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ZIMNO W SZPITAL:U
Przenikliwym chłodem
w sali porodowej-oraz
w innych s,.alach łowićki
szpital „witał" w ostatnich
dniach nowo narodzone
dzieci. Pacjenci na innych
oddziałach oraz personel
Ks. Wiesław Frelek Łowiczaninem Roku 2005
medyczny byli
ikt spośród biorących udział we wrę
Najbardziej przejęty „całym zamiesza- w identycznej sytuacji.
cr.eniu tytułuŁowiczaninaRoku2005 niem" byłjednak sam ks. Frelek, od którego Czy łowicki szpital

Dał

ludziom ich małą oiczyznę

N

nie miał wątpliwości, że proboszcz
z Korabki na ten tytuł 7..asłużył. Człon
kowie Kapituły Tytułu, osoby związane
zawodowo z Korabką, zaproszeni goście,
pielgrzymi, a przede·wszystkim parafianie dziękowali mu za jego pracę, która tak
bardw zmieniła tę część miasta, że . dopiero teraz zaczęli się tu czuć jak u siebie.
Uroczystość odbyła się we wtorek
3 stycznia w sali teatralnej przy kościele
Matki Bożej Nieustającej Pomocy przy
ul. Bu.ozowej w Łowiczu.

kilkakroć słyszeliśmy, że

wprowadził krioterapię,

że

czyli leczenie niskimi
temperaturami?

to niepotrz.ebne,
po co aż tyle szumu. Gdy z.a:ż.artowa!i:>
śmy mówiąc, że może nie warto być dobrym człowiekiem, od razu zaprz.eczał mówiąc, że na pewno warto.
Po odczy1aniu komunikatu Kapiluły Tytułu Łowiczanina Roku (który publikujemy
na strome 6) kilka osób poproszonych prz.ez
redaktję NŁ a znających Nominan1a mówiło o jego pracy i posłudze. Wystipienia te
przeplatane były kolędami- wykonaniu
dzieci i młodzieży.
dok nastr.6

w

yrektor szpitala Jacek Chyliński,
w pierwszych rozmowach z NŁ, problemu z.dawał się nie widzieć. Widzieli go
natomiast chorzy, lekarz.e i pielęgniarlci. Pacjenci mówili: - Bo dyrektor tutaj z nami nie
leży i pewnie w domu ma ciepło...- Czy to
normalne, że szpital oszczędza kosztem
z.drowia pacjentów, których próbuje leczyć?

D

Sobota, kilkanaście minut pI7.ed godziną
Dogrzewamy
11. Na dworz.e śnieżna zamieć. Od razu po
własnym ciałem
wejściu do szpitala nie czuje się zimna. Zastanawia jednak widok niektórych pacjenŁowicki szpital od blisko dwóch tygotów prz.echadz.ających się po korytamich dni witał ich zbyt niską temperaturą na
w... swetrach. Ci, którzy muszą leżeć, też S!lli porodowej, potem zbyt niską
na odczęsto mają na sobie szlafrol4 i swetry, bludziale noworodkowym:. - Do poniedział-·
zy, skarpety isąprzykrycikołdrami po same
ku musimy jakoś wytrzymać. Teoretyczuszy. Drzwi do wszystkich sal są pozamynie dzieci powinny leżeć w kojcach przy
kane, co też w szpitalu normalne nie jest
łóżeczkach, ale żadna z nas ich tam nie
Zwykle były uchylone, żeby wymusić cyrkładzie, tylko staramy się je dogrzewać
kulację powietrza .. Personel medyczny też
własnym cialem. Najgorzej jest w nocy,
jest nieco inaczej ubrany. Spod obowiązko
kiedy temperatura jest jeszcze niższa wych białych fartuchów wystają bluzki
mówi nam Małgorzata Wiśniewska, któz długimi rękawami. W. niektórych salach
ra
kilka dni temu urodziła w łowickim
cicho szumią ogrz.ewające powietrz.e ,,furelki". Co jakiś czas sąprz.enoszone do innych szpitalu swoje pierws~e dziecko._ Mal~ń
sal_ tam, gdzie jest chłodniej. '
stwo, synek, podobme zresztą Jak p1ę
s~ te zmiany? Od kilku dni eix..16wic- cioro innych ~o~orodków ~eżąc~ch i:akim szpitalu kaloryfery grztją t.YJłd JWka zem z mamrom, bierze antyb10tyki. - Nzegodzin w ciągu dnia. -Zimno... wdorrnf-ztm,,.. ~ątp_liw~e si::ada odP_om~ść mł~dych orno i tutaj teżzimno. Jak tu dozdraWia docW gam.zr:iow, z stąd tez moze byc patrz~
_ dzić,jdksięczlowiekwszlafrokuiwswetrze antybwtykńw ~~czy to postępowame
trzęsie- mówił dosłownie ze łzami w oczach ordynator odriziału noworodkoweg0 Anstarszy mężczyzna, którego spotkaliśmy na drz.e.i Grabowski.
korytarzu oddziału wewnętrznego szpitala \ Zarówno on, jak i personel tego oddziału
Tak samo było na innych szpitalnych od- interweniowalikilkakrotnieudyrektoraszpidziałach: temperatura wahała się od 16 do 19 tala Jacka Chylińskiego i domagali się włą
stopni. Dla osób leżących w piżamach c7.enia ogrz.ewania - przynajmniej w części
w łóżkach to zdecydowanie za mało. Szcze- szpitala, gdzie prz.ebywają małe dzieci. - Pigólnie dla tych, którzy dopiero co przyszli szemy raporty, że na salach jest za zimno
naświatirazemzmamamileż.elinaoddziale i nic z tego, jak do tej pory, nie wynika.
noworodkowym.
dok na str. 27

Ulice wymuszone no burmistrzu
Po riiz trzeci z rzędu Rada Miej. ska, wbrew bunnistrzowi, przeforsowała zwiększenie inwestycji
w mieście, kosztem przede wszystkim administracji.

adni po raz kolejny pokazali, że na
serio bimą swe wyłączne uprawnienia do uchwalania budżetu miasta i na
sesji w dniu 29 grudnia 2005 prz.eprowadzili kilka zmian w proponowanym prz.ez burJllistml prąjekcie budż.etuna2006 rok Dzię
ki tym zmianom mieszkańcy kilku dzielnic

R

będąsięcieszyćwtymrokunowymidroga
mi. Doszło do tego jednak po emocjonującej

Fiat 126p zaparkowany przy ulicy Browarnej w Sylwestra P.rzed

południem. Aż

trudno

rozpoznać.

6'

s

iakiego dawno nie
-Po co mam długie buty kupować,
przecież co roku zimą śniegu jak na

lekarstwo! • Kto tak mówił, a było ich
ostatnio wielu, w Sylwestra stwierdził, że jest w błędzie. Błąd popełnili
też ci wszyscy, którzy na ten sezon
nie zaopatrzyli się w zimowe opony
czy szerokie łopaty do odśnieżania.

P

od koniec minionego tygodniaśniegza
cząłpadać odrana wpiątek30 grudnia,
padał prz.ez cały dzień i noc aż do soboty do

południa. Dla wielu mieszkańców naszego
powiatu dawno nie doświadczane u nas .
warunki pogodowe były próbą nerwów,
szoferskich umiejętności, sąsiedzkiej solidarności czy po prostu z.drowego rozsądku.
Już samo ruszenie samochodu spod bloku czy wyjechanie z garażu~ długotrwałego odśnież.ania. A i wtedy b)'Wało
różnie. Obrazki przedstawiające grupki sąsiadów wypychających samochód z miejsca parlcingowego nie były JY.adkością

było

Szerokie nieraz chodniki zamieniły . ie_
w sobotni ranek w ledwo co
ścieżki . Dla wielu mężczyzn pe
po nich było sprawdzianem ich
bistej: przepuszcząpanią, czy r ·
siał schodzić w miejsce, po któ1
samochody, musiał uważ.ać. Br
uw~ wykazał się młody człc

podczas piajkowej śnieżycy pr.
podkołasamochodureportera:t

wiczanina

debacie i nieznaczną większością głosów.
Burmistrz· Ryszard Budz.ałek apelował
na początku sesji o przyjctcie budżetu
w przedstawionej przez siebie wersji.
W najbardziej interesującej mieszkańców sferz.e inwestycji projekt opierał. się na kilku
przedsięwzięciach rozpoczętych w roku
2005 (prz.ebudowa Nowego Rynku, budowa bloku komunalnego na Czajkach i modernizacja muszli koncertowej na Błoniach)
i trzech nowych, dużych inwestycjach,
z których każda miała być finansowana
w większej części 2 limduszy Unii Ewupejskiej. Pierwszą miała być budowa i modernizacja kilku miejskich ulic o charakterze regionalnym: Kiemozkiej, Blich,

Mostowej, Powstańców i Kaliskiej -łącznie
za 6,3 mln zł. Druga inwestycja to budowa
dróg określonych w unijnym wnioskujako
istotne dla rozwoju małych finn. Chodziło o nawierzchnię, chodniki i niekiedy
kanalizatję deszczową w ulicach Klimeckiego, Zielnej, Kaźmierczaka, Cebrowskiego,
Tarczyńskiego, Oczykowskiego, Chmieliń
skiej, Rybackiego, Ikara, Poprz.ecznej, Granicznej, Jastrzębskiej, Wieniawskiego a także o kanalizację deszczową (z myślą o nawierzchni w późniejszym terminie) na Matejki, Grunwaldzkiej, Jordana, Zagrodowej,
Jeżewskiego, Listopadowej. Ma to kosźto
wać ponad 3,9 mln zł.
dok na str. 4

nowy WWICZANIN

5.01.2006 r.

POBILI ·SI~ W SYLWESTRA Nowak wziął pieniądze
NA STARYM RYNKU
Rada Powiatu to.wickiego

- Dajta już spokój, po co sobie
takie rzeczy - usłyszeć
można było podczas ostatniej sesji rady powiatu łowickiego, kiedy
radny niezależny Waldemar Wojciechowski poinformował zebranych, iż radny PSL i jeden z wiceprzewodniczących rady powiatu
Julian Nowak, dostał za grudzień
2005 roku pełną miesięczną dietę
- 933 złote - mimo nieobecności
na posiedzeniu komisji zdrowia.
Co ciekawe, pobory te wypłacane
są na podstawie podpisanych list
obeaności i mimo absencji Nowaka na komisji, jego podpis na liście
wyciągać

Co najmniej kilkanaście mło
dych osób w wieku około 16-19
lat uczestniczyło w bójce, do której doszło około godziny 1 w noc
sylwestrową na Starym Rynku w
Łowiczu. Musiała interweniować

policja.

N

a miejsce przyjechały trzy radiowozy, w tym jeden policyjny Volkswagen Transporter. Nikt nie wstał zatrzymany, politjanci udzielili jednak kilkunastu ustnych. upomnień oraz wylegitymowali i spisali dane osobowe części osób biorących ·
udział w bójce.
Do awantury doszło w momencie, gdy
- po powitaniu Nowego Roku - CT,ęf;ć Judzi
już się rozeszła do domów lub kontynuować zabawę. -Jakzobaczyłam, c<Jsiędzie-

je na Rynku, to odwróciłam się na pięcie
i poszłam do domu. Nie miałam ochoty na
oglądanie pijanych młodych ludzi szamocą- •
cych się ze sobą- powiedziala nam zdegu-

stowana sylwestrową bójką Magda z osiedla Starzyńskiego w Łowiczu. Magda była
też mimowolnym świadkiem początku interwencji policji na rynku. Widziala policjanta, który wszedł w tłum rozdzielać bijących
się, jednak już nie zamierzała oglądać efektów jego dzialania.
- Jak się zaczęło zamieszanie, to większość normalnych ludzi rozeszła si{. Ma/olaty po 16-17 lat szarpały się między sobą.
W pewnym momencie było tam sporo osób.
Ktoś mówił, że to z Peki.nu... Przydałaby się
porzlł!]na ochrona podczas Sylwestra, a nie
tylko ki.lku policjantów - powiedział nam
Jarosław z osiedla M. Konopnickiej w Łciwiczu. O tym, jak duże było zamieszanie
i posylwestrowa bójka na Starym Rynku,
zdania są podzielone. Jedni opowiadają, że
było to tylko kilku zataczających się mło
dych ludzi, inni mówią, że w bójce brało
udział dużo więcej osób.
Policja potwierdza, że podczas nocy sylwestrowej podjęte były be7pośrednie inter-

Groził wysadzeniem
N

Wysadzeniem w powietrze
siebie oraz bloku przy ulicy
Armii Krajowej 438 grozH
we wtorek 3 stycznia około
godziny 14.30, trzymając w
jednym ręku odcięty od
kuchenki gazowej przewód
łączący ją z dużą butlą
gazową,

a w drugim ręku

trzymając

zapalonego
papierosa, 40-letn.i
Cezary .s. z Łowicza.

wencje na Starym Rynku: - Nie były to iodne
zamieszki, tylko awanturapomiędzy nietrzeź
i.rymi wyrostkami. Delikatnie wkroczyliśmy
do akcji, żeby nie zaogniać je=e bardzi<ef
sytuacji. Uspokajaliśmy młodzież i rozbijaliśmy większe gmpy młodzieży- powiedział

nam naczelnik Sekcji Prewencji łowickiej

Komendy Powiatowej Policji Leszek
Okoń. Potwierdził również, że nikt nie
został w związku z tą awanturą zatrzymany. - Gdybyśmy rozpoczęli zatrzymywanie, to byśmy musieli zatrzymać wszystkich. Tam chyba nikt nie był trzeńry... powiedział nam naczelnik Okoń. Zadaniem policji tej nocy było również patrolowanie i niedopuszczanie do awantur
bezpośrednio po Sylwestrze na Starym
Rynku. - O dziwo, nie poszła potem w
mieście żadna szyba w sklepie czy samochodzie, a przynajmniej do dzisiaj nie mieliśmy takiego zgłoszenia - dowiedzieliśmy się w komendzie.
(mak)

się znalazł.

K

omisja mrowia obradowala 20 grudnia i w ciągu dwóch godzin obrad ]u.lian Nowak się nie pojawił. Według
relacji samego Nowaka, którą potwierdza
przewodniczący komiŚji Wiesław Adach,
przyjechał on jednak już po zakończeniu
komisji i obydwaj panowie przez: prawie
dwie godziny obradowali w duecie. - Przedstawifem radnemuNowalwwi całośćzagad
nień jaki.mi zajmowała się komisja, a następnie przez prawie dwie godziny omawialiśmy wszystkie tematy- mówi Adach, dodając iż Julian Nowak zwalniał się u niego
wcześniej telefonicznie.
został więc zabrany na oddział zamknię
Tak twierdzą obydwaj panowie, jedty szpitala psychiatrycmego w Sochanak nikt z komisji zdrowia nie może tego
czewie. Okazało się, że mężczyzna był
pod wpływem alkoholu.
-Nie była to pierwsza interwencja u niego
w domu. Policjanci bywali tam ki.łka razy
w ciągu roku. Byłajednak to pierwsza interwencja związana z takim dużym zagroże
ylwester i Nowy Rok minęły bez wyniem-powiedziałnam naczelnikSekcji Prepadków na drogach powiatu łowickie
wencji łowickiej KomenciY Powiatowej Pogo, ale dwa wypadki miały miejsce na
licji Leszek ·okoń. Cezary S. był też już notowany na policji za przestępstwa o cha- poczalku weekendu, w piątek 30 grudnia,
rakteize kryminalnym. w związku z tym podczas obfitych opadów śniegu. Trudno
wydarzeniem policja wszczęła postępowa wykluczyć, że ich przyczyną było niedonie z artykułu 163 paragraf! kodeksu karne- stosowanie sposobu prowadzenia do panugo, który mówi o usiłowaniu doprowadze- jących warunków atmosferycznych. Około
nia do zdarzenia zagrażającego mrowiu lub godz. 16.45 na ul. Stanisławskiego w Łowi
życiu wielu osób albo mienia w wielkich czu kierująca Oplem Astra 24-letnia Monirozmiarach. Za ten czyn grozi kara od roku ka G. z powiatu kutnowskiego potrąciła pieszą 60-letnią Annę B„ która przechodziła
do dziesięciu lat pozbawienia wolności.
(mak) przez jezdnię: Piesza z podejrzeniem

siebie i bloku

a sz.częściewporęzaalarmowani przez
żonę mężczyzny sąsiedzi odebrali mu
butlę gazową. Policja oraz straż pożarna
przyjechała na miejsce w momencie, gdy
mężczyzna nie miał już przy sobie butli.
Cały czas jednak jeszcze zachowywał się
agresywnie w stosunku do wszystkich, których miał w zasięgu W2I0ku. Został przez
policjantów obezwładniony.
Żona poinformowała, że leczył się

psychiatrycznie. Lekarz pogotowia ratunkowego wstępnie więc zbadał męż
czyznę i zdecydował o konieczności poddania go dokładnym badaniom psychiatrycznym. Od razu po tym zdarzeniu

Jednogłośnie przyjęli radn
ny Nieborów budżet gminy r
2006 według projektu przf
wionego im na sesji w czv
29 grudnia.

ydatki budżetu gminy Niet
kwota 14.671.057 złotych
dyzaplanowanona 13.701
tych. Deficyt w kwocie 969.937
pokryty zostanie zaciągniętym pr.
nę kredytem.
W budżecie na inwestycje pi:=
łącznie 2.673.900 złotych. Najwi
nięclzy pochłonie poprawa wizen
tnnnNieborowa poprzezpu.ebudc
ników i terenów zielonych - 99 I
tych. 779.095 złotych kosztowi
natomiast pierwszy etapmoderniz
ły Podstawowej w Dzierzgówk

W

Nowak pow
starostwie po zakończeniu obrad,
kiedy żadnego z
radnych już tam
nie było.
Za opuszczejawić się miał

nie jednego po- Julian Nowak
siedzenia komisji
radny powiatowy otrzymuje dietę obciętą o 30 procent. Nowak wziął całą. Dla- ,
czego? Jak wyjaśnia odpowiedzialny za
wypłacanie diet przewodniczący rady
Stanisław Olęcki, są one wypłacane na
podstawie list obecności. A na liście podpis Nowaka widniał. - Pamiętam dokład
nie, na zakończenie obrad podpisu Nowaka na liście nie by/o. Kiedy się zatem
pojawił? - pyta Waldemar Wojciechowski, apelując jednocześnie do radnych
o przestrzeganie ustanowionych przepisów. sam· nie tak dawno miał potrącone
30 procent z diety za nieobeeność na jednej z komisji i pretensji do nikogo nie ma.
- Jeżeli jednak tak mamy traktować ustanowione przez nas przepisy, to ja wnioskuję o uchylenie uchwały określającej
zasady wypłacania diet- mówił na sesji.
Czy w powiecie rządzonym pod znakiem koniczynki, jego wołanie pozostanie głosem wołającego na puszczy?
(wcz)

Było ślisko, były

• 28 grudnia z Bednar w gminie Nieborów policja otrzymała zgłoszenie kradzieży z budynku gospodarczego naleZącego
do Gminnej Spółdzielni Samopomoc
Chłopska pompy wodnej i pilarki elektrycznej. Do kradzieży doszło w dniach
od 23 do 27 grudnia
• 28 grudnia około godziny 21 na ulicy
.., .... ~ ..;-; w Łowiczu nieznani sprawcyukraliemu Danielowi K. z Łowicza buty,
uzęoraztelefon komórkowy ołącz
iści około 500 złotych.
91Jrlnia policja w Łowiczu otrzyma,enie kolejnego oszustwa int.emeto:> którego doszło w okresie od 30
30 grudnia Mieszkający w Łowiczu
!(. wylicytował na aukcji int.emetolwisie Allegro.pl kod dOl'adowujący
lefonu komórlcowego w sieci Oran" 50), ząpłacił za niego, jednak do
n zgłoszenia się na policję nie otrzy\icytowanego i opłaconego towaru.
grudnia na osiedlu Ticaczeww Łowi
nani sprawcy odkręcili i ukradli dwie
rejestracyjne od samochodu osoboJarlci Fiat 126p. Właściciel pojaz.du
_ z Łowicza wycenił straty z tym
1e na około 150 złotych.
' nocy z 30 na 31 grudnia, kilka mipółnocy, na osiedlu Bratkowice
CZU nieznani sprawcy, po zdjęciu kraq>ieczającej i wybiciu szyby w kiosku
1

wypadki

S

wstu.ą,9rienia mózgu przewieziona została
do szpitala w Łowiczu.
Tego samego dnia około godz. 17 .40 na
drodze Bąków - Sobota w miejscowości
Leśniczówka w gminie Bielawy kierująca
Fiatem Cinquecento 32-letnia Edyta M„
mieszkanka gminy Bielawy, na śliskiej nawierzchni jezdni straciła panowanie nad
pojazdem, w wyniku czego uderzyła
w przydrożne drzewo. Kobieta z obrażeniami klatki piersiowej przewieziona
została do szpitala.
(mwk)

z gaz.etami w sąsiedztwie bloku numer 8 na

między poczekalnią dworcową a barem dostali się do wnętrza baru, z któą:go ukradli
artykuły spożywcze o łącmej wartości okcr
ło 40 złotych na szkodę Jolanty A. ze Skier-

tym osiedlu, ukradli z niego papierosy róż-

Budżet gminy

potwierdzić,

·gdyż

nych marek, ró:ine gumy do żucia, pastylki
Tie-Tac, o łącznej wartości około 150 złotych na szkodę Haliny B.
niewic.
• 31 grudnia około godziny 6.50 na osie• 2 stycznia około godziny 22 na ulicy
dlu Bratkowice w Łowiczu stwierdzono wła- · Koziej w Łowiczu nieznani sprawcy wykomaniedosklepu spożywczego. Nieznani spraw- · rzystującotwarte drzwi do samochodu ukracy po wybiciu szyby w ścianie bocznej sklepu dli z niego torebkę damską z dokumentami
ukradli z niego pieniądze w kwocie około 1OO i kartami bankomatowymi na szkodę AJekzłotych oraz artykuły spożywcze za około sandry P. z Łowicza.
l.500 złotych na szkodę Andrzeja Sz z Głow• 2 stycznia o godzinie 2.15 w nocy
na.
w Jackowicach w gminie Z.duny policja za• 31 grudnia około godziny 8 na dworcu trzymała nietrzeźwego 23-letniego Grz.egoautobusowymPKS przy ulicy 3 Maja w Łowi- rza G„ który jechał rowerem. Badanie alkoczu nieznani sprawcy włamali się do pomiesz- matem wykazało 0,80 m!Y'dm3 alkoholu
czenia kasowego w dworcowej poczekalni. w powietrzu wydychanym z płuc .
Vkrad1i stamtąd komputer, czajnik bezpIZe• 3 stycznia w Zespole Szkół Ponadgimwodowy oraz znaczki na bilety miesięczne dla nazjalnych przy ulicy Podu.ecmej w Łowi
młodzieży o łącznej wartości 1.860 złotych czu nieznani sprawcy ukradli z kurtki pozona szkodę PKS w Łowiczu.
stawionej w szatni dokumenty oraz kartę
• 31 grudnia około godziny 14.30 w Bu.o- bankomatową na szkodę Tomasza C.
zowie w gminie Bielawy zawaleniu uległ dach
• 3 stycznia w sklepie na osiedlu Kostka
nabudynkugospodarczymnależącymdoJacŁo ·
1rze·
·
• · wyk
s1u·
ka E. Nikt nie odniósł obrażeń.
w wiczu ~ męzczyzm,
orzy yąc
nieuwagę sprz.edawczyni, ukradli z zaplecza
• l styczniaogodzini.e 14.20policjaotrzy- sklepu pieniądze w kwocie około 290 zło
mała zgłoszenie pobicia 20-letniego Kamila . tych oraz kartę bankomatową na szkodę
D. przez Michała B. z Łowicza. Pokrzywdzo- Jolanty W. \
ny został uderzony pięściąwtwarz., co spowo• 3 stycznia na ulicy Poznańskiej w Lodowało znaczne zasinienia
wiczu policja zatrzymała nietrzeźwego ro• 2 stycznia około godziny 5.40 na osiedlu werzystę 24-letniego Grzegorza G. Badanje
Bratkowice w Łowiczu doszło do uszkod=!ia alkomatem wykazało 1,23 m!Y'dm3 alkosamochodu osobowego marki Ford Fiesta. holu w powietrzu wydycb3nym z płuc.
Nieznanisprawcypotłukliprzedniąszybęoraz
Wszystkie osoby, które mogłyby pomóc
llZ)'hę w prawych drzwiach i wgnietli dach. www. sprawach prosimy 0 osobisty lub teleWłaściciel pojaz.duPnemysław K. ocenił straty foniczny kontakt z Komendą Powiatową
na około l.500 złotych.
Policji w Łowiczu.
• 2 stycznia po godzinie 20 w budynku
Kronikę opracował
dworcaPKPŁowiczGłównyprzyulicyDwor
nadkom. Leszek Okoń,
cowej nieznani sprawcy po wybiciu szyby poSekcja Prewencji KPP w Łowiczu

,i ~t{ dkl ~>3/ 1Jn.,
iWI"
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Zaproszenia dla wszystkich
Wieczór kolęd i poezji
w Leonardzie
Na wieczór kolęd i poezji bożonarodze
niowiej, który odbędzie się w uroczystość
Objawienia Pańskiego - 6 stycznia, w kościele akademickim świętego Leonarda
i świętej Małgorzaty w Łowiczu, zapraszają Kapela Jaśka i Duszpasterstwo Akademickie ,,Leonard". Wszyscy, którzy poprzez modlitwę, słowo i śpiew oddać pragną wraz z mędrcami ze Wschodu pokłon
nowo narodzonemu Dziecięciu Bożemu,
przyjść mogą na wieczór który zorganizowany zostanie o godzinie 19.00 - bezpośrednio po mszy świętej, która rozpocznie
się o 18.15.

*

Łowickie kolędowanie w muzeum
Koncert pod tytułem ,,Ło~ckie Kolę
dowanie" odbędzie się w najbliższą sobotę,

ku Kultury. Wstęp na koncert, podobnie
jak na wszystkie inne w ramach cyklu
,,Burmistrz Miasta Zaprasza" jest wolny od opiat

*

Szkoły pijarskie
zapraszają

7 stycznia 2006 roku o godzinie 18.00
w sali barokowej łowickiego muzeum na
Starym Rynku.

-----

•„

Zniszczona przez obfite opady śniegu hala magazynowa Składów Budowlanych VOX ma być odbudowywana
na wiosnę. Powstanie tu budynek o cięższej konstrukcji.

na jasełka

Uczniowie wszystkich trzech szkół pijarskich fimk.cjonujących w naszym mieście - czyli szkoły podstawowej, gimnazjum i otwartego od września liceum, wystawią w naJbłiższąniedzielęjasełka. Nad
przygotowaniami czuwała nauczycielka
języka polskiego Marta MaleJ"ka.
Przyjść może każdy- jasełka wystawione wstaną w niedzielę 8 stycznia o godzinie 17.00 w szkolnej sali gimnastycznej.
Przedstawienia te od lat są organizowane
w szkołach pijarskich z dużym rozmachem,
często niekonwencjonalnie.

*

Na ferie drzwi otwarte w Wiosence
Drzwi otwarte dla dzieci wieku przedNajpiękniejszepastorałkiikolędy będzie szkolnym organizuje od 16 stycznia przez
można usłyszeć w wykonaniu Łowickiej okres feńi łowickie paedszkole Wiosenka.
Orldestry Kameralnej orazDziecięco-Mło W programie zajęć znajdą się warsztaty
dzieżowego Zespołu Ludowego ,,Koder- komputerowe, plastyczne itp, oraz zwieki" działającego przy Łowickim Ośrod- dzanie i poznawanie placówki.

w

ŚNIEG ZARWAł DACH VOXU Śnieg powalił kurnik wBrzozowie
dynku. Przy pomocy podręcznego sprz.ętu
burzącego strażacy uponądkowali bias2'ane elementy dachu. W magazynie znajdowały się zapasy materiałów budowlanych
o wartości 600 tys. zł. - Towar był bardzo
dobrzezabezpiecwny, stąd sądzimy, żewiękswść materiałów da się uratować - mówi
a szczęście nikogo z pracowników nie prez.es Voelkel. Na razie straty oszacowano
było w środku - mówi prezes VOX na380tys. zł.-główniew samej konstrukcji
Piotr Voelkel. W nocy z 30 na 31 grudnia hali,niewtowarze.Prezesdoceniarozwagę
śniegu przybywało w znacznym tempie: załogi sldadu budowlanego z Łowicza, cizięPadający rano śnieg był mokry, a przez to kiktórejnikomunicsięniestało.Jestponadciężki. Gdy na bias2'anym dachu magazynu to wdzięczny za całodobowy dyżur, który
uzbierała się około 30 cm warstwa śniegu, pracownicy zorganizowali, aby uniemożlipracownicy VOX usiłowali zawiadomić wić kradzieże z.nie 2'amkniętej hali magazystraż i poprosić o pomoc w usunięciu nad- nowej. Dyżurowali pizy magazynie w Sylmiernego ciężaru pokrywającego cały dach. westra i Nowy Rok, do czasu zabezpieczeNumer PSP był jednak zajęty. ·- Nie pozwo- nia towaru.
Przed pięcioma latytakainterwencjastraliłem pracownikom wejść na dach w celu
umwania śniegu, gdyż nie mają~le- żaków okazała się zbawienna dla hali przy
nia do pracy na wysokościach - mówi pre- ul. Warszawskiej. 31 stycznia 2000 roku
ugięciesiędachurównieżstwarzałoniebezzesVoelkel
Strażaków nie udało się wt:zWać na czas,
na szczęście na terenie składu nie było klientów w czasie kiedy kontrukcja runęła - co
nastWiło około godziny 11.47. Przybyli już
po fakcie na miejsce strażacy odcięli dopływ
gazu do hali i sprawdzili czy w środku nie
znajdują się ludzie. Wyprowadzili z magazynu samochód osobowy, który nie został
uszkodzony. Pracownicy Zakładu Energetycznego odcięli zaś dopływ energii do bu-

Pod ciężarem śniegu zawaliła się
przed południem 31 grudnia stalowa konstrukcja dachu hali magazynowej przy ulicy Warszawskiej 1
w Łowiczu należącej do Składu Budowlanego VOX.

łł

pieczeństwo jego 2llwalenia, na szczęście
obyło się bez strat Strażacy strumieniami
wody zrzucali śnieg z dachu. Uratowano
wówC2'aS mienie o wartości 130 tys. zł. Konstrukcja dachu zostałajuż wtedy nad\l.'.)'l"ężona - mówi starszy kapitan Cezary
Krysiak z PSP w Łowiczu.
Prawdopodobnie już od przyszłego poniedziałku, 9 stycznia, Skład Budowlany
VOX zacznie na nowo prowadzić działałność handlową, z tym że w dzierżawionej

hali.Najprawdopodobniejbędzietobalapr.zy

ul. Poznańskiej, rozmowy w tej sprawie
nadal są prowadzone. VOX zamierza ruszyć z budową nowej hali na wiosnę i zakończyć ją latem. - Jesieni,q_ rncymy z dziala/ności,q_ z powrotem przy ul. Warszawskiej
- przedstawia plany prezes Voelkel - Powstanie tu hala magazynowa o cięższej kanstrukcj~ ocieplana, o ~ standardzie.
Tym bardziej, że skład w Łowiczu osiąga
(eb)
coraz lepsze efekty.

Oby nie

•

eby tu coś uzyskać, cośuilatwić, to trzeba powiadomić prasę. Inaczej nic nie
zrobi,q_ - piówi jedna z mieszkanek bloku
komunalóego 43 M pizy ulicy Armii Kraieszkańcy Łażnik, Jackowie, Zale- jowej w Łowiczu. - Przecież niechby to spasia i Gtzybowa od gcidziny 11 do dło komuś na głowę, to tragedia gotowa 15 ratowali 31 grudnia to, co się dało dodaje.
Mowa o ogniomurz.e, w narożniku ścian
Z2'awaionego kwnika w gospodarstwie Konwspomnianego bloku, który
szczytowych
rada Gasika w Łażnikach w gminie Zduny.
Dach 1OO - metrowego budynku z.azwał pękł w poziomie i pochylił się w kienmku ·
dachu. - Niech pon idzre dalej. Po drogiej
siępod ciężarem śniegu w swojej środkowej
stronie jest tak samo - mówi nam inny
części na odcinku 45 metrów. W tej części
mieszkaniec. - To się stało jakieś dwa dni
przebywały młode, ledwie dwuipół tygodniowe kurczęta Właściciel kurnika był wte- temu. ZZGMjuż 'byli, og/ą!Jali, ale na razie
dy akurat w środku. Kiedy dach zaczął nie- nic nie robią.
- To może być od śniegu- opowiada inny
bezpiecznie trzeszczeć, szybko wyszedł na
mieszkaniec. - Po ścianie idziepiorunochron
zewnątrz. Za chwilę dach pękł jak zapałka,
i może śnieggoprzyc~pociagajqp ścian
grzebiąc pod śniegiem 6- 7 tysięcy młodych
~do tyłu- spekuluje. Inna mieszkanka uści
kurcząt.
śla dane: - O, coś kłamiecie panowie, to
Właścicielechcąsz.czególniepodziękować
pękać i nikt nic nie robił.
mieszkańcom okolicznych miejscowośc~ już latem zaczęło
śnieg to dociqjyl, i się bardziej
teraz,
A
którzy szybko pospieszyli im z pomocą,
osunęło. Stojący pod blokiem mężczyź
wynosząc wyposażenie, ratowując żywe
po zastanowieniu przyznają, że fakni
pozostałych
kurczęta i spychając śnieg z
tycznie, narożnik zaczął pękać dużo wczeczęści dachu. Było to tym istotniejsze, iż
śniej, a teraz osunął się pod wpływem
śnieg cały C2'aS padał i opady osłabły dopieciężkiego śniegu. Taki stan rzeczy jest
ro koło godziny 15.
Poniesione straty nie zostały jeszcze osza- tym dziwniejszy, iż budynek nie jest sta(wcz) ry - oddany został do użytku w 1999
cowane.

Zawalił się kurnik wŁaźnikach

M

Z

W sylwestrowe przedpołudnie
pod zbyt dużym ciężarem

obficie padającego śniegu runął
kurnik O powierzchni 2 tys. m2
w Brzozowie w gminie Bielawy.

N

Wbudynku nie było ani ludzi ani drobiu.

Nasz.częście właściciele Jadwiga i Jacek
Erber - trzy dni wcześniej sprzedali cały

inwentarz, czyli 38 tysięcy kurczaków
brojlerów. - Mąż miał tego dnia pracować w tym kurniku, ale osoba, z którą
miał pracować nie dojechała z powodu
śnieżycy- dodaje właścicielka. I takjednak straty oszacowano na 850 tys. zł,
bo tyle wart był budynek. Został oddany do użytku w 2003 roku. Zniszczone
zostały również urządzenia konieczne
do produkcji drobiu, ro.in. poidła, karmidła, urządzenia chłodzące. Obecnie ten
obiekt, jeden z tu.ech kurników w gospodarstwie, nadaje się tylko do rozbiórki, gdyby znajdowały się w nim kurczaki straty
byłyby wyższe o jakieś 300 tys. zł. - Na
razie o odbudowie nie ma co marzyć, najpierw trzeba na nią zarobić, bo z ubezpieczeniem nie wiadomo jak !Jędzie - dodaje

a budynku o pow. 102 m x 20 m
i o stalowej konstrukcji, zawalił się
dach na całej powierzchni. Namszona została także stalowa konstrukcja
kurnika. Do dziś stoją tylko ściany szczytowe..
- Podwórko chłopaki odśnieżali Turem,
mąż pojechał do Bielaw. Słyszałam jakiś
huk, ale pośród śnieżycy nie był bardzo
głośny. Jak wyszłam przed dom, na kurniku nie byłojuż dachu - opowiada Jadwiga Erber. Obfity i ciężki śnieg, silny wiatr
zwiał na wschodnią stronę budynku. Dach
zbudowany był z dwóch części. Jedna z
.nich się zawaliła i pociągnęła 2'a sobą drugą właścicielka.
oraz ściany.

spadło

(eb)

n-a głowę

Budynek jest jeszcze dość no\Ny, a już wadliwy.
roku. Jest pierwszym z trzech bloków komunalnych pobudowanych w ostatnich latach na Pekinie. Wygląda też nieco inaczej niż
dwa pozostałe domy. Tamte podobnych ogniomurów nie mają.
Czy taki stan rzeczy nie zagraża
konstrukcji dachu? - Nie jest to na
su:zęście problem z całym dachem.
Popękał natomiastwysunięty ponad
pokrycie dachowe ogniomurek
z obydwóch stron budynku - uspokaja dyrektor Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej Andntj Masztanowicz. - Niżejjest wszystko wpofZq!iku, ale będziemy musieli ten ogniomurek poprawić, niestety we wła
snym zakresie, bo !Mijmek już nie
jest na gwarancji-powiedział. Prace mają być przeprowadzone jeszcze w styczniu tego roku. Skąd takie '
uszkodzenianastosunk:owo niedawno wybudowanym bloku? Dyrektor Masztanowicz twierdzi, że
uszkodzenia powstały na skutek
mrozu, a w zasadzie różnic temperatur(nazmianę zamarzania i odwilży), ostatnich obfitych opadów śnie- Na szczęście pęknięty narożnik pochylił się w
guorazjakpowiedział,,trienajSz.cz.ę- kierunku dachu, a nie na zewnątrz.

śliwiej dobranych materiałów do
wykonania tego ogniommka". Jego
zdaniem niewłaściwe było użycie,
w tym przypadku, białej cegły
wapienno-piaskowej, która nie
wiąże z zaprawą tak dobrze jak
inne materiały budowlane. - Mieliśmyjuż podobny problem z taką
cegłą w budynku na Cząjkach.
Tam z kolei musieliśmy zakła
dać kątownik na nadproża, żeby
nie było niebezpieczeństwa, że
kawałek cegły spadnie komuś na
głowę, jak będzie na przykład i.ryglądał przez okno. W bloku przy
Armii Krajowej też trzeba !Jędzie to
szybko rozwiązać, bo istnieje niebezpieczeństwo, że część cegieł
- powiedział dyrek-

może spaść

tor Masztanowicz. Nie jest to
pierwszy problem na bloku przy
Armii Krajowej 43 M. -Mieliśmy
tam też problem z kominami,
a raczej w niewłaściwą ich konstrukcją, ale zostało to poprawionejeszcze w okresie gwarancyjnym budynku - mówi dyrektor.
(mak, wa)
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toni Szalecki) często się wstrzymywali i w decydujących głoso
waniach podnosili rękę po stronie
burmistrza.
Radni przyjęli też, minimalną
więkswściągłosów, wniosek radnego Mroczka aby, tak jak w dwóch
poprzednich latach, burmistrz nie
mógł, bez zgody Rady Miejskiej,
dokonywać zmian w planie wydatków w ramach tego samego działu
budżetowego. Za przyjęciem tego,

dok ze str. I

ULICE WYMUSZONE
NA BURMISTRZU

~ia główna nowa propozy- a do tej

T

cja w budżecie, też unijna, to planowane kanalizacje sanitarne
w trzech rejonach: Kaliska-Dziewiarska, Matejki-GrunwaldzkaMąlszyce, wreszcie Prymasowska.
Na to.planuje się 1,3 mln zł.

Pseudokonsultacie
Radni nie kwestionowali sensowności ubiegania się o fundusze z Unii

w związku z tym, kozapisania wydatków na
to w budżecie. Radny Krzysztof
Olko ostrzegał wprawdzie w dyskusji, że szansę na pieniądze na realizację „ulic istotnych dla rozwoju
małych firm" są niewielkie, bo podobnych wniosków jest dużo, a ten
dostał w ocenie dość niewiele punktów, ale jednak i ten plan radni poparli. Już przed sesją natomiast wiadomo było, że radnych wzburzyło
to, że mimo sugestii formułowanych
pod adresem burmistrza na posiedzeniach komisji, nie uwzględnił on
w ostatecznym projekcie żadnej
z drobniejszych inwestycji, o które
zwracali się mieszkańcy na spotkaniach samorządów osiedlowych
w listopadzie. Burmistrz z kolei
twierdził, że prośby o zmiany będą
możliwe po decyzjach Zarządu Województwa w sprawie unijnych
wniosków i po ewep.tualnych nowych dochodach - czyli później,
w ciągu roku. Według niego wszelkie zmiany w projekcie wprowadzone teraz utrudniłyby jego wykonanie.
W dyskusji Tadny Dańusz Mroczek zapytał burmistrza wprost ile
spraw zgłaszanych przez mieszkań
ców podczas spotkań samorządów
zostało umieszczonych w budżecie.
Burmistrz Ryszard Budzałek odparł, że na 1Ospotkań nie było żad
nych wniosków o zmiany w bUdże
cie. Wedlugniego byłytolylko~
dotyczące raczej spraw bieżących,
które można załatwić bez wpisywania do b~tu. Przyznał wprawdzie, że był wniosek ze spotkania
na os. Starzyńskiego, by wpisać do
budżetu wykonanie ulic Nowej
i Akademickiej,jednakjest narzucona przez ministerstwo fimłnsów bariera deficytu w budżecie miejskim,
której miasto nie może przekroczyć,

· na te cele

~

nieczności

bańery już

przy proponowanym budżecie }est niedaleko, zaledwie ok. 26 tysięcy złotych. hmymi słowy: do budżetu żadnej nowej
pozycji wprowadzić już się nie da.
PrzewodniczącY Rady Miejskiej
Krzysztof Kaliński zwrócił jednak
uwagę, że spotkania z mieszkańca
mi organizowane były właśnie po
to, by skonsultować z nimi projekt
budżetu. Zgłaszanych wniosków
było sporo, a zgłaszający je sądzili,
że będą mieli wpływ na kształt budżetu. -· Tneba docenić, że ludzie
przyszli - mówił, twierdząc, że albo
należy zostawić w projekcie jakieś
rezerwy przed tymi spotkaniami,
właśnie z myślą o wnioskach, które
się pojawią, albo robić zebrania
w styczniu, ale już nie pod hasłem
konsultowania budżetu. - Trochę to
trąci dawnąpraktyl«J, że są konsultacje społeczne - ale tylko po to, by
one były - dodał. Zdanie przewodniczącego poparli radni Tadeusz Ża
=k i Grzegorz Michalak.

- radna Anna Bieguszewska zażądała 80 tysięcy zł na nakładkę asfaltową na ul. Nowej
- radny Tomasz Fidrych wnioskował o 150 tysięcy zł na dokoń
czenie budowy ul. Zielonej (w tym
przypadku źródła finansowania
upatcywał w zwiększonych dochodach z tytułu róinych pobieranych
przez miasto opłat)
- radna RenataBalikwnioskowala o 90 tysięcy zł na ulice Tuwima
i Łąkową
- przewodniczący rady Krzysztof Kaliński złożył wniosek o 150
tysięcyzłnabudowęul. Turystycznej oraz 15 tysięcy zł na dofinansowanie wydania albumu o Józefie
Chełmońskim, przygotowywanego przez Andrzeja Biernackiego.
- radny Krzysztof Zieliński,
w reakcji na wystąpienie pizybyłe
gonasesjęmieszkańcau1 Chmieliń

i skutkować będzie dekapitalizacją sprzętu używanego w ratuszu.
- Mocno się wzruszyłem troską
urzędnik/Jw, by się ratusz nie zawalił
- kpił w odpowiedzi wiceprzewodniczący Rady Grzegorz Michalak.
Dodawał przy tym twardo - Albo
dziś poprawki., albo burmistrz l1'.)lcofaje projekt budżetu i pracujemy
nad nim na nowo. Warto dodać, że
budżet wcale nie musiał być przyjmowany przed początkiem roku,
graniczną datąprzyjęcia jest 31 marca - i większość samorządów lokalnych w gminach na naszym terenie
raczej z tego drugiego terminu korzysta. Jedną z przesłanek takiego
postępowania jest to, że daje to
możliwość uchwalenia budżetu od
razu z uwzględnieniem pieniędzy
jakie zostały z ubiegłego roku - co
w grudniu możliwe nie jest.
płac

skiej Tomasza Kłosińskiego, złożył
wniosek o 150 tysięcy zł na tę ulicę
Co przegłosowano
- radny Dańusz Mroczek zaproBurmistrz swojego projektu nie
wpisać do budżetu 150
Zmiany za milion ponował
doszło więc do głosowania
wycofał,
sali
modernizację
na
zł
tysięcy
złotych
kinowej ŁOK i 10 tysięcy zł na poprawek. Niektóre nie przeszły:
pomoc samotnemu kajakarzowi Ka- tylko czworo radnych było za moRadni zdecydowali się więc zgło
milowi Sobolowi w zorganizowaniu dernizacją kina, bo radny Mroczek
sić już na samej sesji kilka poprajego wyprawy dookoła Włoch do jako źródło wskazał fundusze na
wek do projektu uchwały budżeto
przeciwdziałanie alkoholizmowi, ale
Watykanu.
wej. Kwotowo nie były one wielskarbnik miasta Arkadiusz Podsę
kie, łącznie opiewały na sumę nieco
dek ostrzegł, że zabraknie wtedy
się ratusz
By
ponad milion złotych, przy planopieniędzy na świetlice środowisko
nie zawalił
wanej wielkości inwestycji ponad
we. Wydaje sięjednak, że kino może
18,5 miliona, jednak czyniły zadość
Burmistrz poprosił o dwie godzi- liczyć na pieniądze w późniejszym
życzeniom mieszkańców. Na każdą
ny przerwy w obradach, ą.le po ich terminie. Nie znalazł uznania wnioz propozycji radni starali się znaupłyWiedosłownieni=go w swym sek o pomoc dla kajakarza - za było
leźć pieniądze w innych miejscach
stanowisku nie zmienił. Nie przyjął
w budżecie, najczęściej w wydatżadnego z wniosków, motywując
kach inwestycyjnych i osobowych
ich odrzucenie najczęściej względa
na administrację, drogą zmniejszemi formalnymi TakiepodejściekoiJ.
nia planowanej rezerwy, bądż
trastuje mocńo z sytuacją np.
wreszcie zmniejszając na początek
w Głownie, gdzie również wydajeroku kwotę na wykup gruntów pod
my naszą gazetę.
potrzeby miasta z myślą, że zostaTam bunnlstrz Wojciech Brzeski
nie ona ponownie powiększona po
rozdysponowaniu nadwyżki budże potrafipodnaciskiennadnyclizmienić pierwotne plany, tak by każdy
towej z roku 2005.
był choć w części zadowolony. Tu·
I tak:
- radna Marzena Rokicka wnio- taj można było odnieść wrażenie, że
skowała o przeznaczenie 280 tys. zł bwmistrz negocjowaćpo prostu nie
chciał i ciążył do konftontacji.
na budowę ul. Bortnowskiego
Jednocześnie miejscy urzędnicy
- radny Krzysztof Olko złożył
wniosek o przemaczenie łącznie 120 zaczęli przestrzegać przed uszczutys. zł na chodniki na ul. 3 Maja, przy planiem wydatków na administraskrzyżowaniu Radzieckiej z Łysz cję, bo w ich przekonaniu grozi to
nawet koniecznością zmniejszenia
kowicką i na Konopackiego

8 radnych, przeciwko IO, 3

ograniczającego swobodę poczynań
się

wstrzymało.

Pozostałe wnioski uzyskały więk
szość, choć nie zawsze duż.ą. W tym

roku powstanie więc niemal na pewno ulica Bortnowskiego (11 za/l
wstrzymujący siey9 przeciwnych),
chodniki na ul. 3'Maja, Radzieckiej/Łyszkowickiej i Konopackiego (1215/4), ulica Nowa (11/8/
1), ulica Zielona (10/9/2), Tuwima
i Łąkowa (11/9/1), Turystyczna
(11/5/4), Chmielińskiej (18/1/l ).

Kto iak

glosował

Za zwiększeniem liczby inwestycji głosowali zawsze lub prawie zawsze radni: Krzysztof Kaliński,
Renata Balik, Grzegorz Michalak,
AnnaBieguszewska,EugeniuszFurman, Tomasz Fidrych, Krzysztof
Olko, Marzena Rokicka, Dańusz
Mroczek, KrzysztofZieliński i Piotr
Jarosz. Przeciwni byli najczęściej
(wstrzymując się np. gdy wnioski
dotyczyły terenów, z których się
wywodzili) Kazimierz Sobieszek,
JózefSzcupanik, Ewa Zbudniewek,
Marek Wojtylak, nadto dość czę.sto
Halina Pietrzak, Zofia Osowska
i Krzysztof Górski.
Odnowił się więc sojusz burmistrza Budzałka z KrzySztofem Górskim, narzucający ton poczynaniom
samorządu miejskiego poprzedniej
kadencji - tyle że teraz tandem ten
był w mniejszości. Pozostali trzej
radni z grupy ,,rektorskiej" (Bogdan
Talarowski, Tadeusz Żaczek i An-

burrni$7.a zapisu, głosowało 11 radnych, przeciwnych było 10.
Cały budżet, z uwzględnieniem
przegłosowanych wniosków, Rada
Miejska przyjęła 1I głosami przy
7 przeciwnych i 3 wstrzymują
cych się. Oznacza to, ż.e rani z grupy burmistrzowskiej głosowali
faktycznie przeciwko budżetowi ,
który w lwiej części był przecież
przygotowany przez burmistrza.
Głosowali więc także przeciwko
przyjęciu przez miasto potencjalnie dużych kwot unijnych pienię
dzy. Emocje najwyraźniej wzięly w
tym przypadku górę nad rozsąd
kiem.

*
Nie jest to jednak zapewne koniec batalii o budżet, bo burmistrz
Budzałek ma w zwyczaju zaskarżać decyzje Rady Miejskiej, z którymi się nie zgadza, do Regionalnej
Izby Obrachunkowej lub Samorządowego Koleiium Odwoław
czego. Jest bardzo prawdopodobne, że tak postąpi i tym razem,
występując do RIO. Być może w
którymś z wniosków kontrolerzy
dopatrzą się jakichś uchybień, jednak zasadni=go kształtu budżetu
miasta na rok 2006 to już raczej nie
zmieni.
Wojciech Waligórski

Omawiana wyżej sesja Rady
Miejskiej obfitowała w inne ciekawe wydarzenia. O tym, jak
bunnistrz nie wydał przewodni-czącemu Rady jego pieczątki czytaj na stronie 16.

Będą półkolonie wgminie Bolimów
cieli, z drugiej zaś okazją do zjedzenia przez dzieci ciepłego posiłku,
którego w wielu przypadkach w.
czasie ferii dzieci są pozbawione.
Podczas przyjmowania programu, na sesji rady gminy 9 grudnia,
radni przychylili się do wniosku
Jana Kopa. Problemem będą pieunkt ~zwierał w sobie mię niądze, gdyż trzeba byłoby w budzy innymi wyjazdy feryjne dżecie na realizację programu
i wyci~ jednak zdaniem przeznaczyć dodatkowo około 5
radnego gminnego Jana Kopa nale- tysięcy złotych.
Jak zauważył Jan Kop, co roku
ży wzbogacić go o półkolonie. ~y
łoby to, zdaniem radnego, zjed- w budżecie na profilaktykę alkohonej strony okazją do realizacji lową zostaje cZJ#, pieniędzy, którą
programów profilaktycznych następnie na koniec roku trzeba rozl'rzygotowywany~h przez ~uczy- dysponować. Można byłoby zatem

O półkolonie wzbogacona
oferta gminnego
programu profilaktyki alkoholowej gminy Bolimów,
w punkcie mówiącym o organizowaniu wolnego czasu
dla młodzieży.

została

P

pozostające w tym roku 10 tysięcy
złotych przeznaczyć na sfinansowanie przyszłorocznych półkolo

nii. Komisja rozwoju gospodarczego wnioskowała co prawda wcze..
śniej, aby pieniądze te przeznaczyć
na zakup sprzętu sportowego, jed-

nak można byłoby podzielić sumę
na obydwa cele. Niestety, jak poinformowała na sesji skarbnik gminy,
pieniędzy nie można przenieść na
rok przyszły i jeśli nie zostały wydane, muszą zostać rozdysponowane do końca roku. O pieniądze na
póHcolonie gmina martwić będzie się
później.

(wa:)
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SNIEG, JAKIEGO DAWNO NIE BYtO

P

okryta wyślizganym śniegiem osiedlowa ulica nie dawała żadnych szans na
hamowanie, tak że dopiero sygnał dźwięko
wy zmusił w ostatniej chwili nastolatka do
zejścia na bok.
W sobotę rano w Łowiczu kierowcy poszukiwali łańcuehów na opony, aby wydostać sil( z osiedla c;z;y ulicy. Wi1tkszość z nich
zakupu nie zrobiła, bo mało kto w Łowiczu
sprzedaje łańcuchy. - Gdybym miał łaiu:u
chy, pewnie bym_ ich sprzedał nawet 30 kompletów- mówi Stanisław Szymański zesldepu motoryzacyjnego przy Podrzecznej.
W sldepie na Przyrynku, o łańcuchy pytała
podobna liczba klientów. Nie były to oso- · '-----""'""
by, które planowały WY.ill7.d na Sylwestra, Droga wojewódzka z Łowicza do Bielaw już w piątek,
ale racz.ej takie, które chciały poruszać się_ 30 grudnia była zsypana śniegiem, który nadal padał.
po mieście. Sprz.edano 4 lub 5 kompletów
w cenie 95 - 11Ozł.
Którędy tu iść, drugie butyzarazbędęmiala
mokre... Gdzie są ci ludzie, którzy mają odśnieżać? Przecież ten śnieg jest prawie nie

utworzyły się już

zaspy z nawianego tam
- KaMą rzecz z pólek musiałyśmy
zdejmować i wycierać, śnieg był po prostu
wszędzie - opowiada kobieta.
Wygląda na to, że sprawcy zaopatrzyli
się w kiemozkim sklepie w prz.edsylwestrowe sprawunki. Skradziono bowiem kilka
butelek szampana, wina, piwo w puszkach,
wszystkie papierosy, wszystkie gumy do
żucia Orbit, jednąbombonierkę i litrową colę.
Z kasy wzięli około 300 złotych, nie gardząc nawet zebranymi w jednym miejscu
grosikami do wydawania reszty. Całkowite
straty oceniono na 1417 złotych.
śniegu.

Nie

telaznymi nerwami musieli wykazywać się kierowcy,
którzy w Sylwestra musieli wyruszyć w trasę.

wszędzie

dało się doiechać
Duże

opady śniegu

wpływały takż.e

na

działania policji. Łowicka komenda powia-

domiona z.ostała o z.darzeniu około godziny
7 rano, jednak jak poinformowali sami poli1USZOf91, niktgoniesprząta-piekliłasięMaria
cjanci, na ich przyjll7.d trzeba będzie pocz.eJanicka z osiedla Bratkowice, która wyszła
kać. Powodem były trudno prz.ejezdne drona prz.edsylwestrowe zakupy do miasta. Nie
gi. Na południe droga z Kiernozi do Łowi
była jedyną osobą, która tego dnia narz.ekała
cza była już przejezdna, jednak jeszcze
na stan chodników i dróg.
wponiedziałekranodomiejscowości tej nie
Jak mi się coś stanie, to pójdę do bunnidotarł na przykład autobus jadący z Kutna
str..a po odszkodowanie. To skantia~ i.eby
przez Żychlin. Pomimo że drogi odśnieża
dopufcić do takiego stanu dróg - krzyczał
ne były w gminie Kiernozia w Sylwestra
starszy I1ll(Ż.CzyZila, który podczas gdy prz.ei w Nowy Rok, w poniedziałek 2 stycznia
. chodził przez ulicę Browarną na wysokości
rano nadal trudno było dojechać do niektóUnędu Miar i Wag, prz.ewrócił sil( na ulicę.
rychmitjscowości. -Jestproblem, wiele dzieci
Młodzieniec, który pomagał mu wstać, teby odjechać sprzed bloku, trzeba najpierw odkopać Kiosk na Dąbrowskiego - co dwie godziny trzeba było nie doje.chało do szkoły, rolnicy sygnalizouspokajał: - Nie nadążają sprzątać. Pół go- samochód... - osiedle Bratkowice.
· wejść na dach i usunąć z niego śnieg.
wali, że mają w zbiornikach mleko nie odebrane, a ktoś inny nie mógł do szpitala dojeżartowali. Inni, którzy postanowili zaryzy- chać - przyznaje wójt L.enon Kaźmierczak.
kowaćjaz.clę samochodem tego dnia, najpierw
musieli swoje auta odkopać spod warstwy
roga wojewódzka z Łowicza do Bieśniegu, żeby móc WY.iechać z parkingów.
lawjuż w piątek prz.ed południem była
Trz.eba przyznać, że jedną z lepiej utrzy- cała biała, po południu około 15 problemy
manych tego dnia ulic - przynajmniej jeśli były jużzjazdąkrajową„cztemastką''. Barchodzi 0 chodniki_ była Zduńska. Dbali 0 to dziej niebezpieczna niż sam śnieg była wargłównie właściciele sklepów. Śnieg zalegał stwa lodu, która się pod nim kryła. Tego
na pasie pomiędzy ulicą a chodnikami. Cał- dnia ~cy z KP _PSP w Łowiczu otrzykowicie przykryte zbitym śniegiem spa.ąt- m~ pierwsze tej ~y ~!~fony w spraniętym z ulic były na przykład kosze oraz · Wie pomocy w usuwaniu srnegu z dachu.
betonowe kwietniki
Gruba warstwa śniegu zalegała na dachu kamienicy przy ul. Zduńskiej 21 oraz
ul 3 Maja 12. Spadające nawisy śniegu stwaPod osłonq śniegu
rzały niebezpieczeństwo dla prz.echodniów.
-Śnieżyca
Poważne problemy z komuniKacją zai
wiatr,
i.emalo
głowy
nie
wwie.
Wiele osiedlowych ulic do późną było nieprzejezdnych. Od wczesnego rana pracownicy ZUK usuwa/( w poniedziaNa Bratkowicach ZUK odśnieżał .Ostrówkiema".
lek zwały śniegu zalegające.na Starym Rynku i Zduńskiej. Kto by Jaką noc chciał nos wyściubić cz.ęły się jednak dopiero w sobotę rano, po
z domu - mówi jedna z właścicielek okra- tymjakśniegpadałcałąnoc. Na mniej uczęsz
dziny temu jechał tu pług i zasypane jest na · niego dnia pracowałjesz.czedlaZanąduDróg nikach. Pracownicy najpierw musieli je zna- dzionego w weekend sklepu w Kiernozi. - czanych drogach i ulicach w mieście, samonowo. Nie nadąftają, .. - mówił. Rzec;z;ywi- Krajowych. Wynajęte zostały ponadto trzy leźć pod ubitą przez pługi warstwą śniegu. Ale przecież. dla złodzieja to najlepszy czas, chody zakopywały się w śniegu. Najczę
ście nie nadąż.ali. Szczególnie ostrożnie trze- Kamazy od prywatnych przewoźników.
- Największy problem był z odśnieżeniem bo nikt go nie i.obaczy- dodaje. Sklep okra- ściej problemy miały z tym najmniejsze auta,
ba było jeżdzić na skrzyżowaniach, gdzie Mimo wszystko dyrektor Michalak nadal dróg grnntowych na osiedlu Górki, na Ko- dziony został podczas największej śnieży tj. maluchy, dlatego też ich na drogach moż
po prz.ejechaniu przezeń pługa tworzyły się stoi na stanowisku, że sprzęt, którym za- rabce oraz w rejonie ul. Chmielińskiej. Tam cy, w nocy z piątku na sobotę. Sprawcy na było w sobotę zobaczyć najmniej. Wła
istne śnieżne koleiny, w które samochody kłąd dysponuje jest wystarczający w nor- musieliśmy l1%)lłać koparki po zalwpujqpe próbowali najpierw wyłamać drzwi, a gdy ściciele droższych aut z napędem na cztery
mogły łatwo wpaść i nagle skn(cić. - Paweł, malnych warunkach zimowych. - Przy syl- siępługi- mówi dyrektor Michalak. Telefon to sil( nie udało, stłukli szyb!( wystawową. koła nie kryli swej wyższości, pokonując
ja dalej niejadę! Trzeba było nie pić! Ja nie westrowej śnieżycyjeden dodatkowypług nic alarmowY w ZUK rozgrzał się w ostatnich Zanim wczesnym rankiem właścicielki zo- z rozmachem zaspy śniegu na jeszcze niewsiądę więcej. .. - krzyczała na skrzyżowa- by nie pomógł. Musieliśmy niemalpodwoić dniach do czerwoności z powodu licznych rientowały ·się có zaszło, w środku sldepu rozjeżdżonych poboczach. dok na str: 27
niu ulicy Kurkowej z Sikorskiego około siły,żebyjalwtakoradzićsobiezolbrzymimi próśb o odśnieżenie.
30-letnia kobieta. Czerwona ze złości trza- stertami śniegu - W)'.jaśnia.
róćmydo Sylwestra. Wiele osób tego
snęła drzwiami malucha i zostawiła wspoBrygady ZUK walczyły ze śniegiem od
dnia postanowiło nie wyruszać
FABRYKA •
&
mnięnego Pawła w samochodzie tuż prz.ed 7 rano niemal do północy przez sześć kolej- w podróż samocho<lami. - Cześć, słuchaj,
i,a
·\
skrzyżowaniem. Z pomocą innych, rozba- nych dni, poczynając od 31 grudnia. Sterty mamy problem z dojazdem. Łukasz od/wwionych niespotykaną sytuatją mężczyzn, śniegu usuwano niekiedy w ciągu dnia, ale poi samochód na porkingu, ale boi się jetel.(046)8373279
ŁOWICZ
'7łl ,
fax 837 47 98
samochód został zepchnięty na parking przy najczęściej po godzinie 18, kiedy większość chać. Ja. też. bym wolał nie prowadzić. Doje/'
·~
sib@winkhaus.com.pl;http://www.sib.winkhaus.pl
.
targowisku miejskim.
samochodów zniknęła z centrum miasta. dziemy pociągiem, ale nie wiem dokladnie
Parkowanie wśród białych zasp skutecznie o której - mówił przez telefon znajomym
i
Podwoione siły ZUK
to uniemożliwiało we wcześniejszych godzi- z Łodzi Mateusz Gralak z osiedla Starzyń
\5"
B~T
w starciu ze śnieiycq nach. Na ulicach pracowały takż.e trzy bry- skiego. Razem z trójką znajomych zamiegady z wodociągów, któiych zadaniem było rzali jechać na imprezę sylwestrową Seicen3-komorowy SOFTLINE
Trudno jedllak mieć pretensje do drogo- udrażnianie krat deszczowych przy krawęż- to. - To nie jest samochód na taką zimę... 5-komorowy PERFECTLINE
• Szyba k=1, 1 z ciepłą ramką
wców. W Łowiczu Zakład Usług Komwial• Okucia Winkhaus
nych dwoił się i troił walcząc z sylwestrową
• Mikrowentylacja gratis
śnieżycą, a póżniejjej następstwami. Na uli• Wzmocnienia ocynkowane w ramie,
skrzydle, słupku
Salon Meblowy wŁowiczu poszukuje pracownika na stanowisko:
cach miasta pracowały już od Sylwestra
• Bezpłatne pomiary i transport okien do Klienta
20 - 23 osoby oraz wszystkie maszyny,
• Profesjonalny montaż
~
1
.
1
którymi zakład dysponuje, czyli trzy pługi,
/ ",
1435
! / ~ \ .1435
trzy piaskarki, dwa „banfory'' i jeden „ostró~I \ 1435
V (\'\!
i' "'\•
- 1465
499,wek" (tj. koparko - ładowarka). W Nowy
WYMAGANIA:
PREFEROWANE:
1765
'595,· 1165 85 • CENY NETIO Z RABATEM
Rok dyrektor Janusz Michalak zdecydo• wykształcenie min. średnie
• doświadczenie w sprzedaży
wał o wynajl(ciu dodatkowego prywatnego
• znajomość komputera
i projektowaniu kuchni
sprzętu. Na drogach pracować zaczął „caOferty zawierające CV prosimy przesyłać na adres:
PAMłłTAJl ULGA REMONTOWA TVllCO OO KOŃCA ROKU 2005
terpiller" (koparko-ładowarka) orasamochód
zbyszekgalal@m·ka.pl
- MIE CZEKAJ ZAM6W OKNA W SIB-ie JUŻ TERAZU!
z zamontowanym pługiem, który poprz.ed-
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ŁOWICZANIN

dok zestr. J

Dit·LUDZIOM ICH
adeusz Rutkowski, były dyrektor Gimnazjum nr 3 na Korabce przyznał,'że ks. Wiesław Frelek to be-z wątpienia postać numer
'
w tej dzielnicy miasta i to prakjeden
tycznie od momentu, kiedy przyszedł. Powtau.ał też, że nieraz z ust
księdza Frelka słyszał słowa:
,,Ksiądz to też człowiek'', gdy niektórzy dziwili się, że ksiądz idzie na
basen c::zy star1uje w biegu ulicmym
,,Pan Bóg nie może być wszędzie,
więc stworzył księdz.a Wiesia " - taki
wpis zrobił jeden z gimnazjalistów
w albumie, który robiono dla probosZcza w szkole jako pamiątkę
medalu ,,8ercedziecku". -To "Praw-

MAtĄ OJCZYZN~
Wolałbym cały

tam budował kościół i tu też będzie

szony i przejęty. -

Teraz odbiera to tak, że to
nie była kara Boża, ale chwała Bożii:
Dyrektor SP 3 Wacław Witwicki, sam Łowiczanin Roku 1999,
był bardz.o zadowolony, że Wojciech
Waligórski ujawnił, że to on, już
w ubiegłym roku, podct.as obrad Kapituły, \vysunął kandydaturę. ks.
Frelka. - Dzięki temu mam wię/<szą

dzień śnieg odgarniać, niż

budował.

przeżywać

od czasu
pojawienia się ks. Frelka w kościele przy ul. Brzozowej, mieszkańcy parafii słowo „Korabka"
dzie niezgodne z naszą wiarą, ale piszą wielkimi literami. U uśmie
szczere i prawdziwe - powiedział chem opowiadał też, jak ciężko
o tym wpisie Tadeusz Rutkowski. było mu 'od czasu ostatnich obrad
Z kolei radny Grzegorz Micha- Kapituły (18 listopada 2005)
lak, zabierając głos jako członek utrzymać to przed ks. Frelkiem
Rady Parafialnej przyznał, że po- w tajemnicy.
chodzi z Korabki, ale pięć razy się
owiczanin Roku 2004 Krzyszprzeprowadzał w Łowiczu z miejtof Kaliński rozbawił zaś
sca na miejsce, aby w 1998 roku wszystkich swoją opowieścią
wrócić naKorabkę. Ponieważ wcze- o tym, jak po podjęciu decyzji pnez
śniej mieszkałnaBratkowicach, nie- kapitułę, jego żona Alicja „inwigiloktórzy znajomi mu przytykali, że wała go z wprawą oficera służb spe- Kwiaty i

to
se-

a zakończenie uroczystości
życzenia ks. Wiesławowi
Frelkowi składali starosta i burmistrz. Cezary Dzierżek życzył
dalszej owocnej pracy, dołączając
wyzwanie: - Szlachectwo zobowiązuje! - Burmistrz Ryszard Budzałek deklarował, że przeprowadzi się na Korabkę i opowiedział,
jak ks. Frelek zachęcił go do udziału w Biegu Papieskim. Życzenia
i gratulacje Łowiczanin Roku 2005
otrzymał również od Rady Parafialnej, wspólnoty pielgrzymkowej, Kół Różańcowych, młodzie
ży i wielu innych parafian.
Dlaczego skromny ksiądz z nowej parafii i przewodnik majowej,
tradycyjnej pielgrzymki łowickiej
na Jasną Górę został Łowiczani
nem Roku - piszemy w obszernym bloku artykułów umieszczonych na stronach 7-15. A księdzu
Wiesławowi Frelkowi gratulujemy
i dziękujemy za wszystko, co robi
Redakcja
dla Łowicz.a.

N

t

życzenia

w imieniu Rady Parafialnej

przekazują

Andrzej Malczyk i Henryka Kapusta.

tanie Kaliński odpowiedział twienlzą
co, o tyle kolejne sprawiły mu sporo
kłopotu. Najpierw mówił nie, a potern dodawał - W zasadzie tak. Tm.
chę. - iluun go? - bmniało kolejne
pytanie, na które odpowiedź była
„tak". - A żonę mafąjną? Tutaj Kaliński musiał skłamać, żeby nie powiedzieć za dużo. Powiedział, że fajną i prosił swoją żonę, żeby go już
pu.edsiębiorcą, uu.ędnikiem c::zy ad- więcej nie pytała. Nominat zabieraministratorem? O ile na pierwsze py- jąc głos nie ukrywał, że jest spe-

cjalnych chcąc się dowiedzieć, kto
jest nominatem. Ponieważ zarzekał
się, że nie może powiedzieć, zadawała mu pytania. - Czy to facet?
Krzysztof Kaliński przytaknął. Na
pytanie: „- W jakim wieku?" odpowiedział: - Mlod.szy ode mnie. Dalej
pani Kalińska pytała:-A/emio/i.l)mpatyczny? - Kolejna seria pytań dotyczyła kim jest - nauczycielem,

Łowicz,

piątek 18 listopada 2005
roku zebrała się na swym
drugim posiedzeniu Kapitula Tytułu Łowiczanina Roku, nadawanego od 1998 roku przez redakcję Nowego Łowic:zanina.
Do pracy w Kapitule zaproszenie ze strony redakcji otrzymali
~ dotychczasowi laureaci

W
Redaktor naczelny NŁ Wojciech Waligórski wręcza ks. Wiesławowi Frelkowi pamiątkową
tabliczkę.

tytułu:

-biskup senior łowicki Alojzy Orszulik, Łowiczanin Roku 1998
- dyrektor Szkoły Podstawowej
Nr 3 w Łowiczu Wada.w Witwicki,
Łowiczanin Roku 1999
- twórca Galeńi Browarna Andrzej Biernacki, Łowiczanin Roku
2000
- komendant pOwiatowy policji
w Łowiczu ml. inspektor Adam
Ruta, Łowiczanin Roku 2001
Ciepłe słowa do księdza proboszcza skiero- Kazimierz Urbanek, reprezenwały też panie z Kółek Różańcowych. Jest tych
tant firmy Bracia Urbanek, Łowi
kół w parafii pięć, co oznacza 1OO osób stale
czanina Roku 2002
się modlących.
- prezes OSM w Łowiczu Jan
Dąbrowski, Łowiczanin Roku 2003
- przewodniczący Rady Miejskiej w Łowiczu, nauczyciel histońi w i LO im. J. Chełmońskiego
Krzysztof Kaliński, Łowiczanin
Roku2004
Sklad kapituły uzupełnia redaktor
naczelny Ńowego Łowiczanina

Wojciech Waligórski.
Wszyscy laureaci zaproszenie
przyjęli. Zachowano sposób wyła
niania kolejnegoŁCMiczanina Roku:

ks. Frelkowi za wszystko, co
dnia.

każdego

3 stycznia 2006 roku

mutu

KAPITUŁY
ŁOWICZANINA ROKU

KOMUNIKAT

Młodzież dziękuje

całkiem

gdyby nie szacowna Kapituła, ale
ja odbieram ten tytuł ja/w docenienie pracy całej wspólnoty parafialnej. Gdybym został tu sam,
nic bym nie zrobił.

przyznał. Mówił też, że

dla nich robi

to

by Łowiczaninem Roku 2005, gdyby nie wiara jego rodziców i gdyby
nie biskup Alojzy Orszulik, który
go na Korabkę prŹysłał i choć na
uroc::zystości nie był obecny, to sercem pewno był tego dnia z nim. Nie byłoby Łowiczanina Roku 2005,

Balem się, że to będzie
tajemnica i nigdy swojej wdzięczno
ści nie będę mógł wypowiedzieć -

Tadeusz Rutkowski mówi o tym, co charakterystyczne w dokonaniach Łowiczanina Roku 2005.

mówię

rio. - Przyznał jednak, że nie został

satysfakcję.

Ks. Wiesław Frelek w gronie członków Kapituły.
Od lewej Wacław Wftwicki, Andrzej Biernacki,
Kazimierz Urbanek, ks. Frelek, Jan Dąbrowski
i Krzysztof Kaliński.

-

zwykłą większością głosów, przy
zachowaniu przez przedstawiciela redakcji prawa veta. Na spotkaniu nieobealy b~Adam Ruta.

Podczas posiedzenia przedstawiono kilka kandydatur do tytulu.
W toku dyskusji uznano, że w roku
2005 i w latach poprzednich godne
popularyzaqi zasil.Igi dla naszej lokalnej spoleczności miał kandydat
zgloszonytakwtym,jakijużwubie

glym roku przezjednegozc:złlnkĆNI
kąibjy.Tę~~lie

postanowiono nomiOONać: do tytułu
Łowiczanina Roku 2004.
Tegoroczny Nominat jest kapła
nem. Nie pochodzi z Łowicza, ale
temu miastu oddał całe swoje serce - oddając je ludziom w parafii,
którą powierzył mu biskup. Przyjechał do nas w czerwcu 1999 roku
i swe łóżko ustawił na betonowej
posadzce w budynku, w którym
stoimy. Miał stwotzyć tętniący ży
ciem ośrodek duszpasterski w murach, które byly jeszcze zupełnie
surowe. Z biegiem lat, prosząc
o pomoc wiernych i pracując wraz
z nimi, z.agospodaro.va/wnętrze kościoła i sale wbudynku parafialnym.
Przede wszystkim tchnął jednak
w te mury Bożego ducha. Sprawił,
że ludzie znaleźli tu miejsce swego
osobistego i wspólnotowego wzrastania w wierze.
Stworzył parafię. Erygowano ją
w roku 2000, ale wspólnota parafialna zaczęła się tworzyć już
z chwilą odprawienia tu pierwszej
Mszy •Świętej, 27 czerwca 1999.
~ie jest łatwo wymienić wszystkie
inicjatywy, które podjął. Rozumie
parafię jako wspólnotę wspólnot więc znalazł w niej miejsce dla kół
Żywego Różańca i dla oazy, dla mi-

nistrantćw i lektoo:m, dla Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
i Rady Parafialnej, z którą stale
i rzeczywiście współpracuje. Nie
wyobraża sobie funkcjonować
w próżni, bez wsparcia świeckich
i pytania ich o zdanie. Jest dla wiernych prawdziwym wzorem, oparciem, nieraz powiernikiem. Zachowuje przy tym wielką skromność
i pokorę.
Dzięki niemu i ofiarnie z nim
współpracującym księżom - najpielw Tomaszowi Jackowskiemu,
teraz Bogdanowi Skórze, na Korabce powstał ładny ogród, co roku
jest słynna na całą okolicę żywa
szopka, przyjeżdżali tu Trzej Królowie. Stąd regularnie, dwa razy
w roku, młodzież może wyjeżdżać
w Tatry, na spotkanie z Bogiem
i przyrodą Tutaj najbardziej potrzebujący otrzymają wsparcie mateńalne, o które on wśród swych parafian zabiega. W tym roku uruchom~ działającą codziennie świetlicę,
w której znajdąschronienie i opiekę
potrzebujące tego dzieci.
Jest więc Nominat wzorem kapłana, ro już samo w sobie warte
jest wyróżnienia. Zostaje jednak Ło
wiczaninem Roku-bo udalo mu się
coś, co jest cenne dla calego miasta, nie tylko dla Kościola. Zintegrowalwokól parafii całą dzielnicę, dotąd pozostawianą samej sobie. Dal
trzem tysiącom osób ich małą ojczyznę. W ten sposób uczyn~wie
le dobrego dla calego Łowicza.

Łowiczaninem Roku 2005
jest ks. Wiesław Frelek.
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Człowiek nieustajqcej pomocy
Ksiądz Wiesław Frelek
jest dla swoich parafian
wzorem kapłana
i człowieka otwartego
na ich potrzeby.

yły surowe mury, beton na posadzce
w sali, w której ustawił łóżko, tynk

B

roboszcz parafii Matki Bożej Nieusta-

P

jącej Pomocy na Korabce w Łowiczu

nie jest Łowiczaninem z pochodrenia Urodził się na wschodnim Mazowsru,
w okolicach Mińska Mazowieckiego. Gdy
był już w serriinarium, słysz.al o Łowicza
nach, ż.e to ludzie, którzy Wiedzą, czego chcą
i nawet obawiał się, czy jeśli biskup skieruje
go do pracy właśnie tutaj, sprosta ich wymaganiom. Sprostał. Stworzył tęfuiącą ży
ciem parafię, stał się dla niektórych przyjacielem, dla wielu tym, do którego przyjdą
po pomoc, dla jeszcze liczniejszych po prostu wzorem kapłana. Decyzją Kapituły
Tytułu Łowiczanina Rok-u, został Łowicza
ninem Roku 2005.
Urodził się w roku 1963 w małej wiosce
Kąty Zdroje w parafii Siennica, l Okiloinetrów od Mińska Mazowieckiego. Miał to
szczęście dorastać w licznej rodzinie w domu miał jeszcze siostrę i trzech braci.
Jeden z nich, trzy lata odeń starszy, już nie
żyje. Do szkoły podstawowej chodził
w Siennicy, do średniej w Mińsku. Wybrał
Technikum Budowlane, by zdobyć zawód.
Budownictwo wydawało mu się dość atrakcyjne - choć dziś patrzy na ten wybór już
nieco inacuj. - Pan Bóg wiedział, że lJędę
lwśdół budował - mówi.
Czy myślał o kapłaństwie? Od I Komunii Świętej był ministrantem, innych wspólnot w parafii nie było. Spory wpływ miał na
niego ówczesny proboszcz, notabene
o łowicko brzmiącym nazwisku - ks. Józef
Wielec. Swą osobowością wWr: dawali inni
księża - Siczek, Grabowski, Szubka Ale
Wiesław Frelek jest z natury przekorny
i uparty, i gdy ktoś podpowiadał mu seminarium, on to odrzucał. Z drugiej strony, choć
od ludzi nie stronił, na studniówkę miał
z kjm pójść, to jednak nie chciał nikogo
wiązać z sobą. Idąc do szkoły, cz.ęsto wstę
pował na krótką modlitwę do kościoła,
w którego bocznej nawie był obraz Matki
Boż.ej Nieustającej Pomocy. Tam, na krótko
przed maturą, postawił Matce Boż.ej czupurny, młodzieńczy warunek: - Jeśli Ty
chces7., ż.ebym do seminarium poszedł, to
maturę zdam. ..

mej, która od lat była mu
bliska Uznał za oczywiste, ż.e ośrodek na Korabce- bo przecież powstające mury był to wówczas ośrodek duszpasterski, o parafii sięjesz
cze nie mówiło - będzie pod Jej wezwaniem.
Jej obraz kupił wit<C w Żyrardowie i z nim,
garstką neczy osobistych i łóżkiem zajechał
22 czerwca, na kilka dni przed owąniedziell\,
.
do Łowicza.

I Karonia śv.;ęta z bratem, siostrą i dziećni sąsiada przed domem rodzinnym.
z.dal Poodebraniuświadtx:twmaturalnych
jeden bukiet kwiatów zanioolpized ten,~óf
ołtarz, drugi ofiarował wychowawczyni Bogobojna ta kobieta, usłys-zawszy o jego zamia..
17.e, wygłooiłamunajkrolsz.e,alebardwtreści

we kaianie. - Albo bądź~ ksift!l;.em,
.albo w ogóle nim nie bądź- powiedziała Z.a te
słowa jest jej do tej pay wdzięczny.

o podjęcia decyzji przyczyniła się też,
odbywaj~ się w tym właśnie czasie,
druga pielgi:zymka Jana Pawła II do
Polski. Frelek stał w wielusettysięc-znym tłu
mie młodzieży~ pod wałami
Jasnej Góry i słuchał, jak papież mówił: Musicieodsiebielry11Ulgać, nawetgdyby inni
od was nielry11Ulgali. Zglaszając się do seminarium nie byłjednakjeszcz.e pewien, ż.e zo..
stanie ksi~ chciałraczej rozpmnać wolę
Boga względem niego. Wiele godzin spędzał
na modlitwie w semfuaryjnej kaplicy. Wseminarium niejest tak, iejestempewien mówi-decyzjciniejestjednorawwa, lecz musi
być podejmowana codziennie. Nie wszyscy
byli w stanie w sumieniu tę decyzję potwierdzać: z ~jących kurs, w seminarium dawnej, wielkiej archidiecezji warszawskiej, 69 młodych ludzi, święceniakaplańskie
przyjęło po sześciu latach, w 1989 roku- 46.

O

tylko w niektórych pgmieszczeniach,
na środku kościoła zgromadzona wełna mineralna Ale była też pomoc z innych parafii, w których zapowiedziano, ż.e na Korabce odprawią się 27 czerwca dwie pierwsze
msze święte - o 10 i 18. Wiedział, że gdzieniegdzie zapytywano złośliwie po co
w Łowiczu kolejny kościół i nie było to dla
niego zbyt zachęcające. Ucieszył się 'Yit<C
bardzo, gdy wyszedłszy do ołtarza zobaczył pełen kościół ludzi. Potem wiele razy
słysz.al: - Od pierwszej mszy tutaj, już nigdy
nie byliśmy nigdzie indziej. Dzielnica zyskała swój kościół.
. Tę pierwszą mszę odprawił już przy oł
Święcenia diakonatu, rok 1988. Z le- Nocleg na trasie pieszej pielgrzymki tarzu, przy którym na Bratkowicach celena Jasną Górę. Rok 1979.
wej biskup Stanisław Kędziora.
brował mszę świętą Jan Paweł Il. Biskup
Orszulik zezwolił, by trafił on - i papieska
ambonka też- właśnie tutaj. Od tej.ambonki
zaapelował ks. Frelek o pomoc w dalszych
pracach przy budowie. Zależało mu, by ludzi z tym kościołem związać przez Wspólnąpracę. Pracowałwit(Cznimi- bo od pierwszego tygodnia do pracy garnęli się i młodzi,
i starsi. Podczas spotkań przy pracy starał
się rozmawiać z przychod7,ącymi z pomocą.
Nie tylko o budowie, nie tylko o pogodzie,
o wszystkim. To zostało do dziś. Podczas
trzech godzin naszej rozmowy z księdzem,
drzwi jego mieszkania co chwila się otwierały, ktoś to przychodził coś przynieść, to
oddać, to zapytać, to o coś się poradzić ...
Poprosił wtedy, na początku swoją mamę,
by przyjechała tu i gotowała dla nich obiady.
Gotowała na kuchni gazowej, którą kupił za

pierwsząofiaręzamszęświętągregoriańską,

na drugi dzień po pierwszej niedzieli zamówiła u niego starsza niewiasta
z centnnn Łowicza. Jeśli z początku obawiał się, czy będą tu przychodzić na msze,
od początku związani z katedrą, to szybko
te obawy się rozwiały. Po trzech tygodniach
.widoczna już była potrzeba większej ilości
mszy świętych niedzielnych.
aufunie do księdza rosło z każdym miesiącem. Charakterystyczny był epizod z I Komunią Świętą w 2000 roku,
jeszcze przed erygowaniem parafii. Był już
wtedY tynk w prezbiterium, ale nie było
posadzki i wszystko jeszcze straszyło surowizną. Słyszał głosy, ż.e nikt z rodziców
nie zdCcyduje się posłać dziecka do Komwiii
w takich warunkach. Uparł się i powie9zjał
to rodzicom, ż.e nie będzie miał do nikogo
pretensj~ jeśli poślą dzieci gdzieś indziej, ale
. tutaj uroczystość ~e, choćby miała to być
dwójka drugoklasistów. Z początku część
matek była przeciwna, ale gdyterminsię:zbli
żał, one takż.e i.decydowały się posłać swe
pociechy do I Komunii tu, na miejsru Aby
dziewczynki nie rozdarły sobie rajstop na
betonie, kupiono na miejsce, gdzie miały klę
czeć, wykładzinę dywanową. Dziś kryje ona
podłogę w mieszkaniu probosz.cza.
Mieszkanie to jest skromne, ale wystarczające. Wykańczane było równolegle z pracami w kościele i w salkach,którekoniec:zne
były do tego, by gromadzić przy parafii
młądzież. Skromny pozostał takż.e samochód księdza Frelka - do dziś porusza się on
którą już

Kleryk Wiesław Frelek przyjmuje Komunię Świętą z rąk Jana Pawła li. Plac
Defilad w Warszawie, czerwiec 1987.

Święcenia diakonatu, które wspomina
· dziś jako najważniejszy moment na drodze
do kapłaństwa, przyjął w maju roku następ
nego, święcenia kapłańskie 20 maja 1989.
Po III roku już się nie zastanawiał czy
Już wtedy mówiło się, ż.e archidiecezjamoż.e
dobne zrobił, lecz prosił Boga, by dobrze
zostać podzielona na kilka mniejszych diewypełniał to, co się stało jego udziałem.
cezji i wymieniano możliwość powstania
W 1987 roku, jeszcze przed święceniami
diecezji łowicki_ej. Łowiczan znał z krąi'ą
diakonatu, czterokrotnie w ciągu kilku·dni,
cych opowieści - ż.e to ludzie, którzy wiena mszach w kościele Wszystkich Świętych,
dzą kim są. Obawiał się, czy sprosta wymaganiom tych, którzy przecież mają u siebie
groby prymasów - i dlatego wolał tu nie
trafiać. Prosił jednak w modlitwie, by umiał
w pokorze poddać się decyzjom biskupa co
do skierowania na taką czy inną placówkę.
I został skierowany do nowa. Tamtejsza parafia Matki Bożej Królowej Polski, w roku
1992, w trzecim toku jego pracy w niej,
weszła w skład diecezji łowickiej.
d roku 1993 pracował w Żychlinie,
od zimy 1997 roku w Żyrardowie.
Gdy przyjechał do kurii na krótko
przed wizytą Jana Pawła II w Łowiczu, za-·
łatwiać wejściówki na Bratkowice, spotkał
biskupa Orszulika. - ~. że idziesz koń
czyć budowę lwścioła na Korabce? - zagadnął ordynariusz. - Me wiem - odpowiedział.
- To już wiesz - usłyszał. Biskup przywiózł
go na Grunwaldzką, pokazał budynki. Nic
nie było wykończone. - Z ofiar wiernych
dokończysz - powiedział i nie dyskutował.
Był absolutnie zdecydowany - wspomina
dziś proboszcz. -Skądwziq_ć tych wiernych?
- zapytał ksiądz Frelek - Ty ich zgromadzisz - brzmiała odpowiedź.
Otuchy dodawał mu fakt, ż.e dekret biskupi otrzymał na początku tygodnia przed
niedzielą27 czerwca 1999 roku- a w niedzieW asyście liturgicznej w archikatedrze św. Jana w Waraza- lę tę przypadało wspomnienie liturgiczne
Matki Boż.ej Nieustającej Pomocy. Tej sawie podczas wizyty Ojca św. w 1987 roku.
Wyjazd w góry z młodzieżą z Żyrardowa, rok 1997.

w kościele Świętego Krzyża, w katedize
i na Placu Defilad, trzymał mszał przed Janem Pawłem II, goszczącym w Warszawie
podczas trzeciej pielgrzymki do Polski.
W zakrystii Wszystkich Świętych widział,
jak papież, potwornie Zl)lordowany, po odprawieniu mszy -św. na kilka minut zatopił
się w modlitwie. WStał potem zmieniony,
bez śladu zmęczenia na twarzy.

O

Z

wiekową Favoritką.
Skromność księdza i konsekwencja, zjaką

angażował się w pracę, od początku zjednywała mu sympatię wiernych i pomoc tych,
którzy skądinąd już go znali. Pierwsze ta- · _
bemakulum dla kościoła podarował proboszcz z parafii w Rowie. Brakowało monstrancji - wit<C kilka dni po jakiejś rozmowie
na ten temat, podczas której padło pytanie
o to, ile coś takiego kosztuje, zameldował się
u księdza Frelka jeden z mieszkańców ulicy
Armii Krajowej z kwotą 2800 złotych,
uzbieraną przez wiernych z tej ulicy.
dok nastr.15
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Nie tylko odrobić lekcie

Dzielnico iyie
azem organizu!emy różne im:
prezy środowiskowe - mówi
przewodniczący zarząju osiedla
na Korabce, Jerzy Wiatr. - Zresztą pomieszczenia parafii są jedynym miejscem, gdzie można coś takiego u nas
zrobić. Jako przyklady podaje Biesiadę na Korabce, .Pożegnanie Lata",
spotkanie wigilijne dla osób starszych
i samotnych. - Nasz ksiądz nie robi
tego wszystkiego dla siebie, czy dla
parafii, ale dla ludzi z Korabki i okolic
- uważa Jerzy Wiatr. - Zapraszamy też
księdza na nasze spotkania osiedlowe i czasami na nich bywa - mówi

R

przev.OOnic:zący.
Samorządowcy zapraszają na swo-

je spotkania.księdza proboszcza, a parafia organizuje spotkania z radnymi.
Dziwne? Na Korabce normalne.
W marcu 2003 roku na spotkanie
z pięcioma radnymi z różnych ugrupcr
wań politycznych: przewodniczącym
Krzysztofem Kalińskim, Grzegorzem
Michalakiem, Kazimierzem Sobieszkiem, Marzeną Rokicką i Tomaszem
Fidrychem, przyszJo blisko 90 mieszkańców osiedla Korabka. Podczas
spotkania ksiądz Frelek przedstawił
najpierw problemy nurtu~ parafian,
o któlych usłyszał podczas dorocznej
kolędy. Czy można sobie . ~razić
lepszą wspólpracę pomiędzy parafią

a

samorządowcami?

- Przy księdzu Wiesławie Frelku
kaidy zrozumie, że Kościół to nie jest
tylko sam budynek, ale przede
wszystkim zgromadzenie wiernych mówi wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Łowiczu Grzegorz Michalak.
Jego zdaniem dapiero po pojawieniu
się księdza Wiesława Frelka, społecz
ność lokalna na Korabce odczula, że
może tworzyć wspólnotę i wspólnie
upominać się o swoje prawa. Na uwagę zasluguje też praca z trudną mlodzieżą z części dzielnicy.
Od początku kadencji ksiądz
współpracuje z radnymi z Korabki wspomina przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Kaliński. - Ksiądz jest
ńam bardzo przychylny, często bywa
na spotkaniach komitetu osiedlowego, a i wiele uroczystości odbywa się
z jego udziałem. Niejednokrotnie dodawał nam, radnym, bardzo dużo otuchy, wiaiy- i publicznie mówił o naszej
pracy w radzie. Kaliński w.;pomina też,
że bezpośrędnio po tegorocznych obradach Kapituly Łowiczanina Roku był

podpytywany przez żonę o tegoroczny
wybór.

Ponieważ

jednak członkowie
proszeni są o zachowanie
dyskrecji do momentu oficjalnego
ogłoszenia postanowienia nie odpcr
wiadał wprost. - tona pytała czy go
zna, więc odparłem, że tak. Potem
spytała, czy zna jego żonę. Odparłem najpierw, że tak, ·ale potem powiedziałem, że raczej nie... ~edy zo.
Kapituły

rientowała się, że coś kręcę...
Cenię

sobie u księdza umiejęt
zjednywania bardzo różnych
ludzi i dostrzegania tego, co fest
w każdym dobrego. Uda/o mu się wokół siebie skupić duże grono życzli
wych ludzi, którzy dla niego zrobią
wiele i to w czasach, kiedy prawie każ
dy jest zabiegany i myśli przede
wszystkim o sobie. Obdarzamy wszyscy księdza wielkim zaufaniem, bo
na to zasługuje - powiedział nam miody radny z Xorabki Tomasz Fidrych.
Jest zdania, że nawet najdłuższa rozmowa nie jest w stanie oddać wielkości tego człowieka. Docenia również
skromność i pokorę księdza.
(mak)
-

ność

Dyrektor organizującego się
w 1999 roku Gimnazjum nr 3 Tadeusz Rutkowski dowiedział się
o nowym księdzu z notaiki z Nowego Łowiczanina. Skierował się do
niego, by ustalić kto zajmie się nauczaniem religii w gimnazjum.

Z liwym

woływało u niektórych parafian pytania.
Ks. Wiesław zawsze odpowiadał, że
otwarcie na młodzież jest bardzo ważną
stroną działalności parafii i nie można się
od niej odwrócić.

askoczył m~ie _bartfŻo ci'?'1>1m, życ;
przyjęciem 1 chęcią do współ

pracy ze. szkołą. Od razu zapowiedział
też, że chce pracować w parafii z dziećmi
i młodzieżą i marzy o tym, by parafia stała
się drogim ośrodkiem silnie oddziałują
cym na młodych - opowiada były dyrektor. Ksiądz Frelek został katechetą w gimnazjum i uczył od września 1999 roku do
czerwca 2004 roku.
Tadeuszowi Rutkowskiemu utkwiło
we wspomnieniach jak tydzień po przyjściu ks. Frelka na Korab.kę dowiedział się,
że ten organizuje ~ kościele zawody
sportowe dla dzieci i młodzieży. Było
sporo osób, ksiądz od razu zadbał, by
każdy ze startujących dostał jakąś nagrodę, obojętnie czy zajął pierwsze miejsce
czy ostatnie. Zrobiło to duże wrażenie,
zapowiadało, że oto pojawił się ksiądz,
który będzie tu chciał dużo robić. Potem
były spotkania, nie tylko modlitewne,
powstała kawiarenka dla młodzieży, sala
rekreacyjna, w której stanął stół do tenisa
stołowego, potem były kolejne imprezy
sportowe, konkursy rekreacyjne, praktycznie co chwila ksiądz miał nowe pomysły.
Według

dyrektora proboszcz zbudo-

wał autorytet zaangażowaniem, ucz.ciwością, otwartością, wniejętnością dotrzymywania danego słowa, konsekwencją,
a przede wszystkim konkretnymi czynami. Gdy rzucił pomysł biegu papieskiego - sam wziął w nim udział. Dla Tadeusza Rutkowskiego, ks. Wiesław Frelek stał się bardzo szybko podporą
i wsparciem.
Rutkowski podkreśla też spontaniczność zachowań księdza. - Zimą 1999 roku
widząc dzieci bawiące się na sankach
obok kośeioła, ksiądz wyszedł z domu,
odpalił samochód, kazał im się doczepić
z tyłu i jeździł z nimi po osiedlu. Rodzice
zaraz zaczęli go naśladować, kuligi takie
to tradycja na Korabce. Innym razem
ksiądz przerwał kolędowanie, by przyjść
na bal studniówkowy, zmienił sutannę na
spodnie, potańczył przez godzinę z nauczycielkami i uczennicami, potem wrócił do odwiedzania swoich parafian, ale
gdy to się zakończyło, jeszcze raz powrócił, by przez chwilę się pobawić. Zrobił to dlatego, by nie było przykro
uczniom, rodzicom i nauczycielom, którzy go zaprosili.

daniem dyrektora Witwicki_e~o, działania ks. Frelka dla młodziezy sprawiły, że swoje miejsce przy parafii odnaleźli także jej dorośli mieszkańcy. To parafia i ksiądz Wiesław sprawiły, że.miej
scowi ludzie nie czują sięjak mieszkańcy
zapomnianej prowincji miasta. - Budowa
środowiska wokół parafii i kościoła sprawiła, że w końcu zyskali poczucie swojej
własnej małej ojczyzny. To onają twony,
a my jako szkoła w tym także uczestniczymy - opowiada dyrektor i dodaje - ksiądz
Wiesław to przykład księdza aktywnego,
który w sW_ojej parafii chce działać. Po- ·
równanie czasu, gdy nie było parafii, do
stanu obecnego, jest dla niego jak porównywanie nocy do dnia. Prawie wszystko
się zmieniło. - Teraz obserwuję z okna
młodych chłopców, którzy wybiegają po
zakończonych lekcjach ze szkoły. Biegną
z radością do kościoła, to ministranci mówi Witwicki z uśmiechem. I dodaje, że
osobiście też ma z tego satysfakcję.

Z

•

Obecność księdza na szkolnych uroczystościach jest w szkole_ P~Y Gr:inwaldzkiej potwierdzeniem ścisłej współpracy z parafią. Na ~d1ęc1u k~1ą'!z
Wiesław Frelek (trzeci z lewej) w otoczeniu dyrektora Wacława WJtw1ckie:go (pierwszy z lewej), radnego Grzegorza Michalaka_ (czwarty z lewej)
i dyrektora Tadeusza Rutkowskiego (pierwszy z prawej) podczas uroczystości Święta Niepodległości w Gimnazjum nr 3, rok 2002.

burski,

spotkały się

z duchownymi tych
i wróciły bardzo zadowolone.
Wycieczka okazała się sukcesem i jest
w stałej ramówce imprez organizowanych
przez gimnazjum.
Dobre kontakty pomiędzy gimnazjum
i szkołą podstawową a parafią na Korabce owocują tym, że nauczyciele często
pojawiają się na imprezach organizowanych przez ks. Frelka. Sam dyrektor Rutkowski prowadziłjedną z biesiad. W przeprowadzanie konkursów angażowali się
też nauczyciele wychowania fizycznego
oraz poloniści. Ci ostatni biorą też udział
w organizowaniu konkursu recytatorskiego poświęconego poezji Jana Pawła II
w ramach Dnia Papieskiego.
Ks. Frelek z ogromnym bólem zrezygnował z bycia nauczycielem Nie chciał
tego, ale ilość zajęć, które musiał wykonywać w parafii, zaczęła uniemożliwiać
pracę w szkole.
wyznań

*
- Cieszę się, że stanął na mojej drodze
taki człowiek- mówi o ks. Wiesławie Frelku wieloletni dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 na Korabce Wacław Witwicki. Nasza współpraca układa się doskonale,
szkoła i parafia uzupełniają się w róż
nych działaniach, angażując nie tylko dzieci
i młodzież, ale także nauczycieli. Dyrek-

tor podziwia ks. Frelka: nie można nigdy
dostrzec u niego różnicy w podejściu do
dzieci bez względu na ich sytuację materialną i wychowawczą w domu.

(tb)

D

rogi szkoły i parafii zbiegają się gdy
chodzi o rozwiązywanie problemów wychowawczych. - Gdy pada nazwisko jakiejś rodzi11)' z problemami, od
r=s wie o kngo chodzi i jakiego rodzaju są
to kło[XJty. Świetnie orientt!ie ~ w swojej
parafii.
Orientuje się - i chce pomagać. Świa
dectwem tego jest powstanie na począt
ku 2005 roku świetlicy integracyjnej. We
wtorki i środy dzieci mogą uczestniczyć
w zajęciach świetlicy w szkole, iile zaraz
po ich zakończeniu w większości biegną
na zajęcia do parafii, które odbywają się
codziennie. Tam mają z.organizowany cz.as
do godz. 18. Odrabiają lekcje, uczestniczą
w zajęciach sportowych, plastycznych
i innych, które dają możliwość konstruktywnego spędzenia czasu. Efekty pracy
w świetlicy widać na lekcjach w szkole.
Oczywiście, nie wszyscy korzystają
z propozycji parafii. Są i tacy, którzy
wybierają łatwą drogę, na której nie trzeba nad sobą pracować. W pamięci dyrektora Witwickiego zostało to, że powstanie świetlicy i skupianie wokół parafii
młodzieży z trudnych środowisk, wy-

Na wniosek

Samorządu

UczniowskieFrelek otrzymał 1 czeiv.ra 2003 r. medal
Serce Dziecka. Jest to najwyższe
regionalne wyróżnienie dorosłych,
przyznawane przez dzieci osobom,
które szczególnie poświęcają się
pracy na rzecz dzieci i młodzieży.

go Gimnazjum nr 3 ks.

Wiesław

ie brak mu_przy tym humoru. Uczą
ca w „Trójce" polonistka Maria Bobowska nie zapomni, jak ks. Wiesław po
zakończonej mszy świętej w Lany Poniedziałek zaprosił dzieci i młodzież pod
ołtarz, po czym wyszedł do nich z dwoma wiadrami. Wszyscy byli przekonani,
że jest w nich woda i gdy się zamachnął
w kierunku tłumu, dzieci chciały uciekać
- ale z wiadra posypały się na nich słody
cze. Teraz to już parafialna tradycja.
Rutkowski przypomina sobie zamieszanie, jakie powstało wśród rodziców
wokół wyjazdu młodzieży gimnazjum do
Warszawy na wycieczkę po świątyniach

N

różnych wyznań., Podejrzew~no, że
się jakiś podtekst.
a nawet zachęcił, by
pozwolili dzieciom jechać, bo to bardzo .
ciekawe, a jako że sam jest osobą bardzo
ciekawą świata, ta1cfy udał się na tę wycieczkę. Dzieci zwiedziły cerkiew, me- Bali się, że to
czet, synagogę, zbór ewangelicko-augs- na Korabce.

w wycieczce kryje

Ksiądz ich uspokoił,

będzie śmigus-dyngus,

ale z wiadra

posypały się

cukierki.

Poniedziałek

wielkanocny w parafii
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Umie nawiązać kontakt z młodzieżą
Biskup senior Alojzy Orszulik
wie, że wyodrębnienie diecezji ło
wickiej z dawnej, wielkiej archidiecezji warszawskiej ks. Frelka, gdy
pracował na terenie planowanej nowej diecezji łowickiej. - Chciał tu
pozostać, mimo że" mógł prosić
o przeniesienie do archidiecezji
warszawskiej. Wolał jednak pozostać w nowej, czyli naszej - opowiada bp Orsz;ulik.

oznał bliżej księdza Frelka, gdy ten

P

włączył się

w organizację jednej
z pierwszych Młodzieżowych Pieszych Pielgrzymek na Jasną Górę. Zorganizował znaczną grupę młodzieży

z Żychlina, z którą przybył do Łowicza.
- 'Zaprosił mnie na spotkanie z jego grupą
- opowiada dalej biskup senior. - Widziałem, że ma dobry kontakt z młodymi ludź
mi, szybko znajduje z nimi wspólnyjęzyk
Widać było, że młodzież się do niego garnie.
W tym czasie Centrum Formacji Mło
dzieży na Korabce było w trakcie budowy. Biskup Orszulik wziął pod uwagę
dobry kontakt ks. Wiesława z młodzieżą
i zdecydował o tym, że będzie on dobrym kandydatem na kierownika tego
centrum. Przez kolejne 2 lata ks. Wiesław, nie wiedząc, że planowane jest jego
przeniesienie do Łowicza , pracował
w parafii Matki Bożej Pocieszenia w Ży
rardowie. - Gdy centrum oraz oratorium
(tj. kościół) na Korabce byłyjuż w stanie
surowym i były warunki do zamieszkania
w jednym z budynków centrum, zdecydowałem o pneniesieniu go na duszpastena na Korabce w Łowiczu, a przy centrum ustanowiłem ośrodek duszpasterski
- mówi bp Orszulik. Zadaniem ks. Frelka
było kontynuowanie wykończenia całe
go obiektu, tj. budynków mieszkalnych

Nie

oraz użytkowych dla młodzieży wraz
z oratorium. Od tego momentu biskup
diecezjalnymi.
tamtejsza społecz
ność od razu skupiła się wokół nowego
księdza i zaczęła energicznie działać .
W ciągu 2 lat świątynia została wykoń
czona wewnątrz. Jako relikwie bp Orszulik przekazał ośrodkowi na Korabce
ołtarz, przy którym Jan Paweł Il celebrował mszę św. na Bratkowicach w Łowi
czu 14 czerwca 1999 roku. - Podziwiałem
postępy prac przy wykończeniu centrum
młodzieżowego wraz z oratorium. Wkrótce wszystko było gotową - wspomina biskup senior. - Ksiądz Frelek zrobił dodatkowo dobudówki na garaże i pomie.nczenia gospodarcze. Zadbał też zaraz
o otoczenie centrum. Uponądkował plac,
Zaobserwował, że

N

a jednym ze spotkań rozmawialio wiene i wypłynął temat, że
wiarę czasami się traci - opowiada przewodnicząca działającego przy parafii na
Korabce Katolickiego Stowarzyszenia
Młodzieży, Angelika Pałyga. - To inaczy, może nie tyle się traci, ile niby ona
w nas cały czas jest, jednak czasami czujemy jej brak, albo ni.e odczuwamy aż tak
mocno, jak byśmy chcieli. To co powiedział
wtedy proboszcz parafi~ ksiądz Wiesław
Frelek, młodzi ludzie skupieni w KSM, zapamiętali sobie bardzo mocno. - Nie jest
tak, żejesteście wtedy[JO'Zbawieni uczuć religijnych, gdyż, na tym właśnie polega wia. ra, że czasami ona słabme. Na}ważni4sze
jednak, że człowiek dostrzega jej brak istara się z tym walczyć.
- Zrozumieliśmy wtedy, że najważniej
szejest, aby się nie zagubić, ale cały czas
tej wiary szukać - dodaje nasza rozmówczyni, która do stowarzyszenia należy
od chwili jego powstania.
Katolickie Stowarzyszenie Młodzie
ży działa na Korabce niemal od począt
ku istnienia tam parafii, czyli od pięciu
lat. Inicjatorem był proboszcz. Dziś skupia ono około 15 osób, począwszy od
trzeciej klasy gimnazjum, aż po najstarszą osobę, która ma 26 lat. Statut przewiduje, że aktywnym członkiem KSM
można być od osiągnięcia 16 lat, do 30.
roku życia, jednak ci, którzy nie będą
mogli rozstać się z organizacją - a wielu,
śmy

ścioła.

ułożył kostkę i posadził rośliny.

W

z którymi

trum kierował bp Orszulik, poddawali

kościoła na Korabce chodzą właśnie tam.
w wątpliwość celowość tworzenia ośrod - Gratuluję mu osiągnięć i cieszyłbym
ka duszpasterskiego w tym rejonie. Dziś się, gdybym mógł być obecny przy konokazuje się, jak bardzo ta parafia jest sekracji świątyni na Korabce - dodaje
tam potrzebna. Wierni należący do pa- biskup senior.
(eb)
rafii katedralpej, ale mieszkający blisko

rozmawialiśmy

w którym młodzi są u siebie

twierdzi,

że

tak właśnie będzie - mogą uczestniczyć

w spotkaniach jako słuchacze.
- Wszystko wyszło od księdza Frelka mówi Joanna Marciniak, jedna z tych
osób, które pięć lat temu zakładały stowarzyszenie. - Kiedy proboszcz zaczął
organizować u nas KSM, zdecydowałam,
że trzeba mu pomóc. Przecież jestem z tej
parafii, więc nie mogę stać z boku. Jfypada, abym zaangażowała się w to organizowanie - myślałam, ale nikt z nas nie
wiedział wtedy do końca czy będzie się
nadawał, czy będzie w stanie realizować
się w takim stowarzyszeniu.
omogła i już została. Dlaczego? W domu nie ma często czasu, by poczytać Pismo Święte lub zgłębiać nauki
papieża, by w pełni otworzyć się na te treści. Na spotkaniach czytamy wspólnie, dyskutujemy, ksiądz wiele neczy nam wyjaśnia. Poza tym, już sam/akt, że można się
wspólnie spotkać, robić coś dla innych już to jest wspaniale. Organizowaliśmy
niedawno Wigilię dla samotnych i czuliśmy, że jesteśmy komuś potrzebni, że naprawdę pomagamy - dodaje.
- Na początku do KSM-u przyciągnęli
mnie fajni ludzie - opowiada z kolei Angelika Pałyga. - Można było się spotkać,
porozmawiać na interesujące tematy. Nie
tylko o wierze, ale też o sprawach interesujących każdego nastolatka. Z czasem
pnerodzilo się to w coś głębszego. Jak

P

Biskup Alojzy Orszulik podczas uroczystości wmurowania kamienia węgielnego w kościele na Korabce. Rok 1999.

pod nogi, ale w górę

KSM - miejsce,

WSPOŁPRACA
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środkami

patrzeć

~

ada Parafialna kościoła Matki
Bożej Nieustającej Pomocy
w Łowiczu liczy 25 osób i jej
kadencja dobiega końca. Jest to już
druga kadencja rady w tej parafii. Jej
spotkania nie są regularne, bo zbiera się zwykle przed Wigilią dla parafian, przed drogą ·krzyżową ulicami
osiedla, Bożym Ciałem , przed biesiadą, ale także w celu omówienia
zakupu czegoś potrzebnego do ko-

łowicki przestał wspomagać inwestycję

idoczne było już wówczas zjednoczenie wiernych wokół kościo
ła oraz ich wolę utworzenia parafii. Biorąc pod uwagę petycję wiernych,
po konsultacji z Radą Kapłańską, bp ło
wicki Alojzy Orszulik 27 czerwca 2000
roku erygował parafię pod wezwaniem
Matki Bożej Nieustającej Pomocy na
Korabce w Łowiczu, określając jej granice przez wydzielenie części miejscowości i ulic z parafii katedralnej. - Dzięki
aktywności ks. Frelka można było w tak
szybkim czasie skupić wiernych wokół
nowej parafii i uporządkować teren wokół kościoła. Ksiądz Wiesław nigdy nie
prosił o wsparcie finansowe. Wszystko co
zrobiono na Korabce, powstało dzięki
pracy społecznej parafian, bądź dzięki ich
ofiarom - dodaje biskup Orszulik.
Obecnie pozostał jeszcze do zagospodarowania teren w pobliżu lasu na boiska
dla młodzieży. Poprzednicy ks. Frelka,
których do czuwania nad budową cen-

SU.PER

mówi Angelika, ksiądz Frelek wraz ze
skupionymi wokół niego młodymi ludż
rni, potrafił stworzyć naprawdę ciepłą,
przyjacielską atmosferę, w której rozmawiać można o wierze, o Jezusie, o przemianach zachodzących w człowieku, ale także
o tym wszystkim, co na co dzień dzieje się
w parafii. Dla przyldadu, ostatnio było mnóstwo pracy przed świętami Bożego Narodzenia, więc na spotkaniach młodzież omawiała sprawy związane z organizacją Wigilii
dla samotnych, przygotowaniem paczek,
prezentacją przedstawienia teatralnego,
czy sprzątaniem kościoła.
- Te nasze piątkowe spotkania są też wytchnieniem po calym tygodniu zajęć w szkole
- opowiada Maria Sałuda, która w KSMjest
od ponad roku. - Można spotkać się z przyjaciółmi, porozmawiać na różne tematy, nie
tylko te religijne, ale też codzienne. fJYgadać
s~ podzielić swoimi problemami.
- Nie trzeba szukać dziwnych znajomości - mówi wiceprzewodnicząca organizacji Joanna Marciniak. - Nie trzeba włó
czyć się po mieście i szukać nie wiadomo
czego, ale tutaj co piątek spotkać się moż
na z fajnymi ludźmi - dodaje.

spostrzeżeniami, wątpliwościami, uzyskania odpowiedZi na ważne dla każdego
młodego katolika pytania. - Dzięki tym
spotkaniom, wciąż na nowo z całą mocą
zdajemy sobie sprawę, że Chrystus jest
naszą drogą, prawdą i życiem - mówi
dziewczyna.

- To duży plus, że powstała nasza
parafia, ale przez te kilka lat inna
osoba chyba tak wiele by nie zrobiła - mówi Anna Marciniak z Rady
Parafialnej, podkreślając rolę księ
dza jako gospodarza parafii . Wymienia nie tylko to, co zrobiono w kościele, choć tego było dużo . Gdy
pierwszy raz przyszła na mszę św.
w kościele zamiast posadzki był
piach, a w pomieszczeniach obok
rosły chaszcze. Powstała też biblioteka, sala teatralna. Przede wszystkim: - Ksiądz proboszcz jest wspaniałym człowiekiem i cieszymy się,
że został - mówi. - Dobrze dogaduje się z radą, zawsze wszystko
z nami konsultuje. Podkreśla, że
ksiądz chce, aby osoby, które mają
inne zdanie niż on, wyrażały to, bo
on chce znać to zdanie. Sam jednak
podkreśla, że jest uparty i pełen optymizmu. Nie raz podkreślał, że coś
planując nie można zakładać, że to
się

nie uda.
- Ma dobre serce, pomaga wielu
ludziom, to z jego inicjatywy przygotowujemy paczki na święta dla
osób ubogich, zapraszamy ich na
Wigilię.

Członek rady, Andrzej Malczyk
podkreśla

dwie najważniejsze
w jego odczuciu cechy ks. Frelka przykład i skromność. Wymienia też
inne - odpowieązialność, szczerość,
pracowitość, kulturę, dobre serce,
umiejętność współpracy, dbałość

o wygląd kościoła i jego otoczenia.
Podobnie jak przedmówczni docenia zmiany, jakie dzięki powstaniu
parafii zaśz/y na Korabce. - Było to
potrzebne, wspólnota parafialna
zmieniła tę część miasta.
Na pewno duża w tym zasługa
księdza proboszcza, który swojej
pracy nie zaczynał od wielkich spraw,
ale od łopaty i szpadla. Umiał też

prosić o pomoc i dać reprymendę potkania odbywają się w każdy pią- gdy było trzeba. Bo ludzie chcą patek po mszy świętej, o 17.00. Zwy- móc i potrafią pomóc, ale trzeba
kle trwają do godziny 20.00. Dzięki oma- mieć do nich odpowiednie podejwianiu codziennych spraw parafii, mło- ście, aby z tej pomocy korzystać.
dzież może na bieżąco uczestniczyć w jej
Andrzej Malczyk uważa, że jedną
życiu. Wszak parafia to nie tylko ksiądz, z ważniejszych spraw, jakie parafia
kościół i budynki, ale przede wszystkim powinna zrealizować w następnych
wspólnota wiernych - wspólnota, którą latach jest powstanie cmentarza pajak nikt inny potrafił stworzyć na Korabce właśnie ksiądz Wiesław Frelek. Czy rafialnego. Konieczne jest też wykoń
jednak nie cierpią na tym inne tematy, czenie sufitu i zakup ławek. Z innych
zagadnienia formacyjne?
spraw wymienia zagospodarowanie
Spotkania organizowane są według ści- części podwórka dla potrzeb młodzie
śle przestrzeganego porządku. Najpierw ż.y i powstanie boiska. - Dużo już nie
odbywają się rozmowy 0 Bogu i wierze, zostało do zrobienia, choć będą to
a dopiero potem sprawy bieżące. Co do dość kosztowne sprawy.
pierwszej części, stowarzyszenie z Ko- . Małgorzata Pełka podkreśla, że
rabki stara się trzymać tematyki wyzna- .współpraca z księdzem proboszczonej przez prezydium krajowe KSM, czem jest super, bo ksiądz prochociaż takiego obowiązku nie ma. Czym boszcz jest super". Jego zaletą jest
zajmują się oh«cnie? - Od września zgłę- to, że jest otwarty i kontaktowy. NieCo naprawd
biamy naukę zmarłego Ojca Świętego - stety, ona z przyczyn rodzinnych nie
mówi przewodnicząca. - Studiujemy jego może zaangażować się w życie paw in w iyciu
s/owa, odnosimyjedonaszegożycia, aby rafii tak, jak by tego chciała . ProJak mówi Marta Latoszewska, nie bez ta wszystko co stworzył i powiedział Jan boszcz jednak zawsze jej to wybaznaczenia jest także możliwość rozmo- Paweł II. nie odeszło w niepamięć.
cza. I za to również jest ceniony, że
wy z księdzem, podzielenia się swoimi
dok na str. JO ~ozumie innych.
(mwk)
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dok ze str. 9

Nie patrzeć pod nogi, ale w górę
N

ajważniejsze przesłania płynące

pół

Bardzo widocznym aspektem działal
stowarzyszenia są przedstawienia
teatralne, które młodzież prezentuje
w parafialnej świetlicy. W ciągu minionych pięciu lat było ich wiele - o Kopciuszku, o Mikołaju, o tematyce wielkanocnej i inne. Czasem reżyseruje je sama mło
dzież, czasem ksiądz Frelek, który jak się
okazuje ma w tym względzie prawdziwy·
talent. - Ksiądz jak nikt ilmy potrafi przycią
gnąć osoby i =hęcićje do "'%'(ępów- mówi
Angelika Pałyga, która również podejmuje
się czasem reżyserii przedstawień. - Jego
talent przejawia sięjednak w tym, że po mistrzowsla.i potrafi dobrać aktorów do pos=ególnych ról - dodaje.
ności

są

po prostu wspaniałe.
wioska z dala od cywilizacji i centrów handlowych. Zimąjest
tam naprawdę mnóstwo śniegu - opowiada Joanna Marciniak. W wyprawach tych
uczestniczą zresztą nie tylko osoby
z KSM. Przeciętnie jest to czterdziestoosobowa grupa młodych ludzi, którzy
wspólnie się modlą, chodzą po górach,
a w wolnych chwilach urządzają dyskoteki, dowcipkują, czy spotykają· się na
długich wieczoII).ych rozinowach. Do Sło
dyczek docierają autokarem, wynajmują
zawsze pokoje w prywatnym domu
u zaprzyjażnionego mieszkańca tej miejscowości, sami też przygotowują sobie
posiłki, sarni zmywają naczynia itd.
Młodzież, z którą rozmawialiśmy,
zgodnie twierdzi, że na działalność KSM,
olbrzymi wpływ ma osobowość księdza
Frelka. - To wspaniały kapłan, który
z każdym potrafi porozmawiać i z każ
dym znaleźć wspólny temat - mówi przewodnicząca związku. - Podziwiam jego
otwartość na ludzi, a przede wszystkim
wielką wiarę - dodaje.
- Ksiądz potrafi w bardzo dekawy sposób opowiadać o Bogu, o wierze, naprawd{
potrafi dotrzeć do młodych ludzi. Po prostu
wspaniały człowiek- dodaje Maria Sałuda.
- Przede wszystkim ksiądz Frelek ma
doskonały kontakt z młodzieźą - potwierdza Marta Latoszewska. - Bez skrępo
wania można z nim porozmawiać na każ
dy temat. Po prostu nasz proboszcz rozumie młodzieź.
- Co nam daje KSM? Mnie wychowano
jako człowieka, który wie na czym polega
życie zgodne z nauką Chrystusa - odpowiada na nasze ostatnie pytanie przewodniczą
ca Angelika Pałyga. - Człowieka, który.
wżyciu kieruje się tym, co dobre. Któryprzez
życie idzie nie patrząc pod nogi, ale w górę.
Wojciech Czubatka
- Te wyjazdy

Słodyczki to nieduża

z tych spotkań, mówią o tym jacy powinniśmy być, co jest w życiu tak naprawdę
ważne, o tym, że powinniśmy sobie pomagać i żejeśli widzimy człowieka potrzebują
cego, nie możemyprzejść obok.niego obojęt
ni~ - dodaje Maria Sałuda
Działalność KSM to jednak nie tylko
spotkania. Młodzież podejmuje szereg
przedsięwzięć, które przynieść jej mają na
przykład pieniądze na wspólne wyjazdy.
Na spotkaniach omawiają zatem również
plan działania: jak pozyskać sponsorów, na
co przeznaczyć pieniądze, gdzie pojechać.
Co roku udaje im się zebrać wiele fantów od
sponsorów, które są nagrodami w loterii organizowanej przez KSM z okazji biesiad na
Korabce. Dzięki temu młodzi ludzie wraz
z księdzem Frelkiem wyjeżdżają na przykład w góry - do Słodyczek, organizują też
bliższe rowerowe wycieczki, na przykład
do Nieborowa, Kiernozi, czy Oporowa.

Teatr nie na
gwizdka

proboszcz. - Zresztą ksiąfiz nigdy nam nie
odpuszcza, nawet wte0'. gdy wydaje nam
się, że nie damyjuż rady, potrafi nas zdopin~wać do da~zego marszu - słyszymy od
uczestników górskich wyjazdów.

Młodzież

z KSM

słucha wykładu

ks. Krzyszkowskiego na temat

Dla przykładu, na Wielkanoc do roli
Jezusa proboszcz wybrał chłopaka, który fizycznie bardzo przypominał Zbawiciela - był SZC"Zllpły, miał brodę. Okazało się
to bardzo ważne, gdyż spektakl miał taki
charakter, iż Jezus praktycznie w ogóle się
nie odzywał i nienaturalna charakteryzacja
zepsuć mogła cały efekt Chłopak studiował
już wtedy w Warszawie i miał mało czasu,
jednak zarażony pasją księdza Frelka, nie
opuścił żadnej próby. Jak mówi Angelika,
mimo że czasem brakuje cieipliwości i silna
to, aby opanować tak dużą liczbę roz-

treści

roku liturgicznego. Ustopad 2005 r.

krzyczanych młodych ludzi zgromadzo- jednak nie tylko kondycję i zdrowie fizycznych na próbach, ksiądz niczego nie robi na · ne uczestników, lecz również są nauką pół gwizdka. Jeśli już realizowane jest ja- wspólną modlitwą, wspólnym spędzaniem
kieś przedstawienie, musi być ono zro- czasu. Życiową~zdobyć można zresztą wszędzie i przy kaMej okazji. Młodzi
bione perfekcyjnie.
ludzie, z którymi rozmawiali~y podkreślają, iż ksiądz pokonuje górskie szlaki
Spokoinie pod górę
w jednym, niezmiennym tempie. SpokojProboszcz to jednak nie tylko świetny nie, cieipliwie, czy to z górlci, czy pod górreżyser. Jak opowiadają uczestnicy wy- kę. Chłopcy często wybiegają w pnód, pojazdów do Słodyczek, podczas górskich pisują się swoją wytrzymałością, a potem
wędrówek ksiądz Frelek wszystkich zosta- zostają w tyle, nie wytrzymująjednostajne
wia w tyle. Wyjazdy te kształtować mają go, cieipliwego tempa, jakim porusza się ich

Rodzinna atmosfera w parafialnej świetl!cy
D

owielkiałam się. że parafia

na

Gdy

świetlica rozpoczynała

przed ro-

Korabce szuka l«.>goś do pracy kiem swoją dzialałność, codziennie na z.aję;

w świetlicy. Ala.tratw tym czasie
nie procowałam. poszłam więc do ks. Wiesława Frelka. Trafiłam do czfowieka serdecznego, dobrego i otwartego na ludzi, by-·
/am bardzo z.adowolona. Pamiętam, że on

cia przychodziło około 30 dzieci, a i.apisanych byh>ponad 50. Teraz skład się wylaystalizował stale przychodzących jest 16.
Większość to uczniowie szkoły podstawowej, dwie osoby są z gimnazjum. Nte ozna-

też bardzosięuci.eszył. szukałwyclwwawcy

a.a to, żeświetlicajestzamknięt.a na nowe
dzieci KaManuwatwarzjestmilewidziana

i nie mógł nikogo zna/ef.ć. Cieszył się też
z tego. że miałam za sobą czteroletnią pracę w świetliq integracyjnej w Szkole Podst.awowej nr 1 - opowiada o początkach
swojej pracy w świetlicy integracyjnej przy
parafii na Korabce~ Ga~ .

Pracęprzyparafiiporównujedotej,jaką

~~yw~ w '.,Jedynce". Wiele spośr?<J
dzieci,. tatn Jak 1 na Korabce, pochodziło
z~ w któzych panowała trudna sytuacJa wychowawct.a. Txzeba było szukać
odpowiedniego podejścia do nich. Posta-

_zachęca Gawrońska.

Dzieci mają ułożony plan zajęć, w pierwszej kolejności siadają do odrabiania lekcji,
najpierw pisemnych, potem ~yCh .. Dla
nich jest to najmniej miły element pobytu
w świetlicy, ale bard7.o ważny - idą dzięki
temu do szkoły z odrobionymi lekcjitmi
i przygoto.wane. piątki nakorepetycjach
spotykają się ci, którzy mają problemy
z matematyką. Przeprowadzono też kurs
jęz;ykaangielskiegodladzieci, "ednakzdwóch
grup
po 20
po pewnym

w

wiłam na ~ rodzi_WU:j atrrwsfery,
liczących
zbudowanie Ulllfania. Świetlica powslala czasie :wstało kilka.

.
P

osó~,

w styczniu 2005 roku. Działa codziennie
o odrobieniu zadanych w szkole
w godz. 14 - 16 dając młodym ludziom
lekcji
oxganiz.owane są gry, zabas~ spędzenia cx.asu po szkole w spowy, do dyspozycji jest zakupiony
sób zorganirowany. Pomysł świetlicy zrodził się u ks. Wiesława Frelka, ale do jego przez proboszcza telewizor i odtwarzacz
realizacji włączyło się działające w parafii DVD,naktócymmożnaoglą9aćbajki. Dzieci
· Katolickie StowarzyszenieMłodzieży, któ- Ollzymają iakże posiłek, który same przyrego członkowie przychodzili i przycho- gotowują, potem samodzielnie taki.e sprzą
dzą na zaję_cia jako wolontariusre. Anna tają. Naz.akończeniednia w świetlicy sprzą
Gawrońska nie pracuje w świetlicy sama, tają pornies?.CzeDia, które wykorzystywajestzatrodnionana efa1; adodalkowowspo- ły. Taki rytuał powtaraa się co dnia. Jest to
maga ją w pracy praktykantka Aleksandra bardz.o ważny element wychowawczy, któMotyl z Tomaszowa Maoowieckiego - stu- ry ma obudzić w nich odpowiedzialność za
dentka Mazowieckiej Wyższej Szkoły sprz.ęty zgromadzone w świetlicy i zaangaHumanistyczno-Pedagogicznej. Oprócz mwać mocniej w jej funktjonowanie.
Ważnym elementem poP)ltu w świetlicy
niej spośród studentów systematycznie na
zajęcia przychodząje$z.cze dwie inne stu- jest rozmowa dzieci ze sobą i z wychowawcanń. Przychodąc na świetlicę dzielą się
dendti, taki.e nie pocho&ące z Łowicza.

Dzieci ze

świeUicy

na Korabce

spędzają

swoimi problemami i w grupie starają sięje
rozwiązywać. Dlatego Anna Gawrońska
mówi,

że skład,

który przychodzi na za-

jęcia,jestbardzomocnozesobązintegrowany. - Dzieci są wspaniałe, z niecierpli-

wością ocze,,lcują mojego przyjścia, cza-

czas przy nauce i zabawie.

Styczeń

2005.

sami czekają na mnie już przy szkole probosz.cz. Na świetlicy jest jednak rai razem w gromadzie idziemy naświetli- czejjako gość, niż niązarządzający. -Dziecę. Wspanlale odwdzięczają się za moją ci witają go banko radośnie, 14idać, że
pracę - mówi nam Gawrońska. Fakt, że jest przez nie lubiany - podkreśla panj
świetlica znajduje Sl'ę przy parafii spra- Anna.
wia,żenazajęciazaglądająksiężą,wtym
(tb)
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Od wczesnego

'

przedpołus:Jnia

do późnego wieczora
plac przy parafii
Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
na Korabce w Łowiczu
zamienia się raz
w roku - juź od pięciu lat
- w miejsce
zabawy i biesiady
dla okolicznych
mieszkańców.

roku na rok biesiada przycią
galacorazwicµ:j osób. W2004
roku nie praesz.kodziło nawet
to, ~ termin biesiady pokrywał się
z terminem organiwwanego przez
miasto w centnnn ł..owic:za Jamiarku Łowickiego. W dobrej :zabawie
nie ptzeszkadzał też deszcz i wietrzna pogoda wroku 2001 czy lejący się
z nieba skwar w 2005 roku. Z roku
na rok biesiadować przy kościele na
Korabce chce coraz więcej osób a pmrież niema 1llm budek z piwem
i występów gwiaz.d estrady, za przyjaz.d których organizator musi zapła
cić dziesiątki tysięcy złotych. Fenomen Biesiady na Korabce? Tak Organizatorem biesiad jest parafia,
w której ,,szefem" jest ks. Wieslaw
Frelek, miejscowy samo!Ząd mieszkańców, tllmtejsz.eszkoły, radni zKorabki, wspomagająjąmiejscowi przedsiębiorcy i przede wszystkim mieszkańcy z terenu parafii. Gdyby tych
ostatnich pominąć, ks. Wiesław na

Z

pewno zwróciłby nam uwagę.

wały całodzieDDą imprezę,

której
iDDy

mógłby pozazdrościć każ.dy

osiedlowy w Łowiczu.
ludzi, ciekawe konkurentje
sportowe dla dzieci, młodzieży, również dla dorosłych, występy folklorystycme, minifestiwął piosenki religijnej oraz Apel Jasnogórski na
zakończenie spotkania, który poprowadził ksiądz biskup Józef Zawitkowski. Spotkanie odbywało się
również przy grillu, ale bez piwa i nikomu to nie pneszkadzało.
samorząd

Tłumy

Losów loterii fantowej było dokladnie tysiąc, w cenie po pięć złotych
każdy, i uwaga: wszystkie zostały
sprzedane. Nie ma się zresztą co dziwić, ponieważ nagrody były bardzo
atrakcyjne - namioty, hulajnogi, zabawki, słodycze i wiele iDDych.
Znaczna~ nagród byla pozyskana dzięki licznym sponsorom biesiady. Podobnie jak rok wcześniej, dochód z loterii był prz.eznaczony na
zorganizowanie wypoczynku letni~ Biesiada na Korabce - przedsięwzięcie, które jednoczy parafialną społeczność. Fotografia
go dla dzieci i młodzieży.
z roku 2005.
Drugą biesiadę zorganizowano
z jeszcze większym rozmachem. gimnazjalistów i uczniów szkół rafii Piotra i Pawła z Żychlina. na piłce ,,skoczce", ale równieŻkon
W pobliżu kościoła odbył się blok średnich prowadził aktywnie dzia- O godzinie 21.00 odprawion,Y zo- kurencjenietypowe: rzut beretem na
imprez sportowych. Konkurencje łający na osiedlu Korabka Jerzy stał Apel Jasnogórski. ModlitWę po- odległość i dla starszych rzut kalodla młodszej grupy wiekowej pro- Wiatr. Były rzuty do kosza, sko- prowadził bp Józef Zawitkowski. szem. Punktem kulminacyjnym tej
cz.ęści biesiady był mecz w piłkę siatwadziła Wioletta Puszcz - nauczy- ki na skakance dla dziewcząt ze
kową rozegrany pomiędzy kadrą
cielka wychowania fizycznego szkół średnich, rzut piłką lekarską
nauczycieli z gimnazjum a młodszą
w Gimnazjum nr 3. Uczestnicy za głowę (na odległość) dla chłop
Zabrakło
C7.ć(Śeią publiczności . Podczas blow wieku do sześciu lat mieli do wy- ców. Osoby dorosłe mogły natomiast
O 320 losów loterii fantowej wię ku sportowego młodzież zaczęła
konania wyścig z balonami i pize- sprawdzić się w rzutach lotkami do
kłucie balonu nakoniec,rzutworecz- celu. Pomiędzy godziną 16 a 18 Pod cej niż w poprzednim roku, doklad- rozpalać na kościelnym placu
w pobliżu fontanny dużego grilla
i piec kiełbaski, częstować napojami. Kiełbaski, podobnie zresztą
jak napoje, były dla każdego chęt
nego za darmo. Pogoda tego dnia
dopisywała i napoje skończyły się

Rok 2003:
losów no loterii

Pierwsza,,BiesiadanaKorabce"odbyla siępod koniec a.erwca 2001
roku. Począ!k:i są zwykle najtrudniejsz.e, a tu jesz.cze w trakcie imprezy
zaczął padać deszcz i wiał silny wiatr.
_ Mimo tego uczestnicy biesiady wyttwali do końca, wspomagając wystę
pające na niewielkiej scenie tizy 'lbspoły parafialne - z Łowicza, Żychli
na i Kutna Na tę biesiadę organizate>.
rzy przygotowali około tysiąc losów
loteriifantowej.Spu.edanychpo5:zło

tych zostało około 800. Pieniądze
w ten sposób zebrane wstały przeznaczonena wakacyjnewyjazdydzi~
ci z terenu parafii oraz młodzieży
z grupy oaz.owej. Dzięki temu dofinaru;owano mi((dzy innymi wyjaz.d
około40dziecidoSłodyczekkołoZa

kopanego. Jaka była pierwsza biesiada? Plac przy kościele tętnił muzyką
ludową, wparafialnejkawiarero!trwa- ·
Ksiądz też potrafi zatańczyć. Biesiada na Korabce w roku 2001.
la loteria. Od 16.00, pnez blisko dwie
~cbwciµmriiaregdJmrni, ~ kami do celu oraz turlanie piłeczki. namiotem estradowym, postawio- nie 1.320 sztuk, zostało sprzedatymi z codziennego życia parafialne- W drugiej grupie wiekowej (klasy I - nym przy kościele specjalnie na tę nych już w pierwszych godzinach
go, publiczność zabawiali księża To- III) zawodnicy ścigali się na tzw. piłce okazję, odbywała się biesiada na lu- biesiady. Każdy los loterii kosztomasz Jackowski i Wiesław Frelek skoczce, były wyścigi z ugotowa- dowo. W tym czasie można było wał 5 zł i każdy był wygrywający.
Dopełnieniem całości był występ kanym na twardo jajkiem na łyżce oraz równ'ież posilić się kiełbaską serwo- w C?.ęŚCi były to nagrody 0 niepeli ludowej pod kierownictwem Ja- wyścigi na hulajnogach. T=ia gru- waną z ~go grilla ustawionego zbyt dużej wartości, np. płyty CD,
nuszaSzwarockiego. O godzinie 18.00 pa wiekowa (klasy N - VI) również pod kościelnym murem. Grill pod kasety, maskotki itp., ale do wyodprawiona została msza święta, uczestniczyła w trzech konkuren- kościołem i tyle zadowolonych lu- grania był również namiot, rower
w której uczestniczyła większość bi~ cjach. Były to wyścigi w workach,
dzi? Wydawałoby się to niemożli górski, hulajnoga, śpiwór. Samosiadujących. Po mszy rozpoczął się
strzały na bramkę oraz konkurentja we, a jednak na Korabce to zrobili. rząd osiedlowy sfinansował m.in.
około dwugodzirmy przegłą.l pioseno nazwie ,,sadzenie ziemniaków'' - Nakilkaminutpned godziną 18 gńll kilkaset porcji kiełbasek z grilla.
ki religijnej.
roznoszenie woreczków z piaskiem został wygaszony, wszystkie kieł Biesiada rozpoczęła się blokiem
i zbieranie ich w drodze powrotnej. baski rozdane i zjedzone, a księża sportowym poprowadzonym
Wiele emocji wzbudził również zapraszali ma mszę świętą. Bezpo- przez nauczycieli wychowania fitnecz w siatkówkę plażową na pia- średnio po mszy odbył się, wzorem zycznego z gimnazjum, Wiolettę
sku, pomiędzy nauczycielami poprzedniego roku, przegląd piosen- Puszcz oraz Pawła Tomczaka. Było
Parafia i miejscowy samorząd a uczniami i wychowankami szkół ki religijnej w wykonaniu parafial- pneciąganie liny, rzuty do celu, slaosiedlowy po raz drugi zorganizo- na Korabce. Część sportową dla nych zespołów z Korabki oraz pa- lom pomi((dzy pachołkami, wyścigi

Rok 2002: Biesiada?
-tylko no Korobcel

Jarmarku Łowickiego. Niepotrzebnie. W niedzielę, 27 czerwca 2004
roku teren przy kości~le Matki Borej Nieustającej Pomocy wypełnio
ny był po brzegi. Wstępem do bi~
siady w 2004 roku była projekcja
filmu ,,Nigdy w życiu'', na którą
przys:zło kilkaset osób. Film skoń
czył się pned północą. W sobotę
mi((dzy przelotnymi opadami deszczu udało się przeprowadzić kilka
konkurencji sportowych, główna
~biesiady odbyła się zaś w ni~
dzielę. Jak na biesiadę przystało,
były kiełbaski i kaszanki z grilla, napoje, ciasta upieczone przez parafianki oraz tańce. Na scenie głównej
wystąpili Blichowiacy.
Sprzedano ponad I.780 losów,
a zebrane pieniądze znowu pomogły w zorganiwwaniu aktji letniej
w Centrum Młodzieży na Korabce
oraz wyjazdu młodzieży na wakatje do Słodyczek.

Rok 2005:
Sportowo I ludowo

Kolejna Biesiada na Korabce ponownie trwała dwa dni - krócej już
się nie da ,,Biesiadowa machina" nabrała rozpędu i nie da sięjej zatrzymać. Wiele atrakcji przygotowuje
wiele osób. Pierwsz.ego dnia bawiono się na sportowo, drugiego na ludowo. Sobotnią rywalizację sportowąrozpoczęły przedszkolaki. Toc
przeszkód, rzucanie woreczkami do
celu, bieg na 60 metrów itp. Zaraz
potem przewidziane były konkurencje dla uczniów klas od pierwszej do trzeciej. Potem dziewczęta
wcześniej niż kiełbaski.
z gimnazjum grały na przykościel
W cieniu kościoła swoje pięć mi- nym boisku w ringo, chłopcy nut miało kilkanaście gospodyń w piłkę nożną. Pod koniec sobotz całej parafii, które odpowiedziały nich zmagań sportowych odbył się
na apel proboszcza i wzięły udział mecz w siatkówkę starsi - młodzież.
w rninifestiwalu potraw, prezentu- Kolejny raz z rz.ędu wygrała mło
jąc różne smakołyki. Była kiszka, dzież.
prawdziwa szynka z kością, smalec
Niedzielne biesiadowanie rozpoz cebulką, salceson domowego wy- cz.ęło się, można by rzec, już od sarobu, tradycyjne zupy i wiele in- mego rana. Od rana bowiem można
nych. W pobliżu gospodyń swoje było kupić los loterii fantowej, jak
kramiki rozstawiły wycinankarlci, zwykle każdy był wygrywający.
można było obejrzeć robienie garn- Sprzedanych zostało ponad 2 tyków z mokrej gliny przez przedsta- siące losów. Pieniądze zostały przewiciela znanej rodziny gamcaizy - znaczone na ten sam cel, co w ła
Konopczyńskich z Bolimowa. Od tach poprzednich - wakacyjne
samego rana przed kościołem działał wyjazdy i spotkania młodzieży.
dmuchany, gumowy pałac dla naj- ,,Łowickie granie i śpiewanie" ofimłodszych.
cjalnie rozpoczęło się na scenie
Bezpośrednio po bloku sporto- przy kościele dopiero od godziny
Wym rozpocz.ęła się ~ folklory- 17.00 - tego dnia było bardzo gostyczna, potem była msza św. rąco. W tej części wystąpiła mię
i przegląd piosenki religijnej. Wystą- dzy iDDyrni „Kapela Jaśka Szwapiły trzy formacje, w tym jako. rockiego", „Wesołe Nutki Emerypierwsza grupa z parafii na Korab- tów'' oraz młodzież ze szkół na
ce, która zachęcała dzieci do śpi~ Korabce. Andrzej Borek zrobił
wania razem z nimi przebojów Arki wspólne zdjęcie uczestników bieNoego. Biesiada zakończyła się siady. Było grillowanie i... znowu
Apelem Jasnogórskim o godzinie nikomu nie przeszkadzał brakpiwa.
Były dmuchane namioty dla dzieci,
21.30.
z wiatrówki i wiele iDDych
. ZacŻynało brakować czasu na strz.elanie
.
atraktji.
wszystkie atrakcje, dlatego postaTuż przed godziną 19 śpiewająca
nowiono, ~ ,,Biesiada na Korabce
młodzież Korabki zaprezentowała
2004" będzie dwudniowa.
kilka piosenek religijnych poświę
biesiadował, conych pamięci Jana Pawła II. Biesiada zakończyła się mszą świętą w
to
intencji sponsorów i organizatorów.
Organizatorzy czwartej ,,Biesia- Czekamy na następną Biesiadę na
dy na Korabce" martwili się, re jej Korabce.
termin pokrywa się z terminem
(mak)

Rok 2004: Jak
na Korabce ·

Chqśno przekonało się

do Korabki
- tyczyłabym każdej wsi
i każdemu człowiekowi
takiego księdza, jakim jest
ksiądz Wiesław Frelek.
To wspaniały człowiek
i bardzo, bardzo dobry
katecheta. Zdecydowana
większość już się przekonała

do nowej parafii i nowych
księży. Bardzo dobrze na tej
zmianie wyszliśmy - mówi
pani Grażyna Kwiatkowska

z

Chąśna.

P

rzypomnijmy, że Chąśno zostało
dwa lata temu włączone, dekretem biskupa, do parafii na Korabce.
Wcześniej było przypi$ane do dużej parafii katedralnej. Większość mieszkań
ców traktowała tę przynależność jako
około

sporą nobilitację, stąd niechętnie myśla
Łamanie się opłatkiem

podczas wigilii dla osób chorych i samotnych, 18 grudnia 2005 r.

ła o nowej parafii. Część nie chciała zmian

Zproboszczem przy wigilijnym stole
o napewno była inicjaJ.ywaksi{dza. Proboszcz zawsze podpowiada, a my się
włączamy - usłysz.eliśmy od parafian
naKorabcepodczas ostatniej Wigilii dla osób
chorych i samotnych, która odbyła się
w niedzielę 18 grudnia. Wigilie takie organizowane są od początku istnienia parafii,
współorganiz.atorem spotkania jest samorząd osiedla, który finansuje produkty na
potrawy. Zakupy, gotowanie i pieczenie to już zadanie dla Rady Parafialnej. Zaproszenie kierowane jest przy okazji roznoszenia opłatka pm:z członków tej rady. - Mamy

T

orientację, ktojest samotny, a kto potrzebuje
pomocy- i zapraszamy - mówi Teresa Wojda
- Jestem trzeci raz i jestem zachwycona mówi niewidoma Ewa Jaros, od kilku lat
mieszkająca przy ul. Armii Krajowej. Chęt
nie podejmuje z nami rozmowę na temat
swojego proboszcza. - Ks. Frelek jest dla

[rzy. tysiące

parqfian i dla mnie tak dobrym człowiekiem,
jak tata. Naszej rozmówczyni aż trudno
uwierzyć, ż.e ma niewiele ponad 40 lat i taką
mądrość życiową. - Poznałam go, jak chodził po kolędzie. Pytai.jak sobie radzę i czy
niepotrzebujęjakiej.f pomocy. Staram się tej
pomocy nie nadużywać, ale wiem, że to jest
człowiek. na którego mogę liczyć. Mam do
niego zaefanie. Jestem mu za to bardzo
wdzięczna i chciałabym mieć więcej takich
osób na swojfj drodze.
- W naszej dzielnicy zmieniło s~ bardzo
dużo„ od kiedy jest ksiądz probo=. bo on
tro=;; s~ o nas, starszych, o innych ludzi
i o całą parqfię - mówi niepełnosprawny
Emil Ignaczak. NaKorabcemieszka wprawdzie dopiero 4 lata, ale od innych ludzi wie,
jak tu wcześniej było. - Mówi nam, żejeśli
potrzebujemy pomocy. trzeba o tym mówić,
ale potem nieraz on i tak .się sam dopyta,
dowie jak pomóc. Pomaga wielu osobom,

książek

arafia na Korbce może poszczy-

Około 10% księgozbioru to ksiąźkl

cić się, jako jedna z niewielu,
prę:?rue działającą biblioteką.
Rozpoczęła swoją działalność w 2002

o tematyce religijnej, w tym bardzo dobrze zaopatrzony dział o Janie Pawle
li, pozostałe to tak jak w każdej biblio-

P

tece: beletrystyka, literatura piękna, encyklopedie, leksykony,. JestSJXll"O ksią
żek fachowych, poświęconych jednemu działowi, jak stomatologia czy
pszczelarstwo, a 1D za sprawą prz.ekazania prawie całych bi~ przez
~·
jedną zlowickich lekarek i pszczelal2a.
książek, są one uiyWane, ale wwięk- Sąi,.,;,..;t,; dla dzieci, nie l'V"<a"1..,. lektur.,
szości w dobrym stanie - opowiada
"""<t<-"'
..,,..._,.,.,
nam opiekująca się parafialnym księ- ~~=.szkjak~~
gozbiorem Anna Kochanek. Oprócz ""'"'' l::I"'._.'"'''"
niej zaangażowane w działalność biiblioteka ma w tej chwili około
blioteki są także Anna Szymańska,
100 czytelników, w większości
Anna Zaborska i Ewa Zagórowicz trzy
jest 1D mlodzlet. są takte mniej
pierwsze są nauczycielkami naucza.. liczni dorośli. Ws:zyscy są mieszkań
nia początka.vego. ostatnia języka poi- cami dzielnicy. Anna Kochanek skarży
skiego, wszysłl<ie uczą w szkole w Ko- się jednak, że czytelrnl<ów mogłoby być
cierzewie. W bibliotece dyżurują także więcej. Nie pomagają tu nawet zachę
lk::eallstkl. WSzysłkie są parafiankami. .ty księdza proboszcza do odwiedzeWiększa ~ksiątek trafiła na pólki nia biblioteki wygtasz.ane po zakończe
bibliotekiprzekazana przez.księdza Fł9I- niu mszy świętych. w żartach pojawiła
ka- Stara się on zOObywać ksiątki od się nawet propozytja, by księża z padarozyńrow. ~je rotnymi rafii zadawali jako pokutę odwiedzapozyqam;, tylko reli<Jijnymi- mó.vi. nie biblioteki i czytanie znajdujących
Oo para~nej biblioteki trafiła także się w niej książek.
część książek będących w dOOrym slaKsiążkiwypaź.yezać można we wtornie, ale wycofywanych z biblioleł<i w Z&- ' ki, c:zwańki i soboty w godz. 16-19.
spale Szkół nr 3 pr.ey ul. Grunwaldzkiej.
(tb)

roku, z księgozbiorem wynoszącym
ok. tysiąca woluminów. Teraz jest ich
już ponad 3 tys. i ciągle przybywa.
Wszystkie ksiątki, które znajdują
się w bibliotece, zostały przekazane
przez ludzi, biblioteka nie kupuie

B

de

interesuje się nami, można z nim o wszystkim porozmawiać. Lucyna Lewandowska
przeprowadziła się ze Starego Rynku na
Korabkę 8 lat temu. Wcześniej nie znała tej
dzielnicy. Bardzo cieszyła się, ż.e powstaje
tu kościół. O proboszczu wypowiada się
jak najlepiej - Bardzo dużo robi dla dzieci
- Nie znam drugiego takiego księdza, jak
na.sz proboszcz - mówi Józefa Klimkiewicz.
-NaKorabce mieszkam od 17 lat i ~ś tu
się nic nie działo. Teraz dzifje się bardzo
wiele. Ksiądz jest bardzo ludzki, umie naprowadzić na właściwą drogę, można się
z nim spotkać i porozmawiać. Prawdziwy
ksiądz z powołania.
Przytakuje jej Stefania Palos: - Bardzo
lubię naszego księdza, bo jego nie sposób
nie lubić. On się nami interesuje, orientuje
w naszych problemach. Każdy zadowolony
jest z tego, żepowstał tu kośdól i ma takiego
gospodana i pasterza.
(mwk)

,

Swięto
się zmieniają.

z powodu zwykłego, ludzkiego przyzwyczajenia. Nowy proboszcz zdawał
sobie z tego sprawę i nie chciał niczego
narzucać na siłę. - Jak ktoś bardzo chce,
to ksiądz Wiesław nie robi problemów
i może iść do katedry, ale to już chyba
tylko nieliczni podejmują takie decyzje...
- mówi o chrztach, ślubach i innych uroczystościach kościelnych pani Graży
na.
W Chąśnie co niedziela odbywają się
msze święte, a przecież nie ma tam kościoła. Społeczność wiejska we własnym
zakresie zaadaptowała na kaplicę kościelną pomieszczenia po starej remizie
strażackiej obok sklepu spożywczego.
Co niedzielę, o godzinie 11.15, przyjeżdża tam ksiądz -. teraz z parafii na Korabce lub z seminarium Geśli dwaj księża
z Korabki mają inne obowiązki w tym
czasie), wcześniej byli to księża z parafii katedralnej. We wrześniu tego roku
kaplica została kolejny raz gruntownie
wyremontowana za pieniądze uzbierane wśród mieszkańców oraz z funduszy samorządu gminnego. Mieszkańcy

V

Chąśna są dumni

ze swojej kaplicy - temat wiejskiej kaplicy poruszany jest
w wielu rozmowach. W coniedzielnych
mszach świętych uczestnic?ą głównie
mieszkańcy samego Chiiśna, ale zdarza
się, że przyjadą też mieszkańcy okolicznych miejscowości, na przykład Marianki. Zwykle w mszy uczestniczy około
100-120 osób. - Teraz w f..vięta było
wyjątkowo dużo osób, tłok był w kaplicy,
jakiego dawno nie widzieliśmy, ale wi(ldomo, że to z okazji świąt. Do wielu osób
przyjechała rodzina - powiedziała nam
pani Grażyna.
Dzisiaj obydwaj księża z Korabki chodzą u nas w Chąśnie po kolędzie. Właśnie
czekamy na księdza Wiesława albo księ
dza Bogdana - powiedziała nam w ostatni czwartek, 29 grudnia, Marianna Dutkiewicz z Chąśna. - Przepisano nas z ka- .
tedry i trzeba było się przyzwyczaić do
zmiany. Nic w tym złego, chociaż nie wszyscy byli z tego zadowoleni. Ksiądz Wiesław
jednak ma duże doświadczenie i jest bardzo dobrym księdzem oraz dobrym czło
wiekiem i bardzo ładnie potrafi mówić.
Kiedyś, dawno temu, z katedryprzyjeMżał
ksiądz Władysław. On też organizował
spotkania i różne wyjazdy dla in/odzieży powiedziała.

-

Przydał się

nam, rolnikom, okres
w którym można było korzystać z przywilejówprzynależności do obydwóch parafii - tej na Korabce i katedralnej, szczególnie osobom starszym, którym ciężko jest zmieniać przyzwyczajenia.
W tym roku, jeśli dobrze pamiętam, minę
ło już dwa lata od momentu, kiedy na dobre jesteśmy w parafii na Korabce
i wszystko jest w jak największym porząd
ku. Najpierw wiele osób chciało, żeby
Chąśno zostało przy parafii katedralnej,
były na ten temat spory, ale widzę teraz, że
już się chyba większość przekonała do
tego, że dobrzejestprzynależeć do parafii
na Korabce. Nawet z tego tytuh1, że jest
bliżej, a i księża też bardzo porządni powiedział nam radny z Chąśna Krzysztof Miazek.
(mak)
przejściowy,

'l .
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Trzech .n.ro 1 :~~;~ ~
żeby rósł

ak to czasy
W miniony poniedziałek w prognozie
pogody po głównych .Wiadomo-

s

KADRU

a za malo pracuje, i
nam dobrobyt kazał zlikwidować święto Trzech
zczerze, jak ria spowiedzi, wyKróli, a także Wniebowzięcia Najświętznam, że gdy dobrze mi znana
ściach" młoda-i trzeba przyznać, że ładna szej Marii Panny przypadające na
Redakcja Katolicka Telewizji Pol- prezenterka stwierdziła, że wkrótce 15 sierpnia. To ostatnie wybrana już de- skiej do spółki z KatblickąAgencją lnformoże do nas dotrzeć tęgi mróz, nawet mokratycznie władza przywróciła, ale macyjną wymyśliły konkurs na proboszdo minus siedmiu stopni. Pomyślałem so- o Trzech Królach zapomniała. Może dla- cza roku, to miałem mieszane uczucia.
bieodrazu,żekomuna,naktórąprzypa- tego, że sierpień ma u nas wydźwięk Gdyjednakzacząłemczytaćosylwet
dło nie tylko moje dzieciństwo i młodość, polityczny, a styczeń nie. Wracając zaś kach kolejnych laureatów to wątpliwo
ale i kawał dorosłego życia, nie rozpiesz- do owych przymusowych przerw spo- ści mnie opuściły. Bo przecież czynić
czata nas nawet pod tym względem. wodowanych mrozem to do wyjątków dobro też można z różnym zaangażo
Do szkoły przestawało się choezić, gdy należały zimy, w których takich dodatko- waniem. Sam mam zresztą do czynietennometr pokazywał zimniej niż minus wych ferii nie trzeba było ogłaszać. nia, może trochę pobieżnie i powierz- .
dwadzieścia, bo w salach było wtedy A tu teraz słyszę w telewizorze, że mi- chownie, z różnymi osobami duchowtak chłodno, że woź.ny nie mógł nadążyć nus siedem to tęgi mróz! Straszne się nymi z racji mojej działalności w Stowaz dokładaniem węgla do pieca, a poza z nas zrobiły piecuchy. _
rzyszeniu .Parafiada" i Katolickim Stotym węgiel trzeba było oszczędzać,.
warzyszeniu Sportowym Rzeczypo7
bo przydziały nawet dla szkół nie były
Łowiczanin tymczasem na spolłtej. Nie jest moją rolą, ani też nie mam
zbyt hojne. Zakładanie na siebie zimoTrzech Króli ogłosił nazwisko takiego zamiaru, oceniać kapłańskąprawego odzienia też niewiele dawało. Była
kolejnego Łowiczanina Roku cę, ale przecież każdy z nas dobrze wie,
w1ym zarządzaniu przerw jakaś meto- .i jak się dowiaduję, ten zaszczytny tytuł ile dla lokalnej społeczności rnoże zrobić
da, bo grzać się trzeba było w domach przypadł tym razem księdzu Wiesławo- ksiądz - obojętne: proboszcz: czy .tylko"
przy prywatnych, a nie państwowych, wi Frelkowi; proboszczowi z Korabki. wikary _ zaangażowany w sprawy
piecach i kuchniach ogrzewanych pry- Osobiście nie miałem sposobności po- i problemy tej społeczności. Dlatego
watnym, a nie państwowym węglem. znać do tej pory ks. Wiesława, ale mam też z pewnością księdzu Frelkowi taW ten sposób mieliśmy dodatkowe, nie nadzieję, że rychło taka okazja się nada- ki prezent na Trzech Króli nie tylko zroprzewidziane ustawowo, ferie zimowe, rzy. Na razie gratuluję zaszczytu, bo to bił trochę przyjemności, ale też zabo oficjalne zaczynały się wtedy tuż zawsze bardzo miłe, nawet jak się jest pewne zachęcił do dalszej działalności.
przed Bożym Narodzeniem, a kończyły księdzem, który to zawód (czy raczej po- Bo mimo wszystko Kapituła Nagrody
w Trzech Króli, który to dzień był wtedy wołanie) już z definicji zawiera w sobie .Łowiczanina Roku" to nie Trzej Królotakże świętem urzędowym. Ale Gomuł- niesienie ludziorO pomocy, zwłaszcza du- wie i nie rozdaje ani złota, ani mirry, ani
ka uznał, że naród za dużo świętuje, chowej i czynienie wszelkiego dobra.
tym bardziej kadzidła.
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Nowy

W,te

święta

Rambo

zn ow iest na Korclbce
Szopka z żywymi
zwierzętami stała się
już tradycją parafii Matki

Bożej Nieustającej

Pomocy w

Łowiczu.

Rok później do menaktóre towarzyszyły ustawionym
za siatką na dziedzińcu
· kościoła postaciom Dzieciątka, Maryi i Józefa, dołączyły bażanty i egzotyczny jak.
Wraz z lamami, osłem, kucykiem, k'ozą,
owcami i. królikami przywiezione one -zpstały tradycyjnie z cyrku Olimpia w Błoniu
i okolicznych gospodarstw.
ok 2003 to jednak nie tylko szopka
z żywymi zwierzętami, którą tradycyjnie oglądać można było do 6 stycznia
Dzień wcześniej - w niedzielę 5 styczńia,
przy kościele na Korabce pojawili się bowiem trzej królowie na wielbłądach. Tego
dnia przed kościołem trudno było znależ:ć
miejsce do zaparkowania, czy.· nawet miejsce, gdzie można byłoby przystanąć aby
obejrzeć widowisko-obecnana miejscu wydarzenia reporterka Nowego Łowiczanina
żeńi zwierząt,

R

donosiła, że inscenizację oglądały setki.jeśli

lanujemy tala:f. szop~ chociaż trudno
na tym terenie takich zwierząt,
jakie były przy żłóbku - mówił nam w 2000
roku ksiądz Wiesław Frelek, kiedy po raz
pierwszy planował wystawienie na Korabce szopki z żywymi zwiem;_tami. Od tamtego roku, przedsięwzięcie realizowane jest
w każde święta Boż.ego Narodzenia Stanowi wielką atrakcję i jest już tradycjąparafii
na Korabce. Co roku oglądać można ją od
Wigilii, aż do 6 stycznia czyli do Uroczystości Trzech Króli. Korabka przeżywa
wtedy prawdziwe oblężenie wiernych.
W pierwszym roku zwierzęta pochodziły z prywa1nych hodowli z okolic Łowicza,
a takt.ez cyrku z Błonia nieopodal Warszawy i tak jest do dziś. Obok znanych nam
wszystkim zwierników: kucyka, owcy, cię
lęcia, kozy, królików i gołębi, w premierowej szopce znalazła się takt.e lama, sprowadzona ze wspomnianego cyrku. W kolejnych latach menażeria rozrastała się o kolejne, często mocno egzotyczne zwierzaki,
które przyjeżdż.ali oglądać wierni z całego
powiatu łowickiego. - Będzie trzeba je karmić, ale myślę, że to uda nam się zorganizować - mówił nam w roku 2000 ksiądz Frelek, pełen jeszcze wtedy obaw, czy całe, nowatorskie przecież: przedsięwzięcie, się uda.
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szukać

To nie Andy, tylko

Łowicz,

ale lamy

można

u nas

obejrzeć. Oczywiście zimą,

Z czasem dla zwierzaków wybudowano ściół podjechali Kacper, Melchior i Baltazar
drewniane pomieszczenie, w którym spę - tu.ej mędrcy ze Wschodu.
dzają noce, wybieg ogrodzono siatką,
ie da się ukryć, że pomysł z żywą
a ksiądz Frelek zachęcony powodzeniem
szopką chwycił. Już rok później, po
całego przedsięwzięcia, sprowadził nawet debiucie, od 23 grudnia na Brzozową
na Korabkę wielbłądy, na których pod ko- zjeżdżały tłumy ludzi, chcących zobaczyć

N

Warto go naśladować
betonem, ks. LMesław nie od/dadał na kiedy indziej duszpasterstwa, lecz robił to od początku.
Obaj księża byli podzieleni obowiązkami, więc każdy .robił swoje". Na przykład proboszcz bardzo dba o wystrój kościoła. Bardzo zależy mu, aby było w nim czysto i WNSZe
było dużo kwiatów. Ks. Jackowski wspomina, że niektóre
odlMedzają::e go na Korabce osoby, widząc tak dużo ŚWie
żych kwiatów, myślały, że była I komunia święta.
Ks. Jackowski podkreśla, że czuł się fam bardzo dobrze,
bo d1oć formalnie był rezydentem, uczestniczył w życiu parafii w takim stopniu, jakby był wikariuszem, np. chodził do
parafian po kolędzie, a wracając zaś z pracy w kurii na Korzez te cztery lafa, w kościele i w parafii wiele się rabkę czuł, że wraca do domu. - Podzieleni byliśmy obozmieniło. W połowie 2000 roku kościół był już otyn- vńązkami, choć zdarzały się noce nieprzespane, np. jak
kowany wewnątrz, jednak nie było jeszcze posadz- jechaliśmy po konfesjonały. Ponieważ wykonywał je Jan
Fudala, stolarz z Podhala, naleki, podobnie jak w dużej części
żało po nie jechać kilkaset kiler
pomieszczeń w Centrum Mło
metrów w jedną stronę.
dzieży. Na zewnątrz kościoła nie
cegłą,
było kostki, ogrodzenie było peł
s. Jackowski potwierodkładał
ks. Wiesław
ne, betonowe. Największa przedza to. co słyszeliśmy
miana, jaka nastąpiła w tej czę na
od parafian z Korabki
ści miasta to jednak utworzenie
że proboszcz zwykle "rzucał
ąd początku.
robił
wspólnoty parafialnej. Nasz rozhasło". a pozostali się włączają.
mówca przyznaje, że nie potrafi
Tak było np. przy robieniu szopki
tego nazwać. Bardzo duża jest zasługa samych ludzi, z żywymi zwierzętami, przy sprowadzaniu wielbłądów
że tak wiele zrobiono, a jednocześnie - ludzie nie zmie- na uroczystość Trzech Króli, ale też przy układaniu posadznili się. Byli i są gościnni oraz praeowici. - Ludzie uwie- ki, kosti<i przed kościołem i z wieloma innymi inicjatywami.
rzyli, że te budynki mają być nie dla diecezji, ale dla - Zaangażowanie parafian świadczy o tym, jak bardzo
nich - parafią. Ksiądz proboszcz przekonał ich o tym go cenią i dlatego bardzo chcieli, aby z nimi został do konw sposób normalny, nie używając żadnych nadzwyczaj- sekracji kościoła.
nych argumentów. Po prostu pracował, nie oglądał się
- Bardzo wiele przeniosłem do Giżyc w zakresie „styna nikogo, traktował to wszystko jako zwyczajną swoją lu proboszczowania", choć każdy z nas jest inny, więc
posługę, a ludzie się w to włączali.
nie da się przenieść wszystkiego automatycznie - mówi
Zdaniem ks. Tomasza Jackowskiego, ks. Frelek jest ks. Jackowski, wymieniając to, co jest dla niego szczegół·
bardzo pracowitym i gospodarnym proboszczem, choć nie cenne: dbałość o świątynię i kwiaty, dbałość o młodzież,
najważniejszą jest jego duchowość, ciekawa i fascynują alę też o osoby starsze, udzielające się np. w Kółkach
ca. - To właśnie duchowość czyni go takim dobrym cz.Jo.. Różańcowych. No, i biesiady, które są dosk~alym sposo(mwk)
'
wiekiem i napędza jego poczynania. W gonitwie za cegłą, bem integrowania parafii.

Ks. Tomasz Jackowski związany był z parafią Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Łowiczu przez
cztery lata. W 2000 roku przeszedł na Korabkę
z innej łowickiej parafii - Chrystusa Dobrego Pasterza i był tu do 2004 roku, do momentu objęcia obowiązków proboszcza w parafii św. Piotra I Pawła
w Giżycach. Czas spędzony na Korabce wspomina
jako bardzo dobry i błogosławiony. Wiele się nauczył, a proboszcz nie dał mu nigdy odczuć, że jako
rezydent jest „bez parafii". Ttaktowany był tak,
jak gdyby był wikariuszem.
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betoW gonitwie za
nie
nem,
kiedy indziej duszpasterto
stwa, lecz

K

przed

kościołem

przy Brzozowej.

to niecodzienne widowisko. A zwierząt było
jeszcze więcej niż w roku poprzednim:
w zagrodzie znajdowały się dwie lamy, kucyk, osioł, owce, trzy kozy alpejskie, ba:llmty, kurki japonki, gęsi i króliki. Zwierzę
ta zostały przywiezione na Korabkę przez
parafian i pochodziły z prywa1nych hodowli
i wspomnianegojuż cyrku. Frekwencja wiernych nie może dziwić - w porównaniu
z innymi łowickimi szopkami,jakie oglądać
mogliśmy w tamte święta roku 2001,
;j;ywa" szopka z Korabki była czymś rzeczywiście innym. W kościele Chrystusa
Dobrego Pasterza motywem przewodnim
szopki był Jezus na czerwonym sercu,
w kościele świętego Ducha szopka ustawiona
była na tle makiety Nowego Rynku, typOwy, tradycyjny żłóbek zobaczyć można
było w kościele sióstr bernardynek, natomiast w katedIL.e prezentowano figwki ruchome, które jednak z żywymi lamami konkurować nie mogły. W kościele pijarskim
zobaczyć można było nietypową i.nscellizację - Dzieciątko leżało na sianku w ża
glówce, nad którą widniał napis- ~ na
głębię. Wszędzie była jakaś myśl - ale ży
wych zwierząt nie było.

ŁKK

nie tysiące osób, w większość zaopatrzonych w aparaty fotograficzne. Trzej mędr
cy ze Wschodu przyjechali na dwugarbnych,
azjatyckich wielbłądach zwanych baktrianami. Rzecz jasna, zwierzęta wypożyczo
ne zostały z cyrku w Błoniu.
Wielbłądy zostały na zewnątrz kościoła,
gdzie przy szopce, w zgodzie z pozostały
mi zwiernikami, nakarmione zostały sianem.
Trzej mędrcy weszli natomiast do świątyni,
by oddać hołd Jezusowi. Autentyzmu całej
scenie dodawał fukt, iż jeden z mędrców był
autentycznym czarnoskórym Nigeryjczykiem - w tej roli wystąpił Austin Hamlet,
piłkarz łowickiego Pelikana
Wielbłądy przebywały na Korabce do
godziny 13.00-stanowiłyszczególnąatrak
cję dla najmłodszych, którzy siadali na ich
grzbietach. Na koniec na grzbieciewielbląda
siadł takt.e inicjator całego przedsięwzięcia,
osoba bez której opisywane przez nas wydarzenia w ogóle nie miałyby pewnie miejsca - ksiądz Wiesław Frelek.
zopka z żywymi zwierzętami gościła
na Korabce.takt.e rok temu. Czy mogło
być inaczej? Chyba nie, skoro od pięciu lat
w każde święta do kościoła ciągnąprawdzi
we tłumy, nie tylko z Korabki, nie tylko
z Łowicza, ale takt.e z innych, odległych
nieraz miejscowości. Wiele osób rozpoznaje już zwierzaki przywożone z cyrku
w Błoniu, wielu Łowiczan zna dobrze ich
imiona Jak nam opowiadali przed rokiem lamy to Mercedes i Karina, osioł ma na imię ·
Rambo, kuc - Karlik, kozy Wandzia i Bolek,
a na jaka, który w całym zestawie pojawił
się najpóźniej, wszyscy wołają Belka
W 2005 roku żywa szopka zorganizo-..
wana została już po raz szi'>sty. Niby_ sześć
lat nie jest czasem długim i niektórzy powiedzieć mogliby, że prawdziwe tradycje buduje się o wiele dłużej. Może i tak,
tylko że szopka na Korabce wpisała się
tak mocno w życie naszego powiatu, że
właściwie nawet reporterzy NŁ nie wyobrażają sobie numeru ostatniego w starym, Czy
też: pierwszego numeru w nowym roku bez
fotografii Karlika, Wandzi czy Kariny na tle
pobudowanego z czerwonej cegły kościoła
naKorabce.

S

zapioszony na

Trzy razy ks. Wiesław Frelek spotykał się z członkami i sympatykami Łowickiego Klubu Katolickiego
i za każdym razem zapraszał ich na
spotkanie do Centrum Młodzieży.

Korabkę

o Korabce. - Byliśmy zaskoczeni, że tak miody ksiądz, tak krótko jest w Łowiczu. a tak
wiele wie o swoich parąfianach. Nawet gdy
wspominał o pewnych trndnościach, to
mowił o nich z uśmiechem i polecał opatrznośdBożej.

Drugie spotkania z ŁKK połączone było
rezes klubu Jerzy Garczarczyk nie pamięta daty, ale mówi, że mówi, że z projekcją filmu o Ojcu Świętym i zatytuks. Frelka poznał krótko po tym, jak łowane było ,,Jan Paweł II w Watykanie".
ptzyjechałdoLowiczadobudowanegojesz- Ponieważ spotkanie to odbyło się w urzą
cze wów~ kościoła - Dał si{poznaćjako dzonej właśnie po łowicku kawiarence, preczłov.iek bardzo życzli~ p~iębiorczy zesowi (który jest pszczelarzem) bardzo.
i jed11ocz.eśnie bardzo uduchowiony. Nasz · spodobał się ten wystrąj, więc postanowił
rozmówca pamięta, że będąc niegdyś na Ko- wzbogacić go akcesoria pszczelarskie pasurabce z rodziną został oprowadzony przez jące 9o reszty dzbanów i cepów - kapelusz
proboszcza po powstającym ośrodku. pszczelarski i podkurzacz.
W trzecim spotkaniu, oprócz członków
Ks. Frelek wyjaśniał, co gdzie będzie i jak
będzie wyglądać - łącznie z sufitem kościo- ŁKK. udział brała młodzież, a jego celem
było m.in. zachęcenie parafian z różnych
la. Nie narzekał, że czeka go dużo pracy.
Tematem pierwszego spotkania z ŁKK miejsc diecezji do tworzenia oddziałów
było tworzenie środowiska powstającej pa- łowickiego klubu. Na razie oddziały takie
(mwk)
rafii. Ks. Frelek mówił na nim właśnie jednak nie powstały.
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Pielgrzymi oswoim przewodniku
Ksiądz Wiesław Frelek został
przewodnikiem najstarszej w Polsce, majowej pieszej pielgrzymki
łowickiej na Jasną Górę w 2001
roku. Pielgrzymi twierdzą, że od tego czasu wiele zmieniło się na lepsze. Pielgrzymka odżyła. Ksiądz
Frelek wprowadził udogodnienia
organizacyjne, ale przede wszystkim jest przewodnikiem duchowym rozmodlonych wędrowców.

więcej-dodaje.

P

sifl!lzFrelekt.oksifl!lzdladucha.Jego
w serce - mówi
. Ewa ~ka z Kiernozi, ucz.estniczka pielgrzymki łowickiej. W majowej pielgrzymce na Jasną Górę idą przeważnie ludzie dorośli, dojrnili, któizy idą po t.o, aby
się modlić, a nie pot.o, by sprawdzić się pod
\vzględem fizycznym w marszu. - &ifl!lz
WieYław pomaga nam pokonać trudną trasę, pod=s której dziennie mamy do pokonania ki.lkadziesią! ki.lometrów. Potrafi przyciągnąć do siebie ludzi, sam zaś emanuje
radością. Nie okazuje zmęczenia i przy nim
sllę go nie odczuwa - mówi pani Ewa Podejrzewa ona, żet.o dzięki niemu co roku w
pielgrzymce idzie więcej wiernych.
Elżbieta Tomaszkiewicz z Osieka była
jużtrzyrazynamajowej pieszej pielgrzymce
do Częstochowy. - Podczas wędrówki. jestemskupiona na własnychpnemyśleniach, W łowickim kapeluszu ksiądz Wiesław Frelek wraz z jubileuszową 350.
ale również doświadczy/am, :le słowa ksllę na Jasną Górę. Rok 2005. tródło: KAI.
dza Wiesława leczą ducha pielgrzymów mówi.
Podobnie odbiera postać księdza Frelka, 20-letnia Dorota Woźniak. - Moja siostra była wcześniej na pielgrzymce do Czę
stochowy i nie mU.Zła tak pozytywnych wrażeń jak ja - opowiada Dorota. Podczas
swojej wędrówki wsłuchiwała się w sło
wa księdza Frelka podczas homilii czy
wieczornych apelów. - Każdemu wydaje
się, że ksiądz mówi prosto do niego - dodaje. Młoda pątniczka zaobserwowała,
że ks. Wiesław pizyciąga ludzi do siebie,
nie tylko w aspekcie metafizycznym.
Kiedy ksiądz Wiesław idzie na czele pielgrzymki, tam gromadzi się większość ludzi, kiedy przesuwa się na tył - tam dla
odmiany robi się tłok.

K

słowa trąfiająprosto

Ksiądz

na przerwę wakacyjną. Na czym polega- Na Jasną Górę wchodzimy
wpełnej łowickiej gali. Pned ki.lkoma laty
na czele szło dziesięć osób w strojach ło
wickich, teraz jest przeszło 100. Cały tydzień pielgrzymowania to tydzień rekolekcji, które prowadzi głównie ksiądz Frelek - podkreśla najważniejsze zmiany
Waldemar Wojciechowski. O księdzu Frelku mówi, że to wspaniały człowiek i kaznodzieja. - Oby takich księży było jak naj-

ją zmiany?

pieszą

pielgrzymka

łowicką.

wchodzi

R

ruiny powiat.owy Waldemar Wojciechowski wyruszył po raz pierwszy
na trasę majowej pielgrzymki
do Częstochowy w 1984 roku. Zaobserwował, że od kiedy ks. Frelek jest przewodnikiem pielgrzymki, zaszły kolosalne zmiany zarówno w aspekcie duchowym,jak i organizacyjnym. Ostatnio stopniowo na Jasną Górę w maju wybiera się
coraz więcej pątników, nie brakuje też
młodzieży, dla której dogodniejszy jest
co prawda termin sierpniowy ze względu

o raz pierwszyposzedłem z pielgrzymką łowicką do Częstochowy, kiedy
miałem 27 lat - wspomina 70-letni
już dziś Stanisław Płacheta. Lubi podejść
do księdza Wiesława i zamienić z nim parę
słów. - Człowiek jak koło niego ~ie, to
musi podejść i porozmawiać. Coś do niego ciągnie - zwierza się pan Stanisław.
Podziwia księdza za to, że daje po sobie
poznać zmęczenia, zawsze jest radosny
i miły dla wszystkich. Nigdy nie odpoczywa, nie wsiada do samochodu, idzie
z innymi pątnikami. - 'Za tojego dobre serce
i wspaniałe słowa modlitwy ludzie są mu
wdzięczni - dodaje.
- Nie ma co porównywać pielgrzymowania z księdzem Frelkiem z tym co było przedtem - mówi Lucyna Brzózka, która pieszo
na Jasną Górę poszła jllż 21 razy. Do
2001 roku przewodnikiem pielgrzymki
była osoba świecka, do księdza Wiesława
pielgrzymi mają ogromne zaufanie. Według pani Lucyny bardzo ważne jest to,
że można się zwrócić do księdza z każ
dym problemem. - Prowadzi bardzo pięk
ne modlitwy. Pielgrzymi są dzięki temu
lepiej przygotowani pod względem duchowym do wejścia na Jasną Górę - mówi.
Ale to nie wszystko. Poprawiła się też
strona organizacyjna wędrówki . Po drodze
zamówione są noclegi w szkołach, wcześniej pielgrzymi szukali noclegów wyłącz
nie na własną rękę. Powrót z Częstocho
wy do Łowicza odbywa się autokarami.
Pielgrzymi nie muszą martwić- się o pociągi, czy godziny odjazdów autobusów
PKS. - Kiedy widzi, że jesteśmy już zmę
czenie woła: „ "Vie dawać się, będzie dobrze" - przypomina słowa księdza pani
Lucyna
(eb)

koordynator

Ks. Wiesław Frelek jest w die- dziliśmy go piąty raz., po raz pierwszy po'
cezji łowickiej koordynatorem śmierci Jana I!awłall.
Dnia Papieskiego, arganizowaneDzień Papieski to okazja do wspólnej
go co roku, w październikową modlitwy, głoszenia nauk Papieża Polaka,
niedzielę, najbliższą rocimicy wsłuchania się w jego poezję i modlitwy. To
wyboru kardynała Karola Wojty- również dzień kwesty publicznej na styły na Ojca Świętego.
pendia dla zdolnych dzieci, które pizyznaje

a kończą bieg - PIZY pomniku Ojca Święte.
go na Starym Rynku. Jak pisaliśmy na naszych łamach w 2002 roku, przed I biegiem
„Entuzjastycznie przywitany został ks. Frelek, który na biegprzyjechal w dresie i wzią_ł
w nim udział". Księdza koordynatora nie
zabrakło na linii startu także w kolejnych
FundacjaDziełoNowego Tysiąclecia.
latach. Zawsze z uśmiechem zachęcał
Jednymzestałychelernentóws1ałsięBieg wszystkich do startu.
zień Papieski po raz pierwszy
przeżywaliśmy 14 października Papieski, którego uczestnicy startują na boDo organizowania Dnia Papieskiego włą
w 200 l roku pod hasłem ,,Dziel- isku Szkoły Podstawowej m 7, w miejscu czająsięsamorz.ą!lmiejski,atakżełowickie
my się miłością". W ubiegłym roku obcho- papieskiej celebry 14 czerwca 1999 roku, szkoły, zwłaszcza Szkoła Podstawowa
m 3, której patronem jest Kato! Wojtyła,
Szkoła Podstawowa nr 7, której patronem
jest Jan Paweł Il, a także szkoły pijarskie.
Rolą koordynatora jest więc dobre PIZYgot.owania tego dnia, »by w jego hannonogramie jak najlepiej zaplanować to, co jest zorganizowane.
Kolejnym stałym elementem Dnia Papieskiego jest.konkurs recytatorski dla gimnazjalistów, w którym rokrocznie bierze udział
od 100 do 200 osób. Ponadto w 2004 roku
niezapomnianą atrakcją był koncert zespołu
Arka Noego na Starym Rynku i wykonane
zdjęcia łowicwi, które wysłano papieżowi.
W 2005 roku po raz pierwszy odbyły się
konferencje tematyczne, których pomysło
dawcą był biskup łowicki Andrzej Dziuba.
Ich tematem było hasło tamtego dnia ,,Jan
Paweł Il - Orędownik Prawdy''.
(mwk)
Bieg Papieski. Rok 2005.

D

Z pielgrzymką Kół Żywego Różańca przed Ostrą Bramą w Wilnie. Rok 2004.

Wintencii opiekunów zwierząt
Parafia na Korabce jest bodajże
jedynym miejscem na Ziemi Łowic
kiej, gdzie odprawiane były msze
św. z udziałem zwierząt -w intencji
ich opiekunów. Inicjatorką tych
mszy św. było Łowickie Stowarzyszenie Miłośników Zwierząt.

o raz pierwszy takie nabożeństwo polowe odprawione zostało 6 paź.dzier
nika 2002 roku, z okazji olxhodzonego wówcms Światowego Tygodnia Ochrony Zwierząt, jak również uroczystości
św. Franciszka, która w Kościele obchodzona jest 4 października. Na nabożeństwo
wierni PIZYChodzili z psami, kotami, cho-

P

roikiem i psz.czolą. Msze z udziałem zwierzątodbyłysięnaKorał1cerównieżw dwóch

kolejnych latach. W 200)roku st.owaizyszenie nie prosiło o to ks. Frelka, ponieważ
obawiano się o pogodę. Rok wcześniej deszczowa aura sprawiła, że na·tę mszę św. nie
pizyszło zbyt wiele osób. - Na pewno tego
nie zapnepaścimy- deklaruje prezes stowaizyszenia Grażyna Wołynik. - Proboszcz
z Korabki. chętnie nas przyją!, choć pned
pierwSUI mszą św. móWił, że wcześniej taki.ego nabożeństwa jeszcze nie odprawiał.
Otoczenie kościoła jest bardzo sprzyjające,
a obok kościoła też są zwierzęta - rybki
w oczku wodnym i owieczki PIZY swpce.
(mwk)
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Człowiek ·nieustaiqcei

poniocy

o była oddolna inicjatywa. Bardzo
mnie to ucieszyło, bo pokazało, że to,
co wspólnie robimy, ma sens - wspomina dziś ks. Wiesław. Tak narodził się
zwyczaj zbiórek na cele parafii przeprowadzanych w różnych zakątkach parafii. Tak: parafii, bo w dniu 27 czeiwca
2000 roku biskup Alojzy Orszulik ogło
sił parafię na Korabce. Na prośbę ks.
Frelka i mieszkańców - pod wezwaniem
Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

T

t

ODESZLI OD NAS

(23.12.2005 r. - 2.01.2006 r.)

22·grudnia: Zuzanna Redisz, I. 73. Domaniewice; 23 grudnia: Anastazja Górczyńska, I. 80, Ostrów; 24 grudnia: Franciszek Roliński, I. 71,
Łowicz; Natalia Wielec, I. 72, Wola Zbrożkowa; Ryszard Kłos, 1. 55, Głowno ;
25 grudzień: Zofia Moszczyńska, I. 84, Wola Błędowa; 26 grudnia: Euzebiusz
Lisowski, 1. 76; Urszula Tomczak, I. 80, Wyskoki; 28 grudnia: Czesław Kosiorek, I. 55; Stefan Nowicki, 1. 76, Bratoszewice; 29 grudnia: Marianna Kotary,
I. 86; Marian Wojda, I. 76, Łowicz; Marianna Hemka, I. 69, Głowno; 30 grudnia:
Katarzyna Szczepańska, I. 83; 31 grudnia: Jan Miśkiewicz, I. "76, Lipa;
1 stycznia: Zofia Szwarocka, I. 68; Alicja Karczewska, I. 76; Jadwiga Długołęc
ka, I. 91, Głowno; 2 styeznia: Jan Banaszkiewicz, I. 76.

. Wyrazy głębokiego współczucia
JULII SZYMANIK z powodu śmierci

Frelek opowiadając
nazwisk, ale prosi, by ich w tekście nie wymieniać. Mówi z naciskiem,
że ludzi zaangażowanych w pracę dla
parafii jest tak wielu, że czy wymieni
nazwisk pięć, dziesięć, dwadzieścia czy
więcej , zawsze będzie niebezpieczeń
stwo, że kogoś pominie i sprawi tym przykrość. - Mogę ich prosić o pomoc o każ
dej porze dnia i nocy- mówi. Dlatego chce
za współpracę dziękować wszystkim Na budowie .kościoła pracow~no o każdej porze roku, jeśli temperatury
ale nie irrńennie. W końcu parafia to wspólpozwalały, także zimą. To zdjęcie wykonaliśmy w lutym roku 2001.
nota.

BRATA

Ksiądz Wiesław

używa

Praca z ludźmi to dla księdza Frelka
3k funkcjonuje ta wspólnota, stwortona wielkim staraniem księdza realizowanie powołania do ojcostwa - bo
Frel-ka, czym przyciąga i zachwy- niedobrze, gdy ksiądz wyzbyty jest uczuć
ca, czym sprawia, że członkowie Kapi- ojcowskich. - Trzeba polecać ludzi w motuły Tytułu 4>wiczanina Roku zdecydo- d/itwie- wtedy tworzy się z nimi Więź- mówi
wali się przyznać ten tytuł za rok 2005 proboszcz. - Ale parafia to tak:że miejsce
właśnie księdzu Frelkowi - piszemy odpoczynku, spotkania z drugim czlowie/<iem, zaradzenia jego problemom. Modliw ~lku artykułach na stronach 7-14.
A sam laureat? Jak przeżywa swoje twa nie może być odłączona od życia, Chrykapłaństwo i swoje zaangażowanie stus proponuje wszak sposób na życie. Me
w życie parafii w mieście, do którego bał można przesypiać dnia, trzeba go dobrze
się kiedyś być wysłanym? _ Ksiądz sam ~korzystać._ Znutczenie zawsze ~e,_ ale
w parafii nic nie zrobi, jeżeli nie będzie. me wo!no się od, razu -~~ac.. ZYJesz,
miał przy sobie ludzi - uważa. - Nie l'I'.)'- Pan Bog chce cos zrobzc przez c1eb1e.
I jeszcze takie zdanie z naszej wieczorobrażam sobie, by działać w pojedynkę,
nie wyobrażam sobie jak można fankqo- nej rozmowy z księdzem, zdanie doty- .
nować w parafii nie mając przy sobie żad- czące wspomnianego zmęczenia: - W każnej wspólnoty. Parafia winna być właśnie dej parafiijest dobra siłownia. To miejsce
wspólnotą wspólnot.. Czuję na przykład przed tab"ernakulum. Pan Bóg zawsze da
moc modlitwy różańcowej - koła Żywego siłę. Tylko gdy ścieżka do tego miejsca
Różańca to jest błogosławieństwo dla każ- zarośnie, to siły nie będzie.
ej siły szcżególnie potrzeba było księdej parafii. Na Korabce jest 5 takich kół,
dzu Frelkowi w czerwcu tego roku,
w tym jedno w Chąśnie, a każde zrzesza
gdy grupa parafian, usłyszawszy
po 20 osób. Obok tego są lektorzy, ministranci, oaza, Katolickie Stowarzyszenie pogłoskę, że ma być on przeniesiony do
Młodzieży, schola, parafialny zespół • pracy w innej parafii, zaczęła protestoCaritas, no i Rada Parafialna, składająca wać i prosić biskupa o zmianę planów.
. się z ludzi najbardziej proboszczowi po- Czuł sĘjak między młotem a kowadłem.
Chciał być w pełni posłuszny biskupowi
magających.

J

T

i był - a z drugiej strony, gdy go ludzie
pytali, czy chce odejść, nie mógł im odpowiedzieć, że chce, bo po ludzku wolał
zostać na tym miejscu do czasu planowanej obecnie na 2007 rok konsekracji kościoła, w którego zaistnienie włożył tyle
pracy. - Biskup, którego szanuję absolutnie - a z drugiej strony ludzie, których też
szanuję i kocham -. wspomina ten trudny
czas. Dał jednak p'rzykład pełnego posłu
szeństwa, a ostatecznie biskup Andrzej
Dziuba zadecydował, że pozostawi go
jeszcze w tym miejscu.
eraz został Łowiczaninem Roku 2005
i będzie musiał sobie poradzić z rozgłosem, jaki z tym się wiąże. Ale na
to już wpływu nie ma żadnego. Kapituła
była swej decyzji pewna, już w ubiegłym
roku był zresztą jednym z najpoważniej
szych kandydatów do wyróżnienia. Doceniono to wszystko, co przez minione
1ata już dla swej parafii zrobił, robiąc to
pośrednio także dla całego Łowicza .
Ksiądz Wiesław Frelek przekonał się, ile
prawdy było w ostrzeżeniach, jacy są
Łowiczanie: że wiedzą czego chcą. Jak
kogoś chcą wyrózjlić, to po prostu to zrobią. Nawet, gdy on nie lubi rozgłosu.
Wojciech Waligórski

T

składają:

rodziny Szymaników i Warackich

SERDĘCZNE PODZIĘKOWANIA
wszystkim mieszkańcom wsi Zabostów Mały,.
rodzinie, sąsiadom, znajomym,
przyjaciołom z Armii Krajowej, ·
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze mojego męża

Ś.P.

WUDYSUWA SZYMANIU
żona

R-105

z

składa
rodziną

PODZIĘKOWANIA
dr SYLWESTROWI TWORKOWI
i pielęgniarce ANNIE WÓJCIK
za wsparcie i opiekę w czasie choroby mojego męża

SERDECZNE

Ś.P.

WUDYSUWA SZYMANIKA
żona

R-103

Wyrazy

z

składa
rodziną

głębokiego współczucia

JULII SZYMANIK z powodu śmierci

•

M'ZA

R-104

składa

rodzina

Rodzinie, sąsiadom, znajomym oraz wszystkim,
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze naszego brata

ś.•• MIECIYStAWA PODS~DKA
SERDECZNE

PODZIĘKOWANIA
składają

R-95

Wylewanie betonowej posadzki_w kościele. Luty 2001.

Jesienrta Parafiada przy kościele. Październik 1999.

siostry z rodzinami

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - REKLAMA -

LEWSKA
D
H.IH SKRZJ·
I f''J1i!t.t.il
;i,•• 4i :f;i. f;i
ą

:łn-.:te

ul. Łowicka 7111 tel. (0-42) 710-71-90, 719-30-24 "(czynne całą dobę)
ZGIERZ, u!. Parzęczewska 6, tel. (0-42) 717-00-00 (czynny całą dobę)
ŁÓDZ, tel. (0-42) 672-33-33, 672-30-27 (czynne całą dobę)

GŁOWNO,

• ZAŁATWIAMY FORMALNOŚCI WZUS.
• WYPŁACAMY ZASIŁEK ZUS
•KREMACJE
Kawiarenka w pomieszczeniach przy kościele. Paź- Uroczystość Objawienia Pańskiego - przybycie trzech
·
króli na Korabkę. Styczeń 2003.
·
dziernik 2000.

• przewóz osób nnarłych do chłodni
• przewozy międzynarodowe
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Burmistrz nie Wydał
pieczqtki prze•odniczqcem u
nteresujący przykład postępowa
nia burmistrza Łowicza Ryszarda Budzałka wobec przewodniczą
cego Rady Miejskiej Krzysztofa Kalińskiego ujawnił na ostatniej sesji
Rady Miejskiej ten ostatni. Kilka dni
wcześniej wystosował do burmistrza pismo z żądaniem wyjaśnień
na sesji. Podczas obrad zapytał, cz.y
uzyska odpowiedź. Gdy burmistrz
odparł, że odpowie pisemnie, Kaliński odcz.ytał zgromadzonym treść
swego pisma. W konsekwencji burmistrz również odczytał swą odpowiedź, w której ostatecznie przeprosił przewodniczącego. Poniżej przedrukowujemy w pełnym brzmieniu
oba pisma.

I

la wyjaśnienia dodajmy, że radny Dariusz Mroczek od 11 lat
jeździ do Solecznik organizując pomoc dla tamtejszych PolaKów, nie
biorąc za to środków z miejskiej pieniędzy. Tym razem, jadąc z Haliną
Pietrzak, zamierzali diety przeznaczyć na pokrycie kosztów benzyny
(samochód z kierowcą ofiarował zaprzyjażniony przedsiębiorca) i na
Dom Dziecka w Solecznikach, do
którego się udawali. Komentując to
zdarzenie na sesji przewodniczący
Kaliński podkreślił, że dotknięte postępowaniem burmistrza zostało
stanowisko przewodniczącego
Rady Miejskiej.Zaznaczył też, że jeśli on występuje publicznie, to już
od około roku kupuje np. kwiaty
z własnych pieniędzy, wykorzystując
na ten cel dietę przewodniczącego.
Budżet Rady Miejskiej nie jest natomiast od dawna wykorzystywany
w całości.
(wal)

D

Przewodniczqcy Rady
Mieisklei do burmistrza
Zwracam się do Pana z żądaniem niena najbliższej
sesji Rady Miejskiej w Łowiczu, w dniu
29 grudnia 2Q05 roku, skandalicznej syzwłocznego wyjaśnienia

tuacji, jaka zaistniała na
skutek oczywistego przekroczenia przez Pana ·
uprawnień.

Na ręce Przewodniczą
cego Rady Miejskiej wpły
nęło dnia 30 listopada 2005
roku zaproszenie do przyjazdu do Solecznik od zastępcy mera rejonu Solecznickiego Pana Zdzisława Palewicza.
Dnia 1 grudnia 2005 roku zwróciłem
się do Pana z prośbą o zgodę na pokrycie kosztów delegacji dla dwojga Radnych, którzy pojechali w dniach 3-5 grudnia do Solecznik na Litwę. Zawieźli tam
dary od mieszkańców Łowicza dla Polskiego Domu Dziecka.
Pan w obecności Radnego Dariusza
Mroczka kwestionował to zaproszenie.
Przypomniałem Panu, że nigdy nie podważałem sensu Pana różnych delegacji,
w tym dwóch zagranicznych do Montoire (samolotem) i do Solecznik (samochodem). Zawsze też zgadzałem się na
proponowane przez Pana delegacje Radnych - do Montoire, Colditz, Solecznik
i podpisywałem je bez żadnych zastrzeżeń.

Pąn na moją prośbę o

delegacje odpowiedział odmownie. Wtedy stwierdziłem, że chodzi przecież o tak małą kwotę, około 600 złotych za dwie delegacje
i że wystawię delegacje Radnym, nawet
jeżeli Pan nie wyraża zgody na wypła
cenie im zwrotu kosztów podróży i nie
zostaną one wypłacone.
Radni Halina Pietrzak i Dariusz Mroczek mieli tam reprezentować Radę Miejską Łowicza.
Następnego dnia, 2 grudnia rano, o g~

dzinie 9.30

byłem

w Biurze Rady i podruki delegacji, ale ich nie otrzymałem. Dowiedziałem się również od Pani K.ardja:
lik i Pani Alicji Dutkiewicz, że Burmistrz
zabronił używania przeze mnie pieczę
ci Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Działo się to w obecności pracownika
Urzędu Miasta Pana Roberta Stania. _
Zgodnie z art. 25 ust. 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
prosiłem P.anią Jadwigę Kardjalik o

(Dz. U. z2001 r. Nr 142,poz.
1591 ze zm.) na zasadach
określonych przez radę gminy radnemu prz)'sługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych. Definicję

podróży służbowej
określa

§

radnego

r rozporządzenia

Ministra Spraw Wewnętrz
nych i Administracji z dnia
31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. z 2000 r., Nr 66, poz. 800 ze
zm.) stanowiący, iż podróżą służbową
jest wykonywanie przez radnego zadania mającego bezpośredni związek z wykonywaniem mandatu, określonego
przez przewodniczącego rady gminy,
poza miejscowością, w której znajduje
się siedziba rady. § 2 tegoż rozporzą
dzenia stanowi natomiast, iż termin
i miejsce wykonywania zadania oraz
miejscowość rozpoczęcia i zakończenia
podróży służbowej określa przewodniczący rady gminy w poleceniu wyjazdu
służbowego. Inne przepisy cytowanego rozporządzenia okreśiają szczegóło
we uprawnienia przewodniczącego rady
gminy w zakresie podróży służbowych
radnych.
Zgodnie ze swoim uprawnieniem wynikającym z tego przepisu chciałem wydać Radnym Halinie Pietrzak i Dariuszowi Mroczkowi polecenia wyjazdu
służbowego. Pan jednak uniemożliwił mi
realizację moich uprawnień wydając
pracownikom Biura Rady Miejskiej
zakaz udostępnienia mi urzędowej
pieczęci Przewodniczącego Rady
Miejskiej.
Zostałem przez Pana tym samym publicznie ośmieszony.
Uważam, że sytuacja ta miała: bezprecedensowy w skali kraju i całkowicie
bezprawny charakter.
Przypominam, że zgodnie z art. 1 la
ust. 1 cytowanej ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym rada
gminy i burmistrz są dwoma odrębnymi
organami gminy. Zgodnie natomiast z art.
18a ust. 1 tejże ustawy to rada gminy

kontroluje działalność burmistrza, a nie
na odwrót. Zgodnie z art. 19 ust. 1 i 2
ustawy zadanie organizowania pracy
rady gminy należy do jej przewodniczą
cego, a nie do burmistrza.
Co za tym idzie - uzurpowanie sobie
przez Pana uprawnienia do decydowania poprzez stworzenie faktów dokonanych o tym, jakie decyzje podjąć mogę
jako Przewodniczący Rady Miejskiej
Łowicza w zakresie organizowania jej
pracy jest całkowicie bezpodstawne
i stanowiło w mojej ocenie oczywiste
przekroczenie przez Pana uprawnień
Burmistrza i naruszenie kompetencji
Rady.
W związku z tym oczekuję od Pana
przedstawienia na najbliższej sesji Rady
Miejskiej Łowicza wyjaśnień powyż
szej sytuacji.
Pismo, o którym informowałem Pana
Burmistrza przed rozmową, załączam
w kserokopii.
Z powriżaniem
Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Jan Kaliński

„„•.•„.
..,_.1trz

W odpowiedzi na pismo
z dnia 27.12.2005r. wyjaśniam, że w dniu 1 grudnia
-2005r. zwrócił się Pan do
mnie o wystawienie delegacji
do Solecznik dla grupy radnych z Radnym Dariuszem
Mroczkiem na czele nie określając ilości osób wyjeżdża
jących ani kwoty niezbędnej
na pokrycie kosztów transportu, noclegu i wyżywienia.
W związku z tym, że nie ma zabezpieczonych odpowiednich środków
w rozdziale 7 5022 ,,Rada Miasta" w paragrafie 4420 „Podróże służbowe zagraniczne" odmówiłem wystawienia i po-

krycia kosztów tej delegacji ponieważ
wszelkie wydatki muszą być dokonywane zgodnie z planem finansowym.
Według ustawy o samorządzie gminnym
art. 60 ust.2 pkt 1 burmistrzowi gminy
przysługuje wyłączne prawo do zacią
gania zobowiązań mających pokrycie
w ustalonych w uchwale budżetowej
kwotach wydatków.
Poleciłem moim pracownikom, aby
nie wystawiali takiej delegacji chcąc uniknąć sytuacji zaciągnięcia zobowiązania,
na które nie ma pokrycia w budżecie, co
skutkowałoby naruszeniem dyscypliny
budżetowej (art. 11 i 15 ustawy z dnia
17 grudnia 2004 o odpowiedzialności za
naruszenie dyscypliny finansów publicznych).
Nie było moją intencją zabraniania
Panu używania pieczęci Przewodniczą
cego Rady Miejskiej. Wystąpiło niezrozumienie mojego polecenia, za co przepraszam. Szkoda, że w momencie wystąpienia takiej okoliczności nie skontaktował się Pan osobiście ze mną w tej
sprawie w celu jej bieżącego v.iyjaśnie
nia.
Dziwi mnie tylko fakt, że w niecałe
dwa tygodnie po prywatnym wyjeździe
Pana D. Mroczka na Litwę (10/11/05)
przychodzi na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łowiczu zaproszenie nadane faksem 22/11/05
do złożenia wizyty w Solecznikach wysłane przez
Zastępcę Mera Rejonu Solecznickiego Zdzisława Palewicza. Jak mnie poinformował w rozmowie telefonicznej Mer Rejonu Solecznickiego Leonard Talmond, zaproszenia do wszystkich gości zagranicznych podpisuje osobiście, a zastępca jego zaproszenie takie
mógł wysłać tylko prywatnie.
Burmistrz
Ryszard Budzałek

Jak bardzo zmieni się park wSannikach
Klomby z różami, muszla koncertowa, korty tenisowe, boiska do
gry w kometkę i do piłki nożnej,
miejsce na ognisko i grilla - to mię
dzy innymi przewiduje plan rewaloryzacji parku w Sannikach, który będzie zrealizowany w najbliż
szych latach.

ścią Pałacu w Sannikach - instytucji kultury, która propagować będzie twórczość Fryderyka Chopina

P

Podświetlone zostaną: pałac, główna aleja
kasztmowa, aleja grabowa i muszla koncertowa, cały pmk będzie monitorowany.
Szacunkowy koszt rewalmyzacji park.u
w Sannikach wyniesie około 2,3 - 2,5 milionów złotych. Prace planowane są równole- PRZV OPŁATKU, PRZY KOLĘDZIE.' Dziecięcy zespół nBoczki Chełmoń
gle z pracami remontowo-modemi2.acyjny- skie" śpiewał i grał kolędy, proboszcz miejscowej parafii ks. Jan Janik
mi w pałacu, czyli w latach 2007-2009. poprowadził modlitwę a wójt Grzegorz Stefański przeczytał z Ewangelii
W tym roku przygotowane będzie stu- św. Mateusza rodowód Jeżusa Chrystusa podczas opłatkowego spotkadium wykonalności potrzebne do starań nia, które odbyło się w środę 28 grudnia w Kocierzewie. W spotkaniu
dów praktycznych (konieczność czyszcze- o pieniądze z UE. Zespół parkowo-pała brali udział radni i sołtysi, a ta.kże pracownicy urzędu gminy, ośrodka
nia i filtrowania wody) nie będzie w nim cowy w pełnej krasie będzie można zo- pomocy społecznej i ośrodka kultury. Składano sobie noworoczne ży
(mwk)
_(mwk) czenia zdrowia i pomyślności, przełamując się opłatkiem.
lustra wody. Niecka obsadzona zostanie ro- baczyć w 201 Oroku.

Autorkązmian,jakieobecnieczekająsan

nicki park, jest Dorota Pape, projektantka

z Piasecma pod Warszawą
Do park.u wejść będzie można jedną z 5
bram, przy czym zachowana będzie oczywiście brama główna Od strony zagajnika
ark ma powierz.chnię około 10 ha, powstanie parking dla czterech autobusów.
z czego ok. 6 ha to r:oefi; :raby1kowa, W dwóch miejscach ustawione będą stróktóra rozciąga się od ulicy W3ISZ11w- żówki. Uzupełnione zostanie też ogrodzeski~j aż za pałac. Nie będzie to pierwsza nie park.u, które jest bardzo zniszczone. Usurewaloryzacja sannickiego park.u, który za- nięte zostaną niektóre drzewa - samosie.Jló,
łożony wstał około roku 1910 przez :ma- planowane sąnasadz.eniaróżnych gatunków
negoówczesnego{X"OjektantaStanislawaCe- krzewów. Dookoła pałacu i przed głównym
lichowskiego - dziś powiedziehbyśmy ar- wejściem do niego powstaną różaneczniki,
chitekta zieleni. Są przesłanki świadczące przebudowana zostanie dawna fosa z wodą.
o. tym, że ponad 100 lat temu powstawał Nadal będzie to zagłębienie, ale ze wzglę
na bazie parku barokowego. Obecnie planowana rewaloryzacja będzie przystosowaniem go do nowej funkcji - bycia czę-

ślinnością kojanącą się z wodną,

a na wy-

spę prowadzić będzie

mostek.
Za pałacem powstanie zadaszona muszla koncertowa oraz miejsca siedzące dla250
osób. W tej C7.ęśei park.u przygotowane zostanie miejsce na pikniki, ogniska i grill. Od
strony Mocanewa powstaną 2 korty tenisowe, 2 boiska do gry w kometkę i nieco
mniejsze niż standardowe boisko piłkarskie.

17

,

5.01.2006 r.

by nieletnie, które popełniły czyn karalny
albo wykazują demoralizujące zachowanie.
Na przykład kiedy dana osoba zobowiązuje
się do leczenia odwykowego, kurator ma być
tym, który zmotywuje ją do wytrwania
w powziętej decyzji.

MOTYWOWAC DO POPUWY K
Ogłoszenie

o naborze na spokuratorów sądowych,
pojawiło się w okresie wakacji na
łamach Nowego Łowiczanina.
W odpowiedzi na nie .zgłosiło się
kilkanaście osób, z których nie
wszyscy spełniali jednak szczegółowe wymagania. Przyjęto ośmio
ro kandydatów, którzy przez ostatnie miesiące zdążyli już nawiązać
współpracę z kuratorami zawQdowymi i poznać środowisko, w którym przyszło im pracować.
łecznych

a początku grudnia te wlaśnie osoby
wysłane zostaną na szkolenie na temat przemocy. O tym &acz.ego łowicki sąd
po raz piei.wszy zdecydował się szukać kuratorów za sprawą ogłosz.enia prasowego,
jak i o samej pracy kuratorów opowiada nam
kierownik zespołu kuratorów łowickiego
sądu Ewa Rześna
W naszym sądzie pracuje obecnie r:z.woro kuratorów zawodowych dla dorosłych,
dwóch aplikantów (osoby uczące się zawodu kuratora, które zostaną nim po z.daniu
egzaminu) oraz troje zawodowych kmatorów rodzinnych i dla nieletnich. Kai.dy
z tych kuratorów zajmować się może kilkudziesięcioma sprawami, 1ak więc korzysta
z pomocy kuratorów społecznych. W przypadku pracowników dla osób dorosłych jest
to dziś 41 kuratorów społecznych, w przypadku tych rodzinnych i do spraw nieletnich - 23 kuratorów społecznych.
-Po razpierwszy7.decydowa/iśmysięszu
koć nowych osób przez, ogłoszenie prasowe,
aby dać szansę wszystkim chętnym, ajednocześnie liczyliśmy na~ ilość o/erl, gdyż

N

tedntychczasaweczęstoniespelniaływymo

o których dowie się w swojej pracy. Czym

gów - mówi Ewa Rześna. Wiąże się to
z faktem, iż od lipca 200 l roku weszły
w życie całkiem nowe przepisy, które od
kandydata na kuratora sądowego wymagają
praktyki resocjalizacyjnej, opiekuńczej lub
wychowawczej, o czym wcześniej nie było
mowy. - 'Zdaję sobie sprawę, że niektórych
muże to dziwić, gdyż fonl«;ja kuratora społecznego winna być właśnie możliwością
zdobycia doświadczenia, jednak takie wła
śnie fonkcjonują obecnie przepisy - dodaje

zajmują się społeczni kuratorzy? Pracują oni

ko pustym sloganem, gdyż na temat każ.de
go z kandydatów policja przeprowadza
wywiad środowiskowy. Oczywiście osoba
taka musi być niekarana, a także wykazywać się odpowiednim stanem zdrowia. Zdajemy sobie sprawę, że badania psychologiczne kosztują, tak więc zobowiązaliśmy
do ich wykonania, ty/Iw tę lwńcową ósemk{.
Dopierojeśli kandydaci przeszli te badania
pomyślnie, mogli złożyćprzyrzeczenieprzed
prezesem sądu - mówi Rz.Cśna.
uratorów społecznych powołuje preRześna.
z.es sądu rejonowego i przed nim też
Doświadczeniem owym mogą być na- kandydaci składają przyrz.eczenie. W treści
wet odbyte czy to w szkole czy na studiach roty znajdujemy_min :fragment mówiący
praktyki, jednak nawet przy tym założe o tym, że kurator zobowiązuje się zachoniu, wiele z podań wpływających do łowic wać w tajemnicy wszystkie okoliczności,
kiego sądu z miejsca było odrzucanych. Chodziło nam też o to, aby w ogłoszeniu
wyraźnie zaznaczyć, że to nie jest praca,
a tylkocb:iałabwśćspolea:na. Wiele osób zglaSUJ. się bowiem do nas, traktujqp fonkcję_
kuratora społecmego jalu.J pracę. Nic p<r
dobnego, kuratorzy pracują społecznie,
otrzymując jedynie zwrot koszt/Jw poniesionych w toku tej działalności, czyli na przykład zwrot za prajazdy, czy za zużyte długo
Dwoje uczniów Zespołu Szkół
pisy itp.
Ponadgimnazjalnych na Blichu doeśli nie względy finansowe, co moty- stało się do ogólnopolskiego finału
wuje do podejmowania się takiej dzia- VIII Olimpiady Wiedzy o Żywności,
która odbędzie się w marcu.
łalności? - Motywacje są różne, niektórzy
chcą się po prostu sprawdzić w takiej dziainałregionalny, obejmujący wojewódzłalności, inni chcą zdobyć doświadczenie
two łódzkie, odbył się 9 grudnia w 'Zez myślą o zostaniu na przykład lruratospole Szkół Pon:łdgimnazjalnych w Tomarem zawodowym.
Obok wspomnianego doświadczenia, kan- szowie Mazowieckim. Startowało w nim
dydaci muszą mieć też minimum średnie 42 ucmiów z 7 szkół ponadgimnazjalnych.
Uczniowie na początek pisali test, a potem
wykształcenie, obywatelstwo polskie i niena zadawane ustne pytania.
odpowiadali
skazitelny charakter. Ten ostatni nie jest tył-

K

aż.dy kuiator sporządza comiesięczną
wnioski
z odbytych wizyt. Może wnioskować
do sądu o w)'konanie zawieszonej warun- •
kowo kary, może wnioskować o mnieszczenie nieletniego w zakładzie wychowawczym, a nawet poprawcźym, może też
jednak wnioskować o złagodzenie dozoru. Kuratorzy cały czas współpracują
z MOPS, GOPS, policją i szkołami.
- Nowi kuratorzy chcą naprawdę dnbrze
kartę czynności, formułuje

w terenie, tak więc często w gminach,
w których na co dzień mieszkają. Odwiedzają osoby będące pod dozorem kuratorskim, a także osoby z wyrokami w zawieszeniu, czy osoby zwolnione ptzedterminowo z zakładów karnych. Tacy ludzie mają
na przykład nie kon1aktować się z elementem przestępczym, stronić od alkoholu
i kurator ma za zadanie to sprawdzić. Nie
ma limitu wizyt - odbywają są w razie po- wykonywać tę pracę i widać, że się starają,
trzeby, każdy kurator musi odwiedzić pod- nawet jeśli zdarzają się drobne wpadki,
to wiadnmo, że mają one miejsce w każdej
opiecznego przynajmniej raz w miesiącu.
Kuratorzy rodzinni zajmują się natomiast pracy i nowe osoby zaraz starają sięje naprzypadkami ograniczenia władzyrodziciel prawić- mówi kierownik Ewa Rześna.
(1«Z)
slciej rodziców przez sąd, dozorują też oso-

Uczniowie Blichu w finale
olimpiady iywnościowei

J

F

Dotyczyły one zagadnień min z zakresu
ekonomii, technologii przetwórstwa oraz
analizy żywności. Do finału ogólnopolskiego zakwalifikowało się 8 osób z rejonu łódz
kiego. Ucmiowieklasy IDTeclmologiiŻyw
ności na Blichu zajęli miejsca: czwarte Sebastian Milczarek oraz szóste - Michał
Łon. Jako nagrody otrzymali książki oraz
dYIJlomy. To jak na razie ich największy
sukces w konkursach pozaszkolnych. Do
startu w olimpiadzie przygotowywała ich
nauczycielka pnedmi.otu Olga Kwapisz Wojda

Uczniowie szkoły na Blichu startują na
olimpiadzie od pięciu lat, ale ze zmiennym
skutkiem, w tym roku po raz drugi zakwalifikowali się do finału ogólnopolskiego.
Uczniowie Blichu startują także w innycholimpiadach. Czwórlca- MalwinaGać,
Katarzyna Okraska, Kamil Ogniewski
i Marta z.abost z ID i N klasy Technikwn
Agrobiznesu, zakwalifikowała się do finału
szczebla okręgowego Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej, który odbędzie się w styczniu.
(tb)

MAŁYOOSC
NIEDZIELNY

Mamy wiernych Czytelników

•
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: WYTNIJ! ZACHOWAJ!
I

lek. med.

I

: Lekarz chorób dziecięcych :

!ANDRZEJ
i KUBIAK

Leszek Sobczyński
•

SPECJALISTA POŁOZNIOWA

I GINEKOLOGII

I

I

L(/. Sikorskiego bi. 27 m 12
tel. gabinetu: (042) 710-72-67
tel. domowy: (042) 719-11-67

Głowno,

przyjmuje:
Łowicz, ul. Starzyńskiego 4 m. 29
tel. (046) 837-68-40

I
I
I
I

K,zysztof Ciesielski
chirurg

POZOSTAŁE DNI PO

środa, piątek-

DIETETYK
Beata Monka

mgr ini.
DIETY: ·

• wchorobach dziec.i i dorosłych
• dla kobiet w ciąży i karmiących

Stryków, ul. Warszawska 94
CZYNNE: poniedziałek,

16.00-18.00

UZGODNIENIU TELEFONICZNYM

tel. (042) 719-88-49, kom. 0607-340-904

•

„ ZABIEGI CHIRURGICZNE • WIZVTY DOMOWE
• ESPERAL • OBDUKCJE SĄDOWE
• DRUKI L4 • BADANIA SPORTOWCÓW
pęcherza

BARBARA
FMC-BffiIECii&

Powstańców

R~fiLIZO)E
ZE

""

IWONA OLEJNIK
specjalista pediatra

PIOTR OLEJNIK

wewnętrznych

25
R-24

MAŁGORZATA KULCZVCKA·DŁUGOSZ
specjalista ortodoncji

APARATY STAŁE
I ZDEJMOWANE
ŁOWICZ, os. Kostka bi. 1 (obok apteki)
GŁOWNO, ul. Wyspiańskiego 6a

Wizyty po uzgodnieniu telefonicznym
tel. (042) 719-43-42, 0508-213-771

· Gabinet Lekarski

· ALEKSANDER JANOWICZ
Małszyce

16, 99-400 Łowicz, tel. 838-99-70
(dojazd: autobus nr 3) Przyjmuje: 8.00-10.00i18.00-19.00
LECZĘ

DZIECI, MŁODZIEŻ I DOROSŁYCH
MASAż LECZNICZV, RELAKSUJĄCY ~

ŃA BÓLE KRĘGOSŁUPA, NÓG, BÓLE GŁOWY 0 .

>~ CHO~OBY KRĘGOSŁUPA, GŁOWY,

U>~. KRĄZENIA I UKŁADU NERWOWEGO
-

Szpital Wojewódzki w Zgierzu

OFERUJEMY:
niezależne stanowisko pracy, •etat+ premie,
• pracę wstabilnej firmie, • możliwość awansu i powstania biura
regionalnego, • refundację kosztów eksploatacji samochodu,
• lwórczą praca dla osób przedsiębiorczych.

•

DANUTA GRYCZYNSKA
· czwartek 13.00 -14.30

GABINO IARYNGOLOGICZNY

Łowia,

Korczyńska

=

~

Plac Koński Targ 7

~

wtorki 1430.1600, tel. 0-608-239-777 ~

i;::::i:==t:J
~
~

&ABlllEI CHGRÓ8 SKÓRY

~

DERmTOLOG

Lek. spec. ZBIGNIEWWRONIECKI
Łowicz. os. Noakowskieao t/39
00
wtorki, piątki 16 -18
Głowno. ul. lllfJglańsldego 8 jta Szpitalem)
00

,

00

czwartki 15

-17

PRZYJMUJE: czwartki w godz. 16.0~18.00

R-32

PROMOCJA:

Łowicz, ul. Długa 14
Tel. 0-601-260-660, 837-45-41

~

[S(]~JfilłJ~IA

00

Tel. 0-602-276-728

SPECJALISTA
CHORÓB SKÓRY

•

PIOTR CZYZ

przyjmuje w środy 15.30-18.00,
Łowicz, os. Kostka bi. 1 (obok apteki) ~
o
\... tel. 0-601-20-60-40 w godz. 12.00-15.00 ~

•studnie kanalizacyjne:
·szczelne łączone na uszczelkt
- łączone na zaprawę
• stropy teriva
• krtgl, przepusty
• kostkt brukową
•bloczki betonowe
pustaki zasypowe

galanterię betonową

99-400 Łowicz, ul. Kaliska 103,
tel. (046) 837 32 79, 837 41 38, fax 837 47 98
e-mall: SIB@wlnkhaus.com.pl;
Internet: http://www.wlnkhaus.com.pUslb

>~ CHOROBY_ SERCA,
U>~ TĘTNIC I ZYŁ

PRZYJMUJE: środy w godz.16.00-18.00
.... ŁOWICZ, os. Noakowskiego 3/39
R-33

OgólnokSZlalcące
dla młodzieży i dorosłych
./ wieczorowe ./ zaoczne

i oczekuje wtym zakresie prawa i sprawiedliwości

proszę zglaszać lakie okoliczności do vice prezesa
Stowarzyszenia Osób Pokrzywdzonych Przez Wymiar Sprawiedliwości

· Krzysztofa Antosika, tel. 0-506-064-122

Łyszkowice,

l

Pan Knysztof Antosik gt;aranluje, że każde zgłoszenie będzie rozpatrzone, aosoby
zainteresowane będą miały możliwość wpisania się na listę osób pokrzywdzonych.

Szkoła

ul. Księstwa Łowickiego 11
Tel. (0-46) 838-87-18
Budynek Szkoły Podstawowej
~

Policealna dla Dorosłych w Bolimowie .

ogłasza kolejny

nabór na I semestr - zajęcia od lute20 2006r.

technik

LOGISTYK-

Szansa dla Ciebie: nowy zawód - pewna praca
www.zsp-bolimow.pl

a

~

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB POKRZYWDZONYCH
PRZEZWYMIAR SPRAWIEDLIWOSCI z siedzibą wlodzi
uprzejmie infonnuje mieszkańców Łowicza i okolic, że:
jeżeli ktoś z Państwa został pokrzywdzony
przez funkcjonariusza publicznego np.: prokuratora, policjanla, sędziego

tel. O603 890 697, tel. domowy 837 62 52·
• ZDUNY 46A (biurowie~ GS·u)
środa i sobota 00 - 13°0
• ŁOWICZ, Stary Rynek 8 (uzgadniać telefonl~nie)
WIZYTY DOMOWE, RECEPTY NA LEKI - ULGOWE ~

0

Zapraszamy w godz. 7.00-17.00

~

LICEUM·

•nadproża

WIESŁAW BIELECKI
PRZYJMUJE:

tel. (042) 719-49-60, (042) 719-49-89

D •

-

Zapewniamy transport HDS

• ceramika budowlana • cement • wapno
• materiały hydrauliczne • piece c.o.
• farby • gipsy • kleje ·• węgiel • nawozy

www.wimax.com.pl biuro@wimax.com.pl

IJ_____j J •
.

WAPNO BUDOWLANE 3S021Jt
BIURO I MAGAZYN: Stryków, ul. Rolnicza 6A
tel. (0421719-93-63, fax (042) 719-93-64
NOWO 01WAR'fY MAGAZYN: Głowno, ul. Kolejowa 5

OFERUJE PAŃSTWU

Gabinet Lekarski

( g dr med. ANDRZEJ STAWOWY (~ ~!u~~1in~Ja~~~~!!~!!~n~
N Gi
N Qi
ŁOWICZ, os. Noakowskiego 3/39

• komunikalywność, • wysoka kultura osobista, • elokwencja,
• minimum średnie, • umiejętność organizacji czasu pracy,
• zdyscyplinowanie, • idenlyfikacja z !inną, • uczciwość, • lojalność,
•prawo jazdy kat. B, •własny samochód,• obsługa kompulera.

,

R-29

~ ~ Specjalista Kardiochirurg

"" Oddział Neurochirurgii

....

~~·-'

WYMAGANIA:

ICIEROWHICfł

lekarz chorób wewnętrznych

lekarz medycyny

Q. ~

NA REGION CEN1RALNY

~~-

z rt.F. z.

ul. KURKOWA 3

poniedziałki 9•.11

EKG
.

REPREZENTANTA

Sledlecldego Cealrum EdakacyJnego

RECEPTY

ZH IZl<fi

Magdalena

specjalista laryngolog
badanie audiometryczne słuchu
Przyjmuje w soboty: 11 .00-12.00 Łowicz, ul. 3 Maja 6
15.00 -17 .OO Łowicz, os. Tkaczew bi. 7112
Tel. '!137-62-82, 837-84-68, 0-601-84-84-20 ~'"'

TEL. 042 7-107-400

na stanowisko:

ul. Błonie 14148, 08-110 Siedlce
e-mail: centrum.edukacyjne@neostrada.pl
tel.lfax: (0-25) 644-93-11

z Ap RA s z A'M y

JO·L ANTA
PIETRZAK

GŁOWNO, UL. KILINSKIEGO
(RÓG PIĄTKOWSKIEJ)

osobę

Siedleckie Centrum Edukacyjne S.C

(vis a vis DOM ROLNICZY, obi:>k LOTTO)

Dr nauk medycznych

USG

"'

Firma zatrudni

Krzysztof Szymczak

Łowicz,

2A, tel. 837-54-76

specjalista chorób

0-506-01-00-05 "

ZASKOCZ NAS~

dr n.med.

„

pn.15.00-17.00
Łowicz, Topolowa 30
15.00-17.00
pt. 13.00-15.00
tel. (046) 837 -07 -70
oraz po uzgodnieniu
telefonicznym

Listy motywacyjne i CV proszę przysyłać na adres biura:

DUi ·SlfllYCtł IWEllTÓW • U8flT 5%

BADANIE KIEROWCÓW
Porady w domu chorego

ul.

PRZYJMUJE:
śr.

POLECfi SZKtfi Z fiHTYREFLEKSEM

• poniedziałek, środa, piątek: goo.1200 i 1530-1700
• wtorek, czwartek: goo.1200

..

KACZOR

specjalista rewnat.olog, internista

Tylko powalne I nlell•alae %gjoazenla.

ul. Blich 9a/22, tel. (046) 837-88-03

IDEALHE PRZED l<OMP<ITEREM I ZA

~i!=.

•

~

DR MED StAWOMilł

OPTYK

ciąży

Specjalistyczny Gabinet Chorób Wewnętrznych

N

DYPLOMOWAHY MlsTIU

sutków • jamy brzusznej • nerek
USG•• ·•. tarczycy •moczowego
• prostaty •

• narządów rodnych • dziecięcego stawu biodrowego ~

Dodatkowe informacje pod nr tel. 837·36-56 ;

poprawiające sylwetkę

Łowicz,

dr hab. n. med., SPECJALISTA ENDOKRYNOLOG
Katszyna Wlnczyk - co dru~ wtorek
w godz. 14-16 (zapisy tel. 83 -36-56)
SPECJALISTA CHORÓB PŁUC, ALERGOLOG, PEDIATRA
Bo:łena Kucińska-czwartki w godz. 11-15.30
SPECJALISTA LARYNGOLOG
Agnieszka Pietraszko - środy w godz. 16-17
PSYCHIATRA
El:łbleta Bolanowska- środy w godz. 13-16
SPECJALISTA NEUROLOG (umowa z NFZ)
Witołd
codziennie w godz. 8-10
(10-12 i 16-17. - ul. Krakowska 4), tel. 0603-099-810
SPECJALISTA ORTOPEDA -·TRAUMATOLOG
Janusz Dubas- czwartki w godz. 16-18
SPECJALISTA UROLOG
Andrzej Menduś - poniedzialki w godz. 16-18
dr n. med„ KARDIOLOG, SPECJALISTA CHORÓ8 WEWNĘTRZNYCH
Janusz KaJdos- co drutwtorek w godz. 16-18
(zapisy tel.
7-36-56)
SPECJALISTA DERMATOLOG
Zbigniew Wroniecki - poniedziałki we_odz. 15-16,
piątki w godz. 11-12, 0602-27 728
dr n. med., SPECJALISTA CHIRURGII OOÓLNEJ I ONKOLOGICZNĘJ
Adam Rogowski-Tylman - piątki w ~odz. 16-19
(wtorki w godz. 16-19 w gabinecie przy u. Dlugiej 18a)

rwch-

PRZYJMUJE:
pon., śr., pt.: 11-13; 16-18, sob. 11-13 ~

:_~~~-~~~~~~~~:-~
sp~cjalista

GABINET SPECJALISTYCZNY
Pi'arska 3
~

GABINET LEKARSKI

nauka bezpłatna w trybie zaocznym
zjazdy co dwa tygodnie w soboty i niedziele

Dokumenty przyjmuje ZSP w Bolimowie, ul.

Sokołowska

24 w godz. 9.00-14.00, tel.: 046 838-02-68

KREDYT GOTÓWKOWY

DobryKredyt
OTWAHTE Cl.NTROM KIU:OYTOWE

KREDYT KONSOLIDACYJNY

* Proste i szybkie procedury
* Łączenie wszystkich
* Wysokie kwoty bez zabezpieczeń kredytów w jeden
* Stala miesięczna rata
* Jedna, niższa rata - zamiast wielu
* Możliwość wcześniejszej spłaty * Pozbycie się zbędnych zobowiązań
kredytu bez dodatkowych opłat
* Dodatkowa gotówka
* Dogodna forma wypłaty

3 X O zł • Ozl opłat wstępnych; Ozl za rozpatrzenia wniosku; Ozł za wydanie karty KARTA KREDYTOWA

otrzymania
tOWICZ, ul. Mostowa 28, tel. (046) 830-0449, 0608-088-513 * Możliwość
bezpłatnie karty
~
Gt.OWNO, ul. Slktłflildego 45/49, tef. (042) 719-2044
kredytowej VISA Electron
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GOK Nieborów

GOK Domaniewice

Finałowy

koncert kolęd wkościele

Do 5 stycznia Gminny Ośro
dek Kultury w Domaniewicach przyjmuje zgłoszenia do
trzeciego już Powiatowego
Pneglądu Kolęd, który odbę
dzie się w dniach 13 - 15
stycznia.

łównym załoW!iem konkur-

G

su jest prezentacja tradycji
bożonarodzeniowych, ale
również poszukiwanie nowych aranżacji dla popularnych kolęd i pastorałek

W przeglądzie mogą brać udział
wokalne li-

soliści bądź zespoły

czące do trzech członków. Konkurs przeznaczonych jest dla
uczniów szkół podstawowych
oraz gimnazjów. Każdy uczestnik
może wystąpić tylko raz. Dozwo1on y jest śpiew a capella lub
z akompaniamentem. Poszczególni uczestnicy będą śpiewali jedną
kolędę, liczącą maksymalnie trzy
zwrotki.
Podsumowanie konkursu i ogło
szenie wyników wraz z koncertem
finałowym zaplanowano na godzinę 15, 15 stycznia w kościele parafialnym w Domaniewicach.
(eh)

Moina się zapisywać
na lekcje angielskiego
1Ostycznia odbędzie się pieiwsze
spotkanie osób, które chcą uczyć się
w Gminnym Ośrodku Kultury
w Nieborowie języka angielskiego
metodą Callana, naśladującą proces
naturalnej nauki języka przez czło
wieka. Lekcje prowadzić ma szkoła
językowa Awans z.Rz.eswwa Obecnie jest już 30 chętnych do udziału
w lekcjach, najprawdopodobniej powstaną więc dwie grupy - dzieci
i osób dorosłych. Wszyscy chętni do
udziału w lekcjach winni stawić się
w GOK 10 stycznia o godzinie 17.00,
wtedy też ustalone zostaną sz=góły dotyczące ceny i liczby godzin za(wcz)
jęć w tygodniu

Zabawa noworoczna
wWiosence

Dewastacja budynku dawnego dworca PKP Przedmieście nie
za sprawą uruchomienia w nim sklepu z płytkami.

będzie

jut

postępowała

- a to

SALON PtYTEK

W

szystkie dzieci w wieku
przedszkolnym, jak i te nie
co starsze, zaprasza łowic
kie przedszkole Wiosenka na zabaV.:ę noworoczną, jaka zorganizowana zostanie we wtorek IO stycznia
od godziny 16.30. Wprogramie znajpołowie grudnia otworzył
dą się oczywiście tańce, a także wiswe podwoje kolejny
zyta Mikołaja oraz upominki. Wstęp
jest wolny, warunkiem jest jednak w Łowiczu salon płytek i armatury
przyniesienie ze sobą butów na łazienkowej. Nie to jest jednak naj(wt:Z) ważnjejsze, lecz fakt, że sklep prozmianę.
wadzony jest w budynku... dawnego dworca PKP na stacji Łowicz
Przedmieście. Na działalność komercyjną PKP wynajęły około 150 m2
ocierały do mnie informacje, powierzchni budynku, tj. dawnąpo
że córlci Profesora Wegnera czekalnię oraz hole przejściowe.
wyrażają niezadowolenie Cały budynek ma powierzchnię
z wyglądu ulicy imienia Ich Ojca około 400 m 2, w pozostałej części
W rozmowie z Panią Barbarą Choj- mieśĆi się Zakład Przewozów Tonacką, córką Jana Wegnera dowie- warowych. PKP stopniowo wycodziałem się, że nigdy nie wyrażały
takich opinii.
Przepraszam Panie, że wypowiadałem się w tej sprawie.
Krzysztof Kaliński.,
Przewodniczący Rady Mięjskiej

W DAWNYM DWORCU

W

Sprostowanie

D

fywały się

z utrzymywania budynku Przed pięcioma laty zamknięto
kasy biletowe w okresie nocnym,
przed około trzema laty definitywnie zostały zamknięte poczekalnia
oraz kasy biletowe. W tym czasie
budynek przyciągał ludzi bezdomnych oraz stał się meliną pijaków.
Obecnie na 2 lata wydzierżawiła
~ budynku Ogólnopolska Sieć
Detaliczna „Adam" z Orchowa.
Wcześniej musiała przeprowadzić

poważny

Sklep w

remont

Łowiczu

części

jest

dworca.

dziewiętna-

stymwsieci.Firmadoszładownio-

sku, że w Łowiczu rynek w branży
płytek ceramicznych nie jest jesz· cze nasycony. - Przychodzą nie tylko osoby zainteresowane płytkami,
alerównieżbylipracownicydworca

oraz okoliczni mieszkańcy. którzy
wyrażają zadowolenie z tego, że budynek dalęj nie będzie podupadał mówi sprzedawczyni. Firma planuje•
na stałe związać się z Łowiczem, tj.
prowadzić tu sklep co najmniej
15 - 20 lat. Oferuje głównie towar
polskich firm. W celu wkupienia się
w miejscowy rynek, ofen.tje rabaty
(eb)
nawetdo 15%.

Gmina Bielawy

Pomoc dla pogorzelców

Wnocy z 11 na 12 grudnia
Własnoręczne karty świąteczne. Aż 60 uczniów z gminy
ogień zniweczył dorobek caDomaniewice zostało nagrodzonych w gminnym konkursie
łego rodziny Elżbiety i Staniplastycznym na najpiękniejszą kartę świąteczną. Do Gmina balu sylwestrowym na sali sława Wiechno z Soboty
nego Ośrodka Kultury w Domaniewicach, który konkurs orgaw Syntexie bawiło sięnie400 Wojdówki w gminie Bielawy.
nizował, wpłynęło 152 kart bożonarodzeniowych. Spośród nich
. osób - jak napisałam w artykomisja pod przewodnictwem Renaty Kowalewskiej-Sumery
rzyosobowarodzinaledwouszla
wybrała 60 najładniejszych. Nagrody w postaci książek dzie- kule „Czas na bal" w poprzednim
z życiem. Dziś martwi się o to,
ci otrzymały poaczas Wigilii w szkołach, 22 grudnia. Wszyst- numerze gazety- lecz 260. Zaintejak ma dalej żyć. Na sz.cz.ęście już
kie karty można oglądać do końca stycznia w GOK w Doma- resowanych przepraszam.
Eliza Blas=yk w pierwszych dniach po pożarze
(eb)
niewicach:
sąsiedzi przyszli im z pomocą. Rodzina Wiechnoniezdołała nic uratować z płonącego domu. Straty sięgnęły 41 tysięcy złotych. Uciekli
przed ogniem w samych pidżamach, ·
nanogachnie mieli nawet łapci. Spaliło się całe wyposażenie kuchni (Io-

Sprostowanie

N

• oferta specjalna dla punktów sprzedaży TRASA PRZEJAZDU:
poniedziałek - okolice Soboty
• doradztwo żywieniowe
wtorek • okolice Złakowa
• układanie dawek pokarmowych
środa • okolice Waliszewa
• dostawa towaru do klienta
czwartek • okolice Bąkowa
• sprzedaż bezpośrednio z samochodu
SPRZEDAż W TERENIE: 0609-467-348 BIURO 046 830-37-56, 0607-267-282

~ 5~t CENTRUM§~~

DRZWI PRZESUWNYCH
Szafy wnękowe z drzwiami
przesuwanymi i składanymi

NOWOCZESNElABVOOWYWNĘJRZ ~
~
·NAJNIŻSZE CENY

MEBLE KUCHENNE NA WYMIAR
Łowicz,

Nowy Rynek 16,

tel. (0-46) 837-89-01 , 0-506-037-759

T

dówka, kuchnia, mikrofalówka,
a także pralka i dwa telewizory).
Już na drugi dzień sołtys Soboty
Bogdan Bińczak zorganiz.ował pomoc. ~edzi dali pogorzelcom ubrania, buty, pościel, ręczniki itp. Na
wsi prowadzona jest zbiórka pieniędzy. Wójt Sylwester Kubiński
zwrócił się do wszystkich sołectw
o przeprowadzenie zbiórlci pienię
dzy dla rodziny Wiechno. Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej dodatkowo przekaże zasiłek celowy
w wysokości 2 tys. zł. Jeszcze przed
świętami Bożego Narodzenia kilkanaście sołectw przekazało na ręce
wójta Kubińskiego zebrane pienią-

dze, ten zaś ofiarował je pogorzelcom. W sumie na razie udało się•
uzbierać 4.550 zł. Kilku sołtysów
przekazało zebrane pieniądze bezpośrednio poszkodowanym, kilkanaście sołectw jeszcze prowadzi
zbićnkę. GOPS szykuje jeszcze zasiłek w kwocie tysiąca zł.
- 'Zamierzam wspólnie ze Stanisławem Wiechno zwrócić się do okolicznych przedsiębiorców z prośbą
o wsparcie neczowe, głównie chodzi o sprzęt domowy - dodaje wójt ·
Kubiński. Pogorzelcy na razie zamieszkali w letniaku, wiosną wezmą
się za odbudowę domu.
(eb)

~mia

11(1/13!4.
DH „Panorama" ·róg Nowego Rynku i Koziej ·. •
tel. 0606-968-537

OFERUJE:

I najnowocześniejsze wzory wiązanek ślubnych:".~~ll"
I dekoracje pojazdów, sali weselnej i stołów

r&@~
fh@fJiJ[)/[l!JiJD/fk~

ZAPEWNIAMY:r&@iJa!h.~

./ wspaniałą wykwalifikowaną obsługę,
./ posiłki .palce lizać" ./ wiejski stół
./dwie sale (sala taneczna i sala jadalna)
, ./ piękne udekorowanie sali
./ niepowtarzalną i miłą atmosferę

Tel. (048) 837-5M9, 0503-977-175, 0505-9n.21s

OGŁOSZENIA

20

SAMOCHODOWE

„
1

Opel Corsa I.O, 1998 rok, ci.erwony, stan
idealny, zarejestrowany - sprzedam tanio.
Tel. 046/837-88-12.

Opel Vectra combi l .6 I6V, 1999 rok, granat
metalik, bogate wyposażenie - sprzedam.
Tel. 0691-991-000.

Daewoo Lanos 1.5, 1999 rok, stan idealny.
zarejestrowany - sprzedam tanio.
Tel. 046/837-88-12.

Ford Escort l.4, 1994 rok, zielony - sprzedam, Tel. 0609- l 04-700, 046/838-84-30.

Robur - sprzedam niedrogo.
Tel. 046/838-27-22.

Nokian - opony zimowe i letnie.
Tel. 0506-155-410.

Sprzedam Peugeot 206 HDI, 2000 rok.
Tel. 0602-709-962.

Żuk, 1985 rok, stan dobry - sprzedam.

Tel. 0691-490-866.

Suzuki Marutti 800. 1993 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-48-95.

Polonez Atu, 1997 rok, gaz-sprzedam tanio!
Tel. 0604-208-588.

VW Passa~ l 996 rok, granatowy, kraj,
16000 zł - sprz.edaln. Tel. 0889-344-873.

Tarpan, 1987 rok, gaz, mały przebieg
- sprzedam. Tel. 046/838-48-43.

Trabant Polo - kupię. Tel. 0501-043-973.

Fiat Brava 1.4 12V, 1997 rok- sprzedam.
Tel. 0509-551-203.
Seat Toledo l.6 benzyna, 1994 rok, kra;owy
'
- sprzedam lub zamienię na Diesla
Tel. il508-186-353.
Peugeot 405 1.9 D, 1990 rok, uszkodzona
blacharka, jeżdżący, stan techniczny dobry,
cena do uzgodnienia - sprzedam.
Tel. 0503-135-456.
Mercedes 608 D, 1980 rok- sprzedani
Tel. 0692-101-989.
Fiat 126p, 1993 rok, cena do uzgodnienia
- sprzedam. Tel. 0600-887-601.

Fiat l 26p, 1989 rok - tanio sprzedam.
Tel. 0604-595-623.
Polonez Truck l.6 gaz, 1997 rok-sprzedam:
Tel. 060!-303-279.
Ford Escort CLX l.6, 1992 rok - sprzedam.
Tel. Ó50l-270-l97.
Ford Transit, po wypadku - tanio sprzedam.
Tel. 0601-323-559.
VW Polo l.4, 1998 rok, 82 tys. km, 3 drzwi,
czerwony - sprzedam. :rei. 046/837-73-61
po 17.00.
Polonez, 1993 rok, gaz, alarm - sprzedam.
Tel. 0661-937-432.

126 el, 1996 rok, czerwony - sprzedam.
Tel. 0602-615-126.

Opel Astra l.6 gaz, 1994 rok, bialy,
3-<lrzwiowy, cena do uzgodnienia - sprzedam.
Tel. 0600-741-147.

Ford Fiesta J.1, 199211993 rok, bialy
- sprzedam. Tel. 0504-717-222.

Seicento 2000 rok - sprzedam.
Tel. 0509-038-645.

Fiat 126p, 1991 rok - tanio sprzedam
w całości lub na części. Tel. 046/838-20-44.

Części:

Astra 1.4, 3d i 1.6, 5d - sprzedam.
Tel. 0604-569-679.

Tico, 1998rok-sprz.edam. Tel.0601-760-199.

Seat Ibiza 1400, 2001 rok, I właściciel
- sprzedam. Tel. 0668421-165.

Ford Mondeo 2.0 GHIA, 1993/1994 rok,
pełne wyposażenie, cena do uzgodnienia
- sprzedam. Tel. 046/880-256-903.
Opel Astra hatchback, XII 1995 rok, zielony
metalik - sprzedam. Tel. 046/838-33-84.
Polonez Truck, 1994 rok, !Jenzyna + gaz
- sprzedam. Tel. 046/838-72-87.
Mitsubishi Canter444.5990 DMC, 1996 rok,
kontener - sprzedam. Tel. 046/856-83-50,
0661-922-891.
•

DROBNE

Fiat I 26p, 1991 rok - tanio sprzedam.
Tel. 0505-545-337.

Audi 80, 1990 rok - sprzedam.
Tel. 0502-953-622.
Ford Fiesta 1.8 D, 1991 rok, ~owy
- sprzedam. Tel. 0608-467-303.
Escort 1.3 CL, 1997 rok, IOO tys. km
• - sprzedam. Tel. 046/837-27-05 po 16.00.
Ford Escort 1.3 +gaz, 1995 rok
- sprzedam. Tel. 0504-27ll-890.

Peugeot 205 1.8 D. 1994 rok, stan dobry
- sprzedam. Tel. 046/837-%-77.
Opel Astra l.4, 2000 rok, salonowy
- sprzedam. Tel. 046/837-03-83 po 16.00.

Kupię każdy

samochód do kasacji (wydam
:zaświadczenie) lub inne powypadkowe.
Tel. 0504-199-580.
Cz.ęści

Ford Mondeo, 1997 rok - sprzedam.
Tel. 0500-167-670.
VW Polo, 1995 rok - sprzedam.
Tel. 0608-539-560.
Seat Toledo, 1993 rok - sprzedam.
Tel. 0501-040-690.
Ford Esco~ 1996 rok - sprzedam.
Tel. 0509-791-220.
Sprzedam części do Forda Mondeo, 19932000 rok. Tel. 0509-791-220, 0501-040-690.
Fiat 126 Ełx, 1998 rok - sprzedam.
Tel. 0889-559-604.
Skoda Favorit - sprzedam na części.
Tel. 0607-386-017. VW Polo, 1997 rok - sprzedam.
Tel. 0503-192-151.

Cinquecento - sprzedam. Tel. 0692-370-686.

Polonez Truck, gaz, 1997 rok, bordowy
- sprzedam. Tel. 046/838-95-40.

Ford Transit 2.5 TO, 1995 rok - sprzedam.
Tel. 0506-188-515.

Opony zimowe- 2 szt 165/13 - sprzedam.
Tel. 0691-090-215.

Opel Vectra combi 2.0 DTL, 1999 rok,
czarny, bogate wyposażenie • sprze-

Kia Rio, 5-<lrzwiowe, koniec 2oo4 roku
- kupię. Tel. 046/837-71-53.

dam. Tel. 0600-585-8n, 046/838-59-58.

Lakiery samochodowe, materialy lakiernicze
- auta osobowe, dostawcze, ciężarowe.
Tel. 0512-391-051.

ABC

kupię osobowy, cały, uszkodzo..

ny. Tel. 046f831.a5-71, 0501-581-906.
Skoda Favorit. gaz, 1995 rok, idealna. czcrwona,4800zl- sprzedam. Tel. 0603-512-417.
Daewoo Matiz, 1999 rok, bezwypadkowy,
czerwony. idealny, 8900 zł - sprzedam.
Tel. 0603-512-417.

Daewoo Lanos l.5, 1998 rok, gaz, fioletowy
metalik, 90 tys. km, 9600 zł (do uzgodnienia)
- sprzedam. Tel. 0607.@-656.

BMW 525 TOS tuning. 1992 rok - spfz.edam.
Tel. 0606-901-938.

Fiat Punto 1.2 benzyna + gaz, 1998 rok,
75 tys. km, 3-<lrzwiowy„ci.erwony, 7800 zł;
Cinquecento 700, 1997/1998, granatowy,
4500 zł; Cinquecento 900. 1996 rok, srebrny
metalik, 4600 zł - sprL.edam.
. Tel. 046/863-06-10, 0506-078-689.
Nissan Micra, 1986 rok-sprzedam.
Tel. 0693-064-355
Fiat Seicento, 2001 rok, gaz, ciemna zieleń,
l właściciel, salonowy, 9800 zł - sprzedam.
Tel. 0888-261-433.
Opel Astra Combi l.4, 2001 rok, kolor zielona butelka, salonowy, 12500 zł - sprzedam.
Tel. 0888-261-433.
Opel Astra Sedan 1.4, 1998 rok, bordowy
metalik, salonowy, 12500 zł _ sprm!am.
Tel. OS88-261-433.
Volvo %0 2.5 +gaz, 1995 rok, grafit metalik,
pełna opcja, l4SOOzł-sprz.edam.
Tel. 0888-261-433.
Mercedes 140 3.5 CD, 1993 rok, fioletowy
metalik, pełna optja, 28000 zł - sprzedam.
Tel. 0888-261-433.
Daewoo Matiz, 1999 rok, srebrny metalik,
l właściciel, bezwypadkowy, stan dobry,
7.600 zł - sprzedam lub zamienię na tańszy.
Tel. 0500-026-841.
Fiat Uno I.O, 1996 rok, czerwony, 5-<lrzwiowy, autoalann, blokada sklZ)'ni, bez śladów
korozji, stan bdb - sprzedam.
Tel. 0692-639-555.

Volvo850GLE,comb~ 1993rok,pelnaopcja,
bez klimy, alufelgi, zielony metalik, 9500 zł
- sprzedam. Tel. 0880-948-646.

samochód do kasacji (wydam
:zaświadczenie) lub w komis do sprzedania
Tel. 0605-695-882. ·

AudiA4,sprowadzonyzNiemiec-sprzedam.
Tel. 0505-728-22 l.
Seicento 900, 1998 rok, gaz - spu.edam.
Tel. 0668-199-742.
Polonez Truck 1.6, 1995 rok, fuktura VAT
-sprzedam. Tel 0601-Ó52-043, 0693-025-899.
Wszystkie części do Poloneza. Poloneza
z silnikiem Rover. Fiata 125p, 126p
-spmidam. Tel. 0605-617-841.
Polonez, 1994 rok, gaz - sprzedam.
Tel. 0511-148-261.

5.01.2006 r.

Mercedes okular 2.9 TD, 1996 rok - sprzedam
lub zamienię. Tel. 0606-901-938.

Filit Palio Weekend 1.2 + gaz.
1999 rok, I właściciel - sprzedam.
Tel. 0668421-165.
Kupię każdy

DROBNE

Sprzedam 2 komplety alufelg do Poloneza.
Tel. 0605-617-841

Filit Seicento 900, 1999/2000 rok
·sprzedam_ Tel. 0503-168408.

- Ducato, Ford, Hyundai, Renault 11
D, Polonez, 125p, 126p, Łada 2107, Ford
-Mondeo (blacharskie) - sprnxłam.
Ford Escort 1.6, 1990 rok - pilnie sprzedam. Tel. 0504-199-580.
Tel. 0693-538-189.
Fiat l 26p elegant, 1998 rok, cena do uzgodnienia_ sprzedam. Tel. 0602-524-794.
Fiat 125p, stan dobry - sprzedam.
Tel. 046/837-37-33 po 20.00.
AJufelgi 14" AEZ 4x100 z oponami letnimi
185/60, 800zł-sprzedam. Tel. 0506-258-564.
Fiat 126p, 1991 rok; Żuk blaszak, gaz, 1993
Polonez Truck, gaz; 1997 rok, faktu·
rok - sprzedam. Tel. 046/838-67-54.
ra, 3500 zł, zapasowy silnik • sprzeFiat 126 el, 1996 rok- sprzedam.
dam. Tel. 0602-276-728, 0693-126-243.
Tel. 0602-152-940.
Łada 2107, stan dobry, OC - sprzedam.
Cz.ęści do Audi 80 B3 - sprzedam.
Tel. 046/838-51-94, 0693-814-288 po 15.00.
·Tel. 0880-375-843.
VW Polo, 2000 rok, garażowany, stan bdb
Polonez Truck, 1997 rok, gaz, hak, stan
- sprzedam. Tel. 046/838-17-76,
dobry - sprzedam. Tel. 0880-531-393.
0501-541-206.
Skoda Felicia, XIl 1998 rok, instalacja gazoOpel Corsa C, 2002 rok - Sprzedam.
• wa, bordowy- sprzedam. Tel. 0241277-95-84.
Tel. 0500-167-670.
Fiat 126p, 1991 rok, 300 zł - sprzedam
BMW 520 +gaz, 1990 rok - sprzedam.
w całości lub na czt;ści. Tel. 024/285-83-24.
Tel. 0608-539-560.
Co~ 1989 rok, idealny - sprzedam.
Opel Vectra B, dieSe~ 1996 rok - sprzedam.
Tel. 0421710-89-04, 0608-200-357.
Tel. 0501-040-690.
Ford Transit 2.5 D, 1992 rok, 9--0sobowy, . Renault Megane, 1996-rok- sproodam.
uszkodzony - sprzedam. Tel. 0501-658-190. Tel. 0509-791-220.
dele, realizujemy indywidualne zamówienia.
Opel Astra l.7 TD, 1994/1995 rok; ~I
Astrabenzyna+gaz;'Golflll, 1993roki inne.
Tel. 0602-498-775.

OGŁOSZENIA

Opel Vectra, 1993 rok, bordowy metalik,
wspomaganie, centralny zamek, alann, stan
bdb, bezwypadkowy - sprzedam.
Tel. 0880-948-646.

125p, 1990 rok, z gaz.em - sprzedam.
Tel. 0607-734-191.

Samochody z Holandii, co tydzień nowe mo-

•

Nissan Galant 2.0 TD - sprzedam.
Tel. 0606-901-938.
Palio Weekend 11,12, 16\1, 2002 rok
- sproodam. Tel. 0888-657-724.
Opel Astra li, CDT!, 1.7, 2003 rok,
cena34.000zł-sproodam. Tel. 0605-409-738.
Ford Escort 1.6, benzyna, 1992 rok, J-<lrzwiqwy, srebrny, cena 3990 zł - sprzedam,
Rawa Mazowiecka. Tel. 0606-952-277.
Fiat Cinquecento 700, 1997 rok, w bardzo
dobrym stanie, centralne - sprzedam.
Tel. 0510-254-476.
Lanos 1.5 +gaz. 1998 rok - sprzedam.
Tel. 0606-986-314.
VW n..-~t
b. I 9 TDI 1995 k
'""""' com ' ,
,
ro
- sprzedam. Tel. 0501-742-540.
TanioOpel0megaA2.3 O, centralny zamek,
elektryczne lusterka, szyber- sprzedam.
Tel. 0603-212-487.
Toyota Yaris I.O, 1999 rok, czarny metalik,
alufelgi, 5-<lzwiowa - sprzedam.
ŻUk, 1980 rok, z malym przebiegiem

- sprzedam. Tel. 046/815-32-17.
Pasat 1.9, TDI, 1999 rok - sprzedam.
Tel. 0503-098-812.
Ford Esco~ 1997 rok, gaz - sprzedam.
Tel. 0602-731-489.
Autolaweta, wciągarka elektryczna; Fiat Du1991 rok-sprzedam. Tel.0506-266-047.
Audi 80, 1.9 TD, 1992 rok, gotowy do rejestratji, 1993 rok+ opłaty, stan bardw dobry
- sprzedam. Tel. 0603-059-587.
cato

Skoda Felicia 1999 rok - sprzedam.
Tel. 046/833-05-13.
Nissan Micra I.O. 16 V, 1993 rok,
5-drzwiowy - sprzedam. Tel. 0663-432-767.

Fiat 126p, 1994 rok, stan bdb - sprzedam.
Tel. 0887-330-702.

Kia Sportage Jeep 2.0, TDI, 1998 rok,
5-drzwiowy, sprowadzony.
Tel. 0609-454-637.

Seicento 1.1 gaz, 2000 rok - sprzedam.
Tel. 046/861-92-36, 0608-402-384.

Fiat Seicento 900, 1999 rok, 7800 zł
- sprzedam. Tel. 046-834-81-13.

Fiat Cinquecento, 1996 rok, stan bdb
-sp17.<:dam. Tel. 0501-818-524.

Skoda Felicia l.3 MP!, 2000!2001 rok,
mkupiony w salonie Polska - sprzedam .
Tel. 0603-588-228.

Lanos l.5, gaz, 1998 rok - sprzedam.
Tel. 0602-494-810.
Lanos 1.6 gaz, 1999 rok - sprzedam.
Tel. 0602-494-810.
Fiat Palio 1.2 gaz, 1999 rok - sprzedam.
Tel. 0602-494-810.
Citroen Berlingo 1.9 D, 1999 rok, cię-żarowy

- sprzedam. Tel. 0691-863-315.

=-

Opel Astra 1.4, 1999/2000 rok, salon,
wony, 2 poduszki, multilock, opony letnie

i zimowe, garażowany, zadbany, cena do uzgodnienia- sprzedam. Tel. 0600-22 5-5 !9.
Fiat Punto 1.1 SX, 1995/96 rok, elektryczne
szyby, centralny zamek, niebieski, 5-drzwiowy, 7200 zł-sprzedam. Tel. 0600-226-519.
Skoda Favori~ gaz, 1991 rok - sprzedam.
Kraszew Wielki 16, tel. 0504-226-974.

Opel Vectra 2.0, 1999 rok, pełne wypÓsaż.e
nie - sprzedam lub zamienię na tańszy.
Tel. 0501-715.@.
V.0 1kswag p 10 1 4 1995 rok,
en ° · •
5-<lrzwiowy- sprzedam. Tel. 046/835-33-08.
Opel Astra Combi l.6, 2002 rok salon Polska, 12.900 zł, bezwypadkowa - sprzedam.
Tel. 0602-367-765.
Seat Ibiza 1.4, 1997 rok, zadbana - sprzedam.
Tel. 0509-369-540.

Cinquecento 900, 1998 rok, 5700 zł
- sprzedam. Tel. 046-835-33-08.
- - -. -Skoda Fabia 1.4• XJI 2000 rok, bezwypadko-

Opel Astra combi l.4, 16V +gaz, 1998 rok,
wyposażona - sprz.cdam, możliwość zamiany
na mniejszy i Tańszy. 0509-732-602.
Daewoo Lanos, I 999/2000rok, gaz,
5-drlWiowy, I0800 zł - sprzedam
lub zamienię. Tel. 0509-369-540.
Opel Corsa 1.2, 16Y, 2002 rok, zakupiony
w salonie w 2003 roku, bezwypadkowy.
17.700 zł-sprzedam lub zamienię na tańszy.
Tel. 0602-367-765.
Daewoo Matiz, l 999 rok, wyposażony
_sprzedam. Tel. 0603-588-228.
Maluch, 1993 rok, stan idealny - tanio
sprzedam. Tel. 0607-521-398.
Citroen AX, l 991 rok, 3500 zł - sprzedam.
Tel. 0503-680-894.
Honda Acord 2.0 + gaz, 178 tys. Przebiegu,

ks. Serwisowa, stan idealny, bogate wyposa-

żenie, 11900 zł-sprzediiru.
Tel. 0609-868-541.

hak - spu.edam.

Absolutnie cały, uszkodzony, osobowy
- kupi~. Tel. 046/831-85-71, 0501-581-906.

Daewoo Nexia z gaz.em - kupię.
Tel 0692-829-882.

Fiat 126p, 1998 rok. stan bardw dobry
- sprzedam. Tel. 046/874-74-25.

Renault Clio, 1999-2001 rok Tel. 0606-457-208.

Opel Corsa, 1983 rok, gaz - sprzedam.
Tel. 0512-397-020.
Punto 1.1 SX, 1996 rok, 5-<lrzwiowy; Punto
1.1, 1994195 rok, 3-<lrzwiowy; Uno I.O Fire,
2002 rok, 5-drzwiowy; Matiz Joy, 1999 rok;
Pas.sat combi 2.0i, 1991 rok - sprzedane MOO:liwości zamiany. Tel. 0421719-20-77.
0604-392-876.

SprzedarnMZTS-250,5-biegowa,.1980rok,
po 16.00.

wynajmę

Teł.

pawilon

0509-851-323.

Mies:zkanie 84 mkw., cegła, ul. Bolimowska.
Tel. 0668-314-253.
M-3, os. Kostka, 51 mkw. -pilnie.
Tel. 0887-833-095.
Dąbrowskie

Mieszkanie 43 mkw. Tel. 0660-469-758.
Sprzedam M-4 i garaż na os. Bratkowice.
Tel. 0698-618-921po17.00.
Działka

o pow. 2,6 ba, media, 5 km od Rawy
Mazowieckiej. Tel. 0661-248-259.
budowlana 925 mkw., wszystkie
media, Skierniewice, ul. Widok 13.
Tel. 0889-950-912.

Garaż do wynajęcia, os. Bratkowice obok
myjni. Tel. 046/837-72-83, 0888-285-589.
Garaż - do wynajęcia, os. Bratkowice.
Tel. 046/837-77-87.

Lokal użytkowy 18 mkw., parter pawilonu,
wszystkie media, parking, obok dworca PKP
i PKS, Żyrardów ul. P.O. W 20/24. Sprzedam
lub wynajmę. Tel046/833-10-79.

Sprzedam garaż, ul. Kwiatowa.
Tel. 046/838-18-28, 046/830-05-50.

Sprzedam Dom w Skierniewicach.
Tel. 046/833-03-60, 0602-639-865.

Wynajmę garaż na os. Bratkowice.
Tel. 0663-491-131. ~

Mieszkanie 68 mkw. Prusy kolo
Tel. 0691-951-798.

Garaż, os. Bratkowice przy cmentarzu - sprzedam. Tel. 0694-783-932, 046/837-70-18.

Sprzedam dom o powierachni 144 m wykoń
czony z działką, o powierzchni 452 m, Skierniewice-Rawka_ Tel. 0506-072-052.

Wynajmę garaż

na ulicy Budowlanej I,
Skierniewice. Tel. 064/832-26-03.

kupię.

Działka 6,5 tys. mkw. +domek murowany
w Bednarach. Tel. 0609-320-388.

Działka

GARAŻE

kupię.

bdb punkt,

Budynki'na działce 6000 mkw. w Łowiczu,
ul. Łódzka i . Tel.
g_ 4- .
6 8
050 32 558

Lokal na sklep spożywczy, os.
go. Tel. 0693-126-258.

Volkswagen Polo bezwypadkowy Tel. 0608-108-139.

Daewoo Lanos Sedan - kupię.
Tel. 0606-472-251.

Łowicz - targowica - lokal,

Sprzedam lub

BMW325,E36190KM,czarnymetalik,elektryczne lusterka, szyby, szyberdach ABS,
alufelgi - sprzedam. Tel. 0661-231-006.

Golf 1.8, 1990 rok, benzyna+ gaz- sprzedam.
Tel. 0697-054-347.

81.

w blokach. Tel. 0888-362-985.

- niedrogo.

samochody powypadkowe.
Tel. 0605-100-574.

Seat Cordoba, 1998-2000 rok Tel. 0695-509-226.

Opel Corsa, bezwypadkowy,
pięciodrzwiowy - kupię. Tel. 0695-502-628.

Jastrzębia

Sprzedam nowe mieszkanie 53 mkw. w Głow
nie na os. Kopernika Tel. 0502-051-181.

Skupuję

Fiat Seicento, 1999 rok, gaz, I właściciel
- sprzedam. Tel. 046/838-06-24.

BMW 525 24V, sekwencja benzyna + gaz,
1990 rok - sprzedam. Tel. 0604-100-375.

budowlana

Mini gospodarstwo 1,10 ha w tym 30 arów
rolno-budowlanych. Klewków.
Tel. 0604-970-429.

Star 742, 1995 rok, sklZ)'niowy - sprzedam.
Tel.0694-557-754.
Polonez ATU Plus GSI, 1998 rok + gaz,
zielony me1alik, stan bdb - sprzedam.
Tel. 046/815-71-09.

moc 19kM, stan bdb. Tel. 0660-294-213

kupię.

Działka

piętro.

Mieszkanie 75 mkw. ;;i" Bolimowska.
Tel. 0508-096-941.

Ford Fiesta I. 3 + g;iz, 1992 rok - tanio
sprzedam. Tel. 0603-755-728.

Opel Corsa, 1998 rok, bezwypadkowa,
serwisowana - sprzedam. Tel. 0509-732-602.

Cicquecento 900, 1999-1998 Tel. 0606-436-23 l.

M-3, os. Dąbrowskiego, I
Tel. 0502-534-518.

Działka budowlana 0,82 ha, Łowicz.
Tel. 0605-562-651.

Ford Sierra combi - spizedam.
Tel. 0697-429-555.

Polonezy, 1992 rok i 1994 rok, w gtje
-sprzedam. Tel. 0691-940-285.

Polonez z gazem, 1994 rok - sprzedam.
Tel. 0609-373-390.

M-3, os. Konopnickiej, IV piętro.
Tel. 046/837-83-66 .

wszys1kle media. Tel. 0608-523-381.

g;iz,

MOTOROWE

Punto pięciodrzwiowe, bezwypadkowe
- kupię. Tel. 0694-216-417.

JastrzębL

Polonez, stan idealny,
Tel. 0697-429-555.

Sprzedam skuter marl<i Quest, 2004 rok.
Tel. 0500-136-653.
.

Samara 1.3, 1992 rok, stan bdb
-sproodam. Tel. 0606-192-202.

Działki budowlane w
Tel. 0606-985-390.

Mieszkanie 32 mkw. Tel. 0241235-10-48.

Polonez 1.6, 1992 rok - sprzedam.
Tel. 0663-452-728.

Łada

112 bliźniaka na os. Łyszkowicka - sprzedam.
Tel. 0665-072-555.

Fiat Uno 1.4, 1995 rok, benzyna+ gaz,
granatowy, stan bardzo dobry - sprzedam.
Tel. 0504-371-807.

Daewoo Lanos 1.5, 16V +gaz, XI 1999 rok,
niebieski metalik - sprzedam, mcrżliwość ra~
zamiany. Tel. 046/834-81-13.

kupię.

72 mkw., własnościowe, IV piętro.
Tel. 0513-529-865.

Głowno. budowlana, 2100 mkw.
Peugeot 206, 4-<lrzwiowy, el. szyby, wspo- . Tel. 042/258-90-15, 0508-205-123.
maganie, alarm, X, 2000 rok, zarejestrowany,
Dom, ul. Zagórska 20, os. Górki, działka
15.000 zł -sprzedam. Tel. 0609-868-541.
7f-O mkw. z możliwością zabudowy.
Volvo 440, 1.7, 1992 rok, 4.200 zł
Tel. 046/837-76-79, 0505-663-306.
- sprzedam. Tel. 0608-506-174.
Sprzedam O,o? ha z budynkiem.
Opel Corsa 1.2. 1992 rok, 8.900 zł -sprzedam. Mastki, tel. 0421658-27-68, 0500-527-509.
Tel. 0608-506-174.
Kawalerka M-2, 27mkw.,111 piętro, os. SikorFord Escort 1.6, 1998 rok, 8.900 zł
skiego. Tel. 0608-657-588, 0421710-83-35.
.- sprzedam. Tel. 046/831-07-89.
Sprzedam kiosk w okolicy stacji PKP.
Opel Astra Diesel 17 Isuzu combi, 1993 rok, Tel. 0509-681-996.
tanio -sprzedam. Tel. 046/831-33-40.
Mieszkanie 83,35 mkw., cegła, ul. BolimowFiat 126p, 1999 R>k - sprzedam. •
ska+ garaż. Tel. 046/837-49-29 po 18.00.
Tel. 046/832-87-70, 0603-666-854.
Sprzedam dwie przylegle działki budowlane
Polonez Caro, 1991 rok, pierwszy właścicie~
w Głownie. Tel. 421719-35-79.
stan bardlp dobry - sprzedam, tanio.
Uzbrojone działki budowlane w Głownie
Tel. 046/815-73-24 po 17.
plZ)I ul. Jabłońskiego i Cebertowicza.
Renault 19, l.9 diesel, 19990 rok, stan bar- Tel. 0421719-10-55 po 18.00.
dw dobry sprzedam. Tel. 0668-231-515.
Mieszkanie 3-pokojowe, pow. 60,33 mkw.,
T4, 1.90, 1998 rok, 6-rniejsc, przedłużony 1Il piętro, os. Bratkowice. Tel. 046/837-76-94.
przes:zldony- sprzedam, Ford Transit 2.0 TOI,
2003 rok, bogata wersja - sprzedam.
Bliźniak, Głowno. Tel. 042171-92-771.
Tel. 046/815-60-26, 0600-555-558.
MieszkanieM-5,parter, 76mkw.
Ford Transit 2.5 diese~ 1996 rok - sprzedam. Tel. 046/837-48-95.
Tel. 0604-158-528.
Mieszkanie wła<nościowe 46 mkw.

wa-sprzedam,możliwośćzamianynatańszy.

Tel. 046/831-04-70.

Mieszkanie 51 mkw. plZ)I ul. Kwiatowej.
Tel. 046/837-81-14 po 17.00.

NIERUCHOMOŚCI
-SPRZEDAŻ

Fiat Brava 1.2, 16\1, 1999 rok, serwisowana
- sprzedam, możliwość rat lub zamiany
na Cinquecento, Seicento, Tico, Matiz, I 26p.
Tel. 046/835-33-08.

Sprzedam łąkę. Tel. 0663-077-029.

Fiat Punto 1.2, 2003 rok, bezwypadkowy,
I właściciel - sprzedam. Tel. 0600-944-728.

4-pokojowe, 86 mkw. - sprzedam.
Tel 046/837-46-11 po 15.00.

Głuchowa.

Sprzedam działkę z rozpoczęta budową,
okolice Widoku. Tel. 046/833-74-27.
Mies:zkanie w centrum Skierniewic,
45,60 mkw., (poddasze). Tel. 0504-520-152.
Dom Skierniewice 240 mkw., działka
I 030 mkw., 6 pokoi, 2 kuchnie, 6 poziomów,
garaż, wszystkie media Tel. 046/833-53-23,
0501-581-930.

PUNKTY PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH DO „NŁ":. KWlACIARNIA.„JKEBANA" NA NAROżNIKU NOWEGO RYNKU I UL.KOZIEJ;
• KWIACIARllllA ,EGZOTYCZlllA• NA UL. STANISŁAWSKIEGO 6; a KIOSK OS. DĄBROWSKIEGO 24 • RAMPA; • KIOSK lOTTO NA OS. BRATKOWICE; • FIRMA
„BODEX" lllA UL MOSTO·WEJ 5; a SKLEP P. KRYNICKIEGO NA UL. ŁĘCZYCKIEJ; a SKLEP P. JANKOWSKIEJ W JACKOWICACH; a SKLEP P. PIECHOWSKIEJ
W CHRUŚLINIE; •SKLEP P. PAPIERNIK W KOMPlllllE, SEDNA.RACH I NIEBOROWIE; a SKLEP P. PACLER W BOBROWNIKACH; •SKLEP P. MOTYLSKIEJ W JAMNIE;
• KIOSK P. ŁAZIKOWSKIEJ NA RYNKU KOPERNIKA W KIERNOZI; a SKLEP P. BEJOY W OSTROWIE; •SKLEP P. GOJ W PARMIE; a SKLEP P. MARCZAKA W KRĘPIE
I W DOMANIEWICACH; a SKLEP P.KOWALCZVKA PRZY UL. GŁOWACKIEGO W ŁYSZKOWICACH; • SKlEP P. WOOZVŃSKIEGO W ROGóżNtE; .• SKlEP GS
W ZŁAKOWIE KOŚCIELNYM; • SKLEP P. FIGATA W NIEBOROWIE; a SKLEP P. SZALENIEC W ZABOSTOWIE; • SKLEP P. SOKALSKIEJ W ZAWADACH:
• SKLEP P. TOMCZAK W BRODNYM JÓZEFÓW; a SKLEP p_ SZYMAŃSKIEJ W WEJSCACH; • SKLEP P. FOKS W GRODZACH STARYCH NR 60; • SKLEP P. GASIK
W RYBNIE NA UL. DŁUGIEJ 2; • SKLEP P. WIERZBICKIEJ W STACHLEWIE; • SKLEP P. TOPOLSKIEJ W KURABCE; a SKLEP P. GREFKOWJCZ W HUMINIE;
• SKLEP P. RYBUSIEWICZA W ZDUNACH; SKLEP • SP02:YWCZV W SANNIKACH, UL WARSZAWSKA 165.

OGŁOSZEŃ~

„WIEŚCI":.

w GŁOWNIE,

PUNKTY PRZYJMOWANIA
DROBNYCH DO
KWIAC)ARNIA OOBEJA
UL WOJSKA POLSKIEGO 24;
a SKLEP SPOŻ\'WCZO..MIĘSNY W GŁOWNIE, UL. SIKORSKIEGO 4; •SKLEP WIELOBRANŻOWY W GŁOWNIE, UL. HUTA JÓZEFÓW SL. 3; • KIOSK PRZEMYSŁOWY
W STRYKOWIE PLAC ŁUKASIŃSKIEGO 2; • SKLEP Z ART. SP02:YWCZO-PRZEMYSŁOWYMI W STRYKOWIE. STARY RYNEK.

I

OGŁOSZENIA
ożonc, działki budowlane,
Strobów kolo Skierniewic - media.
Tel. 0504-129-855.

Sklep 12 mkw., 18 mkw. 95 mkw. w ścisłym
centrum Rawy Mazowieckiej ul. Wyszyńskiego ł. Tel. 0606-952-277.

Działkę budowlaną w mitjscowości

Marchaty gm. Biala Rawska o pow. 5.800 mkw.,
cena za mkw. 2,50 z!. Tel. 0660416-423.

Pokój z kuchnią i łazienką do wynajęcia
w domku jednorodzinnym ul. Skłodowskiej
27 (kaucja), oglądać w godz. 8.00-18.00.

Sad 4 ha w miejscowości Narty gm. Biała
Rawska, cena 150 tys. zł. Tel. 0660416-423.

Do wynajęcia lokal na działalność.
Tel. 046/833-12-38, 0601-470-295.

Segment przy ul. Suchar.;kiego w Skiemiewicach. Tel. 0601-283-985.

Domek na wsi i budynki gospoda=e okolice Biała RaWska. Tel. 0607-760-570.

NIERUCHOMOŚCI
-KUPNO
Kawalerkę.

Tel. 0692-101-989.

Kupię M-3 w Łowiczu, około 40 mkw.
Tel. 0609--023-473.
Działka w Bolimowie nad zalewem.
Tel. 0694-272-724.
Kupię kawaledcę

w cenlnlln
Tel. 0607-343-342.

Łowicza.

Kupię ziemię:

Popów, Strzelcew,
taguszew, Goleńsko lub okolice.
Tel. 0601-257-098.
Pilnie zamienię mieszkanie 39 mkw., stan bdb
w Żychlinie m podobne w LowiC'ZJJ.
Tel. 0661-848-452.
Zamienię miesikanie 39 mkw., os. Struzyńskiego 5125 na większe. Tel. 046/837-33-68.
Kawalerl<ę.

Tel. 0692-101-989.

dom w Łowiczu, w stanie
surowym. Tel. 0509-351-118.
Kupię duży

Mieszkanie, os. Sla!Zyńskiego lub os. Dąbrowskiego-pilniekupie. Tel. 0605-370-049.
Kupię

gospodarstwo rolne ok. IO ha
z domem i budynkami gospodaR:zymi..
Tel. 0504-531-593.
Kupię

M-4 w Skierniewicach.
Tel. 0510-477-425
Dom, segmen~ duże mieszkanie

w Skierniewicach. Tel. 046/833-78-55.

NIERUCHOMOŚCI
-WYNAJEM
Do wynajęcia lokal na magazyn
lub działalność, 15 m X 5 m X 3 m, WC, sila
Tel. 046/837.{)8-90.

Firma Handlowa poszukuje do wynajęcia
lokalu w centrum Rawy Mazowieckitj.
Tel. 0604-272-140.

KUPNO - RÓŻNE
Kupię

ziom (wszystko).
Tel. 0504-350-641.

Skupujemy używany spr7.ęt rehabilitacyjnotreningowy. Tel. 046/862-18-12,
0509-867-229.
Lada chłodnicza dl. I m. Tel. 0508-324-558.
Kupię kartę

do telefonu komórkowego
o nr początkowym 0500 lub 0600.
Tel. 069&-565-758.

SPRZEDAŻ-RÓŻNE
Piec c.o. olejowy, Buderus, 28 kW, stan bdb.
Te\. 0601-826-178.
Sprzedam wózek dziecięcy głęboki - spacerowy oraz fotelik samochodowy 0-13 kg.
Tel. ()461837--01-35 po 19.00.

Drewno kominkowe. Tel. 0692-IOl-989.
Wełniaki.

Tel. 0692-101-989.

Siatka ogroduniowa 55
Tel. 0602-419-427.

rTL

Sprzedam krajzegę 1-osiówkę do
i malą elektrownię wiatrową,
Tel. 0603-184-796.

ciągnika

Sprzedam dwa parowniki do chłodni
owoców, 80 plyt eternitu - tanio.
Tel. 0888-969-366.
Sprzedam rębak do gałęzi. Tel. 0605-896-130.
2 koła kompletne 1000 X 20.

Kiwa 32.

Siemens SlA5i - tanio. Tel. 0693-53&-189.

Akordeon 120 basów. Tel.
Biellllkę ciągnikową.

0504-I~-580.

Tel. 0692-IOl-989.

Nokia 6610i, Ericson
T-610. Tel. 0880-353-819.
Willyna chłodnicza z nadmuchem.
Tel. 0508-324-558.
Telefon Nokia 7260, stan bdb,
komplet, 600 ŻI. Tel. 0506-258-564.
Meble biurowe, używane - tanio.
Tel. 0602-276-728, 0693-126-243.

Perkusja Amati, 600

zł.

Tel. 046/837-10-46.

Bale topolowe 7,5 m. Tel. 046/838-<i&-92,
0668-392-918.
Sprzedam dwie pily spalinowe P.S 80, jedna
sprawna, chuga na części, 450 zł. Lyszkowice, ul. Korczaka 4.
Sprz.e&m basen Alfa lava! 430 l.
Tel. 0608-776-473.
Sprężyny sportowe do Audi B3 spr=lam.
Tel. 0660-903-063.
Wyposażenie pi=ii, piec, rożen, stół chłodniczy, talerze itp. Rawa Ma7.0wiecka.
Tel. 0606-952-277.

Sprzedam wyprawione skóty z piimaka
- niedrogo. Tel. 0503-566-102.

Sprzedam kontener chłodnia hakowa,
wymiary5,20x2,30x2m Tel.0601-775-632.
Pompa 4 KW, lampy sodowe, wąż gumowy
zbrojony, 60 mm. Tel. 0604-182-584.
Bieżnię nową

Tel.0604-158-528.

Do wynajęcia lokal na biuro w centnnn Lowicza (ul. Stary Rynek). Tel. 0600-365-799.

Lokal do wynajęcia w centrum Łowicza.
Tel. 0887-602-881.

Qo wynajęcia lokal o pow. 44 mkw.
przy ul. Długiej 4. Tel. 046/837-12-14,
0663-065-733.
lokal w centrum Łowicza,
ok. 60 • 90 mkw. Tel. 0601.s28-141.

Wynajmę

Oo wynajęcia pomieszczenia

1000 mkw„ przy trasie nr 2,
Łowicz. Tel. 0607-168-196.
kawalerlci w Łowiczu
(I-Vlll 2006). Tel. 046/837-31-52.
Poszukuję

Poszukuję

lokalu w Skierniewicach,
Rawie Mazowieckiej. Tel. 0508-909-732.

Do wynajęcia lokal w centrum
Łowicza • na gabinety lekarskie.
Tel.0602~4-891.

Pokój wolny. Tel. 0692-101-989.
Budynki m działce 6000 mkw. w Łowicza,
Ul. Łódzka 6 i 8. Tel. 0508-324-558.
Pokoje z kuchnią - do wynajęcia (nie rodzinic). Tel. 046/837-44-50.
Wynajmę kiosk, ul. Długa 5f27.
Tel. 046/837-36-24.

Stancja dla pani. Łowicz, os.
4/43. Tel. 046/837-42-76.

Starzyńskiego

Do "YJ13jęcia garaż., murowany, ul. Wygoda
przy hali OSiR. Tel. 046/837-51--02.
Do wynajęcia lokal 70 mkw. (Głowno).
wszystkie media, telefon. Tel. 04217 I9-19-41.
Poszukuję kawalerlci,
Tel. 0509--022-840.

Głowno.

Mieszkanie 40 mkw. osobie samotnej
lub studentom. Tel. Q46.832-<i5-50.
Dowynajęciaplac950mkw. wcentnnnRawy
Mazowieckiej, magazyn 50 mkw., parlcing,
łiiuro. Tel. 0606-952-277.

dębowy

Sprzedam przyczepkę. Tel. 0692-309-453.

Namiotfoliowy32m x 7m,szczytyoszklone.
Tel. 0502-110-726.
Sprzedam keyboard Medeli MC-68A.
Tel. 0502-238-597.
Sprzedam suche drewno w metrach.
Tel. 0421719-56-62, 0603-<i21-157.
Tanie, ekonomiczne piece c.o., węgłowe
oraz miałowe ze sterowaniem poleca
producent Skierniewice. Tel. 0501.fil7-469.
Nowe i używane komputery, monitoiy, laptopy, notebooki - po konkurencyjnych cenach.
Na indywidualne zamówienia Duż.e
doświadczenie. Gwarancja firmowa i serwis,
FVAT. Tel. 0601-946-286.
Sprzedaż jabłek. Głowno.

JOO m pr7.CWOdu 4-żylowego gumowego;
dwa silniki do motorowki 19 i 25 MK.
Tel. 0601-297-775.
Okno drewniane

Wołomin, białe,

wym. 250 x 145. Tel. 0692-487~27.

Komputer Semprom 512 RAM, 80 GB,
Flatron. Tel. 0605-049-211.
Nokia 6230. Tel. 0605-049-211.
Nowy kożuch męski na 1,75 m - tanio;
11 nikw. glazury z demontażu - tanio.
Tel. 046/839-<i3-72.
Zbiornik na olej opałowy I.OOO I.
Tel. 0501--074-057.
Rower trójkołowy, stan bdb.
Tel. 046/837-40-95.

siodłowy

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

Saksofonista. Tel. 0692-101-989.
Zattudnię

pracownika w pi=ii,
przyuczenia Tel. 0888-927-914,
0694-477-465.

możliwość

Restauracja w Domaniewicach zatrudni
do pracy w kuchni i obsługi. Wymagana
dyspozycyjność. Tel. 0607-930-234.
pracownika do obsługi stacji
1lllk>-gazu, najlepiej rencista lub emetyl.
Tel. 0604-208-588.
Przxjmę

Szwaczka przyjmie
Tel. 0503-729-785.

z firmami na transport
Polonez Truck 1,75 wys., 2 m dlugi.
Tel. 0512-397--020.
Mloda poszukuje pracy jako brak81ka
albo szwaczka z kwalifikacjami.
Tel. 050&-270-177.
Szukam pracy - pomoc przy rozwożeniu
towaru. Tel. 0511-929-568.
Przyjmę szwaczki overlock, stebnówka, dwu-

Tel. 0421710-71-98, 0889-329-409.

Pracowników do pracy na stilcji PKN Orlen
na stacji w Głownie, kobiety lub mężczy.m
- zatrudnię. Tel. 0695-355-492.
Dam pracę - zattudnię ~ i kierownika

produkcji, pełne świadczenia
Tel. 0661-918-207.
Zattudnię ekspedientkę - sklep
Stryków. Tel. 0508--081-102.

pracę chałupniczą_

Kierowca kat. C, świadectwo kwalifikacji
ADR - poszukuje pracy. Tel. 0663-567-338.

spożywczy,

Piekarnia aluny zattudni piekarza, z okolic
Głowna dowóz. Tel. 046/838-75-51po19.00.
Student studiów zaocznych, prawo jazdy kat.
B. Poszukuje pracy. Tel. 0600-550-443.

Rencistka ID gr. szuka pracy.
Tel. 0602-198--026.
Finna budowlana poszukuje podwykonawców do robót brukarskich - układanie kostki
i krawężnika. Tel. 0601-<i99-379
Firma budowlana zattudni inżyniera o specjalności roboty drogowe lub ogólnobudowlane do pracy na budowie terenie calego kraju. Tel. 046/833.-9&-28 wew. 18.

na

Finna zattudni kierownika robót drogowych.
Tel. 046/833-98-28 wew. 11.
Finna zatrudni wykwalifikowanych cieśli
i zbrojarzy. Tel. 046/833-9&-28 wew. 11.

Zattudnię operatorów maszyn budowlanych
(koparko-ładowarka, równilllka, walec).
C+E, transport krajowy.
. Tel. 0603-755-726.
Tel. 0605-061-361, 0601-069-<i99.
Avon - bez-wpisowego. Tel. 046/832-74-42, ·
MECHANIKA I ELEKTROMECHANIKA
0502-616-468.
SAMOCHODOWEGO -ZATRUDNIĘ.
Firma zattudni absolwentów szkół wyższych
Tel. 042/719-29-37.
o kierunku ogólnobudowlanym i drogowym.
Zatrudnię szwaczki • ubezpieczenie,
Tel. 046/833-9&-28 w. li, 0601-298-842.
Glowno. Tel. 0603-001-477,

Zatrudnię kierowcę

l)601-204-540.
Przxjmę

pracownika na stanowisko kierownicze na rozbiór mięsa.
Tel. 0604-475-704, 0601-335-408.
Podejmę współpracę

z samochodem
dostawczym. Tel. 0501-154-218.
fiyzjera damsko-męskiego
do zakladu fryzjerskiego ,,Anna"
w LowiC'ZJJ. Tel. 0696-022-597.
Zatrudnię

Dwie zdolne - przyjmę - chałupniczo, szycie
rajstop - Autolap. Tel. 0510-668-123.
Miody, wykształcenie Ś{ednie - matura, wegulowana służba wojskowa, stolarz meblowy z praktyką, prawo jazdy kat. B - podejmie
pracę. Tel. 0501-707-<i57.

Zatrudnię mechanika samochodowego
zprawemjazdykatB,C, D, E.
Tel. kontaktowy. 0609-837-1 OO.

USŁUGI

niską

Wideofilmowanie cyfiowe - DVD - tanio.
Tel. 0421719-29-28, 0603-451-221.
Wideofilmowanie cyfrowo,
terowy. Tel. 0887-<i74-630.

montaż

płyty

DVD 24h.

Wideo - Foto. Tel. 0696-011-351,
www.kamerzysta.com.pl

USŁUGI

INSTAL.-BUD.-REM.
Instalacje elektryczne, przyłącza, naprawy.
Tel. 046/837-30-52, 0600-764-110.
Kominki. Usługi zduńskie.
Tel. 0501-351-738.
Remonty mieszkań, gipsy be7pyłowe,
ra, terakota, panele, adaptacja

głazu-

poddaSzy

- szybko, solidnie. Tel. 0508-168-<i59,
0605-233-844.
Schody, balustrady, parapety (dąb,
buk, jesion) -produkcja, montaż.
Tel. 0502-261-898.
Glazura, terakota, gładź - niskie ceny.
Tel. 046/837-95-43.
Kostka brukowa, malowanie, tapetowanie,
wykończenie wnętrz. Tel. 0605-<i36-228.

żaluzje

poziome, pionowe. Rolety
i antywłamaniowe. Siatki
p=iw owadom. Produkcja i montaż.
Tel. 0602-7~6-692, 0602-297-257.

Vertal -

materiałowe

Glazura, terakota, gładź., płyta Wk, malowanie, boazeria, panele, podlogi, siding:, tynki.
Tel. 0502-095-<i91.
Glazura, terakota, klinkier. Tel. 0691-715-543.
Prace murarskie, ogrodzenia
Tel. 0691-715-543.
Profesjonalne układanie glazury, terakoty.
Ceny do uzgodnienia Tel. 046/837-<i2-69,
0503-<i34-974.
Montaż plyt GIK, gipsowanie, sufity podwieszanc, malowanie, panele. Tanio, solidnie.
Tel. 0507-267-179.

Profesjonalne glazurnictwo.
Tel. 510-614-432.
Solidnie - sufity podwieszane, glazura,
terakota, panele ścienne i podlogowe, gipsy
be7pyłowe. Tel. 0507-458-<i70.
Usługi

remontowo-budowlane, docieplanie
budynków, wykańczanie wnętrz od A do Z.
Wycena gratis. Faktwy WJ.
Tel. 046/830-24-65 po 20.00, 0510-158-877.
Cyklinowanie, układanie, lakierowanie· profesjonalnie· „EFEKT".
Tel. 0600-984-398.

kompu-

Wideofilmowanie - profesjonalnie, tanio.
Tel. 0600-447-843.

Kominki - budowa, montaż, ogrzewanie
domów. Tel. 0600-294-318, 046/837-44-35.

Cyklinowanie, schody, parkiet, możliwość
zakupu towaru Tel. 046/830-22-54,
0502-321-194.
Bramy. ogrodzenia, balustrady.
Tel. 0507-958-766.

Układanie glazwy, terakoty, wymiana instalacji elektrycznych, hydraulicznych, kanalizacyjnycb, sufity podwieszane - fucbowo.
Tel. 0602-648-497.

Budowa kominków, rozprowadzenie ciepiego powietr.za - solidnie. Tel. 0692-648-497.
Ukladanie glazury. tqakoty, panele, gładź
i inne wykończenia. Tel. 046/838-20-56,
0600-626-760.
Usługi remontowo-budowlane, wykończe•
nia wnęttz, docieplanie budynków, klinkier.
~
Tel. 0880-542-743.

Hydraulika, olejowe, gazowe, węglowe,
miedzi, plastyk~ stal, wykończeniówka
Tel.046/815--0&-38.
Naprawa mebli tapicerskich współczesnych i antyków. Układanie i cyklinowanie podłóg. Tel. 0603-~.
gipsowa, malowanie, płyty k/g,
i tanio. Tel. 046/832-73-78,
0504-136-932.
Gladż

dokładnie

Murowanie budynków mieszkalnych
i gospodarczych. Tel. 0661-251-301.
instalacje c.o„ montaż i wymiana pleców, glazura, montaż płyt k/g gładź,
malowanie, układanie paneli.
Tel. 0504-572-431, 0506-799445.
Panele podłogowe, ścienne, glazura,
tcrekota - solidny, tani, montaż, malowanie.
Tel. 0694-287-447.
Montaż wszelkiego rodzaju pokryć dacnowych np. okna dachowe, rynny,
podbitka, itd. Szybko, tanio i solidnie. Tel. 0607~10-786.

-

USŁUGI

Meble pod wymiar, kuchnie, regaiy sklepowe, zabudowa aptek, wykończenia od A-Z.
Tel. 0691-645-784.
Pożyczki gotówkowe w 15 minut
Tel. 0506-987 -285.
księgi

handlo-

muzyczny: wesela, bale, pfZY.ięcia,
bankiety - profesjonalnie i tanio.
Tel. 0663-766-622, 0502-473-091.
Zespół

Kompleksowe wykończenia wnętrz.
Tel. 046/837-84-92, 0602-282-415.
kostki brukowej, granitowej.
046/837-<i2-99.

0692-7~9-266,

Projektowanie budynków mieszkalnych,
·gospodarczycb, rozbudowy, nadzór, wyceny,
kosztotysy. Tel. 0502--086-592,
046/837-78-38.
Panele podlogowe i ścienne - profesjonalnie,
tanio. Tel. 0696-381-880.
Ocieplanie i adaptacja poddaszy, gips, sufity
podwieszane, panele podłogowe. U nas
za ll)aleriał wraz z montażem zapłacisz tylko
7°/o VAT. „Elbo" s.c. Tel. 0502-228-972,
0604-645-981, 046/863-31-74 po 18.00.
Przyłącza, elektroinstalacje, pomiary, wideo<lomofony, RTV-Sa~ bramonapędy, systemy
alannowe (monitoring). Remonty, hydraulika, glazura, terakota, gipsy, panele, stołlllka,
poddasza, VAT. Tel. 046/837-50-84,
0601-303-858.

Wykończenia wnętrz - wszystko, elektryka
i poddasza. Tel. 050&-213-801.

Tynki, remonty, malowanie. glazura, terakota.
Tel. 046/837-11-49, 0696-601-132.
Nowe systemy grzewcze, wodno-kanaliz.acyjne, kotły ekogroszek, miał. Głowno.
Tel. 0602-882-617.
Układanie kostki brukowej.·
Tel. 0508-286"519.

Avon - zostań konsultantką, prezenty.
Sms 0501--032-348.

Zespół muzyczny. Tel. 0887-060-156,
0604-3 18-472.

Naprawa sprzętu AGO. Łowicz,
ul. Annii Krajowej 44.
Tel. 046/837-61-98, 0691-961-244.
Usługi geodezyjne, okolice Głowna
i Sttykowa. Tel. 0502-581-189.

Meble pod wymiar - kuchenne, biurowe,
szafy z drzwiami prz.esuwnymi. Solidnie.
Tel. 050 I-707-<i57.
Usługi transportowe - RCllllult Master,
faktury VAT. Tel. 0607-406-024.

Naprawa komputerów I inne usługi
komputerowe. Tanio i solidnie.
Tel. 0505-006-331 ..

Telefon komóikowy Sony F.ricson T-230.
Tel. 0888-222-596.

Avon - konsultantki.
Tel. 0421719-44-47, 0501--032-348.

Fotografowanie - śluby, plenery.
Tel. 0888-486-451.

dzialkowych z plyt gipsowych. Faktura VAT
w stawce 7°/o. Tel. 0501--074-060.

:zestaw komputerowy - 200 zł.
Tel. 0500-204-559.

Sprzedaż

.Videofilmowanie, DVD, foto.
Tel. 046/832-10-06, 0509-105-004

Cyklinowanie, układanie parldetu.
Tel. 0604-334-891.

"

Usługi transportowe Lublin kontener 12 m3•
FVAT na życzenie. Tel. 0601-297-794.

Do wypożyczenia dekoracja sali weselnej.
Tel. 0698-398-871.
Prawnik - pozwy, wnioski. Tanio.
Tel. 046/837-70-961 0695-211~10.
Naprawa komputerów, instalowanie si~i,
nowych podzespołów komputemwycb, modernizacja sprzętu.
Tel. 0698-803--050.
montaż

Zespół muzyczny, wieloletnie doświadczenie.

Tel. 0606-908-346.
ścian

""

Transport samochodem dostawczym
Iveco do 1,5 t • tanio.
Tel. 0501-154-218.

Zespół muzyczny, wesela
Tel. 046/838-39-23, 0601-854-670.

Betonilllka 2501. Tel. 0601-303-279.

marek. Tel. 0501--032-348, 0421719-44-47.

Tanio - malowanie, tapetowanie, gładź., płyty
Wk, panele podlogowe. Łowicz i okolice.
Tel. 0608-<i85-867, 046/830-00-14.

Usługa także u klienta. Odbieramy
- dokumenty. Tel. 0504-274-2551
0698-179-337.

Wkład

perfun:i odpowiedników znanych

Solidne układanie glazury, terakoty, murowanie, tynki, posadzki, docieplanie, panele,
klinkier. Tel. 046/837-13-91, 0607--070-420.

Biuro Rachunkowe •

Kominki • projekty, budowa,
dystrybucja ciepłego powietrza.
Tel. 046/837-34-92, 0602-2112-415.

Tel.

„

we, KPiR, ryczalt, kadry, Płatnik - ZUS.

Cyfrowe wideofilmowanie, fotografo.. Remonty kompleksowe mieszkań.
wanie, pełna obróbka komputerowa, Tel. 0668-262-745.
DVD. Tel. 046/837-84-85, 0608-484-079. . Remonty • wykończenia.
Wideofilmowanie cyfiowe, obróbka kompu- Tel. 0600-225-256.
terowa - tanio. Tel. 0606-852-557.
Ocieplanie poddaszy wełną, montaż

kominowy o średnicy 130 mm,
ze stali kWasoodpomej. Tel. 0604-595-<i23.

Dach-Lux, Grzegorz Kosmowski oferuje sprzedaż blachodachówek, dachówek ceramicznych, blach trapezowych, rynien renomowanych finn,
podbitkę i inne akcesoria dachowe.
Dobra jakość, konkurencyjne ceny.
ŚWiadczymy usługi blacharsk~karskie, krycie dachów. Łowicz, ul. Jana
Pawła 1123. TelJfax 046/837~1-31,
0509-72!Mi19.

INNE

z doświadczeniem
po kraju, wiek 25-40 lat Tel. 0608--059-817.

Zatrudnię kierowcę

Beton - cięcia, wyb=ia, rozbiórlci.
Tel. 0606-ł 92-951.

Remonty mieszkaii - kompleksowo.
Tel. 046/837--01-85, 0608-810-953.

Układanie
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Klycie dachów. Tel. 046/837-51-31.

Elektryk - montaż, naprawa
Tel. 0607-725-830.

WIDEO

Wideofilmowanie - profusjonalnie, za
cenę. Tel 0608-475-473.

Pt7.egram kasety wideo na
Tel. 0508-132-608

DROBNE

Tel. 0609-707-212.

Studentów na stanowisko przedstawiciela
handlowego - zatrudnimy. CV, list motywacyjny na nr fax: 046/837-47-64.
Zatrudnię kierowcę na ciągnik
z naczepę. Tel. 0605-094-166.

OGŁOSZENIA

Domofony,~ do bram.

Piekarz, ciastkarz, zattudnię z możliwością
zamieszkania. Tel. 046/855-24-38,
0505-158-096.

PRACA

Nagrzewnica 10/20 kW. Tel 0510-668-123.

Tel. 042/719-35-79.

Do wynajęcia lol<al, pow. 100 mkw_
przy hurtowni hydraulicmej w Mysłakowie
k_ Łowicza. Tel 0501--074-060. ·

z zaokrąglonymi szybami,
i lustro, cena 1.800 zł.
Tel. 048/668-14-41.
Kredens

Gruz betonowy - oddam.
Łowicz. Tel. 0602-57~1.

Komplet narzynek i gwintowników, zbiorniP.' aluminiowy 1500 ~ komplet rozwierta!\ów. Tel. 046/837-27--05 po 16.00.

Przxjmę na staż. Zajazd Szymanowice,
tel. 0601-439-<i57.

igłówka

Sprzedam chłodziarko-zamrażarkę, Polar.
Tel. 046/832-56-33, 0501-581-840.

Sprzedam maszyny do szycia
Tel. 046/834-92-20.

Sprzedam p17.CCinlllkę do płytek =amicznycb, nową Tel. 046/863-60-14.

dzieckiem, również pomoc
w nauce klasy I-VI szkoły podstawowej.
Tel. 069&-166-766.
Zaopiekuję się

Podtjmę współpracę

Tokailca, 400xl00-sprzedam.
Tel. 0506-266-047.

Parlciety drewniane, drewno opalowe oferuje producent stolarnia Popów 146 k. Łowicza, tel. 046/830-33-55, 0602-587-434.

Do wynajęcia lokal, pow. 45 mkw., Łowicz,
ul. Długa. Tel. 0660-699--025.

Pani, lat 50 zajmie się osobą staiszą,
niepełnosprawną lub dzieckiem.
Tel. 0605-423-318.

Kierowca kat B, pas2pOłt, podejmie pracę.
Tel. 0695-706-208.

Do wynajęcia mieszkanie 3-pokojowe,
os. Sla!Lyńskiego. Tel. ()461837-66-24.
Górne piętro budynku, osobne wejście - dla
finn lub osób prywatnych, trasa Łódź-Łowicz
(Krępa)- lub sprzedam. Tel. 0660-437-510.

pana Tel. 0502-372-049.

Drewno metiy, brzoza, sosna, bale suche,
opalowe- metr. Rawa. Tel. 0698-898-708.

Przxjmę

na stancję, os. Bratkowice.
Tel. 046/837-70-34.

niepijącego

Zattudnię

Mloda, prawo jazdy kat. B - podejmie pracę.
Tel. 0665-643-353.

Drewno opalowe.
Tel. 046/838-06-54, 0501-179-357.

słoneczne, 300 zł miesięcznie.
Tel. 0602-118-332.

wego,

Nowy piec CO ,,Hajnówka" typu Moderator
17 KW. Tel. 0505-<i62--072.

Sprzedam piec kominkowy.
Tel. 0880-510-191.

mieszkanie w centrum Łowi-

l.alrudnięzzamieszkaniemixacowitego,uczci-

Zaopiekuję się dzieckiem. Tel. 0660-318-692.

160 I. Tel. 0608-591-942.

Otwarty fundusz emel)'talny Allianz.
Tel. 0501-975-297.

wynajęcia

Operatora koparki, koplllko-ładowarlci
- zattudnię. Tel. 0691-621-098.

Sprężarka

Mikroskop 2-okularowy, nowy.
Tel. 046/837-<il-28.

Szambo ekologiczne 5.000 ~ cena
do uzgodnienia oraz kręgi do mostku.
Tel. 046/837-36-49, 0603-118-766.

Do

Szukasz dodatkowej pracy? Lubisz
kosmetyki? Oriflame jest szansą dla Ciebie.
Tel. 0501-153-323. 046/839-62-11.

Spr=lam tanio lodówkę Amica
Tel. 0692-376-224.

Kuchnia elektryczna z piekarnikiem,
pralka automatyczna - tanio
sprzedam. Tel. 0604-582-243.

stół, szafę

' cza, 65 mkw., ogrzewanie piecowe, hidne,

Do szycia bielizny z.attudnię szwaczki,
:zapewniam ciągłość pracy, Głowno.
Tel. 0602-551-060.

asystenta do gabinetu terapii dolegliwości bólowych kręgosłupa. MEDYK,
ul. Ulańska2,gab. 7. Przxjmujemy: śr.16-19,
sob. 8-14. lnfonnacja i zapisy: 046/862-1812, 0509-867-229. Kursy zawodowe; z.aświadczenia MEN, www.selenta.pl.

Spnedam, zamienię m aparat cyfrowy
- kamerę Panasonic M3000 + dodatki.
Tel. 0601-163-463.

lokal w Głownie.
Tel. 0508-120-128.
\\-Yna.jmę

DROBNE •

Makijaże.
Zespół

Tel.

0504-7~1.

- wesela Tel. 046/838-66-46.

Projekty graficme, przygotowanie do druku,
banery, szyldy. Tel. 046/837--09-37 od IO.OO
do 18.00, 0694-646-915.

•
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UNAS WARTO DAĆ OGtOSZENIE
Krajowy pmiwóz osób, busy,
18 miejsc, 8 miejsc. Tel. 0602.Q1-ó41,
046/838-70-32.

Naprawa komputerów - tanio. Dojaz.d
do klienta gnitis. Tel. 0889-148-039.
Pranie podciśnieniowe wykładzin,
dywan~ i tapicerl<i. Teł. 0696--086-527.
Skradziono pieczątkę, prawo jazdy, dowód
osobisly na nazwisko Pisarska Agnieszka,
99400 Łowicz, ul. Przemysłowa 3.
Projekt ogrodu w· zimowej promocji
1 zł/mkw. Tel. 0505-266-276.

Kupię każdą ilość żyta

Tel. 060th109-729.
Sprzedam pług 2-skibowy.
Tel. 046/838-13-10.
Sprzedam siano w kostkach. Urzec.re.
Tel. 046/838-81-07.
Skup żyta. Sprzedaż pieczywa mielonego, otrąb pszennych i żytnich.
Tel. 046/838-7345, 046/838-73-28.
Śrutownik' na kamienie z silnikiem
-sprzedam. Tel. 0602-686-518.
Sprzedam prasę Z-224/ł, 2002 rok, stan
idealny. Tel. 0608-171-821.

Beczki asenizacyjne, ocynkowane, orkan,
glebogiyzarka 2,5m, gruber 2,5m, kombajn
burac:zany Neptun, przyczepa do sianokiszo..
nek Mengele 360, wycinaki do kiszonek,
rozsiewacze nawozu, sieczkarnie do kukuiydzy jednorzędowe, Potinger PZ, Mengele
.
- sprzedam. Tel. 0241356-24-64,
0509-282-302.
Siewnilc zbożowy Amazone D-7 4 m, siewnik zbożowy Poznaniak, siewnik do kukurydzy pneumatyczny i mechaniczny - sprzedam. Tel. 0241356-24-64, 0509-282-302.

Sprzedam bale jesionowe 2 m3 i w(yz. konny
na żelaznych kołach. Tel. 046/8~7-53-01.

Siewniki zbożowe Amazonc 3 m; rozsiewacze nawozu Amazone, różne; agregat bierny
3 m - sprzedam. Tel. 0241356-27-60,
0609-822-10 I.

Nowo oiwarty Sklep Odzieżowy JOY
zaprasza. Łowicz, ul. Krakowska 2112.

Sprzedam dwie jałówki wysokoeielne,
terminy wycieleń: 4 slyczeń i 9 IUly.
Tel. 046/839-29-68.

Przyczepy do zielonek z wałkami Pottinger,
Menge~ Krone, Deutz-Far, różnego lypu
- sprzedam. Tel. 0241356-27-60,

Nie ryzykuj ułraly bez.cennych wspomnień!
Przegraj pamiątkowe kascly wideo na płytę
DVD. Tel. 0509-620-300

Sprzedam MF 255, przyczepa D-55, rozrz.utnilc obornika dwuosiowy. Tel. 0501-504-723.

D.J. poprowadzi profesjonalnie dyskotekę
w klubie i w szkole, wesele, bal. Super nagło

i bajeczne oświetlenie, jedyne
w swoim rod2aj1L Tel. 060&-700-599.

śni en ie

Regeneratja kartridży, naprawa drukarek u klienta. Tel. 0509-di0-300 w godz. 8.00-20.00.
Tanie ekonomiczne drukarki HP. Drukujesz
dwa razy taniej niż na nowych. 42 ml tuszu
w kartridżu. Tel. 0509-620-300, kiosk pu.ed
kinem Polonez.

Sprzedam Ursus C-360 lub C-330,
Z-22411. Tel. 0500-222-737.

prasę

Sprzedam Bizon Rekord Z-058 lub Bizon
Z-056, Ursus C-385. Tel. 046/838-90-06.
Wezmę w dzierżawę kwotę ml0C2J1ą,
ok 3.000 kg. Tel. 046/839-29-65.

31. Tel. 046'837-31-27.
Kominki - projektowanie. Montaż, dystrybucja ciepłego powietrza. Tel. 0503-71S-798.

Sprzedam beczkę 3.000 litrów
na kolach. Tel. 046/81!>-31-21.

Studnie głębinowe, geotechnika, projekty, Ciągnilc C-328, całkowicie prrerobiony
na C-330, stan bdb; kabina C-330; drapak;
dokumentacja, operaly wodno-prawne.
, glebogryzarka; betoniarka,; opryskiwacz
Tel. 044/723-53-94, 0501-254-929.
z atestem; przyczepłpi samochodowa
- spu.edam. Tel. 0600-S7S-992.

KOMPUTERO
- PISANIE

Komputcropisanie. Tel. 046/837-4<r85.
Komputeropisanie, rysunki, wykresy - tanio
i szybko. Łowicz, tel. 046/837-78-71,
0602-277-0 ł 3.

zł.

Toyota 3,5 t. Tel. 0600-820-374.
Sprzedam siano i burak pastewny.
Tel. 0605-679-209.
Kwota mleczna na 2006 rok, 12106 kg.
Tel. 046/838-63-16.
Sprz.edam Rak 7A, przycr,epę 4,5 t wywrot,
rozrzutnik obornika, przetrząsacz do siana,
pług, brooy, kullywator, butle tlenowe.
Tel. 0506-793-634.

Opryskiwacz Ślęza 1000 I i polowy, beczka
25.000 I - sprzedam. Tel. 0604-940429.

Sprzedam kwotę mleczną (mazowieckie).
Tel. 046/861-13-68, 0663-474-3!)1.

Sprzedamprzyczepęsamocbodową2--0Siową.
Tel. 0605-896-130.

Sprzedam

lub

kupię.

Wezmę w dzierżawę lub kupię kwotę mleczną
250012006. Tel. 0241282-23-12,
0880-734-314.

Matematyka - student UŁ, 90 miR.125
Tel. 0606-647491.

Tur 3, tur 5, cyklop - sprzedam.
Tel. 0600-733--094.

Sprzedam jałówkę na wycielenilL
Tel. 046/838-60-23.

Tel. 0241285-39-58.

Prace. Tel. 0509-520-474.

Sprzedam pług 4- i 5-skibowy, agregat
uprawowy 3 m. Tel. 046/838-79-21.

Sprzedam jałówkę na wycieleniu.
Tel. 0601-613-952.

Kwotę mleczną - wydzierżawię

NAUKA

Sprz.edam siano belowane.
Arkadia 49.

MF 692, Ursus 914, 1014, w{yz.ek widlowy

Sprzedam prasę Ćlass Roland 46, 120-120,
s:reroki podbieracz. Tel. 0695-855-ł 70.

Kredyly ,,Lukas", Łowicz, ul. Nowy Rynek

060~-822-10 I.

pszenżyto

Woltario.
Tel. 046/838-65-70 po 16.00.

C-360 3P, 1987 rok;
przyczepę zbiernjącą; dmuchawę do siana
poziomą Tel. 0887-3 IS-278.
Sprzedam

ciągnilc

Sprzedam deszczownię szpulową sprawną
Tel. 0693-531-562, 0663-049-266.

Sprz.edam cz.ysz=tlnię do zboża CZ-I.
Tel. 046/838-72-87.

z.etor Major i prz.y=iię 4,5 t wywrot

Sprzedam przyCz.epę ciągnilcową i elemenly
wialy metalowtj o srerokości 12 m i długości
100 m. Tel. 046/838-75-38, 0506-142-234.

Kombajn John Deere 965 H i prasę do słomy
Reviera Cassalis - sprzedam.
Tel. 0605-248-952, 0607-731-114.

Chemia, biologia. Tel. 0601-613-963.

Kupię sieczkarnię do kombajnu Biwn.
Tel. 046/856-83-50.

Sprzedam młode krowy wysokomleczne.
Tel. 042n19-97-0I

Korepelycje z języka angielskiego, nauczyciel. Tel. 046/837-0541, 0603-704-267.

Sprzedam przyczepę samozbierającą T-072,
stan bardzo dobry. tel. 0694-540-771.

Korepetyeje - j~ polski - sobota, 2 godz.
zegarowe 30 zł (matwzyści licewn, technikum). Skierniewice, tel. 046/833-66-55.

Beczka aseniz3cyjna, gruber, siewnik zbożo
wy Ama7.one 2,5 m - sprzedam.
Tel. 0601-297-783.

Sprzedam nmzutnik Tandem 6 t, rozrzutnik
jednoosiowy, wagę lt do ważenia bydla.
Tel. 0600-593-920.

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

Sprz.edam kwOly buraczane 53 t, cukrownia
Dobrzelin. Tel. 0241285-52-13.

Ślęza, Temńt, Stonn sadownicze - sprzedam.
Tel. 0506-188-515.

Sprzedam jałówkę na wycieleniu.
Tel. 0880-652-082.

Paliwo wysokojakościowe na gospociarkę dowożę. Tel. 0502-2112•768·
Beczka do Ślęzy sadowniczej - sprzedam.
Tel. 0506-188-515.
Naprawa pomp, rozdzielaczy, przygotowanie
opryskiwaczy do atestacji, części.
Tel. 0506-188-515.

Statystyka, matemalyka - student

Tel. 0691-961-143.
Korepe1ycje - biologia, angielski, chemia.
Głowno i okolice. Tel. 0697-194-870.

Nauka języka greckiego. Tel. 0603-058-271.

Pracamagisterska-pomoc. Tel.0698-612-234.
Chemia.

Łowicz,

tel. 0508-186-335.

Matematyka - korepetycje, studentka.
Tel. 0509-808-598.
S:rukam osoby do napisania matury z języka
polskiego i historii. Tel. Q60&.505-142.

-----Polski - korepetycje, prace pisemne, egzaminy, matura. Tel. 0504-086-942.
Student PW udzieli korepetycji: matemalyka, fizyka, chemia. Tel. 046/837-74-21,
0500-104-432.

Matura ustna, wypracowania - korepelycje
gratis. Tel. 0693-738-382.
Prace zaliczeniowe, magisterskie,
licencjackie, inne. Tel. 0693-738-382.
Wypracowania, prezentaeje, matura
- solidnie. Tel. 0600-934-697.
Matematyka, chemia, fizyka.
Tel. 0698402-521.
Korepetycje chemia, Tel. 046/833-17-83,
Korepetycje niemiecki., Tel. 046/833-17-83.

ROLNICZE
Instalacje elektryczne, przylą::za, naprawy.
Tel. 046/837-30-52, 0600-764-110.
Ciągnilc

C-360 - sprzedam.
Tel. 0241389-46-85.
Sprzedam 9-letnią klacz nacrźrebieniu, termin:
marzec 2006. Bełchów I54A.
Sprzedam beczkow(rz 2500
Tel. 0604-078-564.

~

1990 rok.

Sprzedam owies i jęczmień.
Tel. 046/838-03-19.
Sprzedam jałówkę, termin wycielenia:
20 slyczeń. Tel. 046/839-60-89.
Sprzedam jałówkę na ocieleniu.
Tel. 046/838-37-60.
Sprz.edam rozrzutnik jednoosiowy,
radziecki. Jacochów 26. Tel. 046/835-20-00.
Sprzedam C-360 w oryginale lub C..360 39,
przyczepę wywrotkę niską.

Tel. 0600-335-473.
Kupię kwotę mleczną

do l O.OOO kg.

Tel.0696-153-680.
Sprzedam pszenżyto i owies.
Tel. 0880-602-027.
Opryskiwacze polowe sadownicze, belki
herbicydowe, środki ochrony roślin - super
ceny. Dmosin 124. Tel. 046/874-72-88.

- sprzedam. Tel. 0607-731-114.

Przywiozę młóto

browarne 2 razy po 8 t
Tel. 0605-629-839.

Firma Krysi Pol mieszcząca się w Bielawach
1
przy ul. Warszawskiej prowadzi skup
warzyw na eksport. Tel. 0694-770-336,
046/838-2645.

Tel. 0602-615-126.

Sprzedam siano. Łowicz, ul. Poznańska 215,
tel. 046/8374740.
Sprzedam siano w kostkach.
Tel 0608-659-507.
Sprzedaż

warchlaków

waga 25-30 kg. Gasik •
Tel 0504-27IMl90.

duńskich,
Niedźwiada.

Sprzedam pszenżyto, mieszankę, zgarniacz
obornika łańcuchowy. Tel. 042ni9-6140.

Kupię rozrzutnik 2-0Siowy, do remontu ..
Tel. 0661-571-932.

Ciągnik C330M, 1990 rok, stan bardzo
dobry - sprzedam. Tel. 0600-687-585.

Sprzedam prasę Class Roland 62.
Tel. 046/838-97-16.

Ferguson 255, U-912, kabina do fergusona.
Tel. 0604-976452.

Sprzedam jałówkę na wycieleniu.
Tel. 046/838-11-42 pó 18.30.

Kupię ziemniaki jadalne.
Tel. 0888-144-233.

Rozrzutnik obornika, kombajn ziemniaczany -..
,,Bolko" lub ,,Karlik" okolice Białej Rawskiej - kupię. Tel. 06CJ0-?36-990.

Sprzedam dobrąjałówkę na wycieleniu.
.
Tel. 046/838-61-13.

Sprzedam kwotę mleczną 2800 kg.
Tel. 0606-145-529.

Sprzedam sadzarkę do warzyw.
Tel. 0603-722-880.

Sprzedam

Sprzedam obornik, linkę do
Tel. 046/838-76-90.

Sprzedam słomę prasowaną,
tel. 046/838-50-31.

wyciąg1L

śrutownilc

Mysłaków

148,

3-skibowy, 1996 rok;
na kamienie. Tel. 0887-221-225.

Sprzedam kombajn Bizon Z-050.
Tel. 046/838-71-42, 0693--064-361.

Sprz.edam krow<( na wycieleniu.
Tel. 046/838-23-50.

Sprzedam jałówkę, wycielenie: 27
Tel. 046/838-64-77.

Sprzedam przyczepę samozbierającą T072,
stan dobry, przyczepę ciągnikową 3 t, snopowiąialkę WC5. Tel. 046/838-24-30.

Sprz.edam konwie do dojarki.
Tel. 046/838-98-1 i.

Sprzedam jałówkę na wycieleniu (polowa
slycznia). Reczy;,., 33.

bdb,

pług

Kvemeland, 4-skibowy, obrotowy,

stan dobry. Tel. 0888-282-8 38 .

Kwotę mleczną - sprzedam.
Tel. 0505--084-876.

Maurzyce, tel. 046/838-77-71.

Sprzedam C-360 3P z kabiną.'
Tel. 0602-709-962.

Sprzedam jałówkę wysokocielną
Niespusza Nowa 17. Tel. 046/838-14-14.

Prz.ycz.epa HL 8011 po odbudowie, podwójne burty, koła 1200 R20, stan bdb, 9200 zł;
silnik zbożowy D-8 Amazone 4 m, rozsiewacz
nawozów Amazone, stan bdb, ścieżki tech·
oologiczne automatyczne, znaczniki hydrauliczne, 11500 zł - sprzedam.
Tel. 0241356-24-30, 0601-283-808.

Sprzedam jałówkę wysokocielną,
Tel. 0241277-95-84.

Pszenicę, pszenżyto, żyto

Sprzedam siano w kostkach.
Tel. 046/838-50-86.
Sprz.edam jałówkę na wycielenilL
39, tel. 060&-492-262.

Bełchów

Sprzedam przyczepę 4,5 t wywrot, orkan,
silnik 7,5 kW. Tel. 046/838-36-04.
Sprzedam jałówkę, wycielenie: 15.02.2006
(ocena użytkowości mleczntj). Zduny 174,
tel. 046/838-74- 67.

- sprzedam.

Sprzedam krowę po trzecim wycielenilL
Tel. 046/838-91-92 po 14.00.
do ziernniak(lw podkiełko
wanych i pompę do deszczowni.
Tel. 046/838-48-12.
Kupię sadzarkę

Kupię - wydzierż.awię
Tel. 0697-693-678.

kwotę mleczną.

Pomiot kurzy.- sprzedam.
Tel. 0505-027-560.
Marchew na pa.w:- sprzedam.
Tel. 0601-942-57 J.
Kukurydzę, suchą - sprzedam.
Tel. 046/833-23-21.

Sprzedam jałówką wysokocielną - tanio.
Tel. 046/831-11-64.
Ciągnilc Zetor 52-11, 1988 rok - sprzedam.
Tel. 0506-360-053.
Ciągnilc 28-12, 1994 rok, z kabiną
-sprzedam. Tel. 0510-734-342.

Przyczepa 4 Autosan, 7.500 zł - sprzedam.
Tel. 051O-734-342.
Sprzedam kwotę mleczną 5000.
Tel. 0693-333-722.
Ursus C360 stan bardzo dobry - pilnie.
Tel. 0508-184-090.
Sprzedam dwukółkę
Tel. 0607-599-864.

ciągnikową.

Sprzedam prasę Z-224, stan bdb, 1990 rok.
Tel. 0696-021-755.

Sprzedam kwotę mleczną 3000 litrów.
Tel. 046/831-14-84, 0603-912-068.

C-360, 1981 rok- sprzedam.
Tel. 0691-753-392.

Sprzedam siano prasowane.
Tel. 0507-626-260.

Wydzierżawię kwotę mleczną.

Sprzedam przyczepę 047, trójstronnywywrot,

Tel. 0509435-262.

stan bard7.o dobry. Ciągnik C 360, 1985 rok,
stan bardro dobry, przyczepę 4 tony dwu-

Sprzedam jałówkę na wycieleniu
(19 slycZeń). Tel. 0609-261-390.

Sprzedam jałówkę, wycielenie: 15 slyczeń.
Tel. 0241285-28-04.
Sprzedam jałówkę wysokocielną,
Tel. 046/838-62-34.

Sprzedam jałówkę na oeielenilL
Tel. 046/837-94-10.

Sprzedam jałówkę cielną, Bednary 97,
tel. 0880-321-694, 0601-990-968.

stronny wywrot. Słomę owsianą,
głe belki. Tel. 0502-320-344.

duże okrą-

Kabinę i błotniki lylne do ciągnilca 28,12
- sprzedam. Tel.0607-700-57.

na samym wyclelenlu
- sprzedam. Nowy Złaków,
tel. 046/838-71-71.
MF-255, 1990 rok, z kabiną, stan idealny;
siewnilc Poznaniak 2, 70, 1990 rok
- sprzedam. Tel. 0692-601-689.

Tel. 046/838-80-17 ·
Sprzedam krowę 5 lat, na wycielenilL
Tel. 046/838-84-58.

Sprzedam króliki kalifornijskie (samca, samice, młode). Tel. 046/837-90-98.

Zetor 5245, 1990 rok, 4x4, stan idealny;

Sprz.edam jałówkę na wycieleniu, IUly.
Czatolin 24, tel. 046/838-84-67 po 19.00.

Sprzedam 8-lygodniowe owczarki
niemieckie. Tel. 046/838-78-38.

Jałówkę

w{yz.ek widiowy Bułgar 1,7 t - sprzedam.
Tel. 0608-420-169.

ZWIERZĘTA

Sprzedam jałówkę na ocieleniu.

Sieczlcamia Class Jaguar 690 SL, 1993 rok;
kombajn Class Dominator 108, 1993 rok
- sprzedam. Tel. 0604-078-564.

Sprzedam krowę po wycielenilL
Wrzeczko 57, tel. 046/838-85-61.

Sprzedam 8-lygodniowe bokserki
pa;gowane, ładna maść. Tel. 0608-010-034.

Sprzedam ciągnilc C360, 1986 rok.
Tel. 0600-335-473.

Sprzedam1J3wia, baianty.
Tel. 0503-729-785.

Gęsi tuczone, pszenica.
Tel. 0504-199-580.

Sprzedam klatki na króle i brukiew.
Tel. 046/837-10-11, 0603-723-058.

Taśmociągi z silnikami - sprzedam.
Tel. 0504-199-580.
Sprzedaż agregatów, rozrzutników jednoosiowych, Tandemów, kabin ciągnikowych.
Tel. 046/837-53-86.
Sprzedam rozsiewacz Kos; kosiarkę Osa;
brony 5, brony 3. Tel. 0880-353-819.

Sprzedam opryskiwacz 4001, 1992 rok,
rozsiewacz do nawozu lejowy, 1982 rok.
Tęl. 046/838-98-56.
Sprzedam 6-letnią krowę na wycieleniu,
termin: 25 slycznia 2006 roku:

Sprzedam owczarki niemieckie długowłose
3-miesięc:zne. Teł. 0603-884-819.

Skupię

króliki. Tel. 0500-296-173.

Sprzedam s=enięta Syberian Husky.
Tel. 046/838-60-68.

SprzedamśrutownilcBąk 7 ,5kW,Bąk 5 ,5kW,
stan bdb. Tel. 0880-353-819.

Sprzedam 1 ha ziemi.

Yorki - pieski, 6-lygodniowe.
Tel. 046/838-58-65.

Sprzedam cielne jałówki. Tel. 0696-698-085.

Wilusza, tel. 0889-l 25-l36.

Pit Bull Red Nose - szczen...,,,

nego, otrąb pszennych i żytnich, wafli
mielonych, śruty z mieszanki. Młyn
w Retkach. Tel. 046/838-7345,
046/838-73-28.
z.etor 7011 - sprzedam lub iamienię na mniej-

o;zy. Tel. 046/838-83-53.
Sprz.edam śrutownilc bijakowy,
do zboża. Tel. 0503-639-1 OI.

Sprzedam kombajn Bizon, 1987 rok, z sieczstan dobry; prasęZ-224, 1996 rok.
Tel. 0241277-83 •8 I.
Sprzedam 50 t pszenicy.
Tel. 0693-824-736.
Sprzedam nowy siewnik do
Tel. 0503-569473.

Sprzedam opielacz do warzyw 5-sekcyjny.
Tel. 0503-639-1 OI.
Sprzedam słomę ze stodoły, okrągłe belki,
z mieszanki i żyta. Tel. 0697-522-720.
Sprzedam mies2alnik pasz na mokro
„Mikser", poj. 100 I. Tel. 0691-715-525.

Benneńczyki, szczenięta,

niedrogo.

Tel. Q60&.752-762.

„-

metryki IDBA trening, zawody, CD.
Tel.0691-70!>-314.
Buldogi francuskie.
Tel. 0698-612-234.

Bernardyny, yorki, wesly.
Tel. 0663467-569.
Sprzedam sukę nowofimladkę,
i dwa roczne psy chow..:how.
Tel. 0694-514-370.

bernardynkę

do ciągnika C-330.

Sprzedam owczarki niemi~kie po rodzicach
z rodowodem. Tel. 046/838-47-78.

Sprzedam rozrzutnik jednoosiowy i kabinę
do ciągnilca C..360, sadzarkę do ziemniaków,
pług 2skibowy. Tel. 0241277-3547
po 18.00.

Sprzedam owczarki niemieckie, szczenięta
momej budowy. Tel. f!24/277-87-69,
0691-133-397.

Jałówkę wysokocielną

sażeniem

Kupię obudowę sprzęgła
dmuchawę

cebuli.

Tel. 046/838-13-30.

sprzedam.

Tel. 0601-190-438.

•

Sprzedam papugi faliste z dużą klatką, wypoi 2 książki. Tel. 0511-929-568.

ŹrebaJ<a &-miesięcy okolice Rawy Mazowieckiej - sprzedam. Tel. 0507-075-185.

Sprzedam jałówkę na wycieleniu.
Różyce Żruawieniec 28.
Tel. 046/838-17-88.

Sprzedam kwotę mleczną.
Tel. 0506-355-678.

Siecikamia Forschnitt, prasa zwijająca New
Holland zmiennokomorowa, Gruber, agregat
uprawowy. Tel. 0604-191-027.

Sprzedam orlcana i ciągnilc C-360.
Tel. 0663-801448.

Sprz.edam ziemniaki Velox, Vmeta, Salina.
Tel. 046/838-72-94, 0501-613-045.

Sprzedam kombajn Bizon, 1982 rok.
Tel. 0607-919-577.

Sprzedam ratlerka 3-miesięc2Deg0.
Tel 0601-573-517.

Sprzedam siano 0,40 7l/ Ikg, okolice Soboly.
Tel. 0601-348-897.

Sprzedam jałówkę wysokocielną.
Tel. 0511-148-261.

Sprzedam Orkan, w(yz.ek Rak.
Tel. 0607-919-577.

Źrebaka &-miesięcy okolice Rawy Mazowieckiej -sprzedam. Tel. 0507-075-185.

Sprzedam szczenięta owciarka niemieckiego.
•
Tel. 0509-729-256, 046/831-12-91.

Sprzedam krowę ijałówkę na samym
wycieleniu. Tel. 0241277-91-96.

Sprzedam jałówkę zacieloną Stacblew 47,

tel. 046/838-68-15.

Sprzedam śrutownilc walcowy.
Tel. 0880-099-51 O.

Polonez, 1994 rok, gaz - sprzedam.
Tel. 0511-148-261.

Sprzedam ciągnik C..360.
Tel. 042nl9-64-74.

Sprz.edam szczenięta Owczarka niemieckiego.
Tel. 0509-729-256, 046/831-12-91.

Sprzedam kwotę mleczną 25000 lcw'l,60 zł.

Sprzedam siano belowane, słomę, pszenżyto,
owi<;s. Tel. 0601-335-514.

Sprzedam kwotę mlec2Jlą I0000 l

Sprz.edam kwotę mlecmą 2.000 kg.
Tel. 046/838-16-59.

Sprzedam mieszankę.

Tel. 0887408-903.

Tel. 042n19-76-60.

Sprzedam ratlerka 3-miesięc:znego.
Tel. 0601-573-517.

Tel. 0668-359-770.

„.

Sprzedam małe czarne pudelki - szczenięta.
Tel. 0606-967-338, 046/837-47-54.

Tel. 0506-115-015.
Sprzedam dwukółkę ciągnikową.
Tel. 0696-930-205.

kamią,

•

Sprzedam kombajn ziemniaczany.
Tel. 0694-962-054.

Sprz.edam cieliczkę 6-miesięczną.
Tel. 0885-280-616.

Sprzedam suche wysłodki granulowane. Tel. 046/837 •12-02 po 18.00.

towane z Niemiec. Tel. 0602-798-304,
0241277-85-77, 0602-232406.
Sprz.edam siano. Tel. 046/839-28-13.

slyczeń.

SprzedamciągnilcZetor 16-245.1997rok,stan

Tel. 046.'837-23-23.
Skup żyta Sprzedaż pieczywa mleło-

Sprzedam wszelkie maszyny rolnicze impor-

Kwotę mleczną 6000 kg - sprzedam.
Tel. 0504-204-625.

pług

• sprzedam. Tel. 046/839-28-71,
0887-133-395.

· Beczki asenizacyjne, ocynkowane, różnego
typu, od 4.000 do 8.000 I.
(wieczorem), 0600-165-096.
Ursus C-385 - sprzedam. Tel. 0695-951-908.· Tel. 0241356-27-60, 0509-282-300.

mieszankę.

Sprzedam jałówkę wysokocielną,
Tel. 046/830-38-99.

Sprzedain kwotę mleczną 5000 kg, zbiornik
na mleko 600 I. Tel. 046/8384844.

Suche wyslodki melasowane

Sprz.edam zboże paszowe. Sierżniki 35,
tel. 0605-128-019.
Sprzedam wycinaki do kiszonek różnego
typu, duży wybór. Tel 0241356-27-60. .

w Nowym

Łowiczaninie oraz Wieściach z Głowna i Strykowa, ukaże się
także we współpracujących z nami gazetach Głos Skierniewic
oraz Głos Rawy Mazowieckiej. Bez żadnych dopłat!

Sprzedam kukurydzę, silos zbożowy . Sprz.edam basen na mleko 600 I.
Tel. 0608-079-573.
60 t, rozsiewacz wapna RCW.

Sprzedamkwotęmleczną. Tel042n19-58-85

Kupię kwotę mleczną 40.000-60.000 kg.
Tel. 046/838-13-62.
Tanio sprzedam pszenżyto, jęczmień, owies,

Każde ogłosźenie drobne zamieszczone do druku
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Medyk będzie nosił imię Kopernika
nadaniu imienia Mikołaja Kopernika
II Liceum Ogólnokształcącemu
w Łowiczu zadecydowali jednogłośnie radni Rady Powiatu Łowickiego na sesji 28 grudnia. Z wnioskiem w tej sprawie
zwrócili się do rady dyrektor szkoły, rada
rodziców i samorząd uczniowski. Ich zdaniem Kopernik jest wzorem, do którego
odwoływać się można w procesie wy'chowawczym młodych ludzi. Ponadto Il
LO nawiązuje do tradycji istniejącego tu
niegdyś liceum medycznego, a to nosiło

O

właśnie imię Kopernika. Uroczyste nadanie imienia szkole nastąpi w przyszłym
roku szkolnym 2006/2007. Do tego czasu powstanie także sztandar placówki.
- Obecnie nie mamyjeszcze żadnego projektu - mówi dyrektor Il LO Tadeusz ża
czek. - Na pewno na sztandane znajdzie
się

wizerunek Kopernika. Być może poprzy tej okazji najnowszymi

służymy się

rekonstrukcjamiwyglądugenialnegoastro
norna - dodaje.
(wcz)

Łyszkowice

Wstyczniu i lutym trzy duże przetargi

T
Uczniowie z Gimnazjum w Popowie przygotowywali w bibliotece prezentację o polskich obrzędach dla zagranicznych przyjaciół.

.

Gimnazjum w Popowie

Cztery komputery za darmo
ztery komputery oraz urządzenie bętlące jednocześnie skanerem, kopiarką
• · drukruką otrzymała za dmmo z programu
Europejskiego Funduszu Społecznego, koordynowanego przez Ministerstwo &lukacji Narodowej i Sportu, biblioteka szkolna Gimnazjum w Popowie. Komputery
dotarły do szkoły kilka dni przed święta-

C

mi Bożego Narodzenia i od razu zostały
zainstalowane i podłączone do Intemetu, co zresztą było jednym z wymogów
ich otrzymania. Od razu też znaleźli się
chętni uczniowie, którzy korzystają ć
z nich na prawie każdej przerwie oraz
podczas zajęć pozalekcyjnych. W ostatni wtorek, 20 grudnia zastaliśmy na prze-

rwie w bibliotece grupę uczniów, którzy
przygotowywali list po angielsku do znajomych z Malty, których poznali za pośrednictwem Internetu. Dołączali do niego również prezentację na temat świąt
Bożego Narodzenia i polskich zwyczajów świątecznych.
(mak)

rzy dui:e przetargi nieograniczone, na
przyszłoroczne inwestycje, przygotowuje na pierwsze dwa miesiące przyszłego roku samorząd gminy Łyszkowice.
Jako pierwszy ogłoszony ma być przetarg
na budowę strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Łyszkowicach. Gmina już jest
w posiadaniu projektu bu<.i9wlanego straż
nicy. Mają w niej powstać m.in. trzy ogrzewane boksy garażowe, szatnia, natryski dla
strażaków, zaplecze kuchenne oraz niewielka sala na billl"O i spotkania organizacyjne.
Łącznie gmina zamierza przeznaczyć na jej
wybudowane około 430 tysięcy złotych,
w tym 200 tysięcy w 2006 roku a pozostałą
kwotę w roku 2007. Sam nadzór inwestorski podczas budowy strażnicy będzie kosztował gminę około 12 tysięcy złotych.
Kolejny przetarg ma dotyczyć budowy
sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Stachlewie. W ciągu dwóch lat budowy sali gmina zamierza wydać na nią ponad
milion złotych (200 tysięcy złotych w 2006
roku i prawie 830 tysięcy złotych w 2007
roku).
\Vykonawcanajwięksrej inwestycji gminnej w przyszłym roku zostanie wyłoniony,
jako trzec~ na przełomie stycznia i lutego.

Budowa czternastu odcinków dróg w róż
nych częściach gminy ma kosztować ponad 1,8 miliona złotych (łącznie z nadzorem inwestorskim). Przewidywany koszt
wykonania metra kwadratowego drogi
oszacowano na około 50 złotych. Do
wykonania w 2006 roku wytypowane
zostały następujące drogi: 900 metrów
w Grudzach Nowych, 950 metrów
w Uchaniu Dolnym, 400-metrowy odcinek z Łyszkowic do Zakulina, 300 metrów w Bobrowej nad rzeką, 680 metrów
drogi z Uchania Górnego do Trzcianki,
510 metrów w Seligowie, 260 metrów
w tzw. ,,krótkim" Uchaniu Górnym, 550
metrów z Gzinki do Reczyc, 580 metrów
z Wrzeczka do Reczyc, 300 metrów
w Łyszkowicach na ulicy Bolesława Prusa, 270 II!etrów na ul. Korczaka w Łysz
kowicach oraz 170 metrów na ulicy Ogrodowej również w Łyszkowicach, 900
metrów w Bobrowej oraz najdłuższy
odcinek drogi - 3.250 metrów z Czatolina
do Kalenic. Pierwsze sześć z wymienionych odcinków dróg gminnych będzie
miało szerokość trzech metrów, zaś pozostałe mają być drogami 4-metrowyrni.
(mak)

Kiernozia

·s

Jedna z sześciu
reść ofert, z których tylko jedna speł stanowiska urzędniczego po zmianie usta-

niała

postawione wymagania, wpły
na konkurs na pracownika księ·tf gowości budżetowej ogłoszony przez Urząd
Gminy w Kiernozi. Składanie dokumentów
do· konkursu zakończyło się 30 listopada,
.obecnie konkurs jest rozstrzygnięty, a z wybraną osobą, którą jest Małgorzata Buła
z miejscowości BrOdne Towarzystwo w tejże gminie, już wkrótce zostanie podpisana
umowa o pracę. Był to pierwszy w gminie
Kiernozia konkurs na obsadzenie wolnego
nęło

wy o pracownikach samorządowych. Ustawa ta nakłada obowiązek organizowania
konkursuipodawaniainforrnacjiorozstrzygnięciu go poprzez Biuletyn Informacji Publicznej .
Od kandydatów na to stanowisko wymagano znajomości podsta)V funkcjonowania silmorządu gminnego, podstaw
obsługi komputera, a także wykształce
nia wyższego ekonomicznego oraz stażu
w księgowości.
(mwk)

Sanniki ·

Drożei

za

wodę

i ścieki

ednogłośnieRada Gmiq.y Sanniki na se- 2,52 zł (2,49 zł), od przedsiębiorstw - 1,89

J

sji 6 grudnia przegłosowała podwyżkę
cen wody dostarczanej mieszkańcom
• i przedsiębiorcom i cenę odbieranych ście
ków. Podwyżka wchodzi w życie odl
stycznia.
Ceny wody będą wyższe o około 1,5%
w porównaniu do obowiązujących w tym
roku. Opłata za 1 m3 wody w rozliczeniach
na podstawie wodomierzy wynosić będzie
1,38 zł netto (dotychczas 1,36 zł), w rozliczeniach ryczałtowych według ankiety -

zł (było 1,87 zł). Comiesięczna stała opłata
abonamentowa za wodę, wynosząca 0,65
zł, pozostanie bez zmian. O 2 gr więcej
mieszkańcy gminy Sanniki płacić będą za
ścieki komunalne dostarczane bezpośrednio
do kanalizacji, opłata ta naliczana jest na
podstawie poboru wody i wynosić będzie
1,89 zł netto za 1 ml. Za ścieki dowożone
beczkowozami do oczyszczalni opłata W oknie nowej kasy w Urzędzie Gminy w Domaniewicach pretentów
obsługuje zawsze uśmiechnięta Anna
wzrośnie o 3 gr i wynosić będzie 2,03 zł
Graszka.
'
netto za 1 ml.
(mwk)

Domaniewice

Kiernozia

•Targ w ręce firmy z Płocka
gencja Pracy Handlowo-Usługowa wpłynęły trzy oferty, dwie pozostałe zło
,,Abart" z Płocka została wyłoniona żylimieszkańcyKiemozi,jednąznich-do
jako dzierżawca placu targowego tychczasowydzierżawca.Firma,,Abart''za
w Kiernozi w drodze przetargu, który od- proponowała jednak cenę o 1.500 zł wybył się w grudniu w miejscowym Urzędzie ższą od propozycji oferenta z Kiernozi.
Gminy. Umowa obowiązuje od 1 stycznia, Nowy dzierżawca będzie do kasy gminy
a zawarta została na 2 lata z możliwością odprowadzał czynsz dzieżawny w wysoprzedłui:enia o kolejny rok. Na przetarg kości 43.522 zł rocznie.
(rńwk)

A

Urząd

Gminy już po remoncie

Nowym Rokiem zakończony zo- Docieplono ściany, od wewnątrz położono wejściowych, tam gdzie do niedawna miestał remont Urzędu Gminy w Do- gipsy i pomalowano urzędowe pokoje. Od- ściła się świetlica. Diametralnie odmienił się
rnaniewicach. Pod koniec ubiegłego nowiono też klatki schodowe i zmOOernizo- wygląd kasy urzędowej. W nowym pokoju
roku wydano na ten cel około 130 tys. zł. wano toalety. Wymieniono większość me- pracuje także obsługa Urzędu Stanu CywilBudynek nie był remontowany od kilku- bli, dokupiono też sprzęt komputerowy. nego. W odnowionych gabinetach pracuje
dziesięciu lat. Wymieniona została instala- W zwią:zku z remontami siedzibę zmienił już sekretarz gminy oraz cały personel księ
cja elektryczna, zainstalowana instalacja in- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Obec- gowości.
ternetowa. Zamontowano już nowe okna nieznajdujesięnaparterze,nawprostdrzwi
(eb)

Z
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Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Pomogą słobiei

P

dostały świetlicę

Wprawdzie bodaj od zawsze Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy organizowała się w naszym pięknym mieście, ale już nawet nie pamiętam, .
kiedy ostatni raz zagrała w dosłownym tego słowa znaczeniu. Mówiąc krótko:
zbiórka pieniążków się odbywała: ale nie było żadnych imprez towarzyszących.

Ł

owiczanie

więc

nieco z

zazdrością

spoglądali na inne miasta, gdzie Uwa-

ły prawdziwe kilkugodzinne festyny, a na scenie przewijali się tłumnie artyści wszelkiego autoramentu. U nas od kilku lat Orkiestra miała dość spokojny charakter - wolontariusze czynili swoją powinność, ale brakowało atmosfery świę
ta, wydarzenia, po prostu muzyki.
A przecież trwająca już 14 lat Narodowa
Zbiórka Pieniędzy nierozerwalnie zwią
zana jest z rock'n 'rollem (w szerokim tego
słowa 7lll1Czeniu). Wprawdzie kapele grają
gratis, ale wszystko co się uda zarobić,
Fundacja Jurka Owsiaka przeznacza
na jakiś szczytny cel.
Od 3 lat łowicką Orkiestrą dyrygują
harcerze. Podobnie będzie już w najbliż
szą niedzielę, 8 stycznia. Jak mnie poinformowała dh. Kasia Kordecka, szefowa tutejszego hufca, na ulicach pojawi się
prz.eSzło 150 zbierających. Od godz. 8.00
do 20.00 wolon1ariusze w mundurach (ale
nie tylko) z oryginalnymi identyfikatorami będą zachęcać do przekazywania datków. Każdy kto będziechciałpomócwzbiór
ce czy przy organizatji koncertów, może
zajrzeć do hufca na ulicę Mostową 4 gdzie
będzie sztab akcji. Tam też ll10'Żila będzie
napić się gorącej heibaty czy zjeść posiłek.
Ale zanim w niedzielę wielló 14. Finał, to
już w sobotę w ŁOK-u projekcja filmu „Mr.
& Mrs. Smith" z Angeliną Jolie i Bra·
dem Pittem w rolach głównych. Wakacyj-

Radni gminy Bielawy na sesji 30 śd. Mieszkańcy już zadeklarowali udział
grudnia jednogłośnie wyrazili zgodę w sldadcepieniężnej, nie będą też stronili
na przekazanie zabudowanej nieru· od pracy społecznej - deklarował sołtys
chomości we wsi Stare Orenice tam- Ciołek. Budynek o pow. lOxlO m jest
tejszej spoleczności.
zaniedbany, ale mury nie zostały naruszone. Trzeba będzie wymienić okna
yla to odpowiedź na wniosek Walne- i drzwi, założyć instalację elektryczną,
go Zebrania Soleckiego w sprawie otynkować ściany wewnątrz. Mieszkań
przekazania działki wraz z budyn- cy wsi chcą urządzić świetlicę wiejska,
kiem na potrzeby świetlicy wiejskiej. - Jak w której mogłyby się odbywać zebrania
pojawiło się ogłoszenie o przetargu i i.rysta- wiejskie oraz okazjonalne uroczystości
wieniu budynku na sprzedaż, ludzie nie dali rodzinne.
miprzejść drogą, kazali coś robić, bo prze- Popieram inicjatywę Starych Orenic.
cież to własność całej wsi-tłumaczyłnasesji U nas świetlica wstanie oddana do użyt
sołtys Staiych Orenicz.dzislawCiołek. Obu- ku jeszcze w styczniu. Cała wieś bardzo
rzenie mieszkańców wynikało z tego, że ich się z tego cieszy. Włożyliśmy dużo pracy
rodzice wznieśli budynek w czynie społecz w remont budynku, trochę pomogła nam
nym jeszcze w 1955 roku. Następnie finansowo gmina i udało się - mówila soł
w budynku mieściła się zlewnia mleka i bu- tys Leśniczówki Barbara Wieteska. Podynek był wykorzystywany przez OSM dobnego zdania był radny Józef Rybus, Wniosek o odwołanie
Z.Orina z Kutna Przed kilku laty budynek który uważa, że gmina powinna popierać
starosty powiatu
udało się skomunalizować.
inicjatywę społeczną, a świetlice wiejskie
- 'Zapewniam, że wspólnymi siłami do- powinny być prawie w każdej wsi.
łowickiego Cezarego
prowadzimy budynek do stanu używa/no(eb) Dzierżka złożyli na

·
B

Muzycznv

s yszącym -

Specjalistyczny i drogi sprzęt do sesji, w których przez 4-6 seansów trwa
diagnozy słuchu i do pracy nad tak tzw. blok dźwiękowy, czyli przygotowane
zwaną uwagą słuchową otrzymał dla danej osoby nagranie.
w połowie grudnia Specjalny
W łowickim ośrodku, metodą Tomatisa
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy pracować będzie z wychowanl>ami Bożena
w Łowiczu.
Karczewska, która przeszła już szkolenie
w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu
rojekt wdrażania takiej aparatury w Warszawie, w którym badano również jej
w szkolach specjalnych i integracyj- słuch.
nych jest współfinansowany przez
Nowe w-ządzenie będzie zainstalowane
Unię Europejską w ramach Europejskiego w pomiesz.czeniu, w którym musi być ciFWlduszu Społecznego, koordynuje go Mi- sza. Planowane jest to w styczniu. Drugi
nisterstwo Edukacji i Nauki Sprzęt służy semestr tego roku szkolnego przeznaczony
od stymulacji audio-psycho-lingwistycmej będzie na poznawanie możliwości sprzętu
metodą Tomatisa, a składa się na to kompu- i stopniowe wdrażanie go do pracy z dzieć
ter dobrej klasy z oprogramowaniem i spe- mi. Dyrektor ośrodka Zbigniew Sitkowski
tjalnymi słuchawkami.
mówi, że będzie chciał jak najlepiej wykoAlfied Tomatis był francuskim laryngo- rzystać umi_dzenie, być może w starostwie
logiem, który w połowie ubiegłego wieku będzie się starał o przyznanie placówce doprowadził badania nad narządem słuchu. datkowo etatu lub jego cz.ęści. Metoda ToInteresował się min. zależnością pomiędzy matisa stosowana IIKJże być dla wszystkich
słyszeniem, rozumieniem a mówieniem. dzieci słyszących, niedostępna jest tylko dla
uWaż.ał, że zwłaszcza dźwięki o wysokiej osób zupełnie niesłyszących. Dyrektor szaczęstotliwości pobudzają narząd słuchu cuje, że spośród 150 uczniów, problemy ze
i mózg do aktywności. Takie cechy spełnia słuchem może mieć <iO-70%, bo taką normę
np. muzyka Mozarta czy chorały grego- zwykle przyjmuje się w pedagogice specjalriańskie, które wykorzystltje się w tej meto- nej. Będzie trzebajednalm:rzpo7llać,jakiego
dzie. Polega ona na diagnozie słuchu u oso- typu są to zabwzenia, czy np. zabwzenia
by, która będzie z urządzenia korzystać, odbierania niektórych ~wości, czy złe
następnie na opracowaniu dla niej intływi odbiernnie końcówek wyrazów - aby odpodualnego programu. Składa się on z ttzech wiednio liobrać program
(mwk)

Stare Orenice

Kącik

ny hit wyświetlony zostanie u nas po raz
pierwszy, a cały dochód z biletów (cena:
5 zł) przekazany zostanie wlaśnie na rzecz
Orlóestry. Jeśli ktoś więc od muzyki woli
ruchomeobrazld. też może wspomóc szczytny cel. Zwłaszcza, że ,,Pani i P!lll Smith" to
przyjemne kino aktji, które nie nudzi.
Ale jak się rzekło, najwięcej będzie działo
się w niedzielę. Od rana napełniamy puszki
pieniążkami, a o 18.00 spotykamy się na
Starym Rynku, bo wtedy rozpocznie się
Wielki Wielkoorlciestrnmy Koncert w Ło
wiczu.
ajpierw zaprezentają się 3 rodzime
kapele: Tumbleweed, Parano
ja Blues oraz Aspirine. Łowi
czanie będą grać 2 godziny, bo równo
o 20.00 puścimy ,,Światełko do nieba",
a potem na scenie zameldują się goście
z Torunia (Ska Point oraz Positive
Fennent Sound System) i Warszawy
(Marek Jodłowski).
Jeśli idzie o nasze kapelki, to zdecydowanie najbardziej znaną(nie tylko nad Bzurą) jest Aspirynka Pojawili się w rozgło
śniach w 2004 roku, a ich utwory „Tell me
why'' i „Dlatego" odniosły sukces na listach przebojów (ten drugi kawałek w radiu
WaWA.byłnawetna2. miejscu). Przy7llllm,
re kiedy Victoria prezenfuwała„Like a Bu·
terfty'' to sądziłem, że to jakiś przyjemny
niepolski pop, a to nasi tacy fajni byli! Zespół zaprezentował się na skladance Uniwersału, który miał też wydać ich pierwszą

N

płytę, co nadal jednak nie nastąpiło. Aspirine można było znaleźć na jubileuszowej
kompilacji nadbzurzańskiej stacji Victoria
(„10 na 10'') w utWorach Gabriela fle.
szara i grupy lra. Panowje mają za sobą
występy w telewizorze (program „Kawa
czy herbata") i Radiu Dla Ciebie.
W związku z Wielką Orkiestrą Świątecznej
Pomocy zespół planuje wydać okoliC2llOściową płytę. - Będzie ona. kosztować 5 zl ·
Na krążku znajdzie się 5 utworów plus dwa
bonusowe, ktńre będzie można usłyszeć również w trakcie ławicki.<;go ll%'tępu. Doch/xJ
z płyty przeznaa.amy oczywiście na. Orldestrę. W ten sposób chcemy pomóc dziedommożemy ofiarować im tylko to c.o umiemy
robić najlepiej - mówi zwią7.llllll z fonnacją
Ala Szymańska. No cóż, wypada tylko
pogratulować pomysłu i namawiać do kupna tej płytki. A zaraz po występie w
dzinnymgrodzie Norbert Sztuk i koledzy
jadą do nieodległego Głowna, gdzie zagrają
kolejny charytatywny koncert
,,l.agraniczny" garnitur wykonawczy to
„dance-ball-reggae" orazklasyC2Jle,$ka". Na
pewno będzie nam w ten mroźny wieczór
cieplej kiedy pokołyszemy sięprzy słonecz
nej muzyczce. Imprezę zamknie grający
spokojne, poetyckie utwory Marek Jocltowski.
Widzimy się więc w niedzielę na Starym
Rynku, bo wreszcie mamy Orkiestrę w peł
nej krasie. Rockendrollowej !

ro.

Bogusław Boń=k

WNIOSEK OODWOtANIE STAROSTY
b9dzie rozpatrzony przed końcem stycznia

ostatniej sesji rady
powiatu, 28 grudnia,
radni z klubu
niezależnych.
niosek na ręce przewodniczącego
rady Stanisława Ol«<Ckiego złożylijuż
wcześniej, po sesji listopadowej, na której
nie zyskały akceptacji zarządu przedstawione przez nich oszczędnościowe wnioski do budżetu. Przewodniczący rady
uznał jednak, że .zgodnie z przepisami
wniosek o odw:ołanie starosty złożony

W

musi zostać bezpośrednio na sesji, a nie
po niej.
W złożonym · na ostatniej sesji wniosku radni niezależni zwracają uwagę _ na
systematyczny wzrost długu powiatu
wynoszącego aktualnie 4.280,852 zł, który na koniec roku 2006 osiągnie poziom
5.735,611 złotych. Wzrost zadłużenia,
przy spadku wydatków inwestycyjnych
jest, zdaniem niezależnych, dowodem na
brak koncep~ji prowadzenia finansów
powiatu i jednoczesnym potwierdzeniem

w budżecie na rok 2005 istnienie wolnych środków w kwocie 1.000.000 zło
tych" - czytamy w uzasadnieniu.
Radni niezależni uważająteż, iż formuło
wane przez nich wnioski nie są respektowane i w arogancki sposób uznawane przez
zarząd za niezasadne. Podważa to, ich zdaniem, celowość prac merytorycznych radnych niezależnych i praktycznie wyklucza
wspólpracę na linii radni - zarząd na plaszczy7Jrie finansowej. Pod wnioskiem o odwołanie podpisało się siedmioro radnych:
niegospodarności zarządu.
Artur Balik, Jolanta Kępka, Bolesław Ko,,Kolejnym dowodem na niegospodar- walski, Janusz Michalak, Andrzej Płacheta,
ność Starosty Łowickiego Ce:zarego Dzierż Kazimierz Rak i Waldemar Wojciechowski.
ka i Zar:ządu Powiatu jest fakt wzięcia kolejGłosowanie nad odwołaniem ma naslą
nego kredytu w kwocie 2.000.000 złotych pić na kolejnej sesji rady powiatu, po sesji,
w miesiącu XI i XII 2005 roku pomimo, że na której złożono wniosek, nie dłużej jednak
Niezależny Klub Radnych Powiatu Łowic niż 30 dni od tamtej daty. Gdyby do niego
kiego w tym samym czasie wykazał doszło, równoznaczne byłoby ono z odwołaniemz.anądu. Wkadentji obecnej radyjest
to już drugi przypadek kiedy radni niezależ
ni chcą odwołać starostę. Przed rokiem
w głosowaniu tajnym za odwołaniem Cezarego Dzierżka opowiedziało się aż l Oradnych, mimo iż klub niezależnych liczy siedem osób. Do odwołania potrzebne jest 13
głosów.

organizuje: ../ wesela do 1OO zł ../ poprawiny do 30 zł
../ komunie do 70 zł ../ bankiety do 70 zł
../ imprezy okolicznościowę do 70 zł

·
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we własnym lokalu lub catering
LOKAL KLIMATYZOWANY
:
DOMANIEWICE ul. Główna 5, tel. 0-46 838-36-46, 0-607-930-234

Czy radni niezależni liczą na to, że CezaDzierżek zostanie odwołany? - Trzeba
pamiętać, że będzie to glosowanie tajne,
a w radzie są na. pewno też, inne osoby. ktńre
są niezadowolone z obecnegofankcjonowania powiatu - mówi radna klubu niezależ
nych Jolanta Kępka
(wa)
ry
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Znowu narkotyki wwięzieniu

MIESZALNIA

Firma Hazbi zatrudni:

olejne dwie próby pnemycenia narlmtyków za
więzienne mury udaremnili w piątek 23 grudnia
w godzinach pnedpołudniowych funkcjonariusze więzienni łowickiego Zakładu Karnego przy ulicy
Wiejskiej. Tymrazemnarkotyki-marihuana oraz amfetamina - były ukryte w produktach spożywczych, które z.ostały przysłane do osad:wnych w paczkach żyw
nościowych od rodzin Nadawcy być może liczyli na
zmniejsz.oną czujność funkcjonariuszy Zakładu Karnego w okresie prz.edświątecznym. Do osad:wnegowwię
zieniu Grzegorza G. miały trafić piecz.one udka kurczaka Okazało się, że z.ostały wcześniej ,,nafaszerowane"
marihuaną o łącznej wadze 16,4 g. Paczkę przysłała
Anna K. z Łodzi. Do innego osad:wnego - Rafała M.
paczkę przysłała Maria B. z Piotrkowa Trybunalskiego. Tym razem w kiełbasie schowane było 31,9 g amfetaminy. Dochodzenie w tej sprawie prowadzi_łowicka
policja

K

{mak)

Jednak areszt dla włamywaaa
a gorącym uczynku włamania do sklepu Traffika przy ulicy Stanisławskiego zatrzymany został 53-le1ni Władysław W. z powiatu łowickie
go. Do zatrzymania doszło w piątkową noc, 16 grudnia
około godziny 2.40, o czym już pisaliśmy na łamach
NŁ. Mężczyzna z.ostał zatrzymany w mom_encie, gdy
już prawie wszedł do skleplL Policjanci zaskoczyli go
gdy odginał kratę zabezpieczającą drzwi wejściowe,
a nie gdy wychodził ze sklepu z towarem, jak nas mylnie wstępnie poinformowano. Z policyjnych szacunków wynika, że mógł wynieść towar za około 1Otysię
cy złotych. Sąd Rejonowy w Łowiczu zastosował w<:>bec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczas<:>wego aresztowania na okres tnech iniesięcy z uwagi na
działanie w recydywie. Mężczyzna ten miał bowiem
orzeczony przez sąd wyrok w zawieszeniu za czyn
(mak)
podo~egorodzajlL

N

Asystenta Działu
Marketingu/PR

T'INKdW AKRYLOWYCH

Wymagania:
- wykształcenie min. średnie,
- znajomość pakietu MS Office
(Excel, Word, PP),
- znajomość programów graficznych
(Corel Draw, PaintShopPro),
- umiejętność korzystania
z zasobów internetu,
- umiejętność obsługi sprzętu
biurowego (faks, drukarki, ksero,
skaner, aparat cyfrowy)
·- prawo jazdy kategorii B
- minimum podstawowa znajomość
języka angielskiego,
- dyspozycyjność,
- kreatywność i zaangażowanie.

KRÓTKI CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1·24H
./ OUŻA GAMA 1(0L01łÓW ./ NISl(A CENA ./ DOBRA JAKOŚĆ

H!KJIA@I!@ ~tb&~~}J'g

At++ ,IAUJICHNIK
•!• system dociepleń Atlas, Ceresit, Kreisel "Y"•
+ •
•!• glazurę, terakotę, kleje, fugi
op~
•!• farby gotowe i z mieszalnika
' '
•!• płyty gipsowe, profile, gipsy, gładzie
•:•artykuły sanitarne: wanny", zlewy, baterie itp.
•!• styropian, wełny, folie

Pracownika biurowego
Działu Sprzedaży

Wymagania:
- wykształcenie min. średnie,
- umiejętność obsługi komputera
i urządzeń biurowych
(faks, ksero, drukarka),
- dyspozycyjność
(praca dwuzmianowa),
- prawo jazdy kat. 8,
- pracowitość i sumienność.

KMll

O TERMINIE WYLOZENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

projektu ·miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

R-109

Ł

(mak)
- - - - - - - - - - REKLAMA -

MIEJSKA POCZTA DORĘCZENIOWA

ZATRUDN-1
LISTONOSZY

z Głowna i . Łowicza
Więcej informacji na stronie

www.glowno.com
/uo pod numerem tel. 0-511-10-11-93 R-no

99400ŁOWICZ

PARAPETY, ROLETY

okna 5-komorowego
345 zł(netto)

GRATIS:

ponownie wyłożone do publicznego wglądu
w dniach od 23 stycznia 2006 r. do 21 lutego 2006 r.
wsiedzibie Urzędu Gminy wKiernozi, ul. Sobocka 1Apok. nr 11 wgodz. ·a.00-15.00.
będą

DREWNO

Ekstra cena zakupu ~
1465

Stosownie do art'. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, z późn. zm.) wzwią?ku z art. 85 ust 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717, z późn. zmianami) •

zawiadamia się, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Kiernozia (część ,,A") wraz z prognozą, o której mowa w przepisach o ochronie środowiska,

PCV, ALUMINIUM,

UL. BIELAWSKA 2
TEL. (~6) 83!J.31.fJ7
.Ko1.1. 0504-522.9QB

./ Zgodnie z arl. 23 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte
wprojekcie planu, może wnieść protest; zgodnie z arl. 24 ustawy każdy, którego interes prawny
lub uprawnienia zostały naruszone przez ustalenia przyjęte wprojekcie planu, może wnieść zarzut.
./ Zainteresowani mogą zgłaszać protesty i zarzuty na piśmie do Wójta Gminy z podaniem oznaczenia
nieruchomości, w tenninie nie dłuższym niż 14 dni po upływie okresu wyłożenia.
R·11l6

~

~

PPHU „MEBEL PROJEKT"

OFERUJEMY:
Profesjonalny montaż
Fachowe doradztwo •

PRODUCENT MEBLI KUCHENNYCH, BIUROWYCH,
SZAF WNĘKOWYCH itp.
ŁOWICZ, UL. NAPOLEOŃSKA 12, tel. (046) 837-35-18
(wjazd od ul. Klickiego, za stacją CPN)
Czyiine w godz. 9 - 17, sobota 9 - 14
KOMPUTEROWE PROJEKTOWANIE I ARANŻACJE WNĘTRZ

•Pomiar
•Transport
• Mikrowentylacja
• Wzmocnie.nie .ocynkowane
w ramie, skrzydle i słupku
• Blokada błędnego położenia klamki
• Zaczep antywyważeniowy

NA MIEJSCU STOLARNIA, SPRZEDAŻ PLYT I BLATÓW,
W OFERCIE DUŻY WYBÓR MATERACÓW
PROJEKT l WYCENA - BEZPŁATNIE

OLEJ .OPAŁOWY, ,

INTENSYWNE

TRENINGI MATURALNE
język angielski I niemiecki
16.01:16.04.2006- poziom rozszerzony 26 godz.
13.02-16.04.2006 - poziom podstawowy 18 godz .

NAJWYZSZA JAKOSC
•
NAJNIZSZA CENA

• indywidualny komplet materiałów ćwiczeniowych
• wszystkie typy zadań maturalnych
w realnym czasie egzaminu
• 5-osobowe grupy
• 2 godziny zajęc indywidualnych w czasie kursu
• 2 lektorów prowadzących
• profesjonalne wyposażenie sal wykładowych

Cil©ITl©[b ćiJ

w NOWEJ SIEDZIBIE „Perfectu"
dotychczas Lowicz, ul. A. Micldewicza 16
od 2.01.2006 - Lowicz, ul. Braterska 9 ..,
~
(os. Bratkowice - sąsiedztwo SP 7)
tel. (046) 837-06-84, 837-05-00, 0693-542-140

99-400 Łowicz, Jastrzębia 95

(0-46) 837-15-89, 837-14-10
e-mail: agrol_hn@wp.pl

~

MIAŁES WYPADEK

KREDYT
GOTO WKO WY
nowy

• Hipc;>teczny ,
• Takze dla osob

~ zadłużonych

(ba nkowy)

Tef, 0505·418·742

SPRZEDA% OTRĄB
JAMNO 16, MŁYN SOBOCKA WIEŚ
tel. 046 838-90-12 0603-061-839

ul. Nadbzurzańska 41
tel. (046) 837-88r13

KOMUNIKAT .WÓJTA GMINY KIERNOZIA

CV wraz z listem motywacyjnym
prosimy kierować na email
irena.walasinska@hazbi.com.pl lub
osobiście/listownie do siedziby firmy
ul. Armii Krajowej 98a/100 Łowicz

BIURO

owicka policja apeluje o zgłoszenie się pokrzywdzonego mężczyzny, na którym nieznani mu
sprawcy dokonali rozboju w środę 14 grudnia
w godzinach popołudniowych lub nocnych na ulicy
Zduńskiej w Łowiczu. Do rozboju doszło w okolicach
sklepu ,,Mleczanka" przy ulicy Zduńskiej lub w pnejściu zeZduńskiej w stronę osiedlaNoakowskiego. Męż
czyźnie zabrano buty zimowe - tzw. trapery. Kontakt
z policją pod numerem alarmowym 997 lub policyjnym telefonem zaufania (automatyczna sekretarka) 046837-80-00.

ŁOWI CZ

ZAPIARAMr WIOOZ. 1.00·11.00, IOI01' 1.00·1,.00~

OKNA
i"t1f!JD DRZWI

Sq sprawcy szukoiq pokrzywdzonego

S

PORADYPRAWNE
•jako pieszy, pasażer, kierowca
·BEZPŁATNE
• ktoś bliski ci zmart wskutek wypadku
DOJAZD
• nie otrzymałeś odszkodowania z OC sprawcy
jako zadośćuczynienia, odszkodowania z tytułu DO KLIENTA
utraconych zarobków i pogorszenia sytuacji rodzinnej,
renty wyrównawczej z tytułu zwiększonych potrzeb
• odszkodowanie było niewspółmierne do wyrządzonej szkody

ZGlOS s11:Ir
DONAS

Prowadzimy sprawy,
które wydarzyły się do 10 lat wstecz
(046) 857·70-94, kom. 0604-693-723 ~

nowy

ŁOWICZANIN

INFORMATOR
ŁOWICKI,

27

5.01.2006 r.
Zaldad pogrzebowy: 837-53-85, 837-07-10,
837-20-22, 837-26-74
Lecznica dla zwierząt: ul.' StllrOOcirnka 5, tel. 837-52-48
ul. Chełmońskiego 31, tel. 837-35-24

Dyżury

Telefony:
Taxi osobowe 837-34-01 .
lnterTaxi 0603-06-18-18
Taxi bagażowe 837-35-28
Powiatowy Urząd Pracy 837-04-20; 837-03-73
Biuro Rady Miejskiej 830-91-06, 830-91-11
Urząd Miejski: Sekretariat 830-91-51
Awarie oświetlenia ulicznego 830-91-45 do 47;
0605--029-841 czynny całą dobę;
(046) 862-16-63 od 7.00 do 15.00,
(046) 862-16-63 po 15.00 automaty=a sekretarka
Urząd Skarbowy: centrala 837-43-58, 837-32-38,
837--05-59; sekretariat 837-80-28; infonnacja podatku dochodowego 837-65-05
ZUS 837--09-09
Rodzinny Klub Abstynenta „Pasiacz.ek" Łowicz,
ul. Sw. Floriana 7 (muszla na Błoniach),
tel 837-«>-92,czynny: codziemie wgoclz. 16.00-20.00.
Punkt pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie (siedziba
RK.A ,,Pasiaczek", Łowicz, ul Św. floriam 7 (muszla
naBlooiach),czynny: pn.,czw.,pt. wgoclz. 16.00-ł9.00.
Samopomocowa Grupa Abstynencka ,,Nie ma mocnych" w Zdunach (siedziba GOK Zduny) - spotkania w czwartki o godz. 18.00.
Gminna Grupa Abstynencka w Bielawach - spotkania w czwartki w godz. I O.<JO-ł J.00. Po infonnacje
.można dzwonić w czwartek do Urzędu GfTliny
w Bielawach w godz. 8.00-10.00.
Punkt konsultacY.iny przy Grupie Wsparcia „Przeminęło z wiatrem" (problem przemocy) w Domaniewicach, czynny: piątek 16.00-18.00, tel. 838-33-11.

Informacje:
Informacja PKP 837--03-11
Informacja o krajowych numerach 118-913
Informacja o miQClzynarodowych numerach 118-912
Zegarynka 9226
Rozmowy międzymiastowe - zamawianie 9050
Naprawa telefonów 9224
Telegramy (nadawanie) 905
Bezplatrta ogólnopolska informacja o schroniskach
i jacllodajniach 9287
Bezpłatna informacja gospodan::za o handlu, usługach,
produkcji i wyższej użyteczności publicznej ,
tel. (046) 94-34, fax: (046) 322-555

Pogotowia:
Pogotowie ratunkowe 999
Straż pożarna 998
Policja 997
Telefon infonnacxjno-problernowy
- Poradnia Leczenia Uzależnień 837-37-07
- Poradnia Zdrowia Psychicznego 837-36-51
PolicY.iny telcfun zaufania 837-80-00
Pogotowie energetyki cieplnej 837, 59-16
Pogotowie wodno-kanalizacyjne 837-35-32
Pogotowie energetyczne 837-36-05
Gaz butlowy 837-16-16, 837--06-08,
837-41-02, 837-30-30,
837-72-72,837-20-37,
837-47-77, 837-44-44, 837-84-40
Warsztat konserwatorski ŁSM 837--05-58

przychodni:

• Pogotowie ratunkowe - tel. 999
• Dział Pomocy Dorażnej, ul. Ulańska 28,
tel. ·837-56-24
• - Ambulatorium Pomocy Dorażnej czynne: w dni
robocze w godz. 16.00-8.00, soboty, niedziele
i święta od 8.00 (przez 24 h). Pacjenci obj~i opieką
medyczną Niepublicznych Zakladów Opieki Zdrowotnej - przY.imowani są w Ambulatorium Pogotc>wia po godzinach funkcjonowania ww. Zakładów.
- Pediatrycme Ambulatorium Pomocy Dorażnej,
•Parafia pw. Matki Bo'iej Nieustającej Pomocy:
8.00, 10.00, 12.30, 18.00
e Kościół św. Leonarda: IO.OO, 11.30

Wystawy:
•Muzeum ludowe rodziny Brzozowskich
w Sromowie, czynne w dni powszednie w godz.
9.00-19.00, w niedziele i święta w godz. 12.0019.00. Zwiedzanie możliwe wyłącznie wobecności właściciela w grupach minimum 5 osób.
• Pierwsza wojna światowa w Lowiczu - wystawa
reprodukcji łowickich kart pocztowych z okresu
I wojny światowej, powszechnie stosowanych
do korespondencji żołnierskiej w ramach poczty
' polowej. Wystawę można oglądać w Miejskiej
Bibliotece Publicznej.
• „Krajobrazy i portrety malarki Meli Muter"
-wystawę można oglądać w Muzeum wŁowi=i.
• „Ogniem malowane" - wystawa ceramiki ,,Raku"
Marty Kędzierskiej i Jacka Tratkiewicza; ŁOK..

Kino LOK
ul. Podrzeczna 20, tel. 837-40-01
Czwarte!<. S stycznia:
e godz. 18.59 - DKF Bez Nazwy, Klasycy Kina
,,Bernardo Bertolucci"
Piątek. 6 stycmja:
• godz. 17.00 - ,,Nieustraszeni bracia Grimm"
• godz. 19.00 - ,,Pan życia i śmierci''
Sobota.1 styCT.nia:
•godz. 19.00 - „Pan życia i śmierci''
• projekcja filmu niespodzianki, z której dochód
przemaczany zostanie na WOŚP
Njed•iela. 8 stvcznia: .
•godz. 17.00 - .,Nieustraszeni bracia Gńmm"
•godz. 19.00- ,,Pan życia i śmiercr•
Poniedziałek. 9 stycwia: kino nieczynne
Wtorek - środa. 10-11 stycznia:
• godz. 17.OO - ,,Nieustraszeni bracia Grimm"
•godz. 19.00 - ,,Pan życia i śmiercr•

Inne
Sobota. 7 stycznia:
• godz. 18.00 - koncert z cyklu „Burmistrz Miasta
Zaprasza" pt ,,Lowickie kolędowanie". Najpiękniej
sze pastorałki usfyszymy w wykonaniu Łowickiej
Orkiestry Kameralnej i Dziecięco-Młodzieżowego
Zespołu Ludowego ,,Koderki".
Niedziela. 8 stycznia:
e XN finał Wielkiej Orkiestry Świąteczntj Pomocy, szczegóły na str. 25.

KQONIKA,.
WYPADKOW
MILO~NYCH

śfuhy:

I

- Monika Łąpieś z Soboty
i Piotr Kunikowski z Bielaw
- Nina Wawrzyńczak z Maurzyc
i Rafał Szczeciak. z Otolic
- Paulina Banaszkiewicz z Głowna
i Arkadiusz Żak z Boczek Zarzecznych

urocf.zińj się:
CÓRECZKI

'

- państwu Rarogom z Łowicza
- państwu Wysockim z Parmy
- pażstwu Dańczakom z Wrzeczka

SYNKOWIE
- państwu Wiśniewskim z Łowicza
- państwu Lewandowskim z Łowicza
- państwu Moszczyńskim z Kompiny
- państwu Starbałom z Łowicza

W tym tygodniu kolędy
nie będzie w piątek,
6 stycznia, ponieważ jest to
uroczystość Trzech Króli.
Parafia katedralna
• Czwartek, 5 stycznia od godz. 10 Strzelcew, od godz. 16 - os. Konopnickiej 1,
2,3,4,5.
• Sobota, 7 stycznia od godz. 1O ul. Poznańska i Kopernika.
Parafia Świętego Ducha
• Czwartek, 5 stycznia od godz. 16 os. Starzyńskiego bloknr 4, os. Kostka blok
nr 12.
• Sobota, 7 stycznia od godz. 1O ul. Łęczycka.
Parafia Chrystusa Dobrego Pasterza
• Czwartek, 5 stycznia od.godz. 15 os. Bratkowice nr 17, 18, 19, 20.
- • Sobota, 7 stycznia od godz. 14 os. Bratkowice nr 13, 14, 15 i 16."

•Poniedziałek 9 styCznia od godz. 15 os. Bratkowice nr 10, 11, 12.
• Wtorek, 10 stycznia od godz. 15 os. Bratkowice nr 7, 8 i 9.
• Środa, 11 stycznia od godz. 15 os. Bratkowice 4, 5 i 6.
• Czwartek, 12 stycznia od godz. 15 os. Bratkowice 3b i 3c.
Parafia Matki Bożej Nieustającej
Pomocy
• Czwartek, 5 stycznia od godz. 15 ul. ŻOłnierska od numeru najniższego.
• Sobota, 7 stycznia, od godz. 9.30 ul. Lipowa (jeden ksiądz) oraz ul. Legionów
od pocz.ątku (drugi ksiądz).
•Poniedziałek, 9 stycznia od godz. 15 •
ul. Strzelecka od numeru I do 30.
• Wtorek, JO stycznia od godz. 15 ul. Strzelecka od numeru 31 do końca.
• Środa, 11 stycznia od godz. 15 ul. Dolna - numecy nieparzyste od początku.
• Czwartek, 12 stycznia od godz. 15 ul. Dolna - numery parzyste od pocz.ątku_ •

dok ze str. 5

ROLNIK

SP~EDAJE

(ceny z dnia 3.01.2006 r.)
Żywiec wieprzowy:

• Kiernozia: 3,50 zł/kg + VAT;
• Skowroda Płd.: 3,50 zł/kg +VAT;
• Ziewanlce: 3,40 zl/kg + VAT;
a Wicie: 3,50 zl/kg + VAT;
a Mastki: 3,50 zł/kg + VAT;
Żywiec wołowy:

• Kiernozia :
byki 4,50-4,70 zł/kg + VAT; krowy 3,00 zł/
kg + VAT; jałówki 3,50-3,80 zł/kg + VAT;
• Skowroda Południowa :
byki 4,70 zl/kg + VAT; krowy 3,30 zł/kg
+ VAT; jałówki 3,60 zł/kg + VAT;
•Mastki:
byki 4 ,70 zł/kg + VAT; krowy 3,40 zł/kg
+ VAT; jałówki 3,60-3,80 zł/kg + VAT.

OFERTY PRACY
Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu
(stan na 3.01.2006 r.)
• szwaczka; • instruktor biblioteczny; • pra- .
cownik fizyczny; • kucharz - kelner; • osoba
do obsługi biura podróży; • operator żurawia
wieżowego; • główna księgowa; • kierowca
kat. D; • fiyzjer damsko - męski; • pakowacz
wyrobów gotowych; • operator obrabiarek;
• pracownik pomocniczy przy produkcji; • pracownik gospodarczy; • kierowca kat. C+E;
•kucharka.
PUP nie udziela żadnych informacji telefonicznie.
Zainteresowani proszeni są o kontakt osobisty.

dok zestr. 1

ZIMNO W SZPITALU

.. .
,
yrektor odpowiada., że nie ma pienię do zdrowia?! - mówi załamują
CJl. Miało ~ spowpdowac
dzy i ogrzewania nie pozwoli włączyć, cym się głosem.
~~hł~e b~dynkuadże tr.zeba oszczędzać - powiedziała nam poPacjentki z oddziału nowo~11
~ pomc;
denerwowanapielęgnimkanapotkananaszpi rodkowego nie przebierają
cy do~eJ. ~to byc,
talnym oddziale. Stronę pacjentów trzyma w słowach krytyki. - Rodziłam
według mego, Jedyny synie tylko kadra pielęgniarek Lekarze również w środę i trąfiłam do nagrzanej
gnał ze strony le~ °'.1
są tąsytuacją:zbulweniowani. -Toczymy bój sali, ale koleżanka w sali obok
ten temat ~r mowił
o to, i,eby szpital był lepiej ogrzewa1!}' odja- podczasporodupoprostu zmar~ wtedy, ~ mnyc? tel~kichś dwóch tygodni. Dyrektor Chyliński nam zła.. Jaktakmożna. .. -mówi nam
fo~ow w. ~J sprawie ~e
odpowiedział, że kupi olej opałowy przed południem w Sylwestra
rmał, cboc Je~o telefon Jest
w nowym roku, ale nie precyznwal kiedy - jedna z nieb. Oburzenie mło
do.dyspozycJ 1przez24 g?powiedział ordynator Grabowski.
dych matek sit;ga zenitu, gdy dyr. Jacek Chyliński dziny
~a dobę. Z awan~
W poniedziałek 2 stycznia do redakcji pytamy o dzieci. - Przecież dlaudało się ~omo uporac,
zadzwoniła kolejna leżąca w szpitalu kobie- tego nasze dzieci dostały antybiotyki! Jestem przechodząc na -jak to określił - ,,sterowata oburzona tym. że kaloryfery w salach, tego pewna - mówi młoda mama. - Dobne, nie ręczne". Inną pizyczyną temperatwy gdzie leżą pacjenci są zimne. Według niej, że w poniedziałek mam wyjść do domu, ale niższej zdaniem dyrektora o 1-2 st Cod
temperatura w nocy poprzedzającej jej tele- czy na pewno wyjdę? - obawia się inna. Nie wymaganej - są stare i nieszczelne okna
fon, wynosiła na korytarzu tylko 7 stopni mają pretensji do personelu medycznego, w szpitalu, które należy wymienić. DyrekCelsjusza(!). - W nocyjest na moim oddziale który będąc w pracy - również marznie. - tor deklarował też, i.e nie jest to wynikiem
tragicznie - przyznaje dr Grabowski. Wielo- Lekarze i pielęgniarki są oburzen~ podob- oszczędności, szpital posiada zapas oleju
krotnie interweniowaliśmy, żeby było grzane niejakpocjenci. 'Zapewniają na<>, że codzien- na kilka dni i opał wkrótce wstanie dokuchociażby u noworodków. Podobno jest to nie w raporlach piszą o tym, że na salachjest piony. - Nie ma dramatu, aby było 7 czy
problem techniczny. że nie można naszego za zimno - mówi Małgorzata Wiśniewska. 1Ost. C - deklarował Chyliński.
oddziału wydzielić z ca/ęj sieci deplnej-mówi
Godzinę pó:źniej dyrektor mówił już jedZmienne odpowiedzi
ordynator.
nak, i.e nasz telefon skłonił go do prz.eprowaPoniedziałek, godzina 13 z minutami. Do
dzenia kontroli. Miał po niej duże uwagi, bo
dyrektora
IJasz.ej redakcji dzwoni kolejna osoba ze szpiwykazała ona, i.e w wielu pomies?.CZeniacb
ti.Ia Tym razem z oddziału chirurgicznego. - Co na to wszystko dyrektor ZOZ Jacek są rozszczelnione okna i przykręcone kaloMamy zimno, leżymy pod kocami i trzęsie Chyliński? W poniedziałek 2 stycznia roz- ryfery. Zdaniem dyrektora to niedbałość pramy się-z zimna, a są tu ludzie po operacjach. mawialiśmy z nim dwukrotnie o temperatu- cowników, którzy nie zwracali na to uwagi,
Na salach było po nocy 6-7 stopni. Pnecież rze w szpitalu. W pierwszej rozmowie, około spowodowała obniżenie temperatwy„.
to niejest leczenie, tylko wykańczanie na<>.•. godz. 13 mówił o awarii pompy podającej
Dyrektor podał nam ież ostatnie wyniki
Jak w takich warnnkach mamy dochodzić ciepią wodę w c.o. do budynku administra- (z 2 stycznia z godz. 2, 7 i 14) pomiaru

D

Plon wizyt duszpasterskich wporofioch wŁowiczu

Śnieg~ iakiego ieszcze nie było
ierowcy bali się parkować na nieod- przerwy kursowały samochody Powiatośnież.onych pobocz.ach. Aleje Sienkie- wego Zau.ądu Dróg. Jak informował w powicza zwęziły się do jednego pasa ruchu niedziałek dyrektor Anchzej Stajuda niemal
w każ.clą stronę, reszta była przysypana.
wszystkie drogi powiatowe były już wtedy przejez.dne. - W sobotę miałem obmly, że
Nawet ksiqdz
nas całkowicie zamknie - mówi dyrektor. Na szczęściepnestało sypać i udało nam się
nie dotarł

K

opanować sytuację.

- Byliśmy-zmusz.eniprzełoi.yć kol{dę na następru{ so.botę - J:?Owiedział nam probos7.Cz
parafii w Bednarach ksiądz Józef Paciorek.
Powód również w tym przypadku był ten
sarn - duże opady śniegu. Księża z bednaIBkiej
parafii chodzić mieli po kolędzie w Bednarach
Kolonii za torami, gdzie wszystkie domy położone są z daleka od głównej drogi. Jak się
okazało, w sobotę zaspy były tak duże, i.e
mieszkańcy nie mogli w ogóle ruszyć się
z podwórek, c:z:y nawet wyjechać z garażu.

- Taka sytuacja nie wrófy najlepiej naszym drogom - dodaje jednak dyrektor. Nqjgorzejjest bowiem kiedy nazm~sypie
marznący śnieg, który topnieje takjak teraz,
a potem znów ma1Z11ie. Woda dostaje się
wtedy w szcz.eliny w asfalcie, a następnie
zwiększając swoją objętość rozsadza go.
Konsekwencją są paskudne dziury, jakie po
zimie napotykamy na powiatowych drogach. Obecna aura spowodować moi.e, iż
zarząd będzie miał ich do łatania dużo więcej
niż w roku ubiegłym.
Skutki ieszcze
Także ZUK w Łowiczu wydał na sześciodniową akcję odśnieżania około 50 tys.
odczuiemy
zł, czyli 200/o całorocznego budżetu na utrzyJuż od piątku, kiedy zaczęło sypać, po manie dróg
550 kilometrach dróg powiatowych bez
(eb, mwk, mak, wcz)
temperatwy na poszcz.ególnycb oddziałach,
dokonane przez pracowników szpitala.
Przedstawiały się one następująco: noworodkowy - 21 st. C, ginekologia - 20, porodówka - 21, interna - 21, dziecięcy - 22,
chirurgia - 21.
Z tego, co dowiadujemy się od personelu
• szpitalnego, obraz sytuacji był w rzeczywistości inny. -Jest za zimno, szpitaljest niedognany. rano w poradni chirurgicznej było
17 st. C - powiedział nam w poniedziałek
ordynator oddziału chirurgicznego dr Adam
Rogowski - Tylman. Jego zdaniem sytuacja
taka owa od ponad tygodnia, od kiedy ternperatura na zewnątrz spadła poniżej zera.
Sytuacja na chirurgii i tak nie jest zła, bo
oddział znajduje się na parte!Ze. Na wyżej
położonych kondygnacjach jest znacznie
gorzej - zwłasz.cza na noworodkowym i ginekologiczno-położniczym.

Wstrzymać

przyitcia?

Krzysztof Biernacki, ordynator oddziału ginekologiczno-poło:źniczego potwierdza,

i.e w szpitalu jest za zimno, zwłaszcza na
oddziale przez niego kierowanym. Pacjentki skarżą się i personel uważ.a, i.e nie ma
w tym przesady. Lekarzom i pielęgniarlcom
też jest zimno, tym bardziej jest to dotkliwe .
dla pacjentek, które są osłabione. - To jest
taki oddział, na którym powinno być ciepło
i chybo nikt nie ma co do tego wątpliwości.
W poniedziałek 2 stycznia dr Krzysztof
Biernacki wraz z dr Waldemarem Grabowskim (który podpisał się jako zastępca ordynatora oddziału noworodkowego) wystosowali do dyrektora pismo z prośbą
o wstrzymanie przyjęć na oddziały ginekologiczn<>iJOłożniczy i noworod-

kowy. Ich zdaniem nie powinno się naraż.ać
pacjentek i ich dzieci na przebywanie w takich wanmkacb.
- Kaloryfery w szpitalu są letnie i to prawdopodobnie wynik brala.i oleju - mówił nam
Waldemar Grabowski. - Nasze interwencje
nie przynoszą skutków.
Prawdy nie obawiał się też mówić ordynator oddziału anestezjologii i intensywnej
opieki medycznej i jednocześnie zastępca
dyrektora ZOZ w Łowiczu Andrzej Kaź
miercz.ak. Mówiąc to zastrzegł, i.e to bieda,
a nie złośliwość dyrekcj~ spowodowała takie oszcz.ędności. - Zima zawsze daje szpitalowi mocno w kość- mówi dyrektor o finansowym aspekcie sprawy. Ponieważ najzimniej jest na oddziale dziecięcym i noworodkoWym, pomieszczenia na tych oddziałach
dogrzewane są piecykami elektrycznymi.
Dodał też, i.ew poniedziałek ~do
wano, że oszczędności na centralnym ogrzewaniu nie będą tak drastyczne. W związku z tym do zamknięcia
wspomnianych oddziałów nie dojdzie.
Pośrednio nawet dyrektor Chyliński
przyznał, że oszczędności na ogrzewaniu
są czynione. Szpital w sewnie zimowym
zużywa średnio 600 litrów oleju opałowego
na dobę, gdyby nie oszczędzano, zużyto
by, według niego, 900 litrów. Z tego wynika,
i.e na oleju opałowym zaoszczędzić można
ok 675 zł na dobę. W tym kontekście nie
wydaje się nawet sensowne dociekanie c:z:y
istotnie chciano zaoszczędzić dodatkowe
225 zł (100 litrów oleju) więcej. Decyzją
dyrektora, pracownicy pionu tecłmicznego
musieli bowiem rzekomo pilnować, aby nie
spalić więcej niż 500 litrów na dobę. W przeciwnym wypadku mieli stracić pracę.
(mak, mwk)
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REKLAMA

nowy

5.0 l.2006 r.

ŁOWICZANIN

OGŁOSZENIE
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNO-DROGOWYCH
w Łowiczu ul. Warszawska 36
·
ogłasza przetarg nieograniczony pisemny-ofertowy
na niżej wymienione

stalowy metalik
2005

żółty

FIAT Siena 1,4 EL

4

1997

zielony metalik

108 OOO

5

2Q02

niebieski metalik

54 OOO

ooo

CITROEN BX 1,4

5

1985 ·

zielony metalik

189 OOO

4

1996

zielony metalik

96 OOO

3 900

SKODA Felicja 1,6 GUC

5

2000

stalowy metalik

71 OOO

16 500

TOYOTA Corolla 1,3

3

1993

błękit

VW Passat Variant 1,8 GT

5

1990

wiśnia metalik

3400

metalik

267 OOO

4 500

237 OOO

7 500

UWAGI: inslalacja gazowa, hak holowniczy, szyby ateoniczne, szyby sterowane elektrycznie, lustei1<a sterowane elektrycznie,
fotele podgrzewane

FSO POLONEZ Truck 1,6

2+1

2000

czerwony

150 OOO

10 900 z VAT

2+1

1998

biały

511 OOO

29 800 z VAT

- 1.000 kg ładowności, długa skrzynia ładunkowa

IVECO Cargo 75 E 14-kontener-3.SOOkgładowności

./ Przyjmujemy samochody używane w rozliczeniu, przy wymianie na samochód nowy lub używany.
-': Przyjmujemy samochody używane do komisu ./ Odkupujemy samochody używane

Informacje: tel. O 601 283 421, 046 837 95 16, 046 837 37 1 O
ZAPRASZAMY: pn.-pt. w godz. 8-17; sb. w godz. 8-13

POLMOBLICH,

Łowicz,

ul. Blich 34

~

,

PRODUCENT

OKIEN IDRZWI

~
· Z PCV I ALUMINIUM
_
· transport · serwis
montaż.

Okna o nietypowych wymiarach bez

Maurzyce 48

W ŁOWICZU, ul. Zgoda 13, tel. (0-46) 837-51-11

Proponujemy dógodne warunki płatności. ·
Informujemy, iż istnieje możliwość pokrycia kosztów
kursu przez powiatowe urzędy pracy - po spełnieniu
przez osobę bezrobotną odpowiednich warunków. R-80

37

POLONEZ Atu 1,6

OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

do nai>ełniania i opróżniania zbiorników transportowych
(klasa 2 i 3),
> dra magazynierów i załadowców
towarów niebezpiecznych,
> operatorów stacji LPG,
> kierowców wózków jezdniowych
(akumulatorowych i spalinowych),
> konserwatorów wózków jezdniowych podnośnikowych,
> pracownik magazynu,
> transport zwierząt,
> palaczy c.o.,
> na uprawnienia elektroenergetyczne - gr. 1, 2, 3
(eksploatacja i dozór),
> obsługi suwnic, żurawi, wciągników,
> drwali - operatorów pilarek,
> pedagogiczny dla instruktorów p.n.z.,
wykładowców na kursach,
> dla kandydatów na wychowawców i kierowników
w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży,
> krawiec - szwacz,
> bukieciarstwa (kwiaciarstwa),
> wikliniarstwa, .
> kadry, płace, rozliczenia z ZUS
wraz z obsługą komputerów,
> księgowości komputerowej,
> obsługi komputerów - zastosowanie programów
komputerowych i Internetu w pracy,
> obsługi kas fiskalnych,
> higieny - minimum sanitarnego,
> bhp (szkolenia okresowe)
dla różnych stanowisk, w tym dla służb bhp

ooo

9 700

UWAGI: Air Bag - poduszka powietrzna, aluminiowe felgi, autoalaon, zamek centralny, instalacja gazowa, immobilizer, radioodtwarzacz
kompaktowy, reflektory przeciwmgielne, szyby ateoniczne, wspomaganie kierownicy, zimowe koła, samochód w dyspozycji właściciela

Chcesz zmienić zawód, podwyższyć
kwalifikacje, zwięks_zyć swoje szanse
na rynku pracy? Ząioś się do nasi
Profesjonalizm i prawie 60-letnia
tradycja w edukacji dorosłych

ZAPRASZA NA KURSY:

27

UWAGI: aluminiowe felgi, centralny zamek zdalnie sterowany, immobilizer, klimatyzacja manualna, komputer pokładowy,
lustei1<a sterowane elektrycznie, lustei1<a podgrzewane elektrycznie, poduszka powietrzna•2, radioodtwarzacz kasetowy, reflektory
przeciwmgielne, szyby atermiczne, szyby sterowane elektryczne, tapicerf<a welurowa, wspomaganie kierownicy, zimowe kota

•W/w środki można oglądać w dniach 18-19.01.2006 r. w godz. 9.00-12.00
pod adresem: Łowicz, ul. Warszawska 36.
.
• Oferty w zamkniętych kopertach z napisem ,Przetarg - nr pozycji" należy składać
w sekretariacie przedsiębiorstwa pod adresem jw. najpóźniej do godz. 1o.oo w dniu przetargu.
• Oferta powinna zawierać: adres i siedzibę oferenta, oferowaną kwotę i sposób zapłaty.
• Przystępujący do przetargu powinien wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej,
najpóźniej w dniu przetargu do godz. 1O.OO w kasie przedsiębiorstwa oddzielnie na każdą pozycję.
• Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent nie zaoferuje ceny zakupu co najmniej równej
cenie wywoławczej lub jeżeli oferent, ·którego oferta została przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy kupna.
• Sprzedający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty i odwołania bądź unieważnienia
przetargu w całości lub w części bez podania przyczyn oraz zastrzega sobie prawo prowadzenia
licytacji ustnej w drugjr:n etapie spośród złożonych ofert.
• Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte i nie uzupełnia braków w oferowanych środkach.
•Informacji udziela się pod numerem tel. (0-46) 837-61-94.
. R-94

> kierowców przewożących towary niebezpieczne (ADR),
> dla osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń

7 800

UWAGI: zamek centralny, wspomaganie kierownicy

1. KOCIOŁ DO ASFALTU LANEGO typ KAP - 2500 litrów, nr fabryczny 363,
rok produkcji 1990 - cena wywoławcza 5.000,00 zł.
2. NACZEPA SAMOCHODOWA DO CEMENTU typ CN 181 E - nr zbiornika 4855,
nr rejestracyjny SKA 333 E, rok produkcji 1984 - cena wywoławcza 5.000,00 zł.
3. SAMOCHÓD DOSTAWCZV Żuk typ A 13 - nr podwozia369869, rok produkcji 1982,
nr rejestracyjny SNM 9341 - cena wywoławcza 1.000,00 zł.
4. WÓZ MIESZKALNY (barakowóz) indeks 17500070- cena wywoławcza 1.000,00 zł.
• Przetarg ofertowy (otwarcie kopert) nastąpi wdniu 20.01.2006 r. godz. 11.00
w siedzibie Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjno-Drogowych wŁowiczu, ul. Warszawska 36.

=e

5

FIAT Stilo 1,9 JTD Dynamie

ŚRODKI TRWAŁE I PRZEDMIOTY ·

e

FIAT Panda 1,1 Active

~br..~~

dopłat!

~

te1. (0-46) 839-11-34, 0-601-261-211
tel. kom. 0-502-670-409
R-9

GOTÓWKA EKSPRESOWO

Kredyty gotówkowe

.DYTY •~~~~~~~~i~lzobowiązań
KRE
DobryKredyt UBEZPIECZENIA :

TYLKO U NAS MINIMUM FORMALNOŚCI
CZAS OCZEKIWANIA NA GOTÓWKĘ 3 DNI

INTERPROGRES Plac Przyrynek 10, tel. (0-46) 837-87-81, czynne: pon.-pt. w godz. 9°0.1700

Ubezpieczenia
• komunikacyjne •

Łowicz,

majątkowe

fj

- na dowolny cel

~

•gotówkowy

~~~~~~~acyjne

OTWARTE CENTRUM KREDYTOWE

Nowy Rynek 29

tel. 046 837-35-62, 0510-156-709 .

SALETRA

OCHOTNICZA STRAż POżARNA
w Starym Waliszewie

ogłasza przetarg SALETRZAK
na LOKAL •MOCZNIK
naw~zy inne
r&'
•~o
SKLEPOWY •• węgiel
miał
"~o
~
./ Przetarg
w
• koks
5v\\1.$'fł
styczniu 2006 r.
•
groszek
EKO
"ta
./ Tel. 0-46 838-25-88.

"I\ ·

odbędzie się

miesiącu

R-78

AU12~,.~!
poleca:

AUTO NAPRAWA . ~

#

Klimkiewicz, Kaźmierski
Łowicz, ul. Łęczycka 114
Tel. (0-46) 837-11-72

R-42

Firmo AGRO·BUD oferuje Państwu

+MATERIAŁY

BUDOWLANE

drewno, cegły, stal, cement, wapno, piasek do tynków,

cement li od 295 zł
+ ~GIEL kostka, orzech, miały
+ EKO-GROSZEK workowany

+oraz NAWOlY

oo

a wszystko to w bardzo
atrakcyinych cenach !!!
Dowózorazrozladunek HDS

'lt \il .
"· · -•

Te/. 830·22·55

~

SKUP ZŁOMU
·stalowego

_

inż. mech. MAREK STREMBSKI
99-400 Łowicz, ul. Browarna 12
~
Tel. (046) 830-30-55, 837-41-57 (dom), 0509-555-369.

·żeliwnego

• kolorowego

KONKURENCYJNE CENY

/('
)
Ilvl
V

HURTOWNIA HYDRAUUCZNA MYSLAKÓW
przy trasie Łowicz • Skierniewice ok. 700 metrów od granic Łowicza
fe/, (048) 1137-81-09, 0501-074-060
R-76

.ty<:ia

rnfeslęczpystoz prący

TYLKO U NAS MINIMUM FORMALNOŚCI
CZAS OCZEKIWANIA NA GOTÓWKĘ 3 DNI
Łowicz,

ul. Browarna 8, tel. (046} 837-87-17
Pi tek ul. Łowicka 2 tel. 024 389-41-50 ~

LIKWIDATOR ARTUR KWASEK
adres do korespondencji:
99-400 Łowicz, ul. Armii Krajowej 22A

Dodatkowo możesz otrzymał
za darmo kartę kredytowq Visa!

OGŁASZA LIKWIDACJĘ

Ager,IC{i.:I btlnkdWG: ot MONEY QĄNK; AAiffaSEl<ł BANK;
ul!TIN SANI<:; BANK ł'Al:>IPŁOWY •

Łowickiego Stowarzyszenia
Płetwonurków „AQUARIUS"
z siedzibą w Łowiczu, ul. Kozia 9

tOWłCZiUl,SRQWARNA lOA
N

;t_

{Q-46) 837-82-71
ę

z torąsu no p~el

4

ŁOWICZ

ARMII KRAJOWEJ 14
o502 328 818
R 48

D

N a własność tylko 199 zł
Abonament tylko 29,90 zł (TVP 1 i TVP 2)

Łowicz, Browarna 12c Jł0~,4eJ
tel. (046) 837-45-07 wykonujemy montaż ~

SPORT

5.01.2006 r.

e

SPORT

e

SPORT

•

SPORT
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Halowe mistrzostwa Łowicza - podsumowanie rundy eliminacyjnej w I lidze Łowickiej Ligi Piłki Nożnej Pięcioosobowej

CZY P~DZĄCE SPRAWDZĄ SI~ WROLI. FAWORYTA?
Ostatnia kolejka w eliminacjach w grupie B I ligi
zapewne będzie jeszcze długo komentowana
w łowickiej kuluarach halówki. Bez wątpienia
w nowym sezonie trzeba pomyśleć o kolejnej
modyfikacji regulaminu, tak aby jak najbardziej
ograniczyć możliwość „odpuszczania" meczów.

1.P,DZĄCEIMADtA

towicz
Zdecydowanie najlepszy zespół pierwszej, zasadniczej nmdy. Okazało się, że Imadłom nie przeszkadza ani mniejsza piłka, ani
nieco krótszy czas gry. Grali szybko, efektownie i nie dali szans rywalom. Wygrali
wszystkie mecze tracąc ledwie trzy gole (!).
Niewątpliwe sporym wzmocnieniem był
transfer Maćka Wyszogrodzkiego. Ten
młody gracz :znakomicie wkomponował się
w nową drużynę, a w otoczeniu tak do-

,,halowych wyjadaczy",
czy Jarek
Walczak może pokazać pełnię swoich
umiejętności. Do wysokiej formy wrócił
również Krystian Bolimowski. O ile
w popaednim sezonie grał nijako o tyle w
tym ponownie należy do najjaśniejszych postaci rozgrywek. Czy oznacza to że Pędz,ą
ce sięgną po tytuł? Czeka ich na pewno nie
łatwe zadanie, bo przed nimi pojedynki
z głodną sukcesu ,,młodzieżą" z grupy A.
Ale gdybym miał obstawić fuworyta po pół
metku to postawiłbym właśnie na ten zeświadczonych

jak Krzysiek

Skowroński

spół.

Pędzące Imadła zaprezentowały się

w eliminacjach zdecydowanie najlepiej.

2. KIA MOTORS
towicz

Oldboya z walki o najwyższe trofea. Nie Gdyby ekipa z Chąśna miała zawsze pełny
efektowne zwycięstwa z Olimpią skład i ze dwóch klasowych grnczy pewnie
i Domaniewicami, a nawet z Budową, Szko- nastroje byłyby znacznie lepsze.
da, bo na pewno brak w ,,lidze mistrzów''
takich piłkarzy jak Robert Wilk, czy Ro-

pomogły

Na pewno drugie miejsce ,,motorowych"
bert Hyży obniżą atrakcyjność spotkań.
jest zaskoczeniem, a kluczem do sukcesu
Panowie" z będą musieli coś zmie„Starsi
teamu braci Plichtów był bez wątpienia
zdegustowani zakulisowymi
walkower za mecz z Oldboyem, po którym nić, a może
układami zawieszą ,,halówki" na kołku?
zespół ten zyskał punkty i „plus 5" goli.
Cieniem na ekipie Kia Motors kładzie się
oczywiście „dziwna" porażka z Budową...
Chqśno

5. OLIMPIA

Oldboy w meczu z Budową wygrał wysoko, ale jednak za nisko (4:0)„.

3. ZPW BUDOWA
tow i cz

Z pewnością w tym sezonie Irek Softy·
siak liczył się z tym, że nie zawojuje roz-

grywek - marzył raczej o pewnym utrzymaniu co wcale nie musi być takie proste.
Budowa wskoczyła do .,ligi mistrzów'' Choć z drugiej strony są z pewnością
i na pewno w finałach nie będzie chciała być w grupie walczącej o ligowy status ekipy
tylko dostarczycielem punktów dla pozo- znacznie słabsze. Najlepszym graczem tej
drużyny był Grzesiek Czerbniak, aleosastałych zespołów. Sprawą honoru będzie dla
.
Kamila Górskiego i spółki zwycięstwo motniony nie mógł zbyt wiele zdziałać.
z Kia Motors - przynajmniej 4:0 ...

6. VAGAT·BSZt
Domaniewice

W ostatnim momencie, trochę kuchennymi drzwiami, beniaminek zawitał w ekstraklasie wykorzystując fakt, że zespół
z Dmosina zrezygnował z gry w pierwszej
lidze. Ale rywale dladomaniewiczan okaµli się niezbyt przyjaźni - nie pozwolili zdobyć choćby punktu co w efekcie zaowocowało ostatnim miejscem w grupie B. Cóż,
trzeba będzie powalczyć o ligowy byt, choć
by z Olimpią Chąśno, z którą minimalnie
przegrali w grupie. Na pewno nie będzie
łatwo, ale np. ze Stefunem zespół ten może
spokojnie pograć o zwycięstwo. (BoB, p)

4. OLDBOY towicz

„. z kolei Budowa także okazała się lepsza od Kia Motors

o cztery bramki.

' Na pewno nie tak „Starsi PanoWie" wyobrażali sobie koniec rundy zasadniczej.
Porażka z Imadłami była jak na3bardziej zasłużona, ale to nie ona zdecydowała . o nieudanym halowym stat;cie. Gwoździem to
tnnnny okazał się mecz oddany walkowerem z Kia Motors. Rywal nie zgodził się na
przełożenie spotkania, a potem przegrał bez
walki z Budową, co w efekcie wykluczyło

Halowa pHka nożna - zaproszenie na 1. kolejkę finałów I ligi ŁLPNP

Od początku ciekawie
/. kokjko-o miejsca 1-6:
• BLOCKERSI-INTERMARCHE
1..owkz ; KIA MOTORS t.owp, sobola,
godz. 16.00.
·Faworytem. są .,blokowi". To oni imponowali funną w sewnie za.włniczym i nie
powinni mieć problemów 7.eby pokonać
~braci Plichtów. 1YP NŁ: l.
• DAGRAM-AT ~ - 'ZPW BUDOWA Lowkz, sobota, godz. 18,00.
Gr.zesieJc Durka re swoim uspołein
nie oddaje pola młodszym. I tym razem powinienporadzić sobie z rywalem. Typ NŁ: I.

Imadeł1odoświadcieni.mimomłodegowie

Na.meC'Z kolejki w tej grupie wybraliśmy

lai. piłkarze. Na pewno znają się makomi- akurat t.o spotkanie, bo dwa pozostałe mają

cie i mogą grać re sobą na pamięć oo udo- dość wyraźnych (aworytów. Kutnianie to
wodnili w pierwszej fazie rozgrywek. mocny 7.fSPÓł i nie przewidttję by miał proAle <:Z!/ pójdzie im tak łatwo z młodszymi blem z utrzymaniem się w ekstraklasie.
kolegami?SylwekKnera.<:ZYRafałGo No ale żeby tak się mało trzeba wygrywać. ·
spośbędąchciełiuck>wodnić,żeniesągorsi Ale z pewnością sobotnie mecz nie będzie
od Klzyśka Skowrońskiego, CCf Ra- naldał do latwyc!i dlaBrooklynu. Wkońcu
fala Bogusa. Zapowiadanamsięnapraw- Irek Soltyslak nie chce by jego Olimpia
dę fajny met'2 - bez kalkulacji, udawania. ey1a tylko dostarczycielem punktów i zmoWygralepszy.Aktonimbędzi.e?Stawiamy bilizuje chłopaków do walki o całą pulę.
Ewentualne zwycięstwo już na początku
na Imadła. Typ NŁ: 2.
chugiej nmdy może być nieocenione na jej
1. kolejko• o miejsca 7-11:
•ABEXŁowia-VAGAT~Do końcu ...
•ZATORZE-MIKOLALowicz-PĘ- .
• OLDBOY Łowicz - KS S'l'EFAN
DZĄCE1MADLAŁowicz,sobota,godz. maniewke, sobola, godz. 16.30.
Jeśli tylko zespół Marcina Bort<a po- Lowicz, sobota, godz. 17.30.
·
18.30.
Także i w tym spotkaniu decydaj~
Nie spotkali się w rundzie 7ll&ldniczej jawi się w optymalnym z.estawimiu wynik
o rozmiarach zwycięstwa „Starszych Pai może .•. to lepiej. Teraz obie ekipy będą będzie dwucyfrowy. Typ NŁ: 1.
• BROOKLYN Kutno ·- OLIMPIA nów'' może być tylko ich smn kadrowy..•
grać o .najwyższe cele, a na ten pojedynek
BoB
.
TypNŁ:l.
wielu kibiców ootrzy sobie apetyty. Gracze Chąśno, sobota, godz. 17.00.

Młodzi łowiczanie musieli być· zadowoleni ze swojej postawy w łódzkim
turnieju. Od lewej stoją: Marzena Osowska, Piotr Podsędek, Ksenia Włu
czyńska i Mateusz Podsędek.

Tenis

stołovyy -

UMKS Księżak Łowicz

Su.kcesy naimłodszych
Łódź, 28-29 grudnia. W hali sportowej łódzkiej Elty odbył się Świąteczny Tur-·
niej Gwiazdkowy w tenisie stoło_wym
w którym z dobrym skutkiem wystartowali zawodnicy UMKS Księżak "Łowicz.
Pierwszego dniarywalizowalinajmłodsi pingpongiści, a najlepiej z podopiecznych trenera Krzysztofa Placka spisał się w rywalizacji rocznika 1993194 Piotr Podsędek,
który wygrał w kategorii chłopców. W turnieju dziewcząt Marzena Osowska za-

jęła czwarte miejsce, a Ksenia Włuczyń
ska została sklasyfikowana na miejscu 5-6.

Natomiast w turnieju chłopców z rocznika
1995 i młodszych Mateusz Podsędek
zajął drugie miejsce.
Następnego dnia w Świątecznym Turnieju Gwiaz.dkowyrn w tenisie stołowym
rywalizowali gimnazjaliści z roczników
1990-92. W tym mocno obsadzonym turnieju piąte miejsce zdobył zawodnik UMKS
(/>)
Księżak Łowicz - Jakub Placek.
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- Noworoczny Halowy Turniej rocznika 1994 o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta Łowicza
.

,

.

MINIMALNA PORAZKA tOWICZAN W, FINALE
Lo~ 28 grudnia. Pierwszym z cyklu
noworocznych turniejów organizowanych
w bali sportowej OSiR.m 1 pne'ZKS Pelikan
"'i Unąd Miejski w Łowiczu były zawody
rocznika 1994. Młodzi gracze walczyli opuchar ufundowany pl7.e'Z pm:wcx:lnicr.ącego
Rady Miasta Łowicza - Krzysztofa Kalińskiego, a w rywali2acji ttj wzięło udział
osiem ekip. Najlepiej zzespołówZiemiŁowic
kiej spisał się respół Pelikana I Łowicz (trener
Robert Wilk), któty p0 czterech kolejnych
~ OOtad finału, w którym jednak
nieznaczniepu.egrał z Unia-~ O: 1.
W spotkaniu o bzecie miejsce długo wydawało się, że wygra team Olimpii Chąmio
(trenerWd:oldŁon),alewkońcówceiywale

• PELIKAN I Łowicz - MAWVIA
Rawa Mawwiecka 7:0; br.: Rafiił Sołty
siak 3, Adam Bryła, Adam Pochwała, Oktawian Gala i Mateusz Kapica. ·
•OLIMPIA Chąśno-ASTRAZduny
2:2; br.: Kamil Koza i Sebastian Sołtysiak
Adam Przybylski i Łukasz Rybus.
•PELIKANILowicz-ASTRAZduny
2:1; br.: Rafuł Sołtysiak 2 - Mariusz Dylik
•OLIMPIAChąmo-MAWVIARawa

Mawwiecka 5:1; br.: Sebastian Sołtysiak 3
i Tomasz Lus 2.

1. Pelikan lŁoWiez
2. Olimpia Cłą§no
3. Astra Ziluny ·

4. Mazovią Rawa t.1az.

3 9 U-2
3 4
3 4
3 o

8-5
7-4
1-16

.
GRUPAB:
ze skierniewickiej Unii zdobyli jednak tizy
gole.
• UNIA Skierniewice - UNIA-97 Sochaczew 1:2
GRUPA A:
•PEIJKANIŁowicz-OLIMPIA Chą
• PELIKAN Il Łowicz - WIDOK
,
śno2:1; br.: RafułSoltysiald Adam Pochwala Skierniewice 0:3
- samobójcza.
•PELIKAN Il Łowicz - UNIA Skier• MAWVIA Rawa Mazowiecka - niewice 0:6
ASTRA Zduny 0:4; br.: Mariusz Dylik 3
• WIDOK Skierniewice - UNIA-97
Sochaczew 0:5
i Adam Przybylski.

Biało-zieloni

z rocznika 1994 prowadzeni przez trenera Robe_rta Wilka

'Iii UNIA Skierniewice - WIDOK
Skierniewice 1:0
• PELIKANII Łowicz- UNIA-97 Sochaczew 0:2
3 9 9-„J
1. '1.llia'. 9. 7Soehaczew

2. u.wą; Slciemiewice
3. W1diik Skierniewice
4. Eęlikąll Lowicz

3 6 8-t
3 3 3-6
3 O 0-11

MECZE PÓŁFINAŁOWE:
• PELIKAN I Łowicz - UNIA Skierniewice 1:0; br.: Adam Bryła.
• OLIMPIA Chąśno - UNIA-97 Sochaczew 0:8
MECZ O 3. MIEJSCE:
• OLIMPIA Chąśno - UNIA Skierniewice 1:3; br.: Sebastian Sołtysiak.
MECZ O 1. MIEJSCE:
• PELIKAN I Łowicz - UNIA-97 So5 15 18.J

Ekipa Olimpii

Chąśno wywalczyła

5 12 12-3

czwarte miejsce.

Piłka nożna

zoste1ł

29 grudnia. Osiem zespołów jednej porażki, ale ostatecznie biało-zieloni
do rywalizacji W Noworocz- najlepiej wypadli w fazie finałowej tych zanym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Bmmi- wodów.
GRUPA A:
strza Miasta Łowicza - Ryszarda BuŁowicz,

dzałka, a zdobywcami tego trofeum okasię gracze pelikana Il (trener Jarosław Rachubiński). Łowiczanie co

zali

prawda w eliminacjach grupowych do:znali

)I. Olimpia Chąśno

o.u

Znajewski - Mateusz Goszczycki, Patryk
Gawryjałek, Michał Fabijański, Oskar
Wiechno, Dawid Sikora, Jeremi Olko i Bartłomiej Tkacz - trenerem Pelikana jest Robert Wilk, a kierownikiem drużyny
Krzysztof Olko.

Czwarte miejsce wywalczyła Olimpia
Krystian Matuszewski - Sebastian
Sołtysiak (5), Tomasz Lus (2), Kamil Koza
(1 ), Damian Grzelak, Bartosz Białkowski,
Kamil Wiankowski, Piotr Lus, Sebastian
Witkowski, Marek Kowalski, Tomasz Soł
tysiak i Piotr Kowalski - trenerem z.e.5POłu
jest Witold Łon.
W ekipie Astry z.duny, która została sklasyfikowana na miejscu-5-6 grali: Bartłomiej
Grzegory - Mariusz Dylik (4), Adam Przybylski (2), Łukasz Rybus (1 ), Maciej Grzegory, Dominik Lus, Kamil Kosiorek i Sebastian Krzysztofiak - trenerlcą zespołu jest
(p)
Magdalena Ochmańska.
Chąśno:

w towiczu

3 9 . tl-0
1. MULKS Lask
3 6 6-2
2. Eelikan II Łowicz
3 '3 · !-6
3. Mazovia Rawa Maz.
3 O 0-11
4. Unia-97 Sochacźew ·
MECZE PÓŁFINAŁOWE:
•PELIKANilLowicz-MULKSAleksandrów Łódzki.2:0; br.: Piotr Gawrysiak
i Damian Kosiorek.
• MULKS Łask - UNIA Skierniewice 0:1
MECZ O 7. MIEJSCE:
• PELIKAN I Łowicz - UNIA-97 Sochaczew 1:1, w rzutach karnych 2:0; br.:
Mateusz Krysiak.
MECZ O 5. MIEJSCE:
• MAWVIA Rawa Mazowiecka ORZEŁ Łódź 1:1, w rzutach karnych 3:2.
MECZ O 3. MIEJSCE:
• MULKS Aleksandrów Łódzki MULKS Łask 2:2,.wrzutachkamych 6:5.
MECZ O 1. MIEJSCE:
•PELIKAN Il Łowicz- UNIA Skierniewice 2:1; br.: Piotr Gawrysiak 2.
5 12 l 0·4
1. Pelikan II Łowicz
·5 9 8-5
•PELIKANIILowicz-MULKSŁask 2. Unia Skierniewice
5 10 13-3
3. MULKS Łask
0:2
5 10 10-4
• MAZOVIA Rawa Mazowiecka - 4. MULKS Aleksandrów
4 4" 3-7
5. Mazovia Rawa Maz.
UNIA-97 Sochaczew 2:0·

•PELIKANILowicz-MULKSAleksandrów Łódzki 0:4
• ORZEŁ Łódź- UNIA Skierniewice
1:2
• PELIKAN I Łowicz - UNIA Skier• PELIKANILowicz-ORZEŁŁódź
niewice 1:4; br.: Artur I<antorek.
0:0
•UNIA Skierniewice-MULKS Alek• ORZEŁ Łódź - MULKS Aleksandrów Łódzki 0:3
sandrów Łódzki 0:1
3 9 8-0
1. MULKS Aleksandrów
3 6 6-3
2. Unia Skierniewice
3 I 1-5
3. Orzeł Łódź
3 1 1-8 ·
4. J>elikan I Lowicz
GRUPAB:
• .PELIKANII Łowicz- UNIA-97 Sochaczew 3:0; br.: Piotr Gawrysiak 2 i Damian Kosiorek.
• MULKS Łask- MAZOVIA Rawa
MawWiecka 3:0
•PELIKAN Il Łowicz- MAZOVIA
Rawa Mazowiecka 3:.0; br.: Piotr Gawrysiak, Damian Kosiorek i Adam Salamon.
• MULKS Łask - UNIA-97 Sochaczew 6:0

Ekipa Pelikana-93 zdobyli puchar za pierwsze miejsce.

..

5 9 11-4
5 4 l.1-16
3 4 7'...(
~Ąstra Zduny
3 ~ 3-6
• Widok Skierniewice
3 O
7. Pelikan Ił Łowici
1 O 1-16
MazoviaRawaMilZ.
Najlepszym bramkarzem tmnieju ZOltał
Robert Wójt (Unia-97), najlepszynistrzelcem został Rafał Soltysiak (Pelikan]), który zdobył sześć goli, a jedną bramkę mniej
strzelili Sebastian Strzelczyk (Unia-97
Sochaczew) - wybrany zresztą najlepszym
zawcx:lnikiem tmnieju i Sebastian Soltysiak (Olimpia).
_ W wicemistrwwskim zespole Pelikana I
grali: Adam Burzykowski - Rafuł Sołtysiak
(6), Adam Pochwala (2), Adam Bryła (2),
Oktawian Gala (.1), Mateusz Kapica (1),
Bartłomiej Skoneczny, Dominik Łukawski,
Albert Lepieszka, i Adrian Wyszogrodzki.
Natomiast w drużynie Pelikana Il grali: Piotr
3. Unia Skierniewice

drugie miejsee.

- Noworoczny Halowy Turniej rocznika 1993 o Puchar Burmistrza Miasta Łowicza

Puchar
przystąpiło

zajęli

4 2 2-6
6. Orzeł Łódź
4 2 2-9
7. Pelikan I Łowicz
4 I 1-12
8.Unia-97Sochaczew
Najlepszym bramkaizem turnieju został
Adam Lis (MULKS Aleksandrów), najlei>szym zawodniki.em tmnieju wybrano Rafała Popisa (MULKS Aleksandrów), a najlepszym strzelcem został Jakub Dregier
(MULKS Łask). Ten ostatni został wyłonio
ny zresztą dopiero po serii IZUtów karnych,
bowiem także sześć goli na koncie mieli zarówno Piotr Gawrysiak (Pelikan II), jak i
Rafał Popis (MULKS Aleksandrów).
W zwycięskim zespole Pelikana Il grali:
Jacek Milczarek - Piotr Gawrysiak (6), Damian Kosiorek (3), Adam Salamon (1 ), Maciej Dyngus, Paweł Janus, Patryk Nieradka,
Patryk Pędziejewski,Patryk Pomianowski
i Adrian Wojciechowski. W zespole Pelikana I wystąpili natomiast: Tomasz Tomaszkiewicz - Artur Kantorek (1), Mateusz Krysiak (1 ), Mateusz Domińczak,
JakubŁaz.ęcki, KomadPlichta, Konrad Szuliński, Adrian Wardziak i Patryk Brzozowski - trenerem jest Jarosław Rachubiń
ski, a kierownikiem drużyny Leszek
Plichta.

Nowy Łowiczanin . Tygodnik Ziemi Łowickiej, członek Stowarzyszenia Gazet Lokalnych. Edycja wspóln~ 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: skrytka
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
li... prawo zmiany tytułów nadsyłanych tekstów oraz dodawania śródtytułów. OGŁOSZENIA I REKLAMY przyjmu{emy telefonicznie , fa>rem (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 , pri.-pt. od 10-16.
MIKlAoKoNTROLOWAMY OGŁOSZENIA DROBNE przyjmowane są także w innych punktach , wymienionych na stronie 20 „ Skład tekstu własny. Index: 326097 - 'd otyczy sieci . Ruch".
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Piłka nożna - Noworoczny Halowy Turniej rocznika 1992 o Puchar Starosty Łowickiego

tOWICZANIE WYGRALI PO SERII
Łowicz, 30 grudnia. Qziesi~ zespołów wzięło udział w Noworoc:znyp:1 Turnie.juPilki Nożnej rocmika 1992oPucharStarosty Łowickiego - Cezarego Ozierżka,
a najlepszą drużyną zawodów rozgrywanych
w łowickiej hali sportowej OSiR m 1 był
team Pelikana Łowicz (trener Artur Balik).
Bardzo dobre piąte miejsce w ry\Valizacji
z rok starszymi zawodnikami wywalczył
.natomiast zespół łowickiego Pelikana z rocznika 1993 (trenerJaroslawRachubińskl).

•PELIKAN-93Loivicz-:iYRARDOWIANKAŻyranlów1:3; br.:MateuszKry-

siak.
•PELIKANlł..owicz-MAWVIARawa

Mazowiecka 1:0; br.: Konrad Grenda
• UNIA-97 Sochaczew - :iYRARDO-

WIANKAŻy_rardówO:l

I. Żyrardowianka

2. Pelikan I Lowicz
3. Pełikan-93 Lowicz
4. Unia-97 Sochaczew
GRUPA A:
5. Mazovia Rawa Maz.
•PELIKAN I Łowicz - UNIA-97 SoGRUPAB:

chaczew 3:0; br.: Konrad WJSiński 3.
• PELIKAN-93 Łowicz- MAWVIA
Rawa Mawwiecka 2:0; br.: Piott Gawry-

siak i Mateusz Krysiak.
• PELIKAN I Łowicz - Ż\'RARDO

WIANKAŻyrardówO:O
• PELIKAN-931..owicz-UNIA-97 Sochaczew 1:1; br.: Mateusz Domińczak.
· • MAWVIA Rawa Mazowiecka ŻNRARDOWIANKAŻyrardów0:2
•PELIKAN I Łowicz- PELIKAN-93
Łowicz 3:3; br.: Konrad WJSiński 2 i Kamil

4 10 6-1 '
4 8 7-3
4
4
4

S 7-7
2 2-6
1 1-6

•PELIKAN II Łowicz- ORKAN Sochaczew 1:1; br.: Alan Oniszk.
• UNIA 5'kierniewice - GÓRNIK
Łęczyca 1:2
• PELIKANIILowicz-ORZELLódź
0:1
• UNIA Skierniewice - ORKAN Sochaczew 1:0

• GÓRNIK Łęczyca - ORZEŁ Lódź

2:0
• PELI;KAN II Łowicz- UNIA Skierniewice 1:1; br.: Sebastian Sumiński.
Mitrowski - Patryk Pomianowski, Piotr
• ORKAN Sochaczew - GÓRNIK
Gawrysiak i Mateusz Krysiak
Łęczyca 2:1
• UNIA-97 Sochaczew - MAWVIA
• ORZEŁ f.ódź- UNIA Skierniewice
0:1
.MlocJzi gracze Pelikana z rocznika 1992 okazali się najlepsi
Rawa Mazowiecka 1:1
• PELIKAN n Łowicz - GÓRNIK
0:1
•ORKAN Sochaczew-ORZELLódź
2:0

Łęczyca

L Górnik Lęczyca
2. Unia Skierniewice
3. Orkan Sochaczew
4. Orzeł Łódź

4
4

9. 6-3
7 4-3

4
4

7 5-3
3 1-5

5. Pełibn Ił Łowicz
4 2 2-4
MECZE PÓIFINAŁOWE:
• ŻNRARDOWIANKA Żyrardów UNIA Skierniewice 0:3
• PELIKAN I Łowicz - GÓRNIK
Łęczyca 2:0; br.: Konrad WJSiński i Jakub

Czerbniak.
MECZ O 9. MIEJSCE:
• PELIKAN II Łowicz - MAWVIA
Rawa Mazowiecka 3:0; br.: Łukasz Gło
wacki 2 i Adam WIŚlliewski.

MECZ O 7. MIEJSCE:
Druga drużyna Pelikana Wygrała tytko jedno spotkanie.

•UNIA-97Sochaczew-ORZEl:,Lódź

1:4

w turnieju organizowanym w Łowiczu.

skuteczniejszym strzelcem okazał się Konrad Wisiński (Pelikan I).
W zesixile Pelikana I grali: Piott Antosik MECZ O 3. MIEJSCE:
Komad WJSiński (7. goli w turnieju), Jakub
• ŻNRARDOWIANKA Żyrardów - Czerbniak (1 ), Kamil Mitrowski (1, wybrany
GÓRNIK Łęczyca 0:1
także najlepszym zawodnikiem zespołu),
MECZ O 1. MIEJSCE:
Konrad Grenda(!), Wojciech Wójciki Michał
• PELIKAN I Łowicz - UNIA Skier- Karmelita. Natomiast w drużynie Pelikana II
niewice 1:1, w rzutach karnych 4:3; br.: grali: Łukasz Głowacki (2, wybrany najlepKonrad WisińsK:i.
szymzawodnikiemzespołu),Alan Oniszk(l ),
1. Pefibn I Lowicz
6 11 104 Adam W!Śniewski (1 ), Seba5tianSumiński(l ),
2. Unia Skierniewice
6 11 8-4 Łukasz Kosiorek, Krzysztof Byczek, Paweł
3. Górnik ł..ęczyca
Wojciechowski, Adam Pielrnlk i Ce-zaiy Mo6 12 7-5
4. Żyrardowianka
6 IO 6-5 tylewski- trenerem Pelikanajest Artur Balik.
Bardzo dobre piąte miejsce wywalczyła
S. Pellkan~9'J Łowicz
5 8 8-7
6. Orkan Sothaczew
ekipa Pelikana z rocznika 1993: Jacek MilS 7 S-4
7. Orzeł LOOi
czarek - Mateusz Krysiak (4), Piotr GawS 6 5-6
8. Unia-97 Sochaczew
S 2 3-10 iysiak (2), Patl)'k Pomianowski (1, wybra9. Pelikan Il Lewicz
ny najlepszym zawodnikiem zespołu),
S S 5-4
10. Mazovia Rawa Maz.
5 I 1-9 Mateusz Domińczak (I), Damian Kosiorek
Najlepszym bramkarz.em turnieju został i Pattyk Nieradka - trenerem Pelikana jest
wybrany Piotr Antosik (Pelikan I), a naj- Jarosław Rachubiński.
(p)

· MECZ O 5. MIEJSCE:

• PELIKAN-93 Łowicz-ORKAN Sochaczew 1:0; br.: Mateusz Krysiak.

Piłka noina - Noworoczny Halowy Turniej rocznika 1991-o Puchar Prezesa OSiR Skierniewice

O trzecie mieisce nie był-o łatwo
Skiernie~ice,

28 grudnia. Ekipa

• ORZEŁ Lódź- WOY Opoczno 0:3

łowickiego Pelikana (trener Artur Balik) za-

•UNIAISkiemiewice-LIDERIIWło

jęła trzecie miejsce w rozgrywanym w skier-

cławek

2:1

• UNIAI Skierniewice- WOY Opocz- l.Gimnaijum2Kępno
no 0:3
~.PelikanŁowicz
•LIDERIIWłoclawek-STARfBrze

niewickiej hali sportowej OSiR II Nowo• UNIAISkierniewice-ORZEŁLódź ziny 4:3
rocznym Turnieju Piłki Nożnej rocznika 3:0
1. WOY Opoczno
1991.
•LIDERIIWłoclawek- WOY Opocz- 2. Unia I Skierniewice
GRUPA A:
no 0:0
3, Lider fi Włocławek

4 10 9-1
9 9-4
7 11-6
4 3 5-U

4
4

4 12 13-1
4

3. Widzew Łódź
4
4. LiderJWłocławek
4
5. Unia Il Skierniewice
4
MECZE PÓŁFINAŁOWE:

7

8-J

7 4-2
3 6-7
O 0-17

•PELIKAN I Łowicz- WOY Opocz• UNIAISkierniewice-STARTBrze•LIDERIIWlocławek-ORZELLódź 4. Start Brzeziny
no 1:1, w nutach karnych 5:6, br.: Michał
ziny 4:0
6:1
4 O I-Hl. Marcinowski.
S. Orzeł Łódź
• START Brzeziny - ORZEŁ Łódź
GRUPAB:
• START Bneziny - WOY Opoczno
• UNIA I Skierniewice - GIMNA•
1:0
1:3
• UNIA II Skierniewice - PELIKAN ZJUM2 Kępno 2:3
Łowicz 0:6; br.: Tomasz Gajda 2, Bartosz
MECZ O 9. MIEJSCE:
Ciesielski, Tomasz Janus, Marcin Domalew• ORZELLódź- UNIAH Skierniewiski i Wiktor Wawrzyn.
ce 4:2
•WIDZEW Lódź- LIDER I Włocła
MECZ O 7. MIEJSCE:
wek 2:0
•LIDER I Włocławek-START Brze•PELIKANLowicz-WIDZEWLódź ziny 3:0
0:0 MECZ O 5. MIEJSCE:
• UNIA II Skierniewice - GIMNA• LIDER II Włoclawek - WIDZEW Trener Artur Balik był zadowolony
ZJUM2 Kępno 0:6
Lódź4:0
z postawy swoich graczy w Skierniewi• WIDZEWLódź- GIMNAZJUM 2
MECZ O 3. MIEJSCE:
cach.
Kępno1:2
• UNIA I Skierniewice - PELIKAN
• PELIKAN Łowicz - LIDER I Wło ł..owicz 0:1; br.: Marcin Domalewski.
&. Start Brzeziny
5 3 5-14
cławek2:1; br.: Bartosz Ciesielski i Marcin
Domalewski.

•GIMNAZJUM 2 Kępno - LIDER I
3:0
• UNIA II Skierniewice - WIDZEW

Włoclawek
Lódź0:2

• UNIA Il Skierniewice - LIDER I
Włocławek 0:5
.
• PELIKANLowicŻ-GIMNAZJUM
Łowiczanie

wywalczy/i w Skierniewicach trzecie miejsce.

2Kępno0:2

MECZ O 1. MIEJSCE:
• GIMNAZJUM 2 Kępno - WOY

OpocmoO:l
1. WOY Opoczno

2. Gimnazjum 2 Kępno
3. Pelikan Lewicz
4. Unia I Skierniewice
5. Lider Il Włocławek
6. Widzew Łódź
7. Lider f Włocławek

6 14

lł-2

6 15 16-4
6 11 10-4
6 9 Il-&
5 IO 15-6
5 7 4-6

s

6 . 9.7

9. Orzeł Łódź
IO. Unja II Skierniewice

5
5

3 5-15
O 2-19·
W ekipie łowickiego Pelikana zagrali: Rafuł
Zieliński, Jarosław Rusek - Marcin Domalewski (3), Tomasz Gajda (2).Bartosz Cie.sielski (2), Tomasz Janus (1 ), Wiktor Wawrzyn (1 ), Michał Marcinowski (1 ), Ańel Jarosz i Patryk Krzeszewski - trenerem jest
Artur Balik.
(p)

•

•

32
Piłka

•

SPOR~

llO"!'Y

5.01.2006 r.

ŁOWICZANIN

, ,

siatkowa - li liga Amatorskich Mistrzostw Łowicza

A DZl·KOS·C li WYGRYWA

Łowicz, 28 grudnia. Wciąż znakomicie ~któręj :filaramisądoświadc:zeni.Witold Dzik środę grającychjakoJamajkaBradosuczniów
w rozgrywkach grupy A II ligi AmatoIBkich i Bogdan Kośmiderwrozgrywanymawan- ,,Pijarskiej". Liderzytlbe~ wygrali 3:0 i wciąż .
Mistnostw Łowicz.a w piłce siatkowtj radzi sem meczu 7. koleJlci gladko pokonala w hali są jedynym zespołem rozgcywek, który nie
<' sobie ekipa Anser-Dzi-k~ Il Chąśno. Eki- sportowej OSiR m 2 w międzyświąteczną stracił dotąi:l chOćby jednego seta.
Awansem mecz 7. kolejki Il ligi AMŁ grnpaA:

• ANSER-DZI-KOŚ-Ć Il Chąśno -

JAMAJKABRAOOSŁowicz3:0(25:14,

25:13, 25:19)

6 18"
LA'nsex-Dzi-koś-ćil (1)
2, Essato Team Łowicz (2) 6 15
5 6
3. Z.SL Zduny {3)
5 5
4,ll LO Łowicz (5)
UKS Iforabka Łowicz (?) 5 5
6. Jamajka Brados Łowicz (4) 6 5
5 3
7. Stomed Łowicz (6)
Tabela II ligi AMŁ - grupa B:
6 16
· 1. Gl:Onki Łowicz (1)
~OOKZduny (2)

5 11
5 10
_li;. UK Ebmomik Łowicz (4) 5 · 7
5 7
5. Z~J> 11,owicz (5)

3. .. . Łowicz (3)

~
Czyżby w przyszlym sezonie w I lidze mia/y się znaleźć dwie druźyny Dzi-koś-

ci

Chąśno?

6.Z'lltorzeAvenaŁowicz(6)

6

6

1. Dzieciaki Gronia (7)

6

O

Na razie wszystko na to wskazuje...

Tenis ziemny - Łowicka Halowa Amatorska Liga Tenisowa

Gonił,

~

Łowicz, 18grudnia. Wokresieświątecz
no-ooworoc:znym w hali sportowtj OSiR m 2
w Łowiczu gracze rywalizający w rozgrywkachŁowickitj Halowtj Amatorskitj Ligi Tenisowej rozegrali kilka zaległych spotkań.
W jedynym meczu grupy AAndrzej Bucki
w tu.ech setach wygrał z Mariuszem Czuł
kiem. Pieiwszy set, gładko wygrany pnez
Buckiego nie wskazywał na tak męty pt7.ebieg kolejnych setów. Okazało się jednak,
że w chugitj odsłonie ttj rywalizatji znacznie
skutecznitjszy okazał się Czułek, który prowadził już nawet 5: 1. Jego rywal co prawda
zerwał się jesz.cz.e do ataku i doprowadził
do stanu5:4, ale dziesiątego gema wygrałjednak Czułek W 1Izecim secie minimalnie ląr
szym okazał się Bucki, który w ten sposób
odniósł swoje trz.ecie zwyci~o w lidz.e.
• Mnitj emocji w zaległych meczach grupy B. Zarówno Grzegorz Gawroński,
jak i Zdzisław Chmielewski wygrali
swoje spotkania po 2:0, ale na razie obaj
są wciąż ~iadami w tabeli zajmując jak
dotąd odpowiedniaszóste i siódme mitjsce.
. Mecz zaległy: Andrzej Bucki - Mariusz
Czułek2:1 (6:1,4:6,6:4).
(I) 10 9 18:2
I. Krzysztoflt
8 8 16:0
(2)
2. ArkadilliiZ
7 7 14:0
(3)
3. Daniel Gr
9 7 14:5
4. Marcin Lesia1f('4}
5. Radosław. K11charski (S) 8 4 8:8
6. Piotr Czerwiński (6)
7 4 7:7
9 4 6:12
7. Jan Kuś (7}

dogonił

ale nie

Łowiczanin

w rozgrywkach tenisistów od początku ist-

udział

8. Andrzej Bucki (11)

8 3

6:11

J.1arosłilw Krzeszewski

9. KrzyszrotGajda (8)

6 2

6:8

10. Zbigniew Motyliński (9) 5 2
6 2
1L Jakub Rajpold (10)
6 1
(12)
12.

3:6
4:9

4:Jacek0koński(4)
5. Paweł Zybała (5)

'ls.

. . . . .·

(l~)

so

(3) 8

7

9

6

9
rz Gawroński (6) 9
aw Chinielewski ·(7)9
· Karmelita (8) 7
9
walski (9)

2:10
2;16

1, O · 0:14
14. Grz~g"Q~z-.Nowicki (14)
ski (10)
Mecz.e zaległe - grypa B: Grzegorz Gawroński - Grzegorz Stefański 2:0 (6:0, 6:1), 1 t .Zbigniew Gajewski (ł l)
z.dzislawChmielewski - Sławomir Karmeli- 11. L-ukasz Walczak (12)
.
u; Grzegorz Stefański (13)
ta 2:0 (6:0, 6:4). H. 'f..aweł Sekuła (14)
9 8 17:5
l.PawełK.uza(1)
8 7 15:4
2. Zhlgnie!' Rojek (2)

Łowicza

9
9

9
8

Czwartek - Niedziela
5 - 8.01.2006r.
-1/ ~5

-j ....

.

• 41L:: Płońs~

Płock

kształtuje rozbudowujący się układ wyżowy

-1/-5

•CZWARTEK- PIĄTEK:

9
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LUDOWE O POGODZIE:

&

•

~

-

"

ł:

N: Dwór

Al -5 'Maz. •

Gostynin

Pochmurno, miejscami przejaśnienia, okresami występować będą opady śniegu. Drogi bardzo śliskie !
& .
Widzialność umiarkowana do dobrej, zamglenia.
'-..I,/
Kutno•
W czasie opadów słaba. Wiatr północno-wschodni
.., & -' ..,
-,
i wschodni, słaby i umiarkowany.
1 05
\ , , /ŁOWI~
• /
Temp. max w dzień: - 2°c do - 1°c.
Łęczyca•
Temp. min w nocy: - 3°C do - 5°C.
-·· · -\.. „> <ł ", "11 -5.

~- ~1/ -Ś ~;-~~4 --· )· ;.,,! .

.---„

•SOBOTA - NIEDZIEL.k

Pochmurno z przejaśnieniami, okresami rozpogodzenia,
bez opadów, ale mroźno. Widzialność dobra.
Wiatr z kierunków wschodnich, słaby i umiarkowany.
Temp. max w dzień: - 5°C do - 3°C.
Temp. min w nocy: - 6°C do - 10°c.

PONIEDZIAŁEK-ŚRODA:

-

Zgierz •

Głowno
_.

•

~\

/-5('

(

~chaczew ' .... ..

A .. • -1r~f -. .& ·j

'9i '~ ""'Grodz~~- M~

;* .. .
•

*

Ż;..rdów

•1 / -5
PruUków

\

]-Skierniewice ""''"·.___.,,.,..

1

Pochmurno z rozpogodzeniami, bez opadów, ale mroźno.
dobra. Wiatr z kierunków wschodnich, słaby i µmiarkowany.
Temp. mąx w dzień: - 6°C do - 3°C. Temp. min w nocy: - 7°C do - 12°C.
Widzialność

tytuł

wicemistrza Polski.

wicemistrzem

informator sportowy

Czwartek. s mw1.a·
Grzegorz Gawroński bierze
nienia ligi.

• SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

•

w Bytomiu

Mistrzostwa Polski w karate tsunami

Łowicki

„Gdy w styczniu początek i lt.oniec pogodny. rok będzie dobry i dorodny".
_.._ „Kiedy styczeń najostrzejSz:y. tedy roczek najpłodniejszy".
Pogodę regionu
znad Rosji.

Podleśny wywalczył

Znakomicie w rozgrywanych jeszcze Klubu Karate-do Tsunami, Daniel Bogusz
w grudniu w Bytomiu Mistrwstwach Pol- (2 DAN). lijiróżnia się nienagannym ~ko
ski w karate tsunami spisał się uczeń ZespG- nywaniem technik, obecnieposiada zielony
lu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowi- pas, ale już wkrótce zdobędzie kolejny stoczu - Wojciech Podleśny, który wywal- pieńwtajemniczenia-4 KYU. Nie ukrywam,
czyłwkookurencjikalatsuaami(furrnawalki że mam nadzieję, iż Wojtek będzie się cały
z kilkoma napastnikami.) tytuł wicemistrza czas systematycznie rozwijał i za rok rówPolski. Wojtek ćwiczy pod moim okiem nici: osiągnie tak znakomity wynik.
(p)
od kilku lat - powiedział trener Łowickiego

Prognoza pogody dla rejonu
PRZYSŁOWIE

Wojciech

,.

~

§

o,
~

tj

•

~
PROGNOZABłOMETEOROLOGICZNA: ~

Pogoda niekorzystnie wpływać będzie
na nasze samopoczucie. Osłabiona
sprawność psychofizyczna.

~

e

~

•9.00-halasportowaOSiRnr2wŁowi

likan-88

Łowicz

i godz. 20.30: Pasiaczek
Pauza: Czami Bed-

Łowicz - &rsa Kutno.

czu, ul. Topolowa 2; Powiatowe IMS nary;
NJMOOa 8 5'ye:mia;
w mini piłce siatkowej chłopców;
• 10.00 - hala sportowa OSiR m l
J>iatek. 6 mrznia;
•9.00-halasportowaOS1Rm2wŁowi w Łowiczu, ul. Jana Pawia 3; męcz finałów
czu, ul. Topolowa 2; Powiatowe IMS wojewódzkitj ligi koszykówki młodziczek
U-14 o miejsca 7-12: UMKS Księżak II .
w piłce siatkowej dziewcząt;
• 17.30-22.00-halasportowaOSiRnr2 Łowicz - ŁKS II Łódź;
• 12.00-15.00-halasportowaOSiRml
w Łowiczu, ul. Topolowa 2; meczeli Il ligi
VII edycji Amatorskich Mistrzostw Łowi ~I;-owiczu,~.JanaPa\'Ąa~3;5.kolejka~
hgi ŁLPNP, godz. 12.ÓO. FMŁ-Kowmrr
cz.a w piłce siatkowej;
Łowicz - Bad Boy<<S Łowici, godz. 12.30:
Sobota. 7 styt<mia:
• 10.00 - hala sportowa OSiR nr 2 Opakomet Łowicz - Zatmze II Łowicz,
w Łowiczu, ul. Topolowa 2; mecz finałów godz. 13.00: Canarinhos - OSP Łowicz,
wojewódzkiej ligi koszykówki młodzików godz. 13.30: BłękitniDmosin-Ja-Roł.owicz,
U-14ornitjsca 1-6: UMKS Księ'iak:IŁowicz gódz. 14.00: Lexikos Łowicz - Olimpia Il
Chą5no, godz. 14.30: Napraoo Jarrmo - Vic- Trójka Sieradz;
• 12.00 - hala sportowa OSiR nr 2 toria Zabostów;
• 12.30 - hala sportowa OSiR nr 2
w'Łowiczu, ul. Topolowa 2; ,mecz koszykówki żaczek U-12: UMKS Księżak wŁowiczu, ul. Topolowa 2; mecz finałów
wojewódzkiej ·ligi koszykówki kadl:tów UŁowicz - .MKS Kutne;
• 12.00-15.00-halasportowaOSiRm 1 16omiejsca1-6: UMKSKsiężaklIŁowicz
wŁowiczu,ul.JanaPawłalI3;5.kolejkaIV - Junak Radomsko;
• 17.00 - bala sportowa OSiR nr 1
ligiŁIPNP; godz. 12.00: WegaKoCieuewManhattall Łowicz, godz. 12.30: WBC w Łowiczu, ul. Jana Pawła Il 3; mecz
Łowicz-AvenaŁowicz, godz. 13.00: Zetka 10. kolejki ID ligi koszykówki: UMKS
Łowicz - Peipetuum Mobile Łowicz, godz. Księżak Łowicz - Ósemka Skiernie13.30: UKS Bednary- Pelikan-89 Łowicz, wice;
Wtorek, 10 $'cznia:
godz. 14.00: Pelikan-90 Łowicz - Lotniki
e 9.00 - sala gll:nn$1.yczna SP NieboŁowicz, godz. 14.30: WladcyStefanaŁowicz
rów; Powiatowe IMS w szachach;
-RTS Il Gągolin;
Środa. 11 stycznia!
• 15.00-16.00 -hala sportowa OSiRnr 1
• 9.00 - sala gimnastyczna SP Niebow Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; 6. kolt;bll
ligiŁLPNP; godz. 15.00: AlcatrazKiemozia rów; Powiatowa Gimnazjada Szkolna
(p)
- Warriors Bielawy, godz. 15.30: Witonia I w szachach.
Osiek- Reebok Łowicz;
• 16.00-19.00 - bala sportowa OSiR
nr 1 w Łowiczu, ul Jana Pawła Il 3; 1.
kolejka finałów I ligi ł.LPNP;

• 19.00-21.00-halasportowaOSiRm 1
w Łowiczu, ul. Jana Pawia II 3; 6. kolejka II
ligi ŁLPNP; godz. 19.00: RTS Gągolin Turbo-Car Gutenów Łowicz, godz. 19.30:
Fantazja Domaniewice- Meblomax-MikolaŁowicz, godz. 20.00: ZająceŁ.oWicz-Pe-
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