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Brak porozumienia
z lekarzami
1 stycznia na oddziałach
szpitala w Łowiczu
dyżurowali ordynatorzy,
na chirurgii - lekarz przez
ordynatora delegowany.
Tak może być dzisiaj
i jutro, bo choć mamy
2008 rok, wciąż nie doszło
do porozumienia w sprawie
wynagradzania za pracę
etatową i za dyżurowanie.

D

Robert Wilk

Łowiczaninem Roku 2007
K
apitan i niekwestionowany lider drużyny seniorów łowickiego Pelikana, która
w czerwcu 2007 wywalczyła pierwszy
w historii awans do II ligi, trener młodych
piłkarzy, przykładny mąż i ojciec, od
2006 roku radny miejski. Taka jest w największym skrócie sylwetka Roberta Wilka,
któremu w poniedziałek 7 stycznia o 12.00
w Szkole Podstawowej nr 3 na Korabce uro-

Dziś piszemy:
 W kolejce

po dowody osobiste

stali mieszkańcy Łowicza
nawet w Sylwestra.
czytaj na str. 3
 Gmina Chąśno

wyda na inwestycje
tyle co cały powiat.
czytaj na str. 15

 Na co przeznaczy

pieniądze

gmina Nieborów.
czytaj na str. 4
 Lodowisko

w Domaniewicach
już działa.
czytaj na str. 25

czyście wręczony zostanie tytuł Łowiczanina Roku 2007. Kapituła Tytułu obradowała
26 listopada, padło kilka propozycji, ale
kandydatura Roberta Wilka została przyjęta
już w pierwszym głosowaniu.
Poniedziałkowa uroczystość jest otwarta,
zapraszamy wszystkich chętnych. Obszerny
materiał poświęcony laureatowi zamieszczamy na stronach 8-14.
Redakcja

yżur ordynatorski to jednak rozwiązanie
tymczasowe i miejmy nadzieję - krótkotrwałe. Rozpocząć może się o godz. 20,
bo po wyjściu z pracy lekarze muszą mieć
11 godzin wolnego.
- Rozumiem, że lekarze, jak wszyscy inni
ludzie, nie muszą pracować ponad 48 godzin
w tygodniu - Rozmowy są trudne, bo chodzi
o chęć otrzymanie podwyżki - mówi dyrektor
szpitala Andrzej Grabowski. Nie ukrywa,
że sytuacja stała się trudna, zwłaszcza na
oddziałach znajdujących się w głównym
budynku szpitala. Była szansa na zatrudnienie lekarzy spoza Łowicza, ale na takie
rozwiązanie problemu w Łowiczu nie ma
już co liczyć. Dlaczego?

Szesnastoletnia Joanna L. z gminy Kiernozia poniosła śmieć na
skutek ciężkich obrażeń ciała, jakich
doznała w wyniku wypadku, do którego doszło 27 grudnia o godzinie
15.15 w Mastkach w gminie Chąśno.
Dzień później na drodze w Reczycach w gminie Domaniewice zginął
potrącony przez pijanego kierowcę
rowerzysta, 55-letni Kazimierz B.

N

astolatka, najmłodsza z sześciorga
rodzeństwa, była pasażerką Opla
Astry kierowanego przez jej kolegę
Mateusza O. z powiatu łowickiego, z którym
wkrótce miała iść na studniówkę. Kierujący
pojazdem na drodze z Łowicza do Kiernozi
na prostym odcinku drogi stracił panowanie
nad kierownicą i uderzył w przydrożne
drzewo. Wracali z próby przed balem
studniówkowym Mateusza. Na miejsce
zdarzenia przybyła policja, straż i pogotowie
ratunkowe. Do szpitala przewieziono oboje
uczestników wypadku.
dok. na str. 2

z przedstawicielami Ogólnopolskiego
Związku Zawodowego Lekarzy.
Co do dyżurów, dyr. Grabowski ma
jednak nadzieję, że lekarze wyrażą zgodę
na dyżurowanie w ramach kontraktów zewnętrznych, za co szpital chce płacić 50 zł za
godzinę. - Jak tylko będą chcieli dyżurować,
zapłacę im tyle samo, co chciałem lekarzom
zewnętrznym. Do tej pory nie wyrażali na to
zgody, a to wyraz złej woli z ich strony.
Tomasz Kostrzewa z OZZL mówi
jednak, że nie jest mu znana propozycja
dyrektora dotycząca stawki godzinowej za
dyżury. Według niego negocjacje dotyczą
teraz wyłącznie wynagrodzenia za pracę
etatową. Związek nadal stoi na stanowisku,
że specjalista powinien zarabiać 3 średnie
krajowe. Potwierdza jednak propozycję podwyżki od 1 stycznia tego roku w wysokości
1.000 zł dla specjalisty i „ścieżkę dojścia”
do wynagrodzenia w wysokości 3 średnich
krajowych. Gdy żądania te będą spełnione,
będzie można - według niego - rozmawiać
na temat wynagradzania dyżurów.
Ordynatorzy oddziałów szpitala mieli
zamiar spotkać się ze starostą Januszem
Michalakiem i dyrektorem Grabowskim
wczoraj, już po zamknięciu tego numeru NŁ.
Negocjacje z z zespołem negocjacyjnym,
składającym się z przedstawicieli lekarzy,
mają być prowadzone dzisiaj. (mwk)

Zbrodniarze nie są już
Honorowymi Obywatelami Łowicza
Rada Miejska w Łowiczu na
sesji 27 grudnia jednogłośnie
przegłosowała uchwałę o pozbawieniu honorowego obywatelstwa
Bolesława Bieruta i Michała RoliŻymierskiego.

nadaniu tych tytułów 31 maja 1948
roku zdecydowała ówczesna, zdomiO
Dwa śmiertelne wypadki nowana
już w tym czasie całkowicie przez

pod koniec roku

Otóż tylko z zabezpieczeniem oddziału
rehabilitacji w Stanisławowie nie ma
problemu. Na nim pracuje etatowo tylko
2 lekarzy, więc od lat dyżurowali tam lekarze z zewnątrz. Teraz pojawią się tam też
inni lekarze, zatrudnieni przez zewnętrzny
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej.
Pracownicy tego oddziału nie mają nic
przeciwko temu. Niewiele brakowało,
a takie rozwiązanie można byłoby zastosować na pozostałych oddziałach. Dyrektor
uważa jednak, że to sami lekarze z łowickiego szpitala dali odczuć zainteresowanym, że
nie wpuszczą na dyżury „obcych”. W takiej
sytuacji zrezygnowali oni z chęci pracy
w Łowiczu.
Kolejne rozmowy dyrektora ze związkowcami prowadzono 31 grudnia. Jak
relacjonuje ich przebieg dyrektor Grabowski, lekarze zmniejszyli swoje oczekiwania
z 3 średnich krajowych do podwyżki
w wysokości 1.000 zł dla lekarza specjalisty
i gdy wydawało się, że dojdzie do kompromisu, poprosili o przerwę, po której do
porozumienia nie doszło. Dyrektor usłyszał
od lekarzy propozycję, o szczegółach której
nie chce mówić, zanim nie skonsultuje się
z innymi związkami zawodowymi - NSZZ
Solidarność oraz Związkiem Zawodowym
Pielęgniarek i Położnych. W każdej chwili
jest też chętny do kontynuowania rozmów

komunistów, Miejska Rada Narodowa w
Łowiczu. Uzasadniając uchwałę podkreślono, że osoby te dopuściły się czynów niegodnych tego tytułu. Bierut sam zwrócił się
w 1949 roku do władz ZSRR o utworzenie
z Polski kolejnej republiki radzieckiej. Lata
jego rządów to czasy terroru, politycznych

prowokacji, skrytobójstwa i brutalnego
traktowania działaczy opozycyjnych. Około
100 tys. osób trafiło wtedy do więzienia
lub na zesłanie z przyczyn politycznych.
W gronie tym byli żołnierze AK i oficerowie
Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Poza
tym Bierut, mimo że mógł, wielokrotnie nie
korzystał z prawa łaski wobec bohaterów
podziemia, skazanych na podstawie sfabrykowanych oskarżeń lub osób katowanych
w śledztwie.
Z kolei Michał Rola-Żymierski już
czasach II RP był skazany prawomocnym
wyrokiem sądu za malwersacje finansowe.
Jako naczelny dowódca Wojska Polskiego
i minister obrony narodowej PRL był
współodpowiedzialny za prześladowania

żołnierzy podziemia niepodległościowego
i osób cywilnych. Był np. pomysłodawcą
specjalnie utworzonych dla więźniów
politycznych obozów izolacyjnych. Jeden
nich powstał np. pod Lubartowem, a trafiło
do niego ponad 500 oficerów i podoficerów
Wojska Polskiego, należących wcześniej
do AK. Podpisywał też wiele wyroków
śmierci.
Do uchwały Rady Miejskiej doszło w następstwie artykułu w Nowym Łowiczaninie
z września 2007, w którym ujawniliśmy
fakt, iż te dwie osoby nadal mają tytuły Honorowych Obywateli naszego miasta - mimo
iż łowicki samorząd miał już kilkanaście lat
na unieważnienie tych kompromitujących
miasto uchwał.
(mwk)

Łowickie kolędowanie w katedrze

W

niedzielę 6 stycznia o godz. 10.30
w katedrze wystąpi z koncertem
tradycyjnych kolęd i pastorałek zespół „Koderki” działający przy Łowickim
Ośrodku Kultury. Towarzyszyć mu będzie
kapela ludowa. Wstęp wolny.
(mak)
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Podrzucił śmieci do kontenera
Zdjęcie przedstawiające człowieka
wyrzucającego śmieci z dostawczego busa do kontenera na os. Bratkowice w Łowiczu przesłał nam drogą
elektroniczną nasz stały czytelnik.

C

ały samochód mieli wyładowany śmieciami, wyładowywało go dwóch mężczyzn. Podjechałem samochodem i zrobiłem im zdjęcie. Nie dyskutowałem z nimi
- mówił świadek zdarzenia w rozmowie
z nami. - Krew mnie zalała. To złodziejstwo
normalne. Świeżo opróżniony kontener został praktycznie zapełniony.
Prezes Zakładu Oczyszczania Miasta
Jerzy Igielski bardzo ucieszył się, gdy mu
powiedzieliśmy, jakim zdjęciem dyspo-

nujemy i że zostanie ono u nas opublikowane. Podrzucanie śmieci do kontenerów
przeznaczonych dla mieszkańców łowickich osiedli przez osoby spoza nich to bardzo poważnym problem. Od lat walczy
z tym zjawiskiem, niestety dotąd bezskutecznie. - Kupiłem już kamerę, którą staram
się ze sobą wozić. Dotąd jednak nie udało mu się doprowadzić do ukarania choćby jednej osoby podrzucającej śmieci. Sam
niewiele mogę zrobić. Nie mam możliwości
wylegitymowania osoby, która podjeżdża do
kontenera. Zawsze ci ludzie mówią, że są
z tego osiedla...
Jest jednak pewien, że problem jest
poważny, bo lokatorów w ŁSM ubywa,
a śmieci z roku na rok przybywa, zaś spół-

dzielnia płaci zakładowi, rozliczając się ryczałtem za statystycznego mieszkańca.
Śmieciami spoza osiedli zapełniają się
najczęściej kontenery ustawione w miejscach, do których łatwo dojechać samochodem. Inny problem, z jakim boryka się
ZOM, to zapełnianie koszy ulicznych całymi reklamówkami śmieci wynoszonych
ze sklepów lub mieszkań. Pewni jesteśmy,
że inni nasi czytelnicy też nie zgadzają
się na podrzucanie śmieci przez cwaniaków do cudzych pojemników, więc prosimy o zdjęcia, jeśli ktoś taką scenę zauważy. Będziemy publikować, a zdjęcie
stanie się - mamy nadzieję - dowodem
w postępowaniu.
(mwk)

dok. ze str. 1

Dwa śmiertelne wypadki
pod koniec roku

K

ierujący miał ogóle potłuczenia i złamany obojczyk, pasażerka miała ciężkie obrażenia ciała - w wyniku których zmarła.
Policja nie wypowiada się jednoznacznie
na temat przyczyn wypadku, ale tego dnia na
drodze utworzyła się cienka warstwa lodu,
która sprawiła, że warunki jazdy były wyjątkowo trudne, wymagające szczególnie
odpowiedzialnej, powolnej jazdy.
Potwierdzały to inne zdarzenia, w których interweniowała Państwowa Straż Pożarna z Łowicza. Tego dnia około godz.
13.45 w miejscowości Brodne Towarzystwo w gminie Kiernozia z drogi wypadło
i dachowało Audi A4 kierowane przez Beatę K. Kierująca nim wyszła ze zdarzenia
bez widocznych obrażeń, ale pogotowie zabrało ją na obserwację do szpitala. Również
tego dnia około godz. 15 Fiat Brava wpadł
do rowu w Karnkowie w gminie Chąśno.
Straż wzywana była też do Chąśna, gdzie
około godz. 16 do rowu wpadł Fiat 126p.
Uczestnikom obu tych zdarzeń na szczęście nic się nie stało.
Pogrzeb Joanny odbył się w ostatnią niedzielę. Pożegnali ją również koledzy i koleżanki z II Liceum Ogólnokształcącego im.
M. Kopernika w Łowiczu, w którym uczyła się w pierwszej klasie.

Aresztowany sprawca
śmiertelnego wypadku
Sprawca śmiertelnego wypadku, do którego doszło następnego dnia, 28 grudnia,
o godz. 7 w Reczycach w gminie Domaniewice, 25-letni kierowca Fiata 126p, Marcin
M. z gminy Łyszkowice, został 30 grudnia

Gmina Zduny

To zrobił ten człowiek, z tego samochodu. Zdjęcie zrobione 27 grudnia.

kronika
policyjna
n 28 grudnia o godzinie 13.55 na ulicy
Stanisławskiego w Łowiczu jadący samochodem osobowym marki Volkswagen Golf
20-letni Piotr J. z powiatu łowickiego potrącił
77-letnią Wandę Z., która nagle weszła na
jezdnię w miejscu niedozwolonym. Poszkodowana została odwieziona do szpitala w Łowiczu z podejrzeniem wstrząśnienia mózgu.
Uczestnicy wypadku byli trzeźwi.
n 28 grudnia około godziny 22 patrol
policji zatrzymał 17-letniego Pawła N. z Łowicza, który wespół z innymi nieustalonymi
dotąd sprawcami uszkodził łącznie 14 paneli
sufitowych i dwie szyby w oknach na terenie
dworca PKP Łowicz Główny. Wartość strat
oszacowano na około 350 złotych.
n 29 grudnia policja otrzymała zgłoszenie
kradzieży z włamaniem do sklepu w centrum
Bielaw. Nieznani sprawcy ukradli pieniądze
w kwocie około 1.500 złotych, talony sklepowe i szuflady od kas fiskalnych o łącznej
wartości około 2.500 złotych.
n 29 grudnia około godziny 13 policja
otrzymała zgłoszenie kradzieży dwóch radioodtwarzaczy CD z otwartego samochodu
marki Volkswagen Jetta pozostawionego
na niestrzeżonym parkingu przy osiedlu
Noakowskiego w Łowiczu. Łączne straty
zostały oszacowane na około 500 złotych.
Do kradzieży mogło dojść poprzedniego
dnia około godziny 21.
n 29 grudnia o godz. 22.45 policja
otrzymała zgłoszenie zarysowania drzwi
samochodu marki Daewoo Nexia, który był

zaparkowany na osiedlu Bratkowice w Łowiczu. Poszkodowany mieszkaniec Łowicza
oszacował straty na około 1 tysiąc złotych.
n 30 grudnia o godz. 20.35 na Starym
Rynku w Łowiczu nieznani sprawcy wybili
szybę w witrynie sklepowej. Poszkodowany
oszacował stratę na około 500 złotych.
n 30 grudnia około godziny 21.20 na
Nowym Rynku w Łowiczu nieznani sprawcy
uszkodzili szybę i drzwi wejściowe do prywatnego lokalu. Poszkodowany oszacował
straty na około 1 tysiąc złotych.
n 30 grudnia na osiedlu Noakowskiego
w Łowiczu nieznani sprawcy otworzyli
w samochodzie Fiat 126p drzwi od strony
pasażera i ukradli z wnętrza samochodu
radioodtwarzacz, koło zapasowe, lewarek,
trójkąt odblaskowy o łącznej wartości około
400 złotych.
n 1 stycznia 2008 o godz. 11.45 w Droguszy nieznani sprawcy ukradli wałek przekaźnika mocy o wartości około 550 złotych na
szkodę mieszkańca gminy Bielawy.
n 1 stycznia o godz. 13.10 policja została
poinformowana o uszkodzeniu kłódki na
skrzynce z ofiarami od wiernych w kościele
u sióstr bernardynek w Al. Sienkiewicza
w Łowiczu. Ze skrzynki zginęło około
300 złotych.
n 1 stycznia około godziny 14.50 na ul.
Łęczyckiej w Łowiczu nieznany sprawca
próbował przemocą odebrać telefon komórkowy marki Sony Ericsson K-310 o wartości
około 250 złotych na szkodę 16-letniej
mieszkanki Łowicza.
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

tymczasowo aresztowany na dwa miesiące. Fiat 126p kierowany przez Marcina M.
potrącił jadącego rowerem z mlekiem do
punktu skupu ,55-letniego Kazimierza B. Ze
wstępnych ustaleń policji wynika, że sprawca wypadku nie dość, że był pijany i nie miał
uprawnień do kierowania samochodami, to
jeszcze nie udzielił pomocy poszkodowanemu i dopiero po przemyśleniu, po około godzinie, wrócił na miejsce wypadku.
Do wypadku doszło na prostym odcinku drogi około godziny 7 rano. Według policji Marcin M. po potrąceniu rowerzysty
zatrzymał się, przerażony tym, co się stało,
odrzucił rower na pobocze, na którym leżał
potrącony i odjechał. Wrócił na miejsce zdarzenia po około godzinie. Wtedy w miejscu
wypadku zatrzymał się inny, przypadkowy
kierowca. Marcin M. powiedział mu, że najechał na rower leżący na drodze. Okazało
się, że Marcin M. był pod wpływem alkoholu. Badanie wykazało ponad pół promila
alkoholu w jego organizmie. Pobrana została również krew do badania od nieżyjącego
rowerzysty. W wyniku wypadku rowerzysta doznał wielonarządowych obrażeń ciała (m.in. obrażeń czaszkowo-mózgowych
i otwartego złamania lewego podudzia), na
skutek których, pomimo prób reanimacji
w szpitalu, zmarł.
Za spowodowanie śmiertelnego wypadku w stanie nietrzeźwości grozi kierowcy
Fiata do 12 lat pozbawienia wolności. - Być
może temu człowiekowi można było uratować życie, gdyby nie leżał prawie godzinę
na mrozie. Takie postępowanie młodych kierowców jest gorzej niż naganne - powiedział
nam naczelnik Sekcji Ruchu Drogowego
podinspektor Leszek Okoń.
(mak)

Bezpłatne szkolenia
dla ogrodników

I

nstytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa
w Skierniewicach organizuje
w styczniu bezpłatne szkolenia
dla rolników z zakresu produkcji
integrowanej, czyli nowoczesnych
metod upraw łączących w sobie
elementy rolnictwa uprzemysłowionego
i ekologicznego. Szkolenia odbywać
się będą w ŁODR Bratoszewice w
dwóch terminach: 10 -11 stycznia
(integrowana produkcja roślin
sadowniczych), 14-15 stycznia
(integrowana produkcja warzyw
uprawianych w gruncie). Wykłady
rozpoczynają się o godz. 9. Informacje:
042/719-89-28.
(ljs)

Złapali pijanego kierowcę po pościgu
Osiemnastoletniego kierowcę
Skody Felicia, Marcina S. z powiatu
gostynińskiego, zatrzymali po kilkuminutowym pościgu policyjnym
Polonezem policjanci z Ogniwa Prewencji Kryminalnej w Zdunach.

O

kazało się, że kierowca nie zatrzymał się do kontroli, ponieważ był pod
wpływem alkoholu i uciekając chciał uniknąć kary. Następnego dnia okazało się, że
kierowca miał jeszcze jeden powód, żeby
uciekać przed policją: Skoda Felicia o wartości około 4 tysięcy złotych została bowiem skradziona w Lubikowie w gminie
Sanniki.
Policjanci zamierzali zatrzymać Skodę
do rutynowej kontroli około godziny 1.20
w nocy z 30 na 31 grudnia ubiegłego roku

Dostał paczkę
żywnościowo-narkotykową
W sylwestrowe popołudnie,
31 grudnia ubiegłego roku, 25-letni
więzień osadzony w łowickim Zakładzie Karnym, Janusz R., miał dostać paczkę żywnościową od znajomych.

dana. Oprócz jedzenia i zwykłych prezentów zawierała bowiem narkotyki - ponad
25 gramów marihuany w dziewięciu osobnych paczuszkach. O znalezieniu narkotyków w paczce przeznaczonej dla więźnia
poinformowana została Komenda Powiatowa Policji w Łowiczu, która wszczęilkanaście minut po godzinie 15 została ła postępowanie zmierzające do ustalenia
ona jednak zatrzymana przez funkcjo- nadawcy paczki.
(mak)
nariuszy więziennych i nie została mu wy-

K

w okolicach Wiskienicy w gminie Zduny.
Zamierzali nie tylko spytać o cel podróży o tak późnej porze, ale również rutynowo skontrolować trzeźwość kierowcy. Ten
jednak wcale nie zatrzymał się do kontroli
i przy policyjnym radiowozie jeszcze bardziej wcisnął pedał gazu. Policjanci natychmiast wsiedli do służbowego, oznakowanego Poloneza, załączyli sygnalizację świetlną
i ruszyli w pościg za Skodą. Przez radio poinformowali Komendę Powiatową Policji
w Łowiczu o prowadzonym pościgu. Dyżurny oficer z łowickiej KPP już zamierzał
organizować pościg i powiadamiać o uciekinierze ościenne jednostki policji, jednak
ten sam zrezygnował z ucieczki w okolicach
Luszyna. Okazało się, że 18-letni kierowca w powietrzu wydychanym z płuc miał
(mak)
0,49 mg/dm3 alkoholu.
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To był chyba ostatni
bal w szkole Bednarach

Ubiegłotygodniowy
artykuł w NŁ o odwołaniu
balu sylwestrowego
w łowickiej
Szkole Podstawowej nr 3,
znalazł swoją
kontynuację.

P

rzypomnijmy, że bal, pieniądze z organizacji którego przeznaczone miały
zostać na działalność Szkolnego Klubu
Sportowego, musiał zostać odwołany, gdyż
w myśl ustawy o wychowaniu w trzeźwości
w placówkach takich jak szkoły nie można
organizować imprez z alkoholem. W sprawie tej interweniowało łódzkie kuratorium
oświaty, które otrzymało donos podpisany: „rodzic”.
Po ukazaniu się tego artykułu, do naszej
redakcji zadzwonił anonimowy czytelnik,
mówiąc, że bal sylwestrowy, na którym
podawany będzie alkohol, odbywa się też
w Szkole Podstawowej w Bednarach.
Wiele osób, w tym związanych ze szkolnictwem, ma wątpliwości co do trafności
przepisu pochodzącego z roku 1982. Niektórzy interpretują to tak, że imprez z alkoholem nie wolno organizować wtedy, gdy
w szkole przebywają dzieci. Chyba temu
należy przypisać, że przez lata regularne
sylwestry organizowano w wielu szkołach gminy Nieborów, jak i na terenie innych gmin.
Sylwester w SP Bednary odbył się, bo
było za późno, aby go odwoływać. Wójt

Andrzej Werle dowiedział się o tym, że
w SP Bednary organizowany jest sylwester dopiero 31 grudnia, po telefonie jednego z mieszkańców do Urzędu Gminy.
- Można różnie patrzeć na te przepisy, ale
gdybym wiedział o sprawie wcześniej, sylwester zostałby odwołany - mówi. - Rozmawiałem w tej sprawie z dyrektorką szkoły, jednak ona tłumaczy, że na odwołanie
jest zbyt późno, wszystko zostało już przygotowane, na imprezę stawić się ma 75 par
(rozmowy prowadziliśmy w poniedziałek
przed imprezą sylwestrową - przyp. red.). W takiej sytuacji uczuliłem panią dyrektora, aby na stołach nie było alkoholu. Aby
ograniczyć się do symbolicznego toastu dodaje wójt.
Dyrektor szkoły Krystyna Multan tłumaczy nam, że w całej tej imprezie alkohol ma
najmniejsze znaczenie. Informacja o balu
sylwestrowym nie była nigdzie ogłaszana,
nie chodzi w nim o zarobienie pieniędzy. Bal organizuje od lat rada rodziców - mówi. Różne są przyczyny czekania z wymianą dowodów na ostatnią dosłownie chwilę. Może ktoś na przykład lubi zatłoczo- Tak naprawdę jest to kameralna, zamknię- ne korytarze. Nastroje wśród oczekujących 31 grudnia na to nie wskazywały.
ta impreza, na którą członkowie rady rodziców zapraszają swoich dobrych znajomych.
Alkohol jest traktowany naprawdę symbolicznie. Nie miało nigdy miejsca żadne pijaństwo, bo nie o to przecież w takich imprezach chodzi - zastrzega.
około 20 grudnia. Jednak dopiero ostatKolejkowicze nie byli zresztą zbyt rozWygląda jednak na to, że jest to już dru- O gorących godzinach
nie dni przyniosły prawdziwą nawałnicę. mowni. - Niektórym nerwy puszczają ga szkoła - po SP 3 - w której tradycja syl- w Urzędzie Miejskim
W piątek 28 grudnia obsłużonych zostało mówi nam pani Zofia. - Jesteśmy z piątkowestrowych bali odejdzie w zapomnienie.
od 180 do 200 osób. Trzydziestka, mimo wej listy i grupka panów podejrzewała nas
w
Łowiczu,
do
którego
Po prostu ktoś przypomniał sobie o dyskucałodniowego czekania, odejść musiała jakiś czas temu, że stoimy dla kogoś za piesyjnym przepisie, na który do tej pory przy- na ostatnią chwilę
z niczym. Urzędnicy sporządzili jednak niądze - mówi z pobłażliwym uśmiechem.
mykano oko.
wnioski o nowe dowody listę tych osób i w poniedziałek 31 grud- Urząd nie ma jeszcze dokładnych da(wcz)
nia byli oni przyjmowani naprzemiennie nych, ile osób nie zdążyło złożyć wnioosobiste chciało złożyć
z osobami, które przyszły złożyć wnioski sków o dowody do końca roku. Wstępne
kilkaset osób, pisze
wyliczenia mówią jednak, że jest to około
po raz pierwszy.
Wojciech Czubatka.
W poniedziałek funkcjonowały bo- 600 osób. Ostatniego dnia, czyli w poniewiem trzy kolejki: nowych interesantów, działek, stawiło się najwięcej interesantów
- Pani z której kolejki?
osób z piątkowej listy i trzecia, w które sta- czekających na ostatnią chwilę. Tego dnia
przedstawiciel producenta - firmy Fuji- Ja powinnam teraz wejść, mąż od pią- li mieszkańcy w celu odebrania nowych obsłużono grubo ponad 200 osób.
non - w Polsce, dostarczyła do Łowicza
A przecież wymiana dowodów prowadokumentów, złożenia podpisu itd. Osowózek endoskopowy oraz diatermię en- tej stoi.
- To proszę wyjść jeszcze na moment, aż by w sprawach meldunkowych wchodzi- dzona jest od dłuższego czasu. Ratusz ordoskopową, czyli urządzenie do podnieganizował nawet dwukrotnie weekendosienia temperatury tkanek w czasie wyko- tę pierwszą panią obsłużymy. Nie jesteśmy ły bez kolejki.
w stanie przyjąć wszystkich naraz.
Dlaczego aż tyle osób czekało z wymia- we akcje przyjmowania wniosków - jedną
nywania zabiegu.
Takie sceny i takie dialogi rozgrywały ną na ostatnią chwilę? - Zaniedbanie - po- w grudniu, drugą w listopadzie. I jak mówi
Niestety, jeden nowy kolonoskop nie rozwiązuje problemów szpitala związanych ze się w wydziale spraw obywatelskich łowic- wiedziała nam krótko, acz treściwie, jedna nam naczelnik wydziału spraw obywatelsprzętem do diagnostyki. Niedawno awarii kiego ratusza w ostatnim dniu roku - w po- z pań. Inna - pani Barbara - mówi żartobli- skich Edyta Fabijańska, podczas tych akuległ kolonoskop, którym do tej pory dyspo- niedziałek 31 grudnia. Zbyt wielu bowiem wie, że to przez kolejki u fotografa i fryzje- cji wcale nie było tłoczno - jakieś 30 osób
nował szpital, i gastroskop. Gastroskop po mieszkańców zdecydowało się czekać ra (chodzi o wykonanie zdjęcia do dowodu, dziennie.
W ostatnim dniu przyszło natomiast aż
ostatniej awarii został już naprawiony, choć z wymianą dowodów dosłownie na ostat- na którym kobieta z nową fryzurą będzie się
lekarze bardzo obawiają się o to, jak długo nią chwilę. Urząd przyjmował dokumenty dobrze prezentować). Po chwili poważnie- tyle osób, że trzeba było uruchomić trzeod 8.00 rano do 16.00. Wzmożony napływ je jednak i dodaje, że wcześniej była chora cie stanowisko.
będzie można na nim pracować.
dok. na str. 4
(mwk) interesantów urzędnicy zaobserwowali już i nie mogła przyjść do urzędu.

W kolejce tuż przed sylwestrem

Medyczny sprzęt pracuje
Łowicki szpital korzysta
już z koloskopu - urządzenia
do diagnozy chorób jelita
grubego - o zakupie którego
zdecydowała przed 2 miesiącami
Rada Miejska. Oficjalne
przekazanie kolonoskopu
do szpitala miało miejsce
21 grudnia. Ale o wymianę
aż proszą się i inne urządzenia.

M

iasto w znaczący sposób pomogło szpitalowi. Oprócz kolonoskopu firma Endo Elektonik z Kań
w okolicach Brwinowa, bezpośredni

Dzielili się opłatkiem w Bąkowie
Najpopularniejsze kolędy
i pastorałki zaśpiewał w minioną
niedzielę 30 grudnia dziecięcy
zespół Bąkowska Barka
działający przy parafii
św. Mikołaja w Bąkowie
Górnym.

W

ystęp odbył się po mszy świętej,
w czasie spotkania opłatkowego dla
około 60 starszych, chorych i samotnych mieszkańców parafii na sali domu parafialnego. Dzieci przygotowała do występu kierująca zespołem łowiczanka Karina
Sędkowska.
Obok dzieci z zespołu i osób starszych,
w spotkaniu udział wzięła także młodzież
z działających przy kościele grup oraz osoby w średnim wieku - członkowie koła
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Łowickiej, które od kilku lat działa
przy parafii.
Proboszcz, ks. Andrzej Gałaj, w czasie
spotkania z zadowoleniem podkreślił, patrząc na salę, że tak jak w każdym domu

święta spędza się w gronie rodzinnym, tak
udało się to przenieść na grunt parafii.
Po wysłuchaniu kolęd i Słowa Bożego wygłoszonego przez proboszcza parafianie podzielili się opłatkiem i zasiedli
do suto zastawionych stołów, na których
znalazły się zimne i ciepłe napoje, żurek,
kanapki oraz ciasta. W czasie posiłku znalazł się czas na wspólnie śpiewanie kolęd
i pastorałek.
Prezes parafialnego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Maria Surma poinformowała nas, że było to już trzecie takie spotkanie zorganizowane przez koło. Co roku
obserwuje się, że zaproszone osoby biorą w nim chętnie udział, zadowolone, że
mogą spotkać się w świątecznej atmosferze
w szerszym gronie swoich znajomych i że
pamięta się o nich w czasie świąt.
(tb)
Dzieci z Bąkowiskiej Barki zaśpiewały
w niedzielę dla osób starszych i chorych w czasie parafialnego spotkania
opłatkowego.
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Sala gimnastyczna,
filia GOK i centrum sportowe

Projekt budżetu gminy Nieborów
na rok 2008 przedstawiono radnym
na ostatniej w starym roku sesji,
28 grudnia. Na razie radni zapoznali
się jedynie z treścią projektu, natomiast budżet uchwalony ma zostać
na sesji 25 stycznia.

W

śród planowanych na ten rok zadań
inwestycyjnych priorytetem jest drogownictwo, choć największa jednostkowa pula pieniędzy przeznaczona będzie na

kontynuację rozbudowy filii GOK w Bobrownikach.
Za 250 tys. zł przebudowana zostanie
droga w Bednarach biegnąca za szkołą
w kierunku tzw „Kolonijki”. Kolejne
250 tys. zł kosztować będzie przebudowa
dwóch dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Nieborowie Wschodnim. Na dokumentację na przebudowę drogi w Mysłakowie (przy sklepie) zaplanowano 20 tys. zł.
200 tys. zł kosztować będzie przebudowa drogi od szkoły do wsi w Dzierzgów-

ku, budowa chodnika od szkoły w kierunku kościoła w Bełchowie kosztować ma
z kolei 80 tys. zł. Dokumentacja na przebudowę drogi w Bednarach Wsi kosztować
będzie 15 tys. zł.
Zakup wiat przystankowych to koszt
40 tys. zł. Staną one przy Szkole Podstawowej w Bednarach i Gimnazjum w Kompinie. Przebudowa przystanku PKS w Nieborowie kosztować ma natomiast 50 tys. zł
- stary, szpecący otoczenie przystanek zostanie rozebrany, w jego miejsce postawio-

ny zostanie nowy - pasujący stylistyką do
zabytkowego otoczenia.
55 tys. zł zaplanowano na budowę oświetlenia ulicznego w Dzierzgówku, dwa razy
po 20 tys. zł na dwie linie oświetlenia w Bobrownikach i 13 tys. na oświetlenie w Mysłakowie. 10 tys. kosztować będzie oświetlenie w Bednarach, przy drodze od stacji
PKP na tzw. graniczce.
Rozbudowa i remont strażnicy OSP
w Nieborowie to koszt 150 tys. zł. 15 tys.
zł kosztować ma wyposażenie placu zabaw
(huśtawki, zjeżdżalnie itp.) przy SP Bednary, kolejne 15 tys. wyposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Bełchowie.
Wymiana okien w SP Bednary kosztować ma 218 tys. zł, a budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Kompinie
150 tys. zł. Prace prowadzone mają być
przy pozyskaniu pieniędzy zewnętrznych.
Sala o wymiarach 18 x 36 m3 powstanie na
placu za szkołą. Całkowity koszt budowy
zamknąć się może w kwocie 2 mln zł.

Budowa krótkich odcinków sieci wodociągowej z przyłączami w Nieborowie Osiedlu i Mysłakowie kosztować ma
90 tys. zł, a rekonstrukcja studni głębinowej
w Nieborowie 50 tys. zł.
Kupno zestawu komputerowego dla
Urzędu Gminy to koszt 3,5 tys. zł. Rozbudowa i przebudowa filii GOK w Bobrownikach to koszt 758 tys. zł. Gmina będzie
chciała pozyskać na ten cel pieniądze z zewnątrz. Jest to kontynuacja prac z ubiegłego roku. Mury już stoją, a prace zakończyć
się mają do 30 listopada.
Na modernizację boisk sportowych
w Bełchowie i Bednarach przeznaczono
66 tys. zł z pieniędzy z puli przeciwdziałania alkoholizmowi. 100 tys. zł przeznaczono na dokumentację i prace przygotowawcze dla stworzenia centrum sportu
i rekreacji w miejscu obecnego boiska
w Nieborowie. Na ten cel gmina także
szukać zamierza zewnętrznych pieniędzy.
(wcze)

Ile za obiad w szkole
Radni gminy Nieborów
ustalili 28 grudnia zasady
korzystania ze stołówki
szkolnej w Dzierzgówku.
adni prawie jednogłośnie, bo tylko Jarosława Papuga wstrzymał się od głoR
su, uchwalili, że uczniowie od stycznia
2008 roku będą płacić za obiad 4 zł, a pracownicy tej placówki 5,30 zł. O jak najszybsze rozwiązanie tej sprawy wnioskowała pani Renata Florczak, kierownik
administracyjny wszystkich szkół w gminie Nieborów. Postulowała, aby nie odkładać uchwały, jak chciał Jarosław Papuga,
bo wówczas stołówki, bez uchwalenia takiej uchwały, będą musiały chwilowo zawiesić swoją działalność.
Tego dnia ustalono także cenę za obiady
w przedszkolach w Bełchowie, gdzie staw-

ka dzienna wynosić będzie 4 zł (za 3 posiłki)
i w Nieborowie - 3 zł (za 2 posiłki). Uchwałę tę radni przyjęli jednogłośnie.
O zmiany budżetu gminy wnioskowała skarbnik, pani Sobczak, m.in. w sprawie
zwiększenia środków finansowych na rzecz
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
realizującego projekt wspomagania mieszkańców w zdobywaniu wykształcenia, którego wnioski były przyjmowane do końca
2007 roku. Postulowała także zwiększenie
wydatków na oświatę. Po wysłuchaniu pani
Sobczak radni jednogłośnie przyjęli zmianę i zwiększenie planowanego budżetu jeszcze o 28 tys.
Na koniec obrad wójt oraz przewodniczący Rady Gminy poinformowali o realizowanych swoich zadaniach w okresie między sesjami, potem zaś swoje interpelacje
i zapytania do zebranych radnych i wójta
mogli kierować sołtysi.

Pieniądze przeciwalkoholowe nadal do wydania
Laureaci (od prawej) Aleksandra Tomaszkiewicz, Adrian Wardziak i Aneta Kołaczyk z kl. I c wraz z organizatorką konkursu Ewą Więcek.

Prawie wszystko o Harrym

Ewa Więcek, bibliotekarka w Gimnazjum nr 2 w Łowiczu, sama opracowała i przygotowała konkurs dotyczący znajomości treści szóstego
tomu książki o Harrym Potterze - Harry Potter i Książę Półkrwi.

U

czestnicy musieli odpowiedzieć na
114 pytań (pytania wyboru, bądź też
należało udzielić poprawnej odpowiedzi) oraz rozwiązać krzyżówkę skła-

dającą się z 10 pytań i podać wynikające
z niej hasło.
Konkurs zorganizowany 19 grudnia cieszył się dużym zainteresowaniem. Wzięło w nim udział 20 konkursowiczów
z klas I, II i III. Uczniowie mięli 45 minut na rozwiązanie testu. Pierwsze miejsce zajęła uczennica klasy I C Aneta Kołaczyk, zdobywając 184 punkty
na 190 możliwych. Drugie miejsce zajął
Adrian Wardziak z II B (181,5/190pkt).

Trzecie miejsce ex aequo zajęły dwie uczennice, zdobywając każda po 180 punktów. Są
to: Anna Mucha z klasy II C oraz Aleksandra Tomaszkiewicz z I A.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają
w piątek 4 stycznia dyplomy, a zwycięzcy
dodatkowo nagrody książkowe. Z okazji
konkursu została również przygotowana
gazetka tematyczna o przygodach małego
czarodzieja oraz jego przyjaciołach.
(gweg)

Łyszkowice

Kamery podejrzą, co na przystanku
wastowany - powiedział nam wójt gminy
Łyszkowice Włodzimierz Traut.
Kamera, która będzie obserwowała znajdujący się bezpośrednio naprzeciwko budynku Urzędu Gminy murowany przystanek,
zostanie zainstalowana na piętrze urzędu.
Obraz z kamery będzie całodobowo i bez
przerwy zapisywany w postaci cyfrowej na
dysku systemu kamer. Będzie istniała możreszcie przystanek będzie wykorzy- liwość odtworzenia nagrań nawet sprzed
stywany do tego, po co został wy- miesiąca. - W razie potrzeby będziemy udobudowany i nie będzie ciągle de- stępniali nagrania policji, a komendant już

Montowany na Urzędzie Gminy
w Łyszkowicach zestaw kamer monitoringu wizyjnego będzie nagrywał wszystko to, co się dzieje wokół
budynku i na parkingu, ale również
okolice często niszczonego przystanku autobusowego w centrum
tej miejscowości.

W

będzie wiedział, co z nimi zrobić - zapowiada
wójt. Podobnego rodzaju monitoring wizyjny jest już w części zamontowany w szkole podstawowej i gimnazjum w tej miejscowości - o czym pisaliśmy w poprzednim
numerze Nowego Łowiczanina. Aktualnie
w szkole i przed nią działa łącznie osiem kamer, a zainstalowanych w ciągu kilku najbliższych tygodni będzie kolejnych osiem.
System monitoringu kosztował 15 tysięcy
złotych, z czego 80 procent kwoty przekazało Ministerstwo Edukacji Narodowej. (mak)

N

iezrealizowana w 2007 roku kwota wydatków budżetowych przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 7.549 złotych,
została na ostatniej sesji Rady Gminy Łowicz przeniesiona do wydatków planowa-

nych na obecny rok. Z uwagi na fakt, że są
to tzw. wydatki naznaczone, nie mogą być
przeznaczone na inne cele i zgodnie z zapisem w uchwale powinny być wydane w terminie do 30 czerwca 2008 roku.
(mak)

dok. ze str. 3

W kolejce tuż przed sylwestrem

S

tare dowody ważne są co prawda do
31 marca, jednak pod warunkiem,
że do końca roku złoży się wniosek
o nowy dowód. W poniedziałkowej kolejce
niektórzy pocieszali się co prawda, że będzie można składać wnioski także po Nowym Roku, jednak tak naprawdę nikt nie
był pewien, czy stary dowód będzie wtedy ważny. A na nowy, już teraz, czeka się
1,5 miesiąca.
Za posiadanie nieważnego dowodu osobistego po 31 marca grożą poważne sankcje karne. Jest to kara grzywny od 20 zł do
5 tys. zł albo kara pozbawienia wolności
do 1 miesiąca. - O rodzaju bądź wysokości
kary decyduje sąd, nie my - mówi naczelni
wydziału spraw obywatelskich. - Czytałam
co prawda w Internecie informację, że rząd
nie zamierza tych kar stosować, są to jednak tylko doniesienia medialne, natomiast
żadnych wiążących poleceń w tej sprawie
nie mamy - dodaje.
- Osoby, które nie wymienią dowodu do
31 marca, narażają się też jednak na poważny stres - kontynuuje naczelniczka. -

Nie będą mogły załatwić bowiem żadnej
sprawy, począwszy od wzięcia kredytu na
telefon komórkowy, aż po kupno czy sprzedaż mieszkania.
Jak to wyglądało w sąsiednich gminach?
W Bolimowie wymiana dowodów poszła
dosyć sprawnie. W piątek urzędnicy doświadczyli napływu największej liczby interesantów, jednak wielkich kolejek nie było.
Podobnie w poniedziałek. Według danych
z piątku w gminie pozostało do wymiany
mniej niż 100 dowodów osobistych, z czego pewna grupa osób przebywa na przykład za granicą, a dokumenty trzeba składać osobiście.
Wielkich kolejek nie było też w Urzędzie Gminy w Łyszkowicach. Co prawda w ostatnich dniach przyszło trochę
więcej ludzi, jednak w minionym czasie
zdarzały się dni kiedy interesantów bywało więcej. Tyle że urząd pracował także
w ostatnią sobotę 29 grudnia. Wójt Włodzimierz Traut nie widział w poniedziałek sensu przedłużania godzin pracy urzędu dla opieszałych interesantów. (wcz)
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Jak dyskutowano o miejskim budżecie
W poprzednim numerze
NŁ pisaliśmy o przyjętym
budżecie miasta na rok 2008:
o tym, że na inwestycje
Rada Miejska przeznaczy
aż 34,5% tegoż budżetu, że
wśród proponowanych przez
burmistrza przedsięwzięć
jest m.in. budowa drogi przez
Błonia, że radni poparli projekt
aż 19 głosami. Sesja Rady
Miejskiej odbywała się jednak
w chwili, gdy już zamykaliśmy
numer, więc nie było czasu,
by zrelacjonować dyskusję
na sesji. Czynimy to dziś.

B

urmistrz Krzysztof Kaliński podkreślał na sesji 27 grudnia, że budżet na
2008 rok to budżet inwestycyjnego przyspieszenia. Są w nim zaplanowane aż
44 inwestycje. - Budżet jest wyjątkowy, bo zły
- odpierał jeden z niewielu radnych opozycyjnych Ryszard Szmajdziński, zarzucając burmistrzowi lekceważenia radnych spoza koalicji oraz zbyt duże w jego ocenie planowane
zadłużenie - szacowane na 25,7 mln zł.
Zdaniem Szmajdzińskiego z niektórych
inwestycji miasto powinno zrezygnować,
bo zbyt duże jest ryzyko wzrostu cen kredytów. Krytykował też planowaną na przyszły
rok spłatę zobowiązań, która wynieść ma
7,8 mln zł. Dziwił się, że w Ośrodku Sportu
i Rekreacji zaplanowano wzrost dochodów
o 80 tys. zł z pływalni, a nie przewidziano
wzrostu dochodu ośrodka z wynajmu zmodernizowanego właśnie stadionu. Złożył
wniosek o zaplanowanie wzrostu dochodu
z tego najmu o 80 tys. zł i przeznaczenie tej
kwoty na rozbudowę i modernizację schroniska dla zwierząt (30 tys. zł) oraz na prace
koncepcyjno-planistyczne budowy bulwaru
nad Bzurą w Łowiczu (50 tys. zł).
Radny Robert Wójcik, zabierając głos
uznał, że niedoszacowano wpływów
z podatków od nieruchomości w związku ze wzrostem stawek podatku. Wnioskował o zwiększenie ich o łączną kwotę
500 tys. zł i zmniejszenie wydatków w ratuszu o 100 tys. zł.
150 tys. zł miałoby być według niego
przeznaczone na remont odcinka ul. Powstańców prowadzącego do Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 3, Specjalnego

w indykatywnym programie dotyczącym
parku Błonie, między ul. Mostową a Zamkową planowany jest chodnik na wale przy
Bzurze o szerokości 3 m oraz miejsce na
ustawienie ławek - czyli byłby on budowany w ramach owej dużej inwestycji na Błoniach - tak więc nie ma potrzeby tworzenia
odrębnego opracowania.
Naczelnik Wydziału Spraw Komunalnych Paweł Gawroński mówił z kolei, że
boczna droga od ul. Powstańców nie jest
miejska, lecz należy do Skarbu Państwa
i pozostaje w zarządzie Starostwa Powiatowego, więc inwestowanie na niej nie jest
możliwe.
O zwiększonych dochodach z OSiR mówił dyrektor Zbigniew Kuczyński. Plan
zwiększenia dochodów z basenu powstał
po 3 miesiącach prowadzenia szkółki pływania. W przypadku boiska nie ma podstaw
do szacunków. W styczniu wykonane ma
być jego oświetlenie, więc korzystać będzie
można zeń dopiero od lutego. - Czas pokaże, ile będzie wolnych godzin na wynajęcia
komercyjne. To duże ryzyko szacować te dochody. Dodał też, że i tak wszystkie dochody OSiR trafiają do kasy miasta, więc będzie wiadomo, ile wynoszą.
Każdy z wniosków poddany został głosowaniu. Poparli je tylko wnioskodawcy:
Ryszard Szmajdziński i Robert Wójcik.
15 radnych było przeciwnych, 4 wstrzymaBudżet Łowicza na 2008 rok poparło 19 radnych. Od głosu wstrzymali się Ryszard Szmajdziński i Robert Wójcik.
ło się od głosu.
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz zabranych podatków wpływa ponadto wiele
O wypowiedź w sprawie bulwaru poUchwała budżetowa przyjęta została
bloków wspólnoty mieszkaniowej. Pozo- innych czynników, np. ściągalność.
prosił naczelnika Wydziału Inwestycji i Re- ostatecznie 19 głosami za, przy 2 wstrzystała część - 450 tys. zł - na modernizację
Mówił też, że 40% zadłużenie na koniec montów Grzegorza Pełkę. Wyjaśnił on, że mujących się.
(mwk)
kanalizacji na os. Kostka.
roku (25,7 mln zł) - jakim straszył SzmajW dyskusji nad budżetem głos zabrała dziński, jest tylko teoretyczne, a bez inweteż radna Ewa Zbudniewek, mówiąc, że jest stycji unijnych wynosić będzie 8,6 mln zł.
jej przykro, że w budżecie nie zaplanowano Spodziewane zadłużenie pod warunkiem
chociażby projektu kolejnego bloku komu- otrzymania planowanych dotacji stanowić
nalnego, bo większość zasobów mieszka- ma 22% budżetu.
niowych miasta jest w fatalnym stanie.
Burmistrz, zabierając głos, wymieniał
W odpowiedzi skarbnik Arkadiusz Pod- jeszcze raz większe planowane inwestycje
sędek wyjaśnił radnym, że nie mogą w ten i odpierał zarzuty. Mówił, że nowy blok
sposób „zwiększać” planowanych docho- komunalny nie rozwiązałby problemów
dów, bo rolą burmistrza jest ich szacowanie. mieszkaniowych w mieście. Prosił, aby nie
Radni mogą wskazać źródło dochodu nie- zmniejszać planowanych wydatków na adwskazane przez burmistrza. Powoływał się ministrację, na której w 2007 roku sporo zana protokoły rozstrzygnięć Regionalnej Izby oszczędzono: 123 tys. zł plus co najmniej
Obrachunkowej w podobnych sprawach. 60 tys. zł na oszczędnościach w zakupie
Dochody z podatku od nieruchomości pla- prasy, na telefonach i ryczałtach samochonowane przez urząd i burmistrza nie są na- dowych. Kolejne 150 tys. zł to oszczędnotomiast niedoszacowane, bo obliczane są na ści wynikające z prowadzenia nadzoru bupodstawie nowych stawek podatku i istnie- dowlanego nad inwestycjami miejskimi
jącej liczby podatników. Na końcową liczbę przez pracownika ratusza.

Nowy zwiadowczy wóz strażacki
D

zięki dotacjom przekazanym przez
Dzięki gminom powiatu łowickiewszystkie samorządy gminne powiago i starostwu udało się Komendzie
tu łowickiego udało nam się uzbierać
Powiatowej PSP zakupić 19 grudnia
terenową KIA, którą można już zoba- 61 tys. zł. Starostwo powiatowe dołożyło 20.500 zł - mówi komendant powiaczyć na miejskich drogach.

Nowy samochód terenowy został wprowadzony do podziału bojowego jako
zwiadowczy.

Nowa wiata przystankowa zamontowana została 28 grudnia na przystanku przy ul. Warszawskiej w Sannikach. Urząd Gminy zamówił wiatę w spółce
Arrel w Gliwicach. Z transportem i montażem kosztowała ona 7.280 zł. Wiata
jest przeszkolona, a jej elementy konstrukcyjne są ocynkowane i malowane
towy PSP w Łowiczu Andrzej Porczyk. proszkowo. Jest na nie gwarancja 100 miesięcy. Stara wiata zostanie ustawio(mwk)
PSP zapewniło 15.681 zł. Strażacy liczy- na na przystanku w Barciku.
li ponadto na 50 tys. zł dofinansowania
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ale przed
końcem roku okazało się, że pieniędzy
nie wystarczyło.
Za 97.181 zł kupiony został samochód
z napędem na cztery koła marki Kia Sportage, oznakowany i wyposażony w urządzenie łączności marki Motorola. Wóz
przeznaczony jest to rozpoznawania zagrożeń w terenie. Pieniędzy nie wystarczyło na dodatkowe wyposażenie, jak
wyciągarka, ubrania gazoszczelne, aparaty powietrzne, zestaw do ratownictwa
medycznego. Sprzęt ma być dokupiony
tak szybko, jak tylko pozwoli na to zasobność kasy PSP.
Nowy wóz został poświęcony na spotkaniu wigilijnym strażaków 21 grudnia przez
biskupa łowickiego Andrzeja Dziubę. Kia
została od razu wprowadzona do podziału bojowego, choć pierwszej akcji jeszcze
nie miała. Wóz będzie wykorzystywany do
rozpoznania zagrożenia, a następnie dopiero wysyłana będzie grupa ratownicza.
(eb)
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Zamiast egzaminów eksternistycznych
Bardzo dużym zainteresowaniem
cieszy się proponowany od początku tego roku szkolnego w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 na
Blichu kurs i egzamin dający kwalifikacje rolnicze na poziomie szkoły
zawodowej, co umożliwia występowanie w przypadku posiadanego gospodarstwa o środki unijne.

W

szkoleniu i egzaminie może brać
udział wyłącznie osoba, która ma
minimum 3-letnie doświadczenie w pracy na roli. Wicedyrektor Janusz
Wróbel powiedział nam, że kurs oraz egzamin zastąpił egzaminy eksternistyczne,
które umożliwiały zdobycie wykształcenia
na poziomie technika rolnika. Możliwość
zdawania egzaminów została zniesiona
w tym roku, ostatni zakończył się w drugiej połowie listopada. Wtedy zdawało go
ponad 100 osób.

Z obecnej propozycji szkoły skorzystało już około 30 osób, które przeszły kurs
i czekają na egzaminy kwalifikacyjne, które rozpoczną się po nowym roku. Trwają
też zapisy na kolejny kurs. Zainteresowanie
jest bardzo duże, Wróbel podkreśla, że biorą
w nich udział osoby w dużej mierze spoza
powiatu łowickiego, niektóre przyjeżdżają
do Łowicza z miejscowości znajdujących
się nawet za Poznaniem.
Kurs trwa 32 godziny, odbywa się w następujące po sobie dwa weekendy i kosztuje ok. 200 złotych. Każdy z uczestników
otrzymuje, oprócz możliwości korzystania
z zajęć, także pełny pakiet materiałów dydaktycznych. Jego celem jest przypomnienie materiału z zakresu produkcji zwierzęcej, roślinnej, mechanizacji rolnictwa
i ekonomiki rolniczej. Egzamin kosztuje
534 zł. Zarówno jego część teoretyczna, jak
i praktyczna odbywa się w szkole, egzaminatorami są pracownicy placówki.
(tb)

Wójcik o zatrudnieniu
i podwyżkach
Młodzież ze Zduńskiej Dąbrowy w czasie zajęć nauki jazdy na koniu w nieborowskiej Stajni u Kowala.

Dwa dodatkowe punkty do planu
pracy komisji budżetowej Rady Miejskiej w Łowiczu wprowadzili radni
tejże komisji na wniosek Roberta
Wójcika podczas posiedzenia w środę 19 grudnia. Jeden punkt dotyczy
na wigilia, która miała miejsce 20 grudnia, kontroli podwyżek płac, drugi analigdy przy dźwiękach organów, akordeonu, zy zatrudnienia w ratuszu.
gitary i klarnetu śpiewano najpiękniejsze
ójcik zgłosił wniosek, aby w styczpieśni i kolędy.
niu wprowadzić punkt mówiący
W ramach drugiego programu, finansoo kontroli podwyżek płac w Urzędzie
wanego z Ministerstwa Sportu, odbywają się
dwa razy w tygodniu po 1,5 godziny zajęcia Miejskim. W marcu natomiast komisja zająć
taneczne. Na naukę tańca prowadzoną przez się winna, według niego analizą zatrudnienia
instruktora Piotra Surmę nie trzeba było w Urzędzie Miejskim i jednostkach podlemłodzieży namawiać. Tym bardziej, że już głych pod kątem realizacji budżetu. - Kilniedługo studniówka, w czasie której umie- ka słów uzasadnienia: chodzi mi o to, aby
jętność wykonania tańców standardowych uniknąć sytuacji takich jak ta niedawna
i latynoamerykańskich na pewno się przy- w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.
da. Młodzież równie chętnie uczestniczy Przypomnijmy, że radnemu chodziło o to,
w poniedziałkowych zajęciach sportowych. że dyrektor MOPS zwiększył zatrudnienie
Pod okiem nauczyciela wychowania fi- bez konsultacji z organem prowadzącym,
zycznego Macieja Perzyny 25 zawodni- o czym pisaliśmy.
ków doskonali swe umiejętności w zakresie piłki siatkowej - w której szkoła odnosi
wiele sukcesów.
Trzeba wspomnieć, że aby program mógł
być w pełni realizowany, była potrzebna poSprzyjająca aura sprzyja pracom
moc nauczycieli. W czasie wyjazdów na ba- przy budowie boiska gminnego
sen i do Nieborowa opiekę nad młodzieżą w Bielawach.
sprawowali w ramach swojego wolnego
czasu nieodpłatnie. Realizacja programów
późniły się one znacznie z uwagi
na śmierć pierwszego wykonawcy,
w tej szkole jest bardzo ważna, uczestniczą
a następnie brak chętnych do kontyw nich uczniowie pochodzący z obszarów
nuacji. Firma „Return” z Sannik, która ostawiejskich, gdzie trudno o takie atrakcje.
(tb) tecznie podjęła się dalszych prac, wykona-

Dąbrowa żyje nie tylko nauką
W Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych
w Zduńskiej Dąbrowie
dobiega końca realizacja
dwóch programów
edukacyjno-sportowych
dla uczniów. Jeden
z nich to Lokalny Program
Wyrównywania Szans
Edukacyjnych Dzieci
i Młodzieży pod hasłem
„Troska o edukacje
i rekreacje uczniów
i wychowanków” oraz
program zajęć tanecznych
ze środków Funduszu Zajęć
Sportowo-Rekreacyjnych
z Ministerstwa Sportu.

W

ramach tego programu organizowane były nieodpłatne zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przedmiotów, które
młodzież zdaje na maturze. Z tych zajęć skorzystało ponad 150 osób. Młodzież utrwalała wiedzę z języka polskiego (2 grupy),
języka angielskiego, niemieckiego, biolo-

gii, geografii, WOS-u i matematyki. Z kółka chemicznego korzystała młodzież głównie klasy II TW, planująca zdawać chemię
w przyszłym roku. Wszystkie rodzaje zajęć odbywały się po 2 godziny w tygodniu
przez 12 tygodni.
W ramach tego samego programu miały
miejsce również zajęcia rekreacyjno-sportowe. Na basenie Orka w Sochaczewie młodzież przez 12 tygodni uczyła się pływać,
a ci, którzy posiadali już tę umiejętność, doskonalili techniki pływackie, wszystko pod
okiem wykwalifikowanych instruktorów.
Oprócz tego w Nieborowie, w gospodarstwie agroturystycznym „U Kowala” 10 uczniów z klasy II i III TW uczyło się jazdy konnej. W każdy wtorek przez
10 tygodni odbywały się wykłady teoretyczne, a w środy młodzież realizowała zajęcia praktyczne w stajni. Kurs zakończył się
12 grudnia zdobyciem Popularnej Oznaki
Jeździeckiej I stopnia.
Oprócz tego w szkole obyły się zajęcia
muzyczne, które poprowadził Aleksander
Frankiewicz. Miały one na celu poszerzenie wiedzy z zakresu muzyki, rozwinięcie
umiejętności wokalnych młodzieży, a także przygotowanie do wystąpień publicznych
z okazji różnych uroczystości. Sprawdzianem zdobytych umiejętności była szkol-

W

Obecny podczas komisji burmistrz
Krzysztof Kaliński i skarbnik Arkadiusz
Podsędek zastanawiali się, czy komisja budżetowa może badać takie sprawy i czy nie
powinna się tym zajmować komisja rewizyjna. Wójcik stał na stanowisku, że przecież jest to przecież komisja budżetowa,
a pieniądze na płace pracownicze pochodzą
z budżetu. Konsultacja z sekretarz ratusza
Marią Więckowską przyniosła odpowiedź,
iż nie ma żadnych przeszkód, aby komisja zajmowała się wymienionymi punktami, jeśli chodzi o analizę podwyżek płac
z tym, że urząd ujawnić może tylko płace pracowników wydających decyzje administracyjne. Płace reszty zatrudnionych
nie mogą być ujawniane, z czym Wójcik
się zgodził.
Punkty zostały wprowadzone do planu pracy głosami czterech radnych, bez
głosów przeciwnych, przy trzech wstrzymujących się.
(wcz)

Trwają prace przy boisku

O

ła już ogrodzenie, 21 grudnia wykonano
przyłącze energetyczne. Nadal kładziona
jest kostka brukowa na parkingu. Płyta boiska została wyrównana. Budynek socjalny o pow. 100 mkw. sięga już stropu. Pracę będą prowadzone dopóki mróz ich nie
przerwie. Tylko sianie trawy zostało przełożone na wiosnę.
(eb)
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Centrum e-learningowe powstaje w Chąśnie G

Zima ich nie zaskoczy

Już w lutym w Gminnej Bibliotece Publicznej w Chąśnie rozpocznie
funkcjonowanie pracownia informatyczna w ramach projektu „Centra
kształcenia na odległość na wsiach”
ogłoszonego przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej.

W

ójt gminy Dariusz Reczulski powiedział nam, że pracownia, jedyna taka na terenie powiatu łowickiego, pozwoli mieszkańcom gminy, i nie tylko, na
dokształcanie się za pomocą łącz internetowych w wielu kierunkach. Uczestnictwo
w projekcie jest dla gminny bardzo korzyst-

ne. Musiała ona ponieść tylko koszty kilku
tysięcy złotych adaptacji pomieszczenia wydzielonego w bibliotece. Natomiast sprzęt:
10 komputerów stacjonarnych, laptop, drukarkę i telefaks, wraz z biurkami i krzesłami,
otrzyma nieodpłatnie. Oprócz tego gmina
dostanie pieniądze na zabezpieczenie budynku przed włamaniami. W sumie jest to
prezent za ponad 70 tys. zł. W centrum gmina zatrudni na okres 6 miesięcy pracownika,
który zajmie się obsługą sprzętu.
Głównym celem centrum będzie jednak prowadzenie kursów za pomocą internetu, tzw. e-learningowych. Wraz ze
sprzętem zostanie ono wyposażone w pro-

gramy komputerowe, z licencją na okres
2 lat, które umożliwią taką naukę. Będą to
kursy m.in. z zakresu: informatyki, zarządzania zasobami ludzkimi, szkoleń zawodowych oraz przedmiotowych. Będzie mogła w nich uczestniczyć zarówno młodzież
szkolna, jak i dorośli. Dodatkowo osoby zainteresowane poznawaniem funkcjonowania komputerów i nauką ich obsługi będą
mogły wypożyczyć z centrum będący na
jego wyposażeniu laptop, by pracować na
nim w domu.
Projekt ma na celu stworzenie w Polsce
sieci 379 współpracujących ze sobą centrów na terenie całego kraju, zasadniczo

po jednym na powiat. Zakłada się, iż centra będą zlokalizowane wyłącznie na terenach wiejskich. Ich ideą jest zmniejszenie
dysproporcji pomiędzy wsią a miastem. Realizacja projektu będzie kosztować ponad
45 mln zł. W gminach wiejskich zostanie
ulokowanych prawie 4000 komputerów
przeznaczonych do kształcenia on-line. Celem dodatkowym ma być skupienie wszystkich inicjatyw związanych ze szkoleniami
e-learningowymi oraz kształceniem na odległość w Polsce. W wyniku współpracy
powstanie Ogólnopolska Sieć Lokalnych
Ośrodków Kształcenia na Odległość.
(tb)

mina Bielawy przygotowana jest
na nadejście śniegu i mrozu. Po
przeglądzie jest już cały sprzęt
służący pracownikom gospodarczym
Urzędu Gminy do odśnieżania:
spychacz gąsienicowy DT, Star 266
z napędem na cztery koła oraz będący
na wyposażeniu OSP
w Sobocie Star 266 z pługiem. W razie
poważnych problemów gmina jest
jeszcze właścicielem dwóch koparek.
Natomiast zapasów piachu gmina nie
musi robić, gdyż ma działkę
w Marywilu, z której w razie potrzeby
go wydobywa.
(eb)

Wodociąg do odbioru

P

rzed świętami Bożego Narodzenia
zakończyły się prace przy budowie
wodociągu Brzozów - Mroga
w gminie Bielawy. Firma Leszka
Gejo z Krępy w gminie Domaniewice
wydłużyła tu sieć wodociągową
o 180 m i wykonała jedno przyłącze.
Gmina, finansując przedłużenie
sieci, chciała stworzyć możliwość
mina Chąśno zakupi 70.000 litrów przyłączania się także innym
oleju opałowego za 167. 300 zł. Olej okolicznym mieszkańcom. Tereny
posłuży do ogrzania gminnych bu- te przeznaczone są bowiem pod
dynków zaopatrzonych w olejowe piece budownictwo mieszkaniowe.
Inwestycja kosztowała 14,5 tys. zł. (eb)
w sezonie grzewczym 2007/2008.

Olej opałowy przyjedzie
z Piotrkowa

G

Przetarg na dostawę oleju wygrała Spółka z o.o. Morfeusz - Technika Grzewcza
z Piotrkowa Trybunalskiego, jako firma, która złożyła najkorzystniejszą cenowo ofertę.
Po za nią oferty złożyły trzy inne firmy, jedna z nich została odrzucona ze względu na
zaniżoną cenę, a trzy pozostałe ze względu
na niepełną dokumentację, jak i zbyt wysokie stawki za opał.
(tb)

Dodatki bez zmian

U

biegłoroczne stawki dodatków dla
nauczycieli określanych corocznie
przez Radę Gminy Bielawy
obowiązywały będą także w 2008 roku.
Radni nie zdecydowali się podnosić
tych kwot, na co przystały związki
zawodowe nauczycieli.
(eb)

Gmina Domaniewice

Podwyżki dla wójta i radnych
Od Nowego Roku wójt gminy Domaniewice Mirosław Grzegorz Redzisz zarobi o niecałe 400 zł brutto więcej. Jednogłośnie za niedużą
podwyżką opowiedzieli się Radni Gminy Domaniewice na sesji
Przed Bożym Narodzeniem w kamienicy przy ul. Zduńskiej 38 zamontowane zostały duże okna wystawowe. Z ze- 28 grudnia.
wnątrz widać, że strop dotychczasowej pierwszej kondygnacji został rozbity, a trwająca modernizacja ma na celu utworzenie lokali handlowych lub usługowych. O budynku wiele razy pisaliśmy na naszych łamach z powodu walki jego
iesięczne wynagrodzenie wójta brutwłaściciela, lekarza Mariusza P., z lokatorami, zmierzającej do wykwaterowania ich. Jak się dowiadujemy, Mariusz P.,
to wynosi od 1 stycznia 7.040 zł,
do niedawna kierownik jednego z podłowickich NZOZ-ów, sprzedał go obywatelowi Włoch.
(mwk) w ubiegłym roku wynosiło natomiast
6.620 zł. Wynagrodzenie zasadnicze wzronych 22% na 7%. Wtedy gmina zapłaci sło z 3.700 zł do 4 tys. zł, dodatek funko ok. 25 tys. zł mniej.
cyjny pozostał bez zmian i nadal wynosi
W ramach zlecenia do końca maja ma
zostać wykonany odwiert do głębokości 1.200 zł. Dodatek za wieloletnią pracę, wynoszący 20% wynagrodzenia zasadniczego,
Zakład Wiertniczy Marka Rybu- firmy, które startowały w przetargu. Oprócz 145 metrów, studnia ma zostać „uzbrojowzrósł z 740 zł do 800 zł, natomiast dodana”
w
rury
oraz
filtr.
Czasowa
realizacja
zwycięskiej
firmy:
Przedsiębiorstwo
Rosa z Żyrardowa zajmie się budową
tek specjalny, wynoszący 20% łącznie wystudni
ma
znaczenie
dla
gminy,
bowiem
nowej studni głębinowej w Wyboro- bót Wiertniczych i Inżynieryjnych „HYnagrodzenia zasadniczego i dodatku funkpo
uzyskaniu
wyników
jakości
wody
bęwie. Gmina zakończyła ogłoszony na DROPOL” z Łowicz oraz Przedsiębiordzie mogła ona sprecyzować projekt wy- cyjnego, z 980 zł wzrósł do 1.040 zł.
14 grudnia przetarg na wyłonienie stwo Hydrogeologiczne „HYDROPOL” konawczy hydroforni, która ma być buz Krakowa.
wykonawcy tych prac.
dowana w Wyborowie. Jej koszt jest
Diety również wyższe
Wójt gminy Dariusz Reczulski powie- oceniany na 800 tys. zł. Uzupełnieniem
irma z Żyrardowa za realizację zlece- dział nam, że kwota brutto najprawdopo- prac ma być wybudowanie we wsi za ok.
Również jednogłośnie radni podjęli
nia otrzyma od gminy 255 tys. zł brut- dobniej ulegnie zmianie, gdyż planowana 350 tys. zł nowej sieci wodociągowej, któ- uchwałę w sprawie ustalenia wysokości
to. Kwota ta była najniższą, jaka zo- jest zmiana podatku VAT dla realizowa- ra zastąpi starą, wykonaną z rur azbesto- i zasad przysługiwania diet dla siebie. Die(tb) ta przewodniczącego Rady Gminy w Dostała przedłożona w ofertach przez trzy nych przez samorządy inwestycji z obec- betonowych.

M

Jest wykonawca studni w Wyborowie

F

Wójt Mirosław Grzegorz Redzisz podziękował radnym za całoroczną
współpracę, i za podwyżkę.
maniewicach Sławomira Sałka ustalona została w formie ryczałtu w wysokości 650 zł
z dołu do 30 każdego miesiąca. Radnym za
każde posiedzenie Rady Gminy lub jej stałych komisji przysługuje dieta w wysokości
120 zł. Zmiany obowiązują również od Nowego Roku. Dotychczas diety wynosiły
93 zł za posiedzenie, a ryczałt przewodniczącego - 583 zł miesięcznie.
(eb)
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Robert Wilk - od zawsze
Sylwetkę
Roberta Wilka,
Łowiczanina Roku 2007,
przybliża
Marcin A. Kucharski

było wielką rzeczą usiąść przed meczem
w tej samej szatni z zawodnikami, których
znało się wcześniej z oglądania meczów
z trybun i telewizji - wspomina.
Z zaaklimatyzowaniem się w nowym
środowisku i klubie nie miał najmniejszych
problemów. Trenerem Widzewa wtedy był
Orest Leńczyk, który stawiał na wielu młodych piłkarzy i tworzył nowy zespół. Wilk
został miło przyjęty zarówno przez zawodników, działaczy klubowych, jak też przez
kibiców. - Taki mam charakter, że nie sprawia mi to problemów - mówi.
Po trzyletniej grze w łódzkim Widzewie okazało się, że umiejętność odnajdywania się w nowym środowisku przydała
mu się w karierze sportowej jeszcze wielokrotnie. Wielokrotnie też została wystawiona na próbę - w związku z licznymi
przeprowadzkami - cierpliwość jego przyszłej żony Jolanty. To, że nie zadomowił się
w Widzewie na stałe zawdzięcza kolejnemu trenerowi Bogdanowi Waligórze. Nowy
trener faworyzował starszych piłkarzy,
a młodym docinał na każdym kroku.

W

ychowałem się w piątym bloku
na Noakowskiego i już w dzieciństwie postanowiłem powiązać swoje życie z piłką nożną. Oprócz tego, że chodziłem do szkoły, najwięcej czasu spędzałem
na boisku na Starzyńskiego, albo graliśmy
w piłkę przy garażach... - opowieść o swoim życiu Łowiczanin Roku 2007, Robert
Wilk zaczyna tak, jak mogłoby zacząć wielu. Ale już w drugim zdaniu trzeba dodać
coś szczególnego: już będąc małym chłopcem po prostu się wyróżniałem na podwórku. Choćby umiejętnością dryblowania
z piłką przy nodze. Grał dużo i z różnymi kolegami, często również ze starszymi
i dużo starszymi, którym lepiej wychodziło
granie w piłkę niż jego rówieśnikom. Zdarzało się, że będąc na boisku zapominał
o obiedzie, a nawet o kolacji. Rodzice jednak wiedzieli gdzie go mają szukać. - Nie
chciałbym się chwalić, ale jak rozdzielaliśmy się na drużyny, to wszyscy chcieli grać
w tej co ja, żeby razem ze mną wygrywać.
Już wtedy miałem talent - jeszcze nie odkryty, a przede wszystkim bardzo lubiłem grać
w piłkę - wspomina.
Do gry w piłkę namawiał kolegów nawet zimą, a jeśli nie było można grać
w piłkę z powodu śniegu lub silnego mrozu umawiali się na mecze hokeja na lodowisku przy stadionie Ośrodka Sportu
i Rekreacji przy ul. Łódzkiej (obecnie Jana
Pawła II). Lodowisko było wtedy wylewane na nieistniejącym obecnie asfaltowym,
niedużym boisku, na którym teraz stoi hala
sportowa OSiR. - Tam też spędziłem wiele
czasu po szkole - mówi Wilk.
Chodził do Szkoły Podstawowej nr 4
w Łowiczu. Wychowawczynią była Barbara Niewiadomska. - Bardzo miło ją wspominam. Innych nauczycieli z nazwiska nie
pamiętam. Dawne to były czasy... wf-u uczył
mnie Tadeusz Bojko - mówi Robert Wilk.

Kariera po rozgrywkach
osiedlowych
Nieistniejące obecnie asfaltowe boisko
na OSIR-ze darzył szczególnym sentymentem, a to z tego względu, że właśnie
na tym niedużym placu rozpoczęła się jego
prawdziwa kariera piłkarska. Klub Sportowy Pelikan zorganizował w 1983 roku
pucharowe rozgrywki osiedlowe w pił-

Za stary na Barcelonę

To zdjęcie już przeszło do historii: radość po wywalczeniu awansu do II ligi, 27 czerwca 2007 r. Trenera podrzucają do
góry zawodnicy. Pierwszy w zielonej koszulce od prawej współtwórca sukcesu, kapitan drużyny Robert Wilk.
kę nożną dla drużyn niezrzeszonych. Turniejowi przyglądał się między innymi łowicki poszukiwacz piłkarskich talentów
Stanisław Podwójci. - Wtedy wybierali do
nowo tworzonej drużyny i wybrali między
innymi mnie. To była chyba siódma klasa, miałem wtedy 14 lat, jak zacząłem grać
w Pelikanie... - opowiada.
W drużynach młodzieżowych Pelikana Robert Wilk grał do siedemnastego roku życia. - Karierę piłkarza zaczynałem więc naprawdę późno. Teraz dzieci
znacznie wcześniej zaczynają trenować piłkę - mówi. Jedno jest jednak pewne. Rozpoczęcie gry w Pelikanie utwierdziło go
w postanowieniu, że zostanie zawodowym
piłkarzem. Treningi nie kolidowały z nauką, chociaż bywał po nich zmęczony. Starał się na nich dawać z siebie jak najwięcej, żeby potem dobrze wypadać podczas
meczów. Warto było - powtarza to często podczas treningów z uczniami klasy
sportowej w Gimnazjum nr 3 na Korabce w Łowiczu. Powtarza też, że same treningi nie wystarczą. Żeby być piłkarzem
zawodowym trzeba poświęcić się piłce
w całości i narzucić sobie rygor codziennego trenowania.

Pierwszym jego trenerem był Waldemar
Szkup. Osobą, która pewnie jako pierwsza mu gorąco kibicowała, był natomiast
dziadek Marian Kubiak, notabene działacz Pelikana. Dziadek założył też kronikę,
w której zbierał wszystkie wycinki prasowe
i informacje o karierze wnuka oraz zdjęcia
z meczów, treningów i inne. - Tam wszystko
o mnie jest. Od samego początku... - mówi.
Najwierniejszymi kibicami byli rodzice, którzy potem przejeżdżali nawet kilkaset kilometrów, żeby oglądać jego ligowe występy.

Spełnione marzenia
o pierwszej lidze
Czy myślał już wtedy, że będzie grał
w pierwszej lidze? - Było to dla mnie marzeniem, ale nie sądziłem, że już niedługo będę
w Widzewie grał mecz przeciwko warszawskiej Legii - mówi. Jak trafił do klubu pierwszoligowego? Odpowiada krótko: - Przez
dobrą postawę na boisku zostałem zauważony przez działaczy Widzewa i to tyle. Taki
klub jak Widzew ma swoich obserwatorów,
przedstawicieli. Ktoś musiał mnie zauważyć, ale nie wiem kto. Jeździliśmy z Pelika-

Chłopak na piątkę, dziś przyjaciel

A

dam Stawicki jest rówieśnikiem
Roberta Wilka, znają się od ponad 20 lat. Poznali się, gdy obaj
chodzili do klasy VI szkoły podstawowej. Obaj zostali zawodnikami Pelikana rocznik 1968. - Robert od początku się wybijał warunkami fizycznymi
- był roślejszy od nas - oraz techniką
i dyscypliną w ćwiczeniach. Wiedział,
że sam talent nie wystarczy i potrzebna jest systematyczna praca. - opowiada Adam Stawicki.
Pamięta, że Wilk już jako kilkunastoletni chłopiec wiedział, że gra
w piłkę nożną to będzie jego zawód. W marzeniu o karierze piłkarza wspierali go rodzice oraz dziadek, działacz klubu Pelikan. - Był
liderem naszego zespołu, ale nigdy
się nie wywyższał. To skromny chło-

pak. Wprost przeciwnie, podpowiadał
słabszym kolegom nad czym powinni
pracować, motywował ich do działania
- opowiada kolega z drużyny juniorów.
Był filarem drużyny, ale jednocześnie
zdawał sobie sprawę z tego, że sam
nic nie zdziała, potrzebna była gra zespołowa. - Braliśmy z niego przykład
zaangażowania i odpowiedzialności.
Nie pamiętam, aby Robert opuścił jakiś trening, nie mówiąc już o meczach.
Był zawsze. To chłopak na piątkę, bo
szóstek jeszcze wtedy nie było - podsumowuje kolega.
Koledzy z juniorów podpatrywali jego technikę, nowe zwody i przyjęcia piłki. Na rozgrywkach ligi juniorów
wojewódzkiej, a później międzywojewódzkiej na początku lat 80. Robert
Wilk zostawał często królem strzelców.

Na tych meczach oraz na spartakiadzie
młodzieży w Łodzi widać już było zainteresowanie innych klubów młodym
zawodnikiem z Łowicza.
- Było nas chyba pięciu zawodników w kadrze wojewódzkiej. Na mecze kadrowe woził nas zawsze swoim
maluchem dziadek Roberta - opowiada Stawicki.

W

iosną 1986 roku Robert przeszedł
do łódzkiego klubu Widzewa
Łódź. - W tym czasie zaczęliśmy
tracić kontakt - wspomina Stawicki. Robert Wilk nie miał już czasu na spotkania
towarzyskie. Z kolegami z Pelikana spotykał się raz na pół roku. - Później śledziłem jego karierę z gazet i na podstawie
informacji od dziadka - dodaje.
Odnowienie znajomości nastąpiło
pod koniec lat 90., kiedy Robert prze-

nem na różne mecze wyjazdowe. Do Łodzi
też... Może tam ktoś mnie zauważył?
W tym czasie uczył się w Technikum
Mechanicznym w Łowiczu. - W łowickim
technikum uczyłem się dwa albo trzy lata,
teraz już nie pamiętam. Jak trafiłem do Widzewa, trzeba było przenieść się do Łodzi
do szkoły o podobnym profilu - opowiada
o początkach gry w klubie pierwszoligowym.
Uczył się w Technikum Mechanicznym przy
ul. Pojezierskiej. Najpierw zamieszkał
w szkolnej bursie, potem w mieszkaniu wynajętym na osiedlu Widzew.
Zadebiutował w Widzewie w wieku
18 lat. Pierwszy mecz w tym klubie rozegrał na stadionie warszawskiej Legii. Był
rok 1987, wiosna, było ciepło. - Przegraliśmy wtedy jeden do zera - wspomina. Bramkę strzelił nam Dariusz Dziekanowski, ale i tak jest to mecz, który najbardziej
pamiętam ze wszystkich. Dlatego, że był to
pierwszy mecz w pierwszej lidze - opowiada. Każdy kolejny był jednak dla niego też
wielkim wydarzeniem i wyzwaniem. Każdy traktował poważnie i do każdego przygotowywał się nie tylko fizycznie, ale również psychicznie. - Dla osiemnastoletniego
fana piłki nożnej i Widzewa, którym byłem,
szedł z Wisły Płock do Arki Gdynia,
a jego żona - Jolanta Wilk zamieszkała w Łowiczu. Ich kontakty zacieśniły się po tym jak Robert wrócił do
Łowicza. Dziś są przyjaciółmi. Adam
Stawicki ceni kolegę za chęć niesienia pomocy innym, co skłoniło go
do pracy w Radzie Miejskiej. Ponadto zauważa jego zaangażowanie w pracę z młodzieżą w klubie.
Ocenia, że Robert jest wspaniałym
trenerem, dzięki swoim umiejętnościom oraz doskonałemu kontaktowi
z młodzieżą. - Jestem na meczach
i obserwuję Roberta. Na co dzień to
spokojny, opanowany człowiek, a na
boisku widać w nim iskierkę wojownika - mówi. Swoim zachowaniem
daje przykład młodzieży, którą trenuje. Nie jest biernym trenerem. - Kiedy
zaczyna się sezon nie można już liczyć na grilla i piwo z Robertem, jest
zajęty - dodaje.
(eb)

Podczas gdy Wilk grał w Widzewie, ówczesny trener olimpijskiej reprezentacji Polski Janusz Wójcik powołał go na konsultacje
do drużyny olimpijskiej. Wilk grał między
innymi w dwumeczu z dawnym ZSRR i bardzo dobrze w nim wypadł. Wydawało się, że
droga na igrzyska w Barcelonie w roku 1992
w składzie reprezentacji Polski stoi przed nim
otworem. Miał być podstawowym zawodnikiem tej kadry. Grał we wszystkich meczach,
również w tych wyjazdowych we Francji
i Portugalii.
Niestety, 23-letni wtedy Wilk miał wielkiego pecha, który wynikał prawdopodobnie z niedopatrzenia w centrali Polskiego Związku Piłki Nożnej. Urodził się
o niecałe dwa tygodnie zbyt wcześnie i nie
spełniał limitu wiekowego, żeby zagrać
w Barcelonie. Około pół roku przez wyjazdem na olimpiadę okazało się, że jest
o... 10 dni za stary. Urodził się bowiem
21 lipca 1969 roku, a na olimpiadzie mogli
występować zawodnicy urodzeni po 31 lipca 1969 roku. Kiedyś tę sytuację ocenił jak
największą tragedię w swoim życiu. Dzisiaj
o niej mówi spokojniej. - Tyle, że wiem, że
moja kariera mogła się potoczyć zupełnie
inaczej - mówi. Gdyby był 10 dni młodszy
miałby srebrny medal olimpijski w swojej kolekcji.
Z Widzewa przeszedł do drugoligowej
Lechii Gdańsk i zaczął studia na gdańskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Regularne treningi i mecze było jednak trudno pogodzić z dziennymi studiami,
a tylko takie miał szansę w tamtym czasie
kontynuować. Ostatecznie po pierwszym
roku studiów zrezygnował z nich. Recenzenci sportowi zarzucali mu wtedy, że nie
zrobił kariery w Lechii. Wilk jednak był
zdania, że był pożyteczny dla drużyny. W zespole piłkarskim jest jak w orkiestrze:
ważni są wirtuozi grający na fortepianie
i ci, którzy go noszą. W Lechii należałem
do tej drugiej grupy - powiedział w jednym
z wywiadów.

Wojsko na boisku
Upomniało się o niego wojsko i w związku z tym na przełomie 1990/91 trafił do Wojskowego Klubu Sportowego Zawisza Bydgoszcz. - Wtedy był to klub pierwszoligowy.
Do przysięgi spaliśmy na kompanii sportowej, potem w hotelu Zawiszy. To nie było takie zwykłe wojsko, nie było koszar i poligonu, tylko treningi i gra w piłkę - mówi Wilk.
Dwuletnia gra w tym klubie został mu zaliczona jako zasadnicza służba wojskowa.
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piłkarz

minam ten okres w mojej karierze. To klub
z tradycjami - mówi Wilk. Mówi też, że
czuł się jak u siebie w domu, ale nie znaczy, że „coś” go nie ciągnęło go do Łowicza. - Utrzymuję też kontakty z wieloma
osobami, które poznałem w różnych klubach - mówi.

Kolejnym klubem, w którym grał przez
rok, był pierwszoligowy Lech Poznań. - To
chyba była najlepsza drużyna, w jakiej grałem. Mieliśmy szansę wygrać ligę, ale ostatecznie skończyliśmy na trzecim miejscu po
Widzewie i Legii - wspomina. Miło wspomina nie tylko sukces zespołu, ale również

Miał jednak kłopoty z uzyskaniem pieniędzy z kontraktu, ponieważ sponsor klubu, ówczesny prezes spółki Nedpol, która
obiecywała wyjątkowo duże zyski w ciągu miesiąca za zdeponowanie oszczędności, okazał się niewiarygodny finansowo.
Kłopoty z odzyskaniem swoich pieniędzy
miał nie tylko Wilk i inni zawodnicy, ale
też cały klub, który musiał bronić się przed
spadkiem do drugiej ligi. Wilk był natomiast
jednym z nielicznych piłkarzy Zawiszy,
którzy nie powierzyli swoich oszczędności
prezesowi Nedpolu. Po prostu nie wierzył,
że inwestowanie może przynieść tak szybki zysk. Taki rodzaj inwestowania odradzał
mu też ojciec.
Wilk nosił się zresztą już wcześniej z zamiarem opuszczenia Zawiszy. Przez jakiś
czas przebywał nawet w Warszawie, gdzie
trenował z Legią. Oba kluby nie mogły się
jednak jakoś dogadać i ostatecznie na jego
„zakup” zdecydował się wiosną 1993 r. Sokół Elektromis - Pniewy klub nie ukrywający ambicji pierwszoligowych.

Treningi z dziećmi
- trudna sprawa

Nie tylko duże kluby
Właścicielem karty zawodniczej Roberta Wilka był w tym czasie Krzysztof Sieja,
który budował drużynę w Sokół Elektromis (potem Miliarder) w Pniewach. W tym Nie zawsze ligowa kariera oznaczała super warunki do gry. Na takim boisku przychodziło Robertowi Wilkowi grać
klubie Wilk grał do 1995 roku, potem ko- w roku 1995 w zespole Sokoła Tychy.

Żona - wierny kibic
Z żoną poznał się w Łowiczu podczas Sylwestra w 1996 roku, a było to
w okresie jego kariery, gdy grał w drużynie
w Tychach. Około rok później pobrali się.
Od tamtego czasu przenosił się z klubu do
klubu wespół z żoną. - Żona była ze mną
w Tychach, Zabrzu, Poznaniu, Płocku, Brazylii i teraz, jak gram w Pelikanie. Jestem
jej za to bardzo wdzięczny, że poświęciła
się dla mojej kariery - mówi.

Pan Robert w Brazylii
Nieoczekiwanie właściciel karty zawodniczej piłkarza „zafundował” mu podróż
poślubną do Brazylii. Robert Wilk miał bowiem grać w klubie w Kurytybie na południu Brazylii, stolicy stanu Parana, mieście
znanym z licznej Polonii. Kontrakt miał być
roczny lub dwuletni, ale do Polski wrócił
po około dwóch miesiącach, ostatecznie nie
podpisując go. Działacze FC Coritiba, jak
i Parana Clube za wypożyczenie Wilka do
ich zespołów oferowali zdaniem właściciela jego karty zawodniczej zbyt małe pieniądze. - 25 grudnia wzięliśmy ślub, a do Brazylii pojechaliśmy 10 stycznia. Akurat tam
O reprezentację Polski Robert Wilk ocierał się kilka razy. Na zdjęciu: relacja trwał karnawał. Wiele zwiedziliśmy, wiele
z meczu Argentyna - Polska, rozegranego za oceanem w 1996 roku, zamiesz- zobaczyliśmy. Wyszła z tego taka podróż
czona w miejscowej gazecie. Z białym orłem na piersi Wilk.
poślubna - wspomina Wilk.
lejne dwa lata w klubie Sokół w Tychach.
Był wtedy kapitanem drużyny.
W tym samym czasie trener Edward
Lorens powołał go do drużyny młodzieżowej na tournee po Ameryce Południowej. Zespół grał między innymi mecze
towarzyskie z reprezentacjami Argentyny i Brazylii. We wrześniu 1996 roku trener-selekcjoner reprezentacji Polski Antoni Piechniczek powołał Wilka do zespołu,
który miał grać z reprezentacją Anglii
na stadionie Wembley. Robert Wilk brał
udział w zgrupowaniu w Wiśle, jednak do
Anglii ostatecznie nie pojechał. Na zgrupowaniu w Wiśle okazało się bowiem, że
do Anglii pojedzie 19, a nie 23 piłkarzy,
jak to było wstępnie planowane.
Kolejne kluby, do których był wypożyczany przez Sieję na rok, był to GKS Bełchatów i Górnik Zabrze. - Przed przyjściem
do Górnika mówiono mi, że w klubie jest
ciężka atmosfera, że ze Ślązakami ciężko
się zaprzyjaźnić, ale ja bardzo miło wspo-

nerowi obecnie drugoligowej drużyny. Zaliczył 3-miesięczny kurs
instruktorsko-trenerski
w Łodzi. Od czerwca 2008 zacznie na warszawskim AWF kolejny kurs trenerski. Nauka ma trwać 2 lata i zakończyć się napisaniem pracy dyplomowej. Po uzyskaniu
stosownych licencji będzie mógł prowadzić
drużynę jako trener w II lidze.

atmosferę w nim panującą. - Spotkałem tam
bardzo miłych ludzi, zarówno działaczy, jak
i piłkarzy. Fantastyczna też była atmosfera
na stadionie. Na mecze przychodziło nawet po 20 tysięcy kibiców. Mieliśmy dobre
wyniki sportowe.
Po rocznej karierze w Lechu został wykupiony przez klub Petro Płock (potem
Orlen Płock). Tam gra 2,5 roku. Razem
z żoną mieszkali w wynajętym mieszkaniu. W tym okresie kupili mieszkanie
w Łowiczu, którego urządzaniem zajmowała się żona. - Często do Łowicza przyjeżdżałem. Niektórzy dziwili się, że nie zostaję w Płocku i często jadę tyle kilometrów,
ale ja w Łowiczu po prostu dobrze się czułem i lubiłem tutaj wracać - mówi. Po grze
w Płocku grał pół roku w Widzewie i rok
w Arce Gdynia.

Powrót nad Bzurę
W 2003 roku wrócił do Łowicza i rodzimego klubu Pelikan Łowicz. - Dzieci
za bardzo za mną tęskniły jak wyjeżdżałem - uzasadnia tę decyzję. Syn Przemek
urodził się w 1997 roku w Łowiczu, a córka Julia w 2000 roku w Łodzi. Po powrocie do Łowicza zajął się również szkoleniem młodzieży. Drużynę młodzieżową
prowadzi od trzech lat oraz pomaga tre-

Nigdy nie miałam problemów z synem
Był dzieckiem
grzecznym. Jak go nie
było w domu,
było oczywiste,
że gra w piłkę.

M

atka Roberta Wilka Zofia mówi,
że syn jedynak, będąc jeszcze przedszkolakiem, umiał się
zachować właściwie. Chodził do
przedszkola, w którym pracowała jej
znajoma. W placówce zwracał się do
niej „pani”, poza przedszkolem mówił „ciocia”. Jak kiedyś była w łódzkim
Widzewie, usłyszała o Robercie coś,
co sprawiło jej wielką przyjemność.
Lubiany był za to, że w klubie potra-

fił dostrzec każdego szeregowego pracownika i odnosił się do niego z właściwym szacunkiem. - Jest wspaniałym
synem i człowiekiem, który szanuje
innych ludzi, z czego jako matka
jestem bardzo dumna. Pani Zofia bardzo ciepło wypowiada się o synowej Jolancie Wilk mówiąc, że jest bardzo dobrą dziewczyną, bo z Robertem jest na
dobre i na złe, za co ona jest jej bardzo
wdzięczna.
Matka piłkarza przypomina, że jej
syn szybko puszczony był na „głębokie wody”. - Bardzo wcześnie wyszedł
z domu. Miał 17 lat, kiedy zaczął grać
w Widzewie. Zamieszkał w bursie. Pamiętam jak go z mężem zawieźliśmy
tam pierwszy raz. Jak odjeżdżaliśmy,
stał na rogu i machał nam. Miałam ta-

kie wyrzuty sumienia, że był wtedy bez
nas, że pozwalając na to jestem wyrodną matką. Gdy po latach do tego wracają, syn mówi: „Dobrze było”.
Państwo Zofia i Jerzy Wilkowie
mieszkali na os. Noakowskiego,
w bloku nr 5. Gdy matka przyszłego
piłkarza pracowała na zmiany w aptece,
w domu zostawał z nim tata lub dziadek Marian Kubiak. - W mieszkaniu
grali z nim w piłkę. Ile to wazonów było
wytłuczonych - wspomina pani Zofia.
- Kolegów miał wtedy starszych, ale
nie bardzo chcieli grać z takim małym
chłopakiem. Żeby z nimi grać, przekupywał ich cukierkami, wtedy oni stawiali go na bramce.
Gdy ktoś go pytał, kim chciałby zostać, odpowiadał: Gadochą, a pod

- Na początku pracy z dziećmi byłem pełen obaw, ale szybko się rozwiały. Poznałem
chłopców, wytworzyła się między nami specyficzna więź. Wiedzą, że na nich stawiam,
że wierzę w ich umiejętności - mówi jednym tchem. Uważa, że stworzenie w szkole na Korabce klasy sportowej było bardzo
dobrym pomysłem. - Teraz mam ze swoimi
chłopakami jeszcze lepszy kontakt. Zależy
mi na nich, bo kilku z nich ma duży talent.
Mają szansę grać w pierwszej lidze - mówi
o swoich wychowankach. Lubi pracować
z dziećmi, ale uważa to za ciężki kawałek chleba. - Kiedyś na obozie sportowym
w środku nocy obudził nas hałas na korytarzu na piętrze. Poszedłem zobaczyć co się
dzieje, a tam chłopaki grali na korytarzu
w piłkę - opowiada. - Trzeba było ustawić
towarzystwo do pionu.
Według niego regularne treningi piłki
nożnej nie tylko rozwijają fizycznie, ale
również uczą szybkiego analizowania sytuacji i podejmowania decyzji z sytuacjach
stresowych. Nie wierzy, żeby ktoś mógł
w przyszłości żałować czasu spędzonego
na treningach. Dzieciom jednak powtarza,
że on sam im kariery piłkarzy nie zapewni. - Wielu zdolnych młodych piłkarzy myślało, że są tak wspaniali, że już nie muszą nad sobą pracować, wielu też wpadło
w nieodpowiednie towarzystwo i tak kończyły się młode kariery.

Utrzymać zespół
w drugiej lidze
Pelikan grał dwa razy o awans do drugiej
ligi. Za drugim razem udało się awansować.
- To wielkie osiągnięcie, sukces zawodników i działaczy, tym bardziej, że Pelikan
nigdy nie miał jako klub dużych pieniędzy.
Mamy natomiast fajny zespół - mówi Robert Wilk niekwestionowany lider tego zespołu. Nie ukrywa jednak, że klub nie był
najlepiej przygotowany do awansu do drugiej ligi. - Chociażby ten barak, w którym
są szatnie. On musi jak najszybciej zniknąć - uważa. Obecnie jego największym
marzeniem jest utrzymanie się Pelikana
w drugiej lidze. - Awansować do drugiej ligi
było trudno, ale się udało. Jeszcze większym
osiągnięciem byłoby utrzymać się w lidze
- mówi. Czy jest to możliwe? - Na pewno
będzie bardzo, ale to bardzo trudno - mówi.
Ale przecież nie składa broni.
Marcin A. Kucharski
choinkę najbardziej chciał dostać
prawdziwą „footbolówkę”. Do domu
wracał brudny jak „święta ziemia”,
bo grając w piłkę nie patrzył na takie drobiazgi jak błoto czy kałuże.
Mama piłkarza nigdy nie broniła się
przed całym zamieszaniem związanym z piłką nożną, bo to zaszczepił
w niej najpierw ojciec, potem
mąż. - Byłam taką sama fascynatką jak oni. Tkwiłam w tym po
uszy, jeździliśmy na każdy mecz.
W pierwszych latach gry syna
w Pelikanie prała koszulki wszystkim zawodnikom z drużyny. A na wyjazd robiła tyle kanapek, żeby po jednej starczyło dla wszystkich. - Jaka
z tego była radość, jakie to było super - wspomina z radością.
Gdy młodzi piłkarze weszli do rozgrywek międzywojewódzkich, nagrody książkowe miało dostać 3 najlepszych zawodników.
dok. na str. 11
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Żyjemy piłką, inaczej się nie da
Jest bardzo dobrym mężem,
a jego dzieci mówią,
że tatą jest super.
Opiekuńczy, odpowiedzialny
i na dodatek domator,
dla którego dom jest
miejscem szczególnym.
Jolanta Wilk mówi o mężu
tylko dobre rzeczy, choć
zastrzega, że pewnie jako
żona nie jest obiektywna.

Bardzo poważnie podchodzi też do trenowania dzieci. Z obserwacji żony wynika, że to trudniejsze niż bycie piłkarzem.
Dlaczego?
- Bycie na ławce jest bardzo trudne. Jak
patrzę na to, wydaje mi się, że ma chęć wbiec
na boisko i pokazać, jak mają zagrać.
- Albo robi coś serio, albo wcale - mówi
Jolanta Wilk. - Sport jest dla niego przede
wszystkim pasją, a z tego wynika sposób na
życie i praca zawodowa piłkarza oraz trenera. Trenowanie dzieci sprawia mu wielką przyjemność. Jest szczęśliwy, gdy jego
zawodnicy wygrywają, a jaki był szczęśliwy jak Pelikan awansował!
Codziennie sam sobie robi treningi i jest
w tym bardzo obowiązkowy. Nad kondycją pracuje własnym rytmem, biegając co
dzień rano. - Biega niezależnie od pogody i pory roku, co pewien czas robi krótką
przerwę tydzień, dwa na regenerację i zaraz znów biega. Praca nad kondycją sprawia mu przyjemność.

M

ałżeństwem są od 11 lat, mają
10-letniego syna Przemka i 7-letnią
córką Julkę. W Boże Narodzenie obchodzili
rocznicę ślubu, piłkarska droga Roberta Wilka zaczęła się wcześniej - od 1986 roku grał
w łódzkim Widzewie. - W piłkę grał chyba
od urodzenia. Słyszałam, że jako dziecko
w piłkę grał non stop, a gdy dostał pierwsze
oryginalne korki, to w nich spał. Już wtedy
gra zajmowała mu tyle czasu, że szkoda mu
było tracić czas na jedzenie. Goszcząc np.
u babci w Szczecinie nie wchodził do jej
mieszkania na górę, aby się posilić. Babcia
przez okno podawała mu koszyczek, w którym były kanapki i picie.
Zainteresowanie piłką wzbudził w Robercie jego dziadek Marian Kubiak, który
był wieloletnim działaczem Pelikana. Od
początku kibicowali mu też rodzice oraz
matka chrzestna z mężem. Gdy grał w juniorach, jeździli z nim na wszystkie mecze.
Dziadek nastoletniego jeszcze piłkarza zaprowadził kronikę, którą zatytułował „Kariera sportowa Roberta Wilka”. Są w niej
setki artykułów z gazet, zdjęcia ze wszystkich klubów, w których wnuk grał. Dzięki
tej kronice łatwo jest prześledzić jego piłkarską drogę. Prace nad kroniką kontynuuje mama piłkarza, Zofia Wilk.

Prawdziwy domator
Robert Wilk jest i zawsze był domatorem, który najlepiej czuje się i odpoczywa w domu. Lubi mieć przy sobie najbliższych. Żona jeździła z nim wszędzie, bo
nie wyobrażała sobie życia na odległość,
choć niektóre rodziny piłkarzy tak żyją.
W pewnym momencie kariery zrezygnował
z gry w Gdyni, bo dzieci bardzo za nim tęskniły. Piłka pochłania mu większość week-

Żona - wierny kibic
Jolanta Wilk uważa, że żona piłkarza nie
musi interesować się piłką, ona jednak się
interesuje. Jest wiernym kibicem męża, często ogląda też transmisje meczów w telewizji, choć nie ma pamięci do wyników i nazwisk. - Mąż ogląda mecze, ja też jak mogę.
U nas w domu głównie ogląda się mecze.

Rodzina Wilków w komplecie. Od lewej Robert, Julka, Przemek i Jola.
endów. Jeżeli jednak ma sobotę i niedzielę
wolne, to nigdy nie ciągnie go, aby gdzieś
pojechać. Z kolei wracając do Łowicza, nawet z udanych wakacji, cieszy się, że wreszcie jest w domu. Tak było też po powrocie
z Brazylii, w której miał być rok, a spędził
półtora miesiąca.
Jolanta i Robert pochodzą z Łowicza
i oboje mają do naszego miasta szczególny stosunek. - Mogliśmy i nadal moglibyśmy stąd wyjechać, ale tu nam jest dobrze.
Zawsze nas tu ciągnęło i raczej zawsze planowaliśmy, że tutaj będziemy żyć. Robert
pewnie miałby w większym mieście większe możliwości, ale chyba nie chcielibyśmy
gdzie indziej żyć. Przywiązanie do Łowicza i Pelikana sprawiło, że wróciliśmy tu
- mówi Jolanta Wilk. - Nie umiem nazwać
tego, co czuję do tego miasta. To jakiś sentyment do starych kątów - do domu, miasta i do kraju.

W tym miejscu na os. Noakowskiego Robert Wilk najczęściej grał w piłkę gdy był w takim wieku jak dziś jego syn.
Garaże były wtedy tylko dwa, służyły za bramki. A w punktowcu widocznym za jego plecami mieszkał.
Robert Wilk lubi bawić się z dziećmi,
choć trudno byłoby wymienić jakąś konkretną grę, bo jest ich dużo, a na liście tej
znajduje się np. gra w bierki.
Na wspólne wakacje rodzina wyjeżdża
zawsze w czerwcu, bo wtedy tata piłkarz
ma wolne. Rodzina jeździ wtedy nad polskie morze, dalej się nie wybierają, bo Robert Wilk nie znosi latać samolotem. Nie rezerwują wcześniej kwater, po prostu pakują
się i jadą na północ Polski szukać ładnego
miejsca. Są to raczej małe miejscowości,
a nie wielkie kurorty.
Rodzina Wilków nie jeździ na nartach. Mąż zawsze miał zastrzeżone w kontraktach,
że jeździć nie może - mówi żona. Jak łatwo
się domyślić, rodzina się do tego przyzwyczaiła i tak już zostało. - Podejrzewam, że
góry mogą mu się źle kojarzyć, bo zimą zawsze miał w górach zgrupowania.

Piłkarskie emocje
Sportowe emocje nie mogą pozostać
przed progiem domu, nie da się ich zostawić na zielonej murawie. Wilk wracając do
domu zastanawia się, co było dobre, a co złe.
Analizuje przebieg gry, jak zagrał dobrze
nie przechwala się. Jak było źle, potrafi się
przyznać, że zagrał „szmatę”.
Przed meczem widać jego zdenerwowanie i dążenie do koncentracji. Do gry podchodzi bardzo serio, niezależnie, czy ma
to być mecz III, II czy I ligi i czy ma grać
90 minut, czy tylko 15. Dowodem na to jest
np. fakt, że z wesela swojego kolegi Krzysztofa Olko wyszedł już o północy. Może powinien zostać dłużej, skoro był starszym
drużbą? Nie mógł jednak, wiedząc, że następnego dnia ma grać, bo do każdego meczu podchodzi tak samo serio.

Żartujemy czasem, że nasz telewizor jest zepsuty na inne programy.
Widzi, że piłka nożna pochłania mężowi
dużo czasu, ale ona tej pasji nie jest przeciwna, bo wie, że mąż w tym się realizuje.
Mówi, że tkwiąc w tym razem z mężem, łatwiej jest jej wszystko z tym związane zaakceptować. Mężowi też jest łatwiej. Gdyby ta pasja była jej obca, pewnie nie byłaby
szczęśliwa w tym związku. Gdy pytamy ją,
czy wyobrażała sobie, jak to będzie, gdy brała ślub z piłkarzem mówi, że żadna kobieta
tego nie wie, wychodząc za mąż, niezależnie od tego, czym się zajmuje jej mąż. - Nie
wyobrażam sobie, żeby Robert był kimś innym. Mam takiego męża, jakiego mam. Dla
mnie jest najlepszy na świecie.
Czy ogląda męża na boisku? - Nie kwalifikuję się, aby być na trybunach - mówi
ku naszemu zaskoczeniu. Uważa, że jest
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zbyt emocjonalna. - Oglądam mecze przez
okienko w budynku, na widowni za głośno
krzyczę: „skuś”, „w szalik”. Jak mąż grał
w Lechu Poznań, to można było tam krzyczeć, bo wszyscy krzyczeli i nikt się temu
nie dziwił. Na Pelikanie jest inaczej. Gdy
zdarzało się kiedyś, że na jednym z meczów Bogusław Bończak siedział blisko
Joli Wilk, miał po meczu jej powiedzieć,
że nigdy więcej blisko niej nie usiądzie. Jak mi nie postawią jakiejś budki, izolatki,
to ja na widowni nie siadam.
Pani Jolanta wie, że mąż lubi, jak ona jest
na meczu. Zdarzało się czasem, że niektórzy piłkarze widząc ją śmiali się, że „jak jest
Wilkowa, to przegrają”. - Mąż jednak mówi,
żebym przychodziła, bo przecież byłam na
wielu meczach, które wygrywali.

Robert Wilk
to mój tata!
Nasza rozmówczyni nie miała nic przeciw kandydowaniu męża do Rady Miejskiej. Wiedziała zawsze, że dla niego ważna jest pomoc niesiona dzieciom, nie tylko
w związku z piłką nożną. Robert Wilk wychowywał się w czasach, gdy wszędzie się
w Łowiczu grało w piłkę, a teraz na osiedlach są wręcz zakazy gry i trzeba stworzyć warunki. Podejmując się pełnienia tej
funkcji chciał, aby coś w Łowiczu się ruszyło w sprawie sportu. Wydaje się, że jest
to możliwe, bo przychylny rozwojowi sportu jest burmistrz, są też inni radni widzący potrzebę zmian w tym kierunku. - Ważne jest myślenie o przyszłości dzieci - żeby
miały pasję, którą potem przeniosą na dorosłość - uważa.
Pełnienie funkcji radnego nie odbija się
w sposób wyjątkowy na rodzinie, bo Robert Wilk nie jest typem polityka, podobnie jak nie jest typem karierowicza. Żona
mówi, że przed laty, jak ktoś go pytał o karierę, zwykł mówić, że karierę to zrobił Boniek, a on to w piłkę gra.
Na koniec przytoczymy prawdziwą historię z życia rodziny Wilków, która brzmi
jak dowcip. Po jednym z meczów Pelikana
syn piłkarza, Przemek, poszedł grać w piłkę
na jednym z łowickich podwórek. Byli tam
chłopcy, którzy podjęli temat dobrego meczu Pelikana, w którym Robert Wilk strzelił bodajże 2 bramki. - Wiem o tym, przecież
Robert Wilk to mój tata! - z dumą oznajmił
Przemek. - Co ty opowiadasz, on nie jest
taki stary, żeby mieć takiego syna! - odpowiedzieli koledzy. No cóż, Robert Wilk ma
lat 38. I ciągle gra.
Mirosława Wolska-Kobierecka

Tutaj jako trener: Robert Wilk w sali gimnastycznej Gimnazjum nr 3 w Łowiczu podczas popołudniowych zajęć z chłopcami z klasy sportowej.

Piłkarz - ale i trener
Robert Wilk, odkąd sięga
pamięcią, zawsze pod
choinkę czy na urodziny,
chciał dostać nową piłkę.
Jego ojciec był fanem futbolu,
sam grał, jednak syna do
niczego nie zmuszał. - Ja ten
sport po prostu kochałem
- mówi Robert. Dziś pasję
zawodniczą wzbogacił
trenowaniem młodzieży.

P

iłka nożna obecna była w jego życiu
od zawsze. Każdą wolną chwilę spędzał na boisku. W wieku czternastu lat zauważony został na turnieju dzikich drużyn
organizowanym przez Pelikan. - Niezręcznie jest mi mówić w ten sposób o sobie, jednak strzelałem dużo bramek, zauważono że
wyróżniam się spośród młodzików. Było
wtedy jeszcze kilku naprawdę zdolnych
chłopaków, którzy mogli wiele osiągnąć,
jednak z różnych przyczyn ich przygoda
z piłką zakończyła się na etapie juniorów
- wspomina.

dok. ze str. 9

Nigdy nie miałam problemów z synem
M

arian Kubiak bardzo się wtedy
zdenerwował, bo zawsze uważał
że cała drużyna pracuje na sukces
i za swoje pieniądze kupił nagrody dla
pozostałych.
- Bo drużyna to 11 zawodników,
a nie 3, a atmosfera musi w niej panować taka, jak w dobrej rodzinie - mówi
Zofia Wilk, zgadzając się w tym przekonaniu ze swoim ojcem, a dziadkiem
początkującego wówczas piłkarza.

Z sentymentem o Lechu Poznań
- Syn nigdy nie chwalił się, że jest
dobry. Jak odniósł sukces, ktoś go
pochwalił, to my dowiadywaliśmy się
o tym z gazety - mówi nasz rozmówczyni. Piłka była i jest dla niego czymś
bardzo ważnym, ale w swojej przygodzie z nią nie był nigdy cwany, nie nastawiał się na karierę. Nigdy nie wstydził się Łowicza i Pelikana.
Rodzina widziała jednak, jak ciężko pracuje. Czy to w Wigilię, czy
w inne święto, przez lata codziennie robił sobie trening biegnąc do
Lasku Miejskiego. Jak miał nogę

w gipsie, a w Łodzi miał mieć trening
siłowy, dziadek wiózł go do Łodzi „maluchem”, czekał na koniec treningu
i wracał z wnukiem do Łowicza.
- Trenerzy nazywali go często „chłopakiem od czarnej roboty”, tak mówił
o nim np. Adam Topolski z Lecha. Syn
był może trochę niedoceniany przez
kibiców. Pani Zofia mówi, że dobry kibic powinien być z drużyną na dobre
i na złe, tak było np. w poznańskim Lechu. Gdy Robert Wilk tam grał, jego
syn miał niespełna 2 lata. Od kibiców
dostał strój klubowy z szalikiem, bo oni
traktowali go jak maskotkę klubową.
Nauczyli go też dopingu: Lech, Lech,
Kolejorz! Te czasy wspomina bardzo
dobrze, bo w żadnym klubie, w którym
grał syn, nie było tak fantastycznej atmosfery. Gdy stamtąd odchodził, otrzymał od kibiców list z podziękowaniami
i prośbą, by nie zapomniał o nich.
W liście były autografy.
- Nasi łowiccy kibice są z drużyną tylko wtedy, gdy jest dobrze. Jak jest źle to aż przykro słuchać, co mówią - ocenia matka piłkarza. Bywa na meczach,
więc wie, jak to w Łowiczu jest. Sama
jest kibicem dość nerwowym, bo nie-

raz ma chęć na boisko wejść, ale ze
słowami się liczy. Jest jej żal, że syn
nie zagrał z Anglią na Wembley i że
nie pojechał na olimpiadę do Barcelony. W obu przypadkach było tak blisko spełnienia tych marzeń. Był powołany do kadry, był na zgrupowaniach.
Z olimpiadą to był prawdziwy pech, bo
zaważyła data urodzenia, która była
10 dni wcześniejsza niż mówią przepisy. - Bardzo było mi szkoda, bo on
tak ciężko pracował na to. Robiłam sobie wyrzuty sumienia, że to moja wina.
Przecież to ja go urodziłam.
Z grą na Wembley zaważyły inne
sprawy. Pojechało mniej osób niż planowano, a może pojechali inni, tylko
nie Wilk? To wiedzą ci, którzy o tym
decydowali.
- Ciężko wyobrazić sobie co będzie, jak
przestanie grać. Ale jak idzie na trening
z uczniami, to bierze dres i sam też trenuje. Są trenerzy, którzy siadają i tylko mówią, co inni mają robić. On taki
nie jest - sam siebie mobilizuje do treningu. Nigdy nie szukał wymówek, nie
mówił, że mu się nie chce.
I takim pewnie zostanie.
(mwk)

Dziś śmiało może powiedzieć, że jako
zawodnik osiągnął bardzo wiele, z czasem zdecydował się też na pracę terenerską. - Tworzona była grupa i zaproponowano mi, abym zaczął tych chłopców
trenować. Na początku miał obawy, czy
pogodzi pracę trenerską z grą w Pelikanie
i czy nie ucierpi na tym, jedna bądź druga forma działalności. Dziś, po trzech latach, mówi: - Praca z dziećmi daje większą nawet satysfakcję niż gra na boisku.
Kiedy widzę jak ci chłopcy rozwijają się
z treningu na trening, z dnia na dzień, czer-

pię z tego olbrzymią satysfakcję, że mam
w tym dziele swój wkład.
Takie słowa nie są tylko pustym sloganem. Zaangażowanie trenera wykracza
daleko poza narzucone programem treningowym ramy. Robert Wilk nie chwali
się tym na przykład, że regularnie dowozi na treningi i odwozi do domu czterech chłopców ze Złakowa Kościelnego i Karsznic, którzy miewają problem
z transportem. Dla niego jest to rzecz najzwyczajniejsza w świecie.
dok. na str. 12
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U

Piłkarz - ale i trener

ważam że warto robić takie rzeczy. Kiedy widzę, że
ci chłopcy naprawdę chcą trenować, kiedy widzę, że coś może
z nich być, nawet kiedy któryś mniej
umie, a nadrabia zaangażowaniem
i chęciami, wtedy wiem, że warto - mówi. Trener potrafi zresztą
swoje zaangażowanie przelać na
uczniów, jak mówi i on, i chłopcy nie marnują na tych treningach
czasu. - Frekwencja zawsze jest
stuprocentowa i o to chodzi - mówi
z zadowoleniem.

Chłopcy z klasy sportowej
w większości nie są osiłkami, dlatego w treningach Robert Wilk
nie kładzie nacisku na elementy
siłowe, ale na technikę, szybkość,
prawidłowe ustawienie na boisku.
Zresztą braki fizyczne młodzi piłkarze nadrabiają niesamowitym
talentem.
- Nie chciałbym nikogo z nich
wyróżniać - mówi trener - ale jest
w tej grupie kilku, z których naprawdę może coś być.
(wcz)

Trener jak nauczyciel
Do początku roku
2007, w świadomości
dyrektora Szkoły
Podstawowej
i Gimnazjum nr 3
w Łowiczu Wacława
Witwickiego Pelikan
istniał w sposób
bardzo mglisty.
- Nie pasjonowałem się
- przyznaje bez ogródek.

N

a początku 2007 roku zaczęły jednak docierać do niego
informacje o klubie: od radnego Piotra Pochwały, jego żony
Iwony - nauczycielki w tej szkole,
od Sławomira Karmelity. Zapytano dyrektora, czy nie zainteresowałby się chłopcami trenującymi
w tym klubie. Były to początki
starań o utworzenie w Gimnazjum
Atakować, będąc pomocnikiem. Najlepiej jak Lothar Mattheus... nr 3 klasy sportowej. - I cały czas
w rozmowach tych przewijała się
Rok 2000 - Robert Wilk w akcji w barwach Petro Płock.
postać Roberta Wilka.
Potem Pelikan zaczął odnosić
coraz większe sukcesy i dyrektor
Witwicki krok po kroku stawał się
kibicem. - Kiedy utworzenie klasy sportowej zależało już tylko od
zgody dyrektora szkoły, nikt nie muNa pytanie, jakiej polskiej młodych ludzi. Wilk przyznaje się
siał mnie przekonywać. Po prostu
drużynie kibicuje Robert też do sentymentu do Lecha Pozaszczepiono mi tę inicjatywę i paWilk - oprócz łowickiego znań, gdzie grał i skąd ma wiele
trząc na wszystko realnie uznałem,
miłych
wspomnień.
Pelikana, naturalnie - RoPierwszą wielką piłkarską fa- że to dobry pomysł.
bert Wilk odpowiada krótko
- Robert Wilk od pierwszego
- Widzew Łódź, a żona Jo- scynacją był dla niego natomiast
lanta dodaje - to miłość na słynny niemiecki piłkarz Lothar spotkania wywarł na mnie wielMatthäus, uznawany za najlepsze- kie wrażenie - opowiada dyrektor.
całe życie.
go pomocnika w ataku w historii - Jest parę osób związanych z piłybór na Widzew padł auto- piłki nożnej. - Był dla mnie wzo- ką nożną - Zbigniew Boniek, Włomatycznie. Większość osób rem do naśladowania, czerpałem dzimierz Lubański, którzy są ludźz Łowicza, które interesują się pił- z jego gry, naśladowałem - mówi. mi na poziomie. Taki też jest Robert
ką nożną to fani Widzewa. Wilk Wśród idoli grających obecnie Wilk. Zetknąłem się nie tylko z zaprzyznaje, że tak zawsze było wymieniłby kilku piłkarzy z FC wodnikiem i trenerem, ale człowiew jego otoczeniu. Pierwszy wy- Barcelona, której też wiernie od kiem spokojnym, życzliwym, ładnie
mówiącym, opanowanym. Zobajazd poza Łowicz, na duży mecz, lat kibicuje.
Ale tak naprawdę tą najwięk- czyłem człowieka z wielką pasją,
to połowa lat 80. na decydujący
o mistrzostwie Polski. Widzew szą miłością Wilka jest łowicki który zwraca uwagę nie tylko na
grał wówczas z Legią Warszawa. Pelikan. Deklaruje, że gdy zakoń- siłę fizyczną powierzonych mu pod
Choć przegrał, zajmując trzecie czy w nim grę, będzie z zespołem opiekę chłopców, ale interesuje go
miejsce w lidze, to kibicowanie jako kibic, z pewnością należąc jak się uczą, jakie mają warunki dowśród tysięcy fanów odcisnęło do tych, którzy ze swoją drużyną mowe. Trener potrafi sam dowozić
niezapomniane wrażenie w jego są na dobre i na złe, a gdy jest źle i odwozić na treningi chłopców,
sercu. - Potem było wiele kolej- nie powiedzą o niej złego słowa, którzy mają problemy z transpornych wyjazdów na mecze w całej ale zagrzeją do walki, pocieszą tem, dużo też rozmawia z rodzicami i także im potrafi zaszczepić paPolsce. Jeździłem ze znajomymi, i będą wspierać.
(tb) sję do piłki nożnej.
tak samo jak teraz robi to wielu

Komu kibicuje
Łowiczanin Roku

W

Młodzi piłkarze Pelikana - rocznik ’94. Z prawej Robert Wilk, z lewej Sławomir Lepieszka,
z tyłu Krzysztof Olko.
W klasie sportowej uczy się
obecnie 21 chłopców i 8 dziewczynek. Ich wychowawcą jest
Sławomir Karmelita, natomiast
trenerem podczas odbywających
się popołudniami zajęć sportowych jest Robert Wilk, który grupę tę prowadzi już od trzech lat.
Jak układa się dyrekcji Gimnazjum nr 3 współpraca z piłkarzem
i trenerem? - Przede wszystkim
jest to człowiek bardzo kulturalny - mówi dyrektor. - Bardzo zabiegający o swoją klasę. Podczas
Dnia Nauczyciela, po uroczystościach szkolnych mieliśmy spotkanie z emerytowanymi nauczycielami szkoły. Robert Wilk był
z nami, tak więc widać, iż w ramach posiadanego przez siebie
czasu, stara się integrować z całą
szkolną społecznością.
Dyrektor zapowiada, iż trener
weźmie też udział w styczniowej
radzie kwalifikacyjnej, podsumowującej pierwszy semestr nauki.
Poproszony zostanie o wystąpienie na temat swojej klasy, sukcesów i problemów wychowawczych itp. - Dopiero wtedy będę
mógł w pełni ocenić jak układa
się nasza współpraca, na razie
Z synkiem Przemkiem - wiosna 1999 r.
wstępnie zapewniam, że współ- Z perspektywy czasu mogę ziłem zgodę na utworzenie klasy pracuje nam się bardzo dobrze śmiało powiedzieć, że jestem bar- sportowej, której trenerem jest Ro- dodaje Wacław Witwicki.
dzo zadowolony z tego, iż wyra- bert Wilk - mówi dyrektor.
(wcz)
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Najlepszy, jaki może być
Uczniowie
klasy sportowej
łowickiego
Gimnazjum nr 3
mówią o Robercie Wilku
utorytet - mówi o swoim trenerze Robercie Wilku Patryk Gawryjałek, jeden z ponad
A
20 uczniów sportowej klasy Ic łowickiego Gimna-

na treningi, nie ma mowy, aby zagrał w meczu.
Ta konsekwencja poparta jest jednocześnie dużą
dozą poczucia humoru. Wiadomo, że sportowcy to idole dziewcząt, nic dziwnego, że podczas
treningów chłopcy widują czasem kręcące się tu
i ówdzie koleżanki. - Trener żartuje wtedy, że kiedyś pójdziemy z tą dziewczyną na pizzę - śmieją
się uczniowie.
Sympatyczny, wesoły, z poczuciem humoru taki jest właśnie ich trener. Jak mówią, zawsze pogada, nie wpada z byle powodu w szał. - No chyba,
że jak ostatnio, kiedy popełnialiśmy naprawdę głupie błędy, sami psuliśmy naszą grę. Wtedy się zdenerwował. Ale gdy wracaliśmy wszystko było już
w porządku - opowiada Albert Lepieszka. Kamil
Koza z Karsznic ma obecnie złamane kości stopy
i porusza się z pomocą dwóch kul. Opowiada
o tym jak trener przyjeżdża po niego do domu,
a po treningu odwozi z powrotem.
Co czują chłopcy ćwicząc pod jego okiem? Przede wszystkim radość i dużą przyjemność - zapewniają.
(wcz)

zjum nr 3. - Najlepszy trener jaki może być - dopowiadają inni chłopcy.
Z Robertem Wilkiem zetknęli się jakieś trzy lata
temu. Poprzedzała go już sława świetnego piłkarza,
gwiazdy łowickiego Pelikana. I nagle taka gwiazda, jak opowiadają chłopcy, pojawiła się na turnieju piłkarskim jedenastolatków Nowego Łowiczanina. Stres dla młodych zawodników był duży,
bowiem Robert Wilk pilnie śledził rozgrywki, typował najlepszych graczy, którzy wkrótce zasilić mieli drużynę młodzików Pelikana. Uczniowie
wspominają, że wybrał sześćdziesięciu, z których
zostało 22 najlepszych. 21 z nich uczy się dziś
i trenuje w Gimnazjum nr 3. - Trener ma do takich
spraw oko, ma doświadczenie - mówią chłopcy
Trener ze swoimi młodymi podopiecznymi o dokonanym wtedy wyborze.
chwila koncentracji przed meczem.
- Z takim talentem i doświadczeniem będzie na
pewno kiedyś profesjonalnym trenerem - zapewnia
nas Albert Lepieszka. - Dla nas już jest najlepszy,
dzięki niemu mamy siłę do treningów i do gry. Dzięki niemu bez przerwy wygrywamy - dodaje chłopiec.
Inni uczniowie opowiadają, że Robert Wilk zwraca
uwagę nie tylko na sprawy związane z piłką nożną.
- Przejmuje się naszymi problemami, pyta jak się
Sławomir Lepieszka zetknął się z Rouczymy, martwi się o nas.
bertem Wilkiem kiedy jego syn Albert jaZdarzyło się dwukrotnie, że trener musiał przedkieś trzy lata temu rozpoczął treningi pod
łożyć grę w macierzystej drużynie nad obecność na
okiem tego drugiego. Sam Lepieszka ma
meczu swoich wychowanków. Chłopcy przyznają,
doświadczenie zawodnicze, zetknął się
że wtedy szło im znaczenie gorzej, czegoś, czy raz wieloma trenerami i od początku doczej kogoś brakowało.
strzegł, że Robert Wilk jest kimś innym, wy- Kiedy jest z nami trener to jest motywacja. Nawet
różniającym się na tle środowiska.
w wirze największych emocji ciągle słyszymy jego
epieszka był jednym z inicjatorów powstania
głos. Pilnuje ustawień, podpowiada nam, doradza.
w Gimnazjum nr 3 w Łowiczu klasy sportowej,
Kiedy schodzimy z boiska widzimy, że trener, choć z
w której uczy się obecnie jego syn. Wiedział,
nami nie biegał po murawie też jest cały spocony. A
przed meczem bardziej się przejmuje od nas - opoiż oddaje chłopca w dobre ręce. - Robert Wilk jest
wiadają uczniowie tacy jak Adam Pochwała.
człowiekiem bardzo zrównoważonym i bardzo zaInną cechą Roberta Wilka jest konsekwencja. „Nawet w wirze największych emocji ciągle słyszymy jego głos...” - opowiadają młodzi piłkarze tre- angażowanym w to co robi - mówi. - Nie jest zaJeśli któryś z uczniów nie przychodzi regularnie nujący pod okiem Roberta Wilka.
dufany w sobie, słucha podpowiedzi z zewnątrz,
analizuje, rozważa, wyciąga wnioski. Oczywiście
ostateczna decyzja należy do niego, jako trenera,
ale Robert potrafi rozmawiać z ludźmi i ma dobre
podejście do swoich wychowanków, którzy są przecież jeszcze bardzo młodymi ludźmi.
Lepieszka mówi, że wielu rodziców ceni trenera
za to, że mimo forsownego treningu, potrafi przekazać uczniom, że na tym etapie ich życia piłka nie
jest najważniejsza. Że mają się też uczyć, bo taki
wszak był cel powstania tej klasy sportowej. Że liczą się nie tylko sukcesy sportowe, ale uczniowie
nie mogą swoimi wynikami w nauce przynieść
szkole wstydu.
Sławomir Lepieszka również jest bardzo mocno
zaangażowany w działalność klasy sportowej. Sam
w latach osiemdziesiątych grał w drugoligowych
Stomilu Olsztyn i Polonezie Warszawa. Dziś zdarza mu się zastępować Roberta Wilka na stanowisku trenera. Choćby ostatnio, podczas wakacyjnego obozu nad morzem. Wilk nie mógł być obecny
przez cały czas, gdyż miał występy w swojej macierzystej drużynie, wtedy chłopców trenował Lepieszka. Stara się też pomagać przy organizacji wyjazdów na mecze itd.
Uważa, że wybór Roberta Wilka na Łowiczanina Roku jest trafny i zasłużony, tym bardziej, że
jego działalność to nie tylko piłka, ale też na przykład praca w Radzie Miejskiej. - Czasami mówię
Robertowi, że gdyby był 5 - 6 lat młodszy, biłyby się
o niego kluby pierwszoligowe. Trudno zaprzeczyć,
że jego kariera jest bogata i barwna, jednak czasem sobie myślę, że mógłby zyskać znacznie więcej,
gdyby bardziej walczył o swoje, gdyby do pewnych
spraw podchodził bardziej egoistycznie. Tymczasem
Robert jest łagodny, kontaktowy, bierze pod uwagę
i szanuje zdanie innych. To dobre cechy, które raczej
rzadko spotyka się w dzisiejszych czasach.

Sławomir Lepieszka
o Robercie Wilku

L
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Wszędzie dobrze,
ale w domu najlepiej!

J

ak co roku nadszedł czas podsumowań. I zawsze warto wracać do
tego, co pozytywne, wartościowe,
a lepiej zapomnieć o tym, co duszy
i sercu niemiłe, choć inna sprawa, że
z każdej lekcji, nawet najbardziej bolesnej i surowej, warto wyciągać wnioski.
Nie piszę o tym dlatego, by podlizać się
redaktorowi Waligórskiemu, ale Jego
inicjatywa wyboru „Łowiczanina Roku”
była strzałem w dziesiątkę, bo zawsze
warto nie tylko zauważyć i docenić, ale
też uhonorować tych ludzi, bez których
nasze miasto byłoby o ileż uboższe.

w domu najlepiej. A Jego dom to przecież
Łowicz. Bardzo dobrze też się stało, że
po powrocie na łowickiej Ojczyzny łono
nie zawiesił piłkarskich butów na kołku,
tylko postanowił pomagać klubowi, w którym przecież się wychował. To niezwykle
ważne nie tylko dla samej drużyny, której
ciągle nadaje ton, ale dla całych zastępów piłkarskiej młodzieży, dla której jest
przecież idolem. I to idolem nie jakimś
bardzo odległym, znanym tylko z telewizji, ale swoistym wzorcem dostępnym
na wyciągnięcie ręki. Imponować mogą
nie tylko jego typowo sportowe umiejętiniony rok, za sprawą drużyny ności, które procentują strzelaniem goli,
Pelikana, był wyjątkowy dla ale także serce do walki i kondycja, jaką
sportu w Łowiczu, o czym mało który z facetów zbliżających się
jest mi pisać szczególnie przyjemnie. do czterdziestki może się poszczycić.
Awans do drugiej ligi był bez wątpienia A to z kolei świadczy o tym, że o swoją
wydarzeniem historycznym. Oczywiście sprawność i wytrzymałość, najogólniej
w naszym, łowickim wymiarze. Zasługa mówiąc zdrowie, pan Robert musiał dbać
to i grona działaczy z Januszem Bia- zawsze, bo zwyczajnie nie da się w jego
łasem na czele, i sponsorów, i władz wieku być w tak znakomitej dyspozycji,
municypalnych, i trenera Jacka Cyzio, jeśli byłoby inaczej.
Podczas sesji budżetowej Rady Miejskiej w Łowiczu 27 grudnia 2007. Obok radnego Wilka siedzą radni Marzena Roobert Wilk miewał też w życiu kicka i Piotr Pochwała.
i oczywiście samych piłkarzy, spośród
których Robert Wilk jest już postacią
pecha. Największego już na
symboliczną. Można by powiedzieć,
samym wstępie, bo urodził się...
a teraz to modne słowo, że postacią jedenaście dni za wcześnie. Gdyby
kultową. Łowiccy kibice dobrze wiedzą, przyszedł na świat pierwszego sierpnia
że pan Robert, z którego tak jesteśmy 1969 roku, jak jego późniejszy kolega
dumni, należy, a raczej należał, do z Widzewa - Tomasz Wieszczycki,
- Spodziewałem się czegoś inne- osobą, która faktycznie ma predyspozy- bę - powiedział nam. Dodał, że marzy jeszgatunku Wilków Wędrownych. O tym, wystąpiłby prawdopodobnie na igrzy- go... ale nie jestem rozczarowany. cje do pracy jako radny. Dlatego potrakto- cze o tym, by w mieście zaczęli pojawiać
że ma wielki talent i zapał do kopania skach olimpijskich w Barcelonie, gdzie To ciekawe doświadczenie, które na wał to jako poważne wyzwanie i stara się się inwestorzy i że liczy, że do końca obecpiłki, wiedziano już w „Czwórce”, kiedyś jak wiadomo Polacy zdobyli srebrny pewno już mnie czegoś nauczyło - mu sprostać. Obliguje go do tego ponad nej kadencji uda się takich przyciągnąć.
zwaną Szkołą Ćwiczeń, bo była zin- medal (właśnie 1.08.1969 była datą powiedział nam Robert Wilk, zapy- 170 oddanych na niego głosów.
Jako radny ma okazję do szerszego spojtegrowana z Liceum Pedagogicznym, graniczną urodzenia dla piłkarzy, którzy
- Każdy radny ma jakiś cel, który założył rzenia na miasto, zobaczył wiele probletany o swoje doświadczenia z Rady
a potem Studium Nauczycielskim. mogli grać na tych igrzyskach). A wtedy
Miejskiej, w której znalazł się jako sobie do realizacji, ja stawiałem faktycznie mów, o których nie zdawał sobie sprawy I wkrótce po podstawówce zaczęło się piłkarska kariera Wilka mogłaby się pona rozwój infrastruktury sportowej w mie- np. to że w Łowiczu jest aż tak wiele ulic,
radny po wyborach w 2006 roku.
życie wędrowne Roberta Wilka. Naj- toczyć zupełnie inaczej. Na marginesie:
ście. Chciałbym, by młodzież miała coraz które nie mają kanalizacji, utwardzonych
pierw był więc zawsze bliski łowickim z tamtejszej drużyny prawie wszyscy
więcej możliwości realizowania się w róż- dróg, że jest to dla mieszkańców bardzo
o
bardzo
odpowiedzialny,
rozsądny
fanom futbolu Widzew Łódź, potem zakończyli już swoje boiskowe występy,
i wyważony radny, który stara się wi- nych dziedzinach sportu na odpowiednio ważny problem i oczekują jego rozwiąza- chyba zgodnie z zasadą, że podróże choć są od Roberta Wilka o dwa, nawet
kształcą - wiele klubów w innych mia- trzy lata młodsi. Jeszcze tylko Jerzy dzieć jednakowo wszystkie potrzeby mia- wysokim poziomie - mówi - W trakcie na- nia. Tymczasem na posiedzeniach komistach, które miały piłkarską pierwszą, Brzęczek gra w Górniku Zabrze, a Piotr sta, choć główny nacisk kładzie na rozwój szego pierwszego roku zrobiliśmy sporo sji czy rady okazuje się, że miasto, mimo
a w najgorszym przypadku drugą, ligę. Świerczewski w Koronie Kielce. Aha, infrastruktury sportowej w mieście, ale nie - modernizacja boiska OSiR czy budowa szczerych chęci, nie ma wystarczającej ilotylko tej dotyczącej piłki nożnej - powie- boiska przy SP4. Cieszą mnie plany na rok ści pieniędzy, by od razu zrobić wszystko,
swoim katalogu meldunko- zapomniałbym o enfant terrible polskiego
co potrzeba. W takiej sytuacji konieczny
wym miał więc pan Robert, futbolu - Wojciechu Kowalczyku, który dział nam o Wilku, jako o radnym, bur- 2008 - budowy boisk przy SP 1 i SP 3.
Innym
celem,
jaki
sobie
założył,
jest
pojest kompromis, zrozumienie, że można
mistrz
Łowicza
Krzysztof
Kaliński.
kopie
piłkę
w
A-klasowej
drużynie
AZS
poza Łodzią, także Gdańsk,
Gdy dowiedział się, że znalazł się w ra- prawa bezpieczeństwa na terenie Łowicza, zrobić jedno zadanie kosztem drugiego,
Bydgoszcz, Pniewy, Tychy, Bełchatów, Absolwent Uniwersytetu WarszawskieZabrze, Poznań, Płock i wreszcie go, choć edukację zakończył na piątej dzie, Wilk zastanawiał się, czy zagłoso- w tym monitoring na ulicach. - Jeszcze tego odkładając je w czasie na rok następny.
Gdynię, by po zakończeniu tego piłkar- klasie podstawówki. Ale życie pełne jest wano na niego dlatego, że jest znanym nie zrealizowaliśmy, ale myślę, że w kolej- Umiejętność poszukiwania takiego komskiego Tour de Pologne słusznie dojść paradoksów. O czym doskonale wie i rozpoznawalnym piłkarzem Pelikana, czy nych latach rozwiążemy ten temat, bo wielu promisu Wilk w sobie znajduje.
(tb)
dlatego, że znający go ludzie ocenili, że jest radnych i burmistrzowie czują taką potrzedo wniosku, że wszędzie dobrze, ale także Łowiczanin Roku 2007.

M

R

Radny nie tylko od sportu
T

W

Od Pelikana do Pelikana
W RTS Widzew Łódź, w którym grał
od 1988 roku, jeszcze jako nastolatek, nazwany jest przez dziennikarza
„skutecznym snajperem drużyny rezerwowej”. Jak donosił Głos Robotniczy
w tym samym roku, w meczu z Górnikiem Wałbrzych trener „nie zmienił
Wilka, choć ten zmarnował kilka dogodnych sytuacji, ale po raz pierwszy
rozegrał całe spotkanie pierwszoligowe. - Stawiam na tego zawodnika nie
po to, by grał 15-minutowe ogony i był
zmieniany po każdym niepowodzeniu.
To nie ułatwia startu” - mówił wtedy
szkoleniowiec Andrzej Grębosz.
Robert Wilk rewelacją rundy - pisał
na 1 stronie Nadwiślański Przegląd
ierwsze wklejone w niej zdjęcie Sportowy Stadiony o rundzie jesiento drużyna piłkarska ze szko- nej Zawiszy Bydgoszcz w 1991 roku.
ły, po niej jest już SKS Pelikan - W artykule zawarta jest taka oto ocezdobycie I miejsca w rundzie jesien- na piłkarza: Wierzyć się nie chce, że
nej międzywojewódzkiej ligi juniorów. piłkarska kariera tego chłopaka jeszNajskuteczniejszym strzelcem w ze- cze wiosną tego roku wisiała na włospole jest Robert Wilk, który zdo- sku. Część działaczy WKS nie widziabył 12 bramek - czytamy w artykule. ła sensu angażowania tego zawodnika
Z niego też dowiadujemy się, że tre- do Zawiszy. Topolski świetnie wyczuł
nerem młodych piłkarzy był wtedy możliwości ambitnego Roberta, obsadzając go w roli ofensywnego leweStanisław Podwójci.

„Wilk syty i Miliarder
cały”- to jeden
z najciekawszych
tytułów artykułu
prasowego o Robercie
Wilku, jakich dziesiątki
składają się na kronikę
„Kariera sportowa
Roberta Wilka”,
założoną przez dziadka
piłkarza,
Mariana Kubiaka.

P

go obrońcy, którym był tylko nominalnie. Częściej widzieliśmy Wilka jako
wolnego elektrona, a jego żywotność,
ciąg na bramkę, wola walki, instynkt
strzelecki - wszystko to bardzo przydało się drużynie.

W

1993 roku, gdy Wilk grał już
w Sokole Pniewy, prasa na stronach sportowych relacjonowała przebieg meczu z zespołem Ślęża
Wrocław: Znakomicie dysponowana
para pniewskich pomocników Kurzeja
i Wilk nieustannie pchała kolegów do
ofensywy i dalej: Tym razem w roli egzekutora wystąpił młody Tomasz Rząsa, który w stylu rutyniarza zamienił
w bramkę idealne podanie Wilka.
Dziennik Poznański 30 czerwca
1993 roku tak pisał o łowiczaninie:
W II linii doskonała praca Wilka, zawodnika młodego, ale już doświadczonego i posiadającego zasób technicznych umiejętności.
Debiut na miarę oczekiwań - to tytuł
artykułu z lipca tegoż roku, kiedy Sokół już jako Miliarder zagrał pierwszy
raz w I lidze z Wisłą Kraków, a pierwszą bramkę dla klubu w ekstraklasie

strzelił Wilk. Równie miły jest wycinek
z innej gazety o tym samym meczu,
którego tytuł brzmi: Wilk syty i Miliarder cały. O bramce Wilka czytamy: Dopiero w 74 minucie padło długo oczekiwane wyrównanie. W zamieszaniu
podbramkowym przytomnością zaimponował Robert Wilk i okazało się, że
był to strzał na wagę pierwszoligowego punktu.
W 1995 roku Wilk w Pniewach debiutuje jako kapitan drużyny w meczu
ze Stalą Mielec. Na ogół pochlebne recenzje zbiera pniewska młodzież, tym
razem na trybunie prasowej panowała
zgodność, że najlepszy wśród gospodarzy był Robert Wilk.
Robert Wilk był jedną z wyróżniających się postaci stojącego na dość
przeciętnym poziomie meczu pomiędzy Sokołem Tychy a Śląskiem Wrocław - czytamy w wycinku prasowym
z 1996 roku, w artykule zatytułowanym
„Remis, który jest porażką...”. Pomocnik gospodarzy harował na całej szerokości i długości boiska.
To piłkarz, który bardzo profesjonalnie podchodzi do zawodu. Ma niezłą
szybkość, jest dobry technicznie, imponuje wolą walki. Posiada bez wątpienia cechy przywódcze... - mówił
o nim w 1996 roku trener Sokoła Tychy
Marek Kostrzewa. W tym roku Wilk brał
udział w plebiscycie Trybuny Śląskiej
na Piłkarza Roku.

Rok 1998, mecz Górnika Zabrze
z łódzkim Widzewem: Bohaterem
spotkania był Robert Wilk, który zdobył gola i asystował przy drugim,
autorstwa Marcina Kuźby - pisała
9 kwietnia Trybuna Śląska. W tym
samym roku Wilk grał już w Lechu
Poznań, a w meczu z GKS Katowice strzelił dwie bramki. Gdy w 19. minucie strzelał pierwszą, nikt jeszcze
w tym momencie nie przypuszczał, że
to właśnie ten piłkarz stanie się bohaterem dnia i otrzyma jeszcze więcej
dowodów uznania.
wydanej przez klub PKP Lech
broszurze o Wilku dowiadujemy się: Jest to piłkarz, który
nie schodzi poniżej pewnego przyzwoitego poziomu. Opinię tę utrzymuje, mimo iż pozycja, na której gra,
jest wyjątkowo niewdzięczna. Tzw.
czarna robota, destrukcja, zabezpieczanie tyłów. Robert wywiązuje się ze
swej roli znakomicie, niezależnie od
tego, w jakim klubie gra.
Od 2002 roku w kronice dominują wycinki z Nowego Łowicznina, bo
piłkarz znów gra w Pelikanie. Znowu jednym z najlepszych graczy był
Robert Wilk, Kapitan zespołu Robert
Wilk poprowadził biało-zielonych do
kolejnego zwycięstwa, Nasz profesor
Wilczur, Wilka ma patent - to tylko niektóre tytuły i podpisy pod zdjęciami.
Ale to już nasi czytelnicy pamiętają.
(oprac. mwk)
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Gmina Chąśno

Na inwestycje tyle, co powiat
Około 1,8 mln złotych
- tyle mają wynieść w tym
roku wydatki na inwestycje
w gminie Chąśno - ogłoszono
na sesji w piątek 28 grudnia.
Wójt Dariusz Reczulski
zauważył, że porównując
z latami minionymi, jest
to bardzo dużo. Cały budżet
gminy po stronie wydatków
zamyka się w kwocie ponad
6.25 mln zł, dochodów ponad
5.61 mln zł.

dzy (350 tys. zł), dlatego radni na tej samej
sesji uzupełnili zarezerwowane w projekcie
budżetu na 2008 rok 950 tys. zł pieniędzmi, których nie wydano. Aktualnie sala
gimnastyczna powoli pnie się do góry, na
wykonanych juz fundamentach stoją mury
do wysokości pierwszej kondygnacji. Do
końca tego roku budynek ma już stać, tak
by na rok 2009 pozostały tylko roboty wykończeniowe i polegające na wyposażeniu
wnętrza w konieczne do funkcjonowania
sprzęty - na to przewiduje się wydać kolejne 400 tys. zł.

P

rzewidziany w nim deficyt to 635 tys.
zł. Ma on zostać pokryty m.in. ze środków zewnętrznych, jakie gmina pozyska na
inwestycje. Obecny na sesji przewodniczący Rady Powiatu Marcin Kosiorek zauważył, że kwota, jaką gmina chce wydać na
inwestycje, jest taka sama jak w budżecie
powiatu, którego ogólny budżet jest o kilka razy większy.
Budżet gminy na rok 2008 został przyjęty przez radnych jednomyślnie, głosowaniu
nie towarzyszyła dyskusja, oprócz uwagi
radnego Wiesława Skomiała ze Skowrody Południowej, dotyczącej potrzeby zarezerwowania w budżecie gminy pieniędzy
na wykonanie przystanku autobusowego wraz z wiatą w jego miejscowości oraz
w kilku innych. W odpowiedzi usłyszał, że
swoją uwagę wnosi za późno, aby uwzględnić ją w budżecie, niemniej możliwe jest,
że jakieś pieniądze na ten cel zostaną wygospodarowane w budżecie w drugiej połowie roku.
Najpoważniejsze nakłady, bo aż 1.1 mln
złotych, będą dotyczyły finansowania budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół
Publicznych w Błędowie. Prace rozpoczęto
pod koniec 2007 roku, jednak ze względu
na wydłużoną procedurę przetargową firma realizująca zamówienie nie wykorzystała wszystkich przeznaczonych pienię-

Dariusz
Reczulski

Wiesław
Skomiał
Gmina, jak powiedział wójt Reczulski,
złożyła pod koniec grudnia wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków Totalizatora Sportowego w maksymalnej możliwej kwocie wynoszącej 30% realizowanej
inwestycji. Oprócz tego gmina przygotowuje się do pozyskania pieniędzy na ten cel
z funduszy unijnych.
275 tys. zł zostało zarezerwowane
na budowę studni głębinowej w Wyborowie. Prace rozpoczną się w styczniu,
a zakończą się w maju. Gmina ma już wykonawcę prac, w grudniu 2007 rozstrzygnęła przetarg.

250 tys. zł w tegorocznym budżecie zostało zarezerwowane na wydatki związane z ułożeniem nakładki na jednej z gminnych dróg. Wójt Reczulski w czasie sesji
mówił o drodze we wsi Przemysłów, zastrzegł jednak, że jest to propozycja,
a wynika ona z niezrealizowania tam nakładki planowanej w 2007 roku. Decyzja,
czy nakładka będzie realizowana na tej
drodze, zostanie podjęta przez radnych
w czasie komisji.
Kolejne 250 tys. zł gmina zarezerwowała na wydatki związane z modernizacją
i adaptacją budynku po szkole podstawowej
w Sierżnikach na świetlicę wiejską. W tym
przypadku gmina liczy na pieniądze z Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich, gdzie
złoży wniosek na dofinansowanie, podobnie
jak w przypadku budowy świetlicy w Niespuszy trzy lata temu.
Wójt powiedział też na sesji, że gmina
w tym roku nie będzie finansowała prac
budowlanych w remizach Ochotniczych
Straży Pożarnych, jak w latach minionych,
bo te w większości już się zakończyły.
W tym roku przyszedł czas na wydatki
związane z doposażeniem ich w sprzęt,
w budżecie zarezerwowano 40 tys. zł
na zakup agregatu prądotwórczego oraz
dwóch pomp do wypompowywania
wody np. z zalanych pomieszczeń gospodarskich. - Agregat na pewno nam się
przyda, w przypadku awarii zabezpieczy
gospodarstwa w dostawę energii, a także znajdzie zastosowanie przy zasilaniu
gminnych imprez, takich jak coroczny festyn - mówił wójt - W tej chwili w jednostkach OSP na terenie gminy nie ma odpowiednich pomp, które mogłyby pracować
w takich wypadkach jak zalania czy podtopienia piwnic.
Oprócz tego w budżecie gminy znalazły się też zapisy o finansowaniu w tym
roku prac nad planem zagospodarowania
gminy oraz zakupu komputerów dla Urzędu Gminy.
(tb)

Power of Trinity wystąpi w Łowiczu w 5-osobowym składzie.

POWER OF TRINITY - live

K

oncert zespołu reggae POWER OF
TRINITY zaplanowany jest na najbliższy piątek, 4 stycznia, o godz.
21.00 w Pracowni Sztuki Żywej przy ul. Podrzecznej w Łowiczu. Bilety kosztują 7 zł
w przedsprzedaży i 11 zł w dniu koncertu.

Zespół powstał w 1996 roku w Łodzi. Na swoim koncie ma m.in. płytę pt.
„11”, trasę koncertową z zespołem Hey
oraz podpisany kontrakt fonograficzny
z wytwórnią S.P. Records. Zespół wystąpi w pięcioosobowym składzie.
(mak)

Odwołana uroczystość przekazania miedziorytu
Nie doszło do zaplanowanej na
29 grudnia w restauracji Pod Pelikanem uroczystość przekazania
łowickiemu muzeum wizerunku
kardynała Michała Stefana Radziejowskiego.

Z

powodów osobistych w ostatniej chwili niemożliwy okazał się przyjazd do
Łowicza historyka z Krakowa, specjalisty
od postaci kardynała Radziejowskiego, Jerzego Żmudzińskiego, który miał przedstawić jego sylwetkę. Ponadto jest on kuratorem wystawy o życiu i działalności abp.
Radziejowskiego, która zostanie otwarta
w czerwcu tego roku w Wilanowie. Łowickie muzeum czyni starania o wypożyczenie
w późniejszym terminie części wystawy, tej
dotyczącej Łowicza.
Uroczystość zostanie przełożona na najbliższy możliwy termin, prawdopodobnie

do końca stycznia. Muzeum w Łowiczu
poinformuje od dokładnym terminie uroczystego przekazania zabytku.
Siedemnastowieczny miedzioryt z wizerunkiem kardynała zakupiony został od prywatnego kolekcjonera z Krakowa za 700 zł,
o co zabiegał pracownik muzeum Andrzej
Chmielewski i szereg pozyskanych przez
niego darczyńców.
Łowickie muzeum nie posiadało do tej
pory oryginału z wizerunkiem kardynała.
Ta postać jest ważna dla placówki, gdyż
Radziejowski, jako biskup warmiński, podkanclerzy koronny, arcybiskup gnieźnieński i wreszcie prymas Polski, był fundatorem kompleksu budynków misjonarskich,
w których dziś znajduje się muzeum.
Nie ulegną zmianie plany otwarcia z tej
okazji okolicznościowej wystawy pocztówek z motywem gmachu muzeum.
(eb)
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Gmina Bielawy

65 tysięcy na profilaktykę uzależnień
Program profilaktyki antyalkoholowej i profilaktyki przemocy
w rodzinie a także przeciwdziałania narkomanii na 2008 rok przyjęli radni gminy Bielawy na sesji
28 grudnia.

P

rogram antyalkoholowy opiewa na
kwotę 62 tys. zł. Pieniądze te pochodzą
z dochodu ze sprzedaży zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Główne działania polegać
będą na promowaniu zdrowego stylu życia,
udzielaniu pomocy rodzinom z problemem
alkoholowym, edukacji profilaktycznej oraz
wspieraniu osób uzależnionych.
Gmina zamierza te postulaty zrealizować
poprzez dofinansowanie dodatkowej oferty
terapeutycznej w Poradni Leczenia Uzależnień w Łowiczu za 1.800 zł, finansowanie
posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2.400 zł,
kosztów wydawania opinii biegłych sądowych na temat uzależnień za 500 zł, szkoleń członków gminnej komisji - 3.900 zł,
konkurs edukacyjnych „Zachowaj TrzeźTuż po wręczeniu medali, od lewej kpt. Marek Fuks z WKU w Skierniewicach, Sylwester i Krystyna Podrażka, wójt gmiwy Umysł” - 1.220 zł, programy i spekny Chąśno Dariusz Reczulski oraz Lucjanna Zając.

Medal za służbę synów
Srebrne Medale za Zasługi dla
Obronności Kraju zostały wręczone
28 grudnia, na ostatniej sesji Rady
Gminy Chąśno, mieszkańcom gminy: Lucjannie Zając oraz Krystynie
i Sylwestrowi Podrażce. Medal, jak
powiedział nam kapitan Marek Fuks
z Wojskowej Komisji Uzupełnień
w Skierniewicach, jest przyznawany tym rodzicom, których trzej lub
czterej synowie odbyli nienagannie
służbę wojskową.

L

ucjanna Zając powiedziała nam, że wychowała trzech synów: Piotra, Mariusza i Sylwestra, wszyscy byli w wojsku,
poszli chętnie. - W domu nie było dylematu
co zrobić, by nie iść do wojska - wspomina - ich pójście było naturalną rzeczą, po
prostu przyszedł na to czas. Sylwester Podrażka, którego czterej synowie: Stanisław,
Dariusz, Jerzy i Mariusz, odbyli zasadniczą

służbę wojskową, powiedział to samo. Rodzice nie uskarżają się na długą nieobecność
synów w domu, którą spowodowała służba
w wojsku, nawet jeśli było przez to mniej
rąk do pracy w gospodarstwie. Taka była potrzeba, a oprócz tego rodzice podkreślają, że
wojsko poprzez dyscyplinę, którą wprowadza w życie młodego człowieka, wysiłek fizyczny i psychiczny oraz nowe obowiązki,
które musi wykonać, jest dla niego prawdziwą szkołą życia. - Po wojsku mężczyzna poważnieje, inaczej podchodzi do wielu rzeczy
- stwierdzają rodzice.
Krystyna Podrażka powiedziała nam Nasi synowie nie mieli w wojsku żadnych
problemów, dostawali wyróżnienia, awanse, a na koniec służby wręczono im nagrody za wzorową służbę. Oni sami chwalą
bardzo wojsko. Synowie z obu rodzin byli
w różnych formacjach armii, pełnili różne funkcje, od kierowców, działonowych,
po strzelca.

WKU w Skierniewicach zachęca gminy do tego, by wyszukiwały na swoim terenie rodziców, których powyżej trzech
synów spełniło nienagannie swój obowiązek wobec obronności kraju i składały wnioski o przyznanie medalu. W ten sposób dziękujemy po latach za
służbę pełnioną przez synów, chcemy
w ten sposób pokazać, że wojsko pamięta
i jest wdzięczne za ten okres - powiedział
nam kapitan Fuks. Jest to też sposób, by
w momencie gdy wojsko zaczyna dążyć
do stania się zawodowym, pokazać się
w samorządach, przypomnieć o swoim
istnieniu. - Cieszymy się z tego, że młody
człowiek, który trafia obecnie do armii,
nawet jeśli ma 19-20 lat, już w większości
jest świadomy celu, jaki się z tym wiąże
- powiedział nam jeszcze kapitan - czyli chce poznać, czy może związać swoją
przyszłość z wojskiem.
(tb)

takle profilaktyczne w szkołach - 4 tys. zł,
Szkolny Dzień Profilaktyki organizowany
w Gimnazjum w Bielawach - 900 zł, publikacje na temat profilaktyki uzależnień oraz
1.280 zł na funkcjonowanie komisji, na materiały biurowe, energię, telefon.
Największa pula 19,5 tys. zł przeznaczona została na imprezy promujące zdrowy styl życia, a w szczególności turniej
rodzin, Dzień Dziecka, Międzyszkolny Turniej Wiedzy z Zakresu Uzależnień, ponadto
Wakacyjne Biegi Trzeźwości i Bielawskie
Biegi Uliczne. 6 tys. zł przeznaczono na
letni wypoczynek dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, 8 tys. zł na pozalekcyjne zajęcia sportowe, a 12 tys. zł na Gminny Turniej Wiedzy o Uzależnieniach, który
organizowany jest dla dorosłych, głównie
członków KGW, OSP oraz rad sołeckich.
Na program przeciwdziałania narkomanii radni zarezerwowali 3 tys. zł. Główne
działania będą polegały tu na informowaniu o możliwościach leczenia, na realizacji
programów profilaktycznych, na co przeznaczono 2.200 zł oraz zakup publikacji
o narkomanii 800 zł.
(eb)

Gmina Domaniewice

Sołectwo nie zostanie zlikwidowane
Stanisław Pawlata, decydując
się na kandydowanie na sołtysa
Lisiewic Małych, uratował to nieduże sołectwo przed likwidacją.
Wybory odbyły się 12 grudnia.

P

rawie rok Lisiewice Małe czekały na
nowego sołtysa, po tym jak dotychczasowy sołtys Józef Kucharczyk zrezygnował z pełnienia tej funkcji. Długo czekano, aż ktoś się zdecyduje. Gdyby kandydat
się nie znalazł, sołectwo w Lisiewicach Małych miało być zlikwidowane Jeden sołtys
z Lisiewic Dużych - Zbigniew Klimkiewicz
- obsługiwać miał dwie wsie.
Stanisław Pawlata został wybrany przy
niewielkiej frekwencji 8,3%. Wszyscy, którzy poszli do urny, a było to 9 osób, poparli
tego kandydata. Po raz pierwszy będzie pełnił on funkcję sołtysa. Na ostatniej w tym
roku sesji Rady Gminy 28 grudnia został

Stanisław Pawlata nowy sołtys Lisiewic Małych.
oficjalnie przywitany przez kolegów sołtysów oraz radnych gminy.
(eb)

Gmina Domaniewice

Dotacja dla niepełnosprawnych uczniów

O

statnie w 2007 roku zmiany
w budżecie gminy Domaniewice wprowadzili radni na
sesji 28 grudnia. Dochody zostały zwiększone o 33.578 zł. Zdecydowaną większość stanowi dotacja
z Państwowego Funduszu Reha-

bilitacji Osób Niepełnosprawnych
w wysokości 33.127 zł. Dotacja
przeznaczona jest na realizację
programu „Uczeń na wsi - pomoc
w zdobyciu wykształcenia przez
osoby niepełnosprawne”. Rodzice
uczniów podstawówek, gimnazjów

oraz szkół ponagimnazjalnych muszą wystąpić z wnioskiem o przyznanie świadczenia. Wzór wniosku
można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy w Domaniewicach bądź w sekretariacie urzędu.
(eb)
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Indie nie pozostawią obojętnym
Ewa Woźniacka
z Łowicza opowiada
o swojej podjętej
samodzielnie, bez
pomocy żadnego
biura podróży,
podróży do Indii.

J

edź do Indii - usłyszałam od znajomych, kiedy dopadła mnie kolejna jesienna chandra. Tam rodzime
troski wydają się mniejsze. Tam niespodzianka goni niespodziankę.
Kiedy wczesnym rankiem wysiadam z samolotu w New Delhi, czuję odpychającą woń tego
miejsca: zapach spalin zmieszany
z unoszącym się kurzem. Już wiem:
w Polsce powietrze jest czyste,
nawet u wylotu rury wydechowej
Ikarusa. Z lotniska do centrum jedziemy Ambasadorem: choć taksówka wygląda na zabytek z lat
50-tych, ma zaledwie 20 lat. Po
drodze mijamy biegające małpy,
idące bez celu święte krowy (jedyny powód, by zwolnić) oraz
bezdomnych śpiących na ulicach,
którym krawężnik służy jako podgłówek, a nogi spoczywają na
jezdni. Aż strach pomyśleć, co
by było, gdyby tamtejsi kierowcy
byli mniej sprawni. Indie wymagają wyłączenia tej funkcji wyobraźni, która zadaje pytania „co
by było gdyby.”
Już w samolocie poznajemy Jewgienija, świeżo upieczonego Niemca pochodzącego zza Bajkału,
a podczas śniadania Marcy z San

Ten sam bazar kilka ulic dalej: nawet dzieci znajdują zatrudnienie, z uśmiechem na twarzy
i nieskrywaną satysfakcją przygotowują w wielkich misach masę na pyszne ciastka (w moim
ręku). Żywy ogień palący się pod misami powoduje, że temperatura powietrza znacznie przekracza 50 stopni. Co na to nasze prawo pracy?
Jadowita kobra o ruchliwym, rozdwojonym języku czyha na napiwki (lub łydki) turystów odwiedzających Fort Amber w Jaipur.
Nie tylko zrobienie tego zdjęcia, ale nawet jej minięcie w wąskim przejściu może wzbudzać emocje, więc uprzejmy zaklinacz
chętnie zamknie koszyk pokrywką. Za napiwek ;-)
Francisco. Wraz z moim partnerem
musieliśmy na nich sprawić wrażenie bardziej niż naprawdę wytrawnych podróżników: chcą zwiedzać
(dziki) kraj razem z nami. Zatem
z nowymi znajomymi jedziemy
motorikszą do Old Delhi, podzi-

wiamy ogromną fortyfikację „Red
Fort” oraz Jama Masjid, meczet,
gdzie przed wejściem należy zdjąć
buty (to dla mnie nie pierwszy meczet, ale pierwszy raz chodzę boso
po czymś taaakim). Po południu żegnamy się z naszymi znajomymi

i pospiesznie zmierzamy na dworzec autobusowy, skąd rozklekotanym autobusem z dziurawą podłogą kierujemy się do oddalonej
o 200 km Agry. Dziura ma rozmiar
małego Hindusa. Podróż trwa ok.

4 godzin i jest to nie lada przeżycie.
Wszyscy uczestnicy lewostronnego ruchu trąbią nawzajem na siebie
bezustannie, choć w gestach przyjaźni, bo agresji na drodze w tym
kraju nie dostrzegłam. Jedyną zasa-

Rikszą rowerową w Agrze można dojechać wszędzie, co pozwala znacznie skrócić czas podróży, a jednocześnie ob„Nie tylko byk może wziąć na rogi” - myślałam przy każdym bliskim kontakcie z tutejszym bó- serwować życie ulicy i nawiązać kontakt ze zwykłymi ludźstwem. Pełna lokalnego kolorytu ulica bazaru w Jaipur (Dżajpurze), stolicy stanu Rajastan mi. Daszek pozwala odpocząć od słońca i zmieścić bagaże,
(Radżastanu).
a pęd powietrza jest lepszy od klimatyzacji.

Jak to się robi
Ewa Woźniacka o tym,
jak sobie zorganizować
samodzielną wyprawę
w dalekie kraje.

O

wyjeździe do Indii marzyłam
od czasów liceum. Informacje turystyczne i praktyczne
zbierałam od lat. Decyzję o wyjeździe podjęłam spontanicznie, kiedy

tylko nadarzyła się ku temu okazja:
dokładnie na tydzień przed wylotem kupiliśmy bilety. Wymagało
to ekspresowego załatwienia wizy,
szczepień i wizyty u lekarza medycyny tropikalnej. Polecam decydować się na wyjazd najpóźniej
na miesiąc, najlepiej na 3 miesiące
przed wylotem. Pozwoli to zarówno spokojnie załatwić formalności
i szczepienia, jak i zaplanować po-

dróż i „wchłonąć” niezbędne informacje. Wcześniej podróżowaliśmy
po Europie i krajach arabskich, ja
najdalej byłam w Jordanii. Podróże organizowane samodzielnie
wymagają zupełnie innego przygotowania niż turystyczne wyjazdy z biurem podróży. Niezbędne są przewodnik (korzystamy
z angielskojęzycznych przewodników Lonely Planet) i sprawdzony partner. W zamian wyjazd nie
sprowadza się do „zaliczenia” zabytków, ale pozwala rzeczywiście
poznać zwykłych ludzi, ich kulturę i zwyczaje.

Wyjazd do Indii, podobnie jak
do krajów arabskich, jest bardzo
bezpieczny, o ile przestrzega się
zasad zdrowego rozsądku i reguł
opisanych w przewodniku. W Indiach mało jest agresji i drobnej
przestępczości, więc na ulicy
można się czuć bezpieczniej niż
w kraju. Źródłem stresu może
być ruch uliczny. Takie wyjazdy pozwalają poszerzyć horyzonty: pojęcia takie jak bieda,
szczęście, wygoda umieszczamy na zupełnie innej skali. Uwaga! Takie podróże mogą uzależniać. Koszty (dane na osobę):

Szczepienia i wiza kosztują około
600 zł. Profilaktyka antymalaryczna to koszt 350 zł/ 3 tyg. - decydując się na wyjazd wcześniej,
można ograniczyć ten koszt, można też w konsultacji z lekarzem
z niej zrezygnować. Bilety lotnicze z opłatami kosztowały
2200 zł.
Na miejscu wydamy drastycznie różne kwoty w zależności od
wybranego standardu hoteli, jedzenia, podróży. Trudno oszczędzić na biletach wstępu do zabytków wpisanych na listę UNESCO
- każdy kosztuje 5 dolarów. Naj-

dą jest ustępowanie innym i wszyscy czynią z tej zasady swoje prawo,
ale i obowiązek. Manewr typu „na
czołówkę” jest na porządku dziennym i oczywiście zderzenia unika
ten, kto jedzie „przepisowo”, jak
to nazywamy w Europie. Kierowcy jeżdżą we wszystkich kierunkach, pojazdy nie posiadają lusterek, a „obcierki”? Cóż, zdarzają się,
ale niegroźne. Również nam, jadąc
rikszą, przytrafiło się małe zderzenie z motocyklistą, ale obie strony
nie miały do siebie pretensji i każdy udał się w dalszą drogę.
Mocno zmęczeni docieramy do
podrzędnego hotelu, gdzie hałas
ulicy, brudna pościel oraz gryzące
komary przestaje mieć znaczenie.
Tej nocy przestajemy się bać malarii. Agra to tętniące życiem przemysłowe miasto, kolejny fort (jest
ich w Indiach ponad 4 tysiące) ale
przede wszystkim Taj Mahal - ósmy
cud świata, największa budowla
na świecie, która powstała z miłości do kobiety. W swojej doskonałości przerosła moje wyobrażenia,
a zadbany ogród umożliwił pierwszą chwilę odpoczynku od tłumu
zwiedzających i palącego słońca.
Na odludnej ławce wśród drzew pełnych kolorowych papug po chwili pojawia się towarzystwo: liczna hinduska rodzina urządza sobie
z nami 10-minutową sesję zdjęciową, serię uścisków i pytań. To nie
odosobniony przypadek: takie sytuacje powtarzają się w trakcie naszej podróży wielokrotnie i - mimo,
że momentami męczące - są jednak
bardzo miłe.
dok. na str. 26
niższy standard (wieloosobowe
pokoje w najtańszych miejscach,
jedzenie w lokalnych barach, podróże pociągami bez klimatyzacji) wymaga ok. 20 dolarów
dziennie (bez biletów wstępu).
Rozsądny budżet „miejscowy”
to 800 zł tygodniowo. Nasz wyjazd kosztował 14000 zł na 22 dni
na 2 osoby - w tym wydatki na
zdrowie, wizę, bilety lotnicze do/z
Indii i dwa loty krajowe, dobre
pociągi, w większości przyzwoite hotele, jedzenie często
w restauracjach, pobyt na Goa.
(ew)
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FORD Focus combi 1.6 2002 rok,
19800 zł, I właściciel, tel. kom.
0509-369-540.

Opel Vectra 1.6, gaz, 1997 rok,
Sedan, II właściciel, tel. kom. 0500272-065.

Tarpan diesel 1991, tel. (042) 71967-10.

Renault Kangoo 1.9D, 1999 rok, tel.
kom. 0608-167-545.

Tico 1997 rok, benzyna, gaz, stan
idelny, tel. kom. 0660-680-306.

Sprowadzam samochody na zamówienie do 10.000 zł, tel. kom.
0603-624-879.

MERCEDES Bus 207 D 1983 rok,
tel. kom. 0605-443-363.
RENAULT Clio 1,4 benzyna + gaz
1996 r., tel. kom. 0668-055-258.
126p, 1995 rok, niebieski, tanio,
tel. kom. 0664-680-063.

Silnik OPEL Kadett 1.4 oraz skrzynię, tel. kom. 0692-648-948.
OPEL Corsa 1999 rok, biały, stan
bdb, tel. kom. 0697-634-166.
Kredyty samochodowe gotówkowe,
tel. kom. 0500-167-670.
SKUP SAMOCHODÓW. MOŻLIWOŚĆ ODBIORU. SPRZEDAŻ CZĘŚCI. ZŁOMOWANIE
POJAZDÓW ZAŚWIADCZENIA
DO WYDZIAŁU KOMUNIKACJI.
NIEBORÓW, tel. kom. 0605695-882.
Kupię Polonezy, stan obojętny, tel.
kom. 0512-476-760.

POLONEZ Caro 1994 rok, 107000
km, stan dobry, tel. (046) 838-4953.

FIAT CC 700 1996 rok, tel. kom.
0889-116-279.

Peugeot Partner 2001r., tel. kom.
0606-326-740.

LUBLIN 3 2000 rok, towarowo-osobowy, tel. kom. 0603-103-174.

VW Golf III 1.8 gaz sekwencyjny
1997 rok, 8000 zł, bordowy, zarejestrowany, zadbany, 3-drzwiowy, tel.
kom. 0500-385-907.

MERCEDES 240D, tel. kom. 0604828-083.

Kupujemy wszystkie auta, tel.
kom. 0509-610-252.

ŻUK 1988 rok, 56000 km, stan
idealny, hak, gaz, tel. kom. 0604970-429.

Koncesjonowane złomowanie pojazdów. Zaświadczenie do Wydziału
Komunikacji od ręki. Możliwość
odbioru. Sprzedaż części, skup aut,
tel. kom. 0602-123-360.
Absolutnie kupie wszystkie
modele dostawczych od roku
1996 do 2000, tylko skrzyniowe,
rama, izoterma, tel. kom. 0500026-841.
Astra II zarejestrowaną, tel. kom.
0695-502-628.
Absolutnie kupię wszystkie
krajowe i zagraniczne, również
powypadkowe, tel. kom. 0503366-861.
Fiat Punto, 5 drzwi, tel. kom. 0692829-882.
Aktualnie kupię osobowy cały
lub lekko uszkodzony, tel. kom.
0604-706-309.
Opel Astra I Sedan, tel. kom. 0694216-417.
Opel Corsa, 5-drzwiowy, tel. kom.
0606-436-231.
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.

Nowe opony zimowe Michelin,
185/55 R15, tel. kom. 0695551-572.
LUBLIN 3, blaszak 1999 rok, 3,5 t,
tel. (046) 838-49-57.
BMW 525i gaz 1992 rok, grafitowy, klimatyzacja, centralny
zamek, immobilizer, skórzana
tapicerka, elektryczne, podgrzewane, pompowane fotele,
pełna elektryka, tel. kom. 0602576-979.
VOLVO 740 1991 rok, 4700 zł, gaz,
tel. kom. 0880-651-700.

VW Transporter T2 tel. (046) 83863-22.
OPEL Corsa B 1994 rok, 146000
km, salonowy, II właściciel, tel. kom.
0508-232-904.

FORD Escort 1.8 D 1994 rok, tel.
kom. 0604-931-629.

Absolutnie kupię wszystkie
modele Deawoo, Fiata, Opla,
Renault, Peugeota, Seata, Toyoty, VW, Skoda, tel. kom.
0500-026-841.

ŻUK A0.7 blaszak 1995 rok
tel. (046) 837-65-58 8.00-14.00.

Renault Traffic 2.1D, 1996 rok, 151
tys. km, biały blaszak, 9,8 tys. zł., tel.
kom. 0504-275-344.

MERCEDES Vito, od 1999 rok, 8-9
osób, do 25000 zł z klimatyzacją, tel.
kom. 0785-240-260.

OPEL Corsa, 5-drzwiowy, zarejestrowany, tel. kom. 0694-216-417.

Sprzedam opony bezdentkowe do
STARA, kompletne, całe koła, tel.
kom. 0503-065-714.

MERCEDES Sprinter 412, 232000
km, skrzyniowy, oplantekowany, tel.
kom. 0509-282-300.
VW Polo 1.2 2004 rok, wózek widłowy Nissan 3,5 t, tel. kom. 0600820-374.

FORD Escort combi 1.6 16V 1993
rok, tanio, tel. kom. 0691-090-215.
MERCEDES 190E 1.9 benzyna,
gaz 1994 rok, czerwony, wspomaganie kierownicy, centralny zamek,
alufelgi, stan dobry, tel. kom. 0665239-401.
Opony używane - importer, tel.
kom. 0602-133-182.
FORD Escort combi 1998 rok, tel.
kom. 0606-276-268.

PEUGEOT 406 2 HDI 1999 rok,
zielona perła, stan dobry, tel. kom.
0601-212-523.

PEUGEOT 206 2002 rok, tel. kom.
0608-501-258.

POLONEZ Caro gaz 1993 rok, bordo
metalik, elektryczne szyby, alufelgi,
tel. kom. 0509-610-252.

OPEL Astra hatchback 1.4 gaz, bordo
metalik, 2x air bag, tel. kom. 0604645-075.

MITSUBISHI Colt 1.3 GLX 1995
rok, stan bdb, tel. kom. 0509-156858.

FIAT Punto 5D, 1.1, 1996 r., stan bdb,
tel. kom. 0603-872-897.

Sprzedam silnik, skrzynię od Opla
Kadetta, 1.7 D, tel. kom. 0500098-817.

FIAT 126p tel. (046) 838-72-80.

VW Golf III 1.6 benzyna 1994 rok,
tel. kom. 0889-980-612 0607-142267.

OPEL Omega B combi TD 1995
rok, 9500 zł, granat metalik, I
właściciel, tel. kom. 0607-161984.
OPEL Corsa B 1995 rok, czarny, I
właściciel. pełny tuning optyczny,
tel. kom. 0607-161-984.
RENAULT Megane II kombi 1.4
16V XI 2003 rok, kupiony w salonie,
bezwypadkowy, stan techniczny bdb,
tel. kom. 0607-068-355.
POLONEZ Caro Plus GLi 1997 rok,
mały przebieg, bogato wyposażony,
tel. kom. 0609-024-396.
FORD Mondeo combi 1.6 16V 1995
rok, 7300 zł, gaz, tel. kom. 0501661-904.
HONDA Civic 1.4 16V 1996 rok,
centralny zamek, poduszki powietrzne, alufelgi, zawieszenie sportowe,
tel. kom. 0600-972-227.
VOLVO V 40 1.9 TDI 1998 rok, full
opcja, pół-skóra, bezwypadkowy, tel.
kom. 0600-972-227.
RENAULT Laguna 1.6 16V 1998
rok, 10900 zł, stan dobry, tel. kom.
0608-409-744.

OPEL zafira 2.0 DTI 2004 rok
tel. (024) 277-64-24, tel. kom. 0668826-792.
PEUGEOT 309 1991 rok, 2600
zł, benzyna + gaz, tel. kom. 0669597-305.
VW Golf IV 1.6 1999 rok, gaz,
5-drzwiowy, wyposażony, sprzedam
lub zamienię, tel. kom. 0501-715609, 19700 zł.
OPEL Vectra 1.6 16V + gaz 1997
rok, bezwypadkowy, II właściciel,
tel. kom. 0500-272-065.
OPEL Astra 1.4 1996 rok, I właściciel, 5-drzwiowy, tel. kom. 0665977-562.
AUDI A4 1.9 TDI 1996 rok, I właściciel, sprzedam lub zamienię, tel.
kom. 0600-944-728.
Astra I combi 1.6 2001 rok, 10800
zł, bezwypadkowy, tel. kom. 0501715-609.

SKODA Octavia 1.9 TDI 110 kM
2003 rok, tel. kom. 0509-513-831.

Sprzedam koła z oponami zimowymi
155/80/13 do Opla Corsy, po 1 sezonie, tel. kom. 0693-025-952.
Koła zimowe Fulda 175/80 14”, z
felgami, od Opla Omegi, 50% zużycia, cena do uzgodnienia - sprzedam,
tel. (046) 830-37-72, tel. kom. 0697814-640.
Przyczepka typ Sam, tel. (046) 83752-01.

Ford Escort 1.3, 1993 rok,
5-drzwiowy, hak, tel. kom. 0515495-783.

SEAT Cordoba combi 1.6 gaz
2000/2001 rok, 15900 zł, srebrny
metalik, stan dobry, tel. kom. 0500026-841.

Ford Escort 1.3, 1993 rok, tel. kom.
0500-268-245.

FORD Focus combi 1999/2000 rok,
15900 zł, granatowy metalik, bogate
wyposażenie, tel. kom. 0500-026841.

VW T4 Caravela 2.5 gaz 1993 rok,
tel. kom. 0663-118-062.

VW Passat combi 1.9 TDI 110 kM
1999 rok, srebrny, centralny zamek,
el. szyby, 4 poduszki powietrzne, klimatyzacja, tel. kom. 0696-123-985.

Fiat Palio Weekend 1.2 benzyna,
2000 rok, ciemnozielony metalik, I
właściciel, cena 9700 zł, tel. kom.
0600-826-493.

Sprzedam radio samochodowe Sony
CDX-GT310 z pilotem, nowe, tel.
kom. 0698-505-003.

SEAT Ibiza 1.4 gaz 1999 rok, 9600
zł, bogate wyposażenie, 3-drzwiowy,
tel. kom. 0500-026-841.

Vectra B 1997 r. 2.0 DTL 16V combi
sprowadzony, tel. kom. 0501-615395.

FORD Transit 1990 rok, 6 osób lub
1480 kg, tel. kom. 0692-556-557.

Fiat Cinquecento 0.7 KAT, 1997 rok,
tel. (046) 833-94-01.

Sprzedam przyczepę samochodową
izotermiczną ROHR-KA18L, stan
bdb, z hydroklapą, tel. kom. 0609310-498.

Alufelgi 14, stan super, tel. kom.
0889-534-302.

HUNDAI Pone 1991 rok, tel.
kom. 0888-971-681.

FIAT Seicento 1.1 1999 rok, bez
wkładu finansowego, tel. kom. 0605896-159.

Daewoo Matiz, 2001 rok, cena
9500 zł, wspomaganie, ABS, 2×airbag, klimatyzacja, centralny zamek, alarm, elektryczne szyby,
tel. kom. 0600-352-132.

Dobry kredyt, tel. kom. 0500-167670.

Fiat Uno 1.0, 1998 rok, salonowy,
I właściciel, tel. (046) 831-65-33,
0691-510-945.

VW Golf III 1.9 D, tel. kom. 0500477-979.

POLONEZ Caro gaz, tanio, tel. kom.
0509-171-321.

Daewoo Leganza automat, 2.0 16V,
2000 rok, grafitowy metalik, najbogatsza wersja, skóra, bezwypadkowy,
I właściciel, cena 16200 zł, możliwa
zamiana (tańszy), tel. kom. 0604706-309.

VOLVO 940 GLE, 1992 rok,
pełna wersja (oprócz skóry),
stan idealny, tel. kom. 0600803-514.

SEAT Cordoba 1.6 2000 rok, 15900
zł, granatowy metalik, I właściciel,
tel. kom. 0608-409-744.

Golf III 1995 rok, po wypadku,
tel. (046) 838-33-35.

CHRYSLER Grand Voyager 2.5 TD
1996 rok, 13000 zł, tel. kom. 0663118-062.

FIAT Cinquecento 700, 1993 rok,
124 tys. km, kolor srebrny, stan
dobry, tel. kom. 0513-187-016,
0604-167-353.

Volvo 1.8, 1992 rok, benzyna, gaz,
tel. kom. 0788-224-896.

Części blacharskie do Nysy, tel. kom.
0694-335-495.

BMW E39 525 TDS 1998 rok, tel.
kom. 0502-782-465.

SEAT Toledo 1.6 + gaz 1998 rok,
bezwypadkowy, tel. kom. 0667189-351.

CC 700, 1998 rok, I właściciel, tel.
kom. 0605-042-754.

Star 4011, 1989 rok, stan dobry, plandeka, tel. (046) 815-65-27.

Fiat Seicento, 1999 rok, bordowy
metalik, tel. kom. 0501-713-102.

VW Golf IV TDI 1998 rok, srebrny,
5-drzwiowy, bogate wyposażenie, tel.
kom. 0694-453-521.

FORD Fiesta 1.1 1994 rok, 2000 zł,
gaz, kombajn Bizin, tel. kom. 0604685-367.

OPEL Astra 1.4, 1996 rok, I właściciel, 5-drzwiowa, tel. kom. 0665977-562.

Star 1142 kontener, 1990 rok, tel.
kom. 0600-294-022.

POLONEZ Caro, 800 zł, gaz, Sochaczew, tel. kom. 0696-848-663.

Ford Escort 1.3, 1996 rok, bordo metalik, bezwypadkowy, cena 5800 zł,
stan bardzo dobry, możliwa zamiana
(Matiz, Siecento), tel. (046) 831-0244, 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 Combi 1.8 Diesel TD,
1997 rok, cena 6500 zł, tel. kom.
0781-780-968.

Silnik i skrzynię biegów 126p - stan
dobry, tel. kom. 0785-013-121.

MAN 26403 BDF, 3-osiowy, na
poduszkach, stan dobry, cena do negocjacji, tel. kom. 0504-168-577.

VW Passat combi 1.9 TDI 1999 rok,
klima, lekko uszkodzony, zielony, tel.
kom. 0601-891-477.

Mazda 323 Sedan 2.0DITD, 1998
rok, przebieg 177 tys. km, 16400 zł,
tel. kom. 0503-035-415.

Golf 1.9 1993 rok, zarejestrowany,
przyczepka, zarejestrowana, tel. kom.
0505-899-244.

Mercedes 190 2.0D, 1984 rok, hak,
wspomaganie, 6 litrów na 100 km,
stan idealny, cena 5200 zł, tel. kom.
0604-649-313.

OPEL Astra 1.6 2002 rok, I właściciel, wyposażony, tel. kom. 0509732-602.

CC 700 1998 rok tel. (046) 86360-14.

Astra I combi 1.6 2001 rok, 10800
zł, bezwypadkowy, tel. kom. 0501715-609.

FIAT Uno 2000 rok, tel. kom. 0886218-982.

Ford Fiesta, 1991 rok, tanio, tel. kom.
0500-600-262.

Opel Astra I Combi 1.6, 2001 rok,
zadbana, 10800 zł, tel. kom. 0501715-609.
Opel Corsa B 1.2, 1998 rok, stan
bardzo dobry, cena 8200 zł, możliwa
zamiana na Matiz (lekko uszkodzony,
tel. kom. 0604-706-309.

Sprzedam opony zimowe Matador
175/65R14C, tel. kom. 0509-061643.
Sprzedam 5 kół aluminiowych do
BMW z oponami, tel. (046) 83898-98.
Sprzedam rozrusznik Łada Samara i
tłumik, tel. kom. 0503-654-884.
Sprzedam alufelgi 16 z oponami do
Audi A4, tel. (024) 260-77-82.
Złomowanie pojazdów - skup
aut, tel. kom. 0602-123-360.
Części do Fiata Kromy i do BMW
518 oraz alofelgi do BMW, tel. kom.
0663-121-823.
Części samochodowe oryginalne,
używane, osobowe. Skierniewice,
ul. Czerwona 4a, tel. kom. 0516189-517.
Kupię stare, zużyte, uszkodzone katalizatory, tel. kom. 0791-137-147.
Sprzedam nowe koła zimowe 14, tel.
kom. 0661-517-083.

Kupię silnik do Rometa, 0511-449328, tel. kom. 0601-092-917.

Sprzedam Romet, tel. kom. 0661363-409.

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

19

3.01.2008 r.

Motocykl SHL, tel. kom. 0666135-235.

Garaż murowany, os. Szarych Szeregów, tel. kom. 0698-585-709.

Do wynajęcia garaż, tel. kom. 0501074-060.
Do wynajęcia garaż przy os. Starzyńskiego - sąsiedztwo Pelikana, tel.
kom. 0697-650-819.
Wynajmę garaż, os. Szarych Szeregów, tel. kom. 0662-040-303.

Kupie działkę w Mysłakowie,
Arkadii, tel. kom. 0600-837162.
Kupię gospodarstwo rolne lub sadownicze z budynkami, tel. kom.
0603-112-242.
Mieszkanie w Głownie, tel. kom.
0694-532-796.
Kupię mały dom, tel. kom. 0606937-316.
Kupię dom lub gospodarstwo
rolne w pobliżu Skierniewic, tel.
kom. 0602-779-602.

Działka 4600, Łowicz, tel. kom.
0502-163-313.
Warsztat wulkanizacyjny z budynkami, tel. kom. 0502-163-313.
Głowno- świetny punkt, dom
300/8000, media, zabudowania gospodarcze, 3,5 ha na działki budowlane., tel. kom. 0698-871-489,0606601-682.
Sprzedam działkę 2818 mkw., tel.
kom. 0660-424-578.
Dom z budynkami i 1 ha ziemi, gm.
Kocierzew, tel. kom. 0509-147-501.
Działka budowlana + 1,3 ha, media,
asfalt, zadrzewione, okolice Głowna,
tel. (042) 719-59-82.
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.
Mieszkanie 44 mkw., ul. Sikorskiego,
Głowno w budynku prywatnym, tel.
kom. 0788-414-434, 0600-361-207.
Sprzedam działkę budowlaną z lasem
55 arów Dzierzgówek, tel. kom.
0693-625-267.
Sprzedam działkę gmina Nieborów,
tel. kom. 0502-155-897, 0503-977862.

Bloki 74,5 mkw., Łowicz, 4 pokoje,
cegła, II piętro, środkowe, wysoki
standard, zadbane, 3950 zł/mkw., tel.
kom. 0606-469-501 0660-677-059.
Atrakcyjne mieszkanie 72 mkw,
IV piętro na osiedlu Kopernika
w Głownie, tel. (042) 719-49-09,
tel. kom. 0502-758-980.
Sprzedam mieszkanie 38 mkw, 3
piętro, blok z cegły, tel. kom. 0600927-436, (0606-614-102).

Wynajmę mieszkanie dla 1 osoby, tel.
kom. 0662-437-331.

Sprzedam działkę 4948 mkw., z budynkami (mieszkalny i zabudowania
gospodarcze) w gminie Kiernozia,
cena do negocjacji, tel. kom. 0691686-435 0782-098-675.

Suknia ślubna biała, 34/36, tel.
kom. 0695-551-572, Łowicz.

Sprzedam dąb, tel. kom. 0887-147903.

Producent siatki, słupków i bram
garażowych, możliwy montaż, tel.
kom. 0500-371-161.

Sprzedam kuchnię gazową, tel. kom.
0885-612-711.

Producent deski podłogowej i
brykietu, niskie ceny. Głowno,
tel. (042) 719-42-83, tel. kom.
0607-992-181.
Komputery używane, laptopy, notebooki - bardzo duży wybór. Najtańsze
komputery poleasingowe. Nawigacja
GPS. Nie przepłacaj. Zduny 1A, trasa
A2 (Warszawa-Poznań), tel. kom.
0601-946-286.
Obrazy olejne o tematyce bajkowej, tel. kom. 0695-551-572.

M-4. os. Dąbrowskiego, tel. kom.
0605-068-873.

Lokal ok. 30 mkw, centrum Głowna,
Brzezin, poszukuję, tel. kom. 0600612-011.

M-4 os. Szarych Szeregów, 3 pokoje,
cegła, II piętro, środkowe, zadbane,
tanio, tel. kom. 0885-837-623.

Do wynajęcia pawilon handlowy
nr 4 (biały) na targowicy miejskiej,
Łowicz, tel. kom. 0609-269-441.

Dom 110 mkw., lub zamienię na
bloki 70 mkw., za dopłatą, Łowicz,
tel. (046) 837-29-08, tel. kom. 0787437-131.

Mieszkanie do wynajęcia 34 mkw.,
tel. kom. 0506-040-709.

Klatki kompletne dla królików, tel.
kom. 0509-171-392.

Do wynajęcia lokal sklepowy w
centrum Łowicza, od 100 mkw.
do 200 mkw., dwie duże wystawy, tel. kom. 0602-118-332.

Komputer z monitorem, tanio, tel.
kom. 0500-204-559.

Działka budowlano-przemysłowa
1.07 ha, tel. kom. 0604-318-472.
Mieszkanie w bloku M-4, 64 m pow.,
Łowicz, tel. kom. 0506-891-289.
Atrakcyjne mieszkanie 72 mkw,
IV piętro na osiedlu Kopernika w
Głownie, tel. (042) 719-49-09, tel.
kom. 0502-758-980.
Działka w Łowiczu przy ul. Topolowej pod zabudowę segmentową, tel.
kom. 0607-311-240.
Mieszkanie 51 mkw., atrakcyjna lokalizacja (blisko dworca
PKP), tel. kom. 0660-702-585
po 17- tej.
Sprzedam mieszkanie 60 mkw.,
Sadkowice, działka + garaż lub
zamienię na mieszkanie w Rawie
Mazowieckiej z dopłatą, tel. kom.
0885-568-632.
Sprzedam działkę rolną 2,60 ha we
wsi Krukówka, gm. Biała Rawska,
tel. kom. 0602-261-619.
Sprzedam dom, tel. kom. 0510541-233.
M-3, 2 pokoje, IV piętro, ul. Cicha,
Skierniewice, tel. (046) 833-64-39,
0604-516-719.
Sprzedam działkę rolno-budowlaną
o pow. 3900 mkw. w Strzybodze, tel.
(046) 831-40-63.
Mieszkanie w centrum Skierniewic,
53 mkw., 5200 zł/ 1 mkw., tel. kom.
0501-518-383.
Działka rolno-budowlana, Biała
Rawska, 7,71 ha, tel. kom. 0506175-661.
Sprzedam M-4 z garażem lub bez,
Rawa Mazowiecka, Solidarności, tel.
kom. 0695-088-085.
Sprzedam 2 ha ziemi, miejscowość
Wale, tel. kom. 0660-919-563.

Do wynajęcia ładne mieszkanie 45
mkw., w kamiennicy, w centrum Łowicza, tel. kom. 0602-118-332.
Noclegi, Głowno, tel. (046) 87464-68.
Lokal do wynajęcia, biurowo-usługowy w centrum Łowicza, Zduńska 49,
tel. kom. 0608-369-852.
Poszukuję do wynajęcia małej kawalerki lub pokoju, Łowicz, Głowno,
Stryków, okolice, pilne!, tel. kom.
0696-848-663.
Do wynajęcia pawilon handlowousługowy 32 mkw. na targowicy w
Łowiczu, tel. (046) 837-88-12.
Pokój, tel. kom. 0692-101-989.
Pilnie poszukuję mieszkania w Rawie
Mazowieckiej, kawalerka, tel. kom.
0691-668-345.
M-5 na Widoku, tel. kom. 0503-529703, 046/833-17-20.
Lokal 60 mkw. przy trasie Kulkówka
Zarzeczna, tel. kom. 0698-942-256.
Wynajmę mieszkanie w centrum
Skierniewic, 57 mkw., tel. (046)
838-67-42.
Kwatery pracowniczy, tel. kom.
0507-333-144.
Do wynajęcia pomieszczenie warsztatowe + plac 4000 mkw. pod transport lub inne propozycje, Rawa Mazowiecka, tel. kom. 0603-915-133.

Kawalerkę 25 mkw., zamienię na
większą, tel. (046) 837-46-11.
Zamienię 67 mkw (3 pokoje)w Łowiczu na mniejsze do 50 mkw. Pilne,
tel. kom. 0693-334-489.

Dom z lokalem pod działalność gospodarczą, cena 900.000 zł, tel. kom.
0601-338-867.

Dom, 350 mkw., nowy, tel. kom.
0662-785-002.

Sprzedam grunty orne o pow. 11 ha
w okolicach Sannik, tel. (024) 27764-36 po 17.00.

Kiosk do wynajęcia w Głownie, tel.
kom. 0606-798-751.

Mieszkanie własnościowe, 40 mkw,
IV piętro, Głowno, tel. kom. 0512199-755.

Sprzedam łąkę torfową 1 ha, 30000
zł, tel. kom. 0501-237-426.

Sprzedam łąki 1,8 ha nad Bzurą, tel.
kom. 0663-345-696.

Tanie noclegi, kwatery pracownicze,
Głowno, tel. kom. 0698-783-854.

Lokal do wynajęcia 30 mkw, ul.
Zduńska 18, tel. kom. 0501-065313.

M-3 35,5 mkw., Skierniewice, blisko
PKP i PKS, tel. kom. 0509-648308.

Dom bliźniaczy, 90 mkw., pow. użytkowej i działka. Głowno., tel. kom.
0662-016-608.

Wynajmę lub sprzedam sklep przy ul.
Bolimowskiej (między osiedlami), 24
mkw.,, tel. kom. 0606-882-991.

Łowicz,

Sprzedam M-4,
tel. (046) 837-69-65.

Sprzedam 1,6 ha łąki nad Bzurą, tel.
kom. 0516-199-906.

Sprzedam dom wolnostojący + garaż,
na działce 1050 mkw., Łowicz,, tel.
kom. 0505-188-703.

Głowno, dom do wynajęcia, również
dla pracowników, tel. kom. 0889320-787.

Sprzedam dom w Grzymkowicach,
tel. kom. 0503-496-641.

Nowe lokale na biura, gabinety, do
wynajęcia, ul. Krakowska, tel. kom.
0692-722-045.
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.

Kupię różnego rodzaju monety oraz
antyki, tel. kom. 0887-221-227.
Kupię złom, tel. kom. 0504-350641.
Kupię przedmioty z wojny, tel. kom.
0664-964-367.
Skup makulatury (gazeta, książka, karton). Cena 0,10 zł/kg,
Skierniewice, ul. Graniczna 52,
pn. - pt. 9.00-16.00, tel. (046)
835-90-83.
Antyczne meble, srebra, porcelanę,
militaria, bibeloty, za gotówkę, tel.
kom. 0601-336-063, 0500-034-552.

Sprzedam drewno kominkowe,
opałowe, rozpałkowe, tel. kom.
0501-658-261.

Sprzedam piec c.o. 1,1 kW, tel. kom.
0607-890-145.
Drewno opałowe od 150 zł tona,
tel. kom. 0693-120-206.

Sofa mała, tel. kom. 0668-486-221.
Sprzedam kuchnię, tel. (046) 838-1764 wieczorem.
Sprzedam stebnówkę Juki, tel. kom.
0516-954-104.
Sprzedam wózki widłowe, tel.
kom. 0692-824-327.
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.

Sprzedam blachę trapezową
nową, tel. kom. 0605-097-071.
Sprzedam fotelik samochodowy 0-18
kg, rowerek dla pięciolatka, różowy,
telewizor Panasonic 25”, tel. kom.
0694-335-495.
Kuchnia gazowa z piekarnikiem
elektrycznym, roczna, tel. kom.
0667-667-087.
Futro piżmaki, rozmiar 42-48,
tel. (042) 719-16-58.
Pentium I, monitor, maszynę elektryczną do pisania, tel. kom. 0609999-428.
Nowy dywan jedwabny, stylowy
2mx3m, tel. kom. 0602-133-182.
Wkład kominowy nierdzewny, kompletny, nowy, tel. kom. 0500-041363.
Chłodnicza witryna przeszklona,
regały sklepowe, waga elektroniczna,
kuchenki mikrofalowe, przepływowe
ogrzewacze, umywalki, metkownica,
tel. kom. 0501-649-392.
Miał - okazja, tel. kom. 0697-384867.
Sprzedam dwie szt. drzwi balkonowych drewnianych i oszklonych i 1
szt. okna, tel. kom. 0888-107-443.
Sprzedam meble skórzane Pesaro,
telewizor Samsung LCD LE32S81B,
kino domowe Samsung HT-X30, tel.
kom. 0506-462-162.

Sprzedam kontener budowlany, tel.
kom. 0501-550-731.

Cegła Max 480 szt., DZ12 675 szt.,
pustak U 336 szt., cegła pełna zwykła
500 szt. (wszystko na paletach), tel.
kom. 0886-389-363.

Sprzedam buty nowe i używane:
Adidas, Puma, Nike, tel. (046) 83788-12, tel. kom. 0787-867-114.

Sprzedam dwie sofy 3 + 2, rozkładane, granatowe, stan dobry, Łowicz,
tel. kom. 0600-411-572.

Sprzedam nawadnianie do tuneli
foliowych, sterowanie nawadniania,
zamgławiacz, wagę dziesiątną, agregat prądotwórczy 1,6 kW, tel. kom.
0600-972-227.

Heblarka z dodatkowymi nożami +
piła tarczowa 1000 zł, tel. (046) 83895-24, Małszyce.

Futro - kozy, nowe, kurtka 3/4, rozm.
42-44, tel. kom. 0604-176-603.
Nokia 3100, tel. kom. 0517-434335.
Migomat, myjka, piec miałowy, tel.
kom. 0600-820-374.
Sprzedam buty Nike Pumy różne
rozmiary, nowe i używane, tel. kom.
0500-043-501.
Drewno kominkowe (brzoza), tel.
kom. 0509-156-858.
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.
Super okazją - sprzedaż koncentratów niemieckich, tel. kom. 0605119-970.
Drewno kominkowe + opałowe, tel.
kom. 0886-427-375.

Sofa, dywan, tanio, tel. kom.
0663-510-563.
Piecyki, promienniki gazowe na
butle, grzejniki elektryczne (olejaki),
kotły C.O. na ekogroszek Elektromet.
Centrum Budowlane, Łowicz, ul.
Łęczycka 64.
Butle do spawania gazowego,
tel. (046) 838-90-61.
Sprzedam suknię ślubną rozmiar
38/1,70 cm kolor ecrie, tel. (046) 83780-43.
Betoniarka bez silnika, tel. kom.
0603-072-751.
Wersalka, fotele, stół, krzesła,
tel. (046) 837-44-40.
Granulat styropianowy do ociepleń,
tel. kom. 0605-978-418.
Zbiornik plastikowy 1000 l ze stelarzem, tel. kom. 0607-555-593.
Sprzedam monitor LG 17” Flatron
i kontener dla kota, tel. kom. 0697488-440.

Sprzedam gałęzie olszyny do wędzenia, drewno metry olszyna, okolice
Rwy Mazowieckiej, tel. kom. 0662741-402.
Akacje, tel. kom. 0507-938-465.
Sprzedam ladę sklepową, wysokość
97, długość 225, szerokość 50 cm, tel.
kom. 0609-210-635.
Drewno opałowe, tel. kom. 0507927-200.
Drut zbrojeniowy, tel. kom. 0500565-515
Tanio sprzedam meble sklepowe
po 2-miesięcznym użytkowaniu, 3
regały o wymiarach 200 x 8 x 40
cm, 2 lady długość 2 i 1,5m oraz
metkownicę 2-rzędową, tel. kom.
0661-123-277.
Tregry 12, 9 sztuk, 12-metrowe,
tanio, tel. (046) 813-72-27.
Sprzedam beczkę asenizacyjną do
remontu, tel. kom. 0509-718-967.
Sprzedam wykrywacz do metali, tel.
kom. 0886-364-985.
Drewno kominkowe i opałowe, tel.
kom. 0603-624-879.
Sprzedam elektryczną maszynkę do strzyżenia zwierząt, tel.
kom. 0509-620-300.
Sprzedaż piasku, ziemi ogrodowej,
szlaki, przywozimy na miejsce, tel.
kom. 0601-338-813.
Tanie ogrzewanie domów, piece
uniwersalne na ekogroszek, miał.
Zasyp, co 7 dni, tel. kom. 0665678-529.

Zatrudnię fryzjera damskomęskiego, tel. kom. 0696-022597.
Zatrudnimy szwaczki, prasowaczki,
krojczego pracowników wykańczalni, Mode Star, Łowicz - 0601-635056, Faktor - 0606-958-480, Fabia
- 0665-202-100.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E,
t r a n s p o r t m i ę d z y n a r o d o w y,
tel. kom. 0600-950-755, 0602-695437.
Zatrudnię hydraulika-spawacza, tel. kom. 0604-603-988,
0606-256-941.
Zatrudnię do robót wykończeniowych - ścianki g/k, roboty malarskie,
instalacje elektryczne, tel. kom.
0509-299-676.
Zatrudnię hydraulika, tel. kom.
0604-603-988, 0606-256-941.
Pracownik stacji CPN Sierakowice
Prawe, tel. (046) 837-69-75, tel. kom.
0698-644-287.
Zatrudnię do przyuczenia w
zawodzie hydraulika, tel. kom.
0604-603-988, 0606-256-941.
Zatrudnię fryzjera w Łowiczu, tel.
kom. 0600-247-423.

Sprzedam topolę, 10 sztuk, ścięte,
oczyszczone z gałęzi, tel. kom. 0694237-862.

Zatrudnię kierowcę kat. C + E w
ruchu międzynarodowym, tel.
kom. 0601-297-776.
Zatrudnię młodą osobę do pracy w
pizzerii, tel. kom. 0660-733-348.

Grzejniki żeliwne, tel. kom. 0692556-557.

Sprzedam Notebook 2300, wieżę
200, telefon 300, komodę 500, wersalkę z 2 fotelami 1300, toaletkę 350,
wszystko w kolorze olchy miodowej,
ceny do uzgodnienia, tel. kom. 0664897-289.

Lada chłodnicza Szron, długość 2 m,
tel. kom. 0508-132-318.

Sprzedam opony, tel. kom. 0888885-199.

Sprzedam: huśtawkę ogrodową,
pompę do szamba i budy dla psów,
tel. kom. 0502-981-959.
Sprzedam wypoczynek 4-osobowy,
2 fotele, ławostół, tel. kom. 0697606-992.

Zajazd w Szymanowicach, tel. kom.
0601-439-657.
Zatrudnię do sklepu z prasą
osobę uczącą się i nie uczącą
do 26 lat, tel. kom. 0607-517065.
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Zatrudnię kierowcę kat. C+E. transport zagraniczny, odpowiedzialny z
doświadczeniem, atrakcyjne zarobki,
tel. (046) 837-48-84, tel. kom. 0660677-059 0606-469 501.
Zatrudnię pomocnika zbrojarza,
wysokie wynagrodzenie, wymagane
prawo jazdy kat. B, tel. kom. 0505931-556.
Commercial Union zatrudni osoby
na stanowisko asystenta Otwartego
Funduszu Emerytalnego (także studentów), bezpłatne szkolenie, tel.
kom. 0515-236-056.
Dynamicznie rozwijająca się firma
zatrudni 15 osób, bezpłatne szkolenia, możliwość rozwoju, również dla
studentów, tel. kom. 0515-236-056.
Zatrudnię kierowcę kat. C, tel.
kom. 0604-094-751.
Pracownika do wulkanizacji, Głowno., tel. kom. 0698-783-854.
Energiczną i komunikatywną panią
na emeryturze lub zasiłku przedemerytalnym zdecydowanie zatrudnię.
Płaca od 1000 zł do 1200 zł „na rękę”,
tel. kom. 0698-349-492.
Zatrudnię kierowcę prawo jazdy A,
B, C, E, praca na ciągnik siodłowy
na terenie kraju, tel. kom. 0607403-256.
Zatrudnię kobietę do pracy w
klubie, tel. kom. 0500-877-701.
Zatrudnię elektromonterów, tel. kom.
0501-036-150, 0501-036-020.
Zatrudnię kierowcę, Stryków, tel.
kom. 0601-066-904.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E,
tel. kom. 0607-267-278.
Zatrudnię sprzedawczynię do samodzielnego prowadzenia sklepu w
Łowiczu, tel. kom. 0500-519-872.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E w
transporcie krajowym i międzynarodowym, tel. kom. 0608-059-817.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E, transport międzynarodowy, dobre zarobki,
tel. kom. 0504-168-577.

3.01.2008 r.
Zarabiaj, kupuj taniej w Oriflame,
start 1 zł, tel. kom. 0501-153-323,
046/839-62-11.

Fotografowanie, śluby, imprezy okolicznościowe, studniówki, tel. kom.
0606-630-448.

Zatrudnię pracowników do prac
wykończeniowych, tel. kom.
0602-779-602.

Cyfrowe videofilmowanie - DVD, tel.
kom. 0603-451-221.

Zatrudnię do roznoszenia ulotek
na terenie Skierniewic, tel. (046)
834-80-90.
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.
Zatrudnie kierowcę kat. C z doświadczeniem, tel. kom. 0606-457050.
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. 0602-528-235.
Firma zatrudni absolwentów
szkół wyższych o kierunku
ogólnobudowlanym i drogowym, tel. 0 46/833-98-28 w. 11,
0601-298-842.

Posprzątam mieszkanie, umyję okna,
zaopiekuję się dzieckiem, tel. kom.
0693-738-382.
Szukam pracy VW LT-28 blaszak, maxymalnie długi i wysoki, tel. kom. 0600-972-227.
Technik mechanik spec. automatyk, matura, 3 lata jako ślusarz
narzędziowy, uprawnienia UDT na
suwnice i żurawie, prawo jazdy kat.
B,E, tel. kom. 0886-389-363.
Zaopiekuję się dzieckiem,
tel. (046) 837-80-43 (046) 837-2785 Łowicz.
Prawo jazdy kat. C, C+E, 23 lata, szuka pracy, tel. kom. 0504-689-649.

Zatrudnię sprzedawcę owoców na
rynku hurtowym, do 40 lat, z zakwaterowaniem, tel. kom. 0504168-577.

Młoda dziewczyna podejmie pracę
na terenie Rawy Mazowieckiej,
prawo jazdy kat. B, tel. kom. 0663345-192.

Zatrudnię do punktu sprzedaży Era
w Żyrardowie, ul. Okrzei 8/14. CV
przesyłać pocztą, tel. kom. 0660546-748.

Zmianowej, prawo jazdy kat. C+E,
średnie, okolice Skierniewic, tel.
kom. 0600-352-132.

Przyjmę do pracy: wykończenia,
remonty, tel. kom. 0603-635-879.

Były mundurowy, kat. B, okolice
Rawy lub Skierniewic, tel. kom.
0505-980-969.

Zatrudnię ekspedientkę, tel. (046)
832-10-57.
ZEŁ-T Rejon Energetyczny Żyrardów-Oddział Skierniewice zatrudni
inżyniera elektryka na stanowisko mistrza do spraw technicznej obsługi odbiorców. Telefony
kontaktowe: 046/854-55-20, 046/85454-01.
Studio Mebli Kuchennych “BIS”
zatrudni montażystów mebli kuchennych z doświadczeniem na
atrakcyjnych warunkach, tel. kom.
0601-344-142.

Pracujesz od niedawna? Nie daj
się wylosować Otwarte Fundusze Emerytalne Commercial
Union, tel. kom. 0515-236-056.
Avon - bez wpisowego. SMS/Tel.
kom. 0502-616-468, 046/832-7442.
Avon - atrakcyjna oferta dla nowych
konsultantek. SMS/Tel. kom. 0512115-030.

Zatrudnię sprzedawcę w Żyrardowie,
tel. kom. 0517-863-895.
Zatrudnię malarza, gipsiarza, tel.
kom. 0608-024-207.
Zatrudnię spedytora z doświadczeniem, tel. kom. 0601-297776.
Zatrudnię pracownika przy produkcji
folii, tel. kom. 0603-915-133.
Ekspedientkę, sklep ogólnospożywczy Puszcza Mariańska, Kamion,
także na staż, praktyki, bez żadnych
ograniczeń, tel. kom. 0605-881-822,
0601-076-657.
Skierniewice-praca w ochronie na
obiektach handlowych, tel. kom.
0510-103-899.
Zatrudnię do układania parkietów
i montażu schodów, tel. (046) 81405-16.

Wideofilmowanie - Studio Wideo
„Kadr”, tel. kom. 0607-916-001.

Wideofilmowanie, zdjęcia, tel.
kom. 0509-105-004.
Wideofilmowanie, profesjonalnie,
tanio, tel. kom. 0608-244-400.
Fotografia ślubna, plenery, reportaże,
chrzty, bankiety, tel. kom. 0509652-759, www.tomaszewskifoto.
republika.pl
Wideo-HDV, tel. kom. 0696011-351.
Foto-Video “Clip” wideofilmowanie,
fotografowanie, wesela, studniówki
itp. Cyfrowo i profesjonalnie, tel.
kom. 0606-218-624.
Wideofilmowanie, zdjęcia studyjne
i plenerowe, tel. (046) 814-23-06,
0607-911-311.

Tynki gipsowe agregatem - solidnie,
tel. (046) 862-84-00, tel. kom. 0502370-226.
Układanie kostki brukowej, tel.
kom. 0508-286-519.
Wylewki betonowe agregatem, mechaniczne zacieranie, tel. kom. 0600872-737.
Docieplenia, remonty, płytki, okna faktury, tel. kom. 0506-335-466.
Malowanie, tapetowanie, gładź
gipsowa, tel. kom. 0698-778366, 0692-619-692.
Remonty kompleksowe, tel. kom.
0608-810-953 0602-513-558.
Firma brukarska oferuje układanie kostki, budowanie schodów
i tarasów z palisad, tel. kom.
0604-413-669.
Projektowanie budynków mieszkalnych, gospodarczych, rozbudowy, nadzór, wyceny, kosztorysy,
tel. (046) 837-78-38, tel. kom. 0502086-592.
Malowanie, gładź, płyty k/g, glazura,
tel. (046) 837-62-71, tel. kom. 0668026-851.
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.
Usługi remontowo-budowlane od A
do Z, tel. kom. 0667-941-359.
Rury kwasoodporne do kominów i
wentylacji, akcesoria do kominków,
tel. (046) 838-56-76, tel. kom. 0605286-268.
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.
Malowanie, tapetowanie, gładź,
płyty g/k, panele podłogowe,
tel. (046) 837-32-41 po 18.00, tel.
kom. 0608-685-867.

Cyfrowe wideofilmowanie,
fotografowanie, pełna obróbka komputerowa, DVD,
tel. (046) 837-94-85, tel. kom.
0608-484-079.

Gładź, płyta g/k, malowanie, panele
ścienne, podłofowe, glazura, terakota, tel. kom. 0502-939-374.

Wideofilmowanie cyfrowe, obróbka
komputerowa - tanio, tel. kom. 0606852-557.

Kompleksowe wykańczanie
wnętrz, wolne terminy, tel. kom.
0607-328-032.

Wideofilmowanie, atrakcyjne animacje komputerowe, DVD, foto. Profesjonalnie, tanio, tel. (046) 837-79-81,
tel. kom. 0606-302-466.

Solidne układanie glazury, terakowy,
tynki, posadzki, murowanie, gipsy,
docieplanie, panele, klinkier, tel.
kom. 0885-638-636.

Wideofilmowanie i fotografia ślubna, chrzciny, komunie, studniówki,
montaż cyfrowy, tel. kom. 0500397-604.

Kominki - budowa, mont a ż , o g r z e w a n i e d o m ó w,
tel. (046) 837-44-35, tel. kom.
0600-294-318.

Tynki wewnętrzne, zewnętrzne, tel.
kom. 0502-939-374.

Glazura, terakota, tynki, panele,
docieplanie budynków, płyta k/g,
malowanie, tel. kom. 0693-332-598
0607-292-047.
Wykańczanie wnętrz, glazura,
gipsy, panele, niemiecka precyzja, tel. kom. 0880-332-481.
Malowanie, gładzie gipsowe, sufity
podwieszane, poddasza, panele podłogowe, glazura i terakota, tel. kom.
0505-024-964.
Docieplenia budynków, wykończenia
wnętrz, malowanie, gipsy, zabudowa
poddaszy, tel. kom. 0505-024-964.
Gładzie bezpyłowe, malowanie, podłogi szwedzkie, glazura, terakota, tel.
kom. 0511-098-343, 0507-458-670.
Brukarstwo, tel. kom.
0500-296-192.
Monraż dachów, rynien, podbitki,
tel. (046) 837-51-31.
Przyjmę ziemię na działkę, tel. kom.
0608-475-473.
Glazura, terakota, panele podłogowe,
malowanie, drobne wykończenia,
krótkie terminy, tel. kom. 0664-617838, 0604-614-204.
Wykonam tynki wapienne, posadzki i
klinkier, tel. kom. 0886-488-041.
Remonty kompleksowe mieszkań,
tel. kom. 0668-262-745.
Usługi projektowe, tel. kom. 0509299-685.
Remonty kompleksowe, instalacje elektryczne, glazura,
podłogi, meble na wymiar - solidnie. Wystawiam rachunki, tel.
kom. 0792-574-141.
Usługi wykończeniowe, malowanie,
gładź, montaż płyt g/k, sufity podwieszane, glazura, terakota, panele,
tel. kom. 0693-138-503.

Wykończenia wnętrz, tel. kom. 0662300-325.

Tynki gipsowe, gładź, docieplenia
poddaszy, tel. kom. 0695-616-371.

Glazura, terakota, płyty g/k, gładzie,
docieplenie budynków, adaptacje
poddaszy, posadzki, tynki, ogrodzenia, tel. kom. 0600-917-292,
0507-431-463.

Posadzki Mixokretem, tel. kom.
0691-689-925.

Hydrauliczne, tel. (046) 837-1929, tel. kom. 0506-064-122.
Układanie parkietu, mozaiki, cyklinowanie, tel. (046) 837-42-55, tel.
kom. 0501-180-959.
Glazura, terakota, tel. kom. 0696171-899.
Docieplenia budynków, elewacje zewnetrzne, glazura, terakota, adaptacje
poddaszy, wykończenia wnetrz, faktury VAT, tel. kom. 0606-737-576.
Hydraulika, tel. kom. 0608263-951.
Malowanie, gipsowanie, płyta k/g,
adaptacja poddaszy, panele podłogowe, glazura, terakota, tel. kom.
0668-462-197.
Remonty, części zamienne do betoniarek, tel. kom. 0603-072-751.
Profesjonalny montaż pokryć dachowych, faktury Vat, parapety,
wykonam obróbki firmie lub osobie
prywatnej, odśnieżanie, tel. kom.
0691-922-227.
Naprawa mebli tapicerskich współczesnych i antyków, układanie i
cyklinowanie podłóg, tel. kom.
0603-200-532.
Malowanie, gładzie, płyty k/g, panele, wylewki, tanio, tel. kom. 0668125-151.
Tynki maszynowe, cementowo-wapienne, tel. kom. 0515-924-658.
Panele, malowanie, krótkie terminy,
tel. kom. 0694-542-754.

Wylewki betonowe agregatem, mechaniczne zacieranie, tel. kom. 0600872-737.
Montaż paneli podłogowych,
szybko i tanio, tel. (046) 833-3312, 046/830-07-21.
Usługi budowlane i remontowe,
gładź, glazura, terakota, malowanie, zabudowa z płyty k/g, tel.
kom. 0602-779-602.

Hydrauliczne instalacje, kotły ekogroszek, kominki z płaszczem wodnym, odkurzacze centralne. Montaż,
doradztwo, wyceny. Głowno, tel.
kom. 0602-882-617.
Hydraulik, wod.-kan., co, tel.
kom. 0783-697-756.
Elektryk, tel. kom. 0501-129-686.
Przyłącza, elektroinstalacje, pomiary,
odgromówka, automatyka budynkowa EIB, KNX, wideo-domofony,
RTV-Sat, bramonapędy, systemy alarmowe, monitoring wizyjny CCTV,
kontrola dostępu, uprawnienia, VAT,
tel. kom. 0601-303-858.
Anteny satelitarne: Cyfra, Polsat, Nka, CB-radia. Montaż,
serwis, pełny zakres usług, tel.
kom. 0509-963-064.
Usługi hydrauliczne oraz naprawy
drobne, tel. kom. 0604-245-722.
Pogotowie elektryczne całodobowe
7 dni w tygodniu + święta, montaż
instalacji elektrycznych i odgromowych, faktury VAT, uprawnienia SEP,
tel. kom. 0517-322-374.

Gipsy, malowanie, panele
podłogowe, dachy - szybko,
solidnie, tanio, tel. kom. 0664712-854.

Remonty, wykończenia wnętrz,
malowanie, gładzie, zabudowa k/g,
tynki mozaikowe, tel. kom. 0606631-544.

Gładzie, panele, glazura, terakota itp.,
tel. kom. 0508-313-799.

Posadzki z agregatów, mechanicznie
zacierane, tel. 044/724-19-53, 0668824-361.

Usługi hydrauliczne, pełen zakres,
solidnie, tel. (046) 815-08-38, 0501421-874.

Układanie kostki brukowej, tel. kom.
0508-178-189.

Usługi hydrauliczne, tel. kom. 0603917-448.

Hydrauliczne, tanio, tel. kom. 0609135-497.
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.
Malowanie, gipsowanie, gładzie,
płyta k/g, panele podłogowe, tel.
kom. 0607-385-722.
Tynki - wolne terminy, tel. kom.
0516-575-976.
Malowanie, gipsowanie, montaż płyt g/k, poddasza, panele,
tel. kom. 0516-431-090.

Malowanie, tanio, szybko i solidnie,
tel. kom. 0886-364-985.
Tynki docieplenia poddaszy, płyty k/g, gipsy, malowanie, glazura
terakota, panele, tel. kom. 0691487-087.

Usługi elektryczne, montaż
instalacji i urządzeń elektrycznych, alarmy, domofony, prace
kontrolno pomiarowe, tel. kom.
0602-779-602.

Docieplenia, tynki strukturalne, podbitki, tel. kom. 0788-846-248.
Gładzie, panele, glazura, prace wykończeniowe, tel. kom. 0788-846248.
Tynki maszynowe, cementowo - wapienne, tel. kom. 0515-924-658.
Podbitki, obróbki dachowe-montaż,
tel. kom. 0607-610-786.

Cyklinowanie, układanie parkietu,
tel. kom. 0668-750-437.

Układanie kostki brukowej i granitowej, tel. kom. 0506-732-628.

Prace wykończeniowe - tanio,
tel. kom. 0663-153-540.

Instalacje centralnego odkurzania,
glazurnictwo, płyty k/g, panele, malowanie, tel. kom. 0660-401-079.

Układanie glazury, terakoty. Kapitalne remonty łazienek, tel. kom.
0602-648-497.

Montaż anten satelitarnych
N-TV, Polsat, Cyfra, tel. kom.
0509-620-300.

Mar-Dom, krycie dachów, podbitki,
tel. kom. 0506-098-358.

Meble pod wymiar - kuchenne,
biurowe, szafy z drzwiami przesuwnymi, solidnie, raty, tel. kom.
0501-707-657.
Usługi transportowe - Renault Master, faktury VAT, tel. kom. 0607406-024.
Cięcie drzew niebezpiecznych.
Rodzina Szychowscy, tel. kom.
0604-891-092.
Śluby limuzyną, tel. kom. 0604344-609.
Usługi transportowe Lublin kontener
12 m3, FVAT na życzenie, tel. kom.
0601-297-794.
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Zespół, wesela, tel. kom. 0696315-910.
Skórzaną, kożuchową, futrzaną
odzież naprawimy, przerobimy na
modne fasony. Renowacja. Nietypowe usługi w skórze. Łowicz, Bolimowska 22, środy godz. 11-17.

Pranie dywanów, tapicerek,
mycie okien, Erzet, tel. (046)
832-82-12, 0608-172-838.
Przyjmę zlecenie na konserwację
i serwis urządzeń chłodniczych,
klimatyzacyjnych i wentylacyjnych,
tel. kom. 0501-273-415.

Zaproszenia studniówkowe,
ślubne, okolicznościowe, tel.
kom. 0695-551-572, Łowicz.

Kucharka przyjmie wesela i inne
imprezy, również pieczenie ciast, tel.
kom. 0516-220-383.

Zespół „Kris”, bale, wesela, organy,
perkusja, saksofon, gitara, akordeon,
wokalistka, tel. kom. 0502-473-091.

Stół wiejski, beczułki, dekoracje sal
weselnych organizacja wesel i bali,
tel. kom. 0889-994-992.

Obrazy bajkowe. Idealne na
prezent dla dziecka, tel. kom.
0695-551-572.

Wesela, zespół z wodzirejem na każdą kieszeń, tel. kom. 0604-630-793.

Śluby VW Passat, 2004rok, srebrny,
tanio, tel. kom. 0500-371-161.
Czyszczenie i konserwacja piecy
na eko-groszek. Tanio i czysto!, tel.
kom. 0792-476-002.
Tania dekoracja sal weselnych, tel.
kom. 0608-362-345.

Naprawa maszyn do szycia. Skierniewice, ul. Kilińskiego 26, godz.
11.00-16.00, tel. (046) 832-29-33,
0602-648-193.
Zespół muzyczny, zabawy, imprezy,
profesjonalny sprzęt i prowadzenie,
www.sebii.pl, tel. kom. 0503-580514.

Limuzyna Lincoln, tel. kom.
0605-305-579.

Nowoczesne systemy grzewcze, montaż kotłów CO, ekogroszek, gaz, instalacje wodno-kanalizacyjne, tel. kom.
0607-122-424.

Zespół muzyczny - wesela, tel. kom.
0693-543-604, 0698-068-388.

Fryzjerka na dojazd do klienta, tel.
kom. 0512-862-327.

Zespół muzyczny, tel. kom. 0605760-018.

Wesela-zespół, tel. kom. 0504-007069.

Odśnieżanie, tel. kom. 0500296-192.

Pranie dywanów i tapicerki
samochodowej, tel. (046) 81435-37, 0605-327-710, 0665239-474.

Zespół z wokalistką na wesela, bale,
tel. (046) 837-63-37.

Dekoracje sal weselnych, samochodów, kościołów oraz imprez okolicznościowych - firma MAX, tel. kom.
0609-880-041.
Naprawa i remont mebli stylowych i nowoczesnych, dowóz
gratis, tel. kom. 0691-044-202.

Zespół muzyczny + solistka, wesela
i imprezy okolicznościowe, tel. (046)
837-63-37, 0889-205-362.
Tipsy żelowe, manicure, tel.
kom. 0511-864-623.

Dobry kredyt, tel. kom. 0500-167670.

Dekorujemy sale weselne i inne, ładnie i tanio, tel. kom. 0509-614-224.

Transport 2 t, 4 m, towary, przeprowadzki, tanio, tel. kom. 0664013-145.

Odśnieżanie, tel. kom. 0693-565564.

Audi A8, A6 zawiozę do ślubu,
tel. kom. 0503-977-175.
Zespół muzyczny - wesela,
tel. (046) 838-39-23, tel. kom. 0601854-670.
Zespół z wokalistką na wesela,
tel. (024) 285-41-08, tel. kom. 0693754-349.
Usługi księgowe, podatek dochodowy, VAT i inne, tel. kom. 0509-614093 po 16.00.
Noclegi dla firm, tel. kom. 0508358-988, 0508-718-509.
Masz problem z komputerem - zadzwoń. Fachowo, szybko, tanio,
z dojazdem do klienta, tel. kom.
0504-070-837.
Paznokcie akrylowe, żelowe w kolorze zdobienia 3D, nail art, hologramy.
Konkurencyjne ceny, tel. kom. 0693121-407.
Masaż leczniczy, bóle kręgosłupa.
Tanio. Dojazd do klienta, tel. kom.
0512-993-323.
Zespół muzyczny, wieloletnie doświadczenie, tel. kom. 0606-908346.
Szukamy osób źle leczonych,
pokrzywdzonych przez psychiatrę, tel. kom. 0660-265133.
Dekoracje sal weselnych i imprez
okolicznościowych, tel. kom. 0784487-536 0693-776-474.
Szwalnia przyjmie przeszycia,
tel. (042) 719-36-93, tel. kom. 0508718-574.
Zespół muzyczny „Rewers”. Wesela,
bale. Wieloletnie doświadczenie, tel.
kom. 0605-911-766.
Zespół ExVenus, tel. kom. 0604318-472.
Naprawa sprzętu AGD, tel. kom.
0691-961-244.
Zespół „Kosęda”, tel. kom. 0517493-465.

Pranie tapicerek samochodowych i
dywanów, tel. kom. 0601-385-824.
Kominki-projektowanie, montaż, dystrybucja ciepłego powietrza, tel. kom. 0503-718798.
Usługi transportowe, tel. kom. 0506523-387.
Odnawianie wanien, tel. kom. 0600979-826.
Pranie podciśnieniowe dywanów,
wykładzin, tapicerek, tel. kom. 0696086-527.
Kompleksowy wystrój sal i
kościołów, tel. kom. 0604-616910.

Komputeropisanie - tanio. Łowicz,
tel. kom. 0608-070-172.

Matematyka, tel. (046) 837-85-96.
Matematyka mgr, gimnazjum, średnie, wyższe, od 30 zł/90 min., tel.
kom. 0606-647-491.
Polski, korepetycje,prezentacje maturalne, multimedialne, wypracowania.
Fachowo, tel. kom. 0504-086-942.
Korepetycje język niemiecki, tel.
kom. 0606-826-713.

Sprzedam żyto, tel. kom. 0600389-324.

Kupię każdą ilość żyta, odbiorę
własnym transportem, tel. kom.
0697-536-596.

Sprzedam mieszankę i owies, tel.
kom. 0502-280-317.

Kupie pszenżyto, jęczmień, mieszankę zbożową bez owsa, odbiór
własnym transportem, tel. kom.
0692-292-969.
Pszenżyto, tel. (046) 874-74-38,
0695-102-426.
Ziemniaki jadalne, sadzeniaki, paszowe z okolicy Rawy Mazowieckiej
- kupię, tel. kom. 0600-332-799.

Kupię cielaki od 70 do 300 kg, tel.
kom. 0603-610-717.

Język niemiecki, tel. kom. 0665219-607.
Niemiecka, rosyjski, tłumaczenia,
korepetycje, matura, tel. kom. 0693833-062.
Matematyka, tel. kom. 0601-303279, Łowicz.
Korepetycje, język polski, tel. kom.
0516-151-696.
Matematyka gimnazjum, średnie,
wyższe, tel. (046) 838-55-57, tel.
kom. 0660-781-884.
Angielski korepetycje - przygotowanie do matury, tel. kom. 0692956-207.
Niemiecki korepetycje - przygotowanie do matury, tel. kom. 0692956-207.
Matematyka, korepetycje. Student,
tel. kom. 0694-658-974.
Geografia - matura, Łowicz, tel. kom.
0692-577-898.
Prezentacje maturalne, niedrogo,
solidnie, tel. kom. 0509-766-108.
Matematyka (SP, gimnazjum), tel.
kom. 0697-604-537.
Jazdy konne - tereny, tel. kom. 050733-144.
Niemiecki, Skierniewice, tel. kom.
0500-368-221.
Napiszę pracę z ogrodnictwa, tel.
kom. 0694-740-282.
Pomogę w lekcjach z biologii, tel.
kom. 0694-740-282.
Korepetycje, matematyka, tel. kom.
0693-366-068.
Korepetycje, język angielski,
tel. kom. 0517-908-594.
Matematyka, tel. kom. 0691-673389.

Przeprowadzki, pianina, tel. kom.
0605-303-836.
Regeneracja kartridży, naprawa
drukarek u klienta, tel. kom.
0509-620-300 w godz. 8.00 20.00.

Kupię siano, słomę z dowozem,
tel. (042) 710-91-66.

Zboże, tel. kom. 0667-566-276.

Kupię kombajn ziemniaczany Anna
lub Bolko, tel. kom. 0509-984-797.
Kupię do remontu: ciągnik C-330,
opryskiwacz Ślęza, rozrzutnik
obornika, tel. kom. 0784-458-6
59.
Kupię każdy ciągnik i maszyny
rolnicze, tel. kom. 0664-347128.

Pasze, koncentraty, premiksy,
dodatki paszowe, luzem i w
workach, tel. kom. 0504-011119.
Owies, tel. (042) 710-83-78.
Sprzedam wysłodki suche i mokre zboże, tel. kom. 0513-072-182.
Siano 120x120, walce do śruty,
kamienie z obory, tel. (046) 83871-71.
Pszenica, tel. kom. 0695-068-710.
Siano w kostkach, tel. (042) 71948-01.
Kwota mleczna 20000 kg, tel. kom.
0502-633-591.

Siano belowane i luzem,
tel. (046) 839-67-95.
Sprzedam słomę Karsznice Duże
40.
Siano w kostkach i w belach,
tel. (046) 837-14-44, tel. kom. 0668407-362.
Młuto browarne z przywozem, tel.
kom. 0691-605-463.
Sprzedam baloty GPS, tel. kom.
0888-310-618.
Sprzedam 8 ton owsa, 500 zł tona, tel.
kom. 0510-407-255.
Sprzedam siano w kostkach, tel. kom.
0691-715-496.
Sprzedam siano w kostkach,
tel. (046) 838-83-53.

Sadzeniaki ziemniaka w sprzedaży w Centrali Nasiennej.
Łowicz, tel. (046) 837-5028.

Żyto, tel. (046) 837-06-08.

Siano, tel. kom. 0608-659-507.

Sianokiszonkę, baloty, słoma sprzedam. Michowice, tel. kom. 0691846-117.

Pszenicę 4,5 tony, tel. (046) 83921-81.
Siano, tel. kom. 0664-766-871.

Sprzedam siano, 28 zł metr, tel. kom.
0662-612-330.

Sprzedam marchew przemysłową,
tel. (046) 831-95-85 lub 0667-312700.

Sprzedam ciągnik Zetor 12245,
1993 rok, okazja, tel. kom. 0606919-690.

Jęczmień jary dobrej jakości, wysłodki buraczane toffi, tel. kom.
0696-425-214.

Kupię gałęziarkę sadowniczą, szerokość 1.6 - 1.8, tel. kom. 0511449-328.

Czosnek, tel. (046) 839-10-18.

Kupię kombajn Anna, tel. (024) 26077-82.

Jęczmień 80 t, kukurydza 130 t, tel.
kom. 0692-950-352.

Kupię każdy ciągnik i maszyny
rolnicze, tel. kom. 0608-354272.

Sprzedam wysłodki suche.
Golf II D, 1987 rok, tel. (024) 27764-24.

Kupię opryskiwacz 1000 l typu Ślęza, również do remontu, tel. (046)
833-34-90.

Słoma w siatce 120x140, Wierznowice 20, tel. (046) 838-77-31.

Potrzebujesz trwałych kolczyków dla zwierząt. Nie masz
czasu stać w kolejce ARiMR.
Dzwoń, tel. kom. 0668-131109.

Sprzedam kukurydzę, tel. (046) 83802-10.

Jałówka na ocieleniu, tel. kom. 0889098-822.

Sprzedam kukurydzę paszową,
tel. (046) 861-12-92, tel. kom. 0609041-442.

Sprzedam 2 jałówki, wycielenie
styczeń, siano belowane w kostkach,
tel. (046) 838-67-67.

Siano w kostkach, tel. kom. 0506646-466.

Jałówka cielna, tel. kom. 0664949-036.

Kupię mały wentylator do opryskiwacza, 400 l, tel. (046) 831-12-67.

Kupię kwotę mleczną, tel. kom.
0517-802-506.

Sprzedam łubin słodki, tel. kom.
0600-176-795.

Siano w kostkach, tel. kom. 0603624-879.

Loszki, knury hodowlane, wybitne
parametry, zdrowotność. Transport
gratis, tel. (052) 381-44-50, tel. kom.
0608-591-474.
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Sprzedam 2 jałówki cielne, termin
15.01.2008, tel. kom. 0696-436988.

Przyczepę samozbierającą Jugosłowiankę 2, tel. kom. 0697-714837.

Sprzedam jałówkę na samym
wycieleniu, tel. (046) 838-13-81.

Basen 350l, siewkę Amazonkę 600 kg,
agregat uprawowy 2,40 m, śrutownik
ssąco-tłoczący plus mieszalnik 2t.,
tel. kom. 0501-368-724, 0502-633591.

Jałówka wysokocielna, tel. (046) 83747-18.
Krowa na wycieleniu, tel. (046) 83888-97.
Jałówka wysokocielna, tel. (046) 83814-61.
Młoda krowa, wycielenie 6 stycznia,
tel. (046) 838-61-44.
Klacz 5-letnią zaźrebioną 9 mies.,
gniada, tel. kom. 0509-704-358.
Jałówka, wycielenie początek stycznia, tel. (024) 277-95-11.
Sprzedam jałowkę wysokocielną,
Złaków Borowy, tel. (046) 83913-01.
Sprzedam jałówkę cielną,
tel. (024) 277-95-94.
Jałówka na wycieleniu, termin 21
stycznia 2008, tel. kom. 0694-703166.
Jałówka na wycieleniu, tel. (046) 83812-12.
Jałówkę wysokocielną, tel. (042) 71936-31.
Knura, tel. kom. 0605-388-579.
Jałówka na wycieleniu, tel. (046)
833-94-01.
Sprzedam krowę cielną i jałówkę
zacieloną, tel. (046) 839-60-27.
Sprzedam klacze zimnokrwiste s.p. z pochodzeniem (licencją) oraz ogierka 7-miesięcznego,
tel. kom. 0603-112-231.
Klacz kara śląska, 25 miesięcy, obuczona, tel. kom. 0516-428-105.

Wszelkie maszyny sprowadzone z zachodu, tel. kom.
0602-798-304, 0606-206-957,
0880-855-578.
Ładowacz Skrzat, tel. kom. 0503065-714.
Stacja Kontroli Opryskiwaczy,
środki ochrony roślin, maszyny
rolnicze, hurt detal. Chemfil,
Dmosin 124, tel. (046) 87472-88, tel. kom. 0609-455676.
Ślęza sadownicza duży kosz, tel.
kom. 0506-188-515.
Wentylator, Ślęza Termit, pompa
P-140 sadownicza, tel. kom. 0506188-515.
Prasy rolujące, różne, Bela, 120x120,
tel. (046) 838-20-14, tel. kom. 0604177-205.
Orkan, tel. kom. 0607-889-775.
Zgarniacz obornika linowy., tel. kom.
0607-147-913.
Kabiny ciągnikowe, pługi, kosiarki
rotacyjne, brony talerzowo-polowe, opryskiwacze, agregaty uprawowe, wały stunowe, rozsiewacze nawozów, żmijki, karuzele,
rozrzutniki, tury, tel. kom. 0608684-292.

Prasa Z-224, tel. kom. 0608-106614.
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.

Ciągnik Ursus C 355 z turem lub bez,
tel. kom. 0515-709-048.

Prasa rolująca Sipma Z-569/1, zielona, tel. kom. 0664-347-128.

Przetrząsałko-zgrabiarka „5”, tel.
kom. 0608-659-507.

Ursus 3512, 1000 MTH, I właściciel,
tel. kom. 0608-354-272.

Rozrzutniki 1-osiowe, tandemy,
tury, agregaty, tel. (046) 837-5386.

Wózek widłowy Rak, tel. kom. 0608354-272.

Wycinarki do kiszonek FELLA,
S T R A U M A N , K U H N , B AV L
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. 0512-444919.
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.
Beczki asenizacyjne ocynkowane 3000 l, 4000, l, 5000 l, 6000
l, 7000 l, 8000 l, 10000 l, HTS,
stan bdb, tel. (024) 356-27-60,
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) 35627-60, tel. kom. 0512-444919.
Pług KVERLAND 4-skibowy, obrotowy, zabezpieczenia na kamienie,
tel. (024) 356-27-60, tel. kom. 0512444-919.
Przetrząsarki do siana 4,20-8,0 m,
POTTINGER, CLLAS, FELLA,
KUNH, tel. (024) 356-27-60, tel.
kom. 0512-444-919.
Zgrabiarki do siana DEUTZFAHR, POTTINGER, FELLA,
tel. (024) 356-27-60, tel. kom. 0512444-919.

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.
Prasa Z-224, tel. kom. 0664-347128.
Opryskiwacze, kosiarki rotacyjne, agregaty, tury, rozrzutniki. Rol-Inwest Biela wy, te l. k om. 0 5 0 6 -1 4 0 584.

Prasa kostkująca Simpa Z-224/1,
1995 rok, stan bdb, tel. (024) 28582-39.
C-360 3P 1987 rok, pług 3-skibowy,
pszenica jara, siano, tel. kom. 0606294-284 wieczorem.

Pług 2, kultywator 2,7 Grudziądz,
opiełacz 6-rzędowy (wielorak), tel.
kom. 0880-353-819.

Rozrzutnik 1-osiowy, przegrabiarka
VII, kopaczka elewatorowa, tel. kom.
0510-734-342.

Rozdrabniacz do buraku Jemioł 1,5
kW, Jemioł bez silnika, rozdrabniacz
3 kW (tnie na mokro), tel. kom. 0880353-819.

Zetor 6211, 1991 rok, Zetor 7211,
1993 rok, stan idealny, tel. kom.
0696-135-962.

Śrutownik Bąk 7,5 kW, Bąk 5,5
kW - bijakowy, stan bdb, tel. kom.
0880-353-819.
Sprzedam Zetor 7211 1993 rok, stan
bdb, tel. kom. 0696-135-962.
Beczka do Ślęzy sadowniczej, nowa,
tel. kom. 0506-188-515.
C-330, kosiarka rotacyjna polska,
dmuchawa do siana pozioma, tel.
kom. 0887-491-188.

Ł a d o w a c z c z o ł o w y d o Z e t ora, Ursusa, Ładowność 2 t, łyszka samopoziomująca z sterowany
dżojstikiem, tel. kom. 0605-896130.

Sprzedam basen na mleko 420 l, tel.
kom. 0782-101-250, 0507-730-970.

Ursus C-360 3P, 1989 rok, ładowacz
tur 3-sekcyjny + krokodyl 2005
rok do Ursusa 5314 i pochodne.
Wygoda 8,.

Maszyny ciągnikowe podstawowe
likwidacja, tel. kom. 0888-107-443.
Sprzedam prase, stan bdb, Z-224/2,
I właściciel + sanki, tel. kom. 0692199-818.
Rozrzutnik dwuosiowy w stanie
idealnym, 1997 rok, tel. kom. 0887479-469.

York, suczka dorosła, tel. kom. 0721682-667.
Owczarki niemieckie, tel. kom. 0668156-494.
West - krycie, tel. kom. 0698-612234.

Sprzedam kwotę mleczną 6300 kg,
tel. kom. 0502-598-452.

Sprzedam „ciułała” szczeniaki długowłose, tel. kom. 0603-395-366.

Koparka, sadzarka. Tanio, tel. kom.
0509-260-732.

K w o t a m l e c z n a 11 0 0 0 k g ,
tel. (046) 838-76-44.

Owczarki niemieckie z rodowodem,
tel. (046) 838-47-78.

Prasa Z-224/1 Sipma, 2000 rok, I
właściciel, stan bdb, tel. kom. 0608128-670.

K w o t a m l e c z n a 1 3 11 5 k g ,
tel. (046) 838-04-90.

Pekińczyki i owczarki niemieckie,
tanio, tel. kom. 0698-783-854.

Kwota mleczna 13509 kg,
tel. (046) 838-82-56.

Owczarek niemiecki 6 mies., tel.
kom. 0606-984-596.

K w o t a m l e c z n a 11 , 2 5 0 k g ,
tel. (046) 838-33-35.

Rozrzutnik 1-osiowy, MF z napędem,
beczka, bizon, tel. kom. 0600-820374.

Sprzedam dojarkę bańkową Alfa
Laval jednokonwiową, sprawna,
tel. (024) 236-58-48, tel. kom. 0694432-144.

Ciągnik rolniczy C-360-3P 1987 r.
16.500 zł, tel. kom. 0509-260-732.

Sieczkarnia Fortschritt E-281C, stan
bdb, tel. kom. 0697-868-839.

Kwota mleczna, tel. kom. 0506587-077.

Zaginęła czarna suczka rasy Cocker
Spaniel, proszę o kontakt, nagroda,
tel. kom. 0509-061-449.

Ciągnik C-360, C-330, przyczepa
wywrotka, tel. kom. 0509-260-732.

Tur do C-330, używany, stan dobry,
tel. kom. 0608-128-670.

Zetor 6718, stan dobry, tel. (046) 83865-70 po 16.00.

Kwota mleczna 20000 kg, agregat
uprawowy szer. 2,10 m, tel. kom.
0662-143-173.

Malowanie obór, tel. kom. 0697638-898.

Spaniele czarno-białe, szczenięta, tel.
kom. 0606-752-762.

Class Rolnad 44 120/120, Bąków Górny 35, Gmina Zduny.

Sprzedam komplet burt do przyczepy,
tel. kom. 0503-065-714.

Sprzedam kwotę mleczną 18000 kg,
OSM Łowicz, tel. kom. 0601-853950 po 21.00.

Malowanie obór, odkażanie, odmuszanie, wołek zbożowy, tel. (044) 72502-95 , tel. kom. 0504-171191.

Kwota mleczna 10300 kg,
tel. (046) 838-60-19.

Siewnik zbożowy, dmuchawa zbożowa i Gruber 9 łap, tel. kom. 0663647-066.

Kombajn zbożowy Fahr szer. 2 m,
stan bdb, tel. kom. 0605-661-371.

Fendt 306 LSA, 1985 rok, 70 KM,
Fendt 310 LSA, 1990 rok, 100 KM,
Fendt 311 LSA, 1990 rok, 120 KM,
tel. kom. 0604-078-564.

Ogólnopolska Giełda Kwot Mlecznych, kupno, sprzedaż, dzierżawa
limitów, www.kwotymleczne.com,
tel. (086) 273-60-26, tel. kom. 0513044-745.

Kwota mleczna 3526 kg, tel. (046)
831-73-98.

Owczarki francuskie Briardy,
tel. (046) 837-15-15, tel. kom. 0500243-313 po 16.

Rozrzutnik 2-osiowy, stan dobry,
5500 zł, tel. kom. 0785-622-461.

Ciągnik LTZ 55AN, 1996 rok, I
właściciel, 4x4, tel. kom. 0508870-457.

Sprzedam kombajn Anna Class
taśmociąg, rozrzutnik, kultywator,
autokarmiki, tel. kom. 0880-727760.

Kwota mleczna 12.000 litrów, indywidualna, tanio, tel. kom. 0601651-005.

Kombajn zbożowy Z 56, 1980 rok,
tel. kom. 0602-802-782, 0510-668126.

Rozrzutnik jednoosiowy, stan bdb, I
właściciel, tel. kom. 0607-156-221.

Tury zwykłe i hydrauliczne do C-360,
C-330, T-25, najnowsze systemy
mocowań, szerokie łyszki, wysokość
podnoszenia do 3 m, tel. kom. 0608128-670.

Ciągnik rolniczy JD 80 kM z napędem przednim, z niekompletnym ładowaczem oraz pługiem
obrotowym, kombajn ziemniaczany
anna, dwukółkę rolniczą, dłużycę za
przyczepą, tel. kom. 0510-199367.

Sprzedam kombajn Bizon Super
5056, pług 3-skibowy, schładzalnik
do mleka 600 l, tel. (046) 815-7836 po 20.

Kwota mleczna 22.000 kg, rozrzutnik jednoosiowy i siewnik konny,
tel. kom. 0501-529-505.

Szczeniaki dużej rasy i małej, tanio,
Rogóżno 15, gmina Domaniewice,
tel. (046) 838-31-01.

Siewniki do kukurydzy, 4-rzędowe,
BECKER, NORDSTEND,
EBERHARD, tel. (024) 35627-60, tel. kom. 0512-444-9
19.

Cyklop, beczka, dojarka 2-konwiowa,
tel. kom. 0669-346-292.

C 360, 1997 rok, tel. kom. 0604681-375.

Sprzedam kwotę mleczną i dojarkę,
tel. kom. 0782-069-174.

Dobry kredyt, tel. kom. 0500-167670.

Waga najazdowa 20 t, 2 wagi 1 t,
podajniki slimakowe, pług 4-skibowy
Grudziądz, 6-skibowy Fortschritt,
Żuk z gazem, stan bdb, tel. kom.
0603-637-681.

Cyklop, przyczepa HL 8 t, pług IV,
tel. kom. 0660-733-094.

C-360, cena 11000 zł, tel. (046)
814-14-06.

Rębak do gałęzi mało używany,
bardzo wydajny, sprawdzony do
ciągnika, tel. kom. 0603-696116.

Sprzedam Zetora 4712 i siewkę
do nawozów plastikową, tel. kom.
0691-715-496.

C-330, MTZ-JUMZ, Anna, części
ciągnikowe różne, opony 520/70/38,
motoreduktory, kerszery, tel. kom.
0504-475-567.

Sprzedam Trucka 1.6, 1996 rok,
gaz, oddam wilki 3-miesięczne,
czarne, tel. kom. 0697-025388.

C-355, 1975 rok, zarejestrowany, opony 90%, przód po regeneracji, tel. kom. 0880-353819.

Przyczepa sztywna 6 t, rozrzutnik
jednoosiowy, dojarka, bąk, tel. kom.
0504-514-717.

Prasa rolująca szeroki podbierak
1997 rok, tel. kom. 0696-342-886.

Ursus C-360 1980 r., tel. (042) 71967-10.

Sprzedam ESA, hydraulika, skrzynia
V wraz z przyczepką i osprzętem,
tel. kom. 0663-571-667.

Wycinak do kiszonek, tel. (046) 83885-12.

Kombajn Bizon Z-056, 1988 rok ze
stołem do rzepaku, sieczkarnią, tel.
kom. 0696-425-214.

Kwota mleczna 20000 kg, tel. kom.
0608-418-330.

Sprzedam belkę przednią, koło tylne
C360, 2 koła 825x20, beczkę do slęzy
1000 l nową, tel. (046) 838-98-98.

Ursus C-330, tel. (046) 838-76-44.

Zetor 12145 z pługiem do odśnieżania lub osobno, tel. kom. 0605896-130.

Prasa Z-224, tel. kom. 0663-252589.

Silnik 4P, tel. kom. 0605-388-579.
Przyczepę wywrot, Poznaniak i Orkan, tel. (042) 719-70-29, tel. kom.
0691-538-579.
T-25 1992 r. z kabiną, tel. kom. 0501615-395.
C-355 po kapitalnym remoncie, tel.
kom. 0505-140-388.
Kombajn ziemniaczany Anna,
1996 rok, stan bdb, garażowany,
tel. (046) 838-23-15, tel. kom. 0787233-614.
Silosy na zboże, paszę lub cement,
tel. kom. 0606-479-819.
Sprzedam mieszalnik pasz 2
t, 2700 zł, tel. kom. 0606-479819.

C-360 bez prawa rejestracji, tel. kom.
0692-370-686.

Sprzedam śrutownik bijakowy 7,5
kW z koszem, 1900 zł, tel. kom.
0606-479-819.

Wycinak kiszonek, tel. kom. 0517802-506.

Zetor 5211, Ursus 3512, orkan II, tel.
kom. 0608-354-272.

Sprzedam kwotę mleczną 15000 kg,
tel. (046) 838-35-80.
Kwota mleczna 10000 kg, k.Bielaw,
tel. kom. 0697-555-606.
Sprzedam kwotę mleczną
10000 kg, tel. (046) 838-60-19.
Sprzedam kwotę mleczną 2300 kg,
tel. (046) 838-17-45.
Kwotę mleczną sprzedam
5700 kg po 0,50 zł, tel. kom.
0601-341-965, 0667-751006.
Sprzedam kwotę mleczną 13000
kg, woj. łódzkie, tel. kom. 0785530-800.
Sprzedam kwotę mleczną 11170 kg,
tel. kom. 0665-554-486.
Sprzedam kwotę mleczną 5000 kg
dla OSM Łowicz, tel. (046) 838-9830.

Owczarek niemiecki długowłosy, bardzo agresywny, po
szkoleniu - krycie oraz owczar e k n i e m i e c k i 6 - m i e s i ę c z n y,
długowłosy, tel. kom. 0505-639859.
York z rodowodem - krycie oraz
York 1,40 kg - krycie, szczeniaki
Yorka 5-tygodniowe - sprzedam, tel.
kom. 0505-639-859.
Przychodnia Weterynaryjna TOMVET, Łowicz, ul. Chełmońskiego
31. Specjalista chorób psów i kotów,
USG, Rentgen, EKG, wizyty domowe.
w w w. t o m v e t . l o w i c z . p l ,
tel. (046) 837-35-24.
Buldog Francuski 4 mies. piesek,
700 zł, tel. kom. 0880-689-422.
Dwie kozy młode 50 zł sztuka, tel.
kom. 0880-689-422.
Yorki szczenięta, Bratoszewice, tel.
kom. 0503-349-308.
Sprzedam szczeniaki boksery białe i
brązowe, tel. kom. 0502-260-459.

Przyczepa, pług 2, brony 5, tel. kom.
0666-135-235.

Sprzedam ratlerki, tel. (046) 83532-05.

Kwota mleczna 5000 kg, tel. kom.
0663-647-066.

Yorki szczenięta, tel. kom. 0608805-334.

Tr a n s p o r t r o l n i c z y A u t o laweta, tel. kom. 0509-260732.

Suczka owczarka niemieckiego
6-miesięczna, tel. kom. 0889-842609.
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Zabytkowy kościół widać dobrze z trasy poznańskiej, a z bliska jeszcze lepiej.

Kościół już stoi w Maurzycach
Zgodnie z planem
w połowie grudnia
zakończył się
montaż zabytkowego,
drewnianego kościoła
w skansenie
w Maurzycach.

P

race przy rekonstrukcji kościoła pod
wezwaniem św. Marcina, pochodzącego z 1758 roku z Wysokienic, rozpoczęły się w sierpniu, prowadziła je firma
Budowa Janusza Mostowskiego z Łowi-

cza. Firma ta realizowała również pierwszy etap przedsięwzięcia, tj. demontaż
kościoła w Wysokienicach i przewiezienie go do Maurzyc w 2006 roku.
Oba już zrealizowane etapy inwestycji w skansenie okazały się możliwe dzięki pozyskaniu przez muzeum
w Łowiczu dotacji z Ministerstwa Kultury i Sztuki w łącznie w wysokości 400
tys. zł. Około 50 tys. zł łowicka jednostka kultury musiała zagwarantować
ze środków własnych. Już na początku
2008 roku muzeum w Łowiczu pracuje nad trzecim wnioskiem o dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Sztuki.
Wniosek musi złożyć do końca stycznia.

- Liczymy na to, że ministerstwo pozwoli nam na dokończenie inwestycji, której nie jesteśmy w stanie zrealizować
w oparciu tylko o dochody własne. Jak
się powiedziało a i b, trzeba powiedzieć
c - mówi Andrzej Pikulski z muzeum.
Całość prac związanych z przenoszeniem kościoła i jego montażem, a także
wyposażeniem, kosztować będzie okrągły 1 mln zł. Z uwagi na wysokie koszty prac inwestycję podzielono na cztery
etapy. Łowickie muzeum jest właścicielem kościoła już od 5 lat, ale dopiero
w 2006 roku udało się placówce pozyskać
pierwszą pulę pieniędzy na ten cel.
dok. na str. 26

Harmonogram odwiedzin duszpasterskich
Kościół św. Ducha w Łowiczu
Proboszcz odmówił nam podania terminarza kolęd. Nie było ich
również w środę rano na stronie internetowej parafii oraz tablicy ogłoszeń przy kościele.

Katedra w Łowiczu
n Czwartek, 3 stycznia:
- od godz. 10.00 Klewków,
- od godz. 16.00 ul.: Bolimowska, Dworcowa, Polna, Niciarniana,
Wschodnia, Filtrowa, Kresowa,
n Piątek, 4 stycznia:
- od godz. 10.00 Małszyce,
- od godz. 17.00 ul.: Żwirki i Wigury, Szarych Szeregów,
n Sobota, 5 stycznia:
- od godz. 10.00 ul.: Ikara, Dedala, Poprzeczna, Skalskiego, Bajana, Arkadyjska, Skarżyńskiego,
Warchałowskiego.

Kościół pw. M. B. Nieustającej
Pomocy na Korabce w Łowiczu
n Czwartek, 3 stycznia:
- od godz. 15.00 ul.: Żołnierska
i Lipowa,
n Piątek, 4 stycznia:
- od godz. 15.00 ul.: Legionów
i Kwiatowa - domki jednorodzinne,
n Sobota, 5 stycznia:
- od godz. 9.30 - blok przy ul.
Kwiatowej, ul. Jaworowa i Zielona,
n Poniedziałek, 7 stycznia:
- od godz. 15.00 ul. Strzelecka od
numeru 1 do 30,

n Sobota, 5 stycznia:
n Wtorek, 8 stycznia:
- od godz. 9.00 - ul. Piątkowska
- od godz. 15.00 ul. Strzelecka od
- od godz. 13.00 - ulice: Zakopiańnumeru 31 do końca,
ska, Chopina, Grunwaldzka, Piłsudn środa, 9 stycznia:
- od godz. 15.00 ul. Dolna - nie- skiego i Szkolna.
parzyste numery domów,
Parafia pw. św Barbary
n Czwartek, 10 stycznia:
- od godz. 15.00 ul. Dolna - parzyw Głownie - Osinach
ste numery domów.
Harmonogram wizyt duszpaKościół pw. Chrystusa Dobrego sterskich na terenie parafii na najbliższy tydzień będzie podany podPasterza w Łowiczu
czas niedzielnych mszy świętych.
n Czwartek, 3 stycznia:
Do chwili oddawania tego numeru
- od godz. 15.30 - bloki numer „Wieści” do druku nie udało nam
38, 40 i 41 na Bratkowicach,
się uzyskać bardziej szczegóło- od godz. 17.00 - bl. 39 na Brat- wych informacji, gdyż w środę
kowicach,
2 stycznia księża byli nieuchwytn Piątek, 4 stycznia:
ni - składali wizyty w Zarębowie
- od godz. 15.30 - bloki numer 34 i na ulicy Sikorskiego.
i 35 na Bratkowicach,
n Sobota, 5 stycznia:
Parafia pw. św. Maksymiliana
- od godz. 9.00 - Jastrzębia,
Kolbe
w Głownie - Zabrzeźni
- od godz. 15.00 - bloki numer
n
Sobota,
5 stycznia:
30, 31 i 32 na Bratkowicach,
- od godz. 9.00 - ul. Zakręt, Harn Poniedziałek, 7 stycznia:
- od godz. 15.30 - bloki numer cerska, Wrzosowa i Torowa.
27, 28, 29 i 33 na Bratkowicach,
Parafii pw. św. Marcina
n Wtorek, 8 stycznia:
w Strykowie
- od godz. 15.30 - bloki numer
22, 23 i 24 na Bratkowicach,
n Czwartek, 3 stycznia:
n środa, 9 stycznia:
- od godz. 9.30 - ul. Wschodnia,
- od godz. 15.30 - bloki numer
- po godz. 17.30 - bl. nr 1 na
18, 19, 20 i 21 na Bratkowicach.
ul. Kościuszki 33.
n Piątek, 4 stycznia:
Parafia pw. św. Jakuba w Głownie
- od godz. 17.30 - bl. nr 2 na
n Czwartek 3 stycznia:
ul. Kościuszki,
- od godz. 10.00 - ul. Wiejska
n Sobota, 5 stycznia:
i Żwirki, zaś od 15.00 - ul. Wiśniowa.
- od godz. 9.30 - ul. Kolejowa.
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zostaną w pamięci nie tylko najbliższych

Genowefa Maciejewska (1935-2007)
- Trudno mówić w czasie
przeszłym o najbliższej
osobie. Ale jak o niej nie
mówić? - mówi córka Wanda
o swojej matce Genowefie
Maciejewskiej.
- Była opiekuńcza, kochana,
dawała z siebie wszystko.

Z

domu nazywała się Blus, urodziła się
2 lutego 1935 roku w Łowiczu. Wraz
z rodziną przeprowadza się na pewien czas
pod Kutno, gdzie jej dziadkowie mieli gospodarstwo. Tam jako nastolatka chodziła
do szkoły podstawowej. W szkole średniej
w Kutnie poznała swojego późniejszego
męża Mariana.
Po śmierci dziadków, na początku lat 50.,
rodzina wróciła do Łowicza. W 1957 r. Genowefa Blus i Marian Maciejewski wzięli
ślub. Zamieszkali w niewielkim mieszka-

niu przy ul. Podrzecznej. Pani Genowefa pracowała w handlu, mąż dojeżdżał do
pracy w Kutnie.
Na początku lat 50. Maciejescy kupili niewielki domek na Górkach, który planowali rozbudować. Zrezygnowali jednak
z tych planów, bo pan Marian wkrótce otrzymał dość spore mieszkanie. Domek na Górkach traktowali więc jako letnisko, na które
przyjeżdża się odpocząć.
Po kilku latach Maciejewsy doczekali się
dzieci. Pierwszy na świat przyszedł syn Dawid, potem córki Barbara i Wanda. Pani Genowefa przez kilka lat nie pracowała zawodowo. Nie wróciła już do pracy w handlu,
ale do pracy w łowickich zakładach Syntex,
gdzie pracowała aż do emerytury.
Maciejewscy byli bardzo zgodnym małżeństwem. Pasją pani Genowefy były książki, jej mąż uwielbiał podróże. Obie pasje
dało się jednak pogodzić. Razem jeździli na
wiele wycieczek i prawie co roku na wczasy

z pracy pana Mariana. Pani Genowefa książki zabierała ze sobą wszędzie, choć zdarzało się, że kilka tytułów czytała jednocześnie.
- Wiosną czy latem na działce tata zajmował się kwiatami, warzywami i wszystkimi
innymi sprawami, a mama w cieniu czytała
- mówi córka. Czytała dzieciom, wnukom,
a jak nie było dzieci, czytała to, co sprawiało jej przyjemność - powieści historyczne,
ale też romanse czy wiersze.
Po przejściu na wcześniejszą emeryturę,
w wieku 55 lat, pomagała swoim dzieciom
w opiece nad wnukami. Była z nimi na co
dzień, kilka razy wyjeżdżała z nimi na wakacje. - Poświęciła im mnóstwo czasu, okazała tak dużo serca. Mówiła, że to dla niej
wielka przyjemność, o czym się przekonamy, jak sami będziemy dziadkami - mówi
wzruszona córka.
Genowefa Maciejewska zmarła nagle
29 września 2007 roku.
(mwk)

odeszli od nas

(14.12.-29.12.2007 r.)

14 grudnia: Mirosław Klimkowski, l. 63, Złaków Borowy; Magdalena Patos, l. 26, Popów Głowieński; Aniela Gajek, l. 91, Domaniewice;
15 grudnia: Helena Lewandowska, l. 76, Głowno; 17 grudnia: Marianna Gala, l. 71, Łowicz; 18 grudnia: Helena Miazek, l. 79, Łowicz; Jan Muszyński,
l. 80, Łowicz; Henryk Czubatka, l. 77, Bobrowniki; 19 grudnia: Wanda Ledzion,
l. 59, Złaków Kościelny; Katarzyna Pawełkowicz, l. 84, Sapy; 20 grudnia: Jadwiga
Kobuszewska, l.79, Józefów; 22 grudnia: Stefan Gładki, l.85, Łaguszew; Józef
Pietrasiak, l.61, Krempa; 24 grudnia: Czesław Rześny, l.69, Boczki; Stanisław
Pokropenko, l.58, Głowno; 26 grudnia: Krystyna Barańczyk, l.72, Reczyce;
27 grudnia: Zofia Myczka, l.79, Kurapka; 28 grudnia: Józef Szkup, l.78, Reczyce; Kazimierz Bąba, l. 55, Reczyce; Joanna Lewandowska, l.16, Parcel Kiernozia;
29 grudnia: Anna Jurga, l.39, Skaratki;

Są pierwsze lodowiska przy szkołach
Jeśli nie dzisiaj
wieczorem, to jutro,
a najpóźniej w najbliższy
weekend, asfaltowe
boisko przy zespole
szkół na Korabce
w Łowiczu stanie się
lodowiskiem.

W

ylaliśmy pierwszą warstwę wody,
ale nie mamy złudzeń: na starym
spękanym asfalcie będzie trzeba
wylewać wodę i czekać aż zamarznie jeszcze kilka razy - powiedział nam w środę
2 stycznia przed południem dyrektor tej
placówki Wacław Witwicki. Jeśli mróz
będzie się utrzymywał, lodowisko na Korabce ma być poprawiane i zalewane kolejnymi cienkimi warstwami wody w go-

dzinach nocnych lub wczesnoporannych.
Lodowisko ma powstać jeszcze przed najbliższym weekendem również na boisku
przy Gimnazjum nr 1 w Al. Sienkiewicza. Dyrekcja czeka najpierw na transport
piachu, który ma być wykorzystywany na
utwardzenie pobocza lodowiska. - Mam
nadzieję, że będzie odpowiedni mróz i lodowisko wytrzyma dłużej niż kilka dni - powiedziała nam dyrektor Gimnazjum nr 1
Jolanta Urbanek.
Już przed Wigilią, 23 grudnia, wylane zostało lodowisko przy Gimnazjum w Domaniewicach. Od lat niezmiennie jego wylewaniem zajmuje się nauczyciel wychowania
fizycznego Mieczysław Szymajda. Z lodowiska może korzystać nie tylko młodzież
szkolna, ale wszyscy amatorzy łyżew. Piruety można kręcić przy muzyce, która cały
czas jest puszczana z magnetofonu.
W okresie świąt zdarzało się, że na lodowisku dziennie jeździło sto osób. Wypo-

Gmina Bolimów

A co, gdy dyrektor da więcej?

Z

aproponowany przez Urząd Gminy
Bolimów na ostatniej sesji, 28 grudnia,
regulamin określający wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy,
za godziny ponadwymiarowe i zastępstw,
nie wzbudził wątpliwości radnych.
Tym bardziej iż wysokość stawek konsultowana była i zaakceptowana została przez
związek zawodowy nauczycieli.

Radni z komisji oświaty mieli jednak
pewną wątpliwość odnośnie przyznawania dodatku za wychowawstwo. W regulaminie napisane jest bowiem, że dodatek
ten wynosić może od 1 do 4 procent pensji zasadniczej, a o wysokości decyduje dyrektor szkoły. Pieniądze zaplanowane na ten
cel przez urząd zakładają, że dodatek otrzymywany będzie w wysokości 3 procent.
W związku z tym komisja oświaty wyraziła
swoje wątpliwości, co się stanie, kiedy dy-

Gmina Bolimów

Projekt oczyszczalni
do poprawki
Gmina Bolimów dokonała
weryfikacji planu budowy
gminnej oczyszczalni
ścieków, jaka ma powstać
w tej miejscowości.

P

rojekt konsultowany był z szeregiem
specjalistów, m.in. z Politechniki Łódzkiej, oraz ze specjalistami z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i inżynierami,
którzy będą prowadzić nadzór budowlany
nad przebiegiem tej inwestycji.

Pod koniec miesiąca uwagi przesłane
zostały do poprawek, których dokona wykonawca projektu - norweska firma Sintef.
Czy weryfikanci mieli poważne zastrzeżenia, czy też są to normalne w takich przypadkach procedury? Wójt Stanisław Linart nie
widzi sprawy w czarnych barwach, choć jak
powiedział na sesji Rady Gminy 28 grudnia,
do momentu uzyskania odpowiedzi od firmy, która sporządziła projekt nic więcej nie
może powiedzieć. - Po nowym roku bardzo
szybko do tematu wrócimy - zastrzegł.
(wcz)

życzenie łyżew kosztuje tu 5 zł, a jeździć
można kilka godzin. Samo wejście na lód
z własnymi łyżwami kosztuje tylko 2 zł.
Lodowisko funkcjonuje w weekend od
12.00 do 24.00, natomiast w dni powszednie od 16.00 do 22.00. - Grupki młodych
ludzi spędzają na lodzie po kilka godzin
do północy - mówi Mieczysław Szymajda. Do Domaniewic przyjeżdżają przede
wszystkim miłośnicy lodu z Łowicza, Głowna, ale również ze Skierniewic, Bobrownik,
a nawet Sannik i Zgierza.
Pieniądze za wypożyczenie sprzętu i korzystanie z lodowiska przeznaczane są na
zakup łyżew, których jest już obecnie na Gmina Sanniki
stanie wypożyczalni 100 par. W tym roku
Mieczysław Szymajda zamierza kupić regały na łyżwy. - Liczę, że mróz utrzyma się
długo tej zimy, gdyż poprzedni sezon nie
adny Robert Mikołajczyk, pełniący
był dla nas łaskawy - dodaje organizator
dotąd funkcję przewodniczącego kolodowiska.
misji Rewizyjnej Rady Gminy Sanni(eb, mak) ki, złożył rezygnację z pełnienia tej funkcji.
Swoją decyzję uzasadniał częstymi wyjazrektor podejmie jednak decyzję - do czego dami za granicę. Podczas ostatniej sesji,
ma prawo - przyznać ten dodatek w wysokości 4 procent.
Otrzymane wyjaśnienia uspokoiły jednak radnych. Okazuje się bowiem, że dyrektor w swoich decyzjach musi wziąć pod
uwagę zaplanowaną w budżecie sumę pieniędzy i idące za tym ograniczenia. Może
zatem podwyższyć otrzymywany dodatek,
ale nie każdemu. Ponadto, jeśli podniósłby
Pierwszą w tym roku pijaną osobą
dodatek jednemu nauczycielowi, automa- zatrzymaną za kierownicą przez łowictycznie musiałby zejść poniżej 3 procent kich policjantów była kobieta. 1 stycznia
w przypadku innego nauczyciela. Byliby o 20.25 na ul. Klickiego Fiatem 126p
więc w danej szkole nauczyciele otrzymu- jechała nietrzeźwa 32-letnia Monika
powietrzu miała aż
jący 4 procent dodatku, musieliby zatem być K. W wydychanym
3
i tacy otrzymujący 1 czy 2 procent. Regulamin 1,65 mg/dm alkoholu.
Pozostali zatrzymani w okresie od
Rada Gminy przyjęła jednogłośnie. (wcz)

Nowa przewodnicząca komisji rewizyjnej

R

28 grudnia, chęć rezygnacji potwierdził.
Została ona przez Radę Gminy przyjęta jednogłośnie. Komisja ukonstytuowała się na nowo. Jej przewodniczącą została Beata Dąbkowska, zastępcą
ponownie wybrano Grzegorza Kucharskiego.
(mwk)

Oni zagra¿aj¹ naszemu życiu

Zapisy na
mammografię

U

rząd Gminy w Bielawach
przyjmuje już zapisy
na bezpłatne badania
mammograficzne dla kobiet
urodzonych pomiędzy 1958
a 1939 rokiem, które w ciągu
ostatnich dwóch lat nie korzystały
z tego typu badań profilaktycznych.
Badania przeprowadzi 12 lutego
Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii
Nowotworów w Poznaniu. Badania,
jak zwykle, odbędą się
w mammobusie, który zaparkuje przy
Urzędzie Gminy w Bielawach.
Zapisy przyjmuje Bożena Matysek
pod numerem tel. 046/838-26-95.
(eb)

28 grudnia nietrzeźwi kierowcy i rowerzyści to:
n 28 grudnia o godz. 23.20 na ulicy
Mostowej w Łowiczu 18-letni Maciej Sz.

jechał rowerem (0,86 mg/dm3 alkoholu
w powietrzu wydychanym z płuc),
n 29 grudnia o godz. 1.10 w Zdunach
na drodze krajowej nr 2 38-letni Sławomir
R. jechał osobowym Mercedesem (0,30
mg/dm3 alkoholu),
n 29 grudnia o godz. 21.45 na ulicy
Kaliskiej w Łowiczu 57-letni Stefan R. jechał rowerem (0,79 mg/dm3 alkoholu),
n 30 grudnia o godz. 22.30 w Bełchowie
w gminie Nieborów 17-letni Kamil K. jechał
Oplem Astra (0,64 mg/dm3 alkoholu).
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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

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

- 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;
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
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
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. 3.01. ul. Kopernika 19
tel. 042-719-20-12
pt.
4.01. ul. Kopernika 19
tel. 042-719-20-12

dok. ze str. 17

J

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
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, 17.00;
 Kościół św. Leonarda: 10.00, 11.30.

Wystawy:
 Muzeum ludowe rodziny Brzozowskich w Sromowie, czynne w dni powszednie w godz. 9.00-17.00,
w niedziele i święta w godz. 12.00-17.00. Zwiedzanie możliwe wyłącznie w obecności właściciela
w grupach minimum 5 osób.

sob. 5.01. ul. Kopernika 19
tel. 042-719-20-12
ndz. 6.01. ul. Swoboda 17/19
tel. 042-719-44-66
pn.
7.01. ul. Swoboda 17/19
tel. 042-719-44-66
wt.
8.01. ul. Swoboda 17/19
tel. 042-719-44-66
śr.
9.01. ul. Swoboda 17/19
tel. 042-719-44-66
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. 6.01.
ul. Kolejowa 33
tel. 042-719-81-48
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, sob. 9.00-14.00.

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;

 Szopki Małgorzaty Kosińskiej i uczniów Szkoły
Podstawowej w Popowie - wystawa szopek Bożonarodzeniowych; czynna w Muzeum w Łowiczu
do 27 stycznia 2008.
 Wstrząsająca wystawa zdjęć Łowicza, - obejmuje bombardowanie Łowicza i płynące obok
ruin normalne życie; czynna w Galerii Browarna do 18 stycznia 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 - niedziela, 4 - 6 stycznia:
 godz. 17.00 - „Beowulf” - Staroangielski poemat
heroiczny, który powstał w VIII wieku, jest kroniką
wyczynów Beowulfa, skandynawskiego bohatera,
który ratuje Duńczyków przed nieposkromionym
potworem o imieniu Grendel.
 godz. 19.00 - „Nie ma takiego numeru” - Grupa
przyjaciół decyduje się na skok życia - opróżnienie
sejfu kasyna, które zajmuje się praniem pieniędzy
pochodzących z nielegalnej działalności skorumpowanego świata polityki i władzy. Żeby ominąć
zabezpieczenia projektowane przez największych
włamywaczy i w efekcie okraść złodzieja większego
od siebie, trzeba stworzyć nadzwyczajny zespół, a
przede wszystkim mieć precyzyjny plan.
Poniedziałek, 7 stycznia:
 godz. 19.00 - „Beowulf”
Wtorek-Środa, 8-9 stycznia:
 godz. 17.00 - „Beowulf”
 godz. 19.00 - „Nie ma takiego numeru”
Czwartek, 10 stycznia:
 kino nieczynne

Koncerty
Piątek , 4 stycznia:
 godz. 21.00 - „Power of Trinity” - Pracownia
Sztuki Żywej,
Niedziela , 6 stycznia:
 godz. 10.30 - „Łowickie Kolędowanie w Bazylice
Kateralnej”, Bazylika Katedralna, wstęp wolny

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.

dok. ze str. 24

Indie nie pozostawią obojętnym
eszcze ciekawiej jest wtedy, kiedy fotograf nie ma śmiałości poprosić o zdjęcie:
wówczas ukradkiem kieruje aparat w naszą
stronę i pstryka zdjęcia, mimo że główny
obiekt zainteresowania, np.: monumentalna
budowla, znajduje się za jego plecami.
Po tygodniu intensywnego zwiedzania
i przemieszczania się przeróżnymi środkami lokomocji docieramy na Goa: „jedną
z najpiękniejszych plaż na świecie”, jak głosi przewodnik. Uwierzcie, widok nieprzereklamowany. To tu ocieram się o ziemski
raj pośród bujnej roślinności i połaci piasku. Mieszkamy w bambusowej chatce
z widokiem na ocean, gdzie wieczorem
słychać fale rozbijające się z ogromną siłą.
Wczesnym rankiem udało nam się przez
kilka minut obserwować skaczące nad
wodą delfiny, w odległości może 100 metrów od plaży. W trakcie spaceru natknęliśmy się na „czyściciela uszu”, który nim
się zorientowaliśmy, przystąpił do swoich
powinności, a następnie zażądał bajońskiej
kwoty za usługi. Nie mieliśmy problemów
„ze zbiciem” ceny, choć trudno negocjuje
się z umyślnie zatkanym uchem przy komentarzu „don’t think about money, think
about your health.”
Indie to kraj pełen kontrastów, niespotykanej biedy ale i uderzającego przepychu
oraz bogactwa barw a także niesamowitej kultury. Tu po raz pierwszy zetknęłam
sięz medycyną ajurwedyjską, znaną i powszechnie stosowaną od 5000 lat. Ajurweda to nie tylko masaż, to także styl życia

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

i odżywiania. Drobna Hinduska rodem
z Kerali (stan na południu Indii, skąd wywodzi się ajurweda) przygasiła światło,
włączyła muzykę relaksacyjną i przystąpiła
do natarcia ciepłym olejem mojej głowy: w
ten sposób rozpoczęła masaż, który po kilku
ruchach wprowadził mnie w stan głębokiego
relaksu. Następnie zaczęła miarowo ugniatać
ciało, łącznie z wyciąganiem palców i masowaniem stóp. Po godzinie takiej przyjemności poczułam się fantastycznie.
Kuchnia indyjska jest bardzo pikantna,
z trudem znajdowałam coś dla siebie. Mimo
wielokrotnych próśb skierowanych do kelnerów, aby potrawa nie była zbyt ostra, często dostawałam danie bardzo mocno doprawione, które próbowałam zjeść, popijając
litrami świeżo wyciskanych wyśmienitych soków albo tamtejszym kefirem zwanym lassi. Zdarzyło się nawet, że zostałam
zaproszona do kuchni i kucharz pod moje
dyktando przygotowywał posiłek specjalnie dla mnie. Po tym jak zobaczyłam żywego kraba i homara, zdecydowałam się
spróbować „owoce morza”… no cóż, nie
pożałowałam, smak był niebiański.
Mówi się, ze Indie można pokochać albo
znienawidzić, ale nie sposób pozostać obojętnym. Po powrocie do domu zapomina się
o trudach podróży, a jaskrawe obrazy z Indii,
układają się w niezapomniane wspomnienia. Zachowam je w pamięci przez całą zimę
i mam nadzieję, że wahania nastrojów mnie
nie dopadną. I oby do wiosny.
(ew)

Kościół już stoi
w Maurzycach
Wtedy to udało się zabytkowy kościół
zdemontować i przetransportować z Wysokienic do skansenu w Maurzycach.
Przeprowadzka była ewenementem
w skali kraju ze względu na krótki czas
jej realizacji (miesiąc), rozmiary obiektu, a także odległość, na jaką trzeba było
przetransportować.
Kościół pod wezwaniem św. Marcina, który stanął w skansenie, jest późnobarokowy - pochodzi z roku 1758.
Zbudowany został z fundacji arcybiskupa
Adama Ignacego Komorowskiego. Miejscowość, w której stał, usytuowana jest na
południowej granicy Księstwa Łowickiego. Od kilkunastu lat nie był użytkowany.
Etap zrealizowany w 2007 roku
kosztował 230 tys. zł. Pieniądze te pozwoliły postawić kościół w stanie surowym. Konstrukcja kościoła przeszła dokładny przegląd, wymieniono
zniszczone elementy, a wszystkie poddane będą konserwacji chemicznej.
W minionym roku położono fundamenty, postawiono ściany. Prace zakończyły się na przykryciu więźby dachowej papą termoizolacyjną.
Na następny rok pozostanie już przykrycie dachu gontem, tak jak było to

w pierwszej wersji kościoła w roku
1758, albo - jeżeli pieniądze nie będą
wystarczające - blachą. Gont kosztował będzie 80 tys. zł, natomiast blacha
30 tys. zł. Zamontowane zostaną podłogi oraz sufit.
Rozpoczęcie montażu wyposażenia kościoła planowane jest jeszcze
na 2008 rok. Przewiduje się montaż
elementów użytkowych, takich jak
ławy i konfesjonały. Na ten rok zaplanowano ponadto wmurowanie kamienia węgielnego pod ołtarz główny kościoła. Zgodnie z kosztorysem trzeci
etap rekonstrukcji kościoła kosztować
będzie 300 tys. zł. Muzeum jednak w
poprzednich dwóch latach nie otrzymywało całej kwoty, o którą występowało do ministerstwa. Tak może być
również teraz.
Na 2009 rok pozostaną prace konserwatorskie i rekonstrukcja trzech ołtarzy, ambony oraz chrzcielnicy. Prace te
będą zlecone specjalistom - konserwatorom sztuki. Ich koszty określono również
na 300 tys. zł. Łowickie muzeum myśli
o konsekracji kościoła, aby mogły się tam
odbywać uroczyste msze święte.
(eb)

urodzi³y siê:
córeczki

- państwu Drzewuckim z Żyrardowa
- państwu Woźniakom ze Strzelcewa
- państwu Zakrzewskim z Zielkowic

SYNKOWIE

- państwu Chłystek z Białocina
- państwu Lesiewiczom z Łowicza
- państwu Lewackim z Plecki Dąbrowej
- państwu Bartoszewskim z Sypnia
- państwu Kordialikom z Łodzi
- państwu Widowskim z Piotrowic

ślubowali sobie:
- Beata Czapiga z Ziemiar
i Hubert Kopański z Niwna

 skarb Rolnika 

REDAGOWANY PRZY WSPóŁPRACY Z Wojewódzkim
ODR Bratoszewice - Rejon Łowicz
NOTOWANIA Z TARGOWISKA W ŁOWICZU
z dnia 28.12.2007 r.

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

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

1,00
1,50-2,00
0,70-2,50
1,70-3,50
6,00
5,50
2,00-4,00
2,50
3,00-2,00
3,00-2,00
0,50-1,00
1,00
22,00
5,50-6,50
5,00
9,00
5,00
3,00
0,50-2,00
3,00
2,00-2,50
0,60
7,50-9,00

Rolnik Sprzedaje
(ceny z dnia 31.12.2007 r.)
Żywiec wieprzowy:
 Kiernozia: 3,50 zł/kg+VAT
 Mastki: 3,80 zł/kg+VAT
 Różyce: 3,60 zł/kg+VAT
 Skowroda Płd.: 3,80 zł/kg+VAT
 Wicie: 3,50 zł/kg+VAT
 Domaniewice: 3,30 zł/kg+VAT
Żywiec wołowy:
 Kiernozia:
krowy 2,40-3,40 zł/kg+VAT;
byki 4,40-4,60 zł/kg+VAT; 		
jałówki 3,40-3,60 zł/kg+VAT;
 Mastki:
krowy 3,50 zł/kg+VAT;
byki 4,90 zł/kg+VAT;
jałówki 3,80 zł/kg+VAT;
 Różyce:
krowy 3,50 zł/kg+VAT;
byki 4,90 zł/kg+VAT;
jałówki 3,80 zł/kg+VAT;
 Skowroda Płd.:
krowy 3,60 zł/kg+VAT;
byki 4,80 zł/kg+VAT;
jałówki 3,90 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 28.12.2007 r.)

 sprzedawca  bukieciarka  kierowca
C+E  monter szalunków  fakturzysta
 piekarz  dziennikarz  prasowacz
 przedstawiciel handlowy  kierowca
 elektryk  barmanka/bufetowa  blacharz samochodowy  fryzjer  pomocnik
lakiernika-myjkowy  robotnik budowlany
 sprzedawca na stację paliw  magazynier
z pr.jazdy kat.B  fryzjer damsko-męski
 nauczyciel wychowawca/pedagogika resocjalizacyjna  operator maszyn
 drukarz  palacz  krojczy  sprzedawca
z gr.inwalidzką  kucharka  kierowca C+E
znajomość j.rosyjskiego  dyrektor ds kontaktów z krajami byłego WNP-znajomość
j.rosyjskiego  nauczyciel języka angielskiegow szkole podstawowej  tokarz-frezer
PUP nie udziela żadnych informacji telefonicznie.
Zainteresowani proszeni są o kontakt osobisty.
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Piłka nożna - Halowy Turniej rocznika 1991 o Puchar Burmistrza Łowicza

Pelikan-91 pomiêdzy Uniami
1. Pelikan I Łowicz
4 12 14-5
2. Unia II Skierniewice
4 6 8-3
3. Unia-97 II Sochaczew
4 6 5-7
4. Orzeł Łódź
4 3 7-9
5. Laktoza Łyszkowice
4 3 2-10
Grupa B:
 PELIKAN II Łowicz - UNIA-97 I
Sochaczew 4:0; br.: Dominik Kędziora, Damian Gendek, Rafał Sut i Mateusz Fudała.
 UNIA I Skierniewice - MAZOVIA
Rawa Mazowiecka 2:0
 PELIKAN II Łowicz - MAZOVIA
Rawa Mazowiecka 1:3; br.: Rafał Sut.
 UNIA I Skierniewice - UNIA-97 I
Sochaczew 4:0
 MAZOVIA Rawa Mazowiecka UNIA-97 I Sochaczew 3:1
 PELIKAN II Łowicz - UNIA I Skierniewice 1:4; br.: Dominik Kędziora.
1. Unia I Skierniewice
3 9 10-1
2. Mazovia Rawa Maz.
3 6 6-4
3. Pelikan II Łowicz
3 3 6-7
4. Unia-97 I Sochaczew
3 0 1-11
Mecze półfinałowe:
 PELIKAN I Łowicz - MAZOVIA
Rawa Mazowiecka 5:0; br.: Dawid Sut 3,
Patryk Krzeszewski i Radosław Kuciński.
 UNIA I Skierniewice - UNIA II
Skierniewice 6:0
Mecze o miejsca 7-9:
 LAKTOZA Łyszkowice - UNIA-97 I
Sochaczew 2:1; br.: Przemysław Dąbrowski
i Dominik Kwiatkowski.
 ORZEŁ Łódź - UNIA-97 I Sochaczew 1:2
 LAKTOZA Łyszkowice - ORZEŁ
Łódź 2:4; br.: Przemysław Dąbrowski
i Emilian Piątkowski.
1. Orzeł Łódź
2 3 5-4
2 3 3-3
Ekipa Pelikana-91, po czterech kolejnych zwycięstwach, doznała dopiero 2. Unia-97 I Sochaczew
3. Laktoza Łyszkowice
2 3 4-5
porażki w finale z ekipą Unii Skierniewice.

Łowicz, 28 grudnia. Dziewięć zespołów wystartowało w Halowym Turnieju Piłki Nożnej - rocznik 1991 o Puchar
Burmistrza Miasta Łowicza - Krzysztofa
Jana Kalińskiego, a pierwsze miejsce
wywalczyła drużyna skierniewickiej Unii,
która prowadzona jest przez łowiczanina
- Bernarda Wudkiewicza. W finale
skierniewiczanie wygrali z łowickiem Pelikanem 2:0 i był to zdecydowanie najgorszy
mecz w wykonaniu podopiecznych trenera
Artura Balika.
Grupa A:
 PELIKAN I Łowicz - LAKTOZA
Łyszkowice 6:1; br.: Dawid Sut 4, Patryk
Krzeszewski i Łukasz Kwiatkowski - Dominik Kwiatkowski.
 UNIA II Skierniewice - ORZEŁ
Łódź 3:1

 PELIKAN I Łowicz - UNIA-97 II
Sochaczew 3:1; br.: Michał Marcinowski,
Tomasz Janus i Dawid Sut.
 LAKTOZA Łyszkowice - ORZEŁ
Łódź 0:3
 UNIA II Skierniewice - UNIA-97 II
Sochaczew 3:0
 PELIKAN I Łowicz - UNIA II
Skierniewice 2:1; br.: Dawid Sut i Radosław
Kuciński.
 LAKTOZA Łyszkowice - UNIA-97
II Sochaczew 0:1
 PELIKAN I Łowicz - ORZEŁ Łódź
3:2; br.: Dawid Sut 2, Patryk Krzeszewski
 LAKTOZA Łyszkowice - UNIA
II Skierniewice 1:0; br.: Przemysław
Dąbrowski.
 UNIA-97 II Sochaczew - ORZEŁ
Łódź 3:1

Najskuteczniejszym okazał Dawid Sut (z prawej), który zdobył aż 11 goli.
Mecz o 5. miejsce:
 PELIKAN II Łowicz - UNIA-97 II
Sochaczew 1:2; br.: Dominik Kędziora.
Mecz o 3. miejsce:
 UNIA II Skierniewice - MAZOVIA
Rawa Mazowiecka 2:0
Mecz o 1. miejsce:
 PELIKAN I Łowicz - UNIA I Skierniewice 0:2
1. Unia I Skierniewice
5 15 18-1
2. Pelikan I Łowicz
6 15 19-7
3. Unia II Skierniewice
6 9 10-9
4. Mazovia Rawa Maz.
5 6 6-11
5. Unia-97 II Sochaczew
5 9 7-8
6. Pelikan II Łowicz
4 3 7-9
7. Orzeł Łódź
6 6 12-13
8. Unia-97 I Sochaczew
5 3 4-14
9. Laktoza Łyszkowice
6 6 6-15
Najlepszym strzelcem w turnieju okazał
się napastnik Pelikana - Dawid Sut, który
zdobył aż 11. goli. Łowiczanin Jarosław
Rusek został także wybrany najlepszym
bramkarzem turnieju, a nagrody dla najlepszych zawodników poszczególnych
zespołów otrzymali: Unia I - Mateusz Ga-

liński, Pelikan I - Michał Marcinowski,
Unia II - Dawid Stefaniak, Mazovia - Piotr
Bednarek, Unia-97 II - Paweł Rydel, Pelikan
II - Dominik Kędziora, Orzeł - Mateusz
Latko, Unia-97 I - Damian Łukawski i Laktoza - Przemysław Dąbrowski.
W drużynie Pelikana I Łowicz grali:
Jarosław Rusek - Dawid Sut (11), Patryk
Krzeszewski (3), Radosław Kuciński (2),
Łukasz Kwiatkowski (1), Tomasz Janus
(1), Michał Marcinowski (1), Wiktor Wawrzyn i Dawid Plichta. Natomiast w zespole
Pelikana II występowali: Jacek Milczarek
- Dominik Kędziora (3), Rafał Sut (2),
Damian Gendek (1), Mateusz Fudała (1),
Kamil Grzybek, Sebastian Sumiński, Rafał
Pająk i Mateusz Wójcik. Trenerem zespołu
Pelikana z rocznika 1991 jest Artur Balik.
W drużynie Laktozy Łyszkowice grali:
Igor Wojciechowski - Przemysław Dąbrowski (3), Dominik Kwiatkowski (2), Emilian
Piątkowski (1), Michał Pryk, Norbert Bodek
i Hubert Wojciechowski - trenerem zespołu
jest Stanisław Nezdropa.
Paweł A. Doliński

3.01.2008 r.
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Tenis ziemny - 8.i 9. kolejka
Łowickiej Halowej Amatorskiej Ligi Tenisowej

Roszady w tabelach

Voley Płock tym razem okazał się lepszy od głowieńskiego Expandora.

Piłka siatkowa - 9. kolejka I ligi Amatorskich Mistrzostw Łowicza

Expandor nie wygra³ z liderem
Łowicz, 21 grudnia. W rozgrywkach
I ligi Amatorskich Mistrzostw Łowicza
w piłce siatkowej, które odbywają się w piątkowe wieczory w hali sportowej łowickiego
OSiR nr 2 zawodnicy znaleźli się już na półmetku tego sezonu. Teraz pozostanie w nowym roku do rozegrania runda rewanżowa.
Po pierwszej rundzie nadal samodzielnym
liderem, który nie doznała porażki jest Voley
Płock. Choć w piątek lider miał dużo szczęścia. Bliscy pokonania drużyny z Płocka byli
siatkarze z Głowna. TKKF Expandor zagrał
bardzo dobre zawody i mimo, ze przegrywał
0:2 doprowadził do tie-breaka. W decydującej partii TKKF miał cztery piłki meczowe,
jednak ostatecznie przegrał 20:22.
Kolejnej porażki poznali zawodnicy
z Dzi-koś-ci Chąśno. Zespół Michała
Kośmidra już praktycznie myślał o trzech
punktach. Wygrywał 2:0 i w trzeciej partii
prowadził 24:22. Jednak znów w końcówce

proste błędy zadecydowały, że Zjadacze ze
Skierniewic wygrały seta 28:26, a później
doprowadzili do tie-breaka, którego wygrali
15:12. Czwarte zwycięstwo w lidze odnieśli
siatkarze LZS Retki. Ekipa Tomasza
Klimkiewicza tym razem pokonała Boys
Skierniewice 3:1 i awansowała na czwarte
miejsce w tabeli. Łatwe zwycięstwo odnieśli
gracze z TKKF BS Głowno, którzy pokonali
Iskrę-Olczak Łowicz 3:0.
9. kolejka I ligi AMŁ:
VOLEY- TKKFEXPANDOR Głowno 3:2 (25:17, 25:19, 23:25, 14:25, 22:20)
 OLCZAK-ISKRA Łowicz - TKKF
BANK SPÓŁDZIELCZY Głowno 0:3
(29:31, 19:25, 23:25)
 ZJADACZE Skierniewice - DZIKOŚ-Ć Chąśno 2:3 (25:23, 25:20, 28:26,
25:22, 15:12)
 BOYS Skierniewice - LZS Retki 1:3
(25:22, 22:25, 17:25, 21:25)

Pauza: TKKF KSIĘŻAK Łowicz.
1. Voley Płock
8 22 24:5
2. TKKF BS Głowno
8 18 18:9
3 TKKF Expandor Głowno
8 16 17:7
4. LZS Retki
8 12 16:13
5. Zjadacze Skierniewice
8 11 13:16
6. Boys Skierniewice
8 8 12:18
7. Olczak-Iskra Łowicz
8 8 10:19
8. TKKF Księżak
8 5 9:21
9. Dzi-koś-ć Chąśno
7 5 8:19
Kolejne zmagania amatorów siatkówki w piątek 11 stycznia w hali sportowej OSiR nr 2 przy ulicy Topolowej 2,
a w 10. kolejce zagrają wówczas: godz.
18.30: Boys Skierniewice - Dzi-koś-ć
Chąśno, godz. 20:00: Zjadacze Skierniewice - TKKF BS Głowno, Olczak-Iskra
Łowicz - TKKF Expandor Głowno i Voley
Płock - TKKF Księżak Łowicz. Pauza:
LZS Retki.
Zbigniew Łaziński

Piłka siatkowa - 9. kolejka II ligi Amatorskich Mistrzostw Łowicza

Bez niespodzianek w II lidze
Łowicz, 21 grudnia. W meczach
9. kolejki II ligi Amatorskich Mistrzostw
Łowicza w piłce siatkowej faworyci z górnej części tabeli zdecydowanie wygrywali
swoje pojedynki. Niespodzianek nie było
i nadal w fotelu lidera pozostaje niepokonany
team Karola Kosmowskiego ze Zdun, który
w piątkowy wieczór pokonał młodych podopiecznych Pawła Tomczaka z łowickiego
Gimnazjum nr 3.
Wicelider - Agata-Team zagrał z zespołem Romana Styczyńskiego z Pijarskiej i również odniósł zwycięstwo, ale nie
przyszło ono zbyt łatwo. Agata przegrała
pierwszą partię, a drugą wygrała dopiero
przy stanie 26:24.
Na trzecim miejscy utrzymał się zespół
Bad Boys, który nie miał problemów
z uczniami Gimnazjum nr 2, którzy grają pod
wodzą Mariusza Kwiatkowskiego.
Bardzo dobrze radzi sobie w rozgrywkach
I LO Łowicz (dawny Stomed). Zespół
Mateusza Wojtylaka gładko wygrał
dwa sety, a w trzecim było trochę emocji
w końcówce, którą ekipa Zofii Kucharskiej z II LO przegrała 25:27.
Do walki o podium włączy się na pewno
BS TKKF 45 Głowno, który w 9. kolejce
wygrał mecz z ZSP nr 1 Łowicz. Podopieczni Piotra Słomy wygrali wprawdzie
drugiego seta, ale w kolejnych musieli
uznać wyższość młodych zawodników
z Głowna. Ostatnie miejsce w tabeli opuścił
Essato Team, który wygrał z Zatorzem
Łowicz 3:2.
9. kolejka II ligi AMŁ:
 ZSP 1 Łowicz - BS TKKF 45 Głowno
1:3 (17:25, 25:14, 20:25, 23:25)
 KAROL I SPÓŁKA Zduny - UKS

Łowicz, 16 i 23 grudnia. Kolejne
spotkania rozegrali tenisiści walczący o tytuł
mistrza Łowicza w rozgrywkach Łowickiej
HALT-y, czyli Halowej Amatorskiej Lidze
Tenisowej na kortach w hali sportowej
łowickiego OSiR nr 2.
W grupie A odbyło się kilka ciekawych
pojedynków, w których padły ciekawe
rezultaty. Daniel Grzywacz w 8. kolejce
pokonał wicelidera tabeli Krzysztofa
Wieczorka, ale już w spotkaniu 9. kolejki
musiał uznać wyższość Grzegorza Gawrońskiego. Ten ostatni jest w dobrej formie
i zajmuje trzecie miejsce w tabeli. Drugi
z łowickich tenisistów - Mariusz Czułek
zajmuje dobre czwarte miejsce. Ostatnio
pokonał Jarosława Krzeszewskiego,
natomiast w pojedynku z Grzywaczem
musiał pogodzić się z porażka 0:2. Na piąte
miejsce awansował Sławomir Karmelita,
który wygrał dwa pojedynki z tenisistami
z dolnej części tabeli. Liderem grupy B
jest nadal niepokonany Paweł Rojek
z Głowna.
W grupie B na prowadzenie powrócił
Krzysztof Kuciński, który w dziesięciu meczach zgromadził osiem punktów.
W ostatniej kolejce odniósł on cenne zwycięstwo 2:1 nad Grzegorzem Urbanikiem. Ogromne postępy w grze poczynił
Igor Kucharski, który na razie wygrywa
wszystkie swoje spotkania. W przedświąteczna niedzielę Kucharski wygrał 2:1
z Marcinem Lesiakiem, który w tym sezonie wygrał dopiero trzy razy. Po dłuższej
przerwie przypomniał sobie jak się wygrywa
Paweł Kuza. Łowiczanin pokonał wysoko
notowanego w tabeli Zbigniewa Rojka
2:1, ale i tak zajmuje dopiero ósme miejsce
w tegorocznych rozgrywkach.
8. kolejka - grupa A: Sławomir Karmelita
- Robert Markowski 2:0 (7:5, 7:5), Arkadiusz
Janiak - Zdzisław Chmielewski 2:0 (6:2,
6:0), Paweł Rojek - Grzegorz Gawroński 2:1
(6:4, 1:6, 6:3), Daniel Grzywacz - Krzysztof
Wieczorek 2:1 (4:6, 6:1, 6:2), Jarosław
Krzeszewski - Mariusz Czułek 0:2 (2:6, 2:6).
9. kolejka - grupa A: Krzysztof Wieczorek
- Jarosław Krzeszewski 2:0 (7:6, 6:3), Grzegorz Gawroński - Daniel Grzywacz 2:1 (6:4,
4:6, 7:6), Jan Kuś - Sławomir Karmelita 0:2
(1:6, 2:6), Robert Markowski - Arkadiusz
Janiak 0:2 (5:7, 4:6), Zbigniew Gajewski
- Cezary Rybiński 0:2 (2:6, 1:6), Zdzisław
Chmielewski - Paweł Rojek 0:2 (1:6, 4:6).
Zaległy mecz 7. kolejki: Mariusz Czułek Daniel Grzywacz 0:2 (1:6, 4:6).

Łukasz Walczak ma na razie dwa
zwycięstwa na koncie.
1. Paweł Rojek
8 8 16-3
2. Krzysztof Wieczorek
8 6 13-5
3. Grzegorz Gawroński
6 5 11-3
4. Mariusz Czułek
7 5 10-5
5. Sławomir Karmelita
7 4
8-6
6. Daniel Grzywacz
7 3 10-8
7. Jarosław Krzeszewski
6 3
7-7
8. Arkadiusz Janiak
8 3
9-11
9. Robert Markowski
7 3
6-9
10. Zdzisław Chmielewski
6 2
4-8
11. Cezary Rybiński
6 1
3-10
12. Jan Kuś
6 1
2-11
13. Zbigniew Gajewski
8 0
2-16
8. kolejka - grupa B: Piotr Czerwiński Grzegorz Kordialik 2:0 (6:2, 6:0), Łukasz
Walczak - Andrzej Bucki 2:0 (6:3, 6:4),
Paweł Kuza - Jacek Okoński 1:2 (6:3, 0:6,
6:7), Igor Kucharski -Marcin Lesiak 2:1 (4:6,
6:2, 6:4), Krzysztof Kuciński - Zbigniew
Rojek 0:2 (2:6, 2:6). 9. kolejka - grupa B:
Grzegorz Urbanik - Krzysztof Kuciński 1:2
(7:6, 4:6, 3:6), Grzegorz Kordialik - Łukasz
Walczak 0:2 (3:6, 1:6). Zaległy mecz 5.
kolejki: Zbigniew Rojek - Paweł Kuza 1:2
(3:6, 6:4, 6:7).
1. Krzysztof Kuciński
10 8 16-5
2. Igor Kucharski
7 7 14-1
3. Zbigniew Rojek
8 7 15-3
4. Grzegorz Urbanik
8 7 15-6
5. Jacek Okoński
7 6 12-3
6. Radosław Kucharski
8 6 12-5
7. Marcin Lesiak
7 3
9-9
8. Paweł Kuza
8 3 10-13
9. Łukasz Walczak
8 2
3-16
10. Paweł Kowalski
6 1
3-10
11. Piotr Czerwiński
7 1
2-12
12. Grzegorz Kordialik
9 1
3-17
13. Andrzej Bucki
8 0
1-16
Zbigniew Łaziński

Koszykówka - 7. kolejka wojewódzkiej ligi juniorów U-18

Zabrak³o zmienników

Karol i Spółka wciąż samodzielnym liderem w II lidze AMŁ.
KORABKA Łowicz 3:1 (25:27, 25:21,
25:14, 25:16)
 PIJARSKAŁowicz -AGATATEAM
Łowicz 1:3 (25:23, 24:26, 21:25, 19:25)
 ESSATO TEAM Łowicz - ZATORZE Łowicz 3:2 (25:10, 25:17, 25:19)
 GIMNAZJUM NR 2 Łowicz - BAD
BOYS Zduny 0:3 (19:25, 22:25, 21:25)
 II LO Łowicz - I LO CHEŁMOŃSKI Łowicz 0:3 (22:25, 11:25, 25:27)
1. Karol i Spółka Zduny
9 26 27-7
2. Agata Team Łowicz
9 24 25-8
3. Bad Boys Zduny
9 20 23-10
4. I LO Łowicz
9 20 20-9
5. BS TKKF 45 Głowno
9 19 20-15
6. Pijarska Łowicz
9 11 16-21

7. Zatorze Łowicz
9 10 16-20
8. II LO Łowicz
9 9 15-23
9. UKS Korabka Łowicz
9 7 12-23
10. Essato Team Łowicz
9 5 12-25
11. ZSP nr 1 Łowicz
9 4 8-22
12. Gimnazjum nr 2 Łowicz
9 4 8-23
Następne spotkania II ligi AMŁ w hali
sportowej OSiR nr 2 w Łowiczu w piątek 4
stycznia 2008 roku, a zagrają wówczas: godz.
15.30: UKS Korabka Łowicz - ZSP nr 1 Łowicz, godz. 17.00: II LO Łowicz - Essato Team
Łowicz,Agata Team Łowicz - Gimnazjum nr
2 Łowicz, I LO Chełmoński Łowicz - Bad
Boys Zduny, godz. 18.30: Zatorze Łowicz Karol i Spółka Zduny i Pijarska Łowicz - BS
TKKF 45 Głowno.
Zbigniew Łaziński

 UMKS PIOTRCOVIA Piotrków
Trybunalski - UMKS KSIĘŻAK Łowicz
93:81 (22:20, 24:27, 17:18, 30:16)
Księżak: Paweł Wójcik 25 (6x3), Maciej
Pieklak 19 (5x3), Mateusz Aniszewski 14
(1x3), Kamil Bodek 13 i Piotr Tryngiel 10.
Najwięcej dla Piotrcovii: Szymon Rynkiewicz 24.
Piotrków Trybunalski, 22 grudnia.
Piątej porażki w lidze wojewódzkiej doznali
juniorzy Księżaka z rocznika 1990-92,
którzy tym razem rozegrali mecz ligowy
w Piotrkowie Trybunalskim z Piotrcovią.
W sobotę o 7.00 rano na zbiórkę na mecz
zameldowało się tylko pięciu graczy i to
już wróżyło kłopoty w tym pojedynku.
Łowiczanie musieli się liczyć z tym, że nie
będą mieć zmienników, zatem odpoczywać
trzeba było na boisku.
Mimo kłopotów kadrowych podopieczni trenera Roberta Kucharka zagrali
dobre zawody i trzymali się bardzo dobrze
do czwartej odsłony, w której sił już nie
wystarczyło. Do przerwy Księżacy wygrywali 47:46 i grali bardzo skutecznie. Przed
ostatnią odsłoną jeszcze był remis 65:65.
Niestety w ostatnich dziesięciu minutach
miejscowi mieli już dużą przewagę i wygrali
30:16. Cały łowicki zespół zagrał dobrze
i na uwagę zasługuje fakt, że w meczu

zdobył aż dwanaście „trójek”. Sześć z nich
zaliczył Paweł Wójcik, który wreszcie
się przełamał i zagrał na swoim poziomie.
Drugim najczęściej punktującym graczem
był Maciej Pieklak, który zza linii 6,25 m
trafił pięć razy, a łącznie zdobył dziewiętnaście punktów.
Trener Kucharek po meczu powiedział:
To był dobry mecz, tylko szkoda, że przegraliśmy. Chłopcy zagrali bardzo ambitnie, ale
nie mieli możliwości zmian i odpoczynku.
To wyszło w ostatniej kwarcie, kiedy widać
było, ze brakuje siły. Zawodnicy, którzy nie
stawili się na mecz bez usprawiedliwienia
są niepoważni i trzeba będzie wyciągnąć
w stosunku do nich konsekwencje.
7. kolejka wojewódzkiej ligi juniorów:
Wiking Tomaszów Mazowiecki - Start
Łódź 83:84, Ósemka Skierniewice - ŁKS II
Łódź 81:94, UMKS Piotrcovia Piotrków
Trybunalski - UMKS Księżak Łowicz
93:81. Pauza: ŁKS I Łódź.
1. UMKS Piotrcovia
6 11 522:430
2. Wiking Tomaszów Maz. 6 10 494:400
3. Start Łódź
6 10 507:428
4. ŁKS I Łódź
6 10 434:403
5. ŁKS II Łódź
5 7 359:375
6. UMKS Księżak Łowicz 5 6 351:418
7. Ósemka Skierniewice
6 6 400:613
Zbigniew Łaziński
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Celem jest “Pekin 2008”
Łukasz Gąsior po rocznej
przerwie powrócił
do wielkiego pływania.
W tym roku ma już za sobą
kilka świetnych występów.
Teraz przygotowuje się
do kolejnych ważnych
imprez, gdzie walczyć
będzie o miejsce w kadrze
Polski na Olimpiadzie
w Pekinie. O wynikach
i planach na 2008 rok
rozmawiał z nim
Zbigniew Łaziński.

No, tak. Podczas Zimowych Mistrzostw
Polski ustanowiłem nowy rekord życiowy
na 200 m stylem dowolnym - „złamałem”
1:48 min. To bardzo dobry wynik, który jest
minimum na Mistrzostwa Europy i Świata.
 Czyli znów w kraju jesteś w elicie
pływaków w stylu dowolnym, teraz
pora na sukcesy na arenie międzynarodowej. Czy występ w Debreczynie był
tego zwiastunem?

Myślę, że tak. Po tym występie mam
ogromna motywacje do trenowania. Mam
nadzieję, że teraz pójdzie wszystko zgodnie
z planem i oczekiwaniami.
 Igrzyska Olimpiady w Pekinie
zbliżają się dużymi krokami. Czy będziemy na nich kibicować Łukaszowi
Gąsiorowi?

 Jednak chciałbym abyś powiedział
tylko, czy trudno było przetrwać ten rok
bez startów.

Oj! To były dla mnie bardzo trudne
chwile. Miałem chwilę zwątpienia. Przychodziły momenty, że chciałem zrezygnować
z pływania w ogóle. Ale na szczęśćcie nie
załamałem się, podtrzymałem się na duchu
i zdałem sobie sprawę, że muszę ten ciężki
okres przetrwać. Dotarło do mnie, że po
tym dołku musi być skok do góry. Uświadomiłem to sobie i wyznaczyłem sobie cel.
Najważniejsze stało się dla mnie to, aby
trenować i przygotować się do startu na
Igrzyskach Olimpiady w Pekinie.

Szachy - Mistrzostwa Województwa Łódzkiego P-15

Z³oto i srebro Pa³acu

Bardzo dobrze w rozgrywanych
w Gimnazjum nr 1 w Kutnie Mistrzostwach
Województwa Łódzkiego w szachach
szybkich P-15 zaprezentowali się młodzi
zawodnicy UKS Pałac Nieborów (trener
Robert Chojnowski).
Turniej rozgrywany był w dwóch kategoriach: do lat ośmiu i 10-18 lat, rywalizowano na dystansie siedmiu rund systemem
szwajcarskim, a łącznie wystartowało w nim
66. uczestników.
Fenomenalny występ zanotował w Kutnie
Dominik Pacler, którego rozstawiono
dopiero w trzeciej dziesiątce, a po siedmiu
rundach wylądował w klasyfikacji open na
szóstym miejscu. Trzeba podkreślić, że w tej
kategorii rywalizowało aż 51. zawodnioków.
W klasyfikacji czternastolatków C-14 Dominik wywalczył srebrny medal.
Tytuł mistrzyni województwa łódzkiego
w kategorii ośmiolatek D-8 wywalczyła natomiast Martyna Buczyńska, która odebrała „złoto” z rąk prezydenta Kutna - Zbi- Martyna Buczyńska zdobyła złoto
gniewa Burzyńskiego.
(p) w kategorii D-8.

Mam nadzieję, że uda mi się zrealizować
moje marzenia. W najbliższym starcie
w Mistrzostwach Europy w Eindhoven
jeśli uda się mi popłynąć w jednym finale
indywidualnie to może to być minimum
na Igrzyska i oczywiście myślę, że razem z
drużyną w sztafecie 4x200 m uda się zdobyć
dok. ze str. 32
medal na Mistrzostwach Europy i to też
będzie przepustka do Olimpiady. Ten medal
jest w naszym zasięgu i to byłoby dla mnie
Zdecydowanie tak. Najważniejszy wynik ogromnym sukcesem.
w 2007 roku to występ na Mistrzostwach
Dziś najstarszą drużynę Księżaka sta Teraz masz gorący okres przyEuropy w Debreczynie, gdzie wreszcie po gotowawczy. Przed tobą wyjazd na nowią kadetki z rocznika 1992-93 z tym,
dwóch latach poprawiłem rekord życiowy na obóz do Miami. Podobno dostałeś że w starszym roczniku jest tylko pięć
100 m. stylem dowolnym i zrealizowałem propozycję, aby tam przygotowywać zawodniczek. Zatem za mało, aby myśleć
swój cel. Popłynąłem w finale, a to było się do Pekinu?
o zgłaszaniu w przyszłym sezonie juniorek,
dla mnie bardzo istotne. To był dla mnie
Takie propozycje miałem już dawno. a z drugiej strony praca naszych wychopierwszy finał w życiu na międzynarodowej Teraz została ona ponowiona, ale razem z wanek będzie miała wtedy sens, kiedy będą
imprezie.
trenerem ustaliliśmy, że jeszcze nie czas na mogły kontynuować swoją karierę. Pomysł
 Kiedy poczułeś, że forma wraca mój wyjazd. Może po Pekinie, ale to też nic
i możesz powrócić do dobrych wy- pewnego. Cały czas będę trenował razem
ników?
z kadrą, głównie po katem sztafety 4x200
To było na Mistrzostwach Polski w kwiet- metrów. Teraz jestem właśnie po treningu
niu, gdzie popłynąłem 22,40 s na 50 metrów w Ostrowcu Świętokrzyskim.
stylem dowolnym. To mi otworzyło drogę
 Łukasz zatem w imieniu czyteldo startów w Paryżu i Japonii, gdzie jednak ników NŁ życzę Ci spełnienia twoich
nie osiągnąłem dobrych rezultatów i byłem sportowych marzeń i przekazuję gorąnawet trochę załamany, ale zdałem sobie ce pozdrowienia ?
sprawę, że jeszcze muszę zaliczyć kilka
Bardzo dziękuję i również pozdrawiam
startów by poprawić wyniki.
wszystkich gorąco. Jest mi niezmiernie milo,
 I nie pomyliłeś się. Końcówka roku że ludzie dalej we mnie wierzą i trzymają Czy w Łowiczu powstanie koszykar2007 była bardzo udana?
za mnie kciuki.
 ska drużyna seniorek?

 Ostatnio rozmawialiśmy dwa lata
temu, po Twoich sukcesach na Mistrzostwach Europy Juniorów w Lizbonie,
gdzie zdobyłeś aż trzy medale, w tym Łukasz Gąsior.
dwa najcenniejsze - złote. Co dla Ciebie
po tym występie było największym
 I opłacało się. W mijającym roku
sukcesem?
masz za sobą kilka udanych występów.
Na pewno najważniejszym startem To chyba poprawiło twoje samopoi największym moim sukcesem w se- czucie?

niorskim pływaniu do tej pory był udział
w Mistrzostwach Świata w Montrealu, gdzie
zająłem dziewiąte miejsce i zabrakło mi tylko 0,01 s by wejść do finału. Później miałem
przymusową przerwę, o której wolałbym
nie rozmawiać. Teraz wreszcie wracam
do formy sprzed dwóch lat.

3.01.2008 r.

Po raz pierwszy seniorki?

Koszykówka - sparing UMKS Księżak

Sprawdzian przed rewan¿ami
 UMKS KSIĘŻAK Łowicz - NOWY
STYL DUET Włocławek 84:73 (24:20,
22:15, 18:14, 20:24)
Księżak: Adrian El-Ward 19 (1x3), Bartosz Włuczyński 18 (2x3), Robert Kucharek
18 (2x3), Piotr Niewiadomski 13 (3x3)
i Michał Banasiak 10 (1x3) oraz Przemysław
Duranowski 2, Maciej Siemieńczuk 2, Adrian Dyszkiewicz 2 i Kamil Bodek.
Duet: Rosiak 10, Skowroński 8, Golasiński 8, Opoczyński 8 i Bieniek 4 oraz Zych 14,
Woźniak 8, Krawiec 8 i Dobiński 5.
Łowicz, 29 grudnia. Tuż przed nowym rokiem 2008 zawodnicy Księżaka
rozegrali kontrolny mecz w Łowiczu w hali
sportowej OSiR nr 2 przy ul. Topolowej 2
z ekipą Duetu Włocławek, który gra również
w III lidze regionu kujawsko-pomorskiego.
W planie był również pojedynek z trzecioligowym zespołem z Żyrardowa, jednak ten
nie doszedł do skutku. Tem mecz był możliwością sprawdzenie formy przed zbliżającą
się rundą rewanżową w III lidze.
Ekipa z Włocławka przyjechała bardzo
młodym składem. W drużynie zabrakło
tym razem wysokiego i doświadczonego
Romana Bruzdzińskiego. Gospodarze
natomiast zagrali bez Michała Cho-

Księżak po raz drugi lepszy od Duetu.
jeckiego, co też było na pewno dużym
osłabieniem.
Podopieczni trenera Cezarego Włuczyńskiego bardzo dobrze zaprezento-

wali się po świątecznej przerwie na tle ekipy
z Włocławka. Udanie rozpoczął zawody Adrian El-Ward, po jego rzucie
„za trzy” oraz dwóch akcjach indywidual-

nych Księżacy prowadzili w 4. minucie już
9:2. Po chwili zza linii 6,25 m trafił Bartosz
Włuczyński i łowiczanie wygrywali 12:4.
W końcówce kwarty rywale odrobili nieco
straty i było już tylko 18:16. W ostatnich
minutach „trójki” zaliczyli Michał Banasiak i Piotr Niewiadomski, a dzięki tym
rzutom łowiczanie wygrywali po dziesięciu
minutach 24:20. W drugiej odsłonie bardzo skuteczny był Niewiadomski za jego
zasługą udało się miejscowym odskoczyć
na dystans aż piętnaście „oczek”.
Po zmianie stron na tablicy widniał
wynik 46:35 i widać było, że łowiczanie
kontrolują przebieg gry. W trzeciej kwarcie dobrze zagrał Robert Kucharek,
który zdobył 8. punktów w tym 2x3.
W części spotkania było sporo zmian
w składzie. Z młodych wychowanków
Księżaka wszyscy zdobyli punkty, oprócz
młodego Kamila Bodka (rocznik 1991),
który powoli zaczyna być próbowany
w ekipie seniorów.
Teraz czekamy na pierwszy mecz
Księżaka w 2008 roku, który odbędzie się
w niedzielę 13 stycznia w hali OSiR nr 1,
a rywalem będzie skierniewicka Ósemka.
Zbigniew Łaziński

na koszykarską drużynę seniorek „dorastał”
od kilku lat i mam nadzieję, że teraz uda się
nam go zrealizować.
Poświąteczny mecz lepiej rozpoczęła
bardziej doświadczona drużyna występująca pod tradycyjną nazwą Center-4 Club
(większość jest wychowankami tego klubu).
Seniorki prowadziły 6:0 i 12:6, ale pierwszą kwartę minimalnym prowadzeniem
zakończyły kadetki. W drugiej części ekipa
Centerek postawiła na obronę zona press
(na całym boisku) i na efekty nie trzeba było
długo czekać. Do przerwy seniorki prowadziły już 43:30 i do końca już kontrolowały
wynik spotkania. Skuteczna gra z kontry
pozwoliła ekipie Księżaka odrobić nieco
stratę, która po trzech kwartach wynosiła już
tylko pięć punktów, ale w czwartej znowu
wyraźnie wygrały Centerki. Ostatecznie
skończyło się aż 88:66.
(d)

Piłka siatkowa
- 12. kolejka V edycji BLS

WyraŸna wygrana Gromu
Bielawy, 22 grudnia. Na jedną kolejkę
przed końcem tegorocznych rozgrywek
mistrzostwo zapewnili sobie gracze Gromu
Walewice. W V edycji Bielawskiej Ligi
Siatkówki, której organizatorem był Referat
Kultury i Sportu Urzędu Gminy w Bielawach, zespół ten wyprzedził ubiegłorocznego mistrza Green Steel Borów aż o sześć
punktów, a trzecie miejsce zajęła ostatecznie
ekipa sobockiej Bzury. Nagrody wręczał
przewodniczący Rady Gminy Bielawy Andrzej Zimiński.
12. kolejka: Oldboy Bielawy - Destroyers
Bielawy 3:0 (25:11, 25:19, 25:15), Cygany
Bielawy - Grom Walewice 0:3 (21:25,
17:25, 18:25), UKS Bzura Sobota - Green
Steel Borów 3:2 (25:21, 23:25, 12:25, 25:21,
22:20).
1. Grom Walewice (1)
10 28 30-6
2. Green Steel Borów (2)
10 22 24-11
3. UKS Bzura Sobota (3)
10 19 24-16
4. Oldboy Bielawy (4)
10 13 17-22
5. Destroyers Bielawy (5)
10 5 9-27
6. Cygany Bielawy (6)
10 3 7-29
W zwycięskiej ekipie Gromu Walewice
grali: Mariusz Szcześniak, Robert Szcześniak, Radosław Chlebny, Krzysztof Chlebny, Jacek Palatyński, Andrzej Sowiński,
Ryszard Siniarski i Hubert Talarowski.
(p)

Nowy Łowiczanin. Tygodnik Ziemi Łowickiej, członek Stowarzyszenia Gazet Lokalnych. Edycja wspólna z tygodnikiem „Wieści z Głowna i Strykowa”. Wydaje: Oficyna Wydawnicza
„Nowy Łowiczanin” s.c. Wojciech Waligórski, Ewa Mrzygłód-Waligórska. 99-400 Łowicz, ul.Pijarska 3a, tel./fax 837-46-57, e-mail: redakcja@nowlow.pl, adres dla korespondencji: skryt ka pocztowa 68. Redakcja w Łowiczu: Redagują: Wojciech Waligórski (redaktor naczelny), Ewa Mrzygłód-Waligórska (sekretarz redakcji). Dziennikarze: Marcin A. Kucharski, Tomasz Bartos, Mirosława Wolska-Kobierecka, Wojciech Czubatka, Eliza Błaszczyk, Paweł A. Doliński (sport). Stale współpracuje: nadkom. Leszek Okoń (kronika policyjna). Redakcja zastrzega sobie
prawo zmiany tytułów nadsyłanych tekstów oraz dodawania śródtytułów. OGŁOSZENIA I REKLAMY przyjmujemy telefonicznie, faxem (tel./fax 837-37-51, tel. 830-34-08),
e-mailem (biuro@nowlow.pl) lub osobiście w biurze ogłoszeń, ul. Pijarska 3a, od poniedziałku do piątku w godz. 7-18, w soboty 8-14, w Głownie: ul. Swoboda 4, pn.-pt. od 10-16.
OGŁOSZENIA DROBNE przyjmowane są także w innych punktach, wymienionych na stronie 18. Skład tekstu własny. Index: 326097 - dotyczy sieci „Ruch”.
Nakład kontrolowany Nowego Łowiczanina 10.390 egz. Nakład wraz z wydaniem głowieńskim (Wieści z Głowna i Strykowa), niekontrolowanym przez ZKDP: 12.950 egz.

100% własności
polskiej

3.01.2008 r.

SPORT 

SPORT 

SPORT 

SPORT

31

dok. ze str. 32

Larum wskoczy³o na szczyt

 KS STEFAN Łowicz - LARUM
Łowicz 0:3 (0:0); br.: Błażej Golis 2 (16 i
24) i Marcin Grocholewicz (20).
 TURBO-CAR GUTENÓW Łowicz - CHIŃSKA-DARK Łowicz 0:4
(0:1); br.: Sylwester Grzanka (9), Dawid
Sut (15), Mariusz Więcek (23) i Mirosław
Gielniewski (24).
Żółte kartki: Mariusz Więcek i Dawid Sut
(obaj Chińska).
 BANASZ-INTERNET Łowicz KOWMIR Łowicz 2:2 (2:1); br.: Robert
Czarnota (7) i Łukasz Zabost (10) - Maciej
Zieliński (12) i Artur Napióra (20).
Żółta kartka: Robert Czarnota (Banasz).
 ALCATRAZ-PRZEDMIEŚCIE
Łowicz - ROLMECH-CZARNI Bednary
1:4 (1:3); br.: Łukasz Zawadzki (6) - Daniel
Grzywacz 2 (5 i 24), Tomasz Laska (10)
i Przemysław Grzywacz (12).

1. Larum Łowicz (2)
7 17 25-8
2. Alcatraz-Przedmieście (1)
7 15 28-16
3. Chińska-Dark Łowicz (4)
7 14 22-14
4. Reebok Łowicz (3)
7 13 33-23
5. Turbo-Car Gutenów (5)
7 11 11-14
6. Rolmech-Czarni Bednary (8) 6 8 13-14
7. Fantazja Domaniewice (7)
7 8 9-15
8. Zające Łowicz (10)
7 7 18-21
9. KS Stefan Łowicz (6)
6 6 11-13
10. MC Zduny (9)
7 5 7-13
11. Banasz-Internet Łowicz (11) 7 5 12-23
12. Kowmir Łowicz (12)
7 5 13-27
Mecze 8. kolejki rozegrane zostaną
w niedzielę 6 stycznia: godz. 16.30:
Fantazja - Czarni, godz. 17.00: Kowmir Alcatraz, godz. 17.30: Chińska - Banasz,
godz. 18.00: Larum - Turbo-Car, godz.
18.30: Zające - Stefan i godz. 21.00:
Zduny - Reebok.
(p)

Halowe mistrzostwa Łowicza - 6. kolejka III ligi ŁoLiF

Asbo o jedn¹ bramkê

Dach-Lux prowadził z Drużyną-A już 2:0, ale przegraół ostetcznie 4:5.

Halowa piłka nożna - 6. kolejka I ligi ŁoLiF

Kolejny krok do “majstra
Łowicz, 29 grudnia. Mecz na szczycie I ligi ŁoLiF-u, czyli Łowickiej Ligi
Futsalu pomiędzy Blockersami, a kutnowskimi Akumulatorami zakończył
się zwycięstwem łowiczan. Tegoroczne
rozgrywki minęły już półmetek, a na czele
tabeli wciąż „Blokowi”.
6. kolejka I ligi ŁoLiF:
 DACH-LUX Łowicz - DRUŻYNA-A
Łowicz 4:5 (2:0); br.: Andrzej Osowski (2),
Marcin Owczarek (8), Konrad Bolimowski
(15) i Adam Pierzchała (18) - Krystian Bolimowski 2 (13 i 19), Andrzej Grzegorek (14)
i Grzegorz Czerbniak 2 (14 i 15).
Żółte kartki: Tomasz Rembowski i Krystian Bolimowski (obaj Drużyna-A).
Osłabiony brakiem aż czterech zawodników Dach-Lux (kontuzja wyeliminowała
Bogdana Plichtę, a po czerwonych
kartkach pauzowali Michał Plichta,
Michał Kocemba i Piotr Humka)
niespodziewanie prowadził do przerwy
już 2:0, ale druga połowa należała już do
Drużyny-A.
 OUTSIDER Łowicz - ZATORZEREKI-MAG Łowicz 3:6 (1:2); br.: Mateusz Zimecki (7) i Jakub Doroba 2 (13 i
18) - Grzegorz Cipiński 2 (6 i 8), Sylwester
Knera 2 (12 i 16), Patryk Woźniak (13) i
Radosław Domińczak (16).
Żółta kartka: Mateusz Zimecki (Outsider).
Grzegorz Cipiński szybko „napoczął” Outsidera, ale rywale szybko od-

Zatorze, po zwycięstwie z Outsiderem
6:3, awansowało na drugie miejsce.
powiedzieli celnym trafieniem Mateusza
Zimeckiego. „Cipek” po chwili znowu
wpisał się do protokołu, a po przerwie
Zatorze zdobyło jeszcze cztery gole,
tracąc tylko dwa.
 WITONIA Osiek - VAGAT Domaniewice 5:3 (1:1); br.: Krzysztof
Papuga 2 (6 i 14), Paweł Kusiak (11),
Krzysztof Różycki (13) i Mariusz Trakul (14) - Przemysław Imiołek (4), Konrad Szymajda (13) i Emil Kruk (24).
Żółte kartki: Tomasz Zimny i Robert
Kruk (obaj Vagat).
Witonia dotąd grała ładnie dla oka,
ale nieskutecznie… W meczu z Vagatem ze skutecznością było znowu
nienajlepiej, ale mimo to podopieczni
trenera Jarosława Rachubińskiego
odnieśli w końcu pierwsze zwycięstwo
w I lidze.

Witonia Osiek odniosła pierwsze zwycięstwo w sezonie.

”

 WARRIORS Bielawy - OLIMPIA-AGATOM Chąśno 0:1 (0:0);
br.: Sebastian Malinowski (19).
Coraz mniej szans na utrzymanie ma
Warriors Bielawy. Zespół Przemysława Grzegorego przegrał tym razem
z Olimpią, a drużyna z Chąśna tym samym
zapewniła sobie praktycznie ligowy byt.
 PĘDZĄCE IMADŁA Łowicz - DAGRAM-AT Łowicz 2:3 (1:3); br.: Jarosław
Walczak 2 (8 i 12) - Igor Sobalczyk 2 (1 i
2) i Przemysław Bury (7).
Igor Sobalczyk potrzebował dwóch
minut żeby dwukrotnie pokonać Rafała
Bogusa. Dagram-AT w 7. minucie prowadził już 3:0, ale Pędzące Imadła do końca
walczyły o korzystny wynik. Jarosław
„Jara” Walczak zdobył dwa gole, ale
nie udało mu się uratować choćby remisu.
 BLOCKERSI-INTERMARCHE
Łowicz - AKUMULATORY-MARA
Kutno 1:0 (0:0); br.: Jarosław Burzykowski
(20). Żółta kartka: Mariusz Jakubowski
(Akumulatory).
Niespełna dziesięć sekund przed końcowym gwizdkiem Mariusz Jakubowski
sfaulował po raz szósty w drugiej części
meczu, a skutecznym egzekutorem rzutu
karnego przedłużonego był Jarosław
Burzykowski.
1. Blockersi Łowicz (1)
6 16 19-6
2. Zatorze Łowicz (4)
6 13 19-9
3. Drużyna-A Łowicz (5)
6 13 22-15
4. Akumulatory Kutno (2)
6 12 21-7
5. Pędzące Imadła Łowicz (3) 6 10 20-11
6. Dagram-AT Łowicz (6)
5 10 17-14
7. Olimpia Chąśno (8)
6 9 13-21
8. Dach-Lux Łowicz (7)
6 7 18-20
9. Witonia Osiek (11)
6 5 20-25
10. Outsider Łowicz (9)
6 3 15-28
11. Vagat Domaniewice (10)
6 3 13-29
12. Warriors Bielawy (12)
5 0 6-19
W sobotę 5 stycznia odbędzie się 7.
kolejka I ligi ŁoLiF, a zagrają wówczas:
godz. 16.00: Drużyna-A Łowicz - Blockersi-Intermarche Łowicz, godz. 16.40:
Dagram-AT Łowicz - Dach-Lux Łowicz,
godz. 17.20: Olimpia-Agatom Chąśno
- Pędzące Imadła Łowicz, godz. 18.00:
Vagat Domaniewice - Warriors Bielawy,
godz. 18.40: Zatorze-Reki-Mag Łowicz
- Witonia Osiek i godz. 19.20: Akumulatory-Mara Kutno - Outsider Łowicz.
Natomiast w niedzielę 6 stycznia odbędzie
się zaległy mecz 5. kolejki: Dagram-AT
Łowicz - Warriors Bielawy.
Paweł A. Doliński

Łowicz, 29 grudnia. Po meczach
6. kolejki III ligi ŁoLiF-u, czyli Łowickiej Lidze Futsalu na czele znalazły się
zespoły Asbo-PSP Sochaczew i Victorii
Zabostów Duży. Liderzy mają po piętnaście punktów, a dwa „oczka” mniej ma
Wega Kocierzew.
6. kolejka III ligi ŁoLiF:
 ZATORZE II Łowicz - BEZEDURA Łowicz 3:0 (1:0); br.: Hubert
Fijałkowski (1), Jacek Woźniak (11)
i Jakub Lis (20).
Żółte kartki: Hubert Fijałkowski
i Jakub Lis (obaj Zatorze II) oraz Marek
Flis (Bezedura).
 START Złaków Borowy - RTS
II Gągolin 1:1 (1:1); br.: Artur Dubiel
(10) - Łukasz Sekuła (6).
 VICTORIA Zabostów Duży RTS I Gągolin 3:0 (2:0); br.: Henryk
Kosiorek 2 (6 i 20) i Michał Czapnik
(12).
 WEGA Kocierzew - SĄSIEDZI
Jackowice 5:4 (3:1); br.: Marcin Wróbel
4 (1, 10, 11 i 17) i Michał Stroiński (20)
- Cezary Guzek 2 (7 i 24), Błażej Strzelecki (18) i Radosław Okraska (24).
Żółta kartka: Daniel Bogusz (Sąsiedzi).
 DOMINO Łowicz - PELIKAN-92
Łowicz 1:3 (0:0); br.: Marcin Szczypiń-

ski (24) - Maciej Pochwała 2 (14 i 17)
i Michał Karmelita (21).
Żółte kartki: Grzegorz Płacheta (Domino) oraz Maciej Pochwała i Michał
Karmelita (obaj Pelikan-92).
 ASBO-PSP Sochaczew - OLIMPIA II Chąśno 6:1 (2:1); br.: Sylwester
Płacheta 4 (1, 13, 15 i 20) i Dariusz Rosa
2 (6 i 14) - Piotr Lis (2).
Pauza: AGROS-NOVA Łowicz.
1. Asbo-PSP Sochaczew (2)
6 15 26-13
2. Victoria Zabostów (1)
6 15 21-9
3. Wega Kocierzew (3)
6 13 29-15
4. Zatorze II Łowicz (5)
6 12 20-6
5. Agros-Nova Łowicz (4)
5 10 21-9
6. Start Złaków Bor. (6)
6 10 14-12
7. RTS I Gągolin (7)
5 9 5-7
8. Bezedura Łowicz (8)
5 6 10-14
9. Pelikan-92 Łowicz (9)
5 6 12-17
10. Sąsiedzi Jackowice (10)
5 3 9-17
11. Domino Łowicz (11)
6 3 5-22
12. Olimpia II Chąśno (12)
6 3 8-27
13. RTS II Gągolin (13)
5 1 5-17
Kolejne mecze 6. kolejki III ligi ŁoLiF
odbędą się w niedzielę 6 stycznia: godz.
13.30: Pelikan-92 - Asbo-PSP, godz.
14.00: Sąsiedzi - Domino, godz. 14.30:
RTS I - Wega, godz. 15.00: RTS II - Victoria, godz. 15.30: Bezedura - Start i godz.
16.00: Olimpia II - Agros-Nova. Pauza:
Zatorze II.
Paweł A. Doliński

Halowe mistrzostwa Łowicza - 5. kolejka IV ligi ŁoLiF

Praktycznie bez zmian

Łowicz, 29 grudnia. W ostatnią w
2007 roku sobotę 2007 roku dokończona
została 5. kolejka IV ligi ŁoLiF-u, czyli
Łowickiej Lidze Futsalu, ale w ligowej
tabeli nie zaszły praktycznie żadne
zmiany. Nadal liderem ekipa Born To
Win, która punkt przewagi nad Tiger
Team Boczki oraz trzy nad „Mazowiecką” i Perpetuum Mobile.
5. kolejka IV ligi ŁoLiF:
 ZETKA Łowicz - WRS Łowicz
3:2 (1:2); br.: Marek Pawlak (5) i Paweł
Janusz 2 (14 i 21) - Dominik Ziemecki
(8) i Miłosz Dołgoruki (11).
Żółte kartki: Paweł Janusz (Zetka)
oraz Miłosz Dołgoruki (WRS).
 WEST Chąśno - PERPETUUM
MOBILE Łowicz 1:2 (0:0); br.: Radosław Woźniak (23) - Jakub Bogucki (19)
i Krzysztof Lebioda (24).
Żółte kartki: Grzegorz Kordialik i Bartłomiej Byczkowski (obaj Perpetuum).
 PŁOMYK-OSP Łowicz - DESPERACI Głowno 1:0 (1:0); br.: Dariusz
Urbanek (3).
Żółta kartka: Przemysław Szymczak
(Płomyk). Czerwona kartka: Przemy-

sław Szymczak (Płomyk) - dwie żółte.
1. Born To Win (1)
5 13 26-9
2. Tiger Team Boczki (2)
5 12 14-7
3. MWSHP Łowicz (3)
5 10 13-6
4. Perpetuum Mobile (6)
5 10 10-6
5. Zetka Łowicz (8)
5 9 7-5
6. WRS Łowicz (4)
5 7 22-12
7. West Chąśno (5)
5 7 8-5
8. Płomyk-OSP Łowicz (10) 5 7 4-8
9. Naprzód Jamno (7)
5 6 18-9
10. Olimpia-Eko-Serwis (9)
5 6 8-8
11. Evex-LO Zduny (11)
5 4 13-20
12. Desperaci Głowno (12)
5 3 9-13
13. Zoltan Łowicz (13)
5 3 6-12
14. Niebiescy Łowicz (14)
5 0 6-44
Mecze 6. kolejki odbędą się w weekend 5-6 stycznia: sobota - godz. 14.00:
Tiger Team Boczki - Desperaci Głowno,
godz. 14.30: Perpetuum Mobile Łowicz
- Płomyk-OSP Łowicz, godz. 15.00:
WRS Łowicz - West Chąśno, godz.
20.00: MWSHP Łowicz - Zetka, niedziela - godz. 12.00: Naprzód Jamno Olimpia-Eko-Serwis Niedźwiada, godz.
12.30: Born To Win - Evex LO Zduny
i godz. 13.00: Niebiescy - Zoltan.
Paweł A. Doliński
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£ukasz G¹sior przygotowuje siê
do walki o Olimpiadê w Pekinie

“Blokowi" zrobili du¿y krok
w kierunku mistrzostwa £owicza
w futsalu. - czytaj na str. 31

- czytaj na str. 30

Łowicki informator sportowy

Na koszykarskim parkiecie zmierzyły się łowiczanki: seniorki kontra kadetki.

Koszykówka - UMKS Księżak Łowicz

Po raz pierwszy seniorki?
Łowicz, 27 grudnia. Czyżby w Łowiczu miała powstać koszykarska drużyna
seniorek? O pomyśle tym opowiada trener
Paweł Doliński: W naszym mieście
od dłuższego czasu szkolenie dziewcząt
kończyło się na kadetkach. W ciągu
kilkunastu lat tylko raz w rozgrywkach
Łódzkiego Związku Koszykówki wystąpiła
nasza drużyna juniorek. W pozostałych
latach dziewczęta na progu szkoły ponadgimnazjalnej najczęściej kończyły swoją

karierę, a część przechodziła do innych
klubów. Przed laty do MKS Kutno przeszły
Karolina Antoniewicz (dziś Pierzchała) i Jolanta Białas, potem do łódzkiej
„Jedynki” przeszły Izabela Pogoda
i Dorota Klat (obecnie gra w akademickim zespole w USA), a w ostatnich latach
do łódzkiego Widzewa i Mag-Rysu Zgierz
przeszły Aleksandra Śmiałek, Dagmara Włuczyńska i Karina Rześna.
dok. na str. 30

Halowe mistrzostwa Łowicza - 7. kolejka II ligi ŁoLiF

Larum wskoczy³o na szczyt
7. kolejka II ligi ŁoLiF:
Łowicz, 29 grudnia. Po porażce
 MC Zduny - FANTAZJA Domaniedotychczasowego lidera - zespołu AlcatrazPrzedmieście na czele ligowej tabeli znalazło wice 0:1 (0:1); br.: Sylwester Wielec (6).
Żółta kartka: Wiktor Surma (MC Zduny).
się znowu Larum. Po 6. kolejce II ligi ŁoLi REEBOK Łowicz - ZAJĄCE ŁoF-u, czyli Łowickiej Lidze Futsalu na trzecie
miejsce awansowała ekipa „Chińczyków”. wicz 3:5 (2:1); br.: Piotr Słoma (5), Marcin

Koszykówka - Mistrzostwa Europy Kadetek U-14

£owiczanka w Moskwie

Moskwa, 15-22 grudnia. Ubiegłoroczne wicemistrzynie Polski młodziczek
- zawodniczki UKS Jordan Łódź z rocznika 1993 zostały zaproszone do udziału
w rozgrywanych w Moskwie Mistrzostwach
Europy Under-14. Zespół trenera Marka
Sadłowskiego został wzmocniony
dwoma zawodniczkami PTK Pabianice
i jedną koszykarką UMKS Księżak - Mileną Mitek.
Drużyna z Polski, jako jedna z nielicznych, oparta była praktycznie na zawodniczkach z jednego klubu - regionu, pozostałe

stanowiły reprezentację danego kraju. Nasze
zawodniczki, przytłoczone jednak rozmachem organizacyjnym tej imprezy, grały
zdecydowanie poniżej swoich możliwości,
a mimo to można było pokusić się nawet
o medal. Polski w rozgrywkach grupowych
przegrały minimalnie wszystkie mecze:
z Węgierkami 50:61, Łotwą 58:66 i z Ukrainą 63:69. W meczu półfinałowym o miejsca
5-8 Polki uległy Białorusi 52:60 i wygrały
dopiero w spotkaniu o miejsce siódme
z Mołdawią 46:16.
Trener Sadłowski powiedział: Przegrywaliśmy mecze nie na boisku tylko po za nim,
jeszcze przed meczem. Były realne szanse na
trzecie miejsce, a zajęliśmy dopiero siódme.
Poza zasięgiem były tylko Rosjanki i Włoszki.
Przegrywaliśmy mecze w granicach 6-9.
punktów.
Ostateczna kolejność: 1. Włochy,
2. Rosja, 3. Łotwa, 4. Ukraina, 5. Węgry,
6. Białoruś, 7. Polska, 8. Mołdawia.
(d)

Mika (12) i Mariusz Ochmański (24) - Piotr
Bednarski (8), Kamil Jancik (14), Wojciech
Maciejak (22) i Piotr Jaska 2 (23 i 24).
Żółta kartka: Marcin Lis (Zające). Czerwona kartka: Piotr Zrazek (Reebok).
dok. na str. 31

 20.00 - hala sportowa OSiR nr 1
w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; 6. kolejka
IV ligi ŁoLiF-u, czyli Łowickiej Ligi Futsalu: MWSHP Łowicz - Zetka Łowicz;
Niedziela, 6 stycznia:
 10.00 - hala sportowa OSiR nr 1
w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; 1. kolejka
finałów wojewódzkiej ligi koszykówki
kadetów o miejsca 5-11: UMKS Księżak
Łowicz - Trójka Sieradz;
 12.00-13.30 - hala sportowa OSiR nr 1
w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; 6. kolejka
IV ligi ŁoLiF-u, czyli Łowickiej Ligi Futsalu; godz. 12.00: Naprzód Jamno - Olimpia-Eko-serwis Niedźwiada, godz. 12.30:
Born To Win - Evex LO Zduny i godz. 13.00:
Niebiescy Łowicz - Zoltan Łowicz;
 13.30-16.30 - hala sportowa OSiR nr 1
w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; 7. kolejka
III ligi ŁoLiF-u, czyli Łowickiej Ligi
Futsalu; godz. 13.30: Pelikan-92 Łowicz Asbo-PSP Sochaczew, godz. 14.00: Sąsiedzi
Jackowice - Domino Łowicz, godz. 14.30:
RTS I Gągolin - Wega Kocierzew, godz.
15.00: RTS II Gągolin - Victoria Zabostów
Duży, godz. 15.30: Bezedura Łowicz - Start
Złaków Borowy i godz. 16.00: Olimpia
II Chąśno - Agros-Nova Łowicz. Pauza:
Zatorze II Łowicz;
 16.30-19.30 - hala sportowa OSiR nr 1
w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; 8. kolejka
II ligi ŁoLiF-u, czyli Łowickiej Ligi Futsalu; godz. 16.30: Fantazja Domaniewice
- Rolmech-Czarni Bednary, godz. 17.00:
Kowmir Łowicz - Alcatraz-Przedmieście
Łowicz, godz. 17.30: Chińska-Dark Łowicz
- Banasz-Internet Łowicz, godz. 18.00: Larum Łowicz - Turbo-Car Gutenów Łowicz,
godz. 18.30: Zające Łowicz - KS Stefan
Łowicz i godz. 19.00: MC Zduny - Reebok
Łowicz;
 19.30 - hala sportowa OSiR nr 1
w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; zaległy mecz
5. kolejki I ligi ŁoLiF-u, czyli Łowickiej
Ligi Futsalu: Dagram-AT Łowicz - Warriors Bielawy;
Czwartek, 10 stycznia:
l 9.00 - hala sportowa OSiR nr 2 w Łowiczu, ul. Topolowa 2; zawody miejskie
w ramach Powiatowej Gimnazjady
Szkolnej w koszykówce chłopców;
Piątek, 11 stycznia:
 9.00 - hala sportowa OSiR nr 2
w Łowiczu, ul. Topolowa 2; zawody miejskie
w ramach Powiatowej Gimnazjady
Szkolnej w koszykówce dziewcząt;
 18.00 - hala sportowa OSiR nr 1
w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; zebranie
organizacyjne i losowanie Łowickiej Halowej Ligi Oldboyów ŁoLiF.
(p)

Prognoza pogody dla rejonu Łowicza od 3 do 9 stycznia 2008 r.
Przysłowie ludowe o pogodzie:

„Na Nowy Rok przybywa dnia na barani skok”
n SYTUACJA SYNOPTYCZNA: Pogodę kształtować będzie wyż,
od niedzieli zatoka niżowa. Napływa mroźna masa powietrza,
ale od niedzieli coraz cieplej.
n Czwartek - Piątek:
Zachmurzenie duże z rozpogodzeniami, lokalnie może
poprószyć śnieg, mroźno. Widzialność: umiarkowana
do dobrej, zamglenia. Wiatr: wschodni
i południowo-wschodni, słaby i umiarkowany.
Temp. max w dzień: - 6 ºC do - 4 ºC.
Temp. min w nocy: - 7 ºC do - 10 ºC.
n Sobota - Niedziela:
Pochmurno z przejaśnieniami, okresami
z opadami śniegu. Drogi śliskie ! Cieplej.
Widzialność: umiarkowana do dobrej, zamglenia,
w czasie opadów słabsza.
Wiatr: południowo-wschodni, słaby i umiarkowany.
Temp. max w dzień: - 3 ºC do + 1 ºC.
Temp. min w nocy: - 1 ºC do - 3 ºC.
n Poniedziałek - Środa:
Pochmurno z przejaśnieniami, miejscami opady śniegu
i śniegu z deszczem, cieplej. Widzialność: umiarkowana
do dobrej, zamglenia, w czasie opadów słabsza. Wiatr: zachodni,
słaby i umiarkowany. Temp. max w dzień: + 3 ºC do + 5 ºC.
Temp. min w nocy: 0 ºC do - 3 ºC.

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

Biuro Meteorologiczne „Cumulus”.

 UKS CENTER-4 CLUB Łowicz UMKS KSIĘŻAK Łowicz 88:66 (20:21,
23:9, 12:20, 33:16). Center-4 Club: Karolina
Pierzchała 26 (2x3),Anna Kucharek 20,Aleksandra Śmiałek 20, Katarzyna Grzywacz 14
i Aleksandra Szafarowicz oraz Emilia Zabost
8 i Katarzyna Słoma. Księżak: Blanka Sokół
26, Maja Podrażka 12 (1x3), Daria Kucińska
12, Milena Mitek 8 iAgnieszka Wójcik 4 oraz
Magdalena Jagura 4, Patrycja Haczykowska,
Joanna Brandt i Sylwia Woźniak.

Piątek, 4 stycznia:
 10.00-20.30 - hala sportowa OSiR
nr 1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; turniej
wojewódzkiej ligi koszykówki juniorów
starszych U-20; godz. 10.00: UMKS Księżak Łowicz - MSZS Kutno, godz. 12.00:
Ósemka Skierniewice - Start Łódź, godz.
17.00: MSZS Kutno - Start Łódź i godz.
19.00: UMKS Księżak Łowicz - Ósemka
Skierniewice;
 14.45 - hala sportowa OSiR nr 1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; mecz wojewódzkiej ligi koszykówki kadetek U-16: UMKS
Księżak Łowicz - UKS Jordan Łódź;
 15.30-20.00 - hala sportowa OSiR
nr 2 w Łowiczu, ul. Topolowa 2; mecze II
ligi Amatorskich Mistrzostw Łowicza
w piłce siatkowej; godz. 15.30: UKS Korabka Łowicz - ZSP nr 1 Łowicz, godz. 17.00:
II LO Łowicz - Essato Team Łowicz, Agata
Team Łowicz - Gimnazjum nr 2 Łowicz,
I LO Chełmoński Łowicz - Bad Boys Zduny,
godz. 18.30: Zatorze Łowicz - Karol i Spółka
Zduny i Pijarska Łowicz - BS TKKF 45
Głowno;
Sobota, 5 stycznia:
 9.45 - hala sportowa OSiR nr 2 w Łowiczu, ul. Topolowa 2; mecz wojewódzkiej
ligi koszykówki młodzików U-14: UMKS
Księżak Łowicz - PKK 99 Pabianice;
 10.00-14.00 - hala sportowa OSiR
nr 1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; turniej
wojewódzkiej ligi koszykówki juniorów
starszych U-20; godz. 10.00: MSZS Kutno Ósemka Skierniewice i godz. 12.00: UMKS
Księżak Łowicz - Start Łódź;
 14.00-15.30 - hala sportowa OSiR nr 1
w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; 6. kolejka IV
ligi ŁoLiF-u, czyli Łowickiej Ligi Futsalu;
godz. 14.00: Tiger Team Boczki - Desperaci
Głowno, godz. 14.30: Perpetuum Mobile
Łowicz - Płomyk-OSP Łowicz, godz. 15.00:
WRS Łowicz - West Chąśno;
 15.30 - hala sportowa OSiR nr 1
w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; zaległy mecz
4. kolejki II ligi ŁoLiF-u, czyli Łowickiej
Ligi Futsalu: Rolmech-Czarni Bednary KS Stefan Łowicz;
 16.00-20.00 - hala sportowa OSiR nr 1
w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; 7. kolejka
I ligi ŁoLiF-u, czyli Łowickiej Ligi
Futsalu; godz. 16.00: Drużyna-A Łowicz Blockersi-Intermarche Łowicz, godz. 16.40:
Dagram-AT Łowicz - Dach-Lux Łowicz,
godz. 17.20: Olimpia-Agatom Chąśno Pędzące Imadła Łowicz, godz. 18.00: Vagat
Domaniewice - Warriors Bielawy, godz.
18.40: Zatorze-Reki-Mag Łowicz - Witonia
Osiek i godz. 19.20: Akumulatory-Mara
Kutno - Outsider Łowicz;

