasz.amy na 29.

Wigry w

sobotę

Przed nami przedostatnia odsłona rywalizacji ID-ligowców .. , Już w sobotę o godz.
16.00 na stadionie przy ul. Starzyńskiego 61
8 Pelikan zagra ze zmierzającymi do N ligi
Wigrami Suwałki.
W nmdzie jesiennej w Suwałkach padł
wynikremisowy 1:1 (O:!), a bramki strzelili wówczas Daniel Ołowniuk (83) dla Wigier i Sławomir Lewicki (40) dla Pelikana. W poprzednim sezonie natomiast łowiczanie wygrali na własnym
stadionie 3: I (br.: Arkadiusz Gondzia,
Szymon Pińkowski i Robert Wilk - Sła
womir Świstek) oraz ulegli na wyjeździe
I :4 (br.: Piotr Andrzejewski, Tomasz Sił-

Ili ligi:

o godz. 16. OO

kowski, Zbigniew Szugzda i Rafał Trocki
- Arkadiusz Świętosławski).
29. kolejkaffiligi(weekend-7-8czerwca 2003 roku): PELIKAN Łowicz - WIGRY Suwałki (sobota, godz. 16.00),
MZKS Kozienice - HUTNIK Warszawa
(jesienią padł wynik 5:2), MKS Mława WARMIA Grajewo (l :4), OKĘCIE Warszawa - MAZOWSZE Grójec ( 1:O),
ZNICZ Pruszków- OLIMPIA Elbląg (I :2),
GWARDIA Warszawa-POLONIAIIWarszawa (2: I), LEGIONOVIA Legionowo GOSSO-STAL Głowno (O: I), UNIA Skierniewice - JAGIELLONIA Białystok (0:4).
(p)

Noiskutecznieisi strzelcy w 111 lidze:

akcent

•
1nauguraqę

•

W kategorii młodziczek w wadze do 48
kg Klaudia Kubuj (GP 4 Łowicz) zajęła
trzecie mitjsce, ado 52kgMalgorzata Kacprzak (GP 3 Łowicz) była piąta. Trzecie
miejsca zajęły wśród dzieci w kategorii do
40 kg Maja Wasilewska i w kategorii do
43 kg Michalina Dziedzic (SP 2 Łowicz),
a w wadze do 52 kg Aleksandra Antosik
(wszystkie SP 2,Łowicz) była czwarta oraz
w wadze do 55 kg Błażej Strembski (ŚP
I Łowicz) był piąty.
Trener Sikorski po zawodach tych powiedział: Jfyniki te nie obrazująjeszcze w
pe/nipotencjalu łowickiej drożyny. ponieważ
kilkakrotnie nasre zawodniczki prowadziły
}o/Soko w walkach o ~ miejsca, a w
ostatniej chwili przez nadmiar brawury
"wpadały" w końcówce walki. Wróży ta
dobrze, bo ofensywrry styl walki doraźnie
przynosi porażki, ale pozwala wwodnikowi
rozwijać się. fJYstarczy teraz zdobyćjeszcze
trochę więcej rutyny i przyjdą większe sukce-

21 - Kobeszko (Jagiellonia); 13- Krzysztof Skowroński (Pelikan); 12 - Seremak
(Kozienice), Żukowski (Warmia); 11 - Bilke
(Kozienice); 1O- Rogalski (MKS Mława),
Sobolewski (Warmia); 9 - Gołębiewski
(Gwardia), Miąszkiewicz (Gwardia); 8 Krystian Bolimowski (Pelikan 4/ Stal 4);
min. 6- Wiktor Wiśniewski (Stal); min.
4 - Sławomir Lewicki, Robert Stankiewicz, Robert Wilk (wszyscy Pelikan);
min. 3.-Arkadiusz Gondzia, Marcin
Janeczko (obaj Stal), Austin Hamlet
(Pelikan); min. 2- Krzyszlof Durka, Robert Rzeczycki (obaj Pelikan), Przemysław Białas, Grzegorz Gorący, Krzysztof Pakulski (wszyscy Stal); m.in. I -Piotr
Gawlik, Michał Plichta, Tomasz Rembowski i Jarosław Talliński (wszyscy
Pelikan), Baba Yahuza, RafałBemaciak,
Bartosz Gajewski, Grzegorz Grącki,
Luke Uzoma, Maciej Malinowski, Andrzej Michalczuk, Marcin Skrydalewicz (wszyscy Stal).

Stankiewicz; 2 - Grzegorz Durka, Piotr
Gawlik, Robert Rzeczycki, Macitj Sowiń
ski; 1 - Dominik Cuczko, Austin Hamlet,
Sławomir Lewicki, Tomasz Rembowski,
Krzysztof Skowroński.

Czerwone kartki w KS nPelikann:
1 - Krystian Bolimowski, Piotr Gawlik i
Jarosław Tafliński.

Najlepsi wKS lelikon":
154 - Nowacki (27-27); i51 - Styszko
(26-26); 141 - Rz.eczycki (27-27); 138 Hamlet(26-26); 137-Stankiewicz(26-26);

123-Skowroński(24-21); 115-Nowogórski (20-2.0); 109 - Jarosław Tafliński (2519); 105 - Lewicki (20-19); 84 - Walczak
(22-17); 81-Bolimowski(l3-13);74-Wilk
(12-11);68-Rembowski (24-14); 66-Gawlik (16-15); 65 - Krzysztof Durka (15-12);
44- Sowiński (6-6), Grzegorz Durka (18-9);
14 - Gospoś (3-2); 8 - C7.eezko (5-2); 5 Michał Plichta (14-1 ); 2- Dziedzic (1 -1); O
: Cipiński (1-0), Chlebny (2-0), Kutkowski
(2-0), KrzysztofTafliński (7-0).
7 - TomasŻ Styszko; 5 - Krzysztof DurW nawiasie podano ilość meaów, w któka, Dariusz Nowacki, Jarosław Talliński, rych dany zawodnik występowal oraz ilość
(p)
(p) Jarosław Walczak, Robert Wilk; 4 - Robert meaów, w których zdobywałpunkty.

sy ...

Żólte kartki wKS „Pelikan":

! Nowy Łowiczanin Tygodnik Ziemi Łowickiej . Edycja wspólna z tygodnikiem .Wieści z Głowna i Strykowa ". Wydaje : Oficyna Wydawnicza .Nowy Łowiczanin" s.c. Wojciech Waligórski , Ewa Mrzygłód-Waligórska ,
!

99-400 Łowicz, ul.Pijarska 3a, tel./fax 837-46-57, e-mail: redakcja@nowlow .pl, adres dla korespondencji: skrytka pocztowa 68. Redakcja w Łowiczu : Redagują: Wojciech Waligórski (redaktor naczelny),
Ewa Mrzygłód-Waligórska (sekretarz redakcji) . Dziennikarze : Marcin A . Kucharski , Paweł A . Doliński {sport), Tomasz Bartos, Mirosława Wolska-Kobierecka, Marta Kolas. Wojciech Czubatka .
Stale współpracuje: asp. sztab. Witold Janeczek {kronika policyjna) . Index: 326097 - dotyczy sieci .Ruch". Redakcja zastrzega sobie prawo zmiany tytułów nadsyłanych tekstów oraz dodawania śródtytułów.
OGŁOSZENIA I REKLAMY: przyjmujemy telefonicznie i faxem {tel./fax 837-37-51, teł. 830-34-08) lub osobiście w biurze ogłoszeń, ul. Pijarska 3a, codziennie w godz. 7-18, w soboty 8-14, w Głownie : ul. Swoboda
4, pn.-pt. od 10-16. OGŁOSZENIA DROBNE: przyjmowane są także w innych punktach, wymienionych na stronie 1. Skład tekstu własny.
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Bieg trzeźwości iui 14 czerwco
XI Łowicki Bieg Trzeźwości organizowany przez Łowickie Stowarzyszenie Abstynenckie ,,Pasiaczek" i Ośrodek Sportu i
Rekreacj~ odbędzie się w sobotę, 14 czerwca włowickimparlruBłonie. Infuonacje,:ęo..
szenia i pobieranie numerów sportowych
prz.ewidzianowgodz.10-11 ws:iedzibie,,Pasiaczka" w muszli koncertowej, biegi rozpoczną się o godz. 10.45 i trWaÓ będą do

13.30. W programie XI Łowickiego Biegu
zaplanowano biegi dla przedszkolakówna dystansie 250 m, dla biegaczy
starszych będą bi~ dłuższe - 500 m, 1OOO
m, 1500 m, 2500 m Na zakończenie impre.
zyw godz. 12.30-13 ~e się najdłuższy
bieg główny. Wręczenie nagród i podsumowanie imprezy zaplanowano na godz. 13.30,
(mwk)
Trzeźwości

Koszykówka - Puchar Burmistrza Miasta Łowicza

Puchar dla .FiK·Sportu
• FiK-SPORT Zduny - PZU-SPORT
64:53(13:11,10:15, 21:11, 20:16)
FiK: Jacek Filiński 19 (lx3), Marcin Ranachowski 14 (lx3), Krzysztof Stelmaszczyk 14,Tomasz Jackowski 8 i Tomasz
Maciak oraz Jacek Murawski 5 (lx3) i Michał Kawczyński 4.
·
PZU: Marcin Zwierz 16 (4x3), Tomasz
Charążka 13, Rafał Grażaka 12 (2x3), Dawid Tataj 6 i Marcin Osiński 3 (lx3) oraz
Marek Mucha 3.
Łowicz, 30 maja Na zakończenie sezonu
amatorskiej koszykówki w Łowiczu roz.egrano finał Pucharu Burmistrza. Rywalizowały w nim tylko dwie czołowe drużyny

Kolejny dobry mecz Austina Hamleta.

Piłka nożna

- 28. kolejka Ili ligi

łowickiejALK-i-mistrzidrugiwicemisttz.

WHUCli JiST CHtODNliJ
• HUTNIK War'S7Jlwa - PELIKAN
0:2 (0:1)
O: 1- Krzysztof DUika (24), 0:2 - Krzysztof Skowroński (51).
Hutnik: Sz.ewczyk - Dworski (46 Gnoiński), Gacek, Górski - Grzywac7,, Kamiń
ski, Sadowski, Rogulski, Gajowniczek
(46 Zalewski) - Małkiewicz (72 B. Szymaniak), B. Szymaniak.
Pelikan: Nowogórski 5 - K DUika 6, Rzeczycki 5, Styszko 5, Nowacki 4 - Walczak
5 (75 Chlebny), J. Talliński 6, Wille 6, HamŁowicz

let 5 - Skowroński 5 (85 Kutkowski),
G. DUika 4 (88 K Talliński).
~owali: Rutkowski jako główny oraz
Halalaburda i W!Ślliewski (Poznań) . .żółte
kartki: Gacek, Rogulski- Hutnik oraz Wilk
(5)-Pelikan. Widz.ów: 150.
Warszawa, 31 maja. Upał jaki panował w sobotę na długo zapadnie w pamięć łowickich graczy. Pojechali do Warszawy, do -Hutnika, więc trudno był spodziewać się innej temperatury jak tej właściwej dla pieców hutniczych ... Ale nasi

piłkarze

zgodnie twierdzili, że nawet
w hucie jest chłodniej ...
Tym razem wśród łowickich graczy
zabrakło Roberta Stankiewicza. To
efekt kary za żółte kartoniki. Poza tym
trener Wiesław Bańkosz dysponował
pełnym składem i zapowiadał, że do stolicy jedziemy po trzy punkty. Wiadomo
- ostatni zespół w tabeli, tylko dwa zdobyte punkty, więc powinno być miło, ła~
. two i przyjemnie.
dok. na str. 31

Podobnie jak w poprzednim roku puchar
trafił do FiK-Sportu. W tamtym roku FiK
zajął w lidze drugie miejsce. W tym sezonie
koszykarze tej ekipy odnieśli podwójne
zwycięstwo zdobywając mistrzostwo
ALK-i i Puchar Burmistrza. Tegorocznym
rozgrywkom towarzyszyło małe zainteresowanie kibiców. Na finale Pucharu na hali
mogliśmy policzyć kibiców dosłownie na
palcach jednej ręki. No ale niema się co dziwić, na dworze temperatura 30 stopni, więc
siedzenie w dusznej s3li do przyjemności
nie należy.

Mecz o Puchar Burmistrza nie był zbyt
emocjonujący. Pierwsza i druga kwarta była

wyrównana. W chużynie PZU najskuteczniejszy wtym czasie był Marcin ZWierz,
który trzy razy trafił zza linii 6,25 m. O
porażce PZU zadecydował trzecia część
spotkania. Ekipa Rafała Grażki przez siedem minut nie potrafiła zdobyć kosza. Ry·
wale za to w tym czasie IZUcili dwanaście
„ocz.ek" i wyszli na prowadzenie 39:26. Od
tego momentukontrolowaliprzebiegmeczu
W czwartej kwarcie ekipa Wojtka Flor·
czaka cały czas utrzymywała dziesięcio
punktową przewagę. Była to głównie z.a.
sługa Jacka Filińskiego, któ.ry cz.ęsto fau.
lowany stawał na linii rzutów wolnych i
wykonywał je skutecznie. Na dziesięć rzu.
tów spudłował tylko raz. Mimo pogoni
PZU nie udało się dogonić rywala i meci
ostatecznie zakończył się zwycięstwem FiK
Sportu 64:53.
Po tym spotkaniu w imieniu dyrektora
OSiR - Zbigniew Łukawski wręczy!
przedstawicielom zespołów puchary za
wyniki w ALK i Puchar Burmistrza Ło .
cza. Łowicka ALK-a, po której widać, i.e
zainteresowanie koszykówka spada powrój
ci na łowickie parkiety dopiero za rok.
7higniew Łaz.insld

Judo - Międzynarodowy Turniej z okazji Dnia Dziecka

.Łowicki

akcent na inaugurację

Łódź., 31 maja. W hali sportowej Uni. wersytetu Medycznego w Łodzi odbył się
zorganizowany przez Łódzki Policyjny
Klub Sportowy „Gwardia" Międzynarodo
wy Turniej JUdo Młodzików i Dzieci z okazji Dnia~ecka. Turniej był bardzo mocno
obsadzony, a wzięło w nim udział ponad
czterysta zawodniczek i zawodników z
ponad pięćdziesięciu klubów, w tym kilka
ekip zagranicznych: Erfurter Judo Club EV
(Niemcy), ZTS Judo Club Martin (Słowa
cja), 1.oksa Judo Club (Estonia), Vom Judo-

Prognoza pogody dla rejonu

r

mogą być g.vałtowne
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Wtdzialność dobra, w opadach słaba.
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opady deszc:zu i burze, które lokalnie

5-11 czerwca
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CZWARTEK-PL\lEK:
Słonecznie oraz upalnie, ale w piątek będzie się chmurzyć oraz

str.

Łowicza

SYTUACJA SYNOPTYCZNA: Pogodę regionu kształtuje skraj
układu wyżowego, który sprowadza bardzo ciepłą masę.

występować będą przelotne

rii polskiego judo nadano zaledwie 41. osobom. Doskonała jakość pokazu zaowocowałacisz.ątak rzadko wśród dzieci w trakcie
pokazu, a gromkimi brawami na końcu.
Natomiast później licznymi gratu1acjanli dla
naszego trenera za doskonałość pokazu i
za zachowanie takiej sprawności w tym
wieku (trener Sikorski ma 62 lata). Wyniki ekipy łowickiej w turnieju też należy
uznać za obiecujące biorąc na uwagęjego
poziom.
dok na
31

. klubi Rei (Estonia), Moskiewski Klub Judo
(Rosja) i Ippon Veselka (Ukraina).
Turniej rozpoczął się akcentem łowickim.
W ramach uroczystego otwarcia na prośbę
organizatorów trener łowickiego Zrywu Maciej Sikorski wykonał pokaz Kodokan Goshin Jutsu - układu technik judo
wykonywanego tylko przez nielicznych
mistrzów. Przypomnijmy, że trener Sikorski ma stopień określający poziom umiejęt
ności technicznych 5 DAN. Tak wysoki
poziom w blisko pięćdziesięcioletniej histo-

: ' Płock ,,.,,,
Wiatr południowo-wschodni, skręcający na zachodni, słaby do
)'
umiarkowanego.
; Gostyni11 +30/ +24
W czasie burz silny i porywisty !
/ ·
O
Temp. max w dzień: + 28°C do + 30°C.
r="'·
Temp. min w nocy: + 16°C do + 13°C.
Kutno•
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SOBOTA·HIEDZJELA:

~

chmurzyć oraz wystąpią przelotne opady deszc:zu

~ +SO/ +25

Słonecznie oraz ciepło, ale miejscami będzie się

i burze, które lokalnie

mogą być gwałtowne!

Widzialność dobra, w opadach słaba.
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Wiatr z kierunków zachodnich, słaby do umiarkowanegu. ·

~,::~i:!~1t~~~~

+ 24 •c.
Temp. min w nocy: + 14°C do + 12°c.

PONIEDZIAŁEK·ŚRODA:

Słonecznie oraz coraz cieplej, ale lokalnie może się chmurzyć
oraz przelotnie popadać deszcz, możliwa burza.
Widzialność umiarkowana do dobrej, zamglenia.

Wiatr z kierunków południowych, słaby do umiarkowanego.
Temp. max w dzień: + 24°C do + 27"C.
Temp. min w nocy: + 15°C do + 12°C.
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PROGNOZA BIOMETEOROLOGICZNA:
Upalna aura na ogół niekorzystnie wplywa na nasze sa
mopocwcie. Objawami meteorotropowymi będzie wciąg
dnia drażliwość, obniżona sprawność umysłowa i psychic:z
na, będzie upalnie i duszno, co może być obciążające dl
osób ze schorzeniami układu krążeriia.

~7Cirwta;

- Fortuna, godz. 19.ZO; Księżak. Łowicz
• 10.00 - stadion Pelikana w ŁowiC'iu, Radni l.dlttly, godz. 20. l O: Słudwia~
ul.8tarzyńskiego618; meczpiłkino~skier Kościelny - Oldboy Placehtja. Pauza: Ol
niewickiej klasy okręgowej juniorów: Peli- boy Złaków Borowy.
kan Łowicz- Widok Il Skierniewice;
Sobofa, 14 ą.f.l'WQł;
• 16.00 - stadion Pelikana w Łowi
• 10.00 - paik ,,Błonie" w Łowiczu;
czu, uL Starzyńskiego 618; mecz 29. ko- Łowicki Bieg Tn.eźwoSci o Puchar
lejki ID ligi piłki nożnej: Pelikan Ło strza Łowicza;
wicz - Wlgl'y Suwałki;
• IO.OO - stadion Pelikana w ŁowiCZ!ł
Njedzłęla 8 cr.erwca:
ul. Starzyńskiego 618; meczpiłki nożnej ski<l'
• I I.OO - stadion Pelikana w Łowiczu, niewickiej klasy okręgowej orlików: PelikaD
ul. Starzyńskiego 6/8; mecz piłki nożnej rr Łowicz - Marovia Rawa Marowiecka;
wojewódzkiej ligi,,Deyny": PelikanLowicz
• 11.30 - stadion Pelikana w Łowiczu,
ul. Starzyńskiego 6/8;meczpilkinożnej skietl
-ChKSŁódź;
• 13.00 - stadion Pelikana w Łowiczu, niewickiej klasy okręgowej orlików: Pe!ikal
ul. Starzyńskiego 6/8; mecz piłki nożnej I Łowicz - Unia Skierniewice;
wojewódzkiej ligi ,,Michałowicza": Pelikan
• 16.00 - stadion Pelikana w LowicZlj
Łowicz - ChKS Łódź;
ul. Starzyńskiego618;meczpi1kinożnej ski~
· • 16.00 - stadion Pelikana w Łowiczu, niewickiej klasy okręgowej juniorów: Pe
ul. Starzyńskiego 618; meczpilkinożnej skier- kan Łowicz • Surfpol Wołucza;
niewickiej klasy okręgowtj seniorów: PeliNtedzida, 22 ą.erwc:a:
kan Il Łowicz - Macovia Maków;.
• 10.00 - Park ,,Błonie" w Łowie
• 16.00 - boisko ZSR w Zduńskitj Dą I turniej Otwartych Mistrzostw Łowicza
browie; 2. kolejkaZduńskitj Ligi Piłki ]lłoż plażowej piłce sialkowej;
hej Oldboyów: godz. 16.00: MC Zduny • 16,00 - stadion Pelikllna w Łowie
'El!s-.58 S~enice, godz. 16.5,P:;~eraŁo u1, Starzyńskiege6/8;.mee;łpiłkinożnejSki
wicz - lskra ł.aźnlki, gpdz. 17,?ł<):;;A:grpma niewickiej klasy o~pwęj Seniorów: Pe
U>wicz-Batmiin, godz. 18.~; I?SS ~em klUllllowicz-C~
l

