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Łowickiej

Czego starosta się nie boi
Na pewno nie boi się opinii zwykłych Judzi.
Czy boi się kogoś innego? Najnowsze jego wypowiedzi
każą rozważać taką hipotezę.
cystyna Nowińska-Świeszkowska,
dyrektor wydziału geodezji łowickie
go starostwa, obwiniana o łamanie
ustawy antykorupcyjnej, jako że z.asiadając
na kierowniczym stanowisku prowadziła
własną działalność gospodarczą, nie :złamała
prawa, gdyż... działalności takiej nie prowadziła- poinformował na sesji Rady Powiatu
Łowickiego, zorganizowanej w środę
18 czerwca starosta Cezary Dzierżek Sprawa toczy sięjuż ponad pół roku, pa.edłuż.a
na przez władze starostwa tłumaczące,
iż czekają na opinie z MSWiA, Urzędu
Mieszkalnictwa, wreszcie z Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru GeoclezY.jnego. Po
przeanalizowaniu tychże opinii starosta
wraz z prawnikami starostwa stwierdzają,
iżŚwieszkowska działalności nie prowadziła
- więc nie :złamała ustawy antykorupcyjnej.
Co do pozostałych osób, które pracując na
własny rachWlek łamały artykuł 18 ustawy
o pracownikach samorządowych, Cezary
Dzierżek stwierdził oględnie, iż wobec

K

dwóch osób zastosował kary porządkowe,
jakie to miałyby być kary- upomnienie, nagana - poinformować już nie racZył, a jedna
osoba została zwolniona. Gwoli wyjaśnie
nia pracownik ten nie został zwolniony, ale
sam zdecydował się na prowadzenie wyłącznie działalności gospodarczej.
W dalszym ciągu swojej wypowiedzi,
która jak wynikało z tonu starosty, definitywnie kończyć ma sprawę geodetów, nie
było ani słowa wyjaśnienia na czym konkretnie opiera on swą tak kuriozalną opinię w NŁ pisaliśmy pIZeCiei:, że dysponujemy
dowodami, iż dyrektor działalność gospodarcząprowadziła, wystawiałafuktury, operowałaNIP.:em, miała REGON. Sama:zresztą dó prowadzenia działalności gospodarczej się przyznała - o czym obszernie także
pisaliśmy. Starosta powiedział tylko, iż
wszelkie materiały radni otrzymają do koń
ca przyszłego tygodnia, a następnie przekazane zostaną one prasie.
dok na str: 4

Lewe płyty na Bożym Ciele

T

rzy stoiska z

płytami CD i kasetami nych partii płyt CD i kaset Na pierwszym

w Łowiczu skontrolowali w czwartek, 19 czerwca, po
procesji Bożego Ciała, łowiccy policjanci we
współpracy z przedstawicielem skierniewickiej delegatury Stowarzyszenia Artystów
ZAIKS (Związek Artystów i Kompozytorów Scenicznych). We wszystkich trzech
stoiskach zakwestionowano legalność znaczwzdłuż ulicy Koziej

ze stoisk, które prowadził 33-letni mieszkaniec Siedlec przedstawiciel ZAIKS-u
zakwestionował 70 nielegalnie skopiowanych płyt i 3 kasety, na drugim, prowadzonym przez 32-letniego mieszkańca Siedlec 35 płyt CD, trzecim, które prowadziła
48-Jetnia mieszkanka Łodzi - 50 płyt CD.
(mak)

Trzeba

uważać,

bo

nie tylko na

Od soboty, 28 czerwca, zarówno
na ul. Zduńskiej na odcinku od Nowego Rynku do ul Browarnej, jak
i na ulicach Bielawskiej oraz Koziej
zostanie wprowadzony odwrotny
kierunek ruchu do tego, jaki obowiązuje obecnie.

nie z nowym kierunkiem ruchu). Dodatkowo, zgodnie z ustaleniami z łowicką Komendą Powiatową Policji, zostanie prowadzony na ul. Zduńskiej zakaz ruchu w godz.
15 - 24 w soboty oraz całodobowo w niedziele i święta. Zakaz nie dotyczy mieszkańców, zaopatrzenia, służb komWlalnych
prócz tego wprowadzonych zosta- oraz osób niepełnosprawnych.
nie kilka innych zmian, zwłaszcza
jeśli chodzi o możliwość parkowania,
o których warto będzie pamiętać w najbliższym czasie, by nie powodować
większego bałaganu jakiego i tak można
się spodziewać w pierwszych dniach
obowiązywania reorganizacji.
Zmiany w ruchu będą wyglądać nastę

O

stłuczkach

• ul. Bielawska będzie nadal ulicąjed
nokierunkową,jednak nast.ąpi w niej odwró-

cenie kierunku ruchu na kierunek połuctllio
wy czyli od Przyrynku do Nowego Rynku.
Po stronie wschodniej (strona lewa zgodnie
z nowym kierunkiem ruchu) obowiązywać
będzie zakaz zatrzymywania się.
dok na str: 2

pująco:

ZDUŃSKA

• ul. Zduńska (od Nowego Rynku do
ul. Browarnej) będzie nadal ulicąjednokie

Nowy
Rynek

runkową

ale o odwróconym kierunku ruchu. Wjazd na nią będzie możliwy od Nowego Rynku, nie będzie możliwy od
ul. Koziej. Ważną zmianą na ul. Zduńskiej
będzie wprowadzenie zakazu zatrzymywania się i parkowania po jej stronie południo
wej (strona prawa zgodnie z nowym kierunkiem ruchu}, parkowanie będzie dopuszczone po stronie północnej (strona lewa zgod-

•

Aleje Sienkiewicza
Nowe kierunki ruchu

(obowiązujące

od 28 czerwca 2003 r.)

WMaurzycach już otwarto
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wóm wykluczonym przez Radę Nad-

14 tysięcy :złotych. Dwie osoby przekona-

prawa członkowskie. Oznacza to, że proces pozbywania się ich z z.asobów spółdzielni został tymczasowo wstrźymany.
Muszą się oni jednak wykazać regularnym
spłacaniem swojego zadłużenia.
Rada Nadzorcza spółdzielni na kwietniowym posiedzeniu w tym roku wykluczyła
z grona członków ŁSM 14 osób. Zarząd
spółdziefui proponował wykluczyć znacznie więcej - aż 40 osób. Członkowie rady
postanowili jednak 26 osobom udzielić nowych terminów na spłatę zadłużeni~ Od
decyzji rady członkom przysługiwało już
tylko odwołanie do zbierającego się tylko
raz w roku Zebrania Przedstawicieli ŁSM.
Wpłynęło sześć takich odwołań od lokatorów, których zadłużenie wynosiło od 4 do

rować wnioski do sądu o wydanie wyroku
eJcsrniSY.inego. Po uprawomocnieniu się takiego wyroku zarząd spółdzielni będzie próbował znaleźć dla nich mieszkania socjalne
o niższym standardzie niż w spółdzielczych
blokach.
Obydwie osoby, które przekonały przedstawicieli i odzyskały członkostwo w spół
dzielni mieszkają na osiedlu -Bratkowice
i zobowiązały się spłacić zadłużenie w miesięcznych ratach do końca bieżącego roku.
W obydwu przypadkach część kwot zadłużenia już została wpłacona na konto
spółdzielni. Delegaci ocenili, żejest to realne
i dlatego osobom tym przywrócono członko
stwo - powiedział nam prezes Armand Ruta
(mak)

środekkonferencyjnyMazowieckiej
Wyższej Szkoły Humanistyczno-

Pedagogicmej znajdujący się w Maurzyce został otwarty wczoraj 25 czerwca
o godzinie 16.00. Więcej szczegółów na ten
temat napiszemy w następnym numerze NŁ.
(wcz)

Wietrzna i deszczowa aura nie pokrzyżowała planów weekendowej
„Sobótki z koniem" zorganizowanej w ramach Dni Otwartych WODR
w Bratoszewicach. Jedną z atrakcji imprezy był pokaz układania konia
(na zdjęciu). Rozstrzygnięto też konkursy na bezpieczne gospodarstwo rolne, kulinarne dziedzictwo i wyrobów mleczarskich, wśród
nagrodzonych znalazły się też gospodarstwa i wyroby mieszkańców
okolic Łowicza. Więcej - na stronie 14.
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Dwoch c1lonkow

pr1ywróc~no

zorcząc:złonkomŁowickiej Spółdzielni ły przedstawicieli i przywrócono im prawa
Mieszkaniowej Zebranie Przedstawicieli, członków spółdzielni. W stosllllku do poktóre odbyło się 17 czerwca przywróciło zostałych czterech spółdzielnia będzie kie-
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wicz Stanisl wskiego 27
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PUNKTY PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH DO „NŁ": •PUNKT PRZYJMOWANIA ZAMÓWIEŃ GAZÓW 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
„MAXI" 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 ROGÓźNIE; • SKLEP GS W ZŁAKOWIE KOŚCIELNYM; • SKLEP P. FIGATA W NIEBOROWIE;
• SKLEP P. CHARĄŻl<ł W ZDUNACH 1A; • SKLEP P. SZWAROCKłEJ W SIER.żNIKACH; • SKLEP P. SZALENIEC W ZABOSTOWIE; • SKLEP P. SZUFLIŃSKIEGO W BŁĘDOWIE; • SKLEP P. SOKALSKIEJ W ZAWADACH;
• SKLEP P. DZIEDZIC W MYSŁAKOWIE; • SKLEP P. TOMCZAK W BRODNYM JÓZEFÓW; • SKLEP P. SZVYAŃSKIEJ W WEJSCACH; • SKLEP P. FOKS W GRUDZACH STA~YCH NR 60
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JAK PRA(UJI GOK~IR wBOllMOWll? p~;staie droga
18 czerwca na sesji Radny Gminy Bolimów Jan Hubert przewodniczący komisji rewizyjnej przedstawił protokół z przeprowadzenie kontroli Gminnego Ośrodka
Kultury Sportu i Rekreacji w Bolimowie, która została przeprowadzona na początku czerwca,
w oparciu o wcześniej przygotowanych piętnaście zagadnień.

ontrolujący stwierdzili m.in., że
GOK.SiR nie rozpoznaje zapotrzebowania i potrzeb kulturalnych mieszkań
ców gminy, placówka nie posiada planu
rozwoju kultury i s~ dla gminy opracowanego w porozumieniu z organizacjami społecznymi i kulturalnymi. Kontrola
wykazała, że placówka nie stwarza warunków i nie podejmuje działań zapewniających rozwój twórczości artystycznej i sztuki ludowej.
Komisja miała również zastrzeżenia co
do działań biblioteki, która nie prowadzi
badań w zakresie potrzeb czytelniczych
mieszkańców gminy. Komisja wskazała
ponadto, że w dziennikach zajęć prac kół
zainteresowań, które działają w gminie nie
ma planów pracy jak i wpisów kontroli
zajęć przez dyrektora placówki. Zdaniem
komisji z zapisów tematycznych wyni-
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ka, że dzienniki nie.są prowadzone na biea treści zapisywanych tematów są
nie do przyjęcia pod względem metodycznym. Ponadto w dziennikach tych
nie ma imienia i nazwiska osoby prowadzącej zajęcia oraz podpisu dyrektora
placówki. Komisja również zauważyła,
że w GOK.SiR nie funkcjonuje Społeczna
Rada Programowa.
Protokół z kontroli wskazuje również
na to, że kadra GOK.SiR nie ma wystarczających kwalifikacji do pracy w tego
typu placówce, poza osobą pracującą na
0,5 etatu, opracowującą bazę komputerową biblioteki, która ma ukończony kurs
komputerowy· zatwierdzony przez
MENiS. Komisja stwierdziła również, że
pomieszczenia placówki nie są przystosowane do prowadzenia kół zainteresowań oraz pozostałej działalności zgodnie
z zapisami statutowymi.
Komisja po wnikliwej kontroli sformułowała dziewięć wniosków, których stopień realizacji dyrektor placówki będzie
przedkładał radzie każdego roku przy
okazji sprawozdań z działalności. Wnioski te dotyczyły m.in. uaktualnienia statutu GOKSiR, w którym należy zaznaczyć, że dyrektor placówki będzie powoływany w drodze konkursu. Kolejny
wniosek dotyczył zwrócenia szczególnej
żąco,

Plonq lasy
d kilkunaŚtu dni straż pożarna co
najmniej kilka razy, w ciągu tygodnia wyjeżdża do gaszenia pożarów lasów w Krępie, Dąbkowicach Dolnych
i Dąbkowicach Górnych. 19 czerwca
straż mniej więcej co cztery godziny
wyjeżdżała do gaszenia poszycia leśne
go - w dwóch przypadkach w pobliżu
Krępy i w jednym w Dąbkowicach
Górnych. Las palił się na powierzchni
30m2•
Przez kilk.a dni był spokój, aż do ostatniego wtorku, 24 czerwca, kiedy to straż
znów trzy razy w ciągu jednego dnia wyjeżdżała do gaszenia ~szycia leśnego

O

poniedziałek 23 czerwca tuż przed
godziną 12 jednostka Państwowej
Straży Pożarnej w Łowiczu otrzymała
zawiadomienie o pożarze drewnianego
budynku inwentarsko - składowego we
wsi Bogoria Dolna w gminie Zduny, należącego do Piotra M. W akcji gaszenia
pożaru brało udział aż 8 zastępów straży
- łącznie 35 strażaków. W wyniku poża
ru spaleniu uległo m.in. pokrycie dachu,

,

w tej samej okolicy. Dzięki natychmiastowej akcji strażaków i tym razem zdarzenia nie przybrały dużych rozmiarów,
mimo pogody sprzyjającej rozprzestrzenianiu się ognia ze względu na wiejący
wiatr.
Ostatni tydzień tylko utwierdza strażaków w przekonaniu, że w tych okolicach grasuje podpalacz. Statystyki straży już teraz są zatrważające, bo nie minę
ło jeszcze pół roku, a straż interweniowała już w 446 przypadkach, tj. ponad 120
interwencji więcej niż w tym samym okresie w roku ubiegłym.
(mko)

natomiast opaleniu ściany, konstrukcja
dachu, krajzega, młynek do zboża, wóz
konny, dwie przyczepy słomy, pół tony
żyto. Straty oszacowano na 55.000 zł
z tego 47.800 to straty budynku, pozostała kwota to jego wyposażenie. Uratowane mienie oszacowano na 120.000 zł.
Przyczyną pożaru było zaprószenie
ognia przez osoby nieznane.
(mko)

-Smierć na torach
N
ieszczęśliwy wypadek na torach w
okolicach Dzierzgówka w gminie
Nieborów, podczas którego zginął 69-letni mieszkaniec Polesia w gminie Łyszko
wice, wydarzył się w ostatni poniedziałek, 23 czerwca około godziny 7. rano.
Pociąg osobowy relacji Warszawa
Wschodnia - Łowicz potqcił śmiertelnie
mężczyznę, który przejeżdżał przez nie-

Rywalizować będq

strzeżony przejazd kolejowy motorowerem marki Simson. Jechał on prawdopodobnie na ryby, gdyż miał przy sobie
wędki i akcesoria wędkarskie. Ze wstęp
nych ustaleń wynika, że pociąg na odcinku, gdzie doszło do wypadku, jechał
z właściwą prędkością. Policja prowadzi
dochodzenie w tej sprawie.
(mak)

straiacy gmina Zduny

niedzielę 6 lipca na boisku sportowym w Jackowicach odbędą się
zawody pożarnicze dla drużyn strażac
kich z jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Zduny. Początek
zmagań przewidziano na godz 9.00, rozpoczną drużyny młodzieżowe, o godz.
I I .OO wystartują dorośli członkowie OSP.
W zawodach wystartuje zapewne więk-

W

pracę w sekcjach, czy kołach - pomiędzy Wiskienicami

nakazano prowadzić wedhtg udzielonego
instruktażu. Komisja wnioskowała również by wyłączyć sport z działalności
GOK.SiR oraz zatrudniać pracowników
mających stosowne kwalifikacje do pracy w tego typu placówce, wniosek dotyczy także uzupełnienia kwalifikacji pracowników obecnej kadry. We wnioskach
pokontrolnych pojawił się również zapis, że GOKSiR powinien przeprowadzać badania mające na celu ustalenie potrzeb w zakresie działania GOKSiR,
a godziny pracy placówki ustalić zgodnie z potrzebami środowiska. Komisja
nakazała pomieszczenia ośrodka kultury modernizować pod kątem zajęć grupowych o odpowiednich zainteresowaniach. Wnioski wskazywały również na
to, by imprezy masowe były organizowane w porozumieniu ze środowisko
wymi organizacjami i instytucjami
w taki sposób, aby nie nakładały się
datowo. W tym celu należy opracować
gminny kalendarz imprez i uroczystości. Komisja wnioskował również, by
w statucie placówki określić rodzaj dokumentacji jaka powinna być prowadzona przez GOKSiR
dok. na str. 5
GOKChąśno

Poiar stodoły w Bogorii Dolnei

W

uwagi na

zainteresowań - dokumentację tych zajęć

sza część spośród 15 jednostek OSP jakie istnieją na terenie gminy, trudno typować, która z nich ma największe szanse,
przypomnijmy jednak, że w zeszłym
roku wygrała drużyna ze Zdun.
Tradycyjnie zawodom towarzyszyć
będą kiermasze i stoiska m.in. z napojami
i słodyczami.
(tb)
•
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Festyn
dopiero
.
.
w s1erpmu
miony Ośrodek Kultury w Chą
śnie nie zaproponuje w czasie
pierwszego miesiąca wakacji nic
nadzwyczajnego. Będzie działał normalnie w godz. od 10.00do 17.00;wtymczasie
będzie można pograć w bilarda, czy w piłka
rzyki. Oprócztegowtymczasie bc<dziemożna
skorzystać z biblioteki gminnej. Skąpy program dyrektor ośrodka Renata Stanisz.ewska

G

wytłumaczylanam potrz.ebąwysłanianamlo

py wypoczynkowe pracowników. W drugiej połowie sieipnia zaplanowano festyn
gminny, który odbędzie się tradycyjnie na
boisku sportowym w Chąśnie.
(tb)

kronika~

~olicyjn~·

• 17 czerwca na ul. Stanisławskiego
w Łowiczu policjanci podczas rutynowej
kontroli przeprowadzanej w samochodzie
osobowym marki Fiat 126p należącym do
22-letniegomieszkańcaŁowicza ujawnili CB
radio bez zezwolenia
• 18 czerwca na ul. Seminaryjnej w Ło
wiczu nieznani sprawcy dokonali włamania
doOOdynku gospodan:z.ego. Powyrwaniukrartyzabezpieczającej i wyważeniu okna z wnę
trza magazynu ukradli przecinarkę kątową
i prostownik rozruchowy o łącznej wartości
900 złotych.
• 18 czerwca w Krępie w gminie Domaniewice JX>licjanci zatrzymali 45-letniego
nietrzeźwego roweizystę, mieszkańca tej
miejscowości. Badanie alkomatem wykazało 1,71 mwdm1 alkoholu w powietrzu wydychanym z płuc.
• 18 czerwca w Niedźwiadzie w gminie
Łowicz nieznani sprawcy JXl wyłamaniu desek w stodole, pelniącej fimkcję magazynu,
ukradli złom aluminiowy w ilości 140 kilogramów, 40 kg wymbów mosiężnych oraz
60 używanych silników od pralek automatycznych o łącznej wartości 1.500 zł.
• 18 czerwca na ul. Kwiatowej w Łowiczu
JX>licjanci zatrzymali na gorącym uczynku
22-letniego mieszkańca Łowicza, który po
wybiciu szyby w samochodzie osobowym
marki Fiat 126p usiłował ukraść radioodtwa-

uszyły już prace przy budowie drogi łączącej Wiskienicę Górną z Wiskienicą Dolną w gminie Zduny. Na dhtgości 1.776 metrów i szerokości 4 metrów zostanie wykonana podbudowa
z tłucznia, na którą ułożone zostaną dwie
warstwy asfaltu. Koniec prac przewidziano na jesieni. Jest to pierwsza droga w tej
gminie, na którą udało się pozyskać środ
ki z funduszu SAPARD. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała wszystkie procedury towarzyszące inwestycji, od specyfikacji poprzez ogłoszenie, przeprowadzenie i zakończenie przetargu.Wygrało
go Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

R

z Kutna oferujące najkorzystniejszą cenę
za realizację zadania - 379.850,22 zł.
Koszty te zostaną sfinansowane na początku w całości przez gminę, potem
1-90.932,60 zł zrefunduje Agencja z funduszu SAPARD. Gmina otrzyma także
zwrot środków za wykonanie 350 metrów drogi od gminy Żychlin.
Za pieniądze, które gmina odzyska
z tej inwestycji zaplanowano już wykonanie w tym roku jeszcze jednej drogi, na
początku jesieni, łączącej Świeryż z Szymanowicami o dhtgości ok. 800 metrów.
W gminie trwają przygotowania do ogło
szenia przetargu.
(tb)

Nie uciekł przed policiantami

iikunastominutową pogoń za zło
dziejem samochodów mogli obserwować mieszkańcy Bednarw gminie Nieborów w środę, 18 czerwca. Przestępca
najpierw nie .zatrzymał się do rutynowej
kontroli drogowej. Policjanci ruszyli w
pościg, powiadomili inne radiowozy bę
dące w pobliżu oraz ·centralę w Łowiczu.
Mężczyzna uciekający samochodem osobowym marki Fiat 126p wiedząc, że na
asfaltowej nawierzchni nie ma szansy z
policyjnym Polonezem zjechał na boczną drogę, po czym ryzykując zarwaniem
zawieszenia uciekał polami. Ostatecznie

K

porzucił samochód i uciekał dalej pieszo.
Próbował się ukryć

w lasku w pobliżu
Bednar. Złapanie złodzieja było możliwe
między innymi dzięki pomocy okolicznych mieszkańców, którzy wskazywali gdzie jechał maluch oraz gdzie uciekał
mężczyzna. Po zatrzymaniu okazało
się, że 18-letni Mirosław M. z województwa wielkopolskiego ukradł malucha w Kłodzku i mając świadomość,
że nie posiadanani_ego dokumentów, uciekając próbował uniknąć policyjnej kontroli.
(mak)

dok. ze str. I

Rewolucia na Zduńskiei
U

I. Kozia nadal będzie ulicą ulica jed- stronie wschodniej (od strony Starego

nokierunkową, zostanie jednak odwrócony na niej ruch na północny, czyli
od Zduńskiej do Podrzecznej. Po stronie
wschodniej (strona prawa zgodnie z nowym kierunkiem ruchu) obowiązywać
będzie zakaz zatrzymywania się.
Reorganizacja dotknie także innych
ulic, i tak:
• ul. Browarna na całej dhtgości pozostaje ulicą dwukierunkową, jednak po

Rynku) obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się, natomiast po stronie zachodniej zakaz postoju.
• na ul. Podrzecznej po jej połu
dniowej stronie będzie zakaz zatrzymywania się, na odcinku od pierwszego wjazdu do budynków mieszkalnych, a więc
od ul. Koszarowej do skrzyżowania
zul. Kozią.
(tb)

u.acz. Po kilkunastu ~utach penetracji terenu okazało się, i.e mężczyzna wczclniej wła
mał się do Volkswagena stojącego pny tej samej ulicy, z którego również wymontował radioodtwarzacz.
• 19czerwcanaul.StarzyńskiegowŁowi
czu policjanci zatrzymali 40-letniego nietrzeż
wegoroweizystę, mieszkańca osiedla Starzyń
skiego. Badanie alkomatem wykazało 1,64
mwdm1 alkoholu w powietrzu wydychanym
z płuc.
• 20 czerwca na ul. Zduńskiej w Łowiczu
nieznani sprawcy włamali się do księgami.
Po wypchnięciu slazydła okna i odgięciu krat
ukradli z półek książki o łącznej wartości
567 zł.
• 20 czerwca w Zakładzie Karnym w Ło
wiczu zatrzymana została 23-letnia mieszkanka Żyrardowa, która chciała uzyskać widzenie
z osadz.onym więźniem na podstawie sfilłsz.o
wanego zezwolenia
• 20 czerwca na ul. Kaliskiej w Łowiczu
zatrzymany został 48-letni nietrzeźwy rowerzysta. Badanie alkomatem wykazało
1,01 mwdm1 alkoholu w powietrzu wydychanym z płuc.
• 20 czerwca na Błoniach w Łowiczu doszło do kradzieży dwóch torebek z dokumentami na szkodę 19 i 23-letnich kobiet. Zło
dzieje wykoizystali nieuwagę i pozostawienie
torebek na ławkach.
• 20 czerwca na ul. Dworcowej w Łowiczu·
okradziona została 22-letnia mieszkanka
Warszawy. Nieznani sprawcy wykoizystując
jej nieuwagę i jXJz.ostawionynadworcowej ław
ce bagaż ukradli plecak z dokumentami, kosmetykami i pieniędzmi w kwocie 4.600 zł.
• 20 czerwca w pobliżu zbiornika wodnego
niedaleko Gużni w gminie Łowicz nieznani

sprawcy przebili cztery koła w samochodzie
osobowym marki Opel na szkodę mieszkańca
Łodzi Właściciel ocenił straty na 800 zł.
• 21 czerwca na Nowym Rynku w Łowi
czu zatrzymany został 38-letni nietrz.eźwy
kierowca samochodu osobowego marki Daewoo Nubira Badanie alkomatem wykazało
0,67 mgldm3 alkoholu w powietrzu wydychanym z płuc.
• 21 czerwca w Zielkowicach w gminie
Łowicz zdarzył się wypadek drogowy podczas którego 54-letni mieszkaniec Torunia
kierujący samochodem Mercedes Sprinter
na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na lewy pas drogi i uderzył
w ptzydroine drzewo. Z lekkimi obrażenia
mi ciała i podejm:niem wstrajnięcia mózgu
został odwieziony do Sl,J>itala w Łowiczu.
• 22 czerwca około godziny 23. na Starym Rynku w Łowiczu policjanci zatrzymali trzech mężczyzn, każdy w wieku 21 lat,
któizy próbowali z masztów przed ratuszem
zdjąć trzy flagi.
• 23 czerwca na ul. Świętojańskiej nieznani sprawcy wybili szybę w kiosku z gaze...
tarni i ukradli czasopisma z płytami CD, bajkami dla dzieci i kasetami o łącznej wartości
184

zł.

• 23 czerwca z mieszkania na ul. Zduń
skiej w Łowiczu nieznani sprawcy ukradli
telewizor marki Grundig o wartości 1.400
złotych.

Wszystkie osoby, które mogłyby pomóc
w ww. sprawach prosimy o osobisty lub telefoniczny kontakt z Komendą Powiatową
Policji w Łowiczu.
Kronik{ opracował
lwmisan Andnęj Rokicki,
Sekcja Prewencji KPP w Łowiczu
I -

,I
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miniony poniedziałek, 23 czerwca do obiektu pałacowo - parkowego w Kiernozi ściągnęły dziesiątki
osób, by wziąć udział w obchodach Nocy
Świętojańskiej. Pogoda nie wróżyła udanej zabawy. Większość uczestników
mimo to nie zamierzała jednak z niej rezygnować i zaopatrzeni w parasole czekali do godziny 22.00 na najbardziej widowiskowy element jakim jest puszczanie wianków, a następnie na pokaz sztucznych ogni. Aura jednak tym razem okazała się łaskawa, bowiem z pochmurnego
nieba skapnęło zaledwie kilka kropel deszczu.

W

Piknik polityczny PiS
W

piątek, 27 czerwca o godz. 18.00 leckim, który z niej

zrezygnował kilka
sympatycy Prawa i Sprawiedliwo- miesięcy temu. Na piknik zaproszeni zości spotkają się na polanie campingowej stali radni miejscy i powiatowi. Przewodw Lesie Miejskim na pikniku politycz- niczący Rady Powiatu Łowickiego Wienym. Dla PiS-u najważniejszym elemen- sław Dąbrowski oraz wiceprzewodniczą
tem będzie przedstawienie nowego peł cy Rady Miejskiej w Łowiczu Grzegorz
_nomocnika tej prawicowej partii na teren Michalak przedstawią bieżącą sytuację
powiatu łowickiego - Marcina Kosiorka. polityczną w powiecie i mieście . Po czę
Wcześniej związanego m. in. ze Stowa- ści oficjalnej będzie czas na ognisko i pierzyszeniem Forum Młodych Łowiczan. czone kiełbaski.
Obejmie on tę funkcje po Andrzeju Bie(tb)

Akcja ratowania kota
Zakll·now· anego w okni·e

możliwości udzielenia mu pomocy z zewnątrz.
Jedynym sposobem wyjęcia
z nas

je, kojarzy się większości
ze zdarzeniami związanymi z pożarami. Tymczasem strażacy coraz czę
ściej interweniują w sprawach, które
z ogniem niewiele mają wspólnego. Tak
było np. 17 czerwca w samo południe.
Łowicka jednostka P.aństwowej Straży
Pożarnej otrzymała zgłoszenie, że w blo'ku nr 7 na osiedlu Noakowskiego zjednego z mieszkań dochodzą przeraźliwe
odgłosy miauczącego kota. Jako, że straż
jest powołana do ratowania życia ruszyła
na ratunek zwierzęciu z podnośnikiem.
Okazało się, że kot faktycznie potrzebuje
pomocy, gdyż chcąc wyjść z mieszkania przez uchylony lufcik zaklinował się.
Oczynil to tak -nfeforfr.innre~ ·że nfe byló

122,5 kg złotych monet, o ogólnej wartości 1.224 zł zebrano
w akcji „Gorączka złota", organizowanej przez Polski Czerwony KJZyż.
Podsumowanie trwającej od marca do czerwca akcji odbyło się we
wtorek 17 czerwca w łowickim liceum im. J. Chełmońskiego.

kowicach- 5, 1Okg - 51,59 zł, Szkoła Podstawowa w Bobrownikach-4,20 kg-41,84
zł, Zespół Szkół z Oddz. Integracxjnyrni
w Łowiczu- 3,7Gkg- 36,81 zł i Przedszkole
nr 4 w Łowiczu - 2,70 kg- 27,30 zł.
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i maskotki.
(wcz)

K

Zabawę rozpoczął występ dziecięcej

traż pożarna, jak nazwa wskazu-

Maskotki za grosze

onkurs zorganizowano po to, aby
fundusze na dofinanso-wa
nie obozu wypoczynkowego PCK
w Kołobrzegu, dla najuboższej łowickiej
młodzieży, a także uaktywnienie środo
wisk dziecięco - młodzieżowych i uwraż
liwienie ich na krzywdę drugiego człowieka.
W akcji wzięło udział 11 placówek: dwie
szkoły średnie, jedno gimnazjum, Zespół
Szkół z Oddz. Integracxjnyrni, trzy szkoły podstawowe i cztery przedszkola.
Pierwsze miejsce w koqkursie zajęło
LO im. J. Chełmońskiego z Łowicza, które zebrało 50,3 kg monet wartości 500,57
zł, tym samym zdobywając nagrodę głów
ną w wysokości 1 tys. zł. Pobili ubiegło
roczny rekord Gimnazjum nr 2, które zebrało 32 kg monet. Drugie miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa w Zdunach, która
zebrała 16,9 kg, czyli 196,09 zł, a trzecie
miejsce ZSP Zduńska Dąbrowa, gdzie
zebrano 11,70 kg- 116,86 zł. Nastl(poe w
kolejności bylo Gimnazjum nr 2 w ;Łowi
czu - 9,20 kg- 92,08 zł, Przedszkole nr 10
w Łowiczu - 7 ,20 kg - 72,94 zł, Przedszkole nr 7 w Łowiczu - 5,80 kg - 57,96
zł, Przedszkole nr 1 w Łowiczu-5 ,70 kg
- 57,34 zł, Szkoła Podstawowa w Łyszzdobyć

grupy Zespołu Pieśni Ludowej Kiernozianie. Po ich występie ogłoszono konkurs dla dzieci na najładniejsze wykonanie piosenki Wiła wianki. Około godziny
20.00 uczestnicy dziecięcego zespołu
rozdali zgromadzonym na zabawie 140 Około 22.00 na wiankach zapłonęły świece, a następnie w korowodzie
bibułkowych kwiatów. Dopiero przed zaniesiono wianki i puszczono na wodę.
22.00 okazało się, który z nich był kwiatern paproci. Szczęśliwym „znalazcą" dej znalazła się przynajmniej jedna osokwiatu paproci okazała się Patrycja Bo- ba tańcząca w zespole. Jurorem w tym
gucka z klasy VI, który otrzymała złoty konkursie był Stanisław Wielec, który
pierścionek, ufundowany przez Grze- rozstrzygnął, że najlepiej wypadła, jak
goq;a Boguckiego. Nim jednak odbyło nie trudno się domyśleć para z zespołu .
się losowanie uczestnicy zabawy obejPo konkursie tańca na scenie pojawił
rzeli debiut zespołu ludowego „Maso- się ,,Zespół Pieśni Ludowej Kiernoziavia" powstałego na Mazowieckiej Wy- nie", który zaśpiewał kilka piosenek luższej SzkÓle Humanistyczno-Pedago- dowych, a następnie „Blichowiacy"
gicznej, który zaprezentował kilka tań z suita łowicką. Nim jednak „Blichowiaców i przyśpiewek ludowych. Po wy- cy" zaprezentowali się przed publiczstępie odbył się konkurs przewidziany nością, odbyły się wybory miss i mistetym razem dla młodzieży. Nie było zbyt ra Nocy Świętojańskiej, którymi zostali
wielu chętnych do wzięcia w nim udzia- Agnieszka Okraska i Dariusz Trzciński .
łu , jakby przeczuwali czego będzie doCzas upływał w wesołej atmosferze,
tyczył. W końcu zgłosiły się trzy od- a gdy nadeszła godzina 22.00 zapalono
ważne pary w tym dwie, z zespołów świeczki na wiankach i puszczono je na
ludowych. Uczestnicy tegoż konkursu wodę. Na tym jednak zabawa się nie
mieli zatańczyć ... oberka. To niełatwy skończyła.
Miss (Agnieszka Okraska) i mister taniec, szczególnie obcy młodym luUczestnicy zabawy bawili się jesz(Dariusz Trzciński) Nocy $więtojań dziom, którzy nie tańczą w żadnym ze- cze do godziny 1 tańcząc, pod gołym
skiej, będą nosić ten tytuł do przy- spole. By wyrównać szanse uczestni- nie?em P_rzy muzyce zespołu Selekt ,
szłego roku.
ków, przemieszano pary, tak by w każ- z Kiernozi.
(mko)
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2, 70 kg złotych monet zebrały dzieci z łowickiego przeclszkola na ul.
Sikorskiego. Na zdjęciu prezentują otrzymane w nagrodę maskotki
i dyplom pamiątkowy. Miś w środku
jest prezentem od wiceburmistrza
Macieja Mońki z okazji dwudziestopięciolecia istnienia placówki.

Święto Dziecka było na Błoniach

N

iestety deszcz odstraszył sporą
część dzieci, które mogłyby wziąć
udział w Święcie Dziecka zorganizowanym w sobotę, 21 czerwca, przez
Łowickie Stowarzyszenie Abstynencie
„Pasiaczek" i samorządy osiedlowe,
na łowickiej muszli koncertowej na Bło
niach. Na muszlę dotarło ponad 300 dzieci, które bawiły się pod przewodnictwem
radnychmiejskich, min. Haliny Pietrzak oraz
Dariusza Mroczka. Było dużo konkursów:
tanecznych, plastycznych, a także sportowych, m.in. rzutów do celu lotkami, ale także wiedzy o Łowiczu i samorządzie - dla
trochę starszej młodzieży. W każdym
z nich można było wylosować nagrody
w postaci gier sprawnościowych, maskotek, słodyczy. Chętnych do wzięcia udziału w nich nie brakowało. Dodatkową atrakcją były także rozdane biletów uprawniających dzieci do skorzystania z jednej
z karuzel (łącznie ponad tysiąc biletów)
i możliwość jazdy próbnej na czterokoło
wym pojeź.dzie, jaki udostępnił na Błoniach
właściciel salonu Renault z ul. Poznańskiej Stefan Wiernicki. Dużo osób poczęstowało
się też kieł\>aską i kaszanką z grilla. Impreza

•

Halina Pietrzak prowadziła konkursy dla najmłodszych. Chętnych
nie brakowało.
została w większej części sfinansowana
przez samych organizatorów, tj. wszystkie
samorządy osiedlowe, oprócz nr 1, który
włączył się wcześniej w organizację Dnia
Dziecka przy parafii na Korabce.
(tb)

Gmina Zduny

To, jaksięokazujedośćniecodzien- Będq

ny widok, brak deszczu w maju,
potem w czerwcu sprawił, że podobnie jak w przypadku truskawek,
owoców jagód jest w tym roku dużo
mniej, choć jak powiedzieli nam
mieszkańcy Piask w gminie Nieborów, często odwiedzający Puszczę
Bolimowską, z początku na krzaczkach jagód było dość dużo kwiatów i sporo zawiązanych czerwonych owoców. Niestety susza spowodowała, że opadły. Te owoce, które dojrzały są w większości
bardzo drobne i trzeba się mocno
namęczyć w trakcie zbierania ,
by był chociaż litr. Dlatego też nie
należy oczekiwać, by na łowickiej
targowicy można było spotkać oso-

zwierzęcia od zewntrz było ... ucięcie g1owy. Tego strażacy jednak zrobić niemogli. Na szczęście sąsiedzi wiedzą
wszystko, więc sąsiadka, które zawiadomiła straż powiedziała też gdzie pracuje właścicielka mieszkania. Kot miauczał coraz głośniej, a strażacy ruszyli na
poszukiwanie owej właścicielki, która w
końcu została ściągnięta na miejsce,
otworzyła drzwi mieszkania, a strażacy
otworzyli okno od wewnątrz i oswobodzili zmęczone zwierzę.
Stare przysłowie mówi, że koty chodzą własnymi drogami, ale czy muszą to
robić właśnie przez okno .. szczególnie,
wtedy1<1edyj~sn:a-mt<n1ęt~'? - · (rnt«:Jr r:Jy spr'ż.edajqr:e ptgot1r - · -

remonty dróg gruntowych

W

sumie 80 tys. zł przeznaczy gmina Zduny na prace związane
z remontem dróg gruntowych
na swoim terenie. Aktualnie ogłosiła ona
na 1 lipca przetarg na wyłonienie wykonawcy tych robót.
Prace, zaplanowane na lipiec i sierpień,
mają polegać na wykorytowaniu i wyrównaniu podłoża dróg oraz nawiezieniu w to miejsce około 12-centymetrowej warstwy żwiru. Gmina do prac tych
zakwalifikowała w sumie ok. 5 kilometrów dróg gruntowych, które dla rolników stanowią dojazd do użytków rolnych. Są to drogi znajdujące się w sołec
twach Złaków Borowy, Nowy Złaków,
Retki, Szymanowice, Rząśno i Jacko- (tbj wice . 80 tys. zł, które gmina wyda

w tym roku na te prace pochodzą
w równej części z budżetu gminy, jak
i ze środków Marszałka Województwa
Łódzkiego".
(tb)

Sobota

Odpust w niedziel_ę
najbliższą niedzielę 29 czerwca

W

w parafii Świętego Piotra i Pawła w Sobocie odbędzie się odpust. W parafii tej zwykle odpusty nie
są odkładane do niedzieli, jak to się dzieje w niektórych parafiach, a obchodzone w dniu, w którym wypadają. W tym
roku jednak zbiegiem okoliczności odpust będzie w niedzielę.
(mko)
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Przedszkole no Sikorskiego
ma już 25 lot
owstałe w 1978 roku p!7.ed-

P

C

dogłębnie zbadać i źle się stało, iż to, że proceder trrvałjakiś tam czas
i obecnie nic się nie zmieni. - Chyba
ca
że prasa całą sprawę przedstawiła
geodezyjnego), nie otrzymali ich, zja.
zbytjed!wstronnie- dodaje.
aby nie mogli złożyć na sesji interKamil OdolczykzNieborowa
pelacji w tej sprawie? Takie opinie
Ludzie wiedzą,
uważa, że skoro są dowody na to, iż
usłysreć można było podcz.as przewydziału prowadziła dziaie czarne iest czarne dyrektor
rwy w obradach, że jest to celowe
łalność gospodarczą - miała swój
działanie, aby sprawa przycichła
W piątek 20 czerwca postanowi- NIP, REGON, wystawiała rachunprzez okres wakacji, kiedy nie będą liśmy zapytać osoby spotkane na ki, to ewidentnie powinna zostać
zbierały się komisje rady powiatu, łowickich ulicach o ich{)pinie na te- pociągnlęta do odpowiedzialności.
a następna sesja odbędzie się pod mat sprawy geodetów i ostatniej Nie może być tak, że sprawa nie
koniec sierpnia
wypowiedzi starosty - czy starosta zostanie załatwiona
.
Zaskoczenie takim obrotem dppuszczadołamaniaprawawjed
Myślę, że takich afer w starostwie
sprawy było pełne. Głos zabrał nostce mu podległej? O opinie pro-- jest więcej, dobrze że chociaż ta wyprzewodniczący rady Wiesław siliśmy tylko te osoby, które zapy- płynęła. Wszędzie ręka rękę myje.
Dąbrowski, który stwierdził, iż tane, sprawę znały, a nie takie, które Gdyby nie~ pewnie i ta nieujrzalaopinia starosty jest błędna Powie- dowiadywały się 0 niej dopiero od by światła dziennego-mówi mieszdział, że nie została wzięta pod nas.
kaniec Łowicza w średnim wieuwagę opinia komisji rewizyjnej ·
ypowiedzi były dla starosty ku.
starostwa, która stwierdziła, że
druzgocące - i to niemal bez
Jeśli onnie~akonsekwencji
prawo zostało złamane. - Ciąg wyjątku. Przedstawiamy pon'iżej w stosunku do ąrrektorki to prokudalszy tej sprawy będzie na pewno obszerny ich zestaw. Pokazuje on, ratura powinna wyciągnąć konse- powiedział. - Geodeci nie ustą- że ludzie nie zatracili zdolności do kwencje w stosunku do niego - mópią i będą monitować to dalej. Zła- zdrowej oceny postępowania tych, wił mieszkaniec Maurzyc. Nasz
manie prawa było ewidentne - za- którzy śmią się zwać ich repre7.en- rozmówca nadmienił, że jego brat
kończył.
tantami.
pracuje również w urzędzie, ale
W rozmowie z NŁ p!7.ewodniPani Zofia z os. Starzyńskie- w innym mieście i jemu podobne
czący komisji rewizyjnej rady po- go: Temat znam wyłącznie z gazet, sytuacje nie są znane. Jeśli się opiwiatu Kazimierz Rakniekryłswo- ale jestem zbulwersowana tym, jak niuje, wydoje decyzje i prowadziprzy
jego obUl7.eilia wywołanego słowa- postępuje pan starosta. Wszyscy do- tym działalność gospodarczą, to jest
mi starosty. -Jestem tymfaktemzbul- okola mówią że dyrektor wydziału ewidentne łamanie prawa i nie ma
wersowany- móWił. - Pr~ zano- geodęzji łamała prawo, a starosta się tu nad czym zastanawiać- mówi
tować, iż komisja rewizyjna podtrzy- twierdzi, że nie. Cośjest tu nie w po- dalej oblll'ZOny.
muje swoją opinię, że prawo zostało rządku.
Pani Krystyna z Łowicza jest
złamane. Wtóruje mu radna JolanPan z Łowicza: Gąybym ja był zdania, że dyrektorka zaraz po wyta Kępka: -Jestem zbulwersowana starostą i u mnie pracownik coś ta- kryciu tej sytuacji powinna zostać
i zdziwiona, iż starosta w ten sposób kiego by robił, od razu -wysłałbym zwolniona lub odejść z pracy na
potraktował sprawę. Mówi, iż sta- go do domu ~mówi.
~ własnąprośbę. Ludzi do pracy teraz
rosta jest mało konsekwentny, że
Emeryt z Łowicza mówi, iż to nie brakuje, a nikt nie jest niezastą
po tak długim czasie i czekaniu na są wewnętrzne sprawy starostwa, piony. Urzędnicy powinni być poza
opinię, sprawa została spłaszcza- ale przyznaje, że prawdopodobnie wszelkimipodejrzeniami, a nie takie
na. Zwraca uwagę na to, że pra- każdytamkryje,,swojego".Niewie, rzeczy- powiedziała nam emerytka
cownik, o igórym starosta mówił, · czy starosta ma rację czy nie, móDamian z Łowicza, świeżo
iż został zwolniony, w rzeczywi- wiąc,żedyrektorwydziaługeodezji upieczony magister mówi, że śledzi
stości sam wybrał działalność pry- działalności gospodarcz.ej nieprowa- tzw. aferę geodetów od samego powatną. Nie wiadomo też, jakie dziła,alewuczciwośćpracowników czątku i zniecierpliwiony czeka na
miałyby być zastosowane przez starostwa do końca nie wierzy.·
jej koniec, którego wciąż nie widać.
starostę kary porządkowe. Według
Pana z os. Noakowskiego Starosta, żeby zachować twarz poniej wszystko zostało przedsta- dziwi, że starosta opiera się w swo- winienją zwolnić, dolby tym l1Y/'az.
wione mgliście i pokrętnie, a na ichosądachnaintetpretacjiopiniido że nie toleruje takiego zachowania.
pewno nie jest to właściwy spo- konanych przez prawników staro- Jeśli nie wyciągnie wobec niej konsób załatwienia tej sprawy. Wice- stwa Według niego tę sprawę roz- sekwencji to znaczy, że to toleruje.
przewodniczący rady powiatu patrywać powinni eksperci niezależ
Pan Stanisław oburzony
Waldemar Wojciechowski ni - Tutaj - mówi - szuka się takich oświadczeniem starosty powiedział
mówi, iż obok tego nie można kruczków, aby bronić swojego.
- 1jlm, którzy są u koryta uchodzi
przejść obojętnie, że w dalszym
Kierowca z Łowicza: "fJjlglą wszystko na sucho. Nie może być
ciągu jest to sprawa nie załatwia- da na to, że korupcja kwitnie w naj- w naszym kraju tak. że prawo sobie,
na. Wstydzi się spotkać ze swo- lepsze.Nibyzpocz.qtkuwszystkobyło a urzędnicy sobie. W sprawie Rywiimi wyborcami, którzy dobrze jasneioczywiste,aimdłużejtotrrva, na też wyjaśniająjuż od kilku mieznajątemati.czekająnajakieśkon- tym bardziej sprawa się gmatwa sięcy to, czego wyjaśniać nie trzeba,
kretne decyzje.
i zamydla. Skoro dyrektor wydziału bo przecież wszystko jestjasne.
Tadeusz Gajda poseł PSL ca- geodezjijest niewinna, to żeby się nie
wudziestosiedmioletni Grzełej sprawy komentować nie chce, okazało, że oskarżeni zostaną prygorz z Łowicza, gdy usły
uważa tylko, że ciągnie się ona zde- watni geodeci - mówi z p!7.ekąsem. szał o oświadczeniu starosty wycydowanie za długo. Poseł SLD
Według mieszkańca Łodzi, głoszonym na sesji, że dyrektorka
Wojciech Olejniczak wypo- często p!7.ebywającego w Łowiczu wydziału geodezji nie łamała prawa
wiedzi starosty na sesji nie sły- sprawa ta potwierdza tylko, że ko- powiedział: - Sam nie wiem, czy
szał, więc opinii na ten temat wy- . rupcja i brak poszanowania dla spo- śmiaćsięztego, czypłakać. Oświad
głosić też nie chciał. Ubolewa na- łeczeństwa są plagą naszego kraju. czeniestarostymnieśmieszy, alejeśli
tomiast nad tym, że sprawa, któ- Mówi, że jeśli tylko ktoś dostanie 011 wi~w to co mówi.jestem zmarra powinna być rozwiązana i za- się na stołek i ma trochę władzy, twiony. bo to w końcu jest głowa połatwiona w trybie pilnym, ciągnie z góry traktuje całą resztę ludzi, nie wiatu(.). Jako dobry gospodarz posię tyle czasu. Poseł Platformy liczy się z opinia społeczną. Mówi, winien dhać o swojepodwórko. Może
Obywatelskiej Cezary Grabar- iż urodził się w Łowiczu i często tu i dba, ale w znaczeniu tylko dla niego
czyk nie znając szczegółów spra- przebywa, całą sprawę śledząc zrozumiałym(.„). Jestem jeszcze mło
wy wypowiadać się na ten temat z prasy. Ostatnia wypowiedź sta- dy, ale nie wiem, czy dożyję czasu, kienie chce, natomiast poseł PiS rosty niestety jest potwierdzeniem ąy łamanie prawa, którego nagminPiotr Krzywicki, który przebieg tego smutnego obrazu.
nie dopuszczają się urzędnicy. będzie
wypadków zna z prasy i relacji
MieszkaniecŁowiczauważa, nazywane po imieniu.
osób z Łowicza, jest zaskoczony żetam,gdziechcxlziojednostkęludz
Starosta przez tę sprawę pokazurozwojem sytuacji. - Jeśli dyrek- ką, należy być ostrożnym w osą je, że miękką_ ręką rządzi. Nie powitor wydziału geodezji nie prowa- dach, ale przecież z tego, co wie nien tak długo czekać z tą sprawą.
dziła działalności, to wszystko z prasy, dyrektor sama do prowa- 'Został złamany artykuł r.istawy i niw porządku - mówi - alejeśli oka- dzenia działalności się przyznała, czego tu więcej nie trzeba dochodzić.
że się, że jednak prowadziła, to więc po co sztuczne przedłużanie Prowadziła działalność, a tego !/Stakonsekwencje powinny zostać wy- sprawy, skoro to sam starosta jest wa zabrania, więcjak nazwać to inaciągnięte. Tyle, że sprawę trzeba władny ją załarn.ić. - Wychodzi na czej jak nie łamanie prawa? - pyta
zyradni, którzy prosili o te ma-

teriały już na początku czerw(o opinię inspektora nadzoru

wątpliwości narosły wokół tak
czułegopunktu,jakimjestgeode

w

D

retoryczriie starszy mieszkaniec manie prawa i sankcjonuje je - powiedziała nam zagadnięta na Starym
amiętam czruy. kiedy w urzę- Rynku Pani Agnieszka.
dzie i na poczcie nikt nie chciał
Sprawa powinna być prosta -jak
pracować. Tam przyjmowano prowadziła działalność to wylatuje
wszystkich. Dziś jest inaczej. Urzę zwzędu i starosta sam powinien zło
ąy pękają w szwach, a administra- żyć doniesienie do prokuratury. żeby
cja zarabia całkiem nieźle. Dlacze- wszystko sprawdzić. Starosta robi
go tak wielu chce być urzędnikami? z siebie pośmiewisko przed całym
Bo to nieróbstwo i samowola-mówi powiatem - mieszkaniec Łowi
zdegustowany emeryt w starszym cza.
wieku. Jego zdaniem p!7.ejawy najPowiem nawet więcej- starosta
mniejszego łamania prawa powin- sam łamie prawo trzymając ją
ny być eliminowane w zarodku. w urzędzie. To tak jak ze współ
Tylko w ten sposób społeczeństwo udziałem i pomaganiem w przemoże mieć zaufanie to władz.
stępstwie. Na podwórku starosty
Sprawa jest prosta. Zlamała pra- łamie się ustawę antykorupc:yjf14 a
wo i powinna ponieść tego konse- ten po ekspertyzy dzwoni czy złama
kwencje. Starostwa takim postępo nejestprawo, czynie? Niech wyjdzie
waniem ośmiesza swój urząd i sie- do miasta i ludzi spyta to powiedzą,
bie. Jeśli coś, o czym wszyscy trąbią co się w geodezji działo,(...) W przewokoło, próbuje się zatuszować, to pisachjest, że nie można prowadzić,
na ile innych niedopuszczalnych rze- topowinnabyłauezygnowaćalboz
czy starosta przymyka oko? - mówi działalności, albozpracyw powiemłoda mieszkanka Łowicza.
cie i to nie teraz, tylko na początku
Gąybym ja na przykład sprzedaektorowania.
wała swój towar w sklepie mojego
ie można powiedzieć, że jak
szefa, to pewnie zwolniłby mnie gdyktoś ma NIP i REGON to nie
by o tym się dowiedział, nie czekając prowadzi działalności gospodarna żadne opinie. Wuiać urzędnicy są czej. Przecież to śmieszne. Aż się
nieusuwalni - mówi młoda ekspe- wierzyć nie chce, do jakich absurdientka ze sklepu odzieżowe dów doprowadzają urzędnicy. To
go.
nawetjest nakłanianie do łamania
Czytałem o sprawie pani S., je- prawa przez innych urzędników,
sterp zdania, że potrzeba tu stanow- a nie tylko przyzwolenie. Nie moż
cze} ręki starosty, jak dla mnie cią na tego tak zostawić, bo się ludzie
gnie się to zbyt długo, a z tego co całkiem od powiatu odwrócą. Błę
czytałem sprawa ewidentnie wska- dem jest to, że aż tak długo nie
zywała na to, że łamano prawo. Tak wyciągnięto konsekwencji, a pranaprawdę, to myślałem, że zostało sa ciągle o tym pisze.
to już załatwione tylko jakoś przeDla mnie to cała ta afera jest
mknęło to mojej uwadze, mocno niepotrzebna. Jak się starosta zomoże zastanawiać, że sprawa jest rientował, że ąrrektorka prowajeszczewtoku. Stawia tow złym świe dzi działalność gospodarczą na
tle starostę i cały urząd powiato~ lewo, to powinien przekonać ją,
dotyczyprzecież urzędnika- miesz- żeby odeszła na własną prośbę.
kaniec Bratkowic.
Teraz tojuż za daleko zaszło i radNie wiem dloaego nie mażna uka- ni nie powinni tego przemilczeć.
rać urzędnika, który wykazał się nie- Przecież, do cholery, mamy demouczciwością. Myślę, że w starostwie krację i jak ktoś łamie prawo, popanują dobre koleżeńskie stosunki winien zostać za to ukarany. Swoi nikt nie chce tam nikogo skrzyw- ją drogą starosta powinien podać
dzić, a chyba trzeba być stanowczym się do dymisji za nieumiejętność
w pewnych działaniach. Starosta, poprowadzenia takiej, wydaje się
który dawno temu powinien wycią prostej sprawy. Wielu ludziom stagnąć konsekwencje od S. W tym wy- rostwo kojarzy się tylko z aferą
padku trzeba dhać o powagę urzę geodetqw i niczym więcej. Skoń
du, jaki się reprezentuje - miesz- czy się to tym, że wstyd będzie zokanka Starzyńskiego.
stać urzędnikiem powiatowym, bo
Ustawa wprost takich praktyk od razu ludzie zaszufladkują taką
zabrania. Było to złamanie prawa osobęjako człowieka z podwójną
i to ewidentne. Wtym przypadku usta- moralnością.
wa antykorupc:yjna jest całkowicie
(wcz, mko, mak, tb)
jasna i nie ma w niej żadnych wyjąt
ków. Jeżeli pani dyrektor prowadziGłos ludu - głosem Boga, mówi
ła działalność gospodarczą, było to stare przysłowie. W tym przypadzłamanie prawa i to nie powinno kujeślinie głosem Boga-choćzpew
podlegać ąyskusji. Nie badałem do- nością też, to ponad wszelką wąt
kładniesprawy. więc mogęwypowia pliwość głosem zdrowego ro2'$ll(ldać się wyłącznie jako osoba pry- ku, głosem niewypaczonej urzędni
watna i na podstawie tego, codo mnie cząnowomowąświadomości co jest
dochodziło za pośrednictwem me- złe a co dobre, co czarne a co białe.
diów. Według mnie sprawa jest jedSlllro5cie najwidoczniej takie spojnak prosta i starosta powinien zwol- rzenie jest już obce, co każe coraz
nić ąrrektorkę - powiedział nam bardziej się zastanawiać jakie, ni~
przedstawiciel jednej z łowickich znane<lotąd opinii publiCZI1ej przysłużb mundurowych.
czyny stoją za tym, że nie potrafi.
Trudno mi mówić o szczegółach, nie chce lub boi się w jedynyak~
ale niemoralne jest, żeby urzędnik, towalny społecznie sposób - przez
wobec którego sąpodejrzenia o ko- zwolnienie z pracy urzędniczki ~
rupcję cały czas pracował w urzę rozwiązać tej żenującej sprawy.
dzie. W innych krajach to nie do poŻenujące jest też, że jasnym gło
myślenia i byłby skompromitowany. sem nie mówi tu polityczny proMusiałby wycofać się z pracy dla tektor starosty - poseł Tadeusz Gajsamorządu. Tolerowanie takich da z PSL. W ten sposób czyni się
praktyk to wstyd dla Łowicza i dla współodpowiedzialnym za to, co się
Polski. Oczywiście, że to świadczy dzieje. Ludzie to także zapamiętają,
o tym. że starosta przyzwala na laWojciech Waligórski
Łowicza.

.p
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szkole na os. Sikorskiego
w Łowiczu we wtorek 17
czetWca obchodziło swoje dwudziestopięciolecie. Stało się to okazją do
zaprezentowania się zespołu folklorystycznego p!7.edszkolaków Ło
wickie gwiozdeczki, gdzie tańczy
i śpiewa dziesięć par dzieci. Ostatnio grupa wzbogaciła się o cztery
nowe stroje, dwa dla dziewcząt i dwa
dla chłopców, kupione za kwotę
p!7.ekazaną przez ratusz. Obecnie
przedszkole dysponuje więc sześcioma strojami dla dziewczynek
i pięcioma dla chłopców. Reszta pożyczana jest od różnych placówek
oświatowych.

Obecny na uroczystości wiceburmistrz Maciej Mońka jako pamiąt
kę przekazał przedszkolakom olbizymiego pluszowego misia oraz
słodycze. Najmłodsi przygotowali
program artystyczny, na który zło
żyły się piosenki i wiersze, a potem
obdarowały odchodzących z przedszkola starszaków kwiatami z wła
snych ogródków.
(wcz)

Porzucony bokser
czeka no pono

O

d pewnego czasu na osiedlu
Lotników w Łowiczu wałę
sał się porzucony biały pies
bokser. Mieszkańcy osiedla przez
kilka dni dokarmiali zwierzę, w koń
cu postanowili poinformować o tym
Zakład Usług Komunalnych. W poniedziałek, 16 czerwca w godzinach
popołudniowych pies został p!7.ewieziony do schroniska. Jedna
z mieszkanek tegoż osiedla odprowadziła zwierzę do nowego domu.
Chciała jednak z pośrednictwem nas
poinformować ludzi kochających
zwierzęta, że bokser czeka na nowego właściciela Pies jest dobl7.e
utrzymany, zadbany, w wieku około 4 lat. Wydaje się być szkolony,
gdyżreagujenakomendy.
(mko)

Bolimów

Gmina chce sprzedać
działkę wHuminie

W

środę 18 czerwca na sesji
RadyGminy Bolimów radni
jednogłośnie podjęli uchwałę o wyrażeniu zgody na zbycie nieruchomości, o powierzchni 0,91 ha
położonej we wsi Humin. Działka
ta kiedyś należała do SKR Rada
sołecka zaproponowała, by działkę
sp!7.edać, a dochód przeznaczyć na
rozbudowę szkoły w Huminie. Gdy
znajdzie się osoba chętna na zakup
działki, wójt skonsultuje z radąjej
cenę. Środki uzyskane ze sprzedaży - zgodnie z propozycją rady sołeckiej - zostaną zapisane w budże
cie na przyszły rok, z p!7.emaczaniem dla szkoły w Huminie.
(mko)

Darmowe badanie słuchu

ezpłatne badania słuchu i dobór aparatów słuchowych organizowane będą dla mieszkańców powiatu łowickiego
wdniachod 18czerwcado30Wl7.eśnia - informuje starostwo powiatowe w Łowiczu. Badania prowadzone są w każdą środę w godzinach
9.00 - 16.00 w Poradni Gruźlicy
i Chorób Płuc w Łowiczu na Starym
Rynku. Przyjmowane są zapisy telefoniczne lub bezpośrednio w miejscu wykonania badania.
(wcz)
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PODZIELNIKII Moc ZAMOWIONA
Dlaczego koszt wody zanikowej
aż tak wzrósł? Czy moc zamówiona na podgrzewanie ciepłej wody
powinna być rozliczana na metr
kwadratowy czy na zameldowaną w mieszkaniu osobę? Czy podzielniki kosztów w pomieszczeniach gospodarczych zdają egzamin? - te i wiele innych pytań zadawali członkowie Łowickiej Spół
dzielni Mieszkaniowej na ostatnim
Zebraniu Przedstawicieli, które
odbyło się we wtorek, 17 czerwca.

J

ako pierwszy w dyskusji na zebraniu
zabrał przedstawiciel z osiedla Bratkowice - Stanisław Mrozowicz. Pytał
między innymi o wspomnianą na początku tzw. „wodę zanikową" i wykazaną w
materiałach przygotowanych na ZP jej
znaczną wartość - blisko 240 tys. zł. Jak
dokonano tego pomiaru i dlaczego w cią-

gu trzech lat ilość wody zanikowej łiaro-

Trzecią przyczyną może być niedokład-

ka

-

pytał

śnić, że

się całą swoją powierzchnią

i 16 alannów

fałszywych. Głów

ną pąyczyną powstawania pożarów jest

nobywłoeogkoazkojmądenodanzaptareRzenmantowaanSuia~'.!:mktó-Yr_n dzeń

0

1_....,

referowania tematu złożył jedzastępcy jako bardziej zorientowanego w sprawach minionych.
W roku 2002 odnotowano na terenie
powiatu łowickiego 632 zdarzenia w tym:
244 pożary, 362 miejscowe zagrożenia i
26 alarmów fałszywych. Ilość zdarzeń
jest zdecydowanie większa w stosunku
do zarejestrowanych w 200 I roku 455
zdarzeń w tym: pożarów 180, miejscowych zagrożeń 260 i alarmów fałszywych
15. Czyli, ilość zdarzeń na terenie powiatu łowickiego jest większa aż o 177 do
ilości zdarzeń odnotowanych w roku
200 I. Do 3 czerwca 2003 roku na terenie
powiatu odnotowano 387 zdarzenia w
ry

ciężar

z po- nak na barki

wodomierzy, która może wynosić wierzchniągrzejnąkaloryferatojakiejest
nawet do 15%. Ideałem byłoby gdyby parowanie z niego? Czasem nie mniejZakład Usług Komunalnych dokonywał sze?-- pytał retorycznie.
- Spytałem kiedyś prezesa Rutę czy
odczytu z wodomierza głównego w tym
samym czasie, co odczyty z poszczegól- mogę sobie zmienić w domu kaloryfery
nych wodomierzy we wszystkich miesz- na inne to odparł, że we wszystkich mieszkaniach. Niestety jest to niemożliwe, po- kaniach muszą być takie same ...
ech Woźniak miał zastrzeżenia co do
nieważ trzeba by chyba pozbawić miesz- ·
podziału kosztów centralnego ogrzekańców wody na przykład przez cały dzień
i przeprowadzać wtedy odczyty- duma- wania na część stałą (60%) i zmienną
(40%). Jest to dobry podział, ale dla Zaczył prezes Ruta.
Kolejnym czynnikiem, który zdaniem kładu Energetyki Cieplnej. Przy takim
prezesa ma znaczny wpływ na dużą ilość podziale ludzie przestaną oszczędzać wody zanikowej jest podawanie stanu mówił. Procentowy udział kosztów
wodomierzy w mieszkaniach przez sa- zmiennych i stałych ustała Rada Nadzormych lokatorów. Przypomnijmy, że trzy cza spółdzielni przed rozpoczęciem selata temu odczytów dokonywali inkasenci zonu grzewczego. Woźniak poruszył
z Zakładu Usług Komunalnych i miesz- również kwestię odpadów, jednak o tym
kańcy bezpośrednio z zakładem rozliczali w osobnym artykule.
Przyglądamy się każdej złotówce się ze zużytej wody. ZUK wymówił jednak spółdzielni umowę i teraz stan wo- mówił Mirosław Koczywąs - Nasi podomierzy mieszkańcy podają do biura przednicy postanowili o zainstalowaniu
spółdzielni telefonicznie, opłat dokonują podzielników kosztów i chwała im za to,
w kasie spółdzielni razem z czynszem i ciepło trzeba oszczędzać. Mówił jednak
to dopiero spółdzielnia rozlicza się z też o tym. że niektórzy mieszkańcy za
ZUK. Jest to rozwiązanie dużo wygod- wszelkącenęchcącyoszcz.ędzaćnaogrze
niejsze dla ZUK, ponieważ nie musi on waniu „za bardzo przykręcają regulatoopłacać inkasentów, rozliczać się z dłuż- ry" i do ich mieszkań wchodzi wilgoć.
Zsystemurozliczeńzapomocąpodzielnikami oraz zadłużenie za wodę obciąża
ników kosztów można wyłączyć poszczekonto spółdzielni a nie zakładu.
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elektrycznych oraz grzewczych.
powstaje na nieużytkach, w miejscach gdzie występują duże
ilości suchych pozostałości roślin . Na terenie miasta są to głównie pożary śmiet
ników i kontenerów na śmieci.
Na wysokim poziomie utrzymuje się
też ilość podpaleń, a także zdarzeń powstałych na skutek wypadków drogowych. W dziale miejscowych zagrożeń
zdecydowanie dominują huragany i opady deszczu. Bardzo wiele wyjazdów dotyczy też nietypowego zachowania zwierząt, jak np. niedawne wydobywanie
kawki z przewodu wentylacyjnego, czy
ratowaniekotazaklinowanegowuchylonym oknie.
Najwięcej pożarów

(wcz)

Sprawo autokomisu Boss odroczono

e wtorek, 24 czerwca miała się od są sprzeczne. Natomiast oskarżony Makolejna rozprawa w sprawie rek K. nie wyraził zgody, by rozpoznawłaścicieli autokomisu Bass, któ- wana była sprawa pod nieobecność jego
rzy oskarżeni są o dokonanie oszustw na obrońcy.
Świadkowie w atmosferze wzburzenia
szkodę kilkudziesięciu komisantów. Tym
razem przed sądem zeznawać miało aż opuszczali salę sądową. Wzburzenia }adziewiętnastu świadków. Zeznawać mia- kie zresztą od początku towarzyszy
ło, a nie zeznawało, bo sprawa się nie temu procesowi. Przewodnicząca składu
odbyła. Obrońca z urzędu Marka K. wy- sędziowskiego Anna Kwiecień upomniaznaczony do obrony wniósło zwolnienie ła świadków i publiczność, że niemal na
go z roli adwokata z urzędu, gdyż wcze- każdej rozprawie w tym procesie, około
śniej w tym samym procesie bronił Sła 3/4 czasu zajmuje sądowi uspokajanie
gólne bloki, ale musi na to wyrazić zgodę womira M., a interesy obu oskarżonych osób z sali. Sprawa została odroczona.

Mrozowicz. Należy wyja„woda zanikowa" jest różnicą
pomiędzy odczytem z głównego wodomierza na budynku a sumą odczytów z
wodomierzy w poszczególnych mieszkaniach. W późniejszej części zebrania
prezes Annand Ruta wyjaśniał, że tak
ystem rozliczania zużycia energii elekznaczna wartość wody zanikowej wynitrycznej poprzez podzielniki kosztów większość mieszkańców, a nie tylko przyka z dwóch zasadniczych przyczyn dokonywania odczytów z wodomierza _ jest zły i trzeba z niego zrezygnować-mówił słowiowyjeden Kowalski. Jeżeli taka więk
głównego i wodomierzy poszczególnych Stanisław Mrozowicz. Jako przykład szość w jakimś bloku postanowi o rozlimieszkań w różnym czasie oraz zaniża- podawał pomieszczenia gospodarcze czeniach z metra kwadratowego to jest to
niu odczytów z wodomierzy w mieszka- typu pralnie i suszarnie, w których za- technicznie możliwe-wyjaśniał wicepreniach przez samych lokatorów, którzy montowane są okrągłe kaloryfery (rury z zes Sylwester Bieniek.
(mak)
podają ich stan telefonicznie do ŁSM. ożebrowaniem). Jeżeli podzielnik nie sty-

sła?
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Jak pracuie GOKSiR w Bolimowie?
P

W
być

(mko)

Kolejna zwłoka wprocesie
olejna rozprawa. w Sądzie Rejono
wym w Skierniewicach, w której
jednym z trzech oskarżonych jest
Stanisław B. z Łowicza nie odbyła się z
powodu nie stawienia się wezwanych
na wtorek, 24 czerwca świadków oskarżenia. Kolejny już raz nie stawił się
Marcin M., który miał być na rozprawę tym razem doprowadzony przez

K

policję. Przewodniczący składu sę

dziowskiego otrzymał jedynie pisemną
inform~cję o tym, że policjanci nie zastali Marcina M. pod wskazanym adresem i dlatego nie było możliwe doprowadzenie go do skierniewickiego
sądu. Sprawa została odroczona bez
podania kolejnego terminu.

(mak)

Co do społecznej rady programowej,
odczas przeprowadzania kontroli trudni one w tej placówce mają odpowiedczłonkom komisji zostały okazane nie przygotowanie. Młodszy instruktor, dyrektorka tłumaczyła, że działała ona do
dokumenty historyczne dotyczące Boli- czy młodszy bibliotekarz to ogólne stano- pewnego czasu, jednak trudno było zwołać
mowa. Toteż kontrolujący zalecili dyrek- wiska, są to osoby do wszystkiego. Kie- jej członków w jednym czasie, gdyżjak sama
torowi placówki by podjąć działania, które dyś zatrudniałam plastyka z wykształce nazwa wskazuje była ona społeczna Dodaolejne mieszkanie w bloku nr 7 na kój z kuchnią, na pierwszym piętrze.
pozwolą określić wartość historyczną niem, ale trudno znaleźć plastyka za pie- ła również, że dla niej działanie takiej rady
osiedlu Kostka w Łowiczu zostało Cena ustalona przez rzeczoznawcę maniądze jakie my proponujemy - mówiła byłoby wygodniejsze, bo mogłaby tłuma
tych dokumentów.
przeznaczone do sprzedaży w jątkowego wynosi 23.580 zł (cena za m 2 W skład komisji kontrolującej prócz dyrektorka. Przyznała, że dzienniki zajęć czyć się, że wszystkie działania GOKSiR
przetargii nieograniczonym. Tym razem 880 zł). Data przetargu jeszcze nie zostaczłonów komisji rewizyjnej wchodził nie są prowadzone pod względem meto- odbywają się w porozumieniu z radą.
„pod młotek" pójdzie lokal oznaczony ła ustalona.
Jeśli chodzi o dokumenty historyczne
również radny Jan Kop - jako ekspert dycznym i nigdy nie były w,ten sposób
(mak)
numerem 9 o powierzchni 26,8 m 2 - powspierający. Radny Janusz Łukawski prowadzone. Nawet nie wiemy na czym dyrektorka GOKSiR zadeklarowała, że
zwrócił uwagę, że ekspert był powołany by to miało polegać, nie ma przepisów je zawiezie do kustosza do Nieborowa,
e obejrzał i doradził co z nimi zrobić.
nieprawidłowo, gdyż powinna powołać określających jak powinien być prowayrektora placówki odniosła się do wa
go rada. Ponadto nadmienił, że nie wszy- dzony dziennik - tłumaczyła. Przyznała
FABRYKA ~
runków lokalowych, na które komisja
scy pracownicy GOKSiR zobligowani są również, że w GOKSiR nie ma planów
do tego by posiadać wyższe wykształce pracy, ale zaznaczyła, że jeśli istnieje taka zwróciła uwagę. Budynek ten nie był budowany z myślą, że w tym pomieszczeniu bę
nia. Przewodniczący rady zapewnił, że konieczność plany pracy powstaną.
ŁOWI CZ
tel. (046) 837 32 79
Jeśli chodzi o bibliotekę, dyrektorka dzie prowadzona taka forma działalności.
nim przystał na prośbę przewodniczące
.
fax 83747 98 \.
slb@wlnkhaus.com.pl; http://www.slb.wtnkhaus.pl
go komisji rewizyjnej, by powołać takie- nadmieniła, że zbiory są uzupełniane na Na takie wanmki i taką kadrę myślę, że rogo eksperta przeprowadził konsultacje z podstawie zapotrzebowania poszczegól- bimy bardzo dużo. Pewnie, że można by roradą. Radny Jan Kop uczestniczący w nych czytelników. Mamy bardzo duży bić więcej, ale na tojuż trzeba mieć pienią
pracy komisji jako eksport wspierający kanon lektur szkolnych. Biblioteka jest zo- dze.
„~ .
Wójt przysłuchujący się dyskusji w
zaznaczył, że jego doświadczenie jako bligowana do ogólnego księgozbioru, a nie
pracownika oświaty, a później praca fachowego. Nie robiliśmy ankiet, alejeśli czy- milczeniu na zakończenie powiedział przez 13 lat na stanowisku kontrolera telnicyprzychodzą_ z zapotrzebowaniem sta- zadaję sobie pytanie, czy GOKSiR.funk3-komorowy SOFTLINE
4-komorowy TOPLINE
cjonuje dobrze, czy źle i odpowiadam ię księgozbiór uzupełnić-mówiła
pozwoliła stosownie przyjrzeć się pew•
protokole zapisano, że placówka fachowcy go nie skontrolowali, nie ujmu•Szyba k=1,1 z ciepią ramką
nym kwestiom. Czy pan wójt zatrudniłby
• Okucia Wlnkhaus
nie dostosowuje działań do po- jąc nikomu. Zastanawiam się, czy nie zlemnie jak specjalistę prawnego? - pytał
• Mikrowentylacja gratis
radny Kop retorycznie. Każdy kto lryko- trzeb środowiska, jednak dyrektorka po- cić takiej kontroli fachowcom. Wójt wy• Wzmocnienia ocynkowane w ramie,
nuje swojąpracępowinien się na niej znać. wiedziała, że badania, które zostały prze- jaśnił, że myśl o zleceniu kontroli fachowskrzydle, słupku
• Bezpłatne pomiary I transport okien do Kllenta
Komisja miała na celu wskazania pew- prowadzone wśród młodzieży z prośbą cowi wyniknęła z faktu, iż zdaniem wójnych braków i poprawieniafunkcjonow11- o podanie własnych propozycji - pomy- ta, jeśli jest źle to taka kontrola to po~
~
•Profesjonalny montaż
nia placówki. Kochajmy sięjak bracia, a słów nowych było niewiele. Propozycje te twierdzi, natomiast jeśli jest dobrze, to
1435
które spotykają się z oddźwiękiem powiela- kontrola przeprowadzona przez komisję
liczmy się jak Żydzi - dodał.
1435
1435
RAMKA
,,
Po przedstawieniu protokołu z kon- my.jeśli zainteresowanie czymśjest niewiel- rewizyjną będzie miała niepotrzebny, ne550,·
1465
troli głos zabrała dyrektorka GOKSiR, kie - nie realizujemy tego - tłumaczyła gatywny wydźwięk.
722,- 1165 :451,- CENY NETTO
1765
iooP&A'l'Y j
~
(mko)
która próbowała wykazać, że osoby za- dyrektorka.

Mieszkanie na Kostce na sprzedaż
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------------------------------------------------~--------------Gmina Bielawy

JAK ZABEZPIECZYĆ HYDRANTY?

N

a sesji rady Gminy Bielawy
12 czerwca po raz kolejny radni powrócili do tematu kradzieży wody. Od
marca bieżącego roku na każdym hydrancie w Gminie Bielawy wisi kłódka, która
miała chronić przed kradzieżami - o czym
w NŁ obszernie pisaliśmy. Jednak woda
ginie nadal. Radni dochodzą do wniosku,
że kłódki nie były dobrym rozwiązaniem,
gdyż nie jest problemem dla złodziej a kłód
kę przeciąć i najej miejsce zawiesić swoją, do której będzie miał własny klucz.
Radny Władysław Pit<trzak optował za
tym, by na hydrantach prócz kłódek zainstalować plomby. Wówczas, jeśli plomba zostanie zerwana, pozwoli to stwier-'
dzić, z którego hydrantu woda ginie. Dziś
na hydrantach kłódki wiszą, ale jeśli ktoś
zdejmie kłódkę i założy swoją, ślad kradzieży zaciera się. Radny Paweł Rogalski

zdania, by poczekać jeszcze miesiąc
i po upływie tego czasu dokonać szczegółowych obliczeń, ile wody od momentu założenia kłódek zginęło oraz dokonać analizy.
Prócz zamontowania dodatkowych
plomb, padały jeszcze inne propozycje,
na przykład, żeby w tych miejscach, gdzie
woda ginie, zamontować hydranty pod- ·
ziemne lub też wynająć prywatną firmę;
która pilnowałaby hydrantów. Jeszcze
inny pomysł był taki, by za kradzież
wody poniekąd obwiniać konserwatorów,
poprzez obcinanie im premii, co zdaniem
niektórych radnych zmobilizowałoby ich
do zwrócenia większej uwagi na hydranty na ich terenie. Ostatecznie przxjęto propozycję radnego Pietrzaka. Plombowanie
hydrantów rozpoczęto w ubiegłym tygodniu, a do końca tego tygodnia powinny być
zaplombowane wszystkie hydranty.
był

Odciąć wodę
niepłacącym

Drugi problem związany z wodą
w gminie Bielawy to niska ściągalność.
Po zakończeniu pierwszego półrocza,
będzie znany procent ściągalności. Rekordzista nie płaci za wodę od 2000
roku, dziś winny jest gminie już 15.800
zł. Gmina w ostatnim czasie rozesłała
ponaglenia do tych, którzy mają zaległo
ści w gminie związane z niepłaceniem za
wodę. Wiele z nich spowodowało, że zaległe opłaty wpłynęły. Niektórzy jednak
nie przejęli się nimi. W niedługim czasie
trafią do nich podobne pisma. Jeśli i tym
razem odzewu nie będzie, woda do tych
gospodarstw po prostu przestanie być
dostarczana.
(mko)

Pielgrzym z Arkadii nie iyje

W

nocy z 17 na 18 czerwca w Arkadii zmarł w wieku 91 lat Zygmunt Urcus,jedna z bardzo znanych w Łowiczu i okolicach postaci. Był
„pielgrzynikowym weteranem", tak sarni
pisaliśmy o nim przed rokiem wobszernym artykule pt. „Mimo śniegu, mimo
strachu, mimo wieku" zamieszczonym
w nr 41 NŁ. Jak wówczas opowiadał nam
o sobie pan Zygmunt, uczestniczył w
około 70 pieszych pielgrzymkach na Jasną Górę, chodził też na mniejsze pielgrzymki do Miedniewic, Głogowca, Domaniewic i Studziannej.
W tym roku, 2 czerwca widzieliśmy
też, jak Zygmunt Ureus odprowadzał na
rowerze - jak zawsze w stroju łowickim tradycyjną, 348. Łowicką Pieszą PielKamil Dobrzyński (z lewej) i Piotr Melon przy jednej z nagród.
grzymkę na Jasną Górę. Podobnie jak
w dwóch ostatnich latach jechał na roweZSP Nr 1
rze, od Roku Jubileuszowego nie brał już
udziału w pielgrzymkach. Dwa dni przed
śmiercią też był w Łowiczu - jak zawsze
przyjechał z Arkadii na rowerze. Zmarł
(mwk)
20 czerwca kluczyki do motocyklu otrzy- spokojnie, we śnie.
piątek 20 czerwca, podczas zakończenia.roku szkolnego w Ze- mał Piotr Melon, który uzyskał najwyższą
spole Szkół Ponadgimnazjalnych średnią w szkole wynoszącą 4,77. Jednak
Nr 1 dwóch najlepszych uczniów - Piotr co z drugim motorem? Uczniowie zgromaMelon i Kamil Dobrzyński zostało dzeni w tym dniu w auli szkolnej nie wienagrodzonych motocyklami. Czekały one dzieli komu on przypadnie. Dyrektor udzietym tygodniu na miejskich słu
na swoich właścicieli od ubiegłego roku, lił uczniomicilku wskazówek. Powiedział,
ogłoszeniowych powinny
pach
kiedy to zostały przekazane szkole przez że otrzyma go uczeń dobry, czyli posiadają
się ukazać plakaty Jerzego Bocy średnią powyżej 4.0, dobrze reprezentuPolski Związek Motorowy.
Dyrektor już we wrześniu ogłosił kon- je szkołę na zewnątrz i dba o interesy reckiego, słynne ,,nekrologi", w których
kurs na najlepszego ucznia, w którym uczniów, a następnie zwrócił się do sali, krytykował burmistrza, a które były
przedmiotem procesu sądowego - bo donagrodą miał być motocykl. Co do losów by to właśnie od uczniów padło nazwisko
drugiego motocykla sytuacja nie była zna- osoby, która na drugi motocykl zasłużyła piero sąd zmusił OSiR do ich rozklejenia.
na do samego końca, bowiem przewijało Z sali padło jedyne nazwisko - Kamil Do- Kiedy w ubiegłym tygodniu pytaliśmy
Jerzego Boreckiego czy zna termin rozsię kilka różnych rozwiązań, co do jego brzyński! Rzeczywjście drugim nagrodzoplakatów, stwierdził, że nadal
wieszenia
zagospodarowania. Jednym z nich było nym uczniem okazał się Kamil Dobrzyński,

Motocykle dla nailepszych rozdane

W

przekazanie go drugiemu najlepszemu przewodniczący samorządu szkolnego, któuczniowi, pozostawienia w szkole jako ry dał siępoznać jako osoba, którajestwszę
pomoc naukową lub po prostu na użytek dzie, nie myśli o sobie, ale też o innych.
szkoły.
(mko)

odsetki Oo/o
Spaedaż · Łowicz. ul. Zgoda 35, tel.(046) 837 49 86,
Łowicz. ul. Gen.Sikorskiego 5, tel.{046) 837

Serwis:

http://www.pcmarbo.com pl

'

830 21 69, 830 21 70
61 97

e-mail:pcmarbo@onet.pl
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Stowarzyszenia kupców nie będzie
Próba zrzeszenia się kupców zakończona
fiaskiem pomimo wyznaczania kilku kolejnych
spotkań założycielskich.

W

yznaczanie kolejnych terminów
zebrania założycielskiego stowarzyszenia skupiającego kupców
i rolników handlujących na miejskim targowisku w Łowiczu zakończyło się we
wtorek, 17 czerwca fiaskiem. Inicjatorom
pomysłu ręce opadły, bo na spotkanie
przyszło zaledwie 12 osób, a to za mało,
aby powstało stowarzyszenie. Teoretycznie za mało o jedyne 3 osoby, ale faktycznie inicjatorzy zrzeszenia poczuli się
tak, jakby chcieli kogoś ~liwiać na siłę,
spodziewali się dużo większego zainteresowania Na wcześniejsze spotkania przychodziło około 30 -40 osób spośród ponad 200
stale handlujących. Wyznaczano kolejne spotkania, aby doszlifować statut stowarzyszenia, przekonać więcej osób.
O inicjatywie formalnego zrzeszenia się
osób prowadzących działalność na targqwicy pisaliśmy z nr 22 NŁ z dnia 29 maja
br. Wtedy osobom najbardziej zaangażo
wanym w ten pomysł wydawało się, że
nic nie stanie na przeszkodzie w jego re-

alizacji. Na pierwsze spotkanie oficjalne,
które odbyło się 28 maja przyszedł burmistrz Ryszard Budzałek. Pomysłodaw
ców powołania do życia stowarzyszenia
bardzo podbudowało, gdy mówił, że to
dobry pomysł, bo znacznie łatwiej jemu
czy urzędnikom rozmawiać się będzie
z ludżmi, którzy wiedzą, czego chcą, niż
z grupą niezorganizowaną, wysuwającą
tylko roszczenia.
Piotr Trębski, który był jednym z inicjatorów pomysłu, teraz czuje się rozgoryczony, że ludzie nie podchwycili tego pomysłu.
Uważa, że to była dobra idea i nie chodzi mu
o prywatny interes, ale o to, że mogło na
tym skorzystać wiele osób. - Była szansa
zrzeszyć się i cały czas zastanawiam się,
dlaczego tak się nie stało. Sprawa upadła
i do tematu chyba nie da sięjużpowrócić.
Trębski wprawdzie dodaje, że w życiu
jest wyznawcą reguły ,,nigdy nie mów
nigdy", ale wobec braku masowego zaangażowania, trudno w wąskim gronie za(mwk)
paleńców coś zdziałać.

Okręgowe zawody wędkarskie seniorów
wtym roku odbędą się wŁowiczu
2.860 gramów ryb złowił Zbigniew
Rybus, zdobywca pierwszego miejsca
w zorganizowanych w niedzielę 8 czerwca zawodach seniorów łowickiego koła
wędkarskiego. Drugą lokatę z 2.1OO gramami ryb zajął Sławomir Kucharek, a trzecią z 1.905 gramami ryb - Zdzisław Brener. W zawodach seniorów, które odbywały się tradycyjnie na akwenie za laskiem miejskim, udział wzięło dwudziestu
ośmiu wędkarzy z łowickiego koła Spośród
nich ryby złowiło dwudziestu dwóch. Jak
mówi nam prezes łowickiego koła Włodzi
mierz Kasztalski, często zdarza się, iż
z dwu siedzących obok siebie osób jedna
złowi mnóstwo ryb, inna żadnej.
Zwycięzca zawodów Zbigniew Rybus
reprezentował będzie koło w zawad.ach

Plakaty Boreckiego będą powieszone

W

=-----nowy

czeka na wykonanie usługi zleconej OSiR
Natomiast Zbigniew Kuczyński deklarował, że plakaty nie zostały wcześniej rozklejone, bo czekał na oficjalne pismo
z Sądu Okręgowego w tej sprawie.
Niewykluczone, że dzięki temu plakaty będą dłużej widoczne na słupach, bo do
tej pory było na nich dużo plakatów referendalnych, ogłoszeń o wielu imprezach,
(mwk)
w tym Jarmarku Łowickim.

okręgowych, które w tym roku zorganizowane być mają w Łowiczu. W poprzednim roku odbywały się one w Sochaczewie, dwa lata temu w Rawie Mazowieckiej. W tym roku organizacji podjął się
Łowicz, zwracając się do starostwa o dofinansowanie, czyli zakup pucharów. Zawody zorganizowane być mają 29 czerwca
tradycyjnie na akwenie za laskiem miejskim. Coroczne zmiany tych akwenów,
zapobiec mają przyzwyczajeniu się
zawodników do jednego zbiornika.
Pierwszego czerwca natomiast rozegrane zostały zawody okręgowe kadetów i juniorów, w tym roku odbywają
ce się w Mszczonowie. Brały w nich
udział dwie osoby z koła w Łowiczu.
Krzysztof Woźniak w kategorii juniorów i Katarzyna Żelazkiewicz w kategorii kadetów. Obie osoby wyłonione
zostały w zorganizowanych pod koniec
maja zawodach o puchar koła, w których zajęły pierwsze miejsca, co dało
im prawo startu w zawodach okręgo
wych. Krzysztof Woźniak, który w podobnych zmaganiach uczestniczy nie po
raz pierwszy i zawsze plasuje się na
różnych miejscach w obrębie pierwszej
piątki, tym razem zajął miejsce piąte w
kategorii juniorów. W kategorii kadetów
Katarzyna Żelazkiewicz uzyskała lokatę siódmą.

(wcz)
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Nadużycia wMescompie -ciąg dalszy

W

Większość

piekarni

podniosła

ceny chleba o

około

20%. Na

zdjęciu:

w

Mgr farm. 1 Katarzyna

Gałaj

za to11ę mąki pszennej, cena ogólnokrajowa sprzed dwóch tygodni to 805 zł powiedziała nam Dagmara Jarzębowska
dyrektor spółki. Jeśli chodzi o cenę
mąki, nasz region i takjeststosunkowo
niedrogi, gdyż średnia cena za tonę
mąki wynosi 786 zł, a np. w regionie
południowym kształtuje się na poziomie 833 zł. Średnio w ciągu niespełna
dwóch miesięcy cena mąki wzrosła aż o
40,7o/~.
Właściciel

piekarni przy ul. Łódzkiej
narzeka na wzrost ceny mąki.
Cena każdej mąki wzrosła średnio o 20
- 25 groszy za kilogram - powiedział
nam Henryk Czubak. Obecnie za tonę
mąki chlebowej płaci już 850 zł. Więcej
za mąkę płaci też piekarnia w Niebororównież

- INFORMUJE

CELLULIT·
jest konsekwencją tworzenia zapasów energii.
Cellulitowi towarzyszy deformacja tkanki łącznej,
która ulega usztywnieniu. Prowadzi to do
zniekształcenia powierzchni skóry. Przyjmuje
ona wygląd "pomarańczowej skórki" i wykazuje
zwiększoną bolesność przy ucisku.
Cellulit,
rozwijający się w tkance podskórnej, wykazuje
tendencję do pogłębiania się, gdyż liczba
komórek tłuszczowych nie pozostaje na stałym
poziomie. Komórki tłuszczowe namnażają się,
przez co zwiększa się Ich zdolność do gromadzenia zapasów tłuszczu. Rozrastają się (mogą
zwiększać swoje rozmiary nawet stukrotnle),
a gdy osiągną maksymalny próg pojemności
doprowadzają do tworzenia się nowych adipocytów. W ten sposób tworzy się cellulit zaawansowany. Trudno go usunąć i zmniejszyć.

Nie dopuszczajmy do takiego stanu.
Wcześnie podjęta terapia to lepsze
i szybsze efekty.

ZAPRASZAMYrewelacyjne ceny
dermokosmetyki marek

przypominał

sobie, by
awarie komputera.
Co do awarii, o których wspominała
wcześniej oskarżona, a które przyczyniać się miały do wystawiania pokwitowań ręcznych, świadek nie miał żadnej
wiedzy. Moje obserwacje wskazywały na
to, że system komputerowy działał bez
zakłóceń. Gdy ja ,przejąłem obowiązki
nie powtórzył się przypadek, by wpłata
zapisana była na koncie abonenta,
a nie było jej w raporcie kasowym -

zdarzały się jakieś

zeznał.

będzie miał

„Ekonomik"

patrona

I

APTEKA PRZYJAZNYCH CEN "SLONECZKO"
Lowicz ul. Stanisławskiego 27
SKORZYSTAJ Z DOBREJ OFERTY •
ZAPRASZAMY

preparaty firm LOREAL i GALENIC
*** ceny

obniżone

LO REAL PERFECTSLIM-

wyszczuplająco

***

47. 98

zł 62-:'f4zł

- ujędrniający żel 200 ml
sylwetkę, redukuje efekt pomarańczowej

ELANCYL CHRONO-ACTIF

98.00

koncentrat wygładzający cellulit zaawansowany
14 ampułek na DZIEŃ , 14 ampułek na NOC

ELANCYL CELLU-STOP

NAJTAŃSZE

NAWOZY

oferuje firma PHU ANROB

CELLULITOWI • STOP

wysmukla

i jak zeznał, nie

Świadek zeznał, że po wykryciu sprawy został odsunięty dyrektor i pracownik biura obsługi klienta bez wskazywania konkretnego, kto się do tego przy- ·'
czynił. Ja nie byłem powołany do tego,
by oceniać P. i S. - mówił świadek, jednak dodał, że wiele wskazywało na Izabelę S., gdyż na większości dokumentów widniały jej podpisy.
Świadek zeznał, że wchodząc do systemu komputerowego zawsze używał
swojego hasła, ponadto gdy on pełnił
piekarni Jarzębowska Społem.
obowiązki dyrektora w łowickiej filii,
wyciągi bankowe były wprowadzane
przed rozpoczęciem pracy lub w wolnych chwilach, ale dodał, że nawet wtedy gdyby przyszedł klient, można było
przerwać wprowadzanie danych, następnie po przyjęciu pieniędzy powrócić do tego w przerwanym miejscu.
wpłat.
Sławomir S. pełnił obowiązki dyrekSpawa została odroczona do 21 sierpnia
tora
łowickiej
filii
przez
cztery
miesiące
(mko)
wie. Wzrost cen mąki odbił się na cenach chleba.
Piekarnia „Jarzębowska i Społem"
podwyższyła ceny chleba od 21 maja
o około 20%. Podobnie piekarnia na
Łódzkiej od 20 maja podwyższyła ceny
mię Władysława Grabskiego otrzy- i latach 1897-1906 działał na Ziemi Ło
chleba o tyle samo. Zwykły chleb koszma łowicki Zespół Szkół Ponadgim- wickiej, a jego głównym dokonaniem
tował do tej pory 1 zł, a teraz trzeba
nazjalnych nr 4, zdecydowali radni była reforma walutowa wprowadzają
za niego zapłacić 1,20. Piekarnia w Nie- na odbywającej się 18 czerwca sesji ~ ca ład w finanse przedwojennego pań
borowie zwlekała z podniesieniem cen Rady Powiatu Łowickiego. Decyzja stoi stwa. Przyczynił się również do popieczywa, gdyż ich wyroby już w zgodzie z prośbą szkoły..skierowaną wstania w Łowiczu Polskiej Szkoły
i tak były stosunkowo drogie. Jednak do starostwa, w której nauczyciele Handlowej działającej od czerwca 1906,
ceny mąki i ją zmusiły do podniesienia i uczniowie argumentują iż szkoła po- co uznaje się za początek stuletniej hicen chleba Ceny wzrosną wzrosną od winna nosić imię Grabskiego z uwagi storii ekonomika.
I lipca. Za zwykły chleb, który dotych- na swój ekonomiczny charakter, tak
Uroczystość nadania imienia Włady
czas kosztował 1,10 trzeba będzie za- więc imię wybitnego ekonomisty i męża sława Grabskiego szkole nr 4 przewipłacić 1,20 zł.
stanu byłoby właściwe dla nazwy pia- dziana jest na łutu przyszłego roku.
(mko) cówki. Grabski urodził się (1874)
(wcz)

'
DROZEJE
PIECZYWO
Z

niknięcie 35.000 ton pszenicy zelewatorów nafeżących do Agencji
Rynku Rolnego ma odzwierciedlenie w
cenach mąki, a co za tym idzie - chleba.
Ogólnokrajowa afera została wykryta na
początku maja, jednak wzrost cen pszenicy i mąki był już zauważalny znacznie wcześniej.
Ceny mąki zaczęły sukcesywnie
wzrastać od kwietnia, kiedy to tona psze_..
nicy kosztowała 440 zł, a pod koniec
miesiąca zbliżyła się już do 500 zł.
Podobnie działo się z ceną mąki. Na początku maja piekarnia „Jarzębowska
i"Społem" za tonę mąki płaciła 600 zł,
a obecnie najtańsza oferta, która do niej
wpłynęła przewiduje 780 zł za tonę
mąki. Są młyny, które oferowały 820 zł

dniu 18 czerwca odbyła się kolejna rozprawa w sprawie Izabeli S. oskarżonej o to, że w okresie od stycznia 1999 roku do 1 grudnia
1999 roku przywłaszczyła sobie kwotę
52.124 zł pochodzącą z opłat abonamentowych łowickiej telewizji kablowej
Mescomp. Tym razem przed sądem zeznawał Sławomir S., który został oddelegowany do łowickiej filii telewizji, po
zawieszeniu w czynnościach służbo
wych Piotra P. - byłego dyrektora filii i
Izabeli S., byłej kasjerki.
Sławomir S. przyznał, że do Łowicza
został oddelegowany w wyniku odkrytych nadużyć w systemie kasowym.
Nadużycia polegały na tym, iż abonent
na koncie posiadał pieniądze, podczas
gdy wpłaty te nie widniały w _systemie
kasowym. Sławomir S. z centrali firmy
otrzymał polecenie by wyjaśnił jak doszło do tych nadużyć. Skontaktował się
telefonicznie z dwoma abonentami,
w imieniu których Izabela S. dokonywała wpłat i obaj powiedzieli, że otrzymali pokwitowania ręczne.
Sławomir S. pamiętał jak w jego obecności Izabela S. - już po odsunięciu od
kasy - wpłacała pieniądze za kilku abonentów, tłumacząc, że dokonuje wpłat
za znajome osoby. Jak wynika z jego
zeznań, wówczas dokonała łącznie 17

skórki

zł 11_µ6Ózł

59.98 zł 12~zł

aktywny koncentrat w żelu na cellulit zaawansowany
działa w samym jądrze komórek - 100 ml

VICHY, LOREAL, ERIS, JABUSHE, GALENIC, MATIS,
NEUTROGENA, AVENE, LA ROCHE-POSAY, DQRA, ROC
R-63

- saletra importowana i krajowa
- śruta sojowa
r.,
- śruta rzepakowa
u~~""()4
0
a także szeroki asortyment
~"
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

R-763

SUPOREK ~~~t:i~:o

mROPIAN

FS15 24x24x59
98 zł/m3 brutto

Zł.AKÓW BOROWY 24
CC
tel.lfax (046) 839-13-85, 0601-303-235 ~

TELE-RADIO-MECHANIKA
z
(zakład przeniesiony

ul. Niciarnlanej 27)

ARTUR WRÓBEL
Łowicz, ul. Żwirki i Wigury 31

::i

tel. (046) 837-44-32, 0-601-365-422

~
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Choć

pogoda nie dopisała, Jarmark Łowicki, który odbył się w miniony weekend można zaliczyć do jednego
z bardziej ciekawych. Każdego z trzech dni jego trwania
mieliśmy zapewnione inne atrakcje: koncerty reggae,
grup folklorystycznych z terenu Łowicza ·i okolic, mło
dych muzyków ze szkół muzycznych z Łowicza, gwiazdy
imprezy Krzysztofa Krawczyka, a w końcu ustanowienie
rekordu w najdłuższej wycinanki typu kodra, a w noc
Świętojańską przedstawienie Zespołu „Łowiczanie" Stowarzyszenia Wsi Urzecze, puszczanie wianków na Bzurze i niesamowity spektakl „Tańczące Fontanny".
hoć oficjałneotwarciefustynumiałomitj
sce dopiero w sobotę, 22 czerwca przed
występem Krzysztofa Krawczyka, Jannark
rozpoczął sięjuż w piątek 21 czerwca, gdy
na scenę muszli koncertowej na łowickich
Błoniach wyszli muzycy zespołów reggae
w ramach pierwszej edycji Festiwalu ,,Rege
nad Bzurą". Niestety ten dzień nie zapadnie
najlepiej w pamięci organizatorów. Deszcz
pneśladował artystów i publiczność prz.ez
cały czas. .zapowiadane na godzinę 16.00
Warsztaty Arytmiczne nie odbyły się, Wojtek Lewandowski, który miał poprowadzić
naukę na bębnie djembe nie dojechał na czas

C

byli przxjezdni.Młodzież przxjechała z okolicznych miast, m. in. Łodzi, Warszawy,
Płocka, ale też z Włocławka. Najwięcej jednak było fanów zespołu Skampararas z Jastrzębi. Koncert tej formacji wykonującej
żywiołowe ska, posiadającej sekcję dętą
w postaci saksofonu, trąbki oraz puwnu,
należał do najlepiej przxjętego przez bawią
cą się pod sceną zmarzniętą i zmokniętąpu
Dużym zainteresowaniem cieszył się także występ zespołu Menomini z Kielc oraz
spóźnionego Drumm z Sieradza, który przy-

wiózł

ze

sobą

wielkie, wykonane

własno-

wystę

ze swojąformacjąDrummzSieradza. Festi- ręcznie bębny. Drumm zagrał w przerwie
wal rozpoczął się z opóźnieniem około go- wywołanej przez organizatorów, gdy okadziny 18.00. Szczęśliwie pozostali wyko- zało się, że sprzęt nagłaśniający scenę coraz
nawcy pojawili się w komplecie. Na widowni bardziej jest zalewany przez deszcz.
było do 500 młodych ludzi, jednak nawracaTego dnia~ jeszcze cztery inne zejące fale deszczu szybko zniechęcały mło społy: Koniec Swiata z Katowic, Naaman
dzież, która kryła się pod parasolami lub z Lubina, Złodzieje Głów z Wołowa, The
wracała do domów. Warte zauważenia jed- Banditos z Łowicza. Łowiczanie, trzeba
nak jest, że w tłumie tym prawie połowa to przyznać, nie popisali się, choć dali żywio-

druhzrki, skanery akcesoria
skup zużytych kaidlmlżV

profesjo11al1}.J' sei:wis
Stanisławskiego
Mwk p1mktu sieci ERAJ

25b

tel.: 046 830-20-4.9

wzbogaconych tym razem przez klawisz, na któl)'IIl zagrał Tymek Pikulski z fonnacji Slapdown. Koncert
na muszli zakończył się około 3 w nocy.
Drugi dzień Jarmarku rozpoczął się otwar. ciem wystawy ,,Egipt- od faraonów do islamu" w Łowickim Ośrodku Kultury przy
ul. Podm:cmej 20 w Łowiczu, będącej wynikiem kontaktów ratusza z ambasadą Republiki Egiptu. Jest to wystawa, którą na
pewno warto obejneć,jest ona bowiem jedną z bardziej niezwykłych, jakie gościły
w naszym mieście. Jej otwarcia dokonał ambasador Egiptu Hamdi Loza, który przybył
do Łowicza z rodziną i liczną delegacją
z ambasady oraz burmistrz Ryszard Budzałek. Na wystawie wbaczyć możemy
dwa oblicza kraju znad Nilu: Egipt starożyt-

blicmość.

U przedszkolaków najważniejszy zawsze jest uśmiech. W czasie
pu na scenie na Starym Rynku było go pod dostatkiem.

Salon sp1'Zedaży
99-400 Łowicz

łowy koncert więkswści znanych prz.ez publiczność utworów,

Mercedes ambasadora Egiptu na
Dziewczyny ze Szkoły Podstawoulicy Zduńskiej został uderzony na
wej nr 1 pokazały na scenie jak się
wysokości tylnych drzwi przez wytańczy z pomponami.
jeżdżającego z ul. Podrzecznej
ny, reprezentowany przez sporą ilość wy- Poloneza. Nikomu nic się nie stało,
konanych na papirusie kopii znanych za- jednak oba samochody będą mubytkowych zwojów, zebrane w sporą wy- siały spędzić sporo czasu w warszstawę kopie rzeźb z okresu ponad 2 tys. tacie blacharskim.
p.n.e. przedstawiających główne bóstwa
=zone w kraju faraonów: Izydę, Horusa tradycyjny zestaw do parzenia kawy. Ini Ozyrysa, jest także wykonany z porcela- scenizacja, jak i tr-zy dziewczęta: Karolina
ny model głowy faraona Amenhotepa III, Rutkowska oraz Beata i Monika Kierepki
model popiersia żony egipskiego wójta. z Cycowa koło Lublina, które przebrane
były w stroje egipskie zbudowały atmosfeCzęść nowożytna koncentruje się przede
wszystkim na zabytkach związanych rę wystawy. Ci, którzy nie byli na otwarciu
z kulturą islamu. Mamy przykłady cerami- wystawy mają do połowy lipca szansę ją
ki, zdobień słynnych egipskich meczetów obejneć.
Z powodu niesprzyjających warunków
sułtana Qaitbaya, oraz Al - Asbrafa Birsbay' a Wystawa ma także bardzo ciekawą pogodowych w paradzie dzieci, która przeszła ulicą Zduńską wzięło udział dużo mniej
oprawę. Pośrodku sali wysypano ok. 5 ton
piachu, w nim ustawiono kilka gatunków
najbardziej kojarzonych z Egiptem roślin,
jak papirus, palmy c-zy pięknie kwitnące
Igły Kleopatry. Były one tłem do namiotu,
w któl)'IIl znalazły się m. in. fajka wodna,

komputery już od 1199 zł
monitory 17" od 499 z~
drukarki o<LJ..9.9 zł ~

Kasy fiskalne

'Qp

uczestników niż planowano. W czasie parady dzieci prezentowały inscenizacje wiers-zy J. Brzechwy: SPl - Igły z nitką, SP2 Kaczki Dziwaczki, SP3 - Samochwały, SP4
- T)d?ień, SP 7 - Na straganie. Pochód oznajmiający ws-zystkim ,,Droga manw, drogi
tato, są wakacje jestjuż lato, Smutek z buzi
wyganiamy, cały Łowicz pozdrawiamy",
otwierały werblistki ze Szkoły Podstawowej nr 1. Dzieci po przejściu na Stary Rynek zostały przywitane przez prowadzą
cych irnprez.ę Magdę Michalak i Krzysztofa Miklasa, znanych prezenterów telewizyjnych pochodzących z Łowicza.
'
Zaraz po godz. 15.00 rozpocz.ęl:o się ustanawianie rekordu w wykonaniu największej
kodry łowickiej. W przedsięwzięciu tym
wzięły udział wszystkie szkoły Łowicza.
W każ.dej szkole przez około miesiąc trwały
przygotowania do wykonania jednego z 11
przydzielonych odcinków kodry. Aneta
i Oliwia z klasy Ie Gimnazjum nr 3 w Łowi
czu powiedziały nam, że praca przy ich
wycinance przedstawiającej jesień była
żmudna, kosztowała ich sporo trudu i są
pełne podziwu dla twórc-zyni ludowej Haliny Miazek, która podpowiadała im techniki
wykonania poszczególnych elementów.
Technik wykonania wycinanki było wiele,
uczniowie z Gimnazjum nr 1 przymali się,

99-400 Łowicz, ul. Strzelecka 69
tel.!fax (0-46) 837-66-76

~
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W naszym salonie nie kupisz lodówki ani telewizora,
z.gj m !ł.i g_!!!J!._ ~ię._ O!.lls.!L !U.!!!!Ż.fL i!!f!!.r. m f!:U f;. l.!!fl._
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że powiększyli

projekt za pomocąskanera
i komputera, a potem starali się kopiować to
co zostało w ten sposób wydrukowane
w powiększonej fonnie. Jedyna szkoła spoza Łowicza,.która wzięła udział w tworzeniu wycinanki - Gimnazjum w Kompinie wykonała fragment poświęcony latu. Spotkana przez nas na miejscu prezes łowickie
go oddziału Stowarzyszenia Twórców Ludowych, Anna Staniszewska powiedziała
nam, że bez zaangażowania twórców wycinanka by nie powstała. Zwłaszcza dwóch
z nich, odpowiedzialnych za projekt: Teresy Kapuścińskiej i Marii Stachnal. Każda ze
szkół otrzymała do wykonania kodrę w
kształcie pasa szerokiego na 15 cm i długo
ści 1 m. W szkołach pracowały z uczniami
jeszcze inne twórczynie: Helena Miazek,
Henryka Lus, Anna Staniszewska i Emilia

możezostanieprzekazananalicytacjęzprze

znaczeniem na cele charytatywne.
W czasie ustanawiania rekordu na scenie
rozpoczęły się występy. Przed łowickąpu
blicznością wystąpiły: Łowicka Dziecięca

Kapela Ludowa pod kierownictwem Eugeniusza Strycharskiego, istniejący od sześciu
miesięcy Dziecięcy Zespół Folklorystyczny , )arzębina" z Zielkowic, grupy folklorystyczne ze szkół i przedszkoli łowickich,
Dziecięcy Zespół Ludowy ,,Koderk:i" oraz
zespół ,,Happy End". Ciekawym elementem, który nastąpił przed koncertem Krzysztofa Krawczyka był pokaz sukien ślubnych

miały kwiaty z bibuły. Kiepsko
wały się obrazy olejne, akwarele,

sprzedaale także
i grafiki z motywami m. in. łowickiej architektury młodych łowickich artystów amatorów: Arka Hablewskiego i Wojtka Kutkowskiego. Sprzedali zaledwie po jednej
pracy.
Niedziela rozpoczęła się na scenie muszli
koncertowej konkursem piosenki „Od przedszkola do Opola", w którym wzięły udział
dzieci z łowickich przedszkoli. Potem największa atrakcja: na scenę wszedł „Smok
Teofil i jego myszka", dzieci miały wiele
dobrtj zabawy przygotowanej przez dwój-

Pudłowska

Po zmierzeniu okazało

się, że

kadra ma

długość 36,05 mi 60 cm szerokości, jej łącz

na powierzchnia

wyniosła

21,99 m2• Nie
spodziewanych 40
metrów. Rekord wielkości kadry zostanie
umieszczony w przyszłym roku w Księ
dze Rekordów i Osobliwości. Zapowiedziała to oficjalnie ze sceny Magda Gęborek,
naczelny kontroler polskich rekordów.
Organizacją pochodu, jak i samego bicia
rekordu kadry zajęli się członkowie stowarzyszenia Forum Młodych Łowiczan. Warto wspomnieć, że konceptję aranżacji scenek wykonywanych z platformy w czasie
parady przez dzieci przygotowała Agniesz- Smok Teofil i Biedronka - to im w niedzielę dzieci zawdzięczały wspaka Malejka, a wszystko prowadził lider Fo- nialą zabawę.
osiągnęła więc dugości

kę

artystów, konkursy taneczne, sportowe,

dużo słodkich nagród itp. W przerwie mię
dzy jedną częścią a drugą programu smoka
wystąpili ze swoją prezentacją uczniowie
Społecznego Ogniska Muzycznego z Ło
wicza. Potem były jeszcze występy
uczniów Niepublicznej Szkoły Muzyczntj
z Łowicza, koncert Łowickiej Orkiestry Kameralnej, działającej przy LOK i zespołu
gitarowego „Guitar Band" ze Społecznego

Gimnazjum nr 3 prezentuje

swoją część

Nie tylko suknie można było podziwiać w czasie pokazu salonu sukien
ślubnych Moda Vwien z Łowicza.

była

grodem całkowicie opuściły chmury. Nic
dziwnego, że widownia na muszli bardzo
szybko wypełniała się ludźmi. Było ich tam
około 1,5 tys. Po półgodzinnym przedstawieniu, w którym śpiewem, muzyką i tań
cem opisano jak nasi przodkowie czcili tę
noc burmistrz (przebrany w strój łowicki)
poprowadził korowód nad Bzurę. W tym
momencie było już ponad 2 tys. osób. Nad
Bzurą na wysokości działającego od Boże
go Ciała baru ,,Szkiełka" dziewGZęta puszczały płonące wianki, w sumie ponad 60 tyle przygotowali organizatorzy. Tym jednak ta magiczna noc się nie zakończyła. By
magii nie zabrakło, po krótkiej zabawie przy
rytmach ludowych odbył się pokaz pod
nazwą „Tańczące Fontanny". Chyba nikt
nie był rozczarowany tym co zobaczył.

Ostrożnie na wodę, by nie zgasła świeczka„ . - podpowiadał burmistrz
Ryszard Budzałek stojący na pomoście na rzece Bzurze, gdy kolejna
dziewczyna rzucała wianek na wodę.

rum Artur Michalak z pomocą Michała
Kordeckiego.
Co się teraz stanie z kadrą, która szczęśli
wie uniknęła deszczu, na razie nie wiadomo.
Jest kilka pomysłów: część z niej może zawiśnie w ratuszu, część w szkołach, które
się zaangażowały w jej tworzenie, a część

wycinanki, której tematem

jesień.

Podświetlane różnokolorowymi światłami

fontanny wody bijące z różnym natężeniem
z pracowni krawieckiej Moda Vivien z Ło
w górę w rytm muzyki m in. Vangelisa czy
wicza. Faktycznie pokaz okazał się mocgrupy Queen zrobiły większe wrażenie niż
nym punktem programu. Prowadzony Weronika Mońka
z Zielkowic nie tylko wyglądała w czasie swego koncer- pokaz sztucznych ogni.
(tb)
przez Krzysztofa Kalkę zadziwił chyba
tu jak prawdziwa skrzypaczka, ale także bardzo poprawnie wykonała
O Jarmarku piszą także Krzysztof Mimieszkańców Łowicza, bo nie odeszli spod
swój utwór.
klas i Boguś Boń=k na str. 12 i 25.
sceny w czasie jego trwania choć runął
z nieba rzęsisty deszcz. Suknie prezentoOgniska Muzycznego w Łowiczu. Na zawało 12dziewczątoraz5młodzieńców,głów
kończenie przed rozpoczęciem przedstanie z Łowicza Suknie były bardzo różne,
wienia Stowarzyszenie Regionalnego Wsi
od tradycyjnych utrzymanych w konwekUrzecze ,,Łowiczanie" nastąpił pokaz tańca
cji romantycznej z przełomu XIX - XX wietowarzyskiego członków sekcji tanecznej
ku poprzez nowoczesne wyzywające, czę
działającej w LOK i sztuk walki KrafMaga.
sto skąpe, zaskakujące w prostocie. WszystWidowisko Urzecza opowiadające o obkie jak nas zapewniono są autorskimi prorzędzie Nocy Świętojańskiej rozpoczęło się
duktami Vivien. W czasie trwania pokazu
po godzinie 21.00, gdy niebo nad łowickim
odbyło się także losowanie panny, która
będzie mogła skorzystać bezpłatnie z usług
salonu krawieckiego Vivien i uszyć sobie
suknię ślubną, Spośród ponad 50 losów jakie uzbierano do urny wylosowana została
Anna Antosik, która swoje zamążpójście
planuje we wrześniu przyszłego roku. Na
tym nie koniec, jak się dowiedzieliśmy, salon postanowił obniżyć o 100/o wykonanie
sukien ślubnych wszystkim pannom, które
planują ślub jeszcze w tym roku,
a wrzuciły los do urny.
Warte wspomnienia jest to, że w tym roku
na Starym Rynku była obecna spora grupa
twórców ludowych, jednak jak wynika
z rozmowy z nimi, nie udało im się zbyt
wiele sprzedać. Na spory ruch liczyć mogły
tylko te twórczynie, które w swojej ofercie Tak wyglądały fontanny za dnia,
„.a tak w nocy, w czasie pokazu.
_
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Bank Pekao S.A.

WIRTUALNY DRUGI ODDZIAt
rugi oddział łowickiego Ban- niczne serwisy dostępu. Z Peku Pekao S.A., mieszczący kao24 można korzystać przez całą
się przy ul. Długiej, jako jedeń dobę, zarówno na terenie Polski,
z pierwszych w województwie jak i z zagranicy. Pekao24 umożli
łódzkim rozpoczął pełne udostęp wia w ten sposób zarządzanie
nianie nowej usługi' bankowej pod zgromadzonymi na rachunku środ
nazwą Pekao24. Pierwszy oddział, kami poprzez telefon (TelePekao),
mieszcz.ący się przy ulicy Nowej, telefon komórkowy (PekaoSMS)
usługę rozpocznie udostępniać na oraz Internet (Pekaolnterńet). Peprzełomie roku. Spowodowane jest kao24 jest oferowane w ramach
to stosowaniem różnych syste- pakietu posiadaczom rachunków
mów informatycznych.
Eurokonto: Akademickie, StanUżytkownicy Eurokont zało dard, Plus, VIP i Prestiż. Nie ma
żonych w oddziale banką przy dodatkowych opłat za uruchomieulicy Długiej otrzymali, bądź nie i korzystanie z tej usługi.
otrzymają W najbliższych dniach, W przyszłości z Pekao24 będą
co najmniej trzy przesyłki zawie- mo&Ji korzystać posiadacze rarające opis usługi, kody PIN, re- chunków prowadzonych we
gulamin itd. Staramy uczulić na- wszystkich jednostkach banku.
szych klientów, żeby czytali całą Kolejność wprowadzania usługi
korespondencję otrzymywaną w poszczególnych oddziałach
z banku, ponieważ przysyłamy nie banku jest spowodowana pracą
tylko wyciągi, ale również istotne tychże oddziałów w różnych sysinformacje ofankcjona/ności konta temach informatycznych banków,
- powiedziała nam Dyrektor ds. które przystąpiły najpierw do
Bankowości Indywidualnej Pekao Grupy Pekao S.A„ a obecnie wyS.A. w Łowiczu Teresa Biegu- stępują pod jedną nazwą Banku
szewska.
Pekao S.A. Przypomnijmy, że
Usługa Pekao24 ma objąć cały I oddział banku mieszczący się
system bankowy Pekao S.A i ma przy ulicy Nowej w Łowiczu kiebyć sukcesywnie uruchamiana dyś oferował usługi jako Porównież w innych oddziałach. wszechny Bank Gospodarczy.
Wiąże się to jednak z wprowaPekao Internet, będący częścią
dzaniem w nich nowych syste- usługi Pekao24, umożliwia m.in:
mów informatycznych. Można stały dostęp do informacji o salodnieść wrażenie, że jest to moc- dach i historii rachunków w Banna odpowiedź Pekao S.A. na co- ku Pekao SA, składanie dyspozyraz większą ekspansję banków cji przelewów, zakładanie lokat,
wirtualnych wśród polskich klien- kontakt ze specjalistami bankowytów.
mi za pomocą poczty elektroniczJest to usługa, która pozwala nej. Sprawdziliśmy i rzeczywiście
uzyskać dostęp do posiadanych działa - odpowiedzi na dwa „techrachunków oraz innych produk- niczne" pytania wysłane przy
tów bankowych poprzez elektro- pomocy formularza dostępnego na

D

witrynie klienta dotarły od razu
następnego dnia rano.
Drugą częścią usługi Pekao24
jest TelePekao. Pozwala na korzystanie ze swojego rachunku przez
telefon w serwisie automatycznym, przez całą dobę 7 dni w tygodniu oraz za pośrednictwem
konsultantów, codziennie, przez
7 dni w tygodniu w godzinach od
7.00 do 22.00. Przez telefon również można dokonywać darmowych przelewów.
Trzecia część usługi Pekao24 to
PekaoSMS. Można otrzymywać
poprzez SMS-y informacje na temat swoich rachunków oraz przeprowadzać operacje bankowe
.m.in: sprawdzić salda rachunków,
otrzymać listę ostatnio wykonanych operacji, założyć lokatę, zrealizować przelew na wcześniej
zdefiniowany rachunek. Klient
ponosi jedynie opłatę za wysła
nie SMS-a (jej wysokość jest uzależniona od operatora sieci).
Przelewy zlecane w serwisach
Pekao24 są realizowane bez opłat.
Dlaczego? Ponieważ są wykonywane przez system komputerowy z minimalnym udziałem konsultantów i nie ąngażują czasu pracowników oddziałów banków.
Ponieważ usługa została dopiero co wprowadzona, bank jeszcze
nie dyspomtje danymi, ile osób
z niej korzysta. Z pewnościąjako
pierwsi przekonają się do niej ludzie młodzi, którzy korzystają z Internetu na co dzień-powiedziała nam
Dyrektor do spraw Bankowości Indywidualnej w łowickim Banku Pe-kao S.A Teresa Bieguszewska.
(mak)

DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ w Borówku (OPS) .
99-423 Bielawy, pow. łowicki, woj. łódzkie
tel. 0-46/839-21-14, fax 0-46/ę38-26-61

oglas1a pr1etarg nieogranic1ony wg procedury upros1c1onei

NA NAST~PUJĄCE ROBOTY BUDOWLANE:
1. Wymiana pokrycia dachowego na powierzchni 275 ni 2 ,
2. Wymiana rynien i rur spustowych na długości ok. 70 mb,
3. Zabezpieczenie połaci dachowei preparatem ognioodpornym
na powierzchni 365 m2,
4. Malowanie elewacii o powierzchni 372 m2 ,
5. Malowanie stolarki drzwiowei, okiennei i parapetów
na powierzchni ok. 50 m2•
• Dokumentację przetargową o wartości zamówienia do 30.000 Euro można otrzymać
w sekretańacie OPS w Borówku w dni robocze w godz. 8.00-14.00.
• w przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki art. 22 ust. 2 ustawy
o zamówieniach publicznych i warunki zawarte w dokumentacji przetargowej.
•Oferty należy składać w sekretańacie OPS w Borówku do dnia 10.07.2003 r. do godz. 12.00.
• Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.07 .2003 r. o godz. 12.15 w sali narad w OPS.
• Kryteńa - cena 100%.
• Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
• Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:
Agnieszka Nawrocka - kierownik działu administracyjn<>iJospodarczego tel. 0-46 839-21-14
Zofia Kostusiak- inspektor tel. 0-46 839-21-14.

•LICEUM

OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
młodzieżowe

i dla dorosłych

• POLICEALNE STUDIUM
KOMPUTEROWE

PRZY GIMNAZJUM
W ŁYSZKOWICACH
Tel. (0-46) 838-85-86, 838-89-65 !

WÓJT GMINY CHĄŚNO
informuie, ie na tablicy ogłoszeń

GOK Nieborów

Sanepid

Konkurs plastyczny
na wakacje

Codzienne życie zcukrzycq

K

D

o połowy września bieżące
onkurs plastyczny o tego
roku można przesyłać
matyce wakacyjnej ogło
pracę na ogólnopolski konsił Gminny Ośrodek Kulkurs plastyczny i literacki współ
tury w Nieborowie. Technika
wykonania prac może być do- organizowany przez Sanepid oraz
wolna, w konkursie udział we- firmę Novo Nordisk Pharma
Sp. z o.o„ pod hasłem ,,Pomaluj
zmą zarówno obrazy, jak i rzeźby
i płaskorzeźby wykonane bądź życie na nowo". Uczestnikami
zgliny,bądźzmasysolnej.Miesz konkursu mogą zostać osoby z cukańcy gminy Nieborów, którzy krzycą lub osoby, których człon
wezmą udział w konkursie, oce- kowie najbliższej rodziny (dzieci,
niani będą w trz.ech kategoriach rodzeństwo, rodzice) chorują na
wiekowych: klasy 0-ill, N-VI, cukrzycę. Tematem konkursu jest
oraz uczniowie z gimnazjum codzienne życie z cukrzycą. Głów
i klas ponadgimnazjalnych. Gór- nym celem konkursu jest uponą granicąjest wiek lat dwudzie- wszechnianie przesłania, że cukrzystu. Rozstrzygnięcie konkursu ca nie praekreśla możliwości pełnego
praewidziano na połowę sierpnia, i twórczego życia z.adaniem uczestdo tego czasu prace można nad- ników jest przedstawienie, w formie
syłać do GOK w Nieborowie. artystycznej, przeżyć, porażek i osią
Tradycyjnie, po rozstrzygnię gnięć w walce z cukrzycą oraz prociu prace zostaną zaprezento- mowanie zdrowego stylu życia
Do konkursu plastycznego każ
wane na wystawie.
(wcz)
dy uczestnik może zgłosić maksymalnie dwie prace wykonane
SP Kęszyce
w technice malarskiej, rysunku lub
grafiki w formacie od A4 do A2.
Do konkursu literackiego można
najbliższą niedzielę 29 zgłaszać opowiadanie, nowelę, fragczerwca o godz. 17.00
w Szkole Podstawowej Bolimów
w Kęszycach (gmina Bolimów)
odbędą się obchody I O-lecia
funkcjonowania szkoły w no18 czerwca na sesji rady Gminy
wym budynku. Uroczystość,
w której wezmą udział również Bolimów radni jednogłośnie podrodzice, rozpoczną przemówie- jęli uchwałę w sprawie zaciągnięnia okolicznościowe, połączone cia długoterminowego kredytu
z krótką historią szkołą. Następ w kwocie 450.000 zł w Banku
nie uczniowie ze Szkoły Pod- Spółdzielczym w Skierniewicach,
stawowej w Huminie, Bolimo- zprzeznaczeniemnarealizacjęzawie i Kęszycach zaprezentują dań inwestycyjnych zapisanych
krótką część artystyczną. w budżecie gminy na 2003 rok.
Na zakończenie przewidziano Przetarg ogłoszony wcześniej wydyskotekę.
(mko) łonił bank, w którym kredyt zo-

1Olat wnowym budynku

W

Gmino zaciągnie kredyt długoterminowy

PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
w miejscowościach:
Chąśno Drugie, Goleńsko, Sierżniki,
Przemysłów, Karsznice Duże R-TAA

oferujący cenę w wysokości

176.691,61

zł.

Kredyt zostanie za-

ciągnięty na 5 lat, a spłacony będzie

z dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych.
(mko)

NA WYKONANIE TERMORENOWACJI ŚCIAN
BUDYNKU INTERNATU w towiczu przy ul. Ulańskiei nr 2
• Opis przedmiotu zamówienia:
./ zamówienie obejmuje demontaż istniejących okien w ramach stalowych
na klatkach schodowych i korytarzach,
./ zamurowanie części otworów okiennych,
./ montaż okien i witryn aluminiowych.
• Fonnularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać
w siedzibie szkoły: Łowicz, ul. Ułańska 2 pokój nr 20.
• Tennin realizacji zamówienia: 20.08.2003 r.
• Tennin składnia ofert upływa dnia 11.07.2003 r.
•Zamkniętą kopertę z oznaczeniem •Tennorenowacja ścian budynku internatu"
należy składać w Sekretariacie Szkoły- pokój nr 20.
•Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.07.2003 r. o godz. 10.30.
• Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 1.000 zł,
płatne wKasie Szkoły.
• Uprawnionym do kontaktów z oferentami jest p. Henryk Kwasiborski, tel. (046) 830-22-18.
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PROVlDENT

na okres 21 dni

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

stanie zaciągnięty. Do przetargu stanę:ło dwóch oferentów: Bank Spół
dzielczy w Skierniewicach z ceną
za kredyt 122.561,33 zł oraz Kredyt Bank S.A. w Skierniewicach

ZESPÓŁ SZKÓŁ MEDYCZNYCH w Łowiczu
oglas1a przetarg nieogranic1ony wg procedury upros1aonei

Urzędu Gminy w Chąśnie
w dniu 26 czerwca 2003 r.

został wywieszony

ment pamiętnika (może być to jedna praca) lub maksimum trzy wiersze. Objętość każdej z prac nie może
przekroczyć pięciu stron standardowego maszynopisu.
Do prac uczestników niepełno
letnich powinno zostać dołączone
oświadczenie rodziców lub opiekunów zawierające zgodę na udział
w konkursie. Prace będą oceniane
w trzech kategoriach wiekowych:
dzieci do 13 lat, młodzież 13 - 18 lat
i dorośli. Główne nagrody w konkursie są bardzo atrakcyjne. W kategorii do lat 13 jest to wycieczka
do Danii dla trzech osób (uczestnik
konkursu oraz dwie osoby towarzyszące, w tym jeden opiekun).
W kategorii młodzieży do 18 lat odtwarzacz DVD, a w kategorii
dorosłych jednoosobowe wczasy
wypoczynkowe w terminie i miejscu do ustalenia. Szczegóły konkursu, regulamin, karty zgłoszenia oraz
adres, gdzie przesyłać prace, moż
na otrzymać w łowickiej placówce
Sanepidu, mieszczącej się przy ul.
Podrzecznej.
(mak)

'

.

., ·;· POLS!<A

.

.

tel. (046) 862-76-98, 0801-124-124

26.06.2003 r.
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Wyprawki dla pierwszoklasistów

M

iejski

Ośrodek

Społecznej

mknął już

oraz częściej docierają do nas
informacje o tym, że Bzura
przyciąga ludzi, którzy chcą na
przykład na kajakach spłynąć jej
nurtem, by rozkoszować się przyrodą i mazowieckim krajobrazem,
a przy okazji odpocząć i się odprężyć. Ponad cztery tygodnie
temu w ten sposób spłynęła Bzurą do Wyszogrodu kilkuosobowa
grupa znajomych w tym jeden z
łowickich przedsiębiorców i znany komentator sportowy Krzysztof Miklas. Jak się okazało Bzura
skusiła także innego łowickiego
przedsiębiorcę Arkadiusza Obręb
skiego. Ten popłynął jeszcze dalej, w ciągu trzech dni przemierzył pontonem odcinek z Łowi
cza aż pod Bydgoszcz. Powiedział nam, że od dawna myślał o
tym by dokonać takiego wyczynu, jednak nigdy nie miał ku temu
sposobności. Okazja zdarzyła się
dopiero, gdy zwrócono mu poży
czony dawno temu ponton, udało
mu się też dobrać partnera do tej
wyprawy, łowiczanina Michała
Anyszewskiego. Obaj żądni przygód i niezapomnianych wrażeń w
piątek 30 maja, o trzeciej nad ranem wyruszyli wspólnie z Łowi
cza z wysokości parku Błonia w
swój pierwszy w życiu spływ

z rodzin ubogich, spośród około
300, które we wrześniu tego roku
rozpoczną naukę w szkołach podstawowych na terenie Łowicza,
a którym zostanie przyznana pomoc finansowa w postaci 190 zł
z funduszy wojewody w ramach
programu wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów.
Pomoc przyznawana jest na
wniosek rodziców ucznia, jego
opiekuna prawnego, rodziców zastępczych, a także dyrektora
szkoły lub przedszkola, nauczyciela, pracownika socjalnego.
W skład wyprawki szkolnej
wchodzą dwie części. Pierwsza
- obejmująca plecak, kostium
gimnastyczny, przybory szkolne o łącznej wartości 90 zł. Część
druga to podręczniki szkolne
o wartości do 1OO zł. W tym roku
dzieci, które pomoc tę uzyskają
jest znacznie mniej niż w roku
ubiegłym, gdy było ich 52. Powodem jest niż demograficzny.

C

Płynąc pontonem po Wiśle trudno było oprzeć się pokuSie, by nię zagrać na zabranej ze
sobą trąbce.

Na

zdjęciu Michał

dwóch łowiczan obfitował w przeżycia, które jak ppwiedział nam
Obrębski zostaną w nim do koń
ca życia. Płynęliśmy rzeką i nie

Anyszewski.

J

ednak nie tylko po Bzurze
dwaj panowie. Po dopłynięciu do Wyszogrodu udali
się w dół jej biegu, nocowali w
było dookoła żywego ducha, ci- namiocie na tak zwanego „dzikusza spokój, pełen relaks. W oko- sa" na naturalnych łachach wiśla
Bzurą. Płynęli pięciokomorowym licach Sochaczewa, potem pusz- nych w cieniu drzew. Płynąc Wipontonem, do którego zamonto- czy Kampinowskiej spotkaliśmy słą nie spotkali żadnego innego
wany został silnik z śrubą, by jak dużo dzikich zwierząt polujacą pływającego obiektu czym byli
powiedział nam sam Obrębski,
wydrę, bobry, ale zauroczeni by- mocno zaskoczeni. Nic, ani ża
było szybciej i nie trzeba było się liśmy krająbrazami i samą Bzu- glówki, ani kajaka, rzeka pod
męczyć wiosłowaniem, bo jak za- rą, która po kilku kilometrach względem żeglugi jest w tym sezouważył w rozmowie z nami nie od Łowicza staje się meandrują nie martwa - powiedział nam Obma on zbyt wielkiego doświadcze cą rzeką o cechach rzeki natu- rębski . Po pokonaniu tamy we
nia wodniackiego. Przedsięwzię ralnej - powiedział nam Arka- Włocławku, przez którą przepły
cie to potraktował jako realizację diusz Obrębski. Trochę prze- nęli jako jedyni uczestnicy ruchu
swoich młodzieńczych marzeń, szkadzał im niski stan wód, bo wodnego przez śluzę długą na 80
gdy czytając Toma Sawyera Mar- na odcinku z Łowicza do So- metrów i szeroką na 15 metrów, i
ka Twaina przeżywał razem z nim chaczewa kilkukrotnie zawadzali gdzie zostali obniżeni o około 15
przygody na wielkiej rzece Mis- śrubą o dno rzeki, kilka razy pon- metrów do aktualnego poziomu
sisipi.
ton zahaczył o nie usunięte tkwią wody poniżej śluzy. Wrażenie
'
Choć jak się okazało nie spot- ce w rzece bale po dawniej istnie- było ponoć niesamowite, oni sarni,
kali żadnego parowca, ani też nie jących na niej mostach, uniknęli w małym pontonie w głębokiej
wplątali się w żadnąpełna niebez- jednak poważniejszych kłopo śluzie, w której normalnie znajdupieczeństw przygodę, spływ tów.
ją się duże barki, czy żaglówki.

SEZON2003Z

Pomocy
w Łowiczu zalistę 38 dzieci

płynęli

o·dro_goch no sesii 'rody powiatu

Z

Jak powiedział nam Obrębski
adaniami inwestycyjnymi,
podczas spływy Wisłą mieli wrajakie czekają Powiatowy
żenie, że to jakaś egzotyczna rzeZarząd Dróg interesowali się
ka, na wielu odcinkach nie ma na radni na zorganizowanej w środę
niej nawet śladu działalności czło 18 czerwca sesji Rady Powiatu
wieka. Po pokonaniu 350 kilome- Łowickiego, a pretekstem do tego
trów zakończyli swoją podróż w stała się informacja o przebiegu inPrzyłubi niedaleko Solca Kujaw- westycji i remontów dróg, jaką
skiego, gdzie zatrzymali się u zna- przedstawił dyrektor tego wyjomego Marka Żaka . Pokonali działu Andrzej Stajuda. Na tereponad 350 kilometrów. Obrębski nie naszego powiatu przebudowy
przyznał się nam, że nie spodzie- wymaga 32,6 km dróg gruntował się, że wyprawa ta będzie tak wych. Nakładek asfaltowych wyudana. Teraz mogę powiedzieć, że maga 210,137 km , poszerzenia
nie zamieniłbym tego spływu na- dróg 60, 123 km, powierzchniowewet na pobyt na Wyspach Kana- go utrwalenia 90,107 km i wykoryjskich. Pomału myślę sobie o nania poboczy (ścinka, uzupehriekolęjnej takiej wyprawie i na pew- nie, profilowanie) wymaga
no do takiej dojdzie. Obrębski 143,772 km dróg. Jeśli chodzi
chciałby spłynąć swoim ponto- o najbliższe inwestycje, będą to:
nem Pilicą i Notecią, zastanawia odnowa nawierzchni poprzez uło
się także czy nie· spróbować po- żenie nakładek asfaltowych na
płynąć jeszcze raz Bzurą, Wisłą, drogach: Bełchów-Sierakowice na
kanałem Elbląskim do Elbląga,jego długości 174 m, Łowicz-Kocie
rodzinnego miasta.
(tb) rzew-Wejsce na długości 860 m,
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SKORZYSTAJ Z NASZVCH ATUTÓW:
• Gwarantowana jakość produktów
DO SKLEPÓW FIRMOWYCH W:
• Ceny, które mile Cię zaskoczą
ŁOWICZU, ul. Poznańska 152, tel. 046 837 93 33
• Szeroki asortyment
• Doświadczenie 27 lat
GŁOWNIE, ul. Kolejowa 42, tel. 042 719 22 24 ":-

ZAPRASZAMY

lrmMr MWUllACI

•NAWOZY
~
OGRODNICZE
~
•ZRASZACZE m.~
TRAWNIKOWE
(Jj}f{f
R-84- WYNURZALNE
~
oferuje EKO-FOL

Rząśno

25 tel. (046) 838 74 36

Niedźwiada-Wiskienica-Śleszyn
na długości 1217 m, Łowicz-Pole
sie-Stachlew na długości 1263 m
i drogi Brzozów-Gosławice
w miejscowości Waliszew na dłu
gości 560 m. Przetargi na remont
tych dróg przeprowadzone mają
być dzisiaj.
W sierpniu przeprowadzone
zostaną przetargi na wykonanie
nakładek na drogach: Zduny-Sobota-Przezwiska, odcinek od
Urzecza do Zdun, droga Łyszko
wice-Chruślin-Urzecze, odcinek
Krępa w kierunku Łyszkowic,
ł>yszkowice-Bełchów, odcinek
w Bełchowie i droga Psary-Traby
odcinek Wojewodza-Gaj.
W lipcu przeprowadzony zostanie przetarg na przebudowę
obiektu mostowego w miejscowości Seligów, w ciągu drogi Łysz
kowice-Bełchów (poszerzenie do
12m).
·

(wcz)

&IMO

Centrum Techniki Rolniczej
PRZEZ 365 DNI W ROKU KUTNO AGROMA - CENTRUM TECHNIKI ROLNICZEJ
OFERUJE SWOIM KLIENTOM m.in.:
KOMBAJNY, CIĄGNIKI, MASZYNY I URZĄDZENIA ROLNICZE,
CZĘŚCI ZAMIENNE, PASZE, NAWOZY, OGUMIENIE, AKUMULATORY,
ŁOŻYSKA, SMARY, OLEJE, SPRZĘT OGRODNICZY,
NARZĘDZIA, ELEKTRONARZĘDZIA I. .. 20 TYSIĘCY INNYCH PRODUKTÓW.

Marek Dziedziela dyrektor
MOPS powiedział nam, że nie jest
to ostateczna liczba łowickich dzieci, które w tym roku za pośred
nictwem ośrodka uzyskają pomoc
przy kompletowaniu szkolnej
wyprawki. Ocenił, że około 150
innych, nie tylko pierwszoklasistów, otrzyma także pomoc przy
zakupie podręczników, zeszytów
i obuwia, ale już ze środków samorządowych,,_ którymi dysponuje MOPS. Średnia wysokość tej
pomocy wyniesie ok. 120 zł na
dziecko. MOPS obowiązkami
w tym zakresie podzieli się także
z kilkoma organizacjami społecz
nymi z terenu miasta, jak na przykład Polski Czerwony Krzyż czy
Caritas, które co roku organizują
akcje charytatywne i dostarczają
dla ok. 50 dzieci z terenu miasta
wyprawki złożone przede
wszystkim z zeszytów i pomocy szkolnych.
Wyprawki, mimo że sąjuż przygotowywane listy z nazwiskami,
trafią do dzieci pod koniec sierpnia i na początku września. (tb)

DO OGRODU

SKUP

Hurtowe ceny:
- podłoże kwiatowe
- podłoże uniwersalne
- podłoże uniwersalne
- kora drzewna
/
- kora drzewna ~~=
- torf luzem
~ 9')
1

20L
50L
80L
50L
80L
m' -

- 3,49 zł
- 4,99 zł
- 6,99 zł
- 4,99 zł
- 6,99 zł
29,89 zł

ZŁOMU

Najwyższe ceny skupu złomu:
- stalowego
- żeliwnego
- kolorowego

R-701

99-400

ŁOWICZ

W~GIEL

ARMII KRAJOWEJ 14
0505315693

CEMENT

(wysol<okaloryczny) (Warta

Działoszyn)

MIAt PIASEK
@W~l1lll iWIR

HANDEL PRODUKCJA USŁUGI
Koźle 17, Gmina Stryków
tel. (042) 719-62-01, 0603-877-390

~
C)

OKN A
DRZWI PCV DREWNO

ŻALUZJE ROLETY VERTICALE

ŁOWICZ

NOWYRYNEK8
(ZA PRAI.NI}\ CHEMICZNĄ)

-TEL/FAX (0-46)

837-90-69
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PO OSTATNIM DZWONKU
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JarmarkA

radycji poddaje się na.wet pogoda. Od lat wiadomo, że
w oktawie Bożego Ciała będzie
padać, bo padać musi. Pamiętam jeszcze z dzieciństwa, że w Boże Ciało
procesji do czterech ołtarzy, ustawianych wówczas na terenie przykościelnym (na wyjście poza ogrodzenie ludawa władza nie pozwalała), zawsze
szczęśliwie towarzyszyło słońce, ale
po południu lać musiało. Do następnego czwartku pogoda też bywała w kratkę. Wydawało się, że jak się zmieni
ustrój, to i zwyczaje w pogodzie ulegną transformacji. Ale gdzie tam! Tu
dalej wszystko jest po staremu. No
i stale się. Burmistrz, choć wsparty mądrością Rady, zapomniałJ" ednak 0 pogodowych przyzwyczajeniach i zarządził Jarmark Łowicki tuż po Bożym Cie· trak · bo tat .
Ie. Na oko termm
CY.Jny, dosd tmak
a
· · d · 1 b ły
b0 t 1
s? a me zie a Y na 0 . a e

T

p~erwszym weekendem po z~koncz_emu r~ku szk?lnego. Dla młodzieży miał
to wię~ byc sympatyczny początek
w~kaCJ1. Zaś co_ do aury, to Pan Burm1s~rz chytrze. s~ę asekurował, zapraszaiąc na g?scmne występy fac~t~,
który zapowiada pogodę w telew1ZJI,
dla niepoznaki przebranego za Smoka
Teofila. Ale i to nie pomogło. W sobotę
jeszcze wytrzymywało, ale w niedzielę lunęło jak z cebra. Na szczęście opady były, jak prognozowano, przelotne.
W efekcie program obsunął się o godzinę, ale został zrealizowany wlaściwie w całości. Jedni w momentach
zwątpienia odwoływali się do folkloru
góralskiego podśpiewując: „Nie lij dyscu, nie lij, bo cie tu nie trzeba". Inni wyrażali jedynie nadzieję na lepsze chwile nucąc: .A jak będzie słońce i pogoda, słońce i pogoda". Na co ci od górali
odpowiadali: .Uleje, urzecze, uleje,
urzecze", co r1atychmiast podchwyciło Stowarzyszenie Wsi Urzecze, więc
niewykluczone, że włączy na stale tę
góralszczyznę do swojego łowickiego
repertuaru.

lliJDfil[J,óJ&J

SPOZA

KADRU
trakcjąnumerjedentegoroczne-

Rozpoczęły się wakacje -jak zamierzająje spędzić uczniowie łowickich szkół
dopytywała się tuż przed rozdaniem ś~iadectw Marta Kolas

K

asia i Marta z drugiej klasy Gimnago Jarmarku miał być występ
zjum Nr I w tegoroczne wakacje nie
artysty rodem z miasta Łodzi,
a potem warszawiaka z Ursynowa,. pojadązgruparówieśnicząnazorganizo
Krzysztofa Krawczyka. Łódzki trubadur wany wyjazd, choć bardzo by tego chciamiał w swej długiej iuż karierze rozmaite ły. Przyczyna jest prosta: brak pienię
momenty. Bywał na to~ie w polski~j roz- · dzy. Marta chciałaby w tym roku wyjerywce. Bywało, że śpiewał w Chicago · chać na obóz lub ze znajomymi pod nado ko~eta. Bywało, ż~ ~zukal ~wejść" d~ mioty, Kasi marzy się wyjazd za granicę.
TVP,_ ze by ?~pomrnec _o s_ob1e szerszej Obie nie mają żadnych konkretnych miejsc
pubhcznosci, co osobiście mogę po- na myśli Jednak obie należą do tych
świadczyć, bo jego.bliscy znajomi zwra- szczęśli~ch, którzy nie będą całe wakacali _się_ w tej spra"_Yi~ nawet do mnie, cje siedzieć, bowiem zarówno jedna, jak
chce "".1adomo, że Ja J~st_em ~d spo~. i druga wyjeżdżają z rodzicami na Mazu'Ostat_mo Krawczyk d~1ęk1 swoJemu m~- ry. Zarówno Marta, jak i Kasia chętnie
wątphwen:iu tale_ntowi'. ale też .1szczęśh- popracowałyby w wakacje, by spełnić
we~u zbie~ 0":' 1 okohczno~ci, p~ypo- swoje marzenia i wolny od szkoły czas
mmał o_ sob_1e k1l_kom. a szlag1etra_m1. Zdart spędzić tak jak sobie wymarzą. Mieszk
b
ł
kam w Łowiczu i wątpię bym znalazła jawa 0 się więc, ze Jeg~ so 0 m once
na Starym Rynku będzie _sympaty~nym kąśpracę na wakacje, ale gdyby była taka
prezentem dla paru tysięcy Łowiczan,
lb d możliwość na pewno bym z niej skorzy- • d tołó
d
kt •
wa oo
orzy o erwa11 się o s
telewizorów i przyszli obejrzeć na żywo stała - powiedziała nam Marta.
Kasia i Justyna z trzeciej klasy Gimidola przeżywającego swą drugą (trzecią?) młodość. Towarzyszący gwieżdzie nazjum Nr 1 również nie będą pracować
muzycy długo stroili instrumenty wwakacje. Twierdzą,żewymęczyłjerok
i uzgadniali nagłośnienie, ale jak się oka- szkolny i teraz chciałyby odpocząć. Co
zalo było to i tak zbyt krótko, by artysta prawda nie pojadą do miejsc, gdzie ich
zdążył wytrzeźwieć. Widać z prowincją marzenia już są od dawna, ale w domu
miał mało do czynienia i niewiedział(albo również siedzieć nie będą. Kasia i Justyzapomniał), że na jarmarku najpierw zalatwia się interesy, a dopiero potem idzie
się do gospody. Nie tylko ja mam nadzieję, że artysta Krawczyk, obojętnie: trzeź
wy czy, jak w ostatnią sobotę, pijany,
będzie omijał teraz Łowicz z daleka. Jeśli
w jego szarych komórkach zostało traczasie wakacji w wojewódzchę honoru, to będąc ponownie w Łowi
twie łódzkim potrzeba do 25%
czu mógłby spalić się ze wstydu.
więcej krwi niż w innym okrea koniec jeszcze jedna reflek- sie roku, ze względu na to, że więcej niż
sja. Takich imprez, jak Jarmark, zwykle krwi potrzeba do operacji po cięż
jeszcze nie tak dawno w ogóle kich urazach z nagłymi krwotokami - co
nie mieliśmy w Łowiczu. To bardzo do- odbywa się kosztem wstrzymania plabrze, że obecny burmistrz, w przeciwień nowanych zabiegów operacyjnych. Restwie do poprzedniego, który myślał zerwy płynu życia w tym okresie ulegają
głównie o sobie, chce coś robić dla spo- znacznemu wyczerpaniu - tyle można
łeczeństwa. Czasem powinny być to też dowiedzieć się z apelu, który wystosoigrzyska, bo nie samym chlebem czlowiek wało w ostatnim okresie Regionalne Cenprzecież żyje. Aimpreza.z roku na rok trum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
będzie się (taką mam nadzieję) docierać.
w Łodzi do honorowych dawców krwi
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udział w losowaniu atrakcyjnych nagród.
Przewidziano dwa losowania w sierpniu
oraz we wrześniu. Nazwiska laureatów
będą umieszczani na stronie internetowej
www.krwiodawstwo.pl.
W Łowiczu krew można oddać w każdy
poniedziałek w godzinach od 9 do 12 na
parkingu przy siedzibie Polskiego Czerwonego Krzyża przy ul. Starościńskiej. Należy przypomnieć, że każda osoba oddająca
krew musi posiadać przy sobie dokument
stwierdzający tożsamość i nie może oddawać krwi częściej niż co dwa miesiące.
(tb)

(dzienna, na podbudowie gimnazjum -wielozawodowa)
ZAOCZNEGO TECHNIKUM MECHANICZNEGO (dla dorosłych)
specjalizacja: obsługa I naprawa pojazdów samochodowych
na podbudowie ZSZ - zawody branży mechanicznej
ZAOCZNEGO TECHNIKUM ELEKTRYCZNEGO (dla dorosłych)
na podbudowie ZSZ - zawody branży elektrycznej
ZAOCZNEGO TECHNIKUM ODZIEŻOWEGO (dla dorosłych)
na podbudowie ZSZ - kierunki odzieżowe
ZAOCZNEGO TECHNIKUM SPOŻVWCZEGO (dla dorosłych )
na podbudowie ZSZ - zawody branży spożywczej
ZAOCZNEGO TECHNIKUM HANDLOWEGO na podbudowie ZSZ
ZAOCZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
4-letnlego (na podbudowie szkoły podstawowej)
3- letniego (na podbudowie szkoły zasadniczej i gimnazjum)
ZAOCZNEGO STUDIUM POLICEALNEGO (2-letnie, na podbudowie szkoły średniej)
w zawodach: - technik handlowiec
- technik administracji przedsiębiorstw
- technik mechanik samochodowy

Anr1Y SZKÓi.;

"' 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 DOKUMI.NrY:
./' świadectwo ukończenia
odpowiedniej szkoły
"' 3 fotografie
./' ankieta personalna
./' kserokopia dowodu
osobistego

Zgłoszenia i zapisy przyjmuje sekretariat szkoły: Łowicz, ul. Zgoda 13, te/Jfax (0-46)

1998 granat met.

SIENA 1,616V HL

146 OOO 16 700

dodatki: I wlaścldel, poduszka powietrzna, auto alarm, centralny zamek zdalnie sterowany, immobilizer.radioodtwarzacz, siedzenie tylne
dzielone, szyby atermiczne, sterowane elektrycznie, tapicerka welurowa, wspomaganie kierownicy, Instalacja gazowa

O ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

O

z terenu województwa Łódzkiego. Jolanta Głowacka szefowa łowickiego biura
Polskiego Czerwonego Krzyża powiedziała nam, że od połowy maja obserwuje się na terenie Łowicza znaczny spadek
zainteresowania oddawaniem krwi w ambulansie RCKiK z Łodzi, który nas regularnie odwiedza w poniedziałki.
By uniknąć kryzysowych sytuacji
związanych z krwią, które miały miejsce
w roku ubiegłym, Centrum ogłosiło konkurs. Wszystkie osoby, które w okresie
od I czerwca do 31 sierpnia oddadzą
460 ml krwi będą miały okazję wziąć

2002 stalowy met. 40 OOO 51 200
STILO ACTIVE1,9 JTD 115 50
dodatki: I w4aścicleł, ABS, EBD, BAS, MSR, ASR, Air Bag •s, centralny zamek, immobilizer, klimatyzacja,
lusterka podgrzewane, radioodtwarzacz, siedzenie tylne dzielone, szyby atermiczne, sterowane elektrycznie, wspomaganie kierownicy.
145 OOO 18 500
1997 czerwony
BRAVO 1,616V SX
dodatki: Air Bag •2, centralny zamek zdalnie sterowany, immobilizer, lusterka sterowane elektrycznie, lusterka podgrzewane,
radioodtwarzacz

u
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Wubieroku też miałam siedzieć w dmnu, ale
:zabrała mnie ciocia w Bieszczady. może teraz będzie podobnie, mam taką cichą nadzieję - dodaje Monika. Obie dziewczynki
twierdzą, że nie marzą o wypoczynku za
granicą, wiedzą bowiem, że marzenia te są
na tyle niemożliwe do spełnienia, że wolą
raczej zająć się organizowaniem wolnego
czasu na polu bardziej realnym.
Z roku na rok coraz mniej osób korzysta
ze zorganizowanych wyjazdów. Jeśli już
wyjeżdża, to stara się, by wyjazd ten był
jak najtańszy. Nieliczni szczęśliwcy wyjadą na wczasy. Większość uczniów pozostanie w domach z nadzieją, żewprzyszłym
roku uda się coś zorganizować.
(mko)
chaćchociażnakilkadninadmorze.

głym

ZAKlAD DOSKONALENIA ZAWODQWEGO

lt;~ w Łowiczu, ul. Zgoda 13, tel./fax (0-46) 830-03-95

O

Monika i Ewelina z Gimnazjum
Nr 3 nie mająjeszcze sprecyzowanych planów. Trochę czasu spędzę u siostry ciotecznej na Kaszubach, na pewno wyjadę też na
kilka dni gdzieś z rodzicami, jednak na zorganizowany wyjazdnie mam co liczyć-mówi
Ewelina. Monika nie wyjedzie nawet z rodzicami, obecnie przed nią perspektywa
spędzenia wakacji w mieście i jego okolicach,jcilnak ma nadzieję, żeudajej sięwyje

Apel do krwiodawców
W
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pojadą

na dwutygodniowy obóz do
ale marzą na przykład o Tunezji, Wyspach Kanaryjskich lub innych
egzotycznych ciepłych krajach. Nie myślą na razie o pracy, a wyjazd sponsorują
im rodzice.
Tomek z Markiem z drugiej klasy
Liceum Ekonomicznego są w gorszej sytuacji. Choć mają nadzieję chociaż na krótki
wyjazd, to dziś jeszcze nie wiedzą, czy
zdołają wyjechać chociaż na kilka dni.
Podchodzą do sprawy raczej realnie i nie
marzą o odległych zakątkach świata, na
który mogą pozwolić sobie tylko nieliczni. Chcieliby wyjechać na kilka dni więk
szą paczką gdzieś nad jeziora, na przykład do Zegrza. Wiedząjednak, że nawet
na taki wyjazd nie dostaną od rodziców
pieniędzy. Nawet nie zamierzają o nie'
prosić, bo zdają sobie sprawę z tego, że
rodzicom też jest ciężko. Obaj twierdzą,
że nie boją się ciężkiej fizycznej pracy.
Deklarują, że na ten wyjazd mogliby zarobić wykonując jakieś prace murarskie.
Nie potrafią jednak odpowiedzieć, czy
uda im się znależć nawet taką pracę, bowiem wiedzą, że na rynku jest ciężko,
a oni nigdy wcześniej nie pracowali.
na

Kołobrzegu,

lil

~

830-03-95

SEICENTO 900
SEICENTO 900
SEICENTO 900
FSO 1500

dodatki: Immobilizer
dodatki: Immobilizer
dodatki: immobilizer

HUNDAI PONY 1,5 5d

l?l~XIVUIL
~\A\Vll\ltlJ
przy ul.

Długiej

21

ZAPEWNIA:
• ATRAKCYJNE CENY
• SZEROKI ASORTYMENT
• FACHOWĄ OBStUG~

1999 czerwony
2001 złoty met.
1999 wiśnia met.
1980 beżowy

90 OOO 14 500
9 997 17 500
92 OOO 15 OOO
500
80 OOO

1991 granat

81 OOO

6 800

PROMOCJA 2003

~ . !A{gjni.ższe

~ oprocentowanie!
KREDYTY LEASING
• GOTÓWKA - BEZ PORĘCZYCIELI
• POJAZDY I NIERUCHOMOŚCI
• BUDOWY I REMONTY
• DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
•ROLNICTWO
• POD HIPOTEKĘ
•KONSOLIDACYJNY

ZNIŻKI DLA STAŁYCH KLIENTÓW
SZVBKO I KOMPLEKSOWO
Łowicz,

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

26.06.2003 r.
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Bielawy

•
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GCI DZIAtA JUZ TRZECI MIESIĄC
O

d 2 kwietnia w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielawach działa
Gminne Centnun Informacji, które czynne
jest przez siedem dni w tygodniu od godziny 8 do 22. Od poc7Ątku jego istnienia około
300 osób skorzystało z jego usług. Głównie
są to osoby poszukujące pracy przez Internet, jak również osoby korzystające z pomocy pracowników centrum przy pisaniu
CV i listów motywacyjnych.
Na terenie gminy Bielawy około 500 osób
widnieje w ewidencji jako osoby bezrobotne. Pracownicy centrum utworzyli baz.ę danych, w celu ułatwienia kontaktu z osobami
aktywnie poszukującymi pracy. W razie organizowania szkoleń lub pojawienia się innych możliwości znalezienia pracy, bezrobotni zapisani w bazie są o tym powiadamiani. GCI prowadzi również działalność

szkoleniową, ostatnio odbyło tu się szkolenie dla uczniów klas VI ·szkół podstawowych oraz uczniów klas III gimnazjum
z terenu gminy na temat: Zawódptzyszłości
bez ptzyszłości, przeprowadzone przez doradcę zawodowego z Powiatowego Urzędu
Pracy. Ponadto centnun dysponuje aktualnymi ofertami pracy, które są zgłaszane do
PUP w Łowiczu.
Gminne Centnun Informacji jest w trakcie tworzenia strony internetowej, przewidywany termin jej powstania upłynie
w przyszłym tygodniu.
Prócz działalności informacyjnej i szkoleniowej skierowanej do osób bezrobotnych
gminne centra prowadząd7iałalnośćwydaw
niczą. Od I lipca GCI w Bielawach, raz
w miesiącu będzie wydawało Informator Bielawski. Infonnator będziezawierał infonna-

cje z pósiedzeń rady, działalności wójta, bę
dzie również możliwość wypowiedzenia się
na jego łamach przez mieszkańców gminypowiedział nam koordynator GCI Pnemysław Włodarczyk. Informator foqnatu A4,
powielany na xero, w formie bezpłatnej bę
dzie dostępny w siedzibie GCI oraz sklepach na terenie gminy Bielawy.
Gminne Centnnn Informacji fimkcjonuje
w gminie Bielawy jako jedyne w powiecie.
Powstało ono w ramach programu Pierwsza praca i docelowo miało służyć likwidacji bezrobocia Ponad połowa bezrobotnych
z terenu gminy końysta z jego usług i pomocy pracowników, jednak nie jest prowadzona statystyka ilu osobom bezpośrednio
przez tę formę walki z bezrobociem udało
się malcić pracę.

(mka)
Już niedługo cmentarz parafii Chrystusa Dobrego Pasterza
dzony solidnym murem z cegieł.

Inspekcja Handlowa

Oznaczenia muszą być po polsku
ztety kontrole w sklepach kosmetycznych w Łowiczu przeprowadzone
w drugiej połowie maja i pieiwszej połowie czeiwca potwierdziły, że na dużej czę
ści kosmetyków brakuje oznaczeń w języ
ku polskim, zdarza się, że nie ma oznaczeń
producenta, daty ważności czy brak jest
wymienionych składników. Hj;niki tej kontroli były bardzo złe i w trzech przypadkach
skie1vwaliśmy sprawy o ukaranie do sądów.
Wjednym sklepie partia źle oznaczonych t<>warów była mniejsza i został on ukarany
mandatem - powiedział nam szef skierniewickiej delegatury łódzkiej Inspekcji Handlowej Ryszard Szmajdziński. Głównym
zarzutem stawianym w przypadku trzech
sklepów, w stosunku do których skierowano sprawy de sądu, jest posiadanie w sprzedaży dużych partii kosmetyków bez oznaczeń w języku polskim.
lnfonnacje o tym, że na różnych produktach kosmetycznych nie ma polskich oznaczeń dochodziły do nasjuż wcześniej. Teraz
ottzymaliśmy zalecenie z góry na przepr<>wadzenie takich kontroli. Inne placówki Inspekcji Handlowej kontrolują też importe• rów i hurtowników. Jest to akcja ogólnopolska-tłumaczy Ryszard Szmajdziński. Kon(

~w
.,..,.

Łowicz,

troli mogą się też spodziewać hurtownie
i inne sklepy działające na terenie powiatu
łowickiego. Ponadto inspektorzy zapowiadają rekontrole w sklepach, które już były
sprawdzane pod tym kątem
Oprócz tego skierniewicka delegatura
łódzkiej Inspekcji Handlowej skontrolowała sklep spożywczo - przemysłowy na Bratkowicach. Znaleziono tam 11 niewielkich

Cmentarz będ·zie miał
nowe ogrodzenie

partii towarów przeterminowanych, za co
mandat kamy w wysokości 150 zł. Sprawdzono również dwa stoiska spożywcze na targowisku miejskim
w Łowiczu, gdzie stwierdzono brak kilku
cen oraz oznaczeń towarów, które powid I lipca zacznie powstawać nowe,
nien wydrukować producent. Nałożone zowlaściwe ogrodzenie cmentarza parastały mandaty karne w wysokości po fiałnego należącego do kościoła Chrystusa
100 zł.
(mak) Dobrego Pasterza Cmentarz ten położony
nałożony został

mają być do niego użyte cegły przebrane,
przy wykańczaniu pracy zrobione będą fugi
i betonowezwieńcz.enie muru. Długośćogro
dzenia wynosi około 500 m, a szacunkowy
koszt to wydatek rzędu 100 tys. zł. Ofiary
na nowe ogrodzenie cmentarza parafianie
z kościoła na Bratkowicach zbierająjuż od
marca Na ten cel przeznaczone są ofiary
składane na tacę w każdą drugą niedzielę

O

zapowiedział apelacię

23 numerze NŁ pisaliśmy o wyroku, jaki zapadł w Sądzie Rejonowym w Łowiczu w sprawie
trzech chłopców AdrianaH.,RafalaG. i Szymona M. oskarżonych o to, że w maju 2001
roku w Łowiczu, działającwporozwnieniu,
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
po uprzednim wywiezieniu pokrzywdzonego Łukasza S. do lasu, gdzie grozili mu
pobiciem, doprowadzili do niekorzystnego
dla niego rozporządzenia mieniem, poprzez
wydanie kwoty 900 zł.
Sąd podzielił stanowiska obrońcy wnoszącego o zmianę kwalifikacji prawnej czynu z artykułu 282 kk mówiącego o użyciu

W

przemocy w celu osiągnięcia korzyści mana art 191 kk, rnóWiący o stosowaniu przemocy w celu zmuszenia innej
osoby do określonego działania i skazał ich
na dziesięć miesięcy pozbawienia wolności
w zawieszeniu na trzy Iata Prokurator domagał się kary półtora roku pozbawienia
wolności w zawieszeniu na cztety lata Zdaniem prokuratora rejonowego Marka Kryszkiewicza wyrok jest niesłuszny, a w szczególności zmiana kwalifikacji prawnej czynu. Aktualnie oczekuje pisemnego uzasadnienia wyroku, a następnie zapowiada ape-

jątkowej

lację.

(mlw)

IGLOO u

MARKA KUPISZ
RÓŻNE MARKOWE MEDIA

ul. Zgoda 16, tel. a30.20.91 i

nie starszego, należ.ącego do parafii św. Ducha Cmentarz parafii Chrystusa Dobrego
Pasterza został poświęcony w 1991 foku
przez bp. Józefa Zawitkowskiego, było to
rokpoetygowaniu parafii. W dekrecie erekcyjnym był zapis, że do czasu pozyskania
przez parafię miejsca na cmentarz, parafianie będą korzystać z cmentarza Emaus.
Nowo powstały cmentarz początkowo
został oddzielony odrębnym betonowym
ogrodzeniem. Ogrodzenie to jest obecnie
demontowane, a teren zostanie ogrodzony
bardziej estetycznym murem. Proboszcz
parafii Chrystusa Dobrego Pasterza ks. Wiesław Wronka mówi, że będzie to pełny mur,
wysokości około 150 cm, zczeiwonej cegły
palonej, postawiony na solidnej podrnurówce. Nowe ogrodzenie nie będzie tynkowane,

TRANSPORT

GRATIS

ścianaterencmentarzaniezmieniąsię,nadal
będą tylko

od strony os. Bratkowice. - Nie

będziejednakżadnych wejść na cmentarz od

stron)! os. Górki. Na to niepozwalają wzglę
dy bezpieczeństwa - podkreśla ks. Wronka,
dodając, że przy drodze nr 14 wzdluż cmentarza wykopany jest rów i nie ma przejść
dla pieszych.
(mwk)

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

% ·

KM

8

0°10

Po wykonaniu nowego ogrodzenia, osoby odwiedzające cmentarz nadal będą mogły swobodnie przechodzić między c7.<(śeią
należącą do parafii św. Ducha a cmentarzem
parafii Chrystusa Dobrego Pasterza. Wej-

Łowicz,

• KINO DOMOWE już od 1.299 zł
• lELEWIZORY:
• 28" Telestart - już za 1.099 zł
• 21" Philips (płaski kineskop)
·już za 849 zł
-21" ·już za 649 zł
-14" - już za 499 zł
• MAGNETOWID STEREO ·już za 649 zł '
• WIEŻA MINI ·już za 222 zł

ODSETEK

tllles1ąca

-

,HURTOWNIA CERAMICZNO·BUDOWLANA

CENOWE HITY ł

RATY

ogro-

Parafia Chrystusa Dobrego Pasterza

jestwsą,<;iedztwiecrnentarzaErnaus-znacz-

Prokurator

będzie

Poleca po atrakcy.jnych cenach: .
•!•

•PRAL
AUTOMATYCZNA - 699 zł
• CHŁODZIARKO
-zAMRAżARKA - 899 zł
• ODKURZACZ - 99 zł
• MIKROFALA - 289 zł
• CZAJNIK ELEKTRYCZNY - 39 zł
~

ZAJRZYJ KONIECZNIE • SPKAWDZ • KUP
U NAS DROGI JEST TYLKO KLIBNTI

glazurę, terakotę polskich i zagranicznych
w dużym wyborze i kolorystyce

~o
firm

~

•!• kleje, fugi, listwy wykończeniowe
(Atlas, Ceresit)
•!• farby, lakiery,rozpuszczalniki
•!• gipsy, gładzie, masy wyrównujące
SANPLAsr
•!• płyty gipsowe KNAUF
•!• artykuły sanitarne: wanny, zlewy, baterie itp.
•!• artykuły ścierne, wyroby glazurnicze
~

•!•systemy kanalizacji PCV
Hurtownia czynna w godz. 7° 0 -18° 0 , soboty 7°0 -15° 0

R-29

R-26

• „ „ ••• „„.

„„ • •
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muż.a ze Zgierza W województwie łódz
kim zarejestrowanychjestjuż siedemsetklaczy z licencją i półtora tysiąca hodowców.
Powszechna moda na jeździectwo panuje
od 1990 r., kiedy to monopol na hodowlę
i handel końmi straciły stadniny państwo
we. Ciekawostką tej branży podczas sobotnio - niedzielnej wystawy koni w Bratoszewicach, były np. kuce szetlandzkie oraz kuce
polskie. Te ostatnie przez cały czas żyją
pod gołym niebem, a ich żrebięta przychodzą na świat nawet na śniegu.

Wietrzna i deszczowa aura nie
planów weekendowej „Sobótki z koniem", organizowanej w ramach tegorocznych Dni
Otwartych Drzwi w Wojewódzkim
Ośrodku Doradztwa Rolniczego
w Bratoszewicach. W sobotę,
21 czerwca do Bratoszewic ścią
gnął parotysięczny tłum. W niedzielę, 22 czerwca na terenie ośrodka
było równie gwarno. Dopisała publiczność, dopisali wystawcy
i sprzedawcy jarmarcznych gadże
tów.
pokrzyżowała

Traktory

a terenie stałej wystawy hodowlantj
Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Bratoszewicach zaprez.en~
wano podczas minionego weekendu ponad Bliskie spotkanie ...
1OO koni różnej maści i ras. Były araby, angłosasy, konie śląsl<:ie i polskie hucuły. Były
kuce szetlandzkie o charakterystycmymnakrapianym umaszczeniu. Te ostatnie zrobiły prawdziwą furorę wśród najmłodszej publiczności wystawy. II Wystawa Koni
i Kuców pod hasłem „Sobótki z koniem'',
zorganizowana przez łódzkie koło terenowe Polskiego Związku Hodowców Koni
była bodaj największym wydarzeniem minionego weekendu. Na padoku, czyli w specjalnie przygotowanej zagrodzie można było
podziwiać najnowsze trendy mody dżokej
Tłumy odwiedzały stoiska z rośli skiej i umiejętności jeździeckie. Były pokazy kaskaderskie, przejażdżki bryczkami,
nami ozdobnymi.

klimatpcacią,

z

drzewka,
iaf1 • L-..:.l!Lt
kW~lannuu
Podczas dwudniowych Dni Otwartych
Drzwi na terenie ośrodka w Bratoszewicach
zaprez.entowali się ponadto producenci najnowocześniejszego sprzętu rolniczego, hodowcy królików i roślin ozdobnych_ Uwagę
przykuwały traktoty - kolosy z klimatyzowanymi kabinami - przednia frajda dla dzieci, które raz po raz rodzice umieszczali za

a dla czynnie uprawiających jazdę konną kramy z osprzętem i-akcesoriami jeździec
kllni - od uprzęży i siodeł po buty, spodnie
i kowbojskie kapelusze. 97 koni różnej maści, płci i ras rywalizowało o tytuł championa Swoich ulubieńców wybrała również
kierownicą
publicmość. Tymi ostatnimi okaz.ałysięogier
Rekompensatą dla większości tych, któCHAN z hodowli Norberta Rosaka z Brorzy z powodu ograniczonych budżetów nie
nisławowa (gm. Głowno) oraz klacz ARmogli sobie pozwolić na zakup wspomniaMENIA - własność Roberta Durki ze Zgierza Championem Il Wystawy Koni i Kuców okrzyknięto natomiast klacz o imieniu
DAIDA, a wicecharnpionem ·ALMERĘ oba konie polskie ze stajni Mirosława Jar-

gospodarstwo Waldemara Siekiery
z Osieka w gminie Kocierzew Połu
dniowy, specjalizujące się w hodowli
trzody chlewnej. Wszystkie wytypowane do wojewódzkiego konkursu gospodarstwa - a było ich 12 - nagrodzone zostały dyplomami oraz gaśnicami.
W Konkursie Wyrobów Mleczarskich, do którego przystąpiło 7 producentów tej branży, zgłaszając łącznie 52 produkty w siedmiu grupach asortymentowych, na

kusiły

oczy, ale

nego superciągnika, mógł być zakup doniczki pelargonii bądź też innego kwiecia, którym można przyozdobić ogródek czy balkon. Nie brakowałorównieżkrz.ewów ozdobnych i iglaków. Za 10 - 20 zł można było
kupić tujkę, cyprysa czy niewielki rododendron. Okazy kosztowały nawet 270 zł.
Tiumy odwiedzały pawilon hodowców
królików, w którym można było obejrzeć
króliki olbrzymy z Nowej Zelandii, Australii, czy Belgii oraz mniejsze karzełki japoń
skie_ Cena olbrzymów dochodziła nawet do
130 zł za sztukę. Te mniejsze można było
kupić już za 20 - 30 zł. Nie zabrakło też
(rpm)
występów artysty=ych.

Konkurs na naiładnieiszy ogród
na razie bez zainteresowania

Cudze chwalicie swego nie znacie N
p
odczas weekendowych Dni
Otwartych Drzwi w WODR
Bratoszewice, rozstrzygnięto
trzy konkursy: etap wojewódzki Ogólnopolskiego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne", konkurs pod hasłem
,,Nasze Kulinarne Dziedzictwo" i ,,Konkurs Wyrobów Mleczarskich". Poniżej
wymieniamy tylko nagrody przymane gospodarstwom i firmom położ.onym w okolicach Łowicza i Głowna
W konkursie na Najbezpieczniejsze
Gospodarstwa Rolne 2003 nall miejscu znalazło się niespełna 1O-hektarowe

Traktory - olbrzymy
nie potrfele.

Po ocenie i degustacji produktów predo miana Naszego kulinarnego dziedzictwa, w kategorii
produktów zwierzęcych II nagrodę
otrzymała kiełbasa bolimowska
z dzika produkcji Beaty i Jarosła
wa Linskich z miejscowości Joachimów Mogiły, zaś wędzonka
produkcji Huberta Rosaka z Bro·
tendujących

nisławowa otrzymała wyróżnienie.

W kategorii napojów I i II nagrody nie
wyróżnienia zasłużyły rń. in. śmietana przyznano, III zaś otrzymała nalew12% i 18% produkowana przez brato- ka produkcji Grażyny Sławińskiej
szewicką spółkę „TERRA".
z Bratoszewic.

iewielu łowiczan zgłosiło się jak
dotąd do organizowanego po raz
kolejny przez Urząd Miejski
w Łowiczu konkurs na najładniejszy
ogród przydomo_wy, balkon i witrynę sklepową. Robert Oberman zastępca naczelnika Wydziału Spraw Komunalnych
w ratuszu powiedział nam w poniedziałek, 23 czerwca, że napłynęły dopiero
cztery zgłoszenia i dotyczą one wyłącz
nie ogrodów. Termin nadsyłania zgłoszeń
upływa w poniedziałek 30 czerwca. Przypomnijmy, że w konkursie przewidziane
są bardzo atrakcyjne nagrody, zwłaszcza
dla tych mieszkańców miasta, którzy lubią zajmować się kwiatami i ogrodnictwem. Będą to bony towarowe wartości

kilkuset złotych, uprawniające do zakupów w łowickich sklepach ogrodniczych.
Zgłoszenia w konkursie przyjmowane
są osobiście, listownie, jak i telefonicznie
pod numerem 830 91 43 w WSK w ratuszu. Warte zamaczenia jest także to, że
zgłoszenia wcale nie muszą dotyczyć wła
snych ogrodów, balkonów czy witryn
sklepowych, ale także osób trzecich.
Komisja powołana przez burmistrza
w dniach od 1 do 1Olipca dokona oceny
m. in. estetyki, kompozycji, zagospodarowania całości ogrodu, balkonu czy witryny,jak i funkcjonalności. I I lipca przewidziano ogłoszenie wyników konkursu
i wręczenie nagród.
(tb)

- Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
i Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej

INFORMUJE O MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIACH:

• SCHODY, TRALKI, PORĘCZE
PONADTO:
• PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE • SCHODY STRYCHOWE, OKAPY
•
•
•
•
•

..,,~

PIANKA

~=A

PROM o CJA

GRESY, PŁYTKI KLINKIEROWE
KLEJE, FUGI, LISTWY
BOAZERIA PCV, SIDING
• PANELE PODtOGOWE O WYSOKIEJ TWAADOŚa,
RYNNY
KLEJOWE I 8EZllLEJOWE
DRZWI • wewnętrzne
• PANELE ŚGENNE MDF
• zewnętrzne
• GIAZURA, TERAKOTA
• antywłamaniowe
• ELEHTRONARZ4DZIA 80SCH i SKIL
• harmonijkowe

• 4-letnich studiach zaocznych inżynierskich - inżynieria żywności
•licencjackich zaocznych, kierunek: Zarządzanie i Marketing
•magisterskich uzupełniających zaocznych po licencjacie,
kierunek: Zarządzanie i Marketing
w ramach, których zajęcia odbywają się w salach wynajmowanych
w Szkole Podstawowej Nr 3 w Łowiczu, przy ul. Grunwaldzkiej 9
Informacji udziela sekretariat SP Nr 3 w Łowiczu, tel. (046) 837-37-03, 837-34-68

NAJNIŻSZE CENY

Szeroki asortyment • Ceny konkurencyjne • Raty bez pierwszej wpłaty • Upusty

KNA

w MIEŚCIE • „deceuninck'

W STANDARDZIE:

• specjalna uszczelka w dolnej części ramy
chroniąca przed zabrudzeniem
• najnowocześniejsze srebrno-powłokowe okucie
niemieckiej firmy Roto NT
FA CHO wt
• zaczep antywywuenlowy
czysTY MONTAZ
• listwa przyszybowa ozdobna
Łowicz,
Głowno, ul.

Nowy Rynek 29, tel. (046) 837-6&05

Kopernika Sa, tel./fax (042) 710.73-73, 0502·213-373

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Jackowicach

•

WYDZIERZAWI

OBIEKT WOLNOSTOJĄCY

ok. 600 m 2 na działalność produkcyjną lub inną

Tel. (046) 838-75-38

R-

73

,

róg Kiiińskiego I Koziej 1
OFERUJE·
~ najnowocześniejsze wzory wiązanek ślubnych
~ dekoracje pojazdów, sali weselnej i stołów

26.06.2003 r .
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W PAMIĘCI NIE TYLKO NAJBLIŻSZYCH

WIKTORIA KARCZEWSKA (192s-2003>
W

iktoria z domu Rogowska urodziła
się we wsi Wyskoki w 1925 roku.
Na świat przyszła 25 grudnia, kiedy to przypadają imieniny Wiktorii, dlatego otrzymała
to imię. Była pierwszym dzieckiem Bronisławy i Aleksego. W ciągu kilku następnych
lat Wiktoria doczekała się czwórki rodzeń
stwa, dwóch braci i dwóch sióstr. W latach
30. ojciec Wiktorii został zatrudniony w fabryce Norblina (późniejszy WZM), w
związku z czym cała rodzina Rogowskich
przeniosła się do Głowna Zamieszkali w
Osinach Wiktoriajeszcz.e przed wojną skoń
czyła Szkołę Podstawową nr 2 w Głownie.
Była pilną i obowiązkową uczennicą. Na
świadectwie miała za~ dobre oceny.
Po wybuchu II wojny światowej, wielodzietnej rodzinie Rogowskich wiodło się nie
najlepiej. Rodzice trudnili się w okresie okupacji handlem Handlowali czym się dało.
Towar sprowadzali do Generalnej Guberni
z Rzeszy (pod Dmosinem przebiegała granica). Tuż po wybuchu wojlly Wiktoria rozpoczęła pracę w zakładach ogrodniczycn
,,Jansza"na Osinach. Pracowała na plantacji
rabarbaru i dyni. Z warzyw tych (i nie tylko) produkowano u ,,Jansza" mannolady
eksportowane do Rzeszy. Praca ta uchroniła ją przed wyjazdem na przymusowe roboty do Niemiec. W i.akładach ,,Jansza" poznała swojego przyszłego męi.a Stanisława
Karczewskiego. Na poci.ątkumajomości nic
nie przepowiadało wielkiej miłości - Wiktoria i Stanisław byli po prostu znajomymi z
pracy. Dopiero z czasem pojawiło siępraw
~we uczucie. Po 3-letnim okresie znajomości, już po wojnie - w 1946 roku wzięli
ślub w kościele św. Barbary na Osinach, gdzie
oboje mieszkali.
Po ślubie młodzi państwo Karczewscy
zamieszkali u rodziców pana Stanisława,
który był jedynakiem. Pan Stanisław w tym
samym okresie ro:qxx:z.ął pracę w ówcresnych Zakładach Sprzętu Transportowego
(późniejszy WZM), gdzie pracował aż do
1981 roku, do przejścia na emeryturę. l:ona
nie musiała wtetfypracawać. Z mojej pensji

wystarczało

na utrzymanie domu. Wiktoria
pomagała moim rodzicom obrabiać niewielki{ dział~. którą mieliśmy przy domu - podkreśla pan Stanisław.
W 1947 roku przyszło na świat pierwsze dziecko państwa Karczewskich -Anna,
w 1951 roku urodził im się syn - Jerzy. Przy
małych dzieciach pani Wiktoria miała pełne
ręce roboty. Lubiła, aby wszystko było na
swoim miejscu, obiadnaczasnasto\adzieci
o określonej porze w łóilru. Mama uczyła
nas przede wszystkim uczciwości i grzeczności. Bardzo rzadko nas karciła, wyjątko
wo podnosiła głos. Nawet jale coś zbroiliśmy, nie krzyczała, tylko tłumaczyła. Do dziś
mam w pamięci jej słowa - Pamiętaj, żeby
nikt przez ciebie nie płakał- wspomina córka Anna. Pan Stanisław dodaje, żeż.ona była
bardzo wyrozumiała dla dzieci, nieraz nawet pobłażliwa Wiktoria Karczewska była
osoba łagodną, szczerą i u<=iwą. Nie lubiła
i nie potrafiła plotkować. Zajmowała się
własnymi sprawami i własną rodziną. Wolała swoją krzywdę niż cudz.ą, Pani Wiktoria była nie tylko bardzo dobrągospodynią,
ale i wyśmienitąkucharką. Kiedy dzieci podrosły rozpoczęła pracęjako kucharka, naj-

pierw w PGR (po dawnych zakładach ,,Jansza"), gdzie przepracowała 5 lat, następnie
na WZM-otowskiej stołówce. Jej talentkulinamyprzydawał się szczególnie przy okazji imprez towarzyskich, w których lubiła
uczestniczyć. Potrafiła rozbawić całe towarzystwo, pięknie zaśpiewać.
Największą pasjąjej życia były kwiaty.
Każdą wolną chwilę spędzała w ogrodzie.
Nie tylko ogród pełen był różnokolorowych
kwiatów. Pełno ich było także w domu. Na
każdym parapecie stało ich kilkanaście. W
ogrodzie dominowały pnące róże i lilie azjatyckie. Nieraz z.darzało się, że zarastały praktycznie cały ogród. Wówczas pani Wiktoria
odsprzedawała kwiaty koleżankom. Nie
było to jej jedyne hobby. Pani Wiktoria pięk
nie haftowała Wieczorami siadała i wyszywała obrusy, serwety. Robiła też na drutach
i na szydełku. Talent hafciarski odziedziczyła
po niej wnuczka - Agnieszka, którą babcia
zapisała na kurs hafciarski, a później kupiła
specjalną maszynę do haftowania
Pani Wiktoria doczekała się pięciorga
wnucząt. Córka Anna urodziła troje dzieci:
Marka, Joannę i Agnieszkę, zaś syn Jerzy
„postarał się" o dwójkę: Magdalenę i Mać
ka W 1996 roku na świat przyszedł pieiwszy prawnuk państwa Karczewskich - Dominik, w rok później drugi- Marcin. Mama
zawsze najpierw martwiła się o prawnuki,
później o wnuki, następnie o dzieci, a dopiero na samym końcu myślała o sobie. Wcześniej tak samo troszczyła się o młodsze rodzeństwo. Zawsze krzątała się jJo domu
i dopytywała czy komuś czegoś nie brakuje
- wspomina matkę córka Anna.
W 1981 roku pani Wiktoria przeszła na
emeryturę. Niedługo po tym zachorowała
na cukrzycę. Chorowała ponad l Olat Cztery lata temu przeszła pierwszą operację tarczycy, w rok później kolejną- lewego oka.
Pół roku przed śmierciąjej stan się znacznie
pogorszył. Cukrzyca była tak zaawansowana, że uniemożliwiałajej chod7.elrie. Zmarła 8 dni po przebytym udarze mózgu,
I majawgłowieńskimsipitalu
(eb)

Tadeusz Lewandowski (1939 · 2003)
adeusz Lewandowski urodził się w Ło
wiczu niecały miesiąc po wybuchu II
wojny światowej - 28 września. Ojcajuż nie
z.dążył poznać, gdyż ten zginął podczas walk
w kampanii wrześniowej. Wychowywała
więc go matka Teresa oraz w latach dzieciń
stwa babcia ze strony ojca, która mieszkała
razem z nimi. W domu Lewandowskich
oprócz niego mieszkało jeszcze troje dzieci.
Dwaj, starsi od niego o rok i trzy lata chłop
cy byli jego braćmi, zaś starsza o cztery lata
dziewczynka została przygarnięta przez
matkę Tadeusza. Dzieciństwo czwórki dzieci wychowywanych przez dwie zmęcz.one
życiem kobiety nie było łatwe. Gdy Tadeusz wydoroślał pojechał uczyć się do szkoły samochodowej we Wrocławiu. Tam zdobył zawód mechanika samochodowego, nauczył się też naprawiać ciągniki. We Wrocła
wiu razem z kolegą wynajmowali pokój u
dalekiej rodziny ze strony matki. Ponieważ
matce cały czas mieszkającej w Łowiczu,
nie wiodło się najlepiej, Tadeusz musiał sam
zadbać o pieniądze potrzebne na opłacenie
stancji i wyżywienie. Pracował więc na okolicznych budowach jako pomocnik murarza, imał się wszystkich dorywczych robót,
które mu ktoś zaproponował. Ponieważ był
uczciwy i starał się wykonywać swoją pracę sumiennie zleceń nie brakowało. Pracę
więc miał, jednak brakowało czasu, żeby pojechać do domu do Łowicza Tata opowiadał, że w ciągu roku to dwa albo trzy razy
tylko przyjeżdżał do domu, nie wliczając w to
Wigilii Bożego Narodzenia. Pracował nawet
jak nie miał nauki w szkole, żeby zarobić
i odłożyć na mieszkanie i kupić sobie motocykl. - opowiada córka pana Tadeusza - Julia
Przyszłą małż.onkę - Katarzynę - poznał
jednak w Łowiczu i właśnie dlatego wrócił
w swoje rodzinne strony. Nie ukrywał w
rozmowach z przyjaciółmi, że zamierzał na

T

stałe osiedlić się we Wrocławiu,jednak przy-

szła ż.ona nalegała, żeby zamieszkać w Ło

wiczu. Wyboru jednak nigdy nie żałował.
Młodemałżeństwozamieszkałowmiesz

kaniu na osiedlu Kostka, w którym mieszkali również rodzice Pani Katarzyny. Tam
urodziła się córka Julia i, dwa lata później,
syn Marek. Pan Tadeusz znalazł pracę na
kolei jako pracownik pionu remontowego,
jego ż.ona była nauczycielką w kilku wiejskich szkołach. Praca związana z dojazdami
głównie do Warszawy wymagała od Tadeusza porannego wstawania, zwykle około
godziny 5 rano. Po pracy wracał do Łowi-

cza około godziny 17. Mama wracała wcześniej iprzygotowywała dla wszystkich obiad,

którego zwykle niejedliśmy razem. Tata sobie odgrzewałjak wracał, albojadł kanapki... - opowiada córka Julia Lubiłjeź.dzić na
ryby, wędkował głównie nad Bzurą i Słu
dwią, Zdarzało się, że wyjeżdżał motorowerem wcześnie rano i gdy wstawali pieiwsi domownicy już wracał z rybami. Łowił
dla przyjemności i zdarzało się, że ryby prezentował sąsiadom, których spotkał przed
blokiem
Zmarł nagle na wylew.
(mak)

msza św. w intencji

ś.P. STANIStAWA SZWAROCKIEGO

zaprasza kolega z pracy zmartego

R-n&

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

WYPŁACAMY ZASIŁEK

pogrzeb z trumną

ZUS

pełny ~oszt kremacJI

od 500 zł

Pani

KRYSTYNIE

NOWIŃSKIEJ-ŚWIESZKOW~KIEJ
Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki
Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Łowiczu

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci męża

,

,

S.P.

JANA SWIESZKOWSKIEGO
składa

Rada i Zarząd Powiatu Łowickiegó

R-783

Pani

KRYSTYNIE

NOWIŃSKIEJ-ŚWIESZKOWSKIEJ
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

•

ZA

składają

_
Koleżanki i Koledzy
ze Starostwa Powiatowego w Łowiczu

R-784

przyjaciołom, kolegom,
współpracownikom i znajomym,

Wszystkim

którzy uczestniczyli w uroczystości pogrzebowej
i byli ptzy nas w ciężkich chwilach po śmierci

ś.P. WIEStAWA CABANA
serdeczne podziękowania
żona

R-777

składa

z rodziną

Dziękujemy ·Rodzinie, Przyjaciołom,
Sąsiadom, Znajomym,

którzy uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych
Naszego Ukochanego Męża i Ojca

,

Żona

R-781

z dziećmi

Serdeczne podziękowania Koleżankom i Kolegom
z Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Kolejarz" w Łowiczu
za udział w ostatnim pożegnaniu

1390 zł

z dziećmi

ś.P. JULIANNY ROSA
SERDECZNE

w USC I ZUS

www.N.Skrzydl ewska.pl

składa tona

R-780

Wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatniej drodze

z urną

przewóz osób zmartvch do chłodni NIEODPŁATNIE
oraz rormalnoścl

11 czerwca: Zdzisław Wojda, I. 70, Złaków Kościelny; Janina Jurga, I. 90,
Skaratki; Janina Dróża, 1.79, Strzebieszew; Stanisława Brzozowska, 1.87,
Boczki; 13 czerwca: Lucyna Brzozowska, 1.65, Łowicz . 16 czerwca:
Marianna Wróbel, 1.75, Ostrowiec; Stefan Dzięgielewski, 1.89, Brzozów.
17 czerwca: Józef Wróbel, 1.75, Boczki; 18 czerwca: Stanisława Dałek, 1.85, Łowicz. 20 czerwca: Kazimierz Krzeszewski, 1.68, Głowno.-

ś.P. JÓZEFA FRANASZKA

H. Skrzydlewska
GŁOWNO,

ODESZLI OD NAS (11.06.-20.06.)

ś~P. JOZEFA FRANASZKA

Dnia 27.06.2003 r. o godz. 17.00

w kościele Chrystusa Dobrego Pasterza
odbędzie się

t
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SP Mysłaków

Moją szkolną gazetkę

P

Pisanie wierszy, malowanie obrazów I haft • to ulubione zaJtcla
Haliny Westersklej, która od 1981
roku jest emerytką. Pani Halina na
emeryturze nie nudzi sit. ma swoje pasje, ulubioną działkę w Boli·
mowie. Swoimi zainteresowania·
mi chętnie dzieli się z czytelnikami „Nowego Łowiczanina".

H a 78 lat, od wielu lat mieszka wŁowi
IR. czu, ale urodziła się w Kiernozi. Jej

ierwszy numer gazetki szkolnej „Wesoła Szkoła Woła" wyszedł w czerwcu w Szkole Podstawowej w Mysła
kowie. Zespół redakcyjny stanowi szesnaścioro uczniów z klasy szóstej, pracujących
pod przewodnictwem nauczycielki języka
polskiego Urszuli Jurl<iewicz. W pierwszym
pilotowym numerze znaleźć można m. in.
wywiad z dyrektorem szkoły, informacje
o patronie placówki, którym jest Maria Konopnicka, informacje o działalności biblioteki i sklepiku szkolnego. Jest oczywiście stfO.
na poświęcona sportowi szkolnemu, jest
humor z zeszytów szkolnych, jest strona
poświęcona komputerom. Pierwszy numer
pisma błyskawicznie rozszedł się wśród
uczniów, ciekawych ploteczek i informacji
o szkole. W planach gazetka ukazywać ma
się co miesiąc. Pisemko kontynuować chce
tradytje gazetki, która istniała już w s:zkole
pięć lat ternu, a nosiła tytuł ,,Nudy z budy".
Niestety, wtedy wyszedł tylko jeden numer.

taka namiastka prawdziwej publikacj4 któ- relą,farby olejne są zbyt drogie - przyznaje
ra jest marzeniem pani Haliny.
Halina Westerska.
Tak opracowany tomik otwiera wiersz
„Wrzesień na działce", za nim ,)esień 'Ży
cia". Oba utwory nastrojowe, nostalgicme,
pełne ż.alu za tym, co się kończy. - To chyba
od wieku- zależy - mówi autorka zapytana
Kolejną pasja naszej rozmówczyni jest
no co zwraca uwagę w swoich wierszach - ręczny haft Richelieu. Haft ręczny zajmuje
spadające liście i zasypiające jesienią drze- bardzo wiele
czasu, dlatego haftuje głównie
wa, z których nie wszystkie obudzą się wiosną. Wszystkie motywy - jak twierdzi autorka - o działce, uczuciach i wydarzeniach
są prawdziwe.
Niektóre wiersze są bardzo osobiste,
o samotnośc4 miłosne, wręcz- erotyki. Inne
- pożegnalne, napisane pod wpływem śmier
ci dwóch bliskich osób - matki i męża. Jest
wiele wierszy o działce w Bolimowie, inne
są o przyrodzie, biedzie i nierównośc4 patriotycme i religijne. Jest nawet przerażają
cy wiersz o stanie wojennym pt. ,,Bezsen-

Haft wyuczony
u zakonnic

ojciec był policjantem i dlatego rodzina kilkakrotnie zmieniała miejsce zamieszkania
W 1925 roku, kiedy urodziła się, mieszkali
właśnie w Kiernozi. Z wykształcenia jest
ekonomistką, przez kilka lat pracowała
w łowickim PSS, później w Syntexie od początku powstania tego zakładu. Mówi
o sobie, że jest osobą o wszechstronnych
zainteresowaniach. Podczas naszej wizyty
w mieszkaniu pani Haliny na łowickim osie- ność".
Na nasze pytanie dlaczego pisze wierdlu Starzyńskiego, najchętniej czytała nam
sze, Halina Westerska odpowiada: - Czuję
swoje wiersze i mówiła właśnie o nich.
wewnętr.zną potrzebę pisania. Jestem niekiedy tak naładowana, żepatrząc na rzeczywistość, chcępodzielićsię tym, co czuję. Wiersze czytają dzieci i kuzyni. Wformie wiersza
skladam im zaw.sze życzenia, na każdą oka-

Gminne rozgrywki
wpiłkę siatkową wSobocie
a początku sierpnia referat kultury i
sportu działający przy Urzędzie
Gminy w Bielawach oraz Gminne
Centnunlnfonnacji zorganizuje gminny turniej w piłkę siatkową dla drufyn męskich.
Drużyny, które chcą wziąć udział w turnieju, mogą zgłaszać swoje kandydatury do
Przemysława Włodarczyka z GCI mieszczącego się w gminnej bibliotece w Bielawach, w terminie do końca lipca Każda drufyna, chcąca wystartować w rozgrywkach
zobowiązana jest wpłacić 20 zł wpisowego.
W każdej drufynie może grać nie więcej niż
dwóch zawodników nie będących mieszkańcami gminy.
Zawody rozegrają się systemem pucharowym na boisku sportowym w Sobocie.
Dla trzech najlepszych drufyn przewidziano puchary i nagrody rzeczowe.
(mkf)

N

zję piszę no"HY wiersz.

. Wdzięczy temat do malowania to
m.in. słoneczniki.

•

rsz
wszystko
prawdziwe

Malowanie miało natomiast swój począ
tek w chęci pomocy dzieciom w plastyce.
Na ścianach w mieszkaniu pani Haliny wisi
kilka obrazów, są to wykonane na płótnach
olejne reprodukcje jej autorstwa. W sumie
namalowała 164 takich obrazów. Większość
z nich rozdała najbliższej rodzinie lub znajomym na prezenty. Niektóre sprzedała Nie
zna nawet niektórych tytułów, ponieważ
motywy częściej czerpała z kartek pocztowych, na których widniały zdjęcia bardziej
lub mniej znanych obrazów. Nieraz na płót
nie ukazywały się obrazy z jej wyobraźni.
W jednym pokoju jest ,,Martwa natura",
„Słoneczniki", ,,Zima'', widać motywy o serii
pocztówek przedstawiających twórczość

- Wierszepiszęjuż od bardzo dawna. Przy
pneprowadzce ze Stanisławskiego w 1974
roku zginęło mi cale pudło wierszy - opowiada Halina Westerska. Wiersze pisze na
kartkach, następnie poprawia je wiele razy,
przepisuje do zeszytu. Jest ich bardzo dużo,
sama autorka traci orientację, ile ich jest
i gdzie sżukać tego, który chciałaby prze- Stanisława Wyspiańskiego.
czytać. Część z nich opracowała wnuczka
- Teraz nie mam ochoty malować, piszę
autorki, wydrukowała na komputerze. To wiersze. Jakzacznę malować, to raczej akwa-

Halina Westerska na

działce

w Bolimowie.

komplety na stół dla swojej rodziny. Haftu
nauczyła się jeszcze podczas okupacji na
tajnych kompletach u sióstr. Oficjalnie nauka na kompletach nazywała się ,,kursem
kroju, szycia i haftów", a prowadziło je
w Łowiczu Stowarzyszenie Sióstr Wspólnej Pracy z Włocławka. Razwyuc-wnej techniki nie zapomniała mimo upływu lat: -Haftowałam piękne neczy. sobie zostawiając
jedynie drobiazgi.
W najbliższych planach Halina Westerska ma haftowanie, przygotowała już wwry, które stworzy na płótnie dla swoich najbliższych. Swoje plany na pewno zrealiR eprodukcja autorstwa Wester- zuje.
skiej.
Mirosława Wolska - Kobierecka

Gmina

nabędzie działkę

środę18czerwcanasesjiRadyGmi

W

ny Bolimów jednogłośnie podjęto
uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości położnej we wsi Ziemiary o powierzchni 0,42 ha. Działka była zaniedbana,
spadkobierca w zamian za uporządkowanie
jej zdecydował się przekazać ją nieodpłatnie
na rzecz gminy.
(mko)

OLEJeko~

OPAtOWY
~

NIEBÓ{ÓW

oferuje autoryzowany dystrybuto
oleju opałowego

PKN ORLEN S.A. Firma KOPER"
11

tel. (046) 837-13-58

Stacja Paliw

Ll.b1ndv

d0JJ!D~Y.g
Organizujemy
przyjęcia
okoliczniościowe

tel. (046) 838 55 Ol
tel. O602 325 782
teł. o604 -ł21 572

PROJEKTY BUDOWLANE
• powtarzalne - INWESTPROJEKT;
ARCHETON; AGROBISP; ATRIUM (1000 poz.)
• kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej
• kosztorysy, nadzory, wycena nieruchomości

NIER.UCHC >MC>SCI
• Krępa 0,88 ha - budowlano-leśna
• Małszyce 2,5 ha - rolno-budowlana
• dom, os. Lotników
• Joachimów-Mogiły - działki rekreacyjne

FHU,

Łowicz,

ul. Klickiego 22A, tel.0461837-47-42
e-mail: piorun@pro.onet.pl

YTO NG
SUPOREK

DYSTRY BUTOR

GWARANTUJEMY:
./

jakość

../

fachowość

"

bezpieczeństwo

~o

WIEL A
AUTO-SZVBY
PRO OCJ
SPRZEDAŻ - MONTAŻ SU
ER CE
samochody osobowe,
Łódź,

ciężarowe

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

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

PARAPETY

·ROLETY • żAL
„A&M" Głowno, ul. Kopernika 5a
tel./fax (042) 710-73-73, 0502-213-373
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Michał Grzymała-Kazłowski kontynuuje architektoniczne tradycje rodziny.

Ostatnio pochodzący z Łowicza architekt wygrał prestiżowy konkurs.
la Michał Grzymała-Kazłowskie
go wybór architektury był oczywisty. Od początku wiedział, że chce
się w życiu zajmować tym, czym jego
dziadek Tadeusz Kazłowski. Niestety
dziadek z powodu swej przedwczesnej
śmierci w 1976 roku, nie zdążył wnukowi przekazać swej ogromnej wiedzy
i doświadczenia. Tadeusz Kazłowski, architekt po Politechnice Warszawskiej,
był jednym z tych, którzy najbardziej
przyczynili się do odbudowania Łowi
cza z wojennych zniszczeń. Ten przedwojenny właściciel dużej łowickiej firmy budowlanej, został później ograbiony przez komunistów ze wszystkiego,
czego się dorobił. Na to, że Michał Ka-

D

ma zamiar przeznaczyć
na sfinansowanie podróży
studyjnej do Francji, Holandii
i Niemiec Pracę laureata, którą można
oglądać w auli wystawowej Biblioteki
Uniwersyteckiej w Warszawie, Pań
stwo możecie obejrzeć na załączonych
prezentacjach. Jak napisano w uzasadnieniu decyzji jury: Projekt jest udaną
propozycją połączenia architektury
historycznej z początku XX wieku
ze współczesną, modernistyczną rozbudową. Autor tworzy nowoczesne centrum położnicze przyjazne dla korzystających z niego ludzi, z uwzględnieniem
potrzeb niepełnosprawnych, umiejętnie
rozwiązuje istniejące problemy funkcjozłowski zainteresował się architekturą nalne tworząc wewnętrzną przeduży wpływ miała też babcia, także po strzeń publiczną, rozdzielając strefy
architekturze na PW uważa Łukasz Ka- szpitalne i usprawniając komunikację
pionową.
złowski, ojciec Michała,
Sam Grzymała-Kazłowski, który
Sam Michał mówi, że architektem
chciał być od dawna. Skończywszy w różnych pracowniach architektoniczw roku 1991 , rok po śmierci babci, nych projektuje od 1996 roku, a od roku
„Chełmońskiego", dostał się na MEL ma uprawnienia do samodzielnej pracy,
(Wydział Mechaniczny Energetyki przyznaje, że konkurs, którego został
i Lotnictwa) na Warszawskiej Politech- zwycięzcą, był typowym konkursem
nice. Niezależnie, jako wolny słuchacz, koncepcyjnym. W przeciwieństwie
studiował na ASP i uczył się rysunku do konkursów realizacyjnych, w któu profesor Zofii Artymowskiej. Po roku rych inwestor wybiera najlepszy proprzeniósł się na architekturę. Pracę dy- jekt przedsięwzięcia, które chce realiwyglądać ma wewnętrzna przestrzeń szpitala na telaznej, skąd będzie się wchodziło głębiej, ku chorym.
plomową stworzył pod okiem prof. zować, a więc na którego urzeczywist- Tak
Macieja Gintowta, twórcy wielkich nienie ma pieniądze, konkurs koncepichał Kazłowski liczy na to, że i prywatne domy. Architekt dostrzega już sobie zrekompensować, gdyż architekt
obiektów sportowych, takich jak kato- cyjny ma wyłaniać najciekawsze prace,
uda mu _!!ię zdobyć duże zlecenia, pewne ożywienie na rynku budowlanym, zaprojektuje mu dom dokładnie odpowicki Spodek czy gdańska Olivia. Oso- niekoniecznie mogące znaleźć finał
ba mistrza miała wpływ na jego osobi- w konkretnej decyzji o budowie. Ten że wedługjego projektu zaczną powsta- po dwóch latach, które określił jako rze- wiadający jego życzeniom - między inste zainteresowania: Michał Grzymała konkurs służył promowaniu młodych wać duże obiekty, takie jak stadiony, czywiście trudne, ludzie zaczynają po- nymi bez problemu zaoszczędzi na zbęd
nej powierzchni. W zamian za to inweKazłowski interesuje się przede wszyst- polskich architektów. Mimo to Michał szpitale, hale sportowe. Obecnie żyje nownie stawiać nieco więcej domów.
Czy idą do architekta chcąc postawić stor otrzyma niepowtarzalny, dopasokim projektowaniem dużych obiektów Grzymała-Kazłowski twierdzi, iż są z wykonywania projektów domów jedużyteczności publicznej, w tym spor- pewne szanse na urzeczywistnienie norodzinnych. Ma swoją pracownię dom swoich marzeń? Grzymała-Ka wany do swoich potrzeb dom. Takie
towych i w tym zamierza się specjali- koncepcji, bo zarząd szpitala przy Że w Warszawie, projektuje głównie dla złowski wie, że najbardziej popularne przekonanie z trudem, ale jednak toruje
laznej chciałby zmodernizować obiekt klientów z Warszawy i okolic , ale za- jest kupowanie projektów gotowych bez sobie już drogę wśród inwestorów.
zować.
Prawdopodobnie wkrótce w sukurs
Tym zagadnieniom poświęcona bę we wskazanym przez niego kierunku, czyna działać także na łowickim rynku przerabiania ich i, dostosowywania do
dzie praca doktorska a także prowa- ale warunkiem jest pokonanie szeregu gdzie chciałby projektować zarówno indywidualnych potrzeb klienta. Mło przyjdzie architektom prawo, które zabudynki użyteczności publicznej, jak dy architekt uważa takie postępowanie każe technikom budowlanym - a tacy
dzone przez niego zajęcia dla studen- przeszkód formalno-prawnych.
za nierozsądne. Po pierwsze, projekt ty- często, z bardzo różnym skutkiem, bratów na Wydziale Architektury. Po skoń
powy rzadko pasuje do wymiarów li się za przeróbki projektów z kataloczeniu studiów na PW uzyskał dyplom
i kształtu działki,jakąsię dysponuje, nie gów - adaptacji projektów budowlanych
Wydziału Architektonicznego Katolicmówiąc już o tym, że z natury rzeczy na terenach miejskich. Prawo takie będą
kiego Uniwersytetu w Leuven w Belgii
nie uwzględnia otoczenia, w jakim dom mieli wyłącznie architekci. Spóźnione to
jako pracę dyplomową przedstawiając
będzie stawiany i z którym powinien uregulowania, bo tego, co uczyniono
projekt modernizacji szpitala Św. Zofii
współgrać ..Projekt typowy na ogół nie z polskim krajobrazem, nie tylko zreszna Żelaznej w Warszawie.
spełnia też potrzeb klienta. Po drugie, tą miejskim, przez minione pół wieku,
Ta sama koncepcja, tyle że rozbudozłudne jest przekonanie, że taki· projekt nie da się łatwo naprawić, ale lepsze
wana i dopracowana, przyniosła mło
jest tańszy. Koszty przeróbek znacznie spóźnione niż żadne. Miłe też jest, że
demu architektowi pierwszą nagrodę
obciążają kieszeń klienta. Przede wśród młodych, którzy twórczo będą . _
w konkursie o Nagrodę Architektoniczwszystkim jednak koszt indywidualne- kształtować wygląd polskich miast, wyną im. Małgprzaty Baczko i Piotra Zago projektu równy jest cenie około 3-4 mieniane jest także, jako obiecujące, nakrzewskiego, zorganizowaną pod patrometrów kwadratowych stawianego bu- zwisko architekta rodem z Łowicza.
natem m.in. prezydenta Warszawy
dynku -·co z łatwością inwestor może
Wojciech Waligórski
i ambasadora Francji. Michał Grzyrna- Jedna z elewacji szpitala według koncepcji młodego architekta.
ła-Kazłowski
nagrodę

M

DYREKTOR GIMNAZJUM NR 2 w Łowiczu
ogłasza

przetarg nieograniczony

NA WYłONIENIE WYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH
związanych

z wymianą stolarki okiennei

• Zakres prac obejmuje:
./wymianę_ 14 okien drewnianych na PCW,
./ wymianę parapetów zewnętrznych,
./ uzupełnienie malowania po wymianie.
• Postępowanie przetargowe będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
• Oferent zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 500 zł (pięćset złotych}
w pieniądzu w sekretariacie szkoły, najpóźniej do dnia 03.07.2003 r. do godz. 9.00.
• Oferty w zaklejonych kopertach z hasłem: .Wymiana okien w Gimnazjum nr 2 w Łowiczu"
należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 30.06.2003 r. do godz. 9.00.
• Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.07.2003 r. o godz. 9.30 w sali nr 1 w Gimnazjum nr 2 w Łowiczu.
• Informacje odnośnie przetargu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawierającą
wykaz żądanych przez Zamawiającego oświadczeń i dokurnentów oraz kryteria wyboru ofert
można uzyskać w sekretariacie szkoły w godz. 8.00-15.00, tel. (046) 837-06-88.
• Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Łowiczu zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu
zgodnie z art. 27b .Ustawy o zamówieniach publicznych" z dnia 10.06.1994 r.
(tekst jednolity Dz.U. Nr 119 poz. 773).
R-7RQ

TANIE NAGROBKI
GRANITOWE

ORAZ INNE WYROBY
Z KAMIENIA NATURALNEGO
oferuje Zakład Kamieniarski
Łęczyca,

ul. Lotnicza 20 (obok nowej straży)

+Na terenie zakładu wzorcownia,
do obejrzenia ponad 50 wzorów
nagrobków w różnych kolorach.
+Kompletny nagrobek z tablicą
już od 1.800 zł.
+Montaż i transport gratis.

Tel. (0-24) 721-36-00
0601-588-385, 0609-604-454

SALETRA
SALETRZAK
MOCZNIK
•·nawozy inne o~

A.~ .t\t
• w4!giel
tł„.
• miał
~ołj
•koks
• cement, "01.~~ot\l
wapno

(;
sr
,o.-oo

~

Klimkiewicz, Kaźmierski
ul. Łęczycka 114
Tel. (0-46) 837-11-72
R-71
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Fiat I 26p, 1998 rok, czerwona, przebieg
55000 km, opony zimowe+ felgi - sprzedam.
Tel. 0421719-57-55 wieczorem.
Autoskup • pilnie kupię samochody
powypadkowe, lekko i mocno rozbite, uszkodzone, zniszczone, ewentualnie częściowo spalone, płatne gotówką, transport gratis, 100% satysfakcji sprzedającego.
Tel. 0604412-810.
Fiat Punto Il, 2001 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-50-53.
Kupię każde

auto, całe lub uszkodzone, również od wszystkich firm,
płatne gotówką. Tel. 0602-705-876.
KAżDYPCNłVPAKONY,PB:NOSPRAW
NY, PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ, NAJKO-

RZYSTNIEJSZE CENY.
TEL 046/837-46-96,0609-576-949.
www.glelda-ofert.low.pl
VW Golfl 1.3, 1976 rok, 3300 zł- sprzedam.
Tel. 0461837-91-84, 838-15-13.
Kupię auto uszkodzone, skorodowane' lub

dobre. Tel. 046/831-07-89, 0604-233-371.

KUPIĘ AUTA ROZBITE, DO REMONTU. TEL 046/831--01-29, 0601-317--076.
Kuplę 126, Polonez, CC, Skoda I lnne.
Tel. 0461831--01-29, 0601-317--076.

Żuk Al I, 1984rok, standobryorazsilnik4,5

kW- sprzedam. Tel. 0601-946-083.

Peugeot 205, poj. 1-,0, 1991 rok - sprzedam.
Tel. 0461837-03-20 po 17.00.

Fiata Uno 1.0, bezwypadkowego
·kuplę. Tel. 0-608-108-139.

Daewoo Tico, 1998 rok, orenżadowy metalik
- sprzedam. Tel. 0609-182-278.

Daewoo Tico chętnie
Tel. 0-606-457-208.

Polonez, 1990 rok - sprzedam tanio.
Tel. 046/839-18-88.

Skoda Favorit 136 L, 1991 rok, jasna zieleń
- sprzedam. Tel. 0461837-48-91,
050ł-8 I 6-068.

- kupię. Tel. 046/835-33-08.

Opel Astra 1,4 ~ 1995/1996, bordowy meta-

Trabant kombi 1.1, 1991 rok, instalacja gazowa, stan bdb - sprzedam.
Tel. 0461838-65-70 po 15.00.

CC Sporting, 1996 rok, żółty - sprzedam.
Tel. 046/839-11-18, 0607-244-365.

Opel c0153 1,4 (1997) 5-<lrzwi, zielony metalik. Tel. 046/835-33-08.

Mercedes 409 D, 8000 zł - sprzedam.
Tel. 0691-310-359.

VW transporter T-4, 199&'99 rok, 70 tys. km,
książka, serwis, przeglądy - sprzedam.
Tel. 0693-398-523.

lik perła, kupiony w polskim salonie, poduszka powietrzna, auto alarm, multlock, zderzaki
w kolorze nadwozia, radiomagnetofon, serwisowany, stan bardzo dobry, 5-drzwiowy,
16,5tys. -sprzedam. Tel. 0-604-191-186.

Seat Toledo, 1998 rok, klimatyzacja, gaz
- sprzedam. Tel. 0607-179-042.

Mercedes 207 D, 5000 zł - sprzedam.
Tel. 0691-310-359.

Ford Transit 2,5 D, 1994 rok, biały, krótki, raz
podwyższony - sprzedam.
tel. 046/838-48-18.

Ford Escort, 1991 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-45-46.
Renault 19, 1992 rok, gaz, centralny zamek,
wspomaganie, elektryczne szyby- sprzedam.
Tel. 0608-283-165; 046/839-67-82.
Polonez diesel 1,9 D, 1994 rok - sprzedam.
Tel. 046/861-14-31 po 20.00.
Fiat 126p, 1987 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-26-81.

Żukizoterma, 1988rok,benzyna,Żukblaszak,
1985 rok, gaz-sprzedam. Tel. 0602-123-360.
Opel Astra, 1999, 1,4, sprzedam.
Tel. 046/831-85-71.
BMW 5201 +gaz, 1989. Tel. 0501-581-906.

Żuk izoterma, 1990 rok, du7.ą izotermc;, Polonez Caro, 1992 rok, metalik, z gazem - sprzedam. Tel. 046/863-60-14.

Polonez, l,4+gaz, 1995. Tel.0502-314-428.

Prostowanie felg aluminiowych.
Tel. ~10-963, 046/838-87-29.
12(,p, 1992 rok- spm:dam.
Tel. 0600-150-162.
PfZyjmlemy do sprzedaży auta osobo_ I dostawcze, również uszkodzone. Sochaczew, ul. Żyrardowska ST.
Tel. 0604-227-217, strona www.autonaprawy.prv.pl.

Toyota Starlet, 1,5 d, 1988.
Tel. 046/835-12-48.

Tel. 0602-314-866.
VW Passat combi, 1.6 tutbo diesel, 1991 rok
- sprzedam. Tel. 0692-863-453.
Sprzedam oponę l 85x 15, koła
650xl6. Tel. 046/837-90-89.

używane

Skoda Felicia 1,3 LX!, 1996 rok- sprzedam.
Tel. 046/830-31-34.
Fiat 126 e~ 1996 rok, przebieg 52 tys. km
·sprzedam. Tel. 0502-775-398.
Bendixy, wirniki, uzwojenia, prostowniki,
regulatory, rozruszniki i alternatory do samochodów osobowych, dostawczych, ciężaro
wych, regeneracja (zachodnie, japońskie).
Tel. 0606-228-526, 0461837-66-53.
Renault Megane 1,6, 1996 rok, bogate wypos.żenie - sprzedam. Tel. 046/838-90-71.
Star 200, silnik 3P lub zamienię na silnik
C-330- sprzedam. Tel. 046/837-11-72,
0604-270-043.
- - Star 200: 1991 rok, składak, wywrot 3 strony,
burty dzielone- sprzedam. Tel.0601-303-279.
Koparko-ładowarka

Cinquecento, 1992 rok - sprzedam.
Tel. 0604-210-143.
Polonez GSI, 1998, przebieg 30 tys.
Tel. 0461837-53-12 po 17.00.
Fiat I 26p, 1990 rok. Tel. 0600-613-823.
Lakiernictwo - zderzaki, spojlery.
Tel. 0461838-88-05 po ł4.00.
Elektromechanika pojazdowa - tanio, solidnie. Kadzielin 44. Tel. 0421719-20-56,
0608-126-705.
Fiat l 26p, 1998 rok, granatowy - sprzedam.
Tel. 0601-371-234.
VW Golfl, 1978 rok, zarejestrowany- w całości lub na części sprzedam.
Tel. 046/830-32-42.
l 26p, 1990 rok, stan dobry - sprzedam.
Tel. 0505-393-579.
Skoda I 25L, 1989 rok; biała, stan bardzo
dobry - sprzedam. Tel. 046/837-95-03,
0694-136-488.
CC-704, 1996 rok - sprzedam.
Tel. 0692-073-824.

Case 580K TIJRBO,
1991 rok, napęd 4x4, łyżka tylna teleskopowa, łyżka przednia dzielona - sprzedam.
Tel. 0601-303-279.

Żuk izoterma, 1990 rok - sprzedam.
Tel. 046/863-60-14.

Fiat l 26p, 1986 rok - sprzedam.
Tel. 0507-081-037.

\blkswagen Polo 1.3 diesel, 1987 rok - sprzedam. Tel. 046/837-09-09 po 20.00.

Żuk blaszak , 1990 rok, stan bardzo dobry
·sprzedam. Tel. 0461838-27-77 po 21.00.

Polonez Caro, 1.6, 1994 rok, gaz - sprzedam.
Tel. 046/838-43-40.

Polonez, 1990 rok - sprzedam
Tel. 046/837-02-08.

Opel Astra bach bag, 1.4, benzyna, gaz, 1992
rok, I właściciel w kraju, wspomaganie kierownicy, welurowa tapicerka, 1OO tys. km, stan
bardzo dobry, szary metalik - sprzedam.
Tel. 0504-123-627, 046/838-85-57.

\

Seicento, l 999r., błękit metalik.
Tel. 0461837-47-02 po 20.00.
Aktualnie kupię samochody całe i powypadkowe, chętnie 126p, Cinquecento, Polonez Caro. Tel. 0461831-96-22,
0601-359419.
Kupię

Sprzedam przyczepkę samochodową.
Tel. 046/839-68-98.
Renault 19, 1994 rok, salonowy - sprzedam.
Tel. 0606-455-018.

absolutnie auta rozbite i skor~dowane, 126p oraz każde inne.
Tel. 0461831-76-24,0692-993-424.

Seat Inka, 1998 rok, 1.9 diesel - sprzedam.
Tel. 0504-181-655.

Fiat I 26p, 1984 rok, po remoncie· sprzedam.
Tel. 0421719-99-28, 0608-572-766.

Tel. 046/838-49-85.

Trabant I.I, 1991 rok, silnik Volkswagena
Polo, I właściciel, stan bdb, mały przebieg
-sprzedam. Tel. 046/861-22-30.
Kupię pilnie przyczepę D-55.
Tel. 0421719-71-35.

Siena l,2EL,2001 rok,22500zł-sprzedam.

Kupię akumulator do Tico.
Tel. 046/838-91-53.

Cinquecento zdecydowanie
Tel. 0-694-216417.

Sprzedam silniki SW 400 Leyiand oraz części do nich. Tel. 0602-123-360,

Tel.- 0-696-244-980.
Opel Astra 1,4 l6V, 1997 rok, bogate wyposaż.enie. Tel. 0-501-346-002.

Sprzedam motorower Chart 21 O electronic,
1989 rok, sprawny, zarejestrowany, drugi na
<:7.ęŚCi. Tel. 046/838-90-26 po 19.00.

Opel eo153 1,2, 2002 r„ 5-<lrzwiowy, pilnie
sprzedam. Tel. 0-694-777-007.

Ogar200,nieje7.dżący+2silnikiniekompletne do Ogara 205, 200 - sprzedam.
Tel. 0603-988-907 wieczorem.

Żuk skrzyniowy, 1981 rok, benzyna + gaz

Ope1Vectra2.0, 16V, 1998rok,czarnymetalik, wersja CD, I właściciel (niepalący), serwisowany, wysoki standard, stan bardzo
dobry - sprzedam. Tel. 046/837-06-56.
126P· l990rok-sprzedam.
Tel. 046/837-50-98.

Fiat l 26p ELX, 1999 rok, czerwony, stan
bdb., mały przebieg, I właściciel - sprzedam.
Tel. 0501-583-658.

Escort combi, 1999 rok. Tel. 835-33-08.
Volkswagen Passat combi 1,8, 1990 rok, gaz,
ABS, centralny zamek, szyberdach, cena
13.000 zł- sprzedam. Tel 0-506-871-021.
Daewoo Espero 1,5 I6V +gaz, 1998, srebrny,
zadbany, cena 16.800. Tel. 0-603-512-417.
Fiat Pwito 1, I, 1995, stalowy, 3--0r.zwiowy,
cena 14.300. Tel 0-603-512-417.
Opel Astra Clasic 1,4 +gaz, 2000 r. salon.
biały, sedan, zadbany. Tel. 0-603-512-417.
Daihatsu Ol3l3dc I ,O, 1992, salon, 3-dizwi<>wy, srebrny, cena 7.800. Tel. 0-603-512-417.

Polonez 1,6, 1989 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-44-08.
Ladę 2106, gaz,

Il OO zł • sprn:dam.
Tel. 0-504-493-721.

Spmidarn gllra:ż murowany, os. Tkaczew.
Tel 0600-033-769.
Wynajmęgaraż(os. Tkaczew)lubzamien~na

os. Dąbrowskiego, os. Starzyńskiego, os.
Noakowskiego. Tel. 046/837-42-63,
0609-026-090.

Polonez Caro, 1993 rok,benzyna+gaz, wspomaganie kierownicy, hak - sprzedam.
Tel. 046/838-84-07.
Ford Sierra, 1994 rok, 2 1, gaz - sprzedam.
Tel. 046/838-66-80.
Seicento 900, X.1999 rok - sprzedam. ·
Tel. 0606-955-708.
Fiat 126 El, 1999/2000 rok, kolor czerwony
- sprzedam tanio. Tel. 046/838-39-73,
0692-422-914.
Ford Escort Combi, 1.8 D - sprzedam.
Tel. 0694-078-045.
Polonez Caro Plus, 1996 rok, gaz, mufti lock,
centralny zamek. Tel. 0607-328-032
• Kupię przyczepkę samochodową.
Tel. 0-607-469-872.
Volkswagen Polo 1,4 (1998), 5-drzwi.
Tel. 0-609-325-510.
Uno 1,0 (1998) 5 drzwiowy.
Tel. 046/835-33-08.
Fiata Punto 5--0r.zwiowy - pilnie kupię.
Tel. 0-69 l-409-37o.

Sprzedam naczepę,,Krope", 1992 rok, plan-

Volkswagena Polo(1997-2000)zdecy·
dowanle kuplę. Tel. 0-692-829-882 .

deka, 13,60, na poduszkach, stan idealny.
Tel. 0241277-45-50, 277-42-20.

Tel. 046/834-81-14.

OplaAstn;lubSeataCordobędo61at-kupię.

NIERUCHOMOŚCI
-SPRZEDAŻ

Działki

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

środkowe,

Ili

piętro

+ garaż, os. Bratkowice.
Tel.0602-182-107.

Sprzedam 45 m. kw., os. Noako~kiego.
Tel. 046/837-20-20, 046/837-04-59.

Fiat 126 p, 1994 rok • sprzedam.
Tel. 861-13-81 po 20.00.

48 m. kw., os. Dąbrowskiego, 2-pokojowe,
Il piętro. Tel. 046/837-80-05,
837-57-54, 837-95-07 od 18-23.00,
0601-699-207.

Kupię każde

auto, rozbite, pokradzie1990-2003. Tel. 0-604-SST-182.

Fiat 126 p, 1987 rok - sprzedam.
Tel. 0241277-96-51, 0-694-645-919.
Polonez Caro 1600, rok 1994 - sprzedam.
Tel. 838-88-77 wieczorem.
Ford Transit 2,50, 1988 rok, stan idealny.
Tel. 0421719-25-30.
VW Jetta I ,6, benzyna - gaz, stan bardzo dobry, 198611994 - sprzedam.
Tel. 0-609-119-593.
Fiat 126 p, rok produkcji 1993, 52 tys. km.
Tel. 0-607-509-062.
Lanos 1,5 SE, 1999 r„ wiśniowy metalik.
Tel. 046/838-30-30.
Uno 1,0, 1996 r. - sprzedam.
Tel. 0421719-20-77, 0-604-392-876.
Fiat 126 p, 1987 r„ sprawny, 300 zł.
Tel. 0-503-917-532.
Seat Toledo (1992 r.), szary metalik, bogate
wyposażenie,

ins1alacja gazowa - sprzedam.
Tel. 0-607-910-517.

na kawalerkę.

Sprzedam 2 pokoje z kuchnią na os. Kostlca.
Tel. 046/830-21·36.
Sprzedam ~ blisko Łowicza.
Tel. 0501-270-197.
Sprzedam gospodarstwo rolne o pow. 5,60 ha
zbudynkiem.KocierzewPłd.17. Wiadomość

Sprzedam działki budowlano-usługowe,
Strzelcew (za Czerwoną Górą).
Tel. 046/837-94-89 po 16.00.
SprzedamdomdrewnianywdzielnicyGórki.
Tel. 0604-094-307 po 17.00.
Sprzedam plac 1600 m. kw. z zabudowaniami
Tel. 0421719-16-37.

Sprzedam dom, Głowno, ul. Św. Barbary.
Tel. 042/419-28-14 po 16.00.
Sprzedam mieszkanie 75 m. kw., 45000 zł lub

M-5, 72 m. kw.,

Fiat 126 p, bis, 1988 rok, 900 zł - sprzedam.
Tel 0-600-421-548.

żowe,

Sprzedam dom wolnostojący w stanie surowym, działka 660 m. kw., Łowicz.
Tel. 0461837-53-92 po 18.00.

k/Głowna.

Fiat 126 p, 1992 rok - sprzedam.
Tel. 838-64-37.

Żuk skrzyniowiec, 1989 rok • sprzedam.
Tel. 838-44-62.

Sprzedam M-4na os. Starzyńskiego.
Tel. 0601-595-439.

Sprzedam M-4, 60 m. kw., ul. Kwiatowa.
Tel. 0606-647-107.

Mieszkanie własnościowe, 3 pokoje, 60 m.
kw., Łowicz- sprzedam.
Tel. 0501-298-918, 022/675-20-88.

126 p, 1992 rok, stan dobry- sprzedam.
Tel. 838-64-37.

Sprzedam mieszkanie 38,5 m kw„ parter, os.
Tkaczew. Tel. 046/837-44-98.

u ~iadów lub w Warszawie - tel. 022181884-53, 836-95-73.

Sprzedam garaż. Tel. 046/830-33-59.

Sprzedam garaż na os. M. Konopnickiej.
Tel. 046/837-80-75.

Fiat l 26p, 1988 rok, kolor groszek zielony
-sprzedam. Tel. 0501-277-453,
046/837-67-22.

lub sprzedam nowy pawilon nr 3 • targowica miejska.
Tel. 046/837-67-26, 0607-540-942.

Sprzedam mieszkanie 52 m kw., os. Kostka.
Tel. 046/837-23-98.

Sprzedam garaż na os. Bratkowice.
Tel. 046/837-50-16.

Sprzedam przyczepkę samochodową PSC 3
o ładowności 268 kg. Tel. 837-02-72.

Punto Sx 75, 1995 rok, elektryczne szyby,
centralny zamek, alann, wspomaganie kierownicy, elektrycznie ustawiane światła.
Tel. 046/838-48-37.

Wynajmę

Sprzedam mieszkanie 65 m kw., cegła, os.
Dąbrowskiego. Tel. 046/837-23-98.

GARAŻE

Opel Kadett sedan, 12, 1986 rok, gaz, stan
bardzo dobry-sprzedam. Tel0503-407-736,
046/838-66-86.

Opel Astra, 1,4, 1996 rok - sprzedam.
Tel. 0-505-002-523.

Sprzedam dom 109 m. kw. w centrum
Tel. 046/837--05-58po18.00.

Łowicza.

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

Sprzedam garaż z płyt betonowych.
Tel. 0461837-95-45, 0602-246-116.

słonio

Sprzedam lub wynajmę halę o pow. 600 ~-kw.
Wiadomość: Łowicz, ul. Lyszkowicka-30a.

stan bardzo dobry, cena 1600 zł.
Tel. 0-604-255-130.

Skoda Favorit, 1991 rok- sprzedam.
Tel. 837-72-75.

Fiat 125p, 1988 rok, gaz, kolor kość
wa, cena do uzgodnienia - sprzedam.
Tel. 046/838-60-53.

Sprzedam mieszkanie 75 m. kw., ul. Baczyń
skiego. Tel. 0501-680-658, 046/837-49-39.

Zamienię M-4 zadłużone

Polonez Caro, 1995 rok, stan dobry, dodatki
- sprzedam. Tel. 0503-407-736.

Fiat Pwito, I.I, 1995 rok, chabrowy, stan idealny- sprzedam. Tel. 046/838-05-45 po 18.00.

Spółdziel

Atrakcyjne M-5, os. Bratkowice+ garaż.
Tel. 0604-489-285.

Tel. 046/837-6l-86.

Sprzedam gllra:ż os. Dąbrowskiego.
Tel. 046/837-26-24.

Renault 19, 1994 rok, poj. 1,8, sedan, kolor
bordo metalik, bogate wyposażenie, klimatyzacja, wspomaganie, elektryczne szyby,
centralny zamek, stan idealny, kupowany w
kraju, pełna dokwnentacja + komplet opon
zimowy - sprzedam. Tel. 046/863-05-66,
0-604-417-141.

Sprzedam działkę budowlaną, ul.
cza 8. Tel. 0421719-35-79.

Sprzedam motocykl EZT 251, rok 1991 rok,

Fiat I26p, rok produkcji 1992 - sprzedam.
Tel. 837-12-77.

Opel Astra Classic, 1.4 kal, sedan, XIl.1998
rok, 2 poduszki powietrzne, immobilizer,
multi lock, salon, stan bardzo dobry, cena 21
OOO zł - sprzedam. Tel. 0609-024-969.

Mieszkanie 42 m. kw., c.o. sprzedam lub zana większe. Tel. 046/837-55-55,
0601-303-261.
mienię

WSK 125, 1959 rok. Tel. 0604-776-753.

Opel Astra, 1999 rok, sedan szampański,
43 tys. km, gaz, salon ·sprzedam.
Tel. 046/830-22-16 po 19.00.

Skoda 105,zadbana,rokprodukcji 1982, 700
zł-sprzedam. Tel. 046/837-01-38 po 17.00.

Sprzedam działkę 30 arów, 14 m szer., 30 ty>.
Tel. 046/837-12-95.

zł.

Pilnie sprzedam działkę w Ksawerowie, 2020
mkw., media. Tel. 0506-042-537.

kupię.

Sprzedam motorower, bez dokumentów, Jawa
50, Komar. Tel. 046/838-75-0 I wieczorem.

-

VW Polo, 1994 rok, 1.3, sportowy - sprzedam. Tel. 046/837-69-75.

Fiat Bravo lub Skoda Fabia - chętnie kupię.
Tel. 0-603-747-689.

Honda Civic 1,5, 1994195, sedan, instalacja
gazowa. Tel. 838-06-24, 0-505-473-019.

Seicento (1999) pilnie. Tel 0-502-472-155.
Uno l ,O gaz, 1994 rok _sprzedam.

VW Jetta, 1,8 16 V. gaz, 1988 rok, Cl.arna peria,
sk6ra, alwniniowe felgi, wspomaganie kWrownicy, szyberdach, spl2l:dam.
Tel 046/839-63-87.

Żuk (w całości lub na części) oraz
silnik do żuka • sprzedam.

Tel. 0-600-944-728.

Seicento, 2000 rok_ sprzedam.
Tel. 046/83 7-87-19.

Sprzedam części oo Fiala 12(,p, w tym alternator, siedzenia lotnicze, akumulator.
Tel. 0693-278-947.

VW Golf; 1979rok, I.SD-sprzedam.
Tel. 046/830-34-40, 0606-928-156.

Kupię Skodę Felicię.

Opla Corsę do 6 lat - kupię.
Tel. 0-691-409-346.

Fiat 12(,p, 1991 rok - sprzedam.
Tel 0691-507-570.

Daewoo Tico, 1999 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-11-85.

Cinquecento 1,1 (1996) pilnie.
Tel. 0-604-336-664.

Tel. 042/719-20-77, 0-604-392-876.

Sprzedam w całości lub na <:7.ęŚCi silnik do
Opla Kadetta, 1992 rok, 1.6 ~- kompletne ze
skrzynią biegów- 700 zł. Tel. 0604-918-574.

Sprzedam opony Continental 155x80 R-13,
4 lub 5 szt, przebieg 4 tys. km.
Tel. 0606-634-729.
•

zł

Seata Cordobc;. lub Opla Vectn; (!996-! 998)

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

125p, 1986 rok, stan dobry -sprzedam.
Tel. 042/683-17-48.

Opel Astra, 1.4, 16V, 1997 rok, 19500
sprzedam. Tel. 0609-269Ą41,
046/837-74-70.

Cinquecento 700, 1996 rok - sprzedam.

Kupię Daewoo Lanosa ewentualnie Matiza.
Tel. 046/834-81-13.

- sprzedam. Tel. 0609-135-502.

Peugeot 205, 1,9 d, 199211993.
Tel. 0501-581-838.

StarTutbo 1142, 1995 rok, izoterma-sprzedam. Tel. 0606-610-989.

Ford Escort, 1990 rok - sprzedam.
Tel. 0461837-69-36, 0504-732-348.

kupię.

Polonez Caro, 1995 r„ blokada skrzyni, hak,
gaz, gwarancja, cena do uzgodnienia.
Tel. 0421710-73-67, 710-86-78.

SprzedamM-3,48 m. kw. +garaż, ul. Kwiatowa. Tel. 046/837-14-71, 0502-778-129.
Zamienię na mniejsze lub sprzedam 73

m. kw.
os. Konopnickiej, I piętro. Tel. 0506-109-909.
Sprzedam dom jednorodzinny w Łowiczu.
Tel. 0605-562-635.
Sprzedam M-3 w Łowiczu.
Tel. 0692-725-590.
Mieszkanie42 m. kw„ cegła, C.O. - sprzedam.
Tel. 046/837-53-44.
Sprzedam mieszkanie 75 m. kw., parter.
Tel. 0501-340-731.
Sprzedam lub zamienię na mniejsze M-4,
I piętro, środkowe, os. Bratkowice.
Tel. 046/837-74-35, 0602-612-059.
Sprzedam mieszkanie, 58m. kw., cegła, os. Broniewskiego. Tel. 0607-5411-584.
Sprzedam dom piętrowy o pow. 11 Om. kw.+
podpiwniczenie, miejscowość Bielawy, dział
ka 8,35 a, pomieszczenia mieszkalne po kapitalnymremonciezczi;ściowym wyposażeniem,

ogrodzony, klinkier Tel. 0604-579-730,
0608-618-757.
Mieszkanie 58 m. kw„ os.
Tel. 046/837-33-27.

Starzyńskiego.

zamienię na mniejsze. Guzów.

Tel. 0606-294-387.
Sprzedam gospodarstwo rolne, 8 ha, z zabudowaniami. Wejsce,
tel. 046/838-49-06 po 21.QO.
Sprzedam 2 ha. Reczyce, tel. 046/838-86-07.
Sprzedam dom z działką 900 m. kw. w Łowi
czu, blisko stacji PKP. Tel. 046/837-44-18.
Sprzedam

działkę rekreacyjną

Łódzkiej.

Tel.046/837-70-87.

nr 49 na ul.

Sprzedam M-5, os. Starzyńskiego.
Tel. 046/837-62-40.
Sprzedam działkę I, 70 ha, z budynkami, okolice Głowna. Tel. 0692-629-199.
Sprzedam dom z działką w Domaniewicach.
Tel. 046/838-74-51.
Sprzedam 74,5 mkw (os. Dąbrowskiego, cegła). Tel. 046/837-20-38.
Sprzedam M-4 na os. Bratkowice.
Tel. 0601-255-326.
Sprzedam działkę budowlaną 1900 m. kw. w
Kęszycach. Tel. 0461862-49-22 po 18.00.
Sprzedam dom w Głownie 180 m. kw., działka
800 m. kw. Tel. 0603-056-029.
Sprzedam dom wolnostojący, Bednary, blisko
stacji PKP. Tel. 0604-348-950.
Sprzedam mieszkanie własnościowe,
39 m.kw., os. Starzyńskiego.
Tel. 046/837-61-46 wieczorem.
Sprzedam mieszkanie 35 m.kw„ Łowicz, os.
Kostka. Tel. 0602-895-814.
Sprzedam działkę budowlaną. Otolice.
Tel. 046/837-15-40.
M-5, os. Starzyńskiego.
Tel. 046/837-60-55, 0606-953-9n.
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Sprzedam dwie działki budowlane o pow.
1800 m. kw. każda lub jedną o pow. 3600 m
kw. Mysłaków. Tel. 0631275-25-59,
0506-733-467.

Pomi=zenia 100 rn. kw., z dużym placem
- ul. Bolimowska 63.
Tel. 046/837-42-46, 0605-578-502.

Sprzedam nowo wybudowany dom (z działką 1400 rn. kw.) lub zamienię na mniejszy za
dopłatą. Tel. 0507-501-238.

Lokal sklepowy z wyposażeniem_ do wynajęcia. Krakowska 8, tel. 022/836-56-02,
0607_882422.

Pilnie sprzedam dom piętrowy w Bielawach,
ul. Kościelna (dom ekskluzywnie wyszykowany, dwa tarasy, ogrodzenie ldinlrierowe,
działka835 m. kw.), tanio. Tel. 0608-618-757,
0604-579-730.
Dom w staniesurowym(otwarty), Mysłaków,
koło Łowicza. Tel. 046/837-92-34.
Sprzedam tanio M-5, os. Dąbrowskiego.
Tel. 0341324-45-12.
Dom, stan surowy, zamknięty, ocieplony.
Tel. 0602-598-829.
Sprzedam tanio mieszkanie własnościowe
45,3 m kw., os. Broniewskiego.
Tel. 046/837-35-20, 837-54-51,
0694-821-033.
budowlana 1500 rn. kw., pod Łowi=,os. Mysłaków. Tel. Cl502-261-898.
Działka

Pokój do wynajl{Cia Tel. 0600-879-563.

Do wynajęcia mieszkanie 66 rn. kw. (2 pokoje, kuchnia, łazienka), ognewanie węglowe,
w centrum Łowicza. Tel. 046/837-63-39.
Do wynajl{Cia lokal 50 rn. kw. w Łowiczu.
Tel. 0502-231-870.

lub sprzedam lokal 880 m kw. na
3200 m kw., centrum Łowicza.
Tel. 0691-310-359.
działce

Wynajmę lub sprzedam lokal o pow. 330 m.
kw. na działce 1600 m kw. Łowicz.
Tel. 0691-310-359.

Oferuję

0604-908-664.
Do wynajl{Cia lokal pow. 40 m. kw. w Kierno. zi, nadający się na działalność usługowo
handlową, Tel. 0604-412-705.

Sprzedam mieszkanie 38,5 m. kw. os. Tkaczew.
Tel. 046/837-80-79 po 18.00.
Sprzedam

działkę budowlaną

\Vtadomość Jastrzębia

1000 m.kw.

81.

Sprzedam działkę, ul. Cegielniana
Tel. 046/837-87-93
Sprzedam działkę z lasem, 50 arów, blisko
Łowicza. Tel. 0600-176-799.
1,76 ha, las w Krępie, gm. Domaniewice, nad
jeziorem Okręt Tel. 046/855-15-48.

Do wynajl{Cia mieszkanie.
Tel. 046/837-21-92 wieczorem.
Do wynajl{Cia kawalerka. os. Tkaczew.
Tel. 0609-101-971.
Do wynajęcia lokal, pow. 120 rn. kw. w cało
lub na stoiska Tel. 046/837-64-03.

ści

Do wynajęcia od zaraz 2 lokale po 50
m. kw. wraz z zapleczem, na sklepy,
biura - tanio. Bolimowska 7a.
Tel. 046/838-79-95 wieczorem.
Do wynajęcia (z możliwością zakupu) dom mieszkalny wraz z budynkami mieszkalnymi w Bąkowie Dolnym
37, pod działalność gospodarczą lub
zamieszkanie. Tel. 046/838-79-95
wieczorem.

Do wynajęcia 3 pokoje. Tel. 0606-481-692.
Lokale do wynajl{Cia, centrum.
Tel. 0692-725-590.

Tel. 046/830-20-58 po 16.00.

Sprzedam mieszkanie 42 rn. kw., os. Reymonta. Tel. 046/837-82-68.

Lokal do wynajl{Cia - wiadomość w Cechu,
ul. Zgierska 4, wt, pl 9.00-13.00.
Tel. 042!719-15-18, 719-14-40.
Małżeństwo

najl{Cia w

Plecewice, silikaty, suporek
Ytong, cement, wapno, kręgi, przepusty, belki nadprożowe, stal. Dowóz,
rozładunek, HDS. Złaków Borowy 24.
Tel.lfax046/839-13-85, 0601-303-235.
Sprzedaż

skrzynek ,jedynek", „uniweisalek"
oraz drzewa opałowego (drobne, grube, do
ogrzewania centralnego i kominkowego).
Tel. 046/838-15-27 po 21.00.
Sprzedaż

kory sosnowej pod iglaki.
Nieborów 169 przy CPN.

PrzyWiozę młóto browarne z jl{CZrnienia
Tel. 0605-629-839.

Powstańców, Łowicz.

Sprzedam gospodarstwo rolne we wsi Wejsce, gmina Kocierzew, zabudowania - stan
bardzo dobry. Tel. 0-601-315-866.

Cegła

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

Lokal do wynajl{Cia + zaplecze, 60 m. kw., ul.

Sprzedam 28 m.kw. Warszawa Wola,
tel. 0-602-497-980.

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

poszukuje mieszkania do wyTel. 0505-065458.

Głownie.

Sprzedam tunele foliowe z centralnym i bez.
Tel. 046/838-76-66 po 18.00.
Suknię ślubną, białą (spódnica+ gorset), roz.

36-38 - sprzedam tanio. Tel. 0606-477-067.
Sprzedam ok. 200 szt eternitu grubofhliste.
go. Otolice 17.
Sprzedam rusztowania warszawski oraz betoniarki nowe i używane.
Tel. 046/837-38-81.
Sprzedam myjkę Karcher na ciepłą wodę.
Tel. 0504-181-655.
Sprzedam zamrażarkę Polar 21 Ol , cena 70 zl.
Tel. 046/837-44-07.
Przyczepa, bielarka,
Tel. 0692-101-989.

wełniak.

Ziemia torfowa gitowa i zwykla z dowozem
na miejsce Kamazem.
Tel. 046/837-13-64 po 20.00.
Betoniarka ,,250", ,,500", wciągarlca - suwnica elektryczna 0,5 t, przyczepa zabudowana (na pomieszczenie dla pracowników lub
magazyn na budowie). Tel. 0601-303-279.

Kamienie na skalniak, topole
Tel. 042!719-56-16.

ścięte.

Sprzedam halę konstrukcji stalowej o wymiarach 12 x 24 rn. Tel. 0-603-637-681.

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

Poprowadzę dom, zaopiekuję się dzieckiem
Tel. 0602-847-764.

Wideofilmowanie za
Tel. 0501-624-411.

Likwiduję kuchnię - sprzedam okazyjnie:
meble kuchenne, kuchnię gazowo-elektryczną, lodówkę oraz dywan 3x4 m
Tel. 46/837-42-63, 0602-124-057.

jesteś osobą kontaktową,

nie posiadasz pieniędzy,
masz wszechstronne uzdolnienia - dopomoże ci praca w systemie MLM zawiązana ze zdrowiem.
Tel. 042/642-61-00 po 20.00,
0501-040-082.

Wesela profesjonalnie, tanio, DVD.
Tel. 046/837-52-23.

Do współpracy osoby pÓ 30-stce, kontaktowe w firmie z.dtowotno-profilaktycznej.
Tel. 042/642-61-00 po 20.00, 0501-040-082.

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

30-letni, wykształcenie wyższe, prawo jazdy, samochód dostawczy - poszukuje pracy.
Tel. 046/838-62-38.

El-Tom, Bobrowniki 248 - instalacje
elektryczne w pełnym zakresie, projektowanie, pomiary, wykonawstwo.
Tel.lfax 0461838~8-08, 0602-461-341,
0602-461-342.

Sprzedam wózek dziecil{Cy.
Tel. 0504-065-308.
Pilnie sprzedam topole ok. 50 szt
Dolny 71. Tel. 046/838-70-60.

Bąków

Gruz czysty- oddam. Tel. 0604-107-760.
Sprzedam atrakcyjne meble - supertanie.

Tel. 046/837-45-05.
Prowadzę sprzedaż pralek i zmywarek pochodzenia zachodniego. Tel. 046/833-98-00.

Telefon komórkowy Nokia 331 O- sprzedam.
Tel. 0603-988-907 wieczorem.
Głośniki

samochodowe, kolumny.
Tel. 046/838-59-82 po 20.00.
Sprzedam taśmociąg 12 m.
Tel. 046/838-95-64.
Rowerek z teleskopami, do lat l O- sprzedam.
Tel. 046/837-92-34.
Sprzedam zagęszczarkę do kostki.
Tel. 0692-771-075.
Sprzedam wypoczynek, kolor 15rąz.
Tel. 046/837-22-67.
Sprzedam eternit, cena do uzgodnienia.
Tel. 0461838-37-75.
Sony Play Station, 2 joystiki analogowe,
2 karty pamięci, okablowanie + czysopisma
i gry, 450 zł. Tel. 0607-267-266.

Chcesz

pracować,

Zatrudnię kobietę do pracy w pizzeri, wiek
20-30 lat. Tel. 0602-797-972 w godz. 9.0016.00.
Zatrudnię

w

szwaczki - stebnówka
Tel. 0692-427-195.

dwuigłowa

Głownie.

Pomogę w szukaniu pracy w Niemczech.
Tel. 0606-249-938.

Studentka poszukuje pracy na okres wakacji. Tel. 0600-269-635.
Zatrudnię

frezera Tel. 046/838-89-76.

Studentka Katedry Języków Specjalistycznych UW podejmie pracę wakacyjną bądź
udzieli korepetycji (niemiecki, angielski).
Tel. 0505-410-268.
Kierowca kal A,B,C,E + paszport, praktyka
na ciągnikach siodłowych, grupa inwalidzka, kurs minimum sanitarne -podejmie pracę
od zaraz. Tel. 0605-302-486.
Nauczycielka języka francuskiego, technik

W ciągłej sprzedaży narybek karpia, amura,
tołpygi. Tel. 0608-124-155.

hotelarstwa - poszukuje pracy.
Tel. 0603-257-290.

Sprzedam piasek biały, kwarcowy, do tynkowania, około 2 l Kupię kręgi betonowe, studzienne, o średnicy l m Tel. 046/838-83-69.

Zaopiekuję się dzieckiem
Tel. 046/837-73-78.
Murarz, tynkarz, glazurnik _podejmie pracę.

Sprzedam meble pokojowe.
Tel. 046/838-66-46.

Tel. 046/837-10-36.

Sprzedam nowe okna drewniane. Nieborów
199, tel. 046/838-57-~, 046/863-61-11.
Pilnie sprzedam betoniarkę 150 I.
Tel. 046/838-59-85.

Przyjmę do pracy z średnim wykształceniem
budowlanym, młody, dyspozycyjny, z okolic
Zdun lub Łowicza. Tel. 0601-303-235.

C+E, możliwość obsługi dźwi
gu HDS (z okolic Zdun lub Łowicza) - zatrudnię. Tel. 0601-303-235.

Kierowcę kal

Sprzedam strój

Do wynajl{Cia mieszkanie 74 m. kw., ul. Boli-

ski. Tel. 046/837-63-74.

M-4, 49 mkw, Głowno. Tel. 042!719-19-68.

mowska Tel. 0603-653-00 I.

$przedam wykrywacz metali.

Firma z kapi!<>lem zagranicznym poszukuje

Tel. 046/839-67-84 po 20.00.

pilnie mieszkania do wynajl{Cia
Tel. 0694-461-245, 0501-278-942.

Oddam za darmo dużą ilość kamienia potne.
go różnej wielkości. Tel. 0602-820-852.

podświetlany.

Sprzedam witrynę chłodniczą, Tel 046/83836-98, 0693-738-378.

Sprzedam silnik Lcyland, stan bardzo dobry
oraz Star na części. Tel. 046/837-14-98.

Przyjmę pracownicę

Do wynajl{Cia miesikanie 39 m. kw.
Tel. 046/837-69-36, 0504-732-348.

Sprzedam sztachety drewniane - 170 szt.
Tel. 0609-173-139.

wą z dowozem.

Sprzedam dobrej jakości ziemię czarną torfoTel. 837-12-07.

Studentka podejmie pracę w okresie wakacji.
Tel. 0-504-982-672.

Do wynajl{Cia mieszkanie, najchętniej firmie.

Sprzedam krajzegę, heblarkę, pompę do szamba, walec ogrodowy i silnik do łódki.
Tel. 046/838-61-78.

Meble gdańskie nowy typ, lady, witryna
oszklooe - sprzedam. Tel. 0-603-945-961.

Mechanika samochodowego - wszelkie pojazdy. Umiejętność spawania elektrycznego
i gazowego. Tel. 042!710-74-47.

Sprzedam M-5, osiedle Sikorskiego
no), 1 piętro. Tel. 042!719-18-46.
Dorn

(Głowno).

(Głow

Tel. 042!719-27-71.

Głowno, działka \iudowlana media w ulicy
1900 m - sprzedam. Tel. 0421643-62-40.
Sprzedam M-3 os. Kopernika
n piętro. Tel. 0421719-30-83.

(Głowno),

NIERUCHOMOŚCI
-KUPNO
Kupię małe mieszkanie w Głownie w blokach.

Tel. 042!719-18-78.
M-2 - pilnie. Tel. 046/837~,

0606-953-9n.
Kupię kawalerkę.

Tel. 046/837-74-51.

NIERUCHOMOŚCI
-WYNAJEM
Wynajmę

mieszkanie na rok, c21erem studentom w Łowiczu. Tel. 089/542-50-46.

Do wynajl{Cia pokój z
Tel. 046/837-44-52,

kuchnią

w blokach.

Tel. 0606-188-895.
DowynajęciaM4+garaż. Tel.0691-730-105.

Do wynajęcia pół domu z podwórkiem, 2 km
od Łowicza. Tel. 0604-275-353.
Pokój do wynajl{Cia.
Tel. 046/837-78-25 wieczorem
Do wynajl{Cia mieszkanie.
Tel. 0603-945-961.
Lokal do wynajl{Cia Tel. 0602-716-765.

Sprzedam rowerek dziecil{CY, przerzutki, hamulce, bagainik. Tel. 0609-810-850.
Sprzedam wózek widiowy ,,Desta" - 3,5 l
Oferty proszę kierować: Gminna Spółdziel
nia ,,SCh" Łowicz, ul. Katarzynów 49,
tel. 046/830-20-18.
Sprzedam 2 łóżka ze sprężynami, kuchnię
Tel 046/838-30-93 wieczorem.

Szamotową,

Poszukuję lokalu do wynajęcia 50-60 m. kw.
na bar (oprócz centrum miasta).

Sprzedam ladę chłodniczą,
Tel. 046/837-32-54.

Tel. 0-605-390-813.

Sprzedam agregat chłodniczy do 5-tonowej
komory. Tel. 046/837-62-40.

Do wynajl{Cia lokal: 12 m. kw., 40 mkw.+
zaplecze (C.O.). Tel. 046/837-37-41,
0600-741-174.

Sprzedam wózek głęboki, 3-funkcyjny i motorek na akumulator. Tel 046/837-64-03.

Sprzedam suknię ślubną białą,
wą, Tel. 046/837-84-63.

dwuczęścio

Sprzedam tregry. Tel. 837-42-54.
Sprzedam

elektryczne i stół rzeźniczy
Tel. 0-603-044-960.

rożno

Sprzedam- DVD Daytek czyta DVD, DVD R, DVD-RW, video CD, SVideo,Mp3,JPEG,
Audio, CD, CD-R, CD-RW - tanio. Tel. 83701-91 w godz. 16.00-18.00.
Sprzedam suknię ślubną z gorsetem, rozmiar
38. Tel. 0-691-650-525.

Sprzedam zamraż.arkę 3 - szuflady w bardzo
dobrym stanie. Tel. 837-76-50.

Sprzedam wózek dziecinny, trzyfunkcyjny,
bardzo mało używany.
Tel. 838-49-73 po 19.00.

do pracy w barze, wiek
20-30 lat. Tel 0504-275-240.

Szwaczki przyjmę - bielizna
Tel. 042!719-33-80.
Zatrudnię

szwaczki do szycia biustonoszy na
stębnówkę (Głowno). Tel. 0-608-303480.

stolarza lub osobę, która pracowaw stolarni. Tel. 0503-150-284,
042!719-29-88 po 20.00.

ła

USŁUGI

WIDEO

Cyfrowe, analogowe wideofilmowa. nie, fotografowanie, pełna obróbka
komputerowa, DVD, VCD.

Tel 046/837-94-85, 0608484-079.

Mieszkanie 2 pokojowe, kuchnia, łazienka
w Głownie wynajmę. Tel. 0.600-164-138.

Sprzedam zamraż.arkę, 143 ~ 4-szufladkowa,
stan dobry. Tel. 046/837-58-92.

Sprzedam blachę trapez.ową,
Tel. 838-73-72 -wieczorem.

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

Do wynajl{Cia M-3 (Głowno).
Tel. 046/874-71-56.

Komputer - sprzedam tanio.
Tel. 0693-542-122.

Sprzedam wózek widiowy Bułgar l ;l. l
Tel. 838-64-37.

Wideofilmowanie - Studio Roma.
Tel. 046/837-50-64, 0693-332-555.

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

Dowynajl{Cia lokal na sklep (Sikorskiego 21,
Głowno). Tel. 0-609-377-769.

Sprzedam pianino Czajkowski.
Tel. 046/838-65-94.

Sprzedam betoniarkę 150 I.
Tel. 046/837;4+50.

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

_„f~
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Profesjonalny montaż paneli podłogowych,
schody w panelach, malowanie,
tapetowanie. Tel. 046/837-10-33,
0609-541-373.
Glazwa, terakota, boazeria, gładzie gipsowe,
panele, zabudowa balkonów typu loggia
- tanio i solidnie. Tel. 0501-707-657.
WyrlXJ nagrobków, Jrncie liter nagrobkowych
i zdobnictwo. Tanio i solidnie.
Tel. 0506-511-664.

Glazura, terakota, gładź gipsowa, panele,
boazeria, tapetowanie i malowanie mieszkań.
Ceny konkurencyjne.
Tel. 0506-511-664, 0505-391-066.
Instalacje elektryczne, przyłącza, naprawy.
Tel. 046/837-30-52, 0600-764-110.
Malowanie, tapetowanie, gips, zabudowa
poddaszy, tynki mozaikowe, glazura.
Tel. 0606-428-162, 046/839-62-30.
Profesjonalnie doradzę i wykonam instala- .
cje wodno-kanalizacyjne i C.O., miedź, plastik, kotły miałowe, olejowe.
Tel. 0504-221-358.
Sklep hydrauliczny ,,Instalator", Zduny 9
poleca tanie pleszewskie, energooszczędne
kotły miałowe i węglowe, włoskie grzejniki
aluminiowe, podgrzewacze elektryczne i do
C.O. oraz inne artykuły sanitarne.
Tel. 046/838-75-53, 0601-379-355.
Usługi hydrauliczne - pełny zakres.
Tel. 0601-379-355, 046/838-7~.

Hwtownia 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.

Do wynajl{Cia pomieszczenia biurowe.
Tel. 046/837-32-06, 0602-504-924.

!

Układanie

po wojsku, wykształcenie średnie,
prawa jazdy, kat. B, dyspozycyjny - podejmie
pracę. Tel. 0-601-782-6'.'5.

Młody,

Wideofilmowanie, pełna obróbka komputerowa - tanio. Tel. 0606-852-557.

~

USŁUGI

INSTAL.-BUD.-REM.

Glazura, terakota, hydraulika, malowanie.
Tanio i solidnie. Tel. 837-57-51.

Wyciągarkę liniową

Lebiodka, kontener
ocynkowany 4 m'. Tel. 046/838-33-31.

ceny.

Poszukuję pracy na budowie jako pomocnik.
Tel. 0504-123-632, 046/837-19-36.

Zatrudnię

Tanio sprzedam wersalkę+ dwa fotele.
Tel. 830-34-29.

pół

ściennych,

centrum Łowicza. Tel 0604-107-760.

Tel. 042!719-19-68.

Wideofilmowanie. Tel. 0608-475-473.

Sprzedam pianino. Tel. 0693-732-208.

Sprzedam dom w Głownie 64 m.kw., działka
750 rn.kw. Tel. 042/684-37-44, 655-03-56.

1500 m. kw.

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

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

Sprzedamziernię.Tel.0461837-54-98po20.00.

Działkę budowlaną w Głownie,

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.

Do wynajl{Cia lokal handlowy 50 m. kw. w

i dam-

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

DVD fihnowanie. Tel. 0501-836-550.

PRACA

Sprzedam 7 ha zierm. Tel. 0-692-497-953.

łowicki, duży- męski

Fotografowanie. Tel. 0506-109-908.

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

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

SPRZEDAŻ - RÓŻNE

Sprzedam wyposażenie sklepu odzieżowego
(elementy chromowane).
Tel. 046/837-37-41, 837-58-95.

Zbiomikmetalowy l5msz.naszambo-wodę.
Tel. 0-601-286-499.

Altany ogrodowe - spnedam.
Tel. 0503-679-504.

Sprzedam komputer Celeron 400 MHz, HD
20 GB (gwarancja), CD-Rom LG 52x (gwarancja), RAM 128 MB+ monitor 15" Samsung + drukarka HP 656C, cena ok. ł IOO zł.
Tel. 0505-024-969.

Wynajmę

Lokal dowynajl{Cia,pow. 140 m. kw., Łowicz,

Sprzedam działkę budowlano-rolną 6700 rn.
kw. w Łowiczu przy ul. Klickiego (instalacja
wodno-kanalizycyjna). Tel. 0604-811-ll 6,
046/837-72-03 po 19.00.

skrzynki 15, używane.
Tel. 046/838-12-97:

Kupię autofotelik - nosidełko.
Tel. 046/838-61-09.

Sprzedam segment wielopoziomowy „Sophia':, czarny. Tel. 046/837-25-96.

Sprzedam stebnówki; overlock tekstimy.
Tel. 0693-441-562.

Kupię

Przyjmę ziemię. Tel. 0606-909-242.

ul. 3 Maja 15. Tel. 046/837-58-02,

Gospodarstwo rolne 7,14 ha lub tylko budynki mieszkalne z zabudowaniami gospodarczymi.
Tel. 0581672--02-96.

porcelanowe ilp. Gotówka od zaraz.
Tel. 042!719-28-67.

Do wynajl{Cia w Głownie 2 pokoje z kuchnię

Sprzedam kiosk handlowy, 12 m. kw.
Tel. 046/837-69-36, 0504-732-348.

Sprzedam dom na wsi. Tel. 046/838-79-09.

Kupię stare meble, zegary, cukiernice, figurlri

oraz 3 pokoje z kuchnią i łazienką.
Tel. 042!719-14-39.

Kupię, zamienię, sprzedam rośliny wodne grzybienie. Tel. 046/874-73-85 po 20.00.

Sprzedam 3 felgi I 5-tki kompletne.
Tel. 046/874-74-15.

Kupię taśmociąg 15 rn.
Tel. 046/837-11-72, 0604-270-043.

Skup złomu metali kolorowych.
Łowicz, ul. Klickiego 66.

do wynajl{Cia: umeblowane - pokój
2-osobowy z kuchnią w blokach, centrum
Lodzi. Tel. 0606-102-795.

Sprzedam dom, stan surowy otwarty.
Tel. 0602-389-716.

KUPNO - RÓŻNE

18mkw,36rn.kw.-dowynajl{Cia,ul.Browarna 6. Tel. 046/838_95-07.

Sprzedam 38 m. kw. lub zamienię na kawalerkę. Tel. 046/830-21-94.

Sprzedam M-4. Tel. 0606-188-895.

Do wynajl{Cia lokal na handel i usługi. Dobry punkt. Stryków, tel. 042!719-84-57.

Usługi remontowo-budowlane, docieplanie budynków, wykańczanie wnętrz od A do z.
Wycena gratis. Faktury WJ.
Tel. 046/830-24-65 po 20.00, 0607-328-025.

Krycie dachów, docieplenia budynków
i poddaszy, gipsy. „Elbo" s.c. tel. 046/86331-74, 0502-228-972, 0604-645-981.
Przełącza,

elektroinstalacje, pomiary, videodornofony, bramonapęcly. Systemy alarmowe
(sygnalizacji włamania i napadu, kontroli
dostępu, telewizji obserwacyjnej, podłącze
nie monitoringu). Remontowo-wykończe
niowe, hydrauliczne, elektryczne, gładź, glazura, terakota, panele, płyty gik, poddasza,
stolarka. Tel 046/837-50.·84, 0603-859-842.
Usługi hydrauliczne oraz naprawy drobne.
Tel. 046/837-22-04, 06Ó4-245-722.

Bramy przesuwne, ogrodzenia, baluslrady.
Tel. 046/815-77-82, 0501-440-908.
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.

Tynki, posadzki, budowy - wolne terminy.

Tel. 0503-077-863.
>' ••
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Panele, boo7.eria, glazura, terakota, podłogi,
GIK, ścianki, sufity, gładź, malowanie,
siding, podbitki, tynki, docieplenia
tel. 046/838-9840 po 19.00., 0609-910-776.
płyta

Bez.pyłowe cyklinowanie, układanie parlciolu. Popów 48, tel. 0604-334-891.

Cyklinowanie, ukladanie parkietu, cykliniarką taśmową i talerzową. Tel. 0461838-66-25,
0505-072-638.

Roboty remontowo-budowlane, tynki - wyTel. 0609-879-143.

konuję_.

Dachy, konstrukcje, pokrycia, naprawy i konserwacje. Tel. 839-18-37, 0-505-227-348.
Ogrodzenia klinkierowe.
Tel. 046/831-25-21, 0692-309-453.
Tynki 7.CWtlętnne i ~e, glazura i to.
rakota. Tel. 0-504-019-557.

„Kosmo" - tanie błachodachówki
szwedzkie i fińskie, rynny plastikowe, blachy trapezowe ocynkowane,
alucynk, dóradztwo technlczn'e.
Dowóz gratis. tel. 046/830-21-11,

Szycie na miarę, przeróbki, szycie zasłon, firan, wszywanie taśm. Tel. 046/837-42-67.

~-596.

Usługi

Usługi budowlane, tynkarskie i ciesielskie.
Tel. 046/838-18-02.
Wynajmuję

rusztowania wa1S2awskie.
Tel 0503-089-825.
Vertal - żaluzje alwniniowe, drewniane. Verticale - materiałowe, antysiatycme, PCV oraz
do pracowni komputerowych. Rolety tekstylne, zaciemniające oraz antywłamaniowe. Produkcja, montaż. Tel. 0602-736-692,
0602-297-257.
Wypożyczanie betoniarek, rusztowań.
../ Sprzedaż. Tel. 0603-072-751.

INNE USŁUGI

transportowe - Renault Master, faktury WJ. Tel. 046/837-55-36, 0607-406-024.
Meble pod wymiar- kucbenne, szafy z drzwiami przesuwnymi, wykończenia wnętrz- terakota, glazura, panele, zabudowa balkonów
typu loggia Tanio, szybko, solidnie.
.
Tel. 0501-707-657.
Zespół muzyczny - doświadcunie i profesj<>nalizm. Tel. 0608-433-199, 046/838-11-74.

046/830-37-61.
Układanie

kostki brukowej, granitu.
Tel. 0692-771-075.

Malowanie mieszkań, gładź gipsowa
Tel. 0461839-60-12.

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

Budowa kominków, oczka wodne.
Tel. 0461837-84-92, 0602-282-415.

Naprawa pralek automatycznych, lodówek,
zamrażarek. Napełnianie klimatyzacji sarn.
Sprzedaż czę_ści AGD. Tel. 046/837-49-19,
0692-668-445, ul. Bolimowska 14/l 8bl05.
Strony Internetowe.
Tel. 046/830-21-99.
Naprawa komputerów.
Tel. 0461830-21-99.
Przewozy krajowe - Bus 15 osób.
Tel. 0461837--02-57, ~.

Układanie

kostki brukowej.
Tel. 0506-587-077.
Docieplanie budynków. Tel. 046/838-63-94
po 18.00, 0693-698-006.

Komputerowe przepisywanie prac.
Tanio i solidnie. Tel 046/837-78-71.
Komputerowe przepisywanie prac.
Tel. 046/837-92-27, 0504-011-093.
Komputeropisanie. Tel. 046/837-72-12.
Komputerowe przepisywanie prac.
Tel. 0601-234-372.
Komputerowe przepisywanie tekstów i pomoc w redagowaniu. Tel. 069~542-122.

NAUKA
Matematyka. Tel. 046/837-85-96.

Polski, historia, geografia - wypracowania,
prace zaliczeniowe. Tel. 046/874-32-18,
0602-434-546.

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

Cięcie betonu, ścian, wyburzenia
Tel. 0606-192-951.

Układanie

kostki brukowej,

sprzedaż

mate-

riałów budowlanych „Budomix'", Łowicz, ul.

Annii krajowej 45CD. Tel. 046/837-49-54,
83,-49-55.

Sprzedam kombajn buraczany Neptun Z-413,
do słomy i siana Z-224, pługi 3- i 2skibowy, chłodziarlcę do mleka 8-konwiową.
Tel. 0421719-57-18.

prasę_

Sprzedam jałówkę wysokocielną.
Tel. 046/838-15-36.

Sprzedam deszczownię szpulową, 200 x 63,
włoską, maloużywaną, opryskiwacz 400 ~ 12
rn, śrutownik bijakowy ssąc<>-tłoczący + mioszalnik I l Tel. 046/838-11-74 po 21.00.
Kupię

siano prasowane, dobrej jakości. Ku-

pię_ żmijkę I 00 x 6 m.

Tel. 046/838-11-74 po 21.00.
SKR w Łowiczu sprzeda kombajn zbożowy
Z-056, 1981 rok. Tel. 046/837-61-42,
0602-779-027 w godz. 7.00.-15.00.
Sprzedam słomę. Tel. 0603-401-075.
Sprzedam młodą krowę_. Stachlew 132 (koło
Bełchowa).

Bizon Z-056, 1988 rok - sprzedam.
Tel. 046/&38-36-37, 0603-741-502.

Południowy

15.

Sprzedam pszenicę_ 2 t, Niedźwiada 16.
Tel. 046/838-99-88.

Sprzedam młodą krowę na wycieleniu.
Tel. 0-600-421-548.
Sprzedam trzy krowy 7, 8 i I Olat na wycieleniu. Tel. 0-601-052-068.
Sprzedam 15 mżyta
Karolew 11, teł. 838-69-05.
Sprzedam krowę wysokocielną.
Bednary Kolonia 33, tel. 838-62-34.
Sprzedam jałówkę_ na wycieleniu.
Tel. 839-21-77.
Montaż siłowników do rury wysypu ziarna
do kombajnów Z0-56. Tel. 0-609-885-878 .

Sprzedam ciągnik T25 lub zamienię qa więk
szy. Tel. 838-83-47.
Sprzedam dojarkęAlra Lava Tel. 874-73-53.
Sprzedam siano belowane. Grudze Stare 60,
tel. 838-91-57.
Rozrzutniki obornika jedn<>- i dwuosiowy,
sprężarkę. Tel. 0421719-56-16.
Sprzedam prasęZ-224. Tel. 042/719-57-25.
Sprzedam wóz komy, pizetrząsacro-zgrabiar
Tel. 0-604-623-052.

kę_ 4.

Skup porzeczki czarnej i kolorowej - ceny
konkurencyjne. Wic;ks71!j ilości odbiór z
miejsca Bezpośredni eksport na zachód. Lubianlców 70b. Tel. 0421710-89-87,
0-601-286-499.
Sprzedam p~<>-zgrabiarlcę „7'', silnile elektryczny lOkW, silnik SW 400.
Tel. 046/838-30-43, tel. 0-503-065-714.

Tel. 046/837-12-02, 0602-235-159.

Sprzedam krowę na lub po ocieleniu.

Sprzedam schładzalniki do mleka poj. 20015 tys. I. Tel. 0608-140-233.
Sprzedam schładzalniki do mleka, 0 pojem-

Tel. 0461839-42-10 po 20.00.
Sprzedam kombajn Bolko, 1992 rok.
Tel. 046/838-79-52.

,,Anna" oraz ciągnik Ursus C-385. Skowr<>-

da Północna 10, tel. 046/838-11-44.

Sprzedam jęczmień, silnik SW 400,kopaczkę_
ciągnikową, taśmociąg 9 m.
Tel. 046/874-74-02, tel. 0-607-613-259.

ności 200-15000 I. Tel. 0608-140-233.

Tanio sprzedam ciągnik s z podnośnikiem.
Tel. 0461838-51-65, 0605-678-897.

Sprzedam 2 jałówki na wycieleniu.
Nieborów 163a, tel. 046/838-57-21.

Sprzedam przyczepę D-50, 6 ton. Dmosin I
36. Tel. 046/874-71-65, 0-693-566-232.

Sprzedam ciągnik C-328. Tel. 046/837-60-42.

Sprzedam sieczkarnię jednorzędową do kukurydzy, śrutownik bijakowy, dmuchawę do
zboża, wycinacz kiszonek, pług 4-skibowy.
Tel. 046/838-48-18.

Sprzedam ciągnik sidlowy Mercedes 1425.
Tel. 0-609-377-769,
0421719-18-47 po 19.00.

Schładzalniki do mleka, różne pojemności, gwarancja, serwis.
Tel. 050~39-aSS, 046/833-73-39.

Sprzedam ciągnik Ursus 2812, 1996 rok.
Tel. 046/S38-89-09.
Sprzedam ciągnik UrsusC-360. Dębowa Góra
37 kl Bąkowa. Tel 0241285-52-62 po 20.00.
Sprzedam wói.ek widłowy na C-330, 1991r,
Tel. 0606-557-270.

Pasze, premiksy, koncentraty firmy ,,Neorol",
,,Sano". Pasze luzem z dowozem do klienta.
Poszukujemy dystrybutorów. Łaźniki 11,
tel. 046/838-72-94.
Prasa zwijająca Z-230 - sprzedam.
Tel. 046/838-76-44.

Sprzedam jałówkę i krowę, cielne.
Tel. 046/838-06-32.
Sprzedam jałówkę wysokocielną.
Tel. 046/838-66-70.
Sprzedam młodą krowę na wycieleniu, trzecie wycielenie, koniec czerwca.
Zielkowice I 37.

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

Sprzedam słomę. Tel. 0600-626-709.

Sprzedamnowykombajndoziemniakówtypu

Sprzedam Zetor 7745, stan dobry.
-8 -4 .
Tel.
0461838 9 2
i buraki - każdą ilość.
Tel. 0604-208-101.
Kupię ziemniaki

Sprzedam lub zamienię na mniejszy ciągnik
58, tel. 0-694-858-575.

Białorus. Ziąbki

Sprzedam przyczepę rolniczą, 4 tony. Kurabka 46, le.Bolimowa Tel. 0461838-00-05.
SprzedamciągnikMF235,standobry,

Tel. 856-83-50.

Sprzedam ciągnik C-328. Tel. 046/838-79-09.

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

Sprzedam optySkiwacz sadowniczy, rozrzutnik obornika. Tel. 046/837-53-86.

ZWIERZĘTA

Sprzedam szczeniaki dalmatyńczyki.
Tel. 0506-695-634.

Pożyczki gotówkowe bez poręczycie
li. Tel. 069642~5.

Sprzedam jałówkę wysokocielną.
Kę_szyce Wieś 21.

Sprzedam rozrzutnik dwuosiowy, stan bdb
oraz beczkowóz 9000 I. Tel. 0241277-72-47.

C-360-3P, 1988 rok, z kabiną.
Tel. 0692-601-689.

Sprzedam 5 klaczy źrebnych.

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

Sprzedam pszenicę_. Tel. 046/838-75-01.

Śpiew solowy na ślubach w kościele.

Sprzedam krowę dziesięcioletnią na wycieleniu (koniec czerwca). Mysłaków 98,
tel. 046/838-50-66.

Sprzedam Orlean, przetnąsacz 7 i 4, Neptun,
sieczkarnię do słomy zawieszaną.
Tel. 024!277-96-29.

Sprzedam drzew<>-żerdzie.
Tel. 046/838-57-68.

Sprzedam =niaki wilki.
Tel. 046/830-99-02.

Sprzedam słomę. Tel. 046/838-58-54.

Oddam szczeniaki (kundelki, suczki).
Tel. 0603-257-290.

Usługi

tapicerskie, naprawa i remonty mebli
nowoczesnych i stylowych - szybko, tanio i
solidnie. Transport gratis. Tel. 0506-409-009.

okolicznościowe.

Tel. 0607-706-252.

wpis do ewidencji do działalności gospodarczej pod nr 6383 z dnia
I ki
5.03.2001, na nazwisko Renald Jagie s .
Bloenergoterap'euta.

Sprzedam dmuchawę pionową do siana.
Tel. 046/838-85-75.

0241277 9 5
- 6- 1.
Tel.
Sprzedam rozrzutnik dwuosiowy 4 t z nadstawkami, przyczepa 7 t Tandem z nadstawkami. Tel. 0602-870-442.
krowę na

ocieleniu.

Sprzedam opony ogrodniczki do C-330 lub
do ,,Ruska". Tel. 0504-181-655.

Sprzedam
Tel. 0421719-49-54.

Bielenie budynków inwentarskich
1 odmuszanie {skutecznie).
Tel. 0461838-14-75,
0503-794-355 po 20.00.

bel do prasy wysokiego
zgniotu. Tel. 046/874-74-15.

Kupię kosiarlcę rotacyjną, polską.
Tel.

Zespół

C-360, wał do T-25 - sprzedam.
Tel. 046/838-9847 wieczorem.

Zgubiono na terenie Łowicza teczkę z dokumentami firmowymi (ślusarstwo, mechanika
maszyn - Krzysztof Misiak). Znalazcę proszę
o kontakt. Tel. 838-35-58.

Sprzedamprzyczepę3,5t.

Sprzedam ciągnik Ursus C-363P, 1986 rok.
Tel. 046/837-13-24.
Sprzedam Cyklop.
Tel. 046/861-14-31 po 20.00.

Tel. 046/837-31-36.
Jaśll chcesz jechać do ślubu Renault
Talio - zadzwoń. Tel. 0691~!HI04.
- wesela. Tel. 046/838-66-46.

Sprzedam I0217lltnik obornika Tandem 6 ~stan
bdb. Tel. 046/8 38-48-86.

Plug 3-skibowy oraz Orlean - sprzedam.
Tel. 0421719-70-29.
lub kompletne widły do ładowa
cza na tył ciągnika. Tel. 0504-109-133,
046/874-71-89.
Kupię ramę

8- _ .
046183 59 58
Guźnia

Kupię_ prowadnicę_

28.

Kurczaki ogólnoużytkowe, si.czepione, k<>lor - hurt, detal - sprzedam. Leśniczówka 52,
tet. 0461838-28-01.

Sprzedam kombajn Class z kabiną, Heder 3 m,
stan bdb. Tel. 046/874-74-28.
Sprzedam słomę.
Tel. 046/838-7846.

12tys.

Sprzedam bizon Z056, Ursus 3512, C-360,
prasę_ Z-224, przyczepę wywrot, tur do C-330,
C-360, zgarbiarlcę „7". Tel. 046/838-90-06,
0502-369-693.

Sprzedam pompy szambowe.
Tel. 046/838-58-26.

Limuzyna BMW - wynajmę na
0601-320-563.

Unieważniam

Schody, balustrady, parapety - pnxjukcja,
montaż. Tel. 0502-261-898.

calorzę

Sprzedam psz.enżyto, kukurydzę.
Tel. 046/838-65-73.

Sprzedam żyto. Tel. 046/874-72-76.

Sprzedam słomę belowaną.
Tel. 046/837-86-14.

zy

Glazura, terakota, gładź gipsowa, inne wykończeniowe. Ceny do uzgodnienia
Tel. 046/837-95-43

Zbiór porzeczek kombajnem
dowym I połówkowym.
Tel. 0605-nS-429.

Sprzedam jałówkę ńa wycieleniu - lipiec.
Tel. 046/838-50-72.

Sprzedam dwie jałówki i krowę na wycieloniu. Tel. 0-693-064-349.

śluby. Tel.

Biała

Zespół muzyczny - bale, wesela i inne impre-

Tynki, remonty budowlane.
Tel. 0603-085-730.

Sprzedam 2 kombajny zbożowe Oays New
Holand. Tel. 0421719-90-02, Tymianlca kl
Strykowa 60/a

Tel. 0504-181-655.

Sprzedam prasę_Z224, 1995 rok, orkan 1991
r., cyklop 1986 r., przetrzą.5aczt>-zagrabiarkę
5. Wrzeczko 93, tel 838-85-87.

Zetor 7211, 1988 rok, silnik elektryczny 5, 5
kw i 11 kw, dmuchawa do siana
Tel. 046/838-78-29.

kładzin,

Tanio i fachowo usługi hydrauliczne.
Tel. 0609-158-772.

Sprzedam słomę_ belowaną. Zielkowice I 04.

zł.

Nieborów. Tel. 046/838-55-22.

Tel. 0602-235-159.

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

kostki brukowej.
Tel. 0608-372-254.

Sprzedam jałówkę na wycieleniu.
Tel. 046/838-11-90.

Sprzedam kiszonkP~ z liści buraczanych lub
zamienię na obornik. Tel 0241285 -39-73 .

Dopomogę

Podciśnieniowe

Układanie

SprzedamoponyużywanedoC-330,cena300

Sprzedaż suchych wysłodek granulowanych.
Chąśno Il 43, Łowicz, ul. Jasna 18 (po 14.00).

Kamaz - przewóz piasku, żwiru, wykópy.

Tel. 0604-278-724.

l.[sługi wykończeniowe,

Sprzedam rozrzutnik jednoosiowy dÓ obornika. Tel. 046/838-17-19.

Sprzedam krowę wysokocielną i jałówkę.

Śluby - białe Audi A-6, srebrny Mercedes

Malowanie. Tel. 046/837-62-71,
0692-095-531.

Sprzedam pług 4-skibowy, 1997 rok.
Tel. 0691-715-486.

Kocierzew

Docieplenia, remonty mieszkań, glazura, torakota, panele, płyty w'Jc, malowanie, wykań
czanie poddaszy. Tel. 0695-556-308.

płyty

Sprzedam bin 25-tonowy.
Tel. 046/838-46-19.

słomą. Tel. 0501-129-112.

chorym - stwanlnienie rozsiane,
cukrzyca, skazy skóry, łuszczyca, trądzik i
trądzik różowaty. Tel. 042/642-61-00
po 20.00, 0501-040-082.

ków,

Sprzedam polskąprasę_ Z-224, stan dobry.
Tel. 046/837-14-96.

Obornik kurzak sprzedam lub zamienię na

Docieplanie budynków, remonty
mieszkań. Tel. 046/837--08-07,
0607-168-196.

ocieplanie budyngik. Tel. 046/830-22-99.

Sprzedam dwukółkę ciągnikową, kultywator 13, brony 5 i 3, przetrząsacz do siana.
Tel. 838-13-02.

ROLNICZE

Otręby owsiane - sprzedam.

Zewnę_trme i wewnętrzne

Ferguson, cyklop - sprzedam.
Tel. 0602-652-540.

Zielkowice 134.
Sprzedam przyt:Zq>ę 6 t, 3-stromy wywrot.

Sprzedam nową oponę_ 18,4x26.
Tel. 421719-57-28.

Zakopane (blisko dworca PKP) - wynajem
pokoi (również z wyżywieniem).
Tel. (018) 206-89-89, 0604-149-268.

Sprzedam słomę belowaną.
Tel. 0461838-72-11.

Sprzedamprasęzwijajiiąnawalce,sieczkar-

Tel 0501-851-719.

Zespół muzyczny- bale, wesela, zabawy.
Tel. 046/837-05-22.

Okularnik. Tel. 0604-826-416.

Ursus 3P, ,,Anna" - sprzedam.
Tel. 0600-820-374.

nięjednorzędową. Tel. 0601-297-783.

Hiszpański.

Czamy Mercedes - śluby. Tel. 0506-124-352.

Kompleksowe remonty mieszkań • glazura,
terakota, gładź, zabudowa plytą w'Jc, elektryka, hydraulika, szybka realizacja
Tel. 0503-370-181, 0421719-19-98.

(duże

Sprzedam słomę 71! stodoly.
Retki 49, tel. 838-73-32.

Sprzedam jałówkę 1,5-roczną.

Tel. 046/837-15-76, 0604-285-326.

stolarskie. Tel. 046/837-15-54,
0600-329-365.

Sprzedam słomę pastewną 71! stodoły
bele), gorczycę_ i kukurydzę.
Tel. 046/838-74-29 po 21.00.

„Sztof", kombajn zbożowy, prasa- sprzedam.
Tel. 046/838-79-27.

Kupię Bolko. Tel. 0241282-11-30.

Firma zleci prace związane z montadrzwi I paneli boazeryjnych.
Tel.0606-380-487.

Usługi

do kukurydzy
Tel. 0692-581-042.

Sprzedam prasę Z-224 z wysięgnikiem.
Tel. 0694-959-227.

Komputerowe przepisywanie - szybko, pr<>fesjonalnie. Tel. 046/837-46-85.

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

żem

1500zł.

Krajowy przewóz osób, busy, 14 i 18
miejsc. Tel. 046/838-70-32,
0602.Q1-641.

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

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

jednorzędową

STUDIOKOSMETYCZNE„LUCYNA"W
SKIENIEWICACH OGŁASZA NABÓR
NA WAKACYJNE KURSY: STYLISTKA
PAZNOKCI I MAKUAż.
TEL 0461832-00--09.

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

Bramy przesuwne, ogrodzenia, balustrady.
Tel. 046/815-77-82

Sprzedam
,,Kemper",

KOMPUTERO
-PISANIE

Sprzedam talerzówkę 16 talerzy i pług dwuskibowy. Tel. 046/838-03-46.

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

Osłony przeciw owadom w okna i drzwi.
Tel. 046/837-44-35, 0600-294-318.

Sprzedam słomę i żyto. Tel. 0601-335-514.

Rodzina Szychowscy.
Tel. 0604-891--092.

POŻVCZKIW5MINUTDLAl<AŻDEGO

Kompleksowe remonty.
Tel. 0600-614-490.

rotacyjną, tąnio.

Angielski - tanio. Tel. 0606-624-399,
046/837-41-80.

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

Cyklinowanie, układanie.
Tel. 046/837-42-55, 0501-180-959.

Sprzedam kosiarkę_ czeską,
Tel. 046/839-63-24.

Matematyka.
Tel. 0421719-30-61, 0607-459-322.

Tel. 0505-384-655, 046/837-57-28 po 17.00.

Żaluzje, verticale, rolety. Tel. 0603-753-973,

Sprzedam ciągnik C-330.
Tel. 0461839-22-61 po 20.00.

Sprzedam śrutownik walcowy Jawor, 2002
rok, przetrząsacz zawieszany karuzelowy,
200 I rok, kosiarlcę_ rotacyjną Meduza, 1990
rok, wychładzacz mleka IOO I, dmuchawę_ do
siana pionową. Tel. 0600-445-127.

Ścinanie drzew niebezpiecznych.

Układanie kostki brukowej.

Usługi blacharsko-dekarskie.
Tel. 0-606-663-868.

Śluby luksusowymi Lincolnami.
Tel. 0604-344-609.

Meble biurowe na wymiar, ścianki działowe
- przeszklone na profilu aluminiowym (przosuwne i stałe). Tel. 0501-707-657.

Układanie kostki brukowej.
Tel. 0692-410-063.

Tanie pieoe C.O. węglowe oraz miałowe (opalane miałem węglowym ze sterownikiem)
poleca producent Skierniewice,
0-501-627-469.

Zbiór porzeczek kombajnem całorzędowym oraz połówkowym.
Tel.0505--068-787.
Skup porzeczek, zapewniamy opakowanie i własny transport.
Tel. 0505-068-787.
Sprzedam prasę wysokiego zgniotu.
Tel. 0604-381-392.

Sprzedam owczarlci niemieckie.
Tel. 046/838-92-09.
Tel. 0461838-88-42.

Sprzedam mieszańce wilk<>-kaukazy, 7-tyg<>dniowe, tanio. Tel. 046/838-27-97.

Ratlerek,2miesięczny-sprzedam.
Tel. 0461838-89-18.
Sprzedam =nięta (owczarek niemiecki) z
rodowodem. Tel. 0606-752-762.

Sprzedam wóz, hydrofor i motor do wody.
Tel. 046/830-38-49.

Oddam w dobre ręce 2 suczki mieszańce,
Tel. 046/839-42-24,
0606-921-577.

Sprzedam C-330, 1987 rok, brony ,,3".
Tel. 046/838-92-69.

Sprzedam owczarlci niemieckie, długowłose,
ukontowane. Tel. 838-80-83, 0-604-089-761.

Sprzedam jałówkę_ wysokocielną.
Tel. 0504-215-707.

Sprzedam szczenięta bernardyna.
Tel. 831-61-09.

Sprzedam śrutownik bijakowy, moc 11 kW,
dojarkę Alta Lava
Tel. 024/282-26-11, 285-52-02.

Sprzedam yorki. Tel. 0-606-676-051.

Sprzedam słomę. Tel. 046/838-51-79.
Sprzedam dojarl<ę. Tel. 0608-017-009.

2-miesięczne.

Sprzedam psy bernardyny.
Tel. 046/874-75-10.

Sprzedam 6-tygodniowe szczenięta po psie
bernardynie - tanio. Tel. (}.(103-768-727.
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Informuję

że ZAKŁAD

Szanownych Klientów

OPTYCZNY z ul. Browarnej .&

z dniem 1 lipca 2003 roku

AUTO NA' GA-z

ZOSTANIE PRZENIESIONY MONTAŻ /Nn'ALACJ/ GAZOWYCH
Kurkową

ul.

na

3

AUTOR'IZOWANY PUNKT MONTAŻU l.ANDIRENZO

(obok TOTO-LOTEK)

nmMY tMŹNIKOWE I WTRYSKOWE

Dyplomowany Mistrz Optyk Krzysztof Szymczak
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PHU MARPOL
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ul. Mostowa 28, I piętro

Łowicz,

ul. 3-go Maja 11

Zakład przeniesiony z ul. Żabiej

LANDIRENZO®
*tel. 0-604-647-559
DO SPRZEDANIA w for"'ie przetargu nieograniczonego ofertowego
;u

DOM HANDlOWO•USlUGOWY wtowiau przy ul. Bro~arnei 10a

•Budynek o powierzchni 400 m2 składa się z 12 niezależnych lokali o pow. od 25 do 100 m2.
• Na ww. nieruchomość ustanowiona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Łowiczu.
• Cena ww. nieruchomości wraz z naniesieniami wynosi 650.000 zł.
•Wadium 10% ceny wywoławczej tj. 65.000 zł należy wpłacić na konto Spółdzielni do dnia 04.07.2003 r.
• Oferty w zalakowanych kopertach składa się w siedzibie Spółdzielni w Łowiczu, ul. Browarna 1Oa, 1-sze piętro od dnia 01.07.2003 do 04.07.2003 r. do godz. 13.00.
• Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.07.2003 r. o godz. 14.00.
• Regulamin przetargu do wglądu w siedzibie Spółdzielni w dniach od 01.07.2003 do 04.07.2003 r.
• Bliższe informacje: tel. 0603-653-008.
• Organizator przetargu ma prawo unieważnić przetarg bez podania przyczyn.

R-7'"

poleca usługi w zakresie:

e ZABIEGI WYSZCZUPLAJĄCE
na bazie oryginalnego GUAM oraz imbiru
w połączeniu z algami FUKUS
• PROFESJONALNE MASECZKI liftingujące,
rewitalizujące, także do cery trądzikowej
W ofan:ie również drenaż limfatyczny ciała, masaż twarzy..,
i dekoltu oraz masaż odchudzający i antycellulitls ~

MARCIN FAFLIK
specjalista
chirurg onkolog

Lek. med.

Tel. 830-08-37, 0-504-364-940

STUDI0
ZDR.f)WEG0

•

PIOTR CZYZ

li:

~

przyjmuje w środy 17.30-19.00,
Łowicz, os. Kostka bi. 1 (obok apteki) .

IWONA OLEJNIK

tel. 0-601-20-60-40 w godz. 12.00-15.00

specjalista pediatra

GABINET SPECJALISTYCZNY

PIOTR OLEJNIK

Głowno,

'

dr BEATA BABIŃSKA-OLEJNICZAK

EKG

dorośli i dzieci
• choroby tarczycy • odchudzanie
• osteoporoza • zaburzenia dojrzewania
• nadmierne owłosienie • niedobory wzrostu

GŁOWNO, UL KILIŃSKIEGO 25
{RÓG PIĄTKOWSKIEJ)

Zapisy: (042) 719-46-37, 0-604-841-779

TEL. 7-107-400

>~CHOROBY

Dr nauk medycznych

SERCA,

U>~ TĘTNIC I ŻYŁ

~ dr mec1. MIROSŁAW BITNER
( CS Adiunkt Kliniki Kardlodllrurvll AM lódź Im. stertlnga

N aj

PRZYJMUJE: środy w godz. 16.00-18.00

...., ŁOWICZ, os. Noakowsklego 3/39

specjalista laryngolog
. badanie audiometryczne słuchu

,
~
ci:

R-4SI

o bramy garażowe

•MONTAZ

o napędy
o ~rz:wi p. po~rowe

l{OMf au
1 ELEGANCJA

o bramy przemysłowe
1 w1elofunkcy1ne

BRAM-FUT, Łowicz, ul. Włókiennicza 1
tef. (046) 837 35 71, 0 606 941 304 R-752

•

WIESłAWBIELECKI

LECZĘ DZIECI, MŁODZIEŻ I DOROSŁYCH j
...._WYDAJE NA LEKI RECEPTY ULGOWE - KAS CHORYCH...,

SPICJAUSTYCZNY liABINIT LEKARSKI

Tel. 0-603-890-697, tel. dom. 837-62-52

UCZENll CUKRZYCY

REJESTRACJA PACJENTÓW, W1ZY1Y D01'0WE, PRZYJĘCIA
WINNYCH TERMINACH PROSZĘ UZGODNIĆ TELEFONICZNIE,
R-"'

GŁOWNO, KOPERNIKA 5 0080Śll

Zapisy: tel. (o-42) 719-46-37

0608-590-608, (o-42) 631-94-89

I DZIECI

R-649

~

ARTYKUtY
MONOPOlOWI
CAŁĄ DOBĘ
Łowicz,

Plac

Koński

Targ 1
R-1b

Łowicz

układanie kostki brukowe)
płJI chodnikowych, trellnkl

• utwardzanie terenu
• budowanie palisad ogrodowych
Zapewniamy fachową obsługę,
niskie ceny, gwarancję Jakości•
R-517

lekarz medycyny

lekan chorób wewnętanych

•ZDUNY 46A {biurowiec GS)
pn., wt., ,r„ pt„ ab.• 8°'-13" (soboty 11126 llpca -nlKtynne)
• ŁOWICZ, Stary Rynek B

WZAKRESIE:

il 0-502-629-313

16, 99-400 Łowicz, tel. 838-99-70
Przyjmuje: 8.00-10.00 118.00-19.00

~

~;-~PROPONWE USŁUGI

ALEKSANDER JANOWICZ

Gabinet Lekarski

on1'

•POMIAR I DOWÓZ (DO to KM>- GRATIS

Gabinet Lekarski
Małszyce

RECEPTY NA LEKI- ULGOWE

OFERUJEMY: • SPRZEDĄŻ

'11" ~

Q: ~ Specjalista Kardiochirurg

JOLANTA
PIETRZAK
Przyjmuje: w so boty 15.00 -17.00
Łowicz, os. Tkaczew bi. 7/12
Tel. 837-62-82, 837-84-68, 0-601-84-84-20

ul. Kopernika 5, tel. 042/719-46-37

ENDOKRYNOLOG

specjalista chorób wewnętrznych

Rab~t do. 20%

ul. Powstańców 4B Nie wierzysz?
Przyjdź i sprawdź!
tel. (046) 830·21-47

Academos, Iłowska 113, tel. 837-38-30
R-401...,
poniedziałek, godz. 15.30

• 'USPRAWNIANIE KRĘGOSŁUPA
- specjalistyczne masaże kręgosłupa
- zespołowa gimnastyka ogólnie usprawniająca
• GIMNASTYKA KOREKCYJNA DLA DZIECI
• GIMNASTYKA USPRAWNIAJĄCA CALANETICS

USG

ŁOWICZ

Piersi Instytutu Centrum Zdrowia Mal1<i Polki w Łodzi

~~ffi(!), . . . ,łl.,..„„.

m
„ ..

PROMOCJA NA LATOf>vEKA

st asystent Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Chorób

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

Górą)

WYROBY HUTNICZE
łlATERIAtY

BUD01flANE
GAZY TECHNICZNE
OPAt, NA1fOZV ~

Zapraszam

NISKIE CENY, TRANSPORT GRATIS

NOWEGO GABINETU
STOMATOLOGICZNEGO

MOTO--Mf/RlfO

do

Łowicz,

ul. Kaliska 6 (IV p.)

• 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

R-1ss

S11rzedai oleju, filtrów
amortyzatorów KAYABA,
SACHS, AL-KO
WYMIANA CRATISI

Cz•ici do wszystkich samochodów„
Łowicz, ul. Poznańska 128, tel. 837-36-92 ~
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PHU DOMITECH
Łowicz,

ul. Gen. Klickiego 66
tel. (0-46) 837-61-09

biologkq środek do ochrony warzyw
i roślin ozdobngdł przed tharobami
wl111SOWg111i, baktery)ngml I gnybowyml.

Autoryzowany Dealer.
korektor plastikowy
4.500 zł
wtrysk wielopunktowy od 1.250 zł
wtrysk jednopunktowy od 1.150 zł
gaźnik
.
od 1.050 zł
kredyt 129 zł/rok; 76 zł/2 lata
liczony od 1.200 zł

~

Sprzedaż

TANIO - OKAZJA!
Montaż

instalacji c.o. w nowo powstałych
domach - koszt 70 zł/ 1punkt

.i~~
„

Sprzedaż: Hurtownia Mysłaków
(przy trasie Łowicz-Skierniewice)

2000 zł taniej za rocznik

3000 zł taniej za zlomowa;e ~"':-

li

(i;)

„

-

„

lmort samochodów również na zamówienie
Mercedes, VW, Ford i inne marki
Skup, Komis
Pojazdy w rozliczeniu
~

Naprawimy samochód każdej marki

Producent GUMITEX Poli-Fann Sp. z o.o.
ul. Łyszkowicka 59 99-400 Łowicz
Tel. +48 46 830 oo 40 Fax +48 46 830 oo 41 ·

...,

99-400 Łowicz, ul. Kaliska 103,
tel. (046) 837 32 79, 837 41 38, fax 837 47 98
e-mail: SIB@winkhaus.com.pl;
internet: http:l/www.wlnkhaus.com.pl/slb
Zapraszamy

• komunikacyjne • majątkowe • osobpwe
./ POLONIA ./ SAMOPOMOC ./ COMPENSA
./ AGROPOUSA ./ DAEWOO

ul. Browarna 1OA (parter) le/. (046) 837-87·81
Czynne: pon.-pt. w godz. 9.00-17.00 R-760

składanymi

LOTOS.....

Producent:
•stropy Teriva do 7,80
• bloczki fundamentowe

MEBLE KVCHENNE NA WYMIAR

Gminna

•kręgi

KOMPLEKSOWE
ZAOPATRZENIE•
Złaków

TANIEJ

Borowy 24

budynek o pow. 120 m2
z działką o pow. 800 m2 we wsi Zawady

•

Masz problem z dluinlkaml

Kuchnia Polska

WYDZIERZAWI:

v"

BEST CONSULTANT

•

NAPĘDY

"WIŚNIOWSKI" "NICE" „FAAC"
• DRZWI, OKNA
- drewniane, AL, PCV
•ALARMY
• DOMOFONY, WIDEODOMOFONY
• INSTALACJE ELEKTRYCZNE

FIRMA

„JANTAR"

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

l1l
~

"g_

BLOCZKI MROPIANIU

tel. (0-46) 830-34-48

-

R-706

OKNA
I DRZWI BROJ~~I~
• PCV • DREWNO • ALUMINIUM

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

pracę jako

specjalista ds. kadrowych i płacowych

na kurs: kadry, płace, ZUS
z obsługą komputerów

Łowicz - POPÓW 16A przy trasie nr 2

w siedzibie O.K.Z.

JOx60 i gr. 6,8, 1Ocm pokryte tynkiem
./PRODUKCJA ./ USŁUGI ./ SPRZEDAż
ZA GOTÓWKĘ I NA RA TY
PPHU J&J s.c. 09-550 Szczawin Kościelny
"'
ul. Spółdzielcza 8, tel. (24) 235-13-70 lub 0-606-470-086 l?
o::

MONTAŻ SAMOCHODOWYCH

INSTALACJI OAZOWYCH
ATRAKCYJNE CENY

Zajęcia rozpoczynają się

03.07.2003 r. (czwartek)

o godz. 16.00

Łyszkowice,

ul. Polna 3, tel. 0-502-583-965

R-757

~ BEZPŁATNA OGÓLNOPOISKA

ORCiANIZACJA

ff\

INFORMACJA GOSPODARC'LA

IMPREZ

Q

katalog wielobranżowy
promujący województwo. Zapraszamy do
współpracy i korzystania z naszych usług .
tel./fax (0-46) 8322-555
<O
E-mail: info@cikt.com.pl.www.osim.pl.

~ OHANDLU, USŁUGACH I PRODUKCJI
Wydajemy

R-293

nYROBLOK do ociepleń budynków

Ośrodek Kształcenia Zawodowego
w Łowiczu, ul. Zgoda 13, tel. 837-51-11

zaprasza osoby, które chcą podjąć

v" Organizujemy przyjęcia
okolicznościowe - bankiety, chrzciny,
komunie, imieniny itp. do 50 osób

• BRAMY•

garażowe: przemysłowe,
• ogrodzeniowe
ELEKTRYCZNE

Zaprasza na smaczne
obiady domowe - obiady rodzinne
(zamówienia na telefon). - zniżka 10%

a

OFERUJE;
.
I kompozycje I upominki./ szk'°'( porcelanę
I figurki afrykafts~ie I wiklinę
'r"l'nr:J"tł..OC1':.

'°'"°'

./ Oferty proszę składać w siedzibie
GS „SCH" w Łowiczu, ul. Katarzynów 49,
te/. 837-57-18, 830-20-18
R-712

R-615

ul. 1 Maja 8, tel.ltax (046) 837-38-17, ~
0696-478-273, 0696-478-275
~
czynne: pn.-pt. w godz. 10.00-12.00, 15.00-17.00

-: _ 99-400 t°'*1. ul. Stłliii~skiego-§

dwa lokale o pow. 154 m2 i 82 m2
w Łowiczu, ul. Katarzynów 49

Tel. 0-693-278-926, 0-46 838-40-44
ogrody_oola@tenbit.pl

Łowicz,

llWlllClllRN/fl
EGZOWćiW-- -

„SCH"

SPRZEDA:

te/./fax (046) 839-13-85, 0601-303-235

PIENIĄDZE

Spółdzielnia

w Łowiczu

DOWÓZ, ROZŁADUNEK HDS

projekt doradztwo realizacja

TWOJE

JACKOWICE

Jackowice 98 (obok RSP Jackowice}
tel. 046/830-99-40, 0-607-102-069 R-764

NOWOCZESNE ZABVDO\VY WNĘmz
·NAJNIŻSZE CENY

ODZYSKAMY

STAC.JA PALIW
RAFINERII GDAŃSKIEJ

wnękowe

ogród Twoich marzeń

~

godz. 7.00-17.00

PALIWA

DRZWI
PRZESUWNYCH
Szafy
z drzwiami

00181-*-*-*

w

OFERUJE NAJWY2sw JAKOŚCI

~slf (ftłTRUM§'';;

Nowy Rynek 16,

galanterię betonową

•

.lutili, ul. Jlilłiw 31, ti~. (024) 155 77 ?3, fax (82tł) 355 77 78

Łowicz,

1 Budownictwa w

•nadproża

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

Łowicz,

tel. (0-46) 837-89-01, 0-502-384-929

~!!I!Q~~~NIA
Łowiczu

~

• stropy teriva
• kręgi, przepusty
• kostkę brukową
~::-!f:!'i~~ • bloczki betonowe
• pustaki zasypowe

DLA: • zatrudnionych na umowę o pracę
• emerytów • rencistów • rolników

Naprawy powypadkowe
Odświeżanie powłok lakiemiczych
Pomiar podwozia po wypadku

przesuwanymi i

R-737

OFERUJE PAŃSTWU

UBEZPIECZENIA

Testujemy elektronikę Twojego samochodu
Dobre ceny

„

detaliczna w cenach hurtowych

własny

'J:

WESEL
OKOLICZNOŚCIOWYCH

l (046)
(046) 830-20-14 "'
837-76-42 ~

V KLIENTA T
i innych
1e

I

26.06 .2003 r.
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Nagrodę wylosował

Andrzej Kubiak

z Łowicza.

(wraz z kuponem)
rozlosujemy

22

26.

1) Chłopaki,
powtarzamy to, •
bo b~lo wspaniale
2) Z lisa nawet
futro chytre

rozwiązania

.

-·
•

44

·21

.16 23
•3

•5

nagrodę ksiątkową.

·30

„„
.,.,.

.27

36
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Połącz dokładnie liniami prostymi wszystkie punkty.od
1 do 64 i napisz do nas co tobie się ukazało.

~

~~

•

®

TERRAZYT

Okna i drzwi na cale życie...

OKNA·
DRZWI
KONIEC Z
NUDĄ •

I

Zaprasza Kandydatów do szkół średnich,
[ o uprawnieniach szkoły publicznej )

Nie ograniczamy Twojej wyobraźni/
Pomalujemy Twoje okna na dowolny

IO ([)

www.terrazyt.pl

od 1997 r.

J~ rfojJ?it,,/

UWAGAI Promocja dotyczy okien nietypowych PCI/ jednostrnnnie lakierowanydl
I trwa do końca czerwca 2003r

ZAOCZNE TECHNIKUM ZAWODOWE w ŁOWICZU

ŁOWICZ, UL. POWSTAŃCÓW 10 G

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.

TEL/FAX 046 / 830-20-78

OKNA Z PCV

ZAOCZNE STUDIUM POLICEALNE w ŁOWICZU
2-letnie (4 semestry) na podbudowie szkoły średniej (nie koniecznie z maturą).
Technik lnfonnatyk

DREWNO
ALUMINIU

NOWE ATRAKCYJNE KIERUNKI!!!
Technik organizacji reklamy
Technik b.h.p. (roczne - 2 semestry)

----A

./ CEGŁA KLINKIEROWA

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, ulg/ w opiatach dla słuchaczy z najlepszymi wynikami od 10% do 20%
./'przy dokonaniu opłaty za cały semestr z góry 10% zniżki
./' nie pobieramy dodatkowych opłat z tytułu ubezpieczenia
./' re/crutacja na pierwszy semestr roku szk. 200312004 do 31 sierpnia 2003 r.
./' wymagane dokumenty: świadectwo ukończenia odpowiedniej szkoły, d'ł!ie 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 mt>żllwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji z zakresu eksploatacji I dozoru sieci,
urządzeń I Instalacji elektrycznych, cieplnych I gazowych
./' do wszystkich ww. szkól przyjfcia bez egzaminów wstfpnych 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

Rozwiązania

,,zmagań

Wśtód Czytelników,
którzy w terminie
do środy, 2 lipca
prześlą do redakcji
poprawne

~7

..'(,;

http://www.smelcom.lowicz.pl/dydakta

****

13 •

„

siedziba szkoły: Łowicz,

do twarzy
w lusterku.

14

Europejska Jakosc!

funkcjonujących

zerknął,

13
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rzędami, utworzą ostateczne rozwiązanie.
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Część definicji przedstawiono rysunkami

.

•n 13

10·

1

NA
BUTELCE

Pewnego • * * •
gdym uważniej

54
,.53
~
55. 52· .51
56· =~ ~
~
58. .59 49 "16·
61
.20 43•

lOllt

T

4. ANAGRAM

l•t•Mtl '" 111111
14.

Mit
TARCZA

Dodać grzyby,
lubią ryby.
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PIONOWO: 1) 12
rzeczka, 2) zapas,
3
3) urok, 4) przywódca, 6) prysznic, 10) jarzyna, 15
16
11} dostarczenie,
13) mnóstwo, 15)
17
aliaż, 16) mgła.
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2
merowanych dodatkowo od 1 do
20 utworzą myśl
6•
Karla Gutzkowa.
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POZIOMO: 1) we10
14
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7
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12. 17.
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1. POROZMAWIAJMY •••
PSZCZElARZ

R d

R320

WIELU PRODUCENTÓW
- duży wybór wzorów
Naiwięksi producenci

./ MATERIAŁY
BUDOWLANE
- szeroki asortyment
./ WYROBY HUTNICZE
Dowóz i

Nainiższe ceny
O

Łowicz

rozładunek „HDS"

BĄKÓW GÓRNY 33

te/./fax (0-46) 838-79-12
tel. kom. 0-604-284-079

34 - 560 zł k-1,1

R-703

ROL-PLAST
ul. Mostowa 28
Tel.lfax 837-32-06

netto

26.06.2003 r.
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MODA W$WIECIE ROWEROW

Z rowerami jak ze strojami: nie
jeździ się ciągle na takich samych.
Gdy trzy - cztery lata temu na rynek
dość nieśmiało weszły tak zwane
rowery łamane, bardziej trafnie
określane zjazdowymi, raczej nie
sądzono, że teraz będą one najchęt
niej kupowane. Ich właścicielami
stają się dzieci i młodzież.

nie złamany pośrodku, dodatkowo rowery.
te posiadająjesz,cze amortyzatory w wideł
kach kół prz.ednich. Julian Palos, przedStawiciel łowickiej hurtowni obecnej na targowicy powiedział nam, ŻJ! rowery te w tym
roku były prezentowane jako prezenty na
Komunię Świętą,·Ceny rowerów znacmie
spadły w ostatnim czasie i w tym roku najprostszy można już kupić od 300 - 340

tująjuż blisko 500 zł, a z dworna prawie 600
zł. Zakup takiego typu roweru jest rozsąd

ny tylko wtedy jednak, gdy dostaje go
w swoje ręce osoba młoda, nie ważąca zbyt
wiele. Dorosły niestety, ciężarem swego ciała szybko doprowadzi do znisz,czenia amortyzatorów, zwłaszcza tylnego. Za taką cenę
nie należy też spodziewać się, by długo posłużyły elementy znajdujące się chociażby
w suporcie. Dobry rower tego typu, jak udało
złotych.
Ostatnia jednak sporą nowością w rowe- nam się dowiedzieć, można zakupić w cenie
owodem popularności jest amortyzator umiesz.czony pod siodełkiem, na- rach tych stały się hamulce tarczowe. Ro- ok. 3 tys. zł, a na to nie wszystkich stać.
idzie sprzedaż
dający rowerowi wygląd jakby był faktycz- wery z jednym hamulcem tarczowym kosz- Zresztą ogólnie dość słabo
droższych rowerów, trekingowych, na wef,szych oponach, większych kołach z bagaż
nikiem, błotnikami i oświetleniem. Rowery
takie kosztują 550 zł i mają niewielkie powodzenie. Ciągle królują rowery górskie.
Targowica w piątek jest aktualnie miejscem,
gdzie moŻJ!my zakupić rower korzystając
z dużego ich wyboru i dość niskich, konkurencyjnych cen. To też na peWnO sprawiło,
re w Łowiczu jedynym sklepem z typowo
rowerowym zaopatrzeniem pozostała Arlca
przy ul. Włókiennicztj, tam też można kupić rowery i zamówić rower droższy - jednej z uznanych firm. Zauważalny stał się
jednak wzrost usług związanych z naprawami rowerów. W tej chwili są trzy takie
punkty na terenie miasta - właśnie w Arce
przy ul. Włókienniczej, przy Nowym Rynku w uliczce Koszarowa oraz w jednym
z pawilonów na łowickiej targowicy.
(tb)

P

Przedszkolaki wFigloraju
a wycieczkę do Łodzi pojechały

N

wponiedziałek23 czerwca dzieci występujące w ludowym zespole Ło

wickie gwiazdeczki działającym w przedszkolu przy ul. Sikorskiego. Była to nagroda
za ostatnie występy, m. in. na zakończeniu
roku szkolnego i Jarmarku Łowickim.
19 przedszkolaków wyszalało się w łódz
kim Figloraju, gdzie jest mnóstwo kolorowych piłek, zjeżdżalni, huśtawek i indiań
skich kładek. Wycieczkę zakończyła wizyta w Me Donalds.
(wcz)

Na spotkaniu ksiądz Skiełczyński
blikacji poświęconych Łowiczowi.

odczytał

kilka fragmentów swoich pu-

Zacznii od historii twego domu
Ksiądz Skiełczyński o

sile historii lokalnej

17 czerwca w Bibliotece Miejskiej im.
AK. Cebrowsk:iego k:ilkanaście osób uczestniczyło w podwieczorku autorskim księdza
dr. Zbigniewa Skiełczyńsk:iego. Ksiądz podczas godzinnego wystąpienia czytał liczne
fragmenty pochodzące z książek jego autorstwa m. in. z takich jak: Rybak na Rynku,
Stan wojenny w Łowiczu na wesoło, Wieże
nad Łowiczem, Kardynał ~'fiski w Prymasowskim Łowiczu - wszystko książek
związanychzŁowiczem,bowiemsarnpod-

wieczorek odbywał się pod nazwą Łowicki
.
patriotyzm.
Nie pl'Z}'Stoi fyć we własnej ojczyźniejak
w nieznanym kraju - tymi słowami ksiądz
wprowadził zgromadzonych w temat Zdaniem księdza histońę powinno poznawać
się od swojego miejsca. Tu porównał człowieka do raczkującego dziecka, które stawiając pierwsze kroki poznaje swój dom,
przedmioty z nim związane, dopiero
później wychodzi dalej. Twierdzi, że wielu ludzi mówi, że nie lubi historii dlatego,
że w szkołach uczy się głównie histońi
powszechnej, a mało kto uczy histońi Iokalnej.

Ksiądz Skiełczyński porównał Łowicz do
pędzącego tramwaju, który jedzie jeden, ten

sarn przez wieki. Pasażerowie wsiadają do
niego na kilkadziesiąt lat Ludziejadący tym
tramwajem mają swoje marzenia, do czegoś
dąż.ą, często gdy już to osiągną, przychodzi
czas na kolejny etap - przystanek, na którym trzeba wysiąść. Łowicz to tramwaj, kt6ryjedziejuż przez 850 lat, różne po!rolenia
na jakiś czas tam ...._'Siadają i wysiadają. My
też coś maże w.nim zmienimy. coś zepsujemy, coś poprawirny i przekażemy następnym pokoleniom - mówił ksiądz.
Zebrani w skupieniu wsłuchiwali się
w słowa księdza, jednak co pewien czas na
sali słychać było wybuchy gromkiego śmie
chu, bowiem ksiądz znany jest ze swego
poczucia humoru, którego również nie brakuje w książkach jego pióra
Podwieczorek autorski księdza Skieł
czyńskiego połączono z wystawą rysunków satyrycznych Jacka Rutkowskiego. Na
wystawie zaprezentowano 22 prace, które
wszyscy przybyli na podwieczorek obejrzeli po spotkaniu z księdzem.

Julian Pafos z łowickiej hurtowni rowerów demonstruje najpopularniejszy
obecnie wśród młodzieży rower na dwóch amortyzatorach, tzw. łamany.

DKF „Bez Nazwy"

Zakończenie

po norwesku

N

a ostatnim przed wakacjami spotkaniu DyskuS)'.jnego Klubu ,,Bez Nazwy" działającego przy łowickim kinie „Bzura", w najbliższy czwartek,
26 czerwca o godzinie 18.59 będzie można
obejrzeć norweski film „Elling" z2001 roku,
w reżyserii Pettera Nass. Scenariusz napisała Axel Hellstenius na: podstawie książki,
niestety nie przetłumaczonej na język polski: ,,Brodre i blodet" fugvar Ambjornsen.
,,Biling" jest ciepłym komediodramatem
o przyjaźni dwóch niepełnosprawnych
umysłowo mężczyzn, którzy poznali się
w zakładzie psychiatrycznym. Niektórzy
mówią, ŻJ! nieco przypomina w klimacie
polskiego nominowanego w tym roku do
Oscara,,Ediego".

Po śmierci matki, 40-letni Elling, wychowywany pod kloszem, wrażliwy poetaarnator trafia do zakładu psychiatrycznego.
Poznaje tam Kjella - dobrodusznego, nieśmiałego - szczególnie w stosunku do kobiet, opętanego erotycznymi myślami olbrzyma Po dwóch latach mężczyźni opuszczają zakład i otrzymują sfinansowane przez
opiekę społeczną mieszkanie. Razem uczą
się stawiać czoła wyzwaniom codziennego
życia i próbują egzystować w społeczeń
stwie.
Czwartkowe spotkanie DKF ,,Bez Nazwy" jest ostatnim przed wakacyjną przerwą, która potrwa przynajmniej do września

(mak)

DZIENNE, ZAOCZNE ( - -nleclzf.i.)

kierunek: ZARZĄDZANIE I MARKmNG SPEOAUZAOA w semestrach S-6

Szkala Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie
iejsce WŚr6d 190 uczelni licencjackich
Zajmuje
wg rankingu 2003 r. PERSPEKTYW i RZEaYPOSPOLITEJ.
Wyższa

studio-.

INFORMACJE I ZAPISY: Sekretariat Uaelnl pok. 210 llp. codziennie wgodz. 8.QO..tS.30, we wtorki do godz 20.00
~... dołcumenty: 1) $wtadectwo doirułoki w ol"i!llMle. 2) Podiinle - l<westloMriu.sz, l:ydllfYS. 3\ Zdj.Oa 4 szt. 4) r.rtokopia dowodu osobistego.
5) Załwladaenlelekarskie stwlirdzające, U stan zdrowia umo.illwia sludiowanłe.
WROKU AKADEMICIClM 2003/2004: • w postępowaniu kwaliflkac:yjnym, obejmującym taki• rozmowę, ~niane Sol wyniki wykazane M świadectwie dojrułoścl;

- w plłfWSZY111 semestne szanse wyrówmnia różnic prugramowych.

Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaaewie
96-500 Sochaczew, ul. Stadionowa 4, tel./fax: O(prefix) 46 862 50 80, e-mail: info@wszirn-sochaczew.edu.pl
www.wszim-sochaczew.edu.pl
R-7!'..4

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADCIM NAZJALNV CH Nr 2
Łowicz,

sza"
"U Pana Tadeu
w Domaniewicach

WE WŁASNYM LOKALU LUB CATERING
z

Jeśli masz lokal i nie umiesz poradzić sobie
różnymi uroczystościami, to zadzwoń, a my przygotujemy ci
najlepszą imprezę z profesjonalną obsługą.
1

PRZYJEDŹ, ZOBACZ, ZADZWOŃ!

~.=:;;.__,_

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

Zarządzanie:

... logistyką ,..finansami ... Handlem
... Turystyką i rekreacją ... $rodowlskiem i gospodarką wiejską

pmxiwniami komputerowymi.
Kadra naukowa wywodzi sii zSGH, UW, SGGW. Instytutu Rynl:u W...,,ętnnego i Konsumpcji. Od br. wprowadrililmy Europejski SysWn Transferu Punktów ECTS. Wbsny obiekt z no"""'5nymi
MICllOSOFT zarówno wuaełni
Skomput.iyzowana bibliob!ka. Ucutnia ucz.estn;ay wprogramach: UE - Socrat.s/[rasmus oraz MSON Academic AUiance (dzięlci niemu studenci maił dostęp do najnowsiych rozwiąz>~ firmy
Al:ademidde
semestralnych.
studiów
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staiy
odbywanie
umożUwia
(Niemcy)»gr.miana
IV'jmiano
UW.
na
magister>!rich
studiów
kontynuowanie
umożliwia
UW
Za~dzania
Wydziałem
z
jak I wdomu). Wsp6lpr>a
Biuro Karie! pomaga wznalezieniu pracy. Moż!Molt zalcwaterowonia wakademiku, tJkże dl.a studentów »ocznych. WF - „,obik; pfywalnia; silDWT1ił: t.lcwondo.
......
llllH1"1•
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340
Czesne tyUco 320zl.
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Stuctt. dńane ł zaoane wspecjalnołc:łd:

.... Infonnatyka w zarządzaniu

set41e1n•B
„ 1ftłlf

zapras„11

1•

ul. Bllch 10, tel. 837-62-78, 837-37-05

PROWADZI NABÓR DO SZKÓŁ W SYSTEMIE ZAOCZNYM DO:
POLICEALNEGO STUDIUM

INFORM ATYCZN EGO
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

TECHNIKUM HANDLOWEGO

- dla absolwentów szkół
- nauka trwa 2 lata

średnich

- dla absolwentów zasadniczych
szkół zawodowych
- nauka trwa 3 lata

GWARANTUJEMY BEZPŁATNĄ NAUKĘ - PRZYJDŹ DO NAS~
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Ci, którzy mnie znają wiedzą, że nie lubię krytykować. Nie leży w mojej naturze przypinanie łatki
komukolwiek. Wolę przemilczeć, nie zabierać głosu niż „zjechać", choć wiem, że to mało dziennikarskie podejście. Nie mogę jednak nie skomentować muzycznego wydarzenia roku w naszym mieście,
no bo przecież takim niewątpliwie miał być Jarmark Łowicki. Miał być, bo z pewnością nie był.
taryRynekpodkonieccz.eiw- którego staraniom nad Bzurę przyca zawsze jest areną wystę jechali grający ,,słoneczną'' muzykę
pów. Mieliśmy na ,,Starów- artyści. Niewielu z nas słyszało
ce" Lady Pank i Perfect, Bajm, o takich formacjach jak Drumm czy
Ich Troje oraz wielu, wielu innych Koniec Świata, ale trzeba przyatrakcyjnych wykonawców. I były znać, że chłopcy potrafią przekoto cz.ęsto znakomite, nie7.ap0mnia- nać do swojej pasji. To, co robią, rone koncerty. Jednak od bodaj dwóch bią szczerze, bez zadęcia, lepiej lub

S

Skampararas z Jastrzębi Zdrój, szybkie rytmy ska i rozbudowana sekcja dęta, po prostu świetna zabawa.

lat jakoś organizatorom nie udaje się
sprowadzić prawdziwej gwiazdy.
W tym roku więc postawiono na
Krzysztofa Krawczyka. Założe
nie jak mniemam było słuszne - to
piosenkarz, który potrafi rozbawić
wszystkich, ma repertuaru na trzy
godziny, więc będzie fajnie. Nie przewidziano jednak, ż.e wokalista to nie
tyle ,,stary trubadur" co gawędziarz
i więcej będzie w jego pobycie na
scenie gadania niż piosenek. Ale zanim o „gwieź.dzie" Jannarlru, nieco
o innych muzycznych atrakcjach imprezy.
szystko zaczęło się już
w piątek, na Muszli
Koncertowej, która w

gorzej, ale głównie dla siebie i są autentyczni w swoich ,,kołyszących"
dźwiękach. Pr.zez kilka godzin łowi
czanie przekonywali się do reggaegrania. I pewnie się przekonali,
zwłaszcza, ż.e mamy na miejscu bar-

dzo ciekawą formację z tego kręgu. największe triumfy, a ich przebój
The Banditos to już znana w bran- „Jak się masz, kochanie" nuży kapelka. Coraz lepsza muzycz- ciła cała Polska I ja nuciłem. Teraz
nie, szukająca ciekawych rozwiąz.ań mam nieco inne preferencje muzyczgrupa przyjaciół, którzy z grania czer- ne, więc chłodniej podszedłem do
pią autentyczną radość.
tej muzycznej prezentacji. Oczywiobota miała być wielkim ście ,,happy- endowego" standardu
dniem dla zgłodniałych do- nie mogło zabraknąć na łowickim
znań wokalriych Łowiczan. rynku, podobnie jak innych przeNajpierw sporo folkloru w wyko- bojów zespołu, że wspomnę
naniu najmłodszych. Należy się cie- „O Mario Magdaleno". Koncert
szyć, że dzieciakom chce się uczest- zagrany dzięki cudowi elektroniki janiczyć w zajęciach zespołów ludo- kim jestkayboard, miał rozgrzać puwych. Okazuje się, że nie tylko Ko- blikę przed kulminacją wieczoru
derkam i
Łowicz
stoi. w osobie pana Krawczyka. Ba, naI bardw dobr.ze. No a potem na sce- wet estradowy duet nawiązał przez
nie pojawił się zespół Happy End, chwilę do repertuaru piosenkarza.
choć słowo ,,zespół" nie najlepiej Publiczność nie kwapiła sięjednak
tutaj pasuje, bo zobaczyliśmy po- do szalonego tańca, więc po lekko
drygujący, ubrany w żółte naramien- wymuszonym bisie nastąpił happy
niki duet. ,,Kanarkowi" Zbyszek end występu Zbyszka i Danusi.
i Danusia co chwila przypominali, A, zapomniałbym o najważniejszym
że wrócili do kraju po cllugoletnim - w końcu wiemy jak brzmi odpopobycie w Stanach Zjednoczonych.
Teraz próbują wrócić na rodzime
estrady, choć nie należy wróżyć temu
państwu większych sukcesów. Niżej podpisany ma stosunek sentymentalny do Happy Endu. Bo wyobrażcie sobie drodzy czytelnicy, że
pamiętam ich występ pr.zed ponad
dwudziestu Iaty, kiedy jako dziesię
ciolatek byłem z rodzicami na wczasach we Władysławowie. Wtedy to
właśnie Zbyszek i Danusia święcili

S

Przy ska, czy też szybszym
reggae trudno było ustać spokojnie pod sceną, tym bardziej, że było dość chłodno.

wiedż na zawarte w megahicie pytanie. Oto ona- „Dobrze się mam,
kochanie". Nie wątpię, że artyści
tak się właśnie mają. Kiedy mili pań
stwo zeszli ze sceny, para eksklukońcuspełniarolę,jakądlaniejprze
zywnych prezenterów rodem z Ło
widziano, a więc miejsca występów
wicza - aktorlra, pracująca w łódz
wszelkich. Tym razem Błonie rozkiej TV Magdalena Michalak i
brzmiały dźwiękami reggae.
sprawozdawca sportowy KrzyszI kto by pomyślał, że to właśnie
tof Miklas - zapowiedziała pokaz
otwierające Jarmark młode forrnarje
sukien ślubnych. A że ładne kobiety
będąjego naijaśniejszym punktem.
w ładnych strojach, chodzące w takt
Pomysłodawcą tego pr.zedsięwzię MENoMINI z Kielc, spokojnymi rytmami reggae oczarowali ładnej muzyki zawsze się podobają, ·
cia był Jarek Michalski, dzięki łowicką publiczność.
widzowie
byli zadowoleni. Zwłasz,

W

Krawczyk stanowczo za dużo mówił w czasie przerw mię
dzy utworami, drażniło to łowicką publiczność, która chciała
przede wszystkim usłyszeć jego najbardziej znane piosenki a nie opowieści np. o córce.

cza, że do kulminacji wieczoru już
tylko kilkanaście minut Zanim jednak na scenie pojawił się Krawczyk
nasty>iło oficjalne otwarcie... IIwającego niemal dwa dni Janruuku. Ojcowie naszego miasta życzyli miłej
zabawy, ciesząc się, że możemy
spotkać się wszyscy razem na Starym Rynku z powodu tak miłego
jak występ cenionego artysty. Nie
spodziewali się biedacy, że Krzysztof Krawczyk będzie dłużej mówił
niż oni, a swój pobyt na deskach
ograniczy do niezbędnego, wokalnego minimum. Przyznam, że wiele
sobie obiecywałem po Krawczyku.
Płyta nagrana wraz z Goranem
Bregovicem była wspaniałym
come backiem piosenkru7.a na polski rynek. Nie żadne disco polo, tylko ciekawe bałkańskie brzmienie,
świetny wokal. Krawczyk znów na
topie. Ostatni krążek to kolejny sukces. Wokalista sięgnął po młodych
muzyków i pokazał znów nową
twarz- świeżą, inną, fajną. Więc wierzyłem, że taki będzie ten koncert.
Ale nie był. Krawczyk zadręczał słu
chaczy jakimiś zupełnie nikogo nie
interesującymi opowieściami. Siedział na krzesełku i miast śpiewać gadał! Niemamnicpr.zeciwkodialogowi z publicznością. Ale wszystko ma swoje granice, swój scenariusz.
Tymczasem wydawało się, że ten
występ to wielka improwizacja.
Rzadko, bardzo rzadko zdarza się,

99-400 Łowicz, Kaliska Sa
tel 0-601-287-274, 0-602-466-874,
(0-46) 830-33-51
(,
\ I

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

.l!l

J

POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE
(dla absolwentów szkół średnich, nauka trwa od 2 do 2,5 roku,
czesne płatne 10 miesięcy)
absolwenci uzyskują tytuły technika w specjalnościach:
- technik ekonomista (finanse i rachunkowość)
- pracownik socjalny (pomoc społeczna, bezrobocie i rynek pracy)
- technik administracji
- technik informatyk
- technik obsługi turystycznej
wykształcenie,

...

l

1ł

I

)I

zawód, praca

W

Bogusław Bończak

ŁÓDŹ ul. Wedmanowei 8
tel. (0-42) 649-10-04, 649-12-23
Filia STRYKÓW, ul. Batorego 23

Centrum Szkół Prywatnych

lRADI X

żeby na takich darmowych, otwartych dla wszystkich imprezach ludzie gwizdali- u nas tak było. „Śpie
waj !" - krzyczeli zdegustowani ło
wiczanie. Usłyszeliśmy oczywiście
największe przeboje Krawczyka
i te starsze, i nowsze. To fajna muzyka, dla każdego. Tyle tylko, że
było jej mało. O wiele za mało. Piosenkarz zaczął koncert punktualnie
i zakończył takoż. Pozostawił niesmak. A moż.e właśnie tak wygląda
jąjego spotkania z fanami? Jeśli tak,
to ja już więcej Krawczyka oglądać
nie chcę. On obraził Łowicz, ja się
obraziłem na niego.
niedzielę znów Jarmark
zawitał na Błonie. Tym
razem na Muszli pokazali się uczniowie łowickich szkół
muzycznych, było wielce sympatyczne śpiewanie dzieciaków z
przedszkoli. No i to wszystko.
Mało? Zapytajcie mszczonowianina czy mieszkańca Kutna. Oni wam
powiedzą. Nie wiem ile kosztował
występ Krawczyka i Happy Endu,
nie wiem, jakim budżetem_ na swoje
święta dysponują takie metropolie
jak Skierniewice czy Sochaczew, że
są w stanie zagwarantować większe
atrakcje. Wiem natomiast, że niedłu
go mieszkańcy naszego grodu będą
do Są,'>iadówjeź.dzić na imprezy muzyczne, bo u nas ich niemal brak, a te
które są, są coraz bardziej żałosne.

tel.nax (0-1'2) 719-91'-23

(·]il 3;11bl
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USŁUGI

• beton towarowy z transportem

W ZAKRESIE:

ELEMENTY DROBNOWYMIAROWE
DLA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO
Z NOWEGO AGREGATU:
• bloczki betonowe
•pustaki „Alfa" (betonowe, keramzytowe)
• stropy „Teriva"

./ wykonywania
wszelkich wykopów
./ zmechanizowanych
robót ziemnych itp.
./ transportu piasku, żwiru
./ wynajmu sprzętu
budowlanego:
- koparki,
- ładowarki,

•nadproża

• przepusty betonowe
• kręgi betonowe i żelbetowe
• płytki chodnikowe
• krawężnik drogowy wibroprasowany
• płyty drogowe „Jomb" i pełne
• płyty dachowe panwiowe
• płyty korytkowe
•płyty stropowe kanałowe od 2,10 do 7.20 mb

- spycharki,
-walce
PRZEDSIĘBIORSTWO

POSIADA
CERTYFIKAT I ZEZWOLENIE
NA OZNACZANIE WYROBÓW
ZNAKIEM BEZPIECZEŃSTWA „B"
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Pogotowia:

INFORMATOR
ŁOWICKI
Telefony:
Taxi osobowe 837-34-01
Taxi bagażowe 837-35-28
Powiatowy Urząd Pracy 837-04-20; 837-03-73
Biuro Rady Miejskiej 830-91-06, 830-91-11
Urząd Miejski: Sekretariat 830-91-51
Awarie oświetlenia ulicznego 830-91-45 do 47;
0606-60-54-94 czynny całą dobę;
(024) 254-45-52 od 9.00 do 17 .OO,
(024) 253-30-96 od 17.00 do 9 .OO dnia następnego;
Urząd Skarbowy 837-65-05
ZUS 837-69-09
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
Zduny) - spotkania w czwartki o godz. 18.00
Punkt konsultacyjny przy Grupie Wsparcia „Przemin<;ło z wiatrem" (przemoc) w Domaniewicach,
czynny: piątek 16.00-18.00, tel. 838-33-11.
Telefon zaufania dla kobiet z chorobami no"".Otworowymi narządu rodnego i sutka 837-37-07,
czynny w poniedziałek od 13.00 do 15.00,
w czwartek od 15.00 do 17.00

Informacje:
Informacja PKP 837-63-11
Informacja PKS 837-42-24
Informacja o numerach telefonów 913
Informacja o numerach; tel. międzynarodowa 9310
Telegramy (nadawanie) 905
Zegarynka 9226
Rozmowy międzymiastowe 900
Naprawa telefonów 9224
Bezpłatna informacja gospodarcza o handlu, usłu
gach, produkcji i wyżs:r.ej użyteczności publicznej, tel. (046) 94-34, fax (046) 322-555

INFORMATOR
I STRYKOWSKI
Głownie:

Filia Powiatowego Urzędu Pracy 719-20-76
Miejski:.
- ul. Młynarska 719-11-51
- ul. Dworska 719-11-29
Urząd Gminy Głowno 719-20-81
Urząd Skarbowy 719-19-01
Taxi osobowe 719-10-14

Dyżury

• Pogotowie ratunkowe - tel. 999
• Dział Pomocy Dorażnej, ul. Ułańska 28,
tel. 837-56-24
- Ambulatorium Pomocy Dorażnej czynne:
w dni robocze w godz. 16-8, 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 w godz. I 6-8; 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

Msze święte
w niedziele i święta:
•Parafia św. Dacba:
7.00, 8.30, IO.OO, I 1.30, 18.00;

Filia Powiatowego Urzędu Pracy 719-84-22
Miejski 719-80-02
Gminy 719-81-49
KRUS 719-95-15
Taxi osobowe 719-81-35

Urząd
Urząd

Informacje w

Głownie:

Informacja PKP 719-10-17; PKS 631-97-06

Apteki:

Pogotowia w Strykowie:
Policja 719-80-07; 997 alarmowy
Straż pożarna 719-82-95; 998 alarmowy
Zakład pogrzebowy 719-86-16
Lecznica dla zwierząt 719-80-24
Zakład energetyczny 719-80-l O
Dyżury

przychodni w Strykowie:

ul. Kościuszki 27, 719-80-34,
- Lekarz ogólny sobota 8.00-12.00 po 12.00 - izba
przyjęć w szpitalu w Głownie
Dyżury

Apteki:
Lowicz- dyżurv nocne:
czw. 26.06. 3 Maja 15
tel. 837-92-11
pt 27.06. Armii Krajowej 2 tel. 837-64-41
sb. 28.06. Bonifiaterska 2
tel. 837-45-55
nd7- 29.06. Stary Rynek 17
tel. 837-42-93
pon. 30.06. Stary Rynek 14
tel. 837-40-91
wt
1.07. Sikorskiego la
tel. 837-42-64
śr.
2.07. Nowy Rynek 36
tel. 837-45-36
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 Rynek 36,
czynna: sb. 8.00-20.00, ndz. 8.00-14.00
Apteka "Księżacka_", ul. 3 Maja 15
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 "Bonlfratenka", ul. Bonlfratenka 2
czynna codziennie od godz. 8.00 do 20.00
AptekaZ.W.Gazowscy,os.Kostka 1, tel. 837-51-32
czynna od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00-19.00, sobota 8.00-14.00
Aptd<a ,.Rodzinna", al Kurkowa 3, tel 830-2ł-57
czynna od poniedziałku do piątku

- 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. 719-10-27

Pogotowia w Głownie:
Pogotowie ratunkowe 7 I0-74-99
Policja 719-20-20; 997 alarmowy
Straż pożarna 719-10-08; 998 alarmowy
Zakład pogrzebowy 719-14-40, 719-30-24
Lecznica dla zwierząt:
- ul. Sowińskiego 3, tel. 719-11-04;
- ul. Łowicka 62, tel. 719-14-40
Pogotowie energetyczne 719-10-60

Urząd

Telefony w Strykowie:

przychodni:

Naprawa telefonów 96-96
Naprawa telefonów publicznych 980

GŁOWIEŃSKI
Telefony w

Pogotowie ratunkowe 999
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 butłowy 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 konserwat. LSM 837-65-58
Zaklad pogrzebowy: 837-53-85,
837-20-22, 837-07-10
Lecznica dla zwierząt:
ul. -Starościńska 5, tel. 837-52-48
ul. Chełmońskiego 31, tel. 837-35-24

• Parafia Chrystusa Dobrego Pasterza:
7.00, 8.00, IO.OO, 11.15, 12.30, 17.00;
• Kościół Sióstr Bernardynek: 8.00, IO.OO;
•Kościół o.o. Pijarów: 8.00, 9.30, I I.OO, 12.30, 16.00;
•Katedra: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00, 20.00;
w soboty godz. 18.00 msza z liturgią niedzielną
• Kaplica seminaryjna: I O.OO
•Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy:
8.00, IO.OO, 12.00, 18.00
• Kościól św. Leonarda:
niedziele IO.OO, 11.30, 17.00

przychodni ZOZ w Głownie:

ul. Kopernika 19, tel. 719-10-27
- lekarz internista: 8.00-12.00

Apteki w Głownie:
MEGA, ul. Sikorskiego 45/47, tel. 719-10-28
czynna: pn.-pt. 8.00-19.00, sb. 8.00-14.00;
ul. Zgierska 27, tel. 719-24-84
czynna: pn.-pt. 8.00-20.00, sb. 9.00-1"5.00;
Konwalia, ul. Lowicka 38, tel. 719-21-31
czynna: pn.-pt. 8.00-19.00, sb. 9.00-14.00;
ul. Kopernika 19, tel. 719-20-12
czynna: pn.-pt. 8.00-19.00, sb. 8.00-13.00;
ul. Swoboda 17/19, tel. 719-44-66
czynna: pn.-pt. 8.00-19.00, sb. 9.00-14.00;
Apteki w Strykowie:
ul. Plater 2, tel. 719-80-41 czynna: pn.-pt. 8.0019.00, sb. 8.00-15.00; ndz. 9.00-14.00;
ul. Kolejowa 11, tel. 719-82-71
czynna: pn.-pt. 9.00-17.00, sb. 9.00-13.00;

w godz. 8.00-19.00, sobota 8.00-14.00
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
Chąśno: pn.-pt. 9.00-14.00, 16.00-18.00,
sb. 8.00-12.00
D!lmaniewice: pn. 10-17, wt. - pt. 8.00-15.00,
sb. 8.00-12.00
Lyszkowlce: 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. 9.00-12.00
Zduny: pn.-pt.8.00-17.00, sb. 8.00-12.00
Bełchów:

Wystawy
• „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.
• „Pocztówki rodzinne z kolekcji Krzysztofa J.
Guzka"; Gminny Ośrodek Kultury w Zdunach.
Wystawa czynna do końca miesiąca.
• „Egipt- od Faraonów do Islamu", sala widowiskowa LOK. Wystawa czynna w dniach 26
czerwca - 3 lipca w godz. 9.00-17.00.

szymanowska

chleb
ziemniaki
marchew
schab bez kości
wołowe bez kości
wołowe z kością (antrykot)
łopatka bez kości
szynka gotowana
salceson
kiełbasa
kiełbasa

zwyczajna
wiejska

arówki
kaszanka

1,97

2,17

2,00

2.30

2,30

2,30

2,20

1,75
1
1,35
1 50/ zek

1,87
1 20
0,85

1,80
1,00
1,20

2,05
150

1,85
110
0,80

2,05
1 70
065

1,90
1 20
0,85

10,20

5,99
5,99
11,99
6,
4,99

7,30
7,\)0
9,30
6,20
3,70
2,80

16,40
14,30
10,90
11,30
13,70
5,30
5,60
7,90
5,20
3,80
2,60
4,90

15,80
14,30
10,90

17,25

250
13,50
11,00
8,50-9,50
10,00
16,00

oo

słonina

kurczak
filet z morszczuka
makrela w dzona
mleko tłuste w folii
masło extra
masło śmietankowe

5,59
10,99
1,30
1,89

masło roślinne

1,99
1,39

ole'

3,65

jaja (szt.)
twaróg

0,25
8,49

2,30
200
450
0,36
8,20

9 ,00
880
11,50
750
550
1,80
6,00
1200
10,00
2,20
2,00
1 80
360
0,20-0,30

11,10
15,30
7,10
5,90
7,90
5,30
3,80
2,30
5,70

1190
1 29
2,27
2,26
1,83
4,73
0,29
9,23

1070
1,29
2,28
2,11
1,57

1590
13,50
10,90
19,00
7,80
7,90
12,50
5,40
4,90
1,90
5,10

14,00
6,00
7,60
9,50
6,00
3,90
529
12

ul. Targowa 14, tel. 719-86-89
czynna: pn.- pt. 8.00-18.00, sb. 8.00-14.00;
ul Kolejowa 33, tel. 719-81-48
czynna: pn.-pt. 8.00-18.00, sb. 8.00-15.00;
Apteka w Bratoszewicach
PL Staszica, tel. 719-89-68
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

26.06.
pt. 27.06.
sob. 28.06.
ndz- 29.06.
pn. 30.06.
'M
1.07.
śr.
2.07.
t:IJN,

aptek w

Głownie:

ul. Łowicka 38
ul. Łowicka 38
ul. Łowicka 38
ul. Łowicka 38
ul. Łowicka 38
ul. Kopernika 19
ul. Kopernika 19

Dyżury

tel. 719-21-31
tel. 719-21-31
teł. 719-21-31
tel. 719-21-31
tel. 719-21-31
tel. 719-20-12
tel. 719-20-12

aptek w Strykowie:

i w Głownie
i w St kowie

079
0,60
1,22
15,97
12,73

1 10
0,70

7,50
9,00
10,50
6,20
4,30

8,29
15,39
7,99
7,19
9,99
5,99
4,59
2,09
4,89

1 35
200

1,35

0,29

1,72
4,70
0,35

0,29

380
0,35

8,80

9,23

7,72

8,19

8,50

392

KRONIKA
WYPADKÓW
Ml108NYCH
urotf.ziCi się w Łowiczu
i w (jf.ownie:
SYNKOWIE
-

205
1,75

2,20

2,30

1,95

1,85
1,35
0,60
1 20

2,00
1,30
0,60

1,89
130
0,60
1,80

11,50
5,30
6,50
6,80
5,50
3 60
2,70
5, 1

17,00
5,70

18,50
8,00
7,50

o

9,70
5,50
4,70
5,30
10,50
10

oo

10,99
1,15
1,49
1,89
1,69
3,35
0,27

0,20-0,30 0,23

8,75

8,00

10,50

1,30
2,40
2,30
1,80
3,60
0,30
8,50

10,90
11,00
1,30
2,20
2,20
1,50
360

0,29
8,00

państwu
państwu
państwu

z Zabostowa Małego
Redyk z Lasota
Ciechomskim z Łowicza
Zbi6kowskim z Kampinos
Staniszewskim z Różyc

ś{u6owafi

so6ie:

ROLNIK SPRZEDAJE
Żywiec wieprzowv:
• Domaniewice (23.06.): 3,00 zł/kg+ VAT;
• Ziewanice (23.06.): 3,20 zł/kg+ VAT;
Żywiec wołowy:
• Domaniewice (23.06.): 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 24.06.2003 r.)
• kierowca kat. D z uprawnieniami
spawacza gazowo-elektrycznego
. • kierowca kat. D - mechanik,
blacharz-tokarz
• kierowca kat. D - mechanik,
elektryk samochodowy
• tokarz z doświadczeniem
• fryzjer damsko-męski
• lakiernik samochodowy
ekonomista
prawnik
inżynier budowlany
robotnik budowlany
nauczyciel języka niemieckiego
główny księgowy

•
•
•
•
•
•

6,50
5,50
2,50
5,50

państwu Gałązkom

państwu

- Wioletta Dzięgielewska z Brzozowa
i Mariusz Walczak z Trzaskowic
- Aneta Grażyoa Krasowska z Głowna
i Tomasz Kucharczyk z Głowna
- Marzena Wawer z Gągolina Płn.
i Mariusz Plichta z Sierzchowa
- Edyta Wojciaszek z Łowicza
i Sebastian Daniel Myszkowski z Łowicza
- Wanda Dąbrowska z Łowicza
i Sławomir Jabłoński z Łowicza
- Aneta Czubak z Łowicza
i Michał Grzywacz z Łowicza
- Joanna Helena Gędek z Łowicza
i Jarosław Grzegorz Latoszewski z Łowicza

9,00
8,00

oo

1 29
2,27
2,26
145
364
0,25

3,36

2,09

27 czerwca:

• godz. 20.00, Klubokawiarnia Tipes Topes,
ul. Podrzeczna 20. „Toga Party".

ndz. 29.06. Stryków, ul. Targowa 14, tel. 719-86-89
czynne od 9.00 do 14.00

2,05
1,90

9,83
1,30
1,92
2,33
1,40

Inne
Płatek.

Kino Bzura
Czwartek. 26 czerwca
• godz. 18.59- DKF „Bez Nazwy" - ,,Elling" - reż.
Petter Naess.
Na ostatnim Warszawskim Międzynarodowym
Festiwalu Filmowym „Elling" dostał nagrod<; publiczności i tak trafił do dystrybucji. To jeden z filmów, po których gęba się człowiekowi śmieje. Mówi
si<; o nich, że są optymistyczne albo, że przywracają
wiarę w człowieka, w przyjaźń. Ten film stopniowo,
ale skutecznie, rozpuszcza postawę dajcie mi wszyscy święty spokój, wszystko i tak jest bez sensu".
Pi•tek- njedzlela. 27-29 czenrq
e godz. 17.00-,,X-Men 2" - film prod. USA
Filmopowiadaowalcewrogówmutantówztym i,
którzy wierzą, że oba światy mogą żyć pokojowo.

1,99
1,67

11,98
18,73
6,64
4,87
7,49
5,67
4,49
2,47
4,07

czerwca:
• kino nieczynne
Wtorek- środa. 1-2 lipca:
•godz. 17.00- ,,X-Men 2" - film prod. USA.
•godz. 19.00 - „Matrix-Reaktywacja" - film prod.
USA.

Imprezy sportowe

ASORTYMENT

mąka

Poniedziałek. 30

Wszelkie informacje sportowe zamieszczamy
w Informatorze sportowym na stronie 32.

Ceny żywności: (dane z 24 czerwca) w Łowiczu

cukier

Sytuacja mutantów staje się jednak niebezpieczna,
gdy niezidentyfikowany napastnik dokonuje zamachu na prezydenta USA. Podejrzenie pada na mutanta.
•godz. 19.00- „Matrix-Reaktywacja„ - film prod.
USA.
W drugiej części trylogii Matrix Neo nauczył się
lepiej kontrolować swoje nadzwyczajne umiejętno
ści, a wokół Zionu zamyka się pierścień Armii Maszyn. Jedynie godziny dzielą ostatnią enklawę ludzi na ziemi przed losem, jaki zgotuje im armia 250000
Strażaków, zaprogramowanych na zniszczenie ludzkości. Matrix sam szuka rozwiązania.

•
•
•
•
•
•
•

murarz
kierowca C+E
nauczyciel jęz. angielskiego
nauczyciel jęz. niemieckiego
przedstawiciel handlowy
szwaczka
technik farmacji
sprzedawcy
pomoc kuchenna
malarz-gipsiarz, glazurnik, dekarz
pracownik z doświadczeniem
w pracy w gospodarstwie
nauczyciel matematyki
kierowca kat. C+E
ekspedytor
instruktor nauki jazdy
nauczyciel jęz. angielskiego
ślusarz-spawacz z uprawnieniami
gaz.-elektr.
elektronik lub elektryk, mechanik
.przedstawiciel handlowy
handlowiec do spisywania umów
pracownik do prowadzenia biura
nauczyciel fizyki
ubojowiec - masarz
asystent kierownika transportu

Odnośnie ww. ofert PUP nie udziela telefonicznie żadnych informacji. Zainteresowani
proszeni są o kontakt osobisty.

nowy

ŁOWICZANIN

26.06.2003 r.
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Walewice

„Krzewino" wystąpiło
wSzydłowcu .

Gabon w czołówce
minioną niedzielę, 15 czerwca
w stadninie koni w Walewicach odbyły się zawody we Wszechstronnym
Konkursie Konia Wierzchowego, w których wzięło udział łącznie 11 klub-ów.
W klasie L, w której startują konie młode
do czterech lat, łącznie wzięło udział
30 koni. Najlepszym okazał się Bogusław
Owczarek na koniu Czagos z Klubu Jeź
dzieckiego w Bogusławicach. Tuź za nim
uplasował się Mariusz Kleniuk na koniu
Browar z Klubu Jeździeckiego Gabon
z Walewic, natomiast trzecie miejsce zajął
Marcin Michałek na Magnolii również

W

z KJ Gabon. W klasie CNC, w której biorą udział konie przynajmniej pięcioletnie,
jednogwiazdkowe, posiadające pierwszy
stopień międzynarodowych umiejętności
uczestniczyło

16 koni. Najlepszym okaPiotr Piasecki na koniu Lublin
z Pogoni Konstancin, drugie miejsce zajął ten sam zawodnik na koniu Abaja,
na trzeciej pozycji uplasował się Błażej
Sinica na koniu Val z LKS Wolta Żół
win, cztery kolejne miejsca zdobyli zawodnicy z Klubu Jeździeckiego Gabon
w Walewicach.
zał się

(mko)

rzewina - dziecięcy zespół ludowy działający w Bobrownikach
przy filii Gminnego Ośrodka Kultury w Nieborowie, wystąpił ńa XVI
Ogólnopolskim przeglądzie kapel i zespołów ludowych, zorganizowanym w
sobotę 21 czerwca w Szydłowcu. Mimo
nie sprzyjającej pogody impreza zgro.madziła 37 zespołów i kapel ludowych
z terenu całej Polski i rzesze wielbicieli
muzyki tradycyjnej, którzy długo oklaskiwali występ Krzewiny, tak iż dzieci

K

musiały bisować. Dziesięcioro człon

ków zespołu pod przewodnictwem kierownika Jerzego Jasiaka wykonały repertuar złożony z wiązanki melodii ludowych z naszego regionu i suity łowic
kiej, a co najważniejsze, konkurowali z
kapelami złożonymi z dorosłych osób.
Obecnie Krzewina wciąż doskonali repertuar artystyczny - mają juź kolejną
propozycje występu, tym razem bliżej,
na festynie w Zdunach, który zorganizowany ma zostać w sierpniu.

(wcz)

Strażacy uratowali łabędzia

OSP Wyborów wygrało wgminnych zawodach OSP
chotnicza Straż Pożarna z Wyborowa zatriumfowała w tym roku
w czasie gminnych zawodów OSP
-w Chąśnie, które odbyły się w minioną
niedzielę, 22 czerwca. W zawodach wzięło
udział 9 z 11 jednostek strażackich istniejących na terenie gminy. W kategorii druhów starszych wystartowało 12 drużyn.
Zawody wygrała druźyna OSP Wyborów. Druga była drużyna OSP Chąśno II,
trzecia drużyna OSP Błędów. Zwyci1<zca
otrzymał puchar, a wszyscy symbolicz-

O

ne nagrody pieni1<żne. Wśród drużyn zło
żonych z juniorów w kategorii wiekowej
lat 14 - 16 chłopców zwyciężyła OSP

Już

G

niektórych powiedzeń. W książce będą
cej mistrzowskim połączeniem dydaktyzmu z humorem, autor w interesujący
i barwny sposób wyjaśnia młodemu czytelnikowi etymologię takich powiedzeń
jak „kłaść po sobie uszy", „cienko śpie
wać", czy „piąta woda po kisielu". Dzieci w większości znały twórczość Grzegorza Kasdepkę, czy to z wydań książ
kowych, czy lektury „Świerszczyka",
była to więc dla nich wspaniała okazja
poznania osoby, która na co dzień ukryta jest za przygodami wymyślonych
przez siebie bohaterów.

(wcz)

nie na drzewach

W

w wieku lat 1O- 13 Skowroda Południo
wa, natomiast wśród dziewcząt w kategorii wiekowej 14 - 16 lat OSPNiespusza. Młodzież: druhowie i druhny otrzymali za swój wysiłek odznaczenia młodzie
żowych druźyn pożarniczych oraz upominki w postaci sprzętu sportowego.

Sobocie ogłoszenia i nekrologi
nie będą już wywieszane na
drzewach - jak to było do tej
pory - gdyż od ubiegłego tygodnia
w rynku stoi słup ogłoszeniowy. Potrzebę postawienia słupa zgłosili wójtowi mieszkańcy podczas spotkań wiejskich, na których wybierano sołtysów.

(tb)

(mko)

Przemysłów, wśród młodszych chłopców

Spotkanie z pisarzem wNieborowie

rzegorza Kasdepkę, autora bajek
i opowiadań, redaktora naczelnego
ubiegły wtorek, 17 czerwca tuź „Świerszczyka", a od dwóch lat współprzed godziną 20.00 strażacy scenarzystę serialu ,,Klan" gościły w piąz łowickiej jednostki Państwo tek 13 czerwca szkoły podstawowe w
wej Straży Pożarnej oswobodzili łabę Nieborowie i Bobrownikach. Spotkanie
dzia, który zaplątał się w pozostawio- organizowane przez Gminną Bibliotekę
ne sieci w zbiorniku wodnym na Czaj- Publiczną w Nieborowie przyciągnęło
kach w Łowiczu. O tym zdarzeniu straż ponad setkę dzieci z klas O-IV. Autor
została powiadomiona przez przypad- błyskawicznie zjednał sobie młodą pukowego przechodnia.
bliczność, która z zainteresowaniem
(mko) przysłuchiwała się jego opowieściom o
pracy nad ostatnią książką pt. „Co to
Sobota
znaczy czyli 101 zabawnych historyjek które pozwolą zrozumieć znaczenie

W

W zawodach WKKW w czołówce uplasował Klub Jeździecki Gabon z Walewic

PRZEDSZKOLA KI I KOMPUTERY. O dwa komputery wzbogaciło się
łowickie przedszkole przy ul. Sikorskiego. Używany sprzęt przekazał
placówce I oddział banku PKO S.A. w Łowiczu. Obecnie w przedszkolu
jest pięć komputerów, na których mogą pracować dzieci - dwa nowe stoją
jeszcze nie rozpakowane. Sprzęt pochodzi z zakupów poczynionych jeszcze w 2000 roku przez radę rodziców i daru Powiatowego Urzędu Pracy.
Przedszkole dysponuje wieloma programami, na których pracować mogą
wychowankowie. Uczą się malować, rysować, poznają litery.
(wcz)

Gmina Bolimów otrzyma dotacię z WFOŚ
18 czerwca na sesji Rady Gminy Bolimów radni jednogłośnie podjęli uchwałę
o przyjęciu dotacji z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 1450 zł, na zadanie pod nazwą Pielę-

mowie. Tą samą uchwałą radni wyrazili
zgodę na przyjęcie dotacji również z

WFOŚ w kwocie 3.000 zł na zadanie
pod nazwą Propagowanie selektywnej

zbiórki odpadów w gminie Bolimów,
gnacja i leczenie lip drobnolistnych ro- powiat skierniewicki.
snących na zabytkowym rynku w Boli(mko)

11D/A11NJPflD11L ~~~w~~1~!~
14" -449
21" - 649
Office 003
AMD Duron Pro 1400+, łyta SIS 740,
USB 2.0, 1xPCI, 2xDIMM/2xDDR
Duża pamięć 256 MB RAM
Graika SVGA 64 MB max.
Szybki Dysk Twardy 30GB 7200 obr.Imin
Karta Sieciowa 10/100 (Internet)

zamówienia
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ŁOWICZANIN

WAKACYJNA AKCJA „LATO Z OSIR '2003"

CZWARTA EDYCJA ROZPOCZ~TA
Tak jak co roku Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łowiczu przygotował wakacyjną
akcję „Lato z OSiR 2003". O tegorocznych imprezach sportowo-rekreacyjnych
z dyrektorem OSiR - Zbigniewem Kuczyńskim roz_mawiał Paweł A. Doliński.
• Przed nami akcja letnia. W jaki
sposób OSiR przygotowuje się dotej
imprezy?
Co roku staramy się z.apewnić młodzie
ży i dzieciom, którzy zostają w wakacje w
Łowiczu, a chcieliby spędzić wolny czas
atrakcyjne imprezy sportowo-rekreacyjnych, które na stałe weszły do Kalendai;r.a
Imprez Sportowych OSiR Łowicz. W tym
roku również przygotowaliśmy duży blok.
Inauguracja odbyła się w niedzielę podczas
Jannarlru Łowickiego tumiejem„plażówki",
któiy rozgrywany był na nowo wybudowanym boisku na Błoniach. Doszedł więc
nam nowy obiekt, który będzie służył
wszystkim mieszkańcom Łowicza.
• Wydaje się więc, że to centrum
rekreacyjne Łowicza będzie organizowane na Błoniach. Nie tak dawno
odnowiono muszlę koncertową, teraz budowa dwóch boisk do plażo
wej piłki siatkowej, być może wkrótce należałoby pomyśleć także o boisku do mini piłki nożnej.
Błonie to są zielona płuca Łowicza. Odnowiona muszla koncertowa, z prawdziwego 7.daneniadojazd, pan Krzysztof Gajda
kończy remont „Szkiełek'', no i oczywiście
Bzura, która w końcu stała się czystą rz.eką,

pojedyncze turnieje, a cykl zawodów, które
nazwaliśmy ,,Małą Ligą Piłkarską". Zostanie ona przeprowadzona w czterech katt>goriach wiekowych: 1992imłodsi, 199G"Jl,
1988/89i 1986187.
W naszych obiektach OSiR-u przeprowadzone 2',0Staną zawody siłowe, cykl wakacyjnego grand pńxŁowicza w tenisie stołowym i tenisie ziemnym, tradycyjnie także
udajemy się w teren: w łowickim Lasku
Miejskim odbędą się imprezy na ścieżce
rowerowej i ścież.ce zdrowia, a na Błoniach
cross rowerowy. Ponadto zainaugurowany
już został cykl plaż.ówki, a skończy się to
wszystko tradycyjnym już finałem.
•Czy finał odbędzie się, podobnie
Zbigniew Kuczyński
jak dotąd w ostatnią sobotę wakacji?
Wszystko to narzuca wszystkim, że wła
W tym roku w ostatni weekend wakacji
śnie to miejsce powinno być kulturalno-sporw
Łowiczu rozgrywane będą Młodzieżo
towo-rekreacyjnym centrum Łowicza.
we MistIZostwa Polski w judo. Planujemy
• Jakie inne propozycje są prze- zatem,zefinałodbędziesiędopiero20wrze
widywane w r<J11ach tegorocznej śniana łowickich Błoniach pod hasłem ,,Poakcji „Łowickie l4to z OSiR 2003"? żegnanie lata". Tego dnia chcemy wspólnie
Są to prz.ede wszystkim imprezy, które ze szkolnym Związkiem Sportowym prz.enam się sprawdziły, podczas których mieli- prowadzić indywidualne mistnostwa Ło
śmy sporą frekwencję. Na pierwszym miej- wicza w biegach prz.ełajowych. Będzie to
scu oczywiście piłka nożna, ale jednak w te jednocześnie inauguracja nowego sportowewakacje postanowiliśmy zorganizować nie go roku szkolnego.
•

dok ze str. 32

Dziewięć
APOIL0-13 (Piotr Sukiennik i Hubert
Grosicki) - KRUSZ\'NKI (Joanna Kruszyńska i Halina Russek) 21 :7, FOTOMIL
Łódź (Piotr Puchała i Tomasz Urbanek) TKKFKSIĘŻAK-BLUFS (Wojciech Więc
kowski i Dariusz Wróbel) 21:9,DZI-KOŚ
Ć OLDBOY (Witold Dzik i Bogdan Kośmider)- PLAŻOWICZE (Karol Brodecki i
Mateusz Dzik) 21:8, TROLLE (Michał
Białas i Bartłomiej Janocha) - GUMISIE
(Michał Świechowski i Michał Pisarek)
21:19, DREAM 1EAM (Michał Wójcik i
Rafał Kret) - SZERSZENIE (Paweł Szwarocki i Tadeusz Daszczyński) 21 :8, SĄSIE
DZI (Marcin Gładki i Sebastian Przybyła)
LECH Złaków Kościelny (Wojciech Wieteska i Tomasz Piwowarski) 26:24, DANONKI Płock (Jacek Jakubowski i Maciej Króli-

godzin przy siatce

SIEDZI - DANONKI

Płock

6:21,

PŁO

MIEŃ - JAKAKOLWIEK 20:22, BOBO-

Rok temu Arek

Gołaszewski

(trzeci z prawej)

wystartował

Srebrny medal Arko
Na stadionie stołecznej AWF
rozegrano IX finał „Czwart~
ków Lekkoatletycznych",
a o zawodach tych
z trenerem UKS Korabka -

Sławomirem Karmelitą
rozmawiał Paweł A. Doliński.

Łowicz), który zajął szóste miejsce z wyni-

kiem 4,80 m
• A jak wyniki zawodników UKS
Korabka?

Najlepiej wypadła Magda Zwolińska

- uczennica kiasY IY, która w biegu na dy-

stansie 60 m uzyskała 9,36 s, co dało jej
dziewiętnasty wynik eliminacji, a pierwsza

• Czy udało się zdobyć medale sz.esnastkaawansowaJadalej.Dopełniszc:zęw stolicy?
ścia, żeby Magda znałam się w półfinale,
zabrakłotylko0,04s.Innydobrywynikosią-

Moim ~piecznym nie udało się sta- gnęla inna uczennica IV klasy-Sylwia Dunąć na podium, ale medal wywalczył w dzińska,którawbieguna600mpoprawiła
W~wie j~~ główn~ch preten~tów , swój rekord życiowy 2:00,85 min, który dał
zZ1ermŁoW1cJ?e1dopodium~Arkad1usz jejsiedemnastemiejsce.Bardzodobrz.erówGołaszewski z. AZS ŁoWicz. W ~e nież zapre7.elltował się czwartoklasista Seskokuwdal rocznika 1991 stanąłnadrugnn bastian Funk, który w biegu na 300 m
mi~scu zdob~jąc srebrny medal finału poprawił swoją życiówkę na 50, 18 co dało
krajowego. Osiągnął rezultat 5,03 m, a do mu ostatecznie szesnaste miejsce. Niecodapierwszegomiejscazabrakłomutylkoośmiu lej uplasował się w biegu na 1000 muczeń
centymetrów. Dzień wcześniej Arek uzy- klasy IV - Michał Karmelita. Typowo
skał 5,15 mi był to najlepszy wynik elimi- nieudany start miała natomiast Paulina
nacji, który stawiał go w roli faworyta. Być Burzykowska z klasy V, która na co dzień
może właśnie ta presja spowodowała, zenie rzuca ponad 40 m nie wytrzymała napięcia
oddał skoków na miarę oczekiwań swoich i nerwowego i w eliminacjach uzyskała tylko
swojego trenera Jacka Szwarockiego. 32 m. Ale mam nadzieję, że w następnych
Reprezentacja Skierniewic wróciła łącz- startach będzie dużo - dużo lepiej.
nie z trzema medalami: złoto w skoku
wzwyż zdobyła Gabriela Trębska (SP 2
• Poziom tegorocznych finałów
Sło'emiewi«e), w która skoczyła najwyżej bardzo wysoki .•.
wśród czwartoklasistek pokonując poTrudno jest nam rywalizować z uczniami
przeczkę zawieszoną na 125 cm. Natomiast szkół sportowych, czy klubów, które od dabrązowy medal wywalczyła w piłeczce pa- wien dawna szkolą. Czy jednak w przyszło
lanto.wej Iwona Myczka z K~zyc, która ści obecni zwycięzcy będą dalej wygiywać
w rywalizacji szóstoklasistek uzyskała to się dopiero okaże. Naprawdę wyniki uzywynik 57 m
skiwana prz.ez niektóre dzieciaki, zwłasz.cza
w biegach długich, jakie uzyskiwali młodzi
• Czy mieliśmy innych finalistów sportowcy to przechodziło ludzkie pojęcie
„Czwartków''?
i c'Zi;f,ć trenerów kiwała tylko głowami. NieDrugim finalistąw skoku w dal byłpiąto- stety nie chodziło tu o podziw, a o zdziwieklasistaz SP I - Tobiasz Sójkowski (AZS nie, że moina tak szybko biegać. . .
•

FRUITE Płock - TEAM RETKI 11:21,
STAMAL - KOLONIA Bednary (Piotr
Garczyński i Sebastian Dudziński) 21: 14.
•RUNDA FINAŁOWA:
Runda I: TKKF BS Głowno (Marek
Trębski i Krzysztof Wróbel) - OBOJĘT
NIE 21:7, BOBO-FRUITE Płock - SPACER W SŁOŃCU (Maciej Ludwiczak i
Zbigniew Sowiński) 21: 10, DZI-KOŚ-Ć f.Jajwyżej z łowickich par uplasoCh~no (Michał Kośmider i Marcin Dubie- wał się duet występujący jako Blanlak)- UNITED STREEf 21: 13, STAMAL cos-67: Kamil Górski (z lewej)i To- MOLESTA (Bartosz Popławski i Rado- masz Słoma.
sław Kowalski) 18:21, OLIMP-CLUB (Jarosław Woźniak i Bartłomiej Erhardt) • KLASYFIKACJA MĘŻCZYŹN
KOLONIA Bednary 21:7, DZI-KOŚ-Ć PO/. TURNIEJU:
OLDBOY - BLANCOS-67 (Tomasz Sło I . .laCeklalCubowski (Danonki)
360
Koszykówka - Ogólnopolski Turniej Kadetów ~
ma i Kamil Górski) 16:21, BIANCO-NERI
Maciej Królikowski (Danonki)
360
(Marcin Suder i Paweł Suder) -FOTOMIL 3. Robert Czubak (Bobo-Friute)
324
Łódź 17:21, DANONKIPłock-RZEMIO
Cezary Bonisławski (Bobo-Fruite) 324'
SŁO Głowno (Michał Stępniewski i Piotr
5. Marek Trębski (TKKF BS)
288
Włodarczyk) 21:7. Runda II: TKKF BS
Krzysztof Wróbel (TKKF BS)
288.
Chełmno . o/Wisłą, 6-8 czenvca. Bar- musieli co prawda opuścić Adrian DyszGłowno - BOBO-FRUITE Płock 21:19,
7. Piotr Puchała (Fotomił)
252 dzo dobrz.e spisali się kadeci łowickiego kiewicz i Bartosz Włuczyński, ale cię
Tomasz Urbanek (Fotomil)
DZI-KOŚ-Ć Chąśno - MOLESTA 21:16,
2521 UMKS Księiak w Ogólnopolskim Turnie- ż.ar gry przejęli Marcin Pełka, Bartek
2 l~ , ju Kadetów, który rozgrywany był nadwi- Burza, Przemek Duranowski i Filip
OLIMP-CLUB- BLANOOS-6716:21,FO- 9. Tomasz Słoma (Blancos-67)
Kamil Górski (Blancos-67)
216 ślańskim Chełmnie. Podopieczni trenera Ce- Gołda. Kadeci Księżaka zajęli więc pierw·
TOMIL- DANONKI Płock 16:21. Runda
216 zarego Włuczyńskiego rozpoczęli co sze miejsce w grupie i wywalczyli prawo
ill:TKKFBSGłowno-DZI-KOŚ-ĆChą , Michał Kośmider (Dzi-koś-ć)
Marcin Dubielak (Dzi-koś-ć)
216 prawda od porażki, ale później było już gry w finale ze zwycięzcą grupy II - fawośno 21:10, BLANCOS-67 - DANONKI
180 znacznielepiej.Wtumiejubrałoudziałosiem ryzowanym Truso Elbląg.
Płock 12:21. Mecze repasażowe - I run- 13.Bartosz Popławski (Molesta)
Radosław Kowalski (Molesta)
180, zespołów, które najpierw rywalizowały w
da: RZEMIOSŁO Głowno - BIANCOI. UMKS Księhlk-VOX Łowicz
Jarosław Woźniak (Olimp-Club)
180 dwóch grupach, a później rozgrywane były
NERI 21 :7, DZI-KOŚ-Ć OLDBOY - KO2. Traso Elbląg
Bartłomiej Erhardt(Olimp-Club)
180 mecze o poszczególne miejsca
LONIA Bednaiy 21: 1O, STAMAL - UNI3. ChKK Chehnno
144
TED STREEf 0:21 (w.o.), SPACER W ł 7.Michał Stępniewski (Rzemiosło)
W swoim pierwszym meczu łowiczanie
4. WAXToruń
Piotr Włodarczyk (Rzemiosło)
144, zmierzyli się z Junakiem Włocławek. RySŁOŃCU - OBOJĘTNIE 21 :O (w.o.). Me5. Junak Włocławek
Witold Dzik (Dzikość-Oldboy)
144 wale prowadzeni są prz.ez bardzo doświad
cze repasażowe- II runda: RZEMIOSŁO
6. Astoria Bydg087.CZ
Bogdan Kośmider (Dzikość-Oldboy) 144 czonego i znanego w środowisku trenera Głowno - BOBO-FRUITE Płock 10:21,
7.ŁKSŁódź
Karol Parys (United Street)
144 Grzegorza Karolewskiego, mecz prakDZI-KOŚ-Ć OLDBOY - MOLESTA
8. AZS Zagaz Koozalin
Marcin Podrażka (United Street)
144 tycznie przez cały czas miał bardzo wy18:21, UNITED STREEf -OLIMP-CLUB
W ekipie Księżaka występowali: Adrian
Maciej Ludwiczak (Spacer)
144 równany charakter, ale rywale wygrali jed~ ,,Łopata" Dyszkiewicz, Bartłomiej ,,Bu7:21, SPACER W SŁOŃCU - FOTOMIL
Zbigniew Sowiński (Spacer)
144 nak go trz.ema punktami 51 :54. W kolejnym rzyk'' Burza, Maciej ,,Pasożyt'' Siemień
15:21. Mecze repasażowe - m runda:
I 08 spotkaniu prz.ewaga ,,Księżaków" już nie czuk, Marcin „Lary" Pełka, Maciej „Vlepa"
BOBO-FRUITE Płock - BLANCOS-67 25.Marcin Suder (Bianco-Neń)
Paweł Suder {Bianco-Neri)
108 podlegała dyskusji i stąd zdecydowana prze- Więcek, Prz.emysław ,,Duran" Duranowski,
21 :15, DZI-KOŚ-Ć Chąśno - FOTOMJL
Piotr Garczyński (Kolonia)
108 waga nad AZS Zagaz Koszalin I 08:27. O Damian ,,Lelon" Lelonkiewicz, Piotr ,,Ma15:21. Mecze półfinałowe: TKKF BS
Sebastian Dudziński (Kolonia)
108 ostatecznej kolejności w grupie decydował larz'' Malarski, Bartosz ,,Bubuś" Włuczyń
Głowno-BOBO-FRUITEPłock 17:21,DAStefan Staszewski (Sta-Mal)
l 08 pojedynek z ChKK Chełmno. Łowiczanie skj, Maciej „Kołek" Kołodziejczyk, Filip
NONKI Płock- FOTOMIL 21 :8. Mecz o3.
Maciej Malangiewicz (Sta-Mał)
108 musieli wygrać siedmioma punktami i cel Gołda, i Jakub Żołędzi owski - trener Cezamiejsce: TKKF BS Głowno - FOTOMIL
Katarzyna Dymek (Obojętnie)
108 ten udało się osiągnąć (59:51 ). W końcówce ry Włuczyński.
22:20. Mecz o I.miejsce: DANONKIPłock
Dominika Marszałek (Obojętnie)
I 08 po „gospodarskim" sędziowaniu boisko
(p)
- BOBO-FRUITE Płock 22:20.

Wygrali z nailepszymi w kraiu

Aut? Nie! Jednak w boisku...

kowski) - BAD BOY's (Krzysztof Jaros i
Tomasz Kosiorek) 21 :2, KRZYWY
UŚMIECH (Marek Flis i Piotr Daszczyń
ski) - PŁOMIEŃ (Rafał Marat i Grzegorz
Demczuk) 18:21, BOBO-FRUITE Płock
(Robert Czubak i Cezary Bonisławski) BĄKI (Piotr Guzek i Wojciech Bejda) 21 :7,
LESZCZE (Adrian Dyszkiewicz i Krzysztof Szwarocki) - 1EAM REfKI (Tomasz
Klimkiewicz i Adam Kotlan;ki) 11:21,
PĄKI-2 (Damian Lelonkiewicz i Marcin
Pełka) - STAMAL (Stefan Staszewski i
Maciej Malangiewicz) 17:21. Runda II:
UNITED STREEf-APOIL0-13 21:19,
FOTOMIL Łódź - EWENEMENT (Łu
kasz Walędziak i Dariusz Kapusta) 21: 11,
DZI-KOŚ-Ć OLDBOY -TROLLE 21 :9,
SZERSZENIE - OBOJĘTNIE (Katarzyna
Dymek i Dominika Marszałek) 12:21, SĄ-

w biegu na 60

m, teraz sięgnął po srebrny medal finału „Czwartków LA" w skoku w dal.
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Lekka atletyka - czwarta runda Ili edycji Ligi Trójboju LA

• PSS SPOŁEM Łowicz - AFERA
Łowicz 2:6 (1 :3); br.: \Y}adysław Sieczkow-

(z prawej)

wywalczył w

tym roku drugie miejsce

wśród

3. Maja Matuszewska (SP 3)
532.
soo·
4. Maja Wasilewska (SP 2)
5. Aleksandra Węglarek (SP 2)
495
6. Edyta Golisz (SP 2)
433
• Chlops;y ·rocznik 1991:
Klasą dla siebie był znowu Arkadiusz
Gołaszewski (SP 2), któryprzebiegł60m
w czasie 8,35 s, skoczył w dal 4,75 m, a w
piłeczkąpalantowąrz.uciłnaodległość45 m.
Łącznie z.dobył 214 punktów i bezproblemowowygrałwklasyfikacjigeneralnejTrój

boju LA Drugie miejsce zajął Mirosław
Jóźwiak-129,atrzecieTobiaszSójkow
ski (obaj SP I)- 122, ale w ,,generalce" z.doich jednak wyprzedzić Paweł Wróblewski (SP 1).
I. Arkadiusz Gołaszewski (SP 2)
839
2. Paweł Wróblewski (SP l)
512
3. Mirosław Jóźwiak (SP 1)
540
4. Tobiasz Sójkowski (SP I)
509
5. Sebastian Jóźwicki (SP 2)
421
6. Lukasz Styczyński (SP 7)
358
• DziewCWą • rocznik 1990:
W ostatnich zawodach najlepszą okazała
się Karolina Sumińska (SP 2) która łącz
nie z.dobyła 201 punktów. W biegu na 60 m
uzyskała czas 9,09 s, w skoku w dal 4,09 m,
a wrzucie piłeczką palantową 42 m. Kol~ne
nńejscazajęły Joanna żaczek (SP7)-182,
i Martyna Czekalska (SP I)- 172. W klasyfikacji łącznej wygrałajednak ta ostatnia
I. Martyna Czekalska (SP I)
655
2. Karolina Sumińska (SP 2)
600
3. Marta Duranowska {SP I) 561
4. Paulina Pawlak (SP 7).
499
5. Patrycja Wójcik (SP 3)
493
6. Paulina Świątkowska (SP 2)
449
lał

• Dziewcz~ta - rocznik 1992:
W czwartych zawodach najlepszą okazała się Sylwia Dudzińska (SP 3), która
z.dobyła 133 pllllkty. Triumfatorka pokonała 60 m w czasie 9,95 s, w dal skoczyła
3,55 m, a w rzucie piłeczką palantową uzyskała odległość 28 m. Druga tym razem
Weronika Wieczorek (SP I), z.dobywając 121 punktówutnymała pierwsze miejsce w klasyfikacji końcowej, a trzecia była
tym razem Magdalena Zwolińska (SP3)
- 114.
1. Weronika Wieczorek (SP 1)
są
2. Zuzanna Łukawska (SP 2)
507
3. Blanka Sokół (SP 2)
447
4. Aleksandra Klimczak (SP 7)
346
5. Marta Wróblewska (SP l)
293
6. Katarzyna Górczyńska (SP 2)
277
• Chłopcy- rocznik 1992:

•

Chłopcy

- rocznik 1990:

Wśród szóstoklasistów, pod nieobecność

Marcina Pełki, najlepszym okazał się
Wróblewski (SP l ), który z.dobył 178 punktów (60 m - 10,18 s, w dal 3,93 mi piłeczka - 34 m), drugi był Józef
Szkup (SP I) - 166, a trzeci Marcin Romanowski (SP 2)- 158. Okazało sięjed
nak, że przewaga, którą wypracował Pełka
w poprzednich zawodach wystarczyła mu
do odniesienia zwycięstwa w klasyfikacji
ge.neralrtj.
l. Marcin Pełka (SP 2)
661
2. Łukasz Wróblewski (SP l)
628
3. JózefSzkup(SP I)
520
4. Jakub Nowak (SP 2)
509
5. Dominik Ziemecki (SP I)
493
6. Mateusz Piekacz (SP l)
489
• DRUŻfNOWE WYNIKI W RUNDY:
1. SP l Łowicz
2996
2. SP 2 Łowicz
2787
3. SP 3 Łowicz
2395
4. SP 7 Łowicz
2262
•KOŃCOWEWYNIKITRÓJBOJU IA:
W klasyfikacji generalnej ,,Dwójka" obroniła swój fotel lidera i po raz pierwszy wygrała w tej imprezie. Przypomnijmy, że w
2001 rokunajlepsz.ąokazalasięSP I - 11142,
prz.ed SP 3 - 10820 i SP 2 - 10064. Rok
później znowu wygrała ,,.Jedynka" - 14963,
prz.ed ,,Dwójką'' - 12882 oraz „Trójką" 11597.
( 15062
1. SP 2 Łowicz
2. SP I Łowicz
14711
3. SP 3 Łowicz
11131
4. SP 7 Łowicz _ __
10249
Łukasz
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Sludwia gra,
czy odpuszcza?

2.

Paweł Wróblewski

•

i 5. kolejka ligi Zduńskiej Ligi Oldboyów

Zduńska Dąbrowa, 18-22 czerwca.
Kolejne mecze Zduńskiej Ligi Piłki Nożnej
Oldboyów przyniosły kolejne niespodzianki. Oldboy Złaków Borowy dopiero w koń
cówce meczu doprowadził do remisu z Fortuną, a dwóch kolejnych porażek do:mali
Radni. Na czoło wysunął się "naszpikowany'' gwiazdami łowickiego futbolu Księi.ak.
4. kolejka:
• FORTUNA Łowicz - SLUDWIA
Złaków Kościelny 8:0 (2:0); br.: Paweł
Kawecki 4, Leszek Mycka 2 i samobójcze

piątoklasistów.

Najlepszą w rywalizacji szóstoklasistek okazała się Martyna Czekalska (SP 1).

SPORT

Pił~a nożna - 4.

DWÓJKA OBRONltA PIERW!ZE MIEJ!U
Lowia., 4 cr.erwca. Na stadionie łowic
kiego OSiR rozegrano czwarte i ostatnie w
tym roku szkolnym zawody w ramach Ligi
Trójboju Lekkoatletyc:mego Szkół Podstawowych Miasta Łowie7a Młodzi sportowcy rywaliz.owali tym razem w biegu na 60
m, *oku w dal i IZUcie piłeczkąpalantową,
a punkty z.dobywane przez poszcz.ególnych
lekkoatletów decydowały zarówno o ostatec:mych klasyfikacjach indywidualnych,
jak i zespołowych. Ostatecznie puchar
prezesa łowickiego AZS z.dobyła w tym
roku po raz pierwszy reprezentacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łowiczu, a statuetki za pierwsze miejsca ufundowane
przez Posła Ziemi Łowickiej i wiceministra rolnictwa - Wojciecha Olejniczaka
wywalczyli: Martyna Czekalska
i Weronika Wieczorek (obie SP 1),
Ewelina Boczek (SP 3), Mateusz
Aniszewski, Arkadiusz Gołaszewski
i Marcin Pełka (wszyscy SP 2).

•

ski i Robert Konikowski -Andrzej Godos 2,
Krzysztof Olko, Krzysztof_Gajda, KrzysztofHaczykowski i Marek Koper.
•. ERS-58 Strugienice - AGRO MA
Łowicz 5:1 (3:0); br.: Witold Guzek 3 i
Krzysztof Miziołek 2 -Tomasz Adamski.
• OLDBOY Placencja • OLDBOY
Złaków Borowy 2:4 (1:3); br.: Marek Czarnocki 2 - Paweł Więcek 3 i Andrzej Workowski.
•ISKRA Łaźniki- KSIĘŻAK Łowicz
O: 11 (0:6); br.: Jan Kowalczyk 5, Sławomir
Mostowski 4, Krzysztof Jędrachowicz i
Witold Kunikowski.
•MCZdlllly-RADNIZduny5:1(3:1);
br.: Grzegorz Majchrzak 2, Andrzej Szymański, Sławomir Lepieszka i Wojciech Florczak - Jerzy Wolski.
Pauza: BATMAN Łowicz.
5. kolejka:
• RADNI Zduny • ISKRA Łaźniki
2:3 (1:1); br.: Robert Ignaczak i Mirosław
Mostowski - Marek Boczek 3.
•MCZduny-AGROMALowiczprzełożony.

• SŁUDWIA Złaków Kościelny AFERA Łowicz nie odbył sit(.

• OLDBOY Placencja • BATMAN
Dariusz Szymanik 4,
Marek Czarnocki 2 i Zbigniew Ambroziak
2 - Robert Kucharek 2.
• KSIĘŻAK Łowicz - PSS SPOŁEM
Łowicz 7:0 (4:0); br.: Jan Kowalczyk 4,
Bogusław Bończak 2 i Krzysztof Jędracho
wicz.
• OLDBOY Złaków Borowy - FORTUNA Łowicz 1:1 (0:0); br.:Andrzej Workowski - Paweł Kawecki.
Pauza: ERS-58 Strugienice.
l. KsiężakŁowicz(3)
4 12 28:1
2. Afera lowifz (I)
4 12 24:5
3. MC Zduny (2)
4 12 17:4
4. Fortuna Łowicz (4)
5 10 . 22:9
5. Oldboy Złaków Bor. (5) 4 8 11 :S .
6. Oldboy Placencja (7) 4 6 23: 13
7. Ers-58 Strugienice (8) 4
6 11 :9 .
8. Iskra Łaźniki (9)
5 6 5:28
9. Radni Zduny (6)
5 4 1:16
10.AgromaŁowicz(lO)
4
I 2:12
l L Batman Łowicz (10)
3
l
3: 15
12. PSS Społem Łowicz (12) 4 O 6:22
13. Słudwia Złaków O3) 4 O 1:23
Już dziś dokończona zostanie 6. kolejka,
a spotkają się: godz. 13.40: Afera Łowicz Agrorna Łowicz, godz. 19.20: Batman Ło
wicz - Radni Zduny i godz. 20.10: Iskra
Łaźniki - Oldboy Złaków Borowy. Pauza:
Fortuna Łowicz.
Natonńast w 7. kolejce w niedzielę 29
czerwca zagrają: godz. 16.00: MC Zduny Słudwia Złaków Kościelny, godz. 16.50:
Księ;żak Łowicz - Agrorna Łowicz, godz.
17.40: OldboyPlacencja-Fortuna Łowicz,
godz. 18.30: Batman Łowicz - Iskra Łaźni
ki, godz. 19.20: RadniZduny-Ers-58 Strygienice i godz. 20. l O: Oldboy Złaków Borowy - PSS Społem Łowicz. Pauza: Afera
Łowicz 8:2 (3:0); br.:

Łowicz.

Paweł A. Dolińsld

Lekka atletyka - XI Biegi Młodych Olimpijczyków

Znowu biegali na lotnisku

Bielice, 14 czerwca. To już jedenasta
edycja rozgrywanych w Bielicach Biegów
Młodych Olimpijczyków, a tym razem
wystartowało w nich ponad 4<XX> zawodniczek i zawodników. Jak zwykle na podsochacz.ewskim lotnisku startowali podopieczni trenera: Mieczysława Szymajdy zUKS
Błyskawica Domaniewice.
W biegu na dystansie 700 m dziewci.ąt z
klas ID zwyciężyła Sylwia Jaros (SP Ska(p) ratki), na dystansie IOOO m dziewcząt szkół

ponadgimnazjalnych trzecie miej są: wywalczyła Anna Kolos (Il W Łowicz), w biegu
chłopców na dystansie 700m z klas IV trzeci
był Damian Sokołowski (SP Domaniewice), w rywalizacji uczniów klas III gimnazjów na dystansie 1500 !'n trzeci był
Rafał Wróbel (Pijarskie GP KP Łowicz),
a Michał Rosiński był szósty na dystansie 2000 m wśród uczniów szkół
ponadgimnazjalnych.
(p)

Najwięcejpunktówwrywalizacjiczwar

toklasistów zebrał tym razem Krzysztof
Zielińskl(SP7)-92punktów(60m- l0,12
s, w dal - 3,61 mi piłeczk.a-44 m). Drugie
miejsce zajął tym razem Michał Karmelita (SP 1) - 69, a trzecie Damian Bąba
(SP3)-67. Triumfatorem tej edycji Trójboju
LA okazał sięjednak Mateusz Aniszewski (SP2).
I. Mateusz Aniszewski (SP 2)
4ll
2. Krzysztof Zieliński (SP 7)
360
3. Damian Bąba (SP 3)
347
4. Michał Ostapowicz (SP 1)
346
5. Marcin Miodek (SP 2)
312
Adrian Tarka (SP 7)
312
• •Dziewczęta - rocznik 1991:
Bezkonkurencyjna w ostatnich zawodach okazała się Ewelina Boczek, która w
biegu na 60 m uzyskała wynik 9,35 s, w
skoku w dal - 4,09 m, a w rzucie piłeczką
palantową 34 m. Ląc:mie dało jej to 208
punktów. Drugie miejsce zajęła Maja Matuszewska - 165, a tJZecie Paulina Burzykowska (wszystkie SP 3)- 159. Ostatecznie po zsumowaniu wyników czterech
odsłon rywalizacji w Trójboju LA wszystkie trzy stanęły na podium, ale kolejność
była troszkę innajak w ostatnich zawodach:
wygrała Boczek, a za nią uplasowały sitt
Burzykowska i Matuszewska.
I. Ewelina Boczek (SP 3)
622
2. Paulina Burzykowska (SP 3)
542

Plażowa piłka

siatkowa - Puchar Dyrektora ZSzOI w Łowiczu

Na inauguracji najlepsi Gospodarze
Łowia.,

14 czerwca. Na nowopowstasiatkowej na
obiektach Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łowiczu odbyła się pierwsza impreza. Uczniowie biorący udział w
zajęciach ,,Przedsiębiorczość" zorganizowali na osiedlu Bratkowice turniej siatkówki dla gimnazjalistów. Nad przebiegiem całości czuwał ich opiekun - Zbigniew Ła

trzech partiach lepsze okazało się trio Ma·
ciej Jędrachowicz, Maciej Kalata i
Tomasz Wasilewski, pokonując trójkę:
Mateusz Wojtylak, Maurycy Uchman
i Piotr Daszczyński 2: I. Zwycięscy
otrzymali Puchar Dyrektor Zespołu Szkół
z-Oddziałami Integracyjnym - Marii Wojtylak. Ekipa z drugiego miejsca otrzymała
Puchar Przewodniczącego Rady Rodziców
ziński.
- Ireneusza Kucharka. Na tnecim miejZasady rozgrywania spotkań nieco sitt scu uplasowały się żądełka (Filip Gołda,
różniły od prawdziwej „plaż.ówki". Dru- Maciej Zieliński i Andrzej Osowski) i
żyna liczyła trzech zawodników i obowią odebrali Puchar Prezesa UKS ,,Rakieta" zywały dowolne odbicia, nie było więc ogra- Stanisława Dańczaka.
niczeń w grze ,,palcami" tak jak w „plaTeraz w wakacje będzie czas na potrenożówce". Organizatorów zaskoczyła na wanie „plaż.ówki" zgodnej z przepisami i
pewno liczba chętnych. Do zawodów zgło następny turniej dla gimnazjalistów powisiło się aż dziesięć drużyn, które rywalizo- nien być już „przepisowy".
wały systemem podwójnych eliminacji (braFOR-RUNDA:
zylijskim). Ten kto przegrywał dwa spo• MIKA TEAM (Piotr Mika, Lukasz
tkania odpadał z turnieju.
Łebski iJakubPłuciennik)-BRACIABRO
Po zaciętych eliminacjach w finale :zmie- THERS (Mateusz Wojtylak, Maurycy
rzyli się Gospodarze i Bracia Brothers. Po Lichman i Piotr Daszczyński) 14:16
łym boisku do plażowej piłki

•PĄKI

(Adrian Dyszkiewicz, Marcin

Pełka i Jarosław Lelonkiewicz)-ŻĄDEŁ

KA (Filip Gołda, Maciej Zieliński i An-

drzej Osowski) 5:15
MECZE ELIMINACYJNE- RUNDA I:
• SISTERS (dziewczęta z GP 2) GOSPODARZE (Maciej Jędrachowicz,
Maciej Kalata i Tomasz Wasilewski)
9:15
• BRATKI (Klaudia Kubuj, Justyna
Dylik i Aneta Jaros) - MANIANA (Bartosz Włuczyński, Adam Kowalik i Michał Wójcik) 19:17
• DHW (Marek Flis, Katarzyna Bu•
dzałek i Maria Gawrońska)· BRACIA
BROTHERS 10:15
• KGK (Katarzyna Jędracha, Gabriela Górka i Katarzyna Czubak) - ŻĄDEŁ
KA 12:15
MECZE ELIMINACYJNE -RUNDA li:
•GOSPODARZE· BRACIA BROTHERS 15:7
• DHW -ŻĄDEŁKA 8:15

MECZE REPASAŻOWE - RUNDA I:
•MIKA TEAM-PĄKI 15:7
• MANIANA • KGK 12:15
• PĄKI-SISTERS 13:15
•BRATKI· SISfERS 11:15
MECZE REPASAŻOWE- RUNDA li:
• DHW • SISTERS 17:fs
•KGK-BRACIABROTiłERS15:11

MECZE PÓŁFINAŁOWE:
• ŻĄDEŁKA· BRACIA BROTHERS 10:15
•GOSPODARZE- DHW 15:6
MECZ O 3. MIEJSCE:
•ŻĄDELKA-DHW2:1(12:15,15:11,

15:11)
MECZ O 1. MIEJSCE:
•BRACIA BROTHERS • GOSPODARZE 1:2(15:9,10:15,8:15)
KIASYFIKACJA TURNIEJU:
1. Gospodarze, 2. Bracia Brothers, 3.
Żądełka, 4. DHW 5-6. Sisters i KGK, 7-8.
Pąki i Bratki, 8-1 O. Maniana i Mika Team.
(Gabi, zł)
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PODSUMOWANIE SEZONU 200212003 W Ili LIDZE KS PELIKAN

ŁOWICZ

Piłka nożna

ŁOWICZANIN

- tabela Ili ligi

zespołów woj. Łódzkiego

TRZYNASTY SEZON ZA NAMI
Zanim przejdziemy do podsumowania
skońcwnego właśnie sezonu, słowo komen-

tarza. Pelikan poprzedni sezon 2001/2002
zakończył na dobrym piątym miejscu.
Wszyscy kibice liczyli re nowy duet trenerski Dariusz Nowacki • Stanisław
Nezdropa, z pomocą rzutkich działaczy,
potrafią stworzyć ciekawy zespół, który
powalczy o górne miejsce w tabeli. Jednak
letnie kompletowanie składu było zupełnym
nieporozumieniem. Testowanowieluzawodników, ale ani Ryuard Tomczak, ani Łu·,
kasz DzJąg, ani Jakub OWczarek nie
trafili do łowickiego zespołu. Opuściło go
natomiast sporo dobrych piłkarzy, którzy
decydowali o obliczu zespołu. Szymon
Pińkowskl, Piotr Bazler, Arek Śwlę·
tosławskl, Michał Adamczyk i Artur
Wyczałkowskl to prawie połowa podstawowego składu białcrzielonych. Bez godnych ich następców zapowiadał się nieciekawy sezon. Ale prezes Wiesław Dą·
browskl z.dolał ściągnąć na ulicę Starzyń
skiego kilka głośnych nazwisk: znany w
Łowiczu Robert $tanklewlcz, inny
drugoligowiec Sławomir l.ewlckl, mający nawet pierwszoligową przeszłość
Austin Hamlet, ściągnięci w ostatniej
chwili z białostockiej Jagiellonii stoper
Robert Rzeczycki i Jarosław Ozie·
cizie, czy z.dolny wychowanek Pelikana
Krystian Bolimowski mieli decydować
o sile „Ptaków". Poza tym wszyscy liczyli na łowicką młodzież i doświadczo
nych graczy, od lat będących filarami Pelikana Jednak sezon 02/03 rozpoczął się
źle, po remisach i porażkach postanowiono
zatrudnić trenera Wiesława Bańkosza i
to był chyba najlepszy transfer naszego klubu. Nowa miotła nie tylko zmobilizowała Najbarwniejszą postacią Pelikana był w tym sezonie Austin Hamlet.
,,starszych", ale znalazła miejsce dla młcr Obok prezes Wiesław Dąbrowski i Krzysztof Gajda.

wNA WYJEŻDZlE:
Zdecydowanie zwycięstwo nad Kozienicami. Wygrać na boisku rywala 3: I to zawsze sztuka, ale zwyciężyć rywala mierzą
cego w II ligę to nie lada wyczyn.

3. NAJStABSZY MECZ
-U SIEBIE:
Niedawna porażka (O: I) ze z.degradowanym juź zespołem Wigier Suwałki. Były
bardzo trudne ,warunki gry, upał, ale nasi
piłkarze nie włożyli w ten mecz choćby
minimum wysiłku co popsuło kończącą sezon fetę.
·NA WYJEŻD7.JE:
Tu nie ma żadnych wątpliwości. Robert
Nowogórski na długo zapamięta datę 8
września 2002. W Pruszkowie musiał aż 6
(!) razy wyciągać piłkę z własnej siatki. Pelikan był wtedy rozbitym, nie stanowiącym
I 1.ektywu zlepkiem słabych piłkarzy. Nie
wszystkim podobał się trener - kolega z ber
iska, nie każdy potrafił (chciał?) zaprezenKapitanem łowickiej drużyny znowu został Robert Wilk (na pierwszym planie). tować pełni swoich umiejętności. Piłkarze
byli w słabej formie, również psychicznej.
dych. Nawet ubytek Dziedzica i Bolimow- remisach i trzech porażkach. Dla porówna- Ale potem na szczęście było już znacznie
skiego a potem w końcówce Lewickiego nie nia jesienią z.dobyliśmy jedynie dziewiętna lepiej.
zepsuł koncepcji Bańkoswwi. Zimą przy- ście punktów; tylko czterokrotnie zwycię
szedł Robert Wiik, który grał świetnie - żając, przy aż siedmiu remisach i czterech
4. NAJLEPSZV PltKARZ
wniósł do zespołu nie tylko umiejętności porażkach. Jak widać, to znakomita wiosna
W tym, roku postanowiłeiii każdego
czysto piłkarskie ale również spokój i der zapewniła nam nie tylko utrzymanie, cowywystępującego choćby 45 minut zawodświadczenie. I to również w durej mierze sokie miejsce w tabeli.
nika oceniać w skali 1-10. Sporo wywozasługa naszego kapitana, re zajęliśmy tak
łało
to kontrowersji wśród piłkarzy, ale
dobre miejsce na mecie sezonu.
2. NAJLEPSZY MECZ
zawodowy gracz musi się liczyć z oceną
·U SIEBIE:
swoich umiejętności. I tak najwięcej punk1. MIEJSCE W TABELI • 5 Dla
mnie wysokie, nie podlegające dys- tów, a więc najlepszym piłkarzem PeliTo jedna z najlepszych lokat jaką osią kusji zwycięstwo nad lokalnym rywalem kana w całym sezonie został Darek No. gnęli białcrzieloni w ciągu trzynastu lat swcr Stalą Głowno. Stal mierzyła w górę tabeli, wacki. Popularny „Pajda" grał przyzwojej gry w mlidze. Lepiej było tylko w sezcr tymczasem to właśnie porażka w Łowiczu icie nawet w tych początkowych, słabych
nie 1991/92, kiedy to Pelikan skończył na przekreśliła głowieńskie sny o potędze. 4:0 dla drużyny meczach. Występujący najczwartym miejscu. Wysokie miejsce za- to prawdziwy nokaut i nawet Bolimowski częściej na lewej obronie najstarszy gracz
wdzięczamy przede wszystkim bardzo sku- w barwach Gosso nie mógł nam zrobić Pelikana, nie popełniał rażących błędów i
tecznej grze wiosną. Licząc tylko mecze roz- krzywdy. Jednak praktycznie wszystkie jak zawsze zostawiał na boisku mnóstwo
grywane w rundzie rewanżowej Pelikan za- wiosenne mecze w Łowiczu stały na nie- zdrowia. Rozegrał 29 meczów i tylko
jąłby trzecie miejsce, z.dobywając 28 punk- złym poziomie i kibice na emocje narzekać Rzeczycki może pochwalić się podobną
tów, osiem razy zwyciężając przy czterech nie mogli.
ilością rozegranych meczów.

Pelikan nailepszy
W wewnętrznej rywalizacji zespołów
województwa łódzkiego najlepszą okazała
się ekipa łowickiego Pelikana, która dzięki
zwycięstwom ze Stalą 4:0 oraz Unią 1:O,
a takre bezbramkowemu remisowi ze skierniewiczanami zapewnili sobie ten prymat.
1. Pelikan Łowicz
4 7
S: l
2. Unia Skierniewice
4
5
3: 2
3. Gosso-Stal Głowńo
4
4
2:7

Najlepszą średnią notę miał jednak Ma·
clej Sowiński. Nasz golkpier rozegrał
jedynie siedem meczów, ale za to na znakomitej średniej - 7,14. Drugi pod wzglę
dem średniej noty jest Bolimowski (6,23)
a potem Wilk (6,07). Ale klasyfikacja ,,najlepszy piłkarz" obejmuje cały sezon i dlatego jak najbardziej ~łużone zwycięstwo listę strzelców wpisał się Rzeczycki i
Krzysztof Durka. Powrót „Katona" do
Darka.
dawnej dyspozycji też był dla kibiców
sporym zaskoczeniem. Przemianowany
na bocznego obrońcę radził sobie nad
Bez wątpliwości Krzysztof Skow· wyraz dobrze. Raz bramkarza rywali
rońskl. Kto by się spodziewał, że „Skow- pokonali: Piotr Gawlik, Michał Pilch·
ron" na mecie ligi będzie trzecim strzel- ta, Tomasz Rembowski, Jarosław
cem rc;iz_grywek? Już pod konie<; rundy Tafllńskl i Grzegorz Durk~.
jesiennej znakomicie współpracował z
Bolimowskiem, tworząc bramkostrzelny
6.
duet. Obawialiśmy się o formę Krzyśka
wiosną, tymczasem napastnik biało-zie
lonych z.dobywał kolejne gole. A już ten
Jarosław Dziedzic. Zakupiony w
zwycięski, strzelony w ostatniej minucie ostatniej chwili miał być liderem zespołu.
meczu ze Zniczem w Łowiczu na długo Tymczasem zagrał jeden mecz i był jedzapadnie w pamięć „ptasiego" kibica. nym z najsłabszych zawodników PelikaSkoW!"oński stał sięjednym z najważniej na w wyjazdowych derby ze Stalą Głow
szych graczy Pelikana i pewnie takim no. Potem doznał kontuzji i więcęj go w
będzie w przyszłym sezonie. O ile nie Łowiczu nie oglądaliśmy.
upomni się o niego jakiś klub z II ligi.
Taki był sezon 2002/2003. Jaki będzie
Krzysiek skromnie zauważył, że jeszcze następny? Na pewno znów trudny, ale
sporo przed nim pracy nad sobą - musi jak zwykle jestem optymistą i myślę, że
poprawić kilka elementów wyszkolenia. czas na poprawę miejsca w tabeli.
Jeśli tak się stanie, przyszłość przed zna- Wszystko w rękach działaczy (wzmockomita.
nienia!) i nogach naszych graczy. O przyKrzysiek zdobył 13 goli, po cztery gotowaniach do nowego sezonu będzie
Wilk, Stankiewicz i Lewicki. Trzy trafie- my na bieżąco informować.
nia były dziełem Hamleta, a dwa razy na
Bogusław Bończak

5. NAJWl,KSZE ODRYCIE

NAJWl,KSZE
ROZCZAROWANIE

Oni grali w Pelikanie - sezon 2002/2003
il.meczów bramki żK
CK
pkt
pkt na mecz
1. Nowacki Dariusz
29
5
164
5,66
2. Styszko Tomasz
28
7
161
5,75
3. Rzeczycki Robert
29
2
2
151
5,21
4. Hamlet Austin
27
3
2
147
5,44
5. Stankiewicz Robert
28
4
4
146
5,21
6. Skowroński Krzysztof
26
13
1
132
5,08
7. Tafliński Jarosław
27
1
5
120
4,44
8. Nowogórski Robert
21
115
5,48
9. Lewicki Sławomir
20
4
1
105
5,25
10. Walczak Jaroslaw
24
5
89
3,71
11. Wilk Robert
14
4
5
85
6,07
12. Bolimowski Krystian
13
4/4
O
81
6,23
13.DurkaKrzysztof
17
2
5
75
4,41
14. Rembowski Tomasz
25
1
1
75
3,00
15. Gawlik Piotr
16
1
2
66
4,13
16. Sowiński Maciej
7
2
50
7,14
17. Durlla Grzegorz
20
2
48
2,40
18. Gospoś Rafał
4
19
4,75
19. Czeczko Dominik
5
8
1,60
20. Plichta Michał
14
5
0,36
21. Kutkowski Paweł
4
5
1,25
22. Dziedzic Jarosław
1
2
0,50
23. Talliński Krzysztof
7
O
0,00
24. Chlebny Łukasz
2
O
0,00
25. Cipiński Grzegorz
1
O
0,00
26. Knera Sylwester
1
O
0,00
Wporównaniu zpoprzednim sezonem ubyli: Michał Adamczyk i Artur Wyczalkowski (obaj Świt Nowy Dwór Mazov.iecki), Krzysztof Papuga (do rezeiw1 Sy!westerPłacheta (Naprzód Jamno), Marcin ONczarek (zakończył karierę), Radosław
Kożlik (Bzura Ozor!lów), Artur Nabiałek (ŁKS li Łódź), Mańusz Gawroński Marcin Janeczko i Arkadiusz Gandzia (Stal
Głowno), Waldemar Szaleniec (Orzeł Nieborów), Sławomir Świstek (unia Skierniewice, Wigry Suwałki), Piotr Bazler
(stasiak Ceramika Opoczno), Arkadiusz Świętosławski (Tur Turek), Szymon Pińkowski (Widzew li Łódź).

Jak to kiedyś bywało...
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Pelikan wciągu tych trzynastu lat rozegrał 445 meczów wIli lidze. z których 181 wygrał.
109 - zremisował i 155 - przegrał. a bilans bramek zdobytych 1straconych wynosi.723:599.
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- 26. kolejka Skierniewic kiej Klasy Okręgowej
I

Niezła wiosno
1. Jagiellonia

SPORT

26.06.2003 r.

Pelikana MIMO '. OStABIEN SOBIE PORADZILI

(1)

55:18
49:24
42:22
48:27
43:30
35;28
35:33
46:31
31:33
39:41
35:37
41:51
28:-49
. 32:44
-40:60
·19:90.

Z. Gwardia Warszawa (2)
3. Okęcie Warszawa (3)

-4. MZKS Kozienice (4)
5. Pelikan Łowicz (5)
6. Gosso-Stal Głowno (6}
7. Mazowsze Grójec (8)

8. Warmia Grajewo (7)
9. MKS Mlawa (10)
10. Unia Skierniewice (9)

n. Leglonovia (11)

12. Znicz Pruszków (t2) .
11 Olimpia Elbrąg (13)
14. Wigry Suwałki (14)
15. Polonia 11. W-wa (\5)
16. HutnikWa„z;awa (18)

20-7-3
17-7-6
15-8·7
15-6-9
12-11·7
15·8-9
12·8-10
12-8·10
11-9-10
12:5~13

9·10..11
10-6·~4

9-7-14
8-8-16
8-4-18
1-2-21

•PEIJKANllLow icz-CZARNIBed - Mariusz Gwiaz.dowicz (43) i Mariusz Zi- 3.1'elikin lll.owk-i{3f
·20 52 67-35
nary 3:0 (0:0)
miecki (89)-Dariusz Wiśniowski (40) i Piotr 4. Unlall Skiemiewice(4)
26 52 73-35
1:0-PiotrGawlik(S7),2:0-ŁukaszCl1leb- Bombała(70).
ó. Orze!Nieborów(5)
26 45 5643
ny (60), 3:0 - Paweł Kutkowski (80).
• NAPRŻÓD Jamno - ORZEŁ Nie- i. Czami Bednary (6)
26 36 53-47
Pelikan Il: Jędraejewski- Knera, Górski, borów 5:1 (4:0); br.: Tomasz Zwierz 3 (li, 7,GKSLysilcowice(7)
26 34 47-47
Gawlik, Morawski - Rembowski, Chlebny, 14 i 57), Grzegorz Borcuch (28) i Andrzej ~-Sierakowianka (8)
26 33 42-49
Cipiński, Plichta - Kutkowski.
Pryk (37) - Krzysztof Ambroziak (51).
Uut17.enkaMokra Prawa (9)
26 30 62-75
Co prawda w roli gospodarzy wystąpili
• SOJAX Boczki - ZRYW Wygoda IO. Naprzód Jamno (11)
26 28 37-69
gracz.e Pelikana Il, ale mecz rozgrywany był 5:0 (1:0); br.: Dariusz Reczulski (16), Ma- 11. Soju Boczki (12)
28 SS-79
16
jednak w Bednarach. Trener Stanisław rek Borl<owski (48) i Dominik Cz.eczko 3 12. Styl Micbowice{lO)
26 '}J 45-67
Nezdropa zdołał z.ebrać tylko dziesięciu (60, 80 i 85).
MacoviaMak6w (13)
26 21 36-68
zawodników, ale mimo osłabień łowicunie
• SIYL Michowice - UNIA II Skier- .14. '!rJw Wygodf:,{11l
26 13 37.79
poradzili sobie z ekipą Czarnych.
niewice 1:2 (1:1); br.: Andrz.ej Perski (I 5)AwansdoIVligi,,przypiec:zętowała"Biał•WIDOK Skierniewice - MACO- Miłosz Łebek (I O) i Damian Szponar (80). ka Biała Rawska, a z kolei do grona uspoVIA Maków 3:3 (0:2); br.: Rafał Okruch 2
•SIERAKOWIAN KA Sierakowice- łów klasy okręgowej dołączy 211owu Ma(55 i 65) i Janusz Szustakowski (80 kamy)- JUIRZENKAM00"3Prawa2:2(1:1); br.: zovia Rawa Mazowiecka. Z „okręgówki"
Tomasz Piechut (12) i Marek Gos 2 (35 i Witold Szyba 2 (30i 49)- Marcin Kazimier- spadly trzy ostatnie z.espoły: Zryw, Maco80).
czak 2.Q8 i 64).
via i Styl, a w ich miejsce awans z klasy A
• BIALKA BiałaRawska-GKSLysz- I. BiałłtBiała Rawska (1) 26 63 90-35 wywalczyły Jutraenka, Astra i Sokół.
kowice 3:2 (2:1); br.: Mariusz Cheba (20), Z-~~ce_(2J .
26 SS 76-48
Paweł A. Doliński

;n.

11.J.1
9-3-3

9.3.3
9-2-4
7-4-4

7-3-5
6·5-4
6-3-6
6-2-7
4-7-4
6-1-8
5-3-7
4-2-9

»-7
3-3-9
0-1-14

1. Jagiellonia B1alystok
2. Okęcie Warszawa
3. Pelikan Łowicz
4.MKSMlawa
5. Mazowsze Grojec
6. MZKS Kozienice
7. Gwardia Wamawa
8. Gosso-Stal GloWno

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

9. Unia Skiemlewk:e

10. Wigry S11walkl
11. Olimpia Elbląg
12.Znlcz Pruszków
13. Warmia Grajewo
14. Legionovia ·
15. Polonia li W-wa
16. Hutnik Warszawa

37
29
Z8

28
24
22
22
22
22
18
16
15
14
14
14

15
15
15

15
15

4

21·1
1s.6

22-10
19-12
19-16
18-11
21-12
21).17
21).19
16-15

11-4-0
8-5-2
6-4-3

8-4-3
6-6-3
6-4-5
6-4-5
6-4-5
6-4-5

5-3-7

1()..25

4-4·7

16-24

4-3-8
3-5-7
3-5-7
4·2·9

18-16

11-18
17-32
7·38

1-1·13

Piłka nożna

OZPN ma co robić do końca
25. kolejka klasy A:
•START Złaków Borowy-ASTRA
Zduny obustronny walkower.
OZPN w Skierniewicach podjął już decyzję w sprawie przerwanego meczu pomiędzy Startem, a Astrą nakładając na obie
drużyny karę walkowera.
Przypomnijmy, że spotkanie derbowe
w Złakowie Borowym zakończyło się
w 66. minucie bójką zawodników i kibiców.
26. kolejka klasy A:
• ASTRA Zduny - VAGAT Domaniewice 5:0 (3:0); br.: Mariusz Ochmań
ski 2, Wojciech Masłowski, Marcin Majchrzak i Gabriel Ochmański.
• SOKÓL Regnów - POGOŃ Godzianów 6:0 (1:0); br.: Marek Abakumiec 2, Paweł Kulig, Emil Staśkiewicz,
Jacek Strulak i Sylwester Kozłowski.
• JUVENIA Wysokienice- POGOŃ
Bełchów 2:1 (0:1); br.: Sławomir Różycki i

Sławomir Leśko - Łukasz Majer.

3. SokórR.egnów (4J
24 46 65-40
•VICTORIA Bielawy- START Zła 4. Pogoń Bełchów (3)
24 43 62-36
ków Borowy 4:1 (1:1); br.: Przemysław .5. VictoriaBielawy(7)
24 37 51-47
Chmurski 2, Maciej Kurczak i Radosław , 6. Sobpol Konopnica (S) 23 34 61-44
Leśniak - Rafał Grzegory.
7. Pogoń Godzianów (8) 24 33 52-61
• JUTRZENKA Drzewce - ISKRA 8. Surfpol Wołucza (6)
23 31 39-39
Bolimów 3:1 (1:0); br.: Łukasz Marat, 9. Iskra Bolimów (9)
24 28 46-67
Marek Marat i Robert Marat - Sławomir 10.StartZłakówBorowy(lO) 24 27 43.50
Sławiński.
li. VagatDomaniewice(II} 24 25 45-61
• SURFPOL Wołucza - SOBPOL 12. Juvenia Wysolcienice(l2) 24 25 21-45
Konopnica mecz przerwany.
l).MebloJ.ll3X~IJrowice(l3) 4 8 29-100
Gospodarze prowadzili do przerwy jUż
Do klasy okręgowej awansowały Ju3 :O, ale wówczas działacze Sobpolu po- trzenka, Astra i Sokół, a w ich miejsce w
stanowili sprawdzić, czy przypadkiem nowych rozgrywkach zagrają spad ·
sędzia nie jest pod wpływem alkoholu. Zryw, Macovia i Styl. Z kole·
Okazało się, że alkomat wykazał u „spra- spadły: wycofany wcześ ·
wiedliwego" 0,64 promila alkoholu - stąd Oil Strzelcew, Meblo
decyzja gości ó nie przystąpieniu do gry gat
w drugiej części meczu.
Awans z klasy
Pauza: MEBLOMAX Zielkowice.
Olimpia Chąsno, W .
l. Tutrzenb'Drzewce (2) 24 ST 66-40 dor Wqla Pękoszewsk
2.AstraZduny(l)
24 4877-33

Piłka nożna
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15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

1. Jagiellonia Białystok
2. MZKS Kozienice
3. Gosso-Stal Głowno
4. Warmia Grajewo
5. Okęcie Warszawa
6. Gwardia Warszawa
7. Pelikan Łowicz
8. Polonia li W-wa
9. Unia Skierniewice
10. MKS Mlawa
11. Mazowsze Grójec
12. Olimpia Elbląg
13. Legionovia
14. Wigry Suwalki
15. Znicz Pruszków
16. Hutnik Warszawa

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

15

38
35
33

30
30

28
28
28
27
26
25
24
24
Z1

11
2

32
25
23
20

20
20

17

17
16
15
14
13
9
8
8
3

33-6

37·10
22.-7
27·13
23-12
25-13
25-13
19-15
17-10
25-12
23-18
21-14
24-18
19-23
19-28
9-37

18-8
23-15
14-14
22-13
21).15
16-18
16-17
21-32
16-23
14-23
12-21
9-26
1()..24
12-28
16-38
10-53

12·2·1
10-5-0
10-3-2
9.3.3
9-3-3
7-7-1
8-4·3
6-4-5
8-3-4
8-2-5
7-4-4
7.3.5
6-6-3
6-3-6
3-2-10
0-2-13

10-2-3
7.4.4
6-5-4
6·2-7
5.5.5
5.5.5
3·8·4
5-2-8
5-1-9
3-6-6
3-5-7
3-4-8
2-3-10
2-2-11
2·2-11
1-0-14

Na pożegnania. · skromniei
•BIAŁKA Biała Rawska - P1 ELIKAN

• SALOS Sieradz _ PELIKAN Lowicz 5:2 (1 :2)
0: 1 - Jakub Papuga (16), 0:2. Jakub Papuga (27).
Pelikan: Kannelita-Trzoska, Kaźmierczak, Wierzbicki, Wojciechowski-Strugiński z·
ki p.,..,"' Mikulski p
B
' Imec ""'J">
- apuga, my.
Siera~ 14 czerwca. To było dziwne
spotkanie. Nasi młodzi piłkarze grali dobrze

Łowicz 1:3 (1:0). I: I - W .arcin Matusz.ew-

ski (51), 1:2 - Jaro•',iaw Burzykowski (60),
I :3 . Błażej 0.-!ińs (70).
Peli.W· dędrzejewski-Jędracliowicz(46
Urblr A.), Wójcik, Pomianowski, Grzegorei<- .,O Olaczek) - Przyżycki (70 Czarnota),~-lis,
Burzykowski, Sekuła - Matu~
szre.,vski, Wożniak (55 Kosiorek). ·
Biała Rawska, 21 czerwca. Leszek
~wiński trener naszych juniorów może
czuć satysfakcję. Jego podopieczni wygrali
wszystkie mecze w lidze, z reguły pokonując rywali w sposób demolując. Rezultaty
dwucyfrowe nie były i.adnąsensacją, aprzeciwnik tylko bronił się_ przed Pelikanem. Za
rok gramy w wy7szej klasie rozgrywkowej
i zobaczymy na co stać biało-zielonych w
pojedynkach z mocniejszymi chużynami.
W ostatnim meczu nie grało kilku podstawowych zawodników. Koniec szkoły, egzaminy, więc trener dał wolne niektórym
piłkaaom. I chyba fakt że wszystkie mecze

wygrywaliróżnicądwóchgoli,bywkońcu

wyraźnie ulec rywalowi. Kolejny raz oka-

zuje się, że dużo lepsze w wykonaniu białozielonych są pierwsze odsłony meczów
Drugie połowy sąjuż znac211ie gorsze.
W Sieradzu od początku dominowali go-,·
ście. Z przodu szalał Przemysław Bur,.~·
aktywnie grał Jakub Papuga. I to właśn• •e

tennapastnikzdobyłobiebrarnkidlaPelik.ana w pierwszej połowie. Gdyby jego pat t-

ner z ataku dysponował podobną skute.'~nością do przerwy wygrywalibyśmy

ro:.·

n!cą ~najmniej pięciu .goli. Bury ~t~
rue w idealnych ~CJach_ fa~te pudło-_
"".~· !ymczasem m1e1scowi grah co~ le
p1e1 1Jeszcze przed przerwą zdobyli kontaktopwego g~la. A padłrzestaonz :zti~ kam~go.
1grac, a si;ra·
~ przerwt~ nasi P
dzaniestrzela11golazagolem. TrenerM1rosław Fiutkowski do dziś nie rozumie jak
jego uspół mógł roztrwonić dwubramkową przewagę i przegrać wysoko. Dobrze,
że to już koniec rozgrywek - przyjdzie czas
na podsumowanie i przeanalizowanie
wszystkich błędów.
BoB

1

- skierniewick a liga okr;~gowa juniorów
,.

- wojewódzka liga nDeyny"

Trzy punkty wtropikach
1. Gwardia Warszawa
2. Jagiellonia Białystok
3. Okęcie Warszawa
4. Pelikan Łowicz
5. Mażowsze Grójec
6. Legior.ovia
Znicz Pruszków
8. Wigry Suwałki
9.MKSMlawa
10. MZKS Kozienice
11. Unia Skierniewice
12. GossO-Stal Głowno
13. Warmia Grajewo
14. Olimpia Elbląg
15. Polonia li W-wa
16. Hutnik Warszawa

- 26. kolejka skierniewic kiej klasy A

1

wygraliśmyniecozdekoncentrowałnaszych
graczy, bo do przerwy przegrywali. Wprawjzie mieliśmy kilka sytuacji, bo np. Marcin
Matuszewski minął już bramkana i nie
·trafił
ł , 'łl<l d
·bramki Bla
pe.
~s ac P1 _o pustej
,
-

że! ~hs przestrzelił z ?w:Xh, ~ ~attyk

Wc~zma~ z trzech i_netrów. Takie J~ak

zachO~e sw?tch p~wprzerw1e z.ganiłi,;h~~ekun1wdrugi~h4?min~~hbyło
już lepiej. Obraz gry się rue zimenił. My

atakowaliśmy, a Białka na swoim małym
boisku broniła się_ wszystkimi' zawodnikami. W SI. minuciewzamiesumiu podbramkowym najwięcej sprytu wykazał Matuszewski. Kolejne dwa gole również wpadly
w tłoku, w ,,.szesnastce" gospodarzy. W 60.
minucie dobrze 211alazł się tam Jarosław
Burzykowski, a w 70.. Golis.
Pożegnalne zwycięstwo skromniejsze niż
zwykle ale kiedy spojrzymy na stosunek
bramek to musimy poczuć dumę, że mamy
takich juniorów. Brawo!
Pozostałe wyniki 22. kolejki:
• SURFPOL Wołucza - UNIA Skierniewice 5:3
•CZARNI Bednary - MACOVIA
Maków4:2
• WIDOK I Skierniewice - JUTRZENKAMokra Prawa7:1
• ASfRA Zduny - WIDOK II Skierniewice 4:3
Pauza: POGOŃ Bełchów.
l. PelikanLowicz{l)
20 60 175-3
2. Astra Zduny (2)
20 42 75-42
3. Widok [Skierniewice (5) 20 33 95-54
4, UniaSkiemiewice(3)
20 32 77-70
5.BiałkaBiałaRawska{4)
20 31 59-63
6.Surfj>o!Wołucza(6)
20 25 56-79
· 7. Jutrzenka Mokra Prawa (7) 20 20 42-68
8.CzamiBednary(IO)
20 20 37-79
9. MacoviaMaków(8)
20 20 37-85
IO. WidokIISkiemiewice(9) 20 19 57-118
11. Pogoń Bełchów (Il)
20 17 51-98

Nowy lowjczanjn. Tygodnik Ziemi Łowickiej. Edycja wspólna z tygodnikiem .Wieści z Głowna i Strykowa". Wydaje: Oficyna
Wydawnr:za .N~wy Łowic.zanin" 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. Kedakci.a w Łowiczu: Redagu)ą: Wojciech Waligórski (redaktor naczelny),
Ewa Mrzygłód-Waligórska (sekretarz redakcji). Dziennikarze: Marcin A. Kucharski, Paweł A. Doliński (sport). Tomasz
Ba los, Mirosł~wa Wolska-Kobiereck a. Marta Kolas, Wojciech Czubatka.
Stale współpracuje: asp . sztab. Witold Janeczek (kronika policyjna). Index: 326097 - dotyczy sieci .Ruch". Redakcja zastrzega
sob~ prawo zmiany tyt.ułów nadsyłanych tekstów oraz dodawania śródtytułów.
OGŁOSZENIA I REKLAMY: przyjmujemy telefonicznie i faxem (tel./fax 837-37-51, tel. 830-34-08) lub osobiście w biurze ogłoszeń,
ul. P!arska 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
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ŁOWICZANIN

Regaty kajakowe z okazji
„Jarmarku Łowickiego 2003"

1. turniej IV edycji Otwartych Mistrzostw Łowicza
w piłce plażowej

DESZCZE

Dziewięć

NIES PO KOJ NE„.
Lowicz, 22 czerwca. Sześć osad wyw drugiej edycji regat kajakowych, które zostały zorganizowane
w ramach ,,.Jarmarku Łowickiego 2003".
Podobnie jak rok temu najlepszymi
„z wiosłami w dłoni" okazali się łowicza
nie Kamil Sobol i Radosław Zyga,
którzy reprezentowali Wyższą Szkołę
Gospodarki Krajowej w Kutnie. Ich zwycięstwo na.pewno nie jest niespodzianką,
w końcu Kamil Sobol to największy chyba w naszym mieście fanatyk kajakarstwa
Teraz postawił sobie za cel pokonanie najdłuższej rzeki Polski - Wisły, od jej źró
dła do ujścia.
Na drugim miejscu przypłynęli studenci Kolegium Nauczycielskiego w Łowi
czu - Piotr Antkowicz i Piotr Kociak,
na trzecim Edyta Bura i Paweł Kurczak, a czwarte miejsce wywalczyła
inna mieszana osada - Dorota Leszczyńska i weteran łowickiego sportu W li Regatach Kajakowych podczas Jarmarku Łowickiego wystartowa- Marian Dymek.
(p)
6 osad, ale najlepsi znowu okazali się Kamil Sobol i Radek Zyga.
startowało

godzin przy siatce

Lowicz, 22 czerwca. Tradycyjnie już
wakacyjna akcja ,,Łowickie Lato z OSiR"
inaugurowana jest turniejem plażowej piłki
siatkowej, który tym razem zorganizowany został przy okazji ,,.Jarmarku Łowickie
go 2003" na nowych boiskach usytuowanych na Błoniach. Turniej spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem - zgłosiło się
aż 36. par z Łowicza i okolic oraz Głowna,
Płocka i Łodzi. Jak się okazało to właśnie
„przyjezdni" zdominowali te zawody. W
finale spotkały się dwie pary z Płocka (Danonk:i wygrały po zaciętym meczu z BoboFruitami), a w ,,małym finale" faworyzowany TKKF BS Głowno wygrał z łódzkim
Fotornilem. Najlepiej z naszych drużyn zaprezentowały się tym razem Blancos-67
(Tomasz Słoma i Kamil Górski) i l)zikość Chąśno (Michał Kośmider i Marcin Dubielak), które zostały sklasyfikowane na miejscach 5-6.

Po raz pierwszy udało się także rozegrać
turniej kobiet, a pamiątkowe statuetki wywalczyły po wyrównanej walce grające
w zespole „Obojętnie" Katarzyna Dymek
i Dominika Marszałek.
• TURNIEJ KOBIET:
Mecz o 1. miejsce: KRUSZYNKI (Joanna Kruszyńska i Halina Russek) - OBOJĘTNIE (Katarzyna Dymek i Dominika
Marszałek) 22:24.
• Kl.ASYFIKACJA KOBIE/'PO 1. TURNIEJU:
I. Katarzyna Dymek (Obojętnie)
20
Dominika Marszałek (Obojętnie)
20
3. Joanna Kruszyńska (Kruszynki)
18
Halina Russek (Kruszynki)
18
•RUNDA EUMINACYJNA:
Runda I: UNITED STREET (Karol
Parys iMarcinPodrażka)- MANIANA 2003
(Mateusz Marszałek i Maciej Więcek) 21:14
dfJk. na str. 29
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X Masowe Biegi Przełajowa-Uliczne im. Marka Kasprzaka

Dwa zwycięstwo domoniewiczon
Kędziora,

była

Tenis stołowy - Indywidualne

~istrzostwa Polski LZS

~i' .

Dziewiąte miejsca

a czwarta
Anna
Nowa Sucha, 15 czerwca. Już po raz
Suchej rozgrywane były Natomiast'wśródmężczyznwygrałMi hM"
11.0Clllllftll 0 ni OW
Masowe Biegi Przełajowa-Uliczne im Mar- Rosiński, który w poprzedniej edycji
Tr asprzaka, po raz kolejny też w zawograł jedynie z nieobesnym tym razem
nie Śląskie, 21-22 czerwca. W Jn. wzięli udział podopieczni trenera kaszem Fabjańskim.
Girnnazjaliści z klas I-II biegali na dy- dywidualnych Mistrzostwach Polski ZrzeSzymajdy. W biegu open
M'Ciężali biegacze UKS stansie 1200 m, a trzecie miejsce wywalczył szenia LZS w tenisie stołowym, wzięla udział
Marcin Kostrzewa.
reprezentacja Powiatowego Zrzeszenia LZS
~kobiet najlepszą okaw Łowiczu, w której składzie znalazła się
Paweł A. Doliński
rokiem Agnieszka
czwórka zawodników UKS Bednary. Bardzo dobrze spisała się w rywalizacji mło
•,;P, Igrzyska LZS Młodzieży Szkolnej
dziczek Agnieszka Abroziak, która zaję Pamiątkowe statuetki za zwycięstwo w miniturnieju kobiet otrzymały: Domiła wysokie dziewiąte miejsce. W turnieju juno Marszałek (z prawej) i Kasia Dymek, występujące w zespole nObojętnie''.
niorów Przemysław Myczka został skla·~'l Domaniewice:Najlepiej z pod- syfikowany na miejscach 25-32, a wśród
Białystt..
Dwubój szachowo-pingpongowy
+renera Mieczysła111 ~....,. seniorów najwyżej spośród reprezentantów
>portowców w<&.,·
< iztwa łódzkiego znalazł się Krzysz10
l<lmatletka M~
>kich Igrzyskach 'Zrh.,".
:ek, który zajął dziewiąte miejsce,
··rvwalcz
>poły Sportowe Młodw:--.
Uczciwekwy walczył pozycję
-"'1
a w reprezentacji województwa i<-(p)
Kozienice, 21 e7.erwca. Tak jak co roku ków łowiczanie wywalczyli dwa pierwsze
malazła się grupa zawodników UKS b-._,
Zdzisław i Paweł Orzechowscy wzięli miejsca: wygrał Zdzisław, a drugie miejsce
udział w dwuboju szachowo-pingpongo- zajął jego syn Paweł. Przypomnijmy, że rok
wym, który organizowany jest tradycyjnie wcześniej kolejność była odwrotna, teraz
erwca - 1 l~pca w Kozienicach. W rywalizacji 35. zawodni- zamienili się miejscami.
(p)
mesiąty w Nowej

·~1

d•k' UKS Bednary

Witkowskiei

Zamienili

ARTEK - NIEDZIELA

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:
Pogodę regionu kształtuje obszar obniżonego ciśnienia,
ale od piątku układ wyżowy. Napływa coraz cieplejsza
i suchsza masa powietrza.

26 - 29.06.2003f.

mperatury max w dzień .

•CZWARTEK:
W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane
•
Płock
do dużego, lokalnie przelotny
Jr
opad deszczu. Widzialność dobra
do umiarkowanej, w opadach słabsza.
+221
+2E
Gostynin
Wiatr zachodni
i północno-zachodni, słaby
do umiarkowanego.
Temp. max w dzień:
Kutno
+ 22°c do + 24°C.
+221+26
Temp. min w nocy:
+221+26
+ 14°C do + 12°c.
•PIĄTEK

ŁOWI Ci

.

Łęczyca

-NIEDZIELA:
Słonecznie, bez
opadów oraz bardzo
ciepło ! Widzialność dobra. Wiatr
z kierunków zmiennych, przeważnie północnych, słaby. Temp.
max w dzień : + 24°C do + 26°C.
Temp. min w nocy: + 16°C
do + 13°C.

Jł

Głowno

bez opadów oraz jeszcze cieplej.
dobra. Wiatr z kierunków południo
Temp. max w dzień: + 26°C do
+ 30°c. Temp. min w nocy: + 17°C do + 14°C.
,;

Elbląg, 14-15 czerwca. W Otwartych
Mistrzostwach Polski w jeździe szybkiej
na rolkach znakomicie zaprezentował się
zawodnik UKS Błyskawica Domaniewice.
Mistrzem Polski seniorów w wieloboju został Łukasz Fabjański. Podopieczny trenera Mieczysława Szymajdy był drugi
na dystansie 300 m, wygrał natomiast na Łukasz Fabjański do swojej kolek500 mi 1500morazbyłdrugina lOOOOm. cji dorzucił złoty medal mistrzostw
(p) Polskim w jeździe na rolkach.

N. Dwór
Maz.

Pruszków
Grodzisk Maz•
Żyrardów

Łowicki

CD

c:
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p
F
c
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Otwarte Mistrzostwa Polski
w jeździe szybkiej na rolkach

mistrzem
Polski na rolkach

l3i +26
ŁÓDŹ

mieiscami

Fabiański

Zgierz

•PONIEDZIAŁEK· WTOREK:
Słonecznie,
Widzialność
wych, słaby.

+23/

się

f

ETEOROLOGICZNA:
o
.l!!
niekorzystny wpryw pogody na nasz ~
żdym dniem stopniowa poprawa. e
ie warunki biometeorologiczne.
~

informator sportowy

Wtorek. i lipca:
.
Piątek. 4 lipca:
• 1O.OO - stadion OSiR w Łowiczu, ul.
• 11.00 - hala sportowa OSiR Nr 2 w
Jana Pawła II 3; wakacyjna akcja ,,Lato z Łowiczu, ul. Topolowa 2 3; wakacyjna akOSiR 2003": II runda turnieju piłki nożnej cja ,,Lato z OSiR 2003": dwubój siłowy:
,,Mała Liga Piłkarska" - rocznik 1992 i młod wyciskanie sztangi i przysiad ze sztangą;
si;
Wtorek, 8 !ipci:
Czwartełl 3 lipca:
• 1O.OO - stadion OSiR w Łowiczu, ul.
• IO.OO - stadion OSiR w Łowiczu, ul. Jańa Pawła II 3; wakacyjna akcja ,,Lato z
Jana Pawła Il 3; wakacyjna akcja ,,Lato z OSiR 2003": II runda turnieju piłki nożnej
OSiR 2003": II runda turnieju piłki nożnej ,,Mała Liga Piłkarska" -rocznik 1988-89.
,,Mała Liga Piłkarska" - rocznik 1990-91;
(p)

