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Swoją Wigilię, przy betlejemskiej szopce, przeżywały już dzieci z przedszkola na Górkach w Łowiczu. Podobnych ciepłych, osadzonych w tradycji
spotkań, było więcej. O niektórych piszemy w tym numerze NŁ.

Jest szansa na wiadukt
To dobra wiadomość
pod choinkę dla
mieszkańców Łowicza:
realna staje się
perspektywa budowy
wiaduktu nad torami
kolejowymi przy Dworcu
Głównym w Łowiczu.

U

zyskane przez nas nieoficjalne informacje potwierdził nam wczoraj
rzecznik prasowy PKP Polskie Linie
Kolejowe SA Krzysztof Łańcucki. We-

dług niego prowadzone są już rozmowy
między tą spółką a władzami miasta
w sprawie współfinansowania budowy
wiaduktu. PKP PLK nie mogą bowiem
sfinansować tego przedsięwzięcia w całości z funduszy przyznanych przez Unię
Europejską na modernizację linii kolejowej E-20 Warszawa - Poznań, konieczne
jest wspólne finansowanie przez spółkę
i samorząd. - Przygotowujemy projekt
porozumienia z miastem. Mamy nadzieję,
że zostanie ono pomyślnie wynegocjowane, a mieszkańcy Łowicza otrzymają tak
ważny dla Państwa obiekt - oświadczył
nam Łańcucki.

Ze strony ratusza otrzymaliśmy też
wczoraj potwierdzenie, że istotnie takie
rozmowy są prowadzone. Obie strony
mają wolę doprowadzenia do porozumienia, ale na razie za wcześnie jest, by
określić dokładnie, jak będzie wyglądał
podział zadań. Także o dokładnym koszcie
budowy nie można jeszcze nic pewnego
powiedzieć. Na pewno jest to rząd kilkudziesięciu milionów złotych.
Wiadukt to jedno, ale przewidziane są
też prace modernizacyjne na samej stacji i to one są bardziej pewne. W tym przypadku będzie to inwestycja całkowicie
kolejowa. Już obecnie przygotowywane

jest studium wykonalności modernizacji
stacji Łowicz Główny. Da ono podstawę
do rozpoczęcia prac projektowych a potem
budowlanych. Modernizacja oznaczać ma
m.in. przebudowę torowisk, likwidację
kładki dla pieszych i budowę przejścia
podziemnego pod torami. Prace te mają
się zakończyć do roku 2012 (ta sama data
dotyczyć też będzie prawdopodobnie
wiaduktu), przy czym modernizacja całego szlaku kolejowego z Warszawy do
Poznania do roku 2014. PKP PLK mają na
nią zarezerwowane, w ramach programu
operacyjnego „Infrastruktura i środowisko”, na który składają się fundusze unijne
i pieniądze z budżetu państwa, prawie
530 mln euro.
Natomiast po roku 2014 planowana jest
modernizacja samego budynku dworca
Łowicz Główny.
(wal)

Za tydzień
Nowy Łowiczanin
ukaże się
w piątek, 28 grudnia.
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Boże Narodzenie bez MZK i PKS
Placówka Terenowa PKS w Łowiczu poinformowała nas o zmianach
w kursach autobusów w okresie
świąt Bożego Narodzenia.

I

tak: w poniedziałek 24 grudnia - wszystkie kursy odbywają się jak w soboty, we
wtorek 25 grudnia, Boże Narodzenie
- komunikacja całkowicie zawieszona, w środę 26 grudnia, w drugi dzień świąt,
komunikacja będzie zawieszona z wyjątkiem kilku kursów do i z Warszawy Wyczółki przez Skierniewice bądź Sochaczew.

W czwartek i piątek 27 i 28 grudnia komunikacja będzie prowadzona jak w okresie wakacyjnym, bez kursów szkolnych.
W sobotę 29 grudnia - kursy odbywają się
jak w soboty, w niedzielę 30 grudnia zgodnie z niedzielnym rozkładem jazdy.
Miejski Zakład Komunikacji: w Wigilię autobusy będą kursować do godz.
19.00, w Boże Narodzenie wszystkie
kursy są odwołane, a w drugi dzień
świąt 26 grudnia kursy będą odbywały się
zgodnie z niedzielno-świątecznym rozkładem jazdy.
(tb)

Kolejny zarysowany samochód na Starzyńskiego
ty coraz więcej typowych wybryków chuligańskich. Sprawców takich zdarzeń jest
trudno ustalić - powiedział nam oficer prasowy łowickiej policji, podinspektor Leszek
Okoń. Osoby, które są świadkami wybryków chuligańskich lub niszczenia mienia,
proszone są o telefonowanie na policyjny
ym razem straty oszacowane na oko- telefon interwencyjny 997, a z telefonów
ło 900 złotych poniósł mieszkający komórkowych 112.
(mak)
w Łowiczu Wojciech G. - Mamy nieste-

Kolejne zgłoszenie o zarysowaniu
ostrym przedmiotem karoserii samochodu zaparkowanego na parkingu
niestrzeżonym przy ulicy Starzyńskiego w Łowiczu otrzymała 12 grudnia łowicka Komenda Powiatowa Policji.

T

Wieczór wigilijny w szkole w Łyszkowicach

Z

godnie z tradycją szkoły podstawowej
i gimnazjum w Łyszkowicach 20 grudnia o godzinie 17.00 w sali gimnastycznej zorganizowany zostanie wieczór wigiKaufland oferuje m.in. bogate stoisko z warzywami, które stanowiło będzie konkurencję głównie dla targowicy lijny dla wszystkich mieszkańców. Po raz
miejskiej.
pierwszy przed publicznością wystąpią naj-

młodsze dzieci - sześciolatki oraz pierwszoklasiści, którzy wystawią jasełka. Świąteczny klimat będzie okazją do składania sobie
życzeń bożonarodzeniowych oraz noworocznych i przełamania się opłatkiem.
(eb)

Kaufland jednak ruszył przed świętami Znowu zapaliły się sadze

Około 30 amatorów zakupów ustawiło się 18 grudnia przed 6.30 przed
marketem Kaufland przy ul. Starzyńskiego w Łowiczu.

N

ie było przepychania ani nadmiernego tłoku, jak to bywa nieraz podczas
otwarcia marketów. Większość klientów
ruszyła w kierunku stoiska wędliniarskiego
i mięsnego. Niemal każdy mężczyzna wychodził ze sklepu z szampanem. - To samo,

co w innych marketach łowickich, w podobnych cenach, ale większy asortyment - mówił nam mieszkaniec osiedla Starzyńskiego,
któremu wczesna pora w robieniu zakupów
nie przeszkadzała.
Budynek Kauflandu jest największy
wśród marketów w naszym mieście. Właśnie ta powierzchnia stała się przyczyną
trwających rok perturbacji z uzyskaniem
pozwolenia na użytkowanie. Kolejne instancje nadzoru budowlanego zastanawiały

Dziś konkurs
na dyrektora muzeum
Ostatecznie dziś
- w czwartek 20 grudnia odbędzie się konkurs
na dyrektora muzeum
w Łowiczu.

K

omisja konkursowa wybierać będzie
między trójką kandydatów. Ireneusz Wojczuk z Warszawy jest kustoszem
w Muzeum Myślistwa i Jeździectwa w Łazienkach, gdzie prowadzi dział przyrod-

się, czy łowicki Kaufland przekroczył powierzchnię sprzedaży o 700 m2 ponad dopuszczalne 2 tys. m2, nie zaliczając do niej
ciągów komunikacyjnych pomiędzy regałami marketu. Zgodnie z nadziejami pełnomocnik Kauflandu Marioli Wójcik, inwestor zdążył otworzyć sklep przed świętami
Bożego Narodzenia, po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie - wszak jest to najlepszy w roku czas dla handlowców.
(eb)

niczy. Elżbieta Bogaczewicz - Biernacka,
zamieszkała w Michałówku, jest konserwatorem w muzeum w Nieborowie. Marzena Kozanecka-Zwierz to pracownik
działu merytorycznego i kurator wielu wystaw w łowickim muzeum. Spomiędzy tej
trójki dyrektora wybierze 11-osobowa komisja konkursowa, w której są przedstawiciele starostwa, ministerstwa rolnictwa, załogi i instytucji muzealnych.
Przypomnijmy, że dotychczasowy dyrektor Walerian Warchałowski został odwoła-

ny przez zarząd powiatu pod koniec października, po stwierdzeniu przez kontrolę
licznych nieprawidłowości. 20 września
starostwo złożyło też do Prokuratury Rejonowej w Łowiczu zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa na szkodę interesu
publicznego. Komenda Powiatowa Policji
w Łowiczu kontynuuje obecnie powierzone jej przez prokuraturę śledztwo wszczęte
w sprawie przekroczenia uprawnień przez
muzeum w Łowiczu, czyli o przestępstwo
z art. 231 paragraf 1 kodeksu karnego.
Ostatnio T. Świątkowski odnalazł też
w Instytucie Pamięci Narodowej dokumenty jasno stwierdzające, że w drugiej połowie
lat 80. Warchałowski był konfidentem Służby Bezpieczeństwa.
(wcz)

Drugi balował dłużej

Kradną na działkach

wójkę pijanych rowerzystów
zatrzymali policjanci
w poniedziałek 17 grudnia
w Jasionnej w gminie Bolimów. Obaj są
mieszkańcami powiatu łowickiego.
Nietrzeźwi cykliści nie zostali
zatrzymani razem. O 7.35 policjanci
zatrzymali najpierw 45-letniego
Krzysztofa M. Badanie wykazało,
iż miał on 0,79 mg/ dm3 alkoholu
w powietrzu wydychanym z płuc.
O godzinie 9.35 w zatrzymano
natomiast 47-letniego Janusza R.
Ten miał 1,11 mg/dm3 alkoholu
w powietrzu wydychanym z płuc.
(wcz)

olejne zgłoszenie włamania
z kradzieżą do altany na terenie
ogródków działkowych przy ulicy
Bolimowskiej w Łowiczu otrzymała
10 grudnia łowicka Komenda
Powiatowa Policji. Tym razem nieznani
sprawcy włamali się, wyłamując zamek
w drzwiach, do niedużego domku
letniskowego należącego do Józefa
K. z Łowicza. Z domku skradziono
wycinarkę, piłę, wkrętarkę elektryczną
i inne narzędzia o łącznej wartości
około 500 zł. Poprzednie włamanie do
altany na terenie tych ogródków zostało
zgłoszone w ubiegłym tygodniu.
(mak)

D

K

J

uż drugi w ciągu ostatnich kilku dni
przypadek zapalenia się sadzy w
przewodzie kominowym zdarzył się
17 grudnia w Łowiczu, tym razem przy ul.
Bortnowskiego. Na szczęście zakończyło
się bez strat. Użytkownikom pomieszczeń
groziło zadymienie oraz podtrucie. Podobne zdarzenie miało miejsce 11 grudnia na
ul. Skotnickiego.

kronika
policyjna
n 12 grudnia na niestrzeżonym parkingu
na os. Dąbrowskiego w Łowiczu nieznany
sprawca zarysował karoserię samochodu
marki Fiat ostrym narzędziem. Pokrzywdzony oszacował starty na 900 zł.
n 13 grudnia łowicka policja przyjęła
zgłoszenia dotyczące kradzieży, do której
dojść miało 11 grudnia w pociągu osobowym
na terenie Teresina w powiecie sochaczewskim. Nieznany sprawca ukradł mieszkańcowi powiatu łowickiego Andrzejowi D.
portfel w którym było 50 zł oraz dokumenty
- dowód osobisty i legitymacja rencisty
n 14 grudnia z niestrzeżonego parkingu
przed sklepem Tesco przy ul. Ułańskiej
w Łowiczu nieznani sprawcy ukradli portfel
z dokumentami na szkodę mieszkańca powiatu łowickiego Leszka W. Z niezamkniętego samochodu złodzieje ukradli: dowód
osobisty, prawo jazdy, dowód rejestracyjny
oraz książeczkę wojskową.
n 14 grudnia policja przyjęła zgłoszenia
dotyczące kradzieży, do której dojść mogło
między 7 a 8 grudnia w Łowiczu. Z terenu
niezamieszkałej posesji nieznani sprawcy
ukradli silnik do betoniarki, przewód i inne
elementy. Straty oszacowano na 600 zł.
n 14 grudnia na terenie targowicy miejskiej przy ul. Starzyńskiego w Łowiczu nieznany sprawca ukradł mieszkance powiatu
łowickiego portfel oraz dowód osobisty.
n 17 grudnia łowicka policja przyjęła
zgłoszenie dotyczące uszkodzenia dwóch
wiat przystankowych MZK, stojących na

Właściciele budynku zauważyli palące
się sadze w przewodzie kominowym. Zastęp z PSP w Łowiczu wygasił całkowicie piec oraz palące się sadze w kominie,
zasypując wszystko piaskiem. Strażacy
sprawdzili ponadto szczelność instalacji grzewczej w ścianach, do której uwag
nie mieli.
(eb)
ul. Ułańskiej i na Topolowej w Łowiczu. Do
zdarzenia dojść miało 14 grudnia. Nieznani
sprawcy rozbili szyby boczne tych wiat.
MZK oszacował straty na 700 zł.
n 17 grudnia około godz. 10-10.30
w gminie Kiernozia nieznany sprawca
dokonał kradzieży portfela z gotówką w wysokości 120 zł oraz dokumentami - dowodem
osobistym, prawem jazdy i dowodem rejestracyjnym. Poszkodowaną jest mieszkanka
powiatu łowickiego.
n 17 grudnia policja przyjęła zgłoszenie
dotyczące kradzieży, do której dojść miało
14 grudnia. Nieznani sprawcy, przez otwarte
okno, dostać się mieli do mieszkania na
os. Starzyńskiego w Łowiczu. Ich łupem
padła biżuteria oraz gotówka w wysokości
600 zł.
n 18 grudnia o godz. 10.30 w Al. Sienkiewicza w Łowiczu doszło do wypadku
drogowego. Kierujący osobową Mazdą
41-letni Krzysztof S. z Łowicza potrącił
na przejściu dla pieszych 64-letnią kobietę
i 45-letniego niepełnosprawnego mężczyznę
poruszającego się na wózku. W wyniku wypadku mężczyzna doznał ogólnych potłuczń,
kobieta ma stłuczenia głowy i złamania
miednicy. Wszyscy uczestnicy zdarzenia
byli trzeźwi.
n 18 grudnia policja przyjęła zgłoszenie
dotyczące oszustwa internetowego, do
jakiego doszło przy próbie zakupu telefonu
komórkowego poprzez portal allegro.pl.
Mieszkaniec powiatu łowickiego wpłacił na
wskazane konto kwotę 480 zł i nie otrzymał
telefonu, który był przedmiotem transakcji.
wszystkie osoby, które mogłyby pomóc
w ww. sprawach prosimy o osobisty lub
telefoniczny kontakt z Komendą Powiatową
Policji w Łowiczu.
Kronikę opracował Naczelnik Sekcji Ruchu Drogowego podinspektor Leszek Okoń
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Marzenie o drugim basenie
Tegoroczne Otwarte
Mistrzostwa Łowicza
i powiatu w pływaniu
pokazały, że w tej
dyscyplinie sportu
wiele trzeba jeszcze
w Łowiczu zdziałać.

W

zawodach, które odbyły się 9 grudnia brało udział około 200 osób.
Dużą pulę nagród zgarnęli jednak zawodnicy z Ożarowa i Skierniewic, którzy trenują w tamtejszych klubach pływackich. Czy
w Łowiczu ma szanse powstać pływacki
klub sportowy?

Temat basenu poruszyli 10 grudnia członkowie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej,
choć nie wywiązała się dłuższa dyskusja.
Burmistrz Krzysztof Kaliński wspomniał
tylko o dużym zainteresowaniu szkółką
pływania, którą prowadzi obecnie Ośrodek
Sportu i Rekreacji. Dość tajemniczo wspomniał też o poszukiwaniach gruntu pod budowę nowego kompleksu sportowego, który
mógłby powstać w 2010 roku. Deklarował
też, że we wrześniu przyszłego roku będzie
mógł Radzie Miejskiej i mieszkańcom miasta przedstawić więcej szczegółów.
Później, w rozmowie z nami wiceburmistrz
Bogusław Bończak potwierdził, że on i Kaliński widzą wielką potrzebę budowy nowego basenu. Obecny obiekt jest za mały i mało
atrakcyjny, a jego rozbudowa nie ma większe-

go sensu, bo grunty przy ul. Kaliskiej nie są
miejskie. Gdy uda się znaleźć odpowiednie
miejsce, podejmować będzie można dalsze
decyzje i staranie o pozyskanie pieniędzy unijnych lub np. z Totalizatora Sportowego.

Najlepszy
byłby aquapark
Dyrektor OSiR Zbigniew Kuczyński potwierdza dość duże zainteresowania basenem w Łowiczu. Uważa jednak, że na tym
obiekcie nie ma warunków, aby mogła powstać sekcja lub klub pływacki. Członkowie takich klubów treningi mają raz lub dwa
razy dziennie przez cały tydzień, a to znacznie oznaczałoby znacznie ograniczenie dostępności basenu dla pozostałych osób.

Jednorazowo na basen wpuszczanych
jest jednak tylko 30 osób, choć 35-40 mogłoby korzystać, jednak to wpłynęłoby niekorzystnie na komfort pływania, jak i na
bezpieczeństwo. Aby więcej osób mogło
z basenu korzystać, w 3 dni w tygodniu
wydłużono o godzinę jego funkcjonowanie. Obecnie w poniedziałki, środy i piątki
ostatnie wejścia są o godz. 21.
Obecnie na basenie pojawiły się dwie
nowe oferty - aerobik w wodzie i szkółka pływania. Ze szkółki korzysta około
100 osób, a zajęcia prowadzi 4 instruktorów
zatrudnionych na umowę - zlecenie. Ośrodek bardzo elastycznie podchodzi do oczekiwań korzystających z nauki pływania, bo jest
możliwość korzystania za zajęć nawet w gronie 2-3 osobowym czy indywidualnie.

Najlepszym rozwiązaniem dla amatorów pływania i przyszłych zawodników
byłaby nowa pływalnia o długości 25 m,
z mniejszym basenem do nauki pływania
z zapleczem odnowy biologicznej np. sauną i innymi atrakcjami np. zjeżdżalnią. Kuczyński uważa, że chcąc „rozruszać” sporty
pływackie najlepiej byłoby zacząć od klasy pływackiej w szkole podstawowej. Potem jej uczniowie kontynuowaliby treningi
w gimnazjum. Tak mógłby powstać klub
lub sekcja pływacka.
To wszystko jednak na razie przed nami.
Najpierw musiałby powstać drugi basen.
Być może jesteśmy świadkami tego, jak
zaczyna się rodzić - bo zawsze na początku musi być pomysł.
(mwk)

Przedświąteczne paczki od Caritas i PCK
150 paczek świątecznych rozda
łowicki oddział Polskiego Czerwonego Krzyża potrzebującym przed
świętami Bożego Narodzenia, kolejnych 180 rozda Caritas diecezji
łowickiej. Paczki będą wypełnione
żywnością i drobnymi prezentami.

P

aczki PCK trafią do osób, korzystających ze stołówki przy ul. 3 Maja,
lub tych, które samodzielnie zgłosiły się do biura organizacji. Lista tych osób
będzie skonsultowana z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, by określić, czy
pomoc dla nich jest faktycznie wymagana.
Oprócz tego w liczbie 150 paczek znajdzie
się 30 paczek, które zostaną wręczone ro-

dzinom, które otrzymują paczki żywnościowe od października w ramach programu
pomocowego, finansowanego przez Urząd
Marszałkowski i Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej.
180 paczek, jakie zostaną rozdane na terenie Łowicza i okolic przez Caritas, to tylko
część z około 300 paczek, jakie są przygotowywane z myślą o całej diecezji. Dyrektor Caritas ks. Dariusz Krokocki powiedział
nam, że to nie wszystko, bo przed świętami Bożego Narodzenia wiele kół parafialnych Caritas przygotowuje samodzielnie
paczki dla osób samotnych, ubogich czy rodzin wielodzietnych potrzebujących takiego wsparcia. Liczba tych paczek jest jednak
trudna do określenia.
(tb)

Koderki i twórcy ludowi
pojechali do Francji
Delegacja składająca się z twórców ludowych, przedstawicieli
Kół Gospodyń Wiejskich, Warsztatów Terapii Zajęciowej z Parmy
oraz zespołu ludowego „Koderki” i Młodzieżowej Kapeli Ludowej
Ziemi Łowickiej, kończy z wolna
swój pobyt i swoje pokazy w Armenticres niedaleko Lille w północnej Francji.

E

kipa wyjechała w czwartek 13 grudnia wieczorem, by promować folklor
łowicki w okresie przedświątecznym,
w dniach od 14 do 22 grudnia. Wyjazd został zorganizowany po zaproszeniu delegacji z Łowicza przez prezesa tamtejszego
Stowarzyszenia Kupców.
Wyjazd ten od czerwca przygotowywał
Łowicki Ośrodek Kultury we współpracy
z Anną Madalińską - Deruyter, mieszkającą od kilku lat we Francji. Francuzi organi-

zują doroczny Rynek Bożonarodzeniowy
przed ratuszem, podczas którego łowiczanie zaprezentują swoje wyroby rękodzielnicze, regionalne potrawy oraz muzykę i taniec. - Martwiłem się trochę czy w terminie
przedświątecznym znajdziemy chętnych na
ten wyjazd. Na wysokości zadania stanęły
panie Anna Staniszewska i Beata Rokicka,
które pomogły mi zorganizować całą grupę - powiedział nam dyrektor ŁOK Maciej
Malangiewicz.
Prezentacje odbywają się w podobny
sposób jak we wrześniu w łódzkiej „Manufakturze”. Dla 38-osobowej delegacji
z Polski przygotowana została na miejscu
scena i drewniane domki, których wzór został wcześniej konsultowany z ŁOK. Pokazy odbywają się codziennie, przez osiem
dni. W weekend przez cały dzień, w tygodniu od 2 do 3 godzin w godzinach popołudniowych.
(mak)

Dostrzec innych ludzi. Kilkudziesięciu mieszkańców os. Starzyńskiego w Łowiczu 14 grudnia brało udział
w wigilijnym spotkaniu organizowanym przez samorząd osiedla. Odbyło się ono w Gimnazjum nr 1, a pracownicy
kuchni tej szkoły pomogli w przygotowaniu potraw. Obecny na spotkaniu ks. Wiesław Skonieczny z parafii katedralnej
pobłogosławił opłatki. Mówił, że to, iż Pan Jezus urodził się z szopie to znak, że przychodzi do każdego z nas. Boże
Narodzenie spędzamy zwykle w gronie rodziny, ale musimy też dostrzec innych ludzi.

Łowickie w PKOl

K

ultura, kulinaria oraz gospodarka Łowicza i regionu łowickiego będą prezentowane 7 stycznia, w czasie świąteczno - noworocznego spotkania rodzin
olimpijskich w Warszawie, w siedzibie
Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Wystąpi kapela zespołu Blichowiacy, będą
twórczynie ludowe i członkinie KGW
w Strzelcewie i Kocierzewie, które zawiozą
do Warszawy łowickie jadło, będą stoiska
łowickich firm. Obok Łowiczan mają pojawić się z podobną prezentacją górale tatrzańscy.
(tb)

Przybędzie nam miast siostrzanych
W przyszłym roku Łowicz planuje podpisać dwie kolejne umowy
o współpracy z miastami, tym razem będą to słowacki Liptowski
Mikulasz oraz włoskie Saluzzo.

I

nformację o działaniach w tym kierunku
przedstawił na poniedziałkowym posiedzeniu Miejskiej Komisji Rewizyjnej naczelnik wydziału promocji Artur Michalak.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Tadeusz Żaczek pytał o możliwe dziedziny współpracy z tymi miastami. Michalak odpowiedział, że Włochom zależy na

współpracy w dziedzinie kultury, sportu
i oświaty, wymianie między szkołami, poznaniu folkloru. Włosi dotarli do Łowicza po
tegorocznych Wojewódzkich Targach Turystycznych w Łodzi, w październiku ich delegacja uczestniczyła w rekonstrukcji walk
„Łowicz 1939”. Obecnie prowadzona jest
korespondencja, w której rysuje się pomysł
na wymianę dzieci i młodzieży.
Słowacy są zainteresowani tymi samymi dziedzinami co Włosi, choć burmistrz
Liptowskiego Mikulasza ma też nadzieję
na współpracę gospodarczą. Ponieważ był
prezesem tamtejszej mleczarni, chciałby na-

wiązać współpracę z Okręgową Spółdzielnią Mleczarską w Łowiczu.
Tadeusz Żaczek sugerował też możliwość znalezienia miasta partnerskiego
wAustrii. Pomysł związany jest z działającym
w Łowiczu zakładem Baumit, dzięki któremu ambasador Austrii w Polsce wie, gdzie
jest Łowicz. Rektor Mazowieckiej Wyższej
Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej w
Łowiczu prof. Wiesław Balcerak jest zaangażowany w działalność Towarzystwa PolskoAustriackiego. Burmistrz Krzysztof Kaliński
mówi, że jest otwarty na nowe propozycje współpracy.
(mwk)

Przedszkole nr 10

Kino i 2 tys. zł za skarpetę Mikołaja
Grupa 5-latków z łowickiego
Przedszkola nr 10 zajęła II miejsce w konkursie plastycznym ogłoszonym przez łódzką Manufakturę
„Świąteczna skarpeta pełna prezentów”. Nagrodą jest 2 tys. zł oraz
wyjazd całej grupy „Jagódki” do
kina na trójwymiarową bajkę.

S

karpeta formatu A2 wykonana została
mieszanymi technikami, jest tam fragment zdobiony wydzieranką, są bibułowe kulki tworzące pasiak, kolorowanka,
a przede wszystkim łowickie wycinanki
z kogucikami i łowiczakami. Pracą przy wykonaniu skarpety kierowały wychowawczynie Monika Szafarowicz i Hanna Szkup.
- Dzieci piszczały z radości, gdy im powiedziałyśmy o nagrodzie i kinie - mówi dyrektor przedszkola Emilia Żebrowska. - My też
bardzo się cieszymy. Zgodnie z regulaminem
konkursu nagrodę przeznaczyć mamy na zakup artykułów papierniczych, kredek itp. Za
2.000 zł można zrobić spore zakupy!
Przedszkole pierwszy raz brało udział
w konkursie poza Łowiczem. Pomysł zrodził się z chęci pokazania się, zareklamowania. Dyrektorka przyznaje, że raczej nikt nie
spodziewał się nagrody, więc nawet nie wykonano żadnego zdjęcia gotowej pracy, którą trzeba było zawieźć do Łodzi.

Skarpeta wykonana przez łowickich
przedszkolaków jest barwna i prawdziwie łowicka.
W konkursie, który rozstrzygnięty został
14 grudnia, brało udział około 600 prac. Nagrodzone skarpety do 24 grudnia oglądać
można w Food Court w Manufakturze. Wręczenie nagród odbędzie się w styczniu, wtedy też dzieci zaproszone zostaną na projekcję filmu.
(mwk)
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Pomnik na Błoniach odsłonięty
głych w czasie II wojny światowej.
Najprzewielebniejszy Paisjusz wezwał wszystkich zebranych do odmówienia Modlitwy Pańskiej.
Później znany aktor Daniel Olbrychski odczytał wspomnienia
więźnia obozu w Małszycach, które przeniosły zebranych w okrutny
czas okupacji niemieckiej. Więzień
pisał o torturach i katowaniu pałkami, głodzie powodowanym przez
mniej niż skromne racje żywnościowe, ale również o ludziach, którzy
swoim śpiewem wlewali nadzieję
w strapione serca współwięźniów.
Aktor wyznał, że urodził się przed
63. laty w szpitalu łowickim, jako
syn uciekinierów z powstania warszawskiego.
Odczytany został również apel
poległych, zakończony salwą honorową. Do apelu wezwani zostali
wszyscy polegli w obozach pracy
na Kapitule i Małszycach, 5 tysięcy żołnierzy poległych w boju nad
Bzurą, 11 tysięcy mieszkańców ziemi łowickiej zamordowanych przez
Niemców. Żołnierze Kampanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego
odpowiadali jednym głosem „Cześć
ich pamięci”, „Polegli na polu chwały”, „Zginęli śmiercią męczeńską”.
Ogromne wrażenie na zebranych,
głównie uczniach łowickich szkół,

Otwarciem wystawy
„Łowicz 1939-1945
- Pamiętamy”,
ze zbiorów łowickiego
oddziału Archiwum
Państwowego
Miasta Stołecznego
Warszawy,
rozpoczęły się
18 grudnia uroczystości
związane z odsłonięciem
na Błoniach pomnika
poświęconego pamięci
ofiar nazistowskich
obozów pracy
w Małszycach i Kapitule
- Polaków, Żydów
i jeńców sowieckim.
czestniczyli w jej otwarciu
m.in. marszałek Sejmu BroU
nisław Komorowski, ambasador

Izraela w Polsce David Peleg,
ambasador Federacji Rosyjskiej
w Polsce Władimir Michajłowicz Grinin, ambasador Republiki Słowackiej w Polsce Frantisek
Ruzick, nadto Elżbieta Hibner,
członek Zarządu Województwa
Łódzkiego. Zgodnie z zapowiedziami w uroczystościach wzięli też udział duchowni trzech
wyznań: ordynariusz diecezji łowickiej bp Andrzej Dziuba, Najprzewielebniejszy Paisjusz, prawosławny biskup piotrkowski,
wikariusz prawosławnej diecezji
łódzko-poznańskiej z Łodzi oraz
rabin Szalom Stambler, przedstawiciel Chabad Lubawicz, chasydzkiej organizacji powstałej w XVIII
wieku w miejscowości Lubawicz
na terenie obecnej Białorusi, obecnie najszybciej rozwijająca się grupa licząca 250 tys. wyznawców na
całym świecie.
Rabin nie oglądał wystawy
z uwagi na religijny zakaz odwiedzania kościołów innych wyznań.
Pozostał pod drzwiami poniemieckiego kościoła ewangelickiego,
czyli dzisiejszej Galerii Browarna.
O fotografiach tworzących wystawę
piszemy na str. 22. Podczas otwarcia wyświetlane były one dodatko-

Pomnik poświęcony Polakom, Żydom i jeńcom sowieckim już po odsłonięciu i złożeniu wieńców.
Wyeksponowane zostały także
płyty zachowane przez Jacka Rutkowskiego w piwnicach łowickiego magistratu, pochodzące z pomnika przyjaźni polsko-radzieckiej
stojącego na środku Starego Rynku
w czasach PRL - pomnik zaś ten powstał w 1946 roku, m.in. z macew
żydowskich, które wcześniej zostały wykorzystane przez Niemców do
budowy kanału ściekowego.
Po obejrzeniu wystawy zaproszeni goście przeszli za Orkiestrą
Reprezentacyjną Wojska Polskiego im. gen. Józefa Wybickiego
z Warszawy oraz Kompanią Honorową pod pomnik. Czekały już tam
sztandary szkół oraz organizacji
działających na terenie miasta, nadto
dość licznie zgromadzona młodzież
szkolna i łowiczanie.
Marszałek Sejmu Bronisław
Komorowski mówił przy pomniku o tym, że narody nie mogą żyć

Defilada spod pomnika na Błoniach prowadzona przez Orkiestrę Reprezentacyjną Wojska Polskiego wchodzi właśnie na Stary Rynek.
wo na ekranie, projektor został zaś
ustawiony na poniemieckiej skrzyni, która w czasie okupacji służyła
do wywozu zgrabionego przez nazistów mienia.

bez pamięci. - Trudno uwierzyć, że
w tak pięknym Łowiczu działy się
tak straszne rzeczy. Nie da się tego
strasznego losu podzielić ze względu
na narodowość, religię czy kulturę

Duchowni trzech wyznań modlili się za pomordowanych w cza- Daniel Olbrychski wyznał, że urodził się w łowickim szpitalu po
ucieczce jego rodziców z Warszawy po powstaniu.
sie II wojny światowej.
- mówił. Podkreślał, że dziś Europa
zmierza ku zjednoczeniu. Poszczególne narody łączą także wspólne
losy. Gratulował Łowiczowi wspaniałego pomnika, który powinien
przypominać nie tylko bolesne losy,
ale także stanowić źródło refleksji na
przyszłość.
- Kiedy widzę trzy flagi, przypominam sobie straszny los, jaki spotkał w czasie II wojny światowej
te trzy narody - mówił ambasador
Izraela David Peleg. Przypomniał,
że w Polsce przed II wojną światową żyło 3,5 mln Żydów, większość
z nich została zamordowana przez
nazistów. Więźniowie obozów na
Kapitule i Małszycach zostali przewiezieni i zamordowani w obozach
w Treblince, Auschwitz, Chełmnie
i Bełżcu. Podkreślił, że to pierwszy tego typu pomnik w Polsce pokazujący wspólne cierpienie narodów, ale i upamiętniający wspólną
walkę.
Natomiast ambasador Rosji Władimir Michajłowicz Grinin cytował
angielskiego filozofa Johna Locka,
według którego pamięć to miedzia-

na tablica, na której wyryte dłutem
litery z czasem się wycierają i trzeba je odświeżyć. Pomnik w Łowiczu jest swego rodzaju dłutem służącym do przypomnienia o ofiarach
II wojny światowej.
Odsłonięcia pomnika dokonali marszałek Sejmu Bronisław Komorowski, ambasadorowie Rosji,
Izraela oraz Słowacji, burmistrz

Krzysztof Kaliński, wiceburmistrz
Bogusław Bończak oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Łowiczu Henryk Zasępa. Po odsłonięciu przedstawiciele trzech wyznań:
ksiądz, pop oraz rabin modlili się
w trzech języka do jedynego Boga,
Stwórcy jednej ludzkiej rodziny,
za wyznawców wszystkich religii,
a przede wszystkim w intencji pole-

zrobił trzykrotny wystrzał salwy
honorowej.
Po złożeniu wieńców przez liczne delegacje pod odsłoniętym pomnikiem zebrani przemaszerowali
ulicą Podrzeczną na Stary Rynek,
gdzie Kompania Reprezentacyjna
oraz Orkiestra Wojska Polskiego zaprezentowały widowiskową musztrę paradną i krótką defiladę. (eb)
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Awantury wokół baszty ciąg dalszy
Apel do mieszkańców
Łowicza o składanie podpisów
pod żądaniem odebrania
Mazowieckiej Fundacji
Społeczno-Kulturalnej baszty
przy ulicy Gen. Klickiego i terenu
przy niej oraz przeniesienia
własności na rzecz miasta
wystosował zarząd osiedla
nr 1 „Stare Miasto” w Łowiczu.
Pod apelem podpisał się również
radny miejski
Jacek Haczykowski.

J

est to ciąg sporu fundacji z mieszkańcami
z tamtego rejonu o basztę i teren do niej
przylegający. Do tej pory zarządowi udało
się zebrać pod apelem, który przekazany zo-

stał burmistrzowi, około 1.300 podpisów. Poinformowaliśmy też burmistrza, że podpisy będziemy zbierać do połowy stycznia
przyszłego roku - powiedziała nam szefowa zarządu osiedla Zofia Kroc.
W apelu zarząd osiedla prosi o poparcie
wniosku, co uzasadnia tym, że fundacja
nie stworzyła przy baszcie, mimo obietnic,
ogródka jordanowskiego, nie zagospodarowała ani budynku gospodarczego, ani baszty. - Ten teren musi żyć, musi być otwarty
i zagospodarowany. Dla mieszkańców
ma on szczególne znaczenie - mówi Zofia Kroc.
Nowy Łowiczanin o konflikcie zarządu osiedla z fundacją pisał wielokrotnie
i wyczerpująco. Temat poruszany był m.in.
na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym

mieszkańców osiedla Stare Miasto, które
odbyło się 1 października. Radca prawny
ratusza Jolanta Służalska-Mrożewska oraz
sekretarz miasta Maria Więckowska wyjaśniały wówczas mieszkańcom, że odebranie baszty fundacji nie jest możliwe. Zdaniem prawników nie ma podstaw
do podważenia aktu sprzedaży baszty. Fundacja istnieje, nie zmieniła swojego statutu i jest prawnym właścicielem baszty.
Ingerowanie miasta w jej działalność nie
jest możliwe, ale możliwa jest współpraca mieszkańców z fundacją, do czego zachęcano. Obawy mieszkańców dotyczące
ewentualnej sprzedaży baszty po 10 latach
są też nieuzasadnione, bo prawo do sprzedaży obiektu fundacja, jako prawny właściciel, ma cały czas.

Minęły kolejne miesiące, argumenty są
cały czas takie same. Tyle tylko, że teraz
zarząd osiedla wykupił ogłoszenie z apelem
do mieszkańców. - Widziałem ogłoszenie
i będziemy zastanawiać się, co z tym faktem
zrobić - powiedział nam prezes fundacji Paweł Lisowski.
Przypomnijmy, że według fundacji zabezpieczenie i podstawowy remont baszty
kosztowały już około 100 tysięcy złotych.
Zarząd twierdzi, że głównym celem działań
było uratowanie zabytkowej baszty i osiągnięto go. Włożono wiele pieniędzy i pracy
w konserwację baszty, wybudowano ogrodzenie wokół placu i nie planuje się udostępniać parku wszystkim przechodniom.
W przyszłości - członkowie fundacji nie
określają, jak odległej - chcieliby prowa-

dzić tam działalność charytatywną i kulturalną (np. różnego rodzaju spotkania,
naukę rysunku dla dzieci, świetlicę itp.),
biuro fundacji.
Podczas ostatniego, dziesiątego balu fundacji, który odbył się w październiku tego
roku, zaprezentowana została koncepcja
przebudowy terenu przy baszcie. Autorem
wizualizacji był architekt Jarosław Śmigiera, przygotowywał ją wespół z właścicielem
Galerii Browarna Andrzejem Biernackim.
Nie był to jeszcze projekt techniczny. Droga od koncepcji do realizacji przebudowy
terenu przy baszcie jest długa. Od przedstawionej podczas balu wizualizacji do dzisiaj
niewiele się w tej kwestii zmieniło. - Nie jest
to jeszcze projekt, ale kiedyś będzie... - zapewnia Paweł Lisowski.
(mak, mwk)

Szkolenia chemizacyjne ruszą po Nowym Roku
Ostatni w tym roku kurs
chemizacyjny dla rolników
z powiatu łowickiego
zakończył się 14 grudnia.

W

tym roku Ośrodek Doradztwa Rolniczego zorganizował 9 tego typu
kursów, czyli przeszkolił prawie
trzy setki rolników. - Z kolejnymi ruszamy
zaraz po Nowym Roku. W 2008 roku będzie zapewne znacznie więcej kursów, gdyż
stracą ważność zaświadczenia wydawane rolnikom w 2003 roku, od kiedy są one
wydawane - mówi kierownik ODR Alina Kosiorek.

Szkolenia organizowane są w zależności
od potrzeb. Wystarczy, aby zebrała się grupa
około 30 rolników z danej gminy i zgłosiła
chęć wzięcia udziału w kursie chemizacyjnym do ODR w Łowiczu. Rolnicy, którzy
nie mają ukończonych kursów uprawniających do wykonywania zabiegów ochrony
roślin oraz kupowania toksycznych środków ochrony roślin, nie mogą tego robić.
Rolnicy z gmin, w których są trudne warunki gospodarowania, tj. gminy Łowicz
i Domaniewice, wszyscy powinni mieć aktualne kursy chemizacyjne, gdyż wymagane są przy składaniu wniosków o dofinansowanie z uwagi na niekorzystne warunki

Konieczna podwyżka płac
w gminie Zduny
Wójt gminy Zduny Jarosław
Kwiatkowski zapowiedział konieczność wprowadzenia w budżecie na
2008 rok podwyżek dla pracowników
zatrudnionych przez gminę.
usimy przewidzieć dodatkowe pieniądze na wynagrodzenia, bo mamy kłoM
pot z utrzymaniem obecnie zatrudnionych

pracowników - twierdzi. W ostatnim czasie z pracy odeszli dwaj pracownicy gospodarczy. Kłopotem staje się zatrudnienie

nowych. Chętnych jest mało i trudno jest
znaleźć wśród nich osoby z odpowiednimi kwalifikacjami Oferta gminy szukającej
pracowników fizycznych do prac konserwacyjnych i utrzymania porządku w ramach
robót publicznych spotkała się także z zerowym zainteresowaniem. - 800 złotych na
rękę okazuje się zbyt mało, nawet jeśli gmina
gwarantuje opłacanie wszystkich świadczeń
- powiedział nam wójt, który myśli o podwyżce co najmniej o stopień inflacji.
(tb)

gospodarowania. Warto dodać, że kurs ten
trzeba powtarzać co pięć lat, bo traci ważność. W razie kontroli Inspekcji Ochrony
Roślin czeka ich kara grzywny.
Szkolenia z zakresu przepisów dotyczących ochrony roślin, techniki tego typu zabiegów oraz zasad ochrony trwają 2 dni
i obejmują 14 godzin wykładów teoretycznych oraz zajęć praktycznych. Kończą się
egzaminem testowym, na podstawie którego wydawane jest świadectwo uprawniające do stosowania tego typu zabiegów w gospodarstwach rolnych oraz sadowniczych.
Koszt udziału w szkoleniu wynosi 50 zł od
osoby.
(eb)

Strażacy spotkali się
przy opłatku

Z

arząd gminny Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych
w Kocierzewie był organizatorem
wigilijnego spotkania strażaków
15 grudnia w świetlicy szkoły
w Kocierzewie. W spotkaniu
wzięli udział strażacy z jednostek
działających na terenie gminy,
radni gminni oraz przedstawicielki
kół gospodyń wiejskich. Spotkanie
otworzył prezes zarządu gminnego
Julian Nowak, który powitał wszystkich
obecnych i krótko podsumował
mijający rok. Mówił o pracy, jaką
włożyli druhowie w rozbudowę swoich
remiz i jak nieśli pomoc. Na szczęście
zdarzeń, w tym pożarów w gminie
Kocierzew, już od wielu lat jest najmniej
w powiecie łowickim. Komendant
gminny Tadeusz Trakul rozdał opłatek,
którym wszyscy się podzielili i złożyli
sobie życzenia. W dalszej części
spotkania śpiewano kolędy przy
akompaniamencie kapeli zespołu
„Boczki Chełmońskie”. Spotkanie
zakończyło się poczęstunkiem.
(oprac. mwk)

I znowu wszystkie odpowiedzi dobre! Sam ambasador Słowacji w Polsce Frantisek Ruzicka (z prawej) losował 18 grudnia w redakcji NŁ kupony nadesłane na nasz konkurs o tym pięknym kraju. Kto wygrał - piszemy
na stronie 36.

Gmina Kocierzew

Obowiązkowa wiedza, dobrowolne szkolenie
Aż 230 rolników z gminy Kocierzew wyraziło chęć wzięcia udziału
w szkoleniu na temat minimalnych
warunków, jakie trzeba spełnić, aby
w kolejnych latach otrzymywać
dopłaty bezpośrednie. W innych
gminach naszego powiatu zainteresowanych szkoleniem było kilkakrotnie mniej.

S

ekretarz gminy Jarosław Żaczek sądzi,
że większość zapisanych na szkolenie
przypuszczało, że jest ono obowiązkowe. Pęd do wiedzy cieszy, jednak należy wyjaśnić wszystkim, że obowiązkowe
są minimalne standardy, jakie muszą gospodarstwa spełnić, a o których mowa jest

na szkoleniu. Sam udział w nim obowiązkowy nie jest.
Szkolenie jest bezpłatne i trwa 4 dni. Faktycznie nosi nazwę „Spełnienie standardów
w dziedzinie ochrony środowiska, zwierząt
i konsumenta a uzyskanie dopłat bezpośrednich” (Cross Compliance).
Tak duża grupa zainteresowanych nie
może odbyć szkolenia jednorazowo, bo
organizator określił, że grupa nie może
być większa niż 30 osób. Z tego powodu w poniedziałek 17 grudnia kurs rozpoczęły dwie takie grupy - jedna ma
zajęcia w Urzędzie Gminy, druga w Gminnym Centrum Informacji. Kolejne grupy rozpoczną szkolenie 7 i 14 stycznia.
Zakres tematyczny szkoleń obejmuje zagad-

nienia dotyczące: perspektyw powiązania
płatności bezpośrednich z przestrzeganiem
przez rolnika zasad wzajemnej zgodności
(Cross Compliance), ochrony środowiska,
dobrej kultury rolnej i zdrowotności roślin;
zdrowia publicznego ludzi, zdrowia zwierząt oraz identyfikacji i rejestracji zwierząt;
dobrostanu zwierząt. W ramach szkolenia odbywają się też warsztaty z zakresu oceny dostosowania gospodarstwa
do wymogów wzajemnej zgodności.
Uczestnicy szkoleń otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, które może być
przydatne jako jeden dokumentów potwierdzających realizację przedsięwzięć określonych w planie rozwoju gospodarstwa niskotowarowego.
(mwk)
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Musicalowa Opowieść Wigilijna Bilboardy reklamują Łowicz
Na rogatkach Łowicza
przy głównych drogach dojazdowych od strony Łodzi, Skierniewic, Poznania
i Warszawy - stanęły w końcu cztery tablice reklamujące i zachęcające do odwiedzenia Łowicz hasłem
- „Łowicz choć na chwilę”.

Nie chodzi już nawet
o to, że pomocnice
świętego Mikołaja
- Mikołajki wjechały
na scenę
na hulajnogach
i że ścinki papieru,
którymi wokół bałwana
obrzucali się ubrani
w szaliki i rękawice
chłopcy, wyglądały
jak prawdziwy śnieg,
a cała ta scena
przywoływała tęsknotę
za mroźną,
śnieżną zimą.

ie chodzi też o to, że na
sali gimnastycznej łowickiej Szkoły Podstawowej
nr 4 zobaczyć mogliśmy 18 grudnia
m.in. taniec z szuflami do odśnieżania, czy taniec z bałwanem. Po
prostu organizatorom należą się
wielkie oklaski za każdy punkt przygotowanego programu, za to że publiczność podczas tej musicalowej
wersji Opowieści Wigilijnej Karola
Dickensa, bawiła się niczym w kinie
na kolejnej części Shreka.
Za „zamieszanie” odpowiedzialny był szkolny samorząd uczniowski wraz z opiekunami. Próby do
uwspółcześnionej wersji Opowieści
Wigilijnej trwały pod okiem Małgorzaty Dolińskiej i Karoliny Pierzchały około 2 tygodni. - Spotykałyśmy
się z uczniami po lekcjach - opowiada Małgorzata Dolińska. - Zdaję sobie sprawę, że czasu na przygotowania nie daliśmy sobie i im zbyt
wiele, jednak po pierwsze nie chciałyśmy zbytnio eksploatować obciążonych przecież nauką uczniów, po
drugie w naszej szkole trwały też
próby do programu zaprezentowanego podczas choinki miejskiej
i do jasełek, które wystawiane są
w czwartek. Nasze próby nie mogły
więc kolidować z pozostałymi przygotowaniami.
W przedstawieniu zagrali uczniowie klasy VIc i jedna dziewczynka z VIb. Szczególnie zabawny był
widok narratora anioła, który odwiedza skąpca Scrooga. Grająca
tę rolę Marysia Karczewska, przywołując przed oczy skąpca kolejne
świąteczne sceny, cały czas siedziała na stoliku, niczym podwórkowy
łobuziak machając nogami. W kolejnych odsłonach zobaczyć mogli-

N

aczelnik wydziału promocji łowickiego ratusza Artur
Michalak powiedział nam,
że wykonując prawie trzy miesiące temu zdjęcie na potrzeby bilboardu liczono, że tablice staną przy
drogach jeszcze przed listopadem.
Przyznał, że przeliczono się. Ustawienie każdej z nich zostało okupione długimi licytacjami dotyczącymi ceny posadowienia na
prywatnym gruncie, uzgodnień
z administracją dróg itp.
Wykonaniem i ustawieniem tablic o wymiarach 5 na 3 metry zajęła się na zlecenie ratusza Agencja
Zuan Przemysława Knery z Łowi-

N

Zanim zatańczyły, Mikołajki wjechały na scenę na hulajnogach. Taniec też wypadł okazale, m.in.
z uwagi na przytwierdzone do skarpet pompony.
w święta najważniejsze i popędził
do domu na Wigilię.
Na koniec Małgorzata Dolińska,
zgodnie z zapowiedzią, spytała publiczność, czy już wiedzą co jest
najważniejsze podczas świąt. Krystian z klasy Ib odpowiedział jako
pierwszy: w święta najważniejsza
jest rodzina.
Po przedstawieniu rozstrzygnięto organizowany także przez samorząd szkolny konkurs na najładniejszą kartę świąteczną. Wygrał
go Dawid Kacprzak z klasy Vb,
a wszystkie konkursowe kartki wysłane zostały - bardzo ładny gest do dawnych nauczycieli i pracowników szkoły.
(wcz)

Taneczne święta niczym z amerykańskich musicali. Zatańczył
nawet nestor rodziny, dziadek na pierwszym planie. W tej roli Filip Ziółkowski.
śmy przygotowania do świąt, w tym
ubieranie choinki, podwórkowe zabawy na śniegu, wreszcie zasiadanie do wigilijnej wieczerzy, wizytę

świętego Mikołaja, rozpakowywanie prezentów, a wszystko to oddane w formie tańca. Nic dziwnego, że
skąpiec zrozumiał wreszcie co jest

cza. Ratusz zapłacił za to zlecenie
18 tys zł.
Przypomnijmy, że na bilboardzie
znajduje się zdjęcie wykonane przez
łowiczanina, fotografika Michała
Sierszaka w czasie trzygodzinnej sesji, która odbyła się w ŁOK.
Znalazły się na nim dwie osoby:
znany łowicki przewodnik i konferansjer Eligiusz Pietrucha ubrany
w strój ludowy oraz elegancko ubrana absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego, finalistka konkursu
Miss Polski Nastolatek z 2004 roku,
Karolina Kowalska. Mają oni symbolizować tradycję, historię i kulturę
oraz urodę i witalność, a hasło „Łowicz choć na chwilę” ma zachęcić
przejeżdżających turystów do odwiedzenia miasta.
W przyszłym roku jak powiedział
nam Michalak, do ustawionych już
tablic dołączą kolejne cztery reklamujące tereny przemysłowe, przeznaczone pod inwestycje, jakie
miasto posiada pod wykup przy ul.
Prymasowskiej i Małszyce. (tb)

Przedświąteczne pociągi pojadą

zgodnie z rozkładem
Pojawiające się ostatnio
w mediach spekulacje na temat planowanego na okres
przedświąteczny strajku kolejarzy dementują sami zainteresowani.

P

ociągi nie zostaną zatrzymane na święta - powiedział nam
rzecznik prasowy spółki PKP
Przewozy Regionalne sp. z o. o. Łukasz Kurpiewski. O planowanym
strajku nie słyszeli również pracownicy z dworca PKP Łowicz Główny. - Nic nie wiem o żadnym strajku,
a przecież mnie by dotyczył - dowiedzieliśmy się na informacji kolejo-

wej. Pasażerom jednak zwracamy
uwagę, że niektóre pociągi - zgodnie z rozkładem - kursują inaczej
w okresie świątecznym.
Kolejowa Konfederacja Kolejowych Związków Zawodowych
poinformowała, że nie podjęła
żadnej decyzji w tej sprawie, co
więcej - nawet nie planowała akcji strajkowej w okresie przedświątecznym. - Trwa dialog społeczny
związków z pracodawcami, który
- mamy nadzieję - doprowadzi do
kompromisu - czytamy w oficjalnym stanowisku rzecznika prasowego spółki.
(mak)
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Koreańskie samochody dla policji
Dwa nowe samochody
marki KIA Cee’d
w wersji combi
i w nowych barwach
zostały przekazane
14 grudnia Komendzie
Powiatowej Policji
w Łowiczu.

J

eszcze tego samego dnia trafiły do
Ogniwa Prewencji Kryminalnej
w Kocierzewie oraz do Rewiru Dzielnicowych w Łowiczu, który obsługuje między

innymi gminę Łowicz. Samochody w połowie zostały sfinansowane przez samorządy
gminy Kocierzew i Łowicz. Przetarg na ich
kupno organizowała Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi.
Oba Cee’dy wyprodukowane zostały
w pierwszych zlokalizowanych w Europie
zakładach produkcyjnych Kia, położonych
w miejscowości Żilina na Słowacji.
Mierzący 4,2 metra Cee’d ma niezwykle
duży rozstaw osi (2 650 mm), a tym samym
największe w klasie wnętrze. Kompakt Kii
porównywany jest z takimi konkurentami
jak Ford Focus, WV Golf, Opel Astra czy
Toyota Corolla.

- Wyglądają na bardzo dobre, solidne i szybkie samochody. Mam nadzieję,
że będą nam dobrze służyły. Założenia
są takie, że po trzech latach odblaskowe
nalepki policyjne zostaną zdjęte, samochody będą sprzedane, a do policji trafią za dopłatą nowe samochody - powiedział nam zastępca komendanta łowickiej
policji Andrzej Rokicki. W ciągu kilku
najbliższych dni w nowych autach policyjnych zainstalowane zostaną nowe
radiostacje.
(mak)
Na zdjęciu: Nowy samochód KIA już
trafił na posterunek w Kocierzewie

Posterunek policji dla gminy
Pirat drogowy
zabił siebie i rodzinę
Gmina Bielawy

Bezpośrednią i jedyną
przyczyną wypadku
drogowego przy wiadukcie
w Krępie, w którym zginęły
trzy osoby, była szaleńcza
jazda Mariusza O.
kierującego samochodem
Audi A6.

T

o kolejny przykład śmierci na drodze
na własne życzenie. Na miejscu zginęły dwie pasażerki Audi, a kierowca zmarł na
rękach lekarzy, zanim jeszcze został przewieziony do szpitala. Po odnalezieniu we
wraku samochodu dokumentów kierowcy
oraz dwóch pasażerek okazało się, że zginęło małżeństwo Mariusz (39 lat) i Maria
O. (38 lat) z Białegostoku oraz ich kuzynka
Wioletta D. (lat 33) z Warszawy.
Jak doszło do wypadku? 27 września
około 20.10, a więc już po zapadnięciu
zmroku, kierujący Audi A6 39-letni Mariusz O., jadący od strony Łowicza w kie-

runku Łodzi, wymusił pierwszeństwo przejazdu dla jadących z przeciwka i uderzył w
nadjeżdżającego tira cysternę marki MAN,
kierowanego przez 49-letniego Czecha,
Antonina S. Z ustaleń policji wynika ponadto, że Audi wyprzedzało stojącą przed
wiaduktem od strony Łowicza kolumnę
samochodów.
Postanowieniem z 30 listopada tego roku
prokurator rejonowy Marek Kryszkiwicz
umorzył postępowanie w tej sprawie wobec stwierdzenia, że podejrzany Antonin S.
z Czech nie popełnił, w świetle zebranych
dowodów, zarzucanego mu czynu - wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym.
Drugą podstawą umorzenia jest przyjęcie, że faktyczny jego sprawca nie żyje,
a jest nim, w świetle dowodów, Mariusz O.
Z opinii biegłego z zakresu rekonstrukcji
wypadków i ruchu drogowego wynika, że
bezpośrednia i jedyną przyczyną wypadku
było nieprawidłowe zachowanie kierowcy
Audi. Nieżyjący sprawca jechał z niedozwoloną prędkością, nie zastosował się do
znaku „pierwszeństwo przejazdu dla nad-

Rozmowa w sprawie planowanego remontu budynku posterunku policji w Bielawach przeprowadzona 22 listopada pomiędzy
wójtem gminy Sylwestrem Kubińskim a zastępcą komendanta powiatowego policji Andrzejem Rojeżdżającego z przeciwka” i na zwężonym kickim przybrała nieoczekiwany
odcinku drogi pod wiaduktem nie ustąpił kierunek dla pierwszego z nich.
pierwszeństwa ciągnikowi siodłowemu
ie spodziewałem się takiej propozycji
MAN. Niedozwolona prędkość Audi zo- mówił na sesji Rady Gminy Bielastała ustalona w oparciu o zeznania trzech
wy 26 listopada wójt.
świadków wyprzedzanych przez Mariusza
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
O., zanim dojechał on do wiaduktu. Według
biegłego wynosiła ona powyżej 100 km/h. zaproponowała gminie Bielawy nieodpłatŚwiadkowie określili jej wysokość na: po- ne przejęcie w przyszłym roku budynku,
nad 150 km na godzinę, ponad 120 km i po- w którym mieści się komisariat. Budynek
nad 100 km. Im bliżej wiaduktu, tym Audi położony jest w pobliżu Urzędu Gminy, za
gminną biblioteką. Jest on własnością skarjechało wolniej, mimo wszystko za szybko
przynajmniej o 50 km na godzinę.
Jednocześnie biegły, na podstawie analizy czasowo-przestrzennej, wyliczył, że kierowca tira, dojeżdżając do wiaduktu, jechał
Mimo usilnych starań nie udało
z prędkością 69 km na godzinę. Przekro- się zakończyć w tym roku remonczył zatem dopuszczalną prędkość o 19 km. tu boiska w Bielawach.
Analiza ta wykazała jednak również, że nawet gdyby jechał z dozwoloną prędkością
rawie całą kwotę, 447.160 zł, zagwaran50 km, nie uniknąłby zderzenia. Przekroczetowaną na modernizację boiska gminnenie przez niego prędkości jest wykroczeniem
go w Bielawach, 5 grudnia radni gminy
drogowym. Odrębne postępowanie prowa- Bielawy przenieśli na przyszły rok. Dopiedzić będzie KPP Łowicz.
(eb) ro w czwartym przetargu udało się gminie

N

Boisko na przyszły rok

P

Brawura młodzieży przyczyną śmierci
Prokurator rejonowy w Łowiczu
postanowieniem z 30 listopada
przekazał sprawę wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym,
do którego doszło 19 września
w Trzaskowicach, do wydziału rodzinnego i nieletnich Sądu Rejonowego w Łęczycy.

P

rzypomnijmy, że na łuku drogi krajowej nr 14 w Trzaskowicach w gminie
Bielawy zginął 16-letni pasażer Renault
Megane, Damian S. z Piątku. Samochód
wypadł z drogi i prawie dosłownie owinął się wokół drzewa. Drugi z pasażerów
Renault Megane, również 16-letni Domi-

nik P. z Pokrzywicy, był ciężko ranny. Kierowca, 16-letni Michał Ch. z Piątku, nie
miał uprawnień do jazdy samochodem.
Samochód należał do jego ojca. Młodzież
bawiła się w nocy z rodzicami na weselu.
W trakcie wesela postanowili jednak, że
odwiedzą również zabawę taneczną w Bąkowie Górnym.
Sprawa została przekazana łęczyckiemu sądowi z uwagi na właściwość rzeczową, gdyż z dowodów zebranych w sprawie
wynika, że sprawcą wypadku jest nieletni
Michał Ch., który w chwili zdarzenia nie
miał ukończonych 17 lat. - Sprawca nieletni
za przestępstwo odpowiada w myśl ustawy
o postępowaniu w sprawie nieletnich, jak

bu państwa i pozostaje w administrowaniu
policji. Policja natomiast zastrzegłaby sobie
nieodpłatne użytkowanie trzech pomieszczeń. Wówczas ciężar remontów przejęłaby gmina, ale jednocześnie pozyskałaby trzy
pokoje na piętrze budynku oraz w suterenie,
ponadto plac i garaże na 3 samochody.
- Jesteśmy zainteresowani przejęciem,
choćby z powodu problemów lokalowych
w samym Urzędzie Gminy. Do budynku komisariatu moglibyśmy przenieść np. kancelarię tajną - mówi wójt Kubiński. Budynek
pochodzi z lat 70. i na razie nie wymaga
gruntownego remontu, ale docelowo gmina planuje jego termomodernizację, podobnie jak i samego urzędu. W przyszłym
roku niezbędne byłoby malowanie wewnątrz budynku.
(eb)

za czyn karalny, gdyż nie można mu przypisać winy - wyjaśnia prokurator rejonowy
w Łowiczu Marek Kryszkiewicz.
Za przekazaniem sprawy przemawiała również właściwość miejscowa, dlatego że właściwość sądu ustala się według
miejsca zamieszkania nieletniego. - Przeprowadziliśmy na miejscu zdarzenia niezbędne czynności procesowe i pozaprocesowe dla potrzeb przyszłego postępowania
sądowego i sprawa została przekazana według właściwości - dodaje prokurator. Sąd
zleci już przeprowadzenie opinii biegłego
z zakresu rekonstrukcji wypadków i ruchu
drogowego.
(eb)

wyłonić drugiego wykonawcę modernizacji
boiska gminnego, którym jest firma Return
z Sannik. Wcześniej wykonawcą inwestycji
wybrano Eko-Piec, ale po śmierci właściciela procedurę wszczęto ponownie.

Kilka razy przesuwano, za zgodą Urzędu
Marszałkowskiego, który dotuje inwestycję,
oraz Urzędu Zamówień Publicznych, termin zakończenia prac do wykonania jeszcze przed końcem roku. Ustalono ostatecznie, że całość prac ma zostać wykonana do
30 kwietnia 2008 roku. Wykonawca obawiał się bowiem szybkiego spadku temperatur poniżej zera. W grę wchodziło: nawiezienie ziemi, montaż oświetlenia, przyłącze
wodociągowe do nawadniania boiska, bieżnia, parking z kostki oraz remont trybun
i budynku z szatniami dla sportowców.
(eb)

Gmina Bielawy kupi działkę
Gmina Bielawy kupi cztery działki w Brzozowie w celu poszerzenia
istniejącej drogi dojazdowej do
łąk. Jednogłośnie zgodzili się na
to radni na sesji 5 grudnia.

D

otychczas rolnicy z Brzozowa ,posiadający łąki za rzeką Mrogą, korzystali z drogi dojazdowej biegnącej przez
park. Po sprzedaży, wiosną tego roku, dworu
wraz z parkiem w Mrodze, który jest wpisany do rejestru zabytków, droga przez park
została zamknięta. Wnioskował o to rów-

nież Wojewódzki Konserwator Zabytków.
Według nowej lokalizacji droga będzie biegła od strony zabudowań po dawnym „Herbapolu”, która wymaga poszerzenia oraz
urządzenia nowego odcinka.
Aby ten cel osiągnąć zakupione zostaną cztery działki: o pow. 223 m2 za
3.892 zł, 133 m2 za 2.222 zł, o pow. 1405 m2
za 10 tys. zł oraz o pow. 175 m2 za 1.246 zł.
Właściciele wyrazili zgodę na sprzedaż tych
działek. Dodatkowo gmina nabędzie nieodpłatnie działkę o pow. 0,0615 ha, która stanowi własność skarbu państwa.
(eb)
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Gmina Kiernozia

Podatki nieznacznie wzrosną

W

iększość stawek podatkowych
w gminie Kiernozia w przyszłym
roku będzie o 2,3% wyższa od stawek obowiązujących w tym roku. Dotyczy to podatku od środków transportu oraz
podatków od nieruchomości. Podatek rolniczy wzrośnie nieco mniej, bo podstawą jego naliczania będzie cena żyta wynosząca 34 zł za 1 q (w 2007 roku było to
33 zł). Wszystkie uchwały związane z podatkami Rada Gminy przyjęła na sesji
5 grudnia jednogłośnie.
Nowe stawki podatków od gruntów wynoszą: 0,44 zł za 1 m2 powierzchni związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 2,55 zł za 1 ha powierzchni pod
zbiornikami wodnymi, 0,10 zł za 1 m2 gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowa-

dzenie statutowej działalności organizacji
pożytku publicznego.
Stawki podatku od nieruchomości:
0,44 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, 10,89 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali przeznaczonych
pod działalność gospodarczą, 6,54 zł za 1 m2
w przypadku prowadzenia obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, 3,27 zł za
1 m2 lokali przeznaczonych na świadczenie usług medycznych oraz od pozostałych
nieruchomości.
Od podatku zwolnione są wszystkie budynki i lokale mieszkalne, nadto grunty i budynki przekazane na rzecz skarbu państwa
w zamian za emeryturę oraz grunty zajęte
pod zieleńce i parki ogólnodostępne.
(mwk)

Kiernozia

O monitoringu i gimbusie

R
Gimnazjaliści, choć chcieliby, aby traktować ich jak dorosłych, to jak dzieci czekają na prezenty i Świętego
Mikołaja. W świątecznym nastroju byli już 6 grudnia i nie pogardzili cukierkami, którymi tego dnia częstowali w
Gimnazjum nr 1 Mikołaje i Śnieżynki w czerwonych strojach.
(mwk)

Kiernozia

Dom Nauczyciela nadal komunalny
Radni gminy Kiernozia odrzucili wniosek najemców Domu Nauczyciela w Kiernozi o sprzedaż im
mieszkań i związanego z nieruchomością gruntu. Choć mieszkania
są tylko 4, temat wywołał emocje.

N

ajemcy zwrócili się z wnioskiem
do wójta, uzasadniając chęć wykupu
mieszkań koniecznością przeprowadzenia
prac remontowych. Wymieniali potrzebę ocieplenia budynku, wymiany rynien,
naprawy komina. Sygnalizowali tez problem wydostawania się dymu z kotłowni
na klatkę schodową, co jest niebezpieczne
i wymusza też konieczność naprawy usterki
w kotłowni i odnowienia klatki schodowej.
W Domu Nauczyciela mieszkają czynni nauczyciele: pochodzące spoza gminy
nauczycielskie małżeństwo polonistów
pracujące w szkole podstawowej, nauczyciel angielskiego pracujący w gimnazjum,
również spoza gminy, oraz pochodzące
z terenu gminy dwie nauczycielki techniki i plastyki.

Wójt Zenon Kaźmierczak mówił, że zbycie majątku komunalnego leży w kompetencjach Rady Gminy i wniosek przedstawił na
sesji 31 października.
Radny Wiesław Bogucki, zabierając wtedy głos, pytał, czy budynek w ogóle nadaje się do zamieszkiwania, skoro jest w nim
tyle wad? Na to mieszkający w nim radny
Marek Radaszkiewicz odparł: - Pan sobie
kpi z ludzi. Zapraszam, pokażę.
Wójt wyjaśnił, że usterka w kotłowni
ma być usunięta przez ekipę, która dokonywała przeglądu kotłowni w Urzędzie
Gminy i Domu Nauczyciela. Dodał też, że
nieprawdą jest, że gmina w budynku tym
nic nie robi, bo kilka lat temu wymieniono
w nim okna, przeprowadzono remont dachu. Czynsz za lokale nie jest wysoki,
a klatka schodowa może być malowana
co roku.
Radny Daniel Krystecki przyznał, że jeśli
są usterki, to gmina musi je usunąć, jednak
sprawa sprzedaży to problem, nad którym
trzeba się dobrze zastanowić. Był zdania, że
część nauczycieli pracuje w Kiernozi, dla-

tego że ma tu mieszkania. Wyzbywając się
tych lokali, gmina może w przyszłości mieć
problem braku nauczycieli. Nikt z obecnych
na sesji nie odnosił się do tego.
Radaszkiewicz, zabierając ponownie
głos, przypomniał, że temat sprzedaży tych
mieszkań przed rokiem wywołał radny Wiesław Bogucki. Radny Zygmunt Dylik był
zdania, że nie ma nad czym dyskutować,
bo projekt uchwały na sesję Rady Gminy
wnosi wójt lub grupa radnych, a tego nie
uczyniono.
Innego zdania był wójt Zenon Kaźmierczak i przewodniczący Stanisław Stańczak.
Wójt mówił, że radni muszą podjąć decyzję, bo pismo wpłynęło 14 września i trzeba na nie udzielić odpowiedzi. Ostatecznie
14 radnych było przeciwnych sprzedaży lokali, radny mieszkający w Domu Nauczyciela wstrzymał się od głosu.
Jak się dowiedzieliśmy, najemcy Domu
Nauczyciela decyzję radnych przyjęli ze
zrozumieniem. Usterka w kotłowni, która
była dla nich najbardziej palącym problemem, została już naprawiona.
(mwk)

Mikołaj był w szkole w Jamnie
M

Do Mikołaja ustawiła się kolejka, ale nikt nie odszedł bez prezentu.

ikołajkowe święto w Szkole Podstawowej w Jamnie, 6 grudnia, przebiegło pod znakiem słodkości. Uczniowie bowiem otrzymali słodycze ufundowane przez
Cadbury Wedel w Warszawie. Maluchom
z klas I - III prezenty wręczył sam św. Mikołaj. Następnie dzieci brały udział w konkursach i zabawach zorganizowanych przez
wychowawczynie. Spotkanie mikołajkowe
zakończył słodki poczęstunek przygotowany
przez rodziców. Zgodnie z tradycją tej uroczystości przybyły do szkoły na spotkanie
z Mikołajem również małe dzieci z okolicznych wiosek. - Mamy nadzieję, że to zachęci przyszłych pierwszaków do uczęszczania
do naszej szkoły - mówi dyrektor Marzanna Kujawiak
Natomiast uczniowie klas starszych udali
się w tym dniu do Łowicza do kina Fenix,
gdzie obejrzeli film o wojowniczych żółwiach Ninja. Wycieczka zakończyła się zajadaniem pizzy w jednej z łowickich pizzerii.
(eb)

adny Marek Radaszkiewicz pytał 5
grudnia na sesji Rady Gminy w Kiernozi o możliwość pozyskanie przez
gminę nowego gimbusa. - Już w 1999 roku,
jak likwidowaliśmy małe szkoły, mieliśmy
nadzieję, że otrzymamy autobus - mówił w
odpowiedzi wójt Zenon Kaźmierczak. Racjonalna sieć szkół miała być wtedy jednym z ważniejszych warunków na otrzymanie autobusu. Gmina od tego czasu co
roku do Ministerstwa Edukacji Narodowej
składa wniosek o dotację na autobus, ale do
tej pory nie udało się jej otrzymać.
Wójt wyjaśniał jednak, że jeden autobus
na dowóz dzieci do szkoły to i tak za mało,
bo dzieci dowożone są dwoma autobusami.

Gdyby nawet gmina go posiadała, i tak byłaby konieczność korzystania z usług przewoźnika. Własny autobus w porównaniu
z wynajętym byłby jednak o tyle lepszy,
że zawsze byłby do dyspozycji gminy, czy
to w przypadku wyjazdu dzieci na zawody
sportowe, czy to np. przy organizacji wyjazdów na basen.
Wójt Kaźmierczak wspomniał też o zakończonych niepowodzeniem staraniach
o dotację na monitoring Szkoły Podstawowej w Kiernozi. Chodziło o program ministerialny, w ramach którego miasto Łowicz
dostało dotację na monitoring w szkołach
podstawowych i gimnazjach. Wniosek
z gminy Kiernozia został odrzucony. (mwk)
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Tak będzie przy Koziej

T

Budynek, który ma powstać przy Koziej prezentuje się imponująco.

rzykondygnacyjny budynek w całości pod wynajem ma powstać w ciągu roku na działce przy ulicy Koziej w
Łowiczu. Parterowa część budynku, który będzie stał naprzeciwko łowickiej siedziby banku PKO BP, ma mieć charakter
handlowy, góra ma być przeznaczona na
usługi (biura, kancelarie itp) lub prywatne mieszkania.
Warszawska spółka deweloperska Awaco, która już wiosną przyszłego roku chce
rozpocząć budowę, przedstawiła wstępny

wygląd budynku. Będzie on usadowiony na fundamentach w kształcie litery C.
Główny front budynku będzie od strony
Koziej. Zarówno od strony ulicy Podrzecznej, jak też od ulicy Sybiraków, front budynku będzie zakrzywiony, żeby naturalnie „wprowadzać” ruch w te ulice.
Kubatura budynku posadowionego na działce o łącznej powierzchni
1.264 m 2 ma wynosić nieco ponad
2 tys. m2. - Będzie to chyba najmniejszy
budynek, jaki aktualnie budujemy. Specjalizujemy się w budowie dużych centrów handlowych - powiedział nam prezes spółki Aleksander Walczak. (mak)

Hotel i nie tylko w dawnym Ekonomiku
Dwugwiazdkowy hotel na ok.
50 miejsc, pomieszczenia biurowe
i bank - Janusz Mostowski, właściciel firmy Budowa sp. z o.o.,
zdradza nam, co będzie mieściło się w remontowanym właśnie
przez jego firmę budynku przy ul.
Podrzecznej, zajmowanym dawniej przez liceum ekonomiczne.
Gmach ma zostać oddany do użytku pod koniec przyszłego roku.

B

udynek stał przez kilka lat niewykorzystywany i z roku na rok popadał w ruinę. W 2001 roku został zakupiony od łowickiego starostwa przez
firmę Inwestor, należącą do żony Janusza Mostowskiego. I pod tym szyldem
w 2006 roku rozpoczął się tam remont.
W międzyczasie posiadaczem budynku stała się firma Budowa.
Mostowski nie ukrywa, że remont
150-letniego gmachu nie należy do prostych. Obiekt jest zabytkowy i wszystkie
prace musiały zostać zaplanowane i przeprowadzone w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. W czasie
przygotowań i samego remontu znaleziono
w budynku dodatkowe, wcześniej nieznane elementy historyczne, które należało zinwentaryzować i zabezpieczyć. Wymusiło to
nawet decyzję o okresowym wstrzymaniu
prac w zachodniej części gmachu, wydaną
wiosną 2006 roku. W budynku odkryto też
m.in. fundamenty wykonane w przeważającej części z wielkich kamieni, które nie
są ze sobą w ogóle zespolone. Prawdopodobnie stały na nich w tym miejscu jeszcze
konstrukcje dużo wcześniejsze, może XVIlub XVII-wieczne. Poza tym, ku zaskoczeniu remontujących, XIX-wieczni murarze,
którzy stawiali ściany, budowali wbrew
sztuce murarskiej i nie zespalali ich ze sobą.
W praktyce każda z nich stała oddzielenie m.in. ten fakt wymusił rozebranie dużej części budynku, oprócz frontowej ściany.
W tej chwili prace w tej części budynku idą pełną parą, wykonywane są prace
adaptacyjne, instalacyjne, elektryczne, rozprowadzana jest sieć centralnego ogrzewania. Roboty te do kwietnia 2008 będą zakończone. Jedynie prace na poddaszu oraz
w zachodniej połowie pierwszego piętra
będą jeszcze dalej prowadzone. Prace wykończeniowe, np. malowanie elewacji od
strony zachodniej, będą realizowane późną
wiosną, a to z tego względu, jak podkreśla
Mostowski, by przekonać się, że na zacho-

Gmina Bielawy

Wzrosną opłaty
za wodę i ścieki

O

d Nowego Roku wzrosną nie tylko
podatki, ale również taryfy za wodę
w gminie Bielawy. Radni na sesji
5 grudnia przyjęli podwyżki jednogłośnie.
Dla odbiorów indywidualnych stawka wynosi 1,43 zł + VAT za metr sześcienny wody,
dotychczas stawka wynosiła 1,40 zł. Za wodę
pobieraną do celów produkcyjnych trzeba
będzie od 1 stycznia zapłacić 2,56 + VAT za
metr sześcienny wody, jeszcze w tym roku
obowiązuje stawka 2,50 zł.
(eb)

Gmina Bolimów

Wyższe, ale nie najwyższe

O

5 złotych w porównaniu do stawki
z roku poprzedniego, podniesiony został podatek rolny w gminie Bolimów.
Wspólną propozycję wójta i Rady Gminy,
radni przyjęli na sesji w czwartek 29 listopada.
Tegoroczna stawka Głównego Urzędu Statystycznego, służąca do ustalania stawek podatków, zaskoczyła swoją wysokością wszystkie
samorządy. GUS ustalił, że wynosić ona będzie 58 zł 29 gr za kwintal żyta. W ubiegłym
roku gmina Bolimów miała stawkę 30 złotych, w tym roku zdecydowała się ją podnieść, jednak i tak jest ona dużo niższa od ustalonej przez GUS - wynosi 35 zł.
(wcz)

Utwardzają drogę w Ziemiarach

Z

akończono utwardzanie 1,5 - kilometrowego odcinka drogi gruntowej w Ziemiarach. Żwirowa dotąd droga została
wyrównana i utwardzona ubitym destruktem
asfaltowym, dzięki czemu naprawiony został najgorszy odcinek, po którym, w czasie
wiosennych i jesiennych opadów, trudno
było przejechać. Koszt prac wyniósł około
60 tys. zł. Nie jest to ostatnia tego typu droga, którą gmina będzie w najbliższym czasie naprawiać. Na początku przyszłego roku
podobne zabiegi czekają drogi w Kolonii
Wola Szydłowiecka, Jasionna Parcel i w Bolimowie - koniec ulicy Senatorskiej. (wcz)

Wkrótce wyniki kontroli w PZD

D

Zniknęły już rusztowania, odnowiony budynek widać w całości.
wanej zabytkowej ścianie nie ma żadnych
pęknięć ani rys.
Inwestor nie ukrywa, że ma sprecyzowane plany dotyczące budynku przy ul.
Podrzecznej, choć podkreśla, że nie może
jeszcze mówić o konkretach, bo w wielu
sprawach prowadzone są nadal rozmowy.
- Na poddaszu powstanie hotel. Myślimy
o standardzie dwu- lub trzygwiazdkowym,
choć bliżej jesteśmy tego pierwszego wariantu, ze względu na większą ilość miejsc,
czyli ok. 50, a nie 30 - mówi nam - Pokoje będą jedno- i dwuosobowe. Prowadzenie hotelu będzie oddane jednej z sieci hotelarskich.
Na potrzeby gości zostanie zamontowana w budynku winda, kwestia ich wyżywienia będzie zlecona firmie cateringowej. W części I piętra będzie mieściła się
przychodnia lekarska. Parter we wschodniej części ma być zaadoptowany pod potrzeby banku, w zachodniej części będzie
wykorzystany na pomieszczenia dla recepcji, konferencyjne oraz biurowe, wy-

żej powstaną pomieszczenia usługowe
i mieszkaniowe.
Budynek nie będzie mógł funkcjonować bez parkingu. Właściciel budynku
powiedział nam, że goście hotelowi będą
mogli skorzystać z miejsc parkingowych
przewidzianych na podwórzu gmachu,
będzie tam można wjechać przez główną bramę. Dodatkowe miejsca parkingowe, jak i wjazd, powstaną od strony projektowanej ulicy przez Błonia, która jest
przewidziana do realizacji w roku 2008.
Termin oddania całego obiektu to grudzień 2008.
Janusz Mostowski mówi, że podjął wyzwanie remontu budynku na Podrzecznej
z miłości i troski o miasto, bo oprócz tego,
że jest to interes, chciał od początku, by ulica Podrzeczna dzięki remontowi odzyskała swój blask i rangę. Z pewnością będzie
to obiekt, który nada wysoką rangę jednej
z ciekawszych, historycznych ulic Łowicza, jaką Podrzeczna jest .
(tb, mb)

o końca grudnia sporządzony ma zostać protokół z kontroli, jaką pracownicy starostwa przeprowadzili w podległym mu Powiatowym Zarządzie Dróg.
Kontrola dokonana została na wniosek starosty Janusza Michalaka, w związku z podnoszoną podczas posiedzeń komisji Rady
Powiatu sprawą niejasności w przekazaniu
kostki chodnikowej dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Wiciu, o czym pisaliśmy na łamach NŁ kilkakrotnie. Kontrola nie ograniczała się tylko do sprawy tejże kostki. Miała charakter kompleksowy, a skierowane do
niej zostały: pracownica wydziału finansowego, specjalistka od zamówień publicznych i pracownica wydziału organizacyjnego starostwa. Wyniki poznamy na początku
przyszłego miesiąca.
(wcz)
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zakończone stożkowe kolce. Gdy wykonamy już takich
zawiniętych kolców 10 - 15, rozpoczynamy nawlekanie ich na nitkę. Pierwszy krążek zwijamy na cztery
i zawiązujemy na nim nitkę, kolejne kawałki papieru nawlekamy na nitkę, przekłuwając je w centralnym miejscu. Nawarstwiając się ,zaczynają one tworzyć charakterystycznego jeżyka.
W przypadku kalinki wycięte koło
Według łowickiej
dzielimy - przecinając nożyczkami na osiem części. Należy uważać, aby
tradycji choinka była
nie dociąć do środka koła. Następubierana dopiero
nie rozdzielamy płatki. Przystępujemy do ich zakręcania. Między palec
w dniu Wigilii.
wskazujący jednej ręki a kciuk druZwyczajowi temu
giej ręki chwytamy jeden płatek w
hołduje się do dziś
połowie. Oba palce mamy skierowane do środka płatka. Skręcamy pław domu Zofii Siekiery,
tek tak, jak przy zawijaniu cukierka.
twórczyni ludowej
Skręcamy w ten sposób osiem
z Karnkowa w gminie
płatków w kole. Czynność powtarzamy w każdym kole. Nawlekamy
Chąśno.
mulinę lub kordonek na grubą igłę
podwójnie, na końcu zawiązujemy
radycje ludowe są tu żywe
grupy supeł. Nawlekamy na nitkę
dzięki kultywowaniu ich
ścinek bibuły, formując go w kulprzez kolejne pokolenia. Zokę. Na tę kulę nawlekamy pierwszy
fia Siekiera umiejętności przejęła
przygotowany płatek i przygniatamy
od swojej mamy, Walerii Białkowdo kulki. Kolejne płatki możemy naskiej. Dziś wystawia swoje pająki
wlekać po dwa lub trzy, aby łącznie
i ozdoby choinkowe na kiermaszach
kalinka składała się z 10 - 15 płatków,
i warsztatach, zdobywa nagrody m.in.
aż będzie pełna i będzie przypomiw Konkursie Polskiej Sztuki Ludonała bombkę. Rozdzielamy nitkę na
wej w Częstochowie. Sama przekadwie części i jedną z nitek odcinazuje tradycje ludowe synowej Lilii,
my na wysokości około 10 cm. Na
haftującej koszule i wełniaki stroju łopozostałej dłuższej nitce z igłą nawickiego oraz wnuczce Joannie, któwlekamy ścinek bibuły i ściągamy
ra tańczy w zespole „Blichowiacy”
w środek kalinki, aby płatki stwoi młodszej Marlenie.
rzyły kule. Odcinamy drugą nitkę
Wcześniej, przed Wigilią, kobiei wiążemy supeł, mocno ściskając,
ty i dzieci zajmowały się tworzea następnie drugi supeł na końcu niniem ozdób, które na niej w tym dniu
tek, aby powstała pętelka do powiebyły zawieszane. Drzewko stawiano
szenia kalinki na gałązce świerku.
w izbie, w której toczyło się codzienDrzewko najczęściej nie było
ne życie. Było ono głównym elementem wystroju takiego pomieszczenia, Wnuczki (od prawej) Joasia i Marlena z ochotą siadają z babcią Zofią Siekierą do robienia ludowych ozdób choinkowych. Każda oświetlone z obawy przed zaprószeniem ognia od świeczki. Kilka
w jego cieniu odbywała się kolacja z nich ma swój strój łowicki z haftami Lilii Siekiery.
z nich umieszczano jednak na gawigilijna, wręczanie prezentów.
- Według mnie najpiękniejsze, ale jednocześnie naj- łązkach za sprawą spinaczy. Przy choince zapalano
Okres poprzedzający Boże Narodzenie był czasem, chy w koszyczkach wykonanych z papieru. Wszystko
gdy z myślą o świętach zmieniano wystrój wnętrza opinały girlandy łańcuchów wykonanych ze słomy bardziej pracochłonne, były jeżyki oraz kalinki. Oby- zimne ognie.
Choinka nie była jednak najważniejsza w łowickiej
chałupy. - Pamiętam, jak mama siadała w tym czasie i bibuły, które można odnaleźć także jako elementy dwie ozdoby pochodzą z łowickich pająków - dodaje
nasza rozmówczyni. To jedna z najpopularniejszych chacie. Na kilka dni przed świętami zabierano się za
do wycinanek - sięga pamięcią do lat dziecięcych pani w łowickich pająkach.
Łańcuch zawieszany w Łowickiem na choinkach i najbardziej charakterystycznych ozdób łowickich. gotowanie i pieczenie ciast. Na stole, przykrytym biaZosia. Wielkanocne wycinanki już się zniszczyły, były
więc zastępowane nowymi. Wieszano także nowe pa- był prosty do wykonania. Przy jego powstawaniu wy- Wykonuje się ją z bibuły wyciętej w kształcie koła łym obrusem z sianem ułożonym pod nim, musiało
jąki, stawiano przy ołtarzykach nowe kwiaty z bibuły. korzystywano prostą bibułę (niekarbowaną) w róż- o średnicy ok. 10 - 12 cm, papieroska - czyli zwiniętego wszak stanąć 12 potraw. - Do kolacji wigilijnej zasiaWszystko to robiono, by chata na Wigilię i Boże Naro- nych kolorach, czasem watę, z której wykonywano w rurkę kolorowego papieru o długości ok. 10 cm oraz damy, kiedy na niebie pojawi się pierwsza gwiazda dzenie nabierała charakteru świątecznego.
kulki, słomę (rurki - nieprasowaną), długie nitki. Sło- nitki. Wycięty krążek składamy na cztery części, naci- mówi pani Zosia. Przy stole śpiewano kolędy, a o półOczywiście chata była sprzątana, myta, gospodarz mę cięto na odcinki ok. 2 cm, bibułę - w prostokąty namy do środka, na głębokość ok. 4 cm, by powstało nocy kilka kilometrów trzeba było, często w śniegu po
musiał zadbać, by w Wigilię stanął w niej snop niewy- o wymiarach 5 cm na 6-7 cm. Potem prostokąty te 8 lub 12 oddzielnych płatków, im więcej tym wygląd kolana, maszerować na pasterkę. Twórczyni z Karnkowa pamięta, że tylko raz nie doszła do kościoła, kiedy
młóconego zboża - na szczęście. Jego obecność pod- wyginano w dość ciasne harmonijki. Tak przygoto- będzie efektowniejszy.
Do tego momentu jeżyka i kalinkę wykonuje się po- musiała wrócić z drogi z siostrzeńcem. Cała wieś wrakreślała łączność rolniczej rodziny z przyrodą i zależ- wane elementy nawlekano na przemian na długą nitność od matki natury. Po kolacji snop był wynoszony kę z igłą. - Najładniejsze były łańcuchy wykonywane dobnie. W przypadku jeżyków następnie smarujemy cała po pasterce do domu najczęściej pieszo, na godzido obory i karmiono nim zwierzęta.
z różnokolorowej bibuły, nawiązywały do łowickich krawędzie jednego płatka bibuły klejem i zakręcamy nę 2 - 3 w nocy.
Dziś już niemal wszyscy samochodami, ale na pasterOzdoby wieszane na choinkach w domach na ło- pasiaków. Dzisiaj dominuje raczej jeden kolor - mówi na ostro zakończonym patyczku. Taką czynność powtaEliza Błaszczyk
rzamy na każdym płatku wyciętego koła, tworząc ostro ce są.
wickiej wsi wykonywane były z ogólnie dostępne- twórczyni ludowa.
go materiału, przede wszystkim z kolorowego papieru i bibuły.
Jak to samemu zrobić
Duża część ozdób, były to oddzielne elementy
z wykonywanych pająków. Dotyczy to łańcuchów
Na choinkę trafiały również koszyczki. Ozdobę tę
czy popularnych jeżyków i kwiatów z bibuły, wyko- można było wykonać na wiele sposobów. Były one
nywanych na podobieństwo kul mających przypomi- splatane z kawałków pociętego papieru, są także wynać szklane bombki, podpatrywane w bogatszych do- konane z jednego kawałka, prostsze, dawniej bardzo
mach mieszczan.
popularne. Wykonuje się je z prostokątnego kawałka
Jednak choinka dekorowana ozdobami z bibuły, papieru o wymiarach np. 9 na 14 cm. Składamy go na
stojąca w łowickiej drewnianej chacie, wcale nie była pół, białym kolorem do wewnątrz. Następnie zgięty
uboższa - była wielobarwna, wisiało na niej wiele róż- grzbiet nacinamy prostopadle do krawędzi w odstęnych ozdób. - Już w klasie piątej szkoły podstawowej pach po ok. 0,5 cm, na głębokość 5 cm. Po wykonapotrafiłam sama ubrać całą choinkę. Mama tylko pie- niu nacięć papier należy rozłożyć, powstałe zgięcie
kła ciasteczka z dziurką, aby przewlec nitkę i trafiały po złożeniu powinno pozostać. Sklejamy krawędzie
one na choinkę - dodaje pani Zofia. Wśród wykona- naciętego papieru. Powstaje nam rurka, doklejamy
nych samodzielnie ozdób wieszano słodycze w kolo- do niej jeszcze pałąk o długości ok. 10 cm, by możrowych błyszczących ozdobach, małe jabłuszka, orze- na było zawiesić koszyczek na choince.
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Tym razem bez karpia
O przedświątecznej
atmosferze
i przygotowaniach
do Wigilii nad Bosforem
pisze z Turcji głownianka,
Agata Owczarek

ziś 20 grudnia. Tego dnia muzułmanie obchodzą swoje drugie najważniejsze święto religijne
w roku - Kurban Bayrami. Tradycyjne rodziny tureckie zabiją z tej okazji barana i rozdają jego mięso potrzebującym. Turcy w tym
czasie odwiedzają się wzajemnie i wspólnie ucztują przez cztery dni. Kurban Bayrami wypada co roku w innym czasie. W tym
roku święto to wyjątkowo zbiega się z Bożym Narodzeniem. A zatem i muzułmanie,
i chrześcijanie przezywają szczególny
dla siebie czas świąt.

D
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Po mszy
wspólna herbatka
Tradycją jest spotkanie przy herbacie
i ciastku po każdej mszy (klasztor stawia). Te
spotkania mają nieocenioną wartość. MatkiPolki wymieniają poglądy odnośnie stambulskich szkół, do których muszą wreszcie
posłać swoje dzieci. Ksiądz dzieli się odkryciem, że na tacy podczas mszy angielskiej
znaleziono prawdziwą pięciozłotówkę. „Starzy” radzą „nowym”, jak nie zginąć w mieście, a studenteria wymienia wrażenia z uniwersytetów i ostatnio odbytych podróży.
W tym właśnie gronie już od kilku niedziel
powraca temat świąt. Dla stałych bywalców
co prawda nadchodzi czas powrotu do domu,
ale mimo wszystko zostaje nas jeszcze całkiem sporo - zdeterminowanych przeżyć ten
czas...świątecznie. Nagle ogromnego znaczenia nabierają takie oczywiste, wydawałoby się, kwestie. Ci, którzy zostają, łączą się
w mniejsze i większe grupy, wspólnie szukając pomysłu na „wigilijny stół”. Dla wielu,
z braku laku, będzie to prawdopodobnie biurko w akademiku.

Anioły w Polonezkőy

Jagnię i choinka
W markecie choinka sąsiaduje z ofertą
żywego (jeszcze) jagnięcia za ok. 700 zł.
Tureccy studenci już dawno wykupili bilety, by dotrzeć na ten czas do domu - jedni
autobusowe, inni, ze względu na rozpiętość
Turcji, lotnicze. My, jak większość zagranicznych studentów, zostajemy w Stambu- Chwila zadumy nad życzeniami wypisywanymi na własnoręcznie wykonanych kartkach świątecznych. Agata wyśle je
le, żeby tu wspólnymi siłami odtworzyć ro- m.in. do swych najbliższych w Głownie. Ma nawet choinkę, choć bardzo skromną.

Z inicjatywy sióstr zakonnych odbyło się
już wigilijne spotkanie z aniołami i prezentami dla dzieci w Polonezkőy - polskiej wiosce założonej w XIX wieku, gdzie do dziś
mieszkają Polacy.
Teraz dopiero przekonaliśmy się, ile radości może sprawić wiadomość „BĘDZIE PASTERKA”- po polsku, z kolędami, późnym
wieczorem... Tutaj cieszy każdy szczegół -

Kaplica pw. św. Maksymiliana Kolbe w Stambule - tuż przed polską mszą.
dzimą tradycję. Okoliczności przyrody są liście uparcie trzymają się na drzewach,
co najmniej mało świąteczne. Pogoda bar- a trawa wcale nie chce żółknąć. Śniegu
dziej przypomina październik niż grudzień, ani widu. Tylko długie wieczory i dekora-

Kiedyś było to centrum chrześcijańskiego świata, ale potem przyszły tureckie podboje i Konstantynopol stał się Stambułem. Na zdjęciu jego meczety widziane od strony Bosforu.
cje w centrach handlowych przypominają,
że święta jednak idą... A my, w polonijnym
towarzystwie, od dawna już zastanawiamy
się, jak wyjść im naprzeciw - bez porządnej
choinki ani nawet karpia.

Polska oaza w Stambule
Szczęściem dla nas, z początkiem XIX
wieku przy najbardziej ruchliwej ulicy Stambułu włoscy bracia franciszkanie wybudowali kościół, który z biegiem czasu stał się

oazą polskości. Dziś czterech z siedmiu tutejszych duchownych to Polacy, a jedna
z czterech mszy niedzielnych, obok włoskiej,
angielskiej i tureckiej, odbywa się w języku
polskim - w skromnej bocznej kaplicy pw.
Maksymiliana Kolbe. Co niedziela kaplica
ta zapełnia się częściowo stałymi bywalcami, tj. pracownikami konsulatu i żołnierzami NATO oraz ich rodzinami, a częściowo
przyjezdnymi, którzy znaleźli się tam szczęśliwym trafem.

wysłany z Polski barszcz biały w proszku
i kilka suszonych grzybów, produkcja kartek
świątecznych na własną rękę (tutaj nie ma takich w sprzedaży), malutka choinka służąca
za dekorację w mieszkaniu przez cały rok,
opłatek rozprowadzany w kościele, śpiewnik z pieśniami adwentowymi... Są też, i owszem, pewne trudności do przezwyciężenia
- np. jak upiec ciasto, skoro nie ma piekarnika? Czy ryby z Morza Czarnego mogą godnie zastąpić karpia? Czy ktokolwiek, prócz
Babci, jest w stanie zmierzyć się z pierogami
z kapustą i grzybami? Wreszcie czy Mikołaj
znajdzie drogę nad Bosfor?
Te i inne dylematy sprawiają, że w gruncie rzeczy święta zapowiadają się barwnie
i intensywnie. Tym razem nie mamy nad sobą
odgórnego przymusu świątecznych przygotowań (na które nieraz każdy z nas narzekał), ale szczerą wewnętrzną chęć wskrzeszenia świątecznej, jak najbardziej domowej
atmosfery. To właśnie dzięki temu, na przekór otoczeniu, Boże Narodzenie jest w tym
roku wyjątkowo wyczuwalne. Zapewne wyjątkowo odczujemy też, jak duże znaczenie nadaje świętom obecność najbliższych,
migoczące lampki na choince i świąteczne
przeboje w radio. Głownianom (i sprzymierzonym) życzę, żeby mogli się o tym przekonać na miejscu!
Agata Owczarek
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Bajkopisarka z Ekonomika
Pochodzi z Chełmna,
jednak dziś mieszka
i pracuje w Łowiczu.
Pisze bajki dla dzieci
i jest badaczką literatury
dziecięcej. Z Danutą
Gierczak-Uczciwek,
nauczycielem bibliotekarzem
z łowickiego Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 4,
rozmawiamy
o jej bajkopisarskiej pasji,
o literaturze
dla najmłodszych i o tym,
jak ważna jest książka
w prawidłowym rozwoju
dziecka.

kształt jeżyka. Jeśli mowa była w niej o kolcach, na stronie umieszczony był materiał
imitujący szczecinę, aby dziecko mogło ją
poczuć - tłumaczy. - Jakiś czas temu jedno
z wydawnictw nosiło się z zamiarem wydania książeczki smakowej. Dziecko, czytając
wiersz „Na straganie w dzień targowy...”,
mogłoby smakować kolejne, pojawiające
się w nim warzywa. Zrezygnowano jednak
z tego pomysłu, gdyż koszty przedsięwzięcia
byłyby zbyt duże.
Koniec studiów nie oznaczał końca pisania bajek. Pani Danuta mówi, że najpierw

go czytelnika, niczym zefirek z treści bajki, muskający łupinkę tytułowego kasztanka. Czytanie trwa minutę, może trochę
więcej, a człowiek czuje się dziwnie spokojny i odprężony.
Pani Danuta tłumaczy, że takie króciutkie bajki przeznaczone są dla dzieci do 3 lat.
Ich czytanie może być połączone z masażem dziecka. Dzięki temu maluchy - nawet
te z problemami emocjonalnymi - potrafią
się uspokoić i zrelaksować.
- Czasami zdarza się, że dzieci mają
problemy z moczeniem się, bądź z zasypia-

które rodzice nie zwracają uwagi. A przez
bajkę, której bohater stracił ukochanego
kotka, dziecko widzi, że rodzicowi też jest
przykro, że się przejmuje, że nie bagatelizuje problemu. Pani Danuta uważa, że
w takich sytuacjach nie powinno się od
razu kupować dziecku nowego zwierzątka. Trzeba nauczyć malca radzić sobie z
emocjami, zamiast rekompensować stratę
kupnem czegoś nowego. Istnieje bowiem
poważne ryzyko, że potem w dorosłym
życiu taka osoba radzić sobie będzie ze
stresem i problemami tylko w jeden spo-

Z

apraszamy do lektury bajek Danuty Gierczak-Uczciwek. Nasza
kolejna debiutantka-bajkopisarka
pochodzi z Łowicza. Jak sama przyznała,
jej marzeniem jest pisać bajki, które będą
bawiły, wzruszały i bez których dziecko
nie zaśnie, dopóki nie pozna zakończenia.
Przedstawiamy trzy historyjki - o wędrującym kasztanku, trudnym wyborze imienia dla jeża i o szkole latania dla biedronki. Notkę takiej treści znaleźć można na
stronie internetowej kulturaonline.pl, zajmującej się ogólnie pojętą kulturą, w tym
prezentowaniem debiutów pisarskich młodych, zdolnych ludzi. Obok notki widnieje
zdjęcie sympatycznej, czarnowłosej osoby,
z charakterystycznie przyciętą grzywką,
w której to osobie uczniowie łowickiego
Ekonomika, pewnie nie bez zaskoczenia,
rozpoznaliby swoją bibliotekarkę.
Kiedy pytamy bajkopisarkę o tę sferę jej
działalności, milknie zaskoczona i długo zastanawia się, czy chce, aby Łowicz poznał
ją od tej strony. Pochodzi z Chełmna, miasta za Toruniem, położonego na dziewięciu malowniczych wzgórzach. Studiowała
w Bydgoszczy, najpierw bibliotekarstwo
i informację techniczno-naukową. Potem
podjęła studia uzupełniające w Toruniu,
specjalizacja - bibliotekoznawstwo i czytelnictwo dziecięce. I tym chciałaby się kiedyś
zawodowo zajmować: badaniem literatury
dziecięcej, tak jak podziwiani przez nią wykładowcy i publicyści, Joanna Papuzińska
i Grzegorz Leszczyński.
- Do Łowicza przywiodło mnie serce
- mówi z ciepłym uśmiechem. Podczas
studiów w Toruniu pani Danuta poznała
swojego przyszłego męża, rodowitego łowiczanina i od 2005 zamieszkała w pelikanim grodzie, podejmując pracę w szkolnej
bibliotece w ZSP 4.
Literatura dziecięca pasjonowała ją od
zawsze. Jako studentka poznała techniki
tworzenia bajek relaksacyjnych, terapeutycznych, edukacyjnych i innych. Wraz
z kolegami z roku nie tylko pisali bajki, ale
własnoręcznie wykonywali też książeczki. Na przykład książeczka z bajką o jeżu miała

Caritas publikuje
swoje rozliczenia

N

a nowym serwerze internetowym
diecezji łowickiej funkcjonuje strona
poświęcona Fundacji Caritas
Diecezji Łowickiej (www.fundacja.
diecezja.lowicz.pl). Członek zarządu
fundacji ks. Bogumił Karp zaprasza
do jej odwiedzenia. Znaleźć można
na niej informacje o działalności tej
dobroczynnej fundacji i o firmach jej
pomagających. Opublikowano też
sprawozdanie bilansowe za ubiegły rok
oraz informacje o udzielonej pomocy.
Caritas jest organizacją pożytku
publicznego, której można przekazywać
1% podatku dochodowego.

Bajkopisarka z Łowicza Danuta Gierczak-Uczciwek.
tworzyła je dla siebie, aby doskonalić warsztat. Z czasem to, co stworzyła, zaczęła wysyłać na różne konkursy - ostatnio do czasopisma Miś. Jakiś czas temu wysłała też bajki
do serwisu internetowego kulturaonline. Od razu opublikowali. Na razie czekam na
odzew, zdarza się bowiem, że osobami publikującymi na tej stronie zainteresuje się
jakieś wydawnictwo - mówi. Zaznacza zaraz jednak, że nie wiąże z bajkopisarstwem
żadnych poważniejszych planów na przyszłość i nie oczekuje wielkich profitów finansowych. Nie każdy wszak może być
Wandą Chotomską.
Pisanie bajek, poznawanie tajników literatury dziecięcej, obserwowanie jak dziecko
odnajduje w bajce drugie dno - wszystko to
jest po prostu wielką pasją pani Danuty.

Czytanie jak muskanie
Utwory łowickiej bajkopisarki nie są
długie, można je przeczytać w kilka minut. Ich moc tkwi nie tylko w samej treści, ale stworzonym klimacie, doborze
słów i zwrotów. Słowa bajki relaksacyjnej
o kasztanku muskają duszę nawet dorosłe-

niem. Czy można im pomóc poprzez bajki?
- pytamy panią Danutę. - Takim maluchom
czyta się bajki, w których występuje ktoś,
z kim dziecko może się identyfikować. Bajek
nie trzeba wcale kupować, rodzice mogą je
sami wymyślić, na przykład: samochodzik
nie mógł zasnąć, bo został sam w garażu
i bardzo bał się ciemności. Odkrył jednak, że
nie ma się czego bać, bo może przecież zapalić swoje światełka - to tylko jeden z wymyślonych na poczekaniu przykładów. Dziecko
myśli, że jest samo na świecie ze swoim problemem i trzeba mu pokazać, że jest inaczej,
że z tym problemem może sobie poradzić, tak
jak zrobił to samochodzik z bajki.

Gdy zabraknie
ukochanego kotka
Czasem przed rodzicami stają jeszcze
trudniejsze wyzwania. Utrata przez dziecko ukochanego zwierzątka, kotka lub pieska, a nieraz w drastycznych przypadkach,
nawet utrata bliskiej osoby. - W takiej sytuacji już samo zainteresowanie rodzica
ma olbrzymie znaczenie. Dzieciom wydaje się, że mają mnóstwo problemów, na

sób, przez konsumpcję - kupowanie ciągle nowych rzeczy.
A jak powinna wyglądać bajka dla
dziecka, które dotknęła strata? Pani Danuta daje tutaj przykład pięknej bajki Astrid
Lindgren pt „Bracia Lwie Serce”, w której występują dwaj bracia bardzo mocno
do siebie przywiązani, z których młodszy
umiera. Bajka doskonale pokazuje, jak radzić sobie z bolesną stratą. Każdy rodzic

może wymyślić podobną bajkę. Ważne,
aby przekazać prawdę, iż po każdej stracie jest ból i smutek, jednak po pewnym
czasie można sobie z nim poradzić i można cieszyć się z tego czasu, który ukochane
zwierzątko spędziło z nami. - Bardzo ważna jest też wiara w to, że ten nasz przyjaciel odszedł, ale gdzieś jednak jest. Dzieciństwo jest fundamentem dorosłości i jeśli
ten fundament jest słaby, wtedy całe dorosłe życie jest nieudane.

Odnaleźć
siebie w bajce
Nasza rozmówczyni chciałaby kiedyś
prowadzić lekcje biblioterapeutyczne, chociaż zdaje sobie sprawę, że większe pole do
popisu miałaby, pracując z dziećmi w szkole
podstawowej, na tyle młodymi, że da się coś
z nimi zrobić. - Zresztą w naszej placówce na szczęście - nie spotyka się uczniów z poważnymi problemami - dodaje.
Przytacza bajkę „Księżycowy domek”
Marii Molickiej, przeznaczoną do pracy
w grupie dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. Bajka opowiada o domu, do którego co jakiś czas wpada wiatr. Opowieść
skonstruowana jest w taki sposób, że jeśli
w grupie słuchających dzieci jest takie
z domu, w którym jest problem alkoholowy,
na pewno odbierze treść do siebie.
Kolejną dziedziną działalności pani Danuty jest publicystyka z zakresu literatury
dziecięcej. - Już moja praca magisterska
była w tamtym czasie czymś pionierskim.
Dlaczego? Bo traktowała o czytaniu dzieciom w wieku od 0 do 3 lat, a przecież w potocznej opinii takim dzieciom się nie czyta.
Dziś coraz większa ilość młodych rodziców
zdaje się rozumieć, że dziecku trzeba czytać
jak najwcześniej, że należy zapoznawać je
ze słowem pisanym już w trakcie życia płodowego. Nasza rozmówczyni ma na swoim
koncie szereg publikacji w takich pismach
jak Guliwer, ogólnopolski miesięcznik traktujący o książkach dla dzieci, czy też w piśmie Biblioteka w szkole.
Już niedługo cieszyć się też będzie mogła
dopełnieniem swoich zainteresowań i swojej pracy, gdyż wraz z mężem oczekują na
narodzenie swojego pierwszego dziecka.
Wojciech Czubatka
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Bełchowiacy - powstał
nowy zespół folklorystyczny
Bełchowiacy ruszają od stycznia
z próbami - poinformowała nas Beata Sawicka instruktorka z filii nieborowskiego Gminnego Ośrodka
Kultury mieszczącej się w Bełchowie Osiedle.

W

minioną sobotę, 15 grudnia odbyły się w Bełchowie ostateczne przesłuchania dzieci zainteresowanych
wstąpieniem do zespołu. Zakwalifikowanych zostało 20, w wieku od 8 do 13 lat,
wszystkie są z Bełchowa i najbliższej okolicy. Próby mają się rozpocząć od soboty
12 stycznia, pracować z dziećmi będzie zarówno Jerzy Jasiak, który w sąsiednich Bobrownikach prowadzi inny dziecięcy zespół
folklorystyczny - Krzewinę, jak i choreograf
Katarzyna Polak, znana też jako kierownik
zespołu Blichowiacy.
Sawicka pytana przez nas, kiedy Bełchowiacy dadzą swój pierwszy koncert,

odpowiedziała, że chciałaby jak najszybciej. Dzieci muszą jednak opanować układy
choreograficzne, nauczyć się śpiewać, a potem wszystko to zgrać w czasie prób. Liczy,
że za pół roku powinniśmy dzieci zobaczyć
na pierwszym oficjalnym występie.
W bełchowskiej filii nieborowskiego
GOK, nadal można się zapisać do zespołu,
dzieci będą mogły przyjść w tym celu z rodzicami na sobotnie próby.
Bełchowiacy, są drugim zespołem tanecznym, jaki zaczyna działać w ośrodku
w Bełchowie. Przypomnijmy, że istnieje
tam już zespół tańca nowoczesnego, w zajęciach którego uczestnicy ok. 40 dzieci, a niedługo oferta ta powiększy się o Studio Piosenki łowiczanki Kariny Sędkowskiej, która
będzie w ośrodku prowadziła zajęcia z emisji głosu i ekspresji scenicznej, szkoląc w ten
sposób dzieci i młodzież z myślą o występach na scenie. Aktualnie ośrodek prowadzi
w godzinach pracy zapisy do Studia. (tb)

By kwitła tradycja
robienia szopek
- Wielkie to dla mnie
święto, że w łowickim
muzeum rodzi się
tradycja robienia szopek
Bożonarodzeniowych mówił biskup pomocniczy
diecezji łowieckiej Józef
Zawitkowski 14 grudnia,
podczas otwarcia wystawy
zatytułowanej „Szopki
Małgorzaty Kosińskiej
i uczniów Szkoły
Podstawowej w Popowie”.
centrum sali wystawowej na piętrze stanęła szopka przywieziona
przed laty z Betlejem przez ks.
Andrzeja Liska. Wokół można podziwiać
kilkadziesiąt szopek wykonanych przez
dzieci wraz z całymi rodzinami. Bardzo
różnorodna była ich forma. Na wystawie
prezentowane są szopki z drewna, plasteliny, wypieczone z ciasta, bandaża i gipsu,
masy solnej oraz chrupek kukurydzianych.
Oprócz tradycyjnych drewnianych szopek
Małgorzaty Kosińskiej, na wystawę trafiły również rzeźby i płaskorzeźby aniołów
i postaci Świętej Rodziny.
Historię powstania szopki i jej rozwoju przypomniały Magdalena Bartosiewicz kurator wystawy z muzeum w Łowiczu oraz dyrektor Szkoły Podstawowej
w Popowie Grażyna Sobieszek. Historia
szopki Bożonarodzeniowej sięga średniowiecza. To bowiem święty Franciszek
z Asyżu zapoczątkował zwyczaj urządzania żywego obrazu przedstawiającego scenę betlejemską. Jak głosi legenda, Święty
Franciszek chcąc utrwalić pamięć o narodzeniu Pana zainscenizował w 1223 r.
na leśnej polanie w Greccio żywą stajenkę
betlejemską. I tak zwyczaj ten dzięki franciszkanom bardzo szybko rozprzestrzenił się
w świecie chrześcijańskim, także w Polsce. Pierwsza szopka pojawiła się w Polsce
w XIV w.
W XVIII w. wprowadzono do szopek figurki ruchome, zaczęły pojawiać się także elementy narodowe, obyczajowe, a także rubaszne, mające cechy ludowej satyry.
Od tamtej pory datuje się niczym nieskrępowany rozwój szopki dyktowany ludową inwencją i wyobraźnią. Obnoszenie
szopki przez grupy kolędnicze po wsiach
i miastach w okresie Bożego Narodzenia,
Nowego Roku i Trzech Króli przybiera-

W

Rodzinna szopka wykonana przez uczniów szkoły w Popowie.

Jedna z ludowy szopek Małgorzaty
Kosińskiej.

Rzeźbiarka
Małgorzata
Kosińska wraz z dziećmi w towarzystwie
bp. Józefa Zawitkowskiego.
ło zawsze formę widowiska. Sama szopka przypominała szałas, chatę krytą strzechą, czasami pałacyk. Powstały specjalne
grupy szopkarzy trudniących się wyrobem szopek.
- Wystawiane obecnie szopki łączą doświadczenie Małgorzaty Kosińskiej oraz
amatorską twórczość dzieci - zachęcała

do obejrzenia wystawy Magdalena Bartosiewicz. Inicjatywa zorganizowania wystawy wypłynęła kilka miesięcy temu od
nauczycieli Alicji Walczak oraz mamy jednej z uczennic Małgorzaty Kosińskiej. Dyrektor szkoły w Popowie zapowiedziała,
że w przyszłym roku szkoła zorganizuje
wystawę o szerszym zasięgu zatytułowaną „Szopki łowickie”, liczy przy tym również na uprzejmość muzeum.
Twórczyni ludowa z Zabostowa Małgorzata Kosińska mówiła natomiast o ciepłej, rodzinnej atmosferze świąt Bożego
Narodzenia, która przez cały rok panuje
w szkole w Popowie. - Kiedy moje pierwsze dziecko zaprowadziłam do szkoły
w Popowie, był to mały, stary budynek,
gdzie woźne i nauczycielki pilnowały pieca, aby dzieci miały ciepło. Teraz budynek
jest nowy i przestronny, ale to ciepło i opieka, jaką nadal otaczane są nasze dzieci pozostało - mówiła.
Na prośbę bp. Zawitkowskiego kilkadziesiąt osób zebranych na otwarciu wystawy zaśpiewało wspólnie dwie kolędy:
„Do szopki, hej pasterze” oraz „Podnieś
rękę Boże Dziecię”. Następnie wspólne kolędowanie poprowadziła - korzeniami sięgająca Popowa - Ludwika Frątczak, której
akompaniował Jakub Kaźmierski. Biskup
porównał zebranych na wernisażu do postaci z szopki: przedstawicieli władz samorządowych do królów, nauczycieli do mędrców, a dzieci do pasterzy i aniołów.
Wystawę będzie można oglądać do
27 stycznia 2008 roku.
(eb)

Łowicka Platforma
rozdała choinki

Z

dość niezwykłą inicjatywą zwrócił
do placówek oświatowych znajdujących się na terenie miasta oraz powiatu łowickiego zarząd powiatowy Platformy
Obywatelskiej w Łowiczu - zaproponował
im gratisową dostawę żywej choinki. Pomysł spotkał się z przychylnością dyrektorów i około 30 świeżo ściętych świerków trafiło w ręce dzieci i młodzieży, która
w połowie poprzedniego tygodnia zajęła
się ich świątecznym strojeniem. Wszystkie
drzewka przekazane placówkom pochodziły z działki sekretarza łowickiej platformy
Bolesława Heichmana. - Stwierdziliśmy,
że przekazanie nieodpłatnie choinek może
być wspaniałym prezentem. Są to drzewka
żywe, pachnące lasem, więc ustrojone przez
uczniów wniosą do szkół świąteczną atmosferę - powiedziała nam rzecznik łowickiej
PO Danuta Zakrzewska.
(tb)
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Obieżyświat z Mastek
Donata Bogusz, od kilku lat
warszawianka, ale wywodząca się
z Mastek pod Łowiczem,
już jako podlotek miała jasne plany
na przyszłość - podróże, podróże
i jeszcze raz podróże. Mimo że wtedy
raczej nikt nie dawał jej szans,
że spełnią się jej dziewczęce
marzenia. Dziś, jako 30-letnia
specjalistka do spraw programowych
Polskiego Radia SA,
ma na swoim koncie podróże
do USA i po całej Europie.

śród swoich zainteresowań Donata Bogusz
wymienia bez zastanowienia: ciekawość
świata, poznawanie nowych kultur, nowych
lądów, mórz i oceanów. Od zawsze zastanawiała się ,jak
żyją ludzie za granicą, czy są do nas podobni, czy różnice kulturowe są jednak bardzo duże. - Gdy byłam licealistką, czy potem studentką, podróżowałam głównie po
Polsce (wiadomo, skąd brać na to pieniądze). Już podNa platformie widokowej przy wodospadzie Niagara.
czas studiów załapałam się razem z koleżanką do pracy
na lotnisku. Ot, taka praca wakacyjna. Wtedy też zaczęłam sporo zarabiać, jak na studenta. Stać mnie było na
finansowanie moich podróży - mówi Donata.
Po 3 roku studiów kilka miesięcy spędziła w USA.
Była to jej pierwsza wyprawa za granicę. Pracowała jako
opiekunka, zajmowała się nastolatkiem. Weekendy miała wolne, w kieszeni sporo dolarów i czasu na wyjazdy.
Zawiązała pierwsze zagraniczne przyjaźnie.

W

Radiowe okno na świat
Po powrocie do Polski zaczęła pracę w Polski Radiu,
w redakcji bardzo silnie związanej z Europejską Unia
Radiową, a mianowicie w Radiowym Centrum Kultury (obecnie Program 2). - W naszej redakcji robimy audycje poświęcone kulturze tradycyjnej Polski, wszystkich jej regionów, w tym muzyce ludowej. Wielokrotnie
w naszych audycjach pojawiali się i pojawiają artyści
z łowickiego regionu i bardzo żałuję, że nasz region, mający tak silne korzenie w kulturze ludowej, nie potrafi wykorzystać swojej pozycji i uczynić z niej głównego
atutu, jak choćby Podhale - ocenia Donata. Redakcja,
w której pracuje, zajmuje się ponadto opracowywaniem materiałów poświęconych kulturze etnicznej ca- Gdzieś daleko na Dzikim Zachodzie. Jakby czas się zatrzymał...
łego świata. Dzięki temu miała okazję poznać podróżników, antropologów, wybitnych profesorów, którzy
powracali z dalekich wypraw i opowiadali niesamowite
historie o swoich przygodach, o poznawaniu nieznanego jej jeszcze wówczas świata. Sama również zajmowała się organizacją koncertów międzynarodowych
czy koncertów poświęconych kulturze innych krajów.
Z pracy tej zrodziło się zamiłowanie Donaty do Portugalii i muzyki fado.
Jej ciekawość świata rosła coraz bardziej. Wyprawy,
nagrania terenowe, festiwale na terenie całego kraju i krajów Unii otwierały jej coraz szerzej okno na świat. Literaturę i prasę podróżniczą (tej ostatniej jest jej zdaniem
w wydaniu polskim zdecydowanie za mało, dlatego sięga po anglojęzyczną) pochłaniała od zawsze. Zazdrościła tego, co przeżywali i opisywali autorzy tekstów (teraz
często już jej koledzy). - Najważniejsze były dla mnie
książki Kapuścińskiego, ale także Pałkiewicza, Cejrowskiego, Halika i inne - dodaje.

Przez przypadek na granicy
Pierwszą ważniejszą, bo odkrywającą odległy świat,
była dla Donaty wyprawa nad Niagarę, dokąd pojechała wraz z przyjaciółką Ewą. - Wypożyczyłyśmy prawdziwy amerykański samochód Chryslera i pokonywałyśmy
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ogromne przestrzenie, to było wówczas niesamowite.
Jechałyśmy ponad 100 km, a wokół tylko pola kukurydzy. Do miasteczka Niagara dotarłyśmy późną nocą i zamiast wjechać do centrum miasta, my wjechałyśmy na
most wiodący do Kanady - opowiada podróżniczka. Nie
było możliwości zawrócenia, a one nie miały wiz kanadyjskich w paszportach - to oznaczało próba nielegalnego przekroczenia granicy. Na szczęście celnicy okazali
się wyrozumiali dla dwóch młodych dziewczyn i tylko
kazali im zawrócić z powrotem do USA.
W Stanach Donata była już wielokrotnie, w zasadzie
jest tam co roku, gdyż w Filadelfii mieszka jej najlepsza przyjaciółka z rodziną. W tym roku podczas pobytu
w USA odwiedziła m.in. stan Kolorado, a dokładniej jeden z wielu Parków Narodowych - Mesa Verde. Mesa
Verde znane jest z prekolumbijskich osiedli w stylu pueblo wykutych w ścianie kanionu przez Indian Anasazi. Pierwsze osiedla powstały tam około VI w. - O Indianach tych usłyszałam przypadkiem, oglądając jakiś
program TV. Potem rozmawiając z Amerykanami, byłam zdziwiona, że tak mało wiedzą, a często nic o Mesa
Verde i o Anasazi - opowiada Donata.
W USA jest wiele miejsc, które ją fascynują, mówi
zresztą sama o sobie, że należy do kręgu fascynatów
Ameryki. Była również w Pensylwanii, gdzie żyje największa społeczność amiszów. Znani są głównie z tego,
że żyją w bardzo zamkniętych społecznościach. Są bardzo konserwatywnymi protestantami, wywodzącymi
się ze Szwajcarii. Młoda podróżniczka widziała, że nie
używają prądu, nie mają samochodów, a dzieci uczą
w swoich własnych szkołach, a edukacja kończy się na
naszej 6 klasie szkoły podstawowej. Amisze od wieków
mieszkają w takich samych domach, chodzą w tych samych staroświeckich ubraniach, a kobiety przez całe
życie nie obcinają włosów. Wioski czy to, jak pracują
w polu, można obserwować, wybierając się na przejażdżkę zabytkowym pociągiem lub samochodem. - Wydało mi się to straszne, bo turyści przyjeżdżają oglądać ich
jak zwierzęta w ZOO. Natomiast sami amisze wydają się
tym w zupełności nie przejmować i żyją obok całej cywilizacji - wspomina.

Urok fado
W Europie najbardziej ukochała Portugalię. Najpierw
zakochała się w muzyce portugalskiej - fado. Fado wywodzi się z Lizbony i jest jedyną na świecie muzyką, która ma korzenie nie wiejskie, a miejskie. Fado sięga do
czasów, gdy Portugalia była silnym kolonizatorem i miała
liczne zamorskie kolonie. Mężczyźni bardzo często wypływali na podboje obcych lądów, a kobiety stęsknione
za swoimi mężami, synami zbierały się i śpiewały przepełnione tęsknotą pieśni fado. Samo słowo fado znaczy
los. Kraj ten jest jej bliski, gdyż portugalska mentalność
często przypomina polską. Zarówno Polska, jak i Portugalia, w 95% są krajami katolickimi.
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Z Niemką Eleną i Portugalczykiem Edgarem w Alfamie - zabytkowej dzielnicy Lizbony.

świecie (www.servans.org). Jednak dopiero popularyzacja internetu w latach 90. pozwoliła rozwinąć projekty na dużą skale.
Donata dowiedziała się o istnieniu couchsurfingu z internetowego forum podróżniczego i namówiła do zapisania się swoja koleżankę Ewę, bo obie planowały wspólną
wakacyjną wyprawę do Portugalii i Hiszpanii. Zapisała
się przed rokiem i do CouchSurfingu, i do The Hospitality Club. Ostatecznie wybrała CouchSurfing, ponieważ
ten portal jest najbardziej rozbudowany. Nie dysponuje
ona wielkim mieszkaniem, ale to nie przeszkodziło jej
gościć wielu couchsurferów. Zresztą, żeby zostać couchsurferem, można nawet nie dysponować wolną „kanapą”, ale np. chcieć zaprosić na kawę, do klubu, oprowadzić po ciekawych zakątkach swojego miasta. Donata
wraz z koleżanką zabierają cudzoziemców do fajnych
warszawskich klubów.
- Od dawna interesowały mnie alternatywne formy
podróżowania, dlatego system wzajemnej gościnności
od razu mi się spodobał. Ucieszyło mnie, że nie chodzi tu tylko o zaoferowanie noclegu, ale przede wszystkim o poświęcenie takiej osobie swojego wolnego czasu.
Mnie nie interesują ludzie, którzy chcą się u mnie tylko
przespać, ale ci, którzy przyjeżdżają po to, żeby czegoś
się ode mnie dowiedzieć i coś mi o sobie i swoim kraju
opowiedzieć. Wpuszczając ich do mojego domu, otwieram im przecież też drzwi do mojego świata... Poznają
moich znajomych. W ten sposób zawarte znajomości są
głębsze - mówi Donata.

Margines ryzyka
Proces zarejestrowania się na www.couchsurfing.
com jest prosty. Podaje się swoje podstawowe dane i
kiedy zostają one zaakceptowane, można przystąpić do
stworzenia swojego profilu. Warto wcześniej obejrzeć
strony innych couchsurferów, by zobaczyć, jak taki profil można rozbudować. Niektóre imponują pomysłowością. Ludzie umieszczają na nich mnóstwo swoich
zdjęć z wypraw, opisują przygody. Stworzenie własnego profilu nie jest trudne. Mamy do dyspozycji poszczególne ramki, które po prostu wypełniamy informacjami
(w języku angielskim, bo w tym języku głównie porozumiewają się couchsurferzy). Piszemy coś o sobie.
Koniecznie trzeba podać info o naszej „kanapie” (jeśli
ja oferujemy). Warto dodać zdjęcie pokoju. Piszemy też
o dostępności naszego lokum, preferowanej płci i maksymalnej liczbie gości.
- Zauważyłam, że ludzie wolą gościć dziewczyny lub
pary. My z Ewą zaznaczyłyśmy, że płeć nie ma dla nas
znaczenia. Jednak trochę się przestraszyłam, kiedy po
dwóch tygodniach od zarejestrowania napisało do mnie
trzech Francuzów, że chcą się u mnie zatrzymać. Bałam

Drugie płuco Europy: jedna z cerkwi w Kijowie.

Wolna kanapa
sposobem na podróż
Donata część swoich podróży odbyła dzięki internetowej sieci wzajemnej gościnności. Tam spotykają się osoby, które gotowe są otworzyć przed nieznajomym cudzoziemcem swoje domy. Dla Donaty Bogusz podróżowanie
i poznawanie coraz to nowych couchsurferów - bo tak
zwą się ludzie korzystający z tej formy kontaktów -stało
się ważnym elementem życia. Internetowy portal wza-

jemnej gościnności znajduje się pod adresem www.couchsurfing.com. Couch to z angielskiego kanapa, a surfing - ślizganie się po falach, także po internecie. Stronę
internetową, działającą w USA, udało się uruchomić
1 stycznia 2003 r. Po roku www.couchsurfing.com została udostępniona światu. Pierwszy tego typu system
o nazwie Servans Open Doors założył już w 1949 roku
Bob Luitweiler. Była to międzynarodowa organizacja non-profit, skupiająca głównie podróżników, prowadzona przez wolontariuszy. Przez ponad pól wieku
działalności zgromadziła kilkuset członków na całym

Donata w Rzymie, w głębi bazylika św. Piotra.

się - opowiada podróżniczka. Podali,
że od jakiegoś czasu podróżują po Europie samochodem i znają się z couchsurfingu. Dokładnie przejrzała profile gości. Wszystkie opinie o nich były
pozytywne. Kiedyś jeden z couchsurferów przestrzegał
przed innym, który bez pytania grzebał w jego osobistych
rzeczach. Jednak znajomi w pracy, a przede wszystkim
rodzina, pukali się w głowę. Nie rozumieli, jak można
przyjmować w domu kogoś, kogo się nie zna.
- Francuzi przywieźli nam w prezencie sery i czerwone wino. Urządziliśmy sobie wspaniałą biesiadę. Dobrze, że nasi pierwsi goście okazali się przemili i w ten
sposób zachęcili nas do dalszej zabawy w couchsurfing
- mówi Donata.

Polskie specjalności
Ona również, kiedy wyrusza w podróż, zawsze stara
się w jakiś sposób odwdzięczyć swoim gospodarzom.
Polacy najczęściej przywożą ptasie mleczko, oscypki
czy też słynną polską żubrówkę.
Donata nie zapomni regionalnej kolacji, która przygotowała dla niej i jej koleżanki Ewy mama couchsurfera mieszkająca w maleńkiej portugalskiej wiosce. Jej
mieszkańcy schodzili się, żeby oglądać Polki, bo chyba
po raz pierwszy widzieli blondynki. - Był to gar bardzo
tłustych mięs i dziwnych warzyw. Nie bardzo nam smakowało, ale przecież nie wypadało odmówić - wspomina Donata.
W czasie miesięcznej wakacyjnej wyprawy dziewczyny korzystały prawie wyłącznie z couchsurfingu.
Z wieloma poznanymi wtedy Portugalczykami przyjaźnią się do dziś, niektórzy wybierają się do nich z rewizytą. - To była niezwykła wyprawa. Spotykani ludzie polecali nam zwiedzanie miejsc nieumieszczonych w żadnym
przewodniku, a przepięknych. Nocowałyśmy w różnych
miejscach: w willi z basenem, w której każda z nas miała własny apartament, w maleńkiej chacie w jednym
łóżku i w fabryce oliwy, prowadzonej przez torreadora wspomina Donata.
Dziś jest przekonana, że znajomości i podróże zrealizowane dzięki couchsurfingowi to najpiękniejsze doświadczenia w jej życiu. W ten sposób była już w Paryżu, Belgii, Rzymie, Wiedniu i planuje dalsze wyprawy.
A życie osobiste, najskrytsze marzenia? Podróże są
jej pasją, ale nigdy nie przesłaniały pragnień o znalezieniu miłości i założeniu rodziny. Nie łączyła nigdy
znajomości zawartych w ramach couchsurfingu z poszukiwaniem uczucia. W ostatnich miesiącach spotkała odpowiedniego mężczyznę i odnalazła prawdziwą miłość. Marzy o tym, żeby mieć więcej czasu
dla rodziny oraz na podróżowanie może już nie sama.
(eb)
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Metafizyczna kobieta
ze Stroniewic

kry i spotkać tam Światło ostateczne, zachód wielkiego
Słońca, bo to też pamiętam, że było ono niesamowicie
jaskrawe, przychodzące od Skaratek i Szerokiego Pola
po kres widnokręgu.
Było tak pięknie tej wiosny i Anielka pokazywała mi,
że cierpienie tak naprawdę nie istnieje. Jeśli kochasz, to
możesz z tego wyzwolić się, kiedy tylko chcesz, ale twój
umysł musi pracować i modlić się bezustannie, ciągle,
będąc skoncentrowanym, tak jak ona to robiła...
Anielka nie umiała czytać i pisać. Często brzydko
pachniała. Nie myła się. Nie wiem, czy potrafiła poprawnie mówić. Ale wiem, że uśmiechała się. Zawsze pogodna. Była też zwykle głodna. Głód zaspokajała głównie chlebem i wodą. Czasami mama dała jej
Niezwykłe wspomnienie
smalec. Anielka uciekała od brata. Chodziła
pod las i patrzyła na wierzchołki drzew lasu,
z dzieciństwa przywołuje
który należał do jej brata. Bez powodu choprof. Krzysztof T. Konecki
dziła po polach nocą, niczego nie szukając.
Tego nikt z chłopów w Stroniewickich nie
mógł zrozumieć.
amiętam swe zapamiętanie w wierze. To była jakaś wiosna końca lat
Dzisiaj wiem że Anielka była Kobietą Mi60. lub początku lat 70. Miałem okostyczną. Uśmiechała się zawsze. To była jej
ło 10-12 lat. Płynęły kry na rzece Kalinówdobroć! Ludzie mówili, że jest niedorozwice ze Stroniewic do Domaniewic. Ze swoim
nięta, głupia, że za mało dostała w skórę od
kolegą, bardzo odważnym i bezkompromiJanka. Ja dzisiaj wiem, że była właśnie nadsowym, Staszkiem Pyrkoszem, skakaliśmy
rozwinięta. Była świętą ze Stroniewic! Ona
z kry na krę, by dostać się z ich nurtem do
doświadczyła w pełni Boga w swym wyDomaniewic pod most niedaleko kościoła
baczającym sercu. Ono wybaczało bratu
i tam zejść z tych lodów jakimś nam tylko
i współczuło jednocześnie innym maltretoznanym sposobem i pójść do szkoły „Tysiącwanym na wsi łowickiej kobietom. A było
latki”. A jak by się nie udało, to płynąć datakich sporo dookoła... Anielka nigdy nie
lej do Skaratek i może już nie będzie możnarzekała na swój los. Myślę, że bez poranliwości pójść do szkoły...? Na czym nam
nych mszy nie byłoby to możliwe.
bardzo zależało.
Byłem z nią na tych mszach. Miałem zoWspaniałe nasze marzenia miałyby się
stać księdzem, tak chciała mama. Janek Pawwtedy ziścić, gdybyśmy mogli popatrzeć
łów katował Anielkę bez zrozumiałego dla
na wierzby przy rzece i groźną wodę, ryby
mnie wtedy powodu. Pamiętam, że nie mowychodzące na tarło oraz kry zbawienne odgłem wtedy zrozumieć, jak można wybapychane przez nas kijami, a jednak pękające
czyć bratu, który chce zabić siostrę? Dzisiaj
zbyt często. Zostawiały nas czasami osobno,
wiem też, że jest to możliwe. Anielka miakrzyczeliśmy wtedy do siebie... „Dopłyń tuła Pełnię Współczucia! Może ja też dzisiaj
taj! Wyskakuj na brzeg! Ratuj się na Boga!
postąpiłbym inaczej. Metafizyczna Anielka
Wyskakuj na brzeg!”
ze Stroniewic dała mi przykład i dowód, że
Ja jednak, mimo wspaniałych doznań
Chrystus i Budda czy Mahomet mają nawet
„granicznych” z powodu kontaktów z lo- Widok na Domaniewice zza rzeczki Kalinówki. Po krach na tej rzeczce skakał, ze swoim kolegą Staszkiem Pyrkoszem w prostych, jeśli nie prostackich, Piaskach
dem, z olbrzymią dla mnie wodą i odważ- autor tekstu Krzysztof Konecki.
pod Lasem w Stroniewicach objawić się i dać
nym Staszkiem, chciałem się modlić i zoprzykład prawdziwej Miłości. Wiem też, że
stać księdzem. To była pochodna rozmów z moją mamą też będzie miał pretensje i może nam zbije psa, albo go etnografem badającym doświadczenia innych poprzez widziałem tej wiosny jastrzębie, których nie było przez
i księdzem Budzyńskim, który mnie zwykle karcił za nawet zabije. Maltretowanie i zabijanie psów było jego obserwację i własne podejmowanie ich ról i działań. To lata w tych stronach... Skądś przyleciały... To mnie też
moje niesforne, wścibskie pytania i zachowania, ale dzi- specjalnością. Zabijał swoje psy, które zwykle były bar- był mój impuls wewnętrzny, że muszę to zrobić, by zro- dziwiło wtedy, ale również zachwycało...
siaj wiem to na pewno, że widział moje powołanie do dzo agresywne i ponadto zjadały mu kury. A Janek był zumieć Anielkę, której cierpienie odczuwałem nie wiaCieszę się, że nie zrealizowałem jednego ze swych
głębokich pytań i doznań metafizycznych. (...)
to człowiek bogaty (komuniści nawet wsadzili go do domo skąd i było jakby moje własne!
dziecięcych marzeń tego okresu, by zabić Janka PawTego roku chodziłem codziennie do kościoła w Do- więzienia za „kułactwo” w latach pięćdziesiątych) i bezsza święta w marcowy świetlisty poranek łowego... Jego okrucieństwo realizowane wobec siostry
maniewicach rano. Była wiosna. To było niesamowite względny, mieliśmy podstawy (jako biedniacy) obawiać
- było to niesamowite przeżycie! Ja po ko- i psów oraz wobec swych dzieci, a także sąsiadów, było
zjawisko i uczucie! Budziło się życie, śnieg topniał, oj- się z jego strony negatywnych reperkusji...
munii porannej i śpiewach organisty byłem główną jego podnietą życiową. Jednak postawa Anielciec nie pił, mama modliła się jak zwykle o moje powoAnielka zawsze chodziła na mszę poranną. Jako mło- w siódmym niebie i nie chciałem się z niego wydosta- ki pozwoliła mi uniknąć przyjęcia roli sędziego/Boga!
łanie i dziękowała Bogu za dobroć ojca, który zrobił mi dy chłopiec, ciekawy wszystkiego, szedłem za nią, by wać. Nie chciałem iść do szkoły! Chciałem modlić się Kościół w Domaniewicach przypomina mi o tym czękarmnik dla ptaków. Staszek Pyrkosz zaczął strzelać do zobaczyć, co ona robi (a nawet myśli), po takich aktach z Anielką, milczeć, podziwiać wschód słońca, dźwięk sto, gdy tam przejeżdżam... Pod nim, w ukochanej Kanich ze swojej procy, ale mu w pewnym momencie nie okrucieństwa i niesprawiedliwości ze strony brata, ale topnienia śniegu, pękanie kry na rzece, gdy klęczeliśmy linówce, płyną takie prądy, które pozwalają nam być
pozwoliłem i w związku z tym mieliśmy małe proble- i przecież Boga Naszego Jedynego, tak wtedy myśla- na zimnej i twardej posadzce kościoła i gdy ksiądz w mi- dobrymi i wybaczającymi...
my. Ja złamany nos, a on wybity jeden ząb. Ale nadal łem. Katował ją przecież jej brat... Pamiętam często, jak
Płyną już wirtualnie, bo Kalinówka znika wraz z objastycznym zapamiętaniu podnosił powoli do góry Ciało
przyjaźniliśmy się, bowiem i on, i ja kochaliśmy przyro- wołała ratunku! Wyła pod lasem na Piaskach, jak pies,
Chrystusa. Ale też marzyłem o tym, by spotkać Stasz- wiającym się coraz bardziej efektem cieplarnianym.
dę, zwierzęta, rzekę, dolinę Kalinówki, a i Anielka nam oczekując ratunku. Nikt jednak ze wsi nie śpieszył jej do
ka i płynąć Kalinówką do końca jej możliwości spływu
Krzysztof Tomasz Konecki
wtedy nie przeszkadzała...
pomocy, dopóki sama nie uciekła ze swojej katowni...

P

M

Pamiętam, jak łapaliśmy parę lat wcześniej wróble
i babcia Staszka robiła nam z nich rosół... „Najzdrowsze
pożywienie, jakie dzieciaki możecie jeść dzisiaj”. (...)
Wtedy właśnie chodziłem do kościoła na msze poranne. Na godz. 7.00. To było wspaniałe uczucie. Słońce
wschodziło i wpadało w okna kościoła, dając niesamowitą złocistą poświatę świeżości, odrodzenia i żywotności wsi. Ja myślałem wtedy o Bogu i nikim więcej,
a przyjemności cielesne, które mi się marzyły wbrew
mojej i księdza Budzyńskiego oraz mamy woli, były
tak niedookreślone, że szybko je eliminowałem zgodnie z sugestiami księdza podanymi w trakcie spowiedzi,
że już potem czułem się czysty i nieskażony, prawie jak
Budda, co wiem dzisiaj dopiero... Byłem czysty!
To zdarzyło się w Stroniewicach, gdy wchodziłem
do kościoła, i w Domaniewicach, gdy medytowałem
w kościele. W najpiękniejszej okolicy, na wzgórzu, gdzie
można mieć kontakt z Bogiem! Niestety w raju już dla
mnie utraconym! W raju gdzie powinni medytować
i modlić się ludzie szukający szczęścia (...).
a tych mszach porannych spotykałem właśnie, bardzo już dla mnie starą, pomarszczoną
i zgarbioną, chodzącą z laską, kobietę, Anielkę Pawłową. Tak mówili o niej w Stroniewicach. Była
córką Pawła. Jej brat Janek Pawłów (syn Pawła; czyżby „otczestwo” było zasadą naszego łowickiego języka
i zasad określania pokrewieństwa ?) był dla niej nieprzyjemny, powiem wprost OKRUTNY. Bił ją wielokrotnie
w czasie gdy mieszkałem w Stroniewicach na Piaskach
pod Lasem. Anielka przychodziła spać do nas, do małej
drewnianej chałupki, gdzie było dla niej miejsce tylko
w komórce bez okien.
Mama Anielkę przyjmowała, dawała jeść i możliwość przespania, choć dziadek, Skoneczny Piotr, ostrzegał, by tego nie robiła, bo Janek zbije Anielkę i do nas

N

Czasami myślałem, że Janek dlatego zabijał tak często te
swoje psy, bo mu przypominały wycie Anielki...
Pamiętam też, że Anielka na brata nie pozwoliła powiedzieć złego słowa... On był dla niej dobrym człowiekiem i prawym... Psy nie były zupełnie istotne
w tej ocenie....
Anielka chodziła na msze poranne, a czasami nawet
i popołudniowe. A ja za nią podążałem w pewnej odległości. Najczęściej byliśmy we dwójkę na tych mszach,
oprócz księdza i kościelnego lub organisty. Zależało nam
chyba bardzo na zrozumieniu dlaczego okrucieństwo dotyczy również tych, których powinniśmy kochać? Dowiedziałem się też, dlaczego tak często chodziła na te
msze, mimo że mi tego sama bezpośrednio nie powiedziała. Odczułem to na pewno w ten sam sposób, tak jak
ona to odczuwała! Wtedy nie wiedziałem, że jestem już
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Matematyka zwodzi i fascynuje
Wszystkie kąty są proste, 407 to magiczna liczba,
a 3/4 to nie to samo co 6/8
- to tylko niektóre szokujące
tezy, jakie padały podczas
I Święta Matematyki „Bryloszustwa”, 14 grudnia,
w pijarskim LO. Do obalenia
podstaw matematyki jednak
nie doszło, bo miały one jedynie sprowokować do myślenia, a w efekcie - do nauki.

N

a pierwsze Święto Matematyki, Grzegorz Janocha - jego
inicjator i pomysłodawca, zaprosił
Krzysztofa Mostowskiego, doktora
dydaktyki matematyki z Akademii
Podlaskiej w Siedlcach oraz Adama
Kominiaka - nauczyciela z XX LO
w Łodzi.
Trwający około półtorej godziny wykład Mostowskiego pełny
był prowokacji i logiczno-matematycznych pułapek. Zgodnie z wcześniejszą rozmową z nami, wykładowca mówił o magii liczb i trochę
oszukiwał. - Prowokacja potrzebna jest po to, aby uczeń pytał „dlaczego?” Jak pyta, to chce wiedzieć,
a ja go nauczę - mówił nam podczas
krótkiej rozmowy.
Wykład rozpoczął się od magicznej liczby 407, która może być datą
urodzenia, gdy postawimy kropkę
- 4.07, iloczynem liczb 11 i 37, ale
jest też największą z 6 liczb mających tę własność, że sumując trzecie potęgi jej cyfr otrzymamy tę właśnie liczbę.

Są też inne magiczne liczby, takie jak „pi” i złota liczba „fi”, przez
którą wykładowca tłumaczył, czym
jest niewymierność. Potem wykonał geometryczny rysunek, na którym pojawił się trójkąt wpisany w
okrąg, potem kąty dopisane i wpisane oraz obliczenia miar kątów.
Obliczenia wykazały, że jeden z ką-

bo uczniowie szybko orientowali się,
w którym momencie wykładowca
ich podpuszcza.
Licealiści byli jednak czujni, jeden z nich - Norbert Dzik z klasy
I mat.-fiz., wprawił Krzysztofa Mostowskiego z zakłopotanie, twierdząc, że 3/4 nie jest równe 6/8.
Postanowił to udowodnić, na co wy-

Uczniowie pijarskiego LO dość uważnie słuchali wykładów. Było
to widoczne przy rozwiązywaniu konkursowych zadań.
ność”, lub określeń typu „pół klasy”, mając na myśli dziewczęta lub
chłopców, jednak z liczbami jest inaczej i na pewno 3/4=6/8.
Dwa kolejne półtoragodzinne
spotkania poświęcone były geometrii przestrzennej, a prowadził je
Adam Kominiak. - To nie jest wykład - mówił z rozmowie z nami to są zagadki i zabawa. Mówił skąd
się biorą bryły, jakie mają własności
Adam Kominiak i „jego” pasjonujące bryły.
i co mieści się w ich wnętrzu. Posłutów miał mierzyć... minus 10 stopni! kładowca się zgodził. Uczeń popro- giwał się przy tym modelami z karOczywiście, gdzieś po drodze spryt- sił z sali 12 osób, oddzielnie ustawił tonu, bardzo pomocnymi ze zrozunie ukryty był błąd, a jego odnale- 8 osób, oddzielnie 4. Potem popro- mieniu tematu.
zienie pozwalało obalić absurdalne sił, aby 3 osoby z grona 4 zrobiły
twierdzenie.
krok do przodu, o to samo poprosił
Maskotki i książki
Podobne oszustwa zastosował 6 osób z grona 8. Pokazując obie
w nagrodę
wykładowca wmawiając liceali- grupy kolegów spytał, czy one są
stom, że istnieje okrąg z dwoma lub takie same. Matematyk przyznał
Uczestnikom Święta Matematyki
trzema środkami. Nie wszystkich uczniowi rację, że nieraz nieodpo- wykładowcy dali też do rozwiązaudało mu się wyprowadzić w pole, wiedzialnie używamy zwrotu „rów- nia 12 zadań, które ci rozwiązywa-

li na bieżąco. Zmierzyło się z nimi
większość z 60 uczestników wykładów - w większości byli to licealiści,
ale było też kilkoro gimnazjalistów.
Zadania sprawdzała kilkuosobowa komisja konkursowa, stworzona przez uczniów uczęszczających
na zajęcie kółka matematycznego.
Po zakończeniu wykładów ogłoszono wyniki konkursu, w którym
nagrodami były maskotki i książki.
Największą liczbę punktów zdobyli
Agnieszka Chojnacka i Adam Waligórski, II miejsce zajął Jarosław
Szkop, III - Tomasz Janeczek, równorzędne IV - Łukasz Galas i Jakub Uczciwek, V - Tomasz Lebioda
i Tomasz Kucharek, VI - Norbert
Dzik, Jolanta Kołodziejczyk i Maciej Jarosiński. Większość była
z klasy III mat.-fiz., ale byli i młodsi, nawet gimnazjaliści.

Czy warto studiować matematykę? - to pytanie zadaliśmy obu wykładowcom goszczącym w piątek
w Łowiczu. Adam Kominiak uznał,
że jak ktoś jest zainteresowany
matematyką, to i tak będzie szedł
w tym kierunku, choć jego zdaniem
perspektywy matematyka są żadne,
bo praca nauczyciela czy naukowca jest słabo wynagradzana. Jest jednak przekonany, że matematyka jest
ważna, bo jak ktoś jest w niej dobry,
to dobry jest też w każdej innej dziedzinie. Sam wiele robi dla popularyzacji tego przedmiotu, prowadząc
spotkania z uczniami i nauczycielami w różnych szkołach. Ubolewa
nad tym, że w programie nauczania matematyki w szkole nie ma
czasu na rozwijanie zainteresowań,
bo trzeba przygotowywać uczniów
do matury z matematyki. Każde
oderwanie od tej rutyny jest cenne.
- Matematykę porównałbym
do wf, który ćwiczy ciało. Matematyka robi to samo z umysłem - mówił z kolei Krzysztof Mostowski.
Jego zdaniem matematyka stwarza nieograniczone perspektywy
i umiejąc matematykę można robić
wszystko, łącznie ze studiowaniem
medycyny czy pisaniem wierszy.
- Matematyka daje wielkie możliwości, a podział na matematyków
i humanistów jest sztuczny, bo trzeba być i jednym. i drugim.
Kolejne Święto Matematyki
w pijarskim liceum odbędzie się za
rok.
(mwk)
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Kobieca dłoń prowadzi klub
Kobieta prezesem? OK,
nic dziwnego. Ale kobieta
prezesem klubu piłkarskiego?
- to nie zdarza się często.
W Łowiczu jednak się
zdarzyło. O Jolancie Papudze,
od kilku tygodni piastującej
funkcję prezesa KS Pelikan
pisze Magdalena Bieniek.
rodziła się i wychowała w Łowiczu, rodzice również pochodzą z Łowicza. Ma męża
Adama. Jest matką 24-letniego Jakuba, nauczyciela wychowania fizycznego w SP w Kiernozi
i 20-letniego Łukasza, studenta UŁ oraz babcią miesięcznej Natalki. Od sierpnia tego roku pracuje w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu, do
tego momentu była dyrektorką firmy kosmetycznej
koło Sochaczewa. Jolanta Papuga - zwyczajna żona,
matka i babcia - tyle, że niezwyczajnie jak na kobietę
pasjonująca się piłką nożną i w nią się angażująca.
- Zaczęło się od tego, że 10 lat temu przywiozłam
syna Jakuba na trening Pelikana i zaangażowałam
się w życie drużyny. Wtedy zawiązaliśmy Radę Rodziców, by pomóc rocznikowi ‘87. Poświęcaliśmy swój
czas, żeby nasze dzieci nie tylko grały w drużynie,
ale postanowiliśmy organizować imprezy sportowe
o ogólnopolskim zasięgu.
Były one organizowane w szczególne okazje w ciągu roku, takie jak Gwiazdka czy Dzień Dziecka i z takimi młodzieżowymi zespołami jak Widzew czy ŁKS.
Nasza drużyna jeździła do nich, potem oni przyjeżdżali do nas. Chcieliśmy w ten sposób wzbudzić zainteresowanie - wspomina Papuga, wówczas jeszcze tylko
zaangażowana matka kopiących piłkę chłopców.

U

WTZ Parma

Podzielili się opłatkiem

J

uż po raz ósmy w Warsztatach Terapii
Zajęciowej w Parmie odbyło się spotkanie
wigilijne uczestników i zaproszonych gości. Na
korytarzu siedziby warsztatów, którym jest dawna
szkoła, 12 grudnia stanęły stoły
z wigilijnymi potrawami. Sałatki, potrawy z ryb
i ciasta, przygotowane zostały przez uczestników
warsztatów i instruktorów.
Do wzięcia udziału w spotkaniu zaproszona
została delegacja mieszkańców wsi, władze
gminy, miasta, powiatu i dyrekcja Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu.
Życzenia świąteczne i łamanie opłatkiem
rozpoczął proboszcz parafii w Bobrownikach
ks. Maciej Zakrzewski. Potem była degustacja
kulinariów i kolędowanie. Uczestnicy i pracownicy
warsztatów dziękowali gościom za przyjazd do
Parmy. - Był u nas starosta Janusz Michalak,
przewodniczący Rady Powiatu Marcin Kosiorek,
przewodniczący Rady Miejskiej Henryk
Zasępa, radna powiatowa Jolanta Kępka, wójt
gminy Łowicz Andrzej Barylski, radna z Parmy
Agnieszka Cieślak, sołtys Dorota Trocka
i gospodarz Domu Ludowego Mirosław Zawół
- wymieniają nazwiska pracownik administracji
Ewa Urbanek i prezes Stowarzyszenia Osób
Niepełnosprawnych „Tacy Sami” Wiesław Sierota.
O gościach organizatorzy pamiętali dużo
wcześniej przed spotkaniem, bo na każdego
czekał Bożonarodzeniowy upominek wykonany
w warsztatach.
(mwk)

Jolanta Papuga na trybunach. Dziś tu pusto, ale wiosną krzesełka znowu się zapełnią.
Sama od dawna fascynowała się sportem. Gdy była
małą dziewczynką spędzała czas na szkolnych i przydomowych boiskach, grała w piłkę nożną i koszykówkę,
a w szkole średniej w dawnym Liceum Ekonomicznym przy ul. Podrzecznej uczestniczyła w szkolnych
zawodach sportowych, wtedy głównie biegała na
krótkie dystanse. Zapragnęła potem, by dzieciństwo
chłopców również rozwijało się w duchu sportowym. Wspólnie z mężem dbała, by chłopcy nie trwonili bezczynnie czasu, chciała mieć z dziećmi wspólne

zainteresowania, a sport i piłka nożna były strzałem w
dziesiątkę. Odkąd w 1998 roku syn Jakub zaczął grać
w drużynie orlików, KS zyskał aktywną działaczkę,
dla której ważne było, aby jej dziecku podczas zawodów zagwarantowany był odpowiedni transport, napoje, czy strój sportowy.
Okres działalności w Radzie wspomina bardzo dobrze.
Wówczas rozpoczęła się przyjaźń z pozostałymi rodzicami młodych zawodników, bo w zgranej grupie można
zdziałać więcej. Kontaktując się z działaczami z innych
klubów nawiązywała kolejne, ważne znajomości.

Działalność pani Jolanty została dostrzeżona przez
zarząd klubu i 14 czerwca 2004 roku została mianowana na stanowisko wiceprezes do spraw młodzieżowych.
- Jeżeli się czegoś podejmuję, to chciałabym, żeby to dobrze wypadło. Trzeba być również śmiałym i otwartym,
a zasady nie są mi obce - opowiada dziś Jolanta Papuga. Wtedy także można było zauważyć ducha organizacji w kobiecie, która wraz z innymi członkami zarządu pozyskiwała dodatkowe pieniądze dla Pelikana,
organizowała mecze towarzyskie, dbała o to, aby można było oglądać na telebimie ustawionym na łowickim
stadionie mecze reprezentacji Polski podczas ostatnich
Mistrzostw Świata. To ona również zaprosiła na występy do Łowicza strong mana Mariusza Pudzianowskiego, czy organizowała loterie fantowe.
To wszystko zaowocowało kolejnym sukcesem, bowiem działaczka 28 listopada bieżącego roku w wyniku
tajnego głosowania, jako jedyna kobieta kandydująca,
została wybrana na prezesa KS Pelikan. Do objęcia tej
funkcji namawiali ją koledzy z klubu, to było też głównym powodem dlaczego działaczka postanowiła spróbowała startować do wyborów. Wynikiem głosowania
była zaskoczona, myślała, że nie ma szans w pojedynku
z dotychczasowym prezesem Januszem Białasem.
- Pierwszy telefon wykonałam do męża jak on to widzi, bo z mężem tak czas organizujemy, abym miała
czas na spotkania. Za to chciałabym mu podziękować.
Jak twierdzi, mąż ją wspiera i akceptuje to jak spędza
wolny czas po pracy, bo przecież mogłaby go spożytkować w inny sposób. Być może nie ma nic przeciwko jej działalności dlatego, że oboje mają podobną naturę i lubią aktywne życie.
Nowe wyzwania i cele, jakie ją czekają to budowa
nowej trybuny i pozyskanie nowego sponsora. Jolanta Papuga wie, że ma wiele do zrobienia, ale jest optymistką i pozytywnie patrzy w przyszłość. Wie też, że
jej przypadek ma już precedens: kobieta jest prezesem
dużego klubu w Polsce, jest nią Katarzyna Sobstyl
w Ruchu Chorzów. Daje sobie radę mimo że kieruje klubem twardej i męskiej gry zespołowej. Jeśli Ślązaczka to
dlaczego Łowiczanka nie miałaby temu podołać?
- Ocenią mnie później kibice i mieszkańcy, będę starała się jak najlepiej. Liczy się również zrozumienie,
współpraca i zaufanie, a wtedy można dużo zrobić stwierdza pani prezes.
(mb)
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Domaniewice mają 650 lat
Uroczysta msza święta w kościele parafialnym pw. św. Bartłomieja, a potem trwający ponad
dwie godziny program artystyczny w sali gimnazjum w Domaniewicach. Jeśli dodamy do tego
wielki, słodki tort, który zakończył
uroczystości i wydaną specjalnie
książkę o historii Domaniewic - to
mamy obraz uroczystości jubileuszowych 650-lecia istnienia tej
miejscowości, które odbyły się
w minioną sobotę 15 grudnia.

U

Artystka Zofia Kosiorek (z prawej)
roczysta msza święta w kościele odi dyrektor GOK w Domaniewicach
była się w asyście pocztów sztandaroBarbara Szymajda.
wych i zaproszonych gości. Celebrował ją
były proboszcz parafii w Domaniewicach
ks. Piotr Żądło, o najważniejszych chwilach
parafii opowiedział w skrócie obecny proboszcz ks. Sławomir Sobierajski. We mszy
uczestniczył także ks. Stefan Sut, jako reprezentant grona księży - plonu Ziemi DoŁzy i wzruszenie towarzyszyły
maniewickiej.
Pamiętajcie! - powtarzał wielokrotnie ze
artystce Zofii Kosiorek w czasie
sceny ustawionej w domaniewickim gimotwarcia wystawy jej ceramiki
nazjum historyk Zbigniew Zagajewski.
w Gminnym Ośrodku Kultury
Apelował, choć raczej wzywał ich do tego,
w rodzinnych Domaniewicach
by nie dopuścili, by w ich pamięci zatarły
w minioną niedzielę 16 grudnia.
się ślady chlubnej i niezwykłej historii DoArtystka była wzruszona tym,
maniewic. Zagajewski wychodził na sceże na wystawę przybyło wielu
nę wielokrotnie. Jego opowieści, może dla
niektórych przydługie, ale wypowiadane
jej przyjaciół i dawno
z prawdziwą pasją i obfitujące w ciekawe
nie widzianych znajomych.
historyczne szczegóły, stanowiły przerywa otwarcie wystawy przyszło ponad nik pomiędzy kolejnymi scenami z historii
30 osób, jak się okazało w więk- miejscowości, odgrywanymi przez dzieci
szości jej znajomych z lat młodo- i młodzież. Były one jednocześnie komenści spędzonych w Domaniewicach. W tarzem i zapowiedzią.
tym gronie znalazł się także wójt gminy
Na scenie najpierw pojawili się ucznioGrzegorz Redzisz, który przybył osobiście wie Szkoły Podstawowej w Domaniewiby wręczyć jej wydaną na 650-lecie Do- cach, którzy przedstawili legendę związamaniewic książkę opowiadającą historię ną z nazewnictwem miejscowości. Głosi
miejscowości, autorstwa Zbigniewa Za- ona, że gdy arcybiskup Skotnicki jadący
gajewskiego.
z Łowicza na konsekrację nowego kościoArtystka opowiadała na wystawie o po- ła, miał zawołać - Co jest? Kościół widzę
czątkach swojej fascynacji tworzeniem - a domu nie widzę! Jakiś skryba zapisał
ceramiki. Pierwsze kroki zaczęła stawiać słowa, co stało się podstawą do powstania
pod okiem nieżyjącego już Stefana Ko- nazwy miejscowości.
nopczyńskiego, właściciela słynnej boliUczniowie z SP ze Skaratek przedstamowskiej pracowni garncarskiej. Trafi- wili zaś drugą ważną legendę związaną
ła do niego gdy miał 91 lat, okazał się on z pochodzącymi z Krakowa a mającymi powspaniałym nauczycielem, cierpliwym siadłości w Czatolinie braćmi Celestami,
i wyrozumiałym. Podkreśliła, że zapłatą którzy w drodze na jarmark zatrzymali się
dla niego, za wspólną pracę nie były pie- w okolicy Domaniewic. W czasie noclegu
niądze ale nadzieja, ze uczeń którego szko- zaginęła im najcenniejsza klacz, gdy poli, w przyszłości będzie zajmował się cera- szukiwania nie przyniosły rezultatu wzniemiką i dalej przekaże swoje umiejętności. śli modlitwy do Boga. Siedem lat później
Jak się okazało, jej zainteresowanie cera- w czasie noclegu w tym samym miejscu
miką ma też podłoże w rodzinie, garnca- ich słudzy odnaleźli nie tylko cenne zwierzem był bowiem brat jej dziadka. - Tata rzę, ale także i równie cenne jej potomwspominał, że gdy stryj wracał z targu stwo. Odwdzięczyli się za to wystawieniem
w Głownie to dostawał od niego garnki na w Domaniewicach dzisiejszej kaplicy
półpoście - zdradziła.
Sanktuarium Matki Bożej.
Po czterech latach spędzonych w pracowni Konopczyńskiego zaczęła „wędrówkę” po innych warsztatach. Dotarła
na ogólnopolskie, a obecnie międzynarodowe warsztaty ceramiczne w Bęczynie,
gdzie poznała wiele osób zajmujących się
tworzeniem i wypalaniem z gliny. Od 1997
roku uczęszcza do pracowni ceramicznej
Stowarzyszenia Keramos, którego jest też
członkiem. Mieszka w Warszawie.
Zofia Kosiorek ma za sobą wiele wystaw i konkursów. W 1998 zajęła pierwsze miejsce w kategorii „Inspiracje tradycyjną formą ludową” na wystawie
garncarstwa i rzeźby ludowej w Muzeum
Etnograficznym w Warszawie. Od 2001
eksperymentuje w technice raku, uczestniczy w warsztatach uczących tej techniki,
m.in. na Białorusi. Jej prace raku znalazły
się na dwóch międzynarodowych wystawach w 2004 i 2005 roku. W Domaniewickim ośrodku zaprezentowała ceramikę artystyczną i użytkową. Warte uwagi są
także zdjęcia towarzyszące wystawie. Prace artystki będą prezentowane w GOK do
końca stycznia.
(tb)

Magiczne chwile
przy garncarskim kole

N

Grupa teatralna z gimnazjum w Domaniewicach przedstawiła epizody związane
z odzyskaniem niepodległości, okresem
I i II wojny światowej. Zwłaszcza ta druga inscenizacja wywołała u starszych zebranych mieszkańców Domaniewic łzy
w oczach i wzruszenie. Młodzież przedstawiła historię z września 1939 roku gdy 14 letni harcerz Narcyz Rosiak, wyszedł z karabinem w ręku (większym od niego), by
bronić niepodległej ojczyzny. Zginął trafiony kulą nieprzyjaciela, a jego mogiła, którą
od lat opiekują się uczniowie miejscowych
szkół, sąsiaduje z kwaterami wojennymi
żołnierzy poległych w dramatycznych bojach stoczonych z Niemcami o Domaniewice przez łowicki 10 Pułk Piechoty oraz
28 Pułk Strzelców Kaniowskich z Łodzi.
Po tych scenkach, na scenie pojawił się
wielki tort przygotowany przez Koła Go- Proboszcz parafii w Domaniewicach Sławomir Sobierajski pomaga zapalić
spodyń Wiejskich, pod kierunkiem Kry- tortowe świece, za nim wójt Grzegorz Redzisz.
styny Burzyńskiej, gminnej szefowej organizacji, a wypieczony w domaniewickicj
piekarni Jana Włostka. Choć wójt Grzegorz Redzisz i proboszcz parafii w Domaniewicach Sławomir Sobierajski wraz
dziećmi z przedszkola mieli problem by zapalić na nim świeczki, to jednak po chwili wszyscy zebrani na sali delektowali się
jego smakiem.
Na scenie wystąpiły jeszcze ubrane
w stroje ludowe dzieci z przedszkola prowadzonego w Domaniewicach przez siostry pasjonatki. Po nich w tańcu nowoczesnym zaprezentowała się tak zwana Mała
Kalina, po czym na scenie jeszcze raz, kończąc spotkanie młodzieżowa część Kaliny
w mazurze odtańczonym w strojach Księstwa Warszawskiego.
Uroczystości zakończył serwowany
Po trwających od godz. 11 jubileuszowych uroczystościach, każdy miał ochotę przez Koła Gospodyń Wiejskich poczęstuna doskonały bigos przygotowany przez KGW z terenu gminy Domaniewice.
nek w postaci smacznego bigosu.
Wójt Grzegorz Redzisz obiecał w czasie
uroczystości, że jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia każda posesja na terenie
miejscowości otrzyma wydaną staraniem
gminy książkę o historii Domaniewic. Autorem jej jest historyk Zbigniew Zagajewski,
uzupełniają ją zdjęcia autorstwa fotografika,
podróżnika znanego z łamów Nowego Łowiczanina, Radosława Taflińslkiego. Książka jest warta polecenia, w sposób przystępny opowiada o miejscowości, zahaczając
o prehistorię, poprzez wszystkie najważniejsze wydarzenia.
Szkoda, że tak ważna dla lokalnej społeczności uroczystość nie spotkała się
z uznaniem władz powiatu łowickiego.
Mimo zaproszenia nikt go nie reprezentował. Dziwnie to wyglądało, tym bardziej,
Historyk Zbigniew Zagajewski opwiadajacy o historii Domaniewic i dziewczyn- że pojawili się reprezentanci miasta i gmiki z przedszkola prowadzonego przez siostry pasjonatki w oczekiwaniu na ny Głowno.
pierwszy kawałek jubileuszowego tortu.
(tb)
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Boże Narodzenie po angielsku
Mieszkając w Polsce,
nie wyobrażamy
sobie świąt Bożego
Narodzenia bez
najbliższej rodziny,
dwunastu wigilijnych
potraw, prezentów
od świętego Mikołaja
oraz dwudniowej
świątecznej
atmosfery.

kiem i świątecznym puddingiem na
stole. Namiastkę tego dnia można
odczuć już na początku grudnia,
kiedy to pracodawcy organizują
dla pracowników tzw. Christmas
Party, czyli kolacje w restauracjach lub np. integracyjne wyjścia

T

ymczasem ci z nas, którzy
mieszkają i pracują w Wielkiej Brytanii, zauważą, że poza
granicami kraju Boże Narodzenie
może wyglądać zupełnie inaczej.
Zapewne dostrzegą oni więcej różnic niż podobieństw pomiędzy angielskim Christmas a polskim Bożym Narodzeniem.
Zacznijmy od choinki. W Wielkiej Brytanii w restauracjach i hotelach pojawiają się one już na
początku... września. O uroku ubierania choinki tuż przed świętami
pamiętają tylko nieliczni Anglicy.
Na centrach handlowych powiewają, dumnie niczym flagi państwowe, transparenty w stylu: „Father
Christmas avalaible from 28 November” (Mikołaj będzie obecny
w sklepie od 28 listopada). Mikołaje są wszędzie i o każdej porze dnia
i nocy... prócz Wigilii. Tradycja dawania prezentów przeniesiona jest
w Anglii na 25 grudnia, czyli na
polski pierwszy dzień świąt. Mikołaj zazwyczaj zostawia prezenty
w nocy. Christmas Eve, czyli nasza
polska Wigilia, nie ma nic wspólnego z tą, jaką znamy. Anglicy nie
obchodzą Wigilii, nie przygotowują dwunastu potraw, nie dzielą
się opłatkiem, nie idą na pasterkę.
24 grudnia to dzień ostatnich zakupów, kiedy to - jak twierdzą wszyscy Brytyjczycy - można kupić prezenty po najniższej cenie.
25 grudnia, czyli Christmas Day,
to czas rodzinnego obiadu z indy-

Agnieszka Jasińska
na kręgle. Podczas takiej imprezy
Anglicy śpiewają świąteczne piosenki (zamiast „Bóg się rodzi” czy
„Lulajże Jezuniu” rozbrzmiewają
tam wesołe melodie w stylu „Jingle bells” oraz „Santa Claus is coming to town”), bardzo dużo piją
i dobrze się bawią. Próżno szukać
w tym czasie zadumy i spokoju.
Można pokusić się o stwierdzenie,
że nie wszyscy zdają sobie sprawę
z faktu, że święta to okres narodzenia Boga. Zresztą Brytyjczycy nie
są tak religijni jak Polacy.
Obiad świąteczny nie zawsze
odbywa się w domu. Na miesiąc
przed świętami restauracje i puby
przyjmują zamówienia na tzw.
„christmas dinner”. Także hotele prześcigają się w ofertach. Ze
świątecznego menu można wybrać ulubione świąteczne potrawy
oraz napoje. Poza najbliższą rodziną na taki obiad zapraszani są
także przyjaciele i znajomi. Sami
Anglicy przyznają, że 25 grudnia
to dzień, kiedy pije się aż za dużo.
Zresztą nie jest tajemnicą, że Wielka Brytania ma duży problem z al-

koholizmem, szczególnie wśród
niepełnoletniej młodzieży. Nie pomagają w tym przypadku nawet
ograniczenia, że alkohol możesz
kupić tylko i wyłącznie powyżej
21 roku życia (czyli trzy lata później niż w Polsce). Jest to dosyć
mocno przestrzegane we wszystkich hipermarketach, kiedy to
podchodząc do kasy, zarówno kupujący, jak i osoba towarzysząca,
musicie mieć ukończone 21 lat.
Inaczej kasjerka nie sprzeda nawet
jednego piwa.
Drugi dzień świąt to tzw. Box����
ing Day. Wtedy to też zaczynają
się wielkie przeceny i wyprzedaże.
Każdy więc biegnie do sklepu i kupuje lub wymienia. Od wtedy bowiem (w przeciągu miesiąca) można oddać „niechciane prezenty” do
sklepów - jest to na tyle popularne,
że większość sklepów nie wymaga
w tym celu nawet paragonów potwierdzających zakup. Shopping,
czyli robienie zakupów, można
uznać za narodowe hobby Anglików. I na tym kończą się święta.
W Anglii trudno znaleźć jest tzw.
ducha świąt. Mikołaj nie ma nic
wspólnego ze świętym, prezenty
nijak nie są przemyślane. Anglicy
dają coś, nie zważając na to, komu
dają ani co to jest i czy ma jakieś
znaczenie. Radość świąt w Anglii
to radość kupowania. Zamiast dzielenia się opłatkiem wszyscy dobrze
się bawią.
Nie można stwierdzić jednoznacznie, który sposób spędzania
świąt jest lepszy, a który gorsze –
one są po prostu zupełnie inne. Angielskie Christmas to zabawa i alkohol. Polacy powinni być dumni
z tego, że wciąż kultywują tradycję
rodzinnych świąt i północnych pasterek. Jednakże niekiedy moglibyśmy pożyczyć od Brytyjczyków
trochę zabawy i radości, która w ferworze przedświątecznych
przygotowań - czasami gdzieś umyka. A wiec życzmy sobie przede
wszystkim Wesołych Świąt!
Agnieszka Jasińska

Pocztówka z dziejów 10 PP
Z dużym, bo rocznym
opóźnieniem,
prezentujemy bardzo
ciekawe wydawnictwo
filokartystyczne,
dotyczące łowickiego
10 Pułku Piechoty im.
Legionów. Dostarczył je
nam pracownik muzeum
w Łowiczu, kolekcjoner
Andrzej Chmielewski.

W

ukazującej się od kilku lat
serii pocztówek, wydawanej
przez Siedlecki Klub Kolekcjonerów, a upamiętniających jednostki pułkowe z okresu II Rzeczpospolitej, ukazała się w ubiegłym
roku pocztówka, na której zgodnie
z przyjętym w serii szablonem, pojawiło się zdjęcie z życia 10 pułku
oraz odznaka pułkowa, którą nosili
na sercu żołnierze zawodowi, a także którą władze formacji przyznawały osobom instytucjom zasłużonym dla jednostki.
Na zdjęciu umieszczonym na
pocztówce uwiecznieni zostali żołnierze „Dziesiątki” w pamiątkowym
ujęciu z uzbrojeniem produkcji francuskiej: moździerzem piechoty kal.

Żołnierze z 10 PP uwiecznieni na wydanej w ubiegłym roku
pocztówce.
75 mm zw. 1916 J.D. oraz armatą
kal. 37 mm Puteaux wz. 1918 (?).
Zdjęcie zostało wykonane pod koniec lat dwudziestych XX wieku
i pochodzi ze zbiorów Wiesława
Słupczyńskiego, właściciela pułkowej odznaki.
Nakład pocztówki to ok. tysiąca sztuk, trafiła ona przede wszystkim do kolekcjonerów zbierających
wydawnictwa filokartystyczne i pamiątki militarne z okresu II wojny światowej. Warte podkreślenia
jest to, że jest to pierwsze tego typu
wydawnictwo powojenne dotyczą-

ce łowickiej „Dziesiątki”, która doczekała się wcześniej już np. swej
obszernej monografii.
Andrzej Chmielewski powiedział
nam, że pocztówka wywołała duże
poruszenie w gronie łowickich kolekcjonerów i zapowiedział, że osoby te podejmą próby, by podobne
wydawnictwo, może nawet cała
seria dotycząca 10 Pułku Piechoty,
ukazała się w Łowiczu. Przy okazji
wyraził nadzieję, że takie przedsięwzięcie zyska poparcie ratusza oraz
starostwa.
(tb)
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Stachura i Łowicz
W nr 44 NŁ ukazało się
sprawozdanie z wieczoru
poetyckiego poświęconego
twórczości Edwarda Stachury
(1937-1979), zorganizowanego
przez Bibliotekę Powiatową
i ZSP nr 4 w Łowiczu.

3 kwietnia 1979 r. rano, a dokładnie o 6.45, w pobliżu stacji Bednary pod Łowiczem, Stachura rzucił się pod
tranzytowy elektrowóz pociągu towarowego, jadącego
z NRD do ZSRR. Poranionego, który nie miał przy sobie
żadnych dokumentów prócz biletu kolejowego z Warszawy do Łowicza, przewieziono elektrowozem do Bednar,
a następnie karetką do szpitala w Łowiczu. W wyniku nieudanej próby samobójczej Stachura doznał urazu kręgosłupa, licznych ran i obrażeń, stracił cztery palce i znaczną
część dłoni. Lekarzom udało się uratować jedynie kciuk.
Stachura jechał najprawdopodobniej w odwiedziny do
zy jednak młodzi ludzie dowiedzieli się, kim naMarty Kucharskiej. Jednak równie dobrze mógł planoprawdę był poeta rozdarty - jak jego bohaterowie wać przesiadkę w Łowiczu na pociąg do jakiegokolwiek
między poczuciem harmonii z naturą a romantycznym
miejsca w Polsce, choćby doAleksandrowa Kujawskiego.
buntem wobec świata?
Urodził się 18 sierpnia 1937 r. w Pont-de Chéury we
Francji, dokąd jego ojciec wyemigrował w poszukiwaniu pracy. W 1948 r. Stachurowie wrócili do Polski i zamieszkali w Aleksandrówce pod Aleksandrowem Kujawskim (a nie Łódzkim, jak napisano w NŁ!). Szkołę
podstawową ukończył właśnie w Aleksandrowie Kujawskim, maturę zaś zdał w Gdyni. W 1968 r. otrzymał
dyplom magistra filologii romańskiej na Uniwersytecie
Warszawskim. Dla Stachury sposobem życia było „bycie w drodze”, tak jak dla innych mieszkanie w określonym miejscu. Wędrował po całym świecie, od Norwegii po Meksyk. Ale nie mniej ważne były dla niego
też wyprawy na ukochaną prowincję. Składał wizyty
przyjaciołom rozsianym po całej Polsce.
Na szlaku jego „życiopisania”, jak twórczość Stachury określił Henryk Bereza, znakomity krytyk i wieloletni redaktor „Twórczości”, znalazł się również Łowicz.
Autor „Siekierezady” przyjaźnił się bowiem z Martą Kucharską, poetką i eseistką. Urodzona w Łowiczu
debiutowała w 1980 r. na łamach „Życia Literackiego”
jako poetka. Wiersze, opowiadania, reportaże, recenzje
i felietony publikowała w „Nowym Wyrazie”, „Poezji”
i „Tygodniku Kulturalnym”. Jej debiutem książkowym był tom wierszy „Proste równoległe”, wydany w 1984 r. przez „Czytelnika” w prestiżowej serii
„Z pegazem”. Poezja Kucharskiej, niezwykle osobista, a przy tym oszczędna, ascetyczna, dotyka uniwersalnych problemów ludzkiego losu, artykułuje tragizm
egzystencji. W znakomity sposób wyraża niepokój intelektualny i moralny pokolenia młodych twórców przełomu lat 70. i 80.
Marta Kucharska korespondowała ze Stachurą już
od roku 1970. Jak wspomina w rozmowie z Robertem
Makowskim („Cogito” nr 4, 1981): „Ja pisałam długie
i dopracowane listy - a on przysyłał karteczkę, którą
oczywiście przechowywałam jak świętość. Któregoś
dnia przyszedł telegram, bodajże: »Przyjadę w południe, albo w samo południe«. I rzeczywiście przyjechał
w samo południe (...) widywaliśmy się czasem zaplanowanie, czasem nie (...) Wędrował i czasem zatrzymywał się u mnie w drodze (...). Pewnego razu znalazł się
w potrzebie, ja zostawiłam wszystko i pojechałam mu
pomóc. Miał wypadek pod Łowiczem”. Wspomnienia
i refleksje z tych spotkań, rozmów i wspólnych wędrówek, można znaleźć w wielu wierszach Kucharskiej,
wierszach znakomitych, które czyta się dziś ze ściśniętym sercem.
Jak ustalił Waldemar Szyngwelski, biograf Stachury,
pisarz odwiedził Martę, swą czytelniczkę, po raz pierwszy prawdopodobnie 28 września 1975 roku. (Sted. Kalendarium życia i twórczości Edwarda Stachury. Warszawa 2003). Kucharska wspomina: „Mieszkałam
wtedy w osiedlu z betonowej płyty, które postawiono
na miejscu naszego domu. Zamierzałam udać się tego
dnia do wsi Rudnik pod Łowiczem, by szukać tam
śladów po moim ojcu. Wtedy właśnie zjawił się Edek.
Wybraliśmy się razem poszukać śladów mojej rodziny.
Jeszcze nie wiedziałam, że tak właśnie spotka się moja
przeszłość z przyszłością (...).
Przyjaźń przetrwała aż do tragicznej śmierci Stachury w 1979 roku. Nie zachowały się, niestety, ani dziennik pisarza z tego okresu, ani jego listy. Są wprawdzie
bruliony Stachury od drugiej połowy 1966 r. do lipca
1979 r., choć nie wszystkie. Brakuje przede wszystkim dzienników z okresu od stycznia 1977 r. do maja
1979 r. Poproszona o wyjaśnienie tajemnicy tych braków, Kucharska odpowiada: „Edward palił dużo rzeczy, niewykluczone, że i część dzienników znalazła się
w ogniu”. Zastanawiające jest jednak to, że zaginęły zapiski właśnie z okresu przyjaźni Stachury i Kucharskiej.
W tajemniczy sposób zniknęły również listy Stachury
do Kucharskiej, które właścicielka przekazała do Muzeum Literatury wraz z innymi materiałami. Niestety,
w archiwum nie ma po nich śladu.

C

Po krótkim pobycie w szpitalu w Łowiczu Stachura trafił na własną prośbę do szpitala w Drewnicy pod Ząbkami. Jednak 21 lipca 1979 r. samowolnie opuścił placówkę
medyczną. 24 lipca zażył prawdopodobnie śmiertelną dawkę leków przeciwpsychotycznych w swoim mieszkaniu
w Warszawie. Tam, po otwarciu drzwi, znalazła go Zyta
Orsztyn, żona i pisarka, Marta Kucharska i Wacław Tkaczuk, przyjaciel jeszcze od czasów studenckich, redaktorPolskiego Radia do chwili obecnej. Pogrzeb Stachury, dla przyjaciół Steda, bo taki pseudonim wybrał sobie jeszcze jako
dwunastoletni chłopiec, odbył się 28 lipca na Komunalnym
Cmentarzu Północnym w Warszawie na Wólce Węglowej.
Grób pisarza stał się celem wędrówek pielgrzymów przybywających z najodleglejszych części kraju. dok na str. 26 Edward Stachura
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Nienormalna codzienność
okupowanego Łowicza
Wstrząsająca wystawa
w Browarnej.
To trzeba zobaczyć.

M

ężczyzna na czarno - białej fotografii
ma marynarkę, bufiaste spodnie i półbuty. Odpoczywa oparty na szpadlu, drapie
się za uchem, mruży oczy, chroniąc je przed
słońcem. Obok na drewnianym wózku leżą
nagie ciała kilku Żydów. Niedbale rzucone,
jedno na drugie: z wychudłymi kończynami, z żebrami widocznymi spod ciasno opiętej skóry. Z zapadniętymi oczami, z czarną
jamą szeroko otwartych ust. - Zapomnieliśmy, że tak kiedyś też wyglądał Łowicz
- mówił wstrząśnięty obrazem burmistrz
Krzysztof Kaliński, kiedy oglądał wystawę na dzień przed jej otwarciem w Galerii
Browarna. - Patrząc na te fotografie ma się
wrażenie, że to obrazki z getta warszawskiego, a to zdjęcia z Łowicza.
Na wystawie, która otwarta została we
wtorek 18 grudnia, zobaczyć można więcej takich szokujących zdjęć: zniszczony bombardowaniem Łowicz i płynące
obok ruin normalne życie - kobieta spiesząca gdzieś chodnikiem, człowiek na rowerze, wóz zaprzężony w konie, na pierwszym planie słup wysokiego napięcia. Bo
życie, zawsze i wszędzie, nawet po najgorszych doświadczeniach, dąży do normalności. Zdjęcie obok pokazuje jednak
z całym okrucieństwem, że życie pod okupacją niemiecką nie było i nie mogło być
normalne. Oto hitlerowiec przywiązujący
do egzekucyjnych słupów dwóch skazańców, którzy na oczach mają białe opaski.
W innym miejscu znajdziemy fotografie
z nakazanej przez Niemców regulacji Bzury
- mnóstwo kobiet z łopatami. Ta na pierwszym planie stoi wyprostowana, patrzy
w obiektyw z zamyśloną twarzą i rękoma
w kieszeniach fartucha.
Straszliwy obraz tamtych czasów oddają autentyczne obwieszczenia. Z jednej strony bije z nich groza tego co czytamy, z drugiej widać, jak bardzo Niemcy starali się,
aby treść obwieszczeń miała w sobie pozory racjonalności. Przykładem chociażby

Kolejne obwieszczenia ukazują proces
rozwiązywania w Łowiczu tzw. „kwestii
żydowskiej”. Pierwsze, z roku 1940, mówi
o obowiązku zgłaszania mienia żydowskiego - jeśli nie zostanie to spełnione do 1 marca, mienie nie zgłoszone przepada. Kolejne
obwieszczenia zawierają szczegółowe wytyczne dla Żydów kiedy mają zamiatać podwórza, jaki i kiedy wietrzyć łóżka, bielić
wapnem mieszkania itd. Wszystkiego ma
przestrzegać rada żydowska.
Później jest coraz gorzej, aż do obwieszczenia gubernatora Fischera o naborze do
straży mającej pilnować baraków żydowskich. Do straży mogli się zaciągać Polacy, Ukraińcy lub Białorusini. Mile widziana była znajomość języka niemieckiego.
Strażnicy zarabiali ówczesne 150 zł, obwieszczenie obiecuje im „rozwój kariery”,
dla tych którzy się sprawdzą, widoki przyjęcia do policji polskiej.
Możemy też przeczytać słowa Hitlera
z listopada 1943 roku o tym, że najeźdźcy
ze wschodu zagrażają Europie prawie od
2 tysięcy lat. Przeciwstawić się im może
skutecznie tylko jedno państwo - Niemcy. „ I chociaż zmagania te są dla naszego narodu tak bezgranicznie ciężkie, to jest
to tylko dowód iż bez Niemiec (...) żadne
państwo nie byłoby w stanie przeciwstawić się temu niebezpieczeństwu”. Dalej
Hitler głosi, że żydowsko - plutokratyczny
zachód nie pokona żydowsko - bolszewickiego wschodu. Żydowska demokracja zachodu wcześniej czy później sama skończy
się na bolszewizmie.
W tym samym czasie gubernator generalny Frank w odezwie do ludności polskiej pisze, że Niemcy podjęły czyn obrony chrześcijańskiej Europy. „Wiecie jaki
los spotkał waszych najbliższych po tamtej
stronie Bugu i Sanu” - zwraca się do Polaków. „Stoicie pod bezpieczną ochroną niemieckich sił zbrojnych. I możecie z całym
Proboszcz łowickiej katedry ks. Wiesław Skonieczny w rozmowie z Najprzewielebniejszym Paisjuszem, prawosław- spokojem oddawać się waszej codziennej
nym biskupem piotrkowskim, wikariuszem prawosławnej diecezji łódzko-poznańskiej z Łodzi.
pracy - pisze Frank.
obwieszczenie z 1941 roku, mówiące niby
o epidemii tyfusu plamistego. Ponieważ
okazało się, iż za rozprzestrzenianie tyfusu odpowiedzialni są Żydzi, ludność polska, w swoim „dobrze rozumianym interesie własnym” nie powinna kontaktować
się z Żydami, a o każdym wałęsającym się
Żydzie informować policję. W innym obwieszczeniu z 1942 roku zakazuje się ludności polskiej uczęszczania do łowickiego
kina „Corso” z powodu niebezpieczeństwa
tyfusu plamistego.
Jednym z bardziej wstrząsających obwieszczeń jest to z 13 lutego 1943 roku.
Ówczesny starosta łowicki dr Krumer pisze, że w odpowiedzi na jego wezwanie

Jedno z bardziej makabrycznych zdjęć w Galerii.
aby ludność polska poparła go w zwalczaniu bandytyzmu, dzięki informacji szeregu osób udało się ująć wielu bandytów
i przestępców. Jednocześnie dr Krumer
martwi się, że osoby składające informacje nie podały swoich adresów, nie może
im zatem dostarczyć przyobiecanej nagrody. W związku z tym starosta przekazuje
1500 kg cukru Polskiemu Komitetowi
Opiekuńczemu, który rozda go między
biedne kobiety i dzieci.
Jak Niemcy określali polskich patriotów
wciąż prowadzących walkę zbrojną? Obwieszczenie z 1942 roku mówi o „bandytach” ograbiających spokojną ludność, by
sami mogli wieść życie bez pracy. Inne obwieszczenie mówi, że żyją oni dzięki mor-

dowi, grabieży i wymuszeniom i że ludność polska we własnym interesie winna
się wystrzegać przyjmowania tych „bandytów” i zgłaszać ich pojawienie się na posterunek policji.
Obwieszczenie z maja 1944 roku mówi
o ostrzelaniu przez „tchórzliwych bandytów” z zasadzki samochodu wracających
ze służby urzędników Policji Bezpieczeństwa i SD w Górkach Zagórskich. Za to sąd
doraźny skazał na publiczne stracenie 20
przestępców przewidzianych wcześniej do
ułaskawienia. Inny dokument podaje listę
24 partyzantów przewidzianych do rozstrzelania. Najmłodszy z nich Władysław Tartanus urodził się w 1925 roku, najstarszy - Ludwik Adamczyk - w 1901.

Wszystkie prezentowane na wystawie
plakaty i fotografie pochodzą z zasobów
łowickiego oddziału Archiwum Państwowego Miasta Stołecznego Warszawy oraz
ze zbiorów Andrzeja Biernackiego. Straszne są zdjęcia pomordowanych Żydów, ale
równie straszna była polityka okupanta,
który starał się we wszystkich, nawet najmakabryczniejszych posunięciach zachować pozory racjonalizmu i praworządności. Straszny był los ludzi, którzy w tamtych
nienormalnych czasach starali się wieść normalne codzienne życie.
Wystawę oglądać można przez najbliższy
miesiąc, w piątki soboty i niedziele w godzinach 16 - 18. Szkoły, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu.
(wcz)
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Uratowane twarze,
uratowane głosy
Udany jest film o historii
łowickiej Armii Krajowej
i Szarych Szeregów,
którego premiera odbyła się
w kinie Fenix w poniedziałek
17 grudnia.

P

rzez 35 minut nikt nie oderwał wzroku od ekranu, choć przecież większość
czasu zajmowały utrwalone kamerą wspomnienia kilkorga żyjących jeszcze konspiratorów, najczęściej harcerzy. Montaż wypowiedzi był jednak dynamiczny, ostry,
więc wypowiedzi starszych ludzi, z natury
rzeczy mówione właściwym temu wiekowi tempem, nie nużyły.
Realizatorzy filmu dotarli bodaj
do wszystkich ważnych ludzi łowickiego podziemia okresu II wojny światowej,
którzy jeszcze żyją. Widz spotyka się więc
na ekranie twarzą w twarz z Januszem Karpińskim - szefem łowickich Szarych Szeregów, a obok niego z Jerzym Miecznikowskim, Marią Kutkowską-Matwiejczyk,
Irek Czubak, lider Jarmuła Band powiedział w czasie koncertu w Browarnej, że nie jest mu łatwo grać w otoczeniu
Marianem Szymańskim, Stefanem Wysoczdjęć przedstawiających zagładę Żydów w Łowiczu.
kim, a nawet Zbigniewem Feretem. To jego
właśnie młodzi ludzie, jego koledzy, zdecydowali się odbić z ubeckiego więzienia
na Kurkowej w marcu 1945 roku.
Opowieść o tej akcji, zakończonej bezprzykładnym sukcesem, a zwanej „małym Arsenałem”, wypełnia znaczną część
filmu, choć jeszcze więcej uwagi poświęOdsłonięcie pomnika
cono okresowi okupacji niemieckiej. Pona łowickich Błoniach,
znajemy motywacje konspiratorów: szok
poświęconego Polakom, Żydom
klęski wrześniowej, współczucie dla żołi jeńcom radzieckim - więźniom
nierzy idących w niewolę, i najważniejsze:
niemieckich obozów pracy
represje i poniżenie ze strony okupanta.
przymusowej w Małszycach
Chęć pokazania, że nie wszystko zginęi Kapitule, stało się dla łowiczan
ło, chęć odwetu, także chęć dobrego przyokazją do poznania przez
gotowania się na jutro i pojutrze: na pracę
ostatnie trzy weekendowe dni
w wolnej Ojczyźnie.
kultury muzycznej trzech kręgów
To „jutro” było dla bohaterów filmu odkulturowych. Ci, którzy oderwali
ległe.
Wprawdzie Maria Kutkowska miała
się wieczorami od świątecznych
w chwili wybuchu wojny już 21 lat, ale np.
porządków i przygotowań, odbyli
Marian Szymański 16, Wojciech Mariański
wspaniałą podróż i mogli się
14, a Stefan Wysocki 9. Ich sprzeciw wobec
przekonać, że muzyka jak nic
okupanta przybierał więc z początku pozorinnego, potrafi zbliżyć.
nie niewinne, choć ważne psychologicznie
formy: malowanie na murach, zaklejanie
piątek 14 grudnia w sali barokoniemieckich fotosów, szycie biało-czerwowej łowickiego muzeum wystąpiła,
nych opasek. Już za to jednak można było
znana już z koncertów w Łowiczu,
Gościnnie, po koncercie formacji Jarmuła Band wystąpił poeta Aleksander zginąć, a wkrótce doszły inne formy oporu:
orkiestra Camerata Masovia z SochaczeRosenfeld.
wa pod dyrekcją kontrabasisty Artura Komorowskiego. Orkiestra zagrała utwory bas, domry primy i domry alt, uzupełnio- w tym mieście. Istotnie, po prawej i lewej
polskich kompozytorów m.in. Ignace- nych o gitarę, akordeon i instrumenty per- stronie miał wielkoformatowe fotografie
go Paderewskiego czy Tadeusza Wojcie- kusyjne. Usłyszeliśmy nie tylko popularne przedstawiające nagie ciała łowickich żychowskiego. Zwłaszcza Fantazja na tematy rosyjskie ballady i pieśni, ale także pieśni dów, grzebane w wieloosobowych mogiłach lub złożone na drewnianych wozach.
dworskie tego ostatniego autora przynio- ukraińskie i łemkowskie.
Nic dziwnego, że jednej z wokalistek, wprowadzającej słuchaczy w kolejne utwory, łamał się momentami głos - i nie czuć było
w tym aktorskiego zacięcia.
Muzycznie zespół spodobał się łowickiej
publiczności, która nagrodziła go owacjami
na stojąco, wymuszając bis. Nie wszystkich jednak zachwyciła tradycyjna hebrajska muzyka oparta na nowoczesnych, elektrycznych aranżacjach.
Po koncercie przed publicznością wystąpił znany poeta żydowskiego pochodzenia Aleksander Rosenfeld. PrzekonująPiękniejsza część składu Camerata Masovia i czarujący pieśniami rosyjskimi, co odczytał trzy swoje utwory - wszystkie
traktujące o zagładzie Żydów, wspólnym
ukraińskimi oraz łemkowskimi LECHaRUS.
polskim i żydowskim losie, próbie wybasła przekrój muzyki polskiej. Zabrzmiała
Ostatni, niedzielny koncert muzyki ży- czenia oprawcom i tym, co czekali by ograw niej zarówno Polska szlachecka z mazu- dowskiej, w wykonaniu formacji Jarmuła bić domy opuszczone przez mieszkańców
rami i polonezem, jak i melodie regional- Band, który odbył się w Galerii Browarna, wyrwanych ze snu. Rosenfeld urodzony
ne. W środkowej części koncertu usłysze- w scenerii wystawy fotografii wykonanych w 1941 roku stawiał w jednym z utworów
liśmy utwory Fryderyka Chopina - to był w Łowiczu w okresie II wojny światowej i pytanie: „dlaczego nie ja?” - bo tysiące
wspaniały i mocny akcent.
obwieszczeń wydawanych przez rząd oku- jego rówieśników zginęło zamordowanych
Dzień później, 15 grudnia w sali baroko- pacyjny, przyniósł słuchaczom najwię- w obozach i gettach. Te parę minut Rosenwej spotkaliśmy się na kolejnym koncercie. cej wrażeń. Irek Czubak, wokalista, grają- felda na pewno zostanie na długo w pamięTym razem wystąpiła formacja LECHa- cy także na klarnecie, powiedział w czasie ci licznie zebranej w galerii publiczności.
RUS grająca muzykę rosyjską. Zaprezen- występu - Nie będzie nam łatwo grać w ta- Zwłaszcza powtarzany po wielokroć wers
towała brzmienie oryginalnych ludowych kiej scenerii, mając przed oczami tą strasz- - Moja skóra dymi pamięcią.
instrumentów rosyjskich: bałałajki - kontra- ną historię, jaka dotknęła naród żydowski
(tb)

Trzy koncerty trzech kultur

W

Tak film kręcono, tą sceną obraz zresztą się zaczyna. Całość będzie mogła
obejrzeć młodzież łowickich szkół.
kolportaż, nasłuch radiowy, akcje na bimbrownie, szykanowanie dziewcząt utrzymujących kontakty z Niemcami. A potem już
wojna na całego: przyjmowanie zrzutów,
wysadzanie pociągów, likwidowanie konfidentów, zamachy na Niemców.
Coś z atmosfery tamtych dni realizatorzy
filmu starali się oddać fabularyzowanymi
scenkami, odgrywanymi przez statystów
- uczniów łowickich szkół. Dało to dobry
efekt: widzieliśmy malowanie na murach,
wysadzanie pociągu, magazynowanie broni. Same archiwalne fotografie, także wykorzystane w filmie, nie zapewniłyby obrazowi wystarczającej dynamiki.
Bezsprzecznie jednak największym walorem filmu jest to, że uwiecznił twarze
i głosy bohaterów lat wojny - ludzi, których
zwykle zna się tylko z nazwiska, nawet jeśli
ktoś się lokalną historią interesuje. Jak cenna była tu walka z czasem niech dowiedzie
fakt, że w przypadku Wojciecha Mariańskiego zdążono już tylko z głosem - zmarł,
zanim zaczęły się zdjęcia.
Film, sfinansowany z inicjatywy ratusza,
z funduszy Narodowego Centrum Kultury,
będzie w kopiach przekazany do wykorzystywania w szkołach. Scenarzystą i reżyserem jest Przemysław Śmigiel, producentami firma pochodzącego z Łowicza Tomasza
Różyckiego i Jakuba Górajka.
(wal)
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XVII-wieczny wizerunek Łowicza Żywa szopka w Niedźwiadzie
znalazł miejsce w ratuszu
Ponad sto osób wzięło
udział 13 grudnia w wieczerzy wigilijnej w Szkole Podstawowej w Niedźwiadzie
w gminie Łowicz.

Od ponad 2 miesięcy
w gabinecie burmistrza Łowicza Krzysztofa Kalińskiego
wisi w pięknej ramie, liczący
400 lat, najpopularniejszy widokŁowicza,któryzostałwydany w słynnym dziele„Theatrum praecipuarum totius
mundi urbiurti”, tj. „Przedstawienie wyróżniających się
miast całego świata”, znanym
pod nazwą: „Civitates orbis
terrarum” autorstwa Georga
Brauna i Franza Hogenberga.

U

znaliśmy, że w ratuszu powinien
znaleźć się oryginalny widok
miasta z okresu jego złotego wieku - powiedział burmistrz na konferencji prasowej 11 grudnia. Decyzja o zakupie, była powrotem do
pomysłu, który pojawił się już w poprzedniej kadencji. Gdy okazało się,
że w Domu Aukcyjnym Unicum
w Warszawie wystawiono taki widok Krzysztof Kaliński, jeszcze
jako przewodniczący Rady Miejskiej, przekonał burmistrzów Ryszarda Budzałka i Macieja Mońkę do przekazania na jego zakup
4 tys. złotych. Na licytację udał się
ten drugi, wrócił jednak z niczym,
bo rycina została sprzedana za kwotę znacznie wyższą. Później sprawą
ponownie się nie zajmowano.
Do pomysłu wrócono za sprawą
przekazanych przez pracownika ra-

tusza, jak i pasjonata historii Jacka
Rutkowskiego oraz kustosza archiwum diecezji łowickiej ks. Sławomira Skowronka informacji o kolejnej sprzedaży widoku. Pierwsza
taka informacja okazała się zbyt
późna, rycinę sprzedano. W dość
szybkim czasie, obaj historycy, poproszeni przez burmistrza o stałe śledzenie aukcji, przekazali informację
o kolejnym widoku Łowicza wystawionym na sprzedaż - jak się okazało będącym nawet w lepszym stanie
niż poprzedni. Tym razem działano
szybko, zaraz po jego pojawieniu się
na aukcji. Ratusz zapłacił za kolorowaną rycinę 2.700 zł. To cena dość
atrakcyjna, biorąc pod uwagę, że
w ostatnim czasie wystawiono kolejny za ponad 3 tys. zł.
XVII-wieczny widok Łowicza,
zawarty w „Civitates orbis terrarum” autorstwa Brauna i Hogenberga, jako jeden z kilkunastu widoków
polskich miast (na 530 widoków
miast europejskich) jest dowodem
na znaczenie, jakie w tym czasie
odgrywał na mapie Polski prymasowski Łowicz. W naszym mieście
znajduje się w 5 takich widoków.
Oprócz tego, nabytego przez miasto, dwa są w rękach muzeów, a trzy
w rękach prywatnych kolekcjonerów.
„Civitates orbis terrarum”, opracowywane było przez ponad
45 lat. Kompendium to było efektem współpracy Georga Brauna

T

radycją szkolną stało się już organizowanie co roku spotkania
przed świętami Bożego Narodzenia dla rodziców uczniów oraz
mieszkańców okolicznych wiosek.
W tym roku suto zastawili wigilijny stół rodzice uczniów ze Świeryża II. - Z wielką radością gościliśmy
emerytowanych nauczycieli, dyrektor Teresę Drożdżewską oraz Helenę
Partykę, a przede wszystkim rodziny
naszych uczniów, dla których od lat
spotkanie opłatkowe przygotowuje
cała społeczność szkolna - mówi dyrektor szkoły Alicja Kocbuch.
Uczniowie klasy V i VI wystawili
jasełkową inscenizację pt. „Nie tylko w Betlejem”, dzięki której ukazaBurmistrz Krzysztof Kaliński i liczący 400 lat plan Łowicza zaku- li, że Boże Narodzenie, podobnie jak
piony przez ratusz.
w Betlejem, niesie wiele doświadi Franza Hogenberga. Braun był archidiakonem w Dortmundzie i kolońskim dziekanem, autorem rozpraw teologicznych, działającym
także na polu kartografii. Był autorem opisów miast zawartych w
„Civitates”. Hogenberg, był kartografem i grawerem map Orteliusza
(autora pierwszego atlasu), odpowiadał za wyrytowanie widoków
opisywanych miast. Tak wielkie
dzieło, pierwsze w którym znalazły
się widoki i plany wielu miast europejskich, rozłożone na 6 opasłych
tomów, nie powstało jedynie dzięki dwóm osobom. Przy „Civitates”

pracował m.in. syn F. Hogenberga
– Abraham, oraz liczni grawerzy
i artyści np. Pieter Bruegel.
Widok Łowicza nie ustrzegł się
jednak pewnych błędów. Dziś, po
pracach archeologicznych, jakie
przeprowadzono na Nowym Rynku wiemy, że ratusz został uwieczniony jako lustrzane odbicie. Poza
tym, autor ryciny, kopuły wszystkich wież znajdujących się w mieści ukazał w stylu, nasuwającym na
myśl kopuły prawosławnych cerkwi
- z pewnością tak w rzeczywistości
nie wyglądały.
(tb)

Uczniowie klas V i VI wystawili
scenęnarodzinJezusaChrystusa przed ponad setką gości.
czeń i doznań. Spektakl podkreślał,
że od wieków nic nie zmieniło się
w oczekiwaniu na Dzieciątko Boże w ludzkim zakłopotaniu przyjściem
Zbawiciela i człowieczej potrzebie
świąt, które swą tajemnicą zmieniają
ludzi i świat. Scenariusz opracowała
polonistka Agnieszka Wawrzyniak,
kolędy i muzykę przygotował Jan
Dutkiewicz, zaś scenografię wykonali nauczyciele i uczniowie, dzięki
uprzejmości rodziców, którzy zapewnili odpowiednie rekwizyty, a także
zadbali o nagłośnienie sali.
(eb)

Parafia Ewangelicko-Augsburska

Paczki dotarły na Ukrainę
Bożego Narodzenia zbierane są dla
nich upominki, które na przełomie
listopada i grudnia wysyłane są za
granicę. Jak dowiadujemy się w łowickiej filii, prezenty z Łowicza dotarły już na Ukrainę.
Większość prezentów przygotowali w tym roku uczniowie Gimnakcja jest ogólnopolska, a adre- zjum nr 2 w Łowiczu, do akcji dołąsowana jest do ubogich dzie- czyło kilka osób indywidualnych.
(mwk)
ci z Ukrainy. Przed świętami

40 paczek zostało wysłanych na Ukrainę w ramach
akcji charytatywnej „Prezent pod choinkę 2007”, którą organizowała łowicka filia
parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Kutnie.

A
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Pocztówki łowickich wydawców
w bibliotece powiatowej
Łowiccy wydawcy i księgarze - taką nazwę nosi otwarta
w miniony piątek 14 grudnia,
w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łowiczu, wystawa
starych pocztówek z kolekcji
Andrzeja Chemielewskiego,
Edwarda Miziołka i Jana Rucińskiego.

nie miejscowa firma wydawnicza
o czym może świadczyć ostatnia litera
w nazwie Ł, czyli Łowicz. Staraniem tego wydawcy ukazało się
7 pocztówek. Z kolei J. Bem
w okresie ok. 1910 - 1914 wydał jedyną łowicką pocztówkę z tak zwanym motylem, gdzie na skrzydłach
owada znalazły się cztery fotografie

mację z 1914 roku sygnowaną także
J. Bem, że opuszcza Łowicz, w związku z czym opuszcza lokal i chętni
na jego zajęcie mogą się już zgłaszać
- powiedział.
Kolekcjonerzy zapowiedzieli na
otwarciu wystawy, że nie jest to ich
ostatnia pocztówkowa wystawa,
w przyszłym roku postarają się zor-

N

Kiermasz twórców w Galerii Łowickiej zdziwił wiele osób, które w miniony weekend zajrzały tam
w poszukiwaniu świątecznych prezentów.

W Galerii Łowickiej po łowicku
- To doskonały pomysł
- krótko skomentował
pomysł zorganizowania
Łowickiego Kiermaszu
Świątecznego w Galerii Łowickiej Stanisław Wielec,
kierownik zespołu folklorystycznego Masovia działającego przy MWSH-P
w Łowiczu.

W

czasie kiermaszu na 11 stoiskach można było zobaczyć, jak twórczynie ludowe z Łowicza i powiatu wykonują ozdoby
choinkowe: jeże, grzybki, koguciki, karty świąteczne z wycinanek,
także kwiaty z bibuły i stroiki.
Oprócz tego rodzina Garczarczyków, znanych producentów miodu, wystawiła swoje produkty
z pszczelego wosku. Wszystkie te przedmioty można było na
miejscu kupić. Jak powiedziała
nam hafciarka Genowefa Miazek
z Reczyc, z jej stoiska najszybciej
sprzedały się aniołki wykonane na
szydełku, obrusami i haftowanymi bluzami zainteresowanie było

mniejsze, tak jak i np. łowickimi
lalkami na innych stoiskach.
Wiele osób na dłużej zatrzymywało się przy stoisku Zespołu Stowarzyszenia Regionalnego
Wsi Urzecze Łowiczanie. Można
było na nim zakupić nie tylko rękodzieło w postaci ozdób choinkowych, ale także oryginalne, wydane wydane przez zespół, karty
świąteczne z łowickimi motywami ludowymi. Hitem były kolorowe, wykonane z papieru jeżyki.
Dla wielu osób były one prawdziwym odkryciem, choć przecież tak
mocno są one zakorzenione w łowickiej tradycji ludowej.
Jedna z bibułkarek powiedziała nam, że kilka starszych osób
zatrzymało się przy jej stoku z
wnukami, pokazując im kwiaty i
ozdoby świąteczne, które potrafią
robić i obiecując małym, że pokażą to w domu.
Stanisław Wielec podkreślił, że
do tej pory twórców można było
spotkać na przedświątecznych stoiskach w centrach handlowych dużych miast. To, że zespół śpiewał

wśród robiących zakupy klientów,
wcale nie mu nie umniejsza, wielu spośród nich zatrzymało się, by
wysłuchać kolędy.
- Chcieliśmy zebrać, przed
świętami w jednym miejscu twórców ludowych, pokazać naszym
klientom łowickie ozdoby świąteczne i zainteresować nimi - powiedziała nam właścicielka Galerii
Łowickiej Marta Wróbel. - Mieliśmy też pomysł, by pojawiły się
panie z Kół Gospodyń Wiejskich
i zaprezentowały potrawy wigilijne, ale może wrócimy do niego za
rok. Wróbel nie ukrywała, że chce
by Galeria gościła już co roku podobne kiermasze.
Pomysł faktycznie jest doskonały. Gdyby zorganizować taki
kiermasz w ośrodku kultury czy
w bibliotece, odwiedziłoby go
znacznie mniej osób niż w galerii.
W ten sposób udało się dotrzeć do
tej grupy łowiczan, która zazwyczaj ŁOK i pokazać bogatą tradycję świątecznych ozdób naszego regionu.
(tb)

a otwarciu pojawiło się blisko
40 osób, w świat starej pocztówki wprowadził zebranych nestor łowickiej filokartystyki Edward
Miziołek z Łodzi. Oprowadził on
zebranych po wystawie, poświęcając dłuższą chwilę na opowieści o każdym z wydawców. A było
co opowiadać, wystawa obejmuje
50 pocztówek z okresu od początku
XX wieku do roku 1939, na których
uwieczniono Księżaków w strojach
ludowych, jak i architekturę miasta. Wydawcami ich były zarówno
organizacje działające w Łowiczu
np. łowicki oddział Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, wydawnictwo drużyny Starszoharcerskiej
w Łowiczu, Towarzystwo Dom Ludowy w Łowiczu, jak i księgarnie
Lejba Kronenberga, Księgarnia Powszechna, Księgarnia Łowicka Tadeusza Bączkowskiego, redaktora
i wydawcy Polski Narodowej i Gazety Łowickiej.
Tym co szczególnie zaciekawiło zebranych, była opowieść
Miziołka o „śledztwach” prowadzonych przez kolekcjonerów,
w celu rozszyfrowania wydawców, którzy na pocztówkach podpisali się JFŁ, czy J. Bem. Pod tym
pierwszym kryje się prawdopodob-

Edward Miziołek opowiada o pocztówkach znajdujących się na
wystawie. Za nim, po prawej stronie (dalej) Janusz Ruciński i (bliżej) Andrzej Chmielewski.
z zabytkami Łowicza, z napisem:
„W przelocie przez Łowicz”. Miziołek posiada w swoich zbiorach
prawdopodobnie jedyny istniejący
okaz tej pocztówki, jak dotąd bowiem nie udało się odnaleźć mu
w kolekcjach innych filokartystów drugiej. Nie udało mu się też
zidentyfikować osoby J. Bema.
- Jest on dla mnie jak filmowy agent
J 23: nic o nim nie wiemy. W prasie udało nam się odnaleźć infor-

ganizować kolejną, na której zaprezentują pocztówki z początku XX
wieku, których wydawcami byli
wydawcy spoza Łowicza.
W czasie otwarcia wystawy można było otrzymać reprint pocztówki z
motylem, jak i kalendarz z pocztówką
przedstawiającą automobil na Starym
Rynku. Te przedmioty są do dostania
w Bibliotece przy ul. 3 Maja. Wystawa będzie czynna do końca miesiąca.
(tb)
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Radosnych
Świąt!

dą Święta, najradośniejsze w roku,
więc właściwie powinienem napisać
coś okazjonalnie i świątecznie. Oczywiście z całego serca życzę Wszystkim moim
Czytelnikom jak najlepszych Świąt Bożego
Narodzenia, a wcześniej rodzinnych wzruszeń przy łamaniu się opłatkiem i dobrej
dyspozycji głosowej podczas Pasterki, gdy
zabrzmią organy i zaśpiewamy „Bóg się
rodzi”. Życzę radosnych Świąt wszystkim,
bez wyjątku i bez względu na to, czy na
ogół zgadzają się ze mną, czy moje poglądy
podzielają tylko od czasu do czasu czy też
z reguły mają odmienne zdanie.

I

iejmy nadzieję, że przynajmniej
podczas Świąt (choć zawsze
znajdą się i tacy, dla których to
tylko wolne dni od pracy) nie będziemy
mieli do czynienia z agresją, przepełnionymi jadem złośliwościami i nienawiścią.
Wszelkiej napastliwości mamy bowiem
w ostatnich czasach aż nadto. Zarówno
w życiu codziennym, jak też - co smutniejsze - w mediach pisanych i elektronicznych,
co niestety inspiruje i nakręca spiralę wzajemnej ludzkiej wrogości. Bo proszę sobie
przypomnieć (to apel do mojego pokolenia):
czy kiedykolwiek Polacy patrzyli na siebie
z takim zacietrzewieniem, jak teraz? Ale
też, jak chyba nigdy, ludzie stali się podatni
na to, co podaje im się w mediach. Teraz
już w większości komercyjnych i należących
albo do obcego kapitału albo do takiego, którego pochodzenie jest mocno szemrane (Po
Warszawie krąży dowcip. Pytanie: czym się
różni jedna komercyjna stacja tv od drugiej
komercyjnej stacji tv? Odpowiedź: jedna należy do spadkobierców WSI, a druga do tych
z SB) . Nie ma dnia, nie ma niemal godziny,
by różne gadziny poubierane w togi jedynych
sprawiedliwych nie sączyły w nasze uszy co
najmniej wątpliwości. Specjaliści od socjotechniki doskonale wiedzą, jakie stosować
metody i środki. Ciekaw jestem, czy dadzą
sobie wolne w Wigilię i Święta? Zapewne
tak. Będą przecież razem z widzami i słuchaczami dzielić się opłatkiem i śpiewać kolędy.
Głównie po to, by się uwiarygodnić.

M

K

ilka dni temu, gdy wieczorem
wracałem z pracy do domu,
w samochodzie grało radio, trochę

przypadkowo nastawione na stację Tok FM.
Nagle usłyszałem melodię, która mi do tej
rozgłośni, należącej do koncernu „Agora”,
zupełnie jakoś nie pasowała. Była to bowiem
jedna z kościelnych pieśni maryjnych, ale
w wykonaniu, które było właściwie pastiszem,
parodią tego utworu. To był jednak dopiero
przedsmak tego, co miało nastąpić. Dwóch
młodzieńców, takich, co zjedli wszelkie rozumy,
posługując się prostackim dowcipem, zionęło
nienawiścią, niczym Smok Wawelski ogniem,
do wszystkiego, co katolickie. A już najbardziej
do Radia Maryja, które - jak się okazuje - jest
rozgłośnią niezwykle słuchaną także „służbowo”. Wiele wypowiedzi na antenie toruńskiego
radia jest - co widać i słychać - natychmiast
rozbieranych na czynniki pierwsze, a słowa
dyrektora rozgłośni analizowane, jakby był
prezydentem, premierem albo przynajmniej
ważnym ministrem. Ale czego się tu bać, skoro
słuchają go podobno same „mohery”? Bez
wątpienia o. Tadeusz Rydzyk jest od jakiegoś
czasu najpopularniejszym szefem spośród
wszystkich dyrektorów radiowych rozgłośni
i stacji telewizyjnych. Toruńskiemu redemptoryście nawet w podróżach zagranicznych,
oczywiście całkowicie „przypadkowo”, często
towarzyszą dziennikarze tego samego pokroju,
co wspomniani dwaj młodzieńcy produkujący
się w Tok FM.

rzed laty miałem szczęście kilka razy
słuchać homilii Prymasa Tysiąclecia,
księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Prymas Wyszyński w trudnych, gomułkowskich czasach rozpoczynał czasem
swe kazania od słów: „Bracia umiłowani
w Chrystusie! I wy, co przybyliście tu służbowo!”. W kościołach roiło się wtedy od
agentów bezpieki nagrywających słowa padające z ambon przy pomocy ukrytych gdzieś
za połami marynarek małych magnetofonów.
Wiadomo było, że ze szczególną wnikliwością MSW przyglądało się Prymasowi i biskupom. Wszystko, co działo się w kościołach,
było bacznie przez bezpiekę obserwowane
i analizowane. Czym się czasem te „analizy”
kończyły - dokładnie wiadomo. Na szczęście
czasy się zmieniły, choć wielu ludziom demokracja myli się z anarchią. Musiały się też
zmienić metody na zdecydowanie bardziej
wyrafinowane. Warto o tym pamiętać nawet
pod choinką.
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Stachura i Łowicz
S

tał się miejscem szczególnym, świątynią
zadumy, przyozdobioną tarczami szkolnymi, licznymi fotografiami, koralikami,
płonącymi zniczami, kwiatami...
W dwa lata później, w 1981 roku, ósmy
numer miesięcznika „Poezja” został w całości poświęcony Edwardowi Stachurze.
Jego i jego twórczość wspominali przyjaciele z kraju i z zagranicy. Znalazł się tam
również fragment dziennika Marty Kucharskiej zatytułowany „Kamera gotowa!”.
Poetka wspomina w nim realizację filmu
dokumentalnego o Stachurze w reżyserii
Andrzeja Brzozowskiego, współpracownika A. Munka i A. Wajdy, wykładowcy łódzkiej szkoły filmowej. Ekipa filmowa dotarła
m.in. do protokołu z wypadku pod Bednarami, który znajdował się na posterunku
MO w Nieborowie. Rozmawiano też z naocznymi świadkami wypadku, m.in. z maszynistą elektrowozu. W łowickim szpitalu
realizatorzy filmu spotkali się z dr. Janem
Kaczorowskim, który przyjął wtedy Stachurę i operował mu rękę. Znakomity, skupiony i głęboko ludzki film nieżyjącego już

A. Brzozowskiego TVP pokazała na jesieni 1981 r. Wśród poświęconych pisarzowi
wierszy znalazł się również wiersz M. Kucharskiej, zatytułowany „Dezintegracja pozytywna”, ze wspomnianego tomu „Proste
równoległe”.
Natomiast w 1982 roku, już w stanie wojennym, ukazały się, dziś już legendarne,
dzieła zebrane Edwarda Stachury, wydane
przez Spółdzielnię Wydawniczą „Czytelnik”. W pięciu tomach o charakterystycznej
niebieskiej okładce zebrano cały dorobek
autora „Wszystko jest poezja” (nie „ą” lecz
właśnie „a”!). Było to wspólne dzieło przyjaciół pisarza: Henryka Berezy, Krzysztofa Rutkowskiego i Ziemowita Fedeckiego.
Wielki wkład w to wydawnictwo wniosła
również Marta Kucharska, która opracowała bibliografię prac Stachury. To dzięki jej
pracy i poświęceniu dysponujemy kompletem dzieł pisarza, który odegrał tak ważną
rolę w kształtowaniu świadomości i postaw
mojego pokolenia.
Nigdy nie zapomnę, jak stałem w długiej
kolejce w mroźny styczniowy dzień przed

Młodzi z talentem z SP 7
Już po raz piąty
w Zespole Szkół
z Oddziałami
Integracyjnymi
im. Jana Pawła II
odbył się Szkolny Festiwal
Piosenki Dziecięcej.

J

ubileuszowy przegląd rozpoczęto od
zorganizowania wewnętrznego konkursu na nową nazwę festiwalu. Spośród kilkudziesięciu propozycji organizatorki wybrały najciekawszą, zaproponowana
przez ucznia klasy 3 gimnazjum, Krzysztofa
Zielińskiego - „Młodzi z talentem”.

W konkursie uczestniczyło 64 uczniów.
W tygodniu poprzedzającym występy dzieci zorganizowano wstępne przesłuchania,
które pozwoliły na wyłonienie najlepszych
śpiewających. Organizatorkami festiwalu
były: Marta Szram, Aleksandra Mika oraz
Agnieszka Łazińska.
W kategorii solistów z klas I - III pierwsze miejsce zajęła Paulina Stasiak z klasy
1a, drugie miejsce - Natalia Cichocka z 1b
i Marta Jabłońska z 3b, trzecie miejsce - Ola
Grodecka z 1b. Wyróżnienia otrzymały Michalina Stefańska z 1b, Aleksandra Olejniczak z 1a i Paulina Golis z 2a.
W kategorii zespołów pierwsze miejsce
zajął zespół dziewcząt: Marlena Cichocka,
Kinga Blus, Natalia Kosmowska z 3b. Dru-

nieistniejącą już dziś księgarnią - nomen
omen - MON-u na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Kupione wtedy utwory zebrane Stachury były ważną lekturą
w ciemną noc stanu wojennego. Stachura uczył jak żyć, jak ocalić wiarę w piękno
i harmonię świata. A przede wszystkim, aby
nie zaprzeć się siebie.
Z czasem wieść o Edwardzie Stachurze, męczenniku literatury lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, po głośnej samobójczej śmierci autora w 1979 r., rosła w siłę
i potężniała. W krótkim czasie twórczość
pisarza poczęto traktować jako cenny towar, który można sprzedawać łatwo i korzystnie. Legenda personalna, rozbudowana
z niezwykłą intensywnością, rychło poczęła przesłaniać swym cieniem prawdę o życiu
i twórczości Steda. Narodził się kult czerpiący
swą energię z popularnych wzorów zachodnich, czego wyrazem są owe „Stachuriady”,
wieczory i wieczorynki. Rozmiary tego zjawiska sprawiły, że gubi się istotę twórczości
Stachury, jej wymiar filozoficzny i etyczny.
Dobiesław Jędrzejczyk

gie miejsce zespół „Marzyciele” w składzie:
Michalina Durka i Mariusz Dobrzyński
z 2a. Wyróżnienia otrzymały Adrianna Durka i Mariusz Dobrzyński.
W kategorii solistów z klasy: IV - VI
pierwsze miejsce zajęła Kinga Tybura z 5b,
drugie miejsce - Julia Golis z 6a. Wyróżnienie: Marta Kucharska z 4a.
W kategorii zespołów pierwsze miejsca Maja Guzowska, Selena Wielgomas z 5b.
W kategorii solistów z klasy: I - III gimnazjum pierwsze miejsce zajęła Aleksandra
Tybura z 2a, wyróżnienie otrzymała Małgorzata Zwolińska z 3b.
Uhonorowani uczniowie otrzymali pamiątkowe statuetki oraz nagrody rzeczowe,
ufundowane przez radę rodziców. Po zakończeniu części festiwalowej wszyscy bawili
się na dyskotece andrzejkowej.
(mak)
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zostaną w pamięci nie tylko najbliższych

Kazimierz Czubatka (1934-2007)
Kazimierz Czubatka urodził się 25
marca 1934 roku we wsi Imienin niedaleko Kobrynia, kiedy te ziemie należały jeszcze do Rzeczypospolitej.
W wydanym w powojennej Polsce
w roku 1964 dowodzie osobistym
miejsce urodzenia opatrzone zostało dopiskiem ZSRR. Dziś Imienin leży
na terenie Białorusi.
ył jednym z trójki dzieci Józefa i Józefy
Czubatków, którzy w latach dwudzieB
stych wyemigrowali na Kresy z Pszczono-

wa i Bobiecka - wsi znajdujących się dziś na
terenie gminy Łyszkowice. Wtedy na Kresach ziemia była tania, za pieniądze uzyskane ze sprzedaży 10 mórg tam byli w stanie
kupić 40 mórg ziemi. Tyle że kto mógł wtedy wiedzieć, że połowę z tego stanowić będą
bagna. Mały Kazik zapamiętał z tamtych
czasów, że siano zbierane było często zimą,
kiedy lód ściął grzęzawiska. Do późnej starości miał też przed oczami obraz ojca, który
w zaprzęgnięte do sań konie woził po tym
lodzie drzewo na opał. Józef Czubatka nie
tylko zresztą gospodarzył. Był też zawodowym podoficerem, sanitariuszem, który do
końca życia wspominał forsowanie Bugu
z legionami Piłsudskiego.
W roku 1937 część rodziny zdecydowała
się wrócić na Mazowsze. Ojciec i dziadek
trzyletniego wówczas Kazika dowiedzieli
się, że niedaleko Kiernozi dziedzic Boski
wyprzedaje ziemię. Mieli już dość wilków,
które nocą zagryzały im psy na własnych
podwórzach i zaglądały nawet do chałup,
mieli dość węży wijących się w oborze między kopytami krów.
Na Kresach został młodszy brat Józefa, Tadeusz i trzy jego siostry. W rodzinnych archiwach zachowała się fotografia
z 1933 roku, dokumentująca ślub jednej
z tych sióstr, Stanisławy, z rosyjskim lekarzem Aleksandrem Katasowem. Spasiony,
nie najmłodszy już Rosjanin siedzi pośrodku z butną twarzą, obok nieśmiało przysiadła rodzina panny młodej. To zdjęcie jest
bardzo wymowne - majętny pan doktor
uczynił zaszczyt chłopskiej rodzinie, biorąc za żonę ich młodą córkę.
Wiadomo dziś, że na zdjęciu są dwie
siostry Józefa, jest on sam i jego żona, jest
też najmłodszy Tadzik. Nikt z rodziny nie
pamięta już, czy skromna ubrana na czarno dziewczynka może być Polą, najmłodszą siostrą, która zapamiętana została jako
osoba prawa i bardzo pobożna. Podobno
sprzeciwiała się miejscowym bandytom
i za to została zamordowana, choć okoliczności jej śmierci nikt nigdy nie wyjaśnił. Kazimierz był w Imiennikach w latach sześćdziesiątych. W połowie lat osiemdziesiątych
do Kiernozi przyjechał Tadeusz Czubatko
(tak pisze się nazwisko kresowej gałęzi rodziny), wraz z białoruską żoną Nadią, jednak po śmierci Józefa, a potem także Tadeusza, kontakty się urwały. Tym bardziej
dzisiaj, znając polityczną sytuację na Białorusi, trudno byłoby je chyba odnowić.
Dziadek Kazimierza - Piotr Czubatka był stolarzem. Wraz z Józefem rozebrali
swoje zabudowania gospodarskie i pociągiem przewieźli je do Łowicza, a dalej, przy
pomocy wynajętych furmanów, dotarli do

Lasocina pod Kiernozią. Wkrótce na nowo
zakupionym placu stanęły dwa domostwa,
stodoła i obora.
Tutaj zastał ich wybuch II wojny światowej. Józef Czubatka miał swoje zgrupowanie w Kobryniu. Zanim dotarł na miejsce,
było już właściwie po wszystkim. Widząc,
co się dzieje, spalił książeczkę wojskową,
skombinował skądś wóz i konia i tym sposobem uniknął obozu jenieckiego. Tłumaczył
po drodze, że został wzięty z gospodarstwa
przez wojsko jako podwoda i tym sposobem
wrócił do domu. W tym samym czasie, tuż
po klęsce wrześniowej, jego rodzina ukrywała w słomie w stodole polskiego oficera.
Po jakimś czasie żołnierz zdecydował się
odejść. Zostawił na pamiątkę zegarek, bagnet i nikt go już więcej nie widział.

dopiero wtedy, gdy naprawdę poważnie
podupadł na zdrowiu.
Na początku lat sześćdziesiątych Kazimierz, jako obiecujący akordeonista, zaproszony został do udziału w przeglądzie kapel ludowych w Łodzi. Zajął trzecie miejsce
i zwrócił na siebie uwagę zasiadającego
w jury Janusza Kaźmierczaka znanego
z radiowej audycji „Wesoły autobus”. Został akordeonistą w jego kapeli łowickiej.
Wtedy też zaprzyjaźnił się z tancerzem z tejże kapeli - Ludomirem Goździkiewiczem,
synem pisarza Teodora Goździkiewicza.
Z tamtych czasów pozostała przyjaźń
i wspomnienie setek koncertów zagranych
na terenie całego kraju.
12 lipca 1953 roku Kazimierz ożenił się
z Marianną Workowską, pochodzącą z Natolina Kiernoskiego. W roku 1954 urodziła
im się córka Jadwiga, a rok później bliźniaki, Stanisław i Henryk.
olejne lata upłynęły na modernizacji
gospodarstwa. W roku 1958 stanęła ceglana obora. Zanim rozpoczęli budowę, kilka tygodni małżonkowie spędzili po kolana
w glinie, wydobywając ją z dołów na łąkach
i wypalając cegły. Od początku Kazimierz
miał odmienną od innych wizję prowadzenia gospodarstwa. Nastawił się na produkcję mleka, w pierwszych latach tylko on
z okolic Kiernozi odstawiał mleko do mleczarni w Sannikach, co przynosiło całkiem
niezłe pieniądze. Niezłe dochody dawała
też prowadzona przez Czubatków olejarnia. Oczywiście w gospodarstwie musiały
też być ukochane przez Kazimierza konie.
Pieniędzy było pod dostatkiem, więc w kolejnych latach pobudowano dom i nową stodołę. Na początku lat siedemdziesiątych zakupiony został pierwszy traktor.
Kazimierz Czubatka był człowiekiem
pogodnym i niekonfliktowym, powszechnie znanym, z racji tego, że rodzinny zespół
Czubatków od lat grywał na weselach. Lubianym - nie do wiary, ale miał aż piętnastu
chrześniaków. Przez długi czas zachowywał
szczupłą, młodzieńczą sylwetkę, mimo iż
pasjami lubił landrynki, których zapas zawsze miał w kredensie. Starzał się w ten specyficzny, stylowy sposób, który mężczyźnie
przydaje dostojeństwa i godności. Wszystko to jednak do czasu. - Przez ostatnie
15 lat bardzo się nacierpiał - wspomina jego
żona Marianna. - Był po ciężkiej operacji
i cały czas borykał się z kolejnymi problemami zdrowotnymi. Miał jednak niesamowity
dystans do siebie i do tego, co go spotkało.
Nie załamywał się, albo nie chciał dać po
sobie tego poznać. Do wszystkiego podchodził z humorem.
Cieszył się każdym kolejnym dniem.
Najbardziej zadowolony był wtedy, kiedy zbierała się cała rodzina, kiedy dom był
pełen ludzi, wnucząt i prawnucząt, gdyż
doczekał dwóch małych prawnuczek. Do
końca zachował pogodę ducha, nawet wtedy, gdy było z nim naprawdę źle.
Kazimierz Czubatka zmarł w łowickim
szpitalu 16 października tego roku. Pogrzeb
miał miejsce 19 października. Przyszły
prawdziwe tłumy, tak że w kościele trudno było znaleźć skrawek wolnego miejsca.
Spoczął na cmentarzu w Kiernozi.
Wojciech Czubatka

P

race przy budowie drugiej części ulicy
prowadzi od 10 grudnia Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych.
Wcześniej nakładkę na fragmencie ulicy
wykonała firma Cezet Bis, w ramach kary
za źle wykonaną ul. Topolową.

(26.11.-10.12.2007 r.)

K

Z okresu okupacji i tuż po niej zostało
małemu Kazikowi wspomnienie mężczyzny rozerwanego przez bombę. Zaraz po
wojnie chłopi robili z tulei dużych pocisków
wały do wałowania roli. Był w okolicy specjalista, który potrafił je rozbrajać. Podobno
tamtego dnia zabierał się już za ostatnią. Siedział na niej okrakiem i uderzał młotkiem.
Mały Kazik od zawsze kochał konie. Siedział sobie akurat w domu na futerale od maszyny do szycia i bawił się, że jeździ konno.
Wybuch wstrząsnął domem i zrzucił go z tej
maszyny. Jedną z nóg rozerwanego mężczyzny znaleziono potem na łąkach, daleko od
zabudowań gospodarskich.
Zresztą Kazika o mało nie spotkał ten sam
los. Wraz z kolegami zabawiali się wrzucaniem w ognisko pocisków, które tuż po wojnie łatwo było znaleźć. Podchodzili akurat
do ogniska, kiedy nastąpił wybuch. Dwóch
kolegów nie przeżyło, Kazik dostał odłamkiem w kostkę powyżej stopy. Lekarze dokonali cudu, mógł chodzić, nigdy nie kulał,
ale noga była zdeformowana.
d najmłodszych lat Kazimierz uczył się
grać na akordeonie. Talent muzyczny
odziedziczyć miał po ojcu chrzestnym Janie Czubatce, który po 1945 roku wyemigrował z Kresów do Kalisza Pomorskiego.
Grywał najpierw na muzykach, potem zabawach, weselach. Po jakimś czasie dołączyli do niego dwaj synowie - saksofonista
Stanisław i perkusista Henryk. Był jednym
z najdłużej utrzymujących się w tym zawodzie. Grał przez 40 lat, niemal w każdą sobotę i niedzielę, przerywając tę działalność
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Wolne tempo prac na ul. Młodzieżowej
- Jestem oburzona. Pracownicy
częściej mają przerwę niż pracują mówiła w ubiegłym tygodniu mieszkanka bloku na osiedlu Bratkowice,
z okien którego widać budowę ul.
Młodzieżowej.

odeszli od nas

3 grudnia: Ireneusz Gawroński, l. 82; 8 grudnia: Kazimierz Rutkowski,
l. 79; 9 grudnia: Jadwiga Molenda, l. 73; Zofia Lewandowska, l. 82, Głowno; 10 grudnia: Wojciech Nowogórski, l. 54; Marian Piórkowski, l. 75, Głowno.
11 grudnia: Barbara Chęcińska, l. 60; Henryk Szalewicz, l. 60; 12 grudnia: Janina
Chmielewska, l. 86; 16 grudnia: Stanisław Brodecki, l. 74. 7 grudnia: Marianna
Grzelak, l. 88, Kadzielin; 11 grudnia: Lucyna Pokora, l. 61, Głowno; 15 grudnia:
Helena Lewandowska, l. 76, Głowno.

- W ciągu 5 dni wykonano 3 metry chodnika - mówi mieszkanka Bratkowic. PRID
ma ułożyć około 250 m krawężników, kilka
metrów chodnika i położyć asfalt na długości około 100 m.
- Prace idą powoli z uwagi na pogodę.
Na czas mrozów wstrzymywane jest betonowanie. Nakładka prawdopodobnie zostanie
położona dopiero na wiosnę - mówi Grzegorz Michalak, zarządca przedsiębiorstwa.
Termin wykonania prac ,właśnie z uwagi
na okres zimowy, w którym zostały zlecone, określono na wiosnę przyszłego roku.

Jednocześnie Michalak zapewnia, że gdy
tylko utrzymywała się będzie wyższa temperatura, prace będą szły naprzód. - Byłem
kilka dni temu na miejscu budowy, nie zaobserwowałem nic niepokojącego - dodaje naczelnik Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego w Łowiczu, Grzegorz Pełka.
Od poniedziałku 17 grudnia prace ruszyły
z kopyta. Na ul. Młodzieżowej pojawił się
ciężki sprzęt. Pracownicy śpieszą się, aby
asfalt został położony jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. Plany pokrzyżować może im jedynie pogoda.
(eb)

Oni zagra¿aj¹ naszemu życiu
n 12 grudnia o godz. 13.15 w Nieborowie policja zatrzymała 45-letniego
Zdzisława Ł., który kierował Fiatem 126
p, mając 1,30 mg/dm3 alkoholu w wydychanym powietrzu. Ponadto nie stosował
się do prawomocnego wyroku o zakazie
prowadzenia samochodów.
n 12 grudnia o godz. 23.10 na ul. Powstańców w Łowiczu policja zatrzymała
22-letniego Adama K., który kierował
Seatem, mając 0,67 mg/dm3 alkoholu.
n 15 grudnia o godz. 1.45 w okolicach
parku Błonie w Łowiczu policja zatrzymała 19-letnią Emilię L. z Warszawy,
która kierowała Oplem, mając 0.64 mg/
dm3 alkoholu.

n 15 grudnia o godz. 15.05 w Chruślinie w gminie Bielawy 54-letni Andrzej
R. kierował rowerem, mając 0,82 mg/
dm3 alkoholu.
n 15 grudnia o godz. 17.20 na ul. Armii
Krajowej w Łowiczu policja zatrzymała
50-letniego Antoniego O., który kierował
rowerem mając 0,4 mg/dm3 alkoholu.
n 18 grudnia o godz. 19.30 w Zielkowicach w gminie Łowicz policja zatrzymała 31-letniego Dariusza K., który
kierował Fiatem 126p, mając 1,37 mg/
dm3 alkoholu. Mężczyzna nie stosował
się też do prawomocnego sądowego
wyroku zakazu prowadzenia pojazdów
mechanicznych.
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Kredyt samochodowy, tel. kom.
0500-167-670.
Kredyty samochodowe gotówkowe, tel.
kom. 0500-167-670.
Cinquecento lub Tico - kupię, tel.
kom. 0500-420-702.
PEUGEOT 307, kupię, tel. (046) 87462-24.
Punto lub Felicją - kupię, tel. kom.
0500-420-702.
Kupię Polonezy, stan obojętny, tel. kom.
0512-476-760.
Astrę lub Lanosa - kupię, tel. kom.
0500-420-702.
OPEL Corsa, 5-drzwiowy, zarejestrowany,
tel. kom. 0694-216-417.
Absultnie auta całe, uszkodzone
kupię, tel. kom. 0664-053-583.
Punto, Lanos, Fabia, mogą być uszkodzone - kupię, tel. kom. 0504-064-991
0505-581-431.
Każdy samochód, tel. kom. 0605948-751.
Kupię wszystkie uszkodzone, stare, skorodowane, tel. kom. 0504-199-580.
Kupię wszystkie auta, zaświadczenie o kasacji, tel. kom. 0889539-501.
Skup aut wszystkich marek, dojazd na
miejsce, płatne gotówką, tel. kom. 0606330-976.
SKUP SAMOCHODÓW. MOŻLIWOŚĆ ODBIORU. SPRZEDAŻ CZĘŚCI. ZŁOMOWANIE POJAZDÓW
ZAŚWIADCZENIA DO WYDZIAŁU
KOMUNIKACJI. NIEBORÓW, tel.
kom. 0605-695-882.
MERCEDES Vito, od 1999 rok, 8-9 osób,
do 25000 zł z klimatyzacją, tel. kom.
0785-240-260.
Kupujemy wszystkie auta, tel. kom.
0509-610-252.
Absolutnie kupię każdy osobowy, tel. kom.
0502-554-828.
Absolutnie kupię wszystkie krajowe
i zagraniczne, również powypadkowe, tel. kom. 0503-366-861.
FIAT Punto, 5 drzwi, tel. kom. 0692829-882.
Aktualnie kupię osobowy cały lub
lekko uszkodzony, tel. kom. 0604706-309.
Astra II zarejestrowaną, tel. kom. 0695502-628.
Do FIATa Uno kupię hak holowniczy, tel.
(046) 835-01-71.
OPEL Astra I Sedan, tel. kom. 0694216-417.
OPEL Corsa, 5-drzwiowy, tel. kom.
0606-436-231.
Powypadkowe skupujemy, tel. kom.
0605-100-574.
Volkswagen Golf III Diesel, 5 drzwi lub
Combi, tel. kom. 0695-883-441.
Volkswagen Passat, 1995-1998 rok, Diesel,
zarejestrowany, tel. kom. 0790-250-804.
Volkswagen Polo, 5 drzwi, tel. kom.
0608-108-139.

Opony używane - importer, tel. kom.
0602-133-182.
FIAT Uno 1.7 D 1999 rok, 5-drzwiowy,
tel. kom. 0698-505-003.
FORD Transit 1999 rok, 6-osobowy,
5-drzwiowy, stan bdb, tel. (042) 71923-16, tel. kom. 0513-876-734.
Lublin Żuk, benzyna/gaz, stan dobry, 1990
rok, tel. (046) 861-04-66 po 17.
VW Passat 1.8 benzyna - gaz 1997/98
rok, salonowy, serwisowany, zadbany, bezwypadkowy, tel. kom.
0608-328-145.
VW Passat 1.9 TDI 170000 km, srebrny
metalik, klima, elektryczne lusterka, ABS,
tel. kom. 0603-066-458.
Lublin 2000 rok, tel. kom. 0604-603988, 0606-256-941.
Golf III 1992 rok, tel. kom. 0691-762568.
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Nowe opony zimowe Michelin,
185/55 R15, tel. kom. 0695-551-572.
Fiat 126p, 1996 rok, stan dobry., tel. kom.
0511-740-971.
CITROEN C15 1.8D 1996 rok, 5000 zł,
200000 km, tel. kom. 0791-339-363.
FORD Mondeo combi 1.6 benzyna 1993
rok, 4500 zł, bordowy, ABS, 2 poduszki,
szyberdach, tel. kom. 0513-401-591.
Felgi do Skody Felicji, tel. kom. 0885280-616.
Żuk plandeka, Tarpan (na części),
tel. (046) 838-25-71.
POLONEZ Caro 1991 rok, tel. kom.
0885-254-501.
BMW 525i gaz 1992 rok, grafitowy,
klimatyzacja, centralny zamek,
immobilizer, skórzana tapicerka,
elektryczne, podgrzewane, pompowane fotele, pełna elektryka, tel.
kom. 0602-576-979.
Sprzedam felgi 14” do Hondy, Rovera, tel.
kom. 0660-516-928.
Bus MB 100 1995 rok, podwyższony,
przedłużany - okazyjnie sprzedam, tel.
kom. 0889-561-534.
Fiat Cinquecento 1100 benzyna+gaz 1996
rok, tel. kom. 0603-871-252.
POLONEZ Caro, I właściciel, tel. kom.
0889-148-039.
Ifa 1989 rok, Ursus 914 z turem, opryskiwacz Raul 2000 l, szerokość 18 m,
Ursus 912, ziemniaki Satina, Fianna,
tel. (024) 277-62-38, tel. kom. 0509-029776, 0694-456-987.
RENAULT Talia 1.4 2002 rok, granat, I
właściciel, tel. kom. 0609-320-510.
Corsa B TDI 1998 rok, stan idealny,
3-drziowa, bogate wyposażenie, tel. kom.
0602-578-812.
VW Passat combi 1.8 benzyna 1993 rok,
4500 zł, tel. kom. 0508-324-558.
Cinquecento 700 1996 rok, biały, stan
dobry, tel. kom. 0693-439-431.
Aro, silnik Opla, gaz, zadbany, tel. kom.
0693-439-431.
OPEL Frontera 2.5 TDS 1997 rok, tel.
kom. 0605-896-130.
FIAT Doublo X 2004 rok, gaz, tel.
kom. 0608-354-272.
OPEL Kadett 1991 rok, tel. kom. 0692648-948.
CITROEN Berlingo 1.9D 1999 rok, tel.
kom. 0500-477-979.
VW Golf III 1.9 D 1995 rok, tel. kom.
0500-477-979.
FIAT Punto 1.1 1998 rok, po kolizji, tel.
kom. 0606-364-329.
VW Polo 1.0 1998 rok, czerwony,
3-drzwiowy, tel. kom. 0609-946-893.
FORD Mondeo 2.0 1993 rok, tel. kom.
0500-287-779.
MERCEDES F 190 2.0 1990 rok, tel. kom.
0500-287-779.
TOYOTA Corolla 1992 rok, cena przystępna, stan techniczny dobry, 5-drziowy,
tel. (046) 837-96-77.
Passat combi 1.8 gaz w kole 1992 rok,
grafit, stan bdb, 7000 zł do uzgodnienia,
tel. (042) 719-43-30 po 18.00.
OPEL Frontera 2.2 1999 rok, zielony metalik, 3-drzwiowy, tel. kom. 0513-072-005.
VW LT 1999 rok, tel. kom. 0606-434651.
TOYOTA Carina 1.6 1995 rok, benzyna,
tel. kom. 0602-138-524.
VOLVO 740 1991 rok, 4700 zł, gaz, tel.
kom. 0880-651-700.
FIAT Scudo EL 1.9 D 1997 rok, tel. kom.
0601-342-165.
VOLVO 440 1.8i 1994 rok, pełna opcja,
benzyna + gaz, tel. (046) 838-51-94, tel.
kom. 0697-546-957.
VOLKSWAGEN T4, 1994 rok, biały,
faktura vat, Głowno,, tel. kom. 0601204-540.
OPEL Kadett 1.3 1988 rok, gaz, tel. kom.
0691-762-568.
RENAULT Clio 1.2 1993 rok, tel. kom.
0604-782-360.
OPEL Omega turbo diesel combi 1995
rok, 10500 zł, granat metalik, tel. kom.
0607-161-984.
OPEL Astra combi 1.4 benzyna gaz 1998
rok, tel. kom. 0693-871-171.
FORD Escort 1.6 V 1992 rok, silnik do
remontu, gaz, tel. kom. 0691-762-568.

FORD KA 1.3 1997 rok, katalizator, tel.
kom. 0692-826-221.
OPEL Astra 1.6 1992 rok, tel. kom. 0600292-844.
SKODA Favorit combi 1991 rok, benzyna,
gaz, tel. kom. 0608-440-797.
FORD Kurier 1.3 1993 rok, 4-osobowy,
tel. (046) 861-26-52.
VW PASSAT TDI 1995 rok, tel. kom.
0509-501-344.
FORD Mondeo combi 1.8 TDI 1998 rok,
srebrny metalik tel. (046) 838-89-08, tel.
kom. 0692-298-575.
CC 700, 1995 rok., tel. kom. 0502-140469.
LUBLIN II 1997 rok, towarowo-osobowy,
tel. (046) 838-63-68.
FORD Fiesta 1.3 1996 rok, granat metalik,
radio, poduszka powietrzna, welurowa
tapicerka, zadbane, garażowane, stan bdb,
tel. kom. 0600-304-819 0502-762-543.
POLONEZ Atu 1997 rok, malinowy
metalik, stan bdb, sprzedam tanio,
tel. (046) 839-14-70.
LUBLIN 3, blaszak 1999 rok, 3,5 t,
tel. (046) 838-49-57.
SEAT Cordoba 1.4 1998 rok, 9500 zł,
130000 km, I właściciel, stan bdb, tel. kom.
0691-991-000.
VW Polo combi 1.9SDI 1998 rok, tel. kom.
0880-653-685.
TARPAN diesel 1990 rok tel. (042) 71967-10.
DAIHATSU Szarada 1.0 1992 rok, 2300 zł,
stan dobry, tel. kom. 0605-422-198.
VW Vento 1.9 TDI 1996 rok, tel. kom.
0604-961-560.
SEAT Cordoba 1,9 SDI 1999 rok, 18000 zł,
182000 km, tel. kom. 0506-225-743.
VW Golf II, 1700 zł, składak, silnik
1996 rok, nadwozie 1988 rok, stan dobry,
przegląd do VIII 2008 rok, tel. kom.
0880-441-916.
AVIA A21 1988 rok, tel. kom. 0607172-782.
AUDI A4 1.6 1995 rok, 14800 zł, gaz
sekwencyjny, automat, stan bdb, tel. kom.
0509-208-502.
OPEL Astra combi 1.4 2000 rok, gaz, tel.
kom. 0661-723-051.
FORD Mondeo, rozbity, tel. kom. 0607867-377.
FORD Mondeo combi 2.0, XII 1997 rok,
czarny matalik, benzyna + gaz, Łowicz,
tel. kom. 0606-283-449.
Sprzedam opony, 4 szt., 185-65, R14,
zimowe, tel. kom. 0696-081-970.
FIAT Tempra, 1400 zł, 1.6 katalizator, 4
elementy, do malowania, komputer do
wymiany, tel. kom. 0696-081-970.
VW Polo Classic gaz 1997 rok, tel. kom.
0693-106-674.
FORD Escort 1.3 1994 rok, stan bdb,
zadbany, tel. kom. 0885-895-664.
VW Transporter T4 1.9 1995 rok, 16500
zł, tel. kom. 0502-259-435.
SKODA Octavia 2003 rok, tel. kom.
0600-212-046.
ROVER 214 SI 16V 105 kM, 82000 km,
wiśniowy metalik, immobilizer, wspomaganie, I właściciel, salon, stan bdb, tel.
kom. 0698-816-357.
VW Polo LPG 1.4 2002 rok, elektryczne
szyby, poduszki powietrzne, centralny
zamek, immobilaizer, kupiony w salonie,
tel. (046) 838-20-73 wieczorem.
AUDI 80 1991 rok, tel. kom. 0604-271299.
CC 1994 rok tel. (046) 838-82-10.
BMW 316i 1997 rok, 12300 zł, stan bdb,
ABS, dwie poduszki, wspomaganie, elektryczne szyby, lusterka, szyberdach, tel.
kom. 0605-428-565.

Silnik OPEL Kadett 1.4 oraz skrzynię, tel.
kom. 0692-678-948.
SKODA Felicia 1.3 MPI 1999 rok, gaz,
tel. kom. 0604-773-155.
FORD Fiesta 1.3 1996 rok, tel. kom.
0601-348-919.
ROVER 114 1.4, 2500 zł, zielony metalik, centralny zamek, elektryczne szyby, szyberdach, alufelgi, benzyna, gaz,
3-drzwiowy, tel. kom. 0503-830-451.
HUNDAI Atos, tel. kom. 0511-947-554.
FORD Mondeo combi 1.6 16V + gaz 1995
rok, 7300 zł, tel. kom. 0501-661-904.
RENAULT Megane Couper 2.0 + gaz 1997
rok, 6500 zł, tel. kom. 0603-171-951.
FIAT Marea 2000/2001 rok, garażowany, tel. kom. 0606-307-014.
FIAT 126p 1994 rok tel. (042) 719-7042.
OPEL Astra 1.6 16V 1992 rok, czerwony,
3-drzwiowy, tel. kom. 0781-927-458.
MERCEDES 124 300 D, tel. kom. 0501615-395.
Transit 2.5 TD, tel. kom. 0501-615-395.
MERCEDES okular 2.2 CDI 165 kM 2001
rok, tel. kom. 0501-615-395.
OPEL Corsa 1999 rok, biały, stan bdb, tel.
kom. 0697-634-166.
BMW 730 i 1993 rok, 11000 zł, 220000
km, zielony metalik, salon Polska, nie
wymaga wkładu finansowego, tel. kom.
0603-588-302.
FORD Fiesta XII 1.3 1998 rok, biały, tel.
kom. 0695-914-670.
FIAT 126p 1999 rok, tel. kom. 0696533-974.
BMW 316 compact 1994 rok, tel. kom.
0602-505-653.
BMW 1984 rok, 1500 zł, stan dobry, tel.
kom. 0505-128-358.
FORD KA 1997 rok, tel. kom. 0602505-653.
POLONEZ Caro 1.6 + gaz 1996 rok,
wspomaganie, hak, dwie skrzynie biegów
5, tel. kom. 0692-778-350.
VW II 1.6 D 1986 rok, tel. kom. 0663510-563.
FIAT 126p, nie opłacony, tel. kom. 0664949-036.
FIAT 126p 1999, I właściciel, tel. kom.
0602-631-599.
CHEVROLET Spark 08.11.2006, 22500
zł, bezwypadkowy, pełna elektryka, tel.
kom. 0508-265-066.
Passat 1999, salon, bezwypadkowy, tel.
kom. 0513-565-821.
MAZDA 323 F + gaz 1994 rok, tel. kom.
0668-199-742.
POLONEZ Caro 1994 rok, 107000 km,
stan dobry, tel. (046) 838-49-53.
Renault Traffic 2.1D, 1996 rok, 151 tys.
km, biały blaszak, 9,8 tys. zł., tel. kom.
0504-275-344.
FIAT Punto 1.2 elx, 1996 r., 3-drzwiowy,
stan bdb., tel. kom. 0603-872-897.
CITROEN Xara 1.4 benzyna 1997 rok,
zadbany, tel. kom. 0607-517-255.
OPEL Omega 2.0 + gaz 1989 rok, tanio,
tel. kom. 0664-642-452.
Nowe ciągniki siodłowe Kamaz dwu i
trzyosiowe, 400 - 550 kM, wszystkie
typy wywrotek 360 kM, BDFY 400 kM
z zabudowami 18Ep, dostawcze chłodnie
12 ton, silniki marki Cumminsa, tel. kom.
0502-077-729.
Ciągniki siodłowe Kenłud 345 kW, 1996
rok, Firanka York 1993 rok, wywrot 1986
rok, trzyosiowy resor, tel. kom. 0603368-701.
FIAT CC 700 1996 rok, tel. kom. 0889116-279.

FIAT CC Sporting 1.1 + gaz 1996/1997
rok, tel. kom. 0880-353-819.
PASSAT CL 1,8 benzyna 1994 rok, 160000
km, automat, 2xpp, centralny zamek,
wspomaganie, stan idealny, Mercedes 124
200D, 1985 rok, tel. (046) 838-80-43.
LUBLIN 3 2000 rok, towarowo-osobowy,
tel. kom. 0603-103-174.
MERCEDES 240D, tel. kom. 0604828-083.
RENAULT Master 2.8 TDI 2001 rok, tel.
kom. 0660-636-967.
FORD Escort 1.8 D 1994 rok, tel. kom.
0604-931-629.
ŻUK 1988 rok, 56000 km, stan idealny,
hak, gaz, tel. kom. 0604-970-429.
VW Golf II 1.6 1991 rok, 2800 zł
tel. (046) 831-01-29, tel. kom. 0601317-076.
Honda Civic 1.4 16V 1996/97 rok, 10800
zł, dwie poduszki, wspomaganie, centralny zamek, alarm, radio CD, aluminiowe
felgi, sprowadzony, zarejestrowany,
tel. (046) 831-01-29, tel. kom. 0601317-076.
IVECO TRANSPORT 35 S11 2000 rok,
tel. kom. 0660-183-354.
Ciągniki siodłowe: MANY 19463, 19372,
TGA 410, DAFY XF 380 - 430kM, SCANIA Toplain 400 kM, 1998-2001 rok.
Naczepy: plandeki burtiwe, 1999 rok, tel.
kom. 0603-368-701.
MERCEDES Sprinter 412, 232000 km,
skrzyniowy, oplantekowany, tel. kom.
0509-282-300.
FIAT Uno 1.0 1997 rok, czerwony, sprzedam, tel. kom. 0506-583-375.
Przyczepka Kiper, 1998 rok, szerokość
1,9 m, długość 3,0 m, 2 t. VW Vento,
1997 rok, 1.8 benzyna, gaz, tel. kom.
0600-428-743.
OPEL Vecta combi 1.6 16 V 1998 rok, pełne wyposażenie, tel. kom. 0505-898-319.
VOLVO ciągnik siodłowy, FH 12, 420
KM, X 2003 rok, świeżo sprowadzony z
Niemiec, tel. kom. 0608-420-169.
MAN TGA XXL, 410, 2001 rok, hydraulika, tel. kom. 0608-420-169.
VW Golf II 1.3 1991 rok, czarny,
3-drzwiowy, benzyna, stan dobry,
tel. kom. 0600-609-140, 0691-223740.
VW Polo 1.2 2004 rok, wózek widłowy
Nissan 3,5 t, tel. kom. 0600-820-374.
PEUGEOT 406 2 HDI 1999 rok, zielona
perła, stan dobry, tel. kom. 0601-212523.
AUDI 80 1991 rok, benzyna, gaz, tel. kom.
0668-402-653.
POLONEZ Caro gaz 1993 rok, bordo
metalik, elektryczne szyby, alufelgi, tel.
kom. 0509-610-252.
OPEL Kadett GSI 1.8, i 1.3 Sedan - sprzedam w całości lub na części, tel. kom.
0889-478-566.
OPEL Astra 1.6 1993 rok, 6300 zł, I właściciel, wspomaganie, 5-drzwiowy, tel.
kom. 0668-445-178.
OPEL Astra 1.4 gaz 1996 rok, ABS,
5-drzwiowy, zadbany, tel. kom. 0606395-256.
SEAT Ibiza 1.4 1999 rok, 8600 zł, turkusowy metalik, 3-drzwiowy, I właściciel, tel.
kom. 0668-445-178.
FIAT Seicento 1.1 gaz 1999 rok, 5800 zł,
tel. kom. 0606-395-256.
FORD Focus 1.6 16V 2002 rok, I właściciel, salon, Polska, bogate wyposażenie,
tel. kom. 0503-022-526.
NISSAN Sunny 2.0 D 1995 rok, stan
dobry, wspomaganie kierownicy, poduszka powietrzna, el. światła, tel. kom.
0603-754-597.
FIAT 126p 1995 rok, czerwony, stan bdb,
tel. (046) 837-90-98.
MITSUBISHI Colt 1.3 GLX 1995 rok, stan
bdb, tel. kom. 0509-156-858.
VW Passat combi 1.8 1992 rok, 6500 zł,
benzyna, gaz, stan bdb, tel. (046) 831-0129, tel. kom. 0601-317-076.
ŻUK A11B, 1000 zł, papiery, sprawny
technicznie, stan dobry, tel. (046) 83883-46.
DAEWOO Nubira 1.6 16V gaz 1999 rok,
OPEL Vectra combi 1.6 16V 1999/2000
rok, MERCEDES 190 1.8 gaz 1992/93 rok.
Auta zarejestrowane. www.auto-agro.gratka.pl, tel. kom. 0604-392-876, Głowno.
AUDI B4 2.0 gaz, 1994 rok, VW Golf
III 1.9 TD 1995 rok, SKODA Felicia 1.3
1998 rok. Auta zarejestrowane. www.
auto-agro.gratka.pl, tel. kom. 0604-392876, Głowno.

CITROEN JUMPY 1.9 D 1996 rok, tel.
kom. 0601-136-953.
FIAT 126p 1990 rok, stan dobry, tel. kom.
0509-195-081.
Sprzedam silnik, skrzynię od Opla Kadetta,
1.7 D, tel. kom. 0500-098-817.
BMW E39 525 TDS 1998 rok, tel. kom.
0502-782-465.
OPEL Kadett 1.6 D 1990 rok, tel. kom.
0500-098-817.
FORD Escort 1992 rok, gaz, tel. kom.
0500-098-817.
OPEL Corsa 1.2 1996 rok, 5-drzwiowy,
tel. kom. 0668-664-264.
SEAT Toledo TDI 1999 rok, czarny, wyposażony, tel. kom. 0604-065-892.
OPEL Astra 1998 rok, gaz, tel. kom. 0691235-045, 0608-620-685.
OPEL Astra II 1999 rok, klimatyzacja, tel.
kom. 0791-154-052.
VW Polo 2002 rok, tel. kom. 0791-154052.
AUDI A3 1996 rok, klimatyzacja, tel. kom.
0791-154-052.
CITROEN Berlingo diesel 2000 rok, klimatyzacja, tel. kom. 0791-154-052.
FIAT Marea JTD 1999 rok, klimatyzacja,
tel. kom. 0791-154-052.
VOLVO V40 1998 rok, tel. kom. 0791154-052.
MERCEDES A60 1998 rok, klimatyzacja,
tel. kom. 0791-154-052.
MERCEDES A140 1999 rok, klimatyzacja, tel. kom. 0791-154-052.
OPEL Astra II 1998 rok, klimatyzacja, tel.
kom. 0791-154-052.
VW Polo Sdi 2001 rok, klimatyzacja, tel.
kom. 0791-154-052.
VW LT35 1997 rok, skrzynia. 6-osobowy,
tel. kom. 0791-154-052.
FORD Mondeo 1.8 TDI 1997 rok, tel. kom.
0791-154-052.
VW Passat TDI 1998 rok, 110 kM, klimatyzacja, tel. kom. 0791-154-052.
FORD Escort 1997 rok, 6000 zł, tel. kom.
0791-154-052.
Golf III 1995 rok, po wypadku,
tel. (046) 838-33-35.
FORD Fiesta 1.1 1994 rok, 2000 zł, gaz,
kombajn Bizin, tel. kom. 0604-685-367.
Lanos Sedan 1998 rok, benzyna, gaz, stan
bdb, tel. kom. 0602-475-067.
OPEL Astra combi 1.7D 1995 rok, tel.
kom. 0606-984-296.
VW Golf III 1.8 gaz 1993 rok, hak, stan
bdb, serwisowany, tel. kom. 0509-260732.
OPEL Corsa 1.4 1996 rok, salonowy,
serwisowany, pilnie, tel. kom. 0501356-411.
VW Golf 1.6 gaz 1996 rok, wspomaganie,
centralny zamek, 2x airbag, szyberdach,
alufelgi, tel. kom. 0662-547-997.
FORD Escort Bolero 1.3 1997/98 rok,
5-drzwiowy, I właściciel, 1x airbag, centralny zamek, tel. kom. 0605-535-396.
SEAT Ibiza 1.4 1996 rok, 5-drzwiowy, stan
bdb, tel. kom. 0513-160-551.
DAEWOO Matiz gaz 1998/99, stan bdb,
tel. kom. 0509-900-004.
OPEL Astra 1.7 D 1997, 8900 zł, niebieski metalik, wspomaganie, tel. kom.
0501-213-067.
RENAULT Laguna II 1.8 2001 rok, 21800
zł, beżowy metalik, pełna opcja, tel. kom.
0501-213-067.
SKODA Octavia 1.9 D 2002 rok, 23800 zł,
srebrny, tel. kom. 0513-071-265.
OPEL Astra II combi 1.4 16V 2000, 13900
zł, pełna opcja, tel. kom. 0501-213-067.
FIAT Seicento 1.1 gaz 2003, 11200 zł,
czarny metalik, tel. kom. 0513-071-265.
FIAT Siena 1.4 gaz 1998 rok, 7800 zł, niebieski metalik, tel. kom. 0501-213-067.
POLONEZ Caro benzyna gaz 1994 rok,
tel. kom. 0694-791-720.
MAZDA 323F 1.6 16V 1994 rok, tel. kom.
0781-249-871.
DAEWOO Lanos 1.5 1998 rok, 6900 zł,
5-drzwiowy, tel. kom. 0606-899-489.
TOYOTA celica 1.8 16V 1995, tel. kom.
0692-304-433.
ALFA ROMEO 156 2.0 1999, tel. kom.
0692-304-433.
FORD Scorpio 2.0 DOHC 1994, sprowadzony z Niemiec, tel. kom. 0781249-871.
RENAULT MEGANE 1.4, 8800 zł,
czerwony, 1 poduszka powietrzna, centralny zamek, salonowy, tel. kom. 0692639-555.

punkty przyjmowania ogłoszeń drobnych do „nł”:  kwiaciarnia „ikebana” przy ul. bielawskiej (róg nowego rynku);  kiosk os. Dąbrowskiego 24 - rampa;  Kiosk LOTTO na os. Bratkowice;  sklep p. Krynickiego na ul. łęczyckiej;  sklep p. jankowskiej w jackowicach;  sklep p. piechowskiej w chruślinie;  sklep p. papiernik w Kompinie, bednarach i Nieborowie;  sklep
P. Pacler w Bobrownikach;  sklep P. Motylskiej w Jamnie;  kiosk p. wesołowskiej na rynku kopernika w kiernozi;  Sklep P. Bejdy w Ostrowie;  Sklep p. Goj w parmie;  sklep p. Marczaka w Krępie i w Domaniewicach;  SklEp P. Kowalczyka przy ul. Głowackiego w łyszkowicach;  Sklep p. Wodzyńskiego w Rogóźnie;  Sklep GS w Złakowie kościelnym;  sklep p. figata w nieborowie;
 sklep p. Szaleniec w zabostowie;  sklep p. sokalskiej w zawadach;  sklep p. tomczak w brodnym józefów;  sklep p. Foks w Grudzach Starych nr 60;  Sklep P. Gasik w Rybnie na ul. Długiej 2;  sklep p. wierzbickiej w stachlewie;  sklep p. Topolskiej w kurabce;
 sklep p. grefkowicz w huminie;  sklep p. dragańskiej w Kocierzewie Płn.;  sklep „KOS” w Gągolinie Płd.;  Sklep „U Michała” p. Wrzesińskiego w Osmolinie, ul. Rynek 1;  PPH „Karina” p. Lucyny Siewiera w Bednarach Kolonii;  sklep p. Głowackiego w Sokołowie 19;  Sklep „ABC...”
p. Gortat przy ul. Rynek Kościuszki 17 w Bolimowie;  sklep p. Klimczak w Trzciance 54;  Sklep p. Tomasza Skopa w Huminie 44B;  sklep p. Zając w Zdunach 142;  Punkt Pocztowy P.Urszuli Orzeszek W Sochaczewie Na Ul. Płockiej 46/48;  Sklep Wielobranżowy P. Małgorzaty Szaga
W Sobocie Przy Placu Zawiszy Czarnego 12;  Sklep Wielobranżowy P. Kwiatkowskiego W Zdunach 25
punkty przyjmowania ogłoszeń drobnych do „Wieści”:

rynek.

 Sklep z art. spożywczo-przemysłowymi w strykowie, Stary
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Cinquecento 700 1995, 2600 zł, tel. kom.
0698-012-879.
FIAT Uno 1.0 1999 rok, 4800 zł, czerwony,
5-drzwiowy, tel. kom. 0692-639-555.
OPEL Vectra B 1.6 16V gaz 1997, 12500
zł, szampański metalik, wspomaganie,
centralny zamek, radio, tel. kom. 0694036-487.
SEAT Cordoba combi 1.6 gaz 2000/2001
rok, 15900 zł, srebrny metalik, stan dobry,
tel. kom. 0500-026-841.
SEAT Ibiza 1.4 gaz 1999 rok, 9600 zł,
bogate wyposażenie, 3-drzwiowy, tel.
kom. 0500-026-841.
FORD Focus combi 1999/2000 rok, 15900
zł, granatowy metalic, bogate wyposażenie, tel. kom. 0500-026-841.
SEAT Cordoba 1.6 2000 rok, 15900 zł,
granatowy metalic, I właściciel, tel. kom.
0608-409-744.
RENAULT Laguna 1.6 16V 1998 rok,
11400 zł, stan dobry, tel. kom. 0608409-744.
OPEL Astra Sedan 1.4 1997 rok, 7900
zł, czerwony, stan dobry, tel. kom. 0608409-744.
SKODA Felicia 1.3 1997, 6300 zł, zielony
metalik, serwisowany, radio, odcięcie
zapłonu, autoalarm, tel. kom. 0694036-487.
OPEL Astra 1.4 benzyna 1998, stan bdb,
tel. kom. 0501-818-524.
FIAT CC Sporting 1.1 1997, tel. kom.
0784-608-210.
DAEWOO Tico benzyna gaz 1998, tel.
kom. 0600-970-598.
OPEL Vectra 2.0 1992, stan bdb, tel. kom.
0516-723-275.
MAZDA Demio 1.3 16V 2000 rok, klima,
ABS, tel. kom. 0698-005-854.
FIAT CC 700 benzyna gaz 1997, stan bdb,
tel. kom. 0600-970-598.
FIAT Palio weekend 1.2 benzyna gaz 1999,
tel. kom. 0501-818-524.
SEAT Cordoba 1.6 benzyna gaz 1996,
wspomaganie, szyberdach, centralny
zamek, tel. kom. 0503-779-159.
OPEL Astra 1.6 16V gaz sekwencja 1995,
7300 zł, zielony metalik, stan idealny, tel.
kom. 0606-586-484.
HONDA Accord 2.0 Benzyna 1995, 10600
zł, czarny metalik, bogate wyposażenie,
stan bdb, tel. kom. 0606-586-484.
FORD Fiesta 1.3 B 1996, granat metalik,
stan jak nowy, sprowadzony, 4100 zł +
opłaty, tel. kom. 0606-586-484.
Seicento 1.1 1999, poduszka powietrzna,
el. szyby, stan bdb, cena do uzgodnienia,
tel. kom. 0662-038-052.
FIAT Uno gaz 1998, tel. kom. 0787233-812.
CC 700 1998 tel. (046) 863-60-14.
FIAT Uno 2000, tel. kom. 0886-218-982.
ŻUK + gaz tel. (046) 838-90-39.
DAEWOO Lanos 1999 rok, 57000 km,
wiśnia metalik, bezwypadkowy, tel. kom.
0607-781-200.
SEAT Toledo 1.6 + gaz 1998 rok, bezwypadkowy, tel. kom. 0667-189-351.
POLONEZ Caro gaz, tanio, tel. kom.
0509-171-321.
POLONEZ 1992 rok tel. (024) 27771-74.
FORD Scorpio 2.5 TD 1991 rok, stan bdb,
tanio, pilne, tel. kom. 0602-262-379.
VW Golf 1994 rok, czerwony, 3-drzwiowy,
idealny, tel. kom. 0608-171-821.
FORD Transit 1990 rok, 6 osób lub 1480
kg, tel. kom. 0692-556-557.
OPEL zafira 2.0 DTI 2004 rok
tel. (024) 277-64-24, tel. kom. 0668826-792.
HONDA Civic VTEC 1996 rok, klima, tel.
kom. 0502-423-677.
HYUNDAI Lantra combi sekwencja 1998
rok, tel. kom. 0601-419-747.
FORD Mondeo 1995 rok, na części
tel. (042) 719-89-15.
OPEL Sintra benzyna 1997 rok, tel. kom.
0601-419-747.
PEUGEOT 309 1991 rok, 2600 zł, benzyna
+ gaz, tel. kom. 0669-597-305.
FIAT Escord combi 1.6 16V 1993 rok,
benzyna + gaz, tanio, tel. kom. 0691090-215.

Cinquecento 700 1998 rok, tel. kom.
0693-370-455.
VW Golf IV 1.6 1999 rok, gaz, 5-drzwiowy,
wyposażony, sprzedam lub zamienię, tel.
kom. 0501-715-609, 19700 zł.
NISSAN Almera 1.5 2000 rok, gaz,
5-drzwiowy, sprzedam lub zamienię, tel.
kom. 0504-221-035.
VW Passat 1.9 TDI 2004 rok, 131 KM, tel.
kom. 0603-993-039.
PEUGEOT 206 1.4 HDI 2003 rok, 19500
zł, sprzedam lub zamienię, tel. kom.
0502-507-768.
OPEL Astra 1.4 1996 rok, I właściciel,
5-drzwiowy, tel. kom. 0665-977-562.
AUDI A4 1.9 TDI 1996 rok, I właściciel,
sprzedam lub zamienię, tel. kom. 0600944-728.
Astra I combi 1.6 2001 rok, 10800 zł, bezwypadkowy, tel. kom. 0501-715-609.
Tico 1997 rok, benzyna, gaz, stan idealny,
tel. kom. 0660-680-306.
Siena 1.6 16V 1997 rok, 4900 zł, benzyna,
gaz, tel. kom. 0660-680-306.
OPEL Astra combi 1.6 2000 rok, zielony,
wspomaganie kierownicy, klima, elektryczne szyby, lusterka, poduszka, 14000
zł - brutto, tel. kom. 0604-529-656.
OPEL Astra combi 1993 rok, biały,
3-drzwiowy, gaz, tel. kom. 0604-529656.
OPEL Astra combi 1994 rok, biały,
3-drzwiowy, gaz, tel. kom. 0604-529656.
FIAT 126p 1991 rok tel. (046) 837-2107.
FIAT 126p, 1995 rok, niebieski, tanio, tel.
kom. 0664-680-063.
OPEL Astra 1.4, 1996 rok, I właściciel,
5-drzwiowa, tel. kom. 0665-977-562.
Audi A4 Avant 1.9 TDI, 1997 rok, czarny,
klimatronik, cena 18500 zł, tel. kom.
0509-916-300.
BMW 525 Combi 2.5 TDS, 1993 rok, automat, 8800 zł, tel. kom. 0601-804-616.
BMW E36 316i, benzyna + LPG, czarna,
atrakcyjny wygląd, al. felgi + zimówki na
stalowych felgach, zadbana, garażowana,
tel. (046) 814-02-66, 0601-370-988.
FIAT CC 700, 1998 rok, I właściciel, tel.
kom. 0605-042-754.
Citroen Berlingo 1.4, gaz, 1997 rok, 5-osobowy, przeszklony, 8800 zł, tel. kom.
0601-804-616.
Daewoo Lanos 1.6 16V, 2000 rok, bogate
wyposażenie, benzyna, gaz, tel. kom.
0503-126-774, 0602-685-613.
Daewoo Lanos, 2000 rok, I właściciel,
70 000 km, tel. kom. 0605-218-584.
Daewoo Leganza automat, 2.0 16V, 2000
rok, grafitowy metalik, najbogatsza wersja,
skóra, bezwypadkowy, I właściciel, cena
16200 zł, możliwa zamiana (tańszy), tel.
kom. 0604-706-309.
Daewoo Matiz, 1999 rok, gaz, cena 7800
zł, tel. kom. 0600-770-533.
Daewoo Nexia 1.5, 1996 rok, gaz, tel. kom.
0606-493-101.
Daewoo Nubira I 1999 rok, Sedan, 1.6,
gaz, 7800 zł, tel. kom. 0601-804-616.
Daewoo Nubira II 1.6 16V, 1999 rok, 7800
zł, tel. kom. 0601-804-616.
Daewoo Tico, 1998 rok, 4200 zł, tel. kom.
0604-233-371.
FIAT Palio Weekend 1.2 16-zaworowy,
sierpień 2003 rok, dobrze utrzymany, tel.
kom. 0514-980-477.
FIAT Palio Weekend 1.2 benzyna, 2000
rok, ciemnozielony metalik, I właściciel,
cena 9700 zł, tel. kom. 0600-826-493.
FIAT Panda 1.1 Active Plus, 2003 rok,
I właściciel, 5300 km, immobilizer,
centralny zamek, elektryczne szyby, hak
serwis, bezwypadkowy, komplet zimowych opon po jednym sezonie, tel. kom.
0603-344-482.
FIAT Punto 1.2, 1999 rok, 5 drzwi, sprowadzony, tel. kom. 0601-891-388.
FIAT Seicento Brush, 2002/2003 rok, tel.
kom. 0500-262-560.
FIAT Seicento, 2001 rok, benzyna, gaz, tel.
kom. 0501-624-790.
FIAT Siena 1.2, 2000 rok, zamiana, tel.
kom. 0500-469-738.
FIAT Siena 1.2, 2000 rok, tel. kom. 0500469-738.

FIAT Siena 1.6 16V, 1998 rok, benzyna +
gaz, tel. kom. 0668-476-065.
FIAT Uno 1.0, 2000 rok, 5-drzwiowy, niebieski, cena 4900 zł, 77 000km przebiegu,
tel. kom. 0605-100-574.
FIAT Uno 1.4, 1995 rok, 5-drzwiowy,
(czerwony), 3500 zł, tel. kom. 0601804-616.
FORD Escort 1.3, 1996 rok, bordo metalik,
bezwypadkowy, cena 5900 zł, stan bardzo
dobry, możliwa zamiana (Matiz, Siecento),
tel. (046) 831-02-44, 0604-706-309.
FORD Escort 1.3, gaz, 1997 rok, kolor
czerwony, bezwypadkowy, cena 6700 zł,
ewentualnie zamiana (Matiz, Seicento),
tel. kom. 0604-706-309.
FORD Escort 1.3, gaz, po przeglądzie i
opłaconym OC, tel. kom. 0500-098-817.
FORD Escort 1.6 16V GHIA, 1995 rok,
VW Passat 1.9 TDI, 110 KM, 2000 r.,
srebrny, tel. kom. 0790-403-977.
FORD Escort Combi 1.8 Diesel TD,
1997 rok, cena 6500 zł, tel. kom. 0781780-968.
FORD Escort Combi 1.6 16V, 1995 rok,
gaz, (srebrny), 5800 zł, tel. kom. 0601804-616.
FORD Fiesta 1.8D, 1998 rok, 7700 zł, tel.
kom. 0607-475-075.
FORD Fiesta, 1991 rok, tanio, tel. kom.
0500-600-226.
FORD Fiesta 1.3, 1997/98 rok, 5 drzwi,
cena 7600 zł, tel. kom. 0600-770-533.
FORD Transit, 1992 rok, 4200 zł, tel. kom.
0691-235-338.
Honda Civic, 5-drzwi, 1996 rok, czarna
perła, pełna opcja, cena 10500 zł, tel. kom.
0509-916-300.
Lublin, 1992 rok, plandeka, tel. kom.
0693-551-321.
Mazda 323F DITD, 1999 rok, stan bardzo
dobry, tel. kom. 0504-440-472.
Mazda 626 DITD, 1999 rok, klima, pełna
elektryka, cena 18500 zł, tel. kom. 0601341-389.
Mazda Demio 1.3 16V, 2000 rok, ABS,
2×airbag, wspomaganie, klimatyzacja, tel.
kom. 0698-005-854.
Mercedes 190, 1987 rok, gaz, skóra, klima,
ABS, stan dobry, tel. (046) 814-14-25,
0669-544-267.
Mitsubishi Carisma 1.9TDI, 2000 rok, tel.
kom. 0506-108-519.
Nissan Almera 1.5, gaz, 2000 rok, 5 drzwi,
wyposażona, możliwość rat, zamiany, tel.
kom. 0504-221-035.
OPEL Astra 1.7TD, 1996 rok, biały, tel.
kom. 0602-728-065.
OPEL Astra I Combi 1.6, 2001 rok, zadbana, 10800 zł, tel. kom. 0501-715-609.
OPEL Astra I Combi 2001 rok, możliwość
kredytu, tel. kom. 0507-141-895.
OPEL Astra II Combi 1.7DTI, 2002 rok,
pełna opcja, stan idealny, tel. kom. 0605422-223.
OPEL Astra II Combi 1.7DTI, 2002 rok,
granatowy, elektryka, poduszki, ABS,
12800 km, cena 22300 zł, tel. kom. 0605100-574.
OPEL Astra Combi 1.4, 1998 rok, cena
7800 zł, tel. kom. 0600-770-533.
OPEL Astra, 1993 rok, gaz, bezwypadkowy, stan idealny, tel. kom. 0607-521-398.
OPEL Corsa Van, 2001 rok, możliwość
kredytu, tel. kom. 0507-141-895.
OPEL Kadett 1.4, 1991 rok, stan bardzo
dobry, tel. kom. 0503-126-774, 0602685-613.
OPEL Kadett 1.8, gaz, 1989 rok, opony
letnie, tel. kom. 0608-365-914.
OPEL Vectra Combi 1.6 16V, 1997 rok,
tel. kom. 0504-440-472.
OPEL Vectra Combi 2.0TDI 16V, 1998
rok, 15000 zł, sprowadzony, tel. kom.
0784-033-042.
Peugeot 206 1.4 HDI, 2003 rok, 19500
zł, sprzedam lub zamienię, tel. kom.
0502-507-768.
Peugeot 206 1.4, 2001 rok, 5-drzwiowy
(srebrny), 16800 zł, tel. kom. 0601804-616.
Peugeot 307 Combi 2.0HDI, 2002 rok,
salonowy, wyposażony, tel. kom. 0698669-842.
Peugeot Partner 1.9D, 2002 rok, ciężarowy,
13500 zł + Vat, tel. kom. 0601-341-389.

Polonez Atu, 1998 rok, na części lub w
całości, uszkodzony silnik, gaz, tel. kom.
0667-977-066.
Polonez Caro 1.6GLI B+G, 1995 rok,
wspomaganie kierownicy, centralny
zamek, auto alarm, tel. kom. 0604-679851.
Renault 19 1.4, 1994 rok, cena 4400 zł, tel.
kom. 0600-770-533.
Renault Clio, 1994 rok, pilnie, tel. kom.
0516-373-197.
Renault Espace II, 1991 rok, b+gaz,
ABS, el. lusterka +szyby, tel. kom. 0698005-854.
Renault Laguna, 1994/1995 rok, bogate
wyposażenie, gaz, godny uwagi, 7600, tel.
kom. 0602-682-990.
Renault Laguna, 2002 rok, 110 tys. km,
salon, stan bardzo dobry, tel. kom. 0691968-324.
Renault Megane II Grandtour 1.4 16V,
XI-2003 rok produkcji, salon, I właściciel,
stan b. dobry +opony zimowe, tel. kom.
0607-068-355.
Renault Scenic 1.6, 1999 rok, krajowy,
klimatyzacja, tel. kom. 0501-072-683.
Samochód osobowy Nissan Almera 2000,
turbo Diesel, 2.2, bogate wyposażenie.
Cena 21 500 złotych. Mszczonów, tel.
kom. 0601-764-435, 0605-247-062.
Seat Cordoba 1.9D, 1995 rok, wspomaganie kierownicy, szyberdach, 8500 zł, tel.
kom. 0604-233-371.
Skoda Felicia, 1997 rok, silnik Volkswagena, 6200 zł, tel. kom. 0607-475-075.
Sprowadzam samochody na zamówienie
do 10 000 zł, tel. kom. 0603-624-879.
Star 1142 kontener, 1990 rok, tel. kom.
0600-294-022.
Toyota Carina E 2.0, 1997 rok, bogate
wyposażenie, gaz, cena 12500 zł, tel. kom.
0501-701-807.
Toyota Corolla 1.3, 1998 rok, gaz, zadbana, 12500 zł, tel. kom. 0607-475-075.
Volkswagen Golf III 1.4, gaz, 1994 rok,
5-drzwiowy, kolor czerwony, stan bardzo
dobry, cena promocyjna, propozycja
zamiany (Matiz, Seicento lekko uszkodzony), tel. kom. 0604-706-309.
Volkswagen Golf III 1.8i, 1996 rok, 2×airbag, ABS, elektr. lusterka, szyberdach, tel.
kom. 0698-005-854.
Volkswagen Golf IV 1.6, gaz, 1999 rok, 5
drzwi, możliwość rat, zamiany, sprzedam,
tel. kom. 0501-715-609.
Volkswagen Golf IV 1.9 TDI, 1998 rok,
klima, pełna elektryka, srebrny, cena
20500 zł, tel. kom. 0509-916-300.
Volkswagen Passat 2.0, 1991 rok, gaz,
4200 zł, tel. kom. 0607-475-075.
Volkswagen Polo 1.4, 1998 rok, ABS,
sprowadzony, wspomaganie, 2 pp, tel.
kom. 0601-891-388.
VOLVO 940 GLE, 1992 rok, pełna
wersja (oprócz skóry), stan idealny,
tel. kom. 0600-803-514.
Volvo V-40 1.9TD, 1998 rok, stan idealny,
tel. kom. 0505-445-464.
VW Bora 1.9TDI, 2002 rok, bogate wyposażenie, tel. kom. 0505-445-464.
VW Golf III 1.8 benzyna, 1993 rok, tel.
kom. 0501-031-818.
VW Passat 1.9TDI, 2001 rok, 130KM,
uszkodzony przód, tel. kom. 0502-178680.

VW Passat Combi 1.9TDI, 1999/2000
rok, pełna opcja, cena 24200 zł, tel. kom.
0601-341-389.
VW Passat Combi 1.9TDI, 2000 rok,
czerwony, tel. kom. 0501-742-540.
VW Transporter 2.5TDI, 2001 rok, 8-osobowy, tel. kom. 0605-422-223.
Żuk Diesel, 1994 rok, na chodzie, stan dobry, izoterma, tel. kom. 0667-977-066.
Żuk, 1982 rok, sprawny, Wołucza, tel.
(046) 814-11-38.

FIAT CC 704 1993 rok, tel. kom. 0504010-956.

Złomowanie pojazdów - zaświadczenia, tel. kom. 0510-100-449.
Skrzynię od Poloneza po 1992 roku oraz od
Ład - skup, tel. kom. 0504-199-580.
Skup aut, stan obojętny, tel. kom.
0510-100-449.
Sprzedam opony 900x20, kompletne
koła bezdętkowe 295x80x22,5, tel. kom.
0503-065-714.
Kompletne koła zimowe do Peugeota 405,
8 mm bierznika, 600 zł, tel. (046) 83769-57.
Sprzedam silnik 1.9 GLD, stan bdb, tel.
kom. 0512-250-744.

Sprzedam komplet kół zimowych
145/70/13, tel. kom. 0513-473-662.
Sprzedam błotniki tylne do Tempy 1.6, tel.
kom. 0606-145-529.
Koła zimowe 155/70/13, 4 szt. - 200 zł,
tel. (046) 837-27-27.
Sprzedam przyczepkę samochodową, tel.
kom. 0692-617-239.
Koła stalowe zimowe 195/65/15 (Golf Passat) - sprzedam, tel. kom. 0601-344-378.
Dobry kredyt, tel. kom. 0500-167-670.
Sprzedam 4 opony używane, zimowe
215x55x16, tel. (046) 838-73-36, tel. kom.
0692-831-708.
Sprzedam przyczepę samochodową
izotermiczną ROHR-KA18L, stan bdb, z
hydroklapą, tel. kom. 0609-310-498.
Sprzedam radio samochodowe Sony
CDX-GT310 z pilotem, nowe, tel. kom.
0698-505-003.
Sprzedam koła z oponami zimowymi
155/80/13 do Opla Corsy, po 1 sezonie,
tel. kom. 0693-025-952.

Simson S51, tel. kom. 0880-099-514.
HARLEY - DAVIDSON, nowe i używane, moto_autoo@yahoo.com.pl
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Garaż murowany, Głowno, Kopernika, tel.
kom. 0662-112-121.
Garaż przy bloku ul. Kwiatowa, tel. kom.
0608-684-292.
Garaż blaszany, tel. kom. 0608-064-544.
Garaż murowany, os. Szarych Szeregów,
tel. kom. 0698-585-709.

Garaż przy os. Starzyńskiego - sąsiedztwo
Pelikana, tel. kom. 0697-650-819.
Do wynajęcia garaż, tel. kom. 0501074-060.
Garaż do wynajęcia, Łowicz, tel. (046) 83756-47.

Kupie działkę w Mysłakowie, Arkadii, tel. kom. 0600-837-162.
Działka budowlana w Zdunach, Łowiczu
lub okolice, tel. kom. 0609-063-583.
Mieszkanie w Głownie, tel. kom.
0694-532-796.
Działka budowlana na os. Mysłaków, tel.
kom. 0696-395-719.
Kupię grunty, tel. kom. 0695-068-710.
Kupię działkę budowlaną, Łowicz lub
okolice, tel. kom. 0698-480-023.

Działka 4600, Łowicz, tel. kom. 0502163-313.
Warsztat wulkanizacyjny z budynkami, tel.
kom. 0502-163-313.
Sprzedam dom 260mkw. w Zdunach,
tel. (046) 838-76-93.
Nowe mieszkanie w Łowiczu, ul. Podrzeczna 14, pow. około 100 mkw., tel.
kom. 0508-174-797.
Głowno- świetny punkt, dom 300/8000,
media, zabudowania gospodarcze, 3,5 ha
na działki budowlane., tel. kom. 0698-871489,0606-601-682.
Działkę budowlaną, Zabrzeźnia Głowno,
tel. kom. 0500-206-560.
Biuro Obrotu Nieruchomościami „Własność-Łowiczanin”. Kupno, sprzedaż,
wynajem mieszkań, domów, działek, lokali
użytkowych. Porady Prawne, tel. kom.
0509-548-363, 0791-188-898.
Sprzedam działkę 2818 mkw., tel. kom.
0660-424-578.
Sprzedam działkę budowlaną, pow. 2900
mkw., w miejscowości Dębowa Góra, tel.
kom. 0665-220-393.
Mieszkanie 54 mkw., os. Bratkowice,
IV piętro, 3800 zł/mkw, tel. kom. 0502163-788.
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Mieszkanie M-3, 32 mkw., po remoncie, os. Sikorskiego w Głownie, tel.
kom. 0508-077-442 0662-198-837.
Dom z budynkami i 1 ha ziemi, gm. Kocierzew, tel. kom. 0509-147-501.
Dom, powierzchnia mieszkalna 180 mkw.
+ garaż, 12 km od Łowicza, 505-011-153,
tel. kom. 0502-409-733.
Działka budowlana 33 ary, Zielkowice, tel.
kom. 0604-628-107.
Lokal o pow. 1000 mkw. - sprzedam., tel.
kom. 0889-561-534.
Sprzedam lub wynajmę mieszkanie w
Łyszkowicach, pilnie, tel. kom. 0661937-396.
Sprzedam 0,5 ha lasu w Michałówku, tel.
kom. 0604-089-021.
Sprzedam działkę o pow. 2,23 ha (cele
rolnicze, częściowo zalesiona), Marianka,
gm. Chąśno, tel. kom. 0664-921-821.
Sprzedam M-4, Łowicz, tel. (046) 83769-65.
Sprzedam działkę 1700 mkw., z domem
i budynkami gospodarczymi, tel. kom.
0509-331-634.
Działka zabudowana z mediami przy trasie
A2, 9 arów, tel. kom. 0693-439-431.
Tanio sprzedam lub wynajmę lokal na
targowicy miejskiej o pow. 27 mkw., na
działalność gospodarczo-handlową, tel.
kom. 0609-502-572.
Działka budowlana + 1,3 ha, media,
asfalt, zadrzewione, okolice Głowna,
tel. (042) 719-59-82.
Sprzedam mieszkanie 34 mkw. lub zamienię na większe do 50 mkw., tel. (046) 83721-13.
Sprzątanie mieszkanie, tel. (046) 837-6567, tel. kom. 0661-677-936.
Sprzedam dwie działki rolno-budowlane,
Mysłaków, tel. kom. 0665-759-204.
Sprzedam atrakcyjne M-4, Łowicz os. Dąbrowskiego, tel. kom. 0601-416-253.
Nieruchomość budowlano-rolną 1,24 ha z
zabudowaniami, łąką 0,27 ha. Mysłaków,
tel. kom. 0605-308-551.
Dom, dwa pokoje, kuchnia, łazienka, tel.
kom. 0509-195-040.
Działka budowlana 1000 mkw., Łyszkowice, tel. kom. 0501-430-812.
Mieszkanie 44 mkw., ul. Sikorskiego,
Głowno w budynku prywatnym, tel. kom.
0788-414-434, 0600-361-207.
Działka budowlano-rolną 1,6 ha, Zielkowice - Czajki, tel. kom. 0502-778-128.
Sprzedam działkę budowlaną z lasem
55 arów Dzierzgówek, tel. kom. 0693625-267.
Sprzedam 1,40 ha w tym działka budowlana, tel. kom. 0782-152-923.
Działka 1200 mkw. z chałupą wiejską,
16 km od Łowicza kierunku Kiernozi,
tel. (046) 837-57-32.
Sprzedam mieszkanie 72 mkw., os.
Dąbrowskiego, tel. kom. 0509-824-479,
0605-065-790.
Sprzedam dom, tel. kom. 0721-682-667.
Działka w Łowiczu przy ul. Topolowej
pod zabudowę segmentową, tel. kom.
0607-311-240.
Sprzedam budynek mieszkalny w Kiernozi, Żychlińska 20, tel. (024) 285-82-25.

Działka budowlana 26 arów, cena do
uzgodnienia, tel. kom. 0663-690-073.
Sprzedam 48 mkw Bratkowice, tel. kom.
0697-057-132, 0604-083-992.
Po remoncie, 51 mkw., CO+CW os. Kostka, 3950PLN/m2, tel. (046) 837-72-54.
Sprzedam działkę gmina Nieborów, tel.
kom. 0502-155-897, 0503-977-862.
M-4, Łowicz, os. Dąbrowskiego, tel. kom.
0604-779-223.
Mieszkanie M-4, 59 mkw., os. Szarych
Szeregów, tel. kom. 0885-837-623.
Głowno - dom 180 mkw., (może być
dwurodzinny), działka 930 mkw.,
budynek gospodarczy 70 mkw., z
garażem, tel. kom. 0603-475-748.
M-4, cegła, os. Szarych Szeregów, tel.
kom. 0691-753-419.
Sprzedam 1,6 ha łąki nad Bzurą, tel. kom.
0516-199-906.
Sprzedam łąkę torfową 1 ha, 30000 zł, tel.
kom. 0501-237-426.
Sprzedam dom wolnostojący + garaż, na
działce 1050 mkw., Łowicz,, tel. kom.
0505-188-703.
Dom bliźniaczy, 90 mkw. pow. użytkowej
i działka. Głowno., tel. kom. 0662-016608.
Budowlana niedaleko Głowna, tel. kom.
0507-569-401.
Budynek mieszkalny na działce o pow.
500 mkw. w miejscowości Rozlazłów k.
Sochaczewa, tel. kom. 0504-950-141.
Domek w Koluszkach z działką 1809
mkw., budynek gosp., wszystkie media,
tel. (044) 714-38-56, tel. kom. 0608472-150.
Sprzedam łąki 1,8 ha nad Bzurą, tel. kom.
0663-345-696.
Sprzedam grunty orne o pow. 11 ha w
okolicach Sannik, tel. (024) 277-64-36
po 17.00.

Zakład wulkanizacyjny Łowicz, tel.
kom. 0604-206-136.
Do wynajęcia 3 lokale o łącznej powierzchni ok. 50 mkw., ul. Długa, tel. (046) 83783-86.
Lokal magazynowo-biurowy o powierzchni 340 mkw., tel. kom. 0604206-136.
Noclegi, Głowno, tel. (046) 874-64-68.
Poszukuję kawalerki w Łowiczu albo w
starym budownictwie. Niedrogo, tel. kom.
0510-701-057.
Głowno, do wynajęcia lokal na aptekę, gabinety lekarskie lub inne propozycje, tel. kom. 0694-964-903.
Nowe lokale na biura, gabinety, do
wynajęcia, ul. Krakowska, tel. kom.
0692-722-045.
Wolny pokój, tel. kom. 0692-101-989.
Do wynajęcia mieszkanie 32 mkw., c.o. II
piętro, os. Sikorskiego, Głowno, tel. kom.
0509-660-063.
Do wynajęcia budynek pow. 300 mkw.,
pod działalność w Łowiczu ul. Łódzka 6,
tel. kom. 0508-324-558.
Wynajmę lub sprzedam pawilon 40
mkw., os. Bratkowice, przy ul. Topolowej, tel. kom. 0604-739-461.

Wynajmę lub sprzedam pawilon handlowy
35 mkw., os. Bratkowice, tel. (046) 83768-90.
Do wynajęcia dom 80 mkw. z ogródkiem
w Głownie, tel. (042) 719-20-65, tel. kom.
0791-064-538 po 20.00.
Do wynajęcia pokój w 3-pokojowym
samodzielnym mieszkaniu, tel. kom. 0600276-638, 0604-597-129.
Wynajmę lokal handlowy 30 mkw, tel.
kom. 0600-415-454.
Poszukuję małego mieszkania lub pokoju
blisko Tesco, tel. kom. 0510-266-121.
Wynajmę lokal w Rybnie, tel. kom. 0667296-582.
Do wynajęcia pawilon handlowo-usługowy 32 mkw. na targowicy w Łowiczu,
tel. (046) 837-88-12.
Młode małżeństwo poszukuje
2-pokojowego mieszkania do wynajęcia,
tel. kom. 0602-717-207.
Do wynajęcia lokal 65 mkw., I piętro,
Łowicz, ul. Zduńska - na działalność
usługowo-biurową, tel. kom. 0660230-318.
Do wynajęcia pawilon handlowy nr 4
(biały) na targowicy miejskiej, Łowicz,
tel. kom. 0609-269-441.
Do wynajęcia pomieszczenie handlowo-usługowe 250 mkw., i 400 mkw., w
Łowiczu, tel. kom. 0603-993-065.
Poszukuję lokalu do wynajęcia w centrum
Łowicza, tel. kom. 0698-823-271 po 15.
Wynajmę powierzchnie magazynowe:
rampa, teren byłej paszarni do 1600 mkw
(woda, prąd) oraz obiekt kompletny pod
działalność gospodarczą powierzchnia ok
300 mkw + zaplecze socjane, Korabka, tel.
kom. 0609-052-002.
Do wynajęcia lokal 40 mkw. na działalność, tel. (046) 837-10-69.
Do wynajęcia mieszkanie, Łowicz, tel.
kom. 0501-836-550.
Do wynajęcia dwupokojowe na Górkach,
tel. (046) 837-11-75.
Głowno, dom do wynajęcia, również dla
pracowników, tel. kom. 0889-320-787.
Wynajmę lub sprzedam sklep przy ul. Bolimowskiej (między osiedlami), 24 mkw.,,
tel. kom. 0606-882-991.
Tanie noclegi, kwatery pracownicze,
Głowno, tel. kom. 0698-783-854.

Kawalerkę 25 mkw., zamienię na większą,
tel. (046) 837-46-11.

Kupię złom, tel. kom. 0504-350-641.
Kupię różnego rodzaju monety oraz antyki,
tel. kom. 0887-221-227.
Stare telewizory, popsute, stare pralki,
stare silniki, stary sprzęt gospodarstwa
domowego + stare meble, banknoty, inne
starocie, tel. kom. 0516-907-429.
Kupię przedmioty z wojny, tel. kom.
0664-964-367.
Przyczepę gastronomiczną, rożno na
przyczepie lub dostawczym, tel. kom.
0501-579-477.

Kupię konstrukcję namiotu foliowego, tel.
kom. 0605-591-610.
Kupie pustaki połówki, deski, tel. kom.
0692-617-239.

Sprzedam drewno kominkowe, opałowe,
rozpałkowe, tel. kom. 0501-658-261.
Sprzedam świerki - atrakcyjna cena (likwidacja plantacji), tel. kom. 0602-372-249.
Producent deski podłogowej i
brykietu, niskie ceny. Głowno,
tel. (042) 719-42-83, tel. kom. 0607992-181.
Komputery używane, laptopy, notebooki bardzo duży wybór. Najtańsze komputery
poleasingowe. Nawigacja GPS. Nie przepłacaj. Zduny 1A, trasa A2 (WarszawaPoznań), tel. kom. 0601-946-286.
Obrazy olejne o tematyce bajkowej,
tel. kom. 0695-551-572.
Beczki po olejach silnikowych 208, 60, 30
l sprzedam, tel. (042) 719-37-42.
Drzewo opałowe, stemple, topole,
tel. (046) 838-74-91.
Producent siatki, słupków i bram garażowych, możliwy montaż, tel. kom.
0500-371-161.

Sprzedam piec c.o. 1,1 kW, tel. kom.
0607-890-145.
Tanie piece CO, węglowe, miałowe ze
sterowaniem elektronicznym, kominki
grzewcze z płaszczem wodnym poleca
producent, Skierniewice, tel. kom. 0501627-469.
Drewno opałowe od 150 zł tona, tel.
kom. 0693-120-206.
Trójskok biały LZ-2286N, trójskok srebrny, dwuigłówkę płaską LH-515 2 szt.,
tel. (042) 710-74-62, tel. kom. 0608303-480.
Suknia ślubna biała, 34/36, tel. kom.
0695-551-572, Łowicz.
Kącik kawowy, 2-osobowa sofa, 2 fotele,
stan bdb, cena 500 zł, tel. kom. 0603260-176.
Komputer z monitorem, drukarką; rowerek
dziecięcy do lat 5, tel. kom. 0662-761217.
Maszyny do obróbki drewna okazyjnie
sprzedam, tel. kom. 0889-561-534.
Wentylatory, silniki elektryczne, elektrowciagi 3,2, 1,6 t, stół slusarski. lampę
uliczną, tawotnicę nozną, lampy kanałowe,
tel. kom. 0889-561-534.
Szafki pracownicze i narzędziowe, gruz
betonowy drobny płukany, tel. kom.
0889-561-534.
Klapa tylna do CC, pompa do wody, gasnice, opony różne, tel. kom. 0889-561-534.
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Grzejniki aluminiowe nowe - promocja
cenowa, tel. kom. 0501-074-045.
Brykiet workowany do kominków, piecy dowóz, tel. kom. 0501-074-045.
Sprzedam drzwi wejściowe PCV
80x200, białe, tel. kom. 0602-370470.
Sprzedam lady chłodnicze, sklepowe,
tanio, tel. kom. 0501-649-392.
Kocioł z podajnikiem typu KWKP-25,
jeden sezon używany, nożyce dźwigniowe do blachy, wiertarka stołowa,
tel. (046) 837-27-05 po 16.00.
Klatki kompletne dla królików, tel. kom.
0509-171-392.
Komputer z monitorem, tanio, tel. kom.
0500-204-559.
Telewizor kolorowy 21”, drukarka laserowa 2-stronna Hp 2200, tel. kom.
0603-788-118.
Lewarek do napychania wędlin, maszynka
do mielenia mięsa nr 32, wirówka do
mleka, masielnica do robienia masła,
tel. (046) 838-65-37.
Sprzedam kredens, jesionkę, kożuch męski, tel. (046) 837-68-90.
Tanio telewizor Thomson, 21” (stan bdb),
tel. kom. 0608-519-809.

Sprzedam tanio suknię ślubną z dodatkami,
rozmiar 38, tel. kom. 0516-103-665.
Wypoczynek + krzesła, tel. (046) 83744-40.
Silnik do roweru, Kornelin 26, tel. kom.
0662-089-951.
Stół do ping-ponga, tel. kom. 0608354-272.
Sprzedam grzejniki żeliwne, tel. kom.
0660-076-544.
Sprzedam piec kamino-żeliwny, 13 kW,
tel. (046) 837-12-77.
Sprzedam agregat prądotwórczy PAD 16
3/400 na kołach, 16 kW, tel. kom. 0604106-265.
Kuchnia węglowa z wężownicą, parnik
elektryczny (nieużywany), tel. (046) 83850-70.
Anthlona 2600 + monitor Flatron 17,
Durona 900 MHZ + monitor 17 LG, tel.
kom. 0787-202-030.
Komputer, drukarka laserowa, tanio, tel.
kom. 0503-699-872.
O d k u r z a c z Wo d n i k , g w a r a n c j a ,
tel. (046) 839-28-81, tel. kom. 0512102-293.
Silnik 1.4 kompletny, sprawny do Citroena
ZX, tel. kom. 0602-717-207.

Fotele rozkładane, tel. (046) 837-21-78.
Drewno opałowe brzoza, Stryków, tel.
kom. 0691-397-338.
Garnitury 3-częściowe, grafit 172x96x84,
czarny 170x100x86, tel. (046) 837-57-52
po 20.
Pralki, lodówki, zmywarki, zamrażarki. Gatunek II, tel. kom. 0510158-880.
Opony używane z Niemiec 13 -tki, 14-tki,
15-tki, 16 -tki. Cena od 30 do 50 zł., tel.
kom. 0600-100-519.
Choinkę ładną dostarczę, tel. kom. 0609999-428.
Sprzedam kolumny 150 W, tel. kom.
0669-020-005.
Sprzedam kuchnię, tel. (046) 838-17-64
wieczorem.
Rura stalowa Fi 80 grubość ścianki 8 mm,
długość 6 m, tel. kom. 0798-832-702.
Sprzedam kabel ziemny miedź 40 m,tel./
fax (046) 838-08-66.
Stół do ping-ponga, tel. kom. 0512830-695.
Sprzedam monitor 14” firmy Daewoo
razem z głośnikami, tel. (046) 837-81-67,
tel. kom. 0604-181-324.

Chłodnicza witryna przeszklona, regały
sklepowe, waga elektroniczna, kuchenki
mikrofalowe, przepływowe ogrzewacze,
umywalki, tel. kom. 0501-649-392.
Pokrycia dochowe, blachodachówki - promocyjne ceny. PSB Grzegory, Zduny 107b (k/Łowicza),
tel. (046) 838-81-00.
Sprzedam ławo-stół, 2 fotele, wersalkę, tel.
kom. 0604-781-866.
Ytong, ciepły i ekologiczny materiał
na cały dom, sprzedaż oraz doradztwo techniczne. PSB Grzegory,
tel. (046) 838-81-00, (046) 839-11-75,
tel. kom. 0601-303-235, Zduny.
Sprzedam blachę 3 mn, 2 mn, różne rozmiary, tel. (042) 719-58-61.
Sprzedam telewizor Sanyo 25” stereo, tanio, tel. kom. 0695-749-175.
Futro z lisa, tel. kom. 0697-665-661.
Sprzedam stebnówkę Juki, tel. kom.
0516-954-104.
Sprzedam maszyny do przebić pod jezdniami typu Olimp, 1997 rok, tel. kom.
0607-172-782.
Sprężarka WD-53, 1989 rok, tel. kom.
0607-172-782.
Agregat spawalniczy, tel. kom. 0607172-782.
Sprzedam tanio szafę 3-drzwiową i kredensik oszklony, tel. kom. 0667-585-866.
Sprzedam szafę i komodę, tel. kom.
0697-430-020.
Sprzedam suknię ślubną ecru z gorsetem,
34/36, 2 welony, rękawiczki, diadem, tel.
kom. 0607-889-587.
Sprzedam strój łowicki, tel. (024) 27792-53.
Sprzedam grzejniki Purmo 60x100 - 2 szt.,
60x120 - 2 szt., tel. kom. 0609-150-111.
Sprzedam nosidełko dla dziecka do 13 kg,
tel. kom. 0697-057-132.
Komputer z monitorem na gwarancji, tel.
kom. 0888-562-457.
Kuchnia węglowa, nowa; elektryczne
grzejniki 700W, 500W, nagrzewnica
łazienkowa 2000W, tel. (046) 838-75-15,
tel. kom. 0515-776-356.
Wysuszone deski dębowe, grube, tel. kom.
0500-266-867.
Pralka automatyczna na gwarancji, tanio,
tel. kom. 0887-313-319.
Sprzedaż betoniarek, tel. kom. 0602249-683.
Wełniak łowicka, tel. kom. 0500-492405.

Sprzedam wózki widłowe, tel. kom.
0692-824-327.
Sprzedam blachę dachówkową - zielony
mat 219 mkw., 23 zł/mkw. krycia, tel. kom.
0512-250-466.
Sprzedam komputer, tel. kom. 0506380-875.
Firma sprzeda regały sklepowo-magazynowe, tel. kom. 0603-993-065.
Sprzedam 900 pustaków pełnych i 800 połówek, cena do uzgodnienia, tel. (046) 83751-79, tel. kom. 0604-690-558.
Sprzedam telewizor Samsung 29 cali tanio,
tel. kom. 0693-105-966.
Szafa z pawlaczem i szafkę do przedpokoju, tel. (046) 830-21-38.
Sprzedam drewno opałowe: brzoza, olcha,
liściaste w m3, tel. kom. 0506-833-114.
Sprzedam spawarkę wirową, 800 zł, tel.
kom. 0888-822-173.
Kuchnię gazową, węglową i piecyk, tel.
kom. 0502-315-451.
Wózek widłowy elektryczny, masz do
wózka wysokość podnoszenia 3,5 m,
udźwig 2,5 t, prostownik 12/24V z rozruchem, tel. kom. 0508-160-198.
Monitor LG Flatron F700B, tel. kom.
0662-246-825 po 19.00.
Kolumny Excelens 1S 2x50W (Tonsil),
wzmacniacz Technics 2x80W, minidysk
Sharp, tel. kom. 0601-546-395.
Sprzedam Hohner 120 basów, tel. kom.
0605-123-285.
Sprzedam kontener budowlany, tel. kom.
0501-550-731.
Sprzedam telewizor Samsung 29 cali,
komplet wypoczynkowy ze skaii, tel. kom.
0662-653-280.
Szafki, regały metalowe, silniki elektryczne, motoreduktor, wentylatory i pompy
elektryczne, tel. (042) 719-59-36.
Sprzedam buty nowe i używane: Adidas,
Puma, Nike, tel. (046) 837-88-12, tel. kom.
0787-867-114.
Sprzedam nawadnianie do tuneli foliowych, sterowanie nawadniania, zamgławiacz, wagę dziesiątną, agregat prądotwórczy 1,6 kW, tel. kom. 0600-972-227.
Futro - kozy, nowe, kurtka 3/4, rozm. 4244, tel. kom. 0604-176-603.
Zamrażarka 120 l.
Sprzedam w hurcie w atrakcyjnej cenie
artykuły łazienkowe, zabawki, bielizna,
wiele innych, tel. kom. 0660-183-354.
Nokia 3100, tel. kom. 0517-434-335.
Migomat, myjka, piec miałowy, tel. kom.
0600-820-374.

Sprzedam buty Nike Pumy różne rozmiary, nowe i używane, tel. kom. 0500043-501.
Sprzedam mięso z królików lub króliki
(duża rasa), tel. (046) 837-90-98.
Drewno kominkowe (brzoza), tel. kom.
0509-156-858.
Segment z okleiny dębowej + kanapa, tel.
kom. 0601-326-555 po 16.
Bolier 100 l z grzałką po trzech sezonach,
tel. kom. 0605-112-529.
Piec miałowo-węglowy, Sekam Łucki 25
kW ze sterownikiem i dmuchawą, drzwi
sosnowe ocieplone osiemdziesiątki,
tel. (046) 838-80-17.
Futro długie i krótkie, tel. kom. 0509822-437.
Skrzypce ze smyczkiem i futerałem, 600
zł, harmonia 3-rzędowa 80 basów, skrzypce Paulo Magini, tel. (046) 831-62-12.
Koncentrator tlenu niemiecki, używany, tel. kom. 0605-591-528.
Super okazją - sprzedaż koncentratów
niemieckich, tel. kom. 0605-119-970.
Aparat cyfrowy Kodak, 200 zł, tel. kom.
0791-154-052.
Drewno kominkowe + opałowe, tel. kom.
0886-427-375.
Nokia 6230i, 1,3 mega piksela, tel. kom.
0791-154-052.
Sprzedam: huśtawkę ogrodową, pompę
do szamba i budy dla psów, tel. kom.
0502-981-959.
Komputer z monitorem, 150 zł, tel. kom.
0605-186-374.
Sprzedam efekt gitarowy, tel. kom. 0608527-930.
Sprzedam nagłośnienie i organy Yamaha,
tel. kom. 0888-485-672.
Keramzyt, tel. kom. 0504-679-219.
Bryczka konna, tel. kom. 0693-106-674.
Szlifierka dwutarczowa do drewna, tel.
kom. 0693-106-674.
Sprzedam zbiorniki plastikowe 1000 l, tel.
kom. 0697-677-530.
Sprzedam wypoczynek 4-osobowy, 2 fotele, ławostół, tel. kom. 0697-606-992.
Grzejniki żeliwne, tel. kom. 0692-556557.
Sprzedam walce młyńskie, tel. kom.
0604-610-387.
Lada chłodnicza Szron, długość 2 m, tel.
kom. 0508-132-318.
Komputer, tanio, tel. (046) 83009-06.
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Zatrudnię szwaczki do szycia bielizny, praca całoroczna, tel. kom.
0517-802-505.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E, transport
międzynarodowy, tel. kom. 0600-950-755,
0602-695-437
Szwaczki do szycia kostiumów kąpielowych, stała praca, rejestracja,
Głowno, tel. kom. 0602-457-089.
Zatrudnimy szwaczki, prasowaczki, krojczego pracowników wykańczalni, Mode
Star, Łowicz - 0601-635-056, Faktor 0606-958-480, Fabia - 0665-202-100..
Zatrudnię hydraulika-spawacza, tel.
kom. 0604-603-988, 0606-256-941.
Zatrudnię młodą, uczciwą w sklepie
spożywczym w Łowiczu, na cały etat lub
uczącą się na 1/2 etatu, tel. kom. 0502110-726.
Zatrudnię hydraulika, tel. kom. 0604603-988, 0606-256-941.
Zatrudnię szwaczki, Łowicz, Głowno,
okolice, możliwość dowozu, tel. kom.
0604-500-826 0602-241-861.
Zatrudnię do przyuczenia w zawodzie hydraulika, tel. kom. 0604-603988, 0606-256-941.
Commercial Union zatrudni osoby na
stanowisko asystenta Otwartego Funduszu
Emerytalnego (także studentów), bezpłatne szkolenie, tel. kom. 0515-236-056.
Zatrudnię ślusarzy, spawaczy, monterów oraz pracowników do przyuczenia z okolic Łowicza, tel. kom.
0504-065-376.
Dynamicznie rozwijająca się firma zatrudni 10 osób, bezpłatne szkolenia, możliwość
rozwoju, również dla studentów, tel. kom.
0515-236-056.
Firma „Bratex” Łowicz zatrudni
doświadczonych dziewiarzy oraz
przyuczy do zawodu, tel. kom.
0668-479-265.
Zatrudnię fryzjera w Łowiczu, tel. kom.
0600-247-423.
Zatrudnię do cięcia sadu., tel. kom.
0609-942-407.
Zatrudnię młodą kobietę, nie uczącą się, po
szkole handlowej lub praktyce w sklepie
obuwniczym. Wymagania: dyspozycyjność, umiejętność utrzymania porządku.
Wynagrodzenie 1000 zł, tel. kom. 0512462-175 dzwonić 15.00-18.00.
Zatrudnię szwaczki na stałe, Głowno, tel. (042) 710-73-31, tel. kom.
0608-496-344.
Sklep spozywczo- przemysłowy zatrudni
sprzedawcę w Głownie, tel. (042) 71913-89.
Firma zatrudni pracownika do
wydawania towaru. Łowicz, ul.
Klickiego 7.
Zatrudnię kierowcę z prawem jazdy kat. C
lub C+E, tel. kom. 0609-201-079.
Zatrudnimy szwaczki, pełny etat,
Głowno, tel. kom. 0603-091-477,
0601-204-540.
Zatrudnię szwaczki w Głownie na dzianinę, tel. kom. 0663-026-050.
Scania Serwis Łowicz zatrudni
mechaników, staż pracy 3 lata,
prawo jazdy kat. B, tel. kom. 0601917-425.
Firma kateringowa zatrudni młode osoby
w charakterze kelnerów oraz panie jako pomoc na kuchni, tel. kom. 0504-359-441.
Poszukuję kelnerów na sylwestra, tel. kom.
0502-323-404.
Zatrudnię panie z Łowicza lub okolic
do szycia kostiumów kąpielowych.
Praca cały rok. Rejestracja. Możliwość wysokich zarobków., tel. kom.
0513-170-810.
Zatrudnię szwaczkę, stała praca, Stryków
(bielizna dziecięca), zapewniamy dowóz z
Głowna i okolic, tel. kom. 0512-330-849.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E, tel. kom.
0605-094-166.
Zatrudnię mechanika samochodowego, tel.
kom. 0607-267-206.
Firma zatrudni podwykonawców do
wykończeń wnętrz. Wysokie zarobki, tel.
kom. 0666-034-293.
Dochodowe zarobki dla ludzi sukcesu, tel.
kom. 0609-152-986.
Firma Paul-Bud zatrudni pilnie cieśli
zbrojarzy, stawka od 12 do 15 zł za
godz., tel. kom. 0508-194-241.
Przyjmę pracowników do sortowania
złomu oraz spawaczy, tel. kom. 0507076-642.
Zatrudnię kierowcę kat. C + E w
ruchu międzynarodowym, tel. kom.
0601-297-776.
Kierowca kat. C+E, transport krajowy,
stałe trasy, tel. kom. 0601-211-793.
Samodzielny kucharz z możliwością
zakwaterowania, okolice Sochaczewa, tel. kom. 0509-249-136.
Zatrudnię do robót wykończeniowych ścianki g/k, roboty malarskie, instalacje
elektryczne, tel. kom. 0509-299-676.
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Pracownik stacji CPN Sierakowice Prawe,
tel. (046) 837-69-75, tel. kom. 0698644-287.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E (dobre zarobki), tel. kom. 0509-234-001.
Zatrudnię złotą rączkę, tel. kom. 0509234-001.
Zartudnię osobę z prawem jazdy kat. B na
stanowisko sprzedawca, tel. (046) 838-8783, tel. kom. 0880-910-126.
Zatrudnię kierowcę kat. C, tel. kom.
0604-094-751.
Zatrudnię do pracy w kawiarni na stanowisku kelnerki, tel. kom. 0500-172-343.
Zatrudnię kierowcę kat. C od zaraz z okolic
Strykowa, tel. kom. 0512-373-570.
Zatrudnię do kwiaciarni w Łowiczu, tel.
kom. 0600-741-134.
Zatrudnię murarzy, tel. kom. 0669-187455.
Zatrudnię młodą osobę do pracy w pizzerii,
tel. kom. 0660-733-348.
Zatrudnię sprzedawcę w Żyrardowie, tel.
kom. 0517-863-895.
Zatrudnię ekspedientkę, tel. (046) 83210-57.
Szwaczki, całoroczne oporowe szycie, tel.
kom. 0501-624-411.
Zatrudnię malarza, gipsiarza, tel. kom.
0608-024-207.
Zatrudnię spedytora z doświadczeniem, tel. kom. 0601-297-776.
Zatrudnię pracownika przy produkcji folii,
tel. kom. 0603-915-133.
Zatrudnię sprzedawców w sklepie całodobowym w Żyrardowie, tel. kom.
0509-557-670.
Ekspedientkę, sklep ogólnospożywczy
Puszcza Mariańska, Kamion, także na
staż, praktyki, bez żadnych ograniczeń, tel.
kom. 0605-881-822, 0601-076-657.
Dekarzy, blacharzy, cieśli, 15 zł/h lub
grupy, tel. kom. 0606-305-290.
Skierniewice-praca w ochronie na obiektach handlowych, tel. kom. 0510-103899.
Zatrudnię kierowcę C+E, tel. kom. 0604099-544, 046/815-78-35.
Zatrudnię do układania parkietów i montażu schodów, tel. (046) 814-05-16.
Zatrudnię handlowca do sklepu
komputerowego w Łowiczu. Więcej
na www.ctb.com.pl Oferty z zdjęciem proszę kierować na e-mail:
ctb@ctb.com.pl lub listownie 96-100
Skierniewice, ul. Sienkiewicza 4a.
Zatrudnię do roznoszenia ulotek na terenie
Skierniewic, tel. (046) 834-80-90.
Zatrudnię do biura z okolic Franopola, tel. kom. 0606-205-506.
Zarabiaj, kupuj taniej w Oriflame, start 1 zł,
tel. kom. 0501-153-323, 046/839-62-11.
Zatrudnię pracowników do prac
wykończeniowych, tel. kom. 0602779-602.
Zatrudnię fryzjerów, tel. kom. 0792001-585.
Firma budowlana zatrudni inżyniera
o specjalności roboty drogowe lub
ogólnobudowlane do pracy na budowie na terenie całego kraju, tel. 0
46/833-98-28 wew. 18.
Atena Security na korzystnych warunkach zatrudni do ochrony obiektów, tel.
022/853-05-05 lub 0665-865-011.
Firma zatrudni kierownika robót
drogowych, tel. 0 46/833-98-28
wew. 11.
Firma samochodowa w Skierniewicach
zatrudni lakiernika, pomocnika lakiernika, blacharza, uczniów, tel. kom. 0602528-235.
Firma zatrudni absolwentów szkół
wyższych o kierunku ogólnobudowlanym i drogowym, tel. 0 46/833-9828 w. 11, 0601-298-842.

Masażystka (masaż leczniczy, relaksacyjny) podejmie prace, tel. kom. 0694803-013.
Zaopiekuję się starszą osobą i posprzątam,
tel. (046) 837-87-50.
Brygada przyjmie zlecenie budowlane, tel.
kom. 0507-081-056, 0886-387-376.
Szwalnia solidnie przeszyje dziurki i
guziki, tel. (042) 719-82-90, tel. kom.
0663-514-363.
Podejmę pracę jako kierowca kat. T, operator wózka widłowego, 25 lat, tel. kom.
0788-803-014.
Posprzątam mieszkanie, umyję okna,
zaopiekuję się dzieckiem, tel. kom. 0693738-382.
VW EiT-28 blaszak, maxymalnie
długi i wysoki - tanio, tel. kom.
0600-972-227.

Zwrot podatku w Europie Zachodniej,
tel. (071) 385-20-18.
Pracujesz od niedawna? Nie daj
się wylosować Otwarte Fundusze
Emerytalne Commercial Union, tel.
kom. 0515-236-056.

Kursy w Łowiczu: operatorów wózków
widłowych, suwnic, żurawi, podestów zapraszamy, tel. kom. 0601-424-490.

Studio Foto-Video „Kroton”, tel. (046) 83747-48, tel. kom. 0504-057-550.
Wideofilmowanie - Studio Wideo „Kadr”,
tel. kom. 0607-916-001.
Wideofilmowanie, profesjonalnie, tanio,
tel. kom. 0600-447-843.
Cyfrowe wideofilmowanie, fotografowanie, pełna obróbka komputerowa, DVD, tel. (046) 837-94-85, tel.
kom. 0608-484-079.
Wideofilmowanie cyfrowe, obróbka
komputerowa - tanio, tel. kom. 0606852-557.
Wesela, profesjonalnie, tanio, DVD,
tel. (046) 837-52-23, tel. kom. 0606312-048.
Wideofilmowanie Studio Video Mewa +
zdjęcia, tel. kom. 0608-475-473.
Wideofilmowanie, atrakcyjne animacje
komputerowe, DVD, foto. Profesjonalnie, tanio, tel. (046) 837-79-81, tel. kom.
0606-302-466.
Wideofilmowanie „Kasia”, solidnie, tanio
+ zdjęcia, tel. (046) 837-87-68 po 18.00,
tel. kom. 0602-633-407.
Wideofilmowanie i fotografia ślubna,
chrzciny, komunie, studniówki, montaż
cyfrowy, tel. kom. 0500-397-604.
Fotografowanie, śluby, imprezy okolicznościowe, studniówki, tel. kom. 0606630-448.
Wideofilmowanie, zdjęcia, tel. kom.
0509-105-004.
Wideofilmowanie, profesjonalnie, tanio,
tel. kom. 0608-244-400.
Fotografia ślubna, plenery, reportaże,
chrzty, bankiety, tel. kom. 0509-652-759,
www.tomaszewskifoto.republika.pl
Wideo-HDV, tel. kom. 0696-011351.
Foto-Wideo “Clip” wideofilmowanie,
fotografowanie, wesela, studniówki itp.
Cyfrowo i profesjonalnie, tel. kom. 0606218-624.
Wideofilmowanie, zdjęcia studyjne i
plenerowe, tel. (046) 814-23-06, 0607911-311.

Usługi remontowo-budowlane, docieplanie budynków, wykańczanie wnętrz
od A do Z, wycena gratis, faktury VAT,
tel. (046) 830-24-65 po 20.00, tel. kom.
0510-158-877.
Tynki gipsowe agregatem - solidnie,
tel. (046) 862-84-00, tel. kom. 0502370-226.
Układanie kostki brukowej, tel. kom.
0508-286-519.
Remonty kompleksowe mieszkań, tel.
kom. 0668-262-745.
Układanie glazury, terakoty, panele, gładź,
inne wykończenia, tel. (046) 838-20-56,
tel. kom. 0600-626-760.
Glazurnictwo - także duże zlecenia - faktury VAT, tel. kom. 0600-626-760.
Dachy, pokrycia dachowe, konstrukcje,
obróbki, tel. kom. 0609-846-316.
Cyklinowanie, układanie, tel. (046) 83742-55.
Cyklinowanie, układanie parkietu mozaiki,
tel. kom. 0501-180-959.
Wylewki betonowe agregatem, mechaniczne zacieranie, tel. kom. 0600-872-737.
Hydrauliczne z gwarancją. Łowicz, ul.
Nałkowskiej 4, tel. (046) 837-19-29, tel.
kom. 0506-064-122.
Brukarstwo, tel. kom. 0600-265234.
Docieplenia, remonty, płytki, okna - faktury, tel. kom. 0506-335-466.
Kominki - budowa, serwis, ogrzewanie
domów, tel. (046) 837-84-92, tel. kom.
0602-282-415.
Beton - cięcia, wyburzenia, rozbiórki, tel.
kom. 0606-192-951.
Remonty kompleksowe, tel. kom. 0608810-953 0602-513-558.
Malowanie, tapetowanie, gładź
gipsowa, tel. kom. 0698-778-366,
0692-619-692.
Panele podłogowe, ścienne, gipsowanie,
malowanie. Solidnie, tel. kom. 0696381-880.
Układanie glazury, terakoty, gładzie
gipsowe, panele podłogowe, tel. kom.
0609-659-365.
Cyklinowanie, układanie parkietu, tel.
kom. 0668-750-437.
Usługi koparkoładowarką,
tel. kom. 0888-095-793.
Firma brukarska oferuje układanie kostki, budowanie schodów i
tarasów z palisad, tel. kom. 0604413-669.
Cyklinowanie bezpyłowe nowymi maszynami 220V, układanie parkietu mozaiki,
tel. kom. 0697-892-966.

Projektowanie budynków mieszkalnych,
gospodarczych, rozbudowy, nadzór, wyceny, kosztorysy, tel. (046) 837-78-38, tel.
kom. 0502-086-592.
Hydraulika, tel. kom. 0608-263-951.
Malowanie, gładź, płyty k/g, glazura,
tel. (046) 837-62-71, tel. kom. 0668026-851.
Gipsy, malowanie, panele podłogowe, dachy - szybko, solidnie, tanio,
tel. kom. 0664-712-854.
Usługi stolarskie, wyrób i montaż schodów, tel. kom. 0663-766-557.
Docieplanie budynków - profesjonalnie.
Dostawa, montaż. Elbo s.c., tel. kom.
0502-228-972 0604-645-981.
Docieplanie poddaszy, ścianki gipsowe,
gładzie, sufity podwieszane - profesjonalnie. Elbo s.c., tel. kom. 0502-228-972
0604-645-981.
Kominki - profesjonalny montaż, obudowy
marmur, piaskowiec, granit, rozprowadzenie gorącego powietrza po całym domu,
tel. kom. 0608-101-676.
Kominy - montaż wkładów kominowych
ze stali kwasoodpornej i żaroodpornej,
wykonanie elementów nietypowych, tel.
kom. 0608-101-676.
Kominki z płaszczem wodnym. Profesjonalny montaż, tel. kom. 0608-101-676.
Gładzie, panele, glazura, terakota itp., tel.
kom. 0508-313-799.
Blacharstwo, dekarstwo, blachodachówka,
papa termozgrzewalna, gonty, podbitki,
wymiana rynien, Głowno, tel. kom.
0502-997-674.
Gipsy, glazura, terakota, prace remontowe
- wykonam, tel. kom. 0516-153-870.
Vertal -żaluzje poziome, pionowe. Rolety
materiałowe i antywłamaniowe. Siatki
przeciw owadom. Produkcja i montaż, tel.
kom. 0602-736-692, 0512-342-751.
Kompleksowe wykończenia wnętrz, tel.
kom. 0505-140-155, 0663-602-014.
Glazura, terakota, tel. kom. 0696-171899.
Usługi remontowo-budowlane od A do Z,
tel. kom. 0667-941-359.
Rury kwasoodporne do kominów i wentylacji, akcesoria do kominków, tel. (046) 83856-76, tel. kom. 0605-286-268.
Dachy, obróbki blacharskie, podbitki, tel.
kom. 0515-236-149.
Usługi remontowe Krisew, malowanie,
płyty k/g, gładzie, sufity podwieszanie,
adaptacja poddaszy, panele, glazura, terakora, tel. kom. 0693-824-684.
Wykończenia wnetrz, gładzie, płyty g/k,
panele podłogowe, adaptacje poddaszy,
tel. kom. 0781-278-896.
Ocieplanie budynków, wykończenia i remonty wnętrz, tel. kom. 0505-011-153.
Malowanie, tapetowanie, gładź, płyty g/k,
panele podłogowe, tel. (046) 837-32-41 po
18.00, tel. kom. 0608-685-867.
Gładź, płyta g/k, malowanie, panele ścienne, podłofowe, glazura, terakota, tel. kom.
0502-939-374.
Tynki wewnętrzne, zewnętrzne, tel. kom.
0502-939-374.
Wypożyczam maszynę do tynku gipsowego, tel. kom. 0501-804-639.
Solidne układanie glazury, terakowy, tynki,
posadzki, murowanie, gipsy, docieplanie,
panele, klinkier, tel. kom. 0885-638-636.
Kominki - budowa, montaż, ogrzewanie domów, tel. (046) 837-44-35,
tel. kom. 0600-294-318.
Kompleksowe remonty łazienek, glazura,
terakota, gładź gipsowa, malowanie, tel.
kom. 0693-922-742.
Glazura, terakota, tynki, panele, docieplanie budynków, płyta k/g, malowanie, tel.
kom. 0693-332-598 0607-292-047.
Adaptacja poddaszy, płyta, karton, gips,
panele, malowanie, krótki termin, tel. kom.
0607-734-062.

Wykańczanie wnętrz, malowanie,
gipsowanie, panele podłogowe,
glazura, terakota itp., tel. kom.
0500-333-662.
Glazura, terakota, panele ścienne i podłogowe, zabudowa poddaszy, karton/gips,
tel. kom. 0602-717-207.
Glazura, terakota, malowanie, gipsowanie, panele podłogowe itp., tel.
kom. 0663-867-424.
Docieplenia budynków, wykończenia
wnętrz, malowanie, gipsy, zabudowa
poddaszy, tel. kom. 0505-024-964.
Wykańczanie wnętrz, glazura, gipsy,
panele, niemiecka precyzja, tel.
kom. 0880-332-481.
Tynki, remonty, tel. kom. 0888-932-794.
Kompleksowe wykańczanie wnętrz,
wolne terminy, tel. kom. 0607-328032.
Malowanie, gładzie gipsowe, sufity podwieszane, poddasza, panele podłogowe,
glazura i terakota, tel. kom. 0505-024964.
Dachy - naprawy, konserwacja i odśnieżanie, tel. (046) 839-18-37, tel. kom.
0609-227-348.
Gładzie bezpyłowe, malowanie, podłogi
szwedzkie, glazura, terakota, tel. kom.
0511-098-343, 0507-458-670.
Brukarstwo, tel. kom. 0500296-192.
Monraż dachów, rynien, podbitki,
tel. (046) 837-51-31.
Przyjmę ziemię na działkę, tel. kom.
0608-475-473.
Gładzie, panele, glazura, terakota itp., tel.
kom. 0508-313-799.
Glazura, terakota, panele podłogowe,
malowanie, drobne wykończenia, krótkie
terminy, tel. kom. 0664-617-838, 0604614-204.
Glazura, terakota, malowanie, łazienki,
wykończenia wnętrz i inne remontowowykończeniowe, tel. kom. 0698-068889.
Malowanie, gładź gipsowa, sufity podwieszane, ścianki działowe, panele, tel. kom.
0783-153-006.
Tynki gipsowe, wylewki maszynowe,
tel. kom. 0500-037-006.
Wykonam tynki wapienne, posadzki i
klinkier, tel. kom. 0886-488-041.
Usługi projektowe, tel. kom. 0509-299685.
Usługi wykończeniowe, malowanie,
gładź, montaż płyt g/k, sufity podwieszane, glazura, terakota, panele, tel. kom.
0693-138-503.
Gładzie, panele, glazura, terakota itp., tel.
kom. 0508-313-799.
Hydrauliczne, tanio, tel. kom. 0609135-497.
Docieplanie poddaszy, ścianki gipsowe,
gładzie, sufity podwieszane - profesjonalnie, tel. kom. 0606-884-162.
Firma budowlana przyjmie budowę, od A
do Z, tel. kom. 0504-679-219.
Wykonywanie gładzi gipsowych na terenie
miasta Łowicz, tel. kom. 0607-133-514.
Poddasza, gładzie, malowanie, płyty
k/g, panele ścienne, podłogowe, montaż
drzwi, okien, podbitki, docieplania,
mozaika, naprawy elektryczne, tel. kom.
0697-638-898.

Anteny - montaż, instalacje, tel. kom.
0601-306-566.
C.O. i wod.-can. z gwarancją. Łowicz, ul.
Nałkowskiej 4, tel. (046) 837-19-29, tel.
kom. 0506-064-122.
Usługi hydrauliczne, pełny zakres.
Zatrudnię hydraulika, spawacza gazowego, tel. kom. 0601-379-355.

Usługi hydrauliczne, pełen zakres, tel.
kom. 0504-877-307 0508-862-015.
Przyłącza, elektroinstalacje, pomiary,
wideo-domofony, RTV-Sat, bramonapędy,
systemy alarmowe (monitoring). Remonty,
hydraulika, glazura, terakota, gipsy, panele, stolarka, uprawnienia, VAT, tel. kom.
0601-303-858.
Hydrauliczne instalacje, kotły ekogroszek,
kominki z płaszczem wodnym, odkurzacze
centralne. Montaż, doradztwo, wyceny.
Głowno, tel. kom. 0602-882-617.
Instalacje i centralki telefoniczne, domofony, bramofony, wideodomofony.
Montaż, naprawy, konserwacja, tel. kom.
0601-207-689.
Profesjonalne instalacje sygnalizacji
włamania, pożaru, kontroli dostępu, nadzoru wizyjnego (monitoring), tel. kom.
0601-207-689.
Usługi hydrauliczne pełen zakres, projektowanie, wykonawstwo, odbiory, kotłownie na eko - groszek, tel. (046) 838-74-83,
tel. kom. 0508-132-321.
Montaż, naprawa domofonów, wideofonów, bramofonów, tel. kom. 0602633-407.
Instalacja anten satelitarnych i naziemnych, tel. kom. 0602-633-407.
Instalacje elektryczne w budynku, domofony, RTV/SAT, LAN, tel. kom.
0604-411-878.
Domofony: tradycyjne i cyfrowe, tel.
kom. 0601-207-689.
Elektryk, tel. kom. 0501-129-686.
Hydraulik, wod.-kan., co, tel. kom.
0783-697-756.
Usługi hydrauliczne - szybko, tanio, solidnie, tel. kom. 0501-074-045.
Profesjonalne ustawianie anten satelitarnych, tanio, tel. kom. 0783-027-096.
Usługi hydrauliczne, materiały, konkurencyjne ceny, tel. kom. 0510-864-326.

Meble pod wymiar - kuchenne, biurowe,
szafy z drzwiami przesuwnymi, solidnie,
raty, tel. kom. 0501-707-657.
Usługi transportowe - Renault Master,
faktury VAT, tel. kom. 0607-406-024.
Cięcie drzew niebezpiecznych.
Rodzina Szychowscy, tel. kom.
0604-891-092.
Śluby limuzyną, tel. kom. 0604-344-609.
Rolety, moskitiery, plisy, żaluzje - nowoczesna rozwiązania do każdego
okna również do dachowych. Vesal
Łowicz, ul. Ikara 10, tel. (046) 83744-25.
Usługi transportowe Lublin kontener 12
m3, FVAT na życzenie, tel. kom. 0601297-794.
Zespół, wystawne wesela, prestiżowe imprezy, gitary, saksofon, klawisze, akordeon, perkusja, oświetlenie, tel. kom. 0608-433-199.
Zespół muzyczny „Rewers”. Wesela, bale,
tel. kom. 0605-911-766.
Komputery - tanie usługi, tel. kom.
0696-803-050.
Zespół, wesela, tel. kom. 0696-315-910.
Pranie dywanów, wykładzin, tapicerka meblowa, samochodowa, Głowno i
okolice, tel. (042) 719-15-31, tel. kom.
0887-797-225.
Wesela, obsługa napoi i alkoholi, tel. kom.
0887-797-225.
Skórzaną, kożuchową, futrzaną odzież
naprawimy, przerobimy na modne fasony. Renowacja. Nietypowe usługi w
skórze. Łowicz, Bolimowska 22, środy
godz. 11-17.
Jaguar, śluby, imprezy. Tanio, tel.
kom. 0601-792-179.
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Dekoracja sal weselnych itp., tel. kom.
0784-487-536, 0693-776-474.
Zaproszenia studniówkowe, ślubne,
okolicznościowe, tel. kom. 0695551-572, Łowicz.
Zespół - wesela, tel. kom. 0606-632-267.
Zespół: wesela, bale, zabawy. Tanio i
solidnie, tel. kom. 0507-792-106.
Obrazy bajkowe. Idealne na prezent dla
dziecka, tel. kom. 0695-551-572.
Usługi informatyczne, tel. kom. 0791384-320.
Zespół - wesela, tel. kom. 0606-632-267.
Pranie dywanów, tapicerki meblowej,
samochodowej w zakładzie i u klienta, tel.
kom. 0501-431-978.
Masz problem z komputerem - zadzwoń.
Fachowo, szybko, tanio, z dojazdem do
klienta, tel. kom. 0504-070-837.
Zawiozę do ślubu - biały Ford Mondeo, tel. kom. 0500-725-683.
Naprawa i remont mebli stylowych i
nowoczesnych, dowóz gratis, tel. kom.
0691-044-202.
Zespół „Kris”, bale, wesela, organy, perkusja, saksofon, gitara, akordeon, wokalistka,
tel. kom. 0502-473-091.
Zespół muzyczny „Ellen” - bale, wesela, ceny konkurencyjne, solidnie,
tel. kom. 0604-539-560.
Śluby VW Passat, 2004rok, srebrny, tanio,
tel. kom. 0500-371-161.
Zespół „Avers”, tel. kom. 0501149-093.
Ślusarstwo, bramy, ogrodzenia, balustrady,
tel. kom. 0609-722-809 8.00-17.00.
Zespół muzyczny, tel. kom. 0501-295953.
Śpiewam Ave Maryja na ślubach, oprawa
muzyczna ślubów, tel. kom. 0784-025147.
Czyszczenie i konserwacja piecy na
eko-groszek. Tanio i czysto!, tel. kom.
0792-476-002.
Tania dekoracja sal weselnych, tel. kom.
0608-362-345.
Zespół z wokalistką na wesela, bale,
tel. (046) 837-63-37.
Podciśnieniowe pranie dywanów,
wykładzin i tapicerek u klienta,
tel. (046) 837-73-07, tel. kom. 0694876-103.
Święty Mikołaj przyjedzie do dzieci, tel.
kom. 0500-245-785, 0888-466-352.
Limuzyna Lincoln, tel. kom. 0605305-579.
Reklamę na działkę pod Łowiczem, kierunek Łęczyca - przyjmę, tel. (046) 83715-61 po 20.00.
Profesjonalne usługi fryzjerski z dojazdem do domu klienta, tel. kom. 0601858-383.
Kucharka, komunie, sylwester, wesela itp, tel. kom. 0880-009-305.
Zespół muzyczny - wesela, tel. kom. 0693543-604, 0698-068-388.
Naprawa sprzętu AGD, tel. kom.
0510-158-880.
Zespół muzyczny sylwester, tel. kom.
0605-760-018.
Zespół muzyczny, tel. kom. 0605-760018.
Odśnieżanie, tel. kom. 0500-296192.
Dekoracje sal weselnych, samochodów,
kościołów oraz imprez okolicznościowych
- firma MAX, tel. kom. 0609-880-041.
Prowident - pożyczki, tel. kom.
0608-321-288.
Transport 2 t, 4 m, towary, przeprowadzki,
tanio, tel. kom. 0664-013-145.
Naprawa i remont mebli stylowych
i nowoczesnych, dowóz gratis, tel.
kom. 0691-044-202.
Dobry kredyt, tel. kom. 0500-167-670.
Usługi Auto-Laweta całodobowo.,
tel. kom. 0509-260-732.
Zespół muzyczny - wesela, tel. (046) 83839-23, tel. kom. 0601-854-670.
Zespół z wokalistką na wesela,
tel. (024) 285-41-08, tel. kom. 0693754-349.
Audi A8, A6 zawiozę do ślubu, tel.
kom. 0503-977-175.
Dekoracje sylwestrowe, karnawałowe, tel.
kom. 0784-487-536.

Pogodny 44 lata, pozna panią która też ma
dosyć samotności, stały związek, tel. kom.
0781-027-458.

Komputeropisanie - tanio, szybko i solidnie - Łowicz, tel. (046) 837-78-71, tel.
kom. 0602-277-013.
Komputeropisanie - tanio. Łowicz, tel.
kom. 0608-070-172.

Matematyka, tel. (046) 837-85-96.
Prace z języka polskiego, historii, tel. kom.
0602-490-715.
Prace zaliczeniowe, tel. kom. 0696803-050.
Prace zaliczeniowe, tel. (046) 837-31-83.

Język rosyjski, tel. (046) 837-31-83, tel.
kom. 0693-398-514.
Biologia, tel. (046) 837-61-22, Łowicz.
Chemia, tel. kom. 0508-186-335, Łowicz.
Biologia, Łowicz, tel. kom. 0665-110977.
Matematyka mgr, gimnazjum, średnie,
wyższe, od 30 zł/90 min., tel. kom. 0606647-491.
Chemia, Łowicz, tel. kom. 0601-613963.
Nauczyciel języka niemieckiego udzieli korepetycji. Tanio i profesjonalnie,
wszystkie poziomy. Łowicz, tel. kom.
0691-715-557.
Niemiecki, tel. kom. 0609-467-437.
Studentka germanistyki udzieli korepetycji
z języka niemieckiego (weekendy), Zduny,
tel. kom. 0604-181-556.
Polski, korepetycje,prezentacje maturalne,
multimedialne, wypracowania. Fachowo,
tel. kom. 0504-086-942.
Korepetycje język niemiecki, tel. kom.
0606-826-713.
Prezentacje maturalne, wypracowania, tel. kom. 0608-433-138.
Język niemiecki, tel. kom. 0665-219607.
Matematyka - solidne przygotowanie
do egzaminu gimnazjalnego, tel. kom.
0506-178-472.
Angielski, profesjonalnie - korepetycje
dzieci, młodzież, tel. kom. 0880-233777.
Korepetycje z j. niemieckiego, tel. kom.
0516-103-665.
Język polski, wypracowania, prezentacje,
tel. (046) 838-88-43, tel. kom. 0605996-313.
Niemiecka, rosyjski, tłumaczenia, korepetycje, matura, tel. kom. 0693-833-062.
Korepetycje z matematyki. Studentka, tel.
kom. 0782-433-212.
Matematyka, tel. kom. 0601-303-279,
Łowicz.
Korepetycje, język polski, tel. kom. 0516151-696.
Matematyka gimnazjum, średnie, wyższe,
tel. (046) 838-55-57, tel. kom. 0660781-884.
Nauka gry na gitarze, organach, akordeonie, z dojazdem (okolice Głowna,
Strykowa, Domaniewic). Nauczyciel
muzyki z 18-letnią praktyką, tel. kom.
0604-830-530.
Angielski korepetycje - przygotowanie do
matury, tel. kom. 0692-956-207.
Niemiecki korepetycje - przygotowanie do
matury, tel. kom. 0692-956-207.
Matematyka, korepetycje. Student, tel.
kom. 0694-658-974.
Geografia - matura, Łowicz, tel. kom.
0692-577-898.

Kupie pszenżyto, tel. (046) 874-74-38, tel.
kom. 0695-102-426.
Zboże, tel. kom. 0667-566-276.
Kupię cebulę, tel. kom. 0695-027-515.
Kupię siano, słomę z dowozem,
tel. (042) 710-91-66.
Kupię każdą ilość żyta, odbiorę własnym
transportem, tel. kom. 0697-536-596.
Kupię zboże paszowe, transport, gotówka,
tel. kom. 0693-157-117.

Żrebica 2 -letnia i źrebak, tel. kom. 0506252-622.
Jałówka na wycieleniu, tel. kom. 0888153-945.
Jałówki, krowy na wycieleniu kupię, tel.
kom. 0887-839-120.

Kupię ciągniczek ogrodniczy TV-521 z
narzędziami, sprawny lub uszkodzony, tel.
kom. 0507-404-963.
Kupię kombajn ziemniaczany Anna lub
Bolko, tel. kom. 0509-984-797.
Kupię do remontu: ciągnik C-330, opryskiwacz Ślęza, rozrzutnik obornika, tel. kom.
0784-458-659.
Tur do C-330 lub C-360, tel. kom. 0601804-742.
Przyczepa niska wywrotka, stan obojętny,
tel. kom. 0668-162-199.
Kupię przyczepę wywrotkę do remontu od
4 do 8 t, tel. kom. 0605-591-610.
Kupię Trolla, kopaczkę, tel. kom. 0507531-998.
Kupię każdy ciągnik i maszyny rolnicze, tel. kom. 0664-347-128.
Pług, 4-skibowy Grudziądz, tel. (024) 35627-60, tel. kom. 0512-449-19.
Kupię obciążniki do C-360, tel. kom.
0609-688-524.

Sprzedam ciągnik Zetor 12245, 1993 rok,
okazja, tel. kom. 0606-919-690.
Sprzedam prasę wysokiego zgniotu
Z-224/1, 1996 rok, stan bardzo dobry, tel.
kom. 0602-773-406.

Dachówkę czerwoną ze starych
budynków - kupię, tel. kom. 0602390-809.
Kupię kwotę mleczną, tel. (046) 838-1155 po 20.

Pasze, koncentraty, premiksy, dodatki paszowe, luzem i w workach,
tel. kom. 0504-011-119.
Pszenica; ziemniaki Wineta, Satina, tel.
kom. 0510-099-950.
Sprzedam wysłodki suche i mokre - zboże,
tel. kom. 0513-072-182.
WYSŁODKI BURACZANE - PRZYWÓZ, tel. kom. 0502-384-747.
Owies, tel. (042) 710-83-78.
Słoma w siatce 120x140, Wierznowice 20,
tel. (046) 838-77-31.
Siano 120x120, walce do śruty, kamienie
z obory, tel. (046) 838-71-71.
Zboże paszowe i słoma w małych belkach,
tel. (046) 838-21-06, tel. kom. 0604571-542.
Owies i mieszankę zbożową, Dmosin, tel.
kom. 0668-852-130.
Sprzedam ziemniak sadzeniak Irga w
grupie A, tel. (024) 277-48-69.
Sprzedam siano w belkach i luzem, tel.
kom. 0604-089-021.
Sprzedam burak pastewny, tel. kom.
0600-568-177.
Słoma, okrągłe bele, tel. kom. 0500477-979.
Siano belowane, Arkadia 49.
Słoma w dużych belach, sianokiszonka w
balotach, tel. (046) 839-21-27, tel. kom.
0694-203-717.
Sprzedam siano z dowozem, tel. (046) 83883-53.
Cebulę sprzedam, tel. kom. 0880-447157.
Żyto, tel. (046) 838-15-36.
Pszenica, tel. kom. 0695-068-710.
Siano prasowane, tel. (046) 838-57-90
(046) 863-61-11..
Sprzedaż otrąb oraz wymiana na
zboże, tel. kom. 0501-713-862.
Siano w kostkach, tel. (042) 719-48-01
Pszenżytio, jęczmień, sprzedam, tel.
kom. 0510-669-664.
Jęczmień i pszenżyto jare, tel. kom. 0606939-170.
Owies paszowy, jęczmień jary, łubin
słodki Zeus, po jednej tonie, tel. kom.
0606-145-529.
Sprzedam siano i słomę w kostkach, Zielkowice II nr 104.
Marchew sprzedam, tel. kom. 0696310-121.
Sprzedam burak pastewny, tel. (046) 83913-93.
Kapusta kiszona cena 1 zł, tel. kom.
0601-704-270.
Siano belowane, tel. (046) 838-83-54.
Sprzedam słomę, tel. kom. 0606307-014.
Siano, okrągłe belki, tel. kom. 0698972-112.
Sprzedam słomę, tel. kom. 0886-387376.
Sprzedam owies lub zamienię na pszenżyto, tel. kom. 0502-315-451.
Kwota mleczna 20000 kg, tel. kom. 0502633-591.
Sadzeniaki ziemniaka w sprzedaży w Centrali Nasiennej. Łowicz,
tel. (046) 837-50-28.
Sprzedam żyto, tel. kom. 0697-624-236.
Siano, tel. kom. 0608-659-507.
Sprzedam kukurydzę paszową,
tel. (046) 861-12-92, tel. kom. 0609041-442.
Pszenicę 4,5 tony, tel. (046) 83921-81.
Siano, tel. kom. 0664-766-871.
Żyto, tel. kom. 0609-688-524.
Jęczmień jary dobrej jakości, wysłodki
buraczane toffi, tel. kom. 0696-425-214.
Czosnek, tel. (046) 839-10-18.
Sprzedam łubin słodki, tel. kom. 0600176-795.
Sprzedam 50 t jęczmieńia, transport, tel.
kom. 0693-157-117.
Sprzedam buraczek ćwikłowy, kwota
mleczna, jałówka, tel. kom. 0600-294397.
Jęczmień 80 t, kukurydza 130 t, tel. kom.
0692-950-352.

Sprzedam wysłodki suche. Golf II D, 1987
rok, tel. (024) 277-64-24.
Pszenica 4 t, tel. (046) 837-00-98.

Loszki, knury hodowlane, wybitne parametry, zdrowotność. Transport gratis,
tel. (052) 381-44-50, tel. kom. 0608591-474.
R.S.P. Boczki Domaradzkie sprzeda loszki
zaproszone, wystawiamy rachunki, tel.
kom. 0505-027-582.
Potrzebujesz trwałych kolczyków
dla zwierząt. Nie masz czasu stać
w kolejce ARiMR. Dzwoń, tel. kom.
0668-131-109.
Sprzedam jałówkę na ocieleniu, tel. kom.
0886-589-892 886-589-892.
Jałówka wysokocielna, tel. (046) 83830-50.
Sprzedam jałówkę na wycieleniu - termin
21 styczeń, tel. (046) 839-13-01.
Sprzedam jałówkę na ocieleniu, tel. kom.
0606-786-748.
Sprzedam loszki na wyproszeniu,
tel. (024) 277-91-82.
Sprzedam jałówkę cielną, termin wycielenia 25.01.2008, tel. (046) 838-15-82.
Sprzedam kaczki, Kompina 19.
Sprzedam jałówkę na wycieleniu, 10
stycznia, tel. (046) 838-43-06, tel. kom.
0603-061-820.
Sprzedam jałówkę na wycieleniu, tel. kom.
0691-534-526.
Jałówki cielne sprzedam, tel. kom. 0693157-117.
Sprzedam jałówkę, tel. (046) 838-73-36,
tel. kom. 0692-831-708.
Pszenica konsumpcyjna, pszenżyto,
tel. (046) 838-75-88.
Jałówka na wycieleniu, Seligów 24,
tel. (046) 838-82-52.
Byczek 3-tygodniowy, mieszaniec, czany,
tel. kom. 0668-472-081.
Jałówka, termin wycielenia 20 stycznia,
tel. (046) 838-72-42, tel. kom. 0605227-242.
Sprzedam dwie jałówki na wycieleniu,
tel. (046) 838-13-86.
Sprzedam dwie jałoszki waga 50 kg, tel.
kom. 0607-890-158.
Jałówka i krowa wysokocielna,
tel. (046) 838-14-61.

Wszelkie maszyny sprowadzone z
zachodu, tel. kom. 0602-798-304,
0606-206-957, 0880-855-578.
Sprzedam ciągniki, wycinaki, przyczepy
do zielonek, siewniki zbożowe do kukurydzy, beczki asenizacyjna, kosiarki rotacyjne dyskowe, tel. (023) 662-73-85, tel. kom.
0509-637-723, 0512-343-361.
Sprzedam wóz paszowy, siewki do nawozów, brony aktywne, bierne, talerzówki,
pługi Kverneland, prasy, tel. (023) 66273-85, tel. kom. 0509-637-723, 0512343-361.
Części zamienne do maszyn zachodnich,
tel. kom. 0509-637-723, 0512-343-361.
Nowe kabiny ciągnikowe, agregaty uprawowe, opryskiwacze polowe, podajniki
zbożowe, kosiarki rotacyjne, pługi IV, III,
II - skibowe, tel. kom. 0605-531-590.
Prasy belujące Sokółka, Warfama,
Sipma - ROL-INWEST Bielawy, tel.
kom. 0506-140-584.
Ciągnik Ursus C-330, tel. kom. 0505177-822.
Wykonuję maszyny do łupania drewna i
pienków, tel. kom. 0667-115-455.
Ładowacz Skrzat, tel. kom. 0503-065714.
Sprzedam kabinę C-360, MF-255, tel.
kom. 0601-662-915.
Prasa rolująca, włoska, pasowa, szeroki
podbeiracz, 1997 rok, stan bdb, tel. kom.
0696-342-886.
Claas dominator 105 stan bardzo dobry,
tel. kom. 0512-522-648.
Agregat przedsiewny 2,5-metrowy, deszczownia Odra, siewniki zbożowe, pług
obrotowy 4-skibowy, orkan do zielonek,żmijki do zboża, beczkowóz 5000 l, tel.
kom. 0509-293-050.
Wycinaki do kiszonki, śrutownik bijakowy
ssąco-tłoczący z mieszalnikiem, przyczepka do przewozu koni, rozrzutniki obornika
4t, 6t, roztrząsacz karuzelowy 5,2m, tel.
kom. 0509-293-050.

Przyczepa samozbierająca do sianokiszonki Pottinger 8t, tel. kom. 0509-293-050.
Rozrzutnik jednoosiowy, 1987 rok, stan
dobry, I właściciel, tel. kom. 0880-090717.
Rozrzutnik jednoosiowy, pług 2-skibowy,
brona posiewna, tel. (046) 838-76-44.
Sprzedam Zetor 4712, tel. kom. 0691715-496.
Rozrzutnik 6 t, waga do bydła 1 t, ramiona
do Cyklopa (krótkie, długie), tel. kom.
0660-593-920.
Ciągnik rolniczy C-360, 1976 rok, tel.
kom. 0662-839-767.
Stacja Kontroli Opryskiwaczy, środki ochrony roślin, maszyny rolnicze,
hurt detal. Chemfil, Dmosin 124,
tel. (046) 874-72-88, tel. kom. 0609455-676.
Ślęza sadownicza duży kosz, tel. kom.
0506-188-515.
Wentylator, Ślęza Termit, pompa P-140
sadownicza, tel. kom. 0506-188-515.
C-330, 1991 rok z kabiną, stan idealny, tel.
kom. 0608-420-169.
Kombajn ziemniaczany Anna, tel. kom.
0889-148-039.
Sprzedam prasę kostkującą Simpa, rozsiewacz nawozów Ley, zgrabiarkę 7, pług
3-skibowy, tel. kom. 0696-466-737.
Myjka do warzyw, tel. kom. 0697-825807.
Sprzedam basen na mleko 550 l, rozrzutnik
obornika po remoncie, tel. (046) 838-7217, tel. kom. 0667-329-720.
Tury do Ursusa C-360, 330, T-25, na linkę,
hydrauliczne, nowe systemy mocowań, tel.
kom. 0608-128-670.
Tury hydrauliczne do Ursusa C360, 330,
2812, łycha 140 cm, wysokość podnoszenia do 3 m, najnowszy system mocowań,
tel. kom. 0608-128-670.
Agregat uprawowy Forschnit, szerokość
5,2 m, z hydrauliką i kompletem 37 redlic,
8 szt. wałków, 5 szt bron, tanio, stan bdb,
tel. kom. 0608-128-670.
C-360, 1984 rok z kabiną, stan bdb,
tel. (046) 861-60-35.
C-360, stan bdb, tel. kom. 0663-994-440.
Rozrzutnik 6 t Tandem, tel. (046) 83873-34.
Trzy przyczepy wywrotki, wywrot na dwie
strony, tel. kom. 0605-896-130.
Prasy rolujące, różne, Bela, 120x120,
tel. (046) 838-20-14, tel. kom. 0604177-205.
Prasa Z-224, tel. kom. 0607-809-288.
Serwo - mechanizm do Zetora - sprzedam,
tel. kom. 0692-146-594.
Sprzedam mieszalnik pasz 2 t, 2700 zł, tel.
kom. 0606-479-819.
Sprzedam śrutownik bijakowy 7,5 kW
z koszem, 1900 zł, tel. kom. 0606-479819.
Silosy na zboże, paszę lub cement, tel.
kom. 0606-479-819.
Śrutownik na kamieniach polowych, tel.
kom. 0664-715-685.
Rozrzutnik obornika 1- osiowy, ładowacz
na tył ciągnika do obornika + łycha do
piachu, gable do okopowych do cyklopa,
kultywaror 13-zębny, tel. kom. 0664928-289.
Kombajn zbożowy Bizon, 1986 rok z
sieczkarnia, kabiną, I właściciel, tel. kom.
0513-072-005.
Rozrzutnik 10 t, tandem, owijarka bel,
rozsiewacz Amazone, 400 kg, tel. kom.
0601-297-783.
Prasa kostkująca Z224, 1995 rok, tel. kom.
0693-830-160.
Rozsiewacz Kos i Amazone, 1200 l; rozrzutnik dwuosiowy na resorach, przetrząsacz karuzelowy, żmijka 6-metrowa; silnik
C-360 3p, tel. kom. 0693-830-160.
Sprzedam prasę polską Z-224/1, stan
idealny, tel. (046) 838-26-14, tel. kom.
0508-157-179.
Sprzedam przetrząsacz karuzelowy
4-kołowy, opryskiwacz 400 l, sieczkarnie
do kukurydzy Fortshritt, tel. kom. 0661918-798.
Prasa Z-224, 1988 rok, stan bdb, tel. kom.
0601-342-165.
Rozdrabniacz do buraku (na miazgę),
tel. (046) 838-43-42.
Ciągnik C-330M, 1989 rok, I właściciel,
tel. kom. 0692-950-352.

Beczka HTS 1000 l, tel. (046) 838-4909.
URSUS 4514, 1994/95 rok, tel. (046) 83849-09.
Opryskiwacz Pilmet 350 l,
tel. (042) 719-95-98.
Ciągnik Massey Ferguson 3080, 1991 rok,
tel. kom. 0500-152-959.
Ursus C-360, zarejestrowany, tel. kom.
0608-440-797.
Sprzedam przetrząsarko-zgrabiarkę 7, pług
2-skibowy, pierwszy właściciel, tel. kom.
0512-861-293.
Sprzedam przetrząsałko-zgrabiarkę pasową oraz siewnik konny
przerobiony do ciągnika, tel. kom.
0668-355-034.
Orkan, tel. kom. 0607-889-775.
Pług 2-skibowy Grudziąc, 5-skibowy podorywkowy, kultywator z wałkiem strunowym, 1,80 m, tel. kom. 0609-303-331.
Siewniki zbożowe Gruber 9 łap i dmuchawa zbożowa, tel. kom. 0663-647-066.
Zgarniacz obornika linowy., tel. kom.
0607-147-913.
Prasa Sipma Z-224/1, 1995 rok, tel. kom.
0880-099-514.
Sprzedam opony 12,4-28, tel. kom. 0602339-665.
Rozrzutnik jednoosiowy, pług
2 - s k i b o w y, b r o n a p o s i e w n a ,
tel. (046) 838-76-44.
Sprzedam ścinacz zielonek Orkan, basen
na mleko 420 l, tel. kom. 0694-644-301.
Tury hydrauliczne do Ursusa C360, 330,
łycha 140 cm, wysokość podnoszenia do 3
m, najnowszy system mocowań, tel. kom.
0608-128-670.
Agregat uprawowy Forschnit, szerokość
5,2 m hudraulicznie składany, tel. kom.
0608-128-670.
MF 255, I właściciel, pług 4-skibowy
grudziądzki, orkan do zielonek, tel. kom.
0604-245-212.
Ciągnik sadowniczy Pronar 320 2003 rok
400 Mtg, komfortowa kabina, przedni napęd i podnośnik, tel. kom. 0667-296-582.
Sad wiśniowy 4 ha., 5-letni, nowoczesne
nasadzenie, ogrodzony, nawodniony,
osobna działka przy trasie w Rybnie, tel.
kom. 0667-296-582.
Agrowłóknina czarna do ściułkowania
sadów, stół z kwasówki korytkowy i
przyczepkę sadowniczą, tel. kom. 0667296-582.
Prasa Z 224/1, ciągnik C 330, tel. (024) 28581-92 po 20.00.
Kabiny ciągnikowe, pługi, kosiarki rotacyjne, brony talerzowo-polowe, opryskiwacze, agregaty uprawowe, wały stunowe,
rozsiewacze nawozów, żmijki, karuzele,
rozrzutniki, tury, tel. kom. 0608-684-292.
Koparka Waryński i Ostrówek, tel. kom.
0606-939-170.
C-360 bez prawa rejestracji, tel. kom.
0692-370-686.
Ciągnik C-360, 1984 rok, tel. (024) 27795-86.
Sprzedam ciągnik MTZ-82, 1997 rok,
w całości lub na części, tel. kom. 0693555-430.
Ciągnik C-330M, ciągnik C-355, Orkan
II, przyczepę wywrotkę 6 t, rozrzutnik
obornika dwuosiowy, tel. (024) 277-48-09,
tel. kom. 0693-555-430.
Sprzedam opryskiwacz Ślęza nowy, beczkę 25000 l, tel. kom. 0604-940-429.
Przyczepa wywrotka, pług, kultywator,
opryskiwacz, tel. kom. 0692-617-239.
Opony tylne do C-360, tel. kom. 0692617-239.
Sprzedam ciągnik Reno 100kM,
1986 rok, stan dobry;, tel. (046) 83879-95 wieczorem.
Sprzedam ciągnik Massey Ferguson 255, II
właściciel, tel. kom. 0880-090-717.
Ursus C-360, 1976 rok, stan dobry, tel.
kom. 0662-839-767.
Kombajn Bolko oraz sternik 8 m, Jackowice 42.
Opryskiwacze - zbiorniki 1000, 1500 l,
polietylenowe niemieckie, tanio, tel. kom.
0667-296-582.
Sprzedam ciągnik C-360, 1977 rok, silnik
po remoncie kapitalnym, zarejestrowany,
stan dobry, tel. kom. 0694-412-021.
Cyklop, stan bdb, glebogryzarka Grudziądz, tel. (024) 383-00-20.
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Rozrzutnik 1-osiowy, 1986 rok, stan
dobry, tel. kom. 0668-327-331.
Ładowacz cyklop, tel. kom. 0661-420800.
Siewnik zbożowy Poznaniak,
tel. (046) 838-43-47.
C-355, tel. kom. 0888-985-445.
C-330, 1981 rok, tel. kom. 0501-615395.
T-25, 1993 rok, tel. kom. 0505-140-388.
Zetor 7211 1991 rok, 2000 Mtg, prasa Z
224 1996/1997 rok, Wygoda 8.
Wycinak Vikon 2 m, tel. kom. 0609502-124.
Przyczepę samozbierającą Jugosłowiankę
2, tel. kom. 0697-714-837.
Ciągnik MF 3050 1992 rok 4/2 z turem,
stan bdb, tel. kom. 0668-327-331.
Prasa Z-224 z podajnikiem, przetrząsacz karuzelowy, glebogryzarka duża,
przyczepka 1- osiowa, ciągnikowa pod
plandeką, tel. kom. 0664-485-229.
Cyklop, kombajn ziemniaczany Bolko
sprzedam, tel. kom. 0516-415-809.
Orkan do zielonek, 1985 rok, stan bdb, tel.
kom. 0661-143-536.
Kombajn Anna, siewnik punktowy łyżeczkowy Kruk do warzyw, tel. (046) 83713-76.
Ciągnik Ursus C 355 z turem lub bez, tel.
kom. 0515-709-048.
C-330 1975 r. pierwszy właściciel, tel.
kom. 0692-387-028.
Przyczepy wywrotki, 2 szt.,tel./
fax (042) 719-13-17.
Ciągniki C-330, C-360, C-360-3p.,tel./
fax (042) 719-13-17.
C 355 1975 rok, opony 90%, przód po
regeneracji, zarejestrowany, tel. kom.
0880-353-819.
Sadzarka, kopaczka, tanio., tel. kom.
0509-260-732.
Widły obornika do Tura C-360 nowe, tel.
kom. 0698-038-765.
Rozdrabniacz do buraku Jemioł 1,5
KW, Jemioł bez silnika, tel. kom. 0880353-819.
Pług II, kultywator 2,70 m Grudziądz, tel.
kom. 0880-353-819.
Przetrząsałko-zgrabiarka „5”, tel. kom.
0608-659-507.
Sprzedam dwukółkę ciągnikową, tel. kom.
0668-502-649.
Ciągnik C-360 3P, 1988 rok, tel. kom.
0604-669-798.
Rozrzutniki 1-osiowe, tandemy, tury,
agregaty, tel. (046) 837-53-86.
Wycinarki do kiszonek FELLA, STRAUMAN, KUHN, BAVL z windą, podwójny
nóż, tel. (024) 356-27-60, tel. kom. 0512444-919.
Rozsiewacz do nawozów AMAZONE
402, 603, 803, 1200 l, RAUH, 450, 600,
900, 1100 l, tel. (024) 356-27-60, tel. kom.
0512-444-919.
Sieczkarnie 1-rzędowe POTTINGER
GT IIS, MENGELE MB 220, 300, PZ
80SL, tel. (024) 356-27-60, tel. kom.
0512-444-919.
Siewniki do zboża AMAZONE D-8,
D-7, IZARIA 2,5-3,0 m z zaprawiarką, ACCORD 4,0 m pneumatyczny,
tel. (024) 356-27-60, tel. kom. 0512444-919.

20.12.2007 r.
Beczki asenizacyjne ocynkowane 3000
l, 4000, l, 5000 l, 6000 l, 7000 l, 8000 l,
10000 l, HTS, stan bdb, tel. (024) 356-2760, tel. kom. 0512-444-919.
Siewnik poznaniak 3,0 m, 1990 rok,
ścieszki, tel. (024) 356-27-60, tel. kom.
0512-444-919.
Kombajn zbożowy CLLAS PROTEKTOR, 3,0 m + sieczkarnia, IHC, 3,0 +
sieczkarnia, tel. (024) 356-27-60, tel. kom.
0512-444-919.
Pług KVERLAND 4-skibowy, obrotowy,
zabezpieczenia na kamienie, tel. (024) 35627-60, tel. kom. 0512-444-919.
Przetrząsarki do siana 4,20-8,0 m, POTTINGER, CLLAS, FELLA, KUNH,
tel. (024) 356-27-60, tel. kom. 0512444-919.
Zgrabiarki do siana DEUTZ-FAHR, POTTINGER, FELLA, tel. (024) 356-27-60,
tel. kom. 0512-444-919.
Sadzarka do ziemniaków, 4-rzędowa,
tel. (024) 356-27-60, tel. kom. 0512444-919.
Siewniki do kukurydzy, 4-rzędowe,
BECKER, NORDSTEND, EBERHARD,
tel. (024) 356-27-60, tel. kom. 0512444-919.
Siewnik zbożowy Poznaniak, tel. kom.
0603-592-345.
Beczka asenizacyjna 5000 l, tel. kom.
0608-470-562.
Sprzedam kombajn ziemniaczany Anna,
tel. kom. 0665-727-577.
Kosiarka rotacyjna Deutz-fahr, 195 cm
szerokości, przyczepa 4,5 t, wywrotka na
jeden tłok, John Deere 2120, 1982 rok 4x4,
napęd, Ferguson, 1988 rok, 4x4, tel. kom.
0600-428-743.
Rozrzutnik 2-osiowy, stan dobry, 5500 zł,
tel. kom. 0785-622-461.
Ursus 3512, 1997 rok z kabiną, prasa
Z-224, 1988 rok, tel. kom. 0692-601689.
Prasa rolująca Z-543, Warfama, 2003 rok,
tel. kom. 0692-601-689.
Prasa kostkująca Z-224/1, Sipma, 1998 rok
z podajnikiem, tel. kom. 0608-420-169.
Prasa rolująca Sipma Z-279/1, 2000 rok,
tel. kom. 0608-420-169.
Prasa rolująca Sipma Z-279/1, 2004 rok,
tel. kom. 0692-601-689.
Zetor 4911, 1980 rok ze wspomaganiem,
tel. kom. 0608-420-169.
Kabina do MF-255 lub 3512, 1400 zł,
drabinka do prasy kostkującej, 750 zł, tel.
kom. 0608-420-169.
Rozrzutnik 1-osiowy, MF z napędem,
beczka, bizon, tel. kom. 0600-820-374.
Cyklop, przyczepa HL 8 t, pług IV, tel.
kom. 0660-733-094.
Cyklop, beczka, dojarka 2-konwiowa, tel.
kom. 0669-346-292.
Ciągnik LTZ 55AN, 1996 rok, I właściciel,
4x4, tel. kom. 0508-870-457.
Prasa Z-224, tel. kom. 0608-106-614.
Prasa rolująca Sipma Z-279/1, tel. kom.
0664-347-128.
Orkan II, tel. kom. 0663-252-589.
Zetor 5211, 1988 rok, stan bdb, tel. kom.
0608-354-272.
Prasa rolująca Sipma Z-569/1, zielona, tel.
kom. 0664-347-128.
Ursus 3512, 1000 MTH, I właściciel, tel.
kom. 0608-354-272.
Wózek widłowy Rak, tel. kom. 0608354-272.
Prasa Z-224, tel. kom. 0664-347-128.

Prasa Z-224/1, tel. (046) 838-13-90.
Przyczepa samozbierająca Claas Sprint
330S, ładowność 8 t, zespół tnący z nożami i rotorem grzebieniowym, tel. kom.
0888-097-094.
Silniki C-330, C-360, MF, Leyland kompleksowy remont, 12 miesięcy
gwarancji, tel. kom. 0506-140-584.
Opryskiwacz zawieszany Pilmet, 400 l,
Pilaszków 59.
Opryskiwacze, kosiarki rotacyjne,
agregaty, tury, rozrzutniki. Rol-Inwest Bielawy, tel. kom. 0506140-584.
Ursus C-330, tel. (046) 838-76-44.
Pług 2-skibowy, brony V, kultywator 14,
motocykl SHL, przyczepa wywrotka, silnik elektryczny 4,5 kW, pompa do wody
z silnikiem 2,2 kW, wóz konny, tel. kom.
0696-762-392.
Przyczepa sztywna 6 t, rozrzutnik jednoosiowy, dojarka, bąk, tel. kom. 0504514-717.
C-360, 1976 rok z kabiną, tel. kom. 0608621-839.
Śrutownik bijakowy, prasa kostka, rotacyjna, tel. kom. 0887-535-506.
Ładowacz czołowy do Zetora, Ursusa,
Ładowność 2 t, łyszka samopoziomująca
z sterowany dżojstikiem, tel. kom. 0605896-130.
Zetor 12145 z pługiem do odśnieżania lub
osobno, tel. kom. 0605-896-130.
Śrutownik Bąk, 7,5 kW, tel. kom. 0601662-955.
Sprzedam 2-kółkę ciągnikową, tel. kom.
0696-930-205.
Kombajn Bizon Z-056, 1988 rok ze
stołem do rzepaku, sieczkarnią, tel. kom.
0696-425-214.
Rozrzutnik obornika 3t, tel. kom. 0515291-421.
Prasa rolująca szeroki podbierak 1997 rok,
tel. kom. 0696-342-886.
Sprzedam przyczepę rolnicza wywrot, 3,5
t stan dobry. Rozutnik obornika 1-osiowy
stan dobry..
Sprzedam młocarnię,Warmiankę 7, tel.
kom. 0602-773-406 po 20.
C-330, MTZ-JUMZ, Anna, części ciągnikowe różne, opony 520/70/38, motoreduktory, kerszery, tel. kom. 0504-475-567.
Ursus C-360 3P, 1989 rok, ładowacz tur
3-sekcyjny + krokodyl 2005 rok do Ursusa
5314 i pochodne. Wygoda 8,.
Rozrzutnik - wywrotka, 12 t, mało używany, sprowadzony z Danii, 2 lata w kraju,
tel. (046) 838-79-95.
Kombajn zbożowy Fahr szer. 2 m, stan
bdb, tel. kom. 0605-661-371.
Ursus C-330 1987 rok, MF 595 1980 rok,
beczka asenizacyjna 2500 l, tel. kom.
0694-144-309.
Class Rolnad 44 120/120, Bąków
Górny 35, Gmina Zduny.
Rozrzutnik T088 na podbudowie, siewnik
Nordsten 3m 98 r., pługi czteroskibowe
zagonowe, obrotowe (KVERNELAND
- OVERUN), przetrzasacz karuzelowy
Krone 6,7 m 2000 r., przyczepa dla koni,
tel. kom. 0792-999-135.
Wycinak do kiszonek Strauhman, talerzówka 4,2m, Gruber 3,4m, prasa kostka
Z-224 1993r., rozsiewacz Amazone 1200
kg, tel. kom. 0792-999-135.
Prasa Z 224/1 Sipma 2000 rok, rozrzutnik
2-osiowy 1999 rok, tel. kom. 0608-128670.
Rozdrabniacz do warzyw (tnie na miazgę),
tel. kom. 0880-353-819.

Sprzedam dojarkę bańkową Alfa Laval
jednokonwiową, sprawna, tel. (024) 23658-48, tel. kom. 0694-432-144.
Sprzedam przyczepkę do przewozu 2 koni
i pług 3-skibowy, obrotowy ażurowy, tel.
kom. 0668-343-616.
Ciągnik rolniczy JD 80 kM z napędem
przednim, z niekompletnym ładowaczem
oraz pługiem obrotowym, kombajn ziemniaczany anna, dwukółkę rolniczą, dłużycę
za przyczepą, tel. kom. 0510-199-369.
Rozrzutnik jedno- lub dwuosiowy,
tel. (024) 277-83-81 wieczorem.
Koła 650/16, beczki blaszane 200 l, tel.
kom. 0600-137-935.
Talerzówka 20 talerzy, 4 wałki, idealna,
pług wahadłowy 4-skibowy, tel. kom.
0608-171-821.
T-25, 1982 rok, przyczepa samozbierająca na tandemie, silnik C-360, tel. kom.
0609-604-366.
Sprzedam prasę Z-224/2, 2000 rok, stam
idealny, tel. kom. 0693-066-536.
Sprzedam C-330, kosiarka rotacyjna polska, tel. kom. 0887-491-188.
Fendt 306 LSA, 1985 rok, 70 KM, Fendt
310 LSA, 1990 rok, 100 KM, Fendt 311
LSA, 1990 rok, 120 KM, tel. kom. 0604078-564.
Ładowacz cyklop, stan bdb, tel. kom.
0668-501-797.
Ursus C-360 3P, 1989 rok, stan bdb, C-360,
1983 rok, tel. kom. 0600-335-473.

Ogólnopolska Giełda Kwot Mlecznych,
kupno, sprzedaż, dzierżawa limitów, www.
kwotymleczne.com, tel. (086) 273-60-26,
tel. kom. 0513-044-745.
Tartak objazdowy 8,5m, tel. (046) 83814-75, tel. kom. 0503-794-355.
Basen 350 l, siewka Amazonka 600kg,
agregat uprawowy 2,4m, śrutownik
ssąco-tłoczący + mieszalnik 2t, tel. kom.
0501-368-724, 0502-633-591.
Sprzedam kwotę mleczną 10000 kg, tel.
kom. 0508-192-016.
Sprzedam kwotę mleczną 18000 kg,
OSM Łowicz, tel. kom. 0601-853-950
po 21.00.
Sprzedam kwotę mleczną 14000 kg, dojarkę, tel. kom. 0601-831-673.
Kwota mleczna 13000 kg, tel. (046) 83860-33.
Kwota mleczna 8000 kg, tel. (046) 83886-05, tel. kom. 0663-630-657.
Kwota mleczna 9500 l, tel. kom. 0609445-148.
Sprzedam kwotę mleczną 25000 kg, tel.
kom. 0698-610-019.
Sprzedam kwotę mleczną 6000 kg,
tel. (046) 838-26-49.
Kwota mleczna 20000 kg, agregat uprawowy szer. 2,10 m, tel. kom. 0662-143-173.
Kwota mleczna 11170 kg, tel. kom. 0665554-486.
Kwota mleczna 5000 kg, tel. kom. 0663647-066.
Sprzedam kwotę mleczną 17000 kg, tel.
kom. 0696-436-988.
Kwota mleczna, tel. kom. 0506-587-077.
Kwota mleczna 3600 kg, tel. (046) 83039-69, tel. kom. 0663-361-787.
Kwota mleczna 7500 kg, tel. kom. 0608507-154.
Kwota mleczna 10300 kg, tel. kom. 0694779-363.

Kwota mleczna 9547 kg, Czatolin 25, tel.
kom. 0697-505-770.
Kwota mleczna 7290 kg, tłuszcz 4,01%,
tel. kom. 0667-118-089.
Kwota mleczna 3500 kg, tel. (046) 83858-11.
Kwota mleczna 15000 kg, tel. kom. 0660087-842.
Kwota mleczna, tel. (046) 831-20-85.
Opony 2 szt. 165 R14 Grand Prix S,
łańcuch dwurzędowy 3/4, 5/8 cala,
tel. (042) 719-58-61.
Dobry kredyt, tel. kom. 0500-167-670.
Śrutownik Bąk 7,5 KW, Bąk 5,5 KW,
śrutownik bijakowy 11KW, stan bardzo
dobry, tel. kom. 0880-353-819.
Kwota mleczna 10300 kg, tel. (046) 83860-19.
Obornik gęsi, tanio, tel. kom. 0512476-760.
Sprzedam kwotę mleczną 6300 kg, tel.
kom. 0502-598-452.
Kwota mleczna 11000 kg, tel. (046) 83876-44.
Kwota mleczna 4,375, tel. kom. 0694604-834.
Kwota mleczna 13115 kg, tel. (046) 83804-90.
Pilnie 18 ha ziemi, gmina Rogów, tel. kom.
0502-553-569.
Kwota mleczna 13509 kg, tel. (046) 83882-56.
Jałówka na wycieleniu, tel. kom. 0602394-036.
Kwota mleczna 11,250kg, tel. (046) 83833-35.
Kwota mleczna 29000 kg, tel. kom. 0511676-290.
Sprzedam kwotę mleczną 15000 kg,
tel. (046) 838-35-80.
Kwota mleczna 10000 kg, k.Bielaw, tel.
kom. 0697-555-606.

Malowanie obór, odkażanie, odmuszanie,
wołek zbożowy, tel. (044) 725-02-95 , tel.
kom. 0504-171-191.
Malowanie obór, tel. kom. 0697-638898.

Przychodnia Weterynaryjna TOMVET,
Łowicz, ul. Chełmońskiego 31. Specjalista
chorób psów i kotów, USG, Rentgen, EKG,
wizyty domowe. www.tomvet.lowicz.pl,
tel. (046) 837-35-24.
Oddam 2,5-letniego owczarka niemieckiego w dobre ręce - zadbany, tel. kom.
0600-803-763.
Owczarki niemieckie, 3-miesięczne, tel.
kom. 0600-858-694.
West suczka 8-tygodniwa, tel. kom. 0500204-632.
Oddam małe kotki, tel. (046) 838-35-42.
Oddam w dobre ręce szczenięta, mieszańce
- bardzo ładnej maści, tel. (046) 83860-78.
Szczeniaki owczarka niemieckiego,
tel. (046) 837-13-86.

Sprzedam dobermany, tel. kom. 0502585-456.
Owczarek niemiecki, długowłosy, agresywny, York z rodowodem, York 1,5 kg
- krycie, tel. kom. 0505-639-859.
York, suczka dorosła, tel. kom. 0721682-667.
Owczarki niemieckie, tel. kom. 0668156-494.
Amstaffy, tanio, tel. kom. 0669-404-934.
OWCZARKI NIEMIECKIE PÓŁROCZNE, tel. kom. 0694-203-857.
Jamniki, szczeniaki, tel. kom. 0600335-907.
Sznaucerek miniaturka, po szczepieniach,
tel. kom. 0509-807-410.
Buldożki francuskie, szczenięta, tel. kom.
0601-326-415.
Oddam szczenięta, mieszańce,
tel. (046) 839-11-62.
Budy dla psów, różne wzory, tel. kom.
0669-034-210.
Szczeniaka, kundelka po owczarku niemieckim, sprzedam za 10 zł, tel. kom.
0601-926-577.
Suczki owczarka niemieckiego,
2-miesięczne, odrobaczone, szczepione,
tel. kom. 0604-062-775.
SPRZEDAM KARPIE HANDLÓWKĘ,
tel. (042) 719-82-64, tel. kom. 0606292-921.
West - krycie, tel. kom. 0698-612-234.
Jużaki 8-tygodniowe, tel. (046) 874-72-32,
tel. kom. 0609-042-008.
Bernardyny 2-miesięczne, cena do uzgodnienia., tel. kom. 0600-767-369.
OWCZARKI NIEMIECKIE PÓŁROCZNE, tel. kom. 0694-203-857.
Owczarki niemieckie, bażanty, kurki
ozdobne, tel. kom. 0608-815-516.
Pekińczyki, tanio, tel. kom. 0698-783854.
Oddam szczeniaki mieszańce matka
Chow-Chow, tel. kom. 0504-010-956.
Jorki, Westy, tel. kom. 0511-947-554.
Dwie suki i pies - owczarki niemieckie,
tel. kom. 0889-842-609.
Suczki owczarka niemieckiego,
2-miesięczne, odrobaczone, szczepione,
tel. kom. 0604-062-775.
Szczeniaki bernardyny, tel. kom. 0603514-315.
Szczeniaki Husky, owczarek podhalański, tel. kom. 0692-522-467.
Yorki, tel. kom. 0503-349-308.
Szczeniaki dużej rasy i małej, tanio,
Rogóżno 15, gmina Domaniewice,
tel. (046) 838-31-01.
Yorki, szczenięta, tel. (046) 837-89-12, tel.
kom. 0604-133-348 po 15.00.
Cocker Spaniel - szczenięta, tel. (046) 83969-44, tel. kom. 0660-704-940.
Owczarki francuskie Briardy,
tel. (046) 837-15-15, tel. kom. 0500243-313 po 16.
Szczeniaki rasy West, tel. kom. 0502401-570.
Sprzedam owczarki niemieckie,
6-tygodniowe, długowłose, tel. kom.
0514-310-495.
Szczenięta Husky, tel. kom. 0888-993056.
Oddam kundelka 10-tygodniowego, tel.
kom. 0888-993-056.
Bernardyn 1,5 roku oraz szczenięta Bernardyn 14 tygodni, szczepione, tel. kom.
0694-629-134.
Owczarki Coli, tel. kom. 0601-666-922.
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Opłatek strażackich kronikarzy
S

potkanie opłatkowe kronikarzy
Ochotniczych Straży Pożarnych
z powiatu łowickiego odbyło
się w sali obrad Rady Powiatu
Łowickiego 12 grudnia. Podczas
niego prezes honorowy, druh
Władysław Gala, zainaugurował
powstanie Złotej Księgi
Sztandarów Strażackich Powiatu
Łowickiego.
Gospodarzem spotkania
opłatkowego był prezes
Powiatowego Zarządu Związku
OSP RP, druh Stanisław Zdzisław
Bednarek. Straż zawodową
reprezentował komendant
powiatowy Państwowej Straży
Pożarnej w Łowiczu, młodszy
brygadier Andrzej Porczyk. Licznie
zebranym strażakom-kronikarzom
pobłogosławił kapelan powiatowy
OSP, druh ksiądz Józef Paciorek.
Wykład na temat
dziejopisarstwa strażackiego
wygłosił przewodniczący jury
ogólnopolskiego konkursu
strażackich kronik, pamiętników
i opracowań monograficznych,
dr Eugeniusz Walczak.
Na zakończenie spotkania
wyróżniającym się kronikarzom
wręczone zostały dyplomy
okolicznościowe.
(mak)

Druh Stanisław Bednarek wręczył dyplomy wyróżniającym się kronikarzom.

GOK Kiernozia

Pluszaki w nagrodę dla wszystkich
- Maskotkowy zawrót głowy - oceniła swe wrażenia dyrektorka Gminnego Ośrodka Kultury w Kiernozi
Bożena Olczak po przygotowaniu
nagród dla uczestników III Przeglądu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Plastycznej.

W

tym roku do przeglądu zgłoszono 115 prac wykonanych przez
przedszkolaków, uczniów miejscowej szkoły podstawowej, gimnazjum oraz

Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii. Tematyka i technika prac konkursowych była
dowolna. Konkursowe jury obradowało
6 grudnia w mikołajki, stąd pomysł na takie
nagrody. Przyznano 33 równorzędne nagrody, pozostali otrzymali nagrody pocieszenia. Podsumowanie konkursu i wręczenie
nagród odbyło się 7 grudnia.
Nagrodzeni w konkursie uczniowie oddziału „0” to: Klaudia Kaźmierczak, Dominika Burzyńska, Miłosz Załuga, Emilia Kapusta, Mariusz Jarota, Michalina Pilch.

Z klas I-II: Ewelina Radaszkiewicz, Ola
Ciesielska, Marcel Filipiak, Weronika Ciszewska, Laura Traczyk, Michalina Jankowska, Jakub Dudkowski, Kinga Pliszka,
Martyna Fudała.
Z klas III-IV: Daria Cieślak, Gosia Różycka, Damian Ochocki, Alan Fogiel,
Grzegorz Klempka, Ola Rześna i Oliwia
Majewska.
Z klas V-VI: Klaudia Muras, Klaudia Jędrachowicz, Justyna Traczyk, Ewelina Rześna, Marcin Zając, Klaudia Sierota.
Nagrodzeni gimnazjaliści: Klaudia Krupa, Monika Majewska, Gabrysia Krystecka,
Ola Łączna, Michalina Lachowicz.
(mwk)

Dziewięć osób chętnych
Pastorałki i witraże do pracy socjalnej w Kiernozi
olanta Bogucka z Kiernozi wygrała kon- trywano, ponieważ brak było zgody na przeW
kurs na pracownika socjalnego Gminne- twarzanie danych osobowych kandydata.
Jgo Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kiernozi, Tymczasem zapis taki jest niezbędny przy
Sanniki

arsztaty teatralne, zajęcia
plastyczne de cupage
i ludowe trwają do końca roku
w Gminnym Ośrodku Kultury
w Sannikach w ramach projektu
„Równe szanse dla wszystkich”.
Na realizację tego przedsięwzięcia
ośrodek otrzymał dotację w wysokości
około 6 tys. zł, m.in. z Ministerstwa
Pracy. Pieniądze wykorzystane będą
na organizację warsztatów teatralnych
dla młodzieży. Prowadzą je aktorzy
Teatru Płockiego, Jacek Mąka
i Bogumił Karbowski. Zaplanowano
12 spotkań, których uczestnicy
przygotowują program „Pastorałki”.
Będzie on prezentowany przed
publicznością w styczniu. Bardzo
ciekawe były zajęcia plastyczne
dla młodzieży i dorosłych z Anną
Jakubowską - zdobienie techniką
de cupage, polegającą na nakładaniu
i utrwalaniu dekoracji z suszu
roślinnego lub papieru na ceramice.
Dzisiaj odbędą się kolejne warsztaty,
na których młodzież wykonywać będzie
witrażowe ozdoby pod kierunkiem
Barbary Szulborskiej. Z kolei zajęcia
o tematyce ludowej z uczniami szkoły
podstawowej prowadziła
14 grudnia Katarzyna Polak choreograf zespołu Zespołu
Regionalnego Pieśni i Tańca „Sanniki”
oraz kierownik zespołu „Blichowiacy”.
Na zajęciach mówiła o stroju i tańcu
ludowym. W ramach projektu Fundusz
Lokalny Ziemi Płockiej przygotowuje
też wydawnictwo na temat kultury
regionu płockiego. W opracowaniu
znajdą się m.in. informacje
przygotowane przez pracowników
GOK Sanniki. (mwk)

który odbył się w ubiegłym tygodniu. Pracę
rozpocznie po Nowym Roku, gdyż konkurs
ogłoszony był w związku z przejściem na
emeryturę jednej z pracownic ośrodka.
Na konkurs wpłynęło 9 ofert, przyjmowano je do 30 listopada. 3 ofert nie rozpa-

urzędniczych konkursach, których wyniki są
publikowane. 4 kolejne oferty nie spełniały
wszystkich wymagań, jakie określono w regulaminie konkursu. Ostatecznie rozpatrywano tylko dwie kandydatury: Honoraty Ganclerz z Żychlina i Jolanty Boguckiej. (mwk)

Centrum multimedialne
w SP Dzierzgówek

W

grudniu w Szkole Podstawowej
w Dzierzgówku zamontowane zostało pozyskane przez szkołę centrum multimedialne. Dwa lata temu szkoła
złożyła wniosek do Ministerstwa Edukacji
Narodowej, który obecnie zyskał akceptację. Centrum powstało w szkolnej bibliotece. Składają się na nie m.in. cztery komputery, skaner, kserokopiarka. Dzięki nowemu
sprzętowi uczniowie będą mogli korzystać
poza pracownią komputerową z Internetu.
Ponadto docelowo do komputerów wprowadzony zostanie cały zasób biblioteki.
(wcz)

Seniorzy dla najmłodszych
5 grudnia bełchowski Klub Seniora wraz
z filią GOK zorganizował mikołajki dla
dzieci. W zabawie udział wzięła około setka dzieci, dla których seniorzy przygotowali
słodki poczęstunek, a także wiele upominków i nagród. - Na wysokości zadania stanęli sponsorzy - mówi przewodnicząca klubu
Teresa Moskwa. - Otrzymaliśmy wsparcie
od starosty, a także od naszego rodzimego
przedsiębiorcy Łukasza Niedźwiadka. Dzięki temu mogliśmy kupić fajne upominki: odtwarzacze mp3, słodycze, książki itd. Zabawa była przednia. - Zorganizujemy też dla
najmłodszych karnawałowy bal przebierańców - zapowiada przewodnicząca.
(wcz)
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INFORMATOR
Łowicki
Telefony:
Taxi osobowe 046-837-34-01
InterTaxi 0603-06-18-18
Taxi bagażowe 046-837-35-28
Powiatowy Urząd Pracy 046-837-04-20; 046-837-03-73
Biuro Rady Miejskiej 046-830-91-06, 046-830-91-11
Urząd Miejski: Sekretariat 046-830-91-51
Awarie oświetlenia ulicznego 046-830-91-45 do 47;
0601-051-619 czynny całą dobę; 		
046-862-16-63 od 7.00 do 15.00, 		
046-862-16-63 po 15.00 automatyczna sekretarka
Urząd Skarbowy: centrala 046-837-43-58,
046-837-32-38, 046-837-65-59; 		
sekretariat 046-837-80-28;
ZUS 046-837-69-09
Łowickie Stowarzyszenie Abstynenckie „Pasiaczek”
Łowicz, ul. św. Floriana 7 (muszla na Błoniach),
tel. 046-837-66-92, czynny codziennie (oprócz sobót
w godz. 16.00 - 20.00.
Punkt pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie (siedziba
ŁSA„Pasiaczek”, Łowicz, ul. św. Floriana 7
(muszla na Błoniach), czynny: pn., wt., czw.
w godz. 16.00-19.00.
Samopomocowa Grupa Abstynencka „Nie ma mocnych” w Zdunach (siedziba GOK Zduny) - czw.
godz. 18.00.
Gminna Grupa Abstynencka w Bielawach - spotkania
w czwartki w godz. 10.00-11.00. Po informacje
można dzwonić w czwartek do Urzędu Gminy
w Bielawach w godz. 8.00-10.00.
Punkt konsultacyjny przy Grupie Wsparcia „Przeminęło
z wiatrem” (problem przemocy) w Domaniewicach,
czynny: pt. 16.00-18.00, tel. 046-838-33-11.

Pogotowia:
Pogotowie ratunkowe 999
Straż pożarna 998
Policja 997
Telefon informacyjno-problemowy:
- Poradnia Leczenia Uzależnień 046-837-37-07
- Poradnia Zdrowia Psychicznego 046-837-36-51
Policyjny telefon zaufania 046-837-80-00
Pogotowie energetyki cieplnej 046-837-59-16
Pogotowie wodno-kanalizacyjne 046-837-35-32
Pogotowie energetyczne 046-837-36-05
Zakład pogrzebowy: 046-837-53-85, 046-837-07-10,
046-837-20-22, 046-837-26-74.
Gaz butlowy 046-837-16-16, 046-837-66-08,
046-837-41-02, 046-837-300-30, 046-837-72-72,
046-837-20-37, 046-837-47-77, 046-837-44-44,
046-837-84-40;

INFORMATOR
głowieński
i Strykowski
Informacje w Głownie:
Informacja: PKS 042-631-97-06
Naprawa telefonów 96-96
Naprawa telefonów publicznych 980

Telefony w Głownie:
Filia Powiatowego Urzędu Pracy 042-719-20-76
Urząd Miejski: - ul. Młynarska 042-719-11-51
- ul. Dworska 042-719-11-29
Urząd Gminy Głowno 042-719-12-91
Taxi osobowe 042-719-10-14

Telefony w Strykowie:
Filia Pow. Urzędu Pracy 042-719-84-22
Urząd Miasta-Gminy Stryków 042-719-80-02
KRUS 042-719-95-15
Taxi osobowe 042-719-81-35

Pogotowia w Głownie:
Pogotowie ratunkowe 999 alarmowy
Policja 042-719-20-20; 997 alarmowy

20.12.2007 r.
Warsztat konserwatorski ŁSM 046-837-65-58
Lecznice dla zwierząt:
ul. Starościńska 5
tel. 046-837-52-48
ul. Chełmońskiego 31 tel. 046-837-35-24
ul. Krakowska 28
tel. 046-830-22-86
Łyszkowice
tel. 046-838-87-19
Bielawy		
tel. 046-839-20-95

Informacje:
Informacja PKP 046-837-63-11
Informacja o krajowych numerach tp 118-913
Informacja o międzynarodowych numerach tp 118-912
Informacja miejska tp 9491
Rozmowy międzynarodowe tp - zamawianie 9051
Naprawa telefonów - błękitna linia tp 9393
Biuro zleceń tp 9497
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi 9287

Apteki:
Łowicz - apteki całodobowe:
 Słoneczko - Stanisławskiego, tel. 046-830-22-02
 Medest IV - 3 Maja, tel. 046-837-31-11
Bełchów: pn.-pt. 9.00-14.30
Bolimów, Rynek Kościuszki
czynna: pn. wt. pt. 9.00-16.00; czw. 10.00-17.00
Bielawy: pn.-pt. 8.00-15.00
Chąśno: czynna: pn.-pt. 9.00-14.00, 16.00-18.00,
sb. 8.00-12.00
Domaniewice, ul. Główna: czynna: pn.- pt. 9.00-16.00,
sb. 9.00-12.00
Kiernozia, Rynek Kopernika 12
czynna: pn.-pt. 8.00-16.00, sb. 8.00-13.00
Łyszkowice: czynna: pn.- pt. 9.00-16.00, sb. 10.00-14.00
Kiernozia, Kościuszki 6, czynna: pn.-pt. 8.00-17.00
Kocierzew: pn.-pt. 8.00-15.00
Sobota: pn.-pt. 8.30-15.00
Nieborów: czynna: pn.-pt. 7.30-15.30, sb. 9.00-12.00
Zduny: pn.-pt. 8.00-17.00, sb. 8.00-12.00

Dyżury
przychodni:
 Pogotowie ratunkowe - tel. 999
 Dział Pomocy Doraźnej, ul. Ułańska 28,
tel. 046-837-56-24
- Ambulatorium Pomocy Doraźnej czynne: w dni
robocze w godz. 16.00-8.00, soboty, niedziele
i święta od 8.00 (przez 24 h). Pacjenci objęci opieką medyczną Niepublicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej - przyjmowani są w Ambulatorium
Pogotowia po godzinach funkcjonowania ww.
Zakładów.
- Pediatryczne Ambulatorium Pomocy Doraźnej,
ul. Ułańska 2; przyjęcia dzieci do 3 r.ż. - w dni powszednie w godz. 16-8; dzieci do 16 r.ż. - w soboty,
niedziele i święta przez 24 godziny.
Dzieci objęte opieką medyczną Niepublicznych
Straż pożarna 042-719-10-08; 998 alarmowy
Zakład pogrzebowy 042-719-14-40, 042-719-30-24
Pogotowie energetyczne 042-719-10-60
Lecznica dla zwierząt: ul. Łowicka 62, 		
tel. 042-719-14-40

Pogotowia w Strykowie:
Policja 042-719-80-07; 997 alarmowy
Straż pożarna 0472-719-82-95; 998 alarmowy
Zakład pogrzebowy 042-719-86-16
Zakład energetyczny 042-719-80-10
Lecznica dla zwierząt 042-719-80-24

Apteki:
Dyżury nocne aptek w Głownie:
czw. 20.12. ul. Łowicka 38
tel. 042-719-21-31
pt. 21.12. ul. Łowicka 38
tel. 042-719-21-31
sob. 22.12. ul. Łowicka 38
tel. 042-719-21-31
ndz. 23.12. ul. Łowicka 38
tel. 042-719-21-31
pn. 24.12. ul. Łowicka 38
tel. 042-719-21-31
wt. 25.12. ul. Kopernika 19
tel. 042-719-20-12
śr. 26.12. ul. Kopernika 19
tel. 042-719-20-12
Apteki pełnią dyżury w godz.: 19-8.00 dnia następnego;
w soboty i niedziele: w godz. 8-8.00 dnia nast.
Dyżury nocne aptek w Strykowie:
ndz. 23.12. ul. Kolejowa 11
tel. 042-719-82-71
Apteka pełni dyżur w godz. 9.00-14.00
Apteka w Bratoszewicach:
tel. 042-719-89-68, czynna: pn.-pt. 8.00-13.00;
Apteka w Dobrej:
tel. 042-710-98-00; czynna: pn.-pt. 8.00-15.00, sb. 9.00-14.00.

Zakładów Opieki Zdrowotnej - przyjmowane są
w Ambulatorium Pediatrycznym po godzinach
funkcjonowania tych zakładów.
 Poradnia Leczenia Uzależnień,
ul. Kaliska 6, tel. 046-837-37-07

Msze święte
w niedziele i święta:
 Parafia św. Ducha: 			
7.00, 8.30, 10.00, 12.00, 18.00;
 Parafia Chrystusa Dobrego Pasterza:
7.00, 8.00, 10.00, 11.15, 12.30, 17.00;
 Kościół o.o. Pijarów: 			
8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 16.00;
 Katedra: 				
7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00; 20.00;		
w soboty godz. 18.00 msza z liturgią niedzielną
 Kościół Sióstr Bernardynek: 		
8.00, 10.00;
 Kaplica seminaryjna: 10.00;
 Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy:
8.00, 10.00, 12.30, 18.00;
 Kościół św. Leonarda: 10.00, 11.30.

Wystawy:
 Muzeum ludowe rodziny Brzozowskich w Sromowie, czynne w dni powszednie w godz. 9.0017.00, w niedziele i święta w godz. 12.00-17.00.
Zwiedzanie możliwe wyłącznie w obecności
właściciela w grupach minimum 5 osób.
 Prace Marii Gierczyńskiej - wystawa tkanin
i wycinanek z Poznańskiego, opartych na kontraście czerni i bieli; czynna w Muzeum w Łowiczu
do stycznia 2008.
 Szopki Małgorzaty Kosińskiej i uczniów Szkoły
Podstawowej w Popowie - wystawa szopek Bożonarodzeniowych; czynna w Muzeum w Łowiczu
do 27 stycznia 2008.
 Wystawa pocztówek z kolekcji Andrzeja Chmielewskiego, Edwarda Miziołka i Jana Rucińskiego; czynna w Powiatowej Bibliotece Publicznej w
Łowiczu do 31 grudnia 2007.
 Wstrząsająca wystawa zdjęć Łowicza - obejmuje
bombardowanie Łowicza i płynące obok ruin
normalne życie; czynna w Galerii Browarna przez
najbliższy miesiąc, w piątki soboty i niedziele w
godz. 16 - 18. Szkoły, po uprzednim telefonicznym
uzgodnieniu.

Kino Fenix
ul. Podrzeczna 20, tel. 046/837-40-01
Piątek, 21 grudnia:
 godz. 17.00 - „Rosyjska Arka”
Film przedstawia w jednym ujęciu 300 lat ca skich
rządów. Bohater filmu, współczesny reżyser jakimś

Dyżury przychodni:

w Głownie:
Przychodnia Rejonowa, ul. Kopernika 19,
tel. 042-719-10-92, 042-710-71-26
- poradnia ogólna: pn.-pt. 8.00-18.00
- dla dzieci: pn.-czw. 8.00-18.00, pt. 8.00-15.30
- rehabilitacyjna: pn.- pt. 8.00-15.00
- chirurgiczna: pn.-pt. 10.00-15.00
- zdrowia psychicznego: pn. 14-20; wt. 7.45-14.45;
śr. 10.00-18.00, czw. 8.00-15.00; pt. 13.15-20.00.
- poradnia K: pn. 8.00-12.00 i 14.00-16.00;
wt. 8.00-12.00; śr. 8.00-12.00 i 13.00-15.00;
czw. 12.00-16.00; pt. 13.00-16.00
- naczyń obwodowych: pn. 13.00-14.00
- dermatolog: wt. 8.00-12.00; śr. 13.00-15.00;
czw. 8.00-12.00
- urolog: śr. 11.00-13.00
- laryngolog: pon. 8.00-14.00; śr. 8.00-12.00;
czw. 13.00-18.00
- reumatolog: czw. 8.00-14.00
- pulmonolog: pn., śr., pt. 8.00-15.00
- neurolog: pn., śr. 15.00-18.00
- ortopeda: pn., wt., czw., pt. 11.00-13.00
- okulista: pn., śr., pt. 8.00-13.00
- diabetolog: wt., czw. 11.00-13.00
- stomatolog: pn. 8.00-18.25, wt., śr. 8.00-15.35;
czw., pt. 8.00-15.35
- ortodonta: pn. 11.00-18.25; wt., śr. 11.00-18.00
w Strykowie:
- ul. Kościuszki 27, tel. 042-719-80-34
- NZOZ Medico, ul. Targowa 16, tel. 042-719-92-30.

cudem znajduje się w Ermitażu na
początku XVII wieku. Spotyka tu
cynicznego francuskiego dyplomatę i razem ruszają w podróż w
czasie, która kończy się w latach
obecnych. Podróżując przez Ermitaż, napotykają historyczne
postaci z ostatnich dwustu lat i są
świadkami zadziwiających scen,
rozgrywających się w imperium carskim.
 godz. 19.00 - „Grbavica”
Sobota, 22 grudnia:
 godz. 17.00 - „Jedwabna
opowieść”
Historia przyjaźni dwóch,
wydawałoby się, zupełnie różnych osób: samotnej nastolatki
w ciąży i kobiety w średnim wieku,
która straciła syna. Claire rudowłosa 17-stolatka, ukrywająca
niechcianą ciążę przed rodziną i
ludźmi z pracy, mieszka samotnie w małej kawalerce.
Na skutek zbiegu okoliczności zostaje zatrudniona
jako asystentka przez panią Melikian, zajmującą się
ozdabianiem ubrań dla najlepszych paryskich domów
mody. iać swoje życia. Pani Melikian zaczyna zaczyna
się uśmiechać, a Claire - kochać.
 godz. 19.00 - „Grbavica”
Esma, samotnie wychowująca
swoją 12-letnią córkę Sarę. Żyje w
jednej z dzielnic Sarajewa Grbavicy, która jeszcze nie podniosła
się ze zniszczeń wojennych z
1990 roku. Ponieważ państwowy
zasiłek ledwo pozwala jej związać
koniec z końcem, Esma decyduje
się przyjąć posadę kelnerki w
nocnym klubie. Całonocna praca okazuje się jednak
dla niej wielkim poświęceniem - kobieta spędza coraz
mniej czasu ze swoją córką. Nie mogąc poradzić sobie z
bolesnymi wspomnieniami z przeszłości, Esma zaczyna
uczęszczać na terapię grupową w lokalnym ośrodku dla
kobiet. Wielkim wparciem jest dla niej jej najlepsza
przyjaciółka Sabina oraz nowy współpracownik Pedla,
w którym Etma odnajduje bratnią duszę.
Niedziela, 23 grudnia:
 godz. 17.00 - „Rosyjska Arka”
 godz. 19.00 - „Jedwabna opowieść”
Poniedziałek-czwartek, 24-27 grudnia:
 kino nieczynne

Koncerty:
Piątek, 21 grudnia:
 godz. 20.00 - Koncert Kolęd w wykonaniu
Łowickich Zespołów; Pracownia Sztuki Żywej,
wstęp wolny.

Żywność
na świąteczny stół

S

towarzyszenie na Rzecz Kobiet
w Głownie informuje za naszym
pośrednictwem, że tylko dziś,
tj. 20 grudnia, głownianie
pozostający w trudnej
sytuacji materialnej
i życiowej skorzystać mogą z darów
żywnościowych pochodzących
z Banku Żywności. Nie jest to
pierwsza tego typu akcja
w naszym mieście, ale ostatnia
przed nadchodzącymi świętami
Bożego Narodzenia. Żywność
wydawana będzie od godz.
9.30, tak jak to było dotychczas
w pomieszczeniach udostępnionych
przez Urząd Skarbowy w Głownie
przy ul. Sikorskiego 3.
(rpm)

Ambasador wylosował nagrody
- O Boże, to wspaniale! Bardzo
się cieszę! Pojadę z córką i 8-letnią
wnuczką - tak na telefoniczną wiadomość o wygraniu głównej nagrody w współorganizowanym
przez nas konkursie „Wyjedź w nagrodę na Słowację” zareagowała
Marianna Ciesielska z Łowicza.
145 kuponów konkursowych przysłali czytelnicy Nowego Łowiczanina oraz
Wieści z Głowna - Strykowa na konkurs,
organizowany przez nas oraz Narodowe
Centrum Turystyki Słowackiej w Polsce.
Kupony konkursowe zamieszczane były
przez 4 kolejne tygodnie. Na każdym
z nich było 5 pytań dotyczących Słowacji. Wystarczyło prawidłowo odpowiedzieć na 4 z nich. Uczestnicy
konkursu nie mieli problemów z udzieleniem prawidłowych odpowiedzi, być
może dlatego, że w czasie trwania konkursu na naszej stronie internetowej

(www.nowylowiczanin.pl) umieszczony
był link do strony Narodowego Centrum
Turystyki Słowackiej.
We wtorek 18 grudnia losowanie nagród przeprowadził w redakcji NŁ w Łowiczu ambasador Republiki Słowackiej
w Polsce František Ružička, w obecności redaktora naczelnego Nowego Łowicznina Wojciecha Waligórskiego
oraz sekretarza redakcji Ewy Mrzygłód-Waligórskiej. Wszystkie kupony, które jego ręka wyciągnęła, były w całości
dobrze wypełnione, nie zawierały ani jednaj błędnej odpowiedzi.
I nagrodę - weekendowy pobyt w trzygwiazdkowym hotelu Boboty w Parku
Narodowym Mala Fatra - wygrała Marianna Ciesielska z os. Starzyńskiego
w Łowiczu. Nagroda obejmuje zakwaterowanie, wyżywienie, wstęp na hotelowy
basen oraz bilety na kolejkę gondolową
na Chleb. Nagrodę można wykorzystać
od 26 marca do końca 2008 roku.

František Ružička, ambasador Republiki Słowacji w Polsce (z prawej), losuje nagrody. Redaktor naczelny NŁ
Wojciech Waligórski sprawdza, czy
odpowiedzi na pytania są prawidłowe.
II nagroda - zakwaterowanie dla 4 osób
oraz wstęp do Aquaparku w Liptowskim
Mikulaszu - wygrał Józef Gładki z Gągolina
Południowego w gm. Kocierzew. Do wyboru są terminy w kwietniu, maju i czerwcu.

III nagrodę - 4 jednodniowe karnety
narciarskie do ośrodka Park Snow Donovaly, ważne do końca sezonu 2007/2008
wygrał Jacek Michalski z ul. Sikorskiego w Głownie. Nagrodę IV - 4 wejściówki do Aquaparku Tatralandia, ważne do
20 czerwca 2008 roku, wygrał Marcin Kowalczyk z Wyborowa w gminie Chąśno.
V nagrodę - 4 wejściówki do AquaCity
w Popradzie, ważne do 20 marca 2008
roku wygrała Jadwiga Sierakowska z ul.
Sienkiewicza w Łowiczu.
Po odbiór nagród, które dostarczył osobiście sam ambasador, zapraszamy do
redakcji Nowego Łowiczanina, przy ul.
Pijarskiej 3a w dni powszednie w godz.
7.00-18.30, w soboty od 7.00 do 15.00.
- Gratulujemy i życzymy miłego pobytu - mówił ambasador po zakończeniu
losowania. My również wylosowanym
osobom gratulujemy nagród. Wszystkim pozostałym dziękujemy za udział
w konkursie.
Redakcja

urodzi³y siê:
córeczki

- państwu Trejterom z Łowicza
- państwu Chlebickim z Łowicza
- państwu Łysio z Gajewa

SYNKOWIE

- państwu Sieczkowskim z Polesia
- państwu Wielec z Lasoty
- państwu Andraszczyk z Oszkowic

 skarb Rolnika 

REDAGOWANY PRZY WSPóŁPRACY Z Wojewódzkim
ODR Bratoszewice - Rejon Łowicz
NOTOWANIA Z TARGOWISKA W ŁOWICZU
z dnia 14.12.2007 r.

buraczek czerwony
cebula
czosnek
jabłka
jajka fermowe
jajka wiejskie
kapusta
kalafior
kapusta kiszona
kapusta pekińska
kapusta włoska
koperek
marchew
miód
ogórki
ogórek małosolny
orzech włoski
papryka
pieczarki
pietruszka
por
sałata
seler
włoszczyzna
ziemniaki
pomidory

kg
kg
szt.
kg
15 szt.
15 szt.
główka
szt.
kg
szt.
główka
pęczek
kg
0,9 litra
kg
kg
kg
kg
kg
kg
szt.
szt.
kg
pęczek
kg
kg

1,00
1,50-2,00
0,70-2,50
1,70-3,50
5,50
7,00
1,00-4,00
4,00-1,00
2,50
1,50-3,50
3,00-2,00
0,50-1,00
1,00
22,00
5,50-6,50
5,00
8,00
5,00-3,50
6,00
3,00
0,50-2,00
2,50
3,00
2,00-2,50
0,60
5,50-2,50

Rolnik Sprzedaje
(ceny z dnia 17.12.2007 r.)

Żywiec wieprzowy:
 Kiernozia: 3,20 zł/kg+VAT
 Mastki: 3,00 zł/kg+VAT
 Różyce: 3,40 zł/kg+VAT
 Skowroda Płd.: 3,50 zł/kg+VAT
 Wicie: 3,20 zł/kg+VAT
 Domaniewice: 2,90 zł/kg+VAT
 Karnków: 3,20 zł/kg+VAT
Żywiec wołowy:
 Kiernozia: krowy 3,60 zł/kg+VAT;
byki 4,40 zł/kg+VAT; 		
jałówki 3,60 zł/kg+VAT;
 Mastki: krowy 3,50 zł/kg+VAT;
byki 4,50 zł/kg+VAT;
jałówki 3,70 zł/kg+VAT;
 Różyce: krowy 3,60 zł/kg+VAT;
byki 4,80 zł/kg+VAT;
jałówki 3,70 zł/kg+VAT;
 Skowroda Płd.: krowy 3,60 zł/kg+VAT;
byki 4,40 zł/kg+VAT;
jałówki 3,80 zł/kg+VAT.
 Domaniewice: krowy 3,60 zł/kg+VAT;
byki 4,50 zł/kg+VAT;
jałówki 3,60 zł/kg+VAT.

OFERTY PRACY

Powiatowy Urząd pracy w Łowiczu
(stan na 17.12.2007 r.)

 sprzedawca
 bukieciarka
 kierowca kat. C+E
 monter szalunków
 cieśla
 fakturzysta
 piekarz
 dziennikarz
 prasowacz
 przedstawiciel handlowy
 mechanik samochodów ciężarowych
 pracownik w hurtowni (magazynowy)
 kierowca kat.B z gr.inwalidzką
 kierowca kat. C
 elektryk
 barmanka/bufetowa
 sprzątaczka
 kierowca kat. B
 osoba do sprzątania
 blacharz samochodowy
 fryzjer
 pomocnik lakiernika-myjkowy
 technik mechanik z znajomością
j.chińskiego technicznego
 robotnik budowlany
 sprzedawca na stację paliw
 magazynier z pr.jazdy kat.B
 fryzjer damsko-męski
PUP nie udziela żadnych informacji telefonicznie.
Zainteresowani proszeni są o kontakt osobisty.
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Wspólnym wysiłkiem
powstała kapliczka w Otolicach
Do Matki Bożej Umajonej modlili się będą mieszkańcy Otolic
przy nowej kapliczce poświęconej
17 grudnia przez bp. Józefa Zwitkowskiego. Kapliczkę ufundowali Alicja Winnicka-Popczyk,
Wojciech Popczyk oraz Halina
Winnicka, żona nieżyjącego już
muzyka ludowego Stefana Winnickiego, prowadzącego niegdyś
swoją kapelę w Łowiczu.

D

zisiaj mamy historyczną chwilę, po
raz pierwszy biskup łowicki odwiedził wieś Otolice - mówiła witając bp.
Zawitkowskiego Alicja Popczyk. Przy
kapliczce zebrało się kilkadziesiąt osób
z Otolic oraz Ostrowa. Duchowny mówił o szczególnej roli kapliczek i krzyży
przydrożnych w życiu wsi. W tym miejscu żegnają się sąsiedzi idący wspólną
drogą, a także odprowadzają znajomych
w ich ostatniej drodze. Tutaj odprawiane
są nabożeństwa majowe oraz odmawiany różaniec. - Tradycja majówek jeszcze
nie zanikła u nas na wsi, a teraz odżyje,
gdyż będziemy mieli swoje miejsce modlitwy, blisko domu - mówi sąsiadka Popczyków, Felicja Białas, która przekazała kamienie na fundamenty.
Pomysłodawcą i projektodawcą kapliczki, nawiązującej do tradycji Księstwa Łowickiego, był Wojciech Popczyk.
Obejrzał większość kapliczek przydrożnych na terenie księstwa w poszukiwaniu

Biskup Józef Zawitkowski przed nową
kapliczką.
inspiracji. - W drodze do pracy w Łodzi
jeździliśmy bocznymi drogami i oglądaliśmy piękne kapliczki i modlących się
przy nich ludzi - mówi Alicja Popczyk.
Konsultację naukową nad budowlą objęli Elżbieta Bogaczewicz - Biernacka
oraz Walerian Warchałowski, który podpowiedział fundatorom krzyż z monstrancją, charakterystyczny tylko dla Księstwa
Łowickiego. Znalazł się on na czubku kapliczki. - To były dobra biskupów i eucharystii. Kapliczki stanowiły zaś dom

dla Matki Bożej - mówił biskup. Wzór
krzyża projektodawca zaczerpnął z XIX wiecznego krzyża znajdującego się w zasobach łowickiego muzeum. Krzyż wykonał Andrzej Kruk, kowal z Pilaszkowa.
W kapliczce stanęła rzeźba Małgorzaty
Kosińskiej, rzeźbiarki ludowej z Zabostowa Małego. Przedstawia ona Matkę Bożą
z koszyczkiem w ręku. Biskup określił
ją mianem umajonej, jagodnej lub żniwnej. Pod rzeźbą wisi natomiast obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Czesław
Kmieciak wykonał dwie tablice przymocowane po bokach kapliczki z modlitwą
i nazwiskami fundatorów.
Kapliczkę pobudował Grzegorz Staniszewski z Łowicza. Budowlaniec,
prowadzący własną firmę po raz pierwszy podjął się budowy kapliczki. Pomoc
w oświetleniu kapliczki na wiosnę przyszłego roku zaoferowali Janusz Białas
i Paweł Sekuła.
Mieszkający od około 5 lat w Otolicach Popczykowie szczególne podziękowania składali swojej mamie Halinie
Winnickiej za to, że w chwili gdy ważyły
się losy kapliczki pomogła sfinansować
jej budowę. Kapliczka stanęła przy posesji fundatorów, przy drodze nie jest ogrodzona, aby wszyscy mieszkańcy mieli do
niej swobodny dostęp.
Biskup Zawitkowski przełamał się
opłatkiem ze wszystkimi mieszkańcami
Otolic zebranymi przy kapliczce.
(eb)

Konkurs na dyrektora SP Mysłaków
Konkurs na dyrektora
Szkoły Podstawowej
w Mysłakowie ogłasza
gmina Nieborów.

D

otychczasowa dyrektor szkoły Stefania Zielak złożyła pod koniec
maja swoją rezygnację z pełnienia
tej funkcji, motywując to sprawami osobistymi. Gmina nie organizowała jednak od
razu konkursu, gdyż niedługo kończyły się
kadencje czwórki innych dyrektorów: w

gimnazjum w Kompinie i Dzierzgówku
oraz w szkole podstawowej i przedszkolu
w Bełchowie. Wójt zamierzał powierzyć
im funkcję bez konkursu na kolejne pięć lat,
musiał jednak wcześniej uzyskać opinię kuratorium oświaty. Gdyby trzeba było organizować jednak te konkursy, gmina chciała
poczekać by zrobić je razem i zaoszczędzić czas i pieniądze, dając jedno wspólne
ogłoszenie itd.
Pod koniec sierpnia czwórka wspomnianych dyrektorów otrzymała jednak powierzenie stanowiska bez konkursu, jednak

wtedy z konkursem na dyrektora SP Mysłaków nie trzeba było się już spieszyć.
Obowiązki te powierzono bowiem nauczycielce z tej szkoły i gminnej radnej Urszuli
Jurkiewicz. Jak mówi szefowa Gminnego
Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół Renata Florczak, stanowisko powierzono do chwili organizacji konkursu na
dyrektora, zgodnie z przepisami, nie dłużej
jednak niż pół roku.
Stąd obecnie potrzeba organizacji konkursu. Dokumenty gmina Nieborów przyjmować będzie do 4 stycznia.
(wcz)

GOK Bolimów

Wigilia klubu abstynentów...

W

piątkowy wieczór 21 grudnia spotkanie wigilijne organizuje w Gminny
Ośrodku Kultury działający przy tej
placówce Klub Abstynenta. Do klubu należy
kilkanaście osób, jednak na spotkaniu będzie
ich więcej, gdyż tradycyjnie abstynenci zapraszają też osoby z zewnątrz.
(wcz)

... i w sannickim pałacu

T

ego samego dnia o godz. 16.30 coroczne, otwarte spotkanie wigilijne mieszkańców gminy odbędzie się w sannickim pałacu. W tym roku program artystyczny
przedstawią uczniowie Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum, a także miejscowa orkiestra
strażacka. Po występie - modlitwa i życzenia
przy opłatku. Spotkanie zakończy się degustacją wigilijnych potraw.
(mwk)
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Halowe mistrzostwa Łowicza - 5. kolejka II ligi ŁoLiF

Chc¹ siê jeszcze w³¹czyæ
Łowicz, 15-16 grudnia. Po pięciu
kolejkach II ligi ŁoLiF-u, czyli Łowickiej
Lidze Futsalu samodzielnym liderem pozostaje zespół Larum, a jeden punkt mniej
mają Reebok i Alcatraz. Do walki o powrót
do I ligi chcą także włączyć się Turbo-Car
Gutenów i team „Chińczyków”.
Zaległe mecze 2. kolejki II ligi ŁoLiF:
 KOWMIR Łowicz - ZAJĄCE Łowicz 5:3 (2:1); br.: Maciej Zieliński 3 (10,
21 i 24), Mariusz Kwiatkowski (12) i Krystian Krawczyk (24) - Piotr Jaska 2 (8 i 18)
i Piotr Redzisz (24).
Żółta kartka: Piotr Redzisz (Zające).
 FANTAZJA Domaniewice - TURBO-CAR GUTENÓW Łowicz 1:1 (0:0);

br.: Radosław Lenarczyk (24) - Wiktor Muras (17).
Żółta kartka: Sylwester Strugiński (Fantazja).
Zaległy mecz 3. kolejki II ligi ŁoLiF:
 REEBOK Łowicz - ROLMECHCZARNI Bednary 3:1 (2:0); br.: Damian Żurek 3 (4, 6 i 14) - Michał Bolimowski (21).
Żółte kartki: Radosław Śmiałek (Reebok) oraz Tomasz Laska (Czarni).
5. kolejka II ligi ŁoLiF:
 BANASZ-INTERNET Łowicz ALCATRAZ-PRZEDMIEŚCIE Łowicz
2:7 (1:2); br.: Łukasz Zabost (9) i Jakub
Płóciennik (13) - Łukasz Zabost (samo-

Reebok wygrał z Czarnymi 3:1 wracając znowu „do gry” o awans do I ligi.

bójcza), Łukasz Kowalik (12) i Dominik
Czeczko 5 (15, 17, 18, 22 i 24).
Żółte kartki: Robert Czarnota (Banasz)
oraz Łukasz Kowalik (Alcatraz).
 MC Zduny - LARUM Łowicz 0:5
(w.o.)
 ZAJĄCE Łowicz - FANTAZJA Domaniewice 0:2 (0:2); br.: Leszek Boczek
(4) i Sylwester Strugiński (11).
 KS STEFAN Łowicz - KOWMIR
Łowicz 5:0 (w.o.)
 TURBO-CAR GUTENÓW Łowicz
- ROLMECH-CZARNI Bednary 3:0
(0:0); br.: Paweł Strycharski (16), Wiktor
Muras (18) i Łukasz Sęk (20).
Żółte kartki: Wiktor Muras (Turbo-Car)
oraz Maciej Malarski (Rolmech).
 REEBOK Łowicz - CHIŃSKADARK Łowicz 2:7 (1:3); br.: Marcin Mika
(10) Mariusz Ochmański (24) - Dawid Sut
4 (1, 8, 14 i 19), Mirosław Gielniewski
(12), Jarosław Rachubiński (17) i Mariusz
Więcek (18).
Żółte kartki: Jarosław Rachubiński i Sylwester Grzanka (obaj Chińska).
1. Larum Łowicz (1)
5 13 20-6
2. Reebok Łowicz (2)
5 12 28-16
3. Alcatraz-Przedmieście (3) 5 12 21-10
4. Turbo-Car Gutenów (4)
5 10 9-8
5. Chińska-Dark Łowicz (5) 5 8 15-12
6. KS Stefan Łowicz (9)
4 6 9-7
7. Fantazja Domaniewice (11) 5 5 6-9
8. Czarni Bednary (6)
4 4 8-12
9. MC Zduny (7)
5 4 6-11
10. Zające Łowicz (8)
5 3 12-17
11. Banasz-Internet (10)
5 3 9-20
12. Kowmir Łowicz (12)
5 3 9-23
Mecze 6. kolejki rozegrane zostaną
w sobotę 22 grudnia: godz. 14.30: Fantazja Domaniewice - Alcatraz-Przedmieście
Łowicz, godz. 15.00: Rolmech-Czarni Bednary - Banasz-Internet Łowicz,
godz. 15.30: Larum Łowicz - Reebok
Łowicz, godz. 20.00: Chińska-Dark
Łowicz - KS Stefan Łowicz, godz. 20.30:
Kowmir Łowicz - Turbo-Car Gutenów
Łowicz i godz. 21.00: Zające Łowicz MC Zduny.
(p)

Halowa piłka nożna - 4. kolejka I ligi ŁoLiF

Siedem zespo³ów z szansami
Łowicz, 15-16 grudnia. Praktycznie
wciąż aż siedem zespołów ma realne szanse na wywalczenie tytułu mistrzów Łowicza
w „halówce”. Po spotkaniach 7. kolejki I ligi
ŁoLiF-u, czyli Łowickiej Ligi Futsalu pierwsze w tabeli ekipy Zatorza i Blockersów oraz
zajmującą siódme miejsce drużynę Dagramu-AT dzielą zaledwie trzy punkty.
4. kolejka I ligi ŁoLiF:
 WARRIORS Bielawy - DRUŻYNA
-A Łowicz 2:5 (1:2); br.: Maciej Rutkowski (3) i Przemysław Grzegory (15) - Andrzej Grzegorek (5), Kamil Górski 2 (8 i 18)
i Krystian Bolimowski 2 (11 i 20).
Żółta kartka: Maciej Rutkowski (Warriors).
Drużyna-A odniosła trzecie zwycięstwo
w rozgrywkach i wciąż mają szanse na walkę o „majstra”.
 AKUMULATORY-MARA Kutno - VAGAT Domaniewice 6:0 (3:0); br.:
Marcin Panek 2 (2 i 5), Piotr Michalski 2
(6 i 15), Mariusz Jakubowski (13) i Jacek
Walczak (19).
Akumulatory rozgromiły Vagat prezentując naprawdę bardzo efektowny styl gry.
 OUTSIDER Łowicz - OLIMPIAAGATOM Chąśno 4:3 (2:1); br.: Paweł
Dziedziela (3), Jakub Doroba 2 (8 i 12)
i Przemysław Bończak (18) - Krzysztof Ambroziak (7), Tomasz Kacprowski (18) i Sebastian Malinowski (19).
Niezwykle dramatyczny mecz, w którym „Olimpijczycy” wykorzystali tylko dwa
z pięciu przedłużonych rzutów karnych.

Pędzące Imadła w meczu DachLuxem okazali się lepsi o jednego
gola.
 WITONIA Osiek - DAGRAM-AT
Łowicz 4:4 (1:0); br.: Mariusz Trakul (7)
i Konrad Małkowski 3 (14, 15 i 19) - Sławomir Olszewski (16 karny), Przemysław
Bury (17), Grzegorz Durka (17) i Jakub Kaźmierczak (19).
Żółta kartka: Sławomir Olszewski (Dagram-AT).
Witonia wygrywała już 3:0, ale rywale w ciągu piętnastu sekund odrobili straty.
Po kolejnej dobrej akcji Sławka Olszewskiego, który po kilku latach przypomniał
o sobie w hali sportowej łowickiego OSiR
nr 1, Dagram-AT objął nawet prowadzenie,

ale szybko zespół trenera Jarosława Rachubińskiego doprowadził do remisu.
 DACH-LUX Łowicz - PĘDZĄCE IMADŁA Łowicz 1:2 (1:1); br.: Konrad Bolimowski (6) - Dawid Ługowski 2
(7 i 11).
Żółta kartka: Jarosław Walczak (Pędzące Imadła).
Dach-Lux prowadził bardzo krótko,
a ich „katem” okazał się Dawid Ługowski.
W Pędzących zadebiutował ponownie po
kilku latach Marcin Grzywacz.
1. Zatorze-Reki-Mag (1)
4 10 12-4
2. Blockersi Łowicz (2)
4 10 13-6
3. Akumulatory Kutno (5)
4 9 19-5
4. Pędzące Imadła Łowicz (4) 4 9 16-6
5. Drużyna-A Łowicz (6)
4 9 15-10
6. Dach-Lux Łowicz (3)
4 7 14-10
7. Dagram-AT Łowicz (6)
4 7 14-12
8. Outsider Łowicz (12)
4 3 9-18
9. Olimpia Chąśno (8)
4 3 7-17
10. Witonia Osiek (9)
4 2 11-17
11. Vagat Domaniewice (10)
4 0 6-21
12. Warriors Bielawy (11)
4 0 6-18
W sobotę 22 grudnia odbędzie się 5.
kolejka I ligi ŁoLiF, a zagrają wówczas:
godz. 16.00: Dach-Lux Łowicz - Blockersi
-Intermarche Łowicz, godz. 16.40: Drużyna
-A Łowicz - Pędzące Imadła Łowicz, godz.
17.20: Dagram-AT Łowicz - Warriors Bielawy, godz. 18.00: Olimpia-Agatom Chąśno
- Witonia Osiek, godz. 18.40: Vagat Domaniewice - Outsider Łowicz i godz. 19.20:
Zatorze-Reki-Mag Łowicz - AkumulatoryMara Kutno.
Paweł A. Doliński

West odniósł dopiero pierwsze zwycięstwo w IV lidze.

Halowe mistrzostwa Łowicza - 3. i 4. kolejka IV ligi ŁoLiF

Nazwa zobowi¹zuje

Łowicz, 15 i 16 grudnia. Po zcaterech
kolejkach IV ligi ŁoLiF-u, czyli Łowickiej
Lidze Futsalu na zcele znalazła się ekipa
Born To Win. Ale przecież taka nazwa do
czegoś zobowiązuje...
3. kolejka IV ligi ŁoLiF:
 BORN TO WIN - TIGER TEAM
Boczki 4:2 (2:0); br.: Konrad Kosiorek 2
(4 i 15) i Kacper Woliński 2 (11 i 20) - Łukasz Pietrzak 2 (21 i 23).
Żółta kartka: Konrad Kosiorek (Born).
 NIEBIESCY Łowicz - NAPRZÓD
Jamno 0:11 (0:1); br.: Mariusz Wójcikowski 2 (7 i 16), Maciej Sujkowski 3 (13, 17
i 21), Marcin Plichta (15) i Radosław Kosiorek 5 (18, 19, 19, 22 i 24).
Czerwona kartka: Tomasz Olszewski
(Niebiescy).
 ZOLTAN Łowicz - MWSHP Łowicz
1:1 (0:1); br.: Grzegorz Karaluch (24) - Robert Chojnowski (5).
 EVEX-LO Zduny - WRS Łowicz
2:6 (2:2); br.: Daniel Górowski 2 (6 i 6)
- Mariusz Kołodziejski 2 (8 i 19), Robert
Fortuński 2 (10 i 12) i Miłosz Dołgoruki
2 (13 i 23).
 OLIMPIA-EKO-SERWIS Niedźwiada - PERPETUUM MOBILE Łowicz 0:1 (0:0); br.: Bartłomiej Byczkowski (20).
 ZETKA Łowicz - DESPERACI
Głowno 3:2 (2:0); br.: Tomasz Olczak (2)
i Robert Bilski 2 (10 i 24) - Piotr Szczęsny
(16) i Michał Ludwiak (21).
 WEST Chąśno - PŁOMYK-OSP
Łowicz 2:0 (1:0); br.: Daniel Dęgus (12)
i Łukasz Wiśniewski (23).
4. kolejka IV ligi ŁoLiF:
 TIGER TEAM Boczki - PŁOMYKOSP Łowicz 4:0 (3:0); br.: Łukasz Pietrzak
3 (1, 3 i 24) i Szymon Jabłoński (8).
Żółta kartka: Adam Scęcelek (Tiger).
 DESPERACI Głowno - WEST
Chąśno 1:4 (1:1); br.: Arkadiusz Sujkowski (3) - Daniel Dęgus (6), Radosław Woźniak (20), Daniel Lenarczyk (21) i Łukasz
Wiśniewski (24).
Żółta kartka: Piotr Szczęsny (Desperaci).
 PERPETUUM MOBILE Łowicz ZETKA Łowicz 0:0
 WRS Łowicz - OLIMPIA-EKOSERWIS Niedźwiada 2:3 (0:2); br.: Do-

minik Ziemecki (16) i Mariusz Kołodziejski
(19) - Piotr Bejda (6), Michał Brzozowski
(10) i Daniel Piotrowski (15).
Żółta kartka: Dominik Ziemecki
(WRS).
 MWSHP Łowicz - EVEX-LO
Zduny 4:2 (2:1); br.: Bartłomiej Łazarek (2), Arkadiusz Hablewski (16) i Zbigniew Wojda 2 (22 i 24) - Daniel Górowski 2 (10 i 19).
Żółta kartka: Sławomir Tataj (EvexLO).
 NAPRZÓD Jamno - ZOLTAN Łowicz 1:1 (0:1); br.: Radosław Kosiorek (14)
- Michał Rudnicki (7).
Żółte kartki: Radosław Kosiorek i Mariusz Wójcikowski (obaj Naprzód).
 BORN TO WIN - NIEBIESCY Łowicz 15:3 (5:0); br.: Konrad Kosiorek 4 (1,
17, 20 i 21), Maciej Sut 3 (3, 19 i 22), Marcel
Lepieszka 4 (5, 7, 13 i 15), Bartłomiej Muras 3 (11, 13 i 17) i Kacper Woliński (22) Tomasz Chrabański (21) i Tomasz Niewiarowski 2 (23 i 24).
Żółta kartka: Konrad Kosiorek (Barn).
1. Born To Win (3)
4 10 23-8
2. Tiger Team Boczki (1)
4 9 11-6
3. WRS Łowicz (2)
4 7 20-9
4. MWSHP Łowicz (5)
4 7 11-5
5. West Chąśno (13)
4 7 7-3
6. Perpetuum Mobile (6)
4 7 8-5
7. Olimpia-Eko-Serwis (8)
4 6 7-6
8. Zetka Łowicz (10)
4 6 4-3
9. Naprzód Jamno (11)
4 5 15-6
10. Płomyk-OSP Łowicz (4)
4 4 3-8
11. Desperaci Głowno (7)
4 3 9-12
12. Zoltan Łowicz (12)
4 3 5-9
13. Evex-LO Zduny (9)
4 3 10-17
14. Niebiescy Łowicz (14)
4 0 5-41
Cztery mecze 5. kolejki odbędą się w sobotę 22 grudnia: godz. 9.30: Niebiescy Łowicz - Tiger Team Boczki, godz. 10.00:
Zoltan Łowicz - Born To Win, godz. 10.30:
Evex LO Zduny - Naprzód Jamno, godz.
11.00: Olimpia-Eko-Serwis Niedźwiada MWSHP Łowicz. 5. kolejka dokończona
zostanie w sobotę 29 grudnia: godz. 10.00:
Zetka Łowicz - WRS Łowicz, godz. 10.30:
West Chąśno - Perpetuum Mobile Łowicz
i godz. 11.00: Płomyk-OSP Łowicz - Desperaci Głowno.
Paweł A. Doliński

20.12.2007 r.
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Piłka nożna - Turniej Marszałkowski - rocznik 1996

WyraŸnie zabrak³o si³
Łódź, 8-9 grudnia. Niewiele brakowało, aby zespół łowickiego Pelikana z rocznika 1996 awansował do finału Wojewódzkiego Halowego Turnieju Piłki Nożnej
o Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego. W pierwszym meczu eliminacyjnym wychowankowie trenera Marcina Rychlewskiego prowadzili z łódzkim ŁKS już 2:0,
ale w ostatniej minucie rywale doprowadzili
do remisu. Po remisie 2:2 łowiczanie wygrali z Pogonią Zduńska Wola 1:0 i LKS Wola
Krzysztoporska 4:2. W półfinale łowiczanie bardzo długo remisowali bezbramkowo z faworyzowaną ekipą UKS SMS Łódź,
ale przez ostatnie półtorej minuty stracili trzy
bramki. Do 13. minuty mieliśmy przewagę,
ale wyraźnie zabrakło sił - podsumował trener Rychlewski.
Młodzi gracze Pelikana zajęli ostatecznie
w mistrzostwach województwa łódzkiego
bardzo dobre trzecie miejsce.
MECZE GRUPOWE:
 ŁKS Łódź - PELIKAN Łowicz 2:2;
br.: Dominik Bogusz 2.
 PELIKAN Łowicz - POGOŃEKOLOG Zduńska Wola 1:0; br.: Tomasz Szufliński.
 PELIKAN Łowicz - LKS Wola
Krzysztoporska 4:2; br.: Michał Fabijański
2, Dominik Bogusz i Przemysław Płacheta.
MECZ PÓŁFINAŁOWY:
 UKS SMS Łódź - PELIKAN Łowicz 3:0

Podopieczni trenera Marcina Rychlewskiego wywalczyli w mistrzostwach województwa łódzkiego trzecie miejsce.
Klasyfikacja końcowa: 1. UKS SMS Łódź,
2. ŁKS Łódź, 3. Pelikan Łowicz, 4. WKS
Wieluń, 5-8. GUKS Gorzkowice, SAS Vis
Skierniewice, Pogoń-Ekolog Zduńska Wola
i LKSWola Krzysztoporska. W drużynie łowickiego Pelikana grali: Jan Ruciński i Kamil

Krawczyk - Dominik Bogusz (3), Michał Fabijański (2), Tomasz Szufliński (1), Przemysław Płacheta (1), Krystian Fudała, Krystian
Siatkowski, Marcel Gędek i Julian Rosa - trenerem zespołu jest Marcin Rychlewski.
(p)

Piłka nożna - II Ogólnopolski Turniej o Puchar Samorządowców Sochaczewa

Pelikan wygra³ w Sochaczewie
Sochaczew, 8 grudnia. Łowicki Pelikan okazał się najlepszym w II Ogólnopolskim Turnieju Halowej Piłki Nożnej
o Puchar Samorządowców Sochaczewa.
Zespół trenera Jarosława Rachubińskiego
w eliminacjach grupowych wygrał trzy
z czterech meczów, zajmując pierwsze miejsce, a w decydujących meczach łowiczanie
odnieśli dwa pewne zwycięstwa.
MECZE GRUPOWE:
 UNIA-97 II Sochaczew - PELIKAN
Łowicz 1:4; br.: Jakub Łazęcki 2, Patryk Pomianowski i Konrad Szufliński.
 PELIKAN Łowicz - ZNICZ Pruszków 4:2; br.: Jakub Łazęcki 2, Damian Kosiorek i Patryk Pomianowski.

 PELIKAN Łowicz - MULKS Łask
0:2
 PELIKAN Łowicz - GWARDIA
Warszawa 3:1; br.: Damian Kosiorek 2
i Patryk Pomianowski.
MECZ PÓŁFINAŁOWY:
 PELIKAN Łowicz - MSZCZONOWIANKA Mszczonów 4:0; br.: Damian
Kosiorek 2, Patryk Pomianowski i Konrad Szufliński.
MECZ O 3. MIEJSCE:
 MSZCZONOWIANKA Mszczonów - POGOŃ-EKOLOG Zduńska
Wola 1:3
MECZ O 1. MIEJSCE:
 PELIKAN Łowicz - ZNICZ Prusz-

ków 3:1; br.: Damian Kosiorek 2 i Patryk
Pomianowski.
Ostateczna kolejność: 1. Pelikan Łowicz, 2. Znicz Pruszków, 3. Pogoń-Ekolog
Zduńska Wola, 4. Mszczonowianka Mszczonów, 5. MULKS Łask, 6. Unia-97 Sochaczew, 7. Olimpia Warszawa, 8. Gwardia
Warszawa, 9. Unia-97 II Sochaczew, 10. Naprzód Zielonki.
W zwycięskiej drużynie Pelikana-93 grali: Jacek Milczarek - Damian Kosiorek (7),
Patryk Pomianowski (5), Jakub Łazęcki
(4), Konrad Szufliński (2), Grzegorz Czubak, Mateusz Domińczak, Artur Kantorek,
Konrad Plichta i Adrian Wardziak - trenerem
zespołu jest Jarosław Rachubiński. (p)

Piłka nożna - Powiatowe Mistrzostwa LZS Juniorów

Triumf Olimpii Ch¹œno
Dzierzgówek, 7 grudnia. Sześć zespołów wystartowało w Powiatowych
Mistrzostwach Juniorów Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w halowej piłce nożnej (rocznik 1989 i młodsi), a turniej ten zakończył się sukcesem Olimpii
Chąśno. Zespół prowadzony przez trenera Witolda Łona i Mariusza Więcka
w finale pokonał po serii rzutów karnych
ekipę Startu Złaków Borowy (trener Artur Kołaczyński).

GRUPA A:
 OLIMPIA Chąśno - CZARNI Bednary 2:1; br.: Łukasz Wiśniewski i Daniel
Lenarczyk.
 VICTORIA Bielawy - CZARNI
Bednary 0:2
 OLIMPIA Chąśno - VICTORIA
Bielawy 2:2; br.: Tomasz Janeczek 2.
GRUPA B:
 GIMNAZJUM Dzierzgówek START Złaków Borowy 1:3

Piłka nożna - Turniej o Puchar Prezesa ChKS

Dziewi¹te na jedenaœcie

Łódź, 8 grudnia. Dopiero dziewiąte
miejsce w stawce jedenastu zespołów wywalczyła w Łodzi ekipa łowickiego Pelikana. Zespół trenera Dawida Ługowskiego w walce o puchar prezesa Chojeńskiego
Klubu Sportowego przegrał wszystkie mecze grupowe i dopiero w pojedynku o 9.
miejsce okazał się lepszym od lubelskich
Niedźwiadków.
Eliminacje grupowe:
 ŁKS Łódź - PELIKAN Łowicz 4:1;
br.: Kamil Przyżycki.
 UNIA Swarzędz - PELIKAN Łowicz
3:1; br.: Oskar Paliwoda.
 POLONIA Bydgoszcz - PELIKAN
Łowicz 3:1; br.: Patryk Brzozowski.

 JURAJSKIE WILKI Częstochowa
- PELIKAN Łowicz 2:0
Mecz o 9. miejsce:
 NIEDŹWIADKI Lublin - PELIKAN Łowicz 0:2; br.: Patryk Brzozowski 2.
W ekipie łowickiego Pelikana grali: Filip
Ziółkowski i Przemysław Perzyna - Patryk
Brzozowski (3. gole w turnieju), Kamil Przyżycki (1), Oskar Paliwoda (1), Marcel Koper, Michał Świdrowski, Mariusz Dudziński, Mateusz Podlasiński, Mateusz Placek,
Maciej Perzyna, Mikołaj Sobieszek i Mateusz Kwasek - trenerem zespołu jest Dawid Ługowski.
(p)

 GIMNAZJUM Dzierzgówek - WITONIA Osiek 1:0
 START Złaków Borowy - WITONIA Osiek 3:2
MECZE PÓŁFINAŁOWE:
 GIMNAZJUM Dzierzgówek OLIMPIA Chąśno 0:3; br.: Tomasz Janeczek, Andrzej Maciejewski i Daniel Lenarczyk.
 CZARNI Bednary - START Złaków
Borowy 1:2
MECZ O 3. MIEJSCE:
 GIMNAZJUM Dzierzgówek CZARNI Bednary 1:1, w rzutach karnych 1:3.
MECZ O 1. MIEJSCE:
 OLIMPIA Chąśno - START Złaków
Borowy 1:1, w rzutach karnych 1:3; br.: Andrzej Maciejewski.
1. Olimpia Chąśno
4 8 8-4
2. Start Złaków Bor.
4 9 9-5
3. Czarni Bednary
4 4 5-5
4. Gimnazjum Dzierzgówek
4 4 3-7
5. Victoria Bielawy
2 1 2-4
Witonia Osiek
2 0 2-4
W zwycięskiej ekipie Olimpii Chąśno
grali: Wiktor Lis - Tomasz Janeczek (3) Andrzej Maciejewski (2), Daniel Lenarczyk (2),
Łukasz Wiśniewski (1), Łukasz Wiśniewski,
Piotr Lis i Artur Jabłoński - trenerem zespołu jest Witold Łon, a kierownikiem drużyny Mariusz Więcek.
(p)
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Halowe mistrzostwa Łowicza - 4. kolejka III ligi ŁoLiF

Koñczyli w trójkê
Łowicz, 16 grudnia. Niezwykłe emocje już w pierwszym meczu 4. kolejki III
ligi ŁoLiF-u, czyli Łowickiej Lidze Futsalu. Liderujący w ligowej tabeli gracze Agrosu-Nova prowadzili z Bezedurą już 2:0, ale
rywale na początku drugiej połowy odrobili
straty. Ostatnie cztery minuty należały jednak znowu do zespołu prowadzonego przez
doświadczonego Witolda Kunikowskiego. W końcówce meczu „Pulpa” strzeliła
pięć goli, a dwóch piłkarzy Bezedury ujrzało w tym czasie czerwone kartki.
Drugie miejsce zajmuje Victoria Zabostów Duży, a na trzecie miejsce awansowali
„Strażacy” z ekipy Asbo-PSP. Trzeba jednak
pamiętać także, że RTS I Gągolin rozegrał
dotąd o jedno spotkanie mniej od rywali.
4. kolejka III ligi ŁoLiF:
 AGROS-NOVA Łowicz - BEZEDURA Łowicz 7:2 (2:0); br.: Michał Marcinowski 3 (7, 20 i 24), Tomasz Janus 3 (12,
22 i 24) i Dominik Kędziora (24) - Przemysław Jankowski 2 (13 i 16).
Żółte kartki: Sebastian Cichal i Mateusz
Sokalski (obaj Bezedura). Czerwona kartki:
Sebastian Cichal (23. minuta) i Mateusz Sokalski (24. minuta) - obaj Bezedura.
 ZATORZE II Łowicz - RTS I Gągolin 0:1 (0:0); br.: Łukasz Haczykowski (17).
Żółta kartka: Dawid Michałowicz (RTS I).
 START Złaków Borowy - SĄSIEDZI Jackowice 4:1 (0:1); br.: Piotr Majer 2 (17 i 18), Wojciech Kośmider (20)
i Wojciech Workowski (21) - Błażej Strzelecki (9).
 VICTORIA Zabostów Duży - PELIKAN-92 Łowicz 3:2 (2:0); br.: Rafał Kozłowski (4), Michał Czapnik (10) i Marek
Gładki (22) - Wojciech Wójcik (18) i Konrad Grenda (20).

Żółte kartki: Dominik Boczek i Rafał Kozłowski (obaj Victoria).
 WEGA Kocierzew - OLIMPIA II
Chąśno 10:2 (5:1); br.: Łukasz Scęcelek
3 (3, 18 i 24), Marcin Wróbel 3 (5, 7 i 15),
Adam Pietrzak (8), Lech Wojda (11) i Damian Taraska 2 (14 i 19) - Sebastian Lenarczyk (5) i Artur Jabłoński (23).
Żółte kartki: Artur Jabłoński i Wiktor Lis
(obaj Olimpia II).
 DOMINO Łowicz - ASBO-PSP Sochaczew 1:4 (1:2); br.: Łukasz Fudała (5) Sylwester Płacheta 2(6 i 24) i Marcin Płacheta 2 (9 i 20).
Żółta kartka: Rafał Zawadzki (Domino).
Pauza: RTS II Gągolin.
1. Agros-Nova Łowicz (1)
4 10 19-5
2. Victoria Zabostów (3)
4 9 15-8
3. Asbo-PSP Sochaczew (5) 4 9 16-10
4. RTS I Gągolin (6)
3 9 5-2
5. Wega Kocierzew (7)
4 7 19-10
6. Zatorze II Łowicz (2)
4 6 11-5
7. Start Złaków Bor. (10)
4 6 11-11
8. Bezedura Łowicz (4)
4 6 10-11
9. Pelikan-92 Łowicz (8)
3 3 8-11
10. Sąsiedzi Jackowice (9)
3 3 4-9
11. Olimpia II Chąśno (11)
4 3 7-20
12. RTS II Gągolin (12)
3 0 2-9
13. Domino Łowicz (13)
4 0 3-19
Kolejne mecze 4. kolejki III ligi ŁoLiF odbędą się w sobotę 22 grudnia, a zmierzą się
wówczas: godz. 11.30: Olimpia II Chąśno
- Domino Łowicz, godz. 12.00: Pelikan-92
Łowicz - Wega Kocierzew, godz. 12.30: Sąsiedzi Jackowice - Victoria Zabostów Duży,
godz. 13.00: RTS I Gągolin - Start Złaków
Borowy, godz. 13.30: RTS II Gągolin - Zatorze II Łowicz i godz. 14.00: Asbo-PSP Sochaczew - Agros-Nova Łowicz. Pauza: Bezedura Łowicz.
Paweł A. Doliński

Piłka nożna - XIV Ogólnopolski Turniej Delta Cup `07

W œrodku stawki
Warszawa, 9 grudnia. W sobotę 9.
grudnia drużyna Pelikana z rocznika 1994
wzięła udział w XIV Ogólnopolskim Turnieju Delta Cup w Warszawie w hali na Bemowie. Pełnowymiarowe boisko ze sztuczną trawą organizatorzy podzielili w poprzek
na trzy mniejsze boiska do gry z bramkami
2 x 5 m. W zawodach wystartowało aż 14
zespołów. W tak mocnym zestawieniu podopieczni trenera Roberta Wilka zajęli siódme miejsce. Organizatorzy dosyć nieszczęśliwie podzielili zespoły na grupy, gdyż
ekipy z grupy A, w której był łowicki Pelikan bez trudu wygrały mecze o poszczególne miejsca z drużynami z grupy B.
 PELIKAN Łowicz - POGOŃ Łapy
2:1; br.: Adam Pochwala i Albert Lepieszka.
 PELIKAN Łowicz - MOTOR Lublin 1:3; br.: Albert Lepieszka.
 PELIKAN Łowicz - REDA Szczytno 2:0; br.: Albert Lepieszka i Bartek Skoneczny.
 PELIKAN Łowicz - START Otwock
2:3; br.: Albert Lepieszka i Bartek Skoneczny.

 PELIKAN Łowicz - LEGIA Warszawa 0:2
 PELIKAN Łowicz - DELTA II Warszawa 0:0
W grupie A Pelikan uplasował się na 4.
miejscu w grupie i zagrał o miejsce 7. z Koroną Ostrołęka wygrywając 4:0 br. Rafał Sołtysiak 3 i Mateusz Goszczycki.
Wyniki turnieju: 1. Motor Lublin, 2. Delta Warszawa, 3. Legia Warszawa, 4. Znicz
Pruszków, 5. Start Otwock, 6. Widzew Łódź,
7. Pelikan Łowicz, 8. Korona Ostrołęka, 9.
Reda Szczytno, 10.KS Piaseczno, 11.Pogoń
Łapy, 12.Orlik Biała Podlaska, 13.Motor II
Lublin, 14. Delta II Warszawa.
Najlepszym strzelcem w ekipie Pelikana
został Albert Lepieszka, który zdobył cztery bramki. Ponadto w łowickiej drużynie
grali: Jakub Trupinda - Rafał Sołtysiak (3),
Bartek Skoneczny (2), Mateusz Goszczycki (1), Adam Pochwała (1), Patryk Gawryjałek, Adam Bryła, Dominik Łukawski,
Bartek Tkacz, Adrian Wyszogrodzki i Dawid Sikora.
Zbigniew Łaziński

Piłka siatkowa - 10. i 11. kolejka V edycji BLS

Ju¿ wszystko jasne

Bielawy, 15-16 grudnia. Przedostatni
siatkarski weekend w hali sportowej Gimnazjum w Bielawach przyniósł już praktycznie
wszystkie rozstrzygnięcia w tegorocznych
rozgrywkach V edycji Bielawskiej Ligi Siatkówki. W meczu decydującym o mistrzowskim tytule Green Steel Borów przegrał
z Gromem Walewice, a trzecie miejsce zapewniła sobie już ekipa sobockiej Bzury.
10. kolejka: Grom Walewice - Oldboy
Bielawy 3:0 (25:19, 25:18, 25:15), Green
Steel Borów - Grom Walewice 1:3 (20:25,
25:19, 22:25, 23:25), UKS Bzura Sobota Oldboy Bielawy 3:1 (25:19, 25:19, 19:25
25:16), Destoryers Bielawy - Cygany Bielawy 3:0 (25:21, 28:26, 30:28). 11. kolejka: Cygany Bielawy - UKS Bzura Sobota
0:3 (14:25,15:25, 8:25), Grom Walewice

- Destroyers Bielawy 3:0 (25:12, 25:22,
25:17), Oldboy Bielawy - Green Steel Borów 0:3 (w.o.).
1. Grom Walewice (2)
9 25 27-6
2. Green Steel Borów (1)
9 21 22-8
3. UKS Bzura Sobota (3)
9 17 21-14
4. Oldboy Bielawy (4)
9 10 14-22
5. Destroyers Bielawy (6)
9 5 9-24
6. Cygany Bielawy (5)
9 3 7-26
W sobotę 22 grudnia rozegrana zostanie
ostatnia już - 12. kolejka, a zmierzą się wówczas: godz. 16.00: UKS Bzura Sobota - Green Steel Borów, Cygany Bielawy - Grom
Walewice i godz. 17.00: Oldboy Bielawy Destroyers Bielawy. Zakończenie i podsumowanie tegorocznych rozgrywek zaplanowano na godz. 18.00.
(p)
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Koszykówka - VIII Ogólnopolski Gwiazdkowy Turniej Koszykówki Juniorów

Na Gwiazdkê bez zwyciêstwa
Łowicz, 7-9 grudnia. W drugi weekend
grudnia już po raz siódmy odbył się w Łowiczu w hali OSiR nr 1 Ogólnopolski Gwiazdkowy Turniej Koszykówki Juniorów, w którym zagrało sześć drużyn, w tym dwie ekipy
łowickiego Księżaka. Pierwszy zespół stanowili podopieczni trenera Roberta Kucharka z rocznika 1990 i 1991, a poza konkurencją zagrali juniorzy starsi z rocznika 1988-89
prowadzeni przez trenera Cezarego Włuczyńskiego. W ubiegłych latach rozmiary
turnieju były ogromne, ponieważ grało od 12
do 16 zespołów. W tym roku turniej był bardziej kameralny.
Łowiczanie nie wypadli najlepiej w tych
zmaganiach. Księżacy przegrali wszystkie
spotkania, a najlepiej zagrali w pojedynku
z Piotrcovią, przegrywając różnicą dziewięć
punktów. Najmocniejszym punktem naszego
zespołu był Maciej Pieklak, który w każdym
spotkaniu zdobywał najwięcej punktów. Przypomnijmy, że wśród gości w ekipie Polonii
Warszawa grał wychowanek trenera Kucharka Dominik Świercz. Polonia zajęła w turnieju drugie miejsce.
Juniorzy starsi, którzy zagrali poza konkursem wykorzystali swoje mecze do przygotowania się do walki w lidze wojewódzkiej.
Podopieczni trenera Włuczyńskiego pokonali
wyraźnie stołeczną Ochotę, która w końcowej
kwalifikacji okazała się najlepsza. Zwycięska
ekipa prowadzona jest przez trenera Piotra
Łukawskiego, który pochodzi z Łowicza.
Po zawodach tradycyjnie trenerzy wybrali „pierwszą piątkę turnieju”, w której znaleźli
się: Jakub Jędruszczak (Ochota Warszawa), Mateusz Tomczyński (Piotrcovia),
Alan Czujkowski (Polonia), Bartosz Gaj
(Start), Maciej Pieklak (Księżak) i Przemysław Duranowski (Księżak II). Najlepszym
zawodnikiem turnieju wybrany został: Michał
Kuśmierz (Ochota).
 UMKS KSIĘŻAK Łowicz - UMKS
PIOTCOVIAPiotrków Trybunalski 64:75
(25:18, 6:18, 16:15, 17:24)
Księżak: Maciej Pieklak 21 (5x3), Kamil
Bodek 14, Michał Rześny 10, Mateusz Aniszewski 5 i Łukasz Styczyński 4 oraz Maciej
Kucharek 4, Konrad Pawlina 2, Piotr Tryngiel 2, Mariusz Igielski, Łukasz Jagas i Paweł Wójcik.
 OCHOTA Warszawa - START Łódź
71:87 (25:21, 8:17, 21:22, 17:27)
 UMKS KSIĘŻAK II Łowicz - POLONIA Warszawa 56:79 (10:23, 12:26,
16:11, 17:19)
Księżak: Maciej Siemieńczuk 20 (2x3),Adrian Dyszkiewicz 19 (2x3), Przemysław Duranowski 14, Marcin Pełka 2 i Mateusz Marszałek oraz Filip Gołda i Maciej Kołodziejczyk.
Dla Polonii 8 punktów zdobył Dominik
Świercz.
 UMKS KSIĘŻAK Łowicz - START
Łódź 63:97 (16:17, 16:25, 22:25, 9:30)
Księżak: Maciej Pieklak 22 (3x3), Kamil
Bodek 10, Mateusz Aniszewski 8, Michał
Rześny 5 i Łukasz Styczyński 2 oraz Konrad Pawlina 6, Piotr Tryngiel 6, Mariusz Igielski 2, Maciej Kucharek 2, Łukasz Jagas i Paweł Wójcik.

Ale¿ to by³y emocje

 BASKET Aleksandrów Łódzki UMKS KSIĘŻAK Łowicz 62:65 (15:12,
14:11, 18:12, 15:30)
Księżak: Blanka Sokół 18, Milena Mitek
17, Daria Kucińska 17, Agnieszka Wójcik 9
i Maja Podrażka 2 oraz Magdalena Jagura
2, Ada Olejniczak, Patrycja Haczykowska,
Karolina Workowska, Magdalena Augustyniak, Monika Zimna, Joanna Brandt i Marcelina Chlebna.
Aleksandrów Łódzki, 11 grudnia.
W ostatnim pojedynku pierwszej rundy
w rozgrywkach wojewódzkiej ligi koszykówki kadetek U-16 podopieczne trenera
Pawła Dolińskiego rozegrały z aleksandrowskim Basketem. W poprzednim sezonie łowiczanki rozegrały z tą drużyną cztery
mecze: trzy wygrały i raz przegrały. Można
było więc być umiarkowanym optymistą,
ale było jednocześnie wiadomo, że nikt tu
bez walki się nie podda.
Łowiczanki rozpoczęły niezbyt dobrze.
W 7. minucie gospodynie prowadziły już
15:4, ale w końcu do kosza przeciwniczek
„wstrzeliła się” najpierw Blanka Sokół,
a po kilku następnych minutach zaczęły trafiać także Milena Mitek, Daria Kucińska
i Agnieszka Wójcik. W 14. minucie łowiczanki odrobiły straty, a na tablicy świetlnej widniał wynik remisowy 17:17. Niestety kolejna chwila dekoncentracji pozwoliła
znowu miejscowym na wypracowanie kolejnej przewagi - 28:19 i 29:21.
Na przerwę koszykarki Basketu schodziły prowadząc sześcioma punktami, która co
prawda na początku trzeciej kwarty udało się
naszym kadetkom ponownie zniwelować,
ale fatalna końcówka tej części oraz początek ostatniej odsłony spowodował, że przeciwniczki miały już 17. punktów przewagi.
Trener Doliński zrezygnował ze „strefy” i zarządził agresywną obronę na całym boisku,
a na efekty nie trzeba było długo czekać.
W 36. minucie był już remis 55:55 i co prawW derbowym pojedynku juniorzy starsi Księżka wysoko wygrali ze swoimi młodszymi kolegami.
da na trzy minuty przed końcową syreną BaKsiężak: Maciej Pieklak 25 (4x3), Piotr
 UMKS KSIĘŻAK II Łowicz - UMKS
 UMKS PIOTRCOVIAPiotrków Try- sket miał znowu przewagę pięciu punktów
PIOTRCOVIA Piotrków Trybunalski Tryngiel 19 (1x3), Mateusz Aniszewski 12, bunalski - POLONIA Warszawa 54:74 (60:55), ale w ostatnich fragmentach „CenMichał Rześny 9 (1x3) i Kamil Bodek 2 oraz (11:15, 15:15, 16:21, 12:23)
78:86 (16:17, 20:13, 24:18, 15:27, d. 3:11)
terki” zdobyły dziesięć „oczek”, a strzały tylKsiężak: Bartosz Włuczyński 24 (4x3), Ma- Konrad Pawlina 2, Mariusz Igielski 2, Łukasz
Dla Polonii 8 punktów zdobył Dominik ko dwa, wygrywając ostatecznie 65:62.
ciej Siemieńczuk 18, Przemysław Duranow- Jagas 2, Maciej Kucharek 1, Łukasz Styczyń- Świercz.
(d)
ski 17, Adrian Dyszkiewicz 10 i Filip Gołda ski i Paweł Wójcik.
 UMKS KSIĘŻAK II Łowicz - START
 UMKS PIOTRCOVIA Piotrków Łódź 66:52 (19:14, 13:7, 20:16, 14:15)
oraz Marcin Pełka 4, Mateusz Marszałek 4
Trybunalski - OCHOTA Warszawa 62:80
i Maciej Kołodziejczyk.
Księżak: Maciej Siemieńczuk 25 (1x3),
 OCHOTA Warszawa - POLONIA (15:24, 27:14, 11:23, 9:19)
Adrian Dyszkiewicz 18 (1x3), Przemysław
 UMKS KSIĘŻAK Łowicz - UMKS Duranowski 9, Filip Gołda 3 i Marcin Pełka
Warszawa 69:65 (20:23, 24:17, 10:11, 15:14)
Najwięcej punktów dla Polonii zdobył Do- KSIĘŻAK II Łowicz 58:102 (12:18, 17:22, 2 oraz Mateusz Marszałek 9 i Maciej Koło8:32, 21:30)
minik Świercz 23 (2x3).
dziejczyk.
Księżak: Maciej Pieklak 17 (4x3), Kamil
 START Łódź - UMKS PIOTRCO UMKS KSIĘŻAK Łowicz - OCHOVIA Piotrków Trybunalski 72:90 (21:24, Bodek 7, Piotr Tryngiel 5, Michał Rześny 5 TA Warszawa 56:97 (15:25, 10:25, 18:22,
i Mateusz Aniszewski 2 oraz Paweł Wójcik 9 13:25)
24:15, 18:26, 9:25)
UMKS KSIĘŻAK II Łowicz - OCHO- (2x3), Michał Skowroński 8 (1x3), Maciej KuKsiężak: Maciej Pieklak 14 (1x3), Łukasz
TA Warszawa 94:63 (26:14, 28:16, 28:17, charek 5 (1x3), Konrad Pawlina, Mariusz Igiel- Jagas 13 (1x3), Michał Rześny 6 (1x3), Łuski, Łukasz Jagas i Łukasz Styczyński.
12:16)
kasz Styczyński i Kamil Bodek oraz Piotr TrynKsiężak II: Maciej Siemieńczuk 51 (1x3), giel 8, MateuszAniszewski 8, Paweł Wójcik 6
Księżak: Bartosz Włuczyński 42 (5x3),
Maciej Siemieńczuk 22 (1x3), Adrian Dysz- Adrian Dyszkiewicz 31 (1x3), Marcin Pełka i Maciej Kucharek 1.
kiewicz 18, Przemysław Duranowski 9 i Filip 8, Przemysław Duranowski 2 i Filip Gołda 2
Ostateczna kolejność: 1. Ochota WarszaGołda 1 oraz Marcin Pełka 2, Mateusz Mar- oraz Bartosz Włuczyński 3 (1x3), Maciej Ko- wa, 2. Polonia Warszawa, 3. UMKS Piotrłodziejczyk 3 i Mateusz Marszałek.
szałek i Maciej Kołodziejczyk.
covia Piotrków Trybunalski, 4. Start Łódź, 5.
 POLONIAWarszawa - START Łódź UMKS Księżak Łowicz, 6. UMKS Księ UMKS KSIĘŻAK Łowicz - POLONIA Warszawa 74:105 (21:23, 10:32, 82:62 (27:21, 29:20, 11:6, 15:15)
W ostatniej kwarcie łowiczanki odrożak II Łowicz.
Dla Polonii 18 pkt. zdobył Dominik Świercz.
24:32, 19:18)
Zbigniew Łaziński biły 17. punktów straty...

Koszykówka - wojewódzka liga juniorów starszych

Raz wygrali - raz przegrali
 MSZS Kutno - UMKS KSIĘŻAK
Łowicz 72:54 (14:8, 17:14, 16:16, 15:16)
Księżak: Bartosz Włuczyński 22 (2x3),
Maciej Siemieńczuk 9, Przemysław Duranowski 8, Adrian Dyszkiewicz 7 i Filip Gołda 6 oraz Kamil Bodek 2, Mateusz Marszałek, Piotr Tryngiel, Maciej Kołodziejczyk
i Paweł Wójcik.
 MSZS Kutno - START Łódź 95:66
 UMKS KSIĘŻAK Łowicz - START
Łódź 88:67 (22:20, 30:20, 20:17, 16:10)
Księżak: Adrian Dyszkiewicz 24 (2x3),
Maciej Siemieńczuk 23, Przemysław Duranowski 18, Bartosz Włuczyński 4 i Filip
Gołda 3 (1x3) oraz Mateusz Marszałek 10,
Kamil Bodek 4, Paweł Wójcik 2, Piotr Tryngiel i Maciej Kołodziejczyk.
Kutno, 7 grudnia. W miniony piątek
ruszyły rozgrywki wojewódzkiej ligi koszyk,ówki juniorów starszych. W tym sezonie

Koszykówka - 7. kolejka
wojewódzkiej ligi kadetek U-16

akces do gry w rozgrywkach zgłosiła ekipa
Księżaka z roczników 1988-90 pod wodzą
trenera Cezarego Włuczyńskiego. System rozgrywek ligowych to dwa dwudniowe turnieje - każdy z każdym, w których to
drużyny zagrają mecz i rewanż. Do turnieju finałowego w strefie VII awansują dwa
zespoły, a rozegrany on zostanie w Bydgoszczy w dniach 25-27 stycznia. Wszystkie cztery drużyny awansują do ćwierćfinałów Mistrzostw Polski, które odbędą się w
dniach 5-7 lutego 2008 roku. Jest więć spora szansa, że w Ronie tym znajdą się łowiczanie. W turnieju w Kutnie nasi koszykarze
rozegrali dwa mecze i doznali jednej porażki, a drugi mecz wygrali.
Księżacy zeszli pokonani z parkietu przez
mocny zespół MSZS Kutno, który w ubiegłym sezonie wygrał ligę juniorów. Natomiast drugi pojedynek łowiczanie wygra-

li 88:67 ze Startem Łódź. Już na początku
tego pojedynku urazu doznał Bartosz Włuczyński i niestety musiał opuścić boisko.
Jednak pozostali zawodnicy radzili sobie
dobrze i wygrali zdecydowanie ten pojedynek. Pod nieobecność „Bubusia” najwięcej
punktów dla Księżaka zdobył rozgrywający Adrian Dyszkiewicz, a skuteczni byli
również Maciej Siemieńczuk i Przemysław Duranowski. Na turniej do Kutna
nie stawiła się ekipa Ósemki Skierniewice,
która również zgłosiła się do ligi juniorów
starszych. Kolejny turniej ligowy Księżaka
odbędzie się w Łowiczu w dniach 4-5 stycznia 2008 roku.
1. MSZS Kutno
2 4 167:120
2. UMKS Księżak Łowicz 2 3 142:139
3. Start Łódź
2 2 133:183
4. Ósemka Skierniewice
0 0
0:0
Zbigniew Łaziński, (p)

Koszykówka - 8. kolejka wojewódzkiej ligi kadetek U-16

Uległy znów w rewanżu
 PTK Pabianice - UMKS KSIĘŻAK
Łowicz 79:53 (12:8, 35:6, 17:18, 15:21)
Księżak: Blanka Sokół 21 (1x3), Daria
Kucińska 19, Magdalena Jagura 8, Maja
Podrażka 5 i Ada Olejniczak oraz Patrycja
Haczykowska, Karolina Workowska, Magdalena Augustyniak, Joanna Brandt i Marcelina Chlebna.
Pabianice, 14 grudnia. Kadetki Księżaka przystąpiły do meczu z PTK mocno
osłabione. Milena Mitek została powołana na rozgrywane w Moskwie mistrzostwa Europy do lat 15, a do tego kontuzji
doznała inna zawodniczka pierwszej piątki - Agnieszka Wójcik. Łowiczanki po
nienajgorszej pierwszej kwarcie zostały zupełnie rozbite w drugiej. Po przerwie
strata zmalała nawet do ośmiu punktów,
ale gospodynie odniosły jednak wysoką
wygraną.

7. kolejka wojewódzkiej ligi kadetek:
ŁKS I Łódź - UKS Jordan Łódź 95:50, ŁKS
II Łódź - UKS Orlik Ujazd 20:0 (w.o.), Lider Tomaszów Mazowiecki - PTK Pabianice 33:63, Basket Aleksandrów Łódzki
- UMKS Księżak Łowicz 62:65. 8. kolejka wojewódzkiej ligi kadetek: ŁKS II Łódź
- ŁKS I Łódź 37:87, UKS Orlik Ujazd Lider Tomaszów Mazowiecki 0:20 (w.o.),
PTK Pabianice - UMKS Księżak Łowicz
79:53. Mecze: UKS Jordan Łódź - Basket
Aleksandrów Łódzki przełożono.
1. ŁKS I Łódź
8 16 700:257
2. PTK Pabianice
8 15 471:384
3. UKS Jordan Łódź
7 12 503:390
4. UMKS Księżak Łowicz 8 12 537:530
5. Basket Aleksandrów
7 10 409:502
6. Lider Tomaszów Maz.
8 10 344:556
7. ŁKS II Łódź
8 9 338:555
8. UKS Orlik Ujazd
8 4 140:268
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Koszykówka - 9. kolejka wojewódzkiej ligi młodzików

Punktowa³ jedynie Marcel
 UMKS KSIĘŻAK Łowicz - ŁKS
Łódź 27:59 (0:13, 14:8, 8:18, 5:20)
Księżak: Marcel Ołubek 20 (1x3), Mateusz Sobolewski 2, Piotr Ptasiński 2, Wojciech Tomaszkiewicz 2 i Łukasz Łaziński
oraz Maciej Szkup 1, Rafał Trojanowski, Damian Bolimowski i Łukasz Kozmana.
Łowicz, 16 grudnia. W 9. kolejce wojewódzkiej ligi koszykówki młodzików zawodnicy Księżaka z rocznika 1994 podejmowali w hali sportowej OSiR nr 2 przy
ul. Topolowej 2 lidera rozgrywek - łódzki
ŁKS. Oczywiście łodzianie byli tu zdecydowanymi faworytami, bowiem w zmaganiach ligowych są zdecydowanie najmocniejszą ekipą, przewyższają rywali wzrostem
i umiejętnościami.
Już pierwsza kwarta pokazała, że podopieczni trenera Cezarego Włuczyńskiego będą walczyli „o jak najmniejszy
wymiar kary”. Łowiczanie przez dziesięć
minut nie zdobyli choćby jednego punk-

tu. Pierwszego kosza w 11. minucie zdobył Marcel Ołubek, który jako jedyny potrafił pokonać wysokich i mocnych
w obronie rywali.
W najbliższy piętek 21 grudnia młodzicy
Księżaka zagrają mecz 10. kolejki w Piotrkowie Trybunalskim z Piotrcovią.
9. kolejka wojewódzkiej ligi młodzików
starszych: Junak Radomsko - Salos Łódź
42:45, PKK 99 Pabianice - Ósemka Skierniewice 52:61, UMKS Piotrcovia Piotrków
Trybunalski - Start Łódź 69:79, UMKS
Księżak Łowicz - ŁKS Łódź 27:59.
1. ŁKS Łódź
9 18 755:274
2. Ósemka Skierniewice
9 15 694:513
3. UMKS Piotrcovia
9 14 593:562
4. UMKS Księżak Łowicz 8 13 464:434
5. Start Łódź
8 12 518:559
6. Salos Łódź
9 12 423:630
7. PKK 99 Pabianice
9 11 458:704
8. Junak Radomsko
9 10 425:654
(zł)

Drużyna Karol i Spółka umocniła się na pierwszym miejscu w II lidze AMŁ.

Piłka siatkowa - 8. kolejka II ligi Amatorskich Mistrzostw Łowicza

By³o blisko niespodzianki
Łowicz, 14 grudnia. W meczach 8.
kolejki II ligi Amatorskich Mistrzostw Łowicza w jak zwykle emocji nie brakowało.
W najciekawszym spotkaniu, w którym
zgrały ekipy Karola i Spółki oraz BS TKKF
45 Głowno o zwycięstwie zadecydował
dopiero tie-break. Drużyny Karola Kosmowskiego ze Zdun przegrała pierwszą partię, później wzięła się w garści wygrała dwie odsłony, natomiast w czwartej
partii pozwoliła doprowadzić młodym siatkarzom do remisu 2:2. W decydującym secie zdecydowanie lepsi okazali się bardziej
doświadczeni zawodnicy ze Zdun, wygrywając 15:4. Patrząc na tabele wyraźnie rysuje się nam grupa pięciu drużyn, które graja
na wyższym poziomie. Wśród nich są oczywiście Agata Team, Bad Boys Zduny i I LO
Łowicz. Te trzy zespoły w miniony piątek
pokonały swoich rywali 3:0.

8. kolejka II ligi AMŁ:
 BS TKKF 45 Głowno - KAROL I
SPÓŁKA Zduny 2:3 (25:21, 23:25, 19:25,
25:21, 4:15)
 UKS KORABKA Łowicz - ESSATO TEAM Łowicz 3:1 (25:20, 19:25,
25:17, 25:15)
 AGATA TEAM Łowicz - ZSP 1 Łowicz 3:0 (25:23, 25:20, 25:14)
 ZATORZE Łowicz - II LO Łowicz
3:0 (25:10, 25:17, 25:19)
 BAD BOYS Zduny - PIJARSKAŁowicz 3:0 (26:24, 25:19, 25:17)
 I LO CHEŁMOŃSKI Łowicz GIMNAZJUM NR 2 Łowicz 3:0 (25:11,
25:19, 25:20)
1. Karol i Spółka Zduny
8 23 24:6
2. Agata Team Łowicz
8 21 22:7
3. Bad Boys Zduny
8 17 20:10
4. I LO Łowicz
8 17 17:9

5. BS TKKF 45 Głowno
8 16 17:14
6. Pijarska Łowicz
8 11 15:18
7. Zatorze Łowicz
8 9 14:17
8. II LO Łowicz
8 9 15:20
9. UKS Korabka Łowicz
8 7 11:20
10. Gimnazjum nr 2 Łowicz
7 4 8:20
11. ZSP nr 1 Łowicz
7 4 7:19
12. Essato Team Łowicz
8 3 9:23
Następne spotkania II ligi Amatorskich
Mistrzostw Łowicza odbędą się w hali sportowej OSiR nr 2 w Łowiczu już w piątek 21
grudnia, a zagrają wówczas: godz. 15.30:
II LO Łowicz - I LO Chełmoński Łowicz,
godz. 17.00: Pijarska Łowicz - Agata Team
Łowicz, Gimnazjum nr 2 Łowicz - Bad Boys
Zduny, Karol i Spółka Łowicz - UKS Korabka Łowicz, godz. 18.30: Zatorze Łowicz
- Essato Team Łowicz i ZSP nr 1 Łowicz BS TKKF 45 Głowno.
Zbigniew Łaziński

W meczu z łódzkim ŁKS młodzicy Księżaka wygrali tylko w jednej kwarcie.

Koszykówka - 7. kolejka wojewódzkiej ligi młodziczek

Liderki bardzo mocne

 UMKS KSIĘŻAK Łowicz - BA- dzie się w najbliższą sobotę - 22 grudnia
SKET I Aleksandrów Łódzki 39:97 (6:27, o godz. 10.00.
7. kolejka wojewódzkiej ligi młodzi10:26, 7:24, 16:20)
Księżak: Monika Zimna 27 (2x3), Nad- czek: PTK Pabianice - Widzew Łódź 78:54,
ia Rachubińska 8, Anna Czarnecka 2, Iwo- ŁKS Łódź - MKS Kutno 32:79, Trójka Siena Kafarska 2 i Paulina Wielemborek oraz radz - Lider Tomaszów Mazowiecki 77:75,
Elżbieta Siekiera, Eliza Stawicka i Patrycja UMKS Księżak Łowicz - Basket I Aleksandrów Łódzki 39:97. Mecz: Mag-Rys
Chmurska.
Tenis ziemny - 7. kolejka Łowickiej Halowej Amatorskiej Ligi Tenisowej
Łowicz, 16 grudnia. W pojedynku Zgierz - Basket II Aleksandrów Łódzki
z liderkami rozgrywek wojewódzkiej ligi przełożono.
koszykówki młodziczek podopieczne tre- 1. Basket I Aleksandrów 7 14 641:228
8 14 562:451
nerki Karoliny Pierzchały zagrały bez 2. Trójka Sieradz
7 12 474:314
kilku podstawowych zawodniczek (chore 3. PTK Pabianice
były
m.in.
Hanna
Wojda,
Paulina
Gu4.
MKS
Kutno
6 11 399:253
7. Robert Markowski
6 3
6:7
Łowicz, 9 grudnia. Na kortach hali
zek, Izabela Ziarnik i Aleksandra Woj- 5. Widzew Łódź
8 10 398:494
8. Daniel Grzywacz
4 2
5:5
nr 2 łowickiego OSiR tenisiści walczący
da),
a
praktycznie
jedyną,
która
potrafiła
6.
Mag-Rys
Zgierz
5 9 333:253
9. Zdzisław Chmielewski
4 2
4:4
o tytuł mistrza Łowicza w Łowickiej HAL10. Arkadiusz Janiak
6 1
5:11 skutecznie walczyć z rywalkami z Basketu 7. Lider Tomaszów Maz. 6 8 278:321
T-y, czyli Halowej Amatorskiej Lidze TeniI była Monika Zimna.
8. UMKS Księżak Łowicz 6 7 319:459
11. Jan Kuś
5 1
2:9
sowej rozegrali dwa tygodnie temu 7. koW kolejnym meczu „Małe Centerki” 9. Basket II Aleksandrów 6 6 189:539
12. Zbigniew Gajewski
7 0
2:14
lejkę spotkań.
5 5 129:410
13. Cezary Rybiński
5 0
1:10 zmierzą się w hali sportowej OSiR nr 2 10. ŁKS Łódź
W grupie A bardzo dobrze radzący sobie
(p)
7. kolejka - grupa B: Zbigniew Rojek - w Łowiczu z ŁKS Łódź, a mecz ten odbędebiutant w łowickiej lidze Krzysztof WieRadosław Kucharski 2:0 (6:4, 6:4), Grzeczorek zagrał z najgroźniejszym rywalem
gorz Urbanik - Marcin Lesiak 2:1 (6:3, 3:6,
- Pawłem Rojkiem. W tym sprawdzianie
7:5), Igor Kucharski - Paweł Kuza 2:0 (6:0,
lepszy okazał się obrońca mistrzowskie6:3), Jacek Okoński - Łukasz Walczak 2:0
go tytułu - Rojek, który wygrał po zaciętej
(6:0, 6:2), Grzegorz Kordialik - Paweł Koi wyrównanej walce 2:0. Nadal wysoko w
walski 0:2 (2:6, 2:6).
tabeli znajduje się Grzegorz Gawroński,
1. Krzysztof Kuciński
8 7 14:2
który ma na koncie komplet czterech zwy2. Grzegorz Urbanik
7 7 14:4
cięstw w swoich meczach. W grupie B lide6 6 12:0
rem jest doświadczony w ligowych bojach Mariusz Czułek wygrał na razie cztery 3. Igor Kucharski
4. Zbigniew Rojek
6 6 12:1
Krzysztof Kuciński, który rozegrał już z pięciu meczów.
5. Radosław Kucharski
8 6 12:5
osiem pojedynków i siedem z nich wygrał.
6 5 10:2
Bardzo dobrze gra w tym sezonie Grzegorz Chmielewski - Sławomir Karmelita 0:2 6. Jacek Okoński
6 3
8:7
Urbanik, który odniósł cenne zwycięstwo (1:6, 1:6), Robert Markowski - Cezary Ry- 7. Marcin Lesiak
8. Paweł Kuza
7 2
7:10
nad Marcinem Lesiakiem. Wciąż bez biński 2:1.
6 6 12:2
9. Paweł Kowalski
6 1
3:10
starty seta w lidze jest młody Igor Kuchar- 1. Paweł Rojek
6 5 10:3
10. Grzegorz Kordialik
8 1
3:15
ski, który ma na koncie już sześć zwycięstw. 2. Krzysztof Wieczorek
4 4
8:0
11. Andrzej Bucki
7 0
1:14
W spotkaniu 7. kolejki Igor pokonał zaska- 3. Grzegorz Gawroński
4. Mariusz Czułek
5 4
8:3
12. Piotr Czerwiński
6 0
0:12
kująco łatwo Pawła Kuzę 2:0.
4 3
7:3
Łukasz Walczak
6 0
0:12
7. kolejka - grupa A: Krzysztof Wieczo- 5. Jarosław Krzeszewski
6 3
6:6
Zbigniew Łaziński W pojedynku z Basketem I Aleksandrów łowiczanki obroniły się przed setką.
rek - Paweł Rojek 0:2 (4:6, 6:7), Zdzisław 6. Sławomir Karmelita

Rojek wygra³ na szczycie
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Judo - Mikołajkowy Turniej Dzieci

11 razy na podium
Włocławek, 15 grudnia. Trenerka
łowickiej sekcji judo MKS Zryw - Iwona Grzegory-Gajda zabrała do Włocławka na Mikołajkowy Turniej Dzieci w judo grupę 16. zawodników, którzy
wywalczyli łącznie aż jedenaście miejsc
na podium. Uważam ten start za bardzo
udany - stwierdziła. Najbardziej cieszy
fakt że osoby, które trenują dopiero od
roku zaczynają z każdymi zawodami poprawiać swoje wyniki co dobrze rokuje
na przyszłość.

 DZIEWCZĘTA: Rocznik 1994-96:
Waga 30 kg: 3. Aleksandra Bednarek, waga
36 kg: 2. Magdalena Gejo.
 CHŁOPCY: Rocznik 94-96: Waga 36 kg: 3. Arkadiusz Lis, waga 42 kg: 1. Kamil Olewicz, 2. Damian Raróg, waga 48 kg:
1. Dominik Stuldych.
Rocznik 1997-99: Waga - 30 kg: 1. Filip Jaroszyński, waga 33 kg: 2. Maciej Kosiorek, waga 36 kg: 3. Dominik Pińkowski,
waga 39 kg: 2. Jacek Mroczek, waga 45 kg:
1. Bartosz Jezierski.
(p)

Łowicki informator sportowy

Zespół Voley Płock zdecydowanie wygrał z „Bankierami” 3:0.

Piłka siatkowa - 8. kolejka I ligi Amatorskich Mistrzostw Łowicza

Voley samodzielnym liderem
kiewicza, po kilku słabszych spotkaniach
wygrał zdecydowanie z czwartymi w tabeli Zjadaczami Skierniewice. To było bardzo
ważne zwycięstwo, które przywraca nadzieję o walkę o miejsce na podium.
W kolejnych derbach TKKF znów górą
okazali się siatkarze z Głowna. Podopieczni prezesa Wojciecha Więckowskiego
tym razem zostali pokonani 0:3 przez TKKF
Expandor Głowno i zajmują obecnie dopiero ósme miejsce w tabeli I ligi.
8. kolejka I ligi AMŁ:
 VOLEY Płock - TKKF BANK
SPÓŁDZIELCZY Głowno 3:0 (25:21,
25:17, 25:21)
 DZI-KOŚ-Ć Chąśno - OLCZAKISKRA Łowicz 0:3 (23:25, 15:25, 25:13,
23:25)
 TKKF EXPANDOR Głowno TKKF KSIĘŻAK Łowicz 3:0 (25:23,
25:20, 28:26)

Piłka siatkowa - Akademickie Mistrzostwa Szkół Wyższych

Kolegium na 2. miejscu

Łowicz, 15 grudnia. W hali sportowej
łowickiego OSiR nr 2 przy ul. Topolowej 2
w minioną sobotę odbyły się Akademickie
Mistrzostwa Szkół Wyższych Województwa
Łódzkiego. Rejon Łowicza reprezentowała
tylko jedna uczelnia - Kolegium Nauczycielskie w Łowiczu. Akademicy walczyli
o awans do finału wojewódzkiego. W stawce czterech ekip niepokonani byli reprezentanci Akademii Świętokrzyskiej - filia
w Piotrkowie Trybunalskim, którzy reprezentować będą nasz region w finale mistrzostw.
Dobrze spisali się w tych zmaganiach słuchacze Kolegium Nauczycielskiego. Podopieczni Jacka Szwarockiego zajęli drugie miejsce, które wywalczyli dzięki cennemu
zwycięstwu 2:1 nad WSGK Kutno.

 WSGK Kutno - KN Łowicz 1:2
(25:21, 24:26, 10:15)
 PWSZ Skierniewice - AŚ Piotrków
Trybunalski 0:2 (12:25, 14:25)
 AŚ Piotrków Trybunalski - WSGK
Kutno 2:0 (25:15, 25:25)
 KN Łowicz - PWSZ Skierniewice
2:0 (25:15, 25:15)
 WSGK Kutno - PWSZ Skierniewice 2:0 (25:10, 25:17)
 AŚ Piotrków Trybunalski - KN Łowicz 2:0 (25:16, 25:21)
1. AŚ Piotrków Trybunalski
3 6 6-0
2. KN Łowicz
3 4 4-3
3. WSG-K Kutno
3 2 3-4
4. PWSZ Skierniewice
3 0 0-6
Drużyna Kolegium Nauczycielskiego
w Łowiczu grała w składzie: Cezary Dołowiec, Piotr Chrapulski, Michał Ciechanowski, Bartłomiej Pakowski, Damian Górski,
Jakub Studziński, Tomasz Walak, Michał
Kędziora, Katarzyna Czarnota i Tomasz Piwowarski - trenerem zespołu był Jacek
Szwarocki.
Zbigniew Łaziński

 LZS Retki - ZJADACZE Skierniewice 3:0 (25:19, 25:21, 25:18)
Pauza: BOYS Skierniewice.
1. Voley Płock
7 20 21:3
2. TKKF BS Głowno
7 15 15:9
3 TKKF Expandor Głowno 7 15 15:4
4. Zjadacze Skierniewice
7 9 10:14
5. LZS Retki
7 9 13:12
6. Boys Skierniewice
7 8 11:15
7. Olczak-Iskra Łowicz
7 8 10:16
8. TKKF Księżak
8 5 9:21
9. Dzi-koś-ć Chąśno
6 4 6:16
Mecze 9. kolejki siatkarzy grających
w AMŁ odbędą się w hali sportowej OSiR
nr 2 przy ul. Topolowej 2 w piątek 21 grudnia, a zagrają ze sobą wówczas: godz. 18.30:
Voley Płock - TKKF Expandor Głowno,
godz. 20:00: Boys Skierniewice - LZS Retki,
Zjadacze Skierniewice - Dzi-koś-ć Chąśno,
Olczak-Iskra Łowicz - TKKF BS Głowno.
Pauza: TKKF Księżak Łowicz.
zł

Łowicz - Wega Kocierzew, godz. 12.30: Sąsiedzi Jackowice - Victoria Zabostów Duży,
godz. 13.00: RTS I Gągolin - Start Złaków
Borowy, godz. 13.30: RTS II Gągolin - Zatorze II Łowicz, godz. 14.00: Asbo-PSP Sochaczew - Agros-Nova Łowicz. Pauza: Bezedura Łowicz;
 14.30-16.00 - hala sportowa OSiR nr 1
w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; 6. kolejka
II ligi ŁoLiF-u, czyli Łowickiej Ligi Futsalu; godz. 14.30: Fantazja Domaniewice Alcatraz-Przedmieście Łowicz, godz. 15.00:
Rolmech-Czarni Bednary - Banasz-Internet
Łowicz, godz. 15.30: Larum Łowicz - Reebok Łowicz;
 16.00-20.00 - hala sportowa OSiR nr 1
w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; 5. kolejka
I ligi ŁoLiF-u, czyli Łowickiej Ligi Futsalu; godz. 16.00: Dach-Lux Łowicz - Blockersi-Intermarche Łowicz, godz. 16.40: Drużyna-A Łowicz - Pędzące Imadła Łowicz,
godz. 17.20: Dagram-AT Łowicz - Warriors Bielawy, godz. 18.00: Olimpia-Agatom
Chąśno - Witonia Osiek, godz. 18.40: Vagat Domaniewice - Outsider Łowicz, godz.
19.20: Zatorze-Reki-Mag Łowicz - Akumulatory-Mara Kutno;
 20.00-21.30 - hala sportowa OSiR nr 1
w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; 6. kolejka II
ligi ŁoLiF-u, czyli Łowickiej Ligi Futsalu;
godz. 20.00: Chińska-Dark Łowicz - KS Stefan Łowicz, godz. 20.30: Kowmir Łowicz
- Turbo-Car Gutenów Łowicz, godz. 21.00:
Zające Łowicz - MC Zduny;
Piątek, 28 grudnia:
 9.00-17.00 - hala sportowa OSiR
nr 1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; Turniej
Halowej Piłki Nożnej Juniorów Młodszych - rocznik 1991.
(p)

Prognoza pogody dla rejonu Łowicza w dniach 20-27.12.2007 r.
„Jak w Wigilię z dachu ciecze, zima długo się przewlecze”
n SYTUACJA SYNOPTYCZNA: Pogodę kształtować będzie
układ niżowy, dopiero pod koniec grudnia zatoka niżowa.
Napływać będzie wilgotna i chłodna masa powietrza.
n Czwartek - Niedziela: Pochmurno z przejaśnieniami,
okresami większe rozpogodzenia, lokalnie może poprószyć
słaby śnieg. Widzialność: umiarkowana do dobrej,
zamglenia. Wiatr: z kierunków zachodnich, słaby
i umiarkowany. Temp. max w dzień: 0 ºC
do + 2 ºC. Temp. min w nocy: - 1 ºC do - 4 ºC.

Świąteczna prognoza pogody:
n Poniedziałek - Środa: Wigilia
pochmurna z przejaśnieniami, okresami
większe rozpogodzenia, bez opadów.
W pierwszy i drugi dzień świąt pochmurno,
okresami z opadami śniegu. Widzialność:
umiarkowana do dobrej, lokalnie zamglenia.
Wiatr: południowo-zachodni i zachodni, słaby
i umiarkowany. Temp. max w dzień: 0 ºC do + 2ºC.
Temp. min w nocy: 0 ºC do - 2 ºC.
n Czwartek - Niedziela: Pochmurno,
okresami opady śniegu i deszczu ze śniegiem.
Drogi śliskie ! Widzialność: umiarkowana do dobrej,
zamglenia, w czasie opadów słaba. Wiatr: północnozachodni i zachodni, słaby i umiarkowany. Temp. max
w dzień: 0 ºC do + 4 ºC. Temp. min w nocy: - 1 ºC do - 3 ºC.

n Prognoza biometeorologiczna: Pogoda
niekorzystnie wpływać będzie na nasze samopoczucie. Osłabiona sprawność psychofizyczna.

Biuro Meteorologiczne „Cumulus”.

Łowicz, 14 grudnia. Do zakończenia pierwszej rundy w rozgrywkach I ligi
Amatorskich Mistrzostw Łowicza w piłce siatkowej, które odbywają się w piątkowe wieczory w hali sportowej łowickiego OSiR nr 2, pozostała już tylko jedna
kolejka spotkań. W meczu „na szczycie”
8. kolejki padła odpowiedź, kto w tym sezonie AMŁ jest najmocniejszy. Niespodzianki nie było. Zdecydowany faworyt
rozgrywek Voley Płock pokonał rywala
z Głowna TKKF BS 3:0 i jest teraz samodzielnym liderem.
Zaskakujący wynik padł w pojedynku
Iskry-Olczak Łowicz z Dzi-koś-cią Chąśno. Ekipa Michała Kośmidra w 7. kolejce była bliska sprawienia niespodzianki
w meczu z liderem, a tym razem przegrała
z dużo słabszym rywalem.
Do dobrej gry powrócili wreszcie siatkarze LZS Retki. Zespół Tomasza Klim-

Piątek, 21 grudnia:
 15.30-20.00 - hala sportowa OSiR
nr 2 w Łowiczu, ul. Topolowa 2; mecze
II ligi Amatorskich Mistrzostw Łowicza
w piłce siatkowej;
 16.30 - hala sportowa OSiR nr 1
w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; mecz wojewódzkiej ligi koszykówki kadetów U-16:
UMKS Księżak Łowicz - ŁKS I Łódź;
 18.00 - hala sportowa OSiR nr 2 w Łowiczu, ul. Topolowa 2; mecz koszykówki
kobiet: UMKS Księżak Łowicz - UKS
Center-4 Club Łowicz;
 18.30-22.00 - hala sportowa OSiR nr
2 w Łowiczu, ul. Topolowa 2; mecze I ligi
Amatorskich Mistrzostw Łowicza w piłce siatkowej;
Sobota, 22 grudnia:
 9.30-11.30 - hala sportowa OSiR nr 1
w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; 5. kolejka
IV ligi ŁoLiF-u, czyli Łowickiej Ligi Futsalu; godz. 9.30: Niebiescy Łowicz - Tiger
Team Boczki, godz. 10.00: Zoltan Łowicz Born To Win, godz. 10.30: Evex LO Zduny Naprzód Jamno, godz. 11.00: Olimpia-EkoSerwis Niedźwiada - MWSHP Łowicz;
 10.00 - hala sportowa OSiR nr 2 w Łowiczu, ul. Topolowa 2; mecz wojewódzkiej
ligi koszykówki młodziczek U-14: UMKS
Księżak Łowicz - ŁKS Łódź;
l 11.30 - hala sportowa OSiR nr 2 w Łowiczu, ul. Topolowa 2; mecz koszykówki
żaczek U-12: UMKS Księżak I Łowicz UMKS Księżak II Łowicz;
 11.30-14.30 - hala sportowa OSiR
nr 1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; 5. kolejka III ligi ŁoLiF-u, czyli Łowickiej Ligi
Futsalu; godz. 11.30: Olimpia II Chąśno Domino Łowicz, godz. 12.00: Pelikan-92

