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Dziś

po raz drugi mac:ie Państwo
jest nią
alrakcyjna niespodzianka z branży
AGD - jesli odnajdziecie jako
pierwsi reportera Radia Plus pracującego na ulicach Łowicza Gdzie
go szukać? Patrzcie na mapkę
na slronle 10 tego numeru NŁ
okazję zdobyć nagrodę · a

I 00°4 własności
polskiej

Łowickiej

NARKOTYKOWY DEALER

ZA KRATKAMI
Jedenaścietlzia/ek amfetaminy znalazła w środę, 5 lipca o godzinie 13.30

grupa specjalna policjaorów J. Lowicza
i Lodzi podczas zatrzymania i przeszukania mieszkania u dziewi~mastolemie
go Patryka G. z Lowicza. Na podstawie
zebranego

Tablice syg11alk11jące objazd sąjui przygotowane

cięiarowych
będą obiazdy

Dla

materiału

dowQdowego

przedstawiono mu zal'7.Ut o czyn z arty·
kułu 43 pkl I i 48 pkt I Ustawy o Przeciwdziałaniu Narkomanii czyli zarzut
posiadania i wprowadzania do obrotu
narkotyków.
To by/ po prosw de11ler narkotykowy.
Jesteśmy w trakcie ustalania.' odjakiego
czasu działał; ile narkorykó.._v w tym czasie sprzedał. Należy jednak sobie zdawać sprawę. że ro co 11sl!Jli111y i ::weryfi·
kujemy, to będzie wierzc/10/ek gó1y lodówej... • dowiedzieliśmy sic w lowickiej Komendzie Powiatowej Policji.
Wobec podejrzanego Sąd Rejonowy
w Lowiczu na wniosek Prokurarury Rejonowej zastosował tymczasowy arcs21
na okres trzech miesięcy.
Patryk G. mieszka w Lowicru. uczył
się w jednej ze szl<ół średnich w Skierniewicach. Zarnymany i:ostał we wła·
snym mieszkaniu. Policja od razu wkroczyła do mieszkania z nakazem przesru·
kania. Właśnie Medy znalezionych zostało, posor1owanycb do plastikowych
torebek (dealerek) i w nich przygotowanych do sprzedaźy, jedenaście dziatek
amfetaminy. Podejrzenia policjantów,
że jest 10 wł:aśnie 1en narkotyk. potwierdziło specjalistyczne badan.ie uzykochemicwc.
Razem z Patrykiem G. pr2ebywali
w mieszkaniu dwaj jego koledzy. Jak
ustaliła policja, nie byli oni w 7.aden spo·
sób związani z procederem sprzedaży
narlcotyk6w. Wcześniej jednak r6wnicz

Pod koniec bieżącego tygodnia lub na o długości 99 metrów. Wykonawcą robót
jest konsorcjum dwóch fum: Przedsię·
zamkni~ty dla ruchu zostanie most stał)' biorstwa Robót Inżynieryjnych Zakład
na Bzurze w ciągu drogi krajowej nr 71 - Prefabrykacji Mostowej Sp. o.o. z Kaa więc w ulicy Prymasowskiej w Łowi· towic i Przcdsiąbiorstwa Usług 1Cchnicznych INTERKOM spółka cywilna '2. ZaOd tego momemu ruch będzie odby- wiercia.
wa! się po moście tymczasowym postaRemom mosru stałego będzie polega!
wionym tuż pr.ey moście przeznaczonym na rozbiórce płyty mostu, podniesieniu.
do remontu. Zgodnie z zawaną umową Mprawic i zabezpiccz<!niu antykorozyjremont mostu sta.lego powinien zakoń nym konstrukcji sialowej dźwigarów, wyczyć się do 31 października bieżącego mianie łożysk. wykonaniu nowej żeli»
towej płyty pomostu, ułożeniu nowej izoroku.
· Przez most tymczasowy będzie odby- lacji i nawierzchni, monlllŻU 00\\()'Ch ur/Jl·
wał się ruch dwuk.ien111kowyz ogranicze- dzeai dyła1acyjnych, ut7,ądzeó odwadnianiem dopus7.czalnej masy całkowitej po- jących, bańerochronoychsztywnych i najazdów do 301on. Pojazd)' ciężltie powy- prawie podpór.
żej 30 ton będą kierowane objazdem przez
Wścieklizna
Nowa pł)ll.1 pomostu zos1ala zaprojekKrośniewice (skrzyżowanie dróg krajo- towana na obciążenie klasy A. czyli 50
wych nr I i 2). Most tymczasowyjest wy- ton. zaś nośność ustroju niosącego zespobudowany z wykorzysmniem konsuukcji lonego (plyta z dźwigarami stalowymi)
Kolejne rejony w powiecie łowickim
przęsel składanego moslt• woj•kowcgo według obciążenia na klasą B, czyli 40 zostaly umane przer,wojewodę łódzkie
{mak) go jako zapowietrzone i zagrożone
typu MS-54. Jest to most tr'yprz~lowy ton.
początku tygodnia przyszłego calkowicie

„

=-

w Bobrowei

wścieklizną.

BIOENERGOTERAPEUTA
Łowiczu

= ytaj n a str. 5

Uchwała zwiększająca ilość punktów
sprzedaży alkoholu w Łowiczu podzieliła radnych,
także wewnątrz najważniejszych klubów

opublikowana, sim. więc .<ięjeszcze nie cieszymy. Tntdno
jest 1111 tei wyrazić opinię, czy ogólnie Iran·
w Lowiczu i omawiana przez nas uchwala Jlowców, u nawet 11biegających się
zwiększającą limit punktów sprzedaży o koncesję, ucieszy tak zwiększenie Umilu
napojów alkoholowych zawierających (J 100%. ponieważ przyczyni się rn
pow. 4,5% alkoholu z 30 na 60.
do spadku sprzedaży w poszczególnych
Tymczasem do chwili zamykania tego p1111ktad1, tym sam.wa do spad~1t oplacalnumeru Nl do burn1istna wpłynęło już 11oscl. 11 w lw11sekwencji tlo wycofania się
10 wniosków o wydanie koncesji na umo- przez 11iektclre podmioty z koncesji. która
żliwienie sprzedaży tego asor1ymenru. Sf)Qro kosztuje. Mam 1tatl:ieję, że nam się
Wśród wnioskodawców są m.in. dwa be,fzie la spr:.edai.oplacala.jesreśmy<!u·
ma~ety dzialające na terenie miasta. Otl- iym $klepem i' myślim)~ że pos:zenem'e
kqd działamy 11t1 rere11ie ł,nwicza Slllrałi· asorryme11111 będ:ie dkt 11as konysme •
śmy sif o 1u:yskaJ1ie ko11ce;ji na spr.et/aż powiedział Noewmu lowiczuninowi kiealkohol11. Oficjalnie nie mamy jeszcze rownik macketu MAX Zygmunt Lon.
dok. na str. 2
informacji o rorparrz.eniu naszego wntnDo

dziś

nic

została

przyjęta 29 czerwca prze-t Radę Mitjską

Aiednak wyieidiaią
Spędzenie

wakacji poza domem nie jest tanie, mimo
to kto mote, stara się gdzieś wyjechać. Kto i dokąd
- o to dla Nł dopytywał się Artur Wasielewski.

rytem ; niestety nie stać mnie na \łJ:jazd

1mPlus

do 1ej pory świadkowie. Zgodnie 2 ich
zeznaniami płacili oni u narkotyki, które zal111wial im Patryk G.
Zastosowany środek zapobiegawczy
w postaci aresztu Lymczasowego
na okres trzech miesięcy jest tak suro·
wy ze względu na poważny problem
spoleczny, jakim są narkotyki.
Nie spodziewa/em się, że '" lowlcw
jest tak larwo kupić narkotyki. .. Młodzież
wie, gdzie I od kngo je moi.110 kupić. To,
co się dzieje w dużych 111iast(Jcf1. zaczyna
dotyka/: również nas ... - powiedział
nam jeden z policjantów pracujących
nad tą sprawą.
dok. na str. 2

ARGUMENTY ZA,
ARGUMENTY PRZECIW

W piątek, 7 lipca bie?.ącego roku. wojcwoda lódzki wydal rozporĄdzenic usll!·
Rozpoczątsię sezon urlopowy, w wielające na okres jednego miesiąca jako lu instytucjach lmdno spotkać pełną ot>okręg zapowietrzony wścieklizną sołec sadę,siaoowisk. Wiciu mieszkańców Lotwo Bobrowa (gmina Łyszkowice), za.S wic,.ajestjuiw1ejchwiłinaurłopic,oczym
okręgi zagrożone wściekli7J1ą - sołectwa: łlltwo było się pr1.ekonać„. zbierając ~ue
Uchań Górny. Tr-.icianka i Kalenice.
rialy do tegoanykuha. Mieliśmy okazję roz·
tfok. 11t1 s11: 4 mawiać wic;c raczej z tymi. którzy albojeszcze nie wyjechali, albo nic wyjadą, bo im
na to nie pozwala sytuacja finansowa
l)'ch ostatnich nic brakuje.Jestem «me.

SKUTECZNY
w

ich mieszkania został)' dokładnie przeszukane.
. W spra"~e"ZOstało przesłuchanych już
kilkunastu młodych mieszkańców Łowi
cza, w tym osoby nielemic. Niektórzy
świadkowie potwierd?.ill, że kupowali
towar po 50 złotych za działkę od Pa1ryka G. W pierwszych zeznaniach podejrzany próbował tłumaczyć, że nie
sprzedawał amfetaminy, 1ylko ją dawał
za danno znajomym - na spróbowanie.
Znaleziona u niego duża ilość narkotyków miale być według niego przeznaczona wyłącznie na własny użytek. Nie
potwierdzają jednak tego przesłuchani

w ob<•cnye/1 wanmktlch • mówi Wanda
S1.alewicz. działaczka ZHP. · Choć .<amej
mnie nie siać na "'!ia:d. pomagam innym, szc=ególnie mlodym. ludziom n· or~
gm1iz.owa11iu wUkaC)jnego wyp<>a)1Jru dodaje pani Wand.•, która pomagała mlodym harecl7.0m z lowickiego hufca w zor-

gani7.owaniu tegorocznego wyjazdu
w Bics2c-.rody. Nie mam pieni~tlzy na
11rlopo11~· ••yjazd · mówi inna mieszkanka miasia. Małgor7.aua Jezierska. Dawniej b(trdzo lubila wyjeżdżać na Pomorze
7.achodnic.szczególnic upodobała sobie te·
reny let,ące niedaleko miasta Krzyż. JCSI
tam wiele campingów położonych przy
małych. czy>1ychjezi0111ch, których na Poniorltl nie brak. Najmilej we wsponinieniach powraca do wio.tjci Pr=iek. poło
żonej w gluszy leśn.icj, niedaleko re-1.erwatu ptactwa wodnego. Smigo czasu b;~am
1an1 110 pr:elomie lipctJ i sierpnia, padały
11·tetiydeszcu, d::ięki remu dndomu wróciłam JN7')-"v::.qc 2 kilo usr=11ycl1 grzyMw
• wspomin.i pani Jezierska.
dok. 11a str. 3
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DRAGI SĄ WSZ~DZIE„.
Młodzież

w Łowiczu nie ma żadnych problemów z dotarciem do narkotyków

tlluc::eg" =a kilka miesięcy... - 23-lctni srudent
MWSH -P.
Taklch /11dzl (dealerów przyp. red.)
11ich. s111de.11ci... Najwięcej osób miało rac=cj trzeba lcC.."}'Ć. a ni$ karać. Jednesryc=nosć: trall'ą (mańhuana). Dolo· go :amknq, 10 pojall'i się dziesięciu 11a·
dzi czy Wars:awr 111e jesr daleko stępnyc:h. Co z tegu, ie ;amkną cleulerCJ~ „
i u1 gieta zapłaciI: 12 :Iotych to nie jest Wa±niejs~e, ieby łut/z;pr;eko11uć: u s:lw;akiś wielki wydatek. W amfę nigdy się dliwoścl 11arko1yk6w. Gdybym chciał
11ie bawi/em. To są mocne dragi I nie kupić białko (amfetamina) albo skuna
r/1cę 11aive1 próboh'ać. Większość osób (marihuana), ro mogę poprosić o 10 1110ro odróżnia I 11ie chce pukowui: Si{ id1 :11ajnmycl1 l wlem, ie mi lo=nlatwią.
w jakieś gówno. Reszta m barany i nie Ta wltLfoie dzittla na takiej za.sal/zie. Nie
potrafią sobie wyobrazić, co będzie ma jaki.V clealerów. jak 110 filmach, króDragi

są w.t;ęd=ie, wtę,~

w tmviczu miafoby nic h)'i:. Pr:1!clei Ju
taj 1eż są 111/od:/ /11dzi<'. Kilka szkól.ir1ul4

Synteza amfetaminy została przeprowadzona w roku 1887.
Amfetamina pozostaje w bliskim związku struk1uralnym z dwoma podstawowymi przekatnlkaml chemicznymi mózgu: noradrenaliną i dopaminą. Efekty farmakologiczne są bardzo podobne do tych, jakla wywołuje
kokaina. Jedyną ważną różn icą w sensie praktycznym, jest jej znacznie
dłuższy czas działania.
Amfetamina przy wciąganiu przez nos piecze, jakby było to tłuczone
szklo. W ciągu kilku minut występują efekty, skądinąd takie same jak pJZY
zażywaniu kokainy; dobta samopoczu cie, ofywicnle I optymizm, zwlęk·
szona energia I pewność siebie, wyostnona percepcja i koncentracja,
zmniejszony apetyt na jedzenie I znacznie osłabiona potrzeba snu. Głów
na różnica to dłuższy czas działania amfebmlny oraz większe natężenie
efektów ubocznych. Osłabienie wrażllwoścl na euforyczne efekty nastę
puje dość szybko.
Schemat powstawania natychmiastowego i qlugotrwalego uzaletnienla jest bardzo podobny do tego, z Jakim mamy do-czynienia w przypadku
kokainy • oprócz tego, że z powodu różnic w. stopniu neutralizacji obu
narkotyków czas potrzebny do zwiększenia dawek skraca się w miarę
umacniania się nałogu. Po seansach narkotycznych następuje krótki okres
wyczerpania i snu, po czym ufytkownlk wchodzi w fazę letargu i inercji,
którym często towarzyszą lękl lub depresja. Pokusa ponownego użycia
jest na tym etapie ogromna - ale jeśll zostanie szczęśliwie pokonana,
to możńa liczyć na stopniowy powrót nastroju. Częste zażywanie utrzymuje stany depresyjne przez miesiące a nawet lata.

paleme gd~le.f po clchu w knakach pa·

gd:!ie uie ma problemów fi11w1so•Nych.
piemsa. Teraz 111/od:ie± szpamt}e rym, To dlatego. te sq one. drogie. W rodziie11owqcha .lcież.kę przed klasówką (am- 11ach pa10/ogic11yclr i : tzw. marginesu
fotaminęprzyjmujesięnajczęściejwcią- społecznego nadal .,króilt}e" alkohol ·
gając biały proszek nosem - red.). Cha- powiedział nam Janusz Grzegory zajrakte1ysryc=11e jest to. że narkotyki ku- mujący si~ w łowickiej KPP prewencją
p1tje 111/odziei z rzw. dobrych domów. wśród młodzieży.
(mak)
Na podstawie zebranego mateńalu dowodowego 19-łetnlemu Patryl<oG. przedstawiono zarzut o popełnienie czynu z artykułów 43 pkt 1 I 48

wł

pkt 1 Ustawy o zapobieganiu Narkomanii. Warto je zacytować:
Art. 43. 1 Kto wbrew przepisom ustawy, wprowadza do obrotu środki
odurzające, substancje psychotropowe, mleczko makowe lub słom~
makową albo uczestniczy w takim obrocie podlega karze pozbawienia
wolności od 6 miesięcy do lat 8 I grzywny.
Art. 48. 1 Kto wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub
nia. z.a mnich cza.tów szpanem był<> Ia· subsbncje psychotro11owe podlega karze, pozbawienia wolności do lat 3.

-------------------------------------------„

policyjna
• W nocy z 5 na 6 llpca w m. Pilaszków miało miejsce włamanie do sklepu
spożywcicgo Krystyny S. Sprawcy dokonali kradzieży a11. spożywczych i che·
micznych.
• W tym samym dniu o go"'- 22.00
tut. KPP wstała powiadmiona przez Jana
K o kradziezy
' pieni-'zy z utargu sklepu
~u
Lewiatnn.
• W nocy z 6 na 7 lipca w m. Różyce
miało miejsce wlamanie do sklepu Jaroslawa S. Sprnwcydokonali zaboru a11. spożywc:eych i przemysłowych.
• 7 lipca o godz. 12.30 rut. KPP 7.0·
stalopowiadomionaoknidzieżywdnfach

2·7 lipca aparatu telefonicl!lego ogólnie
dostępnego.

Argumenty za,
•
argumenty przeciw

daży alkoholu nie rnvażam za zjawisko

Narkotykowy dealer za krat~ami

kronika ~

dok. ze .w: I

r-y wóskajq d:rieciakom narkotyki 1v
szko/11ych 11bikacjach. Tojesr moim zdaniem b:dura i wymysł reżyserów/i/mów
Handlowcy m<>gą być ucieszeni. to 1u:hwale. Pei pienvs;e jest ima 11iezgndsemacyjrryr:11. Nmk<Hyki kupuje .tię/Jdz11a
}ornych a/bQ : najomyc/J • wajomych. oczywiste, ale również oczywiste jest, 11a z ideą ustawy o :=lValcumill afk<Jlto/JGrC1m 1nm'' ;u 30 ;!mych, amfa :a SO 7,e środowiska crzet.wościowe są obu· =mu. po drugie z--.„•iększenic doslfPllOŚci
złotych - ceny znują prawie ws~vsc.y.„ - il.lm~• ./es/em ;irylcnvuny tuką decy:jq alko/Jnlu, =więktzy jego sp°*ie · od26-lemi mieszkaniec osiedla Bratkowice. rady. Komisja Rorwiązywania P1vble- powiada na to. h<lpyrany pr?.ez NŁ wiAmfewmlnę brał mój kolega pned 111ów Alkoholowych. przy obecności 9 ccbunnism Eugeniusz Funnan (SLD).
Radny Zbigniew Łukawski (Koalicyjegzaminami, żeby się uczył. Mówi/, że ro na I Ojej członków jed11oglo.foie zaopimu pomaga 1' uie musl tak dużo spać. 11imvala projekt uchwały 11egatywnie. ny Klub Radnych) twierdzi. ie: Taka
Z tego co wiem. nie by/ w rym osamot- Chciałbym podziękować lym wszystkim, decy::ju racly wy11ika =wo/11ości gosponi011y. Sama 11ie wiedzia/abym, gdzie i co A7órzy glosowali pneciw lej 11clrwale - darczej i nie 11aleiy stwarzać precede11mam kupić. ale wl~m kogo "' lowiczu mówi Waldemar Plichta, członek stowa- sów w poszczególnych tematach.
Z kolei radna Halina Pictnak (SLD)
można spytać... • dyplomatycznie tlu- rzyszenia abstynenckiego "rasiaczek".
maczyla srudenrka Uniwersyteru Łódz - Uwaiam. :e twierdzenie. ii zwiększe swój głos przeciw uchwale u1,asadnia nakiego: mieszkanka Łowic1.a.
nie podaiy alko/to/u nie hęd:ie mialtJ stępująco: Przystępność a/kolio/u w 11a·
IJY-<tarc:y \\dqi; sze.ić ra=y pnd r:ąd wpi)'l171 na wzrostjego spożycia.jest zu- szym mieściejest 1111 1yle du!a, =e łll()fm
i ' mó:g11 robi się gąbka... Amfetamina pełnie 11iezasadne. Jes/em pewien, że re- zclu11iem ;uspokaja potrzeby 111ies2ka1is:ybko u:a/eż11ia. Nie pr:es:kadza mi, klama. bardzo często agresywna rekla- ców.
jak kto.i wdmie pr:.edjakimi.~ ważnymi ma, pr=yc=y11/ się clo wzrostu spożycia.
Argumemacja, że :większenie liaby
klasówkami czy egz.aminami. Moi zna·
Argument, że juk nie będzie w paf/fi. p1tnktów nie wpłynie 110 wzrost spo.rycia
jam/ traktują bla/ko jako środek poma· :111 sklepu. to ci, krórzy będą chcieli kupić nie przekonuje mnie do lcmica. ale wiem
gając.y w pozbiera11iu myili i ułatwiający i wk kupią, bo pójdą na melinę. 11ic ma na pewno. że zwiększenie ilo.ici tych
11m1kę. Proponowali również mi. ale nie ta nic do rzecr;'. ponieważ na 111eliJ1acli punIdów nie zmniejszy tego spaiyciu.
na zasadzie. że będzie po tym j akał f aj· k11p1t}ą osoby uzależnione i l1t 11ie ma co
Obawiam się, źt? bliskość i dostępność
'"' ja:da, tylko :ebym by/a 11111iej =mę mówić o profilaktyce. fit trzeba mówić alkoholu w wie/11 wypadkach, s:czególc.7:.0na i mogla jes:ce wJ.."11wać. Odmó- r> 11zalei.nie11iu, natomiast .zwiększanie 11ie mam tu na myśli ludzi mloclych, któwi/am, ale nie powiem, :ebym nie mia/a ogólnej dostępnosci w sklepach plus re- rzy nie mają altema/yliy na spędwnie
ochoty. To naprmvdę kręci, jak .<ię widzi klama to dzia/a11ie sprzeczne z profilak- czasu, może być pr:yc:yną sięg11/ęc/a
c=lowieko zadowolonego z życia, który tyką.
po tę 11żywkę, natomiast gdyby alkoho/11
uczy się przez kilka godzin 11011 stop
Różnice w poglądach były takźe nie było „ w zasięgu r(ki ''wiele oxt;f1 n;e
i jest jeszc:e pe/en e11ergii..• Wtedy jed- wśród radnych i przynależność klubo- podjęłaby star01i w celujego ze/obyciu.
nak rrzeba pamiętać, :e pnyjdzie dól wa nie miał ru "~~k$zego mac1,cnia 01oć
Glasowalem =a. poniewat uważam,
i =le samopoczucie i ie można się.jednak nie brałem udziału w g/osowemiu, PO,· :C zwięks:enie limitu uporzqdkuje pewraależ11ić · 25-letnia /\neta.
11iewa.: zostalem pl/nie wezwany do szpi- tre sprawy - mówi Józer Szczepanik
tala. zwiększenia limitu p1tnk16w sprze- {Koalicyjny Klub Radnych)· ogra11iczy

dok. ze sir. I

Do rej pory łowickiej policji udało
ustalić się. że Patryk G. dzialal jako dealer narkotyk.owy od co najmniej pól
roku. Spriedawal am fetAminę wśród
swoich znajomych i osób przez nich
poleconych w Łowiczu i SkiemicWicach.
Skąd broi am fc1.1min~. ile wrabiał na jej
sprzcdafy. jak duio jej sprzeda! w Lewiczu i Skierniewicach? - re pytania
na razie p ozostają bez odpowiedzi.
Wśród kupców narkotyków były również osoby nieletnie · najmłodszy z ustalonych p17.ez policj~ kupców mfal 14 laL
D:ieciuki biarą narkotyki dla szpa1111. ale 1a je.U bardzo bliskie uzull!inic-

go aparatu telefonicznego ogólnego do- wiadomi! rut. KPP o dokonanym na jego
z ul. Jana Pawia li.
ooobiednia7 lipcarozboju. Wwynikuczyn·
• W nocy 1. 8 na 9 lipca w Lowiczu ności usralono, że sprawcą jest mieszka-

st~pu

przy ul. Floriana miał o miejsce włamanie

do trzech ram parkujących samochodów
osobowych. Łupem złodziei p11d.lo wyposaienic.
• W nocy 2 8 nn 9 lipco w Łowiczu
przy ul. Mals?.yckicj miało miejsce włamanie do firmy Wen• s.c„ sprawcy dokoMli kradzieży komputerów.
• wnocy z 8 no 9 lipco w m. Płaskocin
miała miejsce kradzież kół od rozrzutnika
obornika na szkodę Tadcus7.a P.
91'
odz I ' OO Lo ·
•
1pca o g · ' · w wiczu przy
ul. Zduńskii!j nn sprawcy dokonali włamania do samocl1odu mitsubisi pajero skąd
dokonali kradieży radioodtwanacza sony.
• 9 Iii"'• o god7.. 20.00 w m. Zduny
Nowc.nn sprawcy dokonali kradzi.,ży port·
fela Radosławowi R.
• 10 lipca o godz. 1.30 funkcjonariusze wydziału Ruchu Drogowego rut KPP
utrzymała na gorącym uczynku wlamania do ba"' w m. Niedźwiada mieszkańca
Zdun Marcina B.
• W nocy z 9 na IO lipca w Łowiczu
przy ul. Blich miało miejsce włamanie do

nowy l.OWJCZANIN

niec Łowicza.

- ••

• IO lipca o godz. 16.00 tut. KPP została powiadmiona pri.ez Bori>arę K. owlomaniu do jej piwnicy skąd sprawcy doknali kradzieży rower\/,
• W !)1111 samym dniu w Lowiczu przy
ul. Mostowej mial miejsce wypadek drogowy, gdzie małoletni Tomasz B. lat 12
wyjechał z bramy i udcriyl w prawy bok
pttcjcżdującego samochodu osobowego
mki fiat 126 p kierowanego przez Mańusza B. W wyniku wyp;idku Tomasz B. prze.
wieziony z.ostał z obrażeniami ciała do
tut. szpitala.

monopol. pozwoli na rozbicie punktów

de. Jed11ak cltcę podkreślić. że nie po- sprz.edaiy i mam nadzieję, że w konsepieram uchwały w takiej postaci. w ja- kwencji w ,/uiym SlO/>ttitl wyruguje
kiej :ostu/a 0110 pr:yjęra. Oró:i p1111któw sprzedaż z cc11r1w11 miasm, limit JO punkmoże być więcej,

tv są :usudy wolnego tów na to nie pozwala/.

1y11ku. ale poprn:czlw wobec spr:edajqcyd1 powinna b)'Ć podnoszona. Tak
więc tfnhrze, że od:iellle stoisko · ale
również oddzielna kasa i szereg innych
1iymogów - wyTl!ża opinił( radny An·
drzej Grabowski {Koalicyjny Klub Rad·
nych).
10 c.·o się sra Io na os ta/niej sesji, uważam za rzecz zupelnle n iepon-:zebną,
uważam. ie pu11/....1ówj estjuż dos/atecz.nie
tf11io. s1w11t}ąc je wszystkie wyd1othi,
ie 110jeden taki punkt w Lowic:u przypada dwa razy mnie} mle~·zkt11iców ni:ż
H•Skie.nriewicach. Najczęściej powtarza·
ny argumeni, ie ograniczenie llmitu powoduje rozwój meli11.jes1 dla mnie nie-

Wyraża/em swą opinię

na wi temar

bardzo jasno, uwa!um, te

władze

po-

wi1111y szukać in11ej aferry dla micszkaticów nii zwiększa11ie punktów spned11iy
alko/ro/u, powi11ny :11aleić i1111y sposób
na „ro?wój " miasta i zarabia11icpienię
dzy • twierdzi Piorr Pikulski (Klub Ło
wicz 2000).
P rzypomnij my, uchwa ła została
przyjęta większością głosów • poparło
ją 11 radnych, przeciw było 8, 4 wstrzymało si~ od wyrażenia opinii. „Za" glosowali: Anna Bieguszewska. Krzysztof
Górski, Wojciech Jefimko, Mirosław
Koczywąs, Zbigniew Łukawski, Andr?.ej Kurczak, Maciej Monka, Józef
slusz11y. Z całym pneko11011ie111 srwier- Szczepanik, SUlnislaw Śliwil1ski, Stanid:am, :e rwiększenie tlostępnó>'ci alko- sław Bicguszcwski. Brakuje tu jednego
holu nie 21ik:H1iduje melin, ponii!'l\'ai Ulm nazwiska, radny Tadeusz Żaczek. nic
A11p1tje się wódk{ na kieli.tzki. k11p11je się chciał nam powiedzieć jak glosował.
wódk(! na /Z\•\ kros~. lud:rie upijają .vię Pozostali potwierdzili, że albo byli prze·
byle jakim witiskiem i 11mvct całodobowe ciw uchwale, albo wstrzymywali siic
(aj)
sklepy tego nie rozwiąjq - m6wi Ewa od głos u.
Zbudniewek{Koalicyjny Klub Radnych).
Glosowałam za uclrwa/ą, poniewui

ie :.vi~k.ttenle ilo.ici punktów
Sprostowanie
nie wpłynie na wzrost spoty<.'ia. Ponaclto
Pierwsze miejsce na :zawodach pożar·
jestem przeciwniczką i=w. pokątnych
sprzedaży. a stwarza11ie limi11t powodu· niczo-sponowycb rozegranych w Jaeje ich rorn1ój. Uważam. że skoro sq nowe kowicach 2 lipca w klasie mlodzieiownioski o koncesje, powinny być rów- wych clruZyn dziewczęcych, :zajęła drunież możliwo.fci ich rozpatrzenia - wyra· żyna z Bąkowa Dolnego, a nic jak podażasw4opinię Anna Biegusuwska (SLD). liśmy z Bąkowa Górnego.
Za błąd przepraszamy.
Jestem, bylem i będę przeciwny tej
• 1Olipca 0 godz. l &.25 w Lowiczu przy
ul. 1<111iskiej miał miejsce wypadek drogowy, gdziekienijący motocyklem m-ki kawasale i nie mający uprawnień na prowadze.
nie morocykla Bogumił L. na luku drogi nie
zachował należytych środków ostrot.ności

i uderzył w mur wykonany z pustaków. W
wyniku wypadku motocyklista z ob rażcniami ciala trafił do tut szpitala.
Wszyslkie osoby. które mogłyby pomóc
w ww. sprawach prosimy o osobisty lub
/c/efoniczny kontakt z Komendą Powia10-

• 7 lipca o godz. 23.40 KP Lys2kowice została powiadomiona o kradzieży
części od kombajnu Jerzego W w m.
Zakulin.
wąPolicji wLowic:u.
• 8 lipca o godz. 12.00 rut. KPP zo- garażuAdamaSz.
1.'. t.• l_•.;,po
_ w_·ia_d_m_i_o_n_• o_k_ra_dz
_ie_zy
; ...k.o_l•;..Jn_e-___
•_ 10_ 1ip;,,c_•_o_g
;;,o_d_z. _12_._
oo_P_.„
_._
c1_K
_.;,,p~
o---O.;,p_ra_co
_w_a_1a_s_p_. _sz_1a_b_._m_,_1o_ld_ _Ja_n_e_cz_•_k„

Mierdzę.

Zatrzymały się przed galęziq

W czwartek. 6 lipca o godz. 14.00,
W wyniku wypadku pasażerka se:iw Nieborowie prowad7.ącasamochód fiat • cento Wanda S. i kierująca Edyta K. seicento Edyta K. zauzymała się z po- stały ranne i trafiły do szpitala.
wodu leżącej na jez<)ni gałęzi. Jadący
Obrażenia nie były groźne, już n~
w tym samym kierunku samochodem żuk nego dnia zostały wypisane do doma.
SlawomirK. niezachownłnale_fytychśrod- Uczestnicy wypadku byli mcżwi
ków OSll'OŻOOŚCi i uderzy! w tył tiata.
(ma&

----nowy
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Świetlica być moie
takie w sierpniu I
Do końca czerwca. tj. w ci:\gll nicspcl· thadzulłala me tylko w okre.<iewakacyjna dwóch pi""'ST)'Ch tygOclni "alacy,j· nym. ale tnkżc podczas roku pJrolnego.
nych w Szkole Podstawowej nr 2 w lo. Fi.-m>0wa1ucm tej dńalalności zajmował
wiczu fonlcjonowala śu1ethca profilak· <ięGmiM) ProgramPrz<lCi\\d2ialaniaAlt)·c111a. Ucz~>1C7ah do niej 1arówno kohohnnowi. natomiast sponsorowaniem
uczniow1e tejż.e szkoly podstawowej.jak pos1łkó\\,jak1mi były podwi=rlti. zaj1UC?llio"ie po1.ost1ł)·cb plxówck o;-.„.;3. mowa! „~ "'i•j~ki Ośrodek Pomocy Spotow ycb znajdujących si~ " Łowiczu. 1.-.:ineJ w Lowic1u. Zajęci n odbywały siq
Dzieci podLielonc były nn dwie gnopy: w godlinach popołudniO\\)'Ch, od 15.00
SUl!SZ:\ 1 mlodo;zą. Z.1jc;cin I\ świetlicy do I9.00. W ramoch tych .,.j~ uczniowie
pr(madzonc były od god7m) 9.00 rnno mogli m.in. korzy>t8Ć z porad psycholodo 14.00 po poludoiu.
ga i pomocy np. przy odn1bianiu prac
W rnmnch 1njęć zorgMni1owanych domowych.
prze;i; świetlicę dzieci wybrały „~ nn
\V 2wi117ku z tym, 7e świetlica profi.
wycieczk~ do gospodarst wn ngrotury- laktycznn cicstyłn si~ dużą f'lllpulnmostyczncgo w miejscowości Klllou\wko ścoą \\śród uc:rni(iw, dyrektor $P2 pani
poloio11ej niedalckv t.yrnrdowu. NicWQJ· lcrcs„·Oomińcznk bardzo powatoie w·
pliwą atrakcją l•J wyprawy była pile· >la11awia ,iq n~d ponQ\vnym jćj urucho·
jażdżka konnym wo1em. Potem w~ry- mieniem od poło"y >ierpnia. Uzaldnio.
scy spotk~li <ię z miejscowym pszczela- ne jest to od tego, czy dllCC• w sierpniu
rzem i zwiedzali pasiekę. EskuP'!dn ngro- ~'l chciały podobmeJBk to robily przez
rury;,1yc111a zakooicryła się ogni>kocon C3ły rol s1kolny onl7 pr1.ez osmtnic dni
, kicłooskami.
c1erwca uci~>'C-1nć do tej placówki. Jak
W codzieooej pracy ś" icllicy me 1.:1· ró" 111ci c1y wtedy" róci Jttz wys1arc1.abrakło natomiast pogaJanel. ZllJęć w pk~ J'lC• liczba naucrycocli z \\akacji. któn)
!K'rzc. zajęć sponowych. gier 1z.,00,1 no· ~mogli 1aiqć st~ dzo<'Ćm> Leświctl1c) .
chowych. Placó" ka Zlll'C'vn1łu taki>! d71e- Jtśli okatc si~. ie >wietlica tu>lY. b(dzk
ciom jeden posiłek w ciągu dnm P1emq- w d.1bqm c1qsu (mansowam z Gminne·
Oba" y; czy pogoda nie połazyzuJ< pLl·
dzc na ten cd pochod711) / Mnzowicc- go Programu Pr7eciwdzialani3 Alkoholil'IÓ\\ organiLarorom Pr=J ,wnJ..u lkldun„
ktłj Fwidacji Społecmo· Kulturulnej(ok. zmo"'
i nicÓdslrus>) jego pot<11tjab1)du„-a~·
5 l}'S. zl) Wano doda<:. Le przy SPEwiefa<"/
ków. oka!ały się bczza,.-tdnc:. Ju7 """'~
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - dzień. sobota~ lipca. rozwlllł teołx!w). ponieważ mimo pada,JąOCgO pmoL cały dZICn
Chąśno
d=czu. na bobku sponowym " BekOOwie chęmy<:b do zaoowy ~ bnlk.,.,,aJ.>.
Kokml-'<! karuzele i inne alr.lkcJC rodem
z '~ llll3Stoczka, pr.lOO\\ al) na pclW 1995 roku 11 gmi11iP Chqi111J by/11 wicL gd1ie notuje si~ n~'tllalnie 32 nume- nych obrotaeh. Pilkar.te d~n HURA·
96 numcrtiw tel~/01'6u: lt'IVZ jest nowo„ ry tclefomc-111e na IOO mi=kańców.
GN" Bobro" niki i CZARNI Bednary gra·
Dyrtktor poinformowal zebranych jący finału" y mecz o puchar wójta l'llliny
.;:e..na cemralu t:Jfro"'" : n11r./111'0.iclą
obsługiwania J00011umeróu~ R=f'CZ}"hl· o kon1eC7ności przeprowadzenia in" e- N1eboró\\ nie mogli oarzckllć na ti.'ak pu·
staść się :mie.nlla 111a ten rok gmm(l po- stycj i polegaJąccj na przekopaniu i uloże.. blic:zoości. Ci. którzy pszyszli. nie?.ałow:lli.
siada jrc 6()() abo1mrtlJ11, lx-z kilku 1111- niu >wiatłowodu pomiędzy Kiernozią - ponieważ pojedynek był zaci<;ty. Po remi·
mcróll' • mówił dyrektor łowickiego Chąśnem • Kocierzewem, pozwoli to sie wynik usullily dopiero rzuty kame.
odzialu relckomunikacji Polski~j SA Ta· na udoskonalenie połączcn i unie1.alcż w kl6'ych lepszy okazał si~ HURAGAN.
dcuS?, Szarorneta.
nocnic och' od Jednej lini. Stworzonazoslll· Jedynym pwlktcm programu. który .«>stal
Wystąp i! on na ostatniej sesji mdy nie sieć, dzi(ki której połąc1.enin ~clą do- przcni~iony z powodu ulewy. byl wy„to;p
Gminy Cli~śno, 28 c.:crwca, przcdst11· konywane mimo awańi M jednej nitce sieci tanocznydziecięccgo~,,Kombinncjn''
wiając realizacj~ dotychczusowych za. telekomunikacyjnej. W związku z tymi z GOKSiR w Bolimowie . jedrulk wyi;to:p
dan wykonywanych przez telekomuni- pracami należy si~.liczyć ze szkodami,
kację na terenie gminy. Chąśno może si~ jnkoe poniosą rolnicy na swoich polach. dólt. ze str. I
poslc-l)'cic nawyższym na terenie po. Szkody te wstaną oswcowane p11ez biewiatu wskaźnikiem telefonizacji. Wyno- glego rzec10111nwc~. a następnie wypła
si on 20 numerów telefonicznych nn IOO cane będą odszkodowania.
(tb)
mieszkańców. Więcej ma tylko sam Lo.
Zresitą nie ona jedna chwaliła sobie - lub
chwali·wakacje na odludziu. N"icbr-ak wśnid
MZK
tyth. którzy jednak gdlieś wyjetdtają. takich.. którzy lubią.spędzac urlop z dała
od dużycll wczasowisk. a odpoczynku szu.
kająw ciszy, z daleka od lodli. Kittl)i /11bl·
Późno. bo dopiero wru / począł· czę;ć klientów MZK stanowią boWlem lam du:e 1<-c-„asqwiska. jcdnalc wrrr;jadqc
k:iem sierpnia, ale maj'ł byćjednak wpro. uc1mowic >4:lół ~tawo-. ych, śn:d· 1ia ><'C!U)'s:rtkam ><)ri<=mio. m6wl r.idna
Halina Piett1'lk.
wadzone wakacyjne zmiany w rozkła· nich oraz studenci.
Nie "ie :mszią, czy w l)'1D roku pojecizie jazdy autobusów miejskich MZK.
Nie ~ zawieszane kursy poranne,
Niektóf)'Ch k111"Só" po !'""'" nie b(· lct6rym1 mi=kańcy Lowic1.a dojeżdżają dzie ~lziclrolwick. bo Slot przed wybcnm:
")'jal,d lub remont mieszkani3. Gdyby jedd:1e pr=l!Z 1>krcs waka<"JI„ • dow1cdzie- do pracy.
nak zdecydowala ~ "~ prnwodpotis'my się w MZK. Powodem wprow •·
Szc1.egóły wakscyjnego rozkładu ,;az.
dobnic ruszyłaby nad naszą południo"':\ gr,i..
dzenia wakacyjnego. okroJOncgo. ro1- dy jcs1c1e nie są znane. Zaklad próbuje nicę, bo w ostunich latach upodobala
sobie
kładu jazdy autobusów jest mmcJSZC ustalić. do których k-ursów najwic:cej
spacery po górach. Jej ulubionym miejscem
zainteresowanie poszczególnymi kur· dopłaca.
są KarkotJOSZC. Raz wybrała si~ na kolonie
sami ze strony pasaicrów. Znaczną
(mak) do Wioch, jednak nie wspomina ich naj~
piej. Biuro h•Q.'fl)'CZlle. z ki<'x-ego mhtg ko•-:!)Stalam, nieb;ło ;JT)-111=1\1,,.. wspomin:t
ŁSM
pani Halina.
Po górach lubi tei chodzić dyn.'ktor Li·
ceum Ogólnoksllał~o int Józefa ChełDopiero pod koniec s ierpnia biciĄcc- i udostępniać jcdynie pomieszczenia su- moóskiegowlowiczu HcnrykZas•;pa.P1>1"
go roku nowo wybrana Rada Nadzorcza szarni. Wykorzystaniem pomieszczeń sjena11czycielsldesqskromne.s1e1ćmJ1fery/.
Łowickiej Sp6łdziełni Mieszkaniowej pralni zainteresowana byłn bardzo wąska konarygodnio0>ywyja=dw TatrySlmmckic
7,ajmie się problemem związanym t udo. grupa lokatorów.
· mówi. W)jaid taki jest mu potrtebuy, aby
stC<Pnianiem pomieszczeń prnlni w >pólSprnwa poruszana była również na Ze- odpręiyc się i nabrać sil do pracy· bowoem
dzickzych hlokach.
bmniu Priedstawicicłi Czlonków ŁSM dużą cząić swego urlopu pan Ilenryk 5P'.'Przypomnijmy, że poprzednia Rada i to właśnie to grono postanowiło 0 prze- dziw S2kole nadzorując remonty.
Nadzorcza po pm!prowadzeniu ankie- kauniu sprowy do ponownego rozpaJednak nie tylko w górach urlopy spę.
ty wśród mieszkańców na temat ewen· tr'1.eniaprzcznowąRadęNadzorcząspó!· dzają lowicz:lnic. wielu lubi wypoc:zywnć
tuałncgo użytkowania pralni dos1ła dzielni.
nanadnJOnkiejpłafy. Wsietpłoiujakcoroł<u
do wniosku. że należy je likwidować
(mak) t1>fetdiam nad mon,e • p0wiedziala nam
' - - - - -- - -- -- - -- -- - -- - - - -- - - - - - ' wrozmowietdefonicznc:j pani7 biblioteki.

Przystanek Bełchów

WÓJTOWIE STRZELALI KARNE

Najwyższy wskaźnik telefonizacji w powiecie

ten odbył"( 1 ~lkccscm" n1edz1e~. ~uj
w~m tll>koc:mnemtlla~aarorów
był:I !raba O<ób. li()(C breły udn.11 w zaOO.
wie tant'C'?nl.).

"'"""Y w stnigacli desz.

C/U OO\\1łi SI<; OOJ.:maltdo nicrml7e biolego
ima.
:"kl(ł/Jda prz)'\\1~,1:1 pr=1~tnih»1'1Cn11'
slońa:-m 1 choć pan cal). dl'ieil •.srra>Z}~.l„

d=.czcm. kióry =mi 118\\ tl pokropił b}la "1\'<7 Klealna na piknikowanie. Toteż
nie mn si~ co d7.-•lĆ. 7.e 1 J"'l)'80lowancj

of<ny zabawy <kor?)-smly tłumy.

Pierwszy konl-urs ·zawody węd~oc.
l'OlpOClllł ~jui o 8.00 rano. Brnło w nich
ud71al 13 kół 1\<;c.lka,.,,kich, Najłepsreokll
mlo•i<; Koło Wc;ctkar.kie Skierniewice Min·
sto. które 01rzymuło Puchar Wójta Gminy
Nicb(.-ów. Calkicm niciłewypndlo micjSC<>we Kolo Wędkarskie z Bekhown plasttiąc
si~ na c1wurtej pozycji.
09.00w pełnej galizoti<iestrąstmżacką
z Bdchowa rozpoc7<;ly się wwody spono-

"°"'°ż:irni<:""' dla !llllinn)'Ch dnu)'D OSP
W grup:e po\\ 18 "11 najkp;,i ok=Jj SI~
~· z Balnar \\ '" I mrtjscc · Jn11yna
1 Rednor Wsi ,_-\-. li • z &doat \\'si „B".
\\' drugiej~i . d1lopcyod 16 Iaido 11!
lai I mitjce wywn~ la drużyna OSP S)·
pien. nOSP Bedn:lly \\"IC>.111 OSP Bc:doa'> Kokioia. Do zawodów zglos1ła si<; tylko
jtdna drul)'n:i dl>e\\cr.ęca z Komprny ( I 618 lal). która OC-L)"~ zostlbi nagrodzona za udzial Bylo o co ""lcl)ć, oprócz
dyplomów i puchatów, mozna było Otrzy·
mnt taku ro.in.: namooty. śpiwory. kalkulatory. latuh
Wrażeń sponowych dostarczyły r1esz:y publicmości roz1,,'l)'wane w niedziele dwa mecze piłkarskie. Pierwszy poje·
dynek stoczyli ze sobą silmOr~ądowcy
gospodarzy (gm. Nieborow) z samorzą
dowcami z gminy Lyszkowice, a grali
o puchar Przewodniczącego Rady Gmi·
ny Nieborów.
d,>k. 110 srr. 4

A iednak wyieidiaią

Będzie

wakacyjny rozkład jazdy

I

Pralniami zajmie się nowa rada

która nie chcinla zdrodzić swojego nazwiZa grnnicą ~j wakacje lekarz, jedno>k:l: -Nie mam;=esprrr:yro1m1ryc/1p/a· cześnie radny Rady Miejskiej Andncj Gra1161<: na1prttll'dopodobniej bfd:ie rojednok bowski W tym roku plnnujeodwicdzić wy.

Mi(ti:)wod:ie, 11'C".aso..-isJwli!ZLjCe11iedaleko Swi11011/śda.
Na ra:ie1trlcp rpęcbm1 wtb101 inad:iaJ.
C't • lt\Ó\\1 dyrektor Szkoły Pomtm\~tj nr
2 TCl'CSll Oomuiczak W czasie wabcji
pncde wszystkim odwiedza rodzinę mieszkającą poza Lowi=m, ale pl:nije również
.,.yja1d 1 rodzinąn:id morz:e. bez wctt.śnttj
SZCJ rc7erwacjL Ca roku w !aro urlop spę·
d:am nad nw.-..mr · IDÓ\\1 Janom Słoma. llielem.."Yb)łam" Rawacłr ipalecolab)m
H:-r:\:rtkim 10 \\"C:tt\--Oui.~. Nad morzem
wraz / w1rukan11 wypocl')'\Vllł będzie też
dyrclaor kr"ic~~Cf.'O oddziału TP SA. Tudousz S:rarometa. cOOć dokładnie nie wiejesz=. gdzie spc:dzi tegoroctny urlop. Nqjmi·

brzm C05la Del Sol w Hiszpanii. leżące
niedaleko gmnicy z Ponugalią. Kai.dy lemi
urlopswizam gd:ie ind:iej-IDÓ\\i pan Andrzej. W ubiegl}m roku latem przebywał
na Malcie. natotniast urlopy ZllJ\O\\'C ~
dm na nartach w ausoiaclóch Alpach.
Niektórzy swoje wakacje sp«d;r.ają w kil·
ku miejscach. Padcas urlopu 1w kilka rlnl
planu/'< "Ji~ do Cil!drocinka. a drugą
qłćsp(tizęna ><)-Cif'<"'.« doc:f!S/<iej Progi
• mówi radna Anna Biegusw.-:;ka. Ten drugi wyjazd będzie" pel\nym sensie" brew
jej upodobaniom. pani Bieguszewskll nic
przepada bowiem 7.a dufymi kuronami
i miaswni. woli wiejskie 1ac:isze. Ubicgloroczny arlop spędziła w KC>llinie Kłodz·
/l!j,..spomi11am1ult}f>.~~1d11t1/a1111em11 kiej. Dyrektor GOK-u w Zdunach I lalinn
li' I l<t:pOJI/ • mówi.P1=Ci:Jłem ram 11iezapo- Anyszka spędziła już tydzień wakacji
m11l1111e clrwi/e: 11~ptmi11/a pogoda. kaid)• w Augustowie. wewnclniu zamierza pojed:ie1l whil sicgłęboka "'pomieć· dodaje.
chać w Tatry. Z,,,1,-::e slllram się gd=ieś u;vSą osoby, które pod~1.a< swych lcmich jedlać-mówi.
wyjnzdow ch~mc powracają w te same
Do iych. któri:y nadal nie wic:dt,ą dokąd
miejsca. Jc.xl1i:t / nich jest zasti;pca bum1i- i na jak dhigolx:dąmogli wyjechać, nalefy
>lt'(Jl Eugcnmsz Furmnn.
bunniStrZ Łowicza Ryszard Butl2alek. Pl>Trtuf)9j11lesq r0Mll:11ry: 'w11pi11g111r)~ sttunm sie ")'jechaćcltacirć 11apiefd11l, 111aie
"" sie Rdunm. pnlo±o11yjes1 międ::yJczi<> do rod:i1ry mies:kająccj 11a Ma::ru-aclr albo
rom N/l!J!a<:/n Il k::1orr:111 J<wxf1rym. Tam 11ad mor=e - mówi burmistrz. Najoord7iej
"''{XX-:ywam srethqc w łódce z "'fdką lubi morze.bardzocenisobiecioplckąpiele
w t/1011/ • mówi wiccbunrnstn. Urlop spę słoo«:lllC..
dr.11 cal~ rodziną. w tym roku ~
Jemu i u--szystkim innym wypada ży.
go I sicrpni3 1 wypoczywnl będzie przez czyć. by lll08-li wyjechać tam. dokąd cha\.
dwa ty&O<łnie.
Arntr 11/Jslilews/d

4
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WÓJTOWIE STRZELALI KARNE
POJcdynck był ZllCo;IY. a rudconwencfr
ruina t«hnik:l 111Y wprawiala oglądających
w doskon:ily humor i wywolywnb gorący
i lll!lngał.ow;my doping symp.1tyków obu
dnafyn. W3lk:I była wyrównana i zakoń
czyła si~ remisem 2:2. S,.W,ia zarządził wiąc
rzuty kurne, w których lepsi ok32ali się
i zwycięsiwo (3:2) wywalczyli zawodnicy
z Nieborowa. O zwycięstwie p12~'Są,dzila
pilkarskn$kuu:cznośćwójtlNicboruwaAn

dro:ja Werle. który celnie ulokował piłkę
w bramce. wÓjt gminy L}"7.kowicc WJo.
dzimicrt Traut me poradZlł scbiczbramka-

rum ~1wników
DruJ:! !lleC'. l'07ł:fY"'311Y P'= policj31ltów z Komendy P0\'1atowc} '" l.O\\iczu.
ze Sir.linkami OSP z terenu giruny Nieborów, choć l'Olp()C2:lł s1~ zhumoo:m 1ru luzie
(lmp1t.mOW1e druzyn wyrmenili s1~ s!u7.bowym1 c1~pbm1, 'IT"Ji.:K.'}' oazymali od połiCJantów ~wiaty. pohcJ•nc1 od strazak6w
gaśni<.i:,) ·ro dosllln::eyl kibicom iście spor1owych wrożcń na wysokim poziomie. z.i.

równo jedni J.'lk i drudzy nic;ednokromic
wykazywali SI~ kunszlcm I um1tjęu>oŚCia
mi gry pilknr.;ldcj, co było nagrodzine brawami Poj«lynck był CffiOCJOOUjący idokoń
ca Lrzymal w rupic<ciu,ponicwuźszalazwy
cięstwo przcchylnra sią to na jedną, to na
dnagąstronę. Oyl tojutrrteci mecz podczas
festynu, który 7~\czył się remisem. tym
razem ~17.in nic 1.:11'lądzil jednak dogrywki
i W)nik 4:4 - był ostl!CC<'.ny.
Zabaw.i 1.akończyła się występem z.o.
spolu „nVl!ffER"- Naturalny Rock Roll
i zab3wą 1.1necrną na ŚWld.)'nl Jl0"1Cll7.ll..
Podsumol.11Jl!C śmiało mozna stwierdDć.
ie /'m'Slanef. BełcMw był pr?.tds~~
etem ll'llfionym 1ud:Jnym w 100%„ Organizaioczy: WÓJł grnmy Nidion>w, Rad> Sołec
ki\ Bełchów Osiedle, lurą! GmiMy OSP
Nieborów omz LZS Pogoń Bełchów ·ok.-..
1.:1łi się rok <ku1CC2Jl1, że mimo niesprzyjają
cej aury 1.actio;cili douddału w imprezie wiele
osób,noonajwnmicJS1.<1wszyscyba''1lisię

(uj)

wyśmienicie i byli 7Jldowolcni.

Rada tSM ukonstytuowana
N• >woun p.erwszym posiedzeniu. k'tÓre odbyło sic; " czwanck. 6 lipca, ukonsty·
WO\\':lb sic; nowowybran:i Rada Nadzoreza
Lowicloq Spółdziclni M~tj. Plzypomnijmy, 1.c rada "}brana ZOS!ala 113 Zebraniu Delegatów CzlonkóW LSM, które
Olft>yło sięost1tnk1:,'Q dma C21:r\\'C"d bi<Ź\CC
go roku. Zgodnie z prawem spóldziclczym
i rtgulanun<.·m liczy sobie ona 16 crJonków
i jest wybicraru 113 czierolctnią kadencję.
Przewodniczącym spółdzielczej rady
2001111 Waldemar (jru;Jm,jcgo zru;l~pcąjcst
Rysw.rd Pi<kun. Wybrone 7.0Staly również
rrzy komisje dzialającc jako dala doraclcr.c

przy R3d7je Ni!dzo=cj LSM. Ptzcwodrn·
a.ąc)'l1l

KomL<Jo Rewizyjnej został 13llllSZ

Ludwiczlk, Kom1<j1 Gospod;irlci Zasobami
Micszkanio\V)'m1 Mt~bw KOCZ)'\\~ zaś

Zakończył się drugi etap układania kostki granitowe) przy pomniku papieża Jana Pawia li, który stoi na
Starym Rynku w Łowiczu. W pieiwszym etapie ułożona została tytko kostka w najbliższym sąsiedztwie
pomnika, teraz wzdłuż bazyliki katedralnej at do wlotu ulicy Poe/rzecznej (obok pomnika Synom Ziemi
Łowickiej). Kostki/ układali pracownicy łowickiego Zakładu Uslvg Komunalnych na zlecenie Zarządu Miasta.
Łączny koszt prac lWfązanych z utwardzeniem powierzchni wokół pomnika i w jego najbliższym otoczeniu
zamkną/ się l<wolą około 100 tysięcy złotych. Pieniądze te pochodziły z kasy miejskiej.

Komisji~'CJ(~

mi(dzy imym1 7.3 współpmcę 7 ~
gółnymi SJU113mi micszlcuiców spóldziclCZ}'th za'iObów) Stanisław Teleman. Rada
Nadton:zn postnnowlla również odddcg<>1vać (podobnie ~ak poprzednia rada)
jednego ze swoich członków do pracy
w Z104<17.ie LSM. Społccwym czlonkicm
tegoż 7JU7Ądu z ramienia Rady Nadzorcz.ej
"'t...
7.0stal Eu~cni1L<Z Bobrowski.

Zmiany w obwodach wyborczych

dok. ?<'str. I

Wścieklizna
w okręgu Z3pC)WICll?.On}'lll i zagrol'J:)llym
obowi,iujc trzymanie psów na uwi~,
a w razie ich prowadzenia rulożenic kagilńc3 I ll'Z)'mtnie na smyczy, zam SW<>bodncgO puszczanio kotów, zakaz wp.rowadwnia 1 wyprowad1.anm psów i k<>tów z zagrożonych olm;g6w. Należy równie! unikoć bezpośrednich konroktów ze
zwie~mmi bc1pal1skimi i wolno tyjq·
cymi. Obow1ązuic również całkowity
znkaz urządwnia polowań z wyjątkiem
odstrzalów snn1tomych. Wszyscy wla-

w Bobrowei
ścielcie czworonogów. którzy zauważyli
nienarumłnc 1.achowanie się :zwierząt
wzbudz:ljącepodcjrzcniewkieklimyzo

bow1azani Sl\ do odizolowania ich od innych ZWlcrząt 1 141łoszcnia tego faktu do
Powiatowego Lckao;i Weterynarii w Ło
wiczu - ul. Starościńska SA. Przypomnij·

my.

że

Zespół Szkół Zawodowych nr 3
w Łowiczu, ul. Powstańców 12
tel. 837..()5-87

OGŁASZA NABÓR
do Policealnego Studium
Zawodowego w zawodzie
technik obsługi turystycznej
WARUNKI PRZYJĘCIA:
• świadectwo dojrzalości lub

ukończenia

szkoły średniej

lekarskie stwierdzające brak
przeciwwskazań do wykonywania zawodu
• 3 fotografie
• pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej,
k10ra odbędZle się 21 sierpnia 2000 roku.

•

zaświadczenie

UWAGA! Nauka w szkole jest bezpłatna
infomiaqe w sekretariacie
SZ1<0ly. tel. (046) 837-05-$7

Szcz~

OBDPCV~

Bri.igma n n

•!• N ajwyższa jakość

i najniższa

cena w regionie
•:• Parapety włoskie i PCV
•!• Fachowe doradztwo, montaż
i pomiary
ul. Kopemika 3()
Tel. 04V 719-46-35: 0-602-115-231 Gt·llli
Głowno.

niccaly

miesiąc

temu

ogłoszono

zapowietrzenie wścieklizną w sołectwie
Zlaków Borowy, Nowy Zlaków, Zalesie, Niespusza Nowa i Sokołów Kolonia.
(mak)

porzqdui1ia móll'/ą, że najpóinicj grani- skiego, Ogrodow:i, Piekarską, P~inyslo
ceobwodównole±y usta/ihm 45 d11ipr:ttf wą, Spółdzielczą. do ulicy Annii Krafr
"yborami Ud.roni na.r to w pr:y.s:lości wej dopis;mo numery: od nr I4c do koń·
przed kolizją : tt'rmlnaml, gdy! ")'bory ca i od nr 25 do końca. do ulicy Chchnoń·
prerydoickit' raplanoM'uno na poczqt<'k si..;ogo dopis3no numery od nr 18 do ko6·
paid:iernlkll, a nar.a ntUtfPna SQja od- ca i od nr 25 do końca. ZwiękS?cono obbęd:le .rit; pod hmite.rit'rpnla -argumen- wód nr2. gdzie dopisano ulKX:: Am111 Kratował podjęcie stosownej uchwały przc- jowej od nr 4 do t4d i oo nr I do 23.
wodnic7.ący Rady Miejskiej Krzysztof Chehnońslcicgood nr2dol4 i od nr lado
I5. Cichą, Krótką, Ogrodową. Piekarską,
Górski.
Dokonane zmrnny polegają przede Przemysłową, Spoldzielczą. Pow~tałc
wszystkim na zmniejszeniu obwodu nr zmiany w obwodach dotyczą zmian nazw
I, z którego skrcglono ulice: Cebertowi- ulic oraz utworzenia nowych ulic w mie(aj)
: mian na d:islejsuj sesji. ponlewai l'QZ- cza. Cichą. Kossaka, Krótką, Malc1.ew· ście.

Na sesji w C7.Wllltck. 29 C7.crwca, radni
miejscy w Lowiczu Jedno&Jośme dokonali zmian w podziale miasta n• obwody
głosowania. DotychC7.as obowu1zywał
podział z 25 sierpnia 1998. KoniecznośC
dokonan10 zmian jest podyktowaoa prze·
pisami 2n0wclizowaneJ ustawy o wyborze prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. które mówią. te obwód głosowania
powinien obejmować od 500 do 3000
micszlcnńców. Tymcwsem w łowicki m
obwodzie nr I liczba mie57.kańc6w przckracznla limit. M11slmy doko11oć tych

Ośrodek Szkolenia Kierowców

tfJl!(f/psJ

OPAWWO·BUDOWIANY

Krzysztof Bandos
Łowicz, ul. Slowackiego 44
Tel. (046)837--02-58, (0-502) 27-87-22

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

WAKACYJNY
4 - TYGODNIOWY
Rozpoczęcie

SKI.AD
Of'ERWĘ:

•:• węgiel •!• koks •!• miał
•:• cement •:• w apno
•!• i~ ne materiały budowlane

Woida Janusz
Łowicz. tel. 046../837-14-93,0602-501-532

TRANSPORT GRATIS I

CENY KONKURENCYJNE
oraz transport:

kursu:

Biuro Obrotu Nieruchomościami
,,M&M"

Dysponujemy pe/nowymiarowym placem ma·

newrowym z

molllwością,

doskonalenia swo-

ich umiejętności na samx:hodzie ~ym bl\dt

szkoleniowym. Łowicz.. ul. J ana
(dawna Łódzka).

Pawła

n 120

• SYSTEMY NAWADNIAJĄCE
firmy DROPIMEX-MILEX,
• PODŁOŻA ORGANICZNE
(włókno kokosowe firmy CERES)

sprzedaży
wynajęcia
Tel. 0421719-10.37

·[K{I

~·

wysokiej jakości K 0 u01 J s
pasze, koncentraty, soje

• NAWOZY OGRODNICZE
- szeroki asortyment,

Ceny producenta!

POSZUKUJE
MIESZKAN
lub
do
•....
DEALER FIRMY

Mii

O erujc : Sklep ogrodmczy EKO ·FOL
Rząsno 25 tel. (046) 838-74-36

Mastki 15,
tel. (046) 83814 41, 0607135050

OPAŁOWY

EKOTERM PLUS

Glowno, ul. Dworska sn.
tel.(042) 710-73-30

21 I 28.07.2000r. o godz. 16.00

OLEJ

!

• piachu

• żwiru

KAMAZ 12 ton
MULTICAR 3 tony

ZARZ.AP GMINY CHĄŚNO
w porozumieniu z Radami Sołeckimi
wydzierżawi budynki
po byłych szkołach filialnych na rótną
działalnosć gospodarczą. np.: han dlową,
produkcyjną lub usługową w miejscowościach: Goleńsko, Sierinlkl, Wyborów,
Przemysłów

• Wyklucza się dzi~lność gasl.ronomlcznit
z alkoholem i pijalnie piwa.
• Oferty nalefy składać na p4śmie do Urzędu
Gmuiy w Chąśnie do dnia 15.08.2000 r
• Obiek1y motna oglądać w porozumieniu
Z sołtysami tych WSI.

nowy
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TARG WSOBOTY • JAK W PIĄTEK
Co raz więk.szy tłok pomiędzy stois kami, trudności z parkowaniem na pobliski c h ulicach, również coraz więcej sprzedających, którzy szybko wyczuli koniunkturę. Tak od pona d roku
wygląda targowisko miejskie w każdą sobotę. Do tej pory największy ta rg odbywał się w piątki, nieco mniejszy we wtorki.
Teraz sobotnie targowanie jest z reguły większe niż we wtorek. Co spowodowało taki stan rzeczy?
To raal!.f chyba niemożliwe. W piątki
jest du:o wleks=)' targ i jest więcej lud:i
ze wsi. W imry dzie1i nie kupi się kury czy
lutl:ie '"acznie ch~tniej pr-ychodzq proslnkn. Ze :hniem reż nikt w .<Obory
w <olHJtę. po11iewaf. tego dniu mają '::J!e- nit b(:clzu! stal. W sobory jest turg dla
cydowume więcej c:a.ru. TL-go dnia więk lud:/ z miasta. :Ceby moKll sobie :robić
s:oit nie pracuje i mo±e.<poko;nie wyjić :Okufi>' tutaj, gd:ie jest tamtJ ni: w sldcna w/flisu zakupy. sped:lć 110 rynku poch. W ptqtki "'f:YSC)' r°'em, a W SO·
duto c:asu i spokojnie się rozejrzeć boty samo miasto..• • twicnlzi Wladyw c•nach. Co tydzień "'iduję kilka osób. slaw Kocemba z Domaniewic.
które pr:rycliod.ą w/a.fole w sobory. 11ajNic wszyscy jednak cieszą si~ z tego.
pie1w chod:ą pomiędzy $/Olskumi i py- że spr7cdawać mogą - czy też muszą tują o cen)\ a dopiero potem wracają w soboiy. Rolnicy ooraz częściej zauwai A11pują tum. gdziej~•t najltps:)' towar żają, 1e muszą nie tylko pracować
i najtańsry - powicdzi4l nam Stanisław w swoich gospodarstwach. ale rówmcż
SPRZEDAJĄCY

NIE MAJĄ WĄTPLIWOŚCI

Talarowski sprzedający na tnfgowisku ·skutccnlic zajmować się sprzcdntą tego,
owoc.: oraz produkty spożywcze.
co wyprodukują. Jak tak dalej pójdzie.
Jći;O zdaniem sobolni 1a rg ma ~woją to będ:iemy handlarzami, a 11/e mln/kaspecyfiko;. lud,ie się tak rtte .•pieszą mi. We wt11rki tneba być. w pi<1tki aboI pn:ychod=ą pófnicj 11i±w piątki - twier· wiqzknwn. a rerazj=naJlepi<jwkaźdą
d1i. Jes::c:e dwu. trzy lata temu nie było sobolę. MiastowiJN=>-:V.)'C!llili.<iędo tego.

„.

sensu p9jetEać soboty. Nie by/o
lditmów I =nuanie mni<if sprudujqcych.

Pan Talarowski naJpicrw sprzedawał
wyłącznic owoce i warzywa. teraz moi·
na u niego kupić równ ież slodyczc oraz
nick1órc anykuły spoiywc-lc. Na sobomic targowanie przyjctdtają jednak
nic tylko ludzie uudniący się handlem
znwodowo. Corv więcej zwyklych rolników oprócz piątkowej wizyty na tarsowisku odwiedui Lowicz i plac przy
uhcy S1arzyńskiego równlet w soboty.
Czyżby piątkowe 1argi 7.A kilkn lat prze·
szly do historii? Zadaliśmy tlll<ic pyla·
me rolnikom, 1..-iórzy bywają 1.arówno
w pii\tk1 jak i w soboty.

że

tari: jest te: w sobory I tr.tba przy-

Osoby, z k16rym1 rozmawialiśmy
Bielecki z Kiernozi. kupy n~ rargu Zofia Karelu z osiedla
na targowisku nic pami(italy od kiedy ?.aBralkowiu w Lowiczu.
KLIENCI SIĘ CIESZĄ
W soboty tC: pr:ychodzę. ale w piątki częły przychodzić regularnie w snboty.
jak w piqtck. ..
Z sobotniego. wickszego nit kiedyś, j est większy targ. Sobota jest dobra dill Tuk jakoś weszło 111 kre>1:
wceśnlej...
ruchu na lllrgowisku najbardziej zado- osób, krórr w tygodniu pracują ra110 Moie rok remu. mo:e lruchę
woleni są klienci. Po prosru jest to dla i nie opłaca im sic »)'Chodzić bardzo ra110
;; domu, uby :robić ::okup)\ Moja córluz
Wzmożony handel na targowuku
wiciu osób bardzo wygodne.
W soboty mam wolne i „1ed) mogc pracuje cod::iennie na szóstą i chod:i na miejskim w soboty stal si~ więc fak1em.
=roh1ć w1~ks:e ::akupy nu targu. C:asa- targtmicę tylko.WfOboty. W piątki. ż„by Być może wpływ na to mialy budy, kiomi pr:ychod:ę też w prątki. Wtedy jest iić na larg, musiałaby wstawać /colo ski i stoiska w cr.~ści targowiska blikj
więksw ko11kurencju i chyba trochę 11iż czwarr~j. iehy doj.ić. :robić ::ai11py I :u- ulicy Starzyńskiego. Skoro ludzie na tarsze ctny :a 11icktóre wwary. Najlepiej 11ieść je do domu. Dla niej wstaje tylko gowisko i tak przychodzą.. to może warw piątek kupować ziem11iaki na :Im~; .<obota, albo kupowanie '" .<klepach • to przyjechać z płodami rolnymi'/ • tak
jest 111ęks:y wybor i nawet przywiozą twierdzi Katarzyna Zbrożek z osiedla zastanawiali się pierwsi rolnicy, którzy
ponad rok temu 7.acz~li przyjeżdżać nic
po południu do domu - chwali sobie za. Biatkowicc.

jezd:ać ·mówi Jan

tylko w piątki. ale r6wnież w soboty.
S1oisk przybywało. m1cszkaricy Łowi
cza coraz chęmicJ przychodzili na targowisko na sohotnic 1.ak11py. Inni sprt e·
dający szybko to :>.au ważyli i coraz 1h1mniej pnyjcżdżali na tari1ow"ko. Powstała
samonakręcojąco sic sp/rola. Tak wyglą
da;ą prawa r:ątkqce wolnym rynkiem 1

na 1argowisk1110 dokladme widać. Pop)"t
nakręca podoi. Jak klie11c1 chcą kupnwuł
w soboty, to my Im dajemy 1ak4 mo:liwo.ić. Tak po pm,111. :11~"<'=aj11ie... - ko-

mcnrujc Pawcl

Kmieciński,

który przy·

jd.d.ża do Łowicza z SochaC7..ewa.

Marcin A. Kucharski

WSZVSTKICH POTRZEBUJĄCYCH,
PROBLEMY ZDROWOTNE
zapraszamy na zabiegi grupowe i indywidualne
w dn. 16.07.2000 r., które odbędq się w Domu Nouaydelo
Al. Sienkiewicza w godz. od 1000 do17""
MAJĄCYCH

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

KUCHN IE na Twoją miarę

Bioviergo'let•~•

Pan Ka-

rol Jótwlalc od~ 20 łat

poma~

pOlrlObulącym, prztkllUf\C
u:idr1twiaj ~oą energię Ten znany

ga

l)Otyeje w tanw pJtrwu tJ
db•$ia.lte nlljlep&zyell I nafefektywnleft:ych hoolttOW w
nauym kta1u W d„„l.\ttJ edycji wyóllnla ogólnopolslaego tal•~a I ~ .Uzdrn. ~ n11 2000 rok.
Pan Karol ~ ł.łił# 6$me miej:soe na łi6c&.e 20 natbatd:z:iej ete:ktywnych 1 obdarzonych ""eg6lnym. l'l'l6t-

todzki bioenetgettrapeut. ujmuje
kingach

pc>łaklch

czołowe

uzdroW1cteb. phn11.t1,_c

tłt

llwoścłaml błoentfgolcrapcvtów. Inauguracja praktyr<1

uzdrowiciel•kiej. kt6r1 pr.ypadl• no J>OCZlllfk lal ao. daf9
mv mfłno b1<>9n1r901orapeuty nalezitceao do nlOl1cznttgQ

grona uzdrowlclołl 10.k długo prakl)'kulą.cyeh , 01i.oającc·
go tik debr• wynlkJ w lak wiciu przypadkach.
Rekordowy t.11.t.•łQ biopola 9 m w stanie spoctynlu
oral 11 m w cuw łw!adome--go pqeo.rywan.ia encrgi
~~
daje mo>łtwołcl. I.I · w ~16<ydt uzdrow>e:oll OdOOSi n •b&IU wachlarz ga1ełne t:ukcHy. Sicz~6'nlłl po~no a szybki• znuany z.aehod~ 9rry ChOfOt>-acft układu n~. rnoczo..

„.,.,.

odduhowego oraz serca I naczyń Zu~kuiąc:e
nleru ctJa samego utdrowtC•tl.a zdarzaj~ l ff w
pnypodl<ocl\ tl\0<00 OOWOlWC>IOW)'C~. guzy. IOll>!Olł. mtę

w*OQ.
efekty

łnlold oraz. powlfksz.ono gruczoły nl.i(Klnokfotnte w bardto uybk1m lemple znikają. Zawn.e prt.&d priystąpte.
nie-m do zablogu Kareł gon\co ~I •I• I e>re»i o pomoc
Pani Boga die polru>b<Jjących W t1.0ł•O iab!egów mdywldullnych czy tct SOSJI gN~. tlly ezas Odrruiwl•
modlitwy, dllte90 tez podczas 1Jł.df'9'#'11n~ towarzyny
mu •~otftf'I C-1łty 1 truits.ymałneJ łton.centtaep
Chc1,albym rown,e z tl.8dm•1NC. I: Pan KaroJ Jóżwłalt
od 8 &al ;ttt ł>'•lt9t:m $l°"""a'~'lłM1 bKWlnergoterapeutów .MAZOWSZl:" w ŁOdll. ktort hczy ponod •O fachow·
c6w, klórz:y po ptubycfu 1pec)allstycznego kursu za.

końCJ:onego egumtnem p.afi1twowym, poslodaj~ upraw·
nienla do wykon,wanla zawodu b1ooncugotora~euty. Na
og61nopcls1um 1-POCka11iu w Krakowi•. lc.1611 było inaugu·
ratj' pteb•tcytu na najl1;puye't b1oonergo<erapet1t6w w
1998 r. pneptOW..,ionogo praz nll,0.:dZAj - - . pl·
smo w lff dWclul.e .Ulen~ ~ - k u bil·
dzo dobrt '#"/ft tj w pracy z potqentA.m. t~ ta.ecie m.e1·

sc::e wt.ród t 2: noP•PRYCh hca.tcrOw

.;- Spo910d osób igłaszaJących „ę z wycłftym zdjęciem pana Karolo JOtwloka wylos ujemy 20 .,.•płatny ch

bflotOw no teang grupowy (• Prosimy o umieszcunle •woftgo nazwiska na wyeinky presowym.

KOTŁY

CO na olej

gaz

bezpośrednio od importera 1 producenta
BUDERUS, SCHAFFER, FERROLI, POLTERM, ZUG
VISSMANN,
firm

za gotówkę lub na raty •
oddzielne urządzenia
lub
zestawy
· całe
można zakupić

•!• Wykonuje my
•!• Projektuj emy
y
Montujem
•!•
•!• Zapewniamy sprzęt do zabudowy wraz z montałem

Przy zakupie w czerwcu i lipcu • ceny niisze . Na fyczenie kupującego firma dokona
fachowo montatu lub pomoże· gratis. Udzieli gwarancji i zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Coroczna konserwacja calego zestawu i regulacja palnika komputerem - gwarantowane
nitsze zużycie oleju i zapewniona gotowość ekspioalacyjna w okres ie grzewczym.
ZAPRA SZAMY w godz. 8-17 .00

DOMITECH Łowicz. Klickiego 66, lel. 837-61·09 (obok Punktu Skupu Metali Kolorowych)
R-867
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ZDUNSKA NADAL
BARDZO DROGA
Tutaj jest :a drogo. jak na taką
micicinę...

mulą

Ci ludzie chyba oszaleli i 11ic

wiedzą. jak slę robi prawdziwe imeresy.

Rozmmvia/em z kilkoma kamieniC2mKa„

mi I naprawdę 11ie byty ro zbyt /a/\ve ro=·
mony. Nujpmw pr::e: p,jl godziny pró-

O kolo 40 osób członków SLD wzięlo
ud>.ial w spotkaniu 7. posłem SLD, Michałem Kaczmarkiem, na codzi<i\ posłem
z d . woj. płockiego. Odbyło się ono
w środę. 5 lipc.1 w Lowiczu.
Ze spraw lokalnych mówiono o reali·
zacj i uchwaly programowej prtyj~tcj
przez miejscowy Sojusz Lewicy Demokratycznej 27.08. I999 r. Omawiano co
lewica chciala. a co z tego - współuczest
nicząc we władzy - zdołała dotąd zrealiprzyszłośc i

Poruszono tei s praw<;

dla Ur.ędu Skllrbawego. Oficja/11ie więc
placilhymjedną /J::ecią 1egn, co w r::ec=y-

cach przy ulicy Zduńskiej.
Pomics1.czcnia 1c jednak nic stoją pu·
stc zbyt dlugo. W ciągu kil~·u. czasami
kilkunnsru dni w pomieszczeniu pojawia
się inny najemca, k1óry liczy na dn7y
ohrót przy gł ównej ulicy Łowic1.a.
Kwe.c:ria dogadania .~ie i icgodmcma
wanmków i c.·c1u·. Ja nigdy nic.• bqtlę 't:l'najmowul pomif!..rzcztui osobom. któnt
dopiero :nczy11qjq robić interes;: w.i:;t\\'t·
Iw jed11Q 11• jakiej brun=y. Jak ktoś już
je:1tl ua rynku ml jakiego.~ c=o.m ro mu
roze=J1a11ie w ce11aelr wynajmu l h'le lle
jest w stanic przy 1cj 11//c;• iarobić. Co
z tego. ±e od kogo.< nowego we=mę wię·

cej. jak za dwa. 1rzy miesiące mi się,.,,.
niesie i stracę mie.sięczny c=y11s:: :anim
pr::yjdzic kros następny„. • powiedział
nam j eden z właścicieli kamienicy przy

tej ulicy.

remontu

fom1 organi7.acyjnych ~-ulrury w mie.-lcie.
SLD nie chcą dopuścić do
zlikwidowania Miej~kiego Domu Kut.
rury w Lowiezu. Popierają jego remont
gdyż jek twierdzą sprzedać budynek jest
łatwo, zaś zbudować bardw tnrdno.
Czlonkowic lowickiego SLD zamie·
rzają po wakacjach zapraszać pł~kiego
posla na wcześniej uzgodnione i w mian; możliwości regularne dnliyny. które
będzie on pełnił w siedzibie SLD przy
ul. Św. Floriana w Lowiczu.
(ac)
Członkowi e

ZOZ

wi.'ito.VcL .. „ powiedział nam mieszkaniec

S7..e ?.a wynajem PQmicS7.C7.Cri W kamieni-

10WICZANIN

domu kultury

~"'·olosię. :.e1ojestce11adla mnie. ale nie

Sochaczewa. który próbował 'V}11ająć po·
n'ticszczcnic na sklep odtiC"lowy w cen·
tnim Łowicza.
Co ciekawe. nie był osamolniony w tej
opinii. szczególniejeżeli chodzi o kamie·
nice stojące przy ulicy Zduńskiej Od
pewnego czasu wśród sklepów usytu·
owanych przy tej ulicy zaczął się poĆicj·
ramy 111clr. Comz wi~cj osób rezygnuje
z prowadzenia działalności właśnie przy
tej u1icy i pt7,.enosi swoje punkty w inne
rejony miasta i to wcak niekoniecznie na
peryferiach. Dlaczego'! Odpowiedź jest
bardzo prosta; zbyt wygórowane czyn·

się

SLD nie boi

zowa ć.

bowałem dopywćsięo cenę, a potem oka·

nowy

r.

W Radzie bez zmian
W ostatniej chwili do porządku obrad QI a nas c:eka wokacyj1111 pr:enw1 w obsesji Rady Powiatu, która odbywała się radach · mówił pr7.ewodnicząey Nowak.
Wojewoda lódzki wytypowal na swow środ~. 28 czerwca. dołączono projekt
uchwały w sprawie zmiany przedsta- jego przedstawiciela do Rady Społecz
wiciela wojewody w Rad7.ic Społec7nej nej !()wickiego ZOZ Jacka Marka Siko·
Zespołu Opieki Zdrowotnej w LowicZll. rę. Ostatecznie nic zyskał on poparcia
Przcwodnicl'.ący rady, Julian Nowak, rady. Radni wi~kszością głosów poparli
motywując poddanie tego projckm pod wniosek Stanisława Kosm:c"'y, który
n1czej ui~ ;nujq w/a.foit,:iele .d:leptht~ ~·1(1r=y zu n)'nujmtm·um~ pomies:c::Rnit1 mmrzq głosowanie zaznaczy!. że Dorota Napic- zgłosi! propozycje; by; Nie glos,ować lej
G-=f..\'(a placit: H·irct>j ni=. wlt/m'eje na uyslt1wionyd1 im !..iviikuch.
raj-Faizy h«dąca dQtychc7..as przedsta- uc,'/ni·ały, pmtit!lva; hezptJ.fredni't:go :ainwicielem wojewody w Spolecmej Ra- tenJ,\'(Hi·uneg<J jejJHJdjęclem, cy/i kondyCena wynajmu w różnych częściach sami nawet mal okto wie. lnfonnacje szyb- dzie ZOZ w t.o,vicz1111ie uc7.esrniczyła d1110 wojeu-(>ciy nie ma. w :wiq:ku: czym
ulioy Zduńskiej jest rMna, o c<.11ie decy- ko roznoszą się pocztą pantoflową Nic w posiedzeniach tejże rndy: IV ::wią:k11 ruda nle wie. 1w kogo gln.łuje i me ma
duje również wyposażenie lokalu, czy potrzeba anonsów w prasie i reklam : c=ym =a :usat!nc uznali.~my przyjęcie pewnoścl, CZ:•' proponon'tuw : miana oso·
koniCC7JJY jest rcmonl malowanie, czy w skltpowych witrynach. Zdar7.a si~. nowcRo c=łonka, tym bard~iej, :;eposie· by =mieni Jytuację w rnd:it .społecrne;:
jest bieżąca woda. istotny jest telefon i że w rogu okna pojawia się mała kartecz- tlze11ir.1
(aj)
spolec:.nq będą :rięodbywawielkość witryny sklepowej. Do części ka - lokal do wy11ajęcia, 1el.... Tele/011611'
lokali wchod7,1 się poprzez bramę. Tam je.11 hard=o du~n. ale tak naprawdę rain·
Zduny
opłaty S<l nieco ni?.s1.e. Włnściciele kamie- tcrcsowanyclr jc:iil mo!e polowa ~)!'Cli fu.
nic przy Zduńskiej nie chcą oficjalnie dzi... /1111i sądujq ceny- chcą być 11a bieżą
mówić o wysokości wynajmu. Nie udaje co „ twierdz.i właściciel kamienicy z ctn·
•
sic; od nich wyciągnąć :f.adnych danych trum Lowic1A
Ponad dwa tygodme awają prace przy tariat i łazienki. Prace trwać b<;dą do
przez telefon - nawet tego, czy w sklepie
Za wynajęcia odremontowanego lokajest sprawna ubikacja.„Pr:ecie.t 11ajpiemo lu przy ulicy Zduńskiej o wielkości około starym budynku Szkoły Podstawowej 31 sierpnia przyszłego roku. Jest io najmusi PaiJ =ohaayć pomieszczenie, a na· 50 m2 należy zapłacić 2500 • 3000 zło· w Zdunach. W budynk'll prowadzony jest ważniejsza inwestycja w bud7.ccic gminy
prawdę 1>a110 poŚl11ęcić remu rroc/Jęe::a tych micsic;eznic. Oficjalnie dla Urzc;du generalny remom i wykonana zostanie Zdunyw tym roku. Wyn1uszone tli w s11. Po1em 11siąd::ie111y przy kawie i poro::- Skarbowego wykazywana jest jednak dobudówka od strony północnej. W ro- stalo potrzebą ulokowania i,~mnazjum w
mawiamy„. Aaaa„. pr.epraszam. jaką dużo niższa kwota • około tysiąca zło· momowancj częśc i wymienione zost.1ną Zdunach. Prace wykonywane są pr1.e7.
brcmżę Pan repmze11111je' • usłyszał nasz tych. To 11ormal11c, gdybym cl1dal ws:ysr- wszystkie instalacje: elektryczna, kanali· PrzcdsiębiorstwoBudowlano·Handlowc
reporter podający si<} 1.a osobę, która chce ko pokazywac fiskusowi ro lokal kos:to- 7.aeyjna i ciepłownicza oraz wszystkie w Łowiczu. Jes1 ta pienl'SZJ' ciap prac
=wiązanych z rozbudową szkoły · pow1cwa//)y drożej.„ - uslys?.eli śmy proste okila.
wynająć lok3l przy ulicy Zdmiskiej.
W dobudowanej czc;śc i zrobione zo- dzial wójt gminy Zduny, Jarosław Kwiat·
O tym. że lokal przy tej ulicy jest lub wyjaśnienie,
(aw)
(mak) staną szatnie, pokój nauczycielski, sekre- kowski.
bc;dzic prLeznaczony do wynaj~cia

„"''>'

Szkoła

do remontu
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„REM·BUD" Sp z o.o.
Producent
• Kostka brukowa wibropraso·
wana
• Krawężnik drogowy
• Obrzeże trawnikowe
• Bloczek betonowy 14x25x38
•Pustak „ALFA", żużlowy,
keramzytowy,
• Strop gęstożebrowy SZITB
• Trylinka i płytki chodnikowe
• Transport materiałów samo·
chodem samowyładowczym
z dźwigiem HIAB

Naiwięksi producenci
Naiwyższa iakość
Nainiższe ceny
Łowicz, ROL-PLAST
ul. Mostowa 28
Tel.lfax 837-32-06
Tel. kom. 0602-504-924

J.. wszystkie formaty
J.. plakaty. slajdy

Plac Wolności 1O
Tel. 0421719-34-24

[

ze

J..

[_.

I1
l·~JJqą~JJD~Bf.9.ID_O~Ja.
WAL

•

•

1

I 0,39 zł· format 9 x 13
I FOTOINDEX. GRATIS!

99-400 Łowicz, ul. Katarzynów 48
tel. 0461837·57-58;; fax 0461837-50-35

I
I

I

w gotł3. &fN>.f'i'.~

I EKO s.c. Łowicz. ul. Księtacl<a 5

I

::::I
~I

L Sk/ee.§'iQS.!!5, !:!!WE•.!!!; §!!nis/a~k~o.J..2.J

Zadzwoń :

R·914

"~'O'> c.<:-~
,, "''>

RATY

J

JS~ ·

KARTON· GIPS
4,75 zl/m 2

• bloczki betonowe,

pustaki zasypowe
•

SYSTEMY OKIENNE KBE,ALVMINIVM,
PCV NA DOWOLNYWYMIAR

~ Miał ~ Mat. Budowlane

NAJNIŻSZE CENY!

<>?.,..

OFERUJE PAŃSTWU:
• stropy teńva
• kręgi. przepusty
• kostkę brukową

NOWOCZESNEZABVDOwYWNĘTRZORAZ.

Il> Koks

$/tyków, ul. Rolnicza 6A tel. 719-93-63164

"'o

~"'.... <"9„

S'zafy wnękowe z drzwiailil
przesuwanymi i składanymi

PŁYTA,

~ Nawozy ~Węgiel

.9.

~

MEBLE
Łowjcz,

MEBLE NIE'n'POWE

KUCHNIE • SZAFY • BIURA - SKl.EPY
Łowicz. ul. Powstańców 1863 r. nr 15
R-Wl!
tel. (0-46) 837 ·56·56

l~~I

I

Wyroby posiadają certyfikat
na znak bezpieczeństwa

Głowno,

SOBIERADEK
l ~@JJ@ M~l~!l@U l OD PROJEKTU
DO WYKONANIA
Lo~~~ l
l
l zdjęcia zdjęcia

Nowy Rynek 16

tel. 0-46 837-89·01 0·602· 71·35·99

:<

galanteńę betonową

99-400 Łowicz, ul. Kall ska 103,
tel. (046) 837 32 79, 837 41 38, fax 837 47 98
e-małl: SIB@wlnkhaus.com.pl;
Internet: http://www.winkhaus.com.pl/sib R·

0-601-344-937

• ciekawe projekty graficzne
• zdjęcia cyfrowe
• formularze zamówień

ALU·PWT S.C. ~
MONTAŻ OKIEN

PCV I ALUMINIUM
porady, pomiary, serwis gwarancyjny
(Cena us/ugl 14 zł m obwJ np. 034=85zl
os. Dąbrowskiego 20/39,
le/. 0461837-28-30, 0461837-21-90,

i

tel. kom. 0-603-506-931, 0-608·179·313

ci:

7
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KIEROWCY JU
„ Docelowo zakład ma się zajmować wyłącznie produk- ~
Wszystkie i nne czynności towarzyszące temu zostaną oddane w ręce prywatnych firm. Aktualnie taki proces
dotyczy transportu, gdzie samochody będące własnością
firmy zostały sprzedane kierowcom" - mówi nam Zbigniew
Tataj dyrektor ds. logistyki i zaopatrzenia Agros - Fortuna. „ Jedni pracować będą na swój własny rozrachunek,
i nni założyli własną spółkę pracowniczą, część natomiast
przeszła do istn iejącej już firmy świadczącej usługi transportowe. Wszyscy oni posiadają umowę na świadczenie
usług na czas nieokreślony z obowiązującym pierwszeń
stwem na wybór przy złożonych równorzędnych ofertach."
cją.

Od początk-u lal 90 w dużych zakła·
dach przemysłowych rozpoczęły si~
dzialanin 7mieI4l!jącc do wyprowadzenia rransponu z zakładu. Utrzymywanie tn>nsportu wiązało s iq ze z byt du·
żymi stratami fi nansowymi, było nice
opłacalne e konomicznie. ZPOW - Agros
istniejący w Łowiczu problem związany
z transportem rozwiązyw·.tło dotąd w ten
sposób, że wysokośC wynagrodzen ia kierowców była adek-..varna do wykonanej
pracy i płacono im nic biorąc pod uwag<;
god?.in pmcy lecz ilość przejechanych ki·
lometrów. /\. jeździli oni i jeżdżą właści
wie po !<renie c.1łcj Polski, do l odzi i War$Zaw)', Poznania, Świdnicy.
Po prywatyzacji Agrosu, a jeszcz bar·
dziej po przekciu go przez grup~ Pcrnod - Ricard nastaj> iła odgórna "Ina presja, by zakład zajął siQ wylqczn ic produkcją, pozostawiając we własn ych
strukturach ty lko komórki zajmujące s i~
sprlcdażą i 7.aopatrt.cniem . Wszystkie
inne służby mają być w yprowadzone
na zcwną111„ oddane w ręce p rywame.
Dotyczyć 10 mu dozom mienia, rozło
duuku. transportu wewn~lrznego i ze·
wnętrzncgo. spnątani:1. itp.
Przed pr1.eksz1 ałccniami w zak ładzie
. pracowało 34 kierowców. w czasie
wprowadza nia zmian zaproponow ano
im p rzej~cie taboni i o kreślenie fonny
prywatyzacji. którq c hcieliby wybrać.

14 kierowców skorzystało z takiej pro·
pozycj i zakładając własne fi rmy. 8 pra·
cowników stworzy ło grupę osób, które
wloż}iiy spółkę pracowniczą. Zakupili
oni na swoje potrzeby od ZPO W bazę
cransponową na u licy Anuii Krajowej.
9 kierowców natomiast scedowało zakup samochodu na firmę Rolmcch, do
której odeszli do pracy. Oprócz tego J
kierowców przes:tło na emeryturct.
W rozmowie z dyrektorem Tatajem
dowiedzie liśmy s ię, że wszystkie po·
jazdy zoswly sp rzedane. Na pytanie o
ich stan dyrektor odpowiada, że znaj·
dują si~ one w dobrym stanie 1echnicz.
oyni, pon ieważ przez lata istnienin zakladu istniała teżgntpa mechaników, która bezpośredni<> dbała o ich utrzymanie.
Wicktnboni wynosi IO, 15 i 20 lat.jednak ciężarówki były stale remomowane
i w wielu znajdują się nowe podzcspo·
ły. czase m nawet nowe silniki. 'Kaidy
kierowca i dący .. na swoje" h-upowal zestaw, czyli samochód ciężarowy p lus
przyczepę. Wanmki 7.akupu były pre·
fc renc yjne. Przy zak upie gotówkowym
rabat wynosił nawet i 30%. Jeśli zah-up
odbywał się przy spłatach ratalnych, 10
kwNa była rozkładana na dwa lata i da·
wano rabat w wy$okości 15%. Star z
przyc zepą kosztował 7 tys. złotych, natomiast Jelcz od 12 do 13 tys. złotych.

Tomas: Bartos

Współpraca sołtysów
Jednym z punktów o brad ostatniej sesji Rady Gmł ·
ny Łowicz była Informacja o stanie bezp i eczeństwa i
porządk u publlcznego na terenie tej gminy.
Wśród nakreślonych kierunków działań policP na br. przez
komendanta powiatowe j komendy wymienić należy zacieś nienie wspólpracy dzielniccwych z radami sołeckimi po·
s zczególnych wsi. Dzielnicowi będą częściej odwiedzali sołlysów i razem z nimi uzgadniali niektóre działania. Na mleslą·
ce jesienno - zimowe zaplanowa ne mają być spotkania dziel·
niccwych z mie szkańcami i działaczami samo17ądowymi.
W rejon gminy będą częściej kierowane w porze wie·
czorowo • nocnej patrole zmotoryzowane z zadaniem od·
dzialywa nla pre we ncyjnego I e liminowania nietrzetwych
uczestników ruchu. Można się więc spodziewać częściej
kontroli z a lkomatem. Ze swojej strony komendant obiecał
zwiększenie nadzoru średniej kadry kierowniczej. zwłasz·
cza na Ili zmianie slutby policjantów, systematyczne rozll·

e---

IP D~•

Zaprasza Kandydatów do niepublicznych szkół średnich,
( o u p rawn i en i ach szkoł y publicz n ej )

50 lat Zakładu Doskonalenia Zawodowego w

Łodzi

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Łowiczu

ul. Zgoda 13, tel./fax046/837-51-11

OGŁASZA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2000/ 2001
DO SZKÓŁ O UPRAWNIENIACH PUBLICZNYCH

ZAOCZNE TECHNIKUM ZAWODOWE
W'LOWICZU

./ ZĄSADN ICZEJ SZKOŁY (dzienna, młodzi eżowa)

3 -Jetnie (6 semestrów) na podbudowie szkoły zawodowej:
Technik elektryk
spec. elektroenergetyka
Techn ik mechanik spec. budowa maszyn i urządzeń przemysłowych,
spec. naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych,

ZAOCZNE STUDIUM POLICEALNE
W'LOWICZU

w zawodzie krawiec odzie.ży lekkiej
./ LICEUM TECHNICZNEGO (dzi enna, inłodzieżowa)
w zawodzie krawiec odzieży lekkiej
./ ZAOCZNEGO TECHNIKUM MECHANICZNEGO

2 - letnie (4 semestry) na podbudowie szkoły średniej (nie koniecznie z maturą).
Technik i nformatyk

specjalista: obsługa i naprawa pojazdów samochodowych na podbudowie ZSZ
- zawody branży mechanicznej

ZAOCZNELICEUMOGÓLNOKSZTAL.CĄCE

./ ZAOCZNEGO TECHNIKUM ODZIEŻOWEGO

W'LOWICZU
4 - letnie (8 semestrów) na podbudowie szkoły podstawowej, ukończone 17 lat,
3 - letnie (6 smestrów) na podbudowie szkoły zasadniczej .
.1baza szkół: pracownia komputerowa z dostępem do Internetu, pracownie pnedmiorowe, bufet
.Ąęzyki obca: a ng ielski, niarniecl<l, rosyjski
.1Umia11<owane czesne, ulgi w opiatach dla słu chaczy z najlepS2yml wynikami od 10% dO 50'1.
"f)rzy dokonaniu opiaty za cały semestr z góry 10% rabaw
"'1ie pobieramy dodatkowych opiat z tytułu ubezpiec zenia
.trekrutacja na Pierwszy semestr roku szk. 2000/2001 do 30 września 2000 r.
,,wymagane dokumenty: świa dectwo ukończen ia odpowiedniej szkoły, dwie fotografie, kserokopia
2 i 3 strony z dowodu osobistego. wypelnlona ankieta.
.1absolwencl mają możllwość podj ęcia dobrzo płatnej p racy
/ do wszystkic h w/w s zkól p rzyj ęcia bez egzaminów wstępn ychl ll

na podbudowie ZSZ - kierunki odzieżowe
./ ZAOCZNEGO TECH NIKU M SPOŻYWCZEGO
na podbudowie ZSZ - zawody branży spożywczej
./ ZAOCZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZIAŁCACEGO
4-ietniego (na podbudowie szkoły podstawowej)
3-ietniego (na podbudowie ZSZ)
./ POLICEA LNEGO STUDIUM ZAWODOW EGO (zaczone)
w zawodach technik ekonomi sta o specjalności - finanse I rachunkowość,
bankowość, technik technologii odzieży

Zgłoszenia przyjmują oraz dodatkowych informacji udzielą
Ewa i Włodzimierz Wieczorek
99400 Łowicz, ul. Podrzeczna 30 (budynek ZSZ nr 1)

tel. 0-601-20-69-57
www.smelcom.lowicz.pl/dydakta

z Policią?

cza nle ze służby i eg zekwowanie właściwego d okumentowania przebiegu służby.
Przypomnijmy. że te ren gminy Łowicz obsługiwany był
przez dwóch dzielniccwych. W ubiegłym ro ku na terenie tej
' gminy zanotowano 68 zdarzeń mających charakter przestępczy. W porównaniu z poprzednim rokiem ( 1998) było
ich mniej o siedem. Najwięcej było kradzieży z włamaniem
(24 zda rzenia), nieco mniej kradzieży mienia (17 zdarzeń ), 8
wypadków drogowych. 4 rozboje, jedno zabójstwo i jedno
usiłowanie zabójstwa. Zanotowano ta kże dwa przestęp·
stwa przeciwko rodzinie (przemoc domowa). Najwięcej kra·
dzieży z włamaniem odnotowano w sezonie letnlm do sa·
mochodów zaparkowanych przy zbiorniku wodnym Gut ·
nia. W policyjnej izbie zatrzym ań noc spędziło 29 mi eszkań·
ców gminy Łowicz. Oo Kolegium d s. Wykroczeń trafiły 63
wnioski o ukaranie • główni e za jazdę po spożyciu alkoholu.
(mak)

Zgłoszenia i za pisy przyj mujemy
sekretariat szkoły, Łowicz, ul. Zgoda 13, tel. 046/837-51-11
R-742

R-75-5

ZĄPRASZAMY!
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MIESZKANCY
APELUJĄ
O PORZĄDEK
Mieszkańcy kamienicy przy ulicy 11Listopada1

i po·
kamienicy 3 Maja 2 wystosowali do Zarządu Łowickiej Spółdzie l ni Mieszkaniowej pismo,
w którym domagają się poprawy stanu podwórka.
łączonej

z

nią

U nas 110 podwórko wy:1tan:zy przyjic
i popatrzeć. Nigdy nawer nie jest porząd
nie po:amialane. Do:orcu ogranicza ~·ię
do :blero11ia·pod111iatama Smle.ci, dlate-go woda .<pł)•va: piachem do kana/u
- możemy przeczytać w liście. pod
którym widnieją podpisy lokaror6w wy·
mienionych posesji. Podczas większych
opadów powstają ogromne kałuże wody.
Jest rak·już od wiciu laL a próby pneczyszczenia srudzienk i kanalizacyjnej jak
na razie nie przyniosły rczulratów. Tak
było reż w nocy z wtorku, 4 lipca. na
środę, 5 lipca. Woda C20S(lmi wlewa .<ię
llo naszych pfwnic. ajestjej tyle. iepr~ele

ie:

Zal{J11e podwórko pr:y ul./ I listopada I i 3 Maja 11r lnie pl'e2e/l/uje .rię estetycz11ie. ::wlaszcza po ostamic/111/ewad./J.

woczekiwaniu na wycieczkę
W cliwiii obecnej niewiele d:iejesię w
Podobną tras~ przemierzyła wyciće'<
111iejsr:-0wcj twysryce. W wukacjc przy- ka z Ośrodka Kulrury w Lubieżycach.
je!:tliają tylko kolonie z dziećmi i mł~ Zwiedzili dodatkowo skansen w Maudziciq. 11ajwięks:y ntclr 111rys1yc:11y jest rzycach. Nie każda wycieczka korzysia
w m iesiącach wiosennych i waemąj~ jednak z przewodnika.. Czasem wid:ę
sic11ią· powiedziała nam Stanisława Ryn- pr;o>: okno 11as:ego biura spacemjqce
kiewicz z lowickiego biura PTTK. "?'ciec;;kl po Slarym Ry11k11 be: pnewod·
W pieiwszych dniach lip<:a Łowicz od- nikó1"~ organizatorów ule .\'lać na foh l~
wiedziły dzieci;;: Warszawy, spęc17.ającc
wakacje na półkoloniach. Nasze miasro
odwiedziła wycieczka zorganizowana
przez Powiatowy Zespól Doradztwa
Rolniczego z Miriska Mazowicck'icgo.
Rolnicy i członkinie Kół Gospodyń Wiej·
skich zlam tego regionu. Zwicd:dłi bazy·
liki; katedralną. muzeum, spacerowali po
Starym Rynku. a nas tępnie pojechali do
Arkadii i Nieborowa

najęcie

· twierdzi pani Stnnislawa Rynkiewicz. Cena wynajęcia przewodnika na
calą rrns~ od Lowicza (i wszystkich all'llk·
ej iwokół) do Niepokalanowa wynosi 1SO
złotych . Przewodnik, który oprowad?.i
i omówi wszys1kk a1n1.kcje turystyczne
Łowic?.a, Arkadii, Nieborowa i Sromowa
kosZlUje 130 >.lotycb, natomiast zabytki
i histońa samego Lowicza 80 złotych.
W Łowiczu na wycieczkowiczów cze-

wa się przez buty. powi<lziafa nam A1ma

ka 12 czynnych przewodników. Wszyscy są po specjalnym kursie i nliczonym egzaminie. PTTK w Łowiczu cor0<:2nie organii11jc kursy dla przewodników. PrzewÓ<laicy cały czas muszą
uzupelniać swoją wiedzę o Łowiczu
i okolicy. Kandydaci poznają historii; Ło
wicza i miejsc, po których wycieczki są
oprowadzant. Zaznajamiająsii;zzagad
nieniami historii sztuki, etnografii, arche-.
ologii, geografii terenu i turysryki. Nic·
stery"' chwiliQbecnefjest ro tylko doda1ko1.y za.rzc:yr. Wfród pr:ewQd11ik/Jwjest
wielu emerytów. re11cistóu:

11czycie/i, którzy clrcą

hyły<:l1

11a-

tr11chę zarobić

w maju, czenvcu, wtedy. gdy nich rury.
styc;nyjest wiekszy· powiedziala Smni·

(aw)

sława Rynkiewicz.

Bank Spółdzielczy w S~ierniewicach

Filia w

Oferuje

szeroką gamę usług

Łowiczu ,

bankowych w zakresie:

Serdecznie zapraszamy do
F111a BS w Łowiczu , ul. Nowy Rynek 30, tel. 837-89-41; 837-82·25

AUTO - SZVBY
SPRZEDAŻ - MONTAŻ
samochody osobowe, ciężarowe
Łódź,

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

CZĘŚCI VW BUS TA
BLACHY, LAMPY I INNE ~

e SMAROWANIE PODWOZI
•
•

DOSTAWY OLEJU

OPAŁOWEGO

SPRZEDAŻ HURTOWA CEMENTU

Z TRANSPORTEM DO KLIENTA

P.H.U.

i>.i...;mo

ZAPRASZA ~LIENTÓW
DO STACJI ~ONTROLI POJAZDÓW
WGtOWNIE
ul. Sikorskiego 3, tel. 719-15-53
w godz. 7.00·20.00, w 'soboty 7.00-13.00
Oferujemy pełen zakres badań technicznych!
Przedsiębiorstw-o
Usług

Geodezyjnych

Co; lJd.
99-400 Łowicz, ul. Starościńska 4
te/./fax. (046) 837-53-45
0 -602-232-156; 0-602-232-157

e BEZPŁATNA WYMIANA OLEJÓW

s.c. i

99-400 Łowicz, ul. Malszyce 2d/2e
tel.lfax (046) 837-45-44, 837-36·82

udro:nienie=amulonexo kanału burzmw_•go • powidział nam pczes ŁSM, /\m1and

Rruta. Spółdzielnia ma pr/.emaczyćSrod·
ki na przełożenie trelinki tak. aby z.acho·
\VllĆ spadki. Podstawowym pmblemcm
pozostaje jednak udrożnienie studzienki.
t.SM zobowiązała się ustawić znak zak•·
ka.. w niewielkiej z.atoczce, rósł kiedyś zujący "jazdu i parkowania „obcych"
(uw)
klomb, wokół był 7.ywoplol i trawa, tC· samochodów.

INI ERGESPSI

Godz. obsługi inleresantów: od poniedzialku do pląlku ; 8.0-0 • 18.00
w katdą sobotę 8.00 · 12.00

sio11y, a na JH>dwt)n.u stworzy/<1 się nice.
ka, do kti>rej spł).i•ala woda. l'r:yczyną
ka/utyjest 11ieudroi11iony kanał burzowy.
Czekamy, a: Ur::ąd Miasta przedstawi
num i11formaąje ()tym. wjakim :ukre..fie i
ile środków pne=m1cztmych zostanie na

POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY
OZDG Sp. z o .o. w Łodzi
Łódź, ul. Wygodna 20

ul. Nowy Rynek 30

• udzielania kredytów, przyjmowania wkładów i lokat terminowych, bardzo korzyslne
oprocentowanie
• prowadzenia rachunków bankowych a także przeprowadzenia rozliczeń · konkurencyjne
stawki prowizji i opłat
• za otwarcie rachunku ·jednorazowa opłata
15 zj
-za prowadzenie rachunku . oplata miesięczna po
15:d
2,50zl
• przelew wychodzący z banku (ELIXIR)
2,50zł
- przelew ze składkami ZUS
· wpłaty gotówkowe na rach. bankowy 0,5% nie mniej niż 2 zl
Od wypłat gotówkowych prowizji się nie pobiera
• Przyjmuje opłaty za czynsz na rachunek ŁSM • bez prowizji
• Przyjmuje inne opłaty (za energię. telefon, wodę itp.)'od których pobiera prowizję wedlug
stawki wynoszącej 0,5% nie mniej niż 2 zl

Uthke,jedna z mieszkanek.
Innym problemem są samochody przejeżdżające po.cz podwórko. Kierowcy
robią sobie skróty, wjeżdtając od ulicy
3 Maja i wyjeżdżając na ul. 11 Listopada
i na odwrót. Zosrało to ograniczone przez
wkopanie 3 słupków przy wjeździ e od
strony ul. 3 Maja. Sprawia to klopot lokatorom, którzy mają samochody i muszą je parkować przed oknami. Na podwó.rzu parkująjednakrównicżsamocho·
dy nie należ.tcc do mieszkaficów. Dzieci
nic mają żadnego wydzielonego placu do
zabawy, a przejeźdi.ającesamochody SW·
nowią dla nich agrożcnie.
Po ubiegłorocznych remontach murów,
wyrównywaniu ich i uwpclnianiu, po·
zostały widoczne, jasne, niezamalowane
tary po szrukowaniu. Na srodku podwór-

raz nie ma po tym siadu. ws;cystko ZO·
stalo rozjeżdźonc przez sau1oehody.
Micszka1icy domagają się wbicia
większej ilości kołków przy wejściu od
ulicy 3 Maja. Kolejnym punktem jest
OC"zyszczcnic srudzienki kanalizacyjnej,
do której spływa woda deszczowa. Orócz
1ego mieszkańcy :l.ądają utwardzenia placu lub założenia trawnika. dokladniejszego zamiatania placu przez dozorcę i wy·
równywania terenu z piachem rak, aby
nic powstawały kałuże, usiawienia zna·
ku zakazu wjazdu i postoju samochodów
z wyjątkiem samochodów naleiących do
mieszka1iców i zaopatrzenia. W środę,
S lipca, podwórko wizytowali przodsta·
wicie le ŁSM (zastępca prezesa. Sylwcstr
Bieniek) i Urzędu Miasta (Pawel Gaw·
roński. odpowiedzialny za gospodarkę
komunalnq). Po "J'ko11u11i11 drogi do pobliskiego pr:zeds:kola pr:y 11lir:y 3 Maja
teren przy ulo=anej trelince zostulp0<J11ie-

POLECA SWOJE USŁUGI
W ZAKRES
~
IB
_
:_ _ _
·!· mapy do celów projektowych
•!· podziały i rozgraniczenia nieruchomości

•!• inwentaryzacje obiektów budowlanych i sieci uzbrojenia podziemnego
•!• wytyczenie obiektów budowlanyctl
i geodezyjną obsługę budów.

1
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Wl~KSZOŚĆ SI~ DOSTAU

DO WYBRANYCH SZKÓt
26 i 27 czerwca odbyły się egzaminy wstępne do szkół średnich.
Ilu było chętnych I ilu uczniów przyjęto - pytaliśmy w każdej z łowickich szkół.
Do Zespołu Szkół bwodowych pr.l)'
ul. Podrtc=ntj 30 prz)'St<Ulilo ogółem 68
uc:aiiów (52 do Technikum Elektrycznego, zaś 13 do Technikum Mechanicznego). Przyjęto 63 uczniów i utworzono
2 klasy. Sześcioro odpadło na egzaminie,
czworo imało poprawki z języka polskiego. a szc5eioro zmalematyki. W Technikum 3-letnim na podbudowie szkoły za.
wodoweJ ucworzono jedną 36-osobową
klnsę. Zdaniem dyrekcji placówki, poliom reprezentowany prZC7. tegorocz·
nych kandydaiów był raczej średni.
W ZSZ nr 4 utwot7.ono 6 klas o nas1ę
puj~C)''Ch profilach: I llasa o profilu ogól·
nym, do której kandydowały 34 osoby, a
00.taly >1( 32: I klasa o profilu hmdlowym. do któreJ przyjęto tci 32 osoby

oru 4 klasy o profilu ckooom1cmym.
Do tych ostatnich ch~1nych było ł 71
osób, a dostało si~ 128. ZdAmcm dyrektor tej szkoły, Zofti Szałkiewicz. ogólny
poziom egzaminowanych w tym roku
uczniów był dobry, j<?dnak niewątpliwie
dużo lepiej wypadł j~ polski nit matematyka, na którą, jak mówili uczniowie
jut po uporaniu sięz?.adaniam~ byłozde
cydowan1e za mało cza.su.
Do Zespołu Szkół Rolniczych, miesz·
~cych się na łowickim Blichu. do klas
rwor?onych na bazie szkoły po<btawowej s1anowało 131 kandyda16w, i czego
I nic zdał obu ev.runinów. 16 mialu poprawkę z polslocgo, a 12 2 matematyki.
Technikum 3-letniego nie utwonono,
pomimo ze byli do niego chęmi. gdyż

szkoła nic uzy>lcala najego urucbom1cr11c

pozwolenia.
O mitjsoe w Liceum Ogólnoks2mlcącym
przy Ze$pOle Szlcół Medycznych ubicg:i!o
się 175 cl~ych, przyj~tych zostnlo 120
osób. Urworzonono cztery ogólne kl3.S)',
w kt6!)'Ch od września uczyć się będzie
po3011C7Jli6w. Wcdługd)'rektora Tadam.a
Żaczka poziom egzaminowanych tu
UC211i6w był "'YSOki. zanotowano tylko
dwie poprawia z maremaiyki.
Do LO 1m. Chclmońskiego kandyda·
tó\v'było 193. a na egzaminie stawiło siq
191. Przywo 161 chęmych i utworzono
5 klas. Pncz I 1 2 rok klasy te nie będą
profilowane. N3S1l\Jli to dop1et0 w 3 1 4
klasie,• =owie sami zadecydują, któ(ac)
ry profil wybiorą.

Gmina Łowicz

Naiwięcei młodyc h
Najwięcej osób beznlbomych na te·
renie gminy Łowicz to ludzie mlodzi,
w wicku od 18 do 24 lat • tak wynika
z materiałów przedstawionych na ostat·
niej .esji Rady Gminy Lowicz (w środę.
28 cznwca bieżącego roku) lofonnację
o stanic bc:ttobocia na terenie tej gminy
pr1edstawila kierowniczka łowickiego
Powiatowego Urzędu Pracy Martyna
Szp1 ek·Górzyńska.

Z terenu gwjny Łowicz na koniec maja
bieżącego roku zarejesrrowane były 403

osoby bezrobomc. Stanowiło to 7,97 %
wsrystkich zarejestrowanych w łowic
kim urz~zie. Prawie połowa bezrobot.
nych w gminie Lowicz to kobiety
(49,38 % • 199 osób). 45 zarejestrowanych osób miało prawo do pobierania
zasiłku. Poszuk'lljącc pracy: 121 osób
(w tym 56 kobiet). 475 osób pobiera

bezrobotnych

Rzut oka: bliska na styrop1a11 pr::ekonu;•. że te .friany :/mą będą musiały być
cieplejsze.
ŁSM

Sezon na remonty
Pod koniec prryszłego iygodnia po·
winien rozpocząć s 1~ remont elewacji ZC·
\\1l<;trZOCj budynku spółdzielczego znaj·
dującego się na Swym Rynku w Low1·
czu. Przypomrujmy. że jest to budynek,
w którym m1c!c1 się między innymi n3J·
w1~ksza w naszym mieście ksic;gamia.
Rusztowania, które b~dą zaJmowaly
znacvią cz,:ść chodnika mogą hyc spol)'lll utrUdnicniem dla pieszych.
Oprócz tego w zasobach spółdztcl·
CZ)'cll rozpoczęło „~ doClcplanic szery·

tów elewacji trzech budynków na osie·
dlu Noskowskiego (numery bloków: I,
2 i 3) oraz budynl'U stojącego przy uli·
cy Ciemnej.
Kolejną inm:sł}'Cjll JCSt powiększanie

parkingu samochodowego pomiędzy blokruui na osiedlu Bratkowice. Parking:tnajdujc si~ za sklepem spożywczym Bm·
tek. Na placu zostaną ulo:!one plyty iypu
IOMB, które byly wykon:ystane pod·
c1.as wizyty w Lowiczu papieża Jana
(maJcJ
Pawła 11.

GS w Kocierzewie
zasilk.1pr?edemerytalnc (w tym 279 ko- (ł ł 3 osób). dużo również ma wyksztal·
cenie średnie (94 osoby). Zdecydowana
biet).
ma
nic
procy
AZ 148 osób jest w wicku 18·24 lat większość poszukujących
or-Jz 115 osób w wieku od 25 do 34 lat. jeszcze w niej żadnego dośw1adc1en1a,
Podobna struktura be71oboci1 JCSI za. bez stażu są az ł 32 osoby. Nie dziwi
Jes= w połowie lipca kocierzewska kieszeni. Środki te pochod7jć bc;dą zatem
"i~. ie na programy al.1)'WiZUJ,Ce llb· Gminna Sp61dziclnia „Samopomoc z amonyzatji oraz ci.ulc:go obroru towauważalna ró"'Tiicż w mieście.
więk
coraz
jest
kładziony
N1iwi~ccj osób beuobomych z tej solwentów
Oilopska" chce UJ~ się utwanl7.en1em rami znajdującymi się w 13 sklepach spogminy ma wyksZtalccnic zawudowe szy nacisk.
wjazdu prowadzącego na plac GS-u. żywczo · przemysłowych oraz w skle·
(mak)
(187 osób), nieco mniej podstawowe
W planach spółd7jełc6w pozostaje tak:że pic do produkcji nnwozów i środków
....- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . zakup chłodziarki do piekarni, k1órajcs1 ochrony roślin„ z funduszu osobowego
wlamościąSpóldzlclni Gminnej.:zaśdzicr· oraz z funduszu udzia.łowego.Nicwiclkie
żawiąją panowie L. Florczak i J. Ostl'OW· wpływy pochodzą również ze skupu
siei. Zgodnie z zaleceniami Sanepidu ko- bydła i trzody, jaką na mocy dziertawy z
kocicnewskim GS prowadzi Rawa MaMiejsey rad.ni jednogłośnie (sesja 29 czerwca) przyebyhli się do propozycji ciCrzcwska spółdzielnia musi nj~ć si~
ZO\\-iccka. \V związku l tym jednak, i.i
Komisji Mieszkaniowej. aby przezroczyć do sprzedaty dla mi~ów Lowi- także doraźnym remontem (głównie mawszyscy wywiązują si<; z płatności
cza. w drodze przcwgu usmego ograniczonego wolny lokal mieszkalny położony lowarucm) 13 sklepów do niej Mlei.ących. nie
wobec kocierzewskiego GS-u w renninie,
w Lowiczu na os. Kostka nr 5. Sprzedaż tego lokalu w drod7.e przetargu pozwoli na a zlokalizowonych na terenie gminy.
zaciągnąć kreWszystkie kowy zwiąnne z rea liza· spółdzielnia postanowiła
ustalenie ceny rynkowej waności viaidujących się tam lokali i będzie ona podstawą
w wysokości 100 tys. 2.1.
(aj) cją tych mniej i bardziej poważnych in- d}1 obrotowy
do kontynuowania procesu wykupu lokali komunalnych przez najemców.
(ac)
westycji GS zamierza pokryć z własnej

Będq

remonty, będq zakupy

Mieszkanie na sprzedaż

L------- ------ - - --------- ---'

ADAX ALFA 533CL SMB 3 499,-
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OLEJ OPAŁOWY
EKOTERM
oferuje „KOPER" s.c.
Tel. (046) 8J7-I J -58/
(042 ) 6JJ-20-8 4
GWARANTUJEMY ;

./

jakość

./

./

fachowość

bezpieczeńst\\'.O

Autocysterny wyposatone w pompę,
przepływomlene, filtry,
węie wydawcze długości 40 m R ,

c!tfŻ ()!J !Jllilf()ŻEtl:
v' zmodernizować

system ogrzewania

w swoim domu
_,,

wymienić Instalację

c.o.

v' docieplić budynek
v' wymienić

okna

Na super atrakcyjnych
warunkach -kredyt na 1%
(to nie p omyłka)

Zt1PRll!Zll#f/ etJOZIE!ltVIE
li/ ąooz.

8.00-18.00

ECOTHERM Sp. zo.o. Łowicz,
ul. Jana Pawła 11173/175
tel. 837-52-83, 837-57-50
a.n•

su

~ ~=--...,„

5

r.:
:-? ,fi, i•.rl~A
bł i kt

e . ':..t:--1„a'Lu

„Meblomax"
Łowicz,

ul. 3 Maja 5

.;. meble na indywidualne zamówienie
•;•zestawy kuchenne
4
•:• biurka pod komputer d ~~
~
·:· pawlacze
•:• szafy z drzwiami przesuwanymi
•!• kompleksowe wyposażenie biur
i sklepów

i

Konkurencyjne ceny
ZA PRASZAMY
Te/. 837-83-38 sklep
Tel. 837-86-98 dom

• w domu u ldiento

• bez żyront6w

• w ciągu 48 godzin

Tel. 862-76-98
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IJ.07.2000 r.

·NIKE Z SAMOTUKI
WWEtNIAKU
Ten tytuł brzmi nieco dziwnie, a może nawet i głupio. Postaram się jednak przeko11ać, te jest adekwatny do sytuacji jaką stworzył Zarząd Miasta w Przedszkolu Integracyjnym Nr 1 O w Łowiczu. Mote slq nawet
okazać, te olkreślenla „ dziwny" i „ głupi" 11ą
zbyt łagodne dla działań Zarządu Miasta w
stosunku do dzieci „specjalnej troski", których w samym mieście, a I w powiecie ło
wickim nie brakuje.

Dla cych dzieci stworzono w ŁowicZJJ przy ul.
Ksi~żackiej 26 Pttedszkolc Tntcgracyjne Nr I O.
Ujmująć rzez bardzo skrótowo, integracja jest
wspólnym wychowywaniem dzieci sprawnych i
n iepełnosprawnych. Jej celemjest dawanieS7)ln$y
różnym dzieciom. pozwolenie na nawiązanie wzajemnych kontaktów. wzajemne dostosowanie siq i
uczenie, stworzenie.jednej'' grupy. Niejest ro proces jednostroony. Nie pole~ on na organizacyjnym włączeniu dzieci niepełnosprawnych do grupy dzieci zdrowych. Jest to proces obustronny.
Kaidy od każdego czegoś się uczy. Każdy musi
7.łlaleźć swoje miejsce w grupie i poradzić sobie z
p11wstającymi micl1Jośc1ami. Ten system daje największy efekl w kształtowaniu wr.ajemnych stosunków na cale życie. Niepełnosprawny bardziej
wierzy w swoje możliwości i SIJljc się bardziej samodzielnąjednoslką. Dla zdrowego zaś osoba niesprawna nie jest kimś gorszym, kimś oboj~rnym.
Nie jest też osobą wzbudr.ającą litość czy teiniechęć. TO TU JEST CZŁOWIEK!
Z tą myślą od 1995 ro~1J pl?.ygorowywano się
do utworzenia takiej p lacówki w na"zym

do tego przygotowanych nauczycieli. Równolegle
w Szkole Podstawowej Nr 7 utworzono klasę integracyjną. Z kolejnymi latami mialo ich przybywać
by wpewnić dzieciom opu•zczająeym przedszkole
możliwość kontynuowania nauki. Nikt też nic
ukrywał, że z lej formy wychowania korzystać
miały dzieci z Łowicza i ościennych gmin.
Logiczna, przcmyśW!a koncepcja, 1..-tóra w 1999
rolm zyskała poparcie w Ministerstwie Edukacji
narodowej w postaci 82 iys. zł dotacji.
Już pod koniec 1999 roku chętnych do umieszczenia 'swych niesprawnych dzieci w pzedszkolu
było cylu, :ie powstała potrzeba uruchomienia
czwartej grupy integracyjnej. Z takim tez wnioskiem dyrektor placówki zwróciła si~ do nowowybranego Zarządu Miasta Lowicza. Niestety, odpowiedź była negatywna. W sposób wyraźny dawałajednnk nadziek na leps7,e rozwiązanie od „nowego ro~'U szkolnego" tj. I września 2000r. Ale już
w maju nic było najmniejszych wątpliwości ani
złudzeń i nadziei. Nie ma rozwoju placówki. Jesr
jej degradacja. Były trzy grupy integracyjne - od
wrześnio będą dwie.

W pierwszej kolejnośd mają

być

przyjmowyne dzieci z miasta• •.Rodzicom
dżieci z gmin p11wiatu łowickiego starającym .ie; o
miejsce w pr,edszkolu należy odmawiać". Taką
wskazówkę z ust wicebunnistrza eugeniusza Furmana uslysała dyrektror pr•edszkola • Krystyna
Osrrowska. Zlikwidowane również zostały klasy
integracyjne w Szkole Podstawowej Nr 7.
dok na. str. 25

mieście.

Jej powstanie wymagało ogromnego wysiłku organizacyjnego, liIUU1$0wcgo i intelektualnego. Nie C1JlS
i miajsce mówić o tnidnościach i pr?.c:szkodacb (a
było ich niemało), bo efekt tych dzialań hyl pozyiy.wny. Od wndnia 1998 roku Przedszkole Nr IO
w Lowiczu uzyskało Statut P~zkola rntegracyjnego. Byla to jedna z ostatnich dccyLji Zarządu
Miasta w pópr?.<odniej bMncji. Od tego czasu w
przedszkolu corocmie znajdowało s we miejsce
piętnaścioro dzieci ..specjalnej troski". J..-t6rycb poczynania były wspierJne przez trze<:h. specjalnie

RENAULT~

Gorąco? Ale nie wszystkim.
Zimno?

Ale nie wszys~kim.

Przyjemny chłód podczas upalnego lata? Mne ciepło wśrodku mro~oeJ zimy? To żaden luksus.
To kllmatyzacia w standardowym wyposażeniu Renauh Megane Classic z limitowanej seril Alize.

www.renault.com.pl
llenaułt Credłł

•

l'olskn

Filia WIERNICKI s.c.
96-100 Skierniewice
ul. Buczka 2
Tel. 0461833-26-90, 833-27-90
833-33-90

WIERNICKI s.c.
99-400 Łowicz
ul. Poznańska 120
Tel. (046) 837-93-63

Dlilll•llBlilll•llD!iJ
(k;;(](J) [ł [J(be@m

~l]O@]tfil'IT@: cena specialna od 19.900 PLN
~~GG: cena specfalna od 11.500 PLN
rP@OObr@: premia n~ opcie do 3000 PLN
fjfJJ!fJ.Wfil: bezpłatna klimatyncia
:. :,i

POLMOBLICH, Łowicz , ul. Blich 34, tel. (046) 837-37-10

Targowica Miejska w

Łowiczu

Tel. 838-15-22; 0.002-623-115; 0-604-576-937

SUPER OFERTA
DLA POSIADACZY KOMBAJNÓW
AQUILA DIESEL LUBRO
CF-4 20w50 już od 4 ,00 zł I litr •
- ~OklfUliUl:~

Olej stosowany do silników pracujących
w trudnych warunkach i wy•okich temper:iturach,
Idealny do kombajnów zbożowychll!
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W „CZWÓRCE" JAK NA LETNISKU
Pó~kolonie są potrzebne, dzieci chcących
A co to. c::y:~v „c::1w!rk11 "nic :akoń
czi·ln roku s=kolnego? - taki gwar i taki
śpiew"' wakacje! Tak w pierwszym tygodniu lipca pytali rodzice, którzy przyszli zapisać swoje dziecko do tej S7.l<oly. Niektórzy nawet pytnli od razu_ ezy
istnmlnby możliwośća1pi>tinin córki lub
synn nn pólkolomc„. Istotnie. półkolo
nijna gnipa korzys1ająca Le S/..koloych
obiektów jest na tyle aktywna 1wesoła.
ie o>ywia cały budynek
Pólka/anie udało nam ·" f zarganizo1<a f d:ifki współpracy : f}()Wiatowym
Towar:ys/l\'em PrzJjut:iól D:icci ara::
pomocy Urzędu Miej.<kiego - mówi dyrektor Slkoły Podstawowej nr 4 Artur
Balik. Jesteimy: tego pr:edsięmięcia
bardzo zadowoleni. ponfe~·a: wid:im}'
j akjtst ooo pmruhne. D:iec1 cvra= r:ild:ief W)-J=lźa;ą, da n=l!SIO sdcn:tariatu
zgłruila się 30 ucz11iów: prosbq o podstemplo•"'·anle. 1-=w. karty wyjaz.dmvej.
p<>dc:a.t gdy wszysrkich 11<'%11iów m1imy
600 • nie jest to wiec duio. Zdaj~ sobie
sprawe. :e wiele 1<)jaul6w ma charakter
rodzit1n)'. alt mimo „'n)'Slko 1'1ęk$::osc
tl:i«f sp(d:a wakacj e na miejskich podwórkach. Pr=ykladł!m rąo j "3t fala, ie
gdyd."il!d duwiedzla/ysię, ie 11•szkoleor11,nt1izowtn1I! bfdąpólko/011ie same zglas:aly się do 11a.<wyrnitljąc chęć uczeflnlctH'tt w uich. Niestet)~ nt'ckliJ1ym muslellśmyodmó1'1C. Jakdo11~aduję się od na11c:y aekli :ajnugqcyd1 sf(gntpą, calyc:a.s
d:iei'i /Mają, q · mogą pr=ypro ...ad.--it'
.\ l<)Ch kolegów lub rod:ł!nslM'a.
W półkoloniach odbywających się w

SP 4 bicm; udział 25 uczniów z klas J.
VI z terenu calego miasra. Chętnych było
du!o więcej.jedt1ak tylko dla rn41ef grupy udało nam się ::a{H'lrnif opiek( i srodki. D=u•ct, ku5re kor:ysrają : naszych
pótkalanii =ostały 1rska:nne pr.c peda11,ogów s:kolnych • mówi Renata
S1ctcpnnik. pedagog w SP4, która

.

wspólnie z Anną Krawczyk (w1ccdyrek1or w tCJ szkole). opiekuje się grupą.
Pólkolonie mstaly zaplanowane na
c1.as od 3 do 18 lipca (wszystkie dni
oprocz niedzieli). Dla półkołonisty <Wen
zaczyna 8i~ od 9.00. kiedy 10 w„.yscy
sic; ;potykają w ";kole. Oyi umi (i ru
pojuwiu się maly problem • bo zawsze
WSTY>CY chcą być dyżurnymi) wraz z

wychov. awcrynią i kucharkami (Ireną
Sobcz)nską. Jadwigą OutkiewiC7. F.lż
bictą Ciolis) przygotOWUJI\ dla wszyskich <n1odanie. reszta z drugą wychowawc1ynią w l)'11l czasie opowiada sobie wrażenia z dnia popr'tedn1cgo. Po
śniadaniu rozpoczynają si~ Ulj((<lia (pogadanki i zabawy psychologicmc, psychocdukacY,jne. socjo1eropcu1yczne. z
profilaktyki uzale'mień). O 13 OO zacryoa si~ obiad, po czym najbardziej oczekiwano CL~ dnia, poniew:il zaplaoowanu na podsl4wie propozycji ucz.SI·
ników „wakacji w szkole".
Nu pocqrek wspó/11ie op1'Qrawaliśmy
=a~rtidv porozumif!MYJnia .vie u g111p1e ;
11 taJ.cill'ic wy.starczy/jeden d:irn na inreg,acjf d:ll!ci podr~qcych : róin)-r:h
.<:kół 1 Jrodoll't.slc. Ws.;'S".\' sif polubili i
PRZEWĘDROWALI
dosfo11nle razon : nami pracują i ba·
ll'iq się. D:ler:Juki nie męczą si~ nigdy, 11
CAŁYŁOWJCZ
n 14. OO kitt(Vjui c:ra.v i.ić do domu. to dla
A no nud~ na półkol oniach rieczywi11/ch 11aj/aps:a pora 1111 :orgn11l:owat1ie ścic nic ma czasu. Na 14 dni zaplnnownd)•Slcoteki, czyi11nej:abo~''· mówi Rrc- no aż 8 wyjść, byłoby ich wti;ccj ale
runa Szczepanik. Wc:oraj rak się :aan- pogod3 „nic chciała" dostoso"ać się do
gniownlr\my "'gry ruehowe :.t! d=iś planó" organ1za1orów. wi~ oni do,10bolące 1111ęśme sprawiły ml problem
sowali plany do pogody. Pien\'SZC wY,j11·ejiciem po scilodac/1 • dodaje Anna ście w teren, wiązało si~ z praprowals101nie W$Zyscy są dzenicm 1ubawy w podchody i fak1, 7.e
Krowciyk.
uśmiechni~ci i zadowoleni. No pytanie padalo przez caly dzień dla uczestnijok wam się podoba na pólkolouiach? • ków podchodów nic mia! nic do r-1.eczy.
zgodny ehór odpowiada • bortbo! bar- Smicjącsi~. śpic„ając, wymyślając drotbo'. panie są.fajne! •q •uper ' wymyila- gowskazy, a prz~ wszysrysikim najq nam fajne :abowy! Cies:c sic. ie są bierając innych na izW. zmylki. prze"ę
pólkolamr-, bo co mo:nt1 robić na po- dtowali cały Lowicz. W proetamie wadw6rlm - dodaje Tomek.
kacji znalazły si~ 1alcie m.in. "'Ycicc7.ka

,......
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kONkURS RYSUNKOWY
„POKOI MYCH MARZEN"
#

•
•

#

Rysunki o fonnacie AA DOdp_lsane w prawym dolnym rogu
prosimy przynoalt do 1kleP6w DOMARU. ·
Finał 1 1ł80dlml 04.09.2000, o godzinie 18.00 w Centrum
Wypoużenia Wnętrz DOMAAU, ul. BrUkowa 4 (parter).
Korzyści dla rodziców

•

•

•

Potwierdzenie udziału w konkursie upoważnia do:
1ft rabatu
1K (10+5) rabatu dla Poalld1cza Karty Stalego Klienta
Promocja obe{muJe meble mlodZteiowe
umieszczone w katalogu, 1 omac:zone
,,_,.
w aldepach symbolem 1łoneczka.

Rabat dotyczy zakupów I zamówień
do dnia 03.09.2000.

złożonych

w nich uczestniczyć jest dużo więcej niż miejsc

-

· 10%

Sklep Wyposaienla Wnętrz DOMARU w Głownie
Glowno, ul. Pi łsudskiego 4/6, tel. 71912 87
sob. 9.00-14.00
pn. · pt. 9.00-17.00,

GLAZURY
Terakoty
Kasetony
OKNA

do siedziby Pańsiwowej Straży Pożar
nej, do Miejskirj Bibli0t.eki, spoikanic z
pracownilrnmi PCK. którzy dcmonSll'owali sposoby mlYiclania pierwszej po·
mocy, zwiedzanie Lowicza z przewodniIdem, wyci=ka do muzeum. do Lasku
Miejskiego. schroniska dla psów n talde
odwiedziny władz mias1a" raruszu.
Ale 111Y· tabawy 1ćwiczcnta, konkuny
dobierane s11. w len ;posób, by uczyć.
wychowywać, a przede wszystkim prtygotować ich uc1.es1t1ików do mdz<:nin sobie w crudnych sytuacjach życiowych.
Np. tC!lllll: Uc:ymy się odwtrn<"gO ..,.,:,,.
:Onia myśli. n:alizo" any byl met~ dr.I·
my. Dzi~i opowi:idały sytuacje 1.e swojego źy\.ia, 13kte, w któt)-ch np. miały chęć
na ros sią nic 41o<IL.ić. np. na pożyczenie

magnetofonu. nie nic potrafiły odm0w1ć.
Po takiej opowieści koledzy w grupach
prczcmowllli scenki obnuującejak:zachow81iby si~ w tej sytUacji - radząc sobie z
danym problemem.W tych zajęciach wy·
korzysmno m.in. fragmenty filmu pt.
Ascrtyo•7/0ŚC • cn1ka bycia sobą, które
zoslllly obrjrzane ' "ielktm zaintcrcoowaniem.Na korucc dln wakacjujących w
SP 4 przygotowywana Jest szczególna
au-akcja • wycicc.ck11 sochaczewską kolejką wąskotorową do Puszczy Krunpinoskiej • OczywUt:ie n ile starczy 11am
jimdwey. ale robimy \ł'n):ttka. by gospodarować rak by ich s1a1r.1o/o. poni,,,.·a i
b)łaby "'ogromna}riljdlz dla d:ied -IOÓ\\1
Rena1a S:rc:zepamk.
il1111n Jarc:ak
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KRUS

ŁSM

ZNIWNE ZALECENIA
Podobnie jak w latach p oprzednich w łowickiej
Placówce Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w sezonie żniwnym spOdziewają
się wię kszej liczby wypadków w rolnictwie.
Liczl>a ; ró:110rodno.fl~ mas=yn do zbfo„ sowe, pasowo - klinowe, ~bate, llulcuchowe, waty przegubowo - teleskopowe
Cll przy większości z nid1 stwarza mnżlf„ muszą być bezwzgl~e zabezpieczone
wość okaleczeti. przygnieceń i i11nych 11ra· oslonami.
zón: których konsekwencją nierzadkojest
• Należy zachować bezpieczną odleinwalidznvo lub śmierć.„ - osttzega spe- glość i nic zbliia~się do pracujących macjalisUl do spraw prewencji łowi ckiej szyn. Sttzególnie dotyczy to si=.kami
KRUS, Grzegorz Żebrowski.
zbierających, ścinaczy zielonek i kosiaW związku ze zwię~zonym zagroże· rek rotacyjnych. Niestety, czi;ste są boniem wypadkami rolniczy ubezpiec-zy- wiem przypadki urwania się bijaków i
ciel wydal szereg zaleceń, do których noży czy dostania si~ kamieni pod 7.epowinny zastosować si~ wszystkie oso- spól rotacyjny.
by pracujące w rolnictwie. Oto najważ
• Maszyny samobicfnc do zbioru
niejsze zasady bczpieczeristwa prJcy w zbóż z uwagi na duże zagrożenie pożaro
okresie letnich prac polowych:
we muszą być wyposa7,one w sprawne
• Wszystkie regulacje. usuwanie uste· i legalizowane gaśn ice pianowe lub proszrek, likwidacjezatorów slomy, siana i zie. kowe.
Jonek należy wykonywać tylko w trak·
• W celu w1iknięcia pożaru kolektory
cie postoju maszyny i przy wyłączonym wydechowe silnika i elementy instalacji
napędzie od eiqgnika.
elektrycznej należy regularnie oczyszczać
• Ws7.clkiego rod7.aju p17.ckładnic pa- z plew, slomy i kurzu.
ni zbóż i zielonekjest /Jardw dttża, a prn-

• Zabroniona jest mlocka stacyjna za
pomocą kombajnu wpomicszcttniachgo-

spodarskich.
.
• W przypadku zaistnienia konieczności usuwania usterek pod uniesionym
hcderem kombajnu źniwncgo lub pod
uniesioną skrzynią przyczepy samowyładowczej należy je dodatkowo zabezpieczyć pr7,ed opadnięciem.
• Zabrania się pr7.ewoUnia osób na
iransportowanych ladunkal:h objętościo
wych (sloma. siano) zgromadzonych na
woiach i p17.)1Czepach.
• Przy wchodzeniu i schodzeniu
z załadowanej przyczepy czy wozu należy korzyslać z drabiny o c>dpowicdnicj
dlllgości i powinna być ona przytrzymywana pm.-z osobę ube-LJliecującą.
• Nalety pamięiać o rozsądnym wykorzystywaniu do prac pomocniczych
diieci i osób starszych. Powinny one
wykonywać tylko proste czynności.
Przesmeganie tych zaleceń oraz :acl1ov.:anie należytej uwagi. ostrożności f
brakpośpiechu na pewnopomogą zebrać
bezpieczneplony. .• - powiedział Gnegorz
Żebrowski z łowickiej KRUS.
(mak)

Gmina Łyszkowice

Licencie dla prezesów
Licencje zawodowe zarządców niepo wakacjach (na początlm września bieżącego
roku): prezes Annand Ruta i jego w stępca, Sylwester Bieniek z l..owickiej
Spółdzielni Mieszkaniowej. Nieoficjalnie jednak już wiedzą, że komisja egza·
minacyjna pozytywnie ocenila ich pra·
ce i cym samym potwierdzila zdobyte
na specjalnym kursie kwali fikacje.
Po p17.ebytym kursie zarządcy nieruchomościami otr7.ymają

ruchomościami, prezes Ruta i Bieniek.
zostali zobligowani do wykonania planu zarządzania spółdzieln ią i jego obrony przed komisją egzaminacyjną. zło·
toną mi~dzy innymi z osób cworzą
cych prawo sp6ldzielcze.
Licencja wstanie uroczyście Wf'C(C7.0·
na na poc7,ątku wrześn i a bieżącego
roku. Jest ona potwierdzeniem umie·

jęmości zarządzania nieruchomościami.

(mak)

Rowerami do Walewic
Wycieczka rowerowa dla dzieci do

dzinę

IO.OO w czwartek, 6 li~. zglo-

skan.fenu w Sromowie i Maurzycach nie sily się chętne do wzięcia w niej udziaodbyła się. Przyczyną była2ła pogoda -

powiedzfal nam Anur Michalak z Ło
wickiego Ośrodka Kultury. .Padający
des1.cz, kaluże wody na drogach, niska
jak na lipiec temperatura - to wszystko
7,adecydowalo o odwołaniu wyciec7,ki.
W planach było odwiedzenie sromowskiego muzeum oraz zwiedzenie skansenu w Maurzycach. Do wycieczki nie
doszlo, pomimo źc na umówioną go-

łu dzieci.

Planujemy f<J)/ej11ą wycieczkę rowe·
rową, tym razem celem będzie Stadnina

Koni w Walewicach - powiedział Amir
Michalak. Wycieczka ra zaplanowana
jest na czwartek, 20 lipca. Pojechać na
nią może każde dziecko, które przyjedzie na rowcne pod siedzilx; LOK-u o
godzinie I O.OO.
(aw)

Czy powstanie klub sportowy w Gzince?
Na ostatniej sesji rady g miny

Postanowili zarejestrować klub, który
nazwali: Gminne Stowarzyszenie Spor/Owe w Gzlńce. Przygotowane mająjuź
o r ozsz erzenie porządku obrad o dokumenty, list~ zaloźycieti, protokól
punkt dotyczący powołania k lubu z zebrania 1.alożycielskiego, a także oprasportowego we w si Gzlńka.
cowany stanll. Jednak do 1,arejestrowaTemat klubu powrócił jednak na sesji nia klubu w sąd4ie potrzebne są funduw ramach wolnych wniosków. Wtedy sze. Młodzież chciałaby w calości lub
reż pnedstawiciele młodzieży chcącej chociaż w CZl(Ści być finansowana
urworzyć klub, ohe<:ni na obradach rady, z kasy gminnej. Klub chciałby rozgrypn;cdsiawili swoje argumenty w rej spra· wać mecze na boisku w Łyszkowi cach
wie. Licma grupa mlodych chłopców i korzystać z samochodu dowożącego
z Gzińki, Wr7eczka, Grudz Starych piłkarzy na mecze wyjazdowe.
i Grudz Nowych chcialaby przyst11Pić
Aby klub mógł wystanować w naj· do rozgrywek pilkarskich w klasie „B". bliższych rozgrywliach we wrześn iu
Łyszkowice (30 czerwca) radny
Wojciech Grabowicz wnioskował

Kocierzew

musiaby zostać zarejestrowany jak naszybciej. Przewodniczący rady, Kazimierz Rak, stwierdziI jednak, że :Spra-

Budowa plomby ieszcze wtym roku

wa la nie była omawiana na zarządzie,

niezosta/y dostarczone wcze.foiej żad11e
i11formacje o kosztach przedsięwzit;cia,
nie :budano. czy budżet gminy mógłby
porodzić sobie z takim obciążeniem. Poprosił wnioskodawców o dostarczenie
wszystkich potrtebnych dokumentów
i kosztorysu planowanego srowarzys7.enia na zebranie zarządu, len ustosunkuje się do przedsi~wzi~ia i sprawa zostanie rozstrzygnięta na oast<;poej sesji.

Podczas ostatniej sesji rady Gminy
Kocicrttw (29 c?.erwca) lokalni samo·
rządowcy opowiedzieli si~ za wybudowaniem na dziedzińcu Szkoły Podstawowej w Kocierzewie plomby,
w której znaló.ć si~ mają cztery sale
lekcyjne, zespól sanitariatów, koryta!"'~
oraz klatka schodowa. Na budow~
plomby gmina wyloży lajuż ponad 800
tys. zlotych. Ponadto wójt gminy, Ro-

bert Sikqrski, liczy na dotację pozabu.
dżetową z Kuratorium Oświaty w wysokoki 200 - 300 tys. zl.
W nowo wybudowanej p lombie
uczyć się będą zarówno uczniowie ko·
cieczewskiej podstawówki, jak i miejscowego gimnazjum. Budowa ma szansę ruszyć na przelomic sierpnia i \V17.eśnia tego roku~
(ac)

(aw)

/Centrum TBr90W0·8tldowlaM

• BIURO SKLEP, lOWlCZ.. ul. PodgTOdzle .11 ;"
tel/fax (046) 837-14-70, tel. 837-15-71

(Magd a n na]•

. ZAPRASZAMY DO SALONU!\.OMPUTEROWEGO

„ OKNA ·PRODUKCJA WŁASNA
~
·
„ PANELE BOAZERYJNE I PODŁOGOWE
• t
,
•
*TAPETY

l(OMPUTt:RY

~~~~~~'ti' 8~~;1 ~1. Seminatyjna 6,

.

_

~.

FIRMY "MAR-COM"

• SKLEP Nr 1. Sk-ce, ul. Kopernika 5,
.
tel. (046) 832-52-07
Barbara I Wlo<U:lmEen t.uoukowfo •ZAKŁAD PRODUKCYJNY: Ostrów 6
tel. (046) 833-98-41

* SIDING - PCV
. , , , .
* PŁYTY WIÓROWE· LAMINOWANE ~
* KLINKIER
* MATERIAŁY

'
\

,

yellł

• •

godziny otwarcia
pon.-czw. 1O• 18
piątek 9 • 17
sobota 10 - 14

ul. Stan~ławskiego25b
Tel.: (046) 830-20-49

\(..Qfri\.Ó~\(..OW1

1f.\l.10~ (,ll1..t\S

RÓff'

D• se
res•"c\e o .
f,4.BYcHJwM,:J:crJNY
-•••"'
,,, p
eJtNIZA:Cff. ~Jl'łl' r poGłf.
a••
MOD GW,łli.41'J
99-400 l:,oiyicz

R-886

~

R-8

MOTO-MARNO

SKLEP
WI E LOB RANŻOWY

TANIE GRZEJNIKI m NIE CAlA ZASADA
Tanie grzej niki i bardzo dobra jakość - stalowe i aluminiowe.
Oferujemy także TANIĄ rurę z tworzywa, z. aluminjum w środku. do centralnego ogrzewania i wody

stOVfV S

KASY FISKALNE

„.„,•• f\1'11'„

sf<ANERY

SEJtff'lS

TERMOIZOLACYJ NE,

URSA, GULLFIBER
* POKRYCIA DACHOWE
* MONOTUBY
* MIESZALNIK FARB NOBILES
\..

1

DRUKARKI

MONITORY

ciepłej

NOWOŚĆ NA RYNKU • kotły CO z dolnym spalaniem przystosow ane do
montażu palnika olejowego - cztery komory (zasyp, spalanie, dute konwekcyjne z zawirowaczem spalin). Wentylator wyciągowy w czopuchu, ruszt żeliwny wstrząsowy obrotowy,
katalizator spalania. Można stosować paliwa: olej opałowy lub węgiel, drewno, odpady,
domieszki miału . Sprawność: węgiel 80%, drewno 88% olej 91 % Gwarancja: 3 lata.

Zapraszamy na zakupy coóZiennie w godz. B""-17""
PHU OOMITECH Łowicz, Klickiego 66, tel 837-61-09 (obok Punktu Skupu Metar. Kolorowych)

R-

w Łowiczu, ul. Zagórska 31 os. Górki
(wejście od ul. Sadowej) ·

+ Sprzdaż części
samochodowych i filtrów

WYMIANA OLEJU GRATIS I

+Amortyzatory firmy

O FERUJE ART:

KAYABA i SACHS

• metalowe: gwoździe, śruby, nity,
eleklrody
• chemiczne: farny, kleje, lakiery
• chemia gosp.: proszki, płyny

• ogrodnicze: ziemia, węze, doniczki

DUŻY WYBÓR, NISKIE CENY!
Zapraszamywgdz. 8.00-18.00

R-

do wszystkich samochodów
MONTAŻ GRATIS !
Mechanika pojazdowa,
montaż blokad skrzyni biegów

+

lowla, ul.

Poznańska

Tel. (046) 837-36-92

128

.....

-
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Wakacyine
„pstrykanie"
Wakacje w ohił!lJpH~ tulq n;17wę n<»i
konkurs fotog1aliczriy Oj!IO>Lony przez
Gminny O<rodck Kultury w Zdunach.
Celem konkursu jes1 utrwalenie na fotografiach różnych fonn i spo~w &p<;dzlmia wakacji. uwnzliwicruc na piękno
przyrody latem. Konkurs skiero" any jest
do amatorów. bez ognllticzcń wiekowych,
m~zkających na terenie gminy Zduny.
albo leż UCZl;SLC-.ającycb do vJcól na terenie sminy. Uczestnik moie nadesłać do
pięciu prac czamo-binlych lub kolorowych. Kaidc 7.dj~cic musi być l tylu
opisane.
inno zawicntć orni~. uarwi·
sko, adres konlruMwic1.a. Technika prac
jest dowolne. Minimalny fom101 1djęć
9 na I3crn.jcdnnk mile wid1ianc ~prnoc
w większym fonnacie. Nuleiy je doswrczyc do I 5 \YnC)nia 2000 do GOK-u w

"°"

Zdunach. Zwyciętcy konkursu u1r1ymnją nagrody rzeczowe. które zostaną wr~·

czone podcui; Święm Jc)ieni w Zdunuch.
Organizatorzy L<L'tr-zcgaj11 >0b1e prawo
do :uur1-yrnanin pnie Ol"JZ bczpl:nnej ich
prezentacji lub publikacji. Prace IV)l>lll·
"ione zostaną na wystawie pokonkurwwcj 23 wrzcinrn.

(ln\')

Dyiury łowickich
przedszkoli
Po<l<.-LaS

wakacji bc;d:t d)'ŻUIO\\•Ć

n•- I

stępujące przedszkola:
• w lipcu • Przl!dsrl:ole nr 7 przy ul.
l.C(C7>-clc1c1 (tel. S.H-18-63).

• " sierpniu • PrLedszlcolc nr I pny

_,.„

_J

Czy staw będzie dla wędkarzy?

ul. Ulanskicj(tel. 837-50-91)
PrtMszkok nr 7 będzie 01w:i.nc od
Lowiccy "ędkarzc zrzeszeni w Pol- szczalm i <lllWÓW czyh do Zakładu tJ<hą
godz. 6.30do CD® odebrani• 0$tltnoego )kim Lwiązku \\ ędkarskim zamierzają Komunalnych.
Przypomnijmy. że 0Ct:y>LC1alnia ma
dziecka przez jego opi•kuna.
JUŻ od co n•JmnieJ tr7.ech lai podpisać
Wycb<m "" czymc grup zodbaly o 10, umow~ na korzystunoe ze zbiornik• tecb- I I stawów. z któl)ch Njcsi "ykorzyby maluszki milospędzalyc1.as.a conoj- nologicmcgom1eJslneJOC2)·szczałoi ście stywanych do celów 1echnolog1czn}Ch.
ważniejszc. by nic 1ęsk111ly 1A dornem.
Aby wszystkie dz1cc1 dobrze si~ po.u1:1·
ły. ~ .r.abaw organ11.owana jc>I pod
baslern: ..Poznaj swojego kolegę", (11cJ

_

16
~:
Q.~ów technologrc=nych »ykor:)„1)"«•11'.l«'h p~s:c:~

ków. Zgodę na podpisanie stosownej
1 urnowy wyra7il 11iedawno Zarząd Miast11 1przekazał kornpetenCJC w tej spra·
wie do faktycznego użytkownika oczy-

Stawy są ostatnim stopniem oc1yszczn.
nia scieków po oczys.7c7eniu mechanicznym i częściowym biologicznym.
Woda. która 1rnlia do s1awów jest jut

oc~ys1c1ona " ponad 90 procenracb.
\\ sta\\ltch JC'1 napowietrzana i 1raają
tarn procesy m1krobiologic1ne związo
nc / doczyszc211mern.
Spm" a wydz1cr2awienia stawów na·
l eiących do oc1yszczalm nic jest jcd·
nak prosto Zakład Usług Komunalnych
mógłby wyd7icriawić je na krótki okres
cwsu (do 1rzcch lat). Wfl(lkarze jed!lak

chcieliby tam inwestO\\ ać 1 pro" adzić
regularne zaryb1a111c i dlatego \\Vłcłiby
podpisać umow( uzyczcnia na dluz~z)
okres czasu. W 1wiązku z tym ZUK
wystąpił z wnioskiem do Zarządu Miasta o przejęcie stawów pvez miasto.
które to dopiero byłoby władne pr7eka
z.ac stawy w dzierżawę wędkarzom.

(mak)
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Polonu Caro, 199) role. maly...,.cbi<r, ~onl>Wro
dob'Y,. pilnie •P•••<l>n\. Tel, 060l-<l2S_.2J.

VWColr 2 l ,ł, l!l!IOllll<,b•'"Y"' ·•ir...tam.
Tcl Ol&lll2·l2-0). 0604496-7)9.

•
Poloon c.ro, 199S role(~~ ..,.,..i.m. Td. 04618.l7·l~ po 2000, QlOl-546-056.

()pd Omc;• 2.3, 1988 n>1<. d-1 • ~

Tel Ol6'1lll.41-6S

lhbu~ 1988r1*. "'°dot.yomT-basilnib.

,_.c.ro, 19'6rol:.l01)>.\m,-idooln)'

Tavrl„ l9'llt0k, l wtllc:icid· ~

bonlm dobty

fb1T1po I.< rt. 199lrd<·~
Td . 04Ml7-06·4l.

™· 0..1&1837-77-23.

126p ' '· 1m 0>1<. publca >7 l)'ł. km . p'Wc
l!'=l.Jm Tcl 04&k38·1S-01 po 18.00.
Mllld• JIJ 1.$. 1~~1 n)l<;gl<JM<.-ę; h:lkdoFonla EsaxU
I,), lu~ C02 • 'P11tdlnl Td. ~~15.

Ruomak f.75 i 111tut""' 1.cy1..i. bd. J,S
• ,...-.._ Tel 04&&lł-44-52 po 20.00.

1aay

U6p. 198S o · ....-,..Tel 0604-61„14-1.

Żak- --do8.\lW ll!OOzllł'I>)~

W'- ...,..-..

~~-~9i~s~'~''l''"h"""ID~

Młttcclt> l?J, 1979 ro1c ·lpmJml.
Td 016/SJ().)2-&g

~!~~:~1!j~~ ~~,.,..,..t>m

VW

Polo .... 1997 role

"1"',..)am_ Td. 04&137-51-02

Tmła. 19'12 iuk •

'"'"'"bn" Tel. 0'618l7.'J2-08.

·~

1111 Sitna, 1997 "* • 'lf"L<d:lm Td. 0602-Sll-488,
DoitmJo n.nd<

""""'"t -

•-

u . 1992 d. mry mca1ik.
spzod>n\ Tel 06(16.2J'.Q55.

n...... 1981 ..... ..,.-.
T<l0461Jl.~7

~"-•M·S(l7,86...')N•...........

Td. 046'837·77-<X>. 831-60-55.

~

sitmk Fi11> 12S. Td. Ol6.'U7-08-l0

""'=mn.

GARAŻE

oi:;.no, booowlw
w Oomonicwo<acb.

Tel 046'837-41.0S po 1900

„ ...

u...i.,..,.,.

126p, 1991 "* • . . . - , Td. 0<618l7·21·7l

Fh1 Tempra, 19'1 I 0>k, po wypodku. ,,,., dOO<y
• spmd;un. Td. 0601·288-Ml, <MMIJ7·57-40.

Sprttd>m ganż, Szllydl ~· T<I 01JC111..461.ó9.

l!łp.

Tcl Q46.'ll7.96-S9 po 19.00. 060s.lS0.2S2.

1987 "* Ttl. 060l-Sl„7&S.

S<ar 200, 1983 ..i. • ..,,-.,. Td. o.wtl&.96-56.
0601-4111-767.

i.:-.

......._

SprlJCdam MS,

11n1S;owioc ("'Y~

Tel 046.'ll7·n~

~!~~~~doby . ~

•..,..ax1am. Tel ().604.1).24-08,
Żok-pr.-l07·opr:t0dlm. TcL042/617~.

A•ia......,,,.. ,.,.,..i- T<I. 046'838-96-31 .

llłl. 1992 l'Olt. -

-;..'7Ui;: ~~°'!'.':.::S,HS.IO

doby
Ford S.orplo l.G4 sedan. 1991 n>l<.>.DS. smlraloy"" I.alb S>atan 1.J. 1987 rol.:,"'" t ....,,.,,;.y. iamla<j• ?' . !fl!Z!'Cl;un. Td Oll/719·29-0R
m<k. Sl)'benlod\
:ww.i, hall ltolownt<zy. 10lbłlJ' pnOd, plnik 'l"'"''IJ' VW Cołr Ul combi 2.0, 199' rok, 7,ielony m.at~
clelrny<°my ~h 1 IW«lca. komj>llcr,,...,......
• spn>ed:ltn, Tel ~lS.

""""'J'

:::::~~~s ~':ny"'\~=i•l kolor boldo. r.'~ ;:,-:: =~~=·:~Abm.
1997"* - ~

1!6p.1990 .... • ~ Td. Ol&'8l7·19-24.
- . 1 , 6 Cl.ł', 1993 ""- mry mc<alilt. spud3to.
t . - , uL Wlplloa Il
Re-k \1-n, "-11mldo15 t • ~
Td OIW>l4J.209

Tel 04l/710-S9 24
CIDqU«<DIO 'IW, 1994 mil • ' l f " Tcl Ol21719·20·77, 0604·!91·711.
Skoda fo.nc IJS LS. 1992 "* • spmdalll.
Tel. 0>21719-20-77, 0604·!91 ·711
Kopic~ SI.odo

f„_ · -

Tel 0421719-20-77. 0604-391·71 I
K11P< <E1l0dlody ulr- i pow)~
Polonez. Otąx<-. IU, I - .
Tel ()l(>łlHJ.71. 0602·7°'"'7~

Sprz«bm lóo$k m IOlgOWl<y. T<I ~7-6;.7'1,
Spmdam.-ę z domem, 1.900..,; w '-'"'l<tu.
Ili. Kliclcicgo 27. Tel. 04V67l-l'l·J2, 022/621·S7-SI,
0602-163-lłS .

Ta """"5= miazbnic, "3 ni, Ol. ~'sl:qo
lub~

Ił.OO.
\ł

m'

Mic.m:anic 62 mJ. w fl(YW)lTI ~-nldWll:
·~'TOI.

046lt}7-IS.S7.

Sprmlam d;d:,(ki

~krtllC)'JnO--budo'*lanc.

„ to-*"'< Tel

°'6'łl7·1'-l6.

Spmd:tm"""'~„y~~

oy o pow. I.IO bo" t.o.iau.

Teł 046'ł)7-9~ 1l

"' lobtanfci< liO m'. li 7.amXoio
do 40 m" do O pięm. Tel Ol&1l1·73-U po 2000

ladnic

przy l„ic, 2 tm od K)'J,...n•. wtnltc.
uit>mjaM, nirrdmgo. Td. ~8-16-SJ.

poloźon<

~·~O>lneSll>.-(j)m',

zabudo""'11nia gospoibtczo do ~monru t/OIO\l'fll..
Td. 046/8)~141 po 19.00.

I.Z.•"""'

!.>ds Soman

·-ni·--...-.
~~
OWU7·95-ll.
Tel.

0604~76-61 7 .

bt-..: m wtę!<s>e lub lp10dlm M-2.

doby

„ G6tlai<io.

Srmdamm""'"""cJS nł·<q;ła. T<ł.046/8)7.ol-łl.

Tcl 0606-l29·lll.

-

Td. 046lłl7~ po 16.00.

Tanio~60m' ·Stlmlk,.;,,,.)llldot.

Td. 04ó'83l·7„15 lub 0601~·34<

°'·o.btoo~

N>.,._ 1987"*.amSOOd tp2ldtm.
Td. OUfllo.JIHl.

Spt-.. """Y dom pęCtOwy

„ ........ity.

M-3. Ili p1~n:am. Br.at.kowic1: - ~n.
Tel. 046'lJ7.78-86.

SprlJCdam M-S oa
Tel 060H9Hl-O.

'*""'

hand'°"Y

Tel. 060?-1147-4)5

Sp!2N:!:rn p6t domu w $&1111ie łtl'OW)'l'n w ł.bwK:zu,
ul. OunieUllskicj 41.. Tel. ()4(,11137-SS.72 po 18.00.

Spr-.-wcq;jt."9,)af
Td. (IW8;)749-29, CHI02-Sll li$ po

TOj'Ol•RIH'< l,40, 19116 ml:, - tlobt)I Ro.n li"
Sl. 199Srok,k""""'1"'".,_(„i!n111nctalio)·..,.,,...
<bm. Tel 0421719-39-6!.
Fbt IMp, 1987r1*.J1Mdoby·-1im
r eugoo1 JOS, i98l rol<, •iltlik do """"''" • ...W
T<L 0121710.71·511.
va<btn. Tel. 046111)7-46-06 po 19.00
Pok>nn Caro, 1992 n~. garaJ»wtny, rierwR:y
wbl.>:;oicL JIM bonlw ~·Tel 0121719·2HO.
OP<ł Vtcłn I,, 16". l;oolyngmc 98, pn;u.-....y,
Polooa. 1993 "* . '!!...i.n. TtL 06Ql.6S1'7H.
dob<y, """" 44.000
boll"t• W))'OSdcni<, "'"
· l!'l=bm. Tel. Ol&'l.l7_.847,
Żllk A. 11, 1984 rok. ISOO d do ~.,,„
• ...,,.i.m. Ttl. 0607·117..,10, 0605-22<>-081.
<>;i<t Sl;ody IOOS • ~
Mo<or marło
Tel 04ól&l8-~S6 po 21 00
Żak A·ll 8 6 skrzyniowy. 19\IS . - . - doby, «n1
do ........... Tel 042/119-)2-02.
W*""'l oa chodrlc t *"lP oa c:>Jdci • Sjll20d1m.
\'W hsDI """""' 1988 n>I<. atoi'elll. ~
~61
...,,.......... . ......... T<I 0111719-l>-16.

Spmd;lm lub •)111jmę kicJo;l.

Spacd=-w...-.. Low1Ct1. Tel0601·'l09-010.

~;!~~ ::!':';;~~~'"i;;.!1s.

116p, 1996 ml< • spro:dlm. Jolillllllw 27.
Td. Ol6'1llł-57.48

Spt'ZCdm> 1.20 ha (lllJ<a) przy 01S1< PcrDIOłol<J<j,
111z.luny.6 Ian od .....-i....
Td. 046/łll-11·74 wleczottm

Sp-Admt 48 or 0$ ~Tel 0Wll7.4M16.

Sp=bm ....n.lnic dńalld budowlane w Bdchow\e.
Td. OWUS-67-09.

Polotl<ZC•ro Plos IA
Td. Ol6'Ul!·77·76.

Z..nnernę M·Z. 38 m' na M·l Wb łjlnCdom.
Tel Olóf&l7-22-98.

=~~~ ID....,_..._

1Up, ...., 1000 21 · Spt1t<1ata Ttl. 0604-IJS.282.

;;

bmi w z.i-ie Dul)m 65

Tel 044'837·12·95.

D>d• l300, 1991 oll:·spt1ld;vn. Td. 046'8l7·Ss.3!.

bonlowy.

Spmd:n4bozi,,'11li.1''~1DQJla .... •lllZMd)1'

Spt2<dom dziallcę pod -~ o pow. J.000 m'.

~\~~~izo<J•
::,";::!
w""'3 l001. Tel 0601-926-Sn.

~:i~~Hl)>.lcm·~

w-

os. °""'"'>tlcp>

z.m.,.,. ~ł-J. •s nr, n.- oo. MX~

126p, 1917 ml:. p1"ie ~Tri. 0Wł39-1„S9.
06Q4.'l()8.0J4,

Robttr fur&oL 19'9n>l<. _doby . ,.,....i.m_
Td. 0461UA-20-29

Tel 046'8l7·Sl-22.

Al... Pod<t.~10).

MU'ttd..,. MB · 100 O."* 1992. - - . bQły;
~ . ~ Tcl o.Ms.69S-929.

z.o iuc>.nilt 1986,.,.. b"1lm dollly

S""""1= ~ł-4, IV -

m tmitjsz<. Tel OW83HQ.l2 •. _

SJ<.oar„'Ol1C, 1991/91 n>1<._......,dobty."""" rm• n6p, 1m "* • ........,..Tel OM>7·79-39,
0604-917.SSI.
dlm. Td. Ol&'IJW6.ł6

>' oni Simo

12.100 m'...,,. 1,50 1VI m'
Tel. 0221679-77-5l

Sp<=l.lm dziolkę im....YJO( O.SI> Ili z d""n1111ym
domO<m (•..m, łwbtlo) w IA•'im nad~

NIERUCHOMOŚCI
·SPRZEDAż

Loda Soman ISOł - """",..._..,...., ~
.... - - ~ ... Staayń>ticgo 1/1&.

,..,« pny PKP. Tel 046'8l&·16-69.

Spr...Jom 2 dll•lki OO<towbn<. SIW>tkl 21 .
Tel. Oł&'83S-J6-ll .

Tel. ~8.()6.24.

Tel. 04(„'łJHHO

0602·7'0.7'~

~~~~~~~-

"" M-3 m Sian)~ lub ~..,,..,

~ Td.0461Jł.4S.9'1.

~-=.::r.:::'::oc"':'"O:i~:.1

La- 15111, pW.oo\ 1"8 d. I -

Td 0606416-4.SS.

Spraclam M·3 Bratkowice. Td. 046' K)J.78-1!7.

Okje -~i ~icaw lurm. T~

SO.-..W..·........ Tel~n-z1pozo.OO.

1!6p, po ........... 1915 119" mil.~

ŻUk dozyn1owy. 19ll.I rol< • ~Tel 016/&J8·7S-17.

Zamienię mkllbnie l~m komunllłnc ~ w~.

Tel. 046/ 8>).7().4},

Spnedom du!y dom. Tri. C>Wł17~

rai IMp. lllSSd,łllnk 1991 fllk • . - , .
T<l o.wtll.U.l 7 po l6.00, Ot<roł-ll·lł pO l6.00

046337~7.

Poloncz C•ro 1.5, 199) ..i.. g;u. '""' olattn. Sł8ll
bon11» dobry. T•l Ol6.13$-71· l•.

Tel. 046/ 837-49-35 po 17.00

- . Teł. OWSJ7#72.

Posmkujc;prmodo.._..

........ doby . spa.odom.

Lowia. Oórt~ uL Wdtlit.M·1 26.

046I 8JHH6. 0«>1-117·~2

Tęl

Spra<bm M·l, 36 m', W - < . <ąd'a.

Sprmlam~ -'°
Tel 04&1138-.1+(72 •ieczmm.

Sbtb 120L, llll!Sd . _.1'<! 0'6'837·n.t2.

IUp. 1987 fllk • lłllio ~ Tel. ()l(>'llJH9.91
po 17.00.

wftmt, ........... - y

pkuly. pmbiog IS I)>. Tel ().1(>138.49-87.

.......... 1990 ................ Td.0602·180-ISS.

.-„

IUp. 19" r1*. "'"dobty • .,..i.m.
22·11.

Td

~ alntk 1cybnd po kapti.lnym ~.~

~M-4taos.~MM·),

Tc~ 046/łl7

126 ... 19')1 l'Olt, -

mlfłc.i.

• spr>edam. ~ 67.

126p, 19$9 rol<

IUk • ....-_ Td. o.wtl7-ł74

126pj 1991 rok. ~..1.'Cbm.

powypadkowe: fi.at: Uno. l\do l Inne
Tel Ol6'1ll7_.l-<19. 0601-052-040

Ttl Q60l.7SJ..97l

,.,._ 1990 ml: . ...... spa.odom.
Td. 04ó'8ll-1)·18.

flll IU d. 1999 n>1<. 14 1)>. bł\ • ipmllm. Tel 0603-41!-l.l-I

Sf'l""dm1 przytttp~11mochodow1. Selip)w IŚ

Odd>inzicm.,'2~-~~""·Cajla).

1.te1..,1
dzitk< o pow. 600 111. Td. OW&l7.$6. U
„„~-"-""M<YP''Yul
godz. 19.00 • 21 oo Wb 0601-J.1$·676

126p, 1990 ... blochado")milny-...,;.,ipaodmi.
T<I. Ol&'UUHI po 1600

l'l'lł

"""' ....i.n.~ odpinany, ...... ~„
z111tje•tnw;1111a. Tel. Cf16/U1-46-77.

Tel 06()6.31;.125.

Żllk • IOnlo spmd:lm. Tel 060J.741_.7Q

T...,

do SW. 200. Tel. Ol&'IJll-ll·S8

Kupię

Tcl. o.Ml7·77·11 .

Polo-1990n>l<....,. 3.100:d · 'l"...i.m_
Tcl. Q6Ql.IS7~).

1.6 • .-im.im.

~

~")'WIO(

Spmdom prz)Q<pkę ~do ""10Chodu ,,_.

Dam ok. 110 "'· bu<lynl.t ~.,.. J.aan.. 1500
m2. siQ. 'A'QCb.tekfon.~c.o..okM pladik.J3".'k~

1111 lhto. 1992 tel.· !prm1im. Tel OW8l7.00.9'1.

Połoan C1ro, 1991.193.
Tel. 046109~2-S I

ul. Armii Kr1jo'lll~ 78.

VW T„Mporltt 1,6, 1984 rok, bcnl)'nL alJnlk
po"""°""" ·...,,,.bm. Td. 046'837·SS.J I.

t.6. 199S ..........
Td. Ol61&)7,g,29 po 19.00. 0602-504-924.

Ford E0<ort. 1988 t0k. lillllk 1.6 dieod • ~
Tel. 016/l137_...38 po 16.00.

r.m„ 1992 rol<, I wl>ł<lci<I. 'f"'.o<bm. Lowlct,
011<1 Con• I,<. 197 O>k.
Tel 0461107-4~-30.

046~21 ·ll

Si>mJ>m .,..._ h Td. ~7~91

()Id O.na, 198.l ftll;, - ) ' md>lik.- l>ltdzodr>l><y, nicmalow111y. l\ooiyc< llO. Tel 046/8.lS.l),.Q).

Sl<oda Fnoril, 1991 mit, bootb • . - .
Tcl Ol&tJł-45.36 po 16.00

Rtuull Mtptwl.... 1997 .... .,...IU>p,1993 "*
. ,..,,..am. Wjplt .u..

Opd "'""

Rttłlllr s. 1986 tOlr. tanio~
Tel 0461U7·SS.76.

ni. Tel

po 17.00.

1992 "* • . . . . . . Td. 0601-m

---=-PKS

Działki bl.do•ianc ""'"""(',I"""' (m1.,.s,y S...it\l#o\iclcV, rnedi2 w ulw.'Y • llpl'"~
Tel Oll/719-10.SS po 16.00
Obieb m.31r.'Z)'ftOwo. rnie$7Jc:111ny NI k~ ddal:i~
lwldlo~ (w Osin><I>) pn. Dmosin • ..,.,.,i.1m.
Tcl. 0421719-10.55 po 16.00.

łkiego 11.

l>om w Głownie w .smrie surowym (pr1yhf.:.t.a " \)dl.
mcdjs. cnetg;s clelttryczna, dilc.h6'ł.'1ca bltvm.1cmy).
dzi2!b IU7S m2. T<l OW719·1'NJO

„

N~.,. Td. 0602-314"'77.

Spr..- M4 w Glooino 168m'J Ol. $il:on;I;„
.,...._ Td. OUI 719-21~.
- - • """"'- 700 m' w OlooI MZK':,,._;
• 'f"""d!m. Td. CW.1119-#61
Ki>r-..i W ' -: 046/IJMO.ol.

Spmlam -

~

~ ma!Jo

Spmmm

~

kr-Url.ę. 2• ni"' os. llnl!.Do>V.

T<l02Mll6S-00w1'<lCW<l1l

=-~~l~fu~=~~ okol1<o

~.'E'~~~ ~< W$i ~
Spr...i.m M_.

111

~~~~;'.;,~"" (6ł m') •OL~
~m<ina!ks·C-llO Tcl022IUJ.U.ł.ł
0605-226-088,

oo. - ' " '· TeL 1)16.1)7-70-92.

Zami<nl~M-4 (.)"""' 7 ...,.-P''ll blolu

~w w Br.xomwic'"'h 2 W)'l>C)łUcnltnL
Td . 0421719-89-77.

;,f~2~~ „,~,,. domckj~. =-~~-::R~~ m', „ K""""'"" w 0 1...11'c.
1.omi<fti< M-4 no oc. D*"""1<icso na M·3.
Tcl. Ol6:U7-%-59 po 1900. 0608·).I0-2'2.

.r..,.

""'...,...w;

z dNllc\ 905 ml w Gk7'A"ni9 .
spmdam. Td. 0602-JSU70
M·3, 38 ni', I"'- 0< Kopemila. ipmod:cm.

OQrn w stanJC iUrO'ł.')'m

K°""'
s.,a.dam , , . _ , 62
na pol<ój z~ Td. Ol611"37.....l .

Tel. ~21719-35-S• , Q6Ql.S2l·20l.

SpmbiD dzU!l:ę 2000
Td.Q604.3JS.?JS.

TcL

„

..

Zomocmę·-·--46.r
~"'

~ ®'&< 6800"" w oio.-

l"'"Y ul C'n).1 7.

nmm....

..,;,,p,r .-.,.., Tel 046'SJHIK>I

0601 ·~7'

„„

Spnabm~td:tc 7Jlll• ........Sopy l8 pa. DDlmnl<wlcc. Teł. 0111710-ll0-67.
Spmd>m dnail<< bodowłlnl 4500 ... okdicy
·~

(Jłowm.. Td

0608o407-7 I6.

„

13.07.2000

15

r.

NIERUCHOMOŚCI

·KUPNO

Spq.tcbm ł:omputtr 4ll. Teł. 0601..052..o6S..

Spncdo:m ~my w(1;rxk: ~ębo-li ze sp;accrOwq, c;~n;
170 zł;- k-bcu-lc bujany J5 11 i lóźt'C'li.'.o 100 zJ + m.11.eo

rxyk gr.iii•. Td. 046.'837· IO.n

Kupc~ dział~ budowlan4 S()().J(I()() in: w Lowkzu.
Tel. 1>161837·7~-74 lub 0603-5S6-Sll0 oo.I 17.00.
Ktl(»ę

g_ospod:uslwo rolne dol ba :t budynk:i..'lli
w okolicnch Lat•ic1:1. Td. 0606-3-13-2.09.
KUptę_ M.J w ~1.'00Um tmast:I.
K~ dom

Tel. 0461837·22·98..

w l ov.'lau.. Tel O:ł6t&l7·7S46.

Głowno

• kupi«; miieS?.bnic do 25000zt.
Tel. 1>121119-67-62.

Spr7ed:ii: $Cl'WIS J:oml)Umów. dowolne konfi~'W".ltje.
modemiiac;je. ~iws monltoró""'. druk:m:k, taSil\b.1y
UPS, >1"''(1u RTV. SAT. \VIDEO. Td. o.i<\lll39.@.92,
06-0l-946-J08.

Spradlm ll.Jl'ICl:e folio""'C 7x30 i piece Z cudfoochmt.

Widrofilmownrne ,..Kasia„ •

Tel. 04618'0-24-68.

lłllio..

Spr.t"et:bm Cummi:xlotc C-<>ł, S'l.m OOrdztJ i.kh)'
Tel. łl4&339· H-6).

\Vldi:ofilmow'3nk BC'jcb Andr«j. Td. 046t'837..$0-1 l.

Spru<bm rqpł onłodziem..y. Stln blmtoJ dolxy.
Td. 046/Sl7·22-66.

Tel. 04Zl672·2HO. 0603·2S7-l56.

Spn:C<bm 1icni-; en"*' pryzmowa~ do tuneli.. do
pod'A;Wieni~ t do'oło'!Y,dl'I. Ttł, OWSJi-ll-64 po 21,00,

T<"t 0606-662-878.

profosjonałnit>.,

solidnie,

Td. 046/Sl7·87-68.

zł; bp:b • S ,,L Wmlkic pr:i« docbtlmv.-c.
Tel 0606-)JlolW&.

(jla.t-ic, 1nal~k. ~c. Tel D4&8JR·76-06.

WidMfi11n™'3rn~ • Krzysiłof Sił'tecki.

Wldeoofilmou.~ie

Gl:azun ·:?O rl; p:itll"le • 141 1T, p:iMlr podtogqwr. IO

Ukbdanie parkittu., cyktioowm1ie, panele podlosowt
1 $1;1roni:!

- obróbk:a -.ompl1lemwa..

Khody w dKwNc.. Td. 04&'83742-55.

O<i-06-96ł· 125 .

WidNfilmowanic • Radosbw Pu~la:.
Tel. C>l618JS-4?·l~ 0603-240-03$.

S.,.-L<dtm muzyny poloc.-zosmicze Sabin:a 2.
T<I. 1>121658-10-22.
Spacd.un wapoo ~'l!IO (lS OOOI% piC'C CA
";gl<>1ry l.S. Tel. 06Q;l.631·727.

Ptodu.:enr M1.f(Wr.111
Tel. 0604-390-962.

NIERUCHOMOŚCI

w~wslc.f<h.

Oodep1;,.nie budynl<.ów. Ttl. 04&'837-56-74.
0601 -335-SJO.

-WYNAJEM

Kompleksowe

wyk:t~ie wnętrz.

Tel. 04&'1137·56·74. OGOl-385-530.

USŁUGI

Cięcie $c:~n

INSTAL.-BUD.-REM.
Sufioy poc!wi......, ..i,,,.._j, pod<faszy, !oionki z p1y1
glp.,..~o:h. gl>d.<. Tel 0603-787-353.
W)'t'ljm~ mi~:uuc w «"Oaum.

J

betonowych. Tel 0461Sl8-634S.

Żalu2)e pólłOmt:. pic.iOO'ło·'C. rolety t lkanm oov. m1tf)'
zewnętrzne mont:li 1 n:tpnwa. icL 046183&.7&-24,

0603·753·973.

JXlla.>J~

Tel. l»6'S37-7l-24.

Poszukuj( m~ill'liit. cb 'tli')'11Wia: 3. 4 pal;oje, l.:ochnii, bz~nb, ewu.lllltnic tnllt propozycje tu ()toto 2
bb: w dobl)m u;nie urm:bluw0l1li'c. TcLOSOl·SS9'-488.
W)'mlJmt; poł:OJC odpow1cdz,:ilnym studentkom

Tel. 06(J.l.ooo.g55_

Pol:oJ do "'Y"'J<""- Tel. 1>1&1837-32--0~.
~

po 19.(10,

Oo wyn:ej\-Cil bv.-akrka. LbJi ret 046t'Sl7°24-l I
0oV.':J'!Uję"Ci:3 llłl':lkC)JMY lob! skcpOY.') ', 4$ m:, v.''-'l"lł-
trum Lowicza • 1dcJon, depla '!\-od.i. w~. mote b)i
z "''),,os»tnk'fn. Tel. Q.WS3?-63- IS \O.i~.

Pouukuj'\ M·I lub M-2: ud prldticrnlb do "')Tło1Jt:
C\., Td 603·95„56-31.

Do '~"'W' lololl przy ....i. (,.\di . ł..owl<l 200 m'.

pl:>: 3000m2.3lunodI.owi= TeL1>14'338-90-60.

Do "')Nlj«io domek

,„ "•L Tel. ()O()'lllll·90-ó0.

Do W)""'j~<f> wypos>iony lokol

hondlowo-wlu~o

wy (rós \\~i.ej i l)won.'Owej w Lo..,,;~) o pow.
130 m' lub 4-0 nł 1 90 m'. w "'lośd lub "'"'"'"'m~ woda , 1~1,ton. 'rd. o.i61Sli-4S. ł7. tc)J-42-lł,i,
~37-61-02.

1'0naJ1Tię

OGOH7S-S02.

Manynę

do SZ)'Cia Luczmk • L'łnio ~.trdam.

Tel. łl4618l7·72-I?.
Spt'lOOnm p«!:usję Amlli oni i;l.,t>cild wcrl>el
(M-Jurczi~l- TeL

04Mi37-12-89 po 21.00,

M11licń5tu·o f'O.$ntkujc lcawakrki <I<> wyn:iJ(CU!
od 1.09. Td. 0461!37·'74·76.

1\~jmędom w'""'""" 1.owim. T!ł, 06(11·209--010.
Do ")"'ic;<i• M-3. Tel 046/837-83-11.

u~lugi hydrauliC"lnt. now~:m.e_
lołt'e W«"'C"J'.t. ..ttfm-DCje". rujn~ ~)'.

SJr<cdmt lcompulct. TcL (;16'837-90-37,
0601-075-81 9.
7.amtmi~

tckwi7.tlf oa c:~ M3JL Td. 046/S38-56-09.

s~ l!m2)"lQ sZ)il!"l Auwl:op.
Tel. 046/837-SS-49 po 21.00.

SJ>rl.edlm $1o;pl< budowlone. Osiny 60

Sp~n

Oł21119-6Q..78.

S...cdam lady sklepowe. Tel ~Z-572-068.
(na p!?.C<•Wl«>

skn:yd:il okie:Me i T.l!u:q:imi • unio.

Tel. O-l&'lll?-16-19.
Sprlldum rowcr cbmk~ wJo.4 stul lxi!d2o dobty
Tel. 046/8.)7-37-1 3.

Sprzed:!m perkusji: ek·łtroni~ (Robl"ld).

Spnrd.un tlkomię TUC 1.IOOxSO. mlni""!< 'P""o;olnlc-q i pl"A'C'ina.1t' Wt'Z0\\1i do mC'l:l!u.

Tel. 1>121710·86-50. 0606-538-599.
Si!ni);i eld:.trycznci, im~lo, w~nlylatory, spręiarb,
mocon:Juk1a. Po"'P" mmbowa. T<f. 1>1721119·59-36.

Wid,ę

PRACA

o.n S ł!lcnlCtltów, 2 kolumny J»!W 100.

Tel, OSOl-JS0-609.
Spr,..Lon "'l'l'"''l'"l,i le~ i =..n.lu oUcmi<clcir

~21719-29 .70, 1>605· 140.!22.

Spncd;IM komput.-r l\"Mlutn I33 • kompktny, rtna
1000 :.t:L Td. CW21719-27A7.

Tel. 046/831· 12-89 po 21.00.

Cykhno\\'Qnie podtóg. Wtec'lOttk. M.. Lowicz.
ul Pocln= ll/1.

Vc:rul; :l'l!Nzje • wewn~rme. n::iwier«hniow\"„ \'C11icaM! • m:iteriak>we. ~'S!<lł)'c:'lr'le ~ pr:'IC(>Wni kompu-

terowych (atesty). rolety - ickstylnc, ncicmniające •

:;%:!a~::~ ~~:;:.~i-~~i:

binku).

Torf1 Jo\1'.·oa>m. Tcl

0602·297-251.
Rusztowinia

WłtS.(.3w$łr::c.

Ekkłl')'CUIC• w:ayslło.

Zam.idntę bluclrira. ·dekarza. Tct ~8-61-95

lokal Jo ")1l<!j~ia o powiera:hrU 25 m'. wypoS;&Żc
niit • w~C'Jltic ubieipi~roli:.. Ttl. OJU7 1o.S6-74

Rc~ly sklcpowe. IPtl~ ku11~. .sie~1tkę • S{)l'i'ctbin. Tel 0468).8.98--30 wleaottnt

(spizedl""") T<L !HMSH-95-47.

Sprzeda:msdritki: łl,4 KW, 1,5 KW.0,M KW, 3 KW. butle
denow~. sp:i.w::irk~ ~bscmis 400. Tel CM6J&la..57-2.;.

Tel 0604-5T.!-Sl7.

Spr>t<hn1 podlot• • llJl'O"'Y pJe<>l>lek jol<o ""'~V
OIJ)>l<ln1<zy. Tel. 04i>tl~·ll-24.

rudcjnę opiek~ nad dzieckimi. Td.
wit'Clt'llY1n.

Sprzcd:un kosi:trlcę NIX)'jru\. Stru.gieni<lc 102.

Zatrud.riię. pracowników kanon • gips. sufity ~ie·
s:z:me oraz. glazt.m1~ów. Tl!l 060-a..$74-641.

po 19.00

KUPNO • RÓŻNE
Skup mctall kołomw)-,;h. l.owicz. Klickiego 66
Tel C>-IG/3lHl·O"
GSM • ._..,.„ipncdaż. -~. ~.
Tel Cl461R30.11-24. OlOl-053-262, OSOl-546-9SS.
K11Pit si:imdlwni: tl-rWi 1 00lnil1}' r61ne oraz

"""'°"'"'meble. Tel. łl461$37.JJ-6J pn 20.00.

Tel. C>l(J!{l8·n-6;.
Sprl.r'tbm 13uio l:awę.
Tel, ().1C;/Sl7·9 ~n

~ ~K~ ~~Yoti:!~'~:.r:~=~'t;~~
0

0

0(,05.561-6l 1.

przyłącr.t. n~11.vmc. i Je.ab~
\\"'e, ()gtlC'A-anie pod~'e • clc:ilt)'CW.

Sprud:un '1'"...00, 220 V • 3$0 V. ""'1ple hodowlane.
Tel O-{oOS-292-612.

Koiły miałowe t Plcszcw.i., W(głowc z OL~"JU,
W}'J!Ob wytbJnoSC. ni.;b ~t'!ll.. PHU Domitech.
•L Kli<l<i<i.'<> 66. Tel, U41>'8)7-61--09.

Spr?L-dam OOst:sl Alf.a l;i\„Ji. 6SO liit6w.

rqionntnych.

~Widi.:.1.t11i1:1n

kicro"'·ca

pn<y.

Z:iaudnii: solldn..-go tynki:r.G'.I • otut.U?.a.
Tel. OU/710.80·57.

~czcnio tele";lOl'il. ensll\lkej:t Po Polsku;
"'"' 1.200 •L Tel C)U>:le37-63-96 wk<zomn.
Spr1.~·d:iin'I

~'""' 3.S m' • ,...,.cdl>n. Tel. Oł6'1l8-86-S6.

b.'ltW,ci dobrym ~ie. :iutQl'C\·.!"rs, dotby NR, lun...•r
cyfitMy (p;1mtęc.t 36 ~ji). CD x J. equalit.1.T, V.B~

li.'

~r:~~ ~~== ~ ~~:~~~~\v.~~~
.foiki z $)11tmem Jo owidiWa na

ścianie. 1notltwość

l>O\l\, W')'PJW!lfto'I. płll..~ pod J.:bwbrurę. p;i.

SO zł.

•

Spn<dam 1rzy '"""Y ,,.io-,.~. "~ on;
ttn3 j(ł zł l3 muk(. Tel Or46tSli-6l~% wio:zi:imn.
Sf!r7.ćd.im,

Tel. 1>161al7-63--06.

Sprw.tlm ~~~ v. inu1ową. z pocfgrzi:wla„c:m •

tnł1'11'~ Tel

().16' $)7-ll~.

Szuix:.c p.1tbcane l 44 fkmmty. "jbndtldc-. w clcp.oclom. .,_1Ullll)'J11 <C\I' I .WO <I· Spr-ni
Tel 1>16'1\37-41-;0 od IO.OO do 14.00.
Spt"A'd.1m silos 23 l na mnmt. Simcb6w 29,
ł,"IU, 8ołitn6w.

Sprmi:nn simę. polauwh<.

""'l' Tel 046/830-32·34.

Sp~tn pr:tlkę

S1ncdlin Phili~ 2~", gr.teJniki zdiwne • nowe.
T<f. 0605-28HlU.

Tl!ruo sprzedam nemi< na padwy23Urut trm...
Lowicz. ul. J;ug P;i.v.ła li 133 po IS.JO.

Spr"'1om kompo!c< SOO MIU • tanio. "'..,......,.._
Tel. 0%>'83S·S9·6l, 0601·07; 819.
0

Tel. 1>161831·52-23.

0602-l&4-061.
Usługi budowbnc,

tynki, pomł7.ki, murowanic.

Tel. 046/lm· I 1-44 po IS.OO.
Jeś!i choesz miec 1antó pou1:1łow<JJ1y. JJ(lb).1)' &eh,
znlożoroe oynny• ...CZWOłi dm. Tel 04&lSl7·Z1 ·39,
837-92-25.

B:ol~<lr.ldy. ogrodz.cnio. br.uny(m7.'6w""'J pta.<IC, kw,
~ rrudukcja i moc11f. Lowic1_ PL Koń:ski T~ I.
Tel. OW837-9l-44.
V!iługi wykokzcmowe: mltlowonte, t!lpelowanie,
ghldi. mom>t l)ly1 Q,K. Tel. ():61837-8!4.

Mon1aż oki<o. Ttl. OSOZ-049-478.

Bbchmrwo, ~k3rsrwo. Tel. 042/71(>.7J·02
lub 0421719-57-U.

z.

INNE USŁUGI

Ukbd.iuK: gli.Wlry. t~oty. montli p3neli łcialnyth.
podłogowych, stupki ogrodlenlowc t klinldma.

Tel,

().1~37-9 1 -41 .

Z"'l'iił •~)'

Matow.;nie. U;pt90W3nit, gl3di.. pa.Dele.
Tel. łl46/839-6?-l0. 0Ci06-42S-162.
Rcm~11owo-b\ldowl:tne. cłc-klryeJn(,

hvdt#Ulkzno.

El<latoiru~la<jc. p<')'l\tr.I. pon>Wy. domOf"1y,
C'ltii.k ~·Jlfd. lowo<l. oo.
211?8. VAT.

Kooru

t.'5ł\1s,i h)tdr.auli~K". pcłńy

UkitS.

Tel. 0461lS37·21..;6.
Ptojtktowanie bud)"nków n'limbln}'th, :ospodurc:zyd\. roU>udowy, n:wD!udnwy, wycena koWów,

naol2ó<. Tel
Ra1100ly

6'ó!S37·78·lł.

lul"1<1<. hydmulob. T<l ~37-l?- 29

„DEMIX" ·bok, w.,.1„

Tel. 046/ Rl?-96-72.
P~'OZ)" knJ~·~

F(ltd Traru:i1

1-ł o~

Tel. OU.ll8·70.)2, 0602-681·541.
Biuro k:i1.ilunkowt' • solid.'1ic z liemqą U.S„ ZUS,

dDJll7.d. Tel. 0602-579-914, -

1-2.1-36.

Ścinanie drzew nieba.plcl".m)'\:h. rozdrabnfanttt

~:~~:;~'.~:l~~~t' zideni.
Ci:>M • Sl'fWI$.. u::;IJWllJ\lt blokad 1$m\ • !Ol'k. kod)'
Apo1t\'li.c)w itp. T,L OSOHl53·262. 0501 ·.546-955.
O.l6/~l0·?1 ·2A.

Kn-<l)1 lx'L Jl'Of'.C'?}'Clfk Teł 0601·.597-453.
0$łany p!'l«"twkn ~·:i(laim (ocwcry ołdeMe}

Tel C>IM;;J-4'-35, 060Z.S8?·06L
z~

mazyony. \'l'e(e'h. Tel

Przyjmę opiekę

OJ6/838~,

n"'1 "'-'•~lo•m Tel 04M!l1-7H„.

?.a.opiek* łk tłbe.:kicm, rUwnrd u siebie.
Tel 1>1611137-9)-17.

0

Tel. O.t.61137-2(1..9() po 20.00.

Mikstf1 ~mw ~ . sprmi:un.

Panele ścienne. podlogo\l."'C,. glazur.i. tcrol:om. malo'o\'i!<o
nie, nbl>dowa z płyt (i!K, wfity podwieunnc, gbd::tic
gipsowe, Y.")mi:in;i drzwi i okiai. docicpl;mje .sty\.'.hów
i podd3szy. Fol<M)' VAT. T<I. ().161837--0Z.;9,

T:mio i solidnie wyk0nttic;: ogmdttni3 l cqły
klinkierowej, Otownu. Td. 0Uf710-S2·93.

T<L 0601·303-858, Ol61'811-S0.84.
• m«h.lnik smnochodów C~)'Ch z bt,~rU
B. C. Ę "°"""ui< P"9'· Tel. 1>121710-71-$8,
MJ!.<w.•vile mits2.bń. Tel. ().ł6.'Sl9-60-ll.
Z:rrudnlmy $t"o\'X'lii i absol~i do SZ)'Cra. btc!imy
<J.msl<iej. Tel. Oł21719-ll -32, u601-l6-60-l0
Gbtłi gi_p.sovn1„ nulow;,.me. Tel o.;&1839.(iG. I1.
A\'ł)n pouukuje ko1uul1.11n1ck:, Tel. 0421719·4+-47.
042/110·SS-2S.
Spr~\lo\"( do sklepu mlęS!lC't,"<> w htd.i1m \loldtu
• Z3~Q M 112 NIU. Td. 042/ 71~12-S7.
Domofony, sy.skmy lłh:snnowe. bramy i drrwt goir.iźowe
("""',..; 1101'\"<ll>w). Tel Q.161837-15-~l.

~ ~f"'" Gi<>WOO J>O'"llkllJ< kond)'doiow na ,...
nowtsb: I.Q:ynktur.i Micj$ldego 2'.3.kbdu Kurni.mal·
nei~o w Głownie, D)-r.:k'tm Miej~ Z:akł:idu WoSprz:cd.1.m y;t'acl: inwalidzki Tel 04&83i·24-23.
doei~w i K:malizacji v.: Głownie. Zain1en:sowanl
kandydaci powit1n1 \\')'kłUĆ Si( 2rt1jomośc11l 7.:lpd·
S1:~nent ~.os onw. 'TC! 046f8l7-60-ll.
mcit iospoct.11k1 kmmmal.nCJ, sys.tCmirw ~i:a i
A;rt"i;at pr.idotwUn-L); jc:Jno(llO\l.y. 4 kW · :iprb.ldai_1L fin:insow:uii~ l'"1;h d~:ib11'Mci w s:mikrur3th SJmo~~<h. Ofin)o „wlm]'I'<: - dok\Jmcnry doc)~T~I. 0601-348-897.

Spr;,,""1n -

rcmot11ov.·o-b\1:1Sowlanc. I wyf(ohez.cnlow~.

g"""'
°' """""' gbdż, P""'lc, plyly C'<'K. VAT
Tel 0601 ·30l·US. 046/837.J().84.

..pu<m<*

T<l~69.l-łl 5.

Pilnie: s:p~m wte;:._ Hi-Fi PaMson'ic SA-CH12

0461831°1().46

przo:l~wicicli

„l-;. ~- Td 0502-223-972,

0461863-3 I·74.

Hydmuhcznc., ogn:cw:unc podłogowe.
Tel 1>161l.l7-11·751, 06ll6-838-972.

°""I"'~ w ,..-zy be~i<j

~"óW ~?9.:-i°'.'~

?-tajt.1ntc; w ł.c>wwzu suknfc.- StubtK

Tel. 1>16/8l8·7l-41,

K21111en11t górskie 0.1 sblni:tk1 •

Produeimt lco~k1 bfukov.'tj ofMJjc du.ty wybór lcOSl·
ki. ómy konkurencyj~. lr.lnSport. Tel 0604-274-477.

Tel ().16/S37-16-02. SJS-l7-ll, ~-IC}o-611.

Usługi

Firrnn kvricrsQ r.itrudni
Tel 0606-78.).760.

(O(de, df\''311.

719~78

"~

04ó/837~7..a2.

Tel 046! u1.1.w1.

FVAT JllJ'V.W. Koprowslc~ lowic?, ul, Ulnr'tslo 213.
Tel. 0.&61830-2Q..l9, 0606-&80.J71L

Emtl)ib 40 bi (imtnit1 podcjmlc pncę

Ml()<Jy, dyipO.Z)'(yjny i

SPRZEDAŻ - RÓŻNE

do kaźdcso biurka;

Tel.

Mont.U boazerił. pa;ncle kkfw., podłogowe, pa~le
PCv. S:mfy, pawb.:r.c, z:lMJdow-a wr~crz. .schody, tntk:i,

()cicpbnic: dachy .

Sprzedam łOdż wiosłov.-u-motorow11; z silnikiem.

po 20.00.

SUJ~

Tel. 046/837-47-12.

Podi.iśnlcn11J"c ilł'al'lit dywn:Xiw i Ulpk:m:k tMlnOtbódowych u ldienm. Vn:icb:iente, łMckk piorq.cy aw2j~ej fi.miy „ Toski" Szrz<pilBik BraO:OYi·icc 1919.

utywanc Tel 04&'1S37-32-8Z.

Tel. 0461837-al·67.

Td. ().tó1&3j-6J..96 wi«zon:m.

mont:ti.

lnst!l9CJe dd:.U)'C2J'I",

Kierowa R. C. F, o. .:<! Il• n!ncistl • ~=
Tel C>ll>'llJS-89-30.

Pom.ikUJll nuc-nk:mia do V.')mJ(l:'l3 w G!ownie lub
w l,.owi<z>, Tel. 0601-SSl-454.

Kupie talmówks~ Tel ()41/

lcl!hno-

Tel 06(1.1.674·64 L

Sprud.1m xbbhitrk~ pi~io konwio'4·ą.
Tfl

Usługi h)odraulicmc. Tel ().161837-S0-39.
0G06·227-164.

.•EFEKT"'

Sprtcd:tm druktrlc~ Pin~sontc, wi1rynę chłodniC'l.11
Polar PQJ. 170ł. wioyn~ chłodnkzą łlusq,aama 4001.
Tel. 046.'ll37·l6·1 I.

Spmdam kołum"'< AllU! 110. Tel 046111l7·l1·13.

pokój 5(u<kn<J<_om. Tel. 046/837-lS. I I.

wponl<s COly I ~1ci Tel 0603-JQS.609

w1mik0Wl- Tel 04MJX.9S...IO.

1~uyjiu~ drobrw:

~ ~~~~~)~-h·~jcpi~ksm~~~~
:t'..ekonomicznych. n.1kfy ~do '2f hpca 2000
r. w ~k:Milri~ Urzędu MiejdciCSo w Głownie

ul. Mlyiw!k> IS/i>. 6. Tc!. Oł21719·11 ·5 1 .
Unąii Mtcj$kl w Głownie poszukuje knndy.bu ro
it:ulOWiP:o inspektora d!$ oświlty. K:mdydxi posi.lcbj-.t)' wyiszt: "'')'b.tuk(nic onz wjomoK pn.ibli:matytl orpm:Z<lqi oiwi:uy prow:ni ~ <> skbilunM: w
tl'mlink' do 28 lipc.-a 2000 r. ó(crt 22aim:Jąi.ydt: • dc>ln>lJ<l\IY ~ ")'~'"""' - CV. w sekreta"'·
ci( Urzędu Mi~iego w Gło.,.,onie uL Mł)'n.V$k2 1$
p. nr6. Tel 6'1171'1-ll·SI.

USŁUGI

WIDEO

S".Q'tia, p~'Ci!L opie~

lub ~lanie~ Tel. 046.iU1.SlM2.

Remonty • "')'ttliana otworów, ppsy. gim.try. siding,

SVtmy snt~mc1&>\\"l: dl. ftnn, łk!cpy inicmr.1:ow~.
Ttl. C>lól'Sl7·06-14. O<oo4-271-825.

Tynki ?N~ i WC"V<Tl\l:rmc:. ukbdnnic gl.nzury.
1<'1'8kocy. gipso.,.nie ścian. Tel. 0604-783-6.ll

Tel. ().16.'83&.S7.6$, $3$-8P6.

Pokr;'Ci• c11ti-·<, m<>rlllŻ. podruliclci, sołidn<
")i<"""'i<, niskie ceoy Tel. 046/831-46-06 po 14.00.
060~·46 7 -~ 11 •

Pn)imę 5'J<>c"' "''"lock. Tel 046'l!J7-j3-49
po 21.00.
Za-siną!
. - .,.
- ioc
- hcid
-. -C
-._.
- -:i."llło1os. Konopnickiejbll

icp. Tel ~7-Sl-92 po 20.00. 0604-609-066.

Tninsport ctęZ:amwy; ąr.oecbt cc:mmru.. w~. i:wm1,
pi:Jchu. LysV.:owkc. ul. Kościdro .S.

n:i rumwrsch pn)bn>'tłl EllJOS, kQlor czet\l,"OO:y.
Ua.ciw<gO ~.; prosimy o kontakt:
046il37-32-ll. N2"ruJ:L
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~IUllV\CJI\\ 'll'lllUI.
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Trrsc'-------------- --------

UL. POWSTAŃCÓW 10 G
Tel./fax 046/830-20-78

lmiq i

no1wi\ko. ....•............•..•..................•....•••..••••••••••...•••••••

RABAT DOTYCZY STOLARKI PCV ZAMÓWIONEJ W LIPCU Z TERMINEM REALIZACJI DO 31 SIERPNIA

DOM
„POD PELIKANEM„
95-015 Głowno,
ul. Westerplatte nr 4
tel. (Q..42) 719-27-84, 719-39-99
0-604-27-42-33

• MIESZKANIA NA WŁASNOŚĆ W STARYM
dobrym stylu Łowicza
* SKORZYSTAJZULGIBUDOWLANEJ

• Oferujemy wygodne mieszkania: • Lokalizacja: Łowicz, ul. Tkaczew nr 4/6
• Budynek w technologii tradycyjnej, 4-kondygnacyj ny
• Uwagal Pozostało już tylko:
·jedno mieszkanie na parterze
·apartament dwupoziomowy
· dwa mieszkania na poddaszu (taniej)
• Garaże wolnostojące · parkingi • Teren zagospodaro-.yany, ogrodzony
• Cena 1.850 zł za 1 m 2 (cena gwarantowana do końca budowy)
• Raty (wspólpraca PKO SA Łowicz)
• Tennin oddania • czerwiec 2001 rok

TO JEST DLA PAŃSTWA SPOSÓB
NA SPEŁNIENIE MARZEŃ

lnformade i Prezentade
na terenie Łowicza:
Przedstawiciel firmy
p. Andrzej Pomarański
tel. (0-46) 837-62-28
Aoł71

LEWIATAN
MARKET
przy ul. Długiej 21

ZAPRASZA
PAŃSTWA

DO ZAKUPÓW
OFERUJEMY:
• SDROKI ASORTYMENT
•ATRAKCYJNIE CIENY

rOCIEPLANIE~

Nowy.
SEAT Ibiza

PIANKĄ

KRYLAMI NOWĄ

34.490 zł
17.425 zł
430,55 zł
72 m-ce

Cena:
Wpłata własna :

50%

raty
Ok res kredytu
Wielkość

" domy mieszkalne " warsztaty
,/ budynki gospodarcze " chłodnie
./ przechowalnie ./ rurociągi

SEAT

cop i-FI e X

Autoryzowany Partner

Pianka klylaminowa wtryśnięta pod ciśnie·
niem w szczelinę znajdującą się w ścianach
zewnętrznych i polotona na stropie zapew·
nia znakomitą Izolację cieplną, termiczną I
akustyczną.

v'

09-520 Łąck k.Płocka tel/fax: (024) 261-41-68;.261-47-15

montaż

NAJTAŃSZE OPONY ~AJ~IĘKSZV
WYBO R
ul.
6,
tel. (0-46) 837·37-40
OKIEN
+PCV • poltrokal
Napoleońska

135180
145/70
155/70
165
175/70
175/70
185160
185165
195165
205160
185

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

12
13
13
13
13
14
14
14
15
15
14.C"

CE81CA
S,A.

8ARUM

70,·
95,·
110,·
115,·
125,·
150,185,·
175.·
235,·
245.·
210.·

80,·
98,·
123,·
136,.
150.·
183,·
196,·
178,·
228,·
270.·
215.·

ł

COłfTl-fCO

196,·
203,·
225,.
246.·
301,·
301 ,·
301.·
376,·
453.·
333,·

•Fełgistalowedoautzachodnich

I

OPONY ZACHODNIE UŻYWllNE
różnych MAREK I ROZMIARÓW
Bezpośredni IMPORT z NIEMIEC

OPONA ZIMOWA 2000-2001
Zapisy już
montaż w okresie zimowym

mozhwość dodatkowych

Ę

FELG

Nowo otwarta hurtownia
CERAMICZNO·BUDOWLANA
w

Łowiczu,

ul.

Poznańska

42

"'l"E!ll$ 'llaJ "

Oferuje po atrakcyjnych cenach:

)> Glazurę, terakotę krajow"l
i zagraniczną
)> Kleje, fugi, listwy wykończeniowe
)> Gipsy, gładzie, masy wyrównujące
)> Artykuły sanitarne:
../ wanny, umywalki. baterie
../ zlewy, kabiny prysznicowe itp.
)>Znicze

NAJTAŃSZE OKNA
z niemieckich profili
ALUPLAST2000

PRZEZ BANK

NAJTAŃSZE KREDYTY
• samochodowe
• mieszkaniowe
· 2otówkowe

tdziennie od 8.oo
nidziełl ad 9.00
!lll.UO~'żl

2

lkRl. roMml?i'"'1Ula?i'$

837-88-08

BitiwOlfc:s:••

skaner

+
fax

Wsuchstronny partner TU>qfego biura
e-md: salon@Pollgratla.lowia.pl
http'llwww.poligrana.lowicz.pl

Gr·&ł

~ dla każdego!
X'

od 0,5% mieslęcznfel

o

GOTÓWKOWY· bez poręczycie//
NA ZAKUP SAMOCHODÓW

c:

- wszelkiego rodlł)U I od katdego
• pnyjmujemy aura w roz/ltzeniu
NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI
NA BUDOWĘ· j .w

HURTOWNIA:
Bratoszewice, ul. Łódzka 21 a
tel. (042) 719-64-04
GODZINY OTWARCIA:
8 .00 • 20.00, niedziela 14.00 - 20.00

LEASING· środków UW.łych
ZAPEWNIAMY:

• upno/mą I protes1onaln~ obsltlflf•

• P411ny sorwi$ nńansowo-pnwny„podklucz·~
·skutecznol wypóbow»neproc9dury

WYPOSAŻENIE

POrRzEsUJESZ PIENIIiDZY ZGŁOŚ s1i;
MY ZAJMIEMY SIĘ RESZTĄ

MAGAZYNÓW

UWAGA PROMOCJA / AUTO'Zll 200 Zł.
Agenc1a Kredytowo-Leasingowa
ul Pomologiczna 8, Skierniewice
0461832-18-74, 0601-250-004

BIURO .RACHUNKOWE i.

~.·:

~·-<

.
.
ryac.Wol!'ości 1_
1113

w
I
s

.
~ ,;

Oferuje swoje usługi w zakresie
/ prowadzenia kpir
/ rozl iczeń z US i ZUS
/ prowadzenie ewidencji
/ doradztwa podatkowego
../ prowadzenia ksiąg handlowych

Tel./fax 042/719-10- 37

I
N
T

E
R

R-1

!

• Wyregulowane
i wycentrowane
• Próby w terenie
• Montaż akcesorii GRATIS

BAGAŻNI KI SAMOCHODOWE

NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

~T1JaJIJ ~lkvww

tz~HH8

teł ./fax (0-46) 837-40-30,

~ Tani k redyt

1993 r.

R-896

TRANSPORT GRATIS! R-ra

99-400 Łowicz, Plac Przyrynek 2

+
kopiarka
+

•badanie lega/noki,

u Błażej;,

i

MOŻLIWOŚĆ KREDYTOWANIA

St ryków, ul. Piłsudskieg o 3~
tel. 042/719·86·80
Głowno , ul. Łowicka 19,
tel.042/719-31 ·52

NA TERENIE MIASTA

SALON SPRZEDAżY

;

Drukarka

„Stoll~ud"

I Ościeżnice drewniane i metalowe
I Drzwi I okna plastikowe
„ Prodinex East" ,
I Okna dachowe „ Velux",
! Rolety antywłamaniowe,
I Br amy garażowe Hermana,
l Cegły I pustaki konstrukcyjne
l Cegły klinkierowe, kształtki
podokienne klinkierowe,
l Płyty Ondulaine,
I Rynny dachowe,
t Wełna mineralna • „Superrock",
! Styropian do tynków zewnęt rz nych

R.S78

•

AlCOH

S.A. Włoszczowa

S. U .H . „ D o n ar"

ZADZWOŃ - SPRAWDŹ

Zapraszamy codziennie od 8 - 17
w soboty od 8 • 13

„ Jolanda" tel. 0·608-46-46-97

I Drzwi i okna drewniane

Zapr aszamy!!!

SKORZYSTAJ ZE
SPECJALNEJ OFERTY
PROMOCYJNEJ

Tel. (046) 830-33-88

WO.I • KAT s.c.
Łowicz, ul. Nowy Rynek 29
tel.lfax(046) 837-47-67
Skierniewice, Ul. Kopernika 3
tel. 046 834-83·95 tel.lfax 046 834·83·96

OFE.RTA HA NDLOWA .

EP eka-piast

GWARA NCJ E

·PIZY zakupie okien
za.montuj emyje 2{)QAJ TANIIif Ili

URZĄDZENIA. WIELOFUNKCYJNE

CZYNNE OD 8 DO f7

DRZWI

~-„~-

UWAGA tylko do 30.06.2000 r.

PPHU„TOMA"

DREWNIANE

Łowicz. ul. Łęczycka 3:
Tel. (046) 837·14-03
Sochaczew, ul. Spartańska 42A;
Tel. (046) 862-22-21

OKNA PCV
• O 34 już od 700 zł b rutto
Z szybą k =1, 1już od 750 zł brutto
ł ROLETY PC'ł
- 100 złlm' brutto
ł ROL.ElY ALUMINIOWE
- już od 210 złlm 2 b r utto
ł ŻALUZJE PIONOWE I POZIOME
ł ROLETKI MATERIAŁOWE
ł ŻALUZJE DREWNIANE
ł MARKIZV - tarasowe i koszowe

i URZĄDZEŃ BIUROWYCH

95-015 Glowno,
ul. Sikorskiego 13
tel. 042n 19.13.59

Ceny producenta • RABATY

·)

WOJ - KAT s.c.
ł

• Usługi wykonujemy od 1987 r.

Najwyższa jakość

• Ponadto oferujemy; Opony MICHELIN. Dunlop.
·
Semperit. Stomil
• Felgi aluminiowe finny AEZ

wykonuje .KOMA"
• lnforamcje:
tel. (046) 837-01·35.837-18-38;
832-91-00: 0-602-635·065:
• Rachulłl<i VAT

- wzmocnione
- warstwowo klejone
- niskoemisyjne K-1 ,1

CONT.l.CT

v' tapetowanie

• Usługi

rn··

- panorama
- rehau - veka
Str.;~ron.iy rotrriv

v' sufity podwieszane

./ malowanie

Kutno ul. Podrzeana 38 tel. (024) 254-04-01 Sodtaaew ul.logo Maja 5tel. (046)862-98-82

Łowicz

17

REKLAMA

13.07.2000 r.

T

R-s75

htlp:llwww.interwlst.com,pl

,
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HISTORIA, KTO
Dzieje Armii Krajowej w okolicach Łowicza przedstawia w syntetyczny sposób Wojciech Marjański.
Przed laty, w czasach PRL, prelekcję z takim tekstem zamówiono, ale szybko okazała się niewygodna.
W 1973 r. postanowiłem wstąpić do Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, aby w miarę
prawdzie o Annii Krajowej. Nie przypuszczałem, j a I moi koledzy,
że ten obłędny system totalitarny tak szybko się rozleci, liczyliśmy się z tym, że może trwać
j eszcze pięćdziesiąt i więcej lat. W 1945 r. komuniści, przejmując władzę w Polsce, przypuścili
podłą i bezpardonową, nie tylko propagandową, lecz także fizycznie wyniszczającą akcję prze·
ciwko Annii Krajowej i innym organizacjom n iepodległościowym. AK była armią konspiracyjną
całego narodu, natomiast GL-AL były zbrojnym ramieniem partii komunistycznej, która w sposób
absolutny była podporządkowana Moskwi e i realizowała jej cele. Pod koniec 1973 r. ówczesny
szef ZBOWiD w Łowiczu i powiecie łowickim, dowódca stacjonującej jednostki, ppłk Mieczysław Trawiński , zaproponował mi spotkania z młodzieżą szkolną, na kt órych mówiłbym
o konspiracji i walce z okupantem hitlerowskim w Łowiczu i powiecie łowickim. Wyraziłem
zgodę pod warunkiem , że będę mówił tylko o AK, gdyi nie znam działalności GL·AL. Warunek
mój został przyjęty. Swoje wystąpienie przygotowałem w oparciu o materiały opracowane
przez studentów Uniwersytetu Łódzkiego· uczestników obozu naukowego, zorgan izowanego
w Łowiczu w sierpniu 1971 r. oraz relacje niektórych bezpośrednich uczestników akcji.
mozliwości, dać świadectwo

zował komórkę

Ledwo

przebrzmiały st rzały

kampa·
aii wrześniowej, a jut zacz~ly powstawać organizacje konspiracyjne, kt6rc jako
cel slawiały sobie walkę z okupantem hi·
tlerowskim i w konsekwencji wyzwolenie ojczyzny.
W pażdzicmiku 1939 r. w Lowiczu
powstała organizacja podziemna pod na·
zwą Shti.ba Zwycięstwu Polski, nast~·
nic pn:eksztalcaona w Związek Walki
Zbrojnej. Siatka konspiracyjna powsta·
wala również na terenie powiatu. W I940r.
istniały grupy konpsiracyjne w Bocheniu, Głownie. Bolimowie, na terenie gmi·
ny Nieborów i Jeziorko, w Kocie12ewie
i Chąśnie. Równocześnie 1worzyła się
Polska Organizacja Zbrojnn. W grudniu
l 939r. rozpoczęła działalność pedziem·
ną Polska Organizacja Skautowa • tajne
harcerstwo • późniejsze Sza.re Szeregi.
Harcerze w polowie s tycznia l 940 r.
wydali pierwszą sazelkć; konspiracjną:
„Biuletyn lnfom1acyjny". Zorganizowano komórki POS w Bednarach, Łyszko
wicach, Glownie, Zdunach, Bobrowni·
kach, Mysłakowic. Szymon Żukrowski
ps. „Bruzda". komendant POS, zorgani·

wywiadu kolejowego

w Lowiczu, obok isrniejącej już komórki

ZWZ.
• Wczerwcu 1940 r.POSnawiązujełąt;:·
ność z ZWZ. W grudniu 1939 r. powslajc
w Lowiczu Komenda Obrońców Polski.
Organizatorem KOP w pow. łowickim
byli: Dym1a Galaj, Jan Sokołowski, Kochanek. Jan Włodarczyk. KOP kolportował pismo „Polska żyje". W latach 4().4 J
powstała w powiecie Polska Organizacja
Bojowa. W czasie od 1939 r. do 1941 r.
istnialo w powiecie łowickim łącznie
8 organiza~ji niepodległościowych.

W marcu 1941 r. gestapo arcsztowa.
podziemia, na skutek czego przerwa w działal ności konspiracyjnej !rwała kilka miesięcy.
W pierwszym okresie okupacji głów·
ny nacisk pe>łożono na organizację, zbieranie broni, szkolenie, wywiad i kontrwywiad oraz propagandę.
14 lutego 1942 r. rozkazem ówczesnego Naczelnego Wod7,a. gen. Włady·
sława Sikorskiego ZWZ. 1.os1ajc przemianowany na J\nnię Krajową.
ło około 25 członków

kierował Jan Zbudniewek. a później An·
dn:cj Grabski.
Bezpośrednio komendantowi obwodu
podlegał oddział specjalny, kierownictwo
znutów, na czele z por. Henryem Ko·
cembą ps. „Wladysław", węzeł kolejowy z inż. Uthko, Szare Szc(cgi dowo·
dzone przez Karpińskiego. Wojskowa Służ·
ba Ochrony rowstania z komendantem
kpt Browarskim ps . •.Janusz''. poza tym
komóńca legalizacyjna oraz prawników.
która przygotowywała materiały dla Sądu
Wojskowego. Kpl Lucjan Zieliński dokonał reorganizacji obwodu ,,Łyska" dzieląc go na cztery rejony.
I. „Dworek" • obejmujący Lowicz •
komendant kpt. Tadeusz Tyrakowski ps.
„Kordzik";
2. Rejon południowy powiatu • kryptonim „Cegielnia" • komcndanl Wiktor
S,k.alski ps. „Wróbel"
3. Rejon północny powiatu • krypto·
nim „Stode>ła" • komendant par. Wladyslaw Lankiewicz ps. ..Mazur''
4. Rejon wschodni - kryptonim „Tartak" • komendant por. „Sochacki" Józef

W 1942 r. p.por. Wajda, komen·
dani ZWZ • AK, wprowadził podział
terenu na placówki , odpowiadający
terytorialnie gminom, których było 9.
Stan osobowy obwodu „Lyska" ·bo taki
mrnl kryptonim obwód łowicki · wynosił w styczniu 1942 r. 97 1 osób w tym
36 oficerów i 199 podoficerów. Uzbrojenie 72 pistolety, 162 kb, 8 rkm, J ckm.
Str11krura organi7;1cjyna obwodu „LY· GC>łembiowski.
Rejon ten liczył około 300 członków
ska" w łatach 1943-44 pn:edsta"'iała się
następująco. Komendantem obwodu AK AK.
w łatach 1943-44 był kpt. Lucjan Zieliń·
ski ps. „Smuga", ,,Łan" i „Wojciech", za.
Wgrudniu I 943 r. gestapo aresztowało
stępcą p.por. 1Meusz Wajda ps. „Bole- około 180 działaczy konspiracyjnych, w
sław". Poszczególnymi odcinkami pracy tym Henryka Koccmb~. oficera 7.rmtokonspiracyjnej kicrowaly następujące od· wego. Dzialalność podziemia została czę
ściowo zahamowana.
działy:
W ramach Szarych Szeregów działały
Odd7.ial I - ewidencji i raponów
Oddlial n . wywiadu i kontrwywiadu dwa hufce: męski i żeń.~ki. M~ski hufiec
organizował Karpiński ps. „Okrzeja" i
• kicrow•ł Wojtasiński ps. ,,Janek"
Zygmunt Lewandowski ps. „Lis". DoOddział TII - operacyjny
Oddział IV - kwalermistn:owski • kie- wódcą kompanii Szarych S:icrcg6w zorował kpt. Kurowski
stał por. P ierzchała ps. „Bernard".
Na rozkaz komendanta obwodu AK ,
Oddział V • łączności
Oddzial V1 • propagandy • kierowa! 8 maja ł 943 r., utworzono dwie sekcje
Jan R7.eśny ps. ..Kazik"
..wielkiej dywersji". które liczyły 20
Oddział Vlł - delegat r7.Ądu na powiat - członków, wchodzily w skład zgrupowa-

...

Centrum Szkół Prywatnych

99-400łowicz,

RADIX

nabór

• Liceum Handlowe (3 letnie)
• Liceum Ogólnokształcące (3 letnie)
• Policealne Studium Zawodowe
kształcące w kierunkach:
- pracownik socjalny (2,5 roczne)
specjalność rehabilitacja
- technik ekonomista (2 ietnie)

po atrakcyjnych cenach:

k'..J

~.

.

·

W okresie wakacji sekretariat czynny codziennie
stypendia dla najlepszych słuchaczy
egzaminy semestralne bez dodatkowych opłat
bezpłatne ubezpieczenie
wykwalifikowaną kadrę i nowoczesne pracownie
komputerowe

JflKMflR
rołeca
~o

•:•

-technik informatyk (2 letnie)
- technik administrycji (2 letnie)
- technik obsługi ruchu turystycznego (2 letnie)

v
v
v
v

brak dużych kompleksów leśnych, w roku
1943 został iorganizowany I odział par·
tyzancki Annii Krajowej Sianisławn Borowskie~o ps. „Maszynis!a". Odzial liczył od 18 do 38 osób, gdy zachod1jła
tego potrzeba stan osobowy wzrasta!
do 90 ludzi, dziaM przede wszystkim pod
Glownem i w lasach łyszkowickich.
Uzbrojenie odziału: I c~m niemiecki
zdobyczny, 4 rkm, 20 stenów, 15 piStOletów parobelum. 15 coltów i duill ilość materia łów wybuchowych oraz granatów. Dnigą grupą dywersyjną byl odział
Walentego Odole:cyka ps. „Dawid".

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

na rok szkolny 2000/2001 d o szkół zaocznych:

OFERUJEMY:

powiat łowicki nic miał warunków do
d7.iałal ności party1.Dnckiej ze w,,gl<(du na

HURTOWNIA CEKAMICZN0•8UDOWLAM

Kaliska 5a, 0-601-287-274, 0-602-466-874
Posiadamy uprawnienia szkoły publicznej

Ogłaszamy

nia dywersyjnego „Baśka" • dowódca por.
Rosiński ps. „Baśka".
W lipcu 1943 r. utworzono drufyn~
Zawiszaków, kióra wkrótce liczyła 40
osbó w wieku od 12 do 16 lai.
Szare Szeregi dzieliły si~ na:
I Z<swiszaków
TI Bojowe Szkoły · d-ca „Gryf'
m Grupy Szturmowe • składające si<c
z trzech druźyn
dowódca r druźyny - „Cyfra"
dowódca Tl drużyny· „W<(dzidło"
dowódca ID drużyny- „Wienciądz''
Hufiec żeński organi1.0wala Genowefa
Mastalska ps. „Teresa''. Drużyn tych
było sześć, dwie gimnazjalne i cztery ze
s7.kól podsrawowych.
Wojskową Służbą Kobiet kierowala
tnkie O. Mastalska. WSK robiła opatrun·
ki osobiste, kompletowała apteczki, przeprowadzała szkolenie sanitarne, przygotowywała ~'Wa tery dla ludzi ..spalonych"
lub rannych.
Na rozkaz komendanta obwodu
„Lana". od grudnia 1943 r„ przystąpiono
do organizowania łowicki ego „Kedywu"
(Kierownictwo Dywersji). Zorganizowano dwa patrole Kedywu. Patrolem Nr J
dowodził kpt .• .As". patrolem Nr 2 „KsiQ·
żak " - Feliks Andrzejewski. Pomimo, że

J

:#

-_!j,-

~
~/ ~ -

,jj

V
!J.
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„.sza~sa_
dla C1eb1e

polskich i zagranicznych firm
w dużym wyborze i kolorystyce
•:• kleje, fugi, listwy
(Atlas, Ceresit)
J
t
·:• farby, lakiery,rozpuszczalnlki
•:• gipsy, gładzie, masy wyrównające
SANPLAST'
•!• płyty gipsowe KNAUF
•!• artykuły sanitarne: wanny, zlewy, baterie itp.
•!• artykuły ścierne, wyroby glazurnicze
~
•:• systemy. kanalizacji PCV
glazurę , terakotę

•111„im•••
tQiff' r

wykończeniow„~

00

00

Hurtownia czynna w godz. 7 -18

,

00

00

soboty 7 -14

NA TERENIE LOWICZA TRANSPORT GRATIS
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BYtA NIE
Stan 18 osób. Na terenie wsi Chąśno istniał jeszcze jeden odział dowodzony
przez Józefa Kempkę ps. ,,Jet:' w sile 60
osób. Obwód A.K. wrganizował ogółem
4 kursy podchorążych.
W latach 1942 - 43, na podstawie relacji, obwód A.K. Łyska liczył 43 plutony.
o sile bojowej ok. 1800 ludzi, a zapszysi~żonych było ok 2.5 tysiąca. Uzbrojenie róinorodne i słabe, część broni z kampanii wrześniowej I 939 r„ cz~ść ze zrzutów. Broń zdobywano rozbr~jając V 0Jksdcu1schów.
Obwód Lyska organiwwal i przyj mowal zm1ty. Były zrzutowiska, dla kt&rych IJŻ)'Wano kryptonimy:
I. gm. Dąbrowice - rejon jeziora Okn(t
i Rydwan - „Krzak".
2. gm. Nieborów - n:jon majątku Nieborów - „Obrus"
3. gm. Łyszkowice - rejon Czatolin
i Stacblew- „Ugór" -,.żaba"
4. gm. Jeziorko - rejon Chąśno „Gęś",
następnie ..Kilim„
Przejmowaniem 7,17.UtÓw kierował Stanisław Kaźmierski. a nastc:pnic Henryk
Kocemba.
Pierwszy zrzut odbyl się w lutym
I942r. w Ziemiarnch. Przyjęto wtedy 6
skoc1.ków; dwie wali1.ki z materiałem wybuchowym i stacjami nadawc:1.o • odbiorczymi. 12 kwielnia dokonano zrzutu koło
jeziora Rydwan. Przyjęto 6 skoczków,
worki z broni!\, pieniędzmi i radiostacją.
W listopadzie 1942 r. dokonano ZIZUtu
na 7.rnltowisku C1.atolin. Przyjęto trttch
skoczków, worki z bronią i amunicją.
Ostatni zrzut przyj<;to \IC Nieborowie,
w paidziemik'U 1943 r.
Szczególnie groźni dl~ konspiracj i obwodu „Łyska" byli konfidenci gestapo.
Najniebezpieczniejsi byli: Mańan PuchaI·
ski i Kazimierz Kobierecki, ludzie sł•be
go ducha i charaktena, dawni członkowie
A.K.. którzy rantjąc własną skó~ w czn.
sie aresnowań zaclekl3towali współpra·
cę zgestapo.Wyrokiem Sądu Polski Pod·
ziemnej 1.drajcy skazani wstali na śmierć.
Komendant obwodu „Łan", polecil Kedywowi zlikwidować zdrajców. Zadanie
nic było łatwe, gdyż obaj zdrajcy

Największy

wybór

zamieszkali w budynku gestapo i wycho- '
dzili pod pchroną gestap0wców lub żanY ·
dannów. Patrole A.K. krążyły po mie·
ście wypanując zdrajców, gdy któregoś
z nich zauważono, podawano hasło p•trolu likwidacyjnego- „kanofle na mieście", wówczas wiadomo było, że Kobierecki czy Puchalski wyszli z gesta·
po. Przygotowywane zasadzki długi
czas nie dawały rezultatów. Mi1<dzy innymi urządzono zasadzkę na Górkach:
w mieszkaniu C2lonka Kedywu, Asa ,.spalonego" u Niemców. List do gestapo zaniósł członek Bojowych $7.kół ps. „Polulck".
Akcją na Górkach kierował ,,Baśka",
akcja ta_Oie u dafa się, gdyż samochód wiozący gestapowców i Kobi•TeCkiego opóź·
nił sic;, został on obrzucany granatami
i os07.eJany z broni maszynowej. Kobierecki i kilku Niemców zostało rannych.
Zginął wtedy „Grab", członek Anni i Krajowej. W ostamich dniach lipca ł 944 r.
sk'Utecznego 1.amachu na Puchalskiego
dokonał Julian Walendziak ps. „Kr1,eptowski". Zastrzelił zdrajcę w bramie pr-.zy
ul. Zduńskiej. Patrol .,Kordzika" dokonał
?..amachu na Kobiereckiego w pa7.dzicmiku 1944 r. w restauracji na Nowym Rynku. Ciężko rannncgo 1Arajcę praewiczio·
no do szpitala, a na początku 1945 r. opu·
ścił teren Lowicza =m z gestapo,
Wyrokiem Sądu Polski Podziemnej
zostali skazani na śmierć za zdradę
i współpracę z okupantem: Porazik,
Żwirkowski, Laska. Michalak, Kazimierski, Jabłoński. Płoszczański, granatowy
policjant z Kiernozi, Niemiec - Wlady·
sław Keisa, wyroki wykonano.
Drugiego C7.erwca 1943 r. wykonano
wyrok śmier<:i na W. Sucholzu, kierowniku uf'1.ędu pracy, !ZW. arl>eitsamtu. Wywykonał Jan Kaźmierczak ps. „Sęp".
A.K. prowadzila w powiecie działal·
ność dywcrsyjno-sabotaźową. Na grani·
cy Zdun i Szymanowic, 2 kwiemia 44 r„
wysadzono pociąg urlopowy, jadący
z frontu wschodniego. Wywróciły się eztcry wagony, ruch kolejowy był wstrzy·
many. W dniu 6 kwie1nia 1944 r. pod Jnckowicami wysadzono znów pociąg woj-

rok

sprzętu

AGD i RTV

Wojciech Mari01lski
skowy. Akcje t~ wykonała sekcja Klimkiewicza. W nocyż 26 na 27 maja 1943 r.
zni51,czono budynek stacji kolejowej w
Bobrownikach.
DziałalnośC sabotai.owa, prowadzona
nastacji wLowiczu, polegała nasypaniu
piasku do łożysk, niszczeniu sprz<;tu,
uszkodzeniu wagonów. Pracę tę wykonywał patrol Kedywu „Księżaka". Prze..
cinano linie telefoniczne i ścinano slupy.
Tylko w maju 1943 r. tego rod?,aju akcje
wykonano I O raży. Przeprowad?.ano napady na mleczarnie i zlewnie mleka. Cel 10 osłabienie gospodan:zc wroga.
Po raz pierwszy uderzano na nie w
nocy z 25 na 26 C?.ewca 1943 r. Drugą
akcjętęgotypu,Vykonanowlipcu 1943r.
Uderzenia przeprowadzono jednej
nocy w całym powiecie. Zniszczono
dokumenty i urządzenia w mleczar·

W
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Najle psza fachowa obsługa i transport gratis I
Najlepsze w okolicy ceny I Sprawdź I

~®~©@ ZAPRASZA!
To

GODNA

1ir 830-20-91

niach w Lowiczu, w Nieborowie, Łasiecz..
nikach, Piaskach, Kompinie i wielu
innych miejscowościach. Sparaliżo
wano pracę w ponad 80 punktach mle·
czarskich.
W społeczeństwie był roi.powszcch·
niany nałóg pijaństwa, co było przyczyną wielu wsyp konspiracyjnych.. Komen·
da obwodu wydala rozkaz niszc1.enia
bimbrowni. Akcję tę przeprowadzono
intensywnie w 1944 r. Między innymi
drużyna „Wienc iądza" • Jcracgo Miecznikowskiego zniszczyła bimbrownie w
Strugienicach, Maurzycach. Osinach i w
Lowiczu na Gdai1skiej. W Strugienicach
zabrała Volksdoutchowi kb„ w Łowiczu
na ul. Gdańskiej, zabrała Niemcowi, mieszkającemu na prywa1nej kwaterze. pistolet P-38.
A.I<. organizowała napady na Urzędy

Gminne, mając na celu niszczenie doku·
mentów ewidencji ludności.
Głośną akcją tego typu był napad na
magistrat w Lowiczu 17 kwietnia 1944 r.
Akcją tą kierował dowódca Kedywu •
Mieczysław Rosiński ,,Baśka".

Pod Nieborowem, 12 czerwca 1944 r„
ostrzelano niemiecki samochód. Zginęło
tncch Niemców. W stosunku do zbyt
gorliwie współpracujących z okupantem sołtysów, policjantów i urzędników,
stosowano przeważnie karę chłosty.
Tego rodzaju akcje przeprowadzano we
wsiach: Mastki, Różyce, Matyldów
i Maurzyce.
A.K. prow-•dzila walk~ z ban~i ra·
bunkowymi. Zlikwidowany został by.ly
żołnierz AK. o ps. AS, który zaczął parać siąrabunkami i rozbojem.
dok. na str. 24

związku

z planowanym stworzeniem w sierpniu br.
dwóch stanowisk w dziale sprzedaży i obsługi
klienta przy naszym biurze

Poszukąjemy kompetentnych

i odpowiedzialnych kandydatów
Wymagania od kandydatów do wstępnych rozmów selekcyjnych to·
• kobiety I mężczyźni w wieku 25-50 lat
• dobry stan zdrowia
• komunikatywność
• orientacja na kształcenie i zdobywanie nowych umiejętności
• wykształcenie minimum średnie (rozpatrujemy wnioski osób kształcących się
w szkołach wieczorowych)
• wyższe wyk~ztałcenie mile widziane
• nienaganna opinia społeczna
• mile widziane prawo jazdy
• Spełnienia powyższych kryteriów uprawia do przesłania następujących dokumentów:
zdięcje, CV, list motywacyjnv. pozwolenie na przetwarzanie danych w celach zatrudnienia w Commercial Union
• Po pozytywej ocenie przesłanych dokumentów zapraszamy na wstępne rozmowy
selekcyjne.

~@)§) - Łowicz, ul. Zgoda 16
R-851

• Ookumeny prosimy przesiać na adres: Commercial Union
96-100 Skierniewice ul. Gałeckiego 1B
dopisek - „oferta pracy"
R861
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~

zapraszamy na bezbolesną i bezinwazyjną
terapię antynikotynową (1 wizyta).

Zapraszamy równiei na: terapie bólu, zaburzeń przemiany
zaburzeń odporności

materii, alergii,
i inne.
•Przyjęcia :

(w pobliżu

soboty, godz. 11.00 - 18.00 Łowicz, ul. Krakowska 4

Kości!'.>fa św. Ducha)

•Rejestracja - codziennie, godz. 11.00 - 18.00; tel. (024) 721-24-68
• Kontakt z lekarzem : tel. 0-602-532-944 Szymon Woronko

...

R·923

,j

SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA
lekarz laryngolog i homeopata JAROSŁAW CZAPLA
Łowicz,

os. Bratkowice 34128 tol.(046) 837-70-74, tel. kom. 0-602-580-567

Umowa z Ł6dzka_Regionatną Kasą Chory<ll. KAŻDY pacjent mający SKIEROWANIE prz)jrnowanyjest BEZPŁATNIE.
• Zapraszam w Ł owiczu do moich dwóch gabi netów:
1. przy ul. Ułańskie) 2/118 codzi ennie od 8~ do 14Ql>
2. przy ul. Stan:yń skiego 3/3 w pon. i czwartki od 16'° do 1800
TEL.(046) 837 ·60-90
• Na ż yczeni e wizyty domowe. Badania audiometryczne
(Gabinet Lekarski nr 2 na os. Sta rzyń s ki ego 313)

• Orzeczenia ORL dla kierowców na kat.C.D,E.

OKULISTA

PRYWATNY GABIN ET LEKARSKI

Tomasz
Kostrzewa

Lek. spec. MARIA WRONIECKA
łowjci .

os. Huhowski rgo 1(39
piątki 12-15.30

tel. 837-25-20, wtorki,
Głowno

ul. Wysp1:niskłeąo a

uąs1oita1cm1

poniedziałki 9.00-11.00 czwartki 15.00-17.00

DERMATOLOG
Łowicz,

ul. Seminaryjna 6, tel.lfax 837-88-58; ul. Podgrodzie 11, tel.lfax 837-14-70,
Skierniewice, ul. Kopernika 5, te/Jfax 832-52-07

• Gw~rancja 1 O lat. atest niezapalności. \
• Eleganckle, niezwykle białe z mikrowentyl cją.
• Ogrody zimowe, witraże.
• Drzwi zewn ęlrzne, antywłamaniowe.

Nasze okna świadczą onas.

PROFESJONALNY MONTAŻ,
~ TRANSPORT GRATIS

Lek. spec. ZBIGNIEW WRONIECKI

R·9t2

z dniem _1 lipca
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Tel. 0-602-276-728

FENC-BIELECliA
•

poniedziałek, środa , piątek:

PRYWATNI LABORATORIUM
ANALIZ LEKARSKICH
Barbary Dąbrowskiej
Czynne od

Piersi lnstytvlu Centrum Zdrowia Malki Polki w

WOJCIECH KAZIMIERAK
Łodzi

Academos, Iłowska 113, tel. 837-38-30
poniedziałek, godz. 19R
R.aa2
Dr nauk medycznych

MAł.GORZATA

MAZURKIEWICZ • KAZIMIERAK
ŁOWICZ PLAC KC>N.s:KI TARG 7
t e l . ft.!17-38-UC.

•WTORKI 15.00 . 17.00

specjalista laryngolog
badanie audiometryczne słuchu

•PI ĄTKI

17.00 • 19.00

DOR.OśL•, DZIEC•
• wady wzroku

Przyjmujc: wsoboty 15.00 -17.00

•

tOWiet. os. Tkaa.ew bi. 7112

Teł. 837-82-82. 837-84-68. 0-801-84-84·20

.....

do

pi ątku

Po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym
także w soboty.

WY](ONUIIMY BADANIA;

- podstawowe

• KRWAWIENIA - metoda AEB ambulatoryjne
• NADŻERKI ·zamrażanie bezboleśnie
• Wkładki anl)'koncopcyjne teraz na 7 lat
• Bada.n i• cytologiczne w eonie wizyty

ponie dzi ałku

w godz. 8-14; 16-17.

- pqsiewy + antybiogram

- biochemiczne - hormony
- oznaczenie wrażliwości na alergeny
IJdd.wla wykonujemy
'"' WJ'!IOkle/ k/;uy $p~cle
Tel. 042/ 719-46-37 I po 18.00 719-30-96

GABINET OKULISTYCZNY

JOLANTA
PIETRZAK
\,.

Targ 7

tot. 0-80'1-380-360
Pł-..tkl godz. '1 '7 .OO „ 19.00

• Dla cltiamych znltka 40 ,-,

~

przyjmuje w środy 17.30-19.00,
Łowicz, ul. Podrzeczna 28 b
tel. 0-601-20-60-40 w godz. 12.00-15.00

w Głownie, ul. Kopernika 19, pok. 104

GABINET
GINEKOLOGICZNY
Lek. med. MARCIN FAFLIK
dr nauk medycznych
st. asystent Kfini)(i Chirurgii Onkologicznej i ChOfób

~materiały stomatologiczne,
protetyczne. preparaty do dezynfekcji

I środki do higieny jamy ustnej.

Porady w domu chorego R.s•

TEL. (0-46) 837-36-82, 602-182-107

Koń•kł

przy ul. Długiej 4 w Łowiczu,
tel. (0-46) 837-91-74

BADANIE KIEROWCÓW

W CIĄGŁEJ SPRZEDAŻY
DOSTAWA AUTOCYSTERNĄ Z DYSTRYBUTOREM
W 24 GODZINY PO ZAMÓWIENIU

Plac

VITA-DENT

9 00-1200 i 1530-1700
• wtorek, czwartek: 900-1200
ul. Powstańców 2A, tel. 837-54-76

EKOTERM PLUS

Ł.owlcx.

lekarzy stomatologów
i techników dentystycznych
do nowo otwartego sklepu

BARBARA
Przyjęcia:

OLEJ OP.M!OWY

specjalista
chirurg onkolog

R„

Specjalistyczny Gabinet
Chorób Wewnętrznych

~~

D4~mo s.c.

yl. Wysplaftskleao i lra Sl.Q!Jiilt rol

Wydajemy rocopty ulgowe • na Kasy Chorych

ZATRUDNIMY
PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH

PHU

Tel. (046) 837-48-33, kom. 0604-608-528

poniedziałki 9.00-11.00, C?yfartki 15.00-17.00

~

'

ut. Mostowa 28

towju. u, Nukoiukiego t/39
tel.837-25-20, wtorki, piątki 16.0Ma.DO

Telefony komórkowe
w prezencie

• Nowoczesne żaluzje międzyszybowe.

• Okna typowe - od zaraz.

lermometr zaoklenny GRA'l1

Łowicz,

WTORKI - 17.00-19.00
CZWA~TKI - 17.00-1 9 .00

Głowno

RABAT 10%

GINEKOLOG - POŁOŻNIK

ZCL.Y

• niedowidzenie
• socLewki kontaktowe (korekcyjne i kolorowe)
• komputerowe badanie wzroku

HIUllO OHSl.UGI
PllAlfNEJ
doradzamy m.in. z zakresu prawa pracy,
prawa cywilnego (umowy), prawa handlowego,
odwo!a ń od decyzji administracyjnych.
Łowicz,

ul PartyZantów 31
tel.(046) 837·19-73 godz. 1600-1900....,.

- naprawy bieżące
• instalacje elektryczne
- automatyka stycznikowa
- pomiary lnstalacjl elektrycznych
E

N\(.URENC'f JN
1(01

c~''{ \\\

MQTR WÓJCDL

' os. Bratl<o„ic.o 20/ 1

C<>1'

99-400 LOllllCZ
tel. (tl46J B.J7- n
(1.6011,)~J

R-719

!l(wiaciamia

róg

Kilińskiego. Koziej 1

~

< najnowocześniejsze wzory wiąune
ślubnych

< dekoracje pojazdów, sal! weselnej I

REKLAMA
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Biuro Handlowe "PC·MarBo" zaprasza do
I

NOWEGO SALONU SPRZEDAZY
KOMPUTERÓW I KAS FISKALNYCH
w Łowiczu, ul. Zgoda 35.

Zokazji otwarcia salonu zapewniamy:
•korzystne zniZki
•specjalne promocje
•oraz miłe prezenty·niespodzianki.

OSIR

Za p raszamy od po niedziałku do piątku w godzinach 8 ° 0 -1700 sobota 8 ° 0 -14°0
PC-MARBO 99-400 Łowicz ul. Zgoda 35 te1Jfax:(046) 837 49 86, 830 21 69, 830 21 70 e-mail: pcmarbo@onet.pl http:l/www.pcmarbo.com.pl

~sz~IA NA SPRZ:E:n~

OFERUJE DEVELOPER
F'Ift.MA DARIUSZ ~SIO .
Łowicz,

Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl

ul. Kiiek/ego 22e/f

Cena gwarantowana 1850 zł za m2
Ulga podatkowa
Mieszkania z widokiem na Pałacyk Klickiego od 25 do 58 m2
100% własności
Kredyt - współpraca z PEKAO S.A.
Zakończenie inwestycji 31.07.2001 r.

ao

Ol(na na świat i arzwi
{asu
oferuje firma !Misie!(
w Łowiczu przy u{. 'DEugiej 4
OFERUJEMY
STOLARK~ ALUMINIOWĄ

I PCV

Tel. (046) 830-33-60
Czynne od godz. 9°0 do 11°0

Agropolisa

fiJl

Grupa KREDYr BANKU

Towarzystwo Ubezpieczeń w Rolnlclwle I Gospodarce ŻywnoSciowej .AGROPOUSA" SA

Telefon kontaktowy 0-601 -926-577
•Niespodzianka dla pierwszych 4 klientów

Filia w Łowiczu ul. Browarna 10 a , telJfax. 0461830-33-85
PROPONUJEMY UBEZP IECZENIA NA ATRAKCYJNYCH WARUNKACH

_, MAJĄTKOWE, OSOBOWE I KOMUNIKACYJNE
.,, OBOWIĄZKOWE I DOBROWOLNE

•

ZAPRASZAMV! . .

!I!

f(ESTAU!(ACJA PAN T!llJĘUSZ
z(fpr([SZ(f c~dziennie
• Oferujemy niepowtarzalną atmosferę • doskonałe przekąski
• napoje chłodzące i alkoholowe • miłą obsługę
,..o""°oc..,>i
G'Oo.? ~ ł°C/I'
l'-Oo
DYSKOTEKA w kaidq sobotę - Domaniewice, ul. Główna S
R-!1!7

Nawiążemy współpracą

z agentami w zakresie akwizycji w/ w

ZAKLAD INSTALACJI HYDRAULICZNYCH

prof.sjonalnlo doradzi I wyl<ona w '!Wołm domu
insllllacje wodn .• kan. I C.O. wg M)nowazych
ttchnologll ~natalacje z mledzl I plastiku)

KOTtOWNIE:

SIYBKO

,..ollJOWI

I

,_.MIAtOWI

SOLIDNIE

,_.WłGLOWI

FIRMA ASTRA
PllOOUC!NT DOllRfJ I TANIEJ STOIARKI PCV

NAWIĄŻE WSPÓŁPRAC~

Z DEALERAMI I FIRMAMI
MONTUjĄCYMI OKNA PCV

95-015 Glowno ul ~ 23
tel.Jfax.(042) 719-2$.01

kom. o..ecn.aa2.s 11

ubezpieczeń.,. 831

Gt~

Łowicz, ul. Seminaryjna 6.
tel. 0461837-88:58 lub 837-47-68R.w•

REKLAMA
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KOTŁOWNIE

KOIO'ORTOWE MIESZKANIA
BIUROWO·USŁUGOWE
oferuje do sprzedaży P.B.B. FILAR f,OWICZ

LOKALE

OLEJOWE

Przedstawiciel regionalny niemieckiego koncernu Buderus poleca kotły:

Buderus, Viessman, Lumo, Ferro
ZAPEWNIAMY, ŻE NIEMIECKI
NA ŚWIECIE

• Lokalizacja: Łowicz, ul. Podrzeczna 14 (zmodernizowany zabytkowy gmach
dawnego Sądu Rejonowego)
- centrum miasta
- sąsiedztwo parku nad Bzurą
• Zabudowa zamknięta. chroniona (domofony, całodobowy nadzór d&zorcy)
• Wysoka jakość wykonawstwa w oparciu o najlepsze mateńały renomowanych
firm polskich i zagranicznych (cegła, dachówka, granit, okna utrzymujące
właściwą wilgotność pomieszczeń przez samoregulację szczelności)
• Mieszkania jednopoziomowe o pow. ok. 34 mZ. 67 m2 , 72 m 2, 81 m 2,
96 m 2 oraz dwupoziomowe o pow. ok. 94 m 2, 115 m2, 137 m2. 173 m2
<>k. 21 5 m2
· Pomieszczenia biurowo-usługowe o łącznej
'(możliwość podzialu na małe lokaie)
• Mieszkania posiadają 1 lub 2 balkony oraz piwnicę: Istnieje możliwość zakupu

BUDERUS TO KOCIOŁ NR 1

vCharakleryzuje skl ekonomiczną oszczędną pracą, wysoką sprawnościąi estetyką wykonania
SPRZEDAŻ PROMOCYJNA KOTł.ÓW BUDERUS

wrn z całym pakietem po najaHszej cenie

vW skład pakietu firmy Buderus wchodzi:

• kocioł C.O. • zbiornik na olej 1600 I • grzejnikl • zawory termostatyczne
• naczynie przeponowe •zespół bezpieczeństwa czujnika zew. • zawór • pompa
• Flnna posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno inżynieryjnej w zakresie
instalacji c.o. I wod.·kan. upoważniające do projektowania, nadzorowania i kontrolowania bud.

Monta:t kotłowni olejowych, serwis.
Zakupcie pań~o Buderusa naprawdę warto_A
a.._"'). •
HURTOWNIA HYDRAULICZNA,

pow.

~~

Łowicz, ul. Kllcklogo 7 tol./fax 046 837-40-41

garażu

• Budynek ogrzewany przez nowoczesną kotłownię olejową (każde mieszkanie
posiada oddzielny miernik poboru ciepła); ogrzewanie podłogowe w łazien
kach
• Do dyspozycji mieszkańców ogród oraz pomieszczenia klubowe i rekreacyjne
• Dla chętnych istnieje możliwość uzyskania korzystnego kredytu na zakup mieszkania (wspólpraca z PKO BP Łowicz)
•Termin oddania obiektu do użytku: sierpień 2000 r.
• Cena: 1850 zł. za 1m2 mieszkania,2300 zł za 1 m 2 lokalu usługowego
(w tym 22% vat)

R·m

My już wybraliśmy
I jesteśmy na pozycji wygranej

spróbuj i Ty !!I

RABAT WIOSENNY

Okna, drzwi
PCV, drewno, stal ,
aluminium

B liższe informacje można uzyskać:
- w biurze firmy FILAR, Łowicz, ul. Bolimowska 14/181:>1011 , godz. 800-16"'
- na terenie budowy obiektu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
- pod numerami telefonów: (046) 837-68-84; (046) 837-95-70.

PRODUCENT:

99~0 Łowicz, ul.

Kalltlul 103
ltl (O..&S) 837-41-38
837-32-79, lax 837-47-llł

ht1p: www.włnkhłlu-.wm.pł/SIB

il'"'""\

Zespól Szkól Rolniczych w Zduńskiej Dąbrowie

'eąjl'Zduńska Dąbrowa 64,

99-440 Zduny, rei. 046/838-74-95 tel.lfax 0461838-74-61

ZESPÓŁ S"a{ÓŁ ROLi~GZYCH W ZDUŃSKIBJDĄBRO'ME

INFORMUJE, ŻE SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA

WASILEWSCY

W LICEUM EKONOMICZNYM DLA. MŁODZIEŻY
NA PODBUDOWffi SZKOŁY PODSIAWOWEJ
./Podania przyjmowane są w sekretariacie szkoły do 18 sierpnia 2000 r.

ZAPRASZAMY DO NASZYCH
SKLEPÓW: Nowy Rynek 6,

./ Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 21 sierpnia br. o godz. 9.00.

Al. Sienkiewicza 9

PHU „TOREX" FIAT

POLECAMY W SZEROKIM ASORTYMENCIE:
'O klamki drzwiowe,

rolety wewnętrzne
'I> karnisze „kute", drewniane,
alumlnlowa, metalowe,
malowane
~ wózki 3-funkcyjne I spacerowe
~ okapy kuchenne
Il> lustra
'Q komplety łazienkowe z tworzywa
i metalowe
'Q klódki, zamki, zasuwy, wkładki
również z atestem
~ gaiki i uchwyty meblowe
~

aluminiowe i malowane

OFERWEMY WYPOSAllNlli tAZIENEK

'O wkręty, kolki rozporowe zw.

•

i szybki montaż
'Qkosze, miski, wiadra
~ kwietniki stojące i wiszące
~ deski do prasowania
'O suszarki do naczyń i bielizny
'O czanjniki, tortownice i blachy
do pieczenia
~ galanteria kuchenna
'O grile z blachy i żeliwa

•

•
•
•
•
•

LETNIA PROMOCJA Ili
•
•

Podpałka w płynie 0 ,5 I - 3 ,95 zł, 1 I - 6 ,95 zł

Podpałka stała

1 ,95

zł

KOMORN IK SĄDOWY
przy Sądzie Rejonowym w Łowiczu

ZAWIADAMIA
ie w dniu 27.07.2000 r. o godz. 9·tej
w Kancela rii Komornika Sądowego
w Łowiczu przy ul. Mostowej 28
odbędzie się I Licytacja ruchomości
należącej do Pani Ewy KromskleJ
tj.: samochód Fiat Marea 1,6 Weeke nd
nr nadwozia ZFA 1as·ooo·ooo33690.
nr sinika 182A40009964961.
nr rejestracyjny SNT7236. rok prod. 1997 -szt. 1
• Cenawywo/anlawynos/23.2!:10,00zJ.

•

Ruchomość możnlł ogla;dtłł w dniu llcyt«JI
R·lm
w mlejsw i czasie OZOlłCZOOym wytej.

HURT i DETAL

mosiężne,

•
r

węg iel

2 ,5 kg

4,9~ zł

!

AUTO-NAPRAWA"'

lroai-10.towicz
lai. MCdi. Mor.k Strcmbskl
TEL. 8JO.J0°SS, tel. domowy 837-41-57
lnlmil:

płytki ceramicZfle
- Import hlszpania - 300 wzorów
płytki ceramiczne - kraj - 1OO wzorów
fugi, kleje, zaprawy, listwy
wanny, brodziki, kabiny łazienkowe,
umywalki
armatura krajowa i importowana
realizujemy każde zamówienie
glazura i terakota do pomieszczeń
gospodarczych po niskich cenach

ZAPRASZAMY
99-400 Łolł'ICZ, ul. Sochaczewska 1
(wd. bud. • Sztuldt.owickler>, 1el. 837~78
godz. otwarcia: pon.'!>l 8 .00.17.00:
M31
sob.8.00.13.00

KATY

RATY

• regLfacje galr1il<ćw polsl<lch. ros,;sl<icł>. czeslOch,

niemieddch.

"'"' ""l<i;;h:

• •bi@lość klll: osobowe idos1awcze . wszysijóe typy;

• naprawy zav.iesloń i hamulcy,
~ napr.1Wyf'OZJUW1kćW·wszysijóe'YP1'.

R-90~

PROJEKTY BUDOWLANE
• powtarzalne-INWESTPROJEKT; ARCHETON
(600poz.)
• indywidualne
• kompleksowe op<aeowanle doiwmenll!Cji projoktowej

• ~y. nadzo<y, wyceno nioruchamoś<:i
FHV, towieZ. ul. KfiCl<iego 22A. IM.048/ 837-17-12

OWO O'TWAR'TY ZAKŁAD KAMIENIARSKI

ZUl:łP

--- -28
- - - 11 li- nr
-Dmosin
Tel. 046 874-73-91

Polmoblich

SPRZEDA
W ATRAKCYJNEJ CENIE
SAMOCHODY
DEMONSTRACYJNE

ftwłi!,!/!I •
l:ifi'ii
OKAZJA
Polmobhch Łowicz, ul. Blich 34 tel. (046) 837-37·1 O

HURTOWNIA RYBNA

!f'..Saz;lł
ZAPRASZA!

~ "' -·~""'·· '"

,,,_....__ 11 --.__;.,.

NAGROBKI
Z GRANITU

FIAT

Oferujemy szeroki asortyment
wyrobów rybnych w zakresie:
- mro:tonkl
- słoiki
- sołatki
- puszki
- nopoje

Tel.

046/ 837-43,-39

23
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Parking i bar dla kierowców
w ·Szymanowicach
Na ostamicj sesji Rady Gminy Zduny,
która odbyła się 29 czerwca. podjęta została u chwała w Sprawie pr.tystąpie.nia
do sporządzcnią zmiany miejscowego,
ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Celem zmiany było
określcnie warunków rcali7.acji za budowy mieszkan i owo-usługowej w Szymaoowicach. Wnioskodawcami uchwały są

Państwo Joanna

i Stanisław JamtSkowie
z Chorzowa, którzy 1.amicrzają otworzyć
bar i parking dla kierowców. W pr.tys:dości chcą uruchomić hotel, jeżeli poprzednie inwestycje cieszyć si~ b<;<lą zaintercsowanicm ie strony kierowców. Zmiana
planu obejmuje przeznac7.enie terenów,
zasady obsługi w zakresie infrasttuktury
technicznej, standardy kształtowania za-

budowy i 1.agospodarowania terenu oraz
warunki wynikające z potrzeby ochrony
środowiska. Zmiana zostanie wykonana
na koS?xwnioskodllweów. Powstająca inwestycjajest dla nas korzystna, do gmin11ej kasy wpływać będzie podarek od11ieruchomości i pows1a11ą 2 -3 miejsca pra1.y - powiedział przewodniczący rady
Jetty Guzek.
(au~

PCK szuka samochodu
Czekamy
mógłby

110

spcmsoru. który po- go samochodu na potrzeby

chodu dostawczego. n;ezbędnego nr naSiej dziala/11ości - powiedziala dyrektor
łowickiego PCK, Z-01ia Grabowska.
Stary samochód, jakim dysponuje
PCK, jest w zlym stanie technicznym.
U?.)'\vany jest do zapoatrywania stołówki PCK i inoych wyjazdów zwi:µanych z wykonywaniem zada1\. Dyrektor PCK wystosowywała pisma w spra-

tym roku trafiły do zakładów Forda
i Daewoo. Jednak jak na razie nie ma
żadnego ()<I.zewu. Musimy skupić się na
naszym regionie, jeżeli ktoś. czy jukos
firma dysponuje :będ11ym samochodem
doscawc:ym /11b somochodem ryp11 kombi
i c/1cialaby go przekazać /11b sprzedać
po niższej cenie prosimy o ko11UJkt z nami
- apeluje pani Zofia Grabowska.

njepcloowartościowc·

(aw)

wie pneka7.ania

Pomożecie Danielowi?
Daniel R.ogulski ma 25 la~ m.iesżka
w Płocku. Jest miłym, intełigenmym
chłopakiem, lubianym przez rówie-_
śników. kochanym przez rodzinę. W
marcu bieżącego roku lckarzestwierdzili u niego ostrą białaczkę szpikową. W chwili obecnc;j jesL w trakc.ic
intensywnej chemiotc!llpii. Teraz wiadomo, że jedynym rarnnkiem jest
przeszczep szpiku kostnego. Wśród
rodzciistwa nie znaleziono dawcy
zgodnego w układzie HLA. Rozpoczęła się wiec żmudna procedura poS7ukiwania dawcy niespokrewnione.
go. W Rejestr.te Niespokrewnionych
Oawców Szpiku i w Rejestrze Krwi
Pępowinowej łnsr:y101u

Czy„masz
swoje zyc1owe

C R E DO

Hematologii

i Transfuzjologii oie :znaleziono ilawcy o wystarczającym stopniu zgodności. W najbliższym cza.•ie rozpoczęte b<:dą poszukiwania niespokrewnionego dawcy w rejestrach między
narodowych. licząc ych obecnie 6.4
mln dawców. Wiąże się to niestety z
dużymi kosztami . Kasa Chorych i
MinisterstWo Zdrowia nic pokrywa
kosztów poszukiwania dawców.szpik11 w rejestrach światowych. W
związk~ z tym zostało założone specjalne komo w ramach Fundacji na
rzecz Pomocy Chorym na Białaczki.
Środki.gromadzone na tym koncie b<:dą
wykorqsr:ywane do pokrycia kosztów zw iązanych z poszukiwaniem
da"•cy szpiku, pr~eszczepem s-r.piku i d3lszym leczeniem. Przewidywany całkowity koszt leczenia to 300
tysięcy złotych. Jest 10.kwota możli
wa do zdobycia tylko dzięki pomocy bardzo w ielu ludzi.
Fundacja mieści si~ w Łodzi przy
ulicy Ciołkowskiego 2, tel. 042- 68468-90 lub 0602-829· 711 . Konto firn·
<lacji : PEKAO S. A. U O/ Lód ż:
I0801154-230903-27005-801000 z
dopiskiem„dla Daniela Rogulskiego".
(mak)

Gmina Kocierzew

Dodatkowe 51 tysięcy
wgminnym budżecie
Pode-us ostatniej sesji Rady Gminy
Kocier.<ew,jaka miała miejsce°29 czerwca, dochody i wydatki tegorocznego
bud7.etu tej gminy zwiększono o kwotę S1 tys. zł. 33.769 zł z tej puli zl
stanowią wpływy gm.iny w ramach rekompensaty za utracone dochody z
tytułu zwolnieil i ulg w podatku r:olnyrn i l~ym. Budret gminy ~c
dotowany również z Urzędu Wojewódzkiego. Dodatkowe 12,321 zł w
kocierzeWskim budżecie to środk.i przekazane gminie w formie dotacji celowej z budżetu wojewody na sfinansowanie emerytur dla gminnych nauczycieli. Kwota 4.96() zł przekazana do
kocierzewskiego budżcm z Państwo
wego FundUS't:u Komba1ant6w posłu
zy na wypłatę zasiłków dla mieszkają
cych na terenie gminy Kocierzew kombatantów oraz ich rodzin.
(ac)

łowickiej

nom w zakupie nowego samo- placówki. Pisma takie jeszcze w tam-

Moje CREDO, to życie bez ryzyka. Życie na wysokim poziomie, niezależnie od zmiennych okoliczności
i zdarzeń losowy.eh. Chcąc sobie i calej swojej rodzinie zapewnić stabilną sytuację finansową.
nie działam w pojedynkę. Jestem ubezpieczony.
CREDO jest polisą ubezpieczeniową na życie i dożycie z ustalonym okresem ubezpieczenia
CREDO łączy dwie podstawowe funkcje: długoterminowe oszczędzanie ł ubezpieczenie na życie.
CREDO gwarantuje wypłatę zgromadzonej sumy po osiągnięciu przez ubezpieczonego
umówionego wieku lub dwie wypłaty w sytuacji śmierci ubezpieczonego
w czasie trwania umowy ubezpieczenia.
Wszystkim. którzy cenią bezpieczeństwo proponujemy
CREDO PZU Życie SA - życie bez ryzyka.
Szczegółowe informacje możecie Państwo znaleźć w każdej placówce
PZU Życie SA. lub w internecie: http://www.pzuzycie.pl

Adresy najbl iższych p lacówek: ul. Zamenhoffa 16, 90-965 Łódź, tel. (0-42) 637-2&-55
ul. Ciemna 2, 99-400 Łowicz, teł . (0· 46) 837-21 · 03
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H
NIE TYLKO NAJBLIŻSZYC
ZOSTANA'" W PAMIECI
.
'"

Eugeniusz Milczarek (1945 -2000>
Otlszctll człowiek, który był motorem
wielu drlalati w naszej miejscowoSci
I :robi/ niejedno. by s/q rozwija/a • tak
o so łtysie Eugeniuszu Milczarku, zinat·
tym 30 kwietnia tcgo.rolol mówi wiejska
sp0łeczność podłowickicj wsi Jamno.
Jego długoletni kolega. Władysław
Skw3ma. aktualny radny i p0 oswnich
wyborach sołtys Jamna powiedział:
• 7.arwycz.oj tak było. ie był on inicjatorem wielu ruc:zy I od niąo wszystko się
:aeyno/o, potem wo/ról gromadzili sif
ludzie. Bylcalef>'Clespoleanilriem, alowlckicm. któremu zawsze były bliskie
sprawy całej naszej wicjslriej społeczności.
Eugeniusz Milczarek urodził się I lutego I 945 roku w rodzinie rolników
Waleń i I Lukns1.ll Milczarków, miał dwie
siostry. z którymi wspólnie wychowa!
się w gospOdarstwic rolnym w Jamnie.
Od najmłodszych łat uczył się ci~żkicj
pracy rolnika. Ukończył 7 klas ówcze-

snój Szkoły rodstawowcj w Jamnie.
W I96ft roku otenił się z Zofią Dań·
czak, w tym tet okresie przejął gospodarstwo rolne i zaczął samodzielnie
na nim gospOdarować. Dwa Im pói·
niej na świat przyszedł Sławomir.
pierwszy syn sp0śród czwórki, jaka
w zwi~ pana Eugeniusza przyszła
na świat. W I972 roku urodził mu się
syn Paweł, w I 974 roku · -Kazimierz,
a w I 976 roku • córka Agnieszka.
W okresie, gdy na świat przychodziły
dziec~ pracował w o~wcj spółdziel
ni mleczarskiej jako wozak. Dwa łata
p0 urodzeniu córki pan Eugeniusz rosuił wybrany po raz pierwszy przewodnic14cym Rady Sołeckiej w Jamnie.
W tych pierwszych latach, gdy by/ sołty
sem. zajmował się ""poiyc:aniem sprzę
tu rolnicugo. jaki był u 11iego na podwórku: kółek rolnic:ych. Potem lntdno :liczyć rzeczy, jakich się podejmował

na terenie w.vi. Był w wielu społecznych
komitetach I właściwie to on inicjował
wiele przedslęw:ięć,jak choeby: rozbu·
dowo szkoły z 1993 roku, budowa chodnika prry tra.•ie na lódź. budowa stroi·
nicy dla miejscowej OSP. Za swoje m·
slugl dla stroiy by/ kilkakrotnie odma·
czony r6inyml odznaczeniami. był czynnym członkiem lt) organizacji. Wriu
: „łathaml jednostki stara/ się, by było
ona dobru doposaiona • wspomina
Wladysław Skwarna.
Ojciec był ro:dzlelony na trzy cz~ci
i im poJwięcal czas: z jednej strony ro·
dzina, : dnigltj • gospodarstwo, z trze·
cie)· praca spoltcwa. l11biljq. pochla·
nialo go pomaganie społeczności wsi.
lfj>clwwal 11a.•przy11czając, byśmy iyli w
zgodzie .•ami: sobą I byli po pros/11 dobrymi /111iimi. 7.adbol o nasze v.yksztalce·
nie i dal wszystko, co może być po1nebne
(tb)
d.."ieciom-wspominająd1.ieci.

trzech
c6rek państwa Michalskich 26 stycznia
1920 rolcu w Lowic:zu. Ślub z Brooisławem Jakubowskim brała mając 18 łat,
wraz z mętem wyjechała z ł.-Owicza
do Lodzi. W czasie wojny mies2kala
u rodziny na wsi. Po wojnic wróciła wraz
z mętem do rodzinnego miast.a. Obydwoje podcjo1ują pracę, dziećmi zajmu·
je się wynajęta niania, starsza pani za.
przyjatniona z rodziną. Jakubowscy
mieszkali w wynajętym mieszkaniu
przez wiele łat, póinicj wybudowali
własny dom. Dziadkowie zaw.ne marry// a tym. aby mieć własny tk>m, jak
przyjodq dzieci. wnuki, aby moina było
wyjść no spacer - mówi wnuczka Aneta
• Plany babci zrealizowały się chyba .
na początku lat 60-tych.jak mniejeszcze
na Jw/ecie ni~ było. Odkqdjednakpa-

zaw.ne wszystkie święta Sp(·
clza/Lfmy u babci i d:iadka. Dom dziad·
k6w był dla rras drugim domem. dziad·
kowie po pr:cjśc/u na cmerymrę chcieli,
aby kto.ł: nimi :amieszkal.
Postanowiono, ze będzie to wnuczka
Aneta, już wtedy samodzielna. Babcia
Krysia nauczy/n mnie ws:ystkich proc
w domu, c/1ocioi w domu czasami po·
maga/am, aledopieroonanauczylamnie
piec pasztet. robić prawdziwe eiasto
drożdżowe i makowiec. Najcz(Ściej
piclicilyimy razon przed świętami, imieninami. na co dzid1 gotowala babcia,
tak długo, jak tylko zdrowie f siły pozwolily. Krystyna Jakubowska była
pr11wdziwą domatorką. niechętnie wyjeżd7.ała z domu., tylko na duże rodzin·
ne uroczystości jct.dzi ła bez namawiamiętam,

nia,ałcjutnnczyjeśimieninynielubiła

szukala pretekstu, aby móc
zostać w domu, w przeciwieństwie
do m~tn. który lubił odwied7,.ać swoich
braci, siostty tony i oczywikie $WOich
najbl iższych. d1jeci i wnuki.
Choroba babci zaczęła się tak niespo·
dziewanie 5 lat temu, 11ojpienv wysokie
c~foienie, polem cukrzyca. Nie przejmo·
wala się chorobą w og6/e, nie przestrzega/a diety. sama sobie robi/a tym krzyw·
d~. Prosi/am. tłumaczy/am, nie chciała
słuchać, mówi/a. ie lekijr) nie pomagają
I sama najlepiej wie, co dla niej dobre.
Nigdy na nic si~ nic skariyla, rawsze
m6wi/a, ie czuje si~ możliwie. Mogłajesz·
cze sobir: poiyć. w nanej rodzinie jest
ciocia, która ma 94 lata, jakby babcia
słuchała /ekarry. byłaby j=cu: z nami.
Op11ści/a nas 12 morca 20()() roku • m6wi
(m~·k)
wnuczka Aneta.

ODESZLI OD NAS
(I.01-1.01.2000 R.)

.JL

ir

1 lipca: Agnieszka Maria Pokora, 1.30, Lowicz. 2 lipca: Wiktoria

Koszewska, 1.86, Lowicz. 3 lipca: Jan Podsędek, 1.4 I, Lowicz. 4 tip·
ca: Edward Mróz, 1.67, Lowicz; Marianna Sawiełjew, 1.91, G łowno;
Mariann $nicauła. 1.89. Wncczko. 5 łłpca : Tadeusz Jaska. 1.68. Klewków; Stanisława Wanda Tryngieł, 1.65, Lowicz. 7 łłpca : Aniela Czubak,
1.77, Kutno.

Pani GRAżYNIE TRYNGIEL
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci
IT

TESCIOWEJ
skladają Kierownictwo oraz pracownicy
Urzędu Miejskiego w ł.owiczu

R.g.,1

Krystyna Jakubowska (1920-2000>
Urodziła sięjalco najmłodsza z

'

Z głębokim żalem żegnamy
w dniu 4 lipca 2000 roku

chodzić.

zmarłego

EDWARDA MROZA

ś.P.

kierownika transportu
w ZPOW „AG ROS - ŁOWICZ"
rodzinie zmarłego wyrazy współczucia
skladają

pracownicy

działu

transportu

Wszystkim krewnym I znajomym om iyczllwym nam osobom
za współczucie oraz liczny udzlał w uroczystości pogrzebowej

ś.p. AGNIESZKI

POKORY

serdeczne Bóg zapłać
Msza św. za duszę zmarłej zostanie odprawiona
w Bazylice 25.08. o godz. 700

składa

rodzina

dok. ze str. 19

Historia, która była niewygodna
Bandę Fijałka w Mysłalcowie

zlikwi.

Armia Kn10wa działała dcstruktyw·

dowalodd2iał .,l>:twida". Niezmiemicwaź. nic na morale N1emc6w, siara w:itpłiwo"'dzxxlzmą wałki z wrogiem była cizia- ści w ich psychice. Dla przykladu przy·

Armia Kr.ajows zostllła rozwiązana 19
stycznia 1945 L ŻOlnicae AJ<. na miarę

możliwości wnieśli bardzo duży
w wyzwolenie swojej Ojczymy
iwOSQtec2DC1VZ&J0011enieNiemiechidemiejscach.,DcwdilandSicgtanallaifruo. rowsłcich. Walka i trud folnierzy zapisa·
ten". Akcje małego 5abot.ażu polegały na ty sią trwałe w historii Narodu polskiego.
Na zaprosz.cnie Pana pplk. M.Trawińcjękryminaln:\. Du7.oinformocjiprzekaza- tym.że łit~Spr7.erablanonn L, cozmieła do komendy A.K. Stefania Knywińska. nialo sens całego hMła. Malowano na ścia- skiego, pn: lekcję dla iolnierzy jednostki
Roman Redo ps. „Starski". „Nemo" nnch i płotach symbol Polski Wałczącej. wojskowej, o organizacji i dziat:ifuości
polecił w drugiej połowie I943 r. „Wi· Po śmierci gen. Sikorskiego złot.ono na A.K. w Łowiczu i pow. łowickim, wy·
chcrskicmu"1.organizować nn tcrenieLo- cmentarzu miejskim wi~'llie<: z szarfami głosiłem wiosną 1974 r. Moje wystlij>icwicza wywiad wojskowy. „Wichcrski" biał~zerwonymi, z napisem gen Sikor· nic słuchacze przyj~li wielką owacją. Jeden z oficerów wyraził opinię, 7.e takie
t..owicz podzielił na pi~ rejonów, w każ. skiemu ·Polska wałcząca.
Akcja propagandowa była prowad7,o- spotkanie powinno odbyć się dla kadry.
dym rejonie działała sekcja informacyjna. Głównym zadaniem było ustłeoic na~ tolnierzy niemieckich. O slru- Nic Zllprzeczyłem. Nasts;pnc spotkanie
odbyłem w Zclunach. w Liceum Ogółnost3DU osobowego Niemców w danym teczności tej akcji świadczy fakt zdezcr.
rejonie. ich uzbrojenia. rozpornaniajc:d- terowania 47 tolnierzy Wermachtu w kszlał~ i Technikum Ochrony Ronostki, śledzenie ruchu wojsk hitlcrow· dniu IS pllidl:lcrmicll I 943 r. w Łowiczu. ślin or.u w Szkole Podstawowej w Gąg<>W dniu 14 sierpnia 1944r. onzymano linie Południowym. Po skoilc2onych presk1ch na trasach wylotowych LowiC?.a.
Na stacji kolejowej licwno transporty rozkaz lconccntracji i wysiania posiłków lekcjach nauczydełc 1uczniowie, gorącywojskowe, ro2p0mawano jednostkę. li- walc74ccj Warszawie. Nastq1nie odwo- mi oklaskami oraz rozmowami ze mną,
czono broń ciętą. Ustalano miejsca po- lano ten rozkaz. Jcdnalczc do rejonu kon· okazali swój wyniz zadowolenia z zapostoju sztabów. Pracę tę wykonywano centracji w l:uach Chlebowskich pOdą- znania ich z CZll$tką prawdziwej najnowsystematycznie. Była to praca żmudna żył oddział .,Maszynisty" i inne. Zgru- szej historii Polski. Ostatnie spotkrulic odi trudna, niewiele mająca wspólnego powanie to otoczyli Niemcy w sile: dwa bylem w Technikum Ekonomicznym wt.obat. SS jeden bal piechoty oraz kozacy. wiczu. Zarówno dyrektor, jak i l\llllczyciele,
z procą ,.asów'' wiclldcgo wywiadu.
Komcnda A.K. prowadziła żywą ak- Walka trwała ok. 2 godz. Siraty Polskie wyka2ali brak nintcr=wania tematem.
Po kilkunastu dniach spotkałem sic;
cję propagandową i uświadamiającą. wynosiły 35% stanu, niemieckie 28 za.
z ppłk M.Trawiń.~ który zap)1lll mnie,
Kolp0rtowano prasę pOdziemną,,Biule- bitych i p0Md 80 rannych.
AJ<. udzielała pomocyjCÓ<'om rad>.iec- czy na tych spotkaniach 1TU1SZę mówić o
tyn lnformaC)IJny". ,.Rzeczypospolita".
,,żywią i B~". Wkos:mwzcnocyoku- kim zbiegłym z niewoli, np. w Nic:boro- =tąl<ilach. detalach itp. Odpowiedzia·
pacy,jnej kimie oiepowodzcnie, czy ldęs- wie u poszczególnych członków AX Iem, że muszę. tego wymaga rzetelność.
Na tym skończyły się moje spodamia
ka hitlerowców była olbrzymim zas- znllłllZło schronimie 12 Rosjan. W od1rzylciem optymizmu dla wnęcmncgo działach .,.Maszynisty" było 10 Rosjan. z mlodzieżi\ szkol!1'.
·
~
_k;
w._ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _H_o1_·c_i«lr_M._afJ_·a_ńs
__
_ _h_o_fi_1ccr6
__trzee
_ _ _ _ _ _ _ __ __ _ _w_cym
Lspoiec'J%ńslw:l
łalnoić wywiadowcza. Siatka wywiadowczacbcjmowslaswoim~nicrnll wszystkie instytucje, Sl3IOSlWO, granałOWll policję, poc-aę. kolej, a taJc2e poli-

toc~ hasła jakie sobie WYffi)'Śliłi Niemcy wypisuJąC na wszystkich dostępnych

Serdeczne podziękowania dla całego personelu
Szpitala Miejskiego w Łowiczu, Przychodni
„Kaliska" oraz Pani WANDZIE GAWRYSZCZAK
za pomoc I opiekę

swoich

ś.P.

wkład

AGNIESZKI POKORA

owIGzAHIK

składa mąt

R-917

Ł

skiin, podczas której ks. prefekt Za·

.

7O Jat tern U

I nojblltsza rodzina

pisał

.A ROCZNICA s~ • .n.
51
1 ruv. •
POŻARNEJ W ŁOWICZU

wadzki wygłosił okolicznościowe kaza·
nie. uczestnicy zjazdu złofyłi wieńce
11a pomniku ,,Bojownikom o nicpodleo
glooe''.
IO lipca 1930 r.

ROZPOCZĘCIE WYKŁADÓW
J aksic; dowiadujemy.juf od kilku dni
Wubiegłąniedzielęj:akopicrwsząruc- rozpoczęły się wykłady na kursach sa·
d2ielę lipca, łowicka straż świc;towala mochodowych w Lowiczu. Niezaletnie
Sl-ą rocmicę swego istnierua. Uroczy- od tego, zapisy w dalszym ciągu są
stość rozpoczęła sic; nabotcństewm przyjmowane codziennie w lokalu T<>Wlll"Z)'$lWU R.zemieśłnicugo przy ulicy
w kościele po ·Pijarskim. Po nabożcó· Mostowej w godzinach od 11-13
7
stwie straż Jotyła wieniec pOd pOmni· i od 1s.~10.
kiem ,,synom Ziemi Lowickiej • bojowIO lipca 1930 r.
nikom niepodległości". Potem odbyła si~
OSTRZEżENIE
defilada wobec członków 7.arl.ądu z pi:ei.esem Leonem Gołębiowskim na czele.
Wobee odbywających się w Lowiczu
IOlipca 1930 r. kursów kierowców samochodowych
p. A. Dubrowskicgo, a w 8kutek tego
ZJAZD MIEJSKI SZKOŁy
wzmoW!lego ruchu I powiększonej nieHANDLOWEJ W ŁOWICZU raz szybkości biegu samochodów, mat·
Dnia 29 cmwca br. odbył si~ I Zjazd ki winne :zwrócić uw:igę na d1jcci i nie
Absolwentów Szkoły Handlowej, gro- p=zać je na uhcq bez dozoru. gdyt
madząc około SO absolwent6w Pomo- o wypadek nie uudno
czystej mszy św. w kościele po. Pi.fu·
IO lipca 1930 r.

25

13.07.2000 r.

Kącik Muz yczny

ROOZltO;tl, tftZt"llOI! Ze„;uf11. .fdtl "" 2
/N? 11.f. lfNKti' (r9Jow'f 6 w lowkz11.
krę,4k za;o<fc-t,f trielat«1!' tr11.I.s'f'.s'tuKa~ztre-,p
. w;faeo.tri'o.;1el(fę/z? lfO. rozb11.IPwe- .s>zidff,
Torbę,tr·Pa~.s>tw11. zo.ftalj«i 4rtrMJ'Owalff'

;rg;"e-it tej rozb11.IPw1.
klIMIMI~ e<ilr ~t,dr;rdiei .rzlAl:re.j
rfydtQt<ldo..rz tfqfo1<1.rtl

g711/111gLĄU/OU/I
8/łROU/I
;reze.ro«1i ,f/tlii rfj'l"OJ' odt/.zial w iowiez11.
.s>err/e,ozl(e, ;od'zię-iowal(t'o. zo. ;olf(OO /ilfO.lfó'0«1q
w realizo.c;ii ;rojeitv. r-ozlv.r/0«1? .s>ziol?
"' 1i>r1l,.-1(, aeu1'Qw, l(tiaer,y-elt-11 I l"Qdz16dw Zt4';#a .fr,{,;/
Zttwo"7wp.ł- "r 2 w l11w/o;« ~r,Ltor l.taJ'r tfqlowJ'il

'Wyższe Seminarium 'Ducfiowne w Łowiczu

sf(:_f.adaserdeczne podziękgwania
· 'za przefć_azanie śroa/i;gw firransowych. na fnufowę.
centralnego o6ie/(__tu. sportowego 'Diecezji Lowicl(jej
DyrBldor WSD w

Łowiczu

Wplaty na budowę. eentratncgo Obiol<.tu sponowcgo Diecezji Łowtckiej można dokonywtić
na kOnto: Wyzsze Seminarium Duchowne w Łowiczu ul. Seminaryjna 6, 99400 towiQ:
PKO S.A. Volowlcz 10801486-1()1332-27003-801000

&erdeczne podziękowania
pani d r chirur8

EWIE ZBUDNIEWEK
za

doskonalą i ofiarną opiekę

medyczną. którą

mnie oloczyla

wdzięczna paqje.nlka twa Zbikow&ka

•R-934
dok. :e .•tr. I O

Nike z Samotraki
w wełniaku
Zbulwersowana takim podejściem do
probkmu Rada Pedagogiczna przeds7.kola
złożyla do Zarządu Mias1a odwołanie od
lej decyzji. Be7.S~'lltCC7.Jlie. Nic ma 7Jl1ia·
ny dcc)'7.ji. N ic ma słowa odpowiedzi.
Jest natomias1 okazjonalne pismo Burmistrza Miasta LowiC?,a do pracowników
Przedszkola lntegracyjnego Nr IO.
„.„ Władze 111iasta, mając na sercu dt>bro łowickiej oświaty, jej prawidlowc
funkcjonowanie i 1'07.\Vój, starają si~ tworzyć jak najlepsze warunki pracy dla nauczycieli i pozostałych pracowników
placówek oświat owych„." pisze Burmisrr;; Miasta Pan Rysz.ard Budzalck
zapominając, że najważn1cjsze w oświa·

cie jest zawsze dziecko.
Nie może wi~c dziwić decyzja rozbi·
jając:i ,Jowicką Integrację". Nakży jąjcd·
nak U7.naC za wysoce niespołeczną, anOr·
malną i krlywdzącą dzi~i. których winą
jcs1 to, że urodzily się „sprawne inaczej" i poza terenem miusta Łowicza.
Nie po<ljęio żadnych rozmów z władza·
mi gmin i powiatu. Nic podjął Zao..ąd

Miasta najmniejszej próby uczynienia

z Prledskola rmegracyjnego Nr IO
przedsiqwzi~cia dla szerszego grona
Wręcz pr;;ociwnie - irobiono

dzieci.

wszystko by zwlas?.cza dzieciom wiej ·
skim odebrać tę jedyną szans~\V ~kończeniu swego oka7Jonalnego
listu Pan Burmis1r2 Budzalck pis7.e '"„
Mam n adzieję, iż I września rozp;Xmiomy nowy rok szkolny pe łni energii i za·
palu do dalS?.ej ci~żkiej pracy i podejmowania nowych wyzwail... 0

Było już lato, teraz jest jesień. Kiedy pi szę te słowa za oknem leje
jak z cebra, a gorąc czerwca jest już tylko wspomnieniem. W takie
dni najlepiej wziąć parasol i udać się do nieprzemakalnego kina „ Bzura".
I choć czasem filmy nie tylko bawią, to i tak warto romansować z X Muzą„ .
To. że udało mi się zobaczyć film „Magnolia" ro prawdiiwy cud. Po pierwsze
nasza szlachcma łowicka pubIiciność niespecjalnie chadza na tytuły mniej znane.
po drugie było to w najmniej „frekwencyjny" dzień tygodnia (poniedziałek), po
trlccie gorące htto skłania bardziej do wizyry nad wodą nit do siedzenia w kinie.
Fakt, że je~nak zebrało si~ quorum wyma!,.oanc ao wyświetlania obrazu uznałem
za mocno zMk<1kujący.
SzcZ\'Śliwcem, k1órego dziclo tostoIo
pokazane, był Paul TI1omas Anderson.
a filmem „Magnolia''. Przyznam, że tego
smumcgodla mnicdniaporrzcbowalem
zupełnie innego kina Chciałem filmu mą
drego (tu rnfilem). ale z poczuciem humoru. weselszego. Natomiast „Magnolia" 10 film o ludziach złych, 7.agubionych. bądź śmiertelnie chorych. Bo oto
umierający producent fi lmowy (Jason
Robards) chce przed śmiercią zobaczyć
swego syna (Tom Cruisi!), którego zo-

PZ'U. Życie S.5t
Podziękowania składa

AMAGNOLIA

s tawił wraz z matką dawno temu. Oto
cudowne niegdyś dz'iecko, czempion
wszelkich gier i quiiów 1elcwizyjnych
(William H. Macy) spada coraz niżej w
swym dorosłym fyciu. Oto zdradzana
żona, mąż chory na raka, córka molestowana przez ojca. Oto„.
Jak widać nic do śmiechu, raczej smutne i bez optymizmu. Film, który ni~o
przypomina sławne dzieło „Na skróty"
Roberta Alnnana, z pozpru bez związ
~'ll opowiada his1orię kil~'ll osób. OkaZltjc si ę jednak, że wszystkich bohaterów coś jednak łączy i, że tak jak wży
ciu ich [osy si~ splatają. Jak wspominałem len ponad 3-godzinny film nic po·
prawił mojego spapranego samopoczucia, a le pozostawił kilka refleksji: - po
pierwsze - akiorstwo. Coraz cz~ściej
gwiazdy z najwy7.S',ych miejsc pante·
onu grywają w kinie tzw. „ambitnym".
Robią 10 chyba ze wzgl<;du na swoistą

higi~-n~. 1.eby nie 7.apomnieć wyuczonego 7,awodu. Tom Cn1ise. który za rol~
bierze tyle. ile wynosi roczny dochód
małego afrykańskiego państewka, pokazał. ie nieobca jest mu trudna sztuka grJ·
nia. Jego męski swwinis1a, kaznodzieja
seksualny, 10 zagubiony i biedny czlowiek, któremu pr>.ez cale życie brakowało amoryicru i miłości ojca. Cruise iagral
tę postać z odejmującym oddech wyczu·
ciem, prawdziwie. \\T~cz nieprawdopodobnie. Jak pomySlę, w jakich „produkcjach" musi czasem si<; m~czyć. Inni też
nic odstają od „boskiego Toma". Juliannc
Moore, Jason Robards. Michael Bowen
dają prawdziwy popis. Zresztą film 7.ostał zauwai.ony pr'LC'.< mi~dzynarodową
krytykę - m.in. Złoty berliński Niedźwiedź. Złoty Glob dla Cruise 'a, nominacjc do Oscar' ów.
Szkoda tylko. że ,.Magnolia" jest taka
smurm1. Bo przecież rno:!na zrobić mą·
dry li lm o rzeczach ważn ych (vide
„Ws-l ysrko o mojej matce" Almodovara) nie stroniąc od bumoru. Myśl~. ;,e
przed młodym reżyserem P.T. Andersonem świetlana przyszłość. więc za.
pewne niedh1go obejrzymy jego kolejne
dzieło. Na pewno dobre, żeby choć ciu1

wanym na rynku muzycznym nowościom . Zresztą czas kanikuły mobilizuje firmy fonograficzne do wypuszcza·
nia płyt z materialcm lekkim, łatwym i
przyjemnym. Taka wlaśnicjcsl naj nowsza część składanki przygotowanej
priez najpopularniejszą wakacyjną audycj't radiową.
„I.aro 7. radiem" cz. V ro IR lekkich
numerów. np. Fłeecwood Mac (As long
As Yo11 Fo/low) jeden z moich ponadczasowych faworytów. Jest również niedawno koncenujący nad Wisl<t mistrz
Joe Cocker (To11ight) , jest Phil Collins
(Dance !ttto the Lig/11). Prctenders i Hot
Chocola1e. To ci najwybitniejsi. Powstałe numery IO już wakacyjne huśtaw
ki, przy czym Boney M wykazuje się
w tym gronie najdłuższą popularnością.
Przyznam. że choć ani Lou Bega. ani
Tarkan czy tym bardziej Vcngaboys nie
nak~.ą do moich ulubionych wykonawców, jednak w konwencji 7,abawy znajdują si~ wybornie. Z polskich wykonawców znajdzi~ie na „piątce" Kayah-Bregovie (PM1,1t/o lewego). Reni Jusis i bardzo udany (jak zwykle) rockowy pastisz OT.TO. Generalnie ci. k1órzy lu·
bią tego 1ypu muzyczk't mogą być
weselsze.
szczęśl iwi· płyta im si~ spodoba. Przeciwników kompilacji namawiać do l.'Up·
na omawianej produkcji nie hęd~. Bo i
• nie słuchać! •• na własną odpo- rak prawie nic mi się nic uda.
wiedzialność ••• ot, takie sobie gronko
słucham:
•••• granko jak trza • •••• granko jak
jasny gwini!
CEZARY ZNYK • motocyklista za·
Lato z radiem cz.V
palony (i nie tylko motocyklista)
Lato 10 oh-res. kiedy 7. pewnym przyI. Mike Oldłield; 2. Menalicca; 3.
mrużeniem oka przyglądamy si~ ofero- pracy moiocykla
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SPRZEDAJE:, PO POLSKU: 1. Budka Suflera
„ Bal wszystkich świętych ", 2. BRAThANKI „ ANO! '',
3. Kazik „ Melassa" ;
PO OBCEMU: 1. Euro 2000,
2. Britney Spears, 3. Bon Jovi „ Crash"

TO NIEZUPEtNIE PRAWDA
W 7.\viązku z 7,arzu1ami wysunic;tyrni
w zamies?.CZonym obok artykule ,,Nil<e
z Samotraki w wełniaku" przcz Andrzeja
Płachecę, Z\wóciliśmy si~ do rarusza o
ustosunkowanie si~ do nich. Jak dowiadujemy sieod Naczelnika Wydziału Spraw
Społecznych UM w LowicZll - Marii
Więckowskiej ża dna decyzja dotyczą·
ca likwidacji klas Integracyjnych w
Szkole Podstawowej nr 7 lub grup
Integracyjnych w Przedszkolu Integracyjnym nr 10 nie ,byla podejmo·

Panie Brmistrzu! Nauczyciele Przed· wana, decyz ja taka nie była nawet
szkola lnlch'TRCyjncgo byli pclni energii i przedmiotom dysku11ji. Rozmawiano
zapału .
natomiast o budżec ie poszc1,cgólnych
Podjęli nowe wyzwanie. Czy znalazlo placówek i ich struk1uneorganizacyjnej.
ro poparcie w Panu i kierowanemu przez
Finansowanie przedszkola. które ma
Pana Zao..ądowi Miasta Lowic7,a?
statui inicgracyjnego i uczniów w klasie
Nike z Samotraki · przepiękny posąg integracyj nej jest zupełnie inne. Na dzicd
smuklej i uskrzydlonej bogini zwyci~ specjalnej iroski, które są uczni:uni szkosrwa„ Ale posąg pozbawiony głowy i z ły, do1acja wynosi 3x 1940 zł rocznic,jes1
utrąconymi n;koma. Dlatego jest Nike z to więc trzykrotność srawki podsrawt>Samotraki symbolem 7.\vycięstwa czlo- wcj. Natomiast urrzymanie przedszkola
wicka nad kaleecwem. Mogą się cieszyć należy do 1,adań własnych gminy.j est fi.
członkowie Zarządu Misia Łowicza, że nansowane przez podatników danej gmi·
nie ma głowy. bo ubrana w łow icki we- ny i dlatego leż powinny z mego kor0'·
lniak byłaby Nike bardzo czerwona na stać dzieci z danego terenu. Przedszkole
lnlq,'Tllcyjnc nr IOjest placówką Urzqdu
twarzy - ze wstydu i 7. gniewu.
Dobrze dla członków Zar7.ądu Mia- Miejskiego i dlatego powinno zaspakajać
po1r2eby mieszkańców miasta. Problem
;~ że nie ma Nike z Samołrnki rąk. bo
ubrana w łowicki wełniak mogłaby ko- jest w Lowi~zu dostrzegany, więcej dzic·
ci specjalnej troski spoza Łowicza momuś..
głoby być przyjmowanych, gdyby tylko
Andrzej Plt1cl1e1a

współpraca

taka została zainicjo\\1'Jna
przez Starosrwo Powiatowe w Łowiczu.
Z:tstępca burmis1r2a l!ugeniusz Funnan
potwierdza chęć współpracy z powiatem w tym 7,1kresic.
Miasto jest otwanc na taką współpra
c~. o czym świadczy fakt, ;,e dzieci spoza mia.~ta są do przedszkola pn.yjmowanc. Obecnie w prJ.ed~1.kolu nr IOjes1 12
dzieci specjalnej troski. w tym 3 spoza
Łowicza . W sumie w przedszkolu jest 82
dzieei. Funkcjonują 4 gropy. integracyjne
grupy są nmiej liczne - mogą liczyć do 20
dzieci. z czego dzieci specjalnej t.roski jest
od 3 do 5. Z każdą grupą dzieci pracują 2
nauczycielki. ponieważ dodatkowo w
każdej gnipic inregrac~jnej jest nauczyc.ielka wspomagająca.
Nauczyc1e.lki pracujące w grupach integracyjnych i dyrektorka dostają doda·
1ek in1egracyjny w wysokosci 20 %. Ale
rozdysponowanie tego dodatku me ;est
obliga1oryjnie. od dyrektorici przedszkola zależy. czy jest on w wysokości IO. IS
czy 20 %. Równ i eż liczba grup integracyjnych zależy od dyrektora przedszkola i sposobu zorganizowania pracy. Od I
wo.eśnia 2000 roku w Przedszkolu nr IO
zmniejszy się liczba cta1ów nauczycielek
wspomagających z 3 do 2, ale nie oznacza to, ie grup integracyjnych musi być
nmiej.

Eugeniusz F'urman wypowiada się_ 1ak:
Nigdy do 11/kogo nie wypowiada/em się w
ten l·posób. aby nieprzyjmować dzieci 1/0
pr::ed.1:kola. To dyrektor i rada pedagc>gic=11a decyduje, które dzieci sąpn:yjm<>
wa11e i i/ejcsr grup. Nicprawdąjes1 ró1>~
nfcż. ±e iln.tć grup wpr:edszkolu integra·
cyjnym ogranicza dostępność d~icci
,. sprawnych inaczej" tló pienvs=ego
szczebla ed11kt!C)<j11cgo.jakimjest przetls:.kofe. Szuknmy racjonal11yd1 rozwiq!ui1

: powodu koniec:znych ;miCJn wynikają
cych z nowellzacjl Kany Nauczycie/a, ale
11/e robi1111•tego koszte111 d:ieci. Dla róż·
nyclr gntp dzieci „sprawnych inaczej"
wybiera się r6:11eścieżki etl11Jwcyjnc. 1l1~
rze11ie odr<lmyclz grup dla takich dzieci
je.\·t przeżytkiem, nie przygmowifje dzieci

wlu.fciwie do fi111kcjo1wwu11ia w Spóie-

Qg,j/nodasrępnu szkoła i przedszkole sq wla.<dwq drogą edukacji tych
d:ieci.
Decyzją Zao.ądu.Miasta dzieci spow
obwodu mogą być przyjmowane do
pr;;eds1.koli i szkól pod warunkiem, ie
nic muS?JI być w tym edu tworlOnc nowe
oddziały. Jeżeli więc oddział liczy n1>. 20
dzieei, a może I i czyć 25, 10 5 dzieci spoza obwodu moi;c być do przedszkola lub
szkoł y przyj~le. Utworzenie nowego
oddziału w szkołach kosztuje około 60
!)IS. zł rocmic. w przedszkolach r?..ąd wici·
Na temat stawianych mu zarzutów kości jcsl podobny.
(mwk)

cze1isn11ie.
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MEDALE DLA WIEJSKICH
,
SPORTOWCOW
Ręczno , 24-25 c:ierwca. Pierwsze
lgr2yska $ponowo-Rekreacyjne Zric·
szenia Ludowe Zespoly Sportowe i
Mieszkańców Wsi w krótkiej historii
nowego województwu łódzkiego zgro·
madzily na Slittcie sportowców z tylko
dziewięlnastu gmin. We wszyslkich
konkurencjach "lgr7.ysk" wzi~li udział
reprezentanci gminy Domaniewic.:, a
dmgicgo dnia do Ręczna dojechali tak·
7.e sportowcy z gminy Łowicz.
• BIEGI PRZElAJOIYł':
Tradycyjnie silnąstroną reprezentan·
tów gminy Domaniewice są biegi prze·
lajowc. W rywałi?.acji kobic1 z roci1nika 198 ł i >"tan;zych podopieczne !renera Micczyslawa Szymajdy odniosly potlw6jne zwyci~stwo: triumfowała Kry·
slyna Foks, a za nią finiszował jej siostra • l!łżbicta. Na dystansie 1500 m
(roc1.nik 1982-84) drugie miejsce zaj~
Ja Ewelina K~dziora. a czwarta była
Iwona Michalak.
W kategorii chłopców z rocznika
19~2-~4 najlepszym na dy<tansic 2 km
nkazoł si~ Michał Rosiński, a trzeci fi·
niszowa! Mariusz Kwiatkowski. W k<>ń·
cu drugie miejsce 7,ajął w biegu na I
~„, chłupców /. rocznika ł 985 i młoifa i
lukasz Fabjański, a c7.wany wśród najstarszych (1981 i starsi) był Sylwester

Ouń!yński.
Zespołowo ekipa gminy Domaniewice okazała się w biegach przełaiowych
najlepS?.ą.

• PLAŻOWA PIŁKA SIATKOWA K0811'7:·

Coraz bard?.iej po1młama staje si~
siatkowa. Bardzo dobre
drugie miejsce w tej konkurencji wywalczyła dwuosoboWll reprezentacja,
Domaniewic: Iwona Michalak i Eweli·
n• Kędziora.
• TURYSTYK.A:
Bardzo ciekawą rywalizacj~ toczyły
zcspoły, które ,vzięły udział w konkup l ażowa pił ka

rencji turystycmcj. Turyści mieli do po·
konania: konkurs wiedzy (Mana Sumera), r'/.ut lotką do t•rcq {Jakub Ignasiak), "jazda -żółwia'' (Krzysztof Kostrzewa). rowerowy lor pr2eszkód (Mieczysław Szymajda) i pieszy tor przeszkód (Mariusz Fabjański), a zespół
wywa lczył rrzccic miejsce.
• KOSZYKÓWKA KOBIET;
Reprezentacja Domaniewic w skla·
dzie: Iwona Michniak, Ewelina Kędzio
ra i Iwona Jamroz zajc;ły 1rzede 1mcj·
sec w lumieJU trzyosobowej koszykówki.
• PILICA NOŻNA PIĘCIOOSOBO
WA:

W rumicju piłki nowej wyst~polvaly
zespoły pi"<Cioosobowc, a zespół Domaniewic zajął piąte miejsce na dwanaście
zespołów. Ekipa z '"Ziemi Łowickiej"
wywalczyła dwa zwyci~stwa, dwie po,
rażki i jeden remis, a w lurnieju tym
grała w składzie: Piotr Panak. Roben
Panak, Dari usz Strug1ński , Tomasz.
Zimny, Konrad Szymajda i Piotr Guzek.
• szrAFETA POKOI.EŃ:
Ciekawą konkurencją była takie
"s ztafeta pokoleń", czyli bie~ rozstawny na dystansie 400 m, a zespół z Domaniewk wywalczył c7.warte miejsce.
W konkurencj i tej stanowali: Mateusz
Fabjanski (do IO lat), Lukasz Fabjań
ski (do IS lat), lukasz Sztampke (do
20 lat). Piotr Panak (do 30). Jan Fabjań 
ski (do 40), Mieczysław Szymajda (do
50) i Tadeusz Kapusta (powyżej 50).
• WIELOBÓJ KJEROJVNLCTWA:
W ''wieloboju kierownictwa" Dom•·
nicwice reprezentowali Mieczysław
Szymajda i Tadeusz Kapusta. lch zadaniem było rzuc ić lotką do tarczy, piłką
do kosza i ~trielali p iłką do bramki zajmując dmgic miejsce.
• PRZECIĄ GANI& LINY:
Bardzo dużym winteresowanicm cieszyły sią konkurencje siłowe. W finale

Przeciąganie liny to bardzo ciekawa i widowiskowa ko11k11re11cja. Zawszegr<>mud:i sporą gn1pę kibicó•v.

giem (bec>.ka piW:I) na odległość 20 m
na czas. Drużynowo zespół Lowic1.a zostal skla.~ytikowany w "Konkursie siła
cza" na pierwszym miejscu.
• KLASYFIKACJA GENERALNA
GMIN:
1. Wola Krzysztoporska
1420
1232,S
2. Domaniewice
3. Rozprza
1225
4. Kleszczów
1165
5. Druźbice
960
6.R.,c:ino
845
757,5
7. Lipce Reymontowskie
8. Bełchatów
632,5
512,5
9. Koluszki
• KONKURS SIŁACZA:
IO. Rząśnia
507,S
Najsilniejszym zawodnikiem tej im- li. Zelów
435
prezy oka7.al si<; łowiczanin Sranisław 12. towicz
280
Milczarek, czwanc miejsce zajął Zbi· 13. Lęki Szlacheckie
170
gniew Kuciński (Domaniewice), a pią 14. Rzeczyca
162,5
l<! Jerzy Walędziak (gmina l.owicz). IS. Sulejów
ł 50
Najciekawszy był jednak dobór konku· HS. Rawa Mawwiccka
95
rencji: przeciąganie samochodu na odPrzedbórz
95
ległość 50 m na czas, podnoszenie od- 18. Radomsko
70
ważnika 32,5 kg jedną ręką i rzut keKrry:a11iJw
70
konkurencji przeciągania liny spotkały
się dwie ekipy z powiaru łowickiego.
W sP<>tkaniu odwiecznych rywali z gminy Domaniewice i Lowic-L lepsi okazali
sic;. us iłacze" z Domaniewic. którzy star·
towałi w składzie: Mieczysław Wojty·
siak. Mirosław Grabowicz, Robert
Grażka, Zbigniew Kuciński i Piotr Panak. Natomiast w składzie dnogiej ekipy tych >.awodów, czyli reprezentacji
Lowieza startowali: Stanisław Milcza·
rek, Jerzy Walędzia k, Sławomir Walczak, Dariusz Gnozie! i Sławomir Cy·
wiński, a kierownikiem drużyny jest już
od lat ·Jan Cywiński.

lwo11a Michalak (pierws=a z prml'ej) jak =awsze zapre:e11/awala
nujlepsrej Slróll)~

się

=jak

Sum is/u w Milczarek wcale 11ie clidal
w1e11sposób11upić plwa...

się
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łJ)WlCZANIN

AKCJA „tOWICKIE LATO Z OSIR '2000"
Miniony tydzień ria boiskach osiedlowych i szkolnych minął pod dyktando
badmintona. Wszędzie tam gdzie pojawił się pomarańczowy mercedes Ośrod
ka Sportu i Rekreacji w Łowiczu toczyły się rozgrywki tej mało popularnej, ale
widowiskowej dyscypliny. Cieszyły się one większym lub mniejszym powodzeniem. Niemniej jednak wszędzie gdzie planowano zostały one przeprowadzone. I nawet czasami padający deszcz nie odstraszył uczestników, którzy
pragnęli się sprawdzić w tej dyscyplinie sportu. Przypomnę tylko, że turnieje,
które się odbyły były swojego rodzaj u eliminacjami do turnieju finałowego, który zostanie rozegrany pod koniec wakacj i na Starym Rynku.
Osiedle Szarych
Szeregów
Jako pierwsi rywaliżacje w badmintonie rozpoczęly dzieci i młodz ie ż osiedla Szarych Szeregów, Marii Konopnickiej oraz przyległych osiedli domków
jednorodzinnych. Na slarcie stanęło IO
chłopców w dwóch )<aregoriuch wiekowych: do lat 14 i powyżej 14 lat.
W tej pierwszej katcgońi do walki o
zwycięstwo przyst1piło 4 uczesmików,
klórzy gr.iii syslcmcm „k•żdy z każ
dym''. N•jlepszym w tej stawce okazoł
si~ Michał Pięta, klóry pokonał wszystkich rywali, tracąc przy rym jednego
seta.
W karegorii powyżej 14 lar do rywalizacji przystąpiło o dwóch chłopców
więcej. Bezkonlmrencyjnym okazał się
Maciej Guz, który wygrał wszystkie
pojedynki.

4. Piolr Panek
5. Scbasrian Cicha!

Q. Hubcn

Fijałkowski

SP 1

4 2:3
1:4
5 o 0:5

s·

i

Filip Rybus - Paweł Kutkowski O: ł (10)
Tomm Skrzecz- Micha! Szymajda"O: ł (I ł )
Sebastian Cicha! - Łukasz Papuga O:! (13)
Marcin Lis - Paweł Kurkowski 1:0 (14)
Filip Rybus- Micha ł Szymajda O: ł {li)
Tomasz Skrzecz- Lukasz Papuga 0:1 (9)
Sebastian Cicha! - Paweł Kurkowski O: I (4)
Marcin Lis - Michał Szymajda I:O (9)
Filip Rybus - Lukasz Papuga I:O(12)
Filip Rybus - Paweł Kurkowski O:I {9)
tukaiz Papuga - Pawel Kurkowski 0:1 (11)
l. Marcin Lis
6 12 •6:0
2. Michał Szymajda
6 IO 5: I
3. Paweł Kulkowski
6 6 3:3
4. Filip l\ybus
6 6 3:3
5. t.ukasz Papuga
6 6 3:3
6.Sebasrian Cich:il
6 2 ł:S
7. Tomasf Skmci
6 O 0:6

Drugiego dnia !rwania rozgrywek badmintonowych 11rgnniza1orzy dorarł i na
boisko szkolne przy s7,kołe podstawowej nr I. Tu raj startujących było już trochct wictcej, bo ł 3. W liczbie lej znalazły
si~ i dwie dziewczyny. Tak jak i na osie·dlu Szarych Szeregów chlopców podzielono na dwie karegorie.
W jedynym meczu dziewcząl lepsza
okazała si~ Agnieszka Panek, która w
dwóch gladkich serach pokonala
Agnieszk ę Panek.
. Wśród chłopców do lal 14 najlepszym
okazał się Michał Panek, który wygrał
SP 2
wszysrkic swoje pojedynki.
Natomiast w kategorii powyżej lar ł 4
W czwartek 6 lipca rozgrywki ponowzwyciężył Marcin Lis, który również nie przenie>sly się do cenrrum miasta.
CHŁOPCY DO LAT 14:
nie zawał goryczy porażki,
Na boisku szkolnym szkoły podstawoTomaszPietmk -Kuba Bomk2:1(6,-8,13)
DZIEWCZĘTA:
wej nr 2 zebrało się 12 chęrnych do wzię-
Mkhal Pięb -Micha! P2otk 2:0 (9, 12)
Olga Pięra - Agmmka Panek 0:2 (7, 5). cia udziału w ntmieju. Padł swoisty reTomasz Piclrzak- Michal Panek 0:2 (8, IO)
I. Agnieszka Panek
I 2 2:0 kord jeżeli chodzi o zainteresowanie
Michał Pięra - Kuba Boczek 2:0 (4, 3)
2. Olga P!ę_ta
I O 0:2
wśród dziewcząt.
Tomasz Picl1'7.ak- Michal Pięra 1:2 (8, -12, 5)
CHŁOPCY DO LAT 14:
Do rumicju przysla_piło bowiem ich
Michał Panek - Kuba Boczek 2:0 (IO, 4)
WiktOr Soborski - Micha! Panek 0:2 (5. 6), aż osiem.
1.MkhalPłtra
3 6 6:1
Michał Pięra - Artur Bogusz 0:2 ( I, 3),
Ponieważ grano sysremem „ każdy z
2.,Micbał Panel:
J 4 4;2
Wiktor Soborski - Artur Bogusz 2:0 (5, 4),
każdym'· dzi ewczęta musiały rozegrać
3. Tom.,,.., Pierr.tak
3 2 3:5
Michal Paoek - Michal Pięta 2:0 (7, łl),
p0 siedem sporkań. Zwycięsko z rej ba4. KubaBocu~
3 O l:6
Michał Panek - Artur Bogusz 2:0 (O, 2),
talii wyszła Anna Antosik. Tyle samo
CHŁOPCY POWYŻEJ LAT 14:
Micha I Pięta - Wikror Soborski 0:2 ( 13. 7). punktów, po jednej pn:egranej, zgrom•·
Madej Gut - Piolr Panek I:O (7),
I. Michal Panek
J 6 6:0 dzila Dagmara Wluczyńska. Tak wi~
Jakub Lebioda - Sebasrian Ciehal I:O(5).
2. Wiklor Soborski
3
4:2 o ko l ejności decydował wynik bezpo·
Hubcn Fijałkowski-Michał Szymojda O: I (2),
3. Micbal Pięta
3
2:4 średniego spotkania. A zakotlczyło sice
Maciej Guz - Jakub Lebioda I:O (6),
4. Anur Bogusz
l O 0:6 ono zwycic;srwem rej pierwszej.
Piorr Panek - Michał Szymajda 0:1 (6),
CHŁOPCY POwrżEJ LAT I 4:
Chłopców rym razem było zdecydoSebastian Cicha I- Hubcn Fijalkowski I:O (6),
Filip Rybus - Tomasz Skrzm ł :O ( IO)
wanie mniej niż dziewc1.ąl. W stawce
Maciej Guz - Michal Szymajda I:O (5),
Stbastian Cie hal - Marcin Lis O: ł ( 13)
Jakub Lebioda Huber! Fijalkowski 1:0 (ł), Lukasz Papuga - Paweł Kutko~ki 1:0 (14) cztcre<:b najlepszy okazał si~ Sebastian
Cichal, który wszystkie gry rozstrzySebaslian Citbal - Piolr Panek O: I (8). ·
Filip Rybus - Paweł Cicha! 1:0 (13)
gnął na swoją korLyść.
Maciej Guz Hub<rr Fijałkowsk i I:O( 13),
TomaszSkrtccz-Mm:in Lis O: I (2)
DZIEIYCZĘ"I'A:
Jakub Lebioda - Piorr Panek I:O(8).
Lukasz Papuga - Micha! Szymajda O: I ( 14) Nalałia Skierska- Katarzyna Słoma O: I (4)
Micha I St.ymajda - Stbasrian Cicha I I:O (I O), Toman Skmcz- Sc-basdan Cicha IO: l (5)
Agmesika Godos - Karolina Godos O: I (13)
Piotr Panek - lfuben Fijałkowski I:O(9).
Filip Rybus-Marcin Lis 0:1 (9)
Dagma111 Wluczynska - Anna Sobiecka ł ;O(5)
Maciej Guz - Sebasiian Cicha I l :O ( 11 ),
Paweł Kurkowski - Michał Szymajda O: I (ł 3) Anna Antosik - Agnieszka Panek 0:1 (14)
Michal Szymajda - Jakub Lebioda I:O(7).
Filip Rybus - lukasz Papuga I:O (9)
Naralia Ski<rska - Agnieszka Godos O: I (14)
l.MaeitjGuz
5 JO 5:0 Tomasz Skrzecz - Paweł Kurkowski O: ł (6)
Kmrzyna Słoma - Karolina Godos O: I (7)
2. Micha!Szymajda
5 8 4:1 Sebastian Cicha I- Michał Szymajda O: ł ( 14)
Dagmm Wluczyńska - Anna Anrosik O: ł (7)
1. Jakub Ltbiode
6 3:2 Mirein Lis- Lukasz Papuga 1:0 (11 )
Agniesżka Panek - Anna Sobiecka I:O (8)
Natalia Skiuika - Karolina Godos O:·I ( ł3)
Kararzyna Słoma - Agnieszka Godos O:ł ( ł J)
Dagmara Wluczynska -Agnieszka Panek ł :O (9)
Anna An1os1k - Anna Sobiecka I:O (9)
Natalia Skierska - Dagmara WluczyriskaO:I ( I ł)
Kmrayna Słoma - Anna Anrosik O: ł (8)
Agnimka Godos - Anna Anrosik 0:1 (5)
Klfolina Godos Dagmara Włuczyiiska O: I (14)
Naralia Skimka - Anna Anrosik O: ł {I0)
Katarzyna Słoma - Agnieszka Panek ł:O (5)
Agniestka Godos - Anna Sohiccka O: I ( Ił )
Karolina Godos - Anna Anrosik O: I (4)
Narai ia Skierska - Agnieszka Panek O: I (7)
Kararzyna Słoma - Anna Sobiecka 1:0 (14)
Agnics2ku Godos - Agnimka Panek 1:0 (5)
Karolina Godos - Anna Sobiecka I;O (7)
Kalarzyna Sloma · DagmAra Włuczyńska O: I (9)
Naralia Skierska - Anna Sobiecka ł :O ( ł I)
Kuolina Godos - Agnieszka Panek 1:0 (4)
Agnieszlra Godos- Dagrmira Włuczyńska O: I (3)
Daw11ara Wluczy1iska. która na „ Dwójce" zajęła drugie miejsce, bacznie podJ. Anna Antosik
7 14 6:1
gląda swoje ry"'alki
7 14 6:1
2. Dagmans Włuczyńska

lukasz Papuga. choć nie wygrał. to cieszyć się potrafi
3. Agnies-Lka Panek
4. Karolina Godos
5. Agnieszl<a Godos
6. Kalllrzyna Słoma
7. Natalia Skierska
8. Anna Sobiecka

1
7
7
1

IO
8
6
6

$:2
4:3
3:4
3:4
2 1:6
2 1:6

CHWPCY:
Scbasrian Ciehal - Jakub Lis 2:0 (9. 5)
Maciej Wi~ck-Pawtl Gaudyn 1:2 (-10, 9, 1)
lak11b Lis - Maciej Więcek 2:0 (9, 4)
Sebasrian Cicha! - Pawęł Gaudyn 2:0 (8,2)
Jakub Lis- Paweł Gaudyn 2:0 (9, Jl
Sebastian Cicha! -Maciej Wi~ek2: 1 (10. -3.8)
1. Sebastlao Cicbal
3 6 6:1
2. Jakub Lis
3 4 4:2
J. Paweł Gaudyn
3 2 2:S
4. Maciej Więcek
3 O 2:6

SP3
5 lipca rozgrywki przeniosły się ponownie na obrzeża miasra, a dokładniej
mówiąc w dzielnic~ Korabka. Miejscem
rozgrywania turnieju bylo boisko szkolne SP nr 3. Choć nie dopisała pogoda,
padał deszcz, Io i tak ch~tnych kilku si~
znalazło.

W kategorii dziewc1.ątponownie zmierzyły się

Olga Pięta i Agnieszka Pane k.
Tym razem lepsza okazała sir< la
pierwsza, króra po zaci«Lym, Uty selO·
wym pojedynku zrewanfowała się swojej rywalce za porażkę poniesion11.dzień
wcześniej.

Osiedle Bratkowice
Ostami turniej eliminacyjny badmin·
rona \v ramach akcji „Łowickie Lato z
OSiR '2000" odbył się na osiedlu Bratkowice i zgromad7.ił na swoim starcie. 5
dziewc7.ąr i 6 chlopców. Wśród dziewcząt po raz drugi z r/,ędu ;,wycięsrwo
odnios ła Anna Antosik, króra rym razem odniosła same zwycięsrwa i wygrała
bezapelacyjnie. Chłopcy natomias~ aby
wyłonić zwycięzcę rozgrywali swój lurniej systemem „pucharowym".
W wyniku gier eliminacyjnych i pólfinałowyc.h, w gn.e o I. miej~ce 7.mienyli
si~ Marcin Us i Patryk Woźniak.
Zwycięsko z rcgo pojedynku wy57,cdł ren
pierwszy. Musiał si~ jednak sp0ro nnpmcować, gdyż o końcowymjego sukcc·
sie decydował tr7.eci set Było Io jego 117.ccie zwyci ęstwo w turnieju.
DZIEWCZĘTA :

lwonaFoks-Ka1arzyn2 Sloma 2:1(10,-!0,10)
Anna Antosik-Agniesm Pllnek 2: I (-3. 7' S)
Iwona Foks - Anna Sobiecka 2:0 (4, 9)
Kararzyna Sloma-Anna Anrusik 0:2 (8, 3)
Agaiesz.ka Panek - Anna Sobiecka 2:0 (5.3)
Iwona Foks -Anna Anlosik ł:2 (-8. 2, S)
Kalarlyna Słoma-A~mc.szka Panek 0:2 (7. 4)
Anna Anrosik - Anna Sobiecka 0:2 (6. IO)
Iwona Foks -Agnieszka Panek 0:2 (6, IO)
Katarzyna Słoma Anna Sobiecka 2:0 (4, 4)
1.AnnaAnlook
~ 8 8:2
2. Agnieszka Panek
4 6 7:2
3. Iwona Foks
4 4 5:5
4. Katmyna Słoma
4 2 3:6
5. Anna Sobictka
4 o Q:$.

W kategorii chlopców natomiast wyi
CHŁOPCY:
na „Jedynce" zwyci~tył Marcin Lis,
GRUPA .. A":
który ponownie nie małazl sobie rówMarcin Lis - Pawcl Kurkowski 2:0 (6, 6)
nego, zwyci1<żając we wszystkich grach.
Marcin Lis-Michnl Tr7.oska 2:0 (7, 7)
DZIEWCZĘTA:
Mich.al Trzoska Paweł Kurkowski 0:2 (5, 11)
Olg• Pi ęla- Agnitnka Panek2:1 (8,4,7)
GRUPA„B":
I. Ołga Pięta
I 2 2.:1
Sebastian Cicha I- Parryk Woźniak 0:2 {14, 8)
2. Agnieszka Panek
I O I:2
Sebaslian Cichnl - Toma<7. Kosiorek 2:0 (6, 6)
CHŁOPCY:
Palryk Woźniak- Tomasz Kosion:k 2:0 {IO, 12)
Micha! Pięra - Michał Panek 1:2 (5, -14, 14)
PÓŁFINAŁY:
Marcin Lis- Scbaslian Cicha! 2:0 (3, 13)
Man:in Lis·-Scba.~ian Cidial2:0(3, 14)
Michał Pięra l'atryk Woźniak 0:2 (!I, 9)
l'awel Kulkowski - Palryk Woźniak 0:2 (IO, 7)
Michał Panek - Marcin Lis 0:2 (8, 11 )
MECZ O 5. MfEJSCE:
SebastianCichal-Parryk Wof.niak 1:2 (14,-7, 9) Micha!Tizoska - TomaszKosion:k 1:2(-14,6,8)
Michal PJera - Marcin Lis 0:2 (S, 8)
MECZ OJ.MIEJSCE:
Michał Panek - Scbasrian Cichal 0:2 (8, 11)
Paweł Kurkowski - Scb<istian Cichal 0:2 ( 13. 14)
Marcin Lis- Palryk \Voiniak 2:0 (14. 13)
MECZ O I. MIEJSCE:
Michał P i ąta - Seb.astian Cicha! 0:2 (8, IO)
Marcin Lis - l'arryk Wożni•k 2:1 (7, -14, 8)
Miehal P;inek - Palryk Wożniak 0:2 (9, 9)
U1lutiu Lis
4 8 8:1
1. Marcin Lis
4 8 8:0
2. Pauyk W<r'miak
4 6 7:2
2. Patryl: Woźniak6 6:3
3. Sebastian Cicbal
4 4 4:4
3. Se.bastian Cichal
4 5:4
4. Paweł Kutko~ki
4 2 2:6
4. Michał Panek
2 2:7
S.TO!ru1SZ K~iorek
3 2 2:5
5. Miclllll Pi~ra
O ł :8
6.MicbalTIZDSb
3 O !:6
srartowało pi~ciu UC"tCSlników. T11kj;1k
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Oni grali w Huraganie
• sezon 1999/2000
ilość

cale

bramki

żK

CK

meczów
Kowalik Łukasz
Szaleniec Waldemar
Durka Grzegorz
Wudkiewicr Bernard
5. Raehubi ński Jaroslaw
6. Pllchta Jarosław
7. Malkus Tomasz
8_Majer Marcin
9 .. Durka Krzysztof
10. Koźbiał Arkadiusz
11. P apuga Krzysztof
12. Kamiński Ma rcin
13. Klimczyk Bartłomiej
14. Tryngiel Daniel
15. Szyba Witold
16. Mrówka Tomasz
17. Plń koWski Marcin
18. U rba ński Ma rcin
19. Wiśniowsk i Dariusz
20. Nowogórski Tomasz
~· Grzanka Sylwester
22. Florczak Adam
~3:' Gala Arkadiusz
24. Czerbniak Grzegorz
1.
2.
3.
4.

Piłka nożna

- podsumowanie sezonu LZS Huragan Bobrowniki

TRZECIE MIEJSCE TO NA PEWNO SUKCES
Dla debiutantów z reguły pierwszy
sezon jest niezwykle tnidnyrn, ale okazało si~, źe beniaminek z Bobrownik
w gmpie północnej IV ligi, czyli gmpie
plocko-kon1ilsko-skiem icwicko-wloclawskiej, spisywał się nad podziw dobrze. Ekipa z gminy Nieborów jeszcze
pi ęć lat temu grała w klasie B. potem
przys1Ja ·klasa A, w której p<>dlowicka
drużyna grała dwa lata. a w poprzednim sezonie beniaminek klasy ok~o
wej awansował już do TV ligi. Teraz zespól, prowadzony przez trenera Macie·
ja Nezdropę, zają! ostatecznie bardzo
dobre, trzecie miejsce.
Huragan w tYm sezonie ai na trzech
boiskach występował w roli go>i>odarzy: na je.•ieni ekipa z Bobrownik grala
w N ieborowic, pierwszy wiosenny meeż
odbyl się na boisku Pelikana. a p67.niej
Huragan podejmował swoich rywali na
stadionie łowickiego OSiR. Ta tułaczka
nic przcszkod„ila jednak w odnoszeniu
kolejnych zwycięstw. Jesienią ekipa ta
straciła tylko jedną bramkę w jedynyńi
remisowym meczu 1. MKS Kutno, a wiosną trafiły si~ tylko dwa remisy (1: 1
z Jagiellonką i 0:0 z SK P). W pozostałycb meczach był komplet zwyci~stw,
a największe zdumienie wzbudziło w
tym sezonie bardzo efektowne zwycięstwozrezerwami ł-ligowegoPcrroPłock
(a7. 6:0). Najbardziej bolesna „wpadka"
toprzcgranazSokolemK leczeważ0: 5.
W Bobrownikach grała spora grupa
doświadczonych zawodników, przede
wszystkim wychowanków łowickiego
Pelikana i skierniewickiej Unii, z których większość to piłkarze już wykupicni ze swoich macierzystych klubów,
a '"'YP<lźyczeni byli jedynie Krzysztof
Durka, Jaroslaw Plichta. Krzysztof
1

~:~e~g~s":.;;~;nz KPae~~~~:; 0 ::r~I;.

kadiusz Koźbiał (z Unii). ale tylko dwaj
osuimi myślą 0 odejściu z Huragan u.
Rozmowy o finansach sąjcdnab>.awsze
niełatwe i trudno powiedzieć, czy któryś z tych graczy będzie nadał grał
w ckipio prezes• Stanisława Sokola.
W międzyczasie w zespołcjednak nasta_piłaspom~mianawarty. Zcskładcm,

który wywalczył awans do IV ligi, po17 graczy. Na pewno zaskoczeniem są „dbtgonwałc kontuzjo"
Sylwest ra Grzanki i Dariusza Wiśniewskiego .. .lekką n;k'\" puszczeni
?.ostali: Grzegorz Czerbnla k ldO GKS
:.
C
' .yszkowhiBcc)d, Ma)rcPlln UKrbańsl kkli((ddo
7.amycS eh nary , otr owa s
o
0 rkana. oc aczcw). Arkadiusz Gala
(do juniorów Pelikana). Kamil Lewandowskl (do Turn-Servisco Jaktorów) ,
żegnało się aż

Krzysztof Borys (go Granexu Boczki).
Radosław Gosławski (do Orła Nieborów), Adam Florczak, Bogdan Bukowski, S zymon Lesiak I Robert
Niewiadomski (do Błękitnych Dzic<.t:·
gów), a do tego zaginął także słuch
o P iotrze Kusym, a pod koniec sezonu
zabrakło także Witolda Szyby (odnalazł się dopiero po sezonie w Pucharze
Wójta gminy Nieborów, kiedy trener
Nezdopa był już na urlopie). Sporo.jak
na jedną dmżyn«...
T rudno też powiedzieć, ezy nadal
Huragan prowadził bQ<!z;ic trener Nezd ropa: co prawda d2ialaczc zapowiada-

ją, ż.e nic się w cym temacie nic zmienia,

ale „mówi się" o cym. że bardzo zaawansowane są rozmowy Nez.dropy z beniaminkiem jednej z mv.owieckich lig okrę 
gowych - Mszczonovianką Mszczonów
i Piastem Piastów. „Ptaszki ćwie.rkają",
że w takim przypadku Huragan poprowadzi dwójka grających trenerów: Bernard Wudklowlcz (dotychczasowy
asystent) i Jarosław Rachublń skl
- czyli obecnie najbardziej doświadcze
ni gracze. Wszystko się j ednak wyjaśni
dopiero po wznowieniu treningów, czyli
IO lipca.
Paweł A. Doliński

34
33
32
32
32
32
31
30
'29
17
17
16
16
16
12
8
6

16
29
29
- 29
28
27
1g
2g
15
28
24
17

5
18
1
1
12
2
9
1
18
15

o

6

2

5
1
1
1
3
5·
6
2
1

3

o
o

5
1

14
4
3
3
4

2
2

4
1

1

Wszystkie mecze Huraganu
• sezon 1999/2000
dom
Huragan - Łokietek Brześć Kujaws ki
4:0
Huragan - Orkan Sochaczew
3: 1
Huragan - Zdrój Ciechocinek
2:0
Huragan - Start Ra dzlejów
4:0
Huragan - Pelro li Płock
6:0
Huragan - Gómik Łęczyca
1 :O
Huragan - Gómlk Kłodawa
3:0
Huragan - SKP Słupca
0:0
Huragan - Olimpia Koło
3:0
Huragan - Blę kłtni Gąbin
3:0
Huragan - Kasztelan S ierpc
1 :O
Huragan - Jagiellonka Nieszawa
1: 1
4:0
Huragan - Sokół Kleczew
Huragan - Mazovia Rawa Maz.
1:1
Huragan - MKS Kutno
1 :1
Huragan - Ziemowit Osięciny
1 :O
Huragan - Le<:h Rypin
2:0
Tłustym -drukiem · mecze rozgrywane w rundzie jesiennej.

wyjazd
5:1

1:3
4 :1

1:1
1 :2
0:3
3:1
2:0
1 :4
.2:2
3:1

2:4
0:5

0:1
2 :4
2: 1

3:1

r-------------------------------- ----------- ------ - ------,

Wszystko poszło Zgodnie z planem ...
LZS „ Huragan" Bobrowniki w IV lidze zajął bardzo dobre, trzecie miejsce, a o tym debiutanckim sezonie ·
ze Stanisławem Sokołem - wiceprezesem tego klubu - rozmawiał Paweł A. Doliński

Teraz, po roku gry, mot.n a chyba powiedzieć, że był to sezon uda ny„.
Moim zdaniem był to rzeczywiście
sezon udany. Takie były plany wcześnicj, że minimum mamy zająć trzecie
mieisce i tak si~ stało.
,
'
• Były nawet szanse na zajęcie
przynajmniej drugiego miejsca.
Wiedząc, że Jagiellonka rezygnuje
z awansu do 111 ligi. doszliśmy do wnioslm, że lepiej to trzecie miejsce zająć
i osuitćcznie weszła Pccrochcmia, która
dysponuje o lbr.<ymim potencjałem piłkarskim.

rych zawodników. Ponadto 90 % zawodników pracuje i si~ uczy, więc trudno
było im pogodzićswojezajęciaztrenin
gami i mec1.ami. Dałotosięodczućwiosną. „
• Ilu zawodników m iał Huragan
na początku sezonu?
Wk d
b
22
od "kó
a rzc yło
zaw n1· w„ .
• A Ilu pod koniec rozgrywek?
Najwięcej sicdcnmastu,a nierazjecbaliśmy w rrzynastu czy czternastu. Ale
jakoś nam się udawało „związać koniec
z kor\cem" i dobrnęliśmy do końca. Jestem 7.adowołony i chyba wszyscy za•
wodnicy i nasi kibicesąwdowoleni, ie
udało nam się utrzymać TV ligę.

• Czyli te poratkl i remisy były za·
planowane?
Tak można to nazwać. . .
• Huragan ten debiutancki sezon
rozpoczął bardzo dobrze. Na letnlm
obozie zbudowana została forma, która spowodowała, że na Wasze mecze chciało się przychodzić. I rzeczywiśele, w Nieborowie była s pora fre kwencja na meczach„.
Na pe\\~to ten obóz bardzo pomógł
trcncrowizmobilizować ludzi, zgraćieh,
i stworzyli rzeczywiście dobry uspół.
Po rundzie jesiennej. kiedy zajqliśmy
trzecie miejsce. zapanowało pewne rozłużnicnie, ka.i.dy poczuł się zbyt pewnym siebie. To się troszeczk<; zemści Io.
Na wiosnę hyłoJ·eszcze gon:ej, lak7.c ze

• co najmniej kllku' zawodników
chyba zbyt pochopnie rozstało się
z drużyną .. . co się stało?
Mamy trenera Maćka Nezdropę, któryj cst rzeczywiście szkoleniowcem
,Vyniagającym i chciałby, uby wszyscy
ludzie byli na każdym treningu i na kaidym meczu. A to naprawd~ nie jest zawodowstwo, pierwsza czy druga liga,
czy nawet trzecia."my się w futbol bawimy.„ Niektórzy zawodnicy są bardziejzaangażowani,podchod;:ądosportu bardziej ambicjonalnie, a niektórzy nie
wytrzymali presji trenera i po prostu
•.~kii".
Na dzień dzisiejszy atmosfera w zesnole
chyba nic J'est zła.
,.
• Pod ko niec sezonu tra ner Nezdro-

• Przez kil ka kolejnych lat Huragan
awansował z B-klas y, at do IV ilgl.

rem reiygnacji z trenowa nia Hu ra- z Orkanem zdecydowa liśmy,
ganu Bobr owniki. „
dziemy grali na OSiR-zc.
Dowiaduję się o 1ym oficjalnie dopiero od Ciebie ... Rozmawiałem nawet
o tym z lrcncn:m i rzeczywiście szuka
pracy bliż.ej Warsza"'Y· gdzie m ieszka..
Jest coraz bardziej ?.aawansowany wiekiem i ja mu się nie dziwię, ale na dzień
dzisiejszy wszystko zostaje po staremu .. . Trenerem, pnynajmniej do lO lipca, będzie Nezdropa, a takie i zawodnicy, z wyjątkiem Majem i Koźbiała, wyrazili chęć dalszej gry.

źe bę

• Czy nowa IV liga, g dzie bę d ą

z c a łeg o wojewó dZ·
twa , bę dz i e s ilniejsza od tej, w której w !y m sezonie grallścle?
g ra ły zes poły

Po nazwach drużyn, które będą tu
występowały widać. ie bcidzie dużo
silniejsza. ale to wszystko się okaże
•.w praniu". Nie moźna sądzić o zesp0le tylko z na7.wy .. .

• Powledtl ałeś, te odchodzi Majer I Koźbiał, a kto przychodzi do
•Główną bolączką, od jakiegoś cza- Huraganu?
su, jes t t ułaczka po nie s woich boNa dzień dzisiejszy nie podjęliśmy
iskach ...
7.adnych rozmów. Rozmawiałem tylko

Tułamy się jak Cyganie... Ale moic
to się niedługo skończy. bo prace na
na.<rym boisku w Bobrownikach są już
bardzo zaawansowane i myślimy Z trcnerem Szymonem Szkupcm, że jut na
jesieni 200 I roku zagraniy już na wyremontowanym obiekcie.
• Rzadko się zdarza, żeby d ruiyna
występowała aż na trzech boiskach
w roll gospodarza: w Nieborowie ,
na Pelikanie i w końcu na OSIR-ze„.
Pr7.eprowadzka z Nieborowa odbyła
si~ ze względu na złą atmosferę wokół
nas7.ej drużyny i podjęliśmy decyzję, że
b,.dziemy grać na Pelikanie. Porozmowach z zarządem klubu wstępnie się
dogada Iiśmy. ale tuż przed pierwszym
meczem została nam zaproponowana za.

z Bzuą Chodaków o jednym z zawodników, ale ustaliliśmy. że powrócimy
do tej rozmowy dopiero po odsłużeniu
przez niego sb1iby wojskowej.
• A co dalej z wypożyczonymi
z Pelikana Plichtą I Papugą?

Wszystko 1.ale±y od dzia~•czy Pclikana. Oni \\'}'ra:iili chqć dalszej gry
wunas,alc„.
• Powiedzia łeś, że prz e d po przedni m sezone m Huragan m iał
plan na m iejsce w pierwszej trój ce, a jakle plany przed Inauguracją
nowych rozg rywe k?
Nie znamy rywali i f'T'lklycznie dopiero po pierwszej rundzie będziemy
wiedzieli, na co nas stać .. , Wtedy będzie można coś wi0 cei powiedzieć. Na
~ ,
._
w_·z_g _lc;_d_u_n_a_b_rn_k_
· za_·_a_ng_az_:_o_wan
__
ia_n_i_ekt_ó_-_ P_a_z_a_p_ow_la_d_a_IJ_u_t_.te
_n_o_s_1_s_1ę_z_z_a_m_1_a_-_ P_o_ro_,_„_a _c_e_n_a_. _P_o_ ro_z_e_g_ra_n_i_u_m_c_c_zu__pe_w_n_o_c_hce_n_1y_si_ę_u_trz)'l
__
n_ać_,_v_N_l_idz_e_,
.
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Sport w gminie Zduny- 7. kolejka I ligi
Szóstek

Zduńskiej Amatorskiej Ugi Piłkarskich

Bez zmian
na szczycie tabeli
Jackowice, 9 Upca. Siódma kolejka
spotkan nic prqnios la żadnych =ia11
na szczycie tabeli. Zgodne :i:wyci<;stwa
Qdńiosły zespoły z gó1:y tabeli. Najbardziej okazale zaoolOwał lider Oldboy
Złaków Borowy, który pokona! JacpolSąsiedxi Jackowicc 8:3.
Nie srracił nic do lidera Stan. klóry
równiez wygrał. ale wygrana ta nie prq·
n la piłkarzom Złakowa Borowego tak
la1wo. Również i zespół SGGW nie rezygnuje z walki o misrrzostwo. Wygrał
on gładko 4:0 z Jazz Wetem.
Tak więc wnika o mist1'\\owską koron~ nuda I dostarcu wicie emocji. A do jej
zukończen i a pozostały jeszcze do rozegrania tylko dwie kolejki.
7. kolejka:
• ROBO/CWAK llogoria - S.\SIEDZI Jackowice2:0 ( I :1): br.: Wojciech

,,

Piłka nożna

- Turniej o Puchar Wójta Gminy Nieborów rocznik 1987

tOWICZANIE NAJLEPSI
...,,

Belcbow, 8 lipca. w strugach dwLczu prąszlo młodym piłkarzom z Białej Rawskiej. Lowicza i Bełchowa walczyć.A.puchar wójta gminy Nieborów.
Ten mini rumiej został zory.anizowaoy
w ramach pikniku spcmowo-rekreacyjnego „ Przysianek Bełchów". Pogoda nic
ods1raszyła jcdnak zawodników i poka7.llli ~ię oni z jak najleps>.ej strony.
Pierwsze miejsce 7ajęla ekipa łowic
kiego Pelikana prowadzona przez Ml·
rosława Fiutkowsklcgo. Łowiczanie
dwukwtnie okazali się lepsi od swoich
rywali i 7, kompletem punktów zakoń
czyli swój stan. W pierwszym meczu
pokonali oni gospodarzy - Pogoń Bełchów 2: I po bramkach Michała Trzoski i Rafała Mikulskiego. Honorowego gola dla gospodarzy strzelił Kamil
Anyszewskl. Natomiasl w drugim pokonali rówieśników Białki Białej Raw-

dla mu ona <lrogą losowania ponieważ
żadnemu pilkaT?owi nie udało si~ Sl17C·
lić wi~cej niż jednego gola.Zwycięska
ekipa Pelikana Lowicz występ<>wala w
skladzie: Kamil Kannclit• - Damian Ccgli1iski. Karol Parys, Micha! Trzoska,
Rafo! Mikulski, Artur Wią>owski, Pawol
Karwat. Sebas1ian Domińczak. Lukasz
S1rugii1skl, Paweł Wojciechowski. Jakub
Papuga. Rafał ZwieT7~ Jakub K.a2micrcznk, Piotr Micd7ianowski i Mateusz
Zin1ecki. trener- Mirosław Fiutkowski.
ZeŚpół Pogoni Bełchów rcpre-Lt:nlowali: Tomasz Paciorek - Kamil Anyszcwski. Kuba Filipek. Tomasz Warda.
Marcin Kindel, Maciej Laska, Łukasz
qus1cw1cz..
'1.l'elikan1.owict
ł: 1 Dzięgielewski. Adam Król. Kuba Szysz2. Białka Bial a Rawska
I:2 czyński , Lukasz Michalski, Krzysztof
3. Pogoń Belchów
I:3 Nidźwiadek. Michał Filipek i Mateusz
Nagrodę dla najlepszego stT7,elca tur· Warych, ~ner - Daniel Tryngiel.
Sl<l'WOmi r Karme/i1anieju Oll"~yn1al Karol Parys. a przypa-

Mariusz Gajewski i Mariusz Sum1a.
• OLDBOY Zlaków Boro„~·-JAC·
POL-SĄSJEDZI Jackowlce 8:3 (5: 1);
br.: Andrzej Workowski 4. Witold Wor·
kowski 3 i Mirosław Witkowski - Arlur Jaros 2 i Cezary Guzek,
• START Złaków Borowy - DST
Strugienice 1:0 (1:0): br.: Jert-y Duhiel.
I. Oldboy Zlokó" lłorowy (I) 7 16 36: li>
2 Stan Złaków Rorowy (2)
7 15 16:15
3. SOOW (3.)
1 13 28:16
4. FC PllU Gajek Bąk~" (4) 1 13 20:16
S. DSTS1tugienice (5)
7 10 16:17
6. Sąsiedzi Jackowicc (7)
S lł:t9
7 Robo/Cwa~ Bogori• ~91
1 i 14: 15
8 Tmn<forma1or(6)
1 1 ZO::JO
9.JBJ.z Wtt(8)
1 5 1~:23
10.hcpol-S.;sicdzibcko~ie<(IO)

7 4 14:32

Samodzielnym liderem wsród najskuteczniejszych Slr'telców nadal pozostaJaros 2.
• FC PHU GAJEK Bąków - je Andrzej Workowskl (Oldboy ZlaTRANSFORMf\TOR 3:2 (1:1); br.: ków Borowy), któryw osia miej kolejce
Witold Żyto l i Roben Wielemborck - czterokrotnie trafia! do bramki rywa.łi l
majtiż na swoim koncie 18 celnych trat\nur Białas i Dominik Miziołek
• SGGW- JAZZ WET 4:0 (2:0); br.: fień.
Sławómir Karmeliw
Witold WierLbiriski. Mariusz Siurek,

skiej 2:0, a gole Mneiili Karole~ Parys
i Jakub Papuga.
Niceo gorzej poszło gospodarLOnt.
którzy okazali się bardzo gościnni i zajttli ostumie. trzecie miejsce. Zadecydo·
wała o 1y111 druga pomka z piłkarzami
Bialki0:1.
• PELfKAN l owicz - POGOŃ
Bełchów 2: l (1:O); br.: Michał Trzoska
i. Rafal Mikulski - Kamil Anyszcwski.
• PELIKANU1wicr.- 81ALKA Biała Rawska 2:0 (1:0); br.: Karol P:uys i
Jalmb Papuga.
• BTALKA Binln Rawska - POG?.Ń ~elcbów2: 1 (1:0); br.: Rafał Re-

Piłka nożna

Oldboy Zlaków Borowy równie dobrze gra jak powje do rdjęć. Jest ąn nadal
liderem rozg1J wek..
1

- Puchar Wójta Gminy-Nieborów

O zdobyciu pucharu decydowały dopiero karne
•C:ŁARN1Bednary- R\JAAGAN

BobroWtilld l :1 ( I: I, karne 2:4).
0:1 - Grzegorz Durka (S), 1:1 Rafal Gala (27).
Czami: Fabryczewski - Tomasz Mikulski, Piotr Mikulski. Konrad Cytryń-

ski, Wiktor Cyrryński - Maciągowski,
Zabost. Grzywacz, Laska - Gałn, Salamon.
Huragan: Nowogórski - Wiśoiowski
(46 Szyba), S7ałeniec, Rachubiński, Kamiński - Malkus. Pinkowski (60 Mrów-

ka), Krzysztof Durka, Kowalik - Grzegorz Durka, Papuga.
Sędziowali: Tadeusz Brodowski, Bogdan Szałapski i Jarosław Boczkowski
(wszyscy Skierniewice).
••
Bełchów, 8 lipca. Puchar wój1a gminy Nieborów po bardzo wyrównanym.
ale stojącym na niskim poziomie spotkaniu zdobyli piłkarze Huraganu Bobrowniki. O ich iwycięs1wie zadecydowały dopiero rzuty karne, bo w normalnym czasie gry mecz zakończył się remisem 1:1.

Grzegorz Durka (110 pie1wszym planie) by/ autorem jedynego gola w mec: u.
srn:el1mego przez Huraga11 8obrowni4i w non11a/11ym c:asie g1y.

Od pierwszych minul ruszyli do ataku podopiec;czni trenera M irosława Fiut·
kowskiego. jednak pierwsi goła s1rzelili zawodnicy z Bobrownik. W 5. minucie po dokładnie bi1ym rzucie rożnym
przez Krzysztofa Dur1<ę, strzalem gło
wą pokonał golkipera Czarnych Grze·
gorz Durka. Nie zdeprymowało to piłkarzy z Bednar, którzy za wszelką ceni(
dążyli do wyrównania. W 13. minucie
bliski był tego Rafał Gala, jednak jego
Stt'7.4ł z 16 metrów obronił Tomasz Nowogórski. Jednak był już on be:uadny
14 minu1 później . PonoWl'ie naprzeciwniego stanął Gala. Będąc sam na sam
tym razem lobował oo bramkarza. Piłkę

"°

z linii bramkowej próbowalje;-zcże wyWaldemar Szaleniec, ale osia·
1ecznic wcpchnll! ją jeszcze do.~ramki.
Hur.1gao próbował natychmiastowej
odpowiedzi, jednak strzał Łukasza
Kowali'ka 2 lewego narożnika pola karnego przeszedł obok lewego slupka bramld Paweł Fabryczewsklego. W 30.
minucie szczęścia próbował Krzysztof
Papuga, ale i jego uderzenie minęło Ś\via
llo bramki. Na ny miau!)' przed przerwą bramce Huraganu ponownie zagrozili piłkarze Czarnych, ale i tym razem
pilk3 pt7.eszla obok bramki. W ostamiej
minficie pierwszej polowy lad11ym uderzeniem z woleja zz3 linii pola karnego
popisał się Grzegorz Durka. Pilka jednak minimalnie przeszła ponad pobijać

przeczką.

Już w pierwszej minucie drugiej polowy strzela! Papugo. ale i tym w.em
niecelnie. Dziesięć minut później strze·
lał Witold Szyba, a pilka po jego uderzeniu poszybowała ponad popl"Lecz ką. W 61. minucie udana interwencja Nowogórskiego 7.apobiegła utracie gola
przez Huragan. Strzał z 28 menów okazał się na tyle precyzyjny, że musia~on
piłkę szybującą pod poprzeczkę wybić

na róg. W 65. minucie idealnej syruacji
nie wykorzysllll Gala. Dostał on bardzo dobre podanie od Marcina Sala·
mona. po kfórym znalazł się sam na
sam z Nowogórskim. Jednak Strzllljego
minął światło bramki. Dziesięć minut
później ponownie strzelał Gala. ale tym
razem pros10 w nogi bramkarzaHuraganu. Piłkarze z Bobrownik odpowiedzieli naiychmias1. Na indywidualną
akcję prawą stroną boiska 7.decydowal
si~ Papuga. Dokładnie zagrał on piłkę
na ś rodek pola karnego. IVprost na gło
wę Kowalika. Jednak j ego strzał okazał
się mało p,ecyzyjny i został obroniony przez fabryczewskiego. I była 10
osuunia Sytuacja, po której mogh! paść
bramka w tym spotkaniu. klóre osta1eC211ic zakończylo się, w normalnym
cza.~ie gry. sprawiedliwym remisem.
O końcowym zwycięstwie zadecydować więc musiały r,wty karne. klórc
lepiej wykonywali piłkarze z Bobrownik. W ich szeregach nie wykorzystał
karnego Tomasz Mrówka, natomiast
w zespole Czarnych pechowcami oka·
zali si~ Łukasz Zabost i Konrad Cy·
tryńskl, który trafi! w słupek.
Sławomir Karmelita
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Sport w gminie Bielawy- Bielawska Liga Piłki Nożnej Sześcioosobowej

PIECZARKA I WARRIORS
PIERWSZYMI LIDERAMI
Bielawy, 8 i 9 lipca. Już po raz c-~war·
ty ruszyła Bielawska Liga Piłki Nożnej
Sześcioosobowej. Tak jak w roku ubie·
głym o miano najlep~-zcgo amatorskiego
zespołu w gminie Bielawy ubiegać sie(
b<;dzic IO zespołów. W miniony weck·
end zosrnly rozegrane dwie kolejki.
Po pierwszych spotkaniach na czele
tabeli znajdują się_ dwa zespoły, które
wygrały (lbydwa swoje mec~e: Piec1.ar·
ka I Waliszew i Warriors Biefllwy.
Zarówno jedni jak i drudzy w 2. Kolejce
wykazali si~ nie lada skutecznością.
Ci drudzy sześcio~'l'otnie pokonywali

1. kolejka:

CZARKA f Walis-tew 0:10 (0:5); br.:

•FREE STYLE- PIECZARKA Il Marcin Kurczak 4, Paweł Kaczorowski
Waliszew 2:1 (I :O); br.: Adńan Leg~ki
2 - Szymun Stopczyński.
• BROOKLYN Walewice - PIECZARKA I Waliszew O:Z (0:0); br.:
Maciej Kurczak i Daniel Pietrzak.
• WARRIORS Bielawy - CYGA·
NY Bielawy 2:0 (1:0); br.: Piotr Gustaw i Łuka•z Zapisek.
•TEAM 2000 Bielawy - PSV Wa.
lewice O: 1 (0:0); br.: Mich al Kieszkowski.
• MANHATAN Leśniczówka-SU
PER OLDBOY Bielawy 0:1(O:1); br.:
Robcn Jóźwiak.
2. kolejka:
• WARRJORS Bielawy - SUPER
OLDBOY Bielawy 6:0 (4:0); br.: Marcin Graszka 3, Łukasz Zapisek. Piotr
Kociak i Przemysław Grzegory.
• TEAM 2000 Bielawy - FREE
STYLE PSV Walewice 1 :O (0:0); br.:
Marek Charucki.
• MANHATAN Leśnicr.6wka- PIE-

2, Manus~ Piotr7.ak 2, Daniel Piclnak i
Mariusz Popławski.
• BROOKLYN Walewice - PSV
Walewice ~:O (1 :O); br.: Paweł Wcrwiń·
ski i Marcin Paraszkicwiez.
• CYGANY Bielawy- PIECZARKA ll Waliszew\:2 (0:0); br.: Micha!
Oliszewslci - Zbift!icw Pietr7.ak i Rafał
Cholewa.
„ Oldboy lainiki na razie znajdują się na drugim miejscu. Czy zMl.ują wyjirze·
I. Pieczarka I Waliszcw
2 6 12:0
2, Warrion Bielawy
2 6 8:0 dzić swoich kolegów z Huraganu? Przekonamy ,rl11 jui nietl.łdgo.
3. Pieczarka D Waliszew
2 3 H
Sport w gminie Zduny- 7.. kolejka li ligi Zduńskiej
bramka17.,a rywali. natomiast ci pierw4. Brookly~ Walewice
~
Fr<e Style Bielawy
2 ł, 2!3
si a7. dzicsi~ciokromie. Wyniki te sca·
Amatorskiej
-Piłkarskich Szóstek
6. Tcam2000
Z 3 1:1
wiają obydwa zespoły w roli glównych
pretendentów do tytuht mistrzowskie·
7. PSV Walewice
3 1:2"
8. Super Oldb-Oy Bielawy
2 3 r:6
go.
9. Cygany Bielawy
2 o -t:'ll
Za prowadzącą dwójką zmtjduje si"
sześć zespołów, które zgromadziły po
IO. Manrullan (Aniczówka
2 O ): l 1
Pierwszym liderem ~vśfód najskut'et·
3 punkty. Tabelę natomiast zamykają
nicjszych strzelców został Marei.n.Ku
Cygan Bielawy i Manhatan Leśniczów·
Jackowice, 9 lipca. Siódma kolejka
• PROJl.ULZlak6wBorowy-OLDka, które nie zdobyły jeszcze ani jedne·
czak (Pieczarka I Waliszcw}, który zau- spotkań nie przyniosła żadnych istot· BOV Zduny 1:2 (0:0}; br.: Tomasz Sic·
czył jui4 celne trafienia. S. Kurme{jUJ
go punktu.
nych zmian w układzie tabeli. Nadal na kiera - Grzegorz Brzózka i Andrzej
czele pozostają dwie ekipy z Łaźnik: Mysóra.
Huragan i Oldboy. Stracił nieco dystans
• F iK SPORT Zduny - FC GRO4 i 5. kolejka Ligi „Szóstek" Piłkarskich „Chąśno '2000"
do nich FiK Spon, ale tylko dlatego, że MI ARZE. Spotkanie to zostalo pr,cło·
ich mecz został przełożony na inny ter- żone na 16 lipea.
min.
• LECH Złaków Kościelny - ZONadal bez punktów pozostaje ekipa RZA Zalesie 0:1 (O:l}; br.: Krzysztof
ze Złakowa Borowego, która była bli- Kaźmierczak.
l. .Wyjące KOjoly"ll)
12 1S:2 ska remisu w meczu z Oldboyem Zdu·
Chąśno, 9 lipca. Nie doszlo do roze- lejki KS Chą$no pokooalo Gwill7.dy. Dalo
Mecz rozegrany awansem z 8. kolej·
grania wszystkich zaplanowanych na im to awans na trzecie miejsce w tabeli.
2.•Kiepscy" Niedźwiada (3) 4 IO 17:6 ny. Musiała jednak uznać wyiszość ry· ki.
miniony weekend spatkań. Nie odbyly
Hy11iki .5. kolejki:
3. KS Chąśno (5)
8 11!6 wala, ulegając mu I:2.
• BLYSKAWl CA Bogoria - FC
4 7 10:10
się mecze 4. kolejki, które były zapla·
• „SAMI SWOI" Mastki · „KIEP- 4. M•lszyce(2)
Do zakończeni a rozgrywek pozosta- GROMIARZE 4:3 (3:1); br.: Marcin
nowan.c na sobo1ę. a powodem tego był SCY" Niediwiada 1:8 {1:1); br.: An· S. Owilll:dy Niespusza {4)
4 6 16:11 ły ju7. tylko dwie kolejki, które zadecy- Kaźmierczak 2 i Wiesław Makowski 2
padający deszcz. Mecze te zostaną ro- drzej Kochanek - Marcin Bury 4. Da·
6. FC Kamków (6)
4 6. 10:8 dają o ostatecznym ukladiie tabeli. Wal· - Rafał Różycki 2 i Marcin Suder.
1. Pogrom Nfoiżwiad.1 (8)
4 8:12 ka o awans do I ligi zapowiada się więc 1. Huragan lainiki (I) 7 I7 JO: 11
nici Stepniewskt 3 i Lukasz Łukawski.
zegrane w najbli?~~zą sobotę 15 lipea.
• POGROM Niedźwfada • OLD· 8. „Sami Swoi" Mastki (7)
3 11:21 emocjonująco. Rozegra się ona między 2. Oldboy L1iniki (3)
7 16 18: li
W niedzielę ja7. bez żadnych przeI 9:25 t1?.e111a zespołami : Huraganem l:..aźniki, 3. !llyskawica Bogoria (4} 8 12 18: i6
szkód odbyła si~ piąta kolejka. W pierw- BOY Chąśno 3:3 (3: 1); br.: Miłosz 9. Oldboy Chąśno (10)
6 11 12<6
szym spotkaniu Kicpscynicdali najmnicj- Szcgda 2 i Sylwester Stępniewski - JO. West Chąśno ~9)
O HI Oldboyem Łaźniki i Fil< Sponem. Jak 4. FiK Sport Zduny (2)
Zalegle mecze 4. kolejki odbędą się w się ona zakończy? Przekonamy się już i_ La:h Złal:ów Kościelny (S) 7 11 li :7
~-zych szans rywalom z Mastek. \VYb'!Y· KrzysztofTaOiński 2 i Tomasz Siekier6. Zorza Zalesie (7)
· 7 łO 11 :8
wając 8: I. W drugim meczu pieiwszy ski.
najbliższą sobon; 15 lipc3: godz. 15.00: niedługo.
7. kolejka:
7, Ers Srrugienice (6)
7 8 12:11
punkt w tegorocznych rozgrywkach zdo• MALSZYCE • FC Karnków 2:4 „WyjąccKojoty"- Pogrom,godz.15.50:
• ERS Strugienice - OLDBOY 8, Fq Gromiarze (8)
6 7 9: 19
byl Oldboy. remisując 3:3 z Pogromem. (1: 1): br.: Daniel Cegliński i Dariusz Tro- Gwiazdy· West, godz. 16.40: FC Kam7 S 7: 17
W kolejnym spotkaniu FC Kamków janowski - Marcin Grzelak, KrzySZtof ków - KS Chąśno, godz. 17.30: Oldboy Lnźniki 1:2 (0:1); br.: Wiktor Guzek- 9. Oldboy Zduny (9)
Robert Kuźma 2.
IO. PromilZlak"owlloroWy(I0)7 O 7:29
wygrał 4:2 z Malszycami. Dla tych dru· Wolski, Sławomir Gać i Mariusz Woź· • „Sami Swoi" i godz. 18.20: „Kiepscy"
Liderem strzelców nadal pozostaje
• BLYSKAWfCA Bogoria- JIU.
gich porażka oznacza spadek i opusz- niak.
- Malszyce. W niedzielę natomiast 16
RAGA N Łllźniki 3:6 (1 :4); br.: Marcin Wojciech Dzik (Huragan Łaźniki), któ·
czenie dnigiej lokaty w tabeli. W czwar·
• WESTChąśno·"WYJĄCE KO- lipca O<lbe(dzie się 6. kolejka sp01kań:
tym meczu kolejki lider bez problemów JOTY" l :4 (0:2); br.: Piotr Jaska - godz_ 15.00: Gwiazdy . Malszyce godz. Kaźmierc1.ak 3 - Wojciech Dzik 2, Pa- ry ma oa swoim koncie 11 celnych tra·
weł Janeczek 2, Rafał Wojtysiak i Karol fic'ń.
pokonał West Chąśno, co pozwoliło pi· Adam Gładki 2, Michał Kromski i Sur· 15.50: ,.Wyjące Kojoty" • KS Chąfoo,
Workowsk.i.
Sławomir Karmelita
łkarzom tego zespOłu oczywiście 7.acho- ma.
god1. 16.40: Oldboy. „Kiepscy", godz.
wać fotel lidera. Nadal pozostają oni je• KS Chąśno - GWIAZDY Niespu- 17.30: Pogrom - West i godz. 18.20: FC
dynym zespołem, który zdobyl kom· sza 3:0 (2:0); br.: Radosław Wożniak 2 i Kamków • „Sami Swoi".
Sławomir Kcumelita
piet punktów. W ostatnim spotkaniu ko- Piotr Klimkiewicz.

pai

Dwi~

·z

ekipy z taźnik
.--nadal na czele

?

Koioty nadal bez straty punktu

Na skróty ...

1. kolejka Ligi „Piętek" Piłkarskich „Chąśno '2000"

Paweł

przygotowuje

się

do mistrzostw polski

Paweł Szwarocki, łowicki lekkoatlc·
ca reprezentująi;y barwy Startu l:.ódź
przygotowuje się do startu w MistxzoAdam Dobrianski - Lukasz Lenarczyk. stwaeb Polski J1miorów, która odbędą
i. ZjednocuniNiedź:iZ:twady
I 3 i I:O się w Bielsku Bialej w dniach 21-23 lipća. Obecnie pnebywa on z kadrą ma2. RWiiiki Goleńsl:o
I 3 2:0
krnrcgionu ćenlralm:go naobozic KJcl·
3. Złota Piątka Chąśno
I I I~I
cach, gdzie na obielc!ach tamtcj~o llłu
4.(;oldenSwsChąśno
I l 1:1
bu BudowlBni szlifujl)swojąfo,rinę. za.
5. KlipctyCltąśno
·I O 0:2
pewne. dolóty wszystkich starań by w
Zrriiana trenera
·6. OrlyMasdci
I O O: l I swoim kolejnym swcie poprawić osiatw Unii Skierniewice
Pierwszym liderem strzelców został ni wynik 5017 punklóW, który-daj~mu
Nowyi:n szkolcniowf;Ct11 skicmicwic·
PrLcmysław Bury, który pięciokrotnie w tej chwili 9. miejsce wśród najlepkiefUnii został Sławomir Ryszldewicz.
pokona! już bramkarza rywala.
szych Juniorów mloilszycb w Polsce.
Znanyffcston kibieomłowickim. gdyż
2. kolejka spotkań odbędzie się w nai·
Znamy już wszystkich
niedawno prowadził łowickich :Yta·
bliższą sobotę 15 Lipca, a zmierzą się w
rywali Pelikana
ków". Ostatnio szkolil pilkarży MKS
niej: godz. I I.OO Zlota Piątka - Rzeź
l'oznalismyjuż"Wl>zystkicb rywa/[ l<r KUtnQ, Z którymi zmierzył się w l)Ji_:.
nik, godz. 11.40 Golden Stars - Orly i
wi"tkiego Pelikana z którymi przyjdzie nioną sobotę;~owickil>efikan.
godz. 12.20 Klipecy - Zjednoczeni.
się im zmierzyć w tegorocznych .roz-.
Sławomir Kormeliia
Sławomir Karmelita

„Ziednoczeni" pierwszymi liderami
Chąśno, 8 lipca. Nareszcie ruszyla
liga pilkarskieh „piątek". Pierwsza kolej ka spotkań zostala rozegrana w minioną
sobot~. Ostatecznie do rywalizacji zi:losiłosi<; sześć ekip, które toczyć bę"4 walkę
systemem ,,i<a7.dy z ka7.dym". Zak01iczcnie rozgrywek zaplanowane jest na 5
sierpnia. Tego dnia zostanie rozegrana
piąta. ostatnia kolejka spotkań .
Pierwszym liderem została ekipa
Zjednoczonych Niedźwiada i Zawady,
która rozgromiła Orly Mastki aż 11 :O.
Pi"ć goli w tym spotkaniu strzelił Przemysław Bury, co dalo mu oczywiście
pozycje lidera wśród najskuteczniejszych strzelców.

W drugim spotkaniu dnia Rzeźniki
Kliperów
Chąśno 2:0. Pozwoliło to piłkarzom z
Golcóska na usadowienie się na drugiej
pozycji w tabeli. W ostatnim meczu
kolejki padl remis I: I.
Goleńsko pokonały ekipę

fl1miki I. kolejki:

• ZJEDNOCZENI Niedźwiada i Za·
waday-ORLY Mastki ll:O (5:0); br.:
Przemysław Bury 5, Robert Czarnota
3, Marek Górczyński 2 i Konrad Pi lich.
• RZEŻNIKI G-Ole6sko - KLIPERY Chąśno 2:0 (1:0); br.: Mariusz Zabosr i Piorr Galiński.
• ZLOTA PIĄTKA Chąśno-GOL
DEN STARS Chąfoo 1:1 (1 :1); br.:

grywkaoh m ligi. Zespołami tymi są:
Orlen li Plock i Jagiellonla.Bfalystok.
. Ci pierwsi po po~e w pierwszym
spotkaniu w Pabianicach z Włóknia
rzem.Trzy Korony 0:2 (O:O), w rewan2:11 na własnym boiskll odrobili strofy rl
ńaWiazkl\, wyr)'\'lają,c 4:0.
Jagiellonia Białystok wygrała obydWa
spą.tkania ze.Spartą: Szepietowo. Pierw·
sze 3:_1 (0:0). natomiast w.rcwan?.u 2:0 i
tym samym zapewniła sobi.e awans.

w

Ngwy Łowiganjn Tygodnik Ziemi l e-wickiej. Edyc:ja wspOlna z tygodniktem .Wił!śei z Gk>wna i Strykowa Wydaje: Or.icyna Wydawnlcz.a .Nowy towlcun1.n·. 99 400 towicz, ut.Grabowa 2, tet..nax 837-46-57, adres dla korespondencji: skrytka
pocztowa 68. Redakcja w loWlczu: Redagują: Wojciech Waligórski (redaktor naczelny), Ewa Mrzygłód-WaJigó~ka (sekrolan redakcji), Dziennikarze: Ma.re.in A . Kucha.rski, Paweł A. Ooliń.&ki {sport). Toman 8 a r1os, Anna Jatczak, Joanna
S2ymoń.łka , Mlroslawa Wolsl<3 ·ł<ol)łer~a. Stale współpracuje : esp. sztab. Witołd Janeczek (kronika policyjna), Renata Piechut (kierownik oddziału w Głownie) . Index: 326097 - dotyczy !Sieci .Ruch Recs,kcja z.strzegtt sobie pr'3wo zmiany
tytułów nads)4anych tekstów oraz dodawarile śródtytułów. OGlOSZENłA I REKLAMY; przyjmuje.my toleronłcznle i raxem (telJfax 837·37-51) lvb O$Obiście w biurze ogło&zeń , ul. Podrzeczna 2. oodziermie w godz. 7·18. w soboty 8-14. w
Głowni&.: ul. S'WOboda 4, pn_.-pt. Od 10.00 - 16.00. OGŁOSZENIA DROBNE: przyjmowane są. takle w Innych pv.nktach, wymlerilonycti na stroili& 1. Skład .tekstu v.iasny.
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ŁOWICZANlN

Piłka nożna

Na początek porałka
• i\fKS Kurno - PELIKAN ł.owicz
l:O(l:O)
I :O - Michał Rosiak ( 16. kamy).
MKS: Staniszewski - Kubiak, Znyk.
Jankowski. Witczak Maciejewski,
C1..:kalski, Rosiak, Olc7.ak - Bogusław
ski. Wlaziński.Na zmiany wchodzili:
Kamiń.ski, Okupski, Ou11ov<icz. Lćwań
czyk i Kalinowski.
Pełikao: Nowogórski - Foryszewski.
luk•woo. Walczak. Owc7.arek- Micba1

Piłkarze lll-cio ligowego Peliko11a podczas pit.>•wszef:p rozmc/111 po przenvic międ~ Str.r<?nami

Piłka nożna

PELIKAN ROZPOCZĄt
PRZYGOTOWANIA
3 lipca o godzinie 16.00 kró1ką odprtygotowania do nowego sezonu pilkar1.e 111-eio
ligowego Pelikana Łowicz. Po kilku minutach na boczną płytę stadionu Pelikana wyszło 19 piłkarzy. W porównaniu
~e składem 7. zakończenia minionego
sezonu brak było Grzegorza Łopaty
i Grzegorza Piechny. Ten pierwszy
rozstai się z Łowickim klubem, natomiasl
drugi byl nieobecny ze względu na sprawy osobis1e. Mial jednak. i dołączył do
zespołu n"s1c;pnego dnia.
Na począlck trener Zbigniew Niewiarowski zaaplikował swoim pilkarzom kilku mlnu1owy truch1, po któ·
rym n astąpiła krótka rozgrzewka.
Po nast~pnych kilkunastu minutach trener zarządził małą gr~. którą zakończył
si~ len pienvszy trening przed sezonem 20001200 I.
Piłkarze Pelikana cały okres przygoprawą w szatni rozpoczęli

7'rener Zbig11iew Niewiarowski szykuje dla swoich podopfec:nych bramki. b)' mogli sobie po dluisrej przcn<'fc
trochę pograć

Plichta. Szcześniak, Nowacki, Stankiewicz - Piecbna. Grąwacz. Na zmiany
wchodzili: Sowiński. Styszko, Gawlik,
f'iusiński. Adamczyk. Brzózka, Olszewski. Majer, Szkup i Skowronski.
Kutno, 8 lipco. Na pewno nie takiej
gry oczekiwali kibice Pelikana od swoich piłkar.ty. którzy udali się do Kuma
by oglądać swoich pupili. Zarówno jedna, jak i dniga drużyna nie pokazała nic
ciekawego. Naszych piłkarzy może tlumac-q6 fakt, te trenują dopiero 1ydzieli
i 10 calkiem osiro. Stąd 1et w ich grze
widoczny był brak świeżości. Najważ
niejsze jednak w okresie przygotowawczym jes1 ogranie, dlatego też trener
Zbigniew Niewiarows ki wykorzystał
wszystkich piłkarzy, których miał tego
dnia do swojej dyspozycji. Na lepsze
wystc;py j zwycięstwa jest jeszC?.c czas.
Najważniejsze, by przyszły one w meczach ligowych.
Mecz ten przez większą jego część
toczył się w środku pola. Pilkane obydwu zespołów rzadko zagrażali bramce

rywala. Już w 2. minucie zawodnik gospodarzy groinie srrzelal z rww wol·
ncgo, ale pil ka po jego uderzeniu minęła
świa1ło bramki. W odpowiedzi w IS.
minucie z 20 mc1rów W7.elał Dariusz
Nowacki, ale i jego uderzenie było niecelne. Minutę później nastąpiło. jak się
póżnicj okazało, ro7.s trzygnięcie lego
meczu. W 2amieszani11 podbramkowym
sędzia dopa1rzył si<; u naszego pilk=11
ręki i podyktował rzut kamy. Jego pewnym egzekutorem był Micha! Rosiak.
Była to na tyle niezrozumiała dccy:r,ja
arbitra tego spotkania. że nawet miejscowi kibice wyśmiewali się, że ręką
1.agral bramkar1. lowick.iego zespołu Robert Nowogórski.
W 25. minucie kuu1owianie mogli 1.dobyć drugiego gola, jednak pilka po strzale
Michała Boguslawskiego 1r-.fila w
poprzeczkę. ..Pelikunowcy" również odpowiedzieli trafieniem w poprzeczkę, a
dokona! 1ego Krzys:ttof Skowroński
strzałem głową z J 6 melr6w.
I były 10 osiamie sytuacje 1cgo l,lleczu godne uwagi. Dalej spotkanie to
było bezbarwne, bez żadnych syiuacji,
po których mogla nastapić zmiana wy·
niku. Kibice. którzy przybyli na s1adion
w Kumie bardziej interesowali się mo1ocyklami, bo w okolicach obiektu MKS·
u odbywał się zlot 111otocyklis1ów. Dla·
1ego 1eż większa cięść tego widowiska
odbywała się w gwarze silników tych
dwukołowych pojazdów.
Sławomir Karmelira

Terminarz spotkań sparingowych·
KS „Pelikan" - lato '2000
AZ osiem spotkań kontrolnych rozegra łowicki Pelikan w okresie
przygotowań do nowego s&zonu. Znamy już wszystkich rywali oraz
terminy rozgrywania poszcz&gólnych spotkań. Jak widać większość
gier zostani& rozegrana w Łowiczu. Dlatego już teraz zapraszam czytelników do ich obserwacji.
•
1. 8.07 So
11.00
MKSKutno-Pelikan
1:0(1:0)
17.30
Pelikan - Górnik Łęczyca
2. 12.07 $r
3. 15.07 So
17.00
Pelikan - Stal Głowno
4. 17.07 Ę'n
17.00
Pelikan - Czarni Bednary
5. 19.07 $r
1 7.00
Pelikan · Ekolog Zduńska Wola .
6. 22.07 So
12.00
Pelikan - Mazovia Rawa Mazowiecka
7. 26.07 śr
18.00
Peli.kan - Huragan Bobrowniki
8. 29.07 So
17.00
Zryw Dąbie - Pelikan
(p)

towań do nowego sezonu spędzą w Ło
wiczu. W pierwszym tygodniu trenować będą raz dziennie. natomias1 dwa
naslępne tygodnie po dwa razy dziennic. Będzie to okres tzw. obozu dochodzeniowego. Takie zorganizowanie obozu wymusiła nie najlepsza syiuacja finansowa klubu. który pragnie w 1cn spo·
sób zaoszczędzić trochę grosza, ale jak
pOdkreśla trener Niewiarowski nie powinno to si~ odbic negatywnie na przygotowaniu zespołu do rozgrywek. Kolejny, osiami tydzień pned inauguracją
rozgrywek łowiczanie ttenować będą
ponownie raz dziennie, szlifując os1a1e~cznie forrnę pr.ted pierwszym meczem
ligowym.
W tym czasie podopieczni trenera
Niewiarowskiego ro7.egrają scń~ spotka.ń
kontrolnych. W sumie będzie ich osiem.
ale o 1ym czytaj obok.
Sławomir Kormelira

na samąchody zakupione
w akcii złomowania*
lub promocie wszystkich modeli np:

Akcja „Sportowe Wakacje z OSiR '2000"
Za nami już eliminacje 1umieju badmintona i cz~ść rywalizacji koszykarzy„. W kolejnym tygodniu „Sportowych Wakacji z OSiR '20QO" czehją
nas turnieje 1enlsa ziemnego i „Ścieżka
Zdrowia".
Mecze kontrolne rozpoczęli już
rozgtywa6 pilkarze Pelikana. kión;y
przygotowują się do inauguracji rozgrywek Ili ligi piłki nożnej, ,która
nastąpi już w pierwszy weekend sierpnia.
Czwartek 13 lipca·
• IO.OO • boisko Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łowiczu, ul. Grunwaldzka
9: eliminacje osiedlowe turnieju ~oszy
kówki u.licznej w ramach Akcji „Spor1owe Wakacje z 0SiR '2000" (Zarządy
Osiedlowe Nr I i 5};

./\1 ~'f-iZ

Pjatek, 14 Jipcą;

ców 1863 roku lub bala sportowa OSiR
• JO.OO - boi~ko na os. Bratkowice (za Nr 2 w-Ł<Ywiczu. ul. Topolowa 2; tur·
sklepem .,Bratek") w ł.owiczu: elimiJln- niej tenisa ;,;(c!mnego w ramach Akcji
cje osiedlowe turnieju kosz:ykowłd ulicz- „Sportowe Wakacje z OSiR '2000";
nej w ram•ch Akcji „Sportowe Wakacje
Środa. 19 lipca:
z OSiR '2000" (Za~d Osiedla Nr 8l.
• IO.OO - korty -Łowickiego TowaSohota. 15 linea:
rzystwa Tenisowego pr~y ul. Powstań
• 17.00 - stadion Pelikana w Lowi- ców 1863 roku łub hala ~portowa OSiR
czu, ul. Starzyliskiego 6i8; spańngowy Nr 2 w Łowiczu, al. Topolowa 2; firuimecz piłki noi11ej seniorów: Pelikan ly tmnieju tenisa 7iemnego w ramach
Łowicz - Stal Głowno.
Akcji „Sportowe Wakacje 2 OSiR
Ponled:>.latek. 17 lipca:
'2000":
• 17.OO • siad ion Pelikana w I.owi·
• IO.OO - Lasek Miejski w Łowiczu;
czu, ul. Starzyńskiego 6/8; sparingowy „Ści~żka Zdrowia" w ramach Akcji
mecz piłki noinej seniorów: PeHkan ~Sportowe WalracjczOSiR '2000";
lowicz - Czami Bednary.
• 17.OO - stadion Pelikana w LowiWtorek, 18 lipca;
czu. ul. Starzyńskiego 6/8; spańngowy
• IO.OO - korty Łowickiego Towa- mecz piłki nożnej senforów: Pelikan
rzystwa Tenisowego przy ul. Po"1stań· ł.owicz - EkologZdu(~~ka Wola. (p)

AC, OC, NW - GRATIS
+ upust 1000 :zł

~AC, OC, NW - GRATIS
1,5

lub upust 1500 :rł
dla 1, 554dr dadatkawa upust 1000 Ił

(.fi

Wakacyjny kredyt.
Płacimy za Ciebie ·•
2 pierwsze raty!
„

nie dotyczy Lano.sa 1.41 aamochodów dostawczych
„

Turbo-Car Jerzy Migda,
ul. Poznańska 26/30 tel. 046/830-32-23

.

