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BRUTALNY
napad w Ostrowie

We wczesnych godzinach wieczornych, kilkanaście minut
przed godziną 20.00, trzej nieznani do tej pory sprawcy z twarzami zamaskowanymi kominiarkami, napadli na starsze mał
żeństwo Jana i Zofię M. z Ostrowa w gminie Łowicz. Jan M.
ma 73 lata, jego żona 71 lat. Po napadzie mężczyzna trafił na
trzydn iową obserwację do łowickiego szpitala (podejrzewano
wstrząśnienie mózgu oraz na leżało opatrzeć rany), zaś kobie·
ta do tej pory ma sińce pod oczami.
L3ma'\kownna m'\_tc.ryzni wcsLłi do

\\3n}

prtt7 napJ~tmló,~.JC80 7ons b}łd

muro"anci:CI m1c~1l.ania. stojące!!O w stojącym bczpo;rcdniCI Pl'ZJ dW<ILc.
v. gl.;bi p<>d"órt~ pr1e1 orwanc dr1wi starym dre-1 nmnym umnku. należą<> on
wc1sc1011c \vc7<śntoj "~·~mszyli pr.111 - równic; do Ps1i<111a M. Kobieta ll>IY·
dopoct.>hn1c gn7cm l1nw1ązym trzy sznlo kr1yki t hnnmdcr" murowanym
dużc .•lle<1arepsy.b1egaj11ccpopoch1or- domku i wla<nic tum skierowała s"oje
„'U. Stursi lud71cdo tcJ pory nic obawiali kroki. NapMmicy pn111d111>0dobnie 1<>"ę wiL) 1y tnk1ch ..J!o,co" 1nawet na noc baczyli lblo;a,ącą >1ę kobietę I UIC7.l11łi
mtZ!lm)"ka1idr7wi. \\'murowanymdom- się na mą w m1c)tf...Hniu . Od ruL.u
l.'U b>l l) lko 73-lctni Jan M. NapastniC) w dr?"1nch1cdcn 2 noch uder7ylJą moc~"•h go pub.l trumą klejącą 1 bili no pi~sc1n w l\l!łr/. "<• ch111lę .imc1la
pi~i.lllli f'O l"Ofl) 1 plecach. Jeden przytomM-.ć. Po ch\\lh była JUZ IU) ·
z mpi,tn1kow trl)m:ll \\ n;ku mctalo\\'11 mana pr>e7 napastnokÓ\\ \\ poZ)cji u~
ndęhqdik11.icdnal. na=z~icnić!U)- czą~ćj . \lęzczy7na b) I ci:1gk bity 1 pywal go Ląd.iii ")<lima \\<Z)-m.ich pie- Ian) u ptemąd.tc ll"<kn / napa>tnikó11
n1"1L) L komo11nó~1. Bandyci pt:I\\· \\ t} n1 c1a<1e pl:1dru11al mieszkanie
dopodoomc dokladnoc w1cdl1cli. ie aile- i n1~c1> I meble W (l<l•1uk1waniu godwic kilktl dni 11c1°"ni<J maticń>111n ode· 1ówk11a"7J1I nawet dr7cć picrL}Dy. kbmlo niewielkiej 11ysokośc1 m1cr;nuy. ż.tcc na łóikach.
dok 1w .-1r. 3
\\ momencie i:dy Jan M. był mnllreto-

Jui 8 lat naszei diecezii
15 marc3 11 Kośc1clc Kntohckun ob- Pa11el li UCZ)rul k<. bp. AIOjlCgo Orc:hodzon:t jc-.t l roczy~to~ 7" 1n.stowa- >LUhka. \\ IOCIOIC~ UStrulO\\ iL-nia d1cccnia Pań\l..ici;o. 011có ten je-i poświęco 1ji. " <obol~. 2< nurca. h\-dnc odpm.ny m.in. obronie 2)c1a. Dla die«zji Io- ,1,. iona Uf'OC.('.) ,,3 m1;;23 S\\ '' baZ) lice
"1ck1cj J"'' h) 1cdnal. d11en SLczególn> katedralneJ. " laor.:1 11c11n~ udział
ze\\ zglo;du ni tCI. ie I\ lat temu po1-.lliła przabtJ\\ u:1tłc całcJ d1a.:e,j1 1'' kmi
dJ~cczja.

J<J ordyn•nu~cm p3ptc.i Jllll

(mwk/

Marzanny )ut się potoptly. ta przyniesiona nad Bzurę przez dz1ec1
pierwszy dzieti wiosny, piszemy na str. 25.
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Dla kogo
mieszkanie?
Do wtorku, 28 marca, ma powstać
I zostać zatwierdzony przez łowic
ki Zarząd Miasta os tateczny ks ztałt
listy osób, który m p rzydzielone
zostaną lokale mieszkaniowe z za·
sobów komunalnych .

D1> poniedziałku. 6 murco, wszystkie
osoby zain1crt">o\\ one. a nicu111gl~dnio
new pi~rw~uj wc~ji \\>tp011111i:mcj li·
st). rnogly sklad11ć o<111olania od dcc)zj1 Zarządu. podjęlCJ 1111 """"ck SpolccmeJ Komisji "11c,1lnn1n\\cJ.d,ialającej pr2} Rad1ic \11e1,k1cj Oo ke>mi-11
wply nęlo Ili "O ud11vl•n Je<zc1c pr1"<1
\\lorkow> m pC1<1cdzen1cm L•rządu
\1i3SLl kom1>J• rno•la ''~ L nlllll ta('<>mać, bov. iem to JCJ 7-'ld.lnicm JC-1 m1.;d~ lnn~m1 opiniO\\UOIC \\nJO~kÓ\\.
zwi:izanych z pr1)dzl3km m1•,1kama.
Tak opn1co11anoc W>t~pnCJ wer>JI li·
sty.Jak 1odmc>1cme "<do od11ul11n. nie
jest lat\\<.

PIENIĄDZE
ginęJy w

TYM

Prawie 1400 abonentów lokaln ej sieci telewizji kablowej
TVM S.A. w Łowiczu, będzie musiało zostać
przesłuchanych w sprawie niedoborów w kasie tej firmy.
Prokuro.tura Rejonowa w LO\\l("tu
niepro11adzi dochod1cn1c 11
doboru. •l" ierdJDflCJ!o" c 11 pl~1.1eh aborwmentnwych Z3 koo)'lln1e 2 ;,,il-.:i telewizji k:iblo11 CJ T\ M S.A . S111 •<rdzo.
n)·nicdobc)rn k3>1cluv. 1cl.1cJ lilu I\ ~t
S.A .. ubc:cuej na \\i~kvo...:1 I0\\1<'k1ch
o>iedh, a naw~! 11 niektórych •kupi~kach
dC1mkó11 jcdnorodzinn>ch. "~n•><I prawic 50 ty-ięcy złotych 'lie JC<l .1cnc1c
1.nany dokładny mech~nizm uvu,111a,
najprowdopOdC1bn1cJ nalcino~c1 . wplacruicpne1 abonenrow low1ckiCJ kablówko
w Lasie tim1y. w cL~sci nic były k>i~go
wane i prtck:vywanc do centralo linny
w wa,.,,,.1111e. Nicktórty nhoncnc1 de·
cydo11alo si~ piacie abonament '"kilka
miesi~cy bąd/ na11tt za caly rok / gol)·
Pr.cy opiatach z gór; kablowko !."'at:ln·
towab. ie p0d11 ).iki nic b.,-J.t dotyczy·

'""'"i•

ly tych abuo~ntó11. którz~ 1ch dul.onah.
Policjil podejrzewa. te 11 la<n1~ t~ p1cmądLc. które winn> b) ly Zo>t•< \\ plaCO[\tł do \\'acv.a" ~-a \\płJconc nic b~ly
stanuv. ią główną <:"l(~ >Ili "-rd.ton~~o
niedoboru 11 kasie lowickic1 lilii T\. M
Prawdopodobną 11 ydajc "~ ró11111e1 policjamom h1po1c:za. że kil" \\ lowickicj
filii TVM S.A. celO\VCI zaniżul lictb~
ahoncmów l dłatego/in11n m<1fkll 1 \\'o.r·
s:Tawy tak•póżno stwicrd11ln niedobór.
DQniesienic o popełnieniu prłcst~p
stwa złożyła wł~mc firma ma1~·t1 „ c1yh
TVM S.A. w Warszawie. \\'ra1 7 donic·

s1enrem o

przcstęp'>ta.\'le pl7cdło1ona

70stnl:i lma nale7nosc1. które 1dnn1em
dyrekcji / "arszawy ZO>lnły wpłacone
prlez abonemów. a nie tt:1tiły na lu1110
firmy.
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Wiosenna promocja mebli!
RABAT~ meble kudtenne S)'5temoWe

1 o~

Bulin posiada uwor z ogronlc~n ł

Od pięciu Juz lat do tego między innymi mikrofonu mówią prezenterzy łowickiego radia. w tym widoczny na zd1ęc1u Daniel lm1e/itiski.
O jubileuszu radia Plus. dawniej Vicioria - czytaj ne str 5

ki em wyplywu unle.moillwlający
wyplyw gazu w przypadku awarii
np: rcduktoro. Za-NÓr z otcctcm.
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PROMOCJA OO KOŃCA KWIETNIA

PUNKTY PRZYJMOWANIA OGtOSZEil DROBNYCH 00 .m.•. a SKLEP AUTO.MOTOP.l'RAHClSZKA TRZOSKl NA UL. Pl.AC KOŃSKI TARG 1: a KWIACIARNIA IKEBANA NA NAROŻNIKU NOWEGO RYNKU I ULKOllEJ; a MINI·
MARKET. UL ARlołll KRAJOWEJ 14 A : • SKLEP OS. DĄBROWSKIEGO 24 ·RAMPA. a KIOSK LOTTO NA OS. BRATKOWICE: • e&URO KREDYTOWE . JOi.ANOA" UL 80Uloł0WSKA 14118111-<, a SKLEP PJAl<KOWSKIEJ W
JACKOWICACH: • SKLEP P. PIECHOWSKIEJ W CttRUSUNlf a SKLEP PPAPIERNIK W KOMPłNIE ORAZ BEDNARACH • SKLEP P.BUROKl W CZATOUNte a KIOSK P lAZIKOWSKlEJ NA RYNKU KOPERNIKA W
KIERNOZI. a SKLEP P. BEJOY W OSTROWIE: a SKLEP P. BĘDKOWSKIEJ W PARMIE: • SKLEP P. MARCZAKA W llREPłE.
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Pieniądze ginęły
1.-0wicka kablówka TVM S.A. JC>l bo·
wiem 1ylko filią dutcj fimiy, WJlllująccj
się dostarc:zllnicm sygnału 1clewizyjnego poprzez sieci kablowe w kilku mias1nch ccntmlncJ Polski; mrędzy innymi
Skierniewicach. Życblinic. Gostynrnre,
Sieradzu. Sierpcu. Lęczycy. M~7C70nO·
wie 1GróJcu. \V kddym 1 tych m1as1 są
oddzielniednnlaJącc fihc. ktorc ro?he7nją
si~ na b1tżąco ' warva'"kl\ centralą.
Kieścislośc1 w rozh~D13Ch ZOS\3ły
zauważone podc73$ kon1roli finansowej.

w TVM

w związku .i: dopu~zczenicm do zaniedbrui odwolany .i:c :.tunuwisk:i zosral
dotychczasowy kierownik hl\1t1cku:j filii kablówki Piotr P. Nastąpi/o :1111a11a
na s1011owisku clu~rc.·lu-:cM'Owef{O SZ<!fa

filii i osob ::wią:a11yc/1: ob.<ł11gq klie11ekq w Biur:e Obsługi Alx111c111a. Ci /11d:i"
j11± 11 11as 111<' prut'llJ'ł - powi•-dzial nam
dVTcktor Marek Korwrn-Kul<va 'war~wskiej dyrekcji T\ MS. A. MicJ ce
popr.tedn1cgo dyrektom Jo" ickicj lilii
zająlJan Kuwara. Mepocf~JlllllJ( ,;roce-

przeprowadzonej" Io" icl.iej kablówce n_1 i komentar.a spra11 :a<:f:i·c/1 pr=cd
rui począ1ku b1c~ccgo roku pr1c/ pra- objęciem pr=e.:e mnie -,1unuwiska • zacowników 7 \\'nr'!>lił\\)
~rLega uowy szef.
PrzypomniJm)'. ,, obonenci 1ej ka·
Pos1ępowanie prowadzone przez
bló„ki tobo\\1ązani są do u1>Jc1anin co- Wydział Krynunalr>) Io" ickicj policJ1
miesięcTnego abonamentu za do'ltare1.a. pod nadzorem prokuratury /mier1u na
nic sygnalu 1clcwizyjneso do swoich razie d() W}jaśnicruu okoliczności pomie!l'1kai1 Za pakiet podstnwowy wstania niedoboru. a " ~1.cz1.:gólnośc1
(osiem pol skoJ~tycznych programów. >l>O~obu działania osób, które ,q odpow tym progr:un lokalny) abonenci zo- wiedzialne za jego powstanie. Dn tcJ
łxmiązani są aknialn1c piacie 11,90 .tło pory nie zosrnly poslawionc nikomu
tych micstęctmc. Pakiet t1\1. relny-43 zarzuty \\ tCJ sprawie. Stanic się to doprogmmy t<lewitJi >alcluamych. w tym piero po zakończeniu pr7c,luchan
programy polsk0Ję>yc„1e 1program lo- "~zystk1ch aboneo1ow. W spr:1wie bę
k:llny kosZIUJC 24.90 zloiych m1e.1ęcz dzie musiał tei w~ pow 1cd/1.C się b1cme. W prrypadku oplal) za cały rok gly re" idcal. powoJ;iny n3 "niosek p<>z góry opiaty ie są n1ivc. \1c;śc abo- licji. Wiadomo JUl lcruL .re J>OSli:JlO"anen1ów wplacala nolcmosc1 7.'1 ebo!UI· nic policyjne" lcJ $pta"1c me ma SZllll>
ment 1elewuyJDY bezpośrednio na kon- akończyć się w Ci;\J,'11 regulaminowych
to TYM S.A. w ł.o„1cru I\ banku Pe- trzech miesi~c» prokuratura pr7Cdłu:i)
kao S.A. Tą częścią pieniędly nik1 w i ęc ten okres o co najmniej n~s1~pnc ll'Z)'
nic mógł manipulowuć. Podobnie przy miesi1tcc. Dla łowickiej po hej i najbardziej
rozliczeniach z l.owicką Spóld.ticlnią uciążliwe będ7ie do~1arczcnic wezwań
Mieszkaniową. za pQśrednictwem k16- i potem przeshlchanic 1400 śwfadk6„.
r~j TVM S.A. dO>lnrcz.1 sygnał w 1zw. którq są abonentami TVM S.A.
pakiecie socjalnym (programy TVP:JeZarówno kierownic1wo łowickiej filii
dy11ka i 01161ka ora1 p.'lkiel programów TYM SA. jak rówmc/ dyrekcja zapewradiowych). Korzystanie z pakietu to niają. że wcwnętn:ne klopoly !inny
opłata 2.90 LI .ai mte>illc - doliczana do związane z wylayc1cm n3dufycia financzynszu. Z. takiego paJ..1e1u korzysia sowego. nic wpłyną negatywnie na J4·
około 600 rodzin mies1kających w za. kość usług, •w1adc7ony<:h przez tę sice
sobach 1-S\1.
(mal:/

I

,

WRYTMIE POR ROKU
Nowy spektakl grupy „Łowiczanie " miał już swoją premierę

Pr:eds1all'io111e '"'"·huje odll'ag<1 od- s1awie111c.1aA1e n-:cha "''s1ed:m~. ale 10 mym wrele ludowych lowickich pie:ini

n1·órco"' 1 m11e111;~·:110Jć. 11;·doby10 "' co '"baczyłem bard'o mi .•ię spodobalo i

,„·,,, 1e ak('ttll{I' /Qwfcklt!, które mówią n

przyśpiewek. lańców

i

obrzędów,

- dliclił si' i nami i;wymi wntźeniami wszyscy wy~t~pujący pojawiajq się w
mi<zej re1<fo11nl11ej odrębm~ifi, 1111w1q:11- jeden z uczestników. Inna obscrwa1or- strojach ludowych. Pr-1cd ka.<dą czc;ścią

jącjcd11oc=cś11/c do Reymoma. Pcyje11111ością by/o tł/u 11111/c obejrzenie spekluldu - pow1cdzial nam 20 marca 1uż po
1)1'cm1~'f'lC nowego przeds1awicnia StoWll1'7)'<7Cnta Reg1onaloego \\ii Un:<!CZC

.l.o" 1c1ame"' S1anislaw Wielec, dlugołclm anunator kult111y łowickiej. kierownik zespołu Rhcho" iacy. Nic iylko JCmu
Pr.rc:dstawienie obejrzała
grupa ponad 350 uaniów Zespołu Szkól
Zawodowych nr 4 no ul. Kaliskiej. których pod konoec olonkowic zespołu 7
łatwością wciągnęli do v,,-,;pólnego śpie
wania kilku łowickich piosenek. Ulatwiły im 10kanki'1ekslcm,jakicornyma·
Ji pr1ed SpekLakiem. Z 1=:ą1k11 11,•dall'll/O 1111 sic. że ~d:ic I<> kolejne przed·
si~ podobało.

Zmarł
Musiał 11mr=<>ł,

ka. Anno , kla,;y Ili powiedziała nato- Edyla Rokicka wyjn.<ninla widzom spekmiast - Były 111ome11m ie 11aprawdt: by· taklu. oczyw1śc1c gwarą, co za moment
lam zaclrn·yc:ona, :wlas=c:a w c:ęści ujrzą.
W czaSJc spekta~lu uwagę widzów
„L.imu ", w J11ort;1 akror:.y zgromad: eni
<tj l'CfZJSCJ li ;ed/lej izhil', pr:y ro!nych zwracali naJmlod>t uczcsm1cy przedstapracaclt Kolorowe <rrojl' łowickie. 11ie. wiema, sic;c1olcu11e bhbuaki Michal i
bicslae 1ło 1ak1eJalrn stal')'Clr chatach - M1chaS1a Stasze" scy. Jak się okazuje
/lłvr:yło 10 mesamottit)' J..llmat. Pr:e:: towarzyszyla 11n na i.«mc mama. Anna
moment byłam na•~et dumna= 1ego. =e Staszewska. t sio>tra. Mart3 StaszewJestem osobq pochml:ącą : lcll'ic:;a.
ska. Mama po\\1cdz1ala nam - Jes1e111
Prztds1a" icme rozpoczyna s1~ wpro- :ach„,·co11a I) 111 ro udało nam się pn;•
wadzeniem widia w (wia1 „Chlopów". gorowac Pr;e: dwa m1es1ącc. po.Vwię
poJawia s1~ W1edy duch Rcymon1a. roz- co111.• na próby. zrobill.lmydohrą robol<:.
brzmiewają pr1.yspicwk1 o pi•arzu. Po- Prezes Stowarzyucnia Teresa Wojda
5 ofercmów prayciągnąl OStaleC?.nie
lem, juk " słynnej k~iążce, W>t,y>tko mówi, że ,J.owictaojc" są gotowi do kow czwanck, 16 marca. przetarg na po·
1ociy się zgodnie? p0rnn11 roku. tyle ie lejnych wystawicti spektaklu.
(ib) siadloSC parkową, znajdującą się w Bozaczyna się ,imą, u konez;y jesienią. Magońi w gminie Zduny· na k1órą w picrwsąm przc1argu, " lutym nie było
\\
ogóle chętnych Kupil ją za kwotę
Mało na Słowiku
o 500 złol~h wyt:.24 od W)'\\OlllWC/cj
W malutkim. ok. IS-OSObo\\')'ln gro- mieszkaniec I.od/i. Zapłacil 25 900 zloAWF). Uprawia) wi<I< dyscyplin >1>0r- nie. odb)lo >i~" P"tlck 17marcaogodz. tych, podczas gdy ccn11 "Y"Olawcza
tu· był w1clokro1nym rckordziStą Pol· 18 " nuli pr') klaszton:e o.pijaró" "')'nos1la 25 400 /lotych. Pozostali
w Lowic>!ll ot\\ane dla wi;zystkich sposki w rzucie dysliem. w larach 1950-51 lkanic
z czoło" ym dLialaczcm lódzkiej uaornicy pn:ctargu pocbli ceny us1a\\)'gl')'\\al" n:uc1c oszczepem 7. Jaou- „Solidamośct"
ZJCJ prerwszcgo o~TCSU. looe ~a. ceny wywoławcze.
szcm Sidło. pchal kulą. naw.:1 skakal Andn:cjem Słowikiem. Spolkanic uwaWSródofcrentów nrc znalazła się
wzwyż 01'117 grnl " lenisa i siatkówkę. Io około dwóch godtrn. Wa')'ta Słowika na osobu z lcrcnu gmrny .~duny am
W Ja1ach 1956-60 byl kapiuinem i cho- w Lowicrn rozpocZQlll cykl <polkań z z lcrenu Low1cza. w1~k„,o,c zarn1crerążym pobk1ci;o Wundcncamu. Najbar· politykami i d1iolacwnii radyblnej
sowanycb pochodziła z Lodzi 1 jeJ okodzicJ żnlowal. ie me dane mu było nigdy wicy. KoleJnyrnr gośćnu mają być Antoni lic,jcdnn osoba 7 I.osku. Wstyscy prtcdMaeicrcwiez IJrui Ols....:wski.
SU!Wili wymagane dokumenty. określowystąpić na olimpind1ic.
Po zakoric1cniu kariery sportowej
osiadl w Po,na"'"· gdzie od lat wykła
dał Oil UIOllCJSZCj AWF, a jego karieru
naukow11 dol'Ó\111)'" ala ;ponowcj. Kil·
ka lat temu t.O>lał uhonorowany tylu·
Iem profc>0ra Odznaczony byl m in.
Krzyicm Kawalcr1krm. Orderem Za.łu
żony M1s117 Spo11u. 01T7Y1Dal także
praktycm1c wst~>lkic odmoczenia rcsono11,e. Na naszych Jamach pisał o nim
" s1ycmiu ubiegłego roku iego prqjaciel z la1 szkolnych 1 s1udcncklcb, wsponu11any S1an1slnw Gar<:arcLyk. Akccntownł Wledy 1c1 prawość Wachow$kiego i jego bezkompromisowo an1ykonm·

Park w Bogorii został sprzedany

Eugeniusz Wachowski

!eby mo~10 było :o1l1k o zmarł}m
"m101orutn1cdzicl~. 19man:aEugeniu·
szu Wachowskim powiedział inny lowfozamn. a 1cra.L poznański dzicnnikar.t sponowy. Stanisla" Garczarczyk.
W pisnncj aktualnie prteL niego książce
„Pelikan tyje nad B7u"l" Garczarczyk
określi! Wachowskleso mianem najlcp><e~o •ponowca w powojennej his1ońi
Low1czn.
Urod1il si~ w Niedżwiadlie, później
b)l llClmcm łowickich szkól. a· nas1ęp
nio >ludcntcm poznińsk1ej WSWF (dzis

„. ·

bcu:=J'Ć}1!1l.O „1e/J;mć

zad:

pro- I

n~ w warunkach prze1argowych. czyli
plan urządzeniu majdująccgo si~ na le·
renie posiadłości 3,S h11 parku. obj~Lego
ochrooą prawną. zatwierdzony pr1e7
Wojewódzkiego Konsorwa1oni Zab)~
kó"'. To co si~ znalazło w pl11me. ore
było najistotmcisze \\ pr1cUltgu. decydowała c~a rproponowana przez ofettntów.
~owy włakic1cl parku zam1Cf'Z3 ro2ebrać :znajdujące się na jego l<.'t1:nie dwa
budynki. które ze względu na 1rag1c1n)
stan techmczny nadają >1c; rylko i wylącmic do rozbiórki 1 po>1&„1ć w 1cb
miejsce nowy dom. arch1tckton1czmc
nawiązuJący do stylu dworku, J&ki tam
s ię niegdyś 'l.najdował.

(lb)

ni~tyczną postaw~.

Pos=b prof. Wachowskiego odbę
dzie się" Po111:u11u w czwanck 23 m:u-ca
2000 roku. p0 mn> '"- u godz. 11.00
1v środn11cJ~k1m ko-K:1clc ś" Marcwa.
(pJ

Profesor llarhm• <~1

11 ro~11

1997

ONcmtCJ'"" ">1>0mnicnie o profi:..orrc. akccntuJ.,C llllcżc Jego osiągnięcia
naukowe. zarrueścnny w nastc;poym NL

prawo/""'

W soboli/ 11 marca nieznani sprawcy zabraH tny strzały z
XVIII-wiecznej figury Matki 8oskl9/ ŁIJSkawef
w koście/1> pijarskim PrawdoPocJobnie byfi to nastoletni ChlOpcy, na ołtarzu zostawili (w foume przepro$zenla7)
czekol~ z bakal1art1J. Na zdJędu po lewej stronie figura w nienaruszone/ post9CI, po p1awej • po uszJ<odzoniach.
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ŁOWICZANIN

Czerw one butle

I

1moina oddawać za darmo
Straż będzie kontrolować rozlewnie i dystrybutorów gazu

Nikl nie będzie nn razie pobierał dodatkowych picnic;d7y za przyJęctC puSICJ czerwonej butli n3 gaz propan-buran Podana prze-L media mfoml3CJa. ze
pus1e butle czerwone będą przyjmowane prL<--i krótki e1as, a później za pnyjęcie przez dys1rybu1ora 1ak1<j butli b'<"
dZlc tncba dodatkowo dopłacie, 1;1niepokoila wiele osób. Telefony z pytanianu odbierano np. w firmie IJ3riuszn Wilkn. dystrybutora fim1y „Super-gaz".
Spr7Cdawane w niej butle są koloru fioletowego. W linnic wiadomo, że od I7
marca nie można JU7 napełniać puslyeh
butli w kolorze C7ctWonym, ale oddawać je b<;dzie mo:ina prawdopodobnie
jes1cze długo. Jak długo? - Trudno po-

-1OGODZIN WtAMYWACZY
-

Komendant, i1Lf/1eklor Adam Ruta pre:entuje d:1ennikar:om ad.--yskany po schwytaniu" larny>.-aczy sprzft

bazy PKS komputery, ale nie zdążyli ich już wywieźć
ze swej meliny na pobliskim „Pekinie"
zpłynem do myBłyskawiczną akcją może pochwalić stawy komputerowe oraz modem, 2 dru- towaną nupro;dce wodq

Złodzieje zdążyli ukraść z

>1ę

Komenda Powiatowa Policji w

Ło

wiczu W jej wyniku udało się jej funk·

cjonariUS7.Dm jut po IO godzinach ująć
sprawców krad21ety, dokonanej w bazie PKS przy ulicy Armi i Krajowej
i odzyskać wart ponad IO 1ysięcy 7lotych ;pnęt komputerowy i ląc7nościo
wy.
Włamanie do bazy PKS m13ło miejsce w nocy z 14 na I 5 marca. Dokładnie
o godzinie 5.50 dyspozytora dytumci:o w komend7.ic poinformował o fakcie
dozorca. pilnujący bazy, który w ciasie
obchodu budynku zauważył wyrwaną
ze ściany kratę chroniącą oknu i wybitą
szybę. Prze1 to okno sprawcy dostali
się do środka. Jak podkreślił w rozmowie z nami kierownik bazy, Wiesław
1..y>, sprawcy w środku niszc7.)lh to oo
stanowiło przcszkod~ w doslllniu się do
pomieszcuń ze sprz~tcm: wybili 6 szyb
w drzwiach. odd7iclających te pokoje
od innych pomicstczei>. W sumie dokonali w ten sposób znj57,ezeń nn dodal·
kowe 250 zło1ych. Z pornieszc1.eń adrnmistracyjnych bazy ukradli dwa 1e·

karki, telefax, 2 aparaty telefoniczne.
Dozorca pilnujący pomieszczeń 1 terenu bazy nic nie słyszał, powodem był
silny wiatr. wiejący w nocy. Niczego
także nic z;iuważyl, ponieważ włama
nia dokonano przez okno, k1órci;o nie
widać z dyspozytorni.
Od momentu przybycia na miejsce
przestępstwa funkcjonariuszy policji
rozpoczęły ,1i;. jak je okrcSh w rozmowie z nami komcndam komendy w Ło
wiczu, Adam Ruta, wytężo11e działania
dochod:enimw'. Ich sklllkiem było to,
te I0.5 god1iny po dokonanym zgło
szeniu policjanci z pislcicm opon zajechali przed budynek, w którym mieszkał jeden l podejrzanych o kradzież.
Mieli ju? wtedy informacjQ. te podejrzani o kradzież mog'lc przygo10wywać
się wbśnie do wywiezienia spr>c;tu poza
l..owicz. D71ało się to w blokach na osiedlu przy ul. Annii Krajowej, czyli na
tzw. Pekinie, niedaleko miejsca kradzieży. Sprnwcy, doslT4eglszy policjamów,
zamkn~l i na klucz drzwi wejściowe i sla·
rając się m10W11ć swoją skórę. przygo-

Wypadek czy samobóistwo

cia nac1yń, starali si~ dokładnie umyć
obudowy skradzionego spro;tu. chcąc
uSIUlllĆ odciski swoich palców.
Po kilku minutach dob11ama si~ do
drzwi policjanci weszli w końcu do środ
ka, gdzie 7atrzymali podejrzanych .
Okazali si~ nimi trzej mężczyini: Cezary B. lat 30, Robcn (;. '3t 23, Cezary S.
lat 22. Wszyst:y aresztowani są mieszk3nc•m1 Łowicza, konkretnie wspomniancJ ulicy Armii Kra1owcj. Byli ju:i,
jak poinfonnowano nas na komendzie,
karani zn kradzieże z włamaniem.
Komendant Ad.am Ruta nic kryl za.
dowolcnia z efektów szybkiego działa
nia swych podwładnych. Nic ukrywał
także. k 1atreymani mog:( być zwiąi>.a
ni z innymi kradzieżami spro;tu kom·
pu1crowcgo, jakie miały miejsce w na·
szym mieście 1 nie wyklucza! zatrzymania kolejnych osób.
B~i«my musieli tera; :alozy(: dr>datkowc :uberpiecu11io w nasrych pomleszcze11iaclr. by wykluczyć kolejne 114amanla. komentuje ki~-rownok bazy PKS,
która w piątek, 17 marca, otrzymała
z powrotem swój sprzęt Oo 1ej pory
innych zabezpieczeń nic było, ubieglo1ygodniowe włamanie bylo pierwszym
w historii tej lokalizacji bazy PKS.
{tb)

wiedzieć,

prawdopodobnie do czasu.

ady ostntni klienci lllkie butle będą oddawać.

Gaz koncernu „British Petroleum'jest
od półtora roku w butlach koloru 7ieloncgo. Od dawna nikt nie oddawał butli
w kolorze curwonym. klienci łowickie
go dysuybutora lak ich butli już me lll3J\.
W czerwonych bullach od środy I 5
marca nie JCSt leż sprzedawany gaz
z !inny „ Trans-gaz", ale puste czerwone bulle b~dą w niej przyjmowane bez
żadnej odpłatności. Gaz tego dysuybutora dowożony jcs1 du Łowicza z rozlewni w Płocku 1Żyrardowie. a bulle są
koloru fioletowego.
dok. na str. 4
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Brutalny napad w Ostrowie
Po kilku minul3Ch Jan M. powicdzinl, cym. Zabezpieczone

zostało

miejsce

?.e 7.najdzie picniądze. 1ylko musi przejść napadu oraz natychmiast rozpoczęto

do starego domu. Został tam rażcm
z toni\ bn11alnie 1.aciqgnięty. W starym
domu mętczyma oddal napastnikom
I SO zło~h. Kobiela COf37 głośniej la·
men1owala i to zaniepokoiło sprawców
napadu. NajW)'l'llinicj pncsuasuni gło
śnym )amcnlowanie111 sprawcy zadowo1111 się łupem o takiej wysokoścH uciekli
z domu. Zofia M. na1ychmiasl pobiegła
do sąsiadów, skąd powwlomiono tcle·
fontC7.llie łowicką policje;.
Pierwszy · radiOWÓ7. przyjechał
na miejsce napadu już po kilku minutach. Był 10 patrol drogowy. który tego
VMczoru pełnił sluibc; na ll'aSie z Warszawy do Pomania w okolicach LowiC7.:I. Na miejsce skierowanych zostało
kilka radiowozów, ekipa dochodzeniowo • śledcza oCllZ patrol z psem tropią-

nasilone kontrole w promieniu kilku kilometrów od domu państwa M Pies tropiący prowadził policjantów przez pola
1ł'\ki w kierunku Pilaszkuwa. Tam ślad,
po około 800 • 850 mc0'3ch, urwał się.
Policja podejr7cwa. ze sprawcy moi;lt
wsiqśćdo samochodu i odjechać.
Od razu do maltcństwa M we1wano
pogotowie ratunkowe. Kobiet<; opa1r10mi;tczy7113 tnitil do
no na miejscu,
szpitala na obserwację z podejrzeniem
wstrząŚnienia mózgu.
Żeby jeszc:e mt bogatych trnj//o, ale
num t)'lkO emerytur~ :ahrali I pobili.
Znlszc;y// mle.clonie i podarł/ plrrry-n~. Kw to wid;lal. tt!by napada/: no tokich ludzi juk my . • komenluJe Zofia
M„ ciągle z trudem dochodzi do >iebie
(mak)
po tym, co ją spotka Io.

w

Kolejna tragedia na torach w pobliżu ul. Legionów
Pociąg osobowy relacji Kutno • Ło
wicz potrąci! w czwanek. 16 ma.rea
o godz. I5.05, idącei;o wzdh1ż torowiska w okolicach ulic Legionów i Sem ina·
ry1ncj w Łow1cru, 111~7.czyzm; w wicku
około 50 lat. Wypadek Z<Urzyl st~ na
łuku torowi<ka. Maszynista nie był
" stanic wC?e•n1c1 dostrzec pies1ego,
o gdy już go wl>aczyl, nic byl w stanie
zatrzymać rozp(dzooego poci'l!,>u. Nalciy dodać, że jechał z dopu.ucz3Jn~
na 1ym odcin~-u prc;dko;ci11i1ym <amyrn
nie 1łamal przcp1s6w. dal zresztq syi:nal dźwiękowy, j~>dnak człowiek nic
udsunąl się od torowiska.
Oo soboty. 18 mnrca low1ck1cj policji
ruc udawało się ustalić tożsamości m~t
ezymy. Osmtecznic jednak ok01.alo si~
1~ był to 50-letni Sylwes1er F., m1csz·
kający w dziclmcy Korahka w Lowiczu.
Prokurator Rejonowy w l..owiczu zlecił
\V)'ko11anie sekcji 1włók, która muic
być pomocna W USlaieniu OSta1ecznej
pr7yczyny zgonu i pozwoli również
prLybliżyć si( do odpow1edz1 na pytan1e. czy było to zaplanowane samobój-

ezy 1cż rueszczęśliwy wypadek.
Kilka osób z dzielnicy Korabka. korzystających z nielegalnego przejścia przez
lory w pobli żu miej sca wypadku. widziało tego dnia m~.nę, spacerują
cego nieopodal 1orowiska. To b;ł dobry
c/o„·iek. wyt:h<„,..a/ dwojlcę d:itti. pracował na gospodarce. Cie.s:r) I się u nas
no ulicy dobrą opi11/ą . powied1rnla nam
sąsiadka m~~.czyzny. Jeden z jego znajomych, lnńry 1ego dnia go odwiedził
mówi. t.e 1ego dnia rm;żczyma był pod
wplywcm alkohotu. Szczegóły jednak
zostaną poznane dopiero po wynikach
sekcji zwlok.
Przypomnijmy, że w pobliżu tego
wiaduktu od kilku już lat praktycznie
cu roku zdarza się co naJIDDicjjeden wypadek śn11enclny. Potcnc1alm samobój·
cy wykorzystuJą fakt, ie pociągi w l)'lll
miej~cu rozwijają duże prędkości (nawet do IOO kilometrów na godzinQ)
i nawet po szybkim dostrzrleniu osoby na torach maszynista nie JCSI w sta·
me zatrzymać pociągu
{mak)
StWO,

kronika ·~

policyJna ·

• 14martaw1-1C1U rut KPP 21lm·

mpowiadomiona o włamaniu do sklepu

sponowcao. skąd nieznani sprawcy skra·
dli •P•Zęt komputerowy or.• :ikcesoria
sportowe na sum~ 5.000 zł na $?.kod~
Haliny M.
• T<!!"samego dma mtalo mtcJ<CC wb·
mruuc do golo;bnika w gm. Nitboc6"> skąd
nieznani sprawcy skmdli ~i;b1• w ilo5c1
ok. SO szt. o wartó.lc:i IO.OOO zł na szkodo;
Henryk> D.
• 14 marca w lowic2U mtalo miejsce
"ł3m3nie do zakładu U'lugo" ego, sl:J\d
nieznani $pr:>WC)' slcr:lh wicnrlci i inne
narz~z1a o wartści I.OOO li na .szkodę
Krzysztofa P.
• 15 marw mialo miejsce wl<unaniedo
sklcru 'f>Oiywczcgo w gm. Zduny, $1:J\d

słodycze. an. chemiCZM o wan. 3.liOO

xt.

na 5'1<00; GS SCl1 Zduny.
• l 6 marca miało m1ejset włamanie
do sklepu przemysłowego w t..owiczu, skąd
sprawcy skradli an chemiczne o wano«:i
ole. SOO zł na szkodo; PSS Społem. Dwóch
rnlocfy\:hsprawcówwbmania,miCS2bitców
Lowicz.., z0st3ło 1.atnymanych w bezpośrednim pościgu.

pm:m~owc o "':lnołci UOO zl"" u.kuclę Jerzego T.

• 18 mareo nieznani •l'rawcy dokonoh
w Lowiczu ro>hoju na osobie nieletniego
Radosława G„ kradn~c mu p1cn1qd1e w
kwoc„ 3 zl
• 19 nurca m1alo mi<jscc wbmanic do
WK w Lo\YJC2U, sąd nie2nllni sprawcy
'kradli przekaźnik clektryc1.ny o warto!ci 5.000 zł.
• Tego samego dnia w gm. Domnnić
wicc mialo mieJscc wlumanic do znkladu
łiyzjaslcicgo. sklld nie1ll3ni sprawcy slmt·
dłi su=ti do "'®w o WllllMci 700 il
na u.kÓdę Agnieszki K.
• 20 mmn w Lowiczu miało miejsce
włamanie do PPI IU, skąd nieznani spraw·
cy skradli 2 komputery i fax ogólnej wartości ok. 12 OOO tł na modę prudslę·

• Tego samego dnia miało miejsce wła
manie do sklepu spofywcugo w m. Nieborów, s"4d nic=i sprawcy skiadl1 •rt. spoiywcu o nicus~łoncJ dotąd wartO<Sct na
szkodi; GS Nieborów.
• Tego "8JTlCgG dnia w &m· Lys7.k0\\1Ct
mi31o miejsce włamanie, skąd sprawcy sl-111dli rozrzumik obornika o wano§ci ok. 4 OOO
zł, na u.kodę Andrttj• F.
• 17 marca w to..iczu miało mtOJSCC
"IOJn1111ic do samochodu osobowego Fi•t blOf'Stil..11.
Ptm10, sl:J\d ni=:uu s~wcy skradi radiolł">stkie osoby. ltórrt mogl;by pomóe
odlWarz.acz w11rtcści 400 zł na szkodę Mu- \'' '"'"'· !pmwnch prosimy o osobisty l11b
ffl•fonicz11y /,(>111(1/a z Komendą Powilllorn1s7.ll P
•
• 18 marca w gm. Klcmozia miało mi<j- wą Policji w Lo111c;u
Oproco"ul
mcznanisprawcyslcradl1kasc1yzp~· scc włamanie do sklepu spozywci.ego, Uąd
asp s:iab. Wiwld Jan«:dl
mi "11no;ci ok. 600 zł otu papierosy, niezna111 sprawcy skradli an. Spofyl'uc 1
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Dentyści dogadal i
się z Kasą

KTO DO SYDNEY Pijane
I CZYW OGÓLE wagary
Architekt stadionu olimpijskiego przerobi
Dom Polski pod kątem łowickiej ekspozycji?
ca. Mo;iliwe, ie zapadną wtedy wiążące
cwenrunlncgo terminu
wyjazdu jak i osoby, która poleci do Australii. Mou si~ równicź okllZ:lć,jak zamaczył w rozmowie z NL jeden z czlon·
ków Z3rządu. że nic bc;d7ic to w ogóle
potrzebne.
Najbardziej scnsacYJn• 1 najprzyjminicjsza jest jednak inna wiadomość. Otóż
bezinteresowne, gratisowe wykonanie
projektu przeróbki i n:monru Domu Pol~kiego w Sydney zaproponował Edmund
Obiała - znany na całym świecie i doceniany polski archirekt. ÓSllłLnic jego dzido
to projekt stadionu ohmp1jsk1cgo w Syd·
ncy • głównej areny wrześniowych
igrzysk
Bunnisrrz Ryszard Budzalck już spotykał się w Wars2:1w1e z archucktcm,
Edmlllld Obiała, ocukujc teraz na przcds1awienie przez miQSIO koncepcji zmian
wyglądu budynku, lióre będzie dyskutowane na wspomnianym posiedzeniu
Zarządu Miasta. 29 maren
(mk. 1b)

Nic jest jeszcze rozstizygni~ta sprawa
ewentualnego wyjazdu do Sydney pr7ed·
swwłciela miasta na rekonesans pomies7..C7~ wystawienniczych Low1C?;1 na czas
lemicj olimpiady. Spowodowała IO mię
dzy innymi ofc11a. zlożonll na posiedzeniu Zarządu Miasta we wtorek 21 marca
pncz by lego radnego miejskiego Wojciecha Groncckiego. Zaproponował on, 7c
16dzka finna Gus1 Pol (której JCSI w1ce·
prezesem) 1ajmująca si~ produkcją clcment6w wystroiu wn~trz i wyrobów pa·
picmiczych sporządzi nieodpłatnie kilka
koncepcji zagospodarowania pomicsz·
cul1 polonijnych pod kątem Lowicza.
w technice symulacji komputerowej .
Koncepcję swojąjak nam wiadomo przy·
goiowuje t.'lkże poproszony o 10 zn311y
łowicki anys1a malarz Andncj Bit!Tl.1cki Skor:eysiają oni z kolejnych uzupclmaj~cych m31criał6w, w iyrn kaset wideo jakie zost~ną pmsłane 7 Syducy do
Low1c1A1 (dotm:ć miały w środę. 22 mnrca). rropozycJc mają być gotowe jut na
wtorkowe posiedzenie Zarządu 29 mGr-

już decyzja eo do

dok. :" s tr.J

Czerwone butle moina •••
Firma •.Precyzja" spr7edaic gn7. w
bullach kol\lru seledynowego. Kolor len
je>t od patdticm1k3 1999 roku firmowym kolon:m ,.Centrogazu"'. do Low1c1a butle są przywożone z rolłewm pod
Piorrkowcm. lnfom1acji na lemat kon·
tretncj daty. do kiedy mo7Jta oddawać
cum one bude. fuma nie otrzyma la. ale
Pl7)'JmUJC je na razie bez problemu.
S1amsław Kapuściński z n:fcmtu koniroh Państwowej S1rafy Po2nmej w Lowiczu podał nam podstaw~ prawnq pnc·
prowadwnych zmian. Jest 10 ro1porzą.
dzcnie ministra gospodarki 1 dnia
6.09.1999 roku w sprawie bczpiec1eń·
siwa i higieny pracy pT?.)' mag11zynownniu, napełnianiu i rozprowadzaniu guów
płynnych Par 16 ust. 2 tego ro~
d.!onia mówi. le nie można napełniać ga·

zcm płynnym butli. których powłoka ma
kolor czciwony. Przepis len miał karencjęprawną i od 17 marcn wszedł wżycie.
Jak tw1crdz1 Stanisław Kapuściński spraWOJCSIbardziej skomplikowana nii mo7.e
sic; nam wydawać, ponieważ wiele osób
posiada wgar.lŻa(h lub innych miejscach
butle od wielu lat nie ufydcowanc. a więc
równicż od dawna nic legalizowane.
Wprowadzenie jednolitego koloru diadanego ro:zlcwnika oraz irwałych cech
na butli 0Kn:ślijednoznaC20ie k1o jest wlasciciel~m butli i musi ponosić koszt usu·
wania ewentualnych usterek. Straż Poźama bc;dzic pn:eprowadzała kontrole
wśród dys1:rybu1orów orai w rozlewniach, czy gaz nic jcsl sprzedawany
wcurn"Onych bud•ch i czy st one odpo{mn*)
wiednio oznakowane

Siedmiu nlełelnich będących
pod wpływem alkoholu ujawniła
łowicka połlcja podczas kontrołl
prowadzonych we wtorek, 21 mar·
ca czyli pierwszego dnia wiosny.
Najmłodszy zatr;:ymany miał I 4 fal
i około j•:d11ego promila alkoholu we kiwi.
Mó„·11 11a111. u "')pil kilka piw i Io tych
mocmej.ttyclt„. ·opowiada JanlL<Z Gr;:e.
gory, policiant odpowiedzialny za Spr.I·
wy 7Wll\DDC z mcłcmimi.
Najwięks~ zawaność alkoholu we
ktwi miał l6-la1ck71..owicza -1.6promila. Pozos1ali ujawnieni nieletni w wieku
od lódo 1 71atm1cliodokołojcdncgodo
około I .S promila alkoholu we krwi. W
stosunku do ws:eys1kich wymienionych
nieletnich sporządzony bę_dzie wniosek
o zagrożeniu dcmornl1zacją i rostanie skierowany do Sądu Rodzinnego. Oprócz 1..-go
Komenda Powia1owa Policji wystosuje
pismo do s1koły z informacją o fakcie
zatrzymania ich ucznia bc;dącego pod
wpływem alkoholu ()(zy\viście o całym
zajścmJu>od wtorku wiedzą rodzice, któr'll' bądżmus1cłi osobi!.:1eodebrać swoje
pociechy ~komendy bąrl7 też spotykali
po<lswoimidrzwiamipolicjan1ówdoslllr·
czających 1m d?Jcci do domu.
Oprócz tego w ramach akcji prewcncyjncJZ\\1'17.l'tOCJZp1<.•rwSZ}mdnicmwiosny policjanci wyłcgnymowali ponad 30
nielemich Kontrolowane były miejsca
zgrupowań mlodziefy, m.in. parki (Aleje
Sienkiewic:a~ Park Saski oraz Bloni3). fm..
"iamic i bary oraz dworce PKP i PKS.
Pośrednio· od jednej z zatrzyma11ych
osób · policjanci dowiedzieli się O sklc·
pie, w k1órym nie Icm im ucz~szcującym
do S?koly podslawowej spr7.edany zostal alkohol TCl"U trwa usll1lanic czy lak
było f~cznic Jcteli informacja pom.icrdzi się. skierowany zostanie wniosek do kolegium do spraw wykroczeń
0 ukaranie osoby. kióra alkohol sprzeda·
la. Po dccyrji kolegium policja umicrza
wys1ąpić do Un:~u Miejskiego z wnioskiem 0 comięcie koncesji na sprzcd:•ż
alkoholu pr-1.cz ten sklep.
W akcję prewencyjną w pierwszy
dzieli wiosny zaangażowanych było
IS pohcianiów.

Łowicz,

ul.

1 ofert wplym;ło na konkurs ogłoszo.
ny przez Lódzką Regiona lną KasQ Chorych w peiu 7.awarcia umów na świudczc
nie usług stomatologicznych 1111 1ercnie
powiaru łowickiego. Koperty z rymi ofer·
1am1 otworzone zoSIJlly w pomcdnalck
20 marca, dzień później 1ocryły s11; ze
s1omatologam1. W chwm obecn~j 11mo1.y
:Miały wy11egocjo1wv1e. po=oswly

nam
tylko sprawy 1edrnicwe - ocenia pmbieg

ncgocJnCJI dyrektoroddziału Kasy w Skierniewicach Zbigniew Figal Ka$11 Chorych
podpisze umowy z wszystkimi oferen·
tami. a są 10: Danu1a Kopczyńska-Ma·
la~ka 1 Lowic1.a, Wiesława Grabowic1
7 Domaniewic. MalgorZ31a Lindorfz Lo-

wicza, Mańa Ziółkowska·foks z Lowi·
cza, Renata C ichańska 1 Lowicza. Marta
Labiliska-Polocka z Lowicza, Hanna
Plichta z Lowicza. S1omatolodry wynegocjowali ilośt punktów i stawki;, a usłu
gi wynikające z umowy z Kasą Chorych
będą mogli świadczyć JUŻ od I k\\ictnia.
Jednocześnie Kasa Chorych będzie
prowndzib monitoring wc~lu sprawdzenia. czy dosll(pność do bezpłatnych
świadc:ień s1oma1ologicznych będzie dla
pacjentów wys1arczająca. ktcłi okaże
sic;, że jest s1omatologów no len:nic L-0wicw i powiatu 1.hyt mało, będzie ogloszon)' kolejny pn:e1arg,
(mwk)

dok.. :e str. I

Dla kogo mieszkan ie?
Komisja odwied7.a mics7kanin i roz·
mawia oa temat syruacji lokalowej
z mics1koncami. O tym q kto.V trafi na
llttf. decydują waru11ki nue.r-kanlow~.

r,,

są

dy lematy dla c:lonków komlfji.

Tamgd:1esię„ali.jestwilgać.xr:ybna

k ianach. duia

ilość

o.rób i 111irs:l<a1ą

na ostatccrnej liscie wcale jednak nic
oznacza, ie damnie przydział mieszkania w tym roku. Lhta 1a okrcsla osoby. którym mieszkania będą przydzie·
!one w pierwszej kolcinośc1 Ile fol1ycznic będzie mic>tkań z odzy~ku me moż
na jednoznaczmt okrdhć. Zar74d M1as1a liczy na to. te ~1c ich ponad 30.
Co miesiąc miasto dyspom11c Jednym do
trzech lllkieh mics7kań. Zw<1!niająsil(onc
po śmierci lokn1orów, 7.lll1anic pr7.ez nich
miejsca zamieszkania 7, różnych powodów (np. podniesienie standardu mies1kania i1p). Cz~) IO sq to mieszkania.
w których naloty przeprowadzić remont. Przeprowadzenie go JCSl proponowane przyszłym lokatorom. Niceo
lepiej mo7.c być w roku przyszłym. Przypomnijmy. że w iyrn jeszcze se7.onie ma
ruszyć budowa nowego, 4-kondygnac;jnego, 3-klatkowego bloku kommialnego
przy ulicy An11ii Krajowej 43. Zasiedlenie go b<;diie mogło się odbyć na począt
ku przyszłego roku. W bloku zaplanowanych jest minimum 40 mieszkań o powierzchni od około 30 m' do około 50 m'.

P.H.U ,„PAlłf1''1

Nadbzurzańska 41

Tel.(046) 837-88·13

(mak)

s.c

Sklep AGD·RTv, tel. 831·06·41, towiu, ul. Kurkowa 3

JIKMIR

Poleca po atrakcyjnych cenach: ~
KOLO
wykończeniow„lł @jff1'

polskich i zagranicznych firm
1~91!111111
w dużym wyborze I kolorystyce
·:· kleje, fugi, listwy
(Atlas, Ceresit)
' '
•:• farby, lakiery,rozpuszcza lniki
·:·gipsy, ~ładzie, masy wyrównające
- - „, __ , __
•:• płyty gipsowe KNAUF
•:• artykuły sanitarne: wanny, zlewy, baterie itp.
•:• artykuły ścierne , wyroby glazurnicze
•!• systemy kanalizacji PCV

•:•

7 stomatologów na terenie miasta i powiatu
będzie świadczyło pacjentom usługi,
za które płacić będzie Kasa Chorych

d:m:i. 11w:gl(tfniDJ11)'. Poml>c chctalt>by
•if 1<s::ys1kim. ale 111fes:ka1i : otl:ysków
1e.v1 hard:o mało - mówi członek Spo·
kcznej Komisji Mieszkaniowej, wiec·
przewodniczący rady Miejskiej, Zdzisław Mazurkiewicz. Komisja po wirytacji w lokalu szczegółowo opi>uje
w protokole pokontrolnym j ego s1an.
liczbę lokatorów na konkretnej powierzchni użytkowej. W11ntnk1. cwenrualnc uslcrki ilp. Do komisji 1rafiaj,rów·
nici wnioski od os6b, które mieszkają
w nic1lych warunkach jednak nic mogą
np. poro?,umicć si~ 7. rodzicami , dzindkami, bądź od takich, w których micszkaniach panuje nadmierna ci3Snota Ze
\\"tgłędu na fakt. że mieszkań do podzialu w lym roku jest mało, rakie wnioski
(mak) nic ąicdnak uwzględniane
' - -- - -- -- - - - - --' Fakt, ze kloś zostanie uwzgl{dniony

HURTOWNIA CElwuCZNO·BUDOWLANA

ŁOWICZANIN

glazurę, terakotę

DUŻY WYBÓR AGD I RTV
/';.C
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~. ·1'
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iJ.HIQf.f11 BEZ kosztów manipulacyjnych
BEZ oprocentowania
PKO BP Bltsko Ciebie
BEZ pierwszej wpłaty
Hurtownia czynna w godz. 7 -18 soboty 7 -14
tu /Qtpisz ja/( szczęścia~[:,
NA TERENIE LOWICZA TRANSPORT GRATIS
00

00

00

,

00

nowy

5

23.03.2000 r.

t.OWICZA."IJN

KATOLICKI GtOS WSZYBKIM RYTMIE
5 lat radia diecezji
Ton urodzinowy Radia Plus mogli
skosztować goście, 1.aprost.c:ni na 5 urodtiny ro1głośn1 diecezji łowickiej do pałacu w Rad7,ejowieach w piątek. 17 marca. Licznie przyby~h gości szef n!dia
k> Bogumił Karp nic wymiemał z nazwisk. proponując, aby b111wam1 przyw1tnć wszystkich. Uroczystość w RadzicJowicach rozpocz~la si<;_ konferencją
prasową, po której odbył się koncen mutyki i poe7JI pasyjnej w wykon.Mm Scholi
Oregoriana z \Vyiszego Seminarium Ojców Palloaynów w Olwzewic RccytaCJC wygłosili Ewa Domań\ka 1P1ocr Bajor. Jedną 1 airakcJ1 wieczoru było też
otwarcie wystawy „PasJ3 Jcsu Krysta",
sladaJqCcJ się z eksponatów Muzeum
Szl\lki Ludowej prof. Mariana Prokopka
w~busach. Profesor powiedział: Prac<'
pr:<"dllawiują Bib/i( ludową, a 1w:cSta?' 11\·o„;-TestanlCJll" .<:tuce ludowej. To
:nak nas=yeh c:asó"; !e <:tuka rak surowa. u 11uwet rgr::ebna. 1taj/la do tak pięk
nego pa/01;11. Oznacza ro. że WSZ)'S'J' rak
samo wielhią Pana Boga.
Piąte urodziny Ratha Plus obchodzone będą uroc~cie na an1en1c 25 marca.
j,-;Jnązall'3ktji ma b)-ćWY.iazd na wycieczk~ do Euroclisneybndu 5-lctrncgo <Wecka

- roWICŚllilca rozgłośni - z mamą lub 1a1ą.
26nwcaogodz. IOJJObpordynariuszAlojr.y Orsrulik odpr•wi MS7~ ~w„ która bę
dzie 1:111i1owana na I03,5 FM na /.ywo, w
seminarium wystąpią „Kodctk1".

POCZĄTEK DAŁ

BISKUP
Pomyskxlawcą i 7lllożyciclmi katolidaej
ro1gł~ni radiowej w LowiC7U byl wł...SOic
b~kup Alojzy Ors7.Ulik. dzięki jego Sla!U-

niom tajednaznajmlodsrych w PolscedieCCZJi w lipcu I9<>4 roku ouzymaLt koncesj~
""uruchomienie lokabl<.j sucji Zad>niem
rozgłośni miało b)-ć szerzenie Ewangelii
i szeroko pąi~ iiromocJa 1.:lg3drucń społce7nych. dotyczących cakJ d1c=,ii.
Kilka miesięcy nwaly przygotowania
budynku przy ul. Seminaryjnej, a nadajnik un1i=zooy na wieży kalc<lry lowickotj n:ITallSlllitowal program Radia Mar}ja.
S1wio cmiS)jne 1.0Stllowyposażone w najflO\\-o=śnicjszą \\Ó\\C?.a.; :!pQ1'3llln;.

Wy-

sokiej klasysp12ę1 clclarookui.l)'Clny i cy-

frowy system montażu umotliwił doskoodczyru dźwi~ku.
OAcjalne otwarcie rozgłośni naslJUliło
25 marca I99S roku. pimvszymi słowa
mi, które poszły w eter na C7.(Slotliwości
103,5 FM było: .,Min<:ła 23.30". ru7 potem Edyla Górniak zaśpiewała swój
wówczas największy przebój ,.Jestem
kobietą', Katolickie Radio„Victoria"stało si~ faktem. pierwszymi v.c:fami radia
byli kl>. Jauk Soltyka i ks. Andr7ej Luter,
Początki były trudne. a ~Cl katastrofalne. 2 iygodniepo poświęceniu S1Ud1a. 8 kwietnia 1995 roku, runął w7111es1ony pól roku wcześniej maszt anlenowy, zrywając trakcje; eltk'1l')'t1Jlą i tarasując biegnącą obok linię koltjową. Po 2
dniach ciszy w eterze „Victoria" wznowila naruawanie z ufyciern anteny zain<tnlowanci oa \\iefy katedry. Nowy nadajnik miał zasic;g 60 Iem, brak maszru nic
pozwohl Jednak na calkow11c wykorzystnn•eJeso możliwości.
Rok póinieJ łowicka rozgłośnia oadawnln 24 godziny na do~. od północy do
6.00 iylko muzykę. Od polowy 1995 roku
radiem kierował ks. Sławomir B1alkowsk1, w p>idzicmiku J996 roku został mm
obecny =f. ks. Bogumił Karp

nal~ jako~

PLUS

tycznie jest przerywany lokalnymi mfonnncjami. lokalnąprogno?.ąpogody, reklamami Ponad10 wciągu dnia pojawiaJą
się kilkuminutowe programy, przygotowywane p1702 spółko; .,Plus". takie jak:
E.,..-:ingcha Dnia. Święci na kaMy dzień,
Szaleńcy Pana Boga, wywiady z Judżmi
i nauki oraz fragmenty nauk Jano Pawia
U. W publicystyce otl C7.asu utworzenia
spółki •.Plus" królują dwa manc nazwiska: Piotr Semka i Bogdan Rymanowski.
Zai$tn1cnoc w sieci ••Plusa" udało sic;

Badail spccjah~tye:znych. dotyC7.ących
słuchalnośct, S!llCJA nigdy nie proWlldziło,

OZNACZAŁ

ZMIANĘ
Radykalne :zmiany przyniósł rok 1998.
kiedy I (1 Jokolnyob stacji radiowych powołało Spółkę Produccncq •.Plus". której celem JOSl stwoaenie ogólnopołsk1cJ
s1a:1 md1ofon11 katohckieJ. Pap1etJan Paweł li powiedział kiedyś. ie „Piu.< - maczy Wl'\CcJ''. Istotnie, w prLypadku Ło
w1ezn i:naczylo 10 dużo wiQCcj. 11lc macr.yło 1ez - inaczej. Radio 7m1cmło nazw-.. 1010 1ram6wk{. Katolickie Radio
„ ViC1oria" przekształciło się w Radio Plus
.M1ędry Lodzlą a Wa=\\<:f'. PrOgJ11my emitowane przez spółkę wypełniają
30-40% czasu antenowego, po7.ostaly
c1.as należy do rozgłośni regionalnych,
a więc r6W11ież do tej w lowiciru. Bloki
przygo1owane przez spólkę „Plus" są
dwa. Jeden 7 mch, ,.Południk", emilowany jcsl mic;dzy dwunastą 1 trzynastą.
Drugi, długi blok. 1ewetyC7.J11e trwaj'\C)'
pomiędzy god2iną 16.00 a 2230. prak-

Tym ru:tm nu "bclrodachj11bileus:11 w Radzicjowlcaclt było bartf:o oficjalnie.
W ce111111111 dyrekrar radia. ks. Bogumił Ka'l'p.
w Łowiau prakt}'C2nie bezkonfliktowo,

PKP i PKS. Plcli:rz>nu mogli wysłucha~.

po C2(Sc1 dlatego. le radio"Victoria" nie
miało nigdy silnej własnej pubhcystyk1,
silnego własnego środowiska ka1olick1cgo je wspóltworzqccgo, mającego jasną
koncepcję co chce - w jaki sposób - na
antenie pruk:1zywać. Wówczas było 10
srahością, ale tym bardziej właśnie n.a ło
wickiej c1~101bwości Plusa stały się zallW:l2lllne ko~i z 111worzmia producenckiej spółki, dostuczaJąc<j mteresuJą
cych matenal6w publicystyC?nych i infom1acyjnych, robionych w Warszawie.
Uniknięto za to konfliktów, oco n•Jmniej
rozczarowai1, będących np. udziałem śnr
dowiska, 1worząccgo udio ..J67er·
w \\~wie. mającego wll1sną koncci>cję rad1.1, ale zmuszoocgo podporZJldkować jc konccpcJI twórców .Płusa"

co ze sobą nbrat. Jak dotm:ć na plac ce-
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POLECA NAJWIĘKSZV WYBÓR SPRZĘTU
ZMECHANIZOWANEGO
po atrakcyjnyc h cenach

AGD <;=!J

REALIZUJEMY INDYWlDUAL'lEZA MÓWLENlA

•
• ZAPEWNIAMY BEZ.PLATNYTRANSPORTNATERENIEGMINY

R-

RACZEJ

MŁODSZY

PRALKĘ, LODÓWKĘ , ZAMRAżARKĘ,
KUCHENKĘ, ROBOT KUCHENNY,
~~
ODKURZA CZ.„itp.

Zgoda 16
1ił 830-20-91

W 1999 roku w :r.w1ązku z przygoto- Dziennikarze będą te?. mogli wysyłać
waniami do wizyty papieża Jana Pawia korespondencję z sieci 1clcfonicznej bezII zainstalowane zosmly 3 nowe ma.<7ty: pośrednio do komputera. w którym naw Mszcmnow1c, Rawie Mazowta:kicJ stąpi szybka obróbka materiału, po C7.)'l1I
i Kumie. dzięki u:mu sygnał z Lowicza za naciśnięc;em jednego kla„isza. matcdociera do całej diecezji. Wizyta pap1d.a nal będzie mógł być przesłany do srudi•
srud1u emisyjnym prabyła największym przedsiClwzięc1em nadawczego. W
w 5-Jemicj histon i radia. Trwające 24 go- cować będą dwn kompu1ery, Jeden odpodziny srudio papieskie rozpocz~lo pracę wiadać będzie 7~ stronę muzyc-lllą i na
o god7- I 8.00 w praddziei1 wizyty. Co podstawie opracowanej lisi}' wybicruć
kwadrans na ant<nic były emitowane in- będzie poszczególne utwory, poprzez
~serwisy
fonnaqe o sytU3Cji na drogach i dworcach drugi komputer en11lowanc
lokalne. reklamy i dżingle (kródcic wstawki muzyczne).
SŁUCHACZ:

CHCES Z KUPIĆ

Łowicz,

łowickiej

ŻYCZYMY UDANYCH ZAKUPÓW

lebry, gdzic są parkmg11 bromki ~-tjścio
wc. Pamiątką tamtego dnia jest wydana
przez radio kase111audio7. zapisem Mszy
świę1cj z homilią, wygłoszoną przez papieża

14 czerwca w

Łowiczu.

Dzisiejsze radio 1.atrudnia w Łowiczu
25 osób, ma rówrnct 25 korespondemów
lokalnych Nowoczesny w 1995 roku
sp~ po 5 latach intensywnej eksploatacji llWląl coraz częściej się psuć, musiał być zaSlllJllOny przęz całkowicie
nowy. którego instalacja z wolna dobieg«
końca. EmisJa odbywać sic; b<;dzie komputerowo: muzyka do1ychc:zas cmnowana z kompaklów i minidysków, bt;d7,c
~na dysku Jednego kompu·
tera, skąd będzie emitowana na antenie.

ze względu na och wysoki koszt Konysti natomiasi =n1 z opracowań OBOP
1SMG. ~'tóre nic sąicdnak tak szczegóło
we. aby określić słuchaln<.>ó<; radia na terenie diecezji łowickiej. Warto zaznac-zy~.
że w skali całego kroju. sieć Plus ma około
7"/..ową słuchalność; należy,.,;(((: do grona
najpow:iinicjszych nadawców.
Ks.. dyrektor !<Arp 1nóW1: Slaranry .flf
dotrzeć do jak na1s=en:ego grona s/uchaq. nujwięc11j}l.'SI ich wgn1ple wiekowej 18-38 lat, al~ slucha;q 11a.t te= srarsi.
Około 30 % stanowią słuchacze mający
19-29 lat, podobnie ok. 30 % stanowi grupa wiekowa pomiędzy 30-39 laL Słucha
cry w wieku ponad 40 lat Jest około
40 'Yo. W swym brzm1cn1u sieć Plus różni
się7.decydowanie od innego katolickiego
radia ogólnopol~ktcgo - Radia Maryja.
Wyraźne są 1cż r6:!nicc 1v ocenie rzeciywistości i slosunk-u do niej: Plus jesl
dużo bard1iej otwany i afirmujący rzeczywistości - i tym •amym bardziej
wspólbami11cy z głosem Ep1skop3tu
Polski - nii toruńsk:l. rozgłośni• Radia
Maryja, która bywała jut 7.a pewne
aspekty swej d7.1alalności przez biskupów krytykowana.
ideę radia 1ak okn:Slu ks. B. Karp: .taka
katolickie ru11/o sturamy się być 1wjlep.ri.
Chcemypu=11ać prawd~. glo.tićją- i robić
to jak najlepiej.
Mirosława 110/Jku -Kob11!J"t!Cka..
llójclech fJ&/igónki

~MEX PRODUCENT OKIEN I DRZWI

EtL.Ji~

Z ALUMINIUM I PCV
MIKROWENTYLACJA CiRATISl

mon t eż · tra n spor t · serwis
Okna

o nietypowych wymiarach bez

Maurzyce 48

~ 130 ,

te1. 10-46) 839-11-34, 838-76-44, 838-75-53
tel. kom. 0602- 111-878

ROLETY PCV - 95 złlm• brutto
2
ROLETY ALUMINIOWE - jut od 199 zl/m brutto
żALUZJE PIONOWE I POZIOME

.

WOJ-KATs.e.

let.lfax 04618'37-47·67 •

Skiemfewlce, ul. Kopernika 3.

tel. 046/83'-113-95. tel.lfax 0461834-83-96

BBD
H:r<.>

~
DRUTl.'U

~

OKNA PCV - o 34 JlJZ OD 699 7.1.

Łowicz,

dopłatl

MATERIAŁY BUDOWLANE
I WYPOSAżENIA WNĘTRZ
MARKIZY - tarasowe i koszowe

Ult.t G4 ~~ '

'

~

~~~°'··
~~
~~"'~Anlo~~
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NAJTAŃSZE KREDYTY
- samochodowe ~~c.'~v
- mieszkaniowe ło~(:..r,,
,Jolanda", ul. Bolimowska 14/18/b/O
tel. 837-88-02 po 1GW, 0605-042-710

Ło<Mcz, ul. Browama

1oa (dom rzemieślnika)
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Którą szkołę wybrać?

Łowicki Ośrodek Kultury

(V)

,,M~DYK''

RACZEJ Z łłAZWY,
DUZO BARDZIEJ OGOLNIAK

Na bazie Zespołu Szkól Medycznych
przy ul. Ulanskoej w Lowoc:ru istnieje
od 1992 roku Liceum Ogólnoksztaleit·
ce. Dziś stanowi już ono główną szkolę
'"'tym budynku. Teren szkoły zn1mujc
obszar około 2 ha, duto jest na nim zie·
leni, jest też boisko. Na rok szkolny
2000l200 I do LO b«dzic moglo być
pnyj«tych 120 uczniów w 4 oddziałach
• wszystkie klasy mają prolil ogólny.
Dyrektor ZSM T;odcusz Z;oczck z sa·
tysfokcją slw1crdza. że zauwafolna j cst
tendencj a. iż z roku na rok coraz lepsi
uczniowie przychodzą po nnttkC( wła·
śnie do LO przy Ułańskie.i. W pierwszym rok11 ismicnia szkoły przychodzili
tu uczniowie. którzy nic dostali si<( do
innych szkól srednich. w ostatnich łatach
Dyrektor Tatleo<'>= Żac!ek
coraz wi~-ccj kandydarów chC(rnic, z wla·
sncgo wyboru decyduje się no tę s;,kołę.
Uczmow1e maJą moź.hwoSć nauk• Jł( W naszej szkole jest pgje11ult1 atmosfera.
eyka ang1elsktcgo 1mem1cck1cgo. S1.koła Szkoła oferuje możliwość rozwijania
posiada nowocześnie wyposażoną pr>· zainteresowań uczniów, islnicją bioło·
giczne i chemiczne koła zainteresowań.
cownię kompurerową z internetem. praw najbli7.~7.ym c7.a$ie planowane je~t
cownic pn:cdm1Qtowe: bió logicmą, che··
powstanie kola infonniotycznego. Dla
mic1.nq, historyczną. matematyczną. po· mlodziciy lubiącej sport odbywają s1~
Jonistyczną,języl:ów obcych, plastyczną. dodatkowe zajęcia sponowe. Szkoła
l«:hn i cmą. Pracownie te były wielokrot- posmdn salą_ gimnastyczną i siłownię.
nie modernizowane i wzbogacane w noPoważnym nrutem jest własna opiewoczesne urządzenia audiowizualne ka medyczna i internat, za który odpłat·
i pomoce naukowe. Gyrektor Tadeusz noSC wynosi 20 zl m1esięczme. lstmeje
Żaczek mówi z przekonaniem: Do/me tez możliwość całodziennego wyżywie
pr-;;yg(Jtuwujemy ,Jo s1iulhiw n')ri·''=>Y.·h. nia. koszt 3 posiłków wynosi 7 zl. Obia·
nasi absolwcnc1 s11tcli11ją na akademii dy mogą wyk'Upić również uczniowie
111Mycz11eJ uniwersytecie. polirccl111ice spo7.a 1nrcman1, sam obiad kos1m1e 4 1J.

Co nam przyniosą Prezentacie

Absolwenci LO i ionycb szkół średnich
mogą kontynuować naukę w Medycznym
S1udium Z:1wodowym mieszczący si~ w
tym samym Zespole $1.k6! Medycznych,
a kształcącym w zawodach: pielęgni ar
ka, położna, terapeuta wjęciowy, technik lizjoterapii, rechnik fonnaceuta.
Dokumenty można składać w sckrc·
tariacic szkoły przy ul. Ułańskiej 2 do
12 maja 2000 roku. Wszelkie infomrncJc
można uzyskać tclcfomcżmc pod nr
(0-42) 837-58-85. Egzaminy pisemne
odbędą się w

dniach 26 i 27 czerwca,
wyniki będą podane do wiadomości w
terminie wyznac7,onym przczst.nrostwo.
(mwk)

SP 4 planuje większe boisko i bieżnię
Już lej wiosny dyrektor Szl<oly Podstawowej nr 4 w celu zdobyoia sponsorów. Spore nadzieje pokladamy w ta·
w Łowiczu Artur Balik chciałby zagosPodarowywać plac nim pozyskaniu msterfsldw i nie(J(fp/sfnym wykonaniu prac .

na zapleczu budynku szkoły z myślą o stworzeniu zielonego boiska, które razem z istniejącą salą gimn astyczną,
malym boiskiem oraz istniejącą biezoią tworzyloby niezłe
zaplecze sportowo-rekreacyjne.
zaplecze to w przyszłości mogłoby zostać WZbogacone o asfaltowe bO!sko do gry w pikę koszykową, na które
S2kola również ma miejsce.
Szkola nie liczy w tym przypadku zbytnio na pomoc ze

akcentuje dyrektor Balik. Powierzchnia planowanego boiska
ma wynosić 3.375 m' (78,5x43), dodatkowo powstataby biotnla (przy wykorzystaniu odcinka istniejącej) o łącznej długości
200 mellów. Koszty wykonania tej Inwestycji wstępnie osza.
cowano na 50 tys. zl.
Boisko to ma być wykorzysfywane przede wszyslkim przez
uczniów s zkól podstawowych, aktualnie jedyne w mieście
boisko na świeżym powietrzu do wykorzystania przez mlo~•-tr_o_n_y_m_ia_s._1a_._d_la_1_e_go_p_la_c_6_w_k_a_p_o_c_zy"'-nl_
la-'-ju_
.ż_k_r_
o_
ki_d_z_ie_ż_z_n_,aj'-d-'uj_e_s_,
ię:...n_a_t_
er_e_n_
ie_O
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Centrum Targowo-Budowlane
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Ofiarność mieszkańców

przyśpiesza

prace w
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S'zafy wn ękowe z d rzwiałtii
przes'U wa nyrni i składanymi
NOWOCZESNEZABVDOWYWNĘTRl ORAZ

SYSTEMY OKIENNE KBE, ALVMINIVM,
PCV NA DOWOLNY WYMIAR

M EB LE
Nowy Rynek 16

el. 0 ·46 837 ·89-01, 0-602-71 -35· 9

::

kościele

\Vznowionc w łtt1ym prace wykoń· bokawiarnl przed Świętami Wiciku·
czcmowc w nowym kościde przy ul. nocnymi. Wykonawcami są dwie fir·
Brzozowej w Lowiczu przebiegają my z Lowicza • Stan1słnwn Górskiego 1 Andrzc1a Malczyka.
w szybkim tempie.
Prowutl:=ttnie tyclt wszystkich prac
Obecme tynki wcwn~trznc w ko·
ściele są prawic dokończone. do otyn- wyk<)Jic:etrit>u'}·c/J moi/iwe jesl d=ięki
kowania pozostał tylko chór i kilka wielkiej !yczliwośei mh t2kwiców ruiejniewielkich pomieszczeń na parter?,e .tzej d:ielnicy - podkreśla proboszcz.
i na piętrze. Również w pumicszczc· Mi11islr1111~f ro:nie.f/i do domów 800 f;.
niach ośrodka duszpaslcrskicgo trwa - stów ;; pro.ihą n pomoc: fi11ausówq ua
ją prace wykończeniowe. Proboszci, t!Qkońc:enie lmdmvy. tarM koperty te
ks. Wiesław Frelek planuje dokoń· wracają do k(J.icinla z pienię<lzmi.
(mwk)
czenie prac na sali teatralnej i w klu1

SALONU KOMPUTEROWEG9 ,;.MA R-COM"
Rewelacyjne ceny!
Dostawa na telefon.
Dowolnc konfiJ!1.lr'1cje.
Miła i fachowa obsługa.

KOMPUTERY
MONITORY
DRUKARKI
SKANERY

Sprzedaż ratalna i leasing.
Serwis z doj azdem do klienta.

MODERNIZACJE STA RYCH KOMPU1'1!.'RÓW
SER WIS GWARANCYJN Y JPOGWAIUNCYJNY

'"";"· "'· S'"'"'"'dkgo 25 B

- GRATIS

Tel. : (046) 830-20-49
Kom.: 0604- 111-646

~~~
c.. wicz

-?o

<>~c.

Łowicz ,

duszpasterski na Korabce

Włodzimierz Łuci-akowio

• PŁYTY WIÓROWE - LAMINOWANE
* KLINKIER
*MATERIAŁY TERMOIZOLACYJNE,
URSA, GULLFIBER
* POKRYCIA DACHOWE
* MONOTUB
* MIESZALNIK FARB NOBILES

~'O\ „~

Ośrodek

konkursu muzyc~1.ncgo Lowicka G1dch
Piosenki. Konkurs or.vanyjCSI dła wszyslkich ch1<tnych. warunkiem jest ukonczenie 15 lat i zgloszenie chęci uczest·
nictwa do 3 kwietnia 2000 c. Regul4·
min kQnkursu dopu<::7.C7.a 7.aprez.entowa·
nie utworów 7.ar6wno wl:isnych, jak
i innych autorów. Główną nagrodąjc.-i
sesja nagraniowa w studiu Radio 'Plus.
przewidziano rak7.e nagrodę publiczności. Opróc?. tego teatr iytusa, Romka
1 A tomka działaiący przy LOK pokazc
MJnowszy swój spcktnkł, na1nowsze
swe os1ąg111"cia zaprezentuje sekcja
Literacko-Poetycka. odbędą six rakie
prezentacje folklorystyczne i koncerty
rockowe, oprócz tego promocyjny koncen Wilka Maria1\skiego. lwórcy muzy·
kt elektronicznej, który pod koniec ubie·
glcgo roku wydałdlugo oczckiwunąply
t<;. Przeprowadzona zostanie tak-że dru·
ga edycja konkursu wiedzy o filmie.
Ciekawostką tegorocznych Prczcnta·
cji ma byc wyświetlenie kilku niezalez.
nych produkcji filmowych, lak zwanych
OFF. Dyrekcja Ośrodka stara stę o ta·
kich niewłeżnych producentów, którzy
już zaistnieli \v środowisk'll niekomer·
cyjnym,jak Fikcyjne Pulpety czy Kala·
ftor.
(tb)

ZAPRASZAMY BO NOWO GTWARTEGO

[Magdanna)
Barbara i

Kolejną ciekawą propozycję przygo·
towujc na kwiecień Lowicki Ośrodek
Kultury. Tym razem bc;dzic to druga edycja Prezentacji . Przeglądu Twórczosci
Dzieci. Młodzieży i Dorosłych. OdbQ·
dzic się on w dniach IO· I 7 kwietnia.
ldeq, jaką kiernjemy sit;·przy O'ltllltb>·
wa11iu tego p12edsięit'1ięcia, je.,·J przede
ws:rys11d111 p1T1mowanle rl:ialu/rl()fri kirl·
wlarnej związanej w lou.dczem ' Ziemią
Łowicką· powicdziaI nam dyrektor LOK
Maciej Malangiewocz. Dlatego wlai.nte
w ra1nach Prezentacji odb~dzic St«
w mniej galerio wystawa rysunków saty·
rycznych znanego łowickiego grafika
Jacka Rutkowskiego, 1.aplanowanc są
tukże spotkania autorskie z historykiem
i kierownikiem Archiwum Miejskiego
w Lowiczu Markiem Wojtylaldem, l<tó·
ry będzie mi~dzy innymi opowiadał
o pracy w archiwum i historii regionu,
odb~dzie sic; także spotkame z artys!ą
malarzem. Andrzejem Biemackun, który mixdzy mnymi opowie o swej pra<ly
wydawniczej i galerii Browamn. Ostatnim z gości Prezentacji bc;dzic wspo·
mniany już Jacek Rutkowski. spotkanie
z nim będzie dotyczyło prowadzonego
przez niego od lat Muzeum Guzików.
W ramach kwietniowych spotkań za·
planowana jest takźc picnvsza edycj1.1

AIG OFE li FILAR
.Alllllica
Ili FILAR
LIFE
yzADZWOŃ ·
0-604-914- 018

!!!9.w!i!"RNIA
I BudownjęMwlowiau

OFERUJE PAŃSTWU:

• stropy teriva
• kręgi, przepusty
• kostkę brukową
• blÓCzki betonowe,
pustaki zasypowe
• galanteri ę betonową
99-400 Łowicz, ul. Kaliska 103,
teł. {046) 837 32 79, 837 41 38, fax 837 47 98
e-małl: SIB@winkhaus.com.pł:

Internet: http:llwww.winkhaus.com.pl/sib ..,

~
_
-~

godziny otwarcia
pon.-pt 10-18
sobota 10-15 R·3"'l

HURTOWNIA PALIW PŁYNNYCH
I OLEJÓW SMAROWYCH

D4-mOs.c.

Łowicz,

ul.

Małszyce

2dl2e

(046)837 4544, 837 ·36-82, 0-602.s82.ro9, 0-602· 18~H07

OLEJ OPAi.OWY
ZDOSTAWJI
LUB ODBIÓR NA MIEJSCU

21 Ol 20-00
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Duło

wypadków przy pracy
w gospodarstwach

ZNAD BZURY
,

DO GROBU SWl~TEGO PIOTRA

W ciągu ?aledw1e dwoch pierwszych
miesięcy b1e-tącego roku na terenie dz1a·

W lutym biezącego roku 1glos1onych
19 wypadków. Podobnie jak

zostało

lama łowicki<) placówka Kasy Rolnicze· w poprzednim m1c~1ącu 1HlJW1ęceJ
go Ubczpicczcma Społecznego zdarzy. (9 zdnricń) 10 upadki 7. drah111, na po·
lu się aż J9 wypadków 1wią1anych dw6rkt1 i w budynkach lnwentaro;kich.
7. pracą w rolnictwie. W styczniu 20 rol· Najp0wa7.niejszemu wypadkowi uległ
Trwają przygotowania do diecezjalnej pielgrzymki do Rzymu
nikówuleglo wypadkom. W w1~kszośc1 S l·lc1m rolmk z gminy flielawy, który
na jubileusz 2000 lat chrześcijaństwa
byly to upadki l drobin, uradk1 na po· poparzył sobie dłonic podc78> poclgr?e·
wania wody na kann~ dla świń
Prżtwg na orgam:m' mu~ P1rlR1~ m- dwórku i " budynkach g(l~podar<klch
Do pon1cdziałk11, 17 marca 1ostał U\\'323, że j~h jut ~'to; d<-cylluic >1~ aa
Poważny uraz kr~goslupa m• natoOprócz tego 7da17yly s1~ J
J117J"lh1,i(ln) tcmun ~łu:.zci1 na dioo:ział· wnazd do Wloch. 10 prócz Rzymu wan o k1 Sarvdowe1 wrgrt1/ •• Orhn ·• - mówi (9 zd3rzcn}.
urazy spowodo\.\ane pr.1yc1(nu:c1cm nuast 56-lemi rolmk z grom) Lo\\ 1c1,
ną piełpzymk<; do RL)'mu l <>w1clra p1el- zo.b:iczyć co> w1~-.:cJ Dt<'l:<lJ>ln) cha· AliCTa Clio1ocka O/erl) w tnn,1<:h mru·
przez materiały tran>ponowanc. 3 ur.t- ktory upad! na slisk1ch schoda<h htklyn·
!fl'Z) mka JC<I c1ę<eiq :-;3todowcj Picl- rJkter p1elgr1) 111k1 polega na tym. ze s1ach są ro::ne. <q "'JU:•~·· 1x1<:rągirm.
ku gospodarsktcgo podi..:La~ nu~'1c111a
grzym~i Polaki>" <k> \\ ł11<;h" Ro~-u Ju. WSZ)'$CY uczcsm1.:i· (pnl\Hlop<>d<>hmc 5 tamo/otem· i C'e11y te: .łtf rci:nt Crntru.1- zy powstały prą ub,!ud/c ma'7m
b1ku>?O\\}lll. a od~dz1c si~\\ i..-nnm1c 3\lt•)k-:irów) 7.w1cdz:ić b,;d~ te same miej· nu pi~lgn_1m/.u (pr:.••lot .\111110/ott•m ::_ {pochwycroic pr<"L mcch.1nim1y ruch(I· pa.uy dla Z\\1ctZ(\L
TerazzimajużZ3 nami, all! \\.io,cnm:
.J.l I lipca 2000 ni~u AlicJ• C'hojeclra sca, uczcsm1c7)Ć ~'-Ll \\t" '''p.llneJ mo· lfcur-<l\\y) /ros:wje ofo/„ .I JtHI :I c~1ry nic);4 umzyspowodowal) Lwicr1~1ai;u
proce w polu i w gospodoraw1c mo'ą
pielgr:ymc~ uultJl.nnm) d1 : LQ</;1 (/>t: spodarskic
' low1ckaego b111m „Orbi~" jui w lipcu dli1w1e.
l\ajpoważnicisrcrnu wypadkowa kolejne zagroźcnia, Spł.'cjała~d tł~Hpnm
Piclgrl)'mka ro7poe7n1c >1ę WC\\10rck. ohwdokalurji) 11r=ckruc:ujc1 i. 1101) :/.
IIJ9<) roku dokonała rcu1wacj1 nmob·
rów. noch:~Ow. wyncHOCJowała niskie ~ hpca, mszą św w b.tlylice ~'llledralnej l'ielgr:ymkt! ,diece::jl /on icklrj ko.•:111}• w styczniu ul egł 40-l<ini rul111k ? gmi- prewencji zalcc:tJI\ O>lro.l.nc po\t~pow•·
ceny. O~nnizntorkn m:• do~wwtlc1c111e w l.ow1c7.ll, skąd autokary pojadą prlez I. 4110 :/, p11ko}e 111x·leROW<! ill;1lt1: lu:teu- ny Lowacz, który upadł z bc l ~k podczas nic pi>dcz:b obsługi pal:m:k tul'c1.owych,
w prqgotowywani11 takiego wyJa11l11, C1c~7Y"· C1echy, t\us1ri~ do Padwy. lwmi. ule 4-u.whoh c..•. gt~~-= H:lja:1/ ma taładunku na przyczep<;. Odnici~I P<>· pil lańcucho\\ych, sicwn1k6w i sadza·
ponicwaz orgon11ow11łu JU7 p1clgrrymkę \\' śnxl~. 5 liJ)(;;i planowunc je.1 zwie- <ltarc1~1,•r pit'IJ1,1-=i111ki, o 11/r ")/X'(:;1·11· wa?ny uw. kn;gosłupa. R6wn1c 11romy r"k do ziemniaków. Wazne również 1c~t.
i 1>kn2ji lO-lcc10 pontyfibtu Jana Pawia dzanie Padwi (roryhk1 {w Antoniego, ku Po:u tym pmgrum j« \I l>arcl:n ua. wypadek zdarzy! si~ 4S-lcmkmu rolni· >.<eLcgólmc na w1o<n~. osirofoe po>tę·
Il w lipcu 1998 ro~u 7 dt«:C7JI lowrc- umwcrsytcru, Slllrówki) 1 Fl<•n:ncji (1wic- pifT}· i w ho1e/11 />ed:icm1 .1pęd:ui' mulo ko"i z gminy Dmo<in, ~"TÓIY odn16sl po- pawanie podczas ob>łlll!• 7\'tc11q1 go·
kieJ poje<:h>lo Medy do IU)111u okolo 500 dianic koscaola Santn Croce. l'i32Z.'l del czasu, l)/ka tyle, ahy :Jeyl?WIVIHlt si~. "ainY urJZm.>gJ (us:>kodl~1c podudzia) spod3tSkich
Temun zglos1.eń został przcdłtUony do podczas pr.tc} 7 pilą łańcuchową
osób. Cc111 11>111/1111c b1 /\ l>cf)<i<1-.xl11to ; Duo111:1. baptysterium. katedry S,u11<1
(mukJ
2~ 1run;a, p0m1mo lC poc1,ą1kowo pia·
kontmhi:'ntt·m '' ło\J..im. /"° to. i1by cena Mari.J del riorc. \\'IC7)· Giotta I m)
Jiu 1111e.<:fo11<'J J1ccc:11 /0111Ck1e; by/a
Spotkanie z OJCl.'lll Ś\\l~lym "" JU· no\\<UI} był do 15 rnan:i Tm ostatni ter· - - - - - - - - -- - -- -- - - - - - - - -- - - ,f(l.ttfpna i ah\ b\/u ""im:..~=.a :: mo:li- dicnCj• 'pecplneJ na Placu !.\\ 1'101ra mm me ulcgmc JU7 nnlllm~. Pielgrzyodtx;dzic si~" C/\\~nek. 6 hpca Po spo- mów ołx"' iąnuc r.ih<'~J " "y'<>ko..:1
••Wh • mll\\1 Ahcia Cl1<1Jc.:ko
Trau p1tlg17Ymk1 zo.tał3 opr.tco\\a· i kam u w awanck 1 piątek p1dp7ym1 800 zł, powsclą CZ(sć p1c111o:dzy tm·ba
Sponu
na wspólnie pr1c1 bp. AloJ7ego OrszuJi. zwiedzą Rzym Fon1m Ru111amun, Kap•· wścac do IS llUJJ Nic~lór.cy pidgrzpm . 3 1ysiąc~ ilotych 1os1oly rrqZnJnc przez ~n.1? Miastn .O'm'.lkow1
ka, pocd<13\\1c1ch Kuni Biskupiej i ..Or- rol. l'Juc Wenecka. Panteon. P1azzu Na- skor?y<:t3h 7c 'lll:CJOlncgo krcdyru ..Pici· 1Rckreac11 w Lv" 1c111 / 111y,14 o 01 gun1nci1 \ I OgolnopolskicJ Ohmpa.1dy Mł<>
vdb~d·l SI~
bisu" Zostułl 11pmco\• ana tak, :tb)' uic vonn, Pl~c H1>7J>a1\,k1, l"unLJnn~ J1 Tre. s.rz>11>" w 83nku PKO RP NaJWl~CCJ dzicży Dwie L uy.cyphn ICJ 7RplnnowanCj na czerwiec imprcq
i dic· 1 w nnszym mieście. O~d1110 JUtl11 on11 tcnkwondo. Zawody w tych Jy~cyplin,1.:h
po"tór?}łu 'i' un'a picl11rzy111k1 <prtcd vi W koleJ11c dm pojadą M Monte Cns· <1sób 7'lJ'ISUJC ~1ę popruz kościoły
2 1111. dlmci;1>" tylll r<)ku pielgrzymi poja- sino, du San Oiov.111111 Ro1ondo (gdz1c.1cst cczJ<:. bczpuśrednio tiu h1uro na Smrym zostaną. przcprow•d1'.111c w nowej sali g111111astyczncj przy Szkole Pod;1.iwowci
nn Jeden kon·
dą ró\\111.:i do Florencja "" Monie Cas· ~r6b bł Ojca 1'10). do Son Manno 1 do Rynkl1 przyehodz1mewie lu P"'li,trl)111ów. Nr 2 P1cn1ądr.c, (I ktore wyst~powol OS1R zostaną wykorzystane
(m"IJ krctny cel. Jc;t mm wykonn111c w ?1c1111 wzmocnionych cokołów ttlul11yd1 do
sim> i San Gio\ unni R()londo. Chojecka Wenecji
utrzyma.ma 5 ma:;2tów l111gowych, które miasto uiywa mck1ctly prt) wu/nii;:J„
szyt:h uroczystosc1:ach, momuiqc JC no Starym Rynku.
Opróc1 tego Zaqąd Miasto zlccal Zakładowi lish1g Komunalnych ur?4dumc
(tb/
1raw111ka wokól hałt oraz powt~kszcmc o kiłkanaśc1e m> parkingu.
170 rncmi\\ chodml..o l"''"iamc rulJ· wcsiycj1 bez zawarcia upl"lcdnicgu pc>- biegać zgodnie w obow1ąl:llJl\CYlll• prl'C·
pr.1wdopodobn1ci w l)m rok-u w Zdunach C0'1tn11en13 1 adn11nistn1ton:m tej krajo- pi.ami bezpiec1eń<1wa drołlowcgo po
pr.cy lnl>•< nr 2 WJ11>Z3W:t • Po7n:lń. B~· wq drogi, ktcil)m JC>I DyrekCJ3 Okręgo drugiej stronie ro\\'U b1egnące~'O pr?)· lr:I·
dae on si~ c1:ign~I od budyn~-u Gminne- wa Dróg Public-.mych w 'Lodzt Wójt sie lm\cstyga LI nu być. 1godmc z pogo Ośrodka Kult111y do '~r1y/o\\ama z iµn1nyZduny Jarosla\\ Kwllltkow-;ki po- rozumieniem zawanyrn pricl sirony,
W sobota;, 18 marca d"óch urologów 1 Lod11pr?ebodoło19 paCJcntów NZOZ
tn:i:;ą pmwad7.ącą do znbudow~n <>sicuła wi<:tliiał nam, '" p1~mo w tCJ spr.tw1" \\'>pOllinanwW<in3 f'O poło\\ IC
w tym icż roku Dyrekcja Okn;gowa „Bcter-Mcd" w Łyszkowicach skurlqcych si~ 112 dolegliwośc1zwiąwnc7c schodomk6wicclnorodtmnyd1 we \V<eh(ldmeJ zosmlo JUZ wy>l,1nc du tcJ'" dyrekCJI po·
Drog Publicznych w Lodzi wykonn do· raeniami gruczołu krokowego. J11k plunuie k1crown1k przychodni Beata Ko~7cw·
C'l~śc1tej111ieiscowośc1. Spmw" chixlm- nad n11es1ąc temu 1akmnlmc Uraąd Gmi·
będzie w tym roku pricprow:idtu1111
k" w 1ym nnej..cu c11u;111c s1ęJltz od oko- ny czeka na odpnw1cdi. lylko podpisa· datkowo dokumcnincj~ chodnika na całej ska-Jór.v1ak, akcja 1.1ka prawdnplldohnie
długości Zdim priy tra•ic Wnr'10W•I. drugi mz. w celu 1.bad(111ia więks7CJ grupy mc;iczyzn. Pnmdllpuclobmc h~d1i~
ło dwóch Inr, gdy n1c1~to prl)~lliark1 do nic tych dokumcntow humUJc wykona·
•. hiatu sobota·· dla pań. spccjnli~ci prtcprownd1ą hadnjego wykona1110. N1~stcty gminn me Jest me prac. pon1ewoz dokunwnrnCJa chl>ll· Puznaii Realt7ocp rego mnllcn:cniajcsi również zurgamzownna
(11111k)
. _ _ __
ó_w_
_s_G_s_rn_k_
(th) ._o_ia_u
w stan ii.· s.t1m.x.lticl111e 1reah1owaC tej m· mk3 JCSI już. sporl.ltdtuna Mn on pl7c· wyznaczona nu 2001 rok

Przygotowania do młodzieżowej olimpiady

Chodnik czeka na podpis

Nie ostatnie takie budowanie·

OLEJ OPAŁOWY
EKOTERM
oferuje „ KOPER" s.c.
Tel. (046) 8.37-13'·581
(042) 633-20-84

GWARANTUJEMY:
./jakość ./ fac h owość
./ bezp i eczeństwo
Autocysterny wyposażone w pompę,
przepływomierze, filtry,
węże wydawcze długości 40 m R·• 2

O GLAZURY
o Terakota
o Panele
ścienne

•

OLEJ

•

o

Kasetom1
Parapet y
O SIDING
O DRZWI

o

o
o

Kleje, fugi , listwy

Kupisz w Hurtowni
GLAZPANEL"
Łowicz, ul. Klickiego 18

„

EKOTERM PLUS

PROWADZIZAPIS Y
NA KURS PRAWA JAZDY

PŁOCK

CENY KONKURENCYJNE

oraz transport:
• piachu

~

lfJdflpl!11
Krzyszrot Bandos
ul. Słowackiego 44
To/.(046) 837-02·58; (0·90) 27-87-22

Wojda Janusz
Low/cz, tel. 046./837-14-93,0602·501·532

Ele ktro narzę dzia Bosch

Szkolenia K ierowców

OPAŁOWY
Z KONCERNU

O OKNA

Ośrodek

•

żwiru

KAMAZ 12 ton

~ ~ ~ A ~ I~ ~ I
?'! :::::?I I "=J. I L±:.'.J I ~
~ · ~ • bJ ~ ~ .cę:• fj)~ ef's
::l.J ~ •
I~
f.b 1

Biuro Handlowe i Serwis: 99-400 Łowicz, ul. Bolimowska 14/18b - VII, telJfax 0-46 837 48 93

o

Łowicz.

KAT. „ A, B , T, E"
J AZDA NASAMOCHOOA C H
„ MICRA", „ PUNTO", „ LANOS"
Rozpoczęcie kurs u: 6.04.2000r.
o godz. 1(;'111
Dysponujemy pl!lnowyrniarowym placem ma·
newrowym z możliwośaą doskonalenia swoich umlejęlnosd na samochodżi& właS11ym bądż
SZko!eroowyrn. Łowicz, ul. Jana Pawła li 120
(dawna Łódzka)

\ / ~. f~ f??>. GRAND PRIX
'LJ ~ ~ KOMPUIHEXP0-2000

...
„,;

-

ól X

* Sklep Firmowy: ul. Podrzeczna 24a, teł./fax 0-46 837 69 20

8

23.03.2000 r.

Związek Nauczycielstwa

Polskiego

GtÓWNE OBCHODY JUBILEUSZU
B~DĄ _
W tOWICZU
Główna uroczystość jubileusw 95fccia istnienia Związku Nauczyciel·
stwa Polskiego odbędą się w Lowiczu
i w ismiejqcym do tej pory budynk\1
starci szkoly podstawowej w Pilaszkowie pod Łowiczem, gdzie w 1905
roku odbył się pierwSży tajny zjazd
nauczycieli ludowych, a w następstwie
lego zawiązał si~ ZNP. Aktua lnie
w budynku, gdzie znaj dowala s i ę szkoła, ismieje izba pamięci ZNP, a jeszcze
rok temu budynek spełnia! dodatkową

Udział

w nim

wzięli członkowie

ZaZNP z Warszawy,
Znrząd Miejski związk-u z Lowic1.a.
przedstawiciele władz miasta i gminy
Łowicz. do której wspommany budynek nalcfy. Zygmunt Lalak z łowic
kiego ZNP powied7.ial nam, źe korządu Głównego

niec7,nościąje~1 pomalowanie wnętr7.a

sal. wykonanie nowych g11blot na znajdujące się mm eksponaty f pamiątki
z dzia łalności ZNP. W kosztach uczestniczyć będzie Zarząd Główny ZNP.
funkcję pcdagic:aią, znajdowało się liczy sixjcdnak na pomoc administra7)'111 ra;:em ofiarą wa11dall pijqcyt;h wino na ul Chopina w Łowiczu. 110 ty/ach w nim bowiem przedszkole.. Decyzją lora. czyli gminy Łowicz.
Członkowie ZNP w t.owiczu nic
pawilonu „ Magda'', pud/ :nak dmgo11'\ kilku 1ygoc/11/ te11111 pos:kodowana by/a tlonl· rady Gminy Łowicz zos1ato ono jednak zlikwidowane i pomieszczenia ukrywają, że z ch~cią pr7~jęUby buca. którq przewróco110.
w budynku nie są aktualnie w dużej dynek, w którym mieści sią izba,
cięści wykortys1ywanc.
na własność związku. Mogliby w nim
Przed uroczysrośc1am1 pomieszcze- urządwl mw.emn !<Zkolnictwa z prawnie izby parni<;<:• b~dzie musiało zo- dz-iwego zdarzenia. gromadząc wcEdukacyjny Kiermasz Książki odbą nad 30 wydawcami podręczników.
stać gruntownie odnowione. Oecy1ja Wll'l,!TZ sprięty ufywan~ w szko łach
dzic się I I maja nn terenie SP 4 przy uf.
Cclctll kicrn1M?.U jest J)r?.tdstawienic nao rym 1.apadla na sp0tkaniu w środę. w minionych latach. które byłyby uzuStanisławsk iego w Łowiczu . Do tej chwili uczycielolll, rodzicom i uczniom oferty\\'Y·
23 lutego. 1.organimwanym przc1. ZNP. pclnicnicm ekspozycji dotyczącej ist·
udział w imprezie potwicrdzialo kilkana- dawnictw oraz umożliwfonie s potka1i
ście wydawnictw. Organizatorem kicrma· z autorami podręczników. Ponieważ kierszu jesl SEGW (SamorLą,dowa Edukatąr· masz. od~z1e się w czwartek, dla uc7J1iów
ska Grupa Wsparcia) oraz Ośrodek Do- SP 4 ~dzic zorganizowane wyjście po7.a jej
skonalenie Nauczycieli ze Skierniewic. 1eren. Organizatorzy planują udział w tar\V cc1u nawiązania kontaktów z wydaw· gach p1'Zcdstawic1cli 8 powiatów: łowickie
nic1wami MarLena Kołaczyńska z SEGW go, skierniewickiego. rawskiego. żyrardow·
pojechała na Targi „Edukacja 2000", którc skiego, lód1.l<icgo-wschodnicgo. sochaczew11 marC>J w ZSZ Nr4. a 14 w ZSZ dagogów. rodziców i dziewcząt Pododbywały si~ w dniach 3-4 marca w War- skiego, kutnowskiego i łęczyckiego.
szawie~ Przerrowad7ila ro-zmowy z po(mwk) Nr 3 odbyły si~ spotkania z prelegent· czas wykładu dzicwcząta mają "'-yjaką lek. med. Ewą Bień-Najder zatrud- śnianc na czym polega okres dojrzcnioną przez Dział Edukacji i Profilak- W3nia, co i dlaczego odgrywa istomą
tyki firmy Proc1er and Oamble. Prc- rol« w tym procesie. Szeroko omawiaDariusz Bagitiski - muzyk z Kola za pomocą skrzypiec oraz najnows1.ej ge- lekCJC obejmowały tematykę z zakrc· ny był zespól napi~cia przcdmicsiącz·
na dobre zagościł już w ZSZNr4. Po kilk-u neracji sy111e1.atora. Jest to forma ban/ziej su higieny osobistej, profilaktyki zdro- kowego i sposoby radzenia sobie z tym
bardzo udallfch koncertach 24 marca fll'Z)"'tępnu cl/u m/l)l{eg11 11clbiorc:y i jednQ· wotnej, miesiączkowania i prezentacji zagadnieniem. Uczulano lakże dziewpo raz kolejny wystąpi w murach tej pla- ce.foie mn:lłwa Jo pre;:ellfacji w mul"ach zabezpieczeń higienicznych pod kątem CZl;ta na obserwację własnego ciała,
cówki. Tym razem zaprezentuje koncert szkoły. cllatega c;ęslo ; mej korz;•stamy - zdrowornym Prowadząca zajęc i a jcs1 uczono rnc1od badania piersi
Duży nacisk kładziono także na opt. Pr=.eboje mf.'itrzÓw.
powiedziala nam wicedyrek1orszkoly (.;wa grnekologr<m ·położnikiem z przygotowaniem pedagogic1.nym, współpra  1wane kontakty z matką, k"tóra ma
Będzie 10 węclniwk<1 po kminie 11111:y ki Bury
róznych epok. Uczniowie będą1111ch okaWarto 1.aznaczyć. 7.e pmgram koncertU cuje z pismami dla dziewczą1. gdzie is1otną rolx do ud<grnnia w czasie dojZJ« wysh1cha.ć interpretacji najpopularniej· obej1nuie takie informacje o muzyce po- odpowiada na pytania czytelniczek. rzewania córki. Dz1cwcz<(la biorące
szych dziel mistrzów takich jak: Mozan, szczególnych epok oraz o kompozytorach Spotkania tego typu prowadzone są udział w spotkaniu otrzymały próbki
Schubcr1. Beethoven, Maende l, Bach. prezen1owanych dzid.
od kllkuna.~tu lat, ich program jestmo- kosmetyków zalecanych do higieny
Dariusz Bagiński zaprezentuje utwory
(aj) dyfikowany w oparciu o sugestie pe· osobistej. broszury infom1acyjnc do·

Książki

prosto z wydawnictwa

nienia ZNP. Muzeum, mimo że niewiciu micszka1lców naszego regionu
cokolwiek o nim wte. jest w ciągu roku
kilkakrotnie uuwiedzane przez mrystów. n3JCZ<(ŚcicJ nauczycieli. Wójt gmi·
ny Lowicz Andrzej Barylski powiec.lzial nam. ż:e jak na razie nie o tr1:ymał
oficjalnego wystąpienia od ZNP w lej

sprawie, niemniej jednak słyszał o tym
pomyśle. Nic chciał si~jednak do niczego ustosunkowywać przed oficjalnym spolk;mie111 z prtcdstawiciclami
Zarządu Głównego ZNP, jakie zapla·
nowanc jest na 29 marca.
Na lutowym spotkaniu ustalono
także - na I października - termin obchodów 95-lecia i ogólnokraj owego
zjazdu nauczycielskiego w Lowiczu.
W uroczystości zaangażowany będzie
takie samorząd miasla. ponieważ naj ważniejsze uroerystości odbędą się

najprawdopodobniej w kinie B?.ura.
(lb)

Prelekcie sq potrzebne
· ale kontakt z matką również

Przeboie mistrzów w. szkole

Zarząd Gminy Nieborów, 99-416 Nieborów, tel. 046/838-56-65

OGtASZA USTNY PRZETARG
NIEOGUNICZONY NA SPRZEDAŻ POJAZDÓW:
./sam. Polonez nr rej. MOA 6931. rok prod. 1992 z wmontowaną instalacją gazową· oena
wywoławcza 3.1 OO zł.
./ sam. marki Siar 28 (osinobus) nr rej. SKA 755V, rok prod. 1988- cena wywolawc.za - 2.500 zl.
• W/W pojazdy można og lądać w dniu.3.04.2000 r. na parkingu przed Urzędem Gminy w Nieborowie. al. Legionów Polskich 26 w godz.. 9.00-14,00.
• Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie Urzędu do dnia 3.04.2000 r. do godz. 14.00.
• Przetarg odbędzie się w dniu 4.04.2000 r„ godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy pok. nr 11
• Urząd Gminy nie bierze odpowiedzialności za wady uklyte I braki w wyposażeniu.
• Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetrgu bez podanla przyczyn.
• W przypadku nie sprzedania w/w pojazdów w I przetargu, o godz. 12.00 zostanie przeprowadzony li przetarg nieograniczony na sprzeda.i w/W pojazdów.

KULiUivsTA ~
rr
Dla kobiet

"' preparaty wyszczuplające Witaminy oraz odfywki

Dla Mężczyzn

" " >tANowisko Ki(aow111ikA WydLiAłu A1tc ~ iscbu1t7
1Nrll4Snulc:rua'y TEcliHieutj i OckRo,.-y Ś1todowi.sk4
t. vpa.aw111iud~i Ołł.At Ut•jo11tości"

p11.obl0luykl

uqospodAaowAHiA p1tu.sTuo1Mtqo
Padtao wM•f·

kształtujące muskulaturę ciała

96-300 Żyrardów. ul. Narutowicza 23
R-406

W)'kłztałc:enle

OGtASZA KONKURS
OFERT NA REMONT

wyl$Z.8,

• Zl'ł:lfomo$ć ~;iw;i budowlanego.
• stat pracy młn, 5 lat,
Jl; doświadczenie w pracy z zakresu administracji.
Oferly nfWJty skłBde'Jt w sekretariacie Uru;du Mle;skie.
go, ul. Młynarska 15, 95·01$ Głowno. Telefonicznych
inform;tefi Udliłtl3 Pani J:JdwifFJ Kopo,., pod nr f(łfefonv
tr4V719·16·97.

...„.

pudcjmowanych zagadnicri

tżw_

list do morny. który ma

na celu poi nfom1 ować rodziców. w jakim spotkaniu brała udział ich córka,
podaje tak~e możliwości kontaktu
·z ·prelcgcn1f<ą i z !inną organizującą
prelekcje. Antykoncepcja i "''Ychowanie seksualne nie byly przedmiotem
prezentowanych wykładów.

Zainterc.,scw<mie. =iakim d:iewc-zy"J' wys/uc/ra(v prelekqjl..iwiculeyo tym,
że /Jyla ona pmr.:1:/J11a. : e .rn·cj ·"'Oli)'
11w11:3w11. ::e by/ ro llJ'kludprufe401111/nie pr=ygo1owa11y l pr=eprowad=ony ·
powiedziała

nam wicedyrektor ZSZ
Nr 4 Ewa Dury.
(aj)

SPRZEDAM
DZIALKĘ
REKREACYJN0- 13UOOWLANĄ,

MALOWNICZO POLOŻONĄ

./ 2 tarasów.

w Puszczy N/Non:cK1t:J,

./ 7 wejść przed klatakami,

w1 E:.śW 1 EJCE

./ naprawę obróbek blacharskich.

lMR'zEwJONĄ, lAGOSl'ODARO\WiA

• Oferty należy składać w terminie

Informacje:
tel. 0611867-82-68 lub 0606-239-636

do 10.04.2000 r. w biurze Spółdzielni
(lokal nr 69 ·VII klatka)
w poniedziałki w godz. 19.30-20.30

• Kontakt tel. 0461837-49-22 po 20.00

NOWO OTWARTY

ZAPRASZA
Polecamy art.:
• metalowe
• chemiczne
• ogrodnicze
• gosp. domow.

SZEROKI WYBÓR,
NISKIE CENY
czynne pn.· pt. 8.00-17.00. sob. 8.00-1~:~2.

~
~
>
.„

~~ Mocznik
• soo zł/tona
Nawozy ·

Węgiel •

Koks ·

Miał

• Mat. Budowlane
NAJNIŻSZE CENY!
Stryków,

ul. Zagórska 31
(we1ście od uf, Sadowe~
99-400 Łowicz
tel. 837· 19-34

Io

"""

R-4-03

SKLEP WIELOBRANŻOWY

Miejski w Glownlc

ZATURNI PRACOWNIKA

•

... środki z wilaminaml,
" oraz wszelkiego rodzaju odżywki

'ZAPRAS'ZAMY

U rz ąd

MSM „Oszczędność" •
w Łowiczu ul. Baczyńskiego 2/44

tyczące

oraz

ul. Rolnicza

6A lei. 719·93-63164:lr·•O

PROJEKTY BUDOWlANE
• powtarzalno- INWESTPROJEKT: ARCHETON

(600 poz.)
• indywiduaJnc
• kompte~sowe opracowanie dokumenta.cji projektQY.lej

FHU. Łowicz. ul. Klickiego 22A. tel. 0461837-47-42 ~

9
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•

INSTRUKTORZY TEZ EGZAMINOWANI
szkoleni a kierowc ów przechodzą trudny etap weryfika cji
tak pod względem umiejętności instrukto rów jak i posiada nego zaplecza .
Ośrodki

W ubic~lym roku Trybunał Konstytucyjny ana li'°" al znowcli<O"ane prawo o ruchu drogowym " cz~c1 dotyc111ccj weryfikacji instruktorów nauki
jozdy,jnką to pr3wo wprowadziło. Orze·
c1cn1e stwicrd1ało. że skarżący nowe
prawo instruktorzy bez >redniego wyk;1talcenia maj\ prawo przcw iJnaną
wtryfikacj'< prteJŚĆ. czego p1erwomie
chciano im odmówić. Otżeczcnic nic nie
1mieniło jednak w podstawowej sprawie: instruktony ~wpraw dtie doswilld·
1:1cm. ale egzamin pr1.ed komtsJą powołaną prze1 Urz~d Wojewódzk i zdać
mu~zą. Z 11owodu długo pr<cc1ągającej
<ię procedury wiciu insttul.torów zwlekało z zapisaniem ;i~ na eg1.amm. Takie
po'ltępo•wnic 1emścilo si« na nich surowo. ponieważ do konca 1999 roku wy·
>tarczyIo zdać tylko egzamin 1core1yczn)·. klórego kosn wynosił około 50 .d
1a każ.c4 ka1ci:onę. na k:tó111. >llołi ins1ruktor.
O d 2000 roku oprócz tc>IU trzeba
id1m ać odpłatny egzamin prnkty«ny
7 jazdy. którc110 koszt zakiy rówmeż
od rodłaju poJazdo". Egzamin na pojtvd osobo\\ y kovtowal okołu 50 21.
nn Mmochody w1~ksze eg1amm praklycmy był o wici• droższy. niclló17y
instruktof"'Y mu<ielt wyda1ko" ać nawet
ponad 300 zJ
W osrodku „Radar„ mfosic1ącym si'<
priy Siarym Rynku w Lowiczu pracuje
7 instruktorów, '"Z)'Scy zdah eg1amin
"-•Tyftkac))ny " tym roL'U. O tym. że
ev.anun jednak j~t nicunilrn1ony osrodck „Radar" dowiedział si~ telefooiczn1c w Tnibunnlc Konstytucyjnym 21
grudnia 1999 roku. Z apisaniem si~ na
cv.anun w I999 roku był) problemy.
poniC\\aL nit b)'lo JUŻ "olnych tcnninó". Ostatce<n1~ dwie osoby tdawaly
cg-taminy w Lodzi, a pięć w Skierniewicach. Przygolo\\ yw a.li si~ sami do cg7.a·
minu. w o<rodlcu zorgani7ownłi spotkania. powta!Zllh mJlenal. Eg;znmin był dis
niektórych 1nmuktorów stresem. ale
idu li go bez' problemu. Anntt Kierus

lipca ubiegłego n1ku zasz!Y pewne zmiany w przepisach Kodeksu Drogo"·ego,
7 którymi warto było się dokładnie zapozn.1ć. a które wczci;meJ mogły być
prt.ez instruklorów ignorowane ltm1ana pasa ruchu na rond~ie, pierwszcń
$ 1WO tramwajów na skrz}lo"uniu
świetlnym. -.arunkowy skręt " prawo
na c7erwonym świetle. jeteh JCSI zMo-

na strzałka) .

EGZAMIN
TO NIE WSlYSTK O
Ko>llY egzammów 10 nie wszystko.
Tnkfo sam ośrodek s1kolcnin musi odpowmdać ściśle okre~łonym przepisom.

\\ ~ryfikacji o>rodka Mirosław Kobierecki nic obawiHięjednak. Płaci .ała wykh•dowa PZM 'rełniają wszy,tk 1c wymugane warunki. Nic są one pr7esadzo·
nc: do końca czerwca 2000 roku o>rodck kształccn111 kierowcó" mu>i mieć
własny ut... ardzony plac m•ne\\ row}
o powierzchni mimmum .WO m'. biuro

Na
Olrodki :ckole11io kierowców 111-g/qdająjuf. d: N =11peb1ic inoC'UJ 11i:C pr=ed lal)· · 1 =innych samoch6w knr=l'sta/ą.
Micra
:d1~c111 k1<'f'()u·11i4 oirodka PZ.11 u l ou·ic:u .\liro•/011 Kobil!T'ed1 pr:y .<lu:.bc111'111 .Vissanil'

..Radar„ mówi: Eg:11111111 by/
lrud11.i: pa11iewu: pl'lania by(1• burdw
s:ceg1i/11\\'e i tl=i>l'lli~ >f1Jrmulowa11e.
\ 'uj11 ięks:ą r111d11tJ\Ć .<prrmily m1 Jl.• IO·
11ia: mC'todyki. drdakryk1 1 p.'i)'t:hOIOR1i.
Wydaje mi się, :e lust1114wr uc=ą< )' prakn•4111/e musi tak doklnd11ie wać zagad·
nie1i : psycbolaxii. melodyki lub •fH>.•ob6wOtt11iania. JIOłllt'\\'tZ: my nieounta·
nm f'wama : :aA,,.u1 Kodeksu Drogo1 o\rodka

W(.'Jł'O I s/.;r:yżoutwia

nie spr11w1ły nam

Lowic,.an1now1. ze test był podobny jak
nn prawo jazdy. aie zawierał dodutkQwo
11c.=.\'/i\mt1go prow1ul:i< ,'ituuochód.
Trzełnsrruktorzy u" a74Jtl, że to był nie element) p;.ychołog.ii i dydaktyko.
najłop>.l) 'Jl0$Óbspni"d1eniaichumic- ba było ro" nicz poprowadl'1ć przed kojętnoki. Zdaniem Ann)· Kierus lcpvc nusją wykłod. \\ grupie. < Uurą zdawał
byłyby organizowane I ·2 razy w roku G. Sumiński W>LYSCY pomyślnie zdali
spotkania. nawet płatne. oa których egzamin weryfikacyjni•, ale w niektórych
moźnn byłoby omawiać aniany w prze· -.cześni<J ida1ąeych gru1'4eh zdawalpi<ach. l. poszczegółn)·ch ośrodkó\\ llOSć była barclto niskll (z i"'PY 3 7 osokształcenia kierowców mogliby na nic bowej egzamin załic-q Jo 13 osób. z inprzyJe~dżać ins1ruktorLy, a zdobyte nej 31 osobo\\CJ zdało 16).
Zdaniem Miroslawa Kobiereckiego ·
wiadomości przekazyw3łiby innym inkierownika ośrodka szkolenia PZM
struktorom.
Bez problemu zdałt cezamin wetyfi. \\ Lov. iczu l:'"g=ami11y Jeb)~-- o ~ nJ7n
kacy,ny 4 szkoknio" cy ' finny „Ron- ~rn.ue potr:ebn~. po1tiel•a! 11utn1k1or:y
do" Krty$ztofa Bandosa l lowiczn. odvwit-=-'11 sobi~ wiadomofrl. W lutym
Zdqiyli idac egzamin w ubiegłym rok'\l, wszyscy instn1ktorzy łowickiego PZM
w1c;c obow1ązywafa ich tylko teońa. ldali egzaminy w Sieradzu l'g7.lllllin.teonas: (lnstr11l.1orOw) Cf(lam11w1Qt; a mi

fodm'<'it kloJIOtÓw
Ka:dl· :dall'a/ 1nd1 widualnie - mówi
wlibcicieł jednego 1.Xrodków" Glo" .
nic, Andriej Ruciiuki. Po zalic::e11iu tcsru skladającegn srę: pyrań daty,~q
cw·h wrfiw110 pr::eplsów ruchu dra·
KO"'ego.jak i prycho/ogii oraz prdu4 kategorie •
gogikl. mieliim.• 'g:amin :Jo=d1 R(J: Gr7egorz Swniiisk1 7do"ał eg.zam1n reiyczny 1 prakt)C7R)' na
" ZUL A. B. C. F. komowal iru;tru~toro 399 zł.
111/ "f 011 :11ac;nw ml tego.jaki :tla;q w tym roku, teorctyeLoy
Poza tym • uważa Kobierecki - od
nasi kursu11ci. La klcrow11icą .v ied:fa/ " Skiemiewicach. Pow1cdz1ał Nowemu

1 ,alą wykladowq o pO\\. me tnOJCjstcJ
nii 2S m'. pomoce naukowe tlo ''kole""'· Kooccs1ę dla ośrodkó" "'da"ać
będą odpłoinie włości" e ,iaro,twa.
n wunmki ośrodków mu oceniać spcc1uł
nic powołana komi,ja.
Cl} hęd'l to trudne do pr7e<koczcnia
banery'? .\fojas:Jcoluje.'<lj1ćpo "C'nii4ac;l. ws:ys1ko )~'t "porządku . m6w1
Dariu st Mare inrnk z innego ośrodka
szkolenia w Glowmc. Jego kuNnci słu
chaja wykładów \\ ~łach łekc)jnych
wynajmowanych"' głowieńskim Zespole Szkół Zawodowych. jazdy,..; przeprowadzane <ll nn placu Zespołu S1kół
Rolnictych w ł:lratoszcwic.1ch . \11c1sca
JC>l sporo. ponadto ośrodek posiada
w1~łc pomocy dydaktycznych, np.
dy, przcżrocza. róinego rod7MJU płan
s<c. Taki •13n posiadania tej <7koły ni.:
"1bud7il 7.astrzcź•'li w powiotowcj komi<JI

•'•.i·

Miroslalł'a ll'olska-Koblefł'<:ka.
współpraca

Rcnaro K1wl1<11:1ka

P.P.H.U. „TRANS- KOM"

OFERUJE!

f) ~

S.C.
P.P.H.U.
HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
ODDZIAŁ W ŁOWICZU; UL. KALISKA 26

TEUFAX 046-837-33-24

SZEROKI ASORTJ'ME NT

~A MATEIUAł,Y BUDOWIA~ OD FłDMlm11J PO DACH

WYROBY NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI RENOMOWANYCH FIRM GWARANCJĄ UDANEJ INWESTYCJI!

llulioREX

'"'-

-OOl'OllOł.Sl'f

OKNA I DRZWI

DREWNIANE

OKNA

.!\!

V

KLEJE
12.APRAWY,
SYSTEMY

DOCIEPLEŃ

KO

IP
SYSTEMY GIPSOWE

SZPACHLE
GŁADZIE GIPSOWE

DACHOWE

IZOLBE T'
Wl l Nl!RBIEROUł

CEGŁY

tiiiFr
NOWOCZESNE
STROPY LEKKJE

GLAZURA,
TERAKOTA

CERAMIKA BUDOWLANA
NOWEJ GENERACJI

WEŁNY MINERALNE

STYROPIAN

F"i:I~ ~AZW _I

DRZWI

M ASY IZOLAZCYJNE

OTULINY

;
t'óRT?
Klit POLAND :
WNĘKOWE

Posiadamy również w sprzedaży wysokoka loryczny wę
giel kamienny i koks.

SYTE MY
GIPSOWE

1:- •
BRAMY UCHYLNE
I PRZESUWANE

SYSTEMY
RYNNOWE

• 375

zł/t

~GIEL

KOSTKA

• 350

zł/t

WĘGIEL

ORZECH

• 330

zł/t

• 200

zł/t

KOKS
BLACHOOACHÓ Wl<A
BLACHY TRAPEZOWE

MIAŁ

GAZOBETON

informacji dotyczących promocyjny ch kredytów na zakup materiałów budowlanyc h
do 13.00
udzielamy w siedzib ie firmy: Łowicz, ul. Kaliska 26 w godz. 7. 00 do 17.00, soboty 7.00

Dokładnych

CENA CH!

KONKURENCYJNE CENY!

-LOiii
I KSZTAŁTKI
KLINKIEROWE

s.„ .

NAWOZóW PO ATRAKCYJNYCH

Dostawa do klienta!
Sprzedaż na raty!
Punkt sprzedaży:
ul. Ann/i Krajowej 14
tel. (046) 831-96-10

"Łowicz,

~J.03.2000 r

10

PROGRAM MADE IN tOWICZ
Dwie z grona autorek bardzo popularnego
w kraju programu nauczania zintegrowanego
w pierwszych klasach szkół podstawowych,
mieszkają i pracują w Ło wiczu
C: eka/am na 1~11 c:as - RIÓ\\ 1 [Izbie·
ta Barbaro Cymilska o SWOJCJ cmcrytu

rze. Nie\1 ielu
1 satysfakcją

11 ita osmmi dzień prac}
i wyglj\daniem nowego.

emerytura jc:~t c'fl'lu prl')jrll(>wJnn bor·
dZlcj J•k wyrok niż Jako szansa Dla niej

<nego wyboru odevłn. Logika naka=yu·alu =u1uc uę mahm d.=1eclaem „ "'-'SJ>O"mina Dz1ec1 ma dwoje. obie córki.
Agnieszka uczy w Gimnazjum nr I,
Malgor7.llt:l skończyła medycynę. pracu;c w WarsL'.11vic.

orn·nrc1em na nowe motll wośc1.
DZIECKU NIE MOŻNA
stwornnia c1ego~ zw1azancSZATKOWAĆ: ŚWIATA
go wpr1lwd1ic I d1icd1inq, kliircj roświęcila cale swoje zawodowe tycie. ale
Ntwc1an1e l'młegrowane - pOJęc1c.
jednak odr~bncgo, 111>wB1orskicgo Bylo z k1órym z wolna zaznaJamiają się rololnk: \\ roku 1 91Jll,gdyw1ndo111ym1uł dzice ucznió\\ najmlodszych klas pod·
srnwalo si«. że koniee11111. u odwli!knnu slawciwck. Polega nu tym. że dziecko
przez lata rcformt1 o~wiaiy n1•ZY L miej- ni~ ma wyodr~bnionych zajęc z kilku
sca, 1.id1wonil do niej i do Tcre,y Jnnic- ró.łnycb pr1.cdro101ó". lecl na Jednych.
była

oko1ją do

kicj-Pnnek l'ioir Ozręblo, rrczcs znnne·
go "yda11 n1c1wa pedagog1c111ego Juka
1 Laproponowal wydanie napi<oncgo
ląci.nie pr:teL me 1 cztery mne autorki
programu naucamin Limcgro" :mego dlu
klas 1-lll. Wicd.dal do kogo >i~ Lgl11>a.
wicdzi:d, ze progrJm n:tpisuny pr1c1 nic
na konkurs ogloo1ony nu JX1<:1111ku tum·
tcgoz roku przez Mrn1stcr:ilwo F.duka·
eJi :-.'arodowcJ jC>t dobi; B) ly obie c<.~
nionym1 praktykami· Terc>a JanickaPanck. rucgd)'Ś d)TCktorb ,zkoł) v. Bobrownikach. metodyk. obecnie dyrektor
Ośrodka Do>konalcn1a t-.auc1yc1eh
w Skiemie\\icach - orni ona, flib1el~
Burbara C}'\•ińska.
Cywińska. cal.i hi>toria low1ck1cgo
nauczycielstwa. Doro>h JUi lcrm1
uczruowic rozpozn8J'l.JI(. gdy >IOi 1a Ind;\
prowadzonej pr-zez siebie księgnrenlu
pr,;y Zduńskiej. mlcxl>i nie '"ed1ą. ie
mają dot.:/) nit!ni<l / Lirnt lto n nauc1a·
niu 1integro„an)m. 1ak11n "la!n1c jn·
kie w tej clm iii "pro\\ad1ane JCSI w
najmlo<b1)11:h kla>ach, mnr1)'I od da"·
na. WyksLtałc~nie Lc.lobywala w kilku
~kolach i uC?clninch (Liceum l'edngo.
g~ne. Studium Nauczycielskie. unl·
wersy1ciy. wnrs7aw~kl I 16d7.kil. do·
~wiadc7.enic zawodowe w~ w kil ku
s7.kolach (SP I, SI' 2. SP 4, SP ó). Po
17 lalach pracy. w pocz.1tk11ch lal 80-

tych zos1ala dorudcą metodycznym nu·
uczania poczttkowcgo. wykladtila po·
tcm w Srudmm 1';auczyc1clsk1m. praco'"ala v. Wo;ewódzk1rn Ośrodku Meto·
Jycznym. Male. poznające )wiat dziec·
ko było zawsze przedmiotem jej foscy·
nacji W latach >k-dcmdzicsiątych bylu
:t11>h;pczynią d}Tcktora SP 4, uk / v.la-

TEMAT: „WODA DAREM ŻYCIA"
Kształcenie

Kształcenie

polonistyczne i spoleczne

matematyczne i przyrodnicze

~.wód

°"'""""'"'-

""~

Roi-

ni. wykotzyslAn„ naW,_ ' globtlM
.....,.. ••
wodf ... gospod"""""9
I !j4QCU„
J>tZel!I~ domowym I

„

' """'
-"""
_____ __

Wlielanie~
na pytanie „Ql.3CZego
cenna

nt

Utłd

fJmu .lyae

„-.·lub~oie

be<Z4cloe.?aT

"10pełkar

(klwona-"'6d

~--

---

pozbf!wlone - i ,
-~Z-

wodnej hOdonlt f„ walt

.,...

~-~

zblokowanych zajc;ciach poznaje n• rói'·
ne 'po<ob> dane ngadmcmc. hcząc.
Cl) Ulj4C. p1<1JIC. i;·<ując a)' sp1cW~J'\C.
W podobny spo<ob prubon a lum Jl':
11(-w • luturh ':e1i:d:1t!..łltłl\0d1 - wsponuro Barbara Cvwm.ska • ule :a ma/n
h.11<> d1>i1rnidc:~11. b1 doprowad:rć 10
dn do.<ka11a/oscf. Pcwnynu próbami były pozn3nsk1c do:ó·wrndczcnia Łucji MuuynskieJ. z klórynu sic; ldpo;nawala,
cieka" 1c próbowano pro" a<ILio te-..! leJ..c;c 11 lol\ 1ck1c1 „Om circc". ~d.cie dzieci prucuwaly v. odn;bnych !!flipach, maJtlCY<..'h )\\Uje p1v)toli~ l)woje 1,awolnnia.Ir/i•o b1/11 clobn1. <1/e 11frl~ p;11/u w wt/11 p1mk1<1c/11 - occniu d1iś. Za1dro~
ci1:1 wtedy spolkuncj Polce te Stwccji.
która opowiadula.juk 1:im mogą wyglą
dać lekcje.jak mm ześrodkowane na d1>bn1 dziecka mogą być rady pedagogie?·
nc. Przez caly 1cn eta> duio pracownia,
me m1ala czasu n« Io. l:>y publ ikować.
Jeśli me hczyc drobnych artykuló"
\\ bpeCj;11i,1yc1nych c;:arop1smach na·

na bason.

LabowywRy\m1ct~ rec~tow&nle

1eks1ów: d:&w, zdań

' ........ty

Kształcenie

Kształcenie

muzyczne i ruchowe

plastyczne I techniczne

Program. kroi)' mi~· nap1>ać. "m1en
byl Sl"'OfZ)Ć moili\\O!>CI do IJk1ego
"laśnie. zgodnego ie s1opnicrn roz" OJU
dziecka, nnuczania v. ieJt). któ"ł do ttj
poiy kładtiono dzieciom do gló11 n;i >icd·
m1u różnych przcdrnio1ach T" orTyl)
go w s..:cść osób. "spółau1orkam1 był)
m.in. profosorki Danuta Cich) 1 Hanna
Malkowska-Zegadło. nk u<IJinl Io\\ IC.lil·
oek dal programowi walor koncepcji nie
:rr0tlzonej 1a biurkiem. lev "}rosie)
2 doświadczeń wiciu lai procy pcdago·
giczncj. S1odiojąc proi,'111m widnć. le
jc>t 'kc,mcenlrO\\ llll) IVllkól dllCCh
jego osoby, za kolejne k~i 1cma1yc1·
oe mając rod11n~, Ja le; >lkol~. n11ej~CO·
wość i region. Ojczyznc<. wreszcie świni
i kosmos. Za 11•jwn;111ejvc u111aje 111e
opanowanie jakiegoś zakresu mformn·
cji ze wskazanych dzicdzan. lee/ ro11,v 1„
nię_cie w uczmu róLnych Um1tJl(tnok1

slucbania. ""'" ienia, lic1en1a, C?)~an1a
uc1yciel<kich. Więcej swego dośw1ad pisania„ działania. tworzcma.
c1cnia nauc1.)cielskiego oddawala stuW jaki >lXl>Ób moLlla " prokl}Ce indentom 1 <ludentkom na Ujęciach.
1egmwać nauczanie" róinych dzicdzi·
Gdy więc miała rusqć rcfonnu. a to nach. niech zobr11Lujc >ehernat tawany
zbicglo sic; z jej emeryturą. g<I) mini- prLeL autorki " ")·daniu k<1ątkOW)'lll
;tcn.ł\\o ogl0>1lo konkurs. prognun dla programu. Ilustruje on zaz,bianie si(
nauc1ania 11n1cgrowaneso m1ala juz różnych zakresów hLt.ikcnia podc7a•
n1e1!1ko \\ 11101\ IC. Dlaczego byla i jcs1 pracy nad 1ema1em _Woda d>rcm fye1a·
do nicao p17cl.onana? Ola1ego. 7e wie. (patrz rysunek).
1/ wlosnie t:lk1e ruiuczanie najbardziej
W ujęciu autorek ~rn·orzony wspól·
odpowiada potrzebom dziecka. Sicd· nymi silami program wszechsm1nnie
m10·. ośmio- 1 dz1c" 1~ciola1ck \\1dJ-1,
ija dzieci. daje mo?llwo~ lagodn~
odc1u11a. pr7e7ywa świ31 w jCSO calo- go pnejśc1a od dornu rod:onncgo i edu~1 Po1.nawnć go. uczyć się go winien kacji pncdszkolrn:j do >tkOI). ~1 vkov.1ęc takie w taki sposób. by do.ine- dy dla wiedzy rozw11a Jednak przede
gać. poznawać 1 rozumieć 111le7ności wszystkim umicj,mości. wią~e wied1~
m1c;d9 faklami 1 7JS" ·~kami.
l doświadc-1.eniem. ukazuje Z\I ią7.ki m1~
N 1e powinien mice jeszcze na tym dzy 1craźn1cjszością a przestłokiq
c1ap1c do Cl)'!l1cn1a Ywiedzą 57.tttkowa- i prqs1lo~ią, k~zt:1huje w uczniu cie·
ną na pr1cdm1oty. d)•Scyphny naukowe kawość świaia. a jcdnocze~11ie i:ycllipr1ynale.ll1e bardLJej studiom uniwcr- wośt dla niego i odpowicdzia lność.
>ylcckirn oiL >zkole podstawowej. Nie

'°"'"

moin!ł
Wyclocz:k~

JAK TO WYGLĄDA
W PRAKTYCE

mu kawałkować sztucrnic rzc.

TO JEST SUKCES

czyw1stok1, która w jego umyśle musi
Program wspólsrworzony prt<l Cy„~ intcgrowuc.
1vińską i Jonicką-l'anek me jest oczyDiiccko klas 1-111 musi być w roma· wiście jedynym prÓgramcm do nnu~1u\.\.:lnych ~ytuacjach, uczestniczyć w nich. 11ia zintegrowanego w klasach 1-111, mi·
dz13Jnt. Gdy d:ie<'i c:;yta}ą • podaje nistcrslwo 1J1akcep1owal<> 23 1ak1e proprzyklad Tcr<·,a Janicka-Panek, która gramy.
11 ;wojeJ vkolc w Bobrnwmkach wpro·
Urnenie mala/I 1ak;~ nun. progm111
wact1ała niluC7ame 7mtcgrownnc już autorstwa Miroslawy KaspfZ}k 1 Ann)
przed kilku lnty to 1XI ra:u du"t '" Zalew,kicj , SP I \\ Low1c2u Jcsh pi·
11nry'.)'O\t uf 11 w llllf'ym 1r;yH~mie 110- szcmy tak dużo o programie Cyv.11\<kieJ
łlf-'"'"' ,,,·._. miafr takiej mo=Iiwości. i Janickiej-Panek to dlatego, że proi:ram
ho na pr=rklad plastrka była 1lt1pi<'- ten odnió>I bard10 du)) <Ukce~. tak7e
ro :a dwa d11i.
'''Yd.1.wniczy.

11

2J 03 WOO r

,

W ccntmlnc1Pol=. w dawnych woJC\\Ó<L'I\\ ach l(>d1k1m. sk1em1cw1ckim.
sicnidzk1m 1 p101rko" ,J..1m JC>t naJCL~
'"1c; \\ '1kołach wvkorzystywanym
pro~'Ttlm~:m

ZA DWADZIESCIA LAT B~DZIE
KOLEJNY ZBIORNIK WODNY

obok pruv,r-amu wydnwnic-

ob~L.urtl' <.fa"ncgo
wujc\\0<17twn •k1crn1cw1ck1cso;cst bez.
•p17CC7.0IC no1cz~>C lcJ u żywanym.
W śl3d za progromcm wydawca · ogól·

nv;. Re' rolona. nu

~~:~:~~;r-;~~~i~~~;r::;~d:~~~~ą~~~"~ do~v~~~!;~ r~:mk~~~~~~:~:~~~c~~~

nich 1 wydal już takie prze.
wod111k 1i1ctodvczny dla na11czyc1cla
korry-sluJqccgo / ich programów. 3 takze • to nowo>ć Lnpdua, a bard10 pocrzebn3 kart} oceny 01moWCJ ucznia
w,1;1k
pod n3Z\\ ,Ja I m<iJ
tym •y,tcnuc me ina. kanymaJą
ocememu
"'
pomóe nnuczyciclow•
11c7n10, m•,ą '"ku1ać clcn1cnry domagaJącc si~ 01mowego poclsumnwnn1a.
Aic wlcm;nk to sit; 11<1/o. s11111~ma111y
c//a,,lf•htf! wl~lł' pml:zbm =«ro. ie to.Sil\ or=yly.Tmy ·me 11k1yw.11ndnwolemo Borbarn Cyw11\ska I zdradza. ze JUZ pra<UJ< n.ul ko lc111~ h1~żką. L zakresu
edukaCJI przcdslkolncj tym razem Bo
w JCJ pr7)'pndku dopiero reforma edubcji pozwoli Il na pdną samo1':•lizaCJ~. n• "}kor~)>tan1e 1ego. czego się
w 7\'c•u nouczvl;i. 8 co do tci pory mogł• ~dostępnra~ tylko węzsz}m kręgom
odbion:ó"
Dla rcn:sy JanrC~ICJ· Panck llb. SLefująCCJ <Hrodkowr l)oskonolcnio 1'.3uczycicli, mając•J / r-JCJI pdnion•j funkCJI możliwość obserwowania, Jak nauczyciele wdro7nJą się do zmian. sarysfakcjąjesl konslutucj:i, ie 10 wln<me nauczycrdc klas nnjmlodszych uk<1zui•1si~
nnJbard11cJ chlonni, noJbardz1cJ elastyczni, najbardrieJ ro1u1111<NCY '""' zmi3n

mieJSOOWOŚCI Guźmo. Dąbko"icc 1Cza·

zamÓ\\ 11 u

°""""''

„

'°'""i"'

" spu~ob1e mmc1..a111a
Btł mo:t• ;rt'f:tą

uuhncme o refnr-

nue jcH u nm pr:)'J>adA.u pr=t„sad=one:
„ 2ilU\\J7a (lyrc:kto.rka ot.ku~m1ew1ck1cgo

osrodkn. To co twor:i·m)· 1es1 pr..errl'f.
,,,.,,1k1em :!IHJ /ut pr<11:) mul olu-e.i/011q,
tak.11 \1 lafof~ J.011ręptjt{ ncm<-=w1itt mu·
lycńtbec1

Hiimcclr lfo/igórski

tolin wchodzi w kolcJO\I fa«; rozwoju
Złota tw1ru 1p1uku cksploatowaac do
ICJ pory zostały pmkl)'CllllC wycurJXU!C. pl'Z)~ła więc pora na koleJną 00•
krywkę Kopalni• Surowcó\\ ';lmcrał
nych „Ko>mm" 1 ,„~171 hąw1.0071 • z:irządca uucj)/')'ch 1wirown1, prowad11
w 1ej chwili praco prl)lt(lt•lWuwcu na
nowym 1ere111e elsplooucyJnym Tyru
mumiest to okolo 15 hn obSZM\I poloiOncgo mi<;dzy micjscuwo~c.i;1 Kwiatek
u wsią Gl1>111n, ohs1aru nnlctąccgo do

I

kopalni Rydwan. Nn ruic intensywne
prace pr,ygo1nwawczc prowadzone są
na ohs7.:tl'?.e J ,5 ha. Jak powiedziol nam
dyrcl:1orkopaln1Slowomir SaladaJ. zlofa. których cksplOOtacJąz:iJmUJC sięJcgo
pt7.<"d<ięb1omwo. zos1aly odkrylc na
tych 1cren.1ch kllkadz1cs1ą1 la1 lcmu i poszczególne ich odcinki ulcg.iją" procesic wydob}'\-cl)'m natur.tlncmu W) cks·
plo;>towannf.
C1ęśc no\\CJ odkrvwk1 J•st przygo·
IOW}WUn.1 do ck<plo~!OCJI od ko11C3 h·
stopuda 11b1cglc110 roku 1god11i~ z wyiy.
c1nymi 7awartym1 w kom.:.es.ri wydanej
przez Um\tl WoJcwód,kl w Lodn Ob- a czc;ściowo po odpow1od111111 1c.klodo- Ul74d1,cnin wynosi 350 1011 m1 dob~. Po
szar wsial wydzicr.lllwilmy od Nadie$· waniu będ7ic w prryi:1ło~c1 <lu;ye .<lop· wydobyciu knlszywo b~dt1c prtcwo·
żone do oddnlonci=o o 2.S km wkładu
mctwa P11rbh\l\>wc80 w Dt7.t!7inaeh na niow~j rekuhywncji 11owcJ odkrywki.
Po 1.akonczer11u ~ krywy zusla111e wy. przerobowego. Maszyny Jll'7YKOlown·
okres cksplo31ocji zlou. Na "'Yksicni<
nic7~dna była .lł;uJa L M ini)ters1wa konany tzw wykop u doetąpnla)11cy jącc krusi<:e do użytku budowlanc1to. bę
Ochrony Srodow1ska 1 Z:uobów :-;31U· w <ucheJ warsmie gleby Od kiorowni- dące o.becnie w po$i3daniu kop3lm są
rolnych, ~~óq co kopalnia UZ)'Skala. Las lra kopalni Rydw>in JctUgo Lcdz1ona do- w <ur11e wypluk>c. pokruszyć 1 przczo.<tał W)'C1~!)'. pmc 1 korzcmc usunięte \\1ed111?Mmy srę. u ze wzgl~du na 10, sónowac w g111nicach I50·200 ty' ton
\\' tej chw1h wykonywana J•>I skry· ż~ są to złoi.a uwodmonc. wbsc1wc kruszro w sbli roku Biorąc Jednak pod
wa. 10 znnczy zdJ~c1c wierzchniej war· wyd<ib)'\\anoc 7\\lnJ bc;d71e odbywa<: so~ ll\\11~lo. ze na najbliższ.: lata rlano\\ana
stwy zrenu (humulusuJ. Z1cm1a w lm przy pomocy 111c1111cck1cJ kopmk1 Re- JCSt m00crn1zaqa parku m.t>l)OO\\cgu.
spo>-Ob pozyskana z0>tnnic wykorqs1a- fuler. czyli pompy LU>Y>•JąCO·lloczą· JCSo wydaJnOSć powinna St~ podwoić
Eksploatacja no"cgo I S·hck1arowc~
no c*1owodo rdml1ywacji starych wy- cej wod~ wr•z z knrszywem z gł~lx1ko
robiskwokólzbiomikn wodnego Rydwan. ści nawet 20 mc1row WyduJnośc tego go poklaclu mo7e trwnć nnwcl 1 dwn-

lat, a pMn icJ pow„nn 1c tu
zboornrk wodny tnk 1, Jak Rydwan.
Rozpoczęcie eksploo1acji pierwsze·
JlO odcińka zapl:mowano na koniec mar·
ca lego roku. Pozoscal~ tereny s:1 nt1 mLic poru~ni~1e łą,kams~ ale t na nic prJ')'J•
dzie pora
Kopalma Surowców \hneralnyd1
..Kostnin„ z:irządza dz1ew1ęc1onu kop;il·
niami lmJ,<Zca budowlancµo, \\ których
r.i1rudma lącmrc ok. 1XO osob \\' kopalmach Rydwan, Dąbk0\\1~ 1 Cznto~n w tej chwili pracuic ok 60 osób

dzieścin

(/j.')

RENAULT

I

· 1

96-100 Skierniewice, ul. Mszczonowska 33/35, (Biały Dom)
Tel./fax. (046) 832-53-32, 0-601-937-622

DNI OTWARTYCH DRZWI

KUCHNIE na Twoją miarę

Kangoo. Alize

Cieplo, jeszcze cieplej... Już w len weekend Oni Oiwarlych Drzwi Renault, 23-26 marca, a za nimi
gama Alizez klimatyzacją wstandardzie. dwóch z Was zdobędzie po aucie.

.

Renault Credit Pol.ska

•:• Wykonujemy
•:• Projektujemy
•!• Montujemy
•!• ZapewnlamJ apnęt do zabudOWJ wraz z montaiem
R-101

WIERNICKI s.c
99-400 Łowicz
n.l. Pozna.ó..Yka 120
Tel. (046) 837-93-63
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CIZ pomoie ci
szukać zaięcia

Przyszła

polonistka na lekcii

Ostatn ie praktyki przed podjęciem
pracy odbywa w SP 6 studentka Ilf roku
Kolegium Nauczyc1clsk1cgo - Marlena
Kordas. Praktyki będą trwać do 31 marca, a lel.'.CJC pol>kicgo z prnl:tykantą
odbywają sit< w klasach V, VI i VIII.
Tcniaty lekcji są wcześniej omawiane
przez nauczyciela. Opiekunką s1udcn1kl JC<t Krystyna Kokocińska. Ustal:1
nnn, kiedy praktykanlka prowadzi lek-

CJ~. a ktcdy jes1 tylko obserwatorką
Pó:inicJ lekcja jesl prowadzona według
napisanego przez studentk~ konspekm,
po lekcji przebieg JCJ JC~t omawiany.
lfs:yscy lciedyi musieliśmy kor.ys1ać
: pomOC)! innych na11ą~1cli. gdy by/1-

śmyjes:c:e .<t11dentam1,

dlatego chęwie

slu!ymy 11omocą bmym s111tłentom ... po-

wicdzala nam dyrektor SP 6 Moria Chojnacka
(mwk)

W rocznicę zbrodni

kaiyńskiei

Przedstawiciele wszystkich związ i szkół średnich. Jury będz.ie si~ składa
ków kombatnnckich. włndz miejscowych ło 1 nauczycieli !}'eh szkól, których prai Kościoła uczestniczyć b~dą. a ucznio- ce b~dą brały udzia l w konkursie. Nawie ZSZ nr I w Lowiczu przygotują grody db zwycięzcówobicc:1lo urundoprogram artystyczny M doroczne sp<>- wać Starostwo Powiatowe: w lowiczu.
tl.'.an1c z mlodzicU. tCJ szkoły, w tym
rol"U poŚ\\oięconc 60 rocznicy zbrodni

Oo metodyków i nauczycieli skierowana b}'ia wojewódzka dwudniowa konferencja na temat: .Edukacja regionalna,
dziedzictwo kulturowe w regionie". Tiwala ona w dniach 9
- 1O marca w Łodzi. a Ołganlzatorem konferencji był Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w l odzi. W konferencji uczestnk:Zytl z Łowicza: Zofia Kępka - nalJCZydel i melodyk, B.tbieta Miszczyńska • ełnOgraf z muzeum, Krzysztof Kalulski
. nauczyciel histońi w LO Im. J. Chełmońskiego Jednym
z lemalów konferencji byla oferta muzeów s kierowana

ltOTł.OWNIE

łowickiego.

Low1ck1e Cl7 korzys1a z rożnego rodzaju form pr7.ckaru i informacjL pos••da 3 komputery, 2 magnetowidy. k>crokoptark~ ora1 1c•taw audi!>wizualny.
Niewątpliwie jednym z najwięksr.yeh
atutów CIZ jCSt posiadanie wiciu mteresujących programów komputerowych.
Należą do nich: Oorodc~ 2000.•.Komputerowa Encyklopedia Zawodów", Program uzytkowy ..Zniszcz stres", KompullTOwa Baza Ofen Pracy, Tn:mng ..Wizje Kariery" oruz Mulńmcdialny lnformotor o Uczclruach \Vy7.>-zych.
„Doradca 2000" umożliwia nakrc>lcnie mdywiduulncj wizji kariery 1.:1wodowej. Przeznaczony jest dla osób stoją
cych u progu wyboru zawodu, chq_cych
zaplanować śc1e7.kę dal=go ksz1alce111:1.
„Kompute rowa Encyklopedia Za wódow" zawiera IOI tzw. Teczek In·
fonnocji o Zuwodoch (czyli zbiór informacj i na temat rodzaj u pracy, ohowiąz
koch wynikających z jej wykonywania
itp.) oruz moduł umozliwiający badamc

(mwk)

OLEJOWE

„RE~·BUD''

testem psychologicznym pod naZ\\
..Ankiety Prdcrtnc11 Zawodowych"

„Komputerowa Baza Ofert Pracy"
zape\11l1a dos1~p do banku ofen pra~
Można tu znaleźć dane o pracodow~
oraz o wymng11ninch dotyczących ofc·
rowanego przetcń Sltmowiska pracy
„Multimedialny lnfonnator o Uculnlach Wytszych" wydany na płyct•
CD-ROM. który JC<I akt11alil0"1ll1Y ...
roku, ~wu:ra 1nfonnacje o uc1..elni:1'r
wyższych no t<reme oalcgo kraju, Z>
równo panstwmvych.Jak 1 n1epailsl\\c.
wych. Zawicro również 111fonnacjc o studiach podyplomowych.
Program użytkowy ..zniszcz stres"
pozwala na tr<nmg multimedialny (ro<U..,
psycho1.abawy), dostosowany do polrzcb indywidualnych wiciu grup
(uczniów, sruden16w. bezrobomycb).
W łowickim CIZ można równict. skorzystać z katalogu fi lmów szkoleniowych i cyklu „ Wi1Jeoleka Me11ediera"
Dzię_ki materialom tym można poznać
techniki ncgocjaCJl. czy sposoby osług1
kłtenta przez telefon".
W ramach dz1alałności CIZ ukazuj~
si~ informatory np. dla uczniów >Zkół
ponadpodstawowych, prowadzone są
również bczplatne kursy i warst,laly
zawodowe. Wszystkie to dzialaniu m3jll.
na celu zaktywi1.0wanie osób bczrobot·
nych. Podstawą są zaj~cia, dzięla którym
bezrobotni Uczt się pisać CV, bst mol)'wacyjny, (osoby .uiintcresowanc mogą
rownież nieodplatn1c same spo1V1d11ł
sobie CV na komputerze).
W bibliotece CIZ gromadzone są matcrialy. wycinki prasowe, np. o nowych.
interesujących zawodach, prenumerow1>ne są gazety: ..Coauo" oraz ~Personel"
Centrum lnform•cJI Zawodowej uzupełnia dzialalnoić UfZ'<du Pracy. łłośc
zainteresowanych Jego ofe ną syslematycznic rośnie.
r~a)

Sp. z o.o.

Producent
•
•
•
•
•
•
•
•

ZAPEWNIAMY , ŻE NIEMIECKI

BUDERUS TO KOCIOł. NR 1 NA ŚWIECIE
" Prowadzjmy sptZcdat ptOmOC)'JtląkD41ówoloiowych Buderus po na;iitszych-ych
"Charakteryzuje się ekonomiczną oszczędną-.,,.. wysol<l\ ~I ostet)lol wyt.ona,..,

,,_,,..

"W)1<onujomy monlat k01lownl olejawycl1 wg. nojnowszych technologu oraz komputorowe ustawianie

"Firma p<>oi•d• uprawnienie budowlane w spoc;oln°"' IOS181ecyjr\O 1n1ynior)')l'O) w zakresie lnstalacji
untralnego og1Zewońle I-'oo-karnllizac:yjnej upowa1nl3jące do pro)<lktowanl•, nadZo'°"""""
~

1roocro1o.va>a-.y.

swoje

do uczniów danego regionu. W ramach konferencji prowadzone byty zajęcia metodyczne poświ~ne wprowadzaniu regionalizmu w naucza niu. Krzysztofowi Kalińs kiemu
bardzo spodobal się wyklad prof. Marka Kotera z UnrwersyteW Łódzkiego zatytułowany .Region łódzki. - jedność
w ró1norodności", z którego między innymi wynikało.
ź.e pow1n nlśmy mówić o regionie środkowopolskim zamlasl
o województwie łódzkim.

• Sprzeda! kotłów olejowych, gazowych Buderus, Lumo, Ferro
• PalnikówScheer, Mann, Herrmann

PROMOCJA BUDEl\US

przez C!Z obok giełd, Oni Kariory czy
Forum Przeds1~biorczośc1 są Tnrg1 &łu
kac}joe. Targi takie odbyły s1~ w Low1C7.ll w grudniu rol"U 1999 pod ha~lem
.•Targi EdukacyJn• -Szkoła Blitcj"". Ofcr·
to rorgowo adresowano była do uczniów
szkól podsiawowycb z 1erenu powiatu

Promować i poznawać

k2tyńskicj .

Akademia b~dz1c również okazją
do rozdania nagród 1 rowrzygnięcia
konkursu przebicgaj'lcego nie1_alet nie
od ogólnopolskiego, ole pod takim samym tytułem: „60 rocznica zbrodni
katyńskiej". Prace konkursowe w formie eseju historycznego, reportażu.
\\~crszy a nawet plastyczne można skła
dać w ZSZ nr I do 31 marca Konkurs
JCSl adresowany do uczniów gmmazJÓW

Low1ckie Centrum Informacji Zawcr
dowej uruchomione ZO•tało w 1998 r.
Jako trzynosta tego typu placówka w
Polsce. PierwS7.e modelowe centr.I powstały w I 995 r. w Toruniu 1 Od•ńskU
\V 1998 roku 7. ush1g centrum skorzystalo 2.850 osól» w roku nastcpnym, tj.
1999,ju14.69t osób (1.363 osoby w11ę
ły ud11al w Targach Edukacyjnych).
Funkcjonowanie Centrów Informacji
ZawodOWCJ w polskich UfZ'<dach rrac:y Jest wynikiem zawancgo w 1994 r.
porozum1cn1a pomicdzy Ministrem Pracy 1Sprnw Socjalnych Niemiec I Ministerstwem Pracy i Pohtyk1 Socjalnej
Rzeczypo•pohtcj Polskiej
CIZ funkcjonuje po to, by pomóc w
malcw:niu pracy osobom bezrobotnym.
mlod/1cry 11cZ11Ctj si~ absolwentom oraz
osobom niepełnosprawnym Jego zadaniem jest m.1n. gromadzenie krujowcj i
lokalnej 111formacji zawodowej, upowszcchmamc porodnictwa zawodowego.
W centrum można znaleźć infom1acje
nt. zawodów i zwi1\7.anyrn1 z ich wykonywaniem wymaganiami, o S>.kołach awodowych (zasadniczych, średnich, policealnych i wyższych), ponad10 informacje o kursach uzupclmaJacych, podwy;.siających lub zmieniających dotychc1.asowc kwalifikacje. Jedną z fonn
otwartych imprez organizowanych

Kostka brukowa wibroprasowan a
Krawężnik drogowy ~
Obrzeże trawnikowe
w lbroprasowane
Bloczek betonowy 14x25x38
Pustak „ ALFA", żużlowy, keramzytowy
Strop gęstożebrowy SZITB
Trylinka i płytki chodnikowe
Transport materiałów samochodem
samowyładowczym z dźwigiem HIAB

ZAPRASZAM Y:

Wyroby

• kotły olejowe • gazowe • węglowe • mlalowe • wanny • zlewy · miski sedesowe
• umywałkl • bateńe łazienkowe • grzejniki • rury • wklady kominowe i tp.

posiadają

na znale

certyfil<at

bezpieczeństwa

99-400 Łowicz ul. K a tarzynów 48
tel . 046/ 837-57 -58, f a x. 046/ 837-50-35
1.

FIAT PALIO WEEKEND

2. FIAT BRAVA 1,4

1999

zielony met·

32.000

19.000km

1996
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25.000

100.000km

gwarencfa
gwarancja

mel

3.

FIAT126 P

1998
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23.000km

4.

FIAT 126 P

1994

czerwony

5.100

73.500km

t991
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5.000

15.500km

1980
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Przyjmujemy samochody osobowe i dostawcze.
Badania techniczne, ocena stanu samo~hod u. RATY, LEASING NA MIEJSCU
POLMOBLICH, Łowicz. ul. Blich 34, tel. 837-37-10

~ RATYI

1S'
R·H

-ly

PO~~.rrWc~w 10 Gsra

TELJFAX 046 / 83 0-20·78
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ZOSTANĄ W PAMIĘCI NIE TYLKO NAJBLIŻSZYCH

Zofia Skrypek <1919. 2000>
Urodziła się 12 maja 1919 roku w Lo- cały czas trwania jego choroby Zofia
wiczu jako drngic dziecko w rodzinie umiała podtrzymać w n im nadziej(( i wiaMilewskich. Mia/a stai:<:ą siostr~ Ma- r~ w zwycięstwo nad chorobą. Nie było
1ię. która :ajmowala sięjej 11,·cl1om111ie111. to łatwe. kiedy w domu brakowało pieponlewu.i ro(kice mamv niemat=e cały nic;dzy. Cz~sto odmawiaj11c sobie fyw·
swój t=U.<flOŚWię~„/i pracy - opowiada ności wolała wydać ostatnie pieniądze na
znajoma zmarłej Jadwiga Konopacka. dok1om. Podczas ostamieh micsic;cy choZofia już jako dziecko z łatwo~cią zjed- roby mę?.a i prm7. niemal rok po jego
nywała ~obie pnyjaźi1 i sympa1i~ ludzi. śmierci w wychowywaniu syna Pioira
By/a p.ee1111ą b/011dy11ką drobnej b1"I"")' bardzo pomagała j~j siostra Józefa· Tere:aws:e 11fo1iec/111iętą. a pogodnej Mar:;< sa. Piotruś niemoI pr1.ez dwa lala wychoBard=u podoba/o siędilopcom, zmri nikt wywał się u cioci na wsi? gdzie mama
si~ me cl:iwił. że w wlel..u 17 lat wys=-la za odwied7.ała go w każdy weekend. Kiedy
mf(i i ló :a mqfr.=y:nę. ktÓ1'' udrl'Jd:il :a Zofia nal:izla prac~ i po spłaceniu wszyst1111jpr=ystoj11iejs:ego w oko//,y-wspomi- kich długów :iaciągni~tych po<lc>.a• chona pa-ni Jadwiga.
roby Józefa, w·.r.ięlasyna do siebie. G1ciala
Małżonek Zofii - JózcfSkrypek - był ''?"'"0"'""'1ć Piotrusia, bylo t/J dla niej
pietwszą ijedyną miłośeiąjej życia. Spę liardzo wu!11e. Cierpiała, gdy by/o :mudzili ze sobą iylko 12 lai. Po ciężkiej cho- •r:ono poznstawiaC go 11u wsi. ponien„ai
robie Józef imatl na mka żołądka. P.-tcz h>1 dla niej culym .tw/atcm, s;c:cgólnicpo

.imierci męia. NiesteJy nie był ro koniec
pasmajej 11ia-.część. Nie mi11ęlydwa lota,
gdy Piotn<f :mar/na :apale11ieph1c- mówi
ze aami w ocza.ch Jadwiga. Był 10 punkt
zwrotny w życiu Zofii. Już nigdy nie
odzyskala dawnej pogody ducha. Pozostałe lata życia spędziła samomic, cho6
rodzina i :znajomi starali sice do niej zbliżyć, roi':\vcsdić ją, rozerwać, jednak już
nigdy nie była szez~śliwa
Poświęciła si~. by nieść pomoc innym.
Pieiiiędzy nie miała wiele, ponieważ zarówno pensja jak i późniejsza emerytura nie były wysokie. Pl'2ewaźnic p0magala opiekując si~ chorymi nieodpłatnie.
Do ko1ica iycia pozostała osobą świa

JL
lr

ODESZLI OD NAS (13.03. - 18.03.2000)

13 marca: Jan Pietrzak. t. 92, J.ow1cz: Krystyna Kieliszek , ł. 75, Łowicz:
14 marca: Feliks Anlczak, I. 74, Głowno; Zofia Górcryi1ska, I. 82, Łowicz;
15 marca: Eugeniusz Lewandowski, I. 74, Głowno; Zofia Uczciwe!<, I. SI.
Zielkowice; 17 marca: Władysław Glazna, I. 76, Głowno; 18 marca: Bronisła
wa Nowak, L 82~ Łowicz;

Panu Ordynatorowi Oddziału Wewnętrznego,
lekarzom i pielęgniarkom serdeczne podziękowania
za opiekę i pomoc w ostatnich dniach życia
naszej Mamy i Babci

BRONIStAWY
NOWAK
składa

<ioml(. palną ojiamości i spokoju. Umiera/a s:częśh'wa cie.s:!ąc się na spotkanie
:: najbliiszymi „ wspomina przyjaciółka.
(a;)

Rodzinie, sąsiadom, znajomym
oraz wszystkim, którzy uczestniczyli
w uroczystościach pogrzebowych
naszej kochanej Mamy i Babci

3 minuty, których
Mirosław Koczywąs, radny miejski, przebywał
w okresie od 4 do 8 marca we Włoszech, jako
przedstawiciel Polski w Misji Pojednania (choć nie
związany rodzinnie, jest jednak od kilku lat człon
kiem organizacji rodzin Westerplatczyków i Hubalczyków). Celem jego pobytu było uczestniczenie
w uroczystości wyniesienia nad ołtarze 1O Sióstr
Nazaretanek z Nowogródka, które zginęły śmier
cią męczeńską, zamordowane przez żołnierzy niemieckich podczas li wojny światowej po tym,
jak ofiarowały się w zamian za niewinnych zakladników, Do Rzymu wyjechał on wraz z grupą sied·
miu osób, wśród których były między innymi siostry
nazaretanki z Ostrzeszowa, oraz ksiądz z Niemiec
Johann German - współtwórca ze strony niemieckiej Misji Pojednania, zmierzającej do pojednania
między Polakami a Niemcami. Nasz radny nie tylko uczestniczył w uroczystości beatyfikacji sióstr,
która odbyła się 5 marca na Placu Swiętego Piotra, ale także wziął udział w audiencji u Ojca Swię
tego wraz z grupą około 200 osób, Polonusów
z Filadelfii, Blalorusi I mieszkańców Krakowa . Miał
on 3 minuty czasu na to, by zamienić osobiście
słowo z papieżem. Tego się nie zapomina, Io były
niesamowite 3 minuty, bliskość Ojca świętego zrobiła na mnie wielkie wrażenie - powiedzial nam

ś.P. BRONISUWY

Z żalem zawiadamiamy, że zmarł ukochany
ojciec i dziadek

śP.

JAN MARIAN KOWALIK
lat 60

Pogrzeb odbędzie się w dniu 25 marca 2000 r. (sobota) na cmentarzu katedralnym. Nabożeństwo żałobne roz.p ocznie się w Bazylice
Katedralnej w Łowiczu o godz. 12.00.
Córki, wnuczkowie

Z tukaszem i papieiem
w roli głównei
Niełatwa

olimpiada religijna dla

Kaida szkola pochuwowa w di=ji

(tb)

ouzymala komplet dokumentów
przi.'J)ro\\'3dzcnic w niej
szk\1lnych eliminacji Olimpiady Wiedzy
Religijnej. Uu uczniów brało udział w tych
eliminacjach w pi~tek I7 marca lrudno ocenić, z każdej szkoły mogły być .wyłonione 3
osoby do dllpu dekanalnego, który odbc;dzi<: się w sobotę 8 kwietnia. Wjednej ie
s:J<ól 4 OSóhy:ulobylytokąstuną liczbęproik
tciw- mówi odpo"iedzialny na olimpiadę w
57..ołach podstawowych ks. Slawomir Sobi..aJski zKurii Diecezjalnej Łowickiej-OCZ}•
wifoie w takiej sytuacji wszystkie re osoby
będą mogły brać utlzial w kolejn;on etapie
nfimplady.
łowickiej

umoiłiv.iających

PIJARSKA ZACIYNA SI~ LICZYĆ

natomiasl na drugim miejscu znalvJo si~

Gimnazjwn nr l. na trzecim gimnazjum
pijarskie. a na czwartym Gimnazjum nr2.
Dzieci ue?.estniczącc w konl.-ursie orrzymaly od organizatorów nagrody w postaci książek m.in. Adama Mickiewicza i Juliusza Slowackicgo. Lnurc~ci konkursu
~llOtkają si~ 5 kwietnia w sali radzieckiej
rnrusza z bum1istrzem Ryszardem Budzalkicm i odbiorą również nagrody k5iąż
kowc, ale już w postaci albumowej.
Indywidualnie zwycię7.ali:
- wśród klas li i Ili szkoły podstawowcj: Katarzyna Foks7,$P I oraz Barbaro
Krupka z SP 3, obie dziewczynki 01rzy-

mały maksymalną mo.'Jiwą ilość 10 punktów za bezbłędne napisanie swej pracy.
Po 9 punktów zdobyły Katarzyna D~b
ska ze SP 2 i Franciszek Filipowicz z SP
Pijarskiej.
- w kategońi klas IV najlepszymi ok:i7.ólłi się: Banosi Jarecki zSPl i Pioir Wojtasiak z SP Pijan;kicj, <>baj otnymali po
8,75 pkt, 8 punktów natomiast Ottzyma·
la za swą pracę Aleksandra Brzozowska
z SP4. Wano 7;iznaczyć, że w tej kategorii nic startowały dzieci z SP6. ponieważ
w szkole tej p0 przeprowadzonej w 1999
roku reorganizacji nie majuz !)'eh klas.
- w osiarnicj ka1egorii szkół podstawowych <>bejmująccj klasy V i VI najlepszyn1i oka1;ili się Maciej Rcdzicki z SP 3
i Marta Stolarczyk z SP4, oin.ymałi oni
po 9.5 punkta. Po 8.5 punk1U otr.zymali
natomiast Beata Charążka z SP4 i Ann•
Falkiewicz z SP?.
- Wśród uczniów gimnazjów najleps>:ymi oka7.ali si~ Kaiarzyna Zielak i Paweł Wojciechowski. oboje z.Gimnazjum
nr3 i oboje z notą 8.75 punk1a: 7,S punkta otrzymała Katarzyna Czekaj z Gimnazjum nrl.
Teksiy sprawdzianu onograficznego
przygotowafa na konkurs polonistka Elż
bieta Skoncczna, wiecdyrck1or Liceum

NOWAK
dziękuje rodzina

Mirosław Koczywąs.

Pijarska S1.koła Podstawowa i Gimnazjum nr 3 zostały dmźynowymi zwyci~zcami w kategoriach. odpowiednio:
podstawówek i gimnazjów. miejskiego
konkursu onograficzncgo,jaki odbyl się
w miniony poniedziałek 20 marca w Bibliotece Publicznej na osk-dlu Bratkowice. Jak 'l.auważyla w ro1Jnowic z muni
dyrektor bibliot~kl Magdalena Pakulska
1egoroczny konkurs $tal na bardzo wysokim poziomie, a rywalizacja była bardzo wyrównana. Wśród s?.kół podstawowych drugie miejsce po pijarskiej 1;ijęla
SP 4. a l!7.e<:ie równorzędnie dwie placówki: SP I i SP 3. Wśród gimnazjów

rodzina

Ogólnokształcącego przy ulicy Bonifraterskiej. Ona również teksty prezcn10-

wala uczniomi przewodniczylajmyoceniającemu prace, zło7..onernu z polonistów
ze wszystkich starrująeych w konkursie
placówek.
(tb)

ŁOWICZANIN
70 lat temu

pisał

SOKOLI!
W dniu 16 marca. Dziclicc, Okręgi
Gniazda. pośpieszą grcmjalnic do Kościołów aby swoim licznym udziałem w
zwartych szeregach ze sztandarami zamanifestować swoją gotowość służenia

wielkiem dziełu walki z bolszewizmem
- wrogiem Boga. wrogiem ludnośc~ wrogiem naszej Ojczyzny
14 marca 1930 r.

p.rzenicsiooedowłasncgo budynku przy

ulicy Mostowej.

14 m11rca 1930 r,

DRUHNY I DRUHOWIE
GNIAZD ŁOWICZ!

szkół podstawowych

24 pytania opracowyw11ł ks. Sławek we
współpracy z Ośrodkiem Doskonal1.'t1ia ·
Nauczycieli w Skierniewicach. prude
wszystkim w oparciu o ewangcli<; wg
t.v. Łuk=, a pytania wcale nie były łatwe,
np.: „Co spowodowało upadek zok'Tlll mło
dzieńca Euiycha podczas prz,mówienia św.
Pawła w T ruadżie'I" Spoiym zaskOC7.Cnicm
dla uc211iów było p)'\allie o środek lokomocji, jakim papież Jan Paweł li 14 czetwca
1999 roku przybył do lO\•icza. NiektńlZ)'
cl1cleliszybko odponicd:Iieć, tehelikopterem.
al• niektóre ka1ed1e1ki rodziły się :a<rm10wić nad (}111 fJ>1wriem. - mówi ks. Slawck Czas odpÓwietki na p;1wria nie był 11/lr=u·
co11y. ale myślę, ::e 11~11'talt::)~o 45 111i1111t.
otwonyć drzwi, jednak, zawdzięczając
to zaprowadzonym elek1rycznym
dzwonkom, kradzież się nie udała. zło
dzieje zostali spłoszeni.
:Z/ man:a 1930 r.

ZE SZKOŁY HANDLOWEJ

Wszyscy czynni członkowie winni
WŁOWICZU
w mundurach do Sokolni w
Wychowankowie S1.koły Handlowej
dn. I 6 o godzinie IO rano a pozosrnłi
członkowie (popierający) wprost do Ko- r.awiadamiają, iż w dniu 2 ~-wi~mia r.b_
łegjaiy o godzinie I 0.45 (wejście przez odegrają komcdył( w 3 aktach Nikonorowic:za: „ W Gołębniku".
2akrys1ję).
21morr:il1930 r.
14 maca 1910 r.
si~ stawić

NIEUDANA KRADZIEŻ

OGŁOSZENIE

Trzy pokoiki z

kuchnią w Rynku
W zeszłym iygodniu, do Buioy żeń Kościuszki na 1-ym pi~trzc do wynaję
UWAGA!
skiej imienia p. Bronikowskiej na Ko- cia od I kwietnia. Wiadomość w redakBiuro Łowickiej Elektrowni Okręgo rabce. zakradli si<( złodzieje w zamiarze cji ,.Lowiczanioa".
21 marca 1930 r.
wej wLowicruzostajcz_dnicm 16 b.m. obrabowania piwnicy, 2<1ążyłi nawet

14

23.03 2000 r.
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Sprb.-d:lm dz.r.łflu huilo.,.. b1Mf!rodukc)pio-udu~"''<

srr""""' ""'~r, „ si.,, "' ....,.,.,.,,....., "' .,...

SpntJ:am ~'C'A'N .ari inny wywm1 ril!2Slk0w 27

wiec=

t.o.-aa. 324 m Td CM6'SJ7.J9-18.

0606->SH~. 0?4'266-n-76.

.,.._dtmcm.-.yoo- l.IOOnr
m COrbci>. Td. 0<(.11)7.)l·I•
Sp:mbm ~~J.

•s .r. - . b q p .

Td. 01611U1·2S-07.

Td Oll>l!JS.78-59
l'1;ocbt......

1'191 raa. ..,._ Teł ~•l!! ll-4•
l)/gll;ę-1:rrą llilOm'wGiov.lll<~

\~.mJl).19Q?rol:·s:~ Td0.16Jt~„~.s~

T<L GW719-1-'-l7.
Obzj>! Spr>«bm dmll<~ rektney--1miłowmczo pokumq W ~ n."=o~K!, -..i
w-.p.. 7...WZC•"Qa. ~'Ila.
lnfannxJ" tr:J 0611!<674!2~ lub 0606-?lUJV.
~-~~J'I)

160m1,-.odo,W.

c.o. tu dU:dcc 2.500 n~. 2.5 k:m od s:r.mic n1'.bitl
Tel 04Ml1·93-S7.

126p, 199?'93 rol.. ~.1... =""'>•....,

"'"'"' •k>llry

- >p<AWm. Td. 04!\'8)1.')().~~ po 17.00

Rohur F'uf'Gon. 1980 rok or.u L~brkę mbc:yjną,

Wartbu~ 353. 1988 rol. po Uh.M:i:o.V, t.ll'CJ"2'litlm+in)'.
""" do U<l,'Odnl"1•a. Ttl 0006-270-)66.

• ~" 100io. Tel ().l(V'RJS.l0-29

~lit n:t

szybki mos< • str...iom Td

ioyoti& IH!łct. 19?0 TOk. pri„bti:$ lt<:O lyi. Ul'M. Jw..
mwuy lt'inide spmJ;m Tri 04M07·71-lt.S,
0604-)40-401

C'.IJ'" • sp-.t.a:l.1m Td «).ł'!/(~6-98-09.

Opel Com. 1996"11< . orn<\J..m Tel (;ll>iJ7-6l-:l-I

~.~o~~~~IY=~t_fl

hłl'O ~"C.c). IW3 rofi., W"eynb .I X2 ~ l: • f'l!ńk
sprmfam. Tel 04<•KJ7-AA-29 p1 l ł<OO

PolQftrt Coro, 199J rok. ~1'7.)' wtś:icicł. mculik

OnqutctnM 100, 199S fO.k

0

().l~~J-4).
~ ~1m

Tel 04Ml3MJ-'l'I

P-.Z 1.5. 19S9'90 tolc
ll<'I' Tel IWl/119-~"-W

Flot IMp. rocmrk 191<6, lekko . . , . . _ . rn>ld

Flot

°''"'"'"""' hJI> umicltię „

12~p. l"Só role.....,, tc<IW<iny doby,......,.
~ • l(>mll.m Td 0604-169->0J.

do

Spn:«l:un dń:Likę 1,12 ha

Mit.'Vk!JNc fi? m1 '\\ "°"'>m bl.ldcw.11ktwk oraz c17,i3.
l..tl-.d""Lft\l lll'hn'•>l><1td1m Ttl ().16/837·KS-$7

poloŻOll.\ w mkjsrowoJd
W1.:idomo5ć- Boo1.i<l )),

Spr24:d11u d.a;a:lk'ł f'll'llCUV.TIX""r.\ ut. llxb:k.1
Tol 04C.~7-1l-4G

Sr17,<d:rm dorn J"!".W•Y z ~11. Alntll
MrJ""<i ;o Tel 04&'337-33-SO lu~ RJK95-01

~: "4 ?lani. Jciiot\D 10.1:1"-

Tr..tun160l ·tant0tpntdant Td1t11.t'CL.l.l60'?-6ll.Jll
l)"km.~D~l·do•"""fO".TtLIWM<lł-;0-1;. ,..._1,1....... ' 1m-1pnc®11 T<I Oł6 K)l-U-SK

\'W !'ami. 199? AA· ~..-..t..m Tel C).MIW61-JO.OS

• spthUtm T.t C):UJ1.JM7.

rxM,br,spol;i.;h leylanda. .i.ilnik l)&.'.t t1:mtllllY

Spr-ll.°'dam M..ł . Ttl. 04fo.~l7·71C.xta.

rut 125. FSO ISOO tu "'Cl<iot:1'~1nik IM,i . """
T<l IMMQ7.JY.S4

~

"*

rat lllp. lllll n>I. om fm lll\p. 1979
• .,..-.bm. Tcl. IWl>U'>-61-66. ®2-71J.940

K.n:rm•

S(w.IJed.vn mr<SWiru< 59.K m"(M<r',«<. o.,.,......i..,.
go Td o.aml1·$"-10, 060.l.$3)· 199.

Sp-"'1"" dzbll.< i.ow..1- Glov.uo. l,.-r<ri."ow• lJ.
T<L IWl/llY-4!!-40 po ~.OO
l>n:>llca.....,. w ar..... a r;s. rrr . pilni<"""""""'
T<l IWL6J6.IO-łl po l'-00.

1

budynkirm ml~

JWorko l i.

Spm.-.bm S°'pocb"twu I.hl hJ Ch<lll)ndo """',j.,I.
ny) V.-( \Vl;1dy,l.:&\\U'Ą1C' rcmnwsli1m W1i1tłctmwńl:
Glowno UL We.·m:tpbl.k 41
Sp-A!Cbm dmlkę 2.><00 rrl w Glov.111t. ul Zloo
Tel 041.719·12-'2 od 900 do 1600
~ l.Sh;)wrazz~1n"''12b,•1)m..pnO

""""~

Ttl

P„._,... Lew."'

0-1&1J~SI.

(c;,;n.,~

15

2l 03 2000 r

A.T.W • >p"«d&'l """"""'""""'-1ltl ba ........ I
~- Tt! o;z,"""",MIY I""'" """"'4~

lm>lli< ....... ~. , _ , . _ _ ~
Td ()IHJH•·l l

~Je; pn() • dośv.~t< v.

handlu, pa•o

,.,.ty t=i;uu B. ~hv\)' ~
Tel ()tl()l„157.613
Zlllnxlmę

Sfn.nl;am lb:lilk_( 1drC...)JUoł IW l.uf1J.a.:j.
T<L ~~JMJ.22 ro IX f)()
Sprzl"d.1m

UIOłO dllillkę

Td. Q9.i1Jt~-7l.4S.

Spąrdiilm

5 I)'). nr. (łl~1.:a.

M l lll 8r.ad:.owi..JCh ·,~,ni Tel

l)łb>'K)7°1?-IR.

S1lltnl.ull M.4. (.0,5 rn' Td. (lr.J6'J37-46·91 fll.) lb.00

Di> wynO.J\'(= 11o1 ul ZduiWkR"J, Al>"y luk:iJ
ISO m? (co, \lit:, munilonn" 1dcfo11).
Tel 0<.01-)74-ISO (.,..U. 1000 • 1700).

d)"'-an, Lo"'te?. ~Uk:Jfil ł I

h:mJ~-y

T~l.

~daal.cn~lrqof'O"· l.4tt..kulo
C~ Kk»s.q.. !""ul .........wą.
Tel CM(.><J7·111-71 (po IM()())

......,

s,.rmt.m llJ<.' lu pny . _ ~"l (k'ZWn~
Td

()1~~37.75.l')

5,-rtedirn \1-5. C\..li.
r.t 1>'6Kl7·5M0ł

°"

~\'lkM"i;"O,

"""""'11.

"i"!P"< ....., ... dmblncól ~·-?Om'

n J'll(ln\.

~buJu\, ;,ini:inli.

Tel Q.l(\/~J7-l>l·09.

d1J3lkl\ 11..•kt\".K)jll.l. ~pcx.lanm~rm
Td. O;l(i.'ł\(12:~?-?I po 19 00

SJ<u1•':

s"""""' lub •1Jt"'"'"'< l.lk •po• l...'O Ila.
\l...O....: ~nr·"""~ Td <1'6><)7-0ll-56.

~ "~ dn ><Q ~ on.t: ~na «meni is t

... „u1-'<bj

Ttl

Td c:&»J7-1X..70

K_

TtL

lo\\1Cltn'I.

,..._...i l..?Om..,,- IS-25an.

SPRZEDAŻ - RÓŻNE
Ułąmil ł..)')/.10'~ 1„;"•

ul

TIM'I°"~

I· l'lfOW;idr.i ,:pn:~·

dni półllW "l~Yll'"~h •W~ hW\O\\')'C'h I (Je..
1"1licm)'(h. Atr.l~C)'jlk f:<l'I)'~!! TcJ. OGOl-'4$-710

Tel. tµb'ł07~8-10.

-WYNAJEM

lowic2. ul. SW\iJbW1kk'° SJIJ po 16.00

Srrl:Ol:am ;).1Luk 7,$ kW. Teł ~lUl-66.

T::imo ~rA'dun utywłn11. pna.ll< uuton111~ kuch·
nic P/'1....--c o„.., Lllllll'"" W)1l0Cl)11kowy (sofa 2 0$(>bow~ „ ~-.a r~.::k). T"I <M&l\17-51·22

i..,.,.,. 100 m'. I ,,_....

f'..łł'U\'li:r.onzltOm --~'TW'RMl:Xmaibv.-.>
SaniJł.i\\„5.tep•
(M("lłllt-1.S--Ol ~~

1 lflOnr ucupł.oo: I In

l\~1yt\-.k~ł':O 2: 2.M2nl1.
JK.J$ m', 1\.1 h11W·.1, 'abln..i)', hun.own~. innt
u<luil Ttl O..Mtl7-19-ll po 20.00.

Do \\')""1,k\:111 łokalt ł'f'l\' ul

-41.Sł'· m~.

...... p""""Jji(""" UOO d)
\\ lłllomol< Id 04Hl7-J.1..<9

SiuJ...„11.1 rio:md.-111" i\1-2 • J'flnc. Tel ~S-08-69
Do\\)llJl(\'1lh:1bru m>P'P*· Ml1n•. Ttł.~()lg)7-'92-7J

l1vlój i ~;ir••u1it1rm\..om W)C~Jtl"( Teł łl.tl1/lQ1.J6-iłi.

k'lr..JJ 100 m\ Stin1...i..w„kk1)Ą róg Kmblr.;>I :roo m1 JTt)' 11".W...- L~kz • lódi
z Jn,lf„.1 'Cl.<> 11~ • t111M. T,:L 046·8.l~<)().{4.

~ "')'1l.t"'\IJ
~.J.iotJ 01'111

salon

Tel 0'61Q7.W..12.

Sp..:.hm mi:i •""' • -

...:c-.-••J"I Tcl

()U„)7-~19

TlmO>i""d>m•óid;lrt)1unl.<))llY Tcl()l0ll-lfl·61>.

s,.r,....i..m "'1.ni~ ~ T<I ().1(;1J7-711-l6
Sj>rnWrn•)l;l)•"""'"ll1dyilo)m"1cj\ Td.-...i:.m.

SpntJam rower i!i....S.1 ~. «•'IA 200 d.

... luULU..""""

C...-n:n.cn.

\ \ ) - lO I

"'<'<I""""' "°'"'°")dl. pomicsz·

=--... *""..,a... ~< ,..l.loJ lub<* pól"°"" lblv
mlll Pbc

l'rł)l)M

11 T•L 61&•l7-W.16

ro I! OO.

St:>=bm tocta.t.. "">"'l"'~ .....lJy-.y "" Proc...

rc-...,

ey:

1"'bnl111k. )ilrtik
~it % 1irkch.1itltl)"'\'itm,
\\'•o&iifńxhTel O'-' n7·11·l91obO#>ll7.41-łl

PC mcr.illl< 17,1\< RAM, 6,l <.iii, l>Vll "'s•.....,j'
Cl.'l'l3 do UlgOdn~il Ttl o.:ó.łll>t-OS.2~
!\pr'lnbn tł.Idę Dion.

Sckm:n~ów. 2 kolumn)'

Pcl:Jris 200. Td. 0601·)!9'?7~.

„K:rtb„ - pro1et)on11ilnlc.1C1hdnit.

Q.l(i/8.l7-~?.(1R

WiJec1łlltn<J\•1'l2lle. T~I.

046137....i"-80,

0601-.9~

USŁUGI

-1....... """"' 2> • c.n...i.i: ,.Spztd1m ? gri~ C'lń:tr)1.:ZIW'. kowrb ~l1rwt\n i <łdll)-W'l:I,
"'id;;J !im>- SO~ 2~-u ·$klo. odkurnia. M1e:k.

2 di""'Y· lt01 st<ł<~OIY T<I -~J>C.'6-09.
Spn«iJm '°'""""~

....._OO I R~ 1$

Sprnd;un bojkr 80 I, pompę) łłl.,ic•111>w4
Tel. 04(,l)IJ9-? l„10

Spmbn ...,. M......... """"~ co1y I pol6><1d

Lubiril • •)-prud>z, I ~ z~m
Tel 04ń'8)7-40..l0. 060l·2l' 810

<>)th·")<""'~y.rWnl< Tel. 046 U7·1~·lJ
U$łu-J;J hydr.iul1C21lt, \\QJM-bnalf~')'JM. k.atlo\t.•.
me ołicjo\~c.. mii..'dt, pl:tS!ik. TC"I. o.&(11\_ł)M-7+.~)
pv 20.00. 0602-H1·S14

~~:„s;:~~;:;~~i~· """k' , ~
Td. 046'8l7-19-29.

poi<_._•°*'°""',_,,
ODOl·J9S.107,

Ukt.d•me ~°"'k' hnlLO'><j Tel ()l(.'ll3S·l~IO
~~

0606-llJ..UX..

Suf•ypolw-.ws,bo.ltrnt Td

Ot'~\.'llll

liłłii_s1 b)Jtau.r1eznc. Td.O-r4•Ji-1 I i$,OU:f.-1ur 'ffl.

"°""""'"b.

~łoou< i=<B iciam)~h i
Td. 01&1J;~1~ "'"""""" Of<>2·<1l-.« •

PRACA
~jn( cbałurmctY;o,. t1..,..:hę;cnicJ ~1c lub IMlpll:'-

SUing. podt'lllkt Teł ~.S-'łlłł. QS4)Z 'lllt-9n.

boX si< dl:i«l„<m. T<L Q.16>837-80.42

O>OpUUn Z31rudiu !n."dnl pmonrl mcd)'t:my
Td 060ł-S72-ł:i04.
7~„cł:.llJt~ dż1C<k1cm l\lb tti~

m1Mt.inie. T"I. 04lf710.go.31 .

°'™"1 w r.imr.in r.a

A\on posl\lluJC konsulbnkk (W'l:~(T\.().
Tel °"6~7•-8l· 1 I ~1«.- tll-01131267.

Td 06{)J.JC)X-tm

Kotły rniakw.~ l ~~. •-uk'M~, Ub.12)-m. 'I\)•

Proj<~tov.-a.··n<' budynł;:~ nncvłt.1.l")'h. g~

V11.ług,i in.st.al:Kyjno~r"mo1nowo-buJov. huw

t.>"""·

es:lft)'O'n)' wY&ląd. T~I

Sabnf""C)'

T<I Ol6•lll

S.fiiy

"°'"' """""• i'l"Y· Td

050l·?21!-9)2.

Momaż bo>z<rii,

pon;Ji ld"'")'<h, Pl<llD1:•"1<h. ""'

nt'lc·PCY. $Z:Jry, pawl;-.~l.'C. 14ht.Ji•~·' w1"\U1. schoJy,
tralk~ ~- tuki. „-.Ot)' 1•JJ"i,.-.(J.;M"°· łl;bnkl dd..
ławr 7. pł)1y GK. Wymiana okien, drr-Ni
T<ł. OJM~JHl·'l'l

Raoorrty hOcnd. I ir~

''l>l

00).I Mj.•JSI.

T~I.

(M(„-g31.1t.:?9

mu Dcawdl.
'u1°'"' ·~"""'=a.
M Td.
f>.K•ll7~1.o9.

l.'lckU")an~. mutupomp... rozdzid3'Ct smok,
$toło"'1, błach:a l:w:..
Pl)msr:m~a. mu{;.tf\'\lulw. lmoJk), *1\lif'O\\nkoi
p;a g.;unhgy,-;a, SJll"ibl.a J W(f\Nbt.« • śp'MJ.wn

h)•dr:in1 :i.lumuuuwy, i.d1ft..."rko

nom:.,

T<I. Q.111719-l9-l6
Spm.-dlm francu1;~ NM\1ę il\lł!Ni L dłui.;w 1rc1'10l\.
~l;) t.a:loblorq ~J'l'Ul'll,. łl.lltcm r-.:hiehc

Tri Q.1!'710J<2-M luli 060) 19S 690

S~m kOM!Nkr)I( iu~iu
Td. ()12nl~2•.0<

foJ1owt"4> 16 X (i

W~T~ \,\.!A f(l'.J • tp7..'ł.'.brn.

L.•=J.<do"'"""' Td ()1!'719-~.

Slxll:dim~1Rb1 '::.1i0 Tel Dti1>4-.'118-9!-ó.

""°"' _....,,,

loadw.:.ę
Spz...i.n l.._-ł»M) Td 1);4-..Jl·lJ.<ll

\l'l"", ZL'Il. r..~
<ja. llO d. Td 0601·1'17·71'>

IJ.r<Ąido""""""~ pumb. N:od · -

dom Tel. O..l>Xl7·'"40

.,....,,,_

shłada serdecz.nepodziękowa.nia

WSZYSTKIMFUNKCJONAIUUSZOM KOMENDY
PO WfATOWE] POLIC}l W .t.OWICZU,
którzy prz)'a.)'nili 5ię do szybkiego W)'kry·cia sprawców
włamania w dniu 14/15. 03. i odz)•skania skradzionego
I ~~H:Zętu komputerowego placówki.

Kierownictwo PT PKS Łowicz_)

o;i

wt.t..i'I)'

l'X'ltuncL Tel 0.l("SJ7•$l •ll.

P""'' lodook4 • "'!..,_

Td C>4(.>17· W-'b

*
·'B""

P'J(Z'EP'.R,,JtSZ?l!M'Fl~'Ę
P'J(Z'.E'WOZO'Wpt

'l:XP!l('ESS
Z LOVZI

'llS

oraz jtj pracOWttiKfoi/
za incytftttt, f(wry mia( miejsce
1u tfniu 11 marr.a 2000 ro~u
AfitJt~Kfl <jfowna

n:moou'" e oJ plOltll po

"k-,_.~„-m

ł'futcklli\\-:tnic ~Ql;7y cl..:\.~~&n)~h.

• S2b>knił. Td o.b> 17.(.MI I

~>po6<Joli:1•>" I ~<'... Ttl fi.Ul.>!..._"

,....,.......,. s>ę odi\""""' lob .WC.Uml
G""4.,,._ !d ()IC. " lł-.i - 16

--""""-~~~i..a....

p1-„
..........sbdl

_ ... - . -.....fity...,. .......
<}kl.....-- Td °'6xl~<l-IO po 19.00

""'°"

...._b.1J.iok ~ mont•l Td 060!-}).ł.~ll

~Uinov.x-.JC ~li'}~\;,

u. bl.>ctuo=c.

60 lot !emu sta nęl i na ślubnym kobier>cu
w kościele w Zła kowie Kościel mJm

P· Marianno iStanisław URBANKOWIE
z Wybo.-o..o

Z lej <>luji zdr(' u h. st ńco. rodości
i /3ciPCJ" b/r;J' 1/Juicm/ur1110 J..7/sze wspćfne· LIJ
iyu:, J,;ec; n hlf(../m„/Lt n/Jmi, unur-.td"

l/'"°'"""CFf1

A-4 ,
1

re.„

mwy ».~1 ~.al'\..a. Utłu.:J UlfP

Td. 00.SJ.0.JHJO lub 060?-~'14-- 14

Td. ll(>Q;.911·26.\ pu 1000

Cstu,. oeóh»budm\ lanc I
d:xh. Td. (µó."SJ7-?łt-S7

Pr.r>;rr.ic clul-..ipn.~'O. orn.xz ~1.a

l':rnąl.< "°"'''"l"I •""'" m~, t prmnot· l'ul<~-ABC. 11\bl\; ""11CllJJ.

iamt ..... 100 A Tel ll4MQ7-lfl..j.I

Wm:Jkje wlui;1 sr.Jlan.kte. Uiul1~i: JY.
Tcl. fl.16J>37-IS-S-l

KOOm 1 mę:~.ayim ~ fn') d~ltl(J t~
m~Jidz!cl.

Td. 0301 -927-JU

OC7l~,..;9

~""'°'

~lmy 0$0bc. do J"f\Wo11d1\•I",) hu l~lll t./ł(oJ~~ •

Tm1.,.JY-.J.,.<hl...W..l..;dom"a. TeLll4~m..;;.96,

Kierownictwo Przedsi.ętnorstwa PKS n' w Łowiczu

~

W.irolilmo~~.anłc

L1J11u„ Tel.

S1huk1

Td

T<ł O.::''lt11U-~

Widrotiłmuw;mac: V1 IS. $-VHS, \:)'fi1.~u • nł,.,,~i;i. i rf>·
to CD. T<L ("11>8l7·7l·l9, OóOl·:IOl..1 17.

~órciy 1.7 kW._,-.

Stxmi>n ir.ilir(. oni<> Tri Ol61'J7-04-<~ "" 16.00. Spru<btft""""

Kltd.~

~*""lftlm'cal~nł")~'flKin

ll·Oł'

.....,.._,~

W"'Y"-

Krl)'W'k1(fł1do.:U.

INSTAL-BUD.-REM.

Sprtcdail'lv.~-n1tl(• 2 foidc · UftlO TC"l tM 2t11'1·12·~!.

()211A\1~Souod-IJ\<'.ctl-RO\bA<

0-12'710.11~1

~ r.ib\IM7tll~ pMnlti.~-.,

ria ogródki pod
Kam.n..

.00.l'll'tl MS-1\1(\).bl RA.\td)!l.MGO.ł\"~Th'T2

l'u~~ micU1.vu dit ....~~ " Gkn\-mc.

• i..,..„,,

IQt'fu.,.,~1 1lill.1.1rte:t. się

Spzt<bm \c1n1'1'1ct łbu n'll.ltlllml): procesor CC'kron

Oo •)"'I<"„ lol•I T•I ""-'ltl7..1),/;I.

~)

Denne

lr.lW'l'lild, ł ~)WOIMI 'lllOOl.in:lo..,łl nlllfki
ł>IM07·19-4S. 061)„90$-67)

Td

S"""""•)•lrt"" V..Wl'SR·JlO TelCM6"l8.AS-6l.

na l1U1\4l'i''l'l"i Tel. O<.o.ł-107-7(.0.

.,..,..•.,,..,.,s od

~

NŃlll dob<y Si«hlolJ )J.

-

l'l:ogr:ma <')'fmwc. VHS· Wola<. Tel 0.:C.'l!.l7·S2·2}

Td C'l-•JO.l<-07 ro IKOO.

Sprzałm_.._..,. Td °'6'1'-'UI
Spr;rcd3m ~ flC'l'l'll( u 4'.'"ttd.t. dl..... O&iór Scrra!l..··o m1lł ~li< \\'turirool

S""""'° Ro!JM E·llf..""

l>cH1r)ll*l.łlpol.oj1:odcm·"u.. Tłl Oi.i6x:i7..tl~

\lo)l\ol)\1Ci.ł. Ok =olJ m· Ila
Td ()(,()4,.11-~17.

i Ncdlicli

•

Spm;t.Um· nol)Cf ~ ci.ę,1~ kaalt1 ~~j. bc1ont:irkę Wyu-:.rq 2.SO. hlbb11Jd plls1i':~ (7 dwom:.
1U1;hnniyrn1 r-;tcJl.ami). Tc-1. 0601·.lOJ.279.

Widcofi~-ame

Tri °"61837.(i.l.-08. 060J·287-ll6

Wldeolil%nO"'imtc rtJ „.M~ot', obn11M., Lompu~
,.,~ Td.046'8l7.S.l-%.0601·l2J.5"2.Xl7·77·'5Jl01100

Sprł!Cdlm i..-,nh; ~ - •~'ma karnl mu

icq, "tjicil oJ ul

du

'°""""" '""'J'.

Sp>rd;n •)l""')ld. T<L CW.1.3'·"9-11

Tri G:l>~l7.0l·llirol0.00.

r\"IVUl.O)( tiil.~IU

~d·.011<ittójk<l"""'<Jlkól)'.Tclll'M<l7·SS·9'l.

~,..i.. -

S,:...- ........ .-...:>· Tel i)l6>J".JH4

Td

Ol.

OprÓ<2 >dlol)"

~ - - .,.,,..,...... , ~ >p"Aodan.
Td ()'6l(J7.'ł?·IO

l'omlC'Sl'~'h'nłlll

()ol6'~)7.73

" - - I »·.,-. Tel 0'6.ii.s;.;i.

• .....,, .... ,.,.,..__,,.Teł IMl>lf1<-73l9po?l.OO.

Tt'ł l).;Mff'1 ·jl~

Spn«bm Pl>)>l>I""' T<I

Spcmloin
;n«z. ()16~)7-7.).7: 1000. 1<00
Tel.

~·")'...,""aa" Nobcb ~rotC!I • bld=a lub l pc.*oj<IU.•domu,....,_,,m ld Ofl()J.laJ.a?B.

°"",....'""''hab i.:om'

łf"'ólr.ancJ'- Td. Cl60('"624-$9'1

Td. 04&'8l7-lJ.S9.

'"xrlc' '""'°"• T<f. ~>Jl·IU>ł

Tel

m

5p'mli!ln -'Y ,...,k (W RlV ~olut mniy.

Mloolc m>ll•"''~• .....,.....,. . . . . . - (G....l!O)

"'1111111

wJ bi.

srr..i:.m tlllio i.:kfm komódt°"" Sl<mrns C2$

Ttl 0"6'>1)7.30-44

l'!o\Y>d>omy '"""""' krok„ lb..i,.,.ych. 6esel:, l:n,
11mlph n;i r.arl'tO~tnlfl: f'an)Ull:Ó\.\ 9.
Td ()lb~l7 · 17 07. IM&i<J7.A)(,.(,9.

NIERUCHOMOŚCI

Oo ~)-.-U•

Spl"....., sc>ł( """-ulwz>la • buoko
Td. ()1&'&37...iS~

Sprz~tbm ant0 -.ukt<nk'i kurnun1Jlliol. iukiiłę łktb~
~1L1v•t!1.Atn1.i-łMod)'. lod6wk.;. pniłk< automat

......

~~J:l-70-J.I

WIDEO

ha•""'

~~---'l"l
Sp'...damTd. 0..6-ll.!7-47~

~

ie.oo

Kuri\ domłk pcJ

Ol>Ot..ata.rn

K...., lilo"ci'!< tldi:ll)'<'Zn)' Z20V al... I li\'.

Kuri~ •llbłk( budowl3n1\ w lJ1w~1u_

Tel 04(-nt)7-61-~0

~l<lt-71"''1.

USŁUGI

""'°-""' bordzo dot>ry

046f837-?2-111,

Tel ~"61-27-70.

NIERUCHOMOŚC I
- KUPNO

K1.111; ~.malClki;

......,„ I lironki. Tel ()1(>18J7_.J.61

Kupię d~m11 S1""1~1n dNI kokzasty. Nr)' r z <k·
nm'l3.tu. duży 50l10\''n1l do vmviW..IM i 11«'1.kar·
n~m.„._, Tel ().l(.g3us.79

Chh\.\lt R«l\CC' Ws.'lllbn.:""'" KtqlJ IJ

~-._... ,.._Ml. UO
do 1C11isa. Tel G.16133-12.117

~ kompu"" IBM PC )116 Tel OJ{.1!)7-7~20.

Skup met.Dh kolorowych. 1.m„11;1„ Khcłrn:go 66..

u. Nicdi"1:1Jlk

r.1 ()IMOMl·•l ro

kl 02:41ln-?2-S4.

KUPNO - RÓŻNE

Zbków

lh111m> 13$11 T~L ().łGJg)~·J2.76.

~~,s

\\')"'"""t ~ Tri ~U7...._l0
Wadorm.~:

Spl?l-'l-tim n.'\O 1Wi 1A•n11 ,
~roo.1.11'11

SWdmU.om """'YfU,n( macm.....: w l.odn. ul PIOCi·
lioo-bTelłllOI 171-9!0.~•P·JO.)hi<=m>.

Td 0241277-9J.30 do li.OO

do .....iu.
Spo'b.'daln piw:lnarkę
Tel 0421710-AA·50, OliO<•Slłl-S??.
Spr..J;.m J"'•lkę f,.,,1>,

i<d!nika Wmocji. Tel 00*'77.(JIS.

1'rqJm< ""'" du~1<1x. T<L IJ604..S41·2S8.
En'IC'l)1ka - . pracy Joryw=J

.,..,,„"I

Sj>l'l.o.u.m ""11; co_ 11:.i. do Fonii Eiconn. ~io:
tlo IJ. Tel ().1618Jl/{l(>.7S

\\\'IU]""t ""'"l..t< Tel (l((J2·7•J.012.

f~cle,

\\ ),.._.;l)~l fWWl)' plui Jwił

~---~..-.taiiL::::S„„„

16

23.03.2000 r.

GipsowMie, m;tlow:inie. ukfad.mic p;indi kiam)'t'h
podlui;o~)<h. Td. 060&-226-121.

i

CKicp!ank bu:lynków, płyty CK s.bd1,ic $ZpXhlowc;
l\-r.ik~. g~ klin.ki1:r, tyn~. murownił.
Tel. 060+3SU~.
Okn:. - nwmbt i iMt l.lSłvgi rcmot~OY.'O·bu<fowl:mt.
Tel O.i-21719~9.39 wicxzorem.

O<oq>I"'"' budynków. gl>dt S~. mo11~ol<lcn.
s;ll?llr.a. Ttl 0501.()29.gJ),
Prnoe okbtb',inowe, t)1'1l:.i, sJOO!ie gi~>t. pl)1y GK.
t:),UUD, Uf"J.l:••:a. p»X"lc. r:inek podk.ig,owe. pr..cx m>
b<$k;., Td. ()(>()2·139.447.

Koparlw, ladow;irk:1, 1ranspon. KoJ>3nic stawów,
nc::t:yUC%:11lie i posl<\bi=ini~ rowów. rolbiórki bodyn~Ow.

niwi:lacj;i. ~owntC. OC'."~nic te.:~~• t

~

nicp'ltrld)no:j Veint. ~\'Ów. i)()!.\'ÓZ m ~
~e m.1:..'fialów bodowbn),;h • bdr. ~ p•M .
tict'11<ł 11:1 pQo..!~dlk

tcrtn\I, Tel.

046/~H-"-01,

Budo..y • Ycoog. Td 0602-7114151.
Oc;,pionla • W$Z)'<tl<i<. Tel 0602-71 HS I.
Polikrcttn • n311)'sk. Tef. 0602-711-S-51.

Tynld >tio"h<o1<. Tel. 0602·~ 1 l·SSI.

Sprucbż ory;im.lnych ziół E. Koz.łowskacgo
z 01.m)'na oru pnyj(da ~ rieJ31'Uttl adbędz:i~się;
ł.owicl.. ul POllr.ttem-1 IS, )0..0J.2000 r. god2. JS.00.
Mle<Wń""'

Podcifoiotniowe pcu.nic cfyu-ai~· i
firmy~i.

rl)1y GK, ..i,,"'°"~ J'C'<l•bszy. T•L Qó0?.111.X~ I

Ttl. 04Ml37-73.07.

Kompłcbov"e y,ybfiCQllic wni;trr_

KOMPUTERO
·PISANIE

T•L 04MJ9·62·30. 0606'428·162.
Ociepfanic bud)•nk6"'. montd okien. tbdi i;i~.
nmłov.';IJlie, wti1y pod\li...~. sldins- bo:Lz<ńa. pazun1 I rerak(ltl. Td ~ł8J7.()tt.()7 po IX.OO.

11:.itde, bovAnJ, parłci~~. momfb, dest1, $Chody w
d'rev.nic. cykllnow:mic: ~yłov.'~.

$1.e1,Cpmil,:,os. R3'.11~vicc 1919.

Komputctowc pm:ph)"''4ln~ prnc.,

Murn~·o, tynka~o. bruk·amwo, ~1$h\'O, &b· j~r~~~~:.skt
zumic1wo. T<l 046i8.l().;o.()2 po 19.00.

M;.tl0\l.11k wnctrz: I inne. Ttl 0605-28).852

i poJ!q,o0wyth. opud:ttni:a l: t:C'$i)' klinkkn1wej.
Ttl O.S6.'łt;;i-9 1 -4ł.

Wiec20f\.'111

po 18.00.

\V)'!ÓI> OJ:rOOz,,\ ""'"'""~'Ch i;i<ti'Ch. kU1y<h.

K<'impu1troy,~

Arl<od„ 2 Tel. Glhltm-S?-63.

04(\1$63-31-74,
li)'\l..raułi'kil, mh.-di_ pllmilt.. Dg.l.l"Witnk
Ttl. 046Ftc:\7- 1l-'15.

podłc.1~'0\\-c.

Millow01nit:, bpctowanit;, gLidi s:rp$0\V), knS!kic
terminy. T~l ()(«"421<~ 1 62.

Pt:JCC wyt_~lo\\-c i mn1m1o"'C.

hydr.sui.ro-me. instalacje: u<1wuczcS!1e.

m.:d:tr$ko·s.1ps.1rsl:ic, ktanlo knnonowo-~ti>'
wykaa.ic.unic w1l(tn. Tel. ~61837-9().74,

Usł1.1~.1

JCJWt'.

0601-34S-508.

ż.ibuckm....

USŁUGI

INNE
1'1=1"')'

k"'JO"~ FoodT""'il 14 l>!IÓb. Tel 04Ml38-

OFE N!)t ioł\3k Ncdcrbndcn. Tel. f>.W837.)1-14.

Uoloi;i hydraulianc • •1'kuyczn<.
Tel. G46/8J7-$().)9, 0606-?27·1~.

sb.1'1.:l\\~ic.

Tan.iot\ solidni<. Teł.

04M~l7-16-S2

P'r.lc<w,-.,,leS kg:alntc. Niemcy, EUf'OJ» l,:l(:hoc)\i:L

l:>.tchy. ~m.'i-lniktjc', polt.ł)'cl.'t.. napr.1"-0 i kon.~J.a.
T<I ().;M1J9. Jl(.)7. OOOH79·721.

Od:t:~ujcmy podalck. Ttl. 0711)85-10..llt

0606·SJ~·j99.

budynków, maJO'ov:mie, tlpc'IO\\':lliiie, mon·

lai boourii. ponc„ T<I. G421710·81-32.

Y.~.mz.Olwskie'..

id. 046!837..47-42.

\tcrW: toJUlje • V.~'lli!\lrDte, ~wi..:uchruowie. vcrtJ.
cale - mattri3łom:, ;aruysi:n~~ o~ do prx~wni
komrutcrow)'(h (aii:::scy). rokty - rekst)'łllC', uacla:nnQ..
J:t« - (""'>'•"""""''"·SO w""'1w~ Produl<ep, mon"1.
rnchml<i VAT. Tel. 0602°736-692,

"'I""'" ·

Tel (l(>()l-076-SOI. G42168•·7l-6S.
c)]n-., ")Mr rcpenwiru, b.lwienk przy !O!Qlach.
ł\~~iC' «ny. T.:I. 046183 7·91~3.
Pobna Truck. prnwcv.y. caly kraj. c'1o\ dobo;.
Tel 0604-SSO.OS?.

T<I. 0'4WSJ7-61.()9.

kominkbw, wkl:tdy kciminl:6\lo'<.

Ttl 04Mt37-:t4-92 po 20.00. 0602·5Sl-992.

R\.1nunty, W)1·nioii1"1otww6w11>idi:IG. pwlek:, gips:y, płyt~

Sprmlwn Pl'l='I'< "")""'. J.S 1ony. W)'Yi'O<k;: l.S
14 ~~'"""'°"kę. bdou>CZ emki UN11Z-75Q.
Tel G4618J8'87-51.

~ pr~ 1.bó.nJ:,q, R=!"" M.

61on.

I~

rok· $11f'J',o.'tbrn.

0!')1tin31m:· w~łl:e OO 1ubien.i:i Śr\lty ?Jiotow~l
-~m Tcl()!MC)8-71·71.

SprzNom bdow0<z C)*lop, l;osim, '"""'l~ I'""·
""JSOC> 1"lru>el<my. Tel ()lM!JS-7„59.

Pforc:ijon:iln1t komp.nn-opi.łanie. sk1noW".m~ zdj\-(.
W)'kttS)1 \\')'Cłruki kolorOw't'. mic:hunkl t~L 046'837.
61 6
7 246
" 1. 060<· $S· •

Roz;:sicw:l(;l W'J(ln;) RC...'W-S. 1987 rol;. rozsicv.1ia.-na· 5prnd:1."I\ ~""'• jNnoo~:u;m,. Sierżniki 19.
""'" 1.cj<k. plug du"sk~ Tel. 046nl.17·28-88. Spr.r;„lam ciwiik .,.;mdoiczy Forohnil. s;,,_. S.SI,
Sprn:dam sadtark~ do zi1.1n11iaków \\'C2:a.nyth i si3il0 198.S r. Bińk~wsJd Ci:r1egorz. Mńlb l.
bi!lkflW'3:')C~ TtL 0606-4SS-Ol;J. 04M.l8·12 ·0łL

T<L G<hl\07-4S~.

a:.i•nl)' zloci•i. • ·~ T•I. 0%1&.JS.7Q.J3
JlO 17.00.

KM!CNICC'O\'<>! pn:cpfsywamc l~kstów. tamo. szybko.
T<I. 0%/SJ7-36-) I.

Spl7JCd.lm

Kompuil."fOPisooie • lllłlio. Tel o.w8l7· 70.63.

Spncd>ro ci:,gnil: C-4011. U = 39,
S~n do~( ch\\d«>nwi~~. T„J, ~3 ~ 54<\

pt?.i.'Pt")wanie pr:.C.

kop.icd<ę <iw1ik0<1~

Ttl 046/~JR-72-99.

Spncdom IO"'" <!omy rotnej T<l 046/8)8-44-30

P'odcił1,ierliowc CZ)'UC"l.Cftic ~".tnów

I tapiiecfki.

T<I. ll-121719-22-47.

'""*

Sprzc<bm l.'\lkUJ)~ ~C\\'1"1. 95% WSC:luldÓW.
Td. 04Ml38"18 ·86.
~6ion""" l""""'. S"lmooowicęl6.

Lubin gorzkl Tel 0461374-74-18:.

polski • lc«q>C!)tje. Td. 04Ml37-7J.17.

KonUnkl. ubudow:t wkbdów. u.ww;uui: prl')'Czyn 7,.J."'"
Jyn\i..>ni:l.. J. GMk~ Nowy R~k 13.
Tel. ()l61$37-4S-29.

GI"'""- ""'"""'- P"'d<. 1)1lki. slodż. gi~.
" )'miana ókirn. Tel. ~:Sl7.()}o.22.
ruu •.Conkttf' ukbtd:tnit (l'r.:tkoty, g.l:muy, solił:)'
pxtwW.a.ic z pi)'I. ;.tll.lź ,~-;,. mnkm„k, f'MCk..
wyli:·wki p~zion1uRct-, podłogi szw••>J„,de,
0606-130·~14.

Kompld-:SM\'t \\)·bkr.mit

\\~t"'"

:'(lwa, 1.0lbudowy. p:iwl;KZ(',

sbzur.&. tcrakob., runcle.

technok>gi:t gip-

Ol\\'Ol'ÓW, l)la.k'\\~it. podl~ p;l·

~'<'.

ocicf)bniic bodynl.;óW. rynki f.C.'\'nętn))C, upu·
>ty od S clo 10'.4 T<l Q60.t.S8Q.21).
Murówtami:, 1ynkow:uuc, docicplunii: budynków.
Td O(.OJ·JA.<-49).
Uldad~h:.:

11.l:u;ury. tcr".1kocy. 1:1>J11ic: tJP5<>"'C, płyt)•
i:IJ).t4\\-0-bnonov.~, na1ow~r.M: . T"'·I 04{v'f07-n.481
0606-447-378.
hydnuliellk, e.o.. wod:I, k:wlil;tcp. S:oc'°"'""~"'<.-. Pl.at•illnii<W. Td0001·l»958.
U-sługi

pozfotnc. r.unowc, retkif)' rn::itcnalowe 1 anty·
M<•itai i n:.'lflł".iwn, C'l'fll proJuttm:a,

lltxhy. w'2)-..ko. T<·l 0601·711·851

Spmdan1 lt.>l<t« MTZ·82. 19>!6 r. zrm,Jnim nop.-&:m.
Muhłka.r jilnik perkJns. Tel. MO?-JXl·CtO.

~=~S~.AM be? sllniloi.

()l(,~7-Z0.7S.

Sp1'lc.'tl:m owies n•rorłcwklny ..AKT'.

Tel. °"6<11311-77·71.
Spr""""1 "''~·Tel. 04l>~l3-IS.S7.

Sprztdoin prq<ttl"; asyni"1C)'jna o P<>j<rnnoki

Spr>,-Jom wi<~<'l ilość cd>uH. Td ()121710-86-$0.
06-0&-S38-599.

K•oe"< Tur.i do Z..... T<l 1»61$7.J..76-41.

3.000 lilr11w. W<>=ko 66.
Spr1,<don1 Cl60. 1987 rok i romu!rul< dwu<><lowy,
1990 rok. Tel 04Młl8·78·29.

Sp-.t<d:in1 kontajn >l>o""'y Kl:>S. Tel. 612'719-81-32.
~m~1:MTZ-82,rok l9S8iC360i
ł rok;

Spn;aJ;un .,,...., cebuli Clpor1n, rYprodukcj>.
Mari:inka 22. Ti:I. CM6'8JS·9S·.S.S.

J<")i< poł.<1<1 • "'11'''''"''"'"· Teł. łl60l-4l4·S4l\
04Ml74-1 l-70.

podbWrac:i do prr.ycl;ep)' zbitr.1j~~j, nowy. dmucluw~ do $lom)'. komp- 'l'Owori:> ~;,.,... ~1>
n>) clob<y '"'" T<I. 04M.l8-4ó·2A, 04(.nl)X-4C).70

Spl7.ftbm oot\llty

~cbl:i,

KMl'!d)'(jc;

198

w i:<""- 8.00 • IS.OO.

Sp-u<bm sbmę (bdki). .$kownxl> Poludniow.1 23.

~kx:is':e. T~L

<W6/U9-61.(;i6.

~iwo !'on,.,..,;.,,. przy ZSRCKU

Lowicz.

ul. Blicl> 10 pro•-.@~ pn-.ql.
Td 0'6/837-60-29.
!Wińę Tir do

ClJO oraz ~•gę_, 8 10n.

St>-r.c<lorn '""-nik e~l;owy o•ics>any. loimo 41. Tel, ()4(,18)7-19-1). 0604-91<'-143.

polski, historia.

T•I. ()121719-12-88 po 10.00.
114 • ·<Ul> iq>. OSP

Kirmozi~ Ct.'fD

konkurmc)jm.

"'l"Y""'Y .- y . bolc. •<•da.
Td. 046/837-05-22.
7-"'l"ił

M11an z m:r:nmt)'łti • kktjc indywićt.la.lnc..
Tel OW8l7-IS-09.
K~jc:z~
rcmot1oh11~

wrarnbnmpr:IOC<
Tel. 04MJl7-1S-09.

Aogickki, nicmicdi, Yr')'JM1łtowuni.l z~

Proj<kiy. koszwryoy. n.>dmry bodowi"'° · im<olocyj·
01udyl cnc~y. ~')~ n.iavcbomoicl.
Td. 461107-47-42.

pol<ticj;o. '1ud<n.lkL Td. 000J.()97-0l<7.

$ix=bmcloj~ 2 r.ig; do Poloc"'7.<; kobir<; do 7.u!<a.
Td . 06()6.)47-867

nc,

żalutJ~

Sprnd>no eL1l:Jl~ U..,, ~Sil 1000 MTO.
Tel. 04MIJ8-77-71.

J.;-r.yk polłki • k""!"l)'Cj<, W)JM>CO"~b. przyg<><ow.Wado cg..;i."1'1inów. Tel. o.ł&Sl7·7>-75.

Na.Jka • J<l)'ł< poisl<~ hlslońo. WOS 1 ;nne. W)llrncowania, n:Jml)', mee 22bniowe. Nicdmgo.
Td. 0606-112·H6.

monW.,.

Td . 04Mtl7-72·12, OC..03·245·524.

W)'PraCO".,,,.. - l ~ann.

)<?)ie Pol<IO. hls..,,._
"udia. Td G<61837-61·93

Pr..\nic: dyw:mów i tapittttk sarnochod0\4')'Ch.
T<I. 04~'\137-25-8&.

Sl(p6w ;in.

Bolustr..ty, OllfOd"""'• fwlkl, bnuny (prasuwone) •
prosie, kute, gjc\t~. l'nxlukcj:a, mimW.. Lowicz.
PL Koil$ki T"B I. T•• ()lf»XJM~

Tel 046/)()7.2$-!8.

Korq><lytjndltmii p0 16.00. Tc!. °'61337-11-98.

Tel. 04fv'8l8-66-7l '"i«zon:m.

Ttl0603'·1S3-97l.

-wy '"""'rd<jal<o dosko!rlly

o>w6z osiodoÓ<zy. Tel. O'W\ll3-S7·24.

K0ttpcl)tj< ~ łi>ncwkkgo, ~w;mb ~

Td. 046/837·90-63.

~1'00_,,Y ehlodnlę

'tlloi:nnan1crwe

Spman podlo k 1b

NAUKA

Ol«ni> • kor<pcl)'<j<. Td.

Tr>mpon ~- Sjlrinrcr. T>nb · szybko . „~
r•k•ura VAT. 1CI. 0601-2'17·769.

kli<ml<i. T•l 04M!J7.7g.9i,

\\')1Tli;lrl3

Spr""1un Cj1'1op 1989 •- •il<>'lulil pomp•, !Oldzid>'""'"'S".,.."jistll1b>td>Ddobly. T<L0606-471·111.

"~'·

Mo:<rn:11)'1<o. Ttl ()lf>'SJ7.(6-02.

\Vyk:iila,:mit" wt)l\t17~ prncc ogólno ren100tQYo-e.

bl»t«fa.

S.-Jam sl« n< hdo~o:q '>'ni:i. Tel Clll>'irt+?Hl.

Komputcfowie pr-«piS)'''"lni< proc.
Td. 0461861·22· 30.

Oltmi:a. Tel. 0603-266-4&1.

04217111412-91.

Tel. G4Ml37-44-JS po 20.00. OC.02-582.()61.

Tel. ()l6'l!l7-.S3·74.

C.328 iW"1<11mirj« T·lS, 1988 rok.

_gm barw.o dobry. Cr.110IW1 6..

Komp1.1t1:wwie ptll.'fU'>ywal\~ ~

Ohń>l)!.i bl>c~kk- wiin. Tel

Makij.U Slubny, d:tienny. ~w donw

;tUll.lQb:m)' -

Alfa t.av.L T<L G4M<61·1.l-SO po 20.00.
~

Sprzcd;ln1 komb:1jn ?ktTingczmy A1ina.
Tel Gl(o/86.1 11.SS.

Tel. ~ll8-90·5ń.

!czok ool•ki • kor<pciytj<. Tel. 0%'838·23-51.

kt, mJlow.Jrti~ QC7.k3 \\'Olfne, r.x:hunki VAT.

Dmiofony, ły1itcmy :ibtmowc,

.$pl'M'.bm bnio doj311'..; )tdDokonwtl)\\':l firmy

Si>rz<W," Pl't)'"2<1'< ń ""'°"'+ Td 6"1>138-7().J!8.

Tel. °'6'3l7· I8·8S.

N:td:zory, k~ . tanio. Ttl ()421710$1_..91

~- l<l::mic•zy 2 doj>zdcm do domu.

n;apr.tW:L

TtL~U.S-01.

SJra,>dmn rw.iori C!b'Óeb S2ttl't'l!J:ltg0. ce.ta IOO zt.'ksT<I 02.41277·9-S-31 wiccrnmn.

Ó.,,,.,kh$;•o • ku1> """"'°l)l<i T•l G4<>'l!l7-$5·96.

Oll02-297·2S7.

QuJoy.'\l

5prb:datn ianio cbj:uł;.;: w bcrdm dobrym sumie:.

M"1WZ)""'. i=s.mO!em•lyki. T•l G461)()7.SS-96.

lV, promocja..

Ptty~ zinniq >. wykopów i ~ gna..

Ekktryc7.nc • projekty, v.ylaGtwstv.-o, domofOO)t
Td. 046/837-47-42.

Ru.'Q.low:mb

Sprh'd&ln fl'".l)'t.b.lJ'i: 6 t Td 02,4i277·9S.87.

ll<ę c~lcoo• I przy=r•~..,,,.,.,„~~ · - R~io li 26

tol"2lltn~

Z.."J'61 moiyrmy. Ofmijml)' · - - ~ M~ Tel 046/837~5-96.

Slaln-w ufm1jc bnin)'. vgO<ki:ru;a,, okucia. de> wrO&.
Albinów I kolo Gltl\\1~L Tc.-t 04217 10-gf..50.
Ocąil:.nk

Sitwnik matowy ~w1o:i:any. pl'?.i:(lluźony, dwukó-

P1"7ł~ ~St\

{l.;6."KJX-ó7"8S po 18.00.

Tel. ().16/11)7·7?·2.l.

llydrt\Ulib., mpr~w:s 1.'icspttsow~. 'Tit1. ()(~)tf..972,

i pa....: ~flo

Td 04~M•·IS.

T•I 0602·559-065.
Spl'"b.."tJm cqgnik C.330. 1984 rok i lmbi:rq,
obomib l"'(XSiowy, p-lut l-~ibowy.
Tel. 0241277-48·73.

Titl 046/861·25-·SI.

Kompuh.'1U\\'t

Śluby. Hond>. T<L 0602-11S2-<117.

V$łu~i n:n-..mowo - btidoY-'fana, lmn111'\k.i
wie„ Tel. 046/8l8.o6.0S.

SJ'l".l'dul1eiil;nJk C)(,O. 1'178 rok.- lord2o dob!y.

· "''"\ lumny, ~""nawozy
\l-ielosł:bdnii:oY.i.:. l.ow'ia. ul. K21J11l)'TIÓW 49. łlt1t•
'°""Tli~ pm i fW.ion Und o·u.ic~

SprL«bm •i:v;nik C·lro. TUT Jo C·lf-0.

lnsp.-kurnl BHP ~ g,.koknia pt'.t1.'0Yo'nlk6w, inna
'"pólpraca. Td. 046'8)7-71-S2.

~ mant:ii Wizji

Pilni< <prr...d~-n nowy ruzmr.nik. Td. 04V710·JU-S8.

~-

Kupi.; pl('lnik widorak do bunków.

prupisyw:anif.pnc.

K-""l'isonic: pr.1<< dyplomowe, podonia, CV,
ulodo, bn'ISlllfY. ~ • uint0,

7().32. 0602.(1$1-j• I.

wrl(trl. imntaź bOO:t.eriJ i p:n!li.

Tel. G461ll37·11-0'I.

.szybko, solidnie.

Kompukruw~ Pfl'olłl>Y''"n~ pt~(".

04~37·19-70 ,

Moota:t okien PCV i Alu. Tel 042fJ 10-82-91

!lk~l'W)Wl)Jl~:

KomPl."tl'OW\! prl(1)1J)'u'2.11il; pr..c • W)'kA:.'y.

TC'ł

Bl:xharsrwo. ckbn:iv.'O. pi:l(D lt'fTll07.grllwa1mi.
r.J. ()4(,/831).)2.()}.

Tt!I.

wykrcsy.

Tel 0461lll8·73· 72

Tel. 0461'8lR·7J·ll.

Td .().;61337-4()...17.

Td. ~;-JSS-4•'<1.

Usług.i

Tynki - noajiwlh:j. ~ltdnic. wołnc 1cm1iny.
Td. 060&-192-950.

-

Kamptnt1·ow•„ pr,o,,epiryo.Y:lnw ttks!Ow,

();;(V837.A2„S5.

Ukbcbnk t;b.zufy. t~~ry. mnni:it j'.t3l'li!'h łc~nn~·<h

tynki mi!1(r.'ltne, Td. 0502·223-972,

l')'iUllkt

$.bi'IOw~tuc. T~nio, łOlidnit, któtłde iemuny.
\\.~1łrul;; IJSC'toW('.. Ttl ().ł.M0?-83-U.

0002·2• l-042.

SiJ~t,i;.

~.s:1mocbl>

do\\')..:h u kUcm3. Unądz~nte, ~ck $Z\\P.aprskkj

H)Uraulianc. Tel 0602-111-SSI.

T~L

09id<(. Tel. ()161~)7-64-lS.

Sprl'.cdam &:iprkę paC\\'t'dow.t. t.atoik1 9.l

~n suche 'ło')1kdki 1 !ru~ rżq);4kowi.
Tel. OG02:-Jl}-6SI, \\lytlorilw 78.
Schbdmlniki do mkb • tbiomikowc.
Td. 04&'8l8- 12-6S.

Spmii.bn (.)klop. $M..'\\1uk zboZ.:.wy Mazuri 4 m, 1'194

\Viirw.u $lmochodowy wykorw.Jc WlHl bbclwslwo,

K""l'd)tjc .

bkkmic:"'"" R<CZ)« I3S. Ro!niai:.,
T<I, 04618;8·33·l3.

\\~a,

o.;~J7-SS..79,

Tel. 0461'8.l7·7J·U.

Stud<n."""' · kO"J>'ly<J< j<Z)'k polsk~ >n;icłsk•

N•PQ•~ ur~ ehlocliil«)'Ch: lodclwkl zomrmr·
ki.sdlbdl.dó donlkb. "1P01)"""i<JX?)"Cll0l'ehl>d-

nic:zych N

inf~

Tel. ~33-27·74.
0602-344-CJlll

Prl)jn>; -i>. Tel 0421719-S9-4l .

A""ond<r • Mt<!, ("""""' od"°"Y hiolopcm.j "'l'>
ny od ponkdzi:dku Jo soboLy. Tel 0601·226-861.

Kupimy

KO«Pt1l'<i< i<<l)'k poi.Jó • >IU<lcnll<a.
Tel OC\06-12J.478.

lub :tkwnub.1orowy. Td. O.S&i'SJ7-Sl·ll.

Pr>e< p"""'1< z iu,.,oriL Tel OWli)?-79-23.

ROLNICZE
Sprz.:J.m ""h< ~lodki

Naprawa cQ.,gnil.•ow rolma;ydt. Td.

I

ll.l0-20.00.

PO$ll.lkuję lodii, l.1ór~ chq sdltltltqt:

Td. 0241277-~2-97.

Ot'mijc:my p.lSZ(. k ont'Cllr.!IY, prcnuksy, dochtln ~
~•. iNI)'

5 ę i ui«<j.

„p.,, ~„ ~.~I>="'

I i)tmc. ZbkóW Kokiclrly l Td. 046/838-71-36.

0604·384·581.

v.'Ó21.:k widlak. =ip;alioowy

Sp=bm<'1g>ikC.J603P, 1983rol;,stonboiW..Jo(>ry.
T<l 046/Ul-2;.SI.

rok. l>o1Jlillli3Jc.. (o;r,rmtnll: obotnik::I, pn)~
wywnxkę. Tel, CW"838-87.SI.
Sj>m-dam J>lówl<l ~0<1<ln<. Chru;k 4;.
crn. K~

ZWIERZĘTA

Spradam pra1;_Z-2A, 1991rok.prlyczr~732 "1"''"'"
~ Of!CY$kiwlrL ~~ bicbttę d.lglli-=ow~.
Td ()161838-90-60.
3 m, m:slo używnny er.u.

.m..m.• x clo >l.,,., Tel l)(,():.J9J-2%.
~6'337·1343.

Spn:\.-di.m si«zk:unię do kukurydzy K~''<C ti.O, st:m
bólO-,..• pl«6w,
<JOOry. ~" Górny 58 Td CW6'll3S-7Q.20
&łowy. rowów. rwy ku~ou:cj.. rv..'Y ba.."'kowl!j. zwal·
czmlie ~uhozy u &leci. uzdrow1cniił orpnianu pay Spm'd:lm slom( b:lowaNl w Jo.)Cftu Poh.Jdntuwym.
l!\l\yc:h chorobxłl. S:osujc:my s~ej;lfi~t)'O'n)' nwll, Td. ().;.6(838--12·07.
reOdcsolmpM\• Glov.no • Wojska Pohkiego IO. 1:,vdt.
16.0().1~.oo. l<L 0421719·1?-SG. Koi-ki. ul. 11 Li· srl"ttdlm ~'d:iw:sa T~I. 0461838..Sx..&1.

Tel. 044/714-36·27.

~":In)'

Sp~:<iewnik ~ktM')'

T•-t Odt.>1m.12.02 po 16.00.

H~'uwani;: kt~oslup:i.. :twałCZ3..ni C'

soop;ub 4 1 sodz. IO.OC>-12.00

l9lCO rok. Wl'2.C'\.'7.ko 95.

Tel. 06-0-l-003-373.

Unit•wahuam z:tSubione· t:iświ.:idc:rnue ru dri:'lbtnoit
c~ nr ll&. Pick.aa M:irian. l.owic;,r_

UdugJ łf'1l\lp0rtowr DAF-"2.t • rnrhunkl. c:1.1)' knj.
Tel 0604-354-349.

Sc>rwl.>m Bi7olu Z.56. sun 1«hnl<'"">' lwil1,o debry.

Kupi.; 1..iomti:tki .sad.l.cni:aki. Tel tuli~l.07-13-0.S
Spr.«dam mieszalnik do tuc2111kńw· tn.1Kser ótw. mot~
nm't'f Ogar. Tel. (146183.9-1~4S.
~

ci:Jgijk T-2.S. 1\196 rok (10..<KlO li).
Sllltllsbw Kwc.'ttt'2.. Kilcru«' S9.
Spnx.bn i«lml>qjn 1icmrnoelł>iy+-._ Star.1 200,
1982 rol:, I""" Z.J24. Td - 1-17-1).

"°'"

0602-75&.9).: wi«""'"'-

Silf'Z<dam l'<l)'CO<~ 3.S ~ blo""' tylny,
Tel 04Ml38-13·27.

Sprll."Cbn1 psa do sltó'żov.'3ma.
TtL 0%llS(>HJ-lO rn 20.00.
Spr.aodfimszca:n~;1 ow\'7Młtnlf'l:nf<'ddzmdm\•Qdcm.

Tel. ()l6'8l7·1l·X7.

Sfrl'\bm tllti:l

~"«'U'tli:tld du1mde$~

Tel. Gl&'lllMJ-99.
(>waarłd nłtmkddt

„ Slrn:m:Ui:i do $pr'J'0.1:1nb.

Mru1<Z)<e 62. Ttl. Cl<•US-76-12.
llulrerltr ;1.micsi(=y • ~
Tel. G4MU9-60-93.
Sprzci.tun owaarki klluk11Skk-. 8 ł)l:txłniowc.
T<I. 04(llgl8-SO·S7.

17

REKLAMA

23 03.2000 r.

Łowicz, róg Koziej i Nowego

F/1/A/T/ /F/1/A/T/ /F/1/A/T

WIOSNA Z •••
wariant I
promocyjny kredyt od

4,9°/o

wariant li
Rabat 2000 zł
(przy zlomowaniu starego
samochodu)

wariant Ili
Rabat 2000 zł
(przy zostawieniu FIATA
w rozliczeniu)

•••

'Ryn'k u

IELE ~ I ~~~f~~~ANTEM
Giowno,tel.042719-27-84, 719-39-39

MIESZKANIA NA WŁASNOŚĆ

•LOKALIZACJA: Głowno, ul. Swoboda nr 17,19;
• OSIEDLE Z GARAŻAMI I OGRODZONE:
• ZABUDOWA: 2 budynki wielorodzinne czterokondygnacyjne
1 - 24 lokale
2 - 12 lokali
o powierzchni 34 - 74 m 2
•CENA- 1650 zł za 1 m 2 (cena gwarantowana)
•RATY (współpraca PKO SA Głowno) do końca budowy
• TERMIN ODDANIA: budynek nr 1 - luty 2001 r.
budynek nr 2 - czerwiec 2001 r.

SEICENTO

Polmoblich, Łowicz, ul. Blich 34, tel. 837-37-1 O

R-378

LEWlłATAN

MARKET
przy ul.

Długiej

21

ZAPRASZA
PAŃSTWA
DO ZAKUPÓW
OFERUJEMY:
• SZEROKI ASORnMENT
• ATRAKCYJNE CENY

• TO MOŻE BYĆ OLA ŁODZIAN SPOSÓB NA NOWE ŻYCIE:
• PIĘKNYWIDOKNAJEZIORO
- DOSKONAŁE POWIETRZE

BEZPŁATNA OGÓLNOPOISKA

INFORMACJA GOSPODARCZA
O HANDLU, USł.UGACH
I PRODUKCJI

- 10MINUTDOLASU
- 20 MINUT DO ŁODZI (BUS-EXPRES)

""-"

1\ IJ'l'ł) - SZYllY
RAUi
BOLOl\1NICZE

~~~

Wyd>ljemy ~sny katalog WM11obranlowy

promu)acy WOJewódzlwo.
Zapraszamy do wspólpraey 1 korzystania

z naszych usług
telJlax (0-46) 8322-555
E-mail: inro@clkt.com,pl www.osim pl.

Wszystki e Typy
F.

~

1700 - 1900
Tel. 0 - 604-518-794

„

„18

23.03.2000 r.
~Y

INFORMATOR
ŁOWICKI

n{dz)..._„ 900

~~-9224

8apbma infunnacja ~
ohnllu. ~h.proclukrji '"ybuj ~
ki pt>licincj. 1<1. (~) 94-34, rax (0%) m.sss

Pogotowia:

T elefo ny:
ł'ogoto\\oie

TaxJ O>Obo"e 837-34-01
Th.•i

~„

m.oJ..73

UIZ!d Mioj:slcr Sd.-rctrin 8l7-11~:
\\')'dbał C...i..ji 837-Sl>-JS:
Urqd Sbnll C)-wlln<!o 837°39-25;
Księ.l;Ol'-..ić 837-3441;
\l')\Uial Sprow Komunolnycb 837-41-62;
Wydzial Spraw Spok<%nych 837·3S·SI:
\l')-d>.fal Sp11w Obywa1el<ldch 837-59-29:
2'1l<l>d oruiu:i l'ruds2l<o11 83H1-12:
Bimo R>dy 8.)7.)5--19;

Pogo<O"ie "'<Xh>ka111iinlcyine 837·3S-32
Pogo<o1>ie cn<rs<I),,.,,,. 837·36-0S
Gaz buliowy 1137-66-08. 8.17-41-02.
837-)~30. 8)7-42-40. 837-"Jl.72.
837-16- 16 rodatnni< od 8.00 do 19,00.
837-20-17, &3747-n
\\..._. kcns<nl"IL LSM łl7-4S-S&
Z>kbd ~ &lMJ..&S. 837-56-45.

837-4~;

~~y837~

Zl>"S 837-69-09

pumucy cll3 ofi:lr prmnocy w

Loczniea dla zwi<r.!lll ul Stuo!c:on•b S,
lei. AJ7·S2-48.

iodńni<

(!i<Jliba RKA .J'a.<ixzek". Lo"icl, ul. J Majo 2~
('.l)'llny: pn., śr.. pl. w god<. 13.00.16.00
~W>°"""' J\l>Sl)""""k• .,Nie""' !OOO·
nych" w i.Jlmch (<i<d>ibo OOK Z&.wlJl)·spo<lalni>
waw>nkloi,'<Xli. 18.00
TtlelOn a:>ufm db kobie! i chornl»ml ,,.....,......,.
łJ7-)7-07.
")"" ~ rocr..go i CZ)1Vl)I "' roni<dz»l<lt od I> OO do IS OO. w..,.._

ICI: od uoo do 17.00

Infor macj e:
lnlMn.>eja PKP 817-63-11
lnfum1>Cja PKS 83742-24
lnlbnNc:ia o rtwneraeh l<lefonów 913
lnfoml>Cj• o numeroch: "''· m1~IO<lowo 93 10
Telegr•my (noda"Wllt) 90S
Up)m9226

Apteki :
- driu ry nocor•

Cl'\: lJ.OJ. NO"y Rynek l6 l<l Sl7-U.l6
1<l ~J.781-70S
pl. l.a.Gl. l Majo IS
sb. 2S.03. Swy Rynek I• 1<l 837~91
ndz. 26.03. Siii)' R)nd< 17 l<l 837-42-93
1<1 837-51-ll
poo. 21.03. Kostb I
!tł. Sli-42-64
• 1. 28.0J. Siltonlrici<> I
1<l 837-~S6
Ir. ?9.03. Pijonb l
Suiy R)ndr 14 CZ)Mil w LV<q
sobol~ w plz. 9 OO.IS.OO.

nicclnclę w

sod>. 8.00.1~ .oo

lldchów: po. • pl 9.00.14-30
Bi<lawy: pn. • p1. 8.()().1 S.00

Bolimów: R.

•

•
•

•
•
•

Dyiur y pnychodoi:
• Pogi>cO'A1C !11unkO'A t • 1<J. 999
0

lei. 837-5~24
„ Amhut11orium Pomocy Ooratncj

ctynne:

w dni robotu "' &odi. 16-8. soOol)', ni<dzlel<
i i wi(l> od 8 (p17CZ 24 h)

ul. Chelmońskiego1 tel. 837·lS·2<1

ł .owjcz

•

Panlb Iw. l>u<ba: 7.00. 8.30. IO.OO.
llJO. 1800:
ranna Chl)'Jtusa Oobrq:o Pa.sacr~· 1.00,
8.00. 1000. 11 IS. 12.30. 17.00;
Koitlclł Sl6Slr S.....•rdp1elC: 8.00, IO OO;
Kolciól c.o. rljarow: 8.00. 9.30, I I.OO.
12.30. 16.00:
Ka1Nlr.: 7 oo, 9.00. I O.JO. 12.00, 18.00:
Kopllt.a stminaryjna: !O.OO
Ołrod<k O""i'Ul<nld prey Ctnirum Fonn„
<Ji \llocb.ldy: 8.00. IO.OO. IS.OO

• Dzi>I Poroocy Ooramej. ul. Ubmh 2&.

837-Sl-21

Rccl>imy Klub Abst)._ - - LOl'icz. ul. J M~> ?. td. 837-66-9?.
<>:)My: cOOziennic w godz. IS.00-21 .00
Pllnłc1

TdelOninf~

KościW>.lc1

pn. wl pL 9.00.16.00; aw. 10.00.17.00

Wysta\\-)' okresowe:
• Doli ttWUQ)'DIUj<Slwym"-. pn< Wojc::ioch> Kulltowskiego ..N"l'Okój „ • w m>!CJ galcni LOK.

lmprezy sportowe
W11clldc Informacje sponowe zamie.n<zamy
w lnform•1'>1?.< Sponowym no 111. 27

· Kino Bzura

w niedziele i święta:

Policja 997
(dl> Ollib mrrff:ych pn>Olcm olkohol<My)
837-66-92, ~ ... pidz.16-22.
poradnia 837·36-SI
Pobc:>jny rNfon zwf3nio 837~
l'o:o«owit cnerg<ł)'ki (ieplncj 8J7·SCJ.16

\l')'dzlal An:lllZ I 1'famoc:j1 837-4?~.

Olpnlll>C)jny

Msze święt e

Straipotimo998

837-lS.28

,.,.._u~ """"'831-0ł-20;

\\~.trial

rarunkO\'"C 999

Oq;no· 11"·1"- 9.00.14.JO
OonuniclAice: po. 1~17. "1. . pl 8.()().IS.00.
<b. 8.00.1?.00
Lyszk""ice: pn • pl 9.00.16.00. .&. 10.00-14.00
12:
Kicmo;da Rynek KOpcnUka
pn ·pl. 8.00.16.00 sb. 8.00- 13.00
Nieborów: pn I"· 7.3().IS.JO. <b. 9.00-12.00
z.i„1y: pn. · pl.800- 17.00. <b. 8.00-12.00

KRONIKA
WYDL\DKÓW

Ml106NYCH
urotkilt slf w Lowlau I w 9r,,,,,.,u:
1
CÓRECZKI .

.~„ Waltlc::wlciom z to..ic::n ~

Cnqntk. lJ mim·

• p>dz.18.S90Kl'Bcz!'iaiwy· -\1\l~ctł<I.
rU. Paaitc l.CCOlll<
tiutk..· Śmd1, Zł . 19 macu·
• &ocl2. 16.00 „Toy St0!)'20„ ·film on11nowillly
dla dz!CCI
Akcja drugiej części mlgryw:t się łatem i jtsl
p<l11a dr1ma1yanu. Chudy • preywódeo zabawek

prasnir, by cl1łopiec 2"bn'I go na obói
kowboj1:ki, lee.z t.tpS\łtiC reki pri.ckrdli le
rrllt1tnla. Co J:<ll>lA. Chudyjakozcpsw 1AJ>owb
......,. wymrrony do k0"'1.
• iod.t. „Podziemny kru" • film ul\Słc)"Jny
prod. USA
Ty1ułO'tliJY _Podiitmny kru"" 10 n1deplny
klul>il: W31Jc n> prę$c:i. któttgo 21tołycitlcm byh
h•ncllan: m)-dkm i lnydńC1lok1lkulttni )'Uli!>••·
Klub qililjc coraz wię«j zwolcM1ków, k1órzy
b:trcł1n

swoje fu.is tr.tcje ~)'bdowują w ;da!K'h wandaliimu

Pocjentl obf~cl op1tk~ medyczną N1epoblici· I 1crroru.
nych Z4kl•d6w Opieki z.Jrowom.j • pr>yjrnoKoncerty
wAni S\ w Ambu1a1orium Pot!:Otowia ro
dll111th funkcJ'lllO"""l• po·•ymyc.-h za-.... Platrk 24 mun·
• Pccl111l)unc Amb\llatorrwn Pomocy Doral- • pk:?O.OO.Kaw10ma•.Dzil.i>b wnunadt.$ccey
Mlod)<h" koncm:r."l'Olu C:rniachxP~
nq. ul. Świ~łO!Wb l/l B. icl 837-39-'1,
CZ)lln<: pR)XCll doeci do ) r.z. . ... ..,; po- Sobofa, ttt. mam·
"..,,..inie ... ""1L 111-8. Pl'>Jo;a& d.riea do 16 • pit. 20.00. Kawiarnia ..Dziuplo" • "rectl>r
r..i. • w soboty. nttdz1tle i ;...ięta prztt 2-ł
muzylti-tj .DJ Encrgr< lo\"C:: act""
godziny.
Inne:
Di1ec1 ol>ję1e opocką mcdyc::zn~ Noepubli<inych
Z•kladó'A• Opieki Zdlllwomej • prajmO"-.ne ą Nlf(Jzle!;i. 26 m y era·
w Ambulatorium Pcdi11tF)rcznyrn po gocb:in.1clt • godz. IO.OO, Seminarium w LowkJ.u • uro·
ceysin msia św. z okazji S·lecl• Roda• Plus
fonkcjonow•nl1 powymyeh zakl•dów.
ton.smhowona przez radio; po mM)' • koncer1
• Po"dn" Ocl"yko„·a. ul. Koliska 6,
pieśni w \\)tonaniu „ Kodm~··
Id 8J7.J6-51

'°"

00

0

• płli<h\'U Konop1ńslclm

SYNKOWIE:
- p1i\stwu Py1kowskun .i LowK:ia
• p1i\stwu Mi1kon1 z Zawad
• p;ańs1wu W1cchno i Lowkza
- państv.'U Oieniek z Przcmya:IO"-'lł
• pańsl\\'U Kwe.slllrz z Lowic:7.a
• pańs1 wu Wołos.1 fl.sk1rn t Łowicza
. pailslwu Ryk>I• 1 Lyu.l:owic
• pańslwu Kotl11Sk1m • R6zyc
• p>llstwu Kanb 1 Lyul<ow1e

Z a ham ował,
potem uciekł
We wsi Krc;pa w czwartek 16 marca
okolo god.ziny 20.30 doszlo do zderzenia dwóch „maluchów". Jadący jako
pierwszy Stanislaw K. znhamowal, na·
tomiast znajdujący się 1.a nim samochód
uderzył w jeso <yl. Poszkodowane rna17.cństwo z drugiego samochodu Małgo
mn:a i Artur G. z gminy Glowno trafilo
do szpitala. żadne z nich nic bylojeszcze
przesluchiwane. Przcsh1chano natomiast
S1anislawa K.• k16ry 16 marca uciekl
z miejsca wypadku.Kierujący drugim s•·
mochodem Artur O. byl lrzeiwy.

Moie

INFORMATOR
GŁOWIEŃSKI

I STRYKOWSK I
Telefony w
flllf ł\>Vi'lliOWtp) \)~

l'rzld MICpla:

11,..s

Om·~

Głownie:

Pracy W

ZCJcmi

719.10. 16
• uL M~mnlia 719-11-SI
• ol O....ta 719-11-29

Glo."OO 719-l0-~1

~

Su.tio.y 719.19.01
""""'""hnY l.ol<bd Ubapic<za\ 719

Taiu aoobo""< 719·1~14
Telefony w

n .n

:-:..,.„~· 96-96
11..,.„ ....-~h980

in formacje w Strykowie:
N.łpn."-,

Alia P.,.l:a;~·cao Un<.itu rrxy w Z1im11119.g.1.n
Uo'fi Mi<j<ki 719·80--02
Urząd Gminy 719-Sl-49

Pogotowia w G łownie:
Pogotowie r.uunk:owc 719·lłl·O.S
Policj• 719·20-20; 997 alanno"Y
S.U pobma 719-10-08, 998 alarmo"Y
bl<bd pog.'>Cbo..')" 719-14-40
l.<=<COdb,...._~

719·1<MO
Pogotowia w Strykowie:

~;. .-g<C)..,_

Sir.IŻ pobm>

719-S2-9S, 991 al"'-1
Zal<bd pogr"1>o"Y 719·U- 16

L."Cznica dla 7.Wi~t 719·30·24

czw, pL 1.00.16.00
pn.· pL li.OO· IS.OO
po.. aw. l!.00.12.00

· S.............

lł

ASORTYMENT

2.60

260

1.69

1,95
1.20

1.80

1,2

27
1.80

2.60

265

1.70

1.79

1.10

1.20

0.80

60
1.70

1,20

1.20

0.90

0.80

jcl:d7.ając na drog~ g l6wną wpadl po kola

pn. 8.00.11.00

• Chuurt

pn. 13.00.16.00

Fiata Sciccnlo. Po wypadku, w którym
na szczęście nie maci! fycia. z obrai•·
niami glowy przewieiiony wstał do s?pi·
iala w LowiclU. KicruJ'lCY Seicento Kazimierz J. był trzeźwy. wynik badania
krwi rowerzysty nic JCSI jcszc7.c many.

Il.OO · 1600

~·1.lr. 11.00.13()();

aptek w Głownie:

sb. ~.00. 1 2.00
pn. 8.00 . 11 .00

Kopnmlc• 19
Kopemilca 19
Sikorslciego 4S/47
Sil<oNkicJC> W•7
Sikor:iltic:io W47

Ml. 719-20-12
Id. 719-20-ll
1<1. 719·10.28
1<1 719-10.28
1el. 719-10·28

'1Jr.n l,OO.IO.OO.l),l)0.16CKI

""

U.OJ. ul Sikorsk-iegc> 4S/47

ttl. 1 19·10.28

!<. 29.0J. ul Sil<Of<ki.-go 4S/47 tri 719-10.28
lo0I.\ nic:dzkl( Jl'Z<"'-. IS.00-18.00
Ap&tb w BratoRc„icach
od J!OOiedl:iallor do IOboly
"....i.. a.00.1•.oo. d)u •is

Af*kl w Sll) ~i< CZ)UC:
ul.~~

„n.ft>

li: po.. pL 900.17.00.

ul. n.p„ 14' )IR. . pe. &00.llOO.
st. I.OO.I< OC>.

I 00.ISOO

.~

u!.
uL
ul.
ul
ul.

w

pl 11.00-1•.00
po S.00.15.00
• l l.00.16.00

1~ łQ.!ł"Ś

60

C~'. l).~19.00

lJ.o.l.
l<.03.
2S.OJ.
26.0J.
27.03.

łr

.t

"'· I J.Ol~l9.00

-·
p<.
JOb.
nch.
pn.

(dane z 21 marca) w

żywności:

W sobotę okolo godz. I I.OO w Sobocie (sm.Biclawy) 50-lcmi rowerzysta
Edward B. wymusi! pierwszeństwo i wy·

""'-pl 1000.11.m

pn ., pa. 14.00. 19.00

Łowiczu

i w Głownie
i w St kowie

18.60

11.50

12,50

11

oo

1160

7.50
8.50
16.00

7.00
830
16.90

6.00
SO
9.80
620
400

-

18.50

~tił

2 80

2.52

2.&-2.3

1,69

1,80
1. 10

1,65

1,H,9 1.80

O~

I.OO

3.00

l ,10

2,80

2.70

1.

1.69

0,90

3,95

lolo

0.37

4 ,69
0.40

łw

7,72

9.00

3.15 Zll1lg:

zllkQ: krowy 1.80-2,0 zllkg:
• DomaniewJc:e (20.03~ byki 3.20 a'llg;
jaJ6wlu 2.60 zlnqj; krowy 1,90 lll1<g
• Ziewanioe, s Mirowslcl (20.03t,
bylci 3.oo-3,30 zl'ląj;

820

OFERTY PRACY

8.00

10.00
700
4

Powiatowy U1''\d Pracy
w Łowiczu (ll•n n• 21.03.2000 r.)

oo
11.50

12.so
800

1000

740

3.00

3.00

2.85
2.90
1.50
3.06
026
7.50

1 55
3,50

• Rilwa (20.03~ 3.20 zllkg:
• Oomanle-.lee (20.03): 3,20 zl/kg;
• Głowno (20.03): 3.10 zllkg:
• Ziewanlce, S. Mirowski (20.03);

jall)y,1<i 2.85

mallo łmro\anl<owe

mas roslmne

• SKARB ROL

3.20 zL1<g:

120

Qlej

bowania i rótnych lechnik ozdabiania
pisanek. Tej ciekawej lekcji wspanej moi·
liwością praklyczncgo wyprobowania
własnego talentu ud7Jch Alicja Matczak·
kierowniczka Gminnego Ośrodka Kultury
w Woli Zbrotkowej. Pokaz odbędzie sic;
w snykowskim Domu Kultury, jego roz·
poczQcie w pl•nowano na godz. I I.OO.

żywiec wołowy·
• Rawa (20 .03~ buhaje

mleł<olłll.slewk)I;

masaoexaa

okazję zapomać się z nrkanami SltUki far-

~wiepczowv·

2.60

4.80

maloW"

Członkinie kół gospodyń wiejskich
b~dą miały 30 marca

z gminy Stryków

ROLNIK SPRZEDAJE

u~

.2"~"1
E o.~

2.30

fitet z mcwazczuka

Pisanki, kraszanki •••

REDAGOWANY,RZ\' WSPÓŁPRACY ZWOIEWÓDZ·
KUIODR 8RATOSZFMCE·RE.IOUOWICZ

~

0,80

12.80
10.20
8.10

mówić

szcztściu

• Rthabili1.;1111

Dyżury

ptL. crw. 8.00-12.00
•1. IS.OO. IS.00
łr. 12.00-16.00

o

• L>l)'llg<>los

pn

p1.LOO.IO.CKl.ll.OO.ll.OO

• OkuJiłU
• Ginckolo1·

• NcvmlQ&

pl

w Strykowie:

• r, di11r1:

przychodni ZOZ
w Głownie:

• DmN:oJog

Pondnia dzlcitl zd:o~~'Ch.

ul Kok1us>l<1 27. 719-ł~ .l'.
pon.. „.,_ s.00.11.00,
• Ld<>n oSólny
irWllOO.IS.00.JUO
CN. S.00.14.00
ptl,00.11.00.ll.00.l!-OO

Zaklud cn°"<1yany 719-S~IO
Dyżury

=:&.OO.IS.OO
•1. 1.00-14 oo
p<.100.IJOO
\\1. 14.00.19.00
czw. 14.00.19.00

Ir. ll .00-16.00

Dyżury przychodni

J.... 719·fl4':
• ul i.o....u 6l. ... 719·14-40

• PcdAira:
• OJ.ulim:

PKS 6J 1-97.()6

Ceny

ul. Wojska f'olskit'&O 33
Prl)'Chodni~ Sp«jalinyczoo..Psychiatryczna,
ut Kopłł'n1b 19, &cl 719-10.27

„„ ... łOO.llUIO.

lnbmo<j> PKP 719-10.17
In~.._;.

• ni..Vlcb 1"-1(1!1 • l>l>a pr~ CZ)'!lna P"'"'"'ill dobc,

lll K°"""'h 19. Id. 719· 1~27
.....
• l.dc= op.in)

loformacje w Głownie:

k· pt 8.00.13 oo
pn.· pt. 8.00.18.00,
.tr. IO.OO.IS.OO

t00-16~ Jl'*l)b

-

pn. I.OO. 17.00.

„... 13.00.17.00

• G:abll'IC't Zllblc~7:

• ul S...ińsldc;o

KRUS 719.95.15
Powszechny blłod Ubc:zpi«mi 719 llO-SJ
TU1 osobcn>< 719-l!l·lS

...... li.OO.li.OO

• s..,,,:oJos:

tt:Wfonó..-.. 9'2-1

Poheja 119·So.o7; 991 :alml!IOW)'

S t rykowie:

pl. •1. S.00.ISOO
Ir, pL U0.16.00

• Ginekol<>s:

ze Suugimic

I7

1.67

3.80
0.40

3,95
0.37
7.72

7,80

7.72

..t ~ ·c
• barmanka
c ~ li
• technik lamuicji
• spn;edawca ze Vl•)OmOłcil\ ~ ~ ~
... i! .~
kasy fiskalnej

• geodeta
• glówn8 ksi'9QWa

ii:: i ~

• kontroler jakołd z grupll

' <l~:i~
·i ~ B

• tokarz

łs~&

inwalidik~

• osoba z grup{\ Inwalidzką

~:i-ii

~~

J:

bez świadczeń pleniętnych ~ ~ ~ li"

19

23.03.2000 r.

•

• SKAR B ROLNIKA •

f!EDAOONAHYPRZYWSl'ÓŁPRACYZYIOJEWÓD2XMOOR BRATOSZEWICE·REJONŁOWICZ
NOTOWANIAZ TARGOWISKA WŁOWlCZU zdnia 17.03.2000 r. ·
jęczmień

q

kukurydza

q
q

mieszanka
owies

q
q
q

pszenica
przenzyto
Ziemniaki

q

tyto

joja fe<moWC
jaja wiejskie
buraki
cebula
Jaś

fasola
jobl!ol

kOP<JSla CZ"""°""

kapU&ta.kislona

pekiń$k3

k3puSI$

SZI.
.Mańa"

Spz o.o

11c1ene 50 EC
Admlrał 100 EC
Atfł#kl S SC

>SC

AtnbuA 2S EC ICI

Ammo 2.50 EC

1,80
1.00
2,50
2.00
1,80

kg
kg
kg

Nazwa

Ałr;K.Ctl

0.50
5.00

kg

Tow::tfÓIN lub u$fug

placzatld
pietruszka

0.60

kg

biała

Caesar
Sp. z o.o.

s..-10

5.800.2kg
i0.50.1

-2SEC

29.llOll

81 58 EC Nowy

130.00/31
20.00/0.sl<Q

21,80A

CyperklU 2.S EC

25.<lOI0.251
91.00ll

98.50•

OiO!IOI 10

37,-50'0.S

35,70/0.51

12,00l'O.ll
18.J'OI0,2$1

12.00ll
18,?lll0.251

4,70115ml

4,70łl5ml

5.~

6.30/lOml

Cyperkllł

1S EC

ee

OIQs2.5EC
OoO$ 2.S EC
Oo<iS U EC

Oedo2.5 EC
OeciS: 2,5 EC

66,C>OA

o.or. tob~Uu

t9,.0tYIOlah.

OOci$ lilbktlki

6ł,90

lliłllnoo 1 0 G

33,50.l2l<Q
3:2.00t1

Oó>W 2SEC

Oiazol 25 EC

"44,00/51
~
19.ool0.11

ewo,woo
Fts~~

10 EC

F-'Slb' IO EC
FłłtaC

137.00l5t

•3.l)()'0.251

IO EC

Furr to ee

Fendco&SWP

3.łlOIU!O
4S,00ł0,4St,

lr:~t25WP

l50,00/600!ł

l(.()ltlrine FloN 25 SC

11.50/30MI

K.łta,t•

3,00

seJer
seler
ziemniaki
alwa

nt~

OO<Uand

kg
kg
kg

0,70
2,00
1,70

kg
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)Onagold
mełrose

miód lipowy

2,00
2,00

szt.

1,80

0.90 I

22.00
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.Mońa"

Caosai

Towarów l\lb uslug

Spz o.o

Sp. z o.o.

87,90/I
S,8Qt30me

l.łMl\t2'4l

45.00ll

UMI 375 SC

77.00.1

Leb~. EC....~

74.00ll

Ma..i.ai 250 os
Mil 050 EC

Z\5,00ll
3.Hll5g
31,Sl/O.ll

Me1asy1to:t R lSO EC
M"tbc 200 EC

BO~

''"""'

50,5Qill

~n20Sp

MW.....AlfaM<o>ol
NiwJrun SEC
Nogo& soo.ec

:13.00leOg
5.20/1150!)
81,50/0.~

30,20/0,9

71.00A

Nomol 15 SC
-1SSC
N-15SC

56,0Q!0,25'

220.00ll
10.00120ml
318.00l!ll
47.e:Crrt'kg
56.00IO.SI
10,SOIO, u
26.90/0.Si

t.\lreUe O S50 EC
Omi~ 30 WP

Ottus os EC
~iSotosPl.50

0..dolos Pl.50

• l.00.\g
56.00I0.51
10.5(lł0.11

2$.ool0.51
220,00/Sl

Owadoeos Pl..50

Pirimor Aerozol
Pitimor 500 t>G
Pynntx <iO EC
Reneget

5.80/160g

6.8'll509
t0,00/l
28.00IO.U

26,70I0,11
t>.30ll
17.0Cl'0.251
"3.ooro.si
26.90/0,5'

Ro.itoczol Exll<l
$umi Npłlł

17.«W.251

Somi Alplla 050 EC
S-....SllOEC

30.00/0.!il
26.90/0.51
47.00.1
107,rXJ/0;$

-

48,0M .

107,00i'0.51
8,00l20ml

8.00J20ml

36 cC

-41.<YJlł
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125.W.,
8.Z0'100ml
369,00ISI
56.50151

128if>01'kg

24,oo.I

T«gt.1• 50 'WP
Tl"fł)c)fl 10 S'C

63,60/kg

10.ooro.11
18,SIJI0.251

1.00

2.50

kg
kg

5"milhlon SOOEC
?*at 10 EC
Tab~r \O EC.
'Thioidan 3S f.C

8,80/30mł

ka""' 2.S EC
Kara:e 2.5 EC

1,00
3.00

„..,,.200sc

230.00Kl.51

Conr.do<

szt.

112,50<1
41.50/0.51

173,80ll

7.50
2.50

SZL

~raw2.sec

13.20/C~g

0.80
7 ,00
10,00
5 ,50
2 ,50

opk.

~kiewł<a

IC!rale 2.5 EC

A<lo< 140 EW
Baneof 50WP

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

sala ta

81~•

69.00Kl.Sl<g

-50SC
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IM,OOKl.51
10&,(IQ<I
7,0ai2oml

7 .00ł0.11

Mlhlo
-ud2SWP

paj)l)'l<a CZOMOM

53.00
48.00
50.00
4 ,20
5.00
0.80

szt.

m..-.fchew
ogórek dlvgi

SO.OO
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q
15 SZI.
15sit

kg
kg

eaosnek
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55.00
70,00
46.00

ntoon

Z..... 3S EC

Z NAJLEPSZYM I ŻYCZE N IAM I
Przypomina my: w k.atdym numerze Nt drukujemy kupon, na którym każdy

moio wpls K treść tyczeń, jakio z ró:tnych obzji: imienin, urod:ln, jubileuszu,
o.y teZ tak po prostu .,od serca11 - chce komuś pnekazać. Życzonia ukazywać s~
będą we WSl<.,.nym pn:u zamowtaj'!CegO num<!%• Nt. Aby się ukazały, naleiy·
• wypełnić kupon, uiywa)l\C nie wlęC<lj niż 12 51ów. Prosimy przy tym pisać pełne
Imiona, gdy.t fnicjal takte lic zymy j ak slowo
• dostarczyć kupon do nauego głównego biura ogłotteń pf%Y ul. Podn:ecznej 2. do

które-

Kącik Muzvcznv

POCIĄG DO lYCIA
M iała być wiosna, miało być ciepło, miało być przyj em nie. Przyjem nie j est
Ale gdzie w iosna i ciepło? W Australii. U n as pierwszy dzJeń wiosny; wiele m uzyki,
wiele się dzieje. I bardzo dobrze. Mam o czym pi sać, a Wy, d rodzy Kącikoczytelni
cy, m acie co robić w wolne popołudn ia i wieczory. A przecież mamy jeszcze kin o ...

Sporo jest ostatnio filmów. których
tematyka dotyka kwestii ckstcnninacji
Żydów w czasach TI wojny światowej.
Te filmy, po 50-ciu z okładem latach od
tych wydarzeri, zaczynają w nieco inny
sposób pokazywać Holocaust. Inaczej
się o nim mówi, inaczej przedstawia
postawy p~cil adowanych. Jeszcze kil·
ka lat tcn\u nic do pomyślenia bylo. by
o ob<!zach koncentracyjnych, o tragicz·
.nych latach wojny opow iadać... komedią. Dopiero międzynarodowy sukces
Roberta Benignicgo. Oscary dla jego fil·
mu ,,Życie j est piękne" zdję.ły również
7. tego tematu powłokę żałości. Oczy·
\yiśc ie podniosły sią głosy, że .,takich"
filmów na „takie" tematy robić nic moż
na, ale ten, kto wid7.fal film potwicr·
dzi. że mimo zabawnej konwencji Obra.z wzrusza, zmusza do refleksji.
Podobnie rzecz ma Sil} z ostatnio widzianym przeze mnie „ Pociągiem życia"
Reżyser Radu Mihai lcanu opowiada
o ·gminie żydowskiej gdzieś w europie
Wschodniej, która to, dowiedziawszy
Sił( o planowanych deponacjach przedstawicieli wyznania Mojżes?:owcgo.
sama postanawia si((... deponować! Najwi~kszy problem (poza pieni~dzmi, pociągiem. maszynistą) stanowią ,.Niemcy", a wi~c ci z Żydów, którzy muszą
si~ przebrać za nazistów i poprowadzić
wszystkich ku „ziemi obiecanej". Sam
pomysł je1it na tyle niedorzeczny, że nie
sposób wokół takiej intrygi s1worzyć
innego filmu nii komedia. Podróżują
cych (podzielonych na żydów · ortodok·
sów i komunistów) spotka mnós1wo
przygód, a kolejne przeciwności j esi:·
cz~ bardziej scemcniują społeczność
gimnną.

Są w filmie Mihaileanu.jak w kalcj·
doskopie przedstawione typy zachowań
ludzkich wobec zagro7.enia • od boha··
tcrstwa poprzez obojętność po panicz·
ny strach. Znakomicie zarysowana zo.
.stała mentalność „synów lzraela" . naiwnych ale szczerych. solidarnych choć
interesownych, bezbronnych lecz dumnych.
W~pomnfołem o podobieństwach „Pociągu życia" do filmu Bc:nigniego. Ba, po-·
jawiły si~ opinie. że obraz Maihaiłeanu
..pofyc7.a" sporo od oscarowego kolegi.
Jest to o 1yle absurdalne oskart.cnic. że
film łTancuski powstał wcześniej od wio·
skicgo, ale i humor obu (choć mający podobne korzenie) mocno si~jednak różni.
Zwracam uwag~ również wszys1kim ki·
nomaniakom na muzykę, którą z=lizował nie kto inny, jak naturalizowany Po·
lak · Goran .,Kayah" Bregowić.
Wano wi~c sp~dzić niespclna dwie
godziny w pociągu. Nawet jeśli śmiech
dławią w finale łzy...

Rece11zya:
MYS LOWlT Z

„Miłość w

c.•sacb

p o r>k uł tury"„„

o szczyty nigdy na dłużej nie 7.asiadając
na topie. Tym razem dzięki płycie „Miłość w czasach popkułrury" c h łopcy za.
pewni li sobie miejsce w nadwi ślańsk im
panteonie gwiazd. Pami~tam łowicki
koncen grupy sprzed m:cch chyba lat.
Było to prawdziwe wydarzenie· nic tylko świetnie zagrane (na iMtrun1cntach)
ale i zagrane (czyi. wyreżyserowane).
Wierzyłem. że mimo ambimego reper·
ruaru zrobią 12w. kari erę. Najnowsza
produkcja grupy srała si~ popularną
dzięki dwóm wybornym komporycjom.
„Drugość dżwię"-u samotności" i •.My"
to hity pierwszych miesięcy 2000 roku.
I należy się cieszyć, że tak dobre utwory. dopracowane pod każdym wzglę
dem, podobają <ię tzw. szerokiej publicz·
ności. Ewenemcnlcm jest również fai-'1,
źe do tych dobrych piosenek nakr~cono
i nteresujące teledyski. A już sensacyjnie wygląda prom0<;ja płyty i częs1otli
wość ukazywania się \\~v. obrazów na
ekranach telewizorów. To dobry symp·
t
o
m
- wreszcie docenione zosmło granic niegłupie. Poza uwzględnionymi leitmoti·
vami krążek posiada jeszcze kilka niezłych numerów - „Noc" „Dla ciebie"
„Alexander". Moim zdaniem płyta roku.
I ubiegłego, i tego.
Bogus Boriczak

Na temat tej płyty sporo już powie·
dziano i napisano. Myslowitz jest ulu·
bionym zespołem dziennika.-q, bo ka[l<! la gra na wysokim poziomic, jej pro·
Tego sh1cham:
dukty sprudają s i ~ wybornie, a mimo
to nie można o niej powiedzieć, że jest
Krzys ztof Olko · kolega od pił ki.
komercyjną. Mysłowi tzjuż kilka łat cz:i.
I. Rolli ns Stones „Bridges 10 Babyfon"
ruje swoją mu?.yką. ocierając si~ 2. Eric Clapton.
SIĘ SPRZEDAJE: POLSKA: 1. Myslovitz „Miłość w czasach
popkultury" 2. Justyna Steczkowska „Noc ·I dzień" 3. Spooko
„ To tylko płyta"; ZA.POLSKA: 1. Enrique Iglesias „ Enrique"
2. Rakim,„The Master" 3. Modern Talking „ lear·ot the dragon"

gokolwiek z naszych punktów Pr7YJmowania og:toszeń drobnych (wymienione w stopce

r«lakcyjnej) lub do redakcji „Now- Łowiczanina" pf%Y ul. Grabowej 2, a w Glownie do
rodakcJI „Wieścl z Głowna i Strykowa", ul. SWobocla 4,
• wpluć na kuponie
Imię, nuwlsko I adr„.
~ życzeni.1 zamlHZc:zane są bezplotnie, pnyJmujomy Je do poniedziałku, godz. 13.30.

•wo!•

Marii Jarwiihohzji inWnin zdro't1Ji1.lpełnitni1 mandt..
W$Zclkkh łask Ootycbi}'t"ZJ' ro.J:i11a Slthłt0'.t

URODZ INOWE

•

WAZNY JEST DOBRY KLIMAT

Z ok:rq1 urodzin Kr.ey1Vn(OY.i Gb:lkitm.ł z..Pbsko- Koch:incmu u.11t!CV::owi Zbignie\\'O\łwi Grzejszcz:lk
cina Jużo ulrowia. wszelkich lask Bożych !)<zy z J:ISU?(bi dużo ulrowia P"d)'/4jq d:iud1-fe Ba-

Jux:/l,ljq,cri Muri,.u.

naikit">i.1(1(•

W życiu byw:iją uudnc momenty. ciętkie decyzje,
pechowe dni. L=s.1 i łokie. co ~iem płyna lo
wfaśnit 1'.31:k h fyceymy Ci d mit Koch.incj A1'1ies:'l·
t.~ Koncicwicz ż>'e'«"i:1 utodzin1;;m-e /Jł-:!a:yłąfrF J11.
.f{lT1a,

10m&, f=a.

\\bjtll'ilO\\i Stetmacł!Q\vsk~t1 na 12 urodziny idn>uśmiechu n:t buzi _:,.q • huhda Jad;;n

wia i dum

-------

OSP Io nie tylko jeżdżenie
Z okazji imienin dużo idrowi:! błoj0$ławień$twn do poian1. ale równiei aziałania 11' kic·
Botego, pociechy " synów Marioli JJllWiok .:;it';ą ruirku %apobiegania pożarom • mówił
rod:iet 8011aikit!'id~~.
Jerzy Jaworski, przewodniczący komi·
Moc go<ąc)'dl iyc2tń imicnJOn)'Ch kochanej Eli Kusji rewizyjnej przy Zar7.ądiie Głównym
cimkitj :i)q kolómkl I kofr<(zy • /lł'"'-Y.
Związku Ochotniczych Straży Pożar
nych na spotkaniu ze strażakami seniorami zorganizowanym 18 marca na Bli·
chu w Lowiczu. • Spotkanie takie jest

i d:iu1fctk..
Kocłumcmu

INN E

Jackowi Wilkowi z okazji urodzin

100 lal iycia w ulrowiu i s1.cz~ciu :yc:;• kuchajq_c" GtJika.

Tu u czy>n marz)'S't t>y <ię speln1lo, a 10 co koc~
by 1\\ulm bylo.. Marcinowi K. fuchajqca Ewdina.

Moc sttdcany<h ł.'P<{I z olcizji 30-t)'<h ~n

Wulbrt nami~tnołt1. ote-an milołc:i i wlchtr peteah11:1•
ków dit Macitja Guib z.t Zdun · prusyla XXX: . L -.

Tom:i.~wi

Wcsolows.kianu Jli1.(u/o i t.111a :

ciJł-Ju1

Karvlinkq.

Ani List okazji urodzin dllio $lolit• i ułmiccbu n•
1w:irzy !JC)1 bobtia Zosia u1a: W'łljtk Piotrrł: t.focią .

IM I EN INO WE
Duto zdrowi:i..

pumyślnoSci

Józ.cfow1 a urtmu

z Bl~ov.';l i)'C::yt'Uriu1:. mę:_1!m.

Spotkanie seniorów strażaków na Blic hu
Działanie

Banl>.o gor.ice i::i!Wti, blJziacz!li i mocne pocolunki
dla ~.dwóch" Jacków z. Łowicn prr~s}'ła Ma1:clo
; Arria.
CJuio USk l!OŻ)'Ch. ~i<Je zdrowt:l • l&niechu Kry.
stynic Czoljkon'Skirj 7. Kum.1 l:J~:!tł 8Jtn)'liscy

rych zarejestrowanych jesi ponad 5 tys.
3 tys. stanowiit druhowie
czynni, wyjeżdżający do pożaru, a ok.
Scie powiat.owym - ,\fińsku Mazowiec- 2 tys. to człon kowii: OSP honorowi
kim.
i osoby wspierające działania OSP
Prezes Zam1du Powiatowego Słani· w gminach. Działania te wspierają jed·
sław Bednarek pr7.edstawił sprawozda· nak przede wszystkim samorządy,
nic, 7. którego wynika, źc w naszym te· w I999 roku prz~-znac2.11jąc na ten cel
renie istnieje l 07 jednostek OSP, w któ· 660 1ys. z ł. Finansowanie to jesl wprawdzie zapisane w ustawie, ale liczy si~
przede wszystkim klimat i fakt, że samorządy czują potrzebt; wspomagania
straźy. A sami druhowie i osoby wspierające ich działania wypracowały kwotę
633 tys.zł.
w. imieniu s1arosty lisi do druhów
pn;cczytał przewodniczący Rady Po·
wiaru Julian Nowak s kładając życzenia
i podii~ kowania za działaln ość , wystą

ewe11eme11tem w skali kraju, sam żałuję.
że

nie przyszło mi do głowy zorgonizo·
wanie takiego lpótka11ia w moim mle-

pił również 7.ast~pca przewodniczące

W$lY"ki0>>o najiq>.<7<go dużo $•vi>. wie.le uśmie

chu Oli i 2.b)'Sil.kowi S urzyć.sldm z Kutna
r0</:kq.

łyaq

•

Z NAJLEPSZYM I ŻYCZE N IAMI
De>J:.'UFI IKA(:JI W ~lJMtrJE 13/00 (30 li) 0

I LO 14/00 (6

Ili)

0

l tni'.: i not.,visko .....•. , .•.........•.......•.. . ... ... •. . ...... , .. ,

Adres ..„

••. „.„.„„.„.,„.„ • . „ „ „ .. „ „ „ „ •• „ „ .... . „ . „ ••

Strażaków.

l'odzfękowania
wod11iczący

za

strażacki 1n1d sklada Stn11isławnwi Bednarkowi

Rady Miejskiej Zdzisław Mazurkiewicz

wicepn:e·

go Rady Miej skiej • Zdzisław Mazurkiewicz oraz druh posel Tadeusz Gajda.
Mi łych słów pod adresem slnl.Żaków
podło wiele, w~zano również odznacicnia „Za zasługi dla pożarnictwa", I7
złotych, 9 srebrnych i 4 brązowe. Stra·
żacy dzięki uprzcjmofoi wiciu sponso·
rów mogli przygotować p rzyjęcie. Po
części oficjalnej 7.agrała orkiestra strażacka z Lyszkowic, wystąpiła kapela
łudÓwa z Kiemoii i Blichowiucy.
(mwk)
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REKLAMA

23.03.2000 r.

Zarząd

9 maia 2000 r. (wtorek) o godz. 18.00

Gminy w Kiernozi

OGtASZA PIERWSZV PRZETARG NIEOGRANICZONY

odbędzie się w

NA SPRZEDA! NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ
OZN. NR 421/2 O POW. 0,09 ha POtOiONEJ WE WSI ST~PÓW

Szkole Podstawowei nr 3

im. Kard. Karolo Wojtyły - Popie:i:o Polaka, w Łowiczu, ul. Grunwaldzka 9

stanowi własnoś ć gminy Kiernozia KW 24043

ZEBRANIE RODZICÓW

• Cena wywoławcza n ieruchom ości - 6.720 zł .
• W planie zagospodarowania przeslrzennego nieruchomość poło!ona jest na terenach
rolnych z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej.

przyszłorocznych pierwszaków (rok urodzenia dziecka 1993)
z dyrekcją szkoły i wychowawcami.

•Przetarg odbędzie się dnia 2000.04 .1 2 o godz. 11.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury
w Kiernozi (budynek Urzędu Gminy).

Wszyslklch rodziców uczniów spozo obwodu szkoly zoinleresowanych zapisem dziecka do noszej
placówki prosimy o koniaki ze szkolQ pried Jym le<minem. Tel./lox 837-34· 68. !eł. 837-37-03

Nieruchomość

• Warunkiem przystąpienia do przeta rgu jest wniesienie wad ium golówką w wysokości 10%
ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy w Kiernozi w kasie tego Urzędu w term inie

R··U6

/

~

OCIEPLANIE

do 2000.04.12 do godz. 10.00.
• Wpłacone wadium

przez uczestnika , który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet

ceny nabycia.

PIANKĄ

• Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia slę uczestnika , który przetarg wygrał
od zawarcia umowy.
• Dodatkowych Informacji o nieruchomości i przetargu można uzyskać pod nr telefonu
0241277-90-87.

KRYLAMI NOWĄ

R... t

-I domy mieszkalne -I warsztaty
Jes.1 < l<"k~ m1~%)·n :uodo\\'t"B;O kontcm\1 fin:ln<.()\\·cgo Altc l.e'iJ>ZigCf HoM!ng AG. Ahe ł.tipliXt--r • n:asz. gł6\\'n}' pattnc't I u<lli:iln't'' f«"
• je~' ;c-<l.n~ z n:ł:J\\'i~k~Z)·ch ' na~t:mzych fi rm ubcz.picczcniov.>yclt
w

Jeśli cenisz dobre
Zgłoś się

i\1cfl'\CU_odt. Od

ch~ilt

jc-j

pow~unu uplrncło

pr.iwte

lłi'O

fat

Towarzystwo„.

-I budynki gospodarcze -I chłodnie
-I przechowalnie -1 rurociągi

Pianka kry/aminowa wtryśnięta pod clsnieniem w szczelinę znajdującą się w ścia
nach zewnętrznych i po/otona na stropie zapewnia znakomitą izolację cleplną, termiczną

d o nas na stanowiska:

i

akustyczną.

-1 sufity podwieszane -1 malowanie

-I tapetowanie

- AGENTA UBEZPIECZENIOWEGO
osol>a energiczn3, zmoiywowana do pracy. taktowna i przekonująca.
pragną<<• wy korzys mć swoje różnorodne kontakty i doświadcze nia

• MENAGERA

•

'J:'

Oforujemy konkurcn<yjnc zarobki (z gwarantowanym '"ynagro<licniem w okresie próbnym),

Usługi

wykonuje „KOMA•

99·400 lewic.z. Bratkowice 39/8
• lnforamcje : tel. (046) 837.01-35.
0·602-635·065
• Rachunki VAT
• Uslugi wykonujemy od 1 987 r.

~

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny w ciągu 14 dni
od daty ukezenla Sif ogłoszenia: ·tel. (0-46) 837-76-29, 0-603-677-859

~~· ~V

~~~V

~

6-i'

..;

~.

PONY ~'?>.

SPRZEDAŻ , SERWIS

.

~ IJil.jljlJ

-I Termin składania ofert

do 10 kWietnia 2000 r.

dwuosobową.

-1 Terminy wykonywania prac w sołectwach

2 IATA GWARANCJI
Głowno, ul.

przetarg nieograniczony
na wykonanie konserwacJI
urządzeń wodno·melioracyjnycb
na terenie gminy Koderzew
Południowy w roku 2000

godziny pracy sp12ętu wraz z obslugą

SPECJALNA OFERTA DIA ROLNIKÓW

GR-41

Gminnej Spółki
Wodnej w Kocierzewie
Południowym, powiat łowicki

-I Oferty powinny zawierać cenę jednej

AKUMULATORY

--

Zarząd

ogłasza

OSOBOWE, DOSTAWCZE, CIĘŻAROWE,
1> .~
ROLNICZE
~o

zostaną odrębnie ustalone z Za12ądem
Gminnej Spółki Wodnej po rozst12ygnię·
ciu przetargu.

Sikorskiego 31, tel.lfax 0421719-28·51

-1 Oferty w zamkniętych kopertach należy

sktadać w Urzędzie Gminy Kocierzew
Południowy,

pokój nr 2 w godz. 8.00-15.00

-1 Otwarcie ofert nastąpi 12 kwietnia

• Fiat 126p

65-75

zł

• Fiat 125p, Polonez 90·160 zł
• Na zamówienie OPONY NOWE
MICHELIN, CONTINENTAL,
SEMPERIT, DUNLOP, BARUM DĘBICA

HURTOWNIA
RYBNA

..... !!!6

l ""(

ft

ZAPRASZA!
ul. Nadbzurzańska 719

doskomlły sysiem szkoleń. możli'\":ość :t\\·an.-;owania wraz z roz~vojem finny oraz prac~ z wykor~y

stanicm c..-alk(J(vide nowoa.e.sncgo i profesjonalnego sysremu sprzedaty ubezpieczeń na t ycie.

NOWO OlWARTA

o godz. 10.00
-I Uprawniony do kontaktu

z oferentami

prezes Gminnej Spółki Wodnej
• tel. 838-48-85.

ZESTAWY
• POKOJOWE • KUCHENNE
• MEBLE NA WYMIAR

Oferujemy szeroki asortyment
wyrobów rybnych.
Tel. 046/837-43-39
r196
l~IJ\GI PRZEOSIĘBIORSTWO
W'W'M
UstUGOWo-HANOl.OWE

SERWIS ANDRZEJ LIPIŃSKI
tel. (0-46) 837-75-63

Sprzedaż, naprawa

i obsługa
legalizacyjna
wag wszystkich typów

~i Moeznik
• soo zł/tonCJ
• Nawozy• Węgiel
•Koks· Miał
• Mat. Budowlane
NAJNIŻSZE CENY?
Stryków,

ul. Rolnicza 6A

• STOLV • KRZESLA PEBOWE

tel. 719-93-63164

NAWIĄŻEMYWSPÓłPRACĘ

SKUP ZŁOMU

~ Głowno, ul. Łowicka 16, tel. 0421719·20·46

z konstruktorem biustonoszy

ZATRUDNIMY
GR.311

krojczego I szwaczki
Tel. 0421719-81-32

Złaków Kościelny

~-.1

107

tel. 0461838-71-55, 0604-457-742

21

21.03.2000 r.

Zduny

,

,

NA CO TRZEZWOSCIOWE

,_.,Gm•~ ~„, ;~~,~~ !~~!~~, ,.,,~,b~mfKuw

1·

gomzowanic pr?c?. Powi:11owe Ccnlrum Pomocy
Rodzinie w Lo\\1czu konfcrencJ• <>kolen1oweJ dla
praeown1kó\\ soc;alnych. ped3gogn i wychowankówszkolnych ora1 członków GKRPA oraz funkcJOnnrouszy policji. 2.000 zlotych trafi na dofinan·
sownmc poradni odwykowej w Low1c1u, Y.000
zlolych no dotinonsowuniedAal3Jnośe1 gmmncj samopomocowcj grupy absiynenckiej, 4.0001lo1ych
natomiast będ11e wykorzystane jako wynattrodreme dla czlonlo\\ ~nunnCJ komiSJI roZ\\Jql) \\ JOJ3
problemów alkoholowych
Jolan1a Klmko. sckre1arr gmm~~'-' ctlunck
Gminnej Komi<ji Ro7.wiązywama Problemow i\lkoholowych pw:dsinwlla rakze sprawozdu1110
Mlodrkli z to1vicza. Kutna I Domanit1Wlc, dzia/ająca w Ruehu Odnowy w Duchu $więrym, żywfo
z wykonania programu profilak1yczncgo u 1999
M ~wem pay akompanlsm~ glfaty. akordoonu I skrzypiec poprowadztliJ Jedną z C.Zp$Ci
rok. Jego reah1..:icJa pochłonęła ogólnie 53.H3 zł. k>wo.
rekolekcji Wiefkopcslnych. fe~ odbywały się od ~ 15 marca. do piątku. Il marca, na sali
Z kwoiy 1ej najwio;cej jednak. bo 25.280 zl kosz- gimnastyr;ZMJ w Z9$po/e SZJ<ol Zawodowych Nr 2 przy uficy Anni Knijowe/ w lDWICZIJ Spollcanm na
iowalo przeprowadzenie mi~dzyszkolneJ kampa· sali byfo tylko wstępem do kola/nyell czę$cl rekolekcji. Po nich ucznlowl11 spolykB/i się leż
nil profilakrycmcJ o nuw1c .,Alkohol kmdnoc wol- w k/asaeh z enlfTIBlorami. w lym cmsle wspó/plowadz11cy roł<otekqe ksiądz Mirosław NowoslelskJ
noś<'"". Zosia In ono 1rcohzowana w fomuc konkurrozmawfal z podagogami o prob/Bmach nauczania mlrxfDdy. Rekolekcja ztJkończyly sfę w piątek.
su wiedzy o problemie alkoholowym i wz1~ly 17 marca msz11 śwfętą w kośeio/o przy M/odzjetowym Cen/flJm Duszpasterskim Pl7Y ul Brzozowej
Dą
w niej udzial "koly podstawowe w Zdunach.
kowoe Gómym, Strugicni°"ch. Złakowie BoroW}m
orazg1mnozJum" Zdunach. I 1.250zło1ych koszGmina Nieborów
tO\l."OJIO komi1e1 „fin•nsow~nie obozu 1 programem
probie·
z
rod7~n
z
dneco
1crapculJcznym dfa IS
mem alkoholowym. Oprócoz tego >:J1kup1ono
smmnCJ grupy abslynenCklCJ SIOly pin~·pongOWC
Dwie jednostki z 1rrenu i;nuny: Nieborów i Bcd1 w cz~śc1 sri11ansowono przejazd do Lichen ia
Mi111011y rok by/ hurt/Ul 1>rocowlty dla OSP ·
1Częs1ochowy. Pr/cprowadzono 1cż szkokme dlo zgodnie stwierdziło nieborowscy druhowie obecni nary Wics są włączone do Kra1owego Sys1emu
personelu placówek hondlujących alkoholem na we wtorek. 14 mores. na spothn1u sprawozda\\~ Ra1owniczo-Gaśnic2ego . Ogól em w osmiu OSP na
tcreme gmmy.
czym Gminnego ZafZ\du OSP 7 WÓJtcm gmmy 1crcn1e gnnny zrzeszonych JCsl 4 78 czlonków.
(tb) Andrzejem Werlc. S1wierdzcn1c 10 odnosi się za- w tym 356 c•lonków czynnych Wszystkie J<drówno do udziału stra7.aków w akcjach n1town1- nos1k1 posiadaj\ warunki lokalowe do prowndzeczych, JOk 1do wykonanych prac rcmon1owo-mo- nin d11nlalności.
Kocierzew
W I 999 remontowano 1 modernizowano ~tra7demi1acyJnych
roku jednosik1OSI' wzi~ły udział mcc w OSP Mysiaków. Bednnry Kolonia, Bcdnałącznika? w 5WI minionym
akcjach ratowniczo-gaśniczych, w l)'m 8 ak- ry Wieś. Ozoerzgów 1 Syp1cn ora1 prowadzono
Jeszcze około nnesiąc cznsu potrn•Jąpracc prry cji 7.o<iało przeprowadzonych po1.a 1crencm gmi· budow~ nowcJ slrainicy w OSP Bobrowniki Ogól·
budowie i robotach wykończeniowych w l~czmku ny, brało w nich udział 61 sekcji z - ł~cznoe - 338 me na dmlaloość jednostek OSP Rad• Gminy przepomiędzy Domem Nauczyc1cla z 1st111CJólC)lm gma- s1r323kam1 Na1w1<;c:CJ dziafań ra1owmcl')·ch po- znaczyla srodk1 w wysokości 194.000 zł, w iym
chem szkolnym Szkoły Podstawowej w Koc:1crrc- dejmowala Jednostka w Bclcho" 1c, klóra wy- na dofinansowanie rcmonlÓ\\ 1budowy strazmcy
wie. W dobudowoneJ cz<;ści ~dą m1e<c1ć so<; czte- je7.diala w tym celu 16 razy, n1ew1elc mniej. bo IS wykorzystano 126.211 zl. N3 uwag~ zasługuje foki.
razy uc?.esuuczyła w akcjach jednos1ka w Niebo- że prace wykonane w czynie >połecznym szacuje
ry sale lekcyjne nn dwóch kondygnncjach,
Komi1c1 Ro>budowy Szkoły, który 1.awi47.al si<; rowie. Dla porównania warto dodać, ze w 1998 siq nn kwotQ 54.350 zl.
(aj/
przy kocierzewskiej podotawówce, 1..:im1cru rów- roku odbylo się I7 1akich akcji.
n1ez :zaadap1ow:ić na pol!ZCby sal lekc~Jnych koSP Bolimów
lejne dwa pom1eszczeo1a zna1du1ące się no tzw.
wysokim strychu. Aktualnie ttwaią robot) "yPierwszoklasiści
konczeaiowe w pomieszczeniach lączn1ka 7..nkoń·
(maA)
cl.one zosrnlo ukladamc podłogi.
Konkurs rozpoc1.ąl się we wrześmu 1999 od akcji
Uczniowie kla•y p1crwszei ze Szkoły Pod~lawo·
wcj w Bohmow1e zos1aLi wyróinocno w ekologicz. Spnqtnm« .Vwlara, potem było >Lcreg innych prac.
nym konkursie orgamzownnym pnct fino~ Frun • poc?llwszy od pl:isiycznCJ rcahwcji pomyslów na
GMINNA SPÓŁDZIELNIA . SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
Tella Uroczys1c odczytanie protokołu konkurso- ochronę otaczającej nas poyrody. do wypclo1a111n
w Łowiczu. ul. Katarzynów49
wego. -..~zenie dyplomu oraz nagród dla kv.dego specjalnych ;.cszytó\\ ćwiczeń. WszySlko 10 dmc1
wyrózn1onel?O ucznia (Wsry<c)' oirzymab p10miki wylronywal) pod okiem pani nauczycielki Tere')
OGWZA PISEMNY, NIEOGRANICZONY PRZETARG OFERTOWY
oraz po 117)1 r•czk1 cukierków) odbylo się w m1n10- Rolik. Ogól noc w konk11rsic Fruu-Tclla wzięło udz1al
nąsrod~. IS marca. Dyplomem 11z0o1ma zoolllla na- 6.735 klas"' szkół podsinwowych z calcJ Polsko,
na naiem następuiących obiektów produkcyinych
grodzona rówmcz klasa Via. Uroczystoil: wręcze pierwszaki z Bolimowa 1nalazly so~ wśr6d 250 wyzlokalizowanych na uzbroionei w czynniki techniczne
nia dyplomu i nagr6d było połączona z obchodami róinionych, B1or:ic pod uwni;ę ugólną licz~ uczcs1ników JCSI 10 godne wzmianki 0>1qgnic;cie.
dnia patron• <zkoły Henryka Dąbrowskiego.

'C'J' Rady Gmmy 14 lu1ci;o nowy program profllakt) k11 rozwiązywani• problemów alkoholowych
n.1 2000 rok.Jnk 1wyda1k11w1q1.ane ZJcgo rcnht3·
CJ~. Znimoe so~ Lym G1111nny Kom11e1 Ro,w1~ry·
w;o11111 Problemów Alkoholowych. który proi;rum
opracowol. Wśrod 1odo1\, jok1c pos~1wol solne no
len rok kom11c1. znoln,ły ''~ między onnyn11:
"' o(ks.zcme dos1<;pno,ci p<>mocy 1cmpcu1yt1ncj
1rehobllitocyjnci dla osób UZ.\ktnionych od olkoholu - ma 10 być „,,·ah1owanc przez z; kup malc·
nol.iw edukacyjnych. no co prL~Lnaczono 500 110tych.
L.lnlszc zadanie 10 k1crown111c wniosków do por:id111 odwykowej o wydanie opinn o s1opniu u,,„
le1rncmn od olkoholu. IU wydotki 2..1plonowano n3
I ~OO 1lo1ych o= dotinanso\\anic v.l:olcn 1kurSO\\ >pccJ•hstycznych osobom podnoszącym
l·wolifikacjc " nkre<ie pracy z osobami u1al01noonymo. wspóluzalczn1onym1 or.i? ofiar:im1 przemocy w rodzinie alkoholowej. na co prlcwnc,unych zostało 2.000 LIOl)'ch.
KOiejnym ,,,daniem ma być prowadzenie profi.
łak1ycmeJ dz1alnl11ośc1 int0m1acyjncJ 1 edukacyj·
n~J dorosłych oraz dót-.:i 1 mlodneży. Zos1aly
" lym dunlc przcwnl11anc c11ery sposoby wykonam n.
• rcal11aCJ3 w gomnnZJUm w Zdunach progrumu
profllokl)'CZnCgO „ li T'lementorz"". no to wpl3nO•
wono 2 1ysiące zlo1ych,
. I0.500 zlotych 1.aplanowano na realizację międzyszkolncj kampann profilaktycznej, co ma SJę
odbyć podobnie jak w roku poprzednim w rorm1c
konkursu Z lego, JC<zczc przed uchwaleniem
ud1wały. przeznaczono 2.000 zlotych na wnoo-.ck
rodnego Jerzego Wolskiego na zorgan1zownnic
picrwiv.ei w gminie Z1l11ny <ztnfcl)' trzcżwo;cio·
wc.1z udzinlcm mlodmfy;
- 600 złotych ws1an1c prżckaz;ne na propogowamc 1rzcżwośe1 w mediach prleZ zalo7ye1elo
gmmncJ grupy nbs1ynenck1c1 „'lic ma mocnych",
k1óro b(dz1c prowod71lo obsl)'llencką audycję radiową-.. Radiu Plus z mnym1 członkami grup obs1yncnck1ch;
. os1n1nim zadaniem, Jakie !>Gdzie wykonywać
kom1lcl.Jcst wspomaganie d7.inlolności ins1y1ucji,
<towarzyszcn i osób liryc7.nych służących rozw1ązywamu problemów alkoholowych. W iym
punkc1< 2 1ysiącc złotych zam1cr7..l się przekazoc
powiatowemu C"cn1rum Pomocy Rodzm1c " Lo"iem, które będzie 1wor2ylo <pecjahstyczoc mlćJ·
<ea pomocy dln ofiar pr7cmocy domowej dla osób

I

Pracowity rok dla OSP

•li•

Kiedy do

wyróinieni w konkursie Fruit·Telli

bazie w towiczu, ul. Przemysłowa 3:

• PIEKARNI

pow u.tytkowa 736 m.kw .. zdolność produkcyjna 6 ton na dob9.

2 piece p1ekamicze. 6 silosów a 12 ton

POSPRZĄTAJ WOKÓŁ SIEBIE!

każdy

krówek, toffi, sugus, pastylki miętowe I owocowo.
Na wyposażeniu oblew1<rka do mas czekoladopodobnych.
Pow. użylk. obiektu 350 m.kw.

•WYTWÓRNI CUKIERKÓW

•WYTWÓRNI MAJONEZU, MUSZTARDY I KECZUPU

Pow. użytkowa 240 m.kw. w ydajność 1OOO szt. sloików/h
• P on adto, zlokalizow1<ny w Łowiczu przy ul. Katarzyn ów 49 b udynek
murowany trzy kondygnacyjny, wyposażony w c.o., wodę, kanalizację,
węzły sa nitarna, energ ię elektrycznit 220/380 V o pow. użytkowej 450 m.kw.
Możliwość wykorzystania na celo biurowe, ho telowe a także produkcyjne

D F'tzypomlfl<JITIY, IZ o/xr.+7/1ZUJllCS US/IJW;J Z dm.>
13.W 11196r O urnym;mlu c.zyslOJCi I fK"ZijdKU

wgnw-.(OLU.Nr132poz .622z 1996r)nalikK!a
,,,, dściot!IJ -u/yrJ«Mrlilra-~
ze4 UlnymtWd ays/Oialpot71jrll<u.
D W ZWlo!Zku z trmptZypomins $/f o Aoni«;moSQ
..,..,..,.ł/Z)'W»Jlia slą z powytuyr;h obcwlłfzkdw.

.I' O/orta Winna ZlłWllNfłc:

• llazlYf. status P"'"""Y- /fdres of~fflntB I podpis osoby upowaJr1lct"'f.
• od"/bn!O. odks.u/ego obiektuofmtM,tnlf CMf najmU/czynsz Ził obldtfZ wyposazenltim

0

-'1$niejtJmożl""1&ćob/łeilKllll,"'11Zi1l</adllWNC'WMnuz~lłfnl Ofwr•moi•obtefmo~~IA„

„~~·-ty
-'Ofl!tty. wzaldtlpnydr"--naleJys~~poleCOnymlub~naadtss~
Sp6fti.lJŃlipodsnYna />OCDlt<v oferty w /tJtmlfllłl 14 dni oddatyogloszMłil
-' ONra!eiB oferl I wyl>6roldfrlnta nssf;/pi w 21 diw po ogłouemu.

!1i~~3!,[!ll

ci.1911 3 dni roboQydi od dłłty powia damiania. Bmk 1łj)ln/y w .mv lt>m>if>N> powodllj# "-zs!<ufoczftOŚt ~.
• cdmqwa arwarcitt Uh"""'- u/ratą kauąt

""Zosrrzoga Sl(J pr11woprowrlnraroi<owtłri~ ~ oferly~-luł>u-.vaznffnl# pfZO/P'!JU
l».ZpodMiilfJfZYCZYf>y
,,.lnfotmaci-hmft!Spd/dD#tile/.(CU6)837-67-t81ub(046)~18

Pr0$1mylÓWfl#UO~nipi$6N
oobe/Jlfw<i treki118 ogrrxtzon"1Ch-SJt

:J(wiaciarnia

~orerryuzaternias;ąoc1~iskauq/wW)l$o4ok/jc:dnam/e~z"°fvtr>KIJM90c:zynuuw

....

„

OKNA Z PCV

Mleiski w Głownia
prosi o przystąpienie do wykonania
PRAC PORZĄDKOWYCH
wokól wtu nych lub użytkowa n yc h obiektów
I terenów ł~cvi l e z oczyucunlem chodnika.

....

Urząd

~

( ......:J

~

.+.;vwtuuśo .... w:rr,Mązad<Wlnydl
-'dekaąpcjaldów,~ lst>DN

11 • .

OKNA DREWNIANE
KLEJONE

9-0~\

W/łRSTWOWO

Naiwyższa iakość
Nainiższe ceny
ROL-PLAST
~\d'ul. Mostowa 28
Łowicz,

Tfłl.lfax 837-32-06,
Tel. kom. 0602-504-924

Plac Wolności 10
0421719-.34-24

Głowno,
Tfłl.

.-

22

REKLAMA

Bo~

NlEPUBUCZNY ZAKŁAD DIAGNOSTYKI MEDYC'LNEJ
Laboratorium Analiz Lekarskich

OŚRODEK KSZTAŁCENIA

ZAWODOWEGO W ŁOWICZU

-ORGANIZUJE KURSY:

,,MEDILAB ''

ul. Zgoda 13, tel. 837-51-11

ul. Stanidawskiego 22 (naprzeciwko SP nr 4)

•:• Laboratorium działa
w ramach umowv

z

Kasą

1. KWALIFIKACYJNE
(CZELADNICZO·M ISTRZOWSKIE)
W ZAWODACH:
.,.. sprzedawca

Chorych.

./

·:· Pacjentów ze skierowaniami
z niepublicznych zakładów opieki
zdrowotnej przyjmujemy bez opłat.

„

:i •

i..~-oNCO.....

Lek. spec. MARIA WRONIECKA
Łowicz. Oł. Nnhwskltgo t/39
tal. 837-25-20, wtorki, piątki 12-15.30

EWA GUZOWSKA·BARTNIAK

Głowno.u!. Wy$plańsldego

ponledzlalkl

specjalista neurolog

Łowicz

8 !u.1~

czynny:

9.00-11.00 czwartki 15.00-17.00

DERMATOLOG

ul. Ułańska 2

:=:n=~

16.00-17.00
sobota11.00-13.00

5 BHP I OCHRONY P.POŻ.
.,.. d a pracown<ków na stanowiskach
roboin1czych
-I' cJla pracownil<ow adm1rnsuaci1 i kadry
1nZyn1ery1no-techmczne1
.,.. dla osób kleru1ących pracown1kam1

... b61e, zawroty głowy
, choroba Par1<msona

Zapraszamy

b61e kręgosłupa

lowlu. u. 11..tJhwskitg• 1119
tel. 837-25-20, wtorki piątki 16.00·18.00
Glowno ul. W11splańsk~n!.zp<~

... nerwice

GABIN~ PRYWATNY

PHU „TOREX"

poniedzlalkl 9.00·11.00, czwartki 15.00-17.00

J. GERENT-KOSMOWSKA

HURT·DETAL

WydRjRmy

tlłcepty

ulgO.'IC • na Kasy ChOJYCh

Te l. 0 - 602 - 276-728

R-19

LEKARZ STOMATOLOG
URSZULA MACIĄGOWSKA·SINIARSKA
Specjalista ORTODONCJI
Leczenie wad zgrvzu u dzieci i młodzim
oraz pełen zakres

Skierniewice, ul. lelewelo·l
• Ambulaloryjna d i agnostyka jaskry.
•Profilaktyczno badania w kierunku jaskry
•Komputerowe bod anie pola widzenia
• Dobór uklei kontaktowych firmy
Johnson & Johnson o raz Bausch & Lomb.
• Przyięcla w kfłtdy piątek

OFERUJE WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK
• płytki ceramiczne. glazura. terakota. gresy
• IMPORT: Hiszpania, Wiochy, Niemcy.

Francja
• ply1kl cerAmlczne. KRAJ: „ Opoczno",

„Paradys u,

do godziny 1!i~

71,00

:!~

cl·

ą-0

~

" Celor"

Posadzki samopoziomujące
Tynki docieplające i dekoracyjne
Tynkowanie YTONGA. i POROTHERMu•

Do wyżej wymienionych robót
używamy materiałów firmy
~Y,@W.1-l®
F.H.U. „ BODZIO"
Bogdan Lis
Kontakt telefoniczny:
0-602-669-429
/ 046/ 837-86-33 wieczorem

umywalki

• armatura krajov.a i 1moormwana
• reatizoicmy <aide zamc;w.eme

• g1„zura i tera'<ota do pomieszczeń
90$podarczych po niskich cenach

PRZYJMUJE
~<oda. J)łątek

Łowicz

• 92,00
• 75 80

• fugi, kleje, zaprawy. listwy
• wamy. btodz•ki. kabiny łazienkowe.

Zapisy na telefon 832-52-79

usług stomatologicznych

pon e"71Alftk.

"Tubądzin",

8 IO
• 38 60
• 100.00

../ wewnętrzne
../ zewnętrzne

'

R„1!>

e 21

J[r1}~ '.ill~Wfl1Y°'}Jg,

Lek. spec. ZBIGNIEW WRONIECKI

-. \'llzyty domowe

1.43

•.23

• dla nrm •leklryr:znych • 5%

Osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP
mogę ubiegać się o pokrycie kosztów kur·
su przez w/W urząd po spełnieniu warun·
k6w określonych w ustawie o zatrudni&·
n/u I przeciwdzlalaniu bezrobociu•

środa

0.95

• 69.50
a 0P<owa0PFA2x40ELGO
88.00
• Opraw• ouse 70 ELGO
223.00
• Oplawarastrowa4x18/\G/\l.IGHT
• 95,00
• ZJstcze dwukomarowe pll'.'s.t1kowo pusto
1 JS,00
• Zl;\czo ""'""""'°"""'plastikowa wypo<alont- 420,00
U..ous\y pay zakupach gotówkowych ·
• powyiłf 500 ZI
- 1'/,
~4 O\
• powyt•j 1000 zl
- 2%
-<-<

4 DLA POTRZEB WŁASNYCH
.,.. kroju modelowama 1 szyoa

GABINET NEUROLOGICZNY

8,00

s

3. DOSKONALĄC EW ZAWODZIE:
_,. kierowców przewożących ładunki
niebezpieczne
.,.. elektromonterów (grupa SEP)
_,. pe<lagog1czne dla Instruktorów
praktycznej nauki zawodu
./" obslugl komputerów

OKULISTA

8.30

94-0
570

• Przewod YOY 5"10
• Wyl. rnL S191B16i'AEL
• Wył tnSt 193825FAEl
• Wyl r~n.i>fąd. 401\130mA
• OdYon"'k P"!OP<SQOW'; W0460l15
• Rozdbeln"1 RW 2x12 FAEL
• ROl<IVelnia 2x13 IP 55
• Oprawo OKN 2x36 FAAEL

1 spalinowych

na kat.C,O,E

Skierniewice, ul. Batorego 23
tel.lfax 833-63-55

a Przewód YDY 5x•

.,. drwal - operator Piiarek
.,. księgowości z obsługą komputerów
.,. krawiec - szwacz

• Willo~ " n• 101nty at~e l Kasy Chorych

ELEKTRO-MONTER

• Pl'l<lWód Y0Yp3Jt2.5 !100m)

.,.. spawacz elektrycZny 1 gazowy
.,.. palacz c.o.
-I' k•erowca wo2l<ów akUmuta1orowych

Łowicz. o s. Bratkowice 34128 tel.(046) 837-70-74, tel. kom. 0-602-580-567
• Urnow" i. LOdzką Reg ionalną Kasą Chorych
• KAŻDY poc)onl mOJl\CY SKIEROWANIE przy1mowony JOll BEZPLATNIE.
• Znpnul.1m w low!czu do moich dwóch 9at>ln@tO'N
1 przy ul. Uł1ń1kle) 21118 c:o<fzlennle ód 8" do 14"
2. przy ul. Stortyńakic110 313 w pon. I czwartld od 16- do 18"'
TEL .(046) 837·60·90
• N<.ł 4y~•n o wtzyty domow•~ 8:"td..'\nia aud o~etryczne (Gabinet
L~) lt\~
J )$ StarzyflWego 313)

• 0rtKZ•~i4 ORL

mura~

2. PRZYUCZAJĄCE OO i!!'.AWOOU:

SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA
lekarz laryngolog i homeopata JAROSŁAW CZAPLA

HURTOWNIA
POLECA m .ln. :
• Kab<ll YAl<V 4x35
• K•beł YKV 5x10
• PwowudASXSN4xt6
• Przcw«IASXSN4x25
• Pr2ewód YDYp 3x1.S (100 ml

.,.. betoniarz
.,.. stolarz

Te/.(046) 830-22-77

2000 r

od 16 oo do 19.00

ZAPRASZAMY

ul. Spokojna 10,

tel. {0-46) 837 02 66

przyjmuje w
Łowicz.

GAlUNl·:T REllABILITACJl
mitr 1•elutb. Janina Sadowska
• loser • mos02 leanlay

• gunnostyko lecznlao
(udary mózgu. W\Jfewy)
• 2W0laon1e bólu l<lęgoslvpo i stawów

• l0b1eg1 tollle w domu poqento
GLO\'ł'XO.

ni.

s,, oboda 2:ł

<odZleMI~ godz.

16.00·S?O.OO
tel. (0-42) 719-15-96 gobine t
719-17-37 dom

Dr nauk medycznych

JOLANTA
PIETRZAK
specjallsta laryngolog
badanie audlometryczno słuchu
~'""'ie#. ~v1soo.1 -.oo

loit..C.C o~ 'ni..C:Ze"Nbl 7'12

Tel. B37 82-8i 837 8-4-tla. ~Hl4-8<-20

środy

17.30-19.00,

ul. Podrzeczna 28 b

§

a.

99-400 Łgwicz, ul. Sochaczewska 1
(w d bud, .sztuki Łowickiej"). toi. 837-34·78

gO<fz. otwarcia: pon.-pt. 9.00-17.00;
sob. 8.00·13.00

re/. 0·601·20·60-40wgodz.12.00-15.00
SPECJALISTYCZNY GABINET

ZESTAWY

CHOROB WEWNĘTRZNYCH

KRYSTYNA
DIEHL·DROBNIK
• badania kierowców • EKG
PRlY JM UJE CODZIENNIE
W GODZ. 10·12, 16·19
Lowicz, ul Turyslyczna 4 , tel. 837·68·79

R .....

I

POKOJOWE I KUCHENNE
I MEBLE NA WYMIAR

t STOŁY t KRZESŁA DĘBOWE
Głowno,
/eł.

ul. Łowicka 16,
0421719-20-46

TEL. ł:S0 -30 - SS, tel. domowy 837-41 -57

SPECJALISTA NEUROLOG WITOLD WYPYCH
śr.· cnv. ·pt. godz.

8.00·12.00115.00-18 OO, I I Ili sob. miesiąca 9.00-12 OO

• Umown l Łód<kl\ Region.Iną Kasą Chorych· chorzy zo SKIEROWANIEM pnyjmowanl
s:i BEZPŁATNIE
• Chorzy bez skierowania przy1mowanl ąza odpla1no1c1•. dla EMERYTÓW 1RENCISTÓW
ceny ULGOWE
• Szero~· zakrH WIZYT DOMOWYCH
• Bóle zawroty głowy bóle kręsoslupa m·ęśnl I stawowe
• Zeburzenllł p~m1ęei. snu. $„„lado.rnoso. omdlema
• Urazy glOwy kręgosłupa choroby naczyn•Owo mó<gu 1 rd<ema !<rogowego
• Choroba Parlunsona. AlzhcUTJcra. padaczka 1twarctn111 e rozsiane
• Zetpoły nocv.1CO'J.C i lnno

~

• reglAoqe goźnik6w polskich, rosyjslOch, czc:>klc:h.

n!el?\ieekiOh. trancusklch.
• zbl0Ż110ŚĆ kót osobowe I dos4awcza • wszystJ.,>e 1\'1))1,
• noprnwy Z<11Mcslen ł hamulcy,
• MPfil'NY n:>;trusz.nikaw ~ ~e tm
R·J!r

tow/cz, u/. Krakowska 4, tel. kom. 0-603-099-810, tel. dom. (046) 837-52·26

pon.· wt. ·

Browama 1O, towica
ini. mech. Marek Strembskl

"'
W~ROB
PffiCZĄTEii.
ul. Sikorskiego 100 (pawilon); Głowno
1 ....1

Stoisko. wypożyczalnia kaset

„
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Owsiak i Trubadurzy
dla Muminków

Nasze d1ieci kojarzą się =muminkami. po11iell'tć są słodkie I pogodne - powiedziała nam Wiesława G~bura, prezes stowarzyszenia opiekującego si~
dziećm i niepełno~-prawnymi. Dlatego też
Lowickic Stowarzyszenie Rodziców
i Osób Działających na Rzec.z Dzieci ze
SchorLeniami Ukladu Nerwowego planuje formalnie prt.)jąć nazw<; „Muminki". Ko11cerry. króre orga11i:tifemy nos:ą
na_
-wę „ Pokochajmy ,\lluminki ":na pF?łl'•
110 przyjmiemy rakq 1111::i1·ę - zapewniala
nas prezes Gębura.
Koncen „l'okocbajmy Muminki" od~dzic si~ w rym roku 3 czerwca na os.

I Klerycy oddawali krew-

S1.arych S/.eregów w Łowiczu. Bc;dzic
U) imprez.Jl imegrncyjna, w której udział
ł
we1Juą wszystkie chęme dzieci. I mpreza zapowiada się bardzo airakcyjnie wystąpi zespól „T mbadurzy''. prt.yjedzie Jurek Owsiak wraz z ekipą programu 2 TVP oraz przedstawiciele fundacji
Polsat Dt.ieciom. Koncer1 ten będzie
szansą p-0ka7.ania si~ fundacji ma amenic
og6lnop-0lskiej telewizji i udowodnienia.
że w Łowiczu tcZ. można co~ dla dzieci
niepełnosprawnych zro bić. Nie jest wykluczony udział w czerwcowej imprezie łowickich zespołów folklorysiycznych.
(1111vk)

Zapobiegamy

•

pożarom

Dzieci z Kólk~ Plastycznego GOK
w Kiernozi wykonały 26 prac do ogólnopolskiego konkursu „Zapobiegamy
pożarom". Regulamin konkursu dostarczył kierowniczce GOK-u Bożenic Olczak prezes Zarządu Gminnego OSP Jan G:r.ula. Organizatortm konkursu jest
Zarząd Glówny Lwią1J.."U OSP RP przy
współudziale Ministerstwa l::dukacji
Narodowej i Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Celem konkursu jtost żainteresowanic dz.ieci. mfo.
d.cieży i nieprofesjonalnych twórców

ekologicznych o= histQria pożarnictwa.
Wprawdzie prace wykonane w kic.rnozkim GOK-u są namalQwaac forbami. ale udział w konk,ursie mogą rów·
nicż brać prace wykonane innymi technikami : grafika~ tkacrwo. r~~/..ba11 m clnloplastyka. Wspólzawodmc1wo odbę
dzie sie w 3 etapach - powiatowym.
Po raz pierwszy na terenie Wyższego Seminarium Du- medycznej Almosfera w autobusie była wesoła, nikt nie
wojewbdzkim i ogólnopolskim. Etap
wojewódzki ~dzic rozsti'zygni~ty do chownego w Łowiczu zorganizowano akcję honorowego mdlał. klerycy dodawali sobie nawzajem odwagi. Niektórzy
oddawania krwi. Pracownicy łowickiego punktu przyjechali z nich są Już honorowymi dawcami od dawna. ale dotychkońca maja. a prace na e1ap ceotr.lłay
w środę, 15 marca autokarem Regionalnego Centrum Krwio- czas przychodzlłi do punktu na Ułańską. Pracownicy punklu
będąprt.yjmowane do 25 czerwca. Laureaci etapu wojewódzkic~o i krajowego dawstwa. Kilkunastu kleryków zdecydowało się na odda- zaplanują kolejne przyjazdy na Seminaryjną, Jeżeli tylko będą
nie po 460 ml kcwi, przyszły też cztery uczennice SZkoly chętni. Akcja ta byla jedną z 5 planowanych na marzec.
ochroną pr7.eciwpoinrową. 1radycją wyjadą w łip<:u na plener anys1yczny.
i życiem środowisk strażackich . TemaWieksw.<ć prat• pr:edscawla guszetyką prac konkursowych mogą być: 11ic pożaru I sn111ocl1ódy scrażllckie.jedUrzecze na kasecie
udział sm1i:y pożarnej w szkoleniach, 1w;: pruc pokaz•ife s1rażackifesry11 - pozawodach. działalności prewencyjnej wiedziała nam kierowniczka GOK-u
S1owarzys,enie Rcgiooalne Wsi Ur?,eZako1iczyl się trwający od grudnia proI kulturalnej, akcjach ratowniczo-gaśni w Kiernozi Bożena Olczak.
Ostatnia c14~ szkolenia obejmowała
cze 0 Lowiczan.ie" ma na swoim konc.:ie
czych, zwalczaniu kla;sk żywiołowych.
(1111rk)
pic1wS14 kaset~ magnetofonową. Nicjest gram MEN ..Nowa Szkoła" realizowany procę nad s-Lkolnym systemem occniapnez Samorządową Edukaiorską Grupę niar ok:reSlenic wymagań na po:szczegól·
to jednak profesjonalne wydawnic1wo.
Wsparcia. Ostatni, czwarty modu! pt. ne oceny oraz kryteńów oceny. W każd~j
o jakim myśli od dawna Urz~zc. koszt
..Ocenianie" odbył si~wdniach 2-5 mar- szkole powinien być utworzony słowni 
jego wyniós1by znacznie więcej niż SIO· ca na terenie SP 6 w t.owiczu. Wl.-rótcc czek poj~r,.,~q?.anychzocenianiem. Dowar"Lyszenic moi e zainwestować. Ta„ 27 uczestników olrqma świadectwa tye'L)' to słów takich, jak np. kartkówku,
śma została nagrana 1v sposób amatorukolklenia tego doskonalenia wwodowo- sprawdZian. klasówka. SłownicLck taki
ski. w czru;ic specjalnych prób zespołu. go. Nauczyciele, k1ór1y uczcstni<:7yli w powinien być jawny dla ws?,ys1kich 11a Znajduje sic: oa kaseck 46 minut zn~ „Nowej Szkole'· powinni prlckazy" ać uczycicłi i uczniów oraz konsckwentme
nych z prLed.stawicń .,Urzccza·· utwo· swoje wiadomo~c i i umiejęmości Radom na wszysooch przedmio1ach przcs1m~
rów ludowych. tańców, pieśni i przy- Pedasnsicznyrn szkół. w których pracują. gany.
fmwk)
śpiewek. które okraszone są łowickim
gwarowym śpiew·cm, 1ypowo wiejskim,
bcL jakicbkolwiek upi~kszer\. s1osowaoych pr-.e,_ inne zespoły. Kasel j est zaW ostatni weekendkwietni3 (28-30 IV) jeżdż.iją ·zawodnicy i konie ze stadnin
ledwie kilkadziesiąt. irołią ooe w więk odb<:dą sic< pierwSże w lym roku duże z całej Polski, miqdzy innymi z CieszyS7.0ści do pr.cyjaciół i znajomych sto- 7.awody konne w Stadninie Koni w Wale- nu. LQdzi. Bogusławic. Rogowa. Wan;zawnrL)'~zenia. nielicz;neegzemplarze będą wicach spółka z o.o. na tcrcnie gminy Bie- wy, Strykowa itp. Walewicki WKKW
do kupienia w biurze s1owarLyszenia lawy. W iych dniach 1.aplanowany jesl cieszy si~ uznaniem za dobrą organizację
przy uli~y Stanisławskiego 23.
bowiem Wszechstronny Konl·urs Konia i imprezy to wart.yszące: spotkania przy
(lh) Wiw.chowcgo. Co rok'U na konkurs przy- ognisku ilp.
(mak)

Jak oceniać uczniów

WKKW dopiero w kwietniu

JEDYNA

INSTALACJ~ELEKTRYCZNĄ

Między Łodzią
a Warszawą

W TWOIM DOMU
Firma B.EKTROINWEST zaprasza do odwiedzania
HURTOWNI MATERIAŁOW ELEKTRYCZNYCH
mieszczącej się w Łowiczu, przy ul. Dworcowej 7, tel. (046) 830-93-47
i wzięcia udziału w promocji aparatury modułowej firmy F&G
pod hasłem ELEKTROINWESTUJ Z NAMI
lłlllDUlllllll„lł
Słuernl°"fMQDiliilt'ltutno

ELEl<TROINWEST

103,5.FM
Włącz

PLUSA
i tankuj
za darmo

bądt

• załącza energetyczne wg wymogów ZE
• wyłączniki rćtnlcowo-prądowe I nadmiarowe
• kable i przewody
• osprzęt elektroinstalacyjny
• oprawy oświeUeniowe i tródła światła

dobrze .nastawiony

I Naprawa ł ęrRdai

(20 litrów paliwa)

l

Nasza stacja to: J.S.K. Haczykowscy
Łowicz, ul.Poznańska 51, tel. (046) 837 69 66

- - - -

OKAZJA NA TANIĄ

I

_J

wszystkieli #w
117 VCR SAT
I

I

Łowicz. No~ R net< 19, tel. 0-601-303-859

•SYSTEMY NAWADNIAJĄCE
firmy DROPIMEX-MłLEX.

•PODŁOżA ORGANICZNE (włók
no kokosowe firmy CERES),
•NAWOZ'f OGRODNICZE
- szeroki asortyment,
Ceny producenta!
Oferuie: Sklep ogrodniczy EKO • FOL
R 315
Rząśno 25 tel (046) 838-74-36
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Niepubliczny

Zakład

Opieki Zdrowotnej

CENTRUM ZDROWIA „ACADEM ~S"
Łowicz,

ul.

Iłowska

113

wejście

od ulicy Warszawskiej 9A

tel. (046) 837-38·30
prowadzi bezpłatną opiekę zdrowotną w zakresie
konsultacji lekarzy internistów oraz specjalistów w oparciu o umowę z Łódzką
Region alną Kasą Chorych. Nr sygn. 053/230026102100; 053/230003/13/00

„ACADEM.

S"

Lekarze Kasy Chorych:
- tek. med. Krystyna Szymańska !lntemi.ta)
• lek. med. Jadwiga l.abuć-Czap•ka (lnamista • otullata)
. lek. med. Edyb Wasilewska flntemlsta - nefrolog)
- lek. med. Malgorzata Zalewska (glnekolOg • endotrynologl
- lek. med. Jeny Chmielewski fneurochhufll)
- lek. med. Janu5z Dubas (chłrurv • ortopeda trnumatolog)

15.00 • 18.00
13.00 - 16.00
wtorek 12.00 -16.00
czwartek 16.00 • 16.00
• lek. med. Janusz Trojan (ortopeda)
środa 10.00 • 15.00
• dr Edward Chętko KOMPUTEROWE badanie wzroku
poniedziałek 8 .00 - 10.00
śtOda 8.00 • I O.OO
• dr Ewelina Kopczyńska (laryngolog dziecięcy I ogólnyj
wtorek 13.00 • 16.30
• lek. med. Ewa Zbudnłewck (chirurg)
pon1edz1alek 1000 - 12.00
czwar1ek 1000. 1200
- lek. med. Andrzej Mendo' (chirurg · urolog)
wtorek 12.00 • 16.00
czwartek 16.00 • 18.00
- lek. med. Tere 5a Kuba-Urbańska (kardiologl
wtorek 10.00 • 14.00
·dr Bo1enna Pochodyła·Potańska (dennatolog.wenerolog ) czwartek 16.00 • 18.00
- lek. med. Marcin Faftik (onkologl
poniedztalek 15 30 · 17 OO
• lek. med. Paweł Pyz.lotek (chirurg • kompleksowe badania USGI
czwartek 15 20 · 18.00

ZSZnr3

SMACZNE DRZWI OTWARTE
D?ień Otwartych

Om\1 odbywający siq 16 marca w ZSZ nr 3 wypadł.„ pr2epysznic. Jeśli możn3
tak powicdzicł. 10 JC.<t 10 1.nsługą przyszłych techników iywicuia, którzy pr1.ygo1ow:mymi pr?.c7 siebie lokocianu podJęh od" i•-dzającycb tę pla.:ówl~
ósmoklnsistó-...
Ci, l'IÓrZy wybrali SI<; tego dma do siedziby zs~
nr 3 pn) ul. Powstańców 7Mtali najpierw. pritt
naucZ)ciclki Fw<; Placek i Wioleu~ Kamer-Mika,
7.npomani /. ogólnymi infonnacjami o szkole. omo:!liw~iach, jakie daje zdobyte w niej wykSZ1alccn1c na
rynk\1 procy. no i oczywi~1c o wnrunkacl!. jakie 1r1.cba
spelnić. by zostać jej uctniem Niewątpliwie najattnl·
cyjcitjsza byla wyci«A<a po sikolc i odwiedalruc po>=:egÓlnych pr.>eowru nauki pml'l)'C'J!Cj. Pierw=
prcuntO\\<l!la była Pmcownia Tcchnołogii Oastrononuczncj, gdzie uczniowie pod okiem opiekuna pracowni Renaty Pawłikow<kicJ wykonywali słodkie
pr-1.ysmaki oraz przystowki. Oprócz mo7.liwości
obserwacji. w joki •posób przebiegają Laj~cia
w Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domo·
wcgo. oglądającym >tworzono smnsę skosztowarua sm:skołykó\\. Opiekunka pracowni przybliży·
la go~IOtll specyfik~ tego kierunku.

Jako kolejna tO>lała odwiedzona PraCCJ\\'llia Ob-

sługi KJienm, w którcJ profesjonalnie zast1m1onc sto-

ly oraz bufet, kt6rei;o nie powstydiilaby się żadna
n.--stuuracjo zrobiły wm/enie na potcnCJałnych pr?}>-Złych uczniach. Uctennice w clcganck1ch garsonkach prezento\\ ały >1<,;jak kelnerki p1ęc1og» 1azdkowego hotelu. opowuidając o charuktertc l.tlJ~ w tCJ
praCO\\'lli.
Prowadząca proco\\ nię komputcrow~ loltb1cta
Kotlarsk• przedstawiła programy komputerowe ja.
kitni dy>ponujc placówka w nauczniu poszc7.ególnych przedmiotów, 1wrócifa talcżc uwag~ nu fakt. że
moi:na tu się nnuciyć te<:bniki pracy biuro\\ ej.
Jako OStatnu\ CJdwicdzono Pracownię Ob>ługi
Ruchu.TUT)'$1ycmcgo. gdzie llCZnlOWJC Tcchnikwn
Hoieła.,,kicgo przedstawili 7,a53dy odbywania prak·
tyk w hotelach ora7 \\'Skazali miejsca. z którymi
st.koła ma nawi(llaną wspólpmc~. Zaakcentowano
w tym micj..:u, Jak w•ina w pracy ho1eln~1,a jest
odpowiednia pre1.cncjn oraz znajomość j~~yków ob·
cycb. Warto podać, te szkoła oferuje moiliwość
nauki w trzech jc<.cyk:ich: angielskim. rucm1ccldm
i francuskim.

Odpłatnie

przyjmuje

również

· lek. med. Agata Drop
- lek. med. Krystyna Adamczuk

stomatolog:
wtorek 14.00 - 16.00, piątek 8.00. 1 O.OO
środa 14.00 - 17.00, czwartek 9.00 -12.00

Centrum posiada własną karetkę pogotowia świadczącą usługi
wszystkim pacjentom naszej przychodni, łącznie z wizytami domowymi.
Centrum zdrowia czynne jest w godz. 8.00 - 19.00 w dni powszednie;
w soboty w godz. 8.00 - 12.00
Wszelkich Informacji zasięgnąć moina w rejestracji przychodni
lub tetefonłcznie (046) 837-38-30

OJ)

I „Lataiqca Akademia" wystartowała z towicza

Las Miejski

Ogniska tylko za

zgodą

W iedną t osl31nich nied7iel, gdy pogoda dopisala
i La.< Miejski w low1czu odwiedziło kilkadz1cs1ąt
osob. znalazły się"~ nich takie. które

Niezwykła

inicjatywa uczenia gry na fortepianie jednocześnie dzieci zdrowych I ułomnych

"bn:"

1'ainauguracyjnykuocatfW>dacj1 ..Lat3Ją<:aAka·
ukazom rozpaliły ognisko· ale :zostały przyłapane dcmia-, w sobotę. I8 marca, w sali barokowej Mu·
na tym pr?P leśnicL.Cgo. Ogień naiycbmin>t lgn- zcum w Lowic1.u prryjcchali sympatycy i ucznioszono, a sprawcy iostuli usmic pouczeni o pmw11ch wie Akademii pochod'l!CY z wielu krajów Swiata.
obowiązujących w le.ie miejskim. Leślniczy Lc·szek m. in. z USA, Ro.ji. Holandii. Japonii. Wpmwdzic
Szychowski podkreśla. ie takie zachowanie nic be;- form:ilnie fundacja istnieje dopiero od łi<;topoda 1999
cizie w lesie tolerowane. 0Jl)lisko można rozp:iłac roku. ale koncert tego typu odbył się w lu" iczu już
tylko na polanie. któraicst 01.11akowana SjlCCJOłń)· poru tncd. poprzednie byly" 1998 i 1999 roku.
011 tablicami ijc>li poinformuje się ldniczcgocodo Po koncercie fundacja zaprosila na WSl)tlntaly tort
".~o mmiaru z pewnym '"Yl'r.u:dzcnicm, możn• 1 w kształcie fur1ep1anu. który ufundo„aln cukiernia
t3k7e liczyć na pomoc zjcgo strony przy gromadze- Cafe de Paris~ Warszawy.
niu materiału nn ognisko.
(lb)
Wiceprezes Fundacji ,.Latająca Akademia" L•'Szek

I

Lampart tak prtybłiża czytelni.kom i-.ową:o lowi·
czanina ideę .Uiałaln~i fundacji: fluulnc:jaje~r 11y11ikiem 1biafaii f)l/11/ El=bil!I)' Mala11w:-Onos:ko. która pr:c: wie/< lar uczyła gry nu pramnie. Ponieu·ai
Mieci i rod:ic·ów pr::ybywala, Jl(}Wf/11/0 wokOI 11iej
grono pr.yjaclól, laórt! pr::..: po11atl 10 lar wspiera

--

będzie

efa d:ieci. fHimoc dzieciom specja/11~) troski. Mu::yka
spr=ija Ich k<J111aktowi::c światem. One mwiernjq sii:
popr:r. muzykę · mówi L. Lnmpart. Je.steśm1·
jej d::iufaflQŚĆpedaf(ogit::11ą. Na pewnpn etapie :a- wtl::1f(':ni dyrekroroo1·i Mu::e11m 11· l.nwic:u Jl!Jferio
c:eft su: ::gl=ać do niej 11.1~ ro1J::rcr:: d.--iećmi a11- "'"" llarc:hafo,..skiemu. :if! j ui JXJ ro:: rr:«i moglityst)t=nprn I : :espolem Dom1a. W uf11 sn.-or.emo '~" mraj :q111aneowuć lumc~rt.
wlaści111th wanmkóll' dla d=ied 'fJ«jnfnej rroski
Koncen paświ<;cony muzyce J. S. Baeba w 250.
11aukę i~h skojai:o110 :: nauką d::iec/ ::dro11,-ell.
roc1nicęjego śmierci wykonywnli ucr.niowic „LataTakie były początki integracji w nauce gry na pia- jącej Akadcmii"orazosobyzgrona przyj aciół i sym.

patyków związanych z fundncją. Onnką dla koneserów był wyst~ znanego pianisty Edw·.irda Wolanina oraz prot: Bronisławy Kawałla ·jego nauczycielki. kt6"' zagrała na i;akońcLenie looccrttL Prof
Kawali• to mana na Ś\\ iecie pianistka. łaurcalka
wiciu konkursów. Paniewa! 61:/JIClOje.st mojąpr:1•
}aclófkq od wfe/11 (at, .<turom ri~ wspiuaćjej d~ialu·
11ia. :wfaszeza jeśfl 111ujc1 tuki,-~(· PCJWicdziała Nowemu Lowiczaninowi. Tu w:n1srającc. :e d.:ieci
chon- mójtą :11alefć w mu:yce swój własny świat.
W Lowiczu pani profe>0r bym po raz pierwszy.
Pm111m1J /.>miru casu. srarom się adll'iedzać miej
s"". Aróre =i1am :: hi.<rnrii, a " krórych nigdy 111~
hJ1um. Kaplica ra pr:em<fa moje oc=ekńrania. 110
.łtrąJll oord::n pó::)'l)W11ie. w:11inife Tt>ll wspa11ialy
barok to idealne miej~re na mu:ykę Bacha.

stomato log?

Od 1 stycznia bieżącego rol'll, niCUlll!.i;c równocześnie stomatolodzy mający swoje gabinety w
ośrodkach w 13elchvwic i Nicborowiezrctygnowoli z pr2yJę_ć. Jako główny powód takiej decyzji nieoficjalnie podaje s1~ zbyt wysokie opłaty cl}'llilO"e. ~ióre łekari:c mus1ch uiszaac za pomicszcu.
ma wynajmowane od publicznego ZOZ w Ło\\i·
czu. Na zapytania nieborowskich radnych. w 1ak1
sposób Kasa Chorych mozc pomóc roFwiąi•ć I<;
sytuację gminie, Jyn:ktorsk1cmiewickiego oddziału Lódziej Kasy ChoP'ch Zbigniew 17igut odpo·
winda, iż to: Samor:f/,tl)' mają obo•nąuk rabie·
ga11fa tJ .i.,iadr.1tnit1(,a S\\Oim tere.nie. Jr.el/ :0!11·
ltrttonan}'podmiot :(O:-.· ofertę. tn ~" mO:em1•ją
ro:pat1*},,"DC. nir mo:em~' 11010miu...1JXJS:llkfwat
of"""'""'
Lód7.ka Kasa Chorych oi;los1la pod koniec 11l1lr·
en konkurs llfert n• Momatologi~ dla całego powiatu łowickicgCJ, co stwarza realną możliwość na
znal01Jenic stvmatołogn dla Nieborowa.
Ou?4szansąna mozhwość wsparcia gabinctó"

stoma1ologicmych byłoby przcka.:anic przez powiat budynków ośrodków 7drowia w Nieborowie
i w Belchowic gminie, wtedy radni pCJmyśleliby
np. o uatral<yjnicniu opiat 73 wynajem pomioszczeń. Stosowny wniosek o pr-t.ekazanic tego mienia wplynął jut do starostwa, trafi pod obrady
jednego' najbliiszych posiedzeń Społecznej Rady
przy ZOZ. Nieborowska spoleC1t1o>ć jest dobrej
myśli i ma nadlicj~. że odzyska OSrodki. Na/ef)•

o·m.

pamiętar o
:e b11dy11ek, :: k16rego kor::ysta
o.frotlf!k w Bełchowie naleial do Rat{\.' GnJmatb-

I

fmll'k)

kiej. 11a1om1as11e11 nieborowski =os10/ wvhudowany spofec-.me. dltm:go Ull'<T'..amy. :e me poll'/nniśmy
mtel: prabfemo" :: tch od::_•·•kaniem • mówi radny
w gminie '>:icborow Andr2CJ Popicm1k.
\la dL.icń dz1s1CJSZ)' spra"'-a braku stomatolo-

gów nie jest jednak roi" ią7.ana. Na p)'lama radnych Zbignic" Figat udziefiljednoznac1ncj odpowiedti:Jeiefi 11/e bąd:lc ofert)' uu Nieborów w ogfo.tzm~v111 pr:e; uaJ przetafb'll • sromatolog6w nie

pr::etfsięw::lęc/a,

hft/;ie.

w ks;tafticfor1epia1w

(aj)

Dinie. l\auka LintcgrowancJ giupy wym1lga wi<;kszc.
go naklndu pracy, wi~kszeJ opieki nad dzieckiem
i profesionnlnej metody. Ce/emfimtla<jijf'.sJ imegra·

1

Gmina Nieborów

Czy

poniedz1&łek

poniedziałek

P1111i El~bieta Malt111ic:-011os::ko. 1111cjatorkiJ
::a okolic::11ośclowvm ror1em
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MARZANNY JUZ

POTON~tY

Pierwszy dzień wiosny witano na różne sposoby, najczęściej hucznie I wesoło
mcntem spotkania byl konkurs scenek
teatralnych
Gimn'1ZJUm nr 2 rozpocz(lło 2 I marea I
pokaum mody uc:auowskicj, d7jcci za.
prezentowały propozycje ubiorów dla
nauczyc1clck 1kilka wersji mundurków
gimnazjalnych, przeprowad7.ono takie
szkolną wcrsj~ konkursu „Idź na calość",
przy czym prowadzi li go uczniowie;
Ewelina Wieczorek, żaneta Pietr.r. ak.
Maciek Sobieszek i Bogumila Biegu.
szewska. Skarpety w tym konkursie
'-e reprez entacja seniorów Pelikana, wygrala dyrektor M1ro<ława Walczak.
opowiadając o klubie i dając popisy Na sali gimnastycznej powstała też ma~znościowe z pilk•mi. Ostalmm ele- kieta miasta, na którą złożyły si ę modele budynków wykonane wcześniej na za.
jęciach technk2nych pod okiem nauczycielk.i Agnieszki Tomaszkiewicz.
Uczniowie Gimna?jum nr 3 pierwszy
dzień wiosny sp~dzili na wycieczkach
do kina na film - „Bardzo dziki Zachód"
i na wizycie w muzeum w t..owiczu. W
Szkołach Podstawowych 2 I marca był
spędzany prakiycime wsz~dzie w sposób podobny. We ""'7)'stkich klasy I ·
Pełen humoru, bogaty program anyIJI wybiemły si~ nad Bzurę. by utopić siyezny przygotowali uczniowie LO 1m.
i
Marzannę
·
tradycyjny symbol zimy
J. Chclmońskicgo·w Lowiem na powi7.J! śpiewem na ustach obwieścić nadejlllnie wiosny.
ście wiosny. Tak 1fobily „Jedynka",
Wprawdzie pierwszego dnia tej pory
„Dw6jka''. „TróJka" i „Czwórka".
t.ry·
W szkole nr 6 uczniowie klas Ił i Ili roku lekcje odbyly si~ normalnym
uc.zcstniczyli w maratonie konkursów, ~m (choć Jeden z uczniów powicd7.iał
do l"tórych pr7eprowadzema zapros:ic· nam. ze nauczyciele we "~orek 2 I mar·
ni zostali tak7<0 rod21ce. Gl6wnym kon- ca obiecali nie pytać„.). ale w ponicdz1akursem byl !<n n3 wykonamc najladniej- ł<k 20 marca allllkcji bylo aż nadto. W
„Chelmonahacb" nie brali udziału iylko
Takle miasto łlStowi/i =e swoich motie/i uc:11io-...·ie Gimna=jum Nr 2
szego wios<nnego kapelusza.
dok. no str. 26 uczniowie klas IV, pon1<waż matura
r7CC1. święta„.
Zduńska Dąbrowa
Ponicdzialkowe atrakcje rozpoc~ły
si~ w kini< „Bzura" pokazem komedii
J'll „Bard7.0 dziki Zachód", po (IOWTO·
Naucryc1ele Zespołu Szkól Rolni- rozpoczął się wystąpieniem dyrektora szkolnych, byly 10 1.abawnc i zaskaku· cie zkma uczniowie brali ud7jał w all'llk·
czych w Zduńskiej Dąbrowic zorgani- >zkoły Stanisł>w• Kosmowskiego. p0 jące błędy ji;zykowc. wychwycone przez cjach przygotowanych prztz n c. Dozowa h we wtorek 21 marca Dzień którym.już ,,na luzie~. uczniowie paro- naucrycich. Inn' inwencją twórcZ'l mo- brze si~ bawiono słuchaj-c kill'll piose·
01wany. pol~czony z wys11;pam1 any- diowali program tclewimny „Sz:uisa na gli si~ potem wyk~.ać uczniowie w po· nek wykonanych pracz uczniów w c1ę.
stycznym1 Adresatami imprezy byli sukces''. Wylonil on gw1a.cd~ dnia waga- kazic mody Pra:brania były dowolne, k1 wzorowanei na popularnym progn·
po1cnc1ah uczniowie ZSR. ob«mc ;csz- rowicza - Honoratę Florczak z IV klasy była nawet mumia egipska. czy str0je mie 1tlew1zyJnym ..Szansa aa sukces".
technikum . W sumie uc1niowie zaśpie na dyskot ekę techno. Po wysuwach Wojciecha Manna godnie za~tąpil ru
Cle ósmoklasiści.
Organ11a1orzy nie zawiedli si~. nu wali 7 piosen ek . wtórował im chórek, a osoby zain1~rcsow11ne szkolą mogły Mneicj Szewczyk, w cz.asie wysuw u
i111pre1.1; przybylo okolo 200osóh, wi~k wśród wykonawców byly duety typu: zwiedzić pl'llcownie w szkole. internat podkrdlając. że to on jest gwiazdą pro·
oraz pracowni~ żywienia c?.łowicka,
szuSć w ?.Organizowanych grupach. nic· ksi.ądz z gosposią. matkn 7 córką
gramu, bo na scenie 7.ajmujc najwiqccj
Jadną z kolejnych armkcji dnia byly skład3j~cą się z nowocześnie uo.ąd7.o·
które osoby prtyjechaly indywidualnie.
mieJSCa. Mlodych artystów oeen1alo
głó"nic w celu obcjrzcniaszkoly. D11eń najnowsze doniesienia 1 zeszytów nej l'Uehni om pr7.estronnej jadalni.

Nie iylko na topieniu Marzanny sp.;·
dzaly c1.as dzieci ze szkól pod~tawo
wych i gimn3zjów pierwsngo dnia wiosny. Szkol)' proponowały swoim
uczniom przeró7ne programy. Jednym
z e1eknwsiych. byl ten w Gimnazjum
nr I w AleJach Sienkiewicza. WySll\PIty
tam ,KO<lcrki'", z k córcgo to Zc.::,polu
członkami mozna też bylo po rozm3wioć.
potem odbyl SI'< konkurs, w czasie kt6·
rcgo zgromadzeni na sali ucmiowic wy·
myśloli przyśpiewki ludowe. Kolcjn11
prc1entoc,ą bylo poja»icnic s1~ prud
uC?niam1 J<r7ego Dolhania. instruktora
z LOK. który opowiedział o sekcji pia·
1

--

stycznej i fotografiC1.11".j dzialającej wjego
strukturach. zachęcał do odwiedzenia i
wstąpienia w szeregi sekCJI, pn:zcntowal takie prace dzieci i mlodw:ży, którymi się zajmuje. ~n S3li poJnWlł si~ tak·
komendant Hufca ZHP Jaroslaw
Urbański. który opowicdzial mlodziefy o dzialalności harcerzy.
Ciekawy byl t eż k1)nlrurs nn projck1
graffiti, którym w przyszlości ma zostać pokryty ~tonowy plot wokól plac6wk1. Przed młodzie~ wys1Ąp1ła tak·

*•

,,Chelmo nalia''
•
• e wiosny
•
na pow1tan1

Dzień

Otwarty w pierwszy dzień wiosny

Zakład

Chcesz zJobyć atrakcyjny zawócl z przyszlaśdą?
Chcesz dobrze zarabiać?

O
O
O
O

ZADZWOŃ!!!

Projektowanie
Wykonastwo
Nadzór
Pomiary

kontakt z dynamicznie
firmą branży usług finansowych Ili

'

tel. 0·46 830·31 ·66
Spotkania infonnacyj ne czwartek, piątek w godz. 16.00-18.00
Amplico Life, ul. Pijarska 1, 99-400 Łowicz

- przyłącza elektroe nergetyczne
- linie kablowe I napowietrzne nn i SN
- s tacje transforma1orowe
- instalacje elektryczne wewnętrzne,
lelefoniczne. domofonowe I te lewizyjne

Zapewniamy kompleksową obsługę
inwestycji elektroenergetycznych
oraz towarzyszącej dokumentacji
formalno - prawnej
ZAPRASZAMY:
Bobrowniki 248
Tel.(046) 838-68-08; Q..602-46 1-341;
0-602-461 -342
e-ma il: eltom1@kkl.net.pl
Z.U~ ••EL -T0111· -

Koło

Czytelników „ Ojczyzny"

Zlł.t•Illł.SZA

NA

ALU·PLAST S.C.

SPł)'rKlł.NIE~

Zapraszamy wszystkich, którym nie.są obojątne losy naszego kraju

~

MONTAŻ OKIEN

z n aczelnym redaktorem I wydawcą togo dwutygodnika p. Boguslswem RybicJcim

./ Spolkanle odbędzie się dnia 26 marca o godz. 11.00 w hote lu .lacisze"(sała nr 21 )
przy ul. Kaliskiej w Łowiczu.
./Tematem s potka nia będzie aktualna s ytua cja ekonomiczno-polityczna Pols ki.

-~~

PCV I ALUMINIUM
(14zł z metra), porady, pomiary, gwarancje
R.JS3 fe/.

(mwk)

BLACHARSTWO
DEKARSTWO
Krycie i konserwacja
dachów

W ZAKRESIE:

rozwijającą się

Nawiąż

Instalacji Elektrycznych

,,EL - TOM"

4-osobowc jmy, składające się 7. 2 na·
uczyciclek - Mańi Ta!aJ 1 Ahny Kozy.
oraz 2 uczniów - Artura Sxkalskiego
i przebranego za dziewczyn" Jakuba
Antczaka. W c1.a.<ie narad j ury wystąpil
4-osohowy 7.e.<pól „Dzikie ii~si" parodiuj ący wykonawców disco polo. Jmy
pr7)'Znalo dwa wyróżnienia. Eli Kosiorek śpiewającej przebój Anny Jantar
.Przetańczyć 7. tobą chcę całą noc" oraz
Katarzynie Ma;tc7.ak, l'16ra wykonala
piosenkę Peńecru - „Niewicie ci mogę
dać". Naj lepiej zdaniem jury śpiewali
jednak Joanna Luc1ak i i\rkadisz Sałek któr7y 1.micrzyli si« z „Dumką na dwa
serca" z filmu .,Ogniem i mieczem".
Uczmowic prL)'go1owali również kilka skec1.hw, parodii fl'llemcntów znanych
utworów literackich („Swnezianka··,
,.Romeo i Julia", „01cllo", „Dusiciel
i ofiara"), rumi<j na wzór „Familiady"
oraz Mini Playback Show, rrawdopodobmc niektórzy uc1niow1c w plantc
mieli mnitj godzin. nit 1rw•ły wszystkie atrakcje, ale c1.cgo •i~ nie robi, aby
powitać wiosn~ 1nic mieć IJ:kcji„.

os. Dąbrow3kittgo 2009,
046/837-28-30, ,046/837·21·90

w zakresie:
blacha szwedzka l inne
dachówka
obróbki
krycie papom

Usługi

•
•
•
•
•
•
•

smołowan ie

rynny
parapety
Głowno,

ul. Swoboda bi 5 m 6
tel. (kler: 042) 71<>-7241 lP33

SHEL F
:> szefy :z: drzwiami suwanymi
:> meble kuche nne na indywidualne
zamówienie
:> zabudowa kaloryfe rów
:> pawlacze
:> monta1 plyt K-G
:> montaż paneli ściennych i podłogowych
:> Inne prace wykończeniowe-budowlane

Tel. 837-86-98

R-370

;.
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Interwencyjni będq sprzątać gminę
W pierwszych dniach marca wój1 Gminy Zduny Jarosław.Kwiatkowski złożył
wniosek do Powiatowego Urz~du Pracy w Łowiczu o możliwość zatrudnienia
w formie prac interwencyjnych dwóch bezrobotnych z terenu gminy. Zajmowaliby
si~ oni pracami. które można wykonywać bez konieczności posiadania jakichkolwiek

kwalifikacji. Chodzi ru przede wszystkim o roboty pot74dkowc. czyli usuwanie
śmieci z poboczy gminnych dróg, wycinanie zakrzaczeń ograniczających widoczność
w pasie dróg, drobne prace rcmon1owc w szkołach . Osoby te mają być zatnidnione na
okres 6 miesięcy, z czego 3 miesiące mają być finansowane ze środków PUP, a następ
ne 3 mie.s i ące ze środków gminy.
Jeśli do zawarcia urnowy dojdzie, to będzie 10 kolejny rok za1rudniania \ V gminie
Zduny bezrobo1nych na prace interwencyjne. W roku 1999 było ich 4. Wykonywali
oni prace porządkowe przed przyjazdem Ojca Świętego. Okres ich zam1dnienia obejmował 4 miesiące.

Młodzi grają wsiatkówkę

--~

Pierwszy Rambit. Drużyna SP1 zwycięży/a w I towlcklm Rarnbicie Wiosennym Szkól Podstawowych. zorganizowanym przez studentów li I Ili roku AZS Kolegium Nauczycielskiego we wtorek 21 marca na głównej hali OSiR. Zawody
oocjmowa/jl aż 11 interesujących dyscyplin, tak sprawnościowych, fek I dotyczących wiedzy z dziedziny sportu. oceniano
także doping sympatyków. Więcej o lej sympatycznej imprezie - w następnym numerze Nł.
dok. ze .m: 2S

Gmina

Marzanny iui potonęły
Kaidc dziecko wspólnie z rodzi~m wykomdo dla siebie kapelusz.Oprócz tego dzieci z młodszych klas uczestniczyly w konkursach plas~iym, ekologicznym i sprawnościowym. a klasy V i VI uczcstniczyly
w konursic Rambit na hali OSiR. Ci, którzy
nie pos;di na ten konkt1rs, wzięli udz.ial
w wycieczce do muzeum i na wystaw~ plastyczną do Łowicki ego Ośrodka Kultury.
Jedna z klas ósmych odwiedziła Zespól
Szkół Rolniczych na Blichu, by dowiedzieć
si~ o jego pr'?pozycj ach na nadchodzący rok
szkolny, inna poranek sędzila w kinie, po
czym spotkała si~ z p0lonis1katl)i mi zajQciach 7. języka polskiego i omawianiu lekrur. Na rumiejach i licznych konkursach cws
sp~dzili także uczniowie SPnr J. Wzi~ly w
nich udział dzieci z klas IV, V i VTil W SP
nr 2 dzieci z klas VI - VIIT tradycyjnie już
przebrały się. a przedstawiciele Samorządu

na najśmieszniejszy strój. Cala szkola tego
dnia była bard7.o kolorowa, bo pr.i:ebranych
dzieci bylo bardzo dużo. Szkoła Podstawowa nr4 natomiast czas pierwszego dnia wiosny wykorzystała pr7..ede wszystkim na wyciec?.ki po terenie Łowicza. Tak zrobili
uczniowie klas V. VI, byli oni rok~e w kinie
Bzura. Uczniowie jednej z klas VJU pojechali na wycieczkę do nieborowskiego palacu i parku_ inna s~dzila wi~kszą część c7.asu na b~nic. Klasy IV miały rozgrywki
sportowe na sali gimnastycznej.
W ,,Jedynce" zreiygnowano z wycieaek.
ponieważ pogoda zdaniem wychowawców
byla zbyt kiepska. dla1cgo klasy vm s~zi
ly w połowie czas na ćwiczeniu ukladu polonc7.a. a potem na rozgrywkach sportowych.
W szkole pijarskiej natomiast 21 marca normalnie się uczono - wyjątkiem była grupka
ucmiów uczestnicząca w Rambicic.
Uczniowskiego oceniali ich w kategorii
(rb)
0

-··

podpisaną

• Jedna osoba przy komputerze
• Przyjmujemy zgłoszenia osób indywidualnych i zlecenia zakładów pracy
• Osoby bezrobotne zarejestrowane w
PUP mogą ubiegać się o pokrycie
kosztów przez w/w urząd po spełnie
niu warunków określonych w ustawie
o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.

Zapraszamy

stałą

umowę

na wykonywanie prac porląd
kowych i konserwujących
pasy dróg należących do gminy. Jak powicdzial nam wójl
Roman Łaziński, drogi na terenie gminy są w niezłym sranie, powinno więc wystarczyć około 3 ton asfalru „na
zimno" na wypcbtieniedziur.
(tb)

miesięcznie!

• podstawowy
• works, office
(edytory tekstu, arkusze
kalkulacyjne)
• inne wg zgłoszeń

Zilustrować „ Chłopów"

WYPOSAŻENIE
MAGAZYNÓW

POMAGAMY: przy zakupie I sprze<laży
ZAPEWNIAMY: uprzejmą i profesjonalną ob-

Sprzedającym

OFERUJE:
·części do samochodów
zachodnich i Japońskich
·sprzedaż filtrów,

oleju
i amortyzatorów

w

Wymiana gratis!

s

Naprawa wszystkich typów
samochodów.

I

skuteczne I wypróbowane procedury.
Badanie ICjjalności.
stugę .

T

łódt ul.

-montaż blokad, skr.Gyni biegów
Łowicz,

ul. Poznańska 128
Tel. (046) 837-36-92

Brukowa 6
(0-42) 640-70-43

tel.lfax b~:g~-~~~-~8óX4·
(rok założenia 1993 r.)

Tani kredyt dla

I
N
T

E
R

- krótkie terminy płatności!
UWAGA PROMOCJA!
Kto samochód na raty kupuje
Ten Lanosa lub Tico losuje
Agencja Kredytowo • leasingowa
ul. Pomologiczna B. Skierniewice

http:llwww.Jnterwlst.com.pl

każdego! R.1

Reymonta

Do końc" kwietnia młod1ież z klas VIII SP, gimnazjaliści oraz starsi uczniowie
Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego \v Kiernozi mogą wykonywać prace
do gminnego konkursu plastycznego. Tematem jest ilusln!cja do powieści Władysła
wa Reymonta „Chłopi" . Organizatorem konkursu jest GOK w Kiernozi. Młodzież,
która wykona najciekawsze prace plastyc7.lle, otrzyma pamiątkowe dyplomy i akcesoria malarskie; bloki, farby, pędzle, kredki.
(tmrk)

gotówkowe (bez po1ęczycleli)
gospodarcze - obrotowe, inwestycyjne
leasing
mieszkaniowe i budowlane
na zakup s amochodów; nowych i używa 
nych osobowych, ciężarowych I ciągników
od każdego; :z kraju i z :zagranicy; bez porę
czycieli i udziału własnego, do 18 łat!

ARSIL

tenisa stołowego

Za kilkanaście dni na terenie gminy Chąśno ruszą 7 edycji Gminnego Turnieju Tenisa Stołowego . W turnieju l)'m b iorą udzial gminy
prace zmie.rzającc do załata Nieborów, Bolimów oraz Nowa Sucha.
W minioną sabot<; odbyły si~ rozgrywki gminne, w których wyłonieni wstali 7.ania dziur powstałych w czasie odchodzącej od nas jui wodnicy do rurnicj u międzygminnego. Rozgrywki prowadzone są w na.<tępujących
powoli zimy. Pracami tymi kategoriach wiekowych: do lat 15, do lat 20, powyżej 20 oraz debel.
zajmie si~ Spółdzielnia
Główną nagrodą dla zwycięskiej gminy jest puchar przechodni. W 1999 roku mogła
Usług Rolniczych Rolmech w się nim szczycić gmina Bolimów. Komu przypadnie w rym roku, przekonamy sięjuź
Chąśnie, z którą gmina ma wkrótce.
(aj)

Zawodowego ZOZ
w Łowiczu

ORGANIZUJE
KURSY
KOMPUTEROWE:

Finał

W sobotę, 25 marca, w sali Domu Ludowego w Bolimowie odbędzie się finał już

Kredyty od 0,5%

ul. Zgoda 13, tel. 837-51- 11

Chąśno

ta tanie
iui niebawem

Oś rodek Kształcenia
•
•
•
•
•

Okolo 15 mlodych osób w wieku od 18 do 23 lat korzysta dwa razy w tygodniu z
sali gimnastycznej w Zespole Szkól rublicmych w Błędowie, by grac w siatkówkę.
Jak powiedział nam dyrektor placówki Zbigniew Mostowski -Dla tych mlódych ludzi
jes110 szansa na flprowianiesporw w :imie i alTer11a1ywo spę.dzania czasu wieczorem
na wsi, gdy nic nic ma do roboty opr6cz oglądania telewizji, zwłaszcza h ' zimie. gdy
prac polowych się nie prowadzi. Młodzież. która korzysta z sali. ro przede wszystkim dawni uczniowie szkoły. Spotykają się oni dwa raz.y w tygodniu o wyznaczonej
porze. najczęściej o godżinie 17.00. Czuwa ·nad grą nauczyciel wychowania fizycznego Andrzej Blażejewski, który zgodl.i l się robić to bctplatnie, doceniając inicjatyw<;
młodych ludzi.
Sala będzie udostępniana do czasu, gdy zrobi się naprawdę cic~o. Potem wii;kszość z korzystających z sali nie będzie już miała czasu aa siatkówk~ - rozpoczną się
bowiem prace w polu i w gospodarstwie.
(rb)

Przedsiębiorstwo
Usług

Geodezyjnych

PUNKT USŁUGOWY No'łl o OT 'łl ARTY 1~.!o~~@~'-~Lc:~~~
tel.lfax. (046) 837-53-45
S r..~ L f.. O(
0-602-232- 156; 0 -602-232-157
./FUTRA
POLECA SWOJE USLUOI
../ SKÓRY ../ KOŻUCHY
Łowicz,

ul. Warszawska 56,

Tel. 837-48-15
czynne:

W ZAKRESIE:
·:· mapy do celów projektowych
·:· podziały i rozgraniczenia nierucho-

wt. 9.00-16.00

pt. 9.00-1. 6.00

. "

sv,f."'
-iif~o

ó&~'

,v~-i."~

Łowicz, ul. Zduńska 35
Sprzedaż

gotówkowa i-na raty

ZA ?RA SZAMY .

R-356

mości

·:· inwentaryzacje obiektów budowlanych i sieci uzbrojenia podziemnego
·:· wytyczenie obiektów budowlanych
i geodezyjną obsługę budów.
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- 18. kolejka IV ligi

liderzy wygrywaiq
bez problemów
W pierwszej kolejce rundy rewanżo
północnej N ligi obylo się
praktycznie bez niespodzianek. Wysokie ~ci~stwaodniosły zespoły Jagiellonki. Huniganu i SKP Słupca. a ró,vnie 'vysoko 'vygrała niżej notowana drużyna Orkana Sochacz<!w.
Dobrze rozpoczęła także ekipa MKS
Kutno, która zainkasowała rrzy punkty
na boisku groźnego jesienią Zdroju Ciechocinek. Niespod7.iankami są tnk7.c
porażki Lecha i Ma1ovii.
Jui w najbliższy weekend. 25-26
marca, odbc;dzic się 19. kolejka, w której ekipa trenera Macieja Nezdropy podejmowała będzie sochaczewskiego Or·
kana. Huragan rozegra ten mecz na sradionie Pelikana w Lowiczu przy ul. Starzyńskiego 6/8. a odbędzie się ono
w niedzielę, 26 marca o god7_ 11.00.
Ponadto w drugiej kolejce rundy
rewanżowej zagrają: sobola - godz.
I I.OO: Jagiellonka • Górnik Kłodawa,
Kasztelan - SKI' Słupca, Łokietek •
Lech, MKS Kutno • Start, Mazovia •
Pctro 11, Sokół - Górnik Łęczyca, niedziela - godz. 11.00: Błękitni - Olimpia
wej grupy

Emocji by/o bmrl=o dużo. Najlepszą okazała się dnti:y11a SP7 Lowicr (pienvsza : lewej), a dalsze miejsca zaj~li
spor1<>wcy z Soboty i Bednar

młodzi

Sport szkolny - Powiatowe IMS w minipilce siatkowej chłopców

,

WYROWNANA STAWKA
Lowicr, 17 marei. A2 dziewięć drużyn przystąpiło do rywali7.acji

w Powiatowych li,'Oqskach Młodzieży Szkolnej
w minipilcc siatkowej chłopców o Puchar. ufundowany pr?.ez Pre2csa Powiatowego SZS · Mirosława Karcza.
Obok dwóch najlepszych drużyn Ło
wic:ra w 7llwodach w·Li.;li udziałmisll20\vie
siedmiu gmin JlO'viatu łowickiego.
W zawodach. organizowanych w hali
sponowcj OSiR nr 2 w Łowiczu, n•J·
lepszą okazała się drużyna łowickiej

„Siódemki", choć w finałowej ryw11lizacji ~SP Sobota i SP Bcdnary podopieczni Zbigniewa Łazińskiego wygrywali
tylko po 2:1.
Zwyci«ska drużyna reprezentowała
będzie nasz powiat w 1.awodach rejonowych. które rozgrywane będą w Rawie
Mazowieckiej w czwartek, 23 marca.

GRUPA I:
• SP Nowe Zduny· SP Bocheń 2:0
(25:21, 25:16)
• SP Bocheń • SP 7 Łowicz 0:2
(11:25, 21:25)
• SP 7 Lowicz - SP Nowe Zduny
2:1(8:25,25:19, 15:11)
GRUPA li:
• SP Oomanie\\ice - SP Kocierzew

2:1 (25:20, 18:25, 15:8)
• SP Koderzew • SP lkdnary 2: I
(25:11, 20:25, 15:9)
• SP Bednary · SP Domaniewice 2:0
(25:17, 25:19)
GRUPA Ili:
• SP 4 Łowicz • SP Sobota 0:2
(I 5:25, 22:25)
• SP Sobota - ZSP Blędów 2:0
(25: 14, 25:14)
8 7SP Blęd6w • SP 4 Lowiez 0:2
(16:25, 7:2S)
MECZE PÓŁFINAŁOWE:
• SP 7 Lowicz - SP Kocier~ew 2:0
(25:11, 25:21)
• SP Bednary • SP 4 Lowlcz 2:0
(25:15, 25: 14)
• SP Sobota. SP Nowe Zduny 2:1
(25:22, 24:26, 15:13)
MECZE FINALOWE:
• SP Bednary -SP Sobota 1:2 (25:18,
18:25, 14:16)
• SP Sobota. SP 7Lowicz1:2 (11:25,
26:24, 4:15)
• SP 7 Lowicz ·SP Bednary 2: 1
(25: 18, 19:25, 15:8)
5 10 10:4
I. SP 1 Lowicz
2. SP Sobota
s 9 9:4
3. SP Bednary
s 7 7:6

Sport szkolny - Miejska GS w

piłce

4. SP Nowe Zduny
SP Kocicr?cw
SP 4 Lowkz
4
7. SP Domaniewice
3
SP Bocheń
2
ZSP Bl~ów
2
W zwycic<skim zespole łowickiej
„Siódemki" grali: Marcin Sobieszek,
Michał Trzoska, Michał Kalata, Mar·
cin Kotlarski, Jakub Kwestar?~ Przemysław Wojda, Jarosław Wi«cck, Piotr
Ziemba i Maciej Kalata· nauczyciel wf.
Zbigniew Łazi ński.
Tytuł wicemistrzów powiatu łowic
kiego zdobyli chl?pcy z SP Soboia (gmina Bielawy): ł:.ukaszPałatytiski, Maciej
Koza, Dańusz Bończak. Kamil Liwarski, Rafał Chudy, Łukasz Górniak, Przemysław Drobik, Daniel Drobik, Damian
Wojda i Piotr Chybicki - nauczyciel wf
Krzysztof Chlebny.
Natomiast puchar za trzecie miejsce
zainkasowali uczniowie SP Bcdnary:
Mateusz Zabost. Kamil Gala, Albert
Szczepanik, Kamil Radomski, Paweł
Bogusz, Robert Błaszczyk, Roben Ostaszewski i Piotr Garczyński· nauczyciel
wf. Andrzej Rybus.
Paweł A. Doliński

f,owicz, 14 m Qrca.

Sześć drużyn

do tcgoroc1.ncj rywalizacji
w Mistraostwach Lowicza w piłce siat·
kowej chło~w z roczników 1985-86.
Los sprawił, że najlepsze, jnk się póź
niej okazało, drużyny. czyli „Dwójka"
i „Siódemka" spotkały się w jednej grupie eliminacyjnej.
W pierwszym meczu pomiędzy tymi
drużynami wygrali gospodarze tej imprezy, ale w finale w $potkaniu rcwani<-"vym zwyci~iyli jednak chłopcy z SP
7 Łowicz.

3. SP 4 Łowicz
GRUPA Il:
• SP 7 Łowicz· SP 2 L-0wicz 1:2 4. GP I Łowicz
(25:22, 21 :25, 8: 15)
5. SP 3 Lowicz
• SP 2 Lowicz • GP 2 Łowicz 2:0
GP 2 towicz

(25:8, 2S:ll)
• GP 2 Łowicz • SP 7 Lowicz 0:2
(14:25, 17:25)
MECZE PÓlFINAlOWE:
• SP 4 Łowicz • SP 7 Łowicz 0:2
(23:25, 24:26)
• SP 2 L-0wicz - GP 1 Lowicz 2:0
(25:14, 25:11)
McCZ O 3. MIEJSCĘ:
• SP 4 Łowicz· GP I Lowlez 2:0
GRUPA!:
• GP 1 lowicz • SP 3 lowkz 2:0 (25:20, 25:14)
(25:23, 25:23)
MECZ O I . MIEJSCE:
• SP 7 Łowicz • SP 2 Lo~vicz 2:0
• SP 3 Luwici - SP 4 Lowia 0:2
(25: 16, 25:23)
(13:25, 17:25)
7:2
• SP 4 Łowicz • GP I Łowicz 2:0 I. SP 7 Lowicz
2. SP 2 Łowicz
6:3
(25:7, 25:14)

informator sportowy

Czwartek 23 man:a ;
• 9.00 - bała sportowa OSiR Nr I
w LoW1czu, ul. Jana Pawia li 3; eliminacje Powiaiowej Liceliady Szkolnej
w piłce ręcznej chłopców· grupa I: LO
Lowicz, ZSZ3 Lowicz i ZSZ 4 Lowicz;
Piatek. 24 marsa:
• 9.00 - hala sportowa OSiR Nr 2
w LowicZl1, ul. Topolowa 2; Powiatowa Liceliada Szkolna w piłce ręcznej
dziewcząt;

siatkowej chłopców

W rewaniu w dwóch setach „Siódemka"
prqstąpilo

Łowicki

4
6:2
4
2:6
2
0:4
2 2 0:2
Mistrzami Łowicza w siatkówce wstali
uczniowie SP 7 Łowicz, którzy grali
w nasu;pującym składzie: Mari11si Tokarski, Uikasz Masnanowicz. Robert Gasik.
Jarosław Święty, Wojciech Tomaszkiewicz.
D'.miel Strugacz. Pa""'1 Podrażka, Karol Pn·
latyiiski i Gt<Cgoiz Czubak -muczycieI wf.
Zblgnlewtmiński. W zawodach powiatowych zagrająJakże chłopcy z SP 2 Łowicz:
Sebastian Bicgus1.ewxki, Marcin Muras,
Szymon Wójcik, Tomasz Lindotf,Scbastian
Wolski, TomaszKwialkowski, PawclWielec, Tomasz Piasta. C=ry ~c,vie?,
Michał Podrażka i i"•wcl Nowakowski-Ra·
dosław Zyga.

Paweł A.

Do/iiisld

i godz. 14.00: Ziemowit - Zdrój .
I K kolejka IV ligi: PETRO Il Płock
• SOKÓL Kleczew 2:1 (2:0); br.: Pa·
we! Świtkicwicz i Tomasz Sudomir.
SKP Slupca • BLĘKJTN I Gąbin 4:0
(1 :O); br.: Andnej Jc;drzejczak(l3}. Damian Królikowski 2 (71 i 88) i Robert
Sarnowski (80). ZDRÓJ Ciechocinok
- MKS Kutno 0:2; br.: Michał Rosiak
2 ( 17 i 78), ORKAN Sochaczew · zn::.
MOWIT Osięciny 4:0 (2:0); br.: Mariusz Cieślak (I 5), Marcin Wojciechowski (43). Paweł Kowalczyk (57) i Rafał
Basiński (SO). START Radziejów
- MAZOVIA Rawa Maz. 2:0 (2:0);
br.: Piorr Stramowski (8) i Wiesław
Pesta (16), LECH Rypin· OLllll PIA
Kolo 1:3 (1:0); br.: Jacek Ziólkowski
( 16) - Marcin Mielczarek (60) i Sławo
mir Gnatowski 2 (65 i 70), GÓRNIK
Kłodawa • KASZTELAN Sierpc 0:0,
GÓRNIK Lęczyca - JAGIELLON·
KA Nieszawa 0:4 (0:3); br.: Krzysztof
Dróbkowski 3 i Artur Ziel iński. LO·
KTETEK Brzdć • H URAGAN Bo-

• I I.OO - bala sportowa OSiR Nr I
w Łowieni, ul. Jana Pawła II 3; elimi·
nacje Powiatowej Liceliady Szkolnej
w piłce r«eznej chłopców - gntpa n: LO
Zduny, ZSZ I Łowicz i ZSM Lowicz;
• 18.30 • hala sponowa OSiR Nr 2
w Ł-Owiczu, ul. Topolowa 2: 6. kolejka
Amatorskich Mistrzostw Lowicza
wpiłce siatkowej: godzc 18.30: Płomień
- 2. BMT, LZS Retki • Belfcrcl(, Ulti·
ma 11mlc • Przyszlość-Robkol, godz.
20.00: „Kumple S1.arika" • Plai.owicze
i Hunownia „Sokół"· .•Gruba Berta";
Sobotą 25 m!!n:a;
• 10.0-0-13.45 - bala sportowa OSiR
Nr I w Łowiczu, ul. Jana Pawia Il 3; 2.
kolejka 11 ligi Łowickiej ALK-i, czyli
Amatorskiej Ligi Koszykówki: godz.
IO.OO: Comea - „Cokolwiek''. godz.
11.15: Caldor • LBI, godz. 12.30: „Powracający Błysk" - Zacisze Lowicz;
• 14.00 - hala sp-0rtowa OSiR Nr 2
w Lowiczu, ul. Topolowa 2: mecz ligi
koszykówki kadetek: UKS „Center-4

Club" towicz . Lechia Tomaszów Ma·
zowiecki;
• 15.00-20.00 - hala ~portowa OSiR
'Nr I w Lowiczu, ul. Jana Pawła TI 3;
Międzywyd2ialowy Halowy Turniej Piłki Nożnej ZPOW ,,Agros" Łowicz;
Njtdz.jt)a, 26 marca·
• 11.00 - stadion Pelikana w Łowi
czu, ul. Starzyńskiego 6i8; 19. kolejka
N lisi piłki nożnej: Huragan Bobrow·
niki • Orkan Sochaczew;
• 12.00-17.00. halasportowaOSiR
Nr I w Lowicm,1l.l. Jana Pawła U 3; 2.
kolejka I ligi Łowickiej ALK-i, czyli
Amatorskiej Ligi Koszykówki: godz.
12.00: PC-Mar'Bo • Rakiety, godz.
13, l 5: GOK Zduny • Thundcrs Be·
!chów, godz. 14.30: Belferek • TKKF
,;Ksic;żak", godz. 15.45: Żaden Lowicz
- Asthma Attack;
• 15.00 - stadion OSiR w Łowiczu,
ul. Jana Pawła li 3; mec?. piłki nożnej
klasy A: Pelikan U Łowicz - Iskra Boli·
mów;
Wtorek 28 marca·
• 9.00 • hala sportowa OSiR ~r I
w Łowiczu, ul. Jana Pawła [[ 3; finały
Powiotowej Liceliady Szkolnej w piłce
rQCZnej chłopców;
Czwartek. 30 marea:
• 9.00 - hala sportowa OSiR Nr I
w Łowiezu, ul. Jana Pawła Tl 3; Rejonowa Liceliada Szkolna w piłce ręcz
nej dziewcząt i chłopców.
(p)
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NAJSKUTECZNIEJSI
STRZELCY W Ili LIDZE:
13 - Knrol Stawecki (Zagłębie);
I I - Gr7cgol7 Walc7ak (Sain};
9 - Krzysztof S7.cfer (Unia) i MaeiCJ
Zudin (Zaglębic):
R-1'1otr"11koJem (Górnik MK) i Sła
womir Olszowski (Pellkan):
7 - Slawonur Mogilan (Rozwój). Adrian Sobczyński (GKS li). Waldemar
Sokół (GKS lf). Jarosław Soszyński
(Pelikan) 1Damian Siamszcwsk1(Uma);
6 - Jncck Bonia (L1gnomat), Kf7.YSZtofGoścmiak (Astra), TomaszSrrzelccki (Mień) 1 Bot:dan Szadkowski (Warta);
S - Rnfnl E!ac1yl"k1 (Zagłębie). Michal Chmielowski (Górnik MK), Janus„
Dziedzic (Piotrcovia-Ptak), Robert Joń
cryk (Odra li), Martus7 Kołodziejski
(M i eń), Rafal Kubiak (Wlóknian:). Tomasz Luczywck (Zagłębie) i Mauro Sergio (P101rco\'ia-riak):
-4 - Luka<7 Dcrczyit,k1 (Włókniarz).
Luka<7 071qg (Wl6kniar7). Andrzej
D1iuba (l1gnomnt), Arkadiusz Gondzia
(P101rco' ia-Piak), Luka>z Góralski
(A,tra), Adam Gratl (Unia). Dominik
Ju>1ńsk1 (Lignomal), Radosław Kowalczyk (Pollkonl. Jnm1s1 Luberda (Lignomnt), Dariusz Malagowski (Unia), Bła
żej Mnrc1.ak (l1gnomat). Adam Sadowski (Mira), Arknd1u<> S1cryg1el (Ro1WÓJ), Andriej Wnłiszewski (Start) i Tomaę7 ZaHc (Marko WKS):
3 • Krtyvtof Andrzejewski (Warta),
Jacek Anl0'7 (Rorn·ój). Grzegorz Chcda (GKS li), Grtci;ort Gmerek (Astra).
Robc:rt llaratyk (GKS). Jarosław Kaw·
ka (Aluminium). Robert Kobylirisk1
(Wona), Manusz Korpalski (Mień), Arrur Lamch (GKS fi). Mieczysław Luszczyński (Odra li), Mareio Palva (Pellkan), Witold Ol<1cw~k1 (Start). Michał
P1etr7.ak ( Włókniar/). Leszek Rusiecki
(llgnomnt), Seweryn Siemianowski
(CKS). Wojciech Szcl:u: (CKS). Ryszard
T(lmcnk (Asir:•). Artur Ważny (Start},
Andrzej Wojtkowiak (lignomat} 1Robert Znlęsk1 (Wana):
2 - Mnrcm Adamczyk (Marko WKS).

Sport szkolny

Michał Adamczyk (Pelikan), Adamczyk

Mnrcm Bartczak (Mień),
KrryS?tofOuffi (Rozw6j).Jarosław Fliśnik (Rozwój), Marcin Gadomski
(Mień), Marcin Grzywacz (Pellkan). Jacek KanclcrowiC? (Aluminium), Grz~~
gor7 Kania (Góm1k \1K). Miro>ław
Kmieć (Wana). Tomasz Knap (Pelikan).
Mariusz Konop1l1sk1 (Mień), Marek
Kn1siiisk1 (Górnik MK), Piotr Królak
(Wlókniar7.), Marcin Krysiński (Piom:ovia), Jarosław Kukulski (GKS li), Dariusz Kurek (Wann), Piotr Lipski (Unia).
Rafał Lis (Ro1.w6j), Michał Lochowski
(Marko WKS). Mariusz Majerski (Odra
li), Darius>. Matusiak (Unia), Daniel
Misiek (Micłt), Mariust. Mizgała (Odra
li), Myślhhk1 (Mień), Andrzej Myśli
wiec (GKS). Anur Nobiałek (PiotrcoviaPiak). Napoleon Amafuele (Odra Il).
Dmitrij l'a7.arow (Unia), Danusz Nowacki (Unia), Oanun Ogoński (CKS).
Sebostian Orlik (Górnik MK). BanlomicJ Pawhkow$k1 {Mień). Rafał Pi~tka
(Mień), Tomosz Sarnecki (Włóknian).
KlyMian Sikom (L1gnoma1), Adam Smakowski (Włókniarz). Marcin Sporakowski (A lum1n111m). Mariusz Szymik (Rozwój), Jacek $ludkowsk1 (Start), Grzegorz Tuinnszck (GKS), P101r Tomsia
(CKS), Kr4ymofTrzaskalski (Rozwój
MK), Daniel Tuk•j (CKS). MMck Wie·
cha (Pio1rcovin-P1nk) i Grzegorz Wisc·
tk>(GKS):
I - Marcin Abramowski (Odra tr).
Maciej Banasz.1k (Aluminium). Panyk
Banaszak (Aluminium). Piotr Bankowiak (A<ua), Kr:r)""ntlf'Blaszayk(Marko WKS), Gr:reg0r7 Borawski (GKS JaStr7ęh1e). Michał Buchowicz (Piotrwvia-Plak), Tomasz Ciemięga (GKS Jastrz~b1c). Krystian Czyfo (Górnik MK),
Danielski (GKS li), Artur Dctbin (Zagl~bie}. Kacper Dcrczyński (Włóknian:),
Fabiano (Piom~ovia-t'tak), Fernando
Batista (riotcovia-l'tak), Jacek f"ojna
(Odra li ), Sebastian Golda (Ro7-\v6j),
Piotr Golqb CCKS). Krąsz1of Gruszczyński (Marko WKS). Karol Guźla

(Zagłębie),

(Astra), Banlo111iej Hinc (GKS Il), Robcn Hyży (Unia}, Grzegorz !dzikowski
(AStra), Marek Jaromir (GKS Jastrzę·
bic), Bogdan J6twlak (Pelikan),
KrzysztofKochelak (Włóknim). Koster
(Zagłębie), Maciej Kosy! (Astra). Marcin Ko1kowsk1 (Włókniarz), Mariusz
KowalC2)1ko1v.ki (L1iJ1ornat), Krzysztof
Kowabk1 (CKS), Marcin Kozłowski
(Mień), Marek Kra~11isk1 (Górnik MK).
Wojciech Krzak (Odni li), Szymon Lach
(Marico WKS). Marcin l..1chowsk1 (Odm
fi). Rafał L:oskowski (Mieli). Maciej Lcis
(Aslra), Robert Lichos1k (Marko WKS).
Paweł Mngdoń (J>io1rcovin-Ptak). Janusz
Maryniak (Asira). Mariusz Mi:isko
(GKS), Sławomir Migoń (Wana). Miłosz Miśkiewicz (Zagl~bic), Jacek Mizia (GKS), Szymon Nowakowski (Piotrc0via), KflYSZ!OfObicdziński (Zagłę
bie). Krzysnof Pakulski (Marko WKS).
Krzysztof Pawłowski (Wana), luk=
Piasecki (Rozwój). Rafał Pisula (CKS).
Paweł Pmok (Wana), Wojciech roła·
kowsk1 (Odra li). Grzegorz Rajman
(Rozwój), Grzegorz Ra<iak (\rKS li),
Marcin Rcyer (Astra). Krysuan RoS7~r
(Rozwój), Mnrctn RÓsół (Zagłębie),
Dariusz Rzeźniczek (OKS li). Tomasz
Styszko (Pcllkan), Sławomir . Szary
(GKS), Sylwester Szkudlarek (GKS fi).
Lukasz Śmiałek (Marko WKS). Marek
Tracz (Odra li). Witkowski (Mień),
Marcin Zieliń<ki (Wł6kn1an.) i Arkadiusz ż:igłewsk1 (Unia).
Czcpyonc kartka w KS Pchkan"·
I -leomor;
Żńłre kanki w KS PdJkap„·
6 - Tomas? Styszko t Tomuz Szcześniak;

GRUPA I.
• SP 2 lo"kz - SP I Lowi<z 1:2
(25:21, 24:26, 12:15)
8 SP 3 Lo11in ·GP I t.owicz 0:2
(22:25. 19:25)
• P 2 Lo"la ·GP I Lo\\iC2 2:0
( 25:19, 25:20)
8 SI' l Lo"lcz - SP 3 Lowicz 2:0
(25: 13. 25:23)
• SP 3 LO\\ict. - SP 2 Lowic-4 0:2
(19:25, 15:25)
• SP I Lowicz - Gł' I Lowicz 2:0
(25:23, 25: 12)
GRUPA li:
• SP 7 Lowlcz • SP 4 Lowic2 I :2
(19:25, 25:20. 8 :15)
• SP J Lu\\ir"L - GP 2 Lo\\icz 2:0
(25:21, 27:25)
• CP 2 l.o"icz ·SP 7 Lowicz 2:0
(25:20, 25: 16)
\fHC/.t: l'ÓLF/,\'.JlOWE:
8 SP I l.o" k1 - GP 2 f.owia: 2:0
(25:21. 27:25)

- 3. runda Pucharu Polski

Awans po slabei grze
• PELIKA l.O\\ ic7 - BAKOMA
Bielice
I :O - Dominik C1cc7ko, 2:0 - Marcin Grzywacz. 3:0 C1cc1ko, 4:0 - Bogdan Plichta, S:O Grzywacz
PELIKA : Nowogor>k1 - Stolarczyk
(20 Br.Wzkn), Gi1sc-ck1. Gawhk - Walczak (Jarosław Taniń>ki). Skowroński.
Olsrewski (55 Chlebny). B. Plichta Grz}'l~ac1, C>ec1ko, Owc1arek (46 -Lugowski).
Lowicz, 19 lutego. P1lknr7.e rc7,erw
łowickiego Pelikana pokonnh w spotkaniu 1116 Pucharu Polski n:1 szczeblu
skierniewickiego OZPN-u Bukomę Bie-

lice 5:0. Nic był 10 jCdnok udany wyst'll'
Nezdropy.
Zawiedli szczególnie doświadczeni gracze. Nic potarfił uporządkować gry ani
Sławomir Olszewski. ano Bogd>.n Plicht3- Dopiero wprowad1e111 w li połowic
Jarosław Tal11ńsk1 1 Lukasz Chlebny
..rozruszali" nos?. uspól 1S!lld tak\\')'soki końcowy rmiltat Przygl~daiący się
temu spotkanm trener [ zespołu Zbigniew Niewiarowski, nic mini zadowolonej miny. Pelikan wygrnl wys<1ko. uk
kil~-u giaczy zawiodło. Nnst~pnc spolk:ln1a
Pucharu Polski odb<;dąsi~ 12 kwicmia.
Kr:y.t:tn/Olko
po<łopiccmych S1•nosł3wa

Piłka nożna

- mecze kontrolne piłkarzy rocznika 1987 i '88

Zamiast dwumeczu
• •
• •
m1n1·turn1e1

5 - Maciej Dcm1ch:
3 - KrzysztofS1ock1.
2 ·Michał Adamczyk, Robert Nowogórski i Sławomir Ols1.cwsk1;
I - Marcin Gf7.Y\VllC7., Marcin Kamiń
ski, Tomas?. Knap, llndo<law KowalLowic1ry 18 marca. Nicslcly, zamiast Nic nalcźyjcdnnk zapomiMC. źezuwull
czyk, L.:omir. Ireneusz Lukaw~ki i Mar- dwóch drużyn l6d1.kiego Stortu, do Lo- nicy trenera Plichty byli o rok mlods1.
cio Paiva
W oslatnim spotkaniu 1cgo minllurwicza dojechał tylko jeden. Z lego też
(p) względu 7,amias1 dwóch •polkań naj- nicju zmierzyły si~ obydwa łowickie
młodszych piłkarzy rehkano 7 r6w1eśm 7.tspoły. Z"')'cięską r~ką W)'S7h 7 mego
- Miejska GS w piłce siatkowej dziewcząt
kami 1 Lod7.1. ro1egrano m11111urnieJ starsi. l.1órzy wygrali ten pojedynek 8 O.
z udziałem ttz~h zc>polów, prow11dw· aplikując swoim młodszym kolegom po
nych przez trenera M1roslawa Frntlcow- cztery gole w każdej połowic.
• PEUl<AN I Lo"itt - START
skicgo (rocznik I987 - Pelikan I) 1 tre2:0
Lo";cz
2
·SP
1..-0"i<z
I
SP
•
1:2
L
Lo„ic·
2
• SP 4 Lo"kt. - SP
nera Henryka Plichtę (roc1nik 1988 INTERSOLAR L6dź 1:0 ( 1:0)
(25:20. 25: 12)
(25:23, 23:25. 8:15)
I :O - Lukasz W1crzl>ick1.
- Pelikan Ił) oraz Startu Lódi (rocznik
S IO 10:1
I. SP I Lowicz
MECZ O 5 MIEJSCE.
8 PELIKAN li Lowin - START
1987).
s 8 1:5„
• SP 7 l.o\\iCI - GP I LowicL 2:0 2. SP 2 Lowtc?.
W pierwszym meczu zmierzył się Pe- l.ódź I :3 (I :2)
3. GP 2 Lowicz 4 6 4:3
(25:2 I, 25:2 I)
1: I - Konrad Bolimowski.
likan I oraz piłkarze łódzcy. Lepsi oka6:5
6
4
Lowicz
4
SP
4.
MIEJSCE:
3.
O
MĘCZ
• rELIKAN 11..owłc:t.- nLIKAN
zali si~ podopiccw1 Mirosława F1utkow2:4
4
3
Łowicz
I
GP
s.
:2
I
Lowic„
2
• SP -I Lowlct. - GP
skiego. którzy pokonnh rywali I:O. strae- n Łowicz 8 :0 (4:0)
SP 7 Lowicz 2 2 1:4
(19:25, 25:22, 7:15)
I :O - Jakub Kat.mlerc7.ak, 2:0
lając gola w pitrws1cj c1ęk1 meczu.
7. SP 3 Łowicz
3 3 0:6
MECZ O I. MIEJSCE.
Zarówno w picrwszcJ. jttk 1 w drugiej - Wierzbicki. 3:O - Dnnunn CcglińsJ..
odsłonie tego spotkania. s1roną pr?ewa- 4:0- Wier7bicki, S·O -Andriej OsowKann1crżającą byli lowiclanic Stworzyli oni ski, 6:0 - W1erzb1ck1, 7 :O
wiele <yruacji hramkowych, ,_ których c1.ak. 8:0 Ccgłiń<k1
6 9:1
potrafili wykor7yotać tylko Jedną. Au- I. Ptlikan l lo• in
3 J~
torem 1ego gola był najlepszy w zespo- 2. Start lntersołu lódż
O I: li
J. Ptlikao li lo" In
le Lok3S7 Wicob1ck1
Pelikan I: Kamil Knnnclita (M1ch.J
Nieco gorzcJ poszło młodszym piłka
rzom Pelikana, któ1'y musieli u?.nać Lon)-Krystian C1pm>k1, Ra fal 7w1erz.
wyższośćrywnli, ulegając im 1:3. prze- Paweł Wojciechowski. Paweł KM'\~
grywając do przerwy I ·2. Jticł1 do pn:c- - l.Uk3$7. Strugińsk1, Andrl.Cj Osow<;l.'1.
rwy łodzrnn1c byh 7.cspołcm lepszym. Jakub Kaźmierczak, Lukasz W1crzb1cl •
o tyle w drugiej połowie podopieczni - Damian Ccgłiiiski, Mn1cusi Z11ncckt
Pelikan Il: Michu! Kocemba - Adrian
Henryka Plichty spokojnie mogh rozstrzygnąć to spolkanic na swoją korzyść. Pięta. Toma.<z \Vasilew<k1, Mateusz Dur.
Sam Maciej Rybus miał trly sy111acje, Marcin Mrozowicz - Kry>li•n Gropo których powinny p3ść bn1mk1 dla ło chowski, Madej Jędrachow1c1~ Jak-u.b
wick1cgo zespołu. N1cwykorzy>tane Doroba - Maciej Rybus, Paweł Dlleokazje potrafią się zemścić Ta piłkar d>iela, Konnid Bolimowski Na zm101ry
ska prJwda >Pl'1l" d11la \lę w pełm 1 " wchodzili: Adn>.n Fellynowsk1 - M.aci
ostam1ch minutach goście trafili jesz- Z1ełióski, Damian Drze1\1c 1Kamil SZ)ocze raz do bramki Pchk•na. 7.apewnia- majda.
Wjitiol~ d:i..-.1cc10: .dwójki" probowaly nall'et po<lbrjać p1lkc 11ogu1111 ole
Sławomir Kt1rmcilAI
jąc sobie tym samym końcowy •ukccs.
1 tak me dały rady ryii·a/kQm : SP I lQw1c;;

Niepokonane siatkarki z „Jedynki"
Lo"ic~ 13 m•rca. Kolejnymi 7.awodtonu dlo d71ewczą1 z rocznika 1985-86
był rumicJ p1łk1 siutkowej. W Miej~kicj
G11nnn1Jndz1c Szkoh1ej wzięlo ud7ial
siedem 1cspoł6w. pod?.ielonych ws1ęp
nic na dwie gnipy eliminacyjne, a pó7·
IUCj 113JlctlS7C 7C<poły stocryly mi~dry
sobą wnlk~ o czołowe miejsca w Mi·
olrzostwach Lowicza
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Sport szkolny - Powiatowe IMS w mini piłce siatkowej dziewcząt

Koszykówka - 2. Turniej Skrzatów w

W finale powtórka z eliminacii

lód~ 18 marca. Dla większości był
I.o ich drugi turniej w życiu. „
Naj młodsza drużyna łow ick iej sekcji
koszykówki VOX-OSiR wzięła udział
w 2. Turnieju Koszykówki Skrzatów, organizowanym przez znanego łódzkiego
rrenera i wychowawcG wielu koszykarskich 1ał en16w - Krzysztofa Kędzi er
skiego. W rumieju tym wzięły u dział
cztery drużyny, a najlepszą okazała się
ekipa rrcncra Cezarego Wluczyńskle
go.
• SP 185 Lód ż • PKK 99 Pabianice
43:20
• START Lóu:i • VOX-OSiR Lowicz ! O:JO; pkt: Bartosz Wlue-1.yński
12. Adrir.o Oyszkiewicz 3, Parryk De·
midowicz 3, Michnl S7.ymański 2 i Macicj Więcek oraz Przemyslaw Duranow·
ski 8. Paweł Podowski 2, Paweł Blasz·
ezyk. Lukasz Zagawa i Marcin Pelka.
• SP 18Slódź - START Lódż 35:13
• VOX-OSiR Łowicz· PKK 99 Pabinnice 44:1 9: pkt: Włuczyński 19,

2: 1.

Jeszcze raz

z .J edynki"
mm1molnie lepsze

dziewcz~ta

udowodniły. że są

i wla.~nie one reprezentowały btt_dą nasz

powiat w zawodach rejonowych, które
b~dą rozgrywane w Rawie Mazowieckiej w srodą, 23 marca 2000 roku.
GRUPA I:
• SP 1 Lowicz - SP B ocheń 2:0
(25: 12, 25:23)
• S P B oc h eń - S P Bedna ry 0: 2
(17:25, 14:l5)
• SP BedmlrJ' • SP I Lowicz 0:2
(24:26, 19:25)

GRUPA fi:
• SP Domaniewice - SP Kocierzew
2:0 (25:15, 25:22)
• SP KoeierLew - SP 7 Łowicz 0 :2
(13:25, 20:25)
• SP 7 Lowicz - SP Domaniewice
2:0 (24:26, 27:25, 15:10)
MECZE PÓLFINAlOWE:
• SP I Lowicz - SP Domaniewice
2: 1 (28:30, 25:19, 17:15)
• SP 7 Lowkz • SP Bcdn• ry 0:2
(27:29, 16:25)
MECZ O 5. MIEJSCE.
• SP Bochei1 • SP Kocierzew 2: I
(25:12 , 9: 25, 13: 15)
MECZ O 3. MIEJSCE:
• SP 7 Łowicz • SP Domonlewice

Tym razem
łowiczanie

Lowicz, l 6 marca. Dwa razy w Mi·
strzos1wacb Powia ru Lowickiego
w mini piłce sia1kowcj dzicwczą1, rozgrywanego w ramach Igrzysk Mlodzicży Szkolnej, przy siatce rywalizowały
ze sobą drużyny SP 1 Lowicz i SP ·s ed·
nary i dwa razy zwycl~sko wychodziły
i rej ko11Jron1acji podopieczne Iwony
Górskiej. W eliminacjach Jowiczanki
wygrały 2:0, ale w finale bylo już ziiacznic trudniej i mecz, decyd ujący o pierwszym miejscu, 7.akoiiczyl si~ wynikiem

dok. =«sir.

Siatkarki : SP I l..owh:z były fawOJytkami zawodów w mini .tlatkóh'CC i rze"''grai)'

c;ywiście

,~fECZ O I. MIEJSCE:

• Sl' I Lowic-t - SP Dedna ry 2:1
( 18:25, 25: 18, 15:13)
l. SP I Łowicz
8:2
2. SP Bedn3ry
5:4
3. SP Domanicwiet
6:4
4. SP 7 l owicz
5:5
5. SP Bocheń
2:5
6. SP Koeiemw
1:6
Mistrzyniami powialU łowickiego zo·
siały reprezcntanrki SP 1 Lowicz, które
wyst~powały w składzie: Ewa Filecka,

Ka1arzyna Kazimierczak, Aleksandra
Plichia, Aloksandra Wofoiak. Roksana
Kasztalska , Anna Antosik, Ma lwma
Siekierska i Joanna Ko$iorek- nauecycielka wf. Iwona Górska.
Naromias1 w „srebmej" drużynie SP
Bcdnary graly: Karolina Olejnik, Orfo·
na Kocus. Kęlartyna Kordjalik, Justyna
Wójcik, Ewelina Szymańsk a, Paulina
Lcpicszka, Malgor7.ala Ambroziak i Justyna Kowalska - nauczyciel wf.. An·
drzej Rybus.
(p)

Łodzi

n
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nailepsi

Więcek 7, Demidowicz 6, Dyszkiewicz
2 i Szymanski oraz Duranowski IO. Po·
dowski, Błaszczyk, Zagawa i Pelka.
• SP 185 Lódż • VO·X-OSiR Lowic:t
36:39; pkt.: Wluczytiski 19, Więcek 6,
Szymański 6, Demidowicz 4 i Dyszkiewicz 2 oraz Duranowski 2, Podowski,
Błaszczyk, Zagawa i Pełka.
• START Łódź· PKK 99 Pabiaoi·
ce 34:20
I. VOX-OSiR Lowicz
6 113:65 '
2. SP 185 Lódi
5 114:72
3. Srart Lódź
4 S1 ;85
4. PKK 99 Pabianice
3 3 59:J21
W zwyci~skim zespole VOX-OSiR
Łowicz grali : Banosz Włuczyńsk1 (50
punk1ów w mrnieju). r rzemyslaw Du·
ranowski (20). Patryk Demidowic7.(13).
Maciej Wi~cek ( 13), Michał Szymański
(8). Adńan Dyszkiewicz (7), Pnwel Po·
dowski 2. Paweł Błaszczyk. Lubsz Zagawa i Marcin Pelka· trener Cezary
Wluczi.:ński.
Paweł

A. Doli1iski

_-.-..

- 18. kolejka IV ligi

liderzy wygrywaią
bez problemów

I. Jagiellonka Nieszawa (I)
25 29:9 9 19 24:7
18 44 51:16 13.5.0
2. Pelro li Płock (2)
18 38 41:2 1 12·2-4 10 28 32:6
8 IO 9:15
3. Ruragan Bobrowniki (3)
9 25 16:1
18 36 41:17 11-3-4
9 li 15:16
4. SKP Slupca (7)
18 31 33:20 9-0
9 19 23:S 9 12 10:12
;i, Górnik Kłodawl (S)
9 13 15:9
18 31 32:16 JQ-1·7
9 18 17:7
6. \1a7.ovia Raw• \fai. (4)
18 31 31:29 10-1-7
9 :u 20:9
9 6 I1:20
0:2 ( 13:25, 18:25)
1. Kasz!elan Sie~ (61
IS 29 30:2S 9-2-7 8 18 20:10 IO li IO:!S
8. MKS Kurno ( 11)
18 29 2$:17 7-6-S
9 12 13:9
9 IS 12:10
9. Lech Rypin (8)
18 28 28:2S 9-1·8 9 19 14:9 9 9 13:21
Koszykówka- 1. kolejka li ligi łowickiej ALK-i
IO. Zdrój Ciechocinek(9)
18 27 30:31 9-0-9
9 IS 19:13 9 12 11:18
II. Ziemowit Osięciny (10)
18 27 27:34 g.3.7 9 10 17:10 9 7 10:24
12. Sokól Kleczew (12)
18 24 29:33
s.0.9 8 IS 18:9
IO 9 9:23
13. Start !Utdzicjów ( 14)
18 21 29:.39 6-J-9 IO 18 12:18 8 J 7:21
l4. Górnik lęczyea (13)
18 19 25:29 7+10 9 15 ł4:1J
4 11:18
Lowin, 18 n1arca. Przed rozpocz<;· Slowski 2 oraz Robert Nowak 4, Jakub tur Grabowicz oraz Jacek Wojda.
ciem rozgrywek było wiadomo, że Wójcik 2 i Mirosław St ańczyk.
Do końca nie było wiadomo, w jakim I5. Olimpia Koło (! 5)
18 18 24:33 4-3-1I 9 13 16:12
s 8:20
o awans w szeregi pierwszoligowców
18 IS 19:35 4.J.JJ IO 14 15:16
l 4:19
Comea: Grzegorz Demczuk 20, Se- sklad?.ie przystąpi do rozgrywek zespól l6. Blęki1ni Gąbin (16)
ubiegać si~ będzie osiem zesp ołów. Jed· bastian Popiel 19 (4x3), Przemysław Valdi Boy's. Czy będzie Io zespól bar- 17. Orkan Sochac>ew (17)
18 IS 24:48 3-4·1 I 9 1J 17:8
9
9:26
nak w ostainicj 'chwili swój akces gry Plichta 14 (2x3), Lukasz Lclonkicwicz dzo odmlodzony, czy reż wystąpią oni 18. lokictek TirzcU (18)
18
8:63 1-0-1 7 9 J 5:23 9
3:38
wycofaly zespoły Grafikoloru i WSH· E .4 i Piotr Malczyk 4 oraz Bartłomiej Er- w swym ,,s1arym" 11slawicniu. Jak si~
Skierniewic~. Stąd reż nie odbyly się chardr IO, Sebas1ian Dudek 4, Paweł okazało , na parkicr wyszli wszyscy ci,
w sobotę mecze z ich udziałem. W ich Salamon 4 i Karol Kocus 2.
k1órych pamięiamy z ubiegłego roku,
\V którym Tur Turek przegrał ~ Mazo·
Już od pierwszych mimu za.rysowala kiedy 10 wysrępowali jeszcze w szcrcmiejsce zgłosiła się drużyna o tajemni·
viitIT Rawa Mazowiecka 2:3 (J :3).
czej nazwie LB!. Ciy będą IO OSlalCCZ· się ki lkupunk1owa przewaga Comei. gach drużyn pierwszej ligi. Naprzeciw·
12 29 797:9
I. Petroli Płock (1)
nc zmiany w ilości zespołów, ubiegają· Wzrasrala ona 2 minuty na mi nulę. ko nich stanęli młodzi koszykarze de·
2. Stan Radziejów (2)
12 29 37:12
cych się o awans? Przekonamy si~ o tym PierwS7.e dziesięć minut zakończyło si~ biurujący w rozgrywkach, wyst~pujący
3. Miei1 Lipno (3)
12 28 47:16
już w najbliższą sobotę, 25 marca, na zwycięsrwem Comei 23: 17, a najwięk· pod ciekawą nazwą Cokolwiek. Zapo• KLAStiMIĘDZYOKRĘGOWA JU- 4. Unia Skierniewice (4)
12 19 3~:31
kiedy 10 zos1ała zaplanowana druga ko- sza w tym zasługa Popicia, który rrzy- wiadal się ciekawy pojedynek. Jednak
:i. Mazovia li Raw• Maz. (6) 12 20 19:22
silu fizyczna i większe doświadczenie NIORÓWSTARSZYCH:
krotnic rrnfil zza linii 6.25 metra.
lejka spotkań .
W przerwiezimowejdzialaczeMnzo- 6. Włoełavfa Wloelawek.(10) 12 18 21:26
W drugiej kwarcie wykorzystali oni szybko dały >'.nać o sobie.
W meczach. które się odbyły w mi7- Lech Rypin (5)
12 15 32:24
Już po pierwszej k"vareie Valdi objąl vii Rawa Mazowiecka doszli downio·
nion ą so bo1ę, nie 1.anotowano niespo- okres bardzo oreskul~cmej gry Zacisza
dzianek. Ponad dwudziesiopunkrowc (rylko 8 punktów w tej części gry) prowadzenie, krórego nic oddal do Za· s ku, że nie ma już przyszło~ci drużyna 8. Widok Skierniewice (12) 12 t4- 20:34
9. Bzura Sochaczew (8)
12 13 '!2:36
zwycięsrwa zano towały zec<poły. k16rc i ~vi~kszyli przewag~ do 16 „oczek". kończenin spo1kanin. Największa w tym juniorów -starszych i wycofali ją.z roz12 13 24:]5
mająjuż dlw.szy s1aż w rozgrywkach Io· W d1~óch_n~srępnyc~ kwana~h kontro- zasluga Pawła Nawrockiego, Michale m•wek. Musiał~ więc nastąpić weryfi- IO. Tur Turek (Il) ·
11. Stoczniowiec Płock (9)
12 13 23:31
wickiej ALK-i, a więc Comd i Va ldi l~wah om JUZ pr7.ebre~ gry r ostarcez- Szuple wskfego I Marcina Zwierza . lcacja ialleli.
W drużynie Cokolwiek 1ylk0 Marcln Ka· J, Orkao Sochaczew{I)
10 23 37:12 12. Kamelan Sierpe(13)
12 li 22:41
Boy's. Ci drudey 10 spadkowicze i na me wygrah ro spo1ka~ie 83:56.
..
13. Białka Biała Rawska (14) 13 O 1:77
C!iyba troch~. zawied l1 _koszyka.'zc . zlmlerski i Marcin Graczyk d7.ielnie walpewno ?.robią wszys1ko. by powrócic do
Io 20 17 8
2.
Mień
Lipno
(2)
•
MLODZICY:
grona najlepszych amatorskich zespo· Zac1sza. Mnno ~c są dcb1utanram1 w czyli, ale jak się okazało, 10 zdecydo·
3 Jagicllonh Nieszawa l3) to 19 28:12
W Go~tynl nie drużyny mlodzików
łów lowicza. Naromias1 Comca ro mło lidze, to me mozna poWJcd;;ocć, zeby wanie za malo. by myśleć() koticowym
IO l9 22:łl Pelikam1z roC'Lnik6w ł985 i 1986roze·
4. lmiclnica Płock (4)
dy zespól, mający jednak w swoich sze- mrch skład gorszy _od rywali. Jedynie · sukcesie.
10 18 20:1S grały mecze konrrolne z miejscowym
83;56 5. Lech Rypin (9)
regach ocierającego się o Ili ligę Seba- o.an~el Stępniewski (na,wyzszy na par- I. Cornea
10 17 13:11 OSiR-cm. Podopiec7Jli trenera Artura
68:47 6. MKS Kutno (5)
stiana Popiela oraz kilku zowodników, krecie) zagrał to. ~:o p01rnfi. Może w na· 2. Valdi Bo 's
47:68 7. Widok Skierniewice (8) JO 12 -13:23 Balika wygrali bardzo pewnie 5:0 (2:0),
którzy w prz.cszlości 1re11owali koszy- sl~pnych spotkaniach 7.agraJą duzo le- 3 C0 k01 /k
piej i pokuszą si~ o zwyci~srwo.
·
\lite
8. Bi31ka Biała R3wska (7) JO 12 13:32 a bramki srrzeliłi: Grzegorz Ciplńskl 2,
kówk~ w łowickim OSiR-ze. Będą
• VALDI DOY'S _COKOLWIEK 4. ZaciSZ< lowicz
S6:83
9. Sokół Kleczew (9)
IO IO 13:15 Maciej Wyszogrodzki. Ar1<adiusz Przy.
z pcwnoscią chcieli wyp:iść jak najle- 68:47 ( 4:25).
5. Caldor
OO
4
IO. Tulisia Tulisików (1 1) IO 6 17:37 źyckl i Artur Kacprowskl.
piej w 1egorocznycl1 rozgrywkach i zaValdi: Paweł Nawrocki 27 (3x3), Mar- 6. Lill
OO
IO 4 13:30
pewnić sobie pierwsze miejsce, premio. cln Zwierz 17 (3x3), Michał Stuplew- 7. Powracający Błysk
Sporo bramek także w pojedynku dmO O 11. Kaszrclan Sierpc (IO)
\V3nc awans~m .
• KLASA MIĘDZYOKRĘGOWA .ru. żyn o rok młodszych. Gospodarze ·wyski 14, Tomasz Krajewski 6 f Ryszard
Druga kolejka spolkari. miejmy na• ZACISZE Lowicz - COUNEA Matulka 2 oraz Jacek Urbanek 2 1Ma· dziej~, tejuźbczżadnych zaklóc~ti , od. NfORÓW MLODSUCH:
grali 5:4 (2:1), a bramki dla Pelikana
5.6:83 (25:41)
będzie się w najbliższą sobot~. 25 marrek Krajewski.
Także i :t ligi juniorów młodszych strzeliJi·nastc;pujący p0dopieczni trene·
Zacisze: Daruel Stępniewski 22, Ma·
Cok<>lwick: Marcm Kazimierski 24 ca. Mecze rozgrywane ~dą od godziny wycofala s i~ drużyna, ale tym razem rn Witolda Łona: Marcin Majchrzak,
riusz Bar.n)ski 13 (lx3), Roben Kowa- ( lx3), Marcin Graczyk 15 (2x3), faro- IO.OO.
Orkana Ił Sochaczew. Przed rozgryw- Marcin Kosiorek I Tomasz Ścibor.
Slnwomir Karmelita kami rozegrano takie zaległy mecz,
lik 8. Pawe I Wójcik 7 ( Ix3) i Damian sław Grnczyk 6, M1chal Wojda 2 i ArPaweł A. Doliński
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DEBIUT THUNDERS BEtCHÓW
Druga kwana to okres bard7o dobrej
gry PC-MarRo, a zwfoszc"1 Kuzy, który trzykrotnie pod rząd trafi! zo trzy
punkty. Dało im to 18 punk1ów pr7cW•·
g1. r był to dccydUJl\CY moment meczu.
Wysoka przcwagn po1.wolila spokojnie
i skutecznie rozgrywać 1m piłkę. nu10111iast Żaden me mói;I odnaleźć wł:l!ci
wego rytmu gry JU7 do znkończcnia spo1kania. Osta1ec7.nie PC·~13rBo wygralo
różnicą 21 „oczek", co dało im drugie.
miejsce" tabeli.
• TlltfNDERS 8 elchón - RAKIETY 50:67 (24 :34)
Thunders: P•weł Zagawa IS (3x3).
Konrad Aleksandrowicz 12. Marcm
Danych JO (łx3). Kan11J Olcszkm 9
(Jx3) 1 Radosfow Prucnał 2 oraz Jacek
Kocemba 2, Kubn Bodek 1 Karol Josiń·
ski.
Rakieiy: rrzcmysł11w Wilk I3, Tomasz
Szpil 12. Arkudius~ Kolos 12, Robcn
Żyto 8 (2x3) 1Emil Binłns 4 oraz Maciej
Kolos 12 I Grzegorz Lclonkicw1cz 6.

... .-

.,. .~

K<H?ykarki UKS .. Cenler-4 Club·· "''Soko p1ugraly w lod:I: ll'id:ewem li aż' 84:45

dn!... :estr.J2

z kompletem

Piłka nożna

- 19. kolejka IV ligi

goli

Pięć

początek

na dobry
--

prczenl „c1.omych" w poS!aci ,jedenas1ki". Szybko padły Jednak dwie kolejne
bramki dla drutyny1m1era Macleja Nez.
dropy i wszelkie wątphwośc1 co do
tego. kto wygra, zosuły rozwiane. Najpierw piłk« do bramki po smalc Tomasza Matkusa i niepewnej in1crwcncji
bramkarz.i skicrowol z najbliższej odległości Łuka u Kowalik, chwil~ póżnicj
jeszcze raz do protokołu wpisał si~ „Leszek" Papu11a.
Do przerwy 3: I. a w drugiej cz~śc i
Huragan konlrołow•I sytuacj~ na boisku. dob1jaj(\c rywala w koncówcc
mecro. Na 1TZ)I mmu1y przed końcowym
gwi7dk1em s~dziclo(o pięknym uderzeniem pod poprzcczk<; 1 prawej nogi pop1sal si~ Witold Szyba. • wynik spotkania w ostatmCJ minucie meczu usułił
Grzegorz Durka, lobuHc bramkarza.
Począ1ek n• p<.-WOO bardw dobry. Kiczalczmc od klasy pr7edwnikn pi~ć goli
s1rzelonych nn wyjctd1ie na pewno musi
budzić szacunek. Nic mielibyśmy nic
przeciwko temu. zcby podobnym wynikiem zakończy! s1q 1akżc najbliższy
mecz derbowy z Orknnem Sochaczew,
który zos1nnic ro1egrany na s1adionie
Pelikana w Low1cru w najbliższą niedzielę o sodz. I I OO.
P11we/ A. Do/11isk1

• LOKIETEK Br:tesć Kujawski
- ll URACAN Bobro"niki 1:5 (1:3)
0:1 - Krzyszto( Papuga (12). 1:1
- Dmus1 Zalewski (20. karny}. I :2
- Lukas? Kowalik (25). I:3 - Papuga
(27). I:4 • Witold Szyba (87). I:5 -Grugorz Durka (90).
Huragon· Wudk1cw1cz - Racbubiński.
Kożbinl. S1;1lcniec, Kaminski - Małkus,
Krzysztof Ourka. lnro!:law l'lichtn, Kowalik (60 Szyba)· Gr1egorz Durka, P~puga.
Br.eeir Kujawski, 18 marca. Obie·
gOW3 opinio o IV lid?.e m6w1, że w tej
kla.~1ć rozi:rywkowcj Gospodarze wygrywa1q, a goście z reguły są jedynie dostarczyc1clam1 punktów. Tcori~ t~ oba·
liłi zawodnicy z Bobrow'll1k. którzy
w pierwszym me-cru rundy wiosenne)
wysoko wyJ!rah" 017.ckiu Kujawskim
z 7.0JmUjqcym osu1tn1e miejsce w ligowej tabch Lok1c1kiem Co prawda s~
dzio w picrws7eJ fazie meczu rubil co
1ylko możliwe, źcby doprowadzić do
mespodzrnnk1, „wyrysowal" nawet rzut
karny, nic s1l11 ll uroganu byln Jednak
zbyt dufA. tcby mloda drużyna gospodarzy mo11ł11 si~ jej oprzeć.
1'1erwszei;u KQlu po bl~dz1c obronców
1.rlobyl, dochod1.ący do wysokiej formy.
Krzysztof Papuga. ole w odpowiedzi
.srybko Dariusz błewskl wykorzystał

lemąenen

z Bełchowa bardziej doświadczoligi~icprzel~hsięmłodzidebiutancil
nych zawodników. dowod1onych przez
Reiki: Adom Kotlarski. Tomasz Klim- Roberta Żyto Od pierwszych mmui lokicwicz, Paweł Khmk1cwicz. Janusz czyli om otwany' wyrównany pojedynek. W 7. minuciepicn\'VeJ lcwanyproMuras, Sławomir Kucharek i Mieczy- wadz1h nawet 11 :8 i z.ipow1adalo to z.i.
sław Anyszka.
IO l5'I ci~tą walkę do kotica mecru. Os1atmc
I. TI<Kt.Kuęak"(I)
2. TcclmilrumZd. IĄbrowa(2)
10 15:6 jednak trzy minuty i:ry nalc7aly do Ra3. LZS Rci~i (3)
9 14;3 kie1, które t~ .czi;ść spotkania rornrzy9 IN gnęły na SWOJą korzyAć ( 16: 13).
4. Bclfctckj4)
W drugiej odsłonie meczu Rakiety
5.•.KumpleST,arika" \7)
8 10:9
6. Hunownin „Sokół" (9)
8 8.j0 zagrały zdecydowanie lepiej. Prqniosto
1.ocfek1 wpos1aci podwyiszenia pro·
im
~
7. 2. llMT (S)
1 11
7 8:9
8. Ultima Thule (6)
7 &Il
9. Robkol T<>m (8)
6 6:12
IO. Pl!ioln<zt (10)
Lokictck Brześć Kujawski • liur:isan
I I.OO
S O:IS I. 18.03 S
Ił . Plomieó(ll)
Huragan - Orkan Sochaczew
I I.OO
4 1:15 2. 25.03 N
12. .GNba Bttto"(l2)
Zdrój Ciechocinek - Huragan
I I.OO
3. I.~ S
~1eczc 6. kole1k1 zostaną rozegrane
Huragan - Start RadTicjów
IS.OO
4. 8.04 S
już w czwanek i p1ą1ck, 23 i 24 marca
Petru li Płock • Huragan
I4.00
S. 16.04 N
2000 rnku.
Huragan - Górnik Lęcąc•
16.00
Knyw1>f Olko 6. 20.04 Cz
Górnik Kłodawa - Hurngun
I I.OO
7. 22.04 S
Hura~:m - SKr Slupc:i
I 6.00
8. 26.04 Sr
Kadra KS „Huragan"
Olimpia Koło - łlurai;an
16.00
9. 30.04 N
Bobrowniki
Huragan - fllękitni Gqbin
16.00
IO. 3.0S Śr
• wiosna 2000:
Kasztelan Sierpc - Huragan
16.00
11. 6.05 S
• Bramkarze;
Huragan - Jagielłonka Nics~awa
15.00
12. 14.0SN
Sokól Kleczew - Humgnn
1974.10.04 13. 20.0S S
16.00
I. Nowogórski Tomasz
Huragan - Mazovia Ra" a l\la.1.
I I.OO
2. Wudk1ewicz lłemard 1970.10.03 14. 28.0S N
MKS Kumo· Huragan
16.00
15. 3.06 S
• Olw!.ńu.;
Huragan - Ziemo„it Osięciny
1978.03.21 16. I0.06S
16.00
3. Kamiński Mon:in
Lech Rypin- Huragan
16.00
4. Klimczyk Bortłom1eJ 1975.01.28 17. 17.06S
Huragan swoje mecze w roli go>podam1 będzie rozt.'l}'Wllł na stadionie Pehka1973.03.09
5. Ko?b1al t\rlcad1usz
6. Rachubińsk1 Jarosław 1968.09.11 na w LowicZll. ul. Slllrzyńsk1cgo 6'8.
1973.06.14
7. Szalentec Waldemar
8. Tryng1cl Daniel
1978.09.04
1976.06.24
9. Wiśniowski Dariusz

zwyc·1ęstw

sław GłoW11ck1, Marek Szutowicz i Andrzej Hoiliński
PRZYSZLOSĆ-ROBKOL
•
- " KUMPLE SZAR IKA" 0:3 (15:25,
9:25. 19:25).
Przyszłość-Robkol: Artur Napióra.
Wojciech Kutkowski, Dariusz Balcerzak, Kn.ysztof Olko. Adam Heincc,
Tomasz Szynkn. Robert Chojnowski
i Hubcn Roztropinski. •
..Kumple": Iz.~ Oz1ęgicł, Aleksandra
Prokopowicz. Tomas> Słoma, Robert
Goździk. Michał Sękalski 1 P101r Bryszcwsk1.
• PLAŻOWICZE - LZS RETKJ
0:3 (13:25, 22:25. 19:25)
Płozowicu : Zofia Krajewska. Tom=
Krajewski. Danusz Kociak. Krzysztof
Pilich, Maciej Ludwicznk i Przemysław
Phch111.

• T ECll NIKUM Zduńska Dąb.-0Ul.1'1M A T HULE 3:1 (22:25,
25:12. 25:9, 25:17).
Technikum Dani<! Gos, Cezary Guzek. P101r Ignaczak, Andrzej W~gierek,
Konrad Wojda. TomaszSokól. Ireneusz
Lcwar~ki i M1chal Wardn.
lfl1i111n: Annn Folusink, Adam Mikołajczyk. Dariusi Plichta, Dawid Pawia·
ta. Pnwcl Bobrowski, Michał Wojda
i Adam Pawlowsk1.
• BELFEREK - 2KMT 3:0(25:12,
25:18. 25:15)
Bel re,.,k Zbigniew Laziński, Jarosław
Woźniak, Tom!ISZ P1asc.:k1. Michał Kośm1dtr. Scb3suon Jabłoński i Banłomicj
En:hanJ1, Woldcmar Km 1Chlebny.
2. R\>IT· Janusz Kop. Marek Lask:t.
Bogdan Jackowski, Filip Wolny, Andr7.<J S1an1aszck. AndrzeJ lwansk1. Wie-

"2 -

I

Wszystkie mecze LZS „Huragan "

• Pomocnicy;

IO. Durka Krrymof
11. Kownlik Lukasz
12. Majer Mardn
13. Mnłkus Tomasz
14. Mrówka Toma<1
15. Papuga Krzysnor

1972.06.21
1979.07.06
1973.09.01
1976.12.22
1973.07.01
1979.01.25

• NapaiJQky·

1973.02.14
16. Durk'll Gr1e~orz
1975.06.21
I 7. Plich1a J11roslaw
1977.03.17
I8. Pinkowski Marcin
1975.11.12
19. Szyba \Vi1old
PRZYBYLI
Jaroslaw Plichta. Krzysztof Papuga
i Marcin Kamiński (wszyscy Pelikan
Łowicz).

UBYLI.
Arkadiusz Gnh1 (<Io )Umorów starszych Pel ikana Lowicz), Kami I Lewandowski (Tur-Serv1sco Jak1orów), Grzegorz Czcrbnink-GKS Lyszkow1cc, SyJ.
wester Grzanko. Adam Florczak i Mar·
cin Urbański· zakończyli karierę .

Edyc~.i Wł-Polna' tygodn.:11.'.•m .w.eid z Głowna i SttyUwa·

TyOOdf\ik Zoem. t.owick.e1
' NOWY
pocztowa Gł Rtelt'(q.1 wlOW"Cl\I. Redel9'Urcl

wadzenia do IO „oczek" 1 dolo pewien
spokój co do końcowego wyn1~u lcJ po·
tyczki. w tr?.ec1eJ cz~ścl TI1undcrsi pró·
bowali jcsi:czc wnlczyć o poprawę wyniku. ale nic. im z 1ego nie wy,zlo. Co
prawda w 25. llllllUCIC ~hht.yh SIQ no 8
pun~'lów. nie dalej bylo jut lroch~ go·
rzcJ. Os1a1cc7.n1c przcgrnh om to spo·
1kanic 50 :67, ale nie mum\ ~•ę w•1ydrić swojej postawy Gdy nab1ort1 w11;.kszcgo doś\\~odcun1n. to mogą byc b3r·
dlo grożni i być mo1c post3r•Jll s1~
o jakąś małą sensację
78JS
I. GOK Zdimy
69.47
2. PC M111Bo
67:50
3. R•kiety
54:53
4. ZXP Bcłfmk
5l:54
S. Asthma Attack
S0;67
6. Thuoders
47:69
7. Zadtn Łowicz
35:78
8. TKKF ,.Ksi~zak"
Pierw<zym liderem najskuteczniej·
szych strleków zos1al Robcn Kuchnrck
(GO K Zduny) - 26 punk1ów. Po 25
punktów zaliczyli: Jacek Fllińskl (GOK
Zduny) i Adrian El-Ward (PC-MarDo).
Najcelniej zn trzy punkty rzucał Pa·
wel Kuu (PC-MarBo). klór} trafił S
razy. O JCdno trafienie mnicJ na swoim
koncie ma Robert Kucharek
Drug• kolejka spo1kati zostanie rozegrana w niedziel~. 26 marca. a zmierzą
się w niej: godz. I 2.00: rC-MarBo
- Rakiety, godz. 13. 15: GOK Zduny
Thundcrs Ecłchów, godz. 14.30: ZNP
Belferek-TKKF Ksi~tnk 1godz. IS.45:
Żaden Łowicz As1hma Annck .
Sławomir Karmcli1a

Wy<!a;e oricyna

W .<obotę :ai11a11•~'"'"'1J/(J rQZRIY'l'ki taki" 11 lif{a A LK·i. u w mcc:u olll'urtic
Comea pnlm11a/a Zads:c

~łMlóQOI .}Iowy tow:.cunm·

wo;c.cn Wa~kl (reda\tor nac.ułn)'). Ewa MrZYOfOd·Wa·tgół"ska (łd.rctan tecaa.ep:). Drle:nflo'\ane

uł.Gr8ioo..a

łkt)oW

2 - tdJfax 837·4&-57. 3dres Ol.a koreaPOftdOMJ•·
99-400 t.owicJ.
Mare-n A K~rł\J . Paw„ A. Ooł•rttk (sPoct). To~s~ Sat101. """-• Jatc:ult. JoaMł

Szymaf\adi M rotlawa Wot~ ł(Qb'!~ Stale współptacu,t np 11t10 W1ł0k:I U-nKUk {k.ron..<a pol1cy;n1). Reneto P echut (kierown < oc:kfz.iał\I w Głowni•). Index 326097 • c:tocycZ)' s .c. .R\łen" R~a<eja r...s:tneg• sol>!• prawo ztnlany
1)1ul6w nadl)łanyc.h c.eUtow oraz dodawama śródtytułów OGŁOSZENIA I REKlAMY p~cmy tf:lełOftJCllb• i faxtm {„ t lł•x 837-31-51) -.ib 0$0oiśel.e w u.rru '90Ntń. ul Podrieaflił 2 codziennie w godz 7-18. w sobolr 1· 14 w
Głowni e ul Swoboch1 4. pn .pt od 10.00 • 16.00 OGŁOSZENIA OR08NE. przrł"!owane s.ą taJcte w iM~h P'Jł"l"'1Kłl. wym onionych na strcn.;e 1. Sk!ad tekstu wtasnr ONk P0tuaprtne ap z o.o . lOdl.. ut Skoruplu 17/19

I

SPORT

23.03.2000 r.

nowy WWICZANIN

e

e

SPORT

e

SPORT

Piłka nożna

SPORT

31

- ,a/egłe mecze 19. kolejki /li ligi

ROZWÓJ doskoczył

do liderów
\V listopadzie 1999 roku nie udało się
mzcgrać dwóch meczów 19. kolejki lLI
ligi pilki nożnej makroregionów Jódz.

Nicpókuntmy dorącl zrupóJ TeclmlJ.:um w Zdwiskiej Dąbrowie walcz..\1n mistrzostim lowicza w piłce siatkon·ej

Piłka nożna

- przygotQwania KS „ Pelikan"

WEWN~TRZNY
• „CZERWONI" - „ KOLOROWI" 3:5 ( J:t);
O: I - Roberr Stankiewicz (24), I: I
- KrzysztofSkowroński (28), I :2 Gro:·
gorz Piecbna (52), I :3 - Michal Adam·
C'Lyk (55), 2:3 - Marcin Owczarek (57).
2:4 - Piechna (69), 3:4 - Piotr Gawlik
(73), 3:5 Grzegorz Łopata (76).
..Czerwoni": Nowogórski - Piusiliski.
Woloczcwski, Gawlik - B. Plichta. Olszewski. c,.ec21<0 - Gr.cywacz. Owczarek.
„Kolorowi": Sowiński- Walczak. Lukawski. Konieczny - Nowacki. Stankiewicz, Łopata, M. Plichta - Adamczyk.
Picchna.
Boc-tki, 18 marca. Nie doszedl do
skutku sparing z lódzkim Startem. Go·
~ie w ostatniej chwili zawiadomili ło
wicki Pelikan. że nie dojadą n~ spotkanie. W :związku z 1ym rrencr Zbigniew
Niewiarowski podjąl decyzj~. by roze.
grać spotkanie wcwnc:uzne. Podzieli I on
19 za.wodników na dwie ekipy. Mecz ro·
zegrano w J30C'tkaeh. a dwudziestym za-

SPARING

wodnikiem był gracz tamtejszego Gra·
nexu - Zbigniew Konieczny.
W spotkaniu tym testowany byl To·
masz Wołoczewski, młody stoper .Kasz.
telana· Sierpc, nic grali natomiast lekko
konwzjowani Tomasz Styszko iTomasz
Szcześnia k. Lepiej tę potyczkę rozpo·
czę li 11Kolorowi'\ którzy w 24. minucie
po akcji Grzegorza Piechny i strzale
Roberta Stankiewicza obj~li prowadze·
nie. Cztery minuty póżnicj padło wyrównanie. Piłkę w pole karne po ziemi
dośrodkowa! Piotr Gawlik. a w~lizgiem
pilk ę do bramki wpakował Krzysztof
Skowroński. Dwie minuty później
„Czerwoni" mogli prowadzić, jednak
strzal z wolnego Maciej Sowiński spa·
rowal na s lupek. W 33. minucie Picchna podał w pole karne do Stankiewicza, ale były gracz Unii strzelił zbyt lekko, by pokonać Roberta Nowogórskiego. W ostalniej minucie lej części gry
„Siamę" sprawdził jeszcze Oańusz Nowacki.

Kadra KS „Pelikan"
wiosna 2000:
• !Jumk!!rze:
I. Nowogórski Robert
2. Sowiński Maciej
• Obroi1cv:
3. BrtM.ka Micbal
4. Gawlik Piotr
5. Lukawski łrcncru ~z
6. Piu.~iński Micha!
7. S1yszko Tomai;z

1978.03.20
1980.02.22

Robert Slankiewicz (Świl Nowy Dwór).
Dariusz Nowacki (Unio Skierniewice)
i Michal Piusiński (Pe1ro Ił Plock).
UBYLI:

Bogdan Jóźwiak, Rado<law Kowal1983.10.10
1981.10.03 czyk i Krzysztof Stocki (wszyscy RKS
1975.07.27 Radom•ko), Jarosław Plichta, Murein
1977.07.20 Kamiński i Krzysztof Papuga (wszyscy
1974. 10.27 Huragan Bobrowniki), Lcomir Tcixeira
Lucio i Marcio Paiva Ribciro (obaj Pio• Pomocnicy:
8. Czcczko Dominik
1979. 10.03 trcovia-Ptak), Maciej Dcmich (Polonia
1966.06.11 U Warszawa), Jarosław Sosryóski (po9. Łopa1a Grzegorz
IO. Nowacki Dariusz
1965.05. 13 wrót do Ceramiki Opoczno · szuka klu·
11. Olszewski Sławomir 1974. 11.10 bu). Lukasz Laskowski (powrót do Gór·
1978.06. 12 nika Łęczyca). Tomasz Knap (Marko
12. Owczarek Marcin
13. Plichta Bogdan
1978.04.30 WKS Wieluń). Maciej Kolos (koniec
14. Plichta Michal
1983.04.04 kariery) i Grzegorz Majchrzak (asystent
IS. Skowroński Knysztof 1981.0J.26 trenera • Astra Zduny).
W KRĘGU ZAINTERESOWAŃ:
16. Szc7.efoiak Tomasz 1974.10.31
Tomasz Włoczewski (Kasz1elan
17. Walczak Jarosław
1979.03.30
Sierpc. 1977.12.26), Krzysztof Ambro8 Nanastnky:
ł 8. Adao1cz)•k MichaI
1979.05.16 ziak (Orzeł Nieborów).
DZ/Al.A CZE:
19. Grzywacz Marcin
1982.02.07
Prezes: Wiesław Dąbrowski. wicepre20. ł..ugowski Dawid
1980.05.21
21. f>icchna Grzegorz
1976.09. 18 zes ds. pilkf nożnej: Krzysztof Haczy22. Stankiewicz Roben 1972.03.13 kowski, kierownik klubu: Krzysztof
Olko, trener drużyny: Zbigniew Niewia·
PRZYBYLJ:
Zbigniew Niewiarowski (!rener. rowski i kierownik drużyny: Andrzej
M iziołek.
Mień Lipno). Grzegorz Łopata i Grze(pad)
gorz Piechnn (Ceramika Opoczno).

O: I

·Jarosław Fliśnik

( 12). 0:2 • FliI :2 . Grtegorz Wisełka (35).
I :3 · Sławomir Mogilan (45).
a GKS U Bełchatów • PLOTRCOVIA-P'.IAK Piotrków Trybunalski 1:0
(0:0).
I :O · Waldemar Sokól (~ 7) .
Po 111L.-wie d11rży11y podtmO: w uawia·
sie miejscepo popned11iej kolejce. i/o#
meczów. p1111kt)\ s1os1111ek bramek. llosć
;wycięstui remisów i porażek ora: ilo.~ć
meezóa\ p1mkrów I s1os1111ek bramek
11· mec: ach 11 siebie I na wyja:dach.
śnik (31 ).

kiego i śląskiego, a zaleglości te wyrównano w oslatni weekend. Do prowa<IZĄ
cycb zespo łów Zagłębia Sosnowie~
i Unii Skierniewice, które dzieli tylko
jeden punkt różnicy, doskoczy! R.o:<wój,
który jc<lnocze$nie potwierdzi! chyba
chc<ć wlączcnia się do walki o li ligę.
19. kolejka fil ligi:
a GKS Jasrrzębie • ROZWÓJ Ka·
towke I :3 ( I :3)
Tabdn po 19 kolejce Ili ligi·
I. Zagłębie Sosnowiec (1)
19 42 38:17 13.3.3 10
2. Unia Skierniewice (2)
' 19 41 3S:IS 12-5-2 IO
19 38 28:15 12-2·5 IO
3. Roz• ój Katowice (3)
4. Lignornat Jankowy (4)
19 31 30:21 9-4-6 9
5. Górnik MK Ka1owice (5)
19 30 22:14 8·6·5 10
6. Pelikan lowiu (6)
19 29 31:31 8-S-6 10
1. WlókniarzKoru1antynów (7) 19 27 27:27 S.J-8 IO
8. Mieli Lipno (S)
19 2~ 29:35 8-2·9 IO
9. CKS C:ieladź (9)
19 25 15:20 6-4-8 10
IO. Start lnle1$0lar Łódi (IO) 19 25 23:29 7-4-8 8
11. Warta Z:iwiercie ( 11)
19 24 22:25 6-6-7 9
l2. GKS li Bcłcbaló"' (13)
19 23 28:24 6· 5·8 IO
13. O<l!a li Opole (12)
19 2J 20:21 6-5-8 9
14. PiQtrco•ła·Płak (14)
19 22 16:19 6-4-9 9
15. Marko WKS Wieluń (15) 19 20 16:31 4-8·1 9
16. Astra Krotoszyn (16)
19 20 27:34 6-2· 11 9
17. GKS J~trzębie (17)
19 16 16:26 3.;.g 10
18. Aluminium Konin ( 18)
19 Ił 12:34 3-3·13 9

25 27:5
22 10:7
24 16:8
22 19:6
18 12:6
19 15:13
17 16:11
20 18:16
_, 14:7
16 10:6
li 15:15
18 17:6
12 11:8
14 20:8
12 9: 11
15 17:13
li 10:12
7 5:13

,,

17
19
14
9
n
10
10
6
2
li 9
10 13
9
9
9
IO
9

9

s

11:8
15:8
12:7
11:15
1o:u
16:18
11:16
11.19
1:13
13:23
8:10
11:18

IO Il 9.13

10 8 6:11
IO 8

. '"'\

7:20

JO S 10:21
9
6:1 4
IO
7:21

·Terminarz K.S. „Pelikan "
- runda wiosenna 199912000
25 marca
01 kwietnia
09kwietnla
15kwkltnla
19kwietnia
26kwletnla

Druga polowa była znacznie ciekawsza. W 52. minucie Michał Plichta za.
grai do Nowackiego. który momentalnie przedlużyl podanie do Piechny. Były
zawodnik Ceramiki Opoczno strzelil
w !ZW. krótki róg i· „Czerwoni" prowadzili 2:1. Trzy minuty później z lew;;j
strony uderzy! Grzegorz lopata, a pi·
lka trafiła w slupek. Doskoczy! do niej
Michał Adamczyk i Nowogórski musial
po raz trzeci wyjmować piłkC( z sialki.
W 47. minucie w zamieszaniu na polu
karnym kontaktową bramkę zdobyl Mar·
cin Owczarek. W 69. minucie swą dru·
gą bramkę w tym pojedynku zdobył
Piecłma, s1rzelając z 4 metrów do pustej
bramki. W 73. minucie ..Sowa" Sowiń
ski popclnil błąd w wyprowadzeniu pi·
lki. Przeją! ją Marcin Grzywacz i idealnie obsluzył Gawlika. który nie dał szans
bramkarzowi ,,.Kolorowych''. \Vynik wc\Vll'<ll"'l..OCj gry usmlil Łopata, który srrzalem po ziemi po raz piąty pokonał Nowogórskiego.
W sobotę Pelikan inauguruje rundę
wiosenną, O<lsi pilkarze wyjeżdżają do
Wielw1ia na mecz z tamtejszym WKS
Marko (godz. 15.30)
Kr=ys=tofOlko

29kwietnia
03maja

IW
/SI
/Śrl
/Śrl
/SI
/Śrl

/!iii
/!iii
/SI
/!iii
/Śrl
H
H

06maja

13maja
20maja
Z7maja
31maja
04<291WCa

11CZl!IWCa

Młode

IS/
/S/

k1>s:ykarki : SP 4

/oll'ickiego.

15.30
15.00
11.15
13..00
17.00
15.30
16.00
11.00
17.00
11.00
17.00
17.00
17.00
16..30
16..30

Paweł
17 marca. W 5. wmieju
z cyklu Gr4nd Prix Lowicza w dartsie
przed specjalnym automatem dog.ryza.
brakło dotychc1..asowego lidera 1egorocznych rozgrywek -Macieja Wójcika.
Fakt ten wykorqstalo aż trzech ••sta łych
bywalców'" OSiR·u, którzyprtc-skoczyli
go w klasylikacji generalnej: pierwszy
j est 1emz Maciej Turski. a cztery punkty mniej ma Paweł Kuza. W os1amim
turnieju Ku1.a od robi ł do Turskiego ko·

Pelcanto.W:z-~

GKS li Belchal0w- Pelikan
Pelcanl:i:Mi:z-v.tilirmKonstnyn:iw
Piotrcovia-Ptalc - Pelikan

Kuza w

....,

~~

Rozwój Katowice- Pelikan
Pelikantowicz-OdraOpole
Aluminium li Konin- Pelikan
Pelcanto.W:z-wartaZav.Aertie

oka:a~1· się

11ajlep.<2e w misrnostwach powim11

O zawodach iych więcej za rydzle1i.

Dart - 5. Turniej Grand Prix

Łowicz.

WKS Marko Wieluń - Pelikan
Unia Skierniewice - Pelikan
Pelikan Łowicz- Mień Upno
MKGórnik Katowice- Pelikan
Pelikan Łowicz-CKS Czeladź
GKS Jaslnębie-Pelikan

Łowicz

końcu wygrał

5. trmriej GP lowir:-dl:

I. Paweł KUZ3
4
4 8:1 16
2. Maciej Turski
7 l 10:5 15
3. Jacek Lebioda
~
2 4:5 14
4. Waldemar S?.l11p
4:~ 13
5. Adńan Wójcik
3:4 12
Waldomar Sokół
2:4 12
7. Piolr Pernak
1:4 IO
Jakub Lebioda
0:4 10
9. Jacek Pytkowski
1:4 s
2
Kltnyjikacja po 5. mrnieju <iP Lawic:a:
lejny punkt. wygrywając; z nim pewnie I. MaciCJ lursli (2)
14
w fi nak 2 :0. Trzecie miejsce. ?.a.równo 2. Pawel Kuza (3)
70
w 5. turnieju, jak i w klasyfikacji genc- 3. Jacek Lebioda (4)
64
4. Madej Wójcik (I)
62
rnlncj, zajmuje Jacek Lebioda.

S. Waldemar Sokól (5/
60
6. Adri3ll Wójcik (6)
56
7. Jakub Lebio® (7)
SO
8. Waldenm Szkup (li)
23
9. facek Pytkowski (9)
20
Io. Jerzy Cipiński (8)
13
I I. raweł Gł•iik (9)
12
Paweł Orzechowski (9)
12
13. Piotr Pernak. (·)
IO
Kolejny turniej Grand Prix Lowic1.a
rozgrywany ~dzic w hali OSiR nr I
w pia.Lek, 31 marca 2000 roku, a jego
początek jak zwykle o gQd,_ 18.00.
Pamd A. Doliński

--
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ŁOWlCZANIN

Koszykówka -1. kolejka I ligi łowickiej ALK-i

DEBIUT THUNDERS
BEtCHÓW
ł~on'icz. 18 moren. W minionq sobo·
tę dokończon:i 1.os1ała pkrwsLa kolej-

ka spotkan pierwszej hg1

Siatkar:l! LZS Retki tym mzem wygrtJli b11: pY1J//le111ów
Piłka

siatkowa - 5. kolejka Amatorskich Mistrzostw Łowicza

4 7:69 (42 :24)

.z kompletem·zwycięstw

l..o"1cz. 16-17 marca. \\'pierwszym
spotkaniu 5. kolcJk• spotkał się lider z
•..: outsiderem. Wydawało si~. ł" TK.K.f
•• Księ7_nk„ nic powinien mieć najmniejszych probłcm6" , pokonaniem Grubej
Berty, ale w rzeczywistości tak nie było.
Z minuty n.i mi nutę gracze ostamiego
zespołu ro1kr~cah ;i~ i. jak stwierdzi!
po mcc111 Wo)cloch Wi ęckowski. gdy·
by me..:, 1.:11 trwał dluiej. tn jego ekipa
~traciłaby 1.apcwnc seta Ostatecznie li·
der wygrał 3:0. utrrymująe pierwszą pozycję. W pitttkowych spotkaniach nie
było n1cspod„unek. PiąteJ porożki domał zespół Płom1cnia i jako j•-dyny ze
""Y'lk1ch ekip me zdobył Jeszcze seta.
Sensacyjnie roLpoctęlo się spotkanie
"icelidcra ze Zduńskiej Dąbrowy z Ul·
11m.1 Thule. ale " na.~ępnycb setach górą
byli 1ui faworyci tego pojedynku. DoSć

lot"e zwycię.l\\o n:1d solidnym 2BMT
odniósł Belferek 7,.a" 1i>clł ,cspo1 Pr.cy·
ąło<c1-Robkoł, który gr.ił bez ,.strank·
Omianowskiogo, Marcina
Palczaka i byl tylko tlem dla ..Kumpli
S,arika''. W O<latn11n JlOjCdy»~'U faworyt LZS Retki polunał pewnie Plażowi
czów 3:0.
5. ko/cjktt AMl:
• Glł U aA BERTA - TKKF
ń„ Michała

„KSit;żAK" 0 :3 (7:25, 20:25. 22:25)

.•Gruba Berta„: Jacek Pytkow$ki,
Piotr Kuletn, Morc1n Pi~to, Andrzej Pą
gowski, Oarius' P) tkuw>ki. MańU$L
Frątcmk. Krzy<.ctofSkowroóski. ~1arek
Lcwandow>ki i Jacel Banochowski.
.Kst~tar Waldemar Szkup. Marei<
Kr•Jewsk1, R} vard Morulka. Marcin
Zw1cn. Cezal') 7.nyk. Wojciech Wicc·
l.o..,sl.i, Andrzej Franczyk. Paweł An·

Judo -1. eliminacja MP kadetek I kadetów

Bardzo obiecuiqco
Lód1. 18 neorco. Dnrd10 obiecująco
ro.1pOC1~li >M'ij udział " pierwszych

ehmmaciach reg1ooaloycb (woje"ódT·
two łód1k1c 1 ~więtokr1y~kie) do MiStrZO>I" Polski kadetek 1 lrodetow. za.
wodnic~ M~S .. Lryw„ Łowicz.
\:a ob1cbach Lódzlncgo Policr.jncgo
Klubu SJlOrtowcgo =kotmctc biła się
Karolina Kosman. która" wad<:e do 57
kg wywalczyło bardzo pewnie pierws:re
micj~cc

Lowicnmla. os1a1nio co praw-

da walczyła w kategorii do 52 kg. nic n:1

wadze <lk:Uoło się, że waży o dwa kilo·
gromy wi~ccj. Nit było sc11s11 zbijać wagi
· powiedział trener Macie) Sikorski.

Kolejne pierwsze miej>ca wywalczy.
li także Pewel Gruz.tel w kategorii do
55 kg (toktc walczył z dwoma kilogramami niedowagi) i Antoni Rogowski·
Tylman " wadze do 42 kg. a Sebastian
Siekierski był" "'ojej ka1egoń1, do 46
l.g. drugi
Był) 10 piernSLe eliminacje z trzech.
lt6rt będą rozgl)'\\'ane pczcd grudniowymi Mistrzostwami Polski. Ich wyni·
ki i •posób, w jaki lowicLanic wałc'q l i
wskA.zują n11 10. że cała czwórka ma
ogromną wans~ wywalczyć na nic
awnn ~.

Praktycznie teraz wystarcząjuż tr.re-

J\fimo to wygrała ws.:yslkre n:u/ki i Jo cie miejsca, żeby zdobyć odpowiednią
pr::ed e:asem. Żadna walka 11ie tno·a/tJ he?~ punktów.

dht!ej ni± ki/kmw.icie sekund.

Paweł A.

/Jóli1iski

Żaden: Pawcl Woś 22, Rafał Gntfu
Mańus, Sekalski 4
i Marek Mucha 2 oraz Mo.nusz Kapu·
sta .i. Piotr Kapu>!~ 2 i R. p,ieindnela.
Marllo: Adrian 1:1-Ward 25 (2x3).
Rafał Gajda 8 (Id). Scba>Uan K0>enda 3 I lx3). Konrad \V1elemborek 2
i K17J1sztof Jankowski S ( IxJ) onu Pa·
wel Kuin 20 (5x3). Sł~wom1r LtnkOW·
ski 1, Rafal Wójcik 2. Pawcl Jaokuła 2
i Kuba Łebski. Pr7ed tym meczem 111oź·
na było liczyć na niezh1 ko>4ykówki;.

7, Marcin PicU\ 6,

tosik. Karol K0>TI10•»k1. Jacek Podlefuy. Stanisła" Ulanowski

.Sol.61„ Edyta Anioł. KaU\17}'113 Dymek. Tomasz Charążk3. Grzegorz Demczuk, Gr,cgor, Ko,mo•«k1 1Ja~'Ub J~
drzcjcwski ornL Jounnu Krus,ynska.
Halina Russck i Arkndiusz Murszałow·
ski.

HURTOWN I A „SOKÓ L''
•
• Pl..OM IEŃ 3:0 (25:7, 25:23, 25:16)

Lekkoatletyka
. .Sokół": Edyla Amol. Katar7yna Dy·
mek, Tomasz Chanifta. Grzegorz Dem- 1. Mistrzostwa Województwa Łódzkiego LZS
czuk.. Gm:r:or, Kosmowski. Jal.-ub Ję
drzejewski, JoaMa Kruszyńska. Halina
Russck 1 Arl<ad1u._<1 M:mzalowskt.
Spab, 9 marca. Na obiektach C'cn· mując w biegu na I 500 m 1d«ydo„a·
Płomień: Monika Slup>lut. Alehandro Zar1)1i,ka. l"ona Michalak. Seba- tt11lnego Ośrodka Sportu " Spale roz· nic picrwS?e miei,cc, cl.ll<cm 4 39. 17
medal w biegu 1t1
stian Dudek. Adnan Pelka 1Luka.'V: Lc- grywllllc b) ły I. lłalowe Mestrzostwa min. Kołejn}
lonkiewicz.
Wojcwód7twn Łódzkiego Zrzeszenia 1500 m "Y"''lllc1yłn także Agnles 2ka
ludm'e Zespoły Sponowe w lckkoatlc· Kęd.ziora. która 1dobył3 n1ezly en•
tyce. Rozgry'"1ne one były w dwoch 5:07.19 min. Jej siosll'O • Ewollna K9·
Następna kolejka Ili ligi:
katcgońacb wiekowych: do lat piętna· dziora byla 1 c'"'"'" 2:41.17 111111. trze·
stu {uczniowie v kó l podstawowych cia w biegu na 800 m, a Jeszcze jed~'tl
Teraz na wyiazdy
brązowy mednl wywulczylnMagdalena
Pierwsze wiosenne mecze Pelikanf i gimna,jalnych) orn1. Jl()wyżcj lat pi<;t·
prowadzony prze? 1rcncmZbigniewa Nie- nasi u (uczniowie ~7kół JlOnndpodstawo- Pietrasik, któm Llljęł n trzecie n1icjscc w
spńncie na 60 m (8, 72 s). Natomiast
wiarowskiego, rozcgm na wyjaidach. wycb).
W młods1ej kategorii i 1>odopiccz- Michał Rosiński wywalctyl w biegu n•
W najb liższą sobot~. 25 marca. lowic-Larue zagrają w Wieluniu z Marko WKS. nych trenera Mieczysława Siymajdy 1500 m, z c1..nscm 4:38.62 min„ niclu·
a mecz ten rozpocznie sir; o godz. l 5.30. i UKS .Błyskawica„ Domaniewice biane przez sponowcó", ~'"""" miCJ·
(f'<ld/
Kolejny mecz zapowiada su;jcszczc cie- stanowa! jcdynic t ukau Fabjański, .f.l!J· sce.
kawiej. bow-iem w Skicmi1:wkacb Unia
podejmowała h<d71e Pchkano. n to spotkanie ro'!ll')'"anc t.;W1e" kolejną soboti;. I IC\\1ctnin
W innych ml'Ct;l('.h 20. kolejli w weekend. 25-26 nwca. zagrają: Astra Krotoszyn • Umn Sk1em1ew1cc. St~n lnrcrsolar 1.007 ·Mień Lipno, Wana Zawiercie
. Górnik MK Kotowiec, Aluminium
Konin • ('KS C'1ćl ndź, Odra Ił Opole
• GKS Jastrt~bio, Ro1wój Kat<>wice. Zaglc;bic Sosnowiec. Lijlnomnt Jankowy
• GKS U Bełchatów i Piotrcovia-Ptak
· Włókniarz Konstantynów L.002.ki.

Dwa razy

złoto,

dwa razy

brąz

''°'>'

lniciatywa Dealerów Daewoo

Lanos i

· pakie OC,

(p)

-G I

Szachy

Wygrał

w swofei
kategorii wiekowei

/.a1<0011ln .\IKS „Zl;iw·· barrkodohr~ "}/IOdli ><'lńtl:lachclm11nacjach. Obok
trr:n<'IYJ Moc1c/a SfkorskiCRO Karolina Kosma11

łowickiej

ALK·i. W szcrcguch nnjleps.lych amatorskich ,cspołc\w ko•zykarskicb Low'i·
cza wystąpił Tbundcrs Bełchów. Debiut
nic wypa<ll 2hyt okazale. MJodzi koszy·
karze z Bełchowa. cboe ",mocn1eni
tIZeeioligowcem, Marcinem Oanychem.
nie sprostali Rakietom. ulegając im
50:67.
W drugim mccni sobotniego popołud
nia zmicnyły się lCSpofy Żaden Lowicz
i PC-MarBo (dawny Gutcnów). 7wy~cięsko z tego J)Qjedynku wys1.li ci dru·
dzy, co dało im drugie miejsce w 1:1b<łi
po piciwszcj seńi •potknie.
I. kule1ka I ligl lowicklcj ALK·i.
• ŻADEN Lo\\lc:t - PC-MarBo

Spotkaly si~ ws7.nk .Gespoły. w szeregach
których wyst"pujc wiciu bylych lub
obecnych kos1yk317J1. O~btścicjednak
byłem rozczarowany po>t•wą ,.arówno
jednych. jak i drugich. Zwła;zcza za·
wiedli 1.awodnicy f>C-MarBo. mimo 4e
odnic:Słi zwycięstwo. Ale tneba przy·
znał, że mieli momenty całkiem dobrej
gry i byłiśm) ś"·iadkam1 kilku akcJt
godnych uwagi (wsady Adriana El-War·
da. czy ccłoc rzuty rn t17)1 punkty .Pa·
wła Kuzy). Jei;zcze "iększc rotctllJ\l\\3·
nic 1o gm chłopd<o" Rafała Graikt Cimlt
chaot)'l:Zllie i mato skutecznie. Ale może
po kolei. Pierwsze punkty mcc1u zdobył
El-Wani, ale odpowicd7 1.c~polu Żaden
była narychm1astowa. Celnie 1mfill Pa·
wel Woś i Marek Mucha, i to ooi obj~li
prowadzenie. W odpowiedzi •. lniJką„
popisał się Sebastian Kosenda. dwa
punkty dolo7ył (IOnownic Adnan 1zro.
bilo się 7:6 dla MarBo Nast~nc dwie
mmuty natc7.ą do ko$zykarzy żaden.
Dwa udane zagrama Marcina Pi,ty Ul'a7
j«lno Grożki p<m,nla 1m ndskoczyc na
pięć _oczek" Ale b)IO to "">'lko. na
co było ich sine " p1cl'\\\7CJ l·w:in:ic.
Nie trałiłi oni JUŻ ani razu, nutumu1>l
1cb rywale zdobyli d1kwi~ć punktów.
co pozwoliło 1m zakońciyć picl'\vs1ą
k wanę zwyc ięstwem 16: 12.
dok. "" str: 111

Tunk. 19 mare-A. Lowiccy SlllChiSci
• Zdzisław 1Paweł Orzechowscy, wzięli
udział w 2. Turnieju o Puchar Star<>Sry
Tureckiego. Najlcps"ym , 6$ ,.nwodni·
ków okazał sir; Dawid Janauek (Polanin Strz:ilkowo). który ldobył 8 punktów.
O jeden punkt mniej ~kompletowa! inny
mistrz mi<;dzynarodowy. M i rosław Ma·
ciejewski {Konin) 01u lrLeci w kłasyfi.
kacji generalnej Sławomir Smagalskl
(Górnik Konin). At sic~ punktów 1gromndził mtomiast Z<Wsł:"' OrLccho"-ski.
któiy został sklasyfikowany na l I. miej·
scu. Jednocze!.nic łowiczanm okaal się
tlllJlepszym w katc11om \I.teko" CJ powy1ej 40 łaL \atomi»t Jego >YO - Pa" eł
idob}ł ) punktÓ\\ I O>lall'\'ZlllC lllJął 13.
(dol)
mtCJSCC.

ul.

ELCAR Sp, z o.o. 96-100 Skierniewice
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Łowicka

