za tydzień NŁ już w nowej szacie
Tygodnik Ziemi £owickiej
Cena 2,50 z³
(w tym 7% VAT)
Czwartek,
7 stycznia 2010 r.
Rok XX nr 1 (862)
ISSN 1231-479X
Index 326097 (dot. RUCH)

Klub rozważa karę finansową dla jednego z braci B.

Piłkarze Pelikana
spędzili noc na dołku
Dwaj piłkarze łowickiego
Pelikana: były reprezentant
Polski, wychowanek
łowickiego klubu - 26-letni
Krystian B. i młodszy
od niego o pięć lat, jego
rodzony brat - Konrad B.
spędzili część nocy
w policyjnym areszcie
po awanturze
na ul. Stanisławskiego
w Łowiczu, podczas której
interweniowała policja.
odczas zajścia, do którego doszło około godziny 1 w nocy w poniedziałek, 4
P
stycznia, próbowali pobić policjantów i uży-

Agnieszka Krajewska Łowiczaninem Roku 2009. Przy pełnej sali kina Fenix wręczyliśmy we wtorek, 5 stycznia grawerowaną plakietkę upamiętniającą
przyznanie tytułu Łowiczanina Roku 2009 Agnieszce Krajewskiej, przedsiębiorcy, człowiekowi otwartemu na potrzeby innych, pomagającemu dyskretnie i bez rozgłosu. Kapituła, w skład której wchodzą dotychczasowi laureaci,
podjęła decyzję o przyznaniu jej tytułu 14 grudnia. O uroczystości piszemy na
str. 7, o Agnieszce Krajewskiej obszernie na stronach 8-13.

wali wobec nich niecenzuralnych słów. Jadący ulicą Stanisławskiego patrol policji podjął
interwencję w stosunku do głośno zachowującej się grupy młodzieży w pobliżu skrzyżowania Stanisławskiego i Krakowskiej. Pięciu młodych mężczyzn w pobliżu sklepu
monopolowego głośno dyskutowało, ktoś
śpiewał. Część osób wyszła z pobliskiego
pubu po hot-dogi, które można kupić w sklepie monopolowym. Widać było, że są pod
wpływem alkoholu. Policjanci postanowili
prewencyjnie ich wylegitymować i uciszyć.

Z naszych ustaleń wynika, że piłkarze bracia Krystian i Konrad B. - wylegitymowali się policjantom. Swoich danych personalnych nie chcieli natomiast podać inni
młodzi mężczyźni, którzy razem z nimi byli.
Policjanci postanowili więc ich zabrać na
komendę celem ustalenia personaliów. Wtedy piłkarze ujęli się za kolegami, którzy już
byli w radiowozie, obrzucili policjantów
wyzwiskami oraz doszło do szarpaniny.
Policjanci wezwali posiłki z komendy i na
policyjny dołek trafili wszyscy.
Po ustaleniu personaliów i ukaraniu mandatami za zakłócanie ciszy nocnej trzej młodzieńcy zostali zwolnieni do domów. Zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej oraz
zniesławienia funkcjonariuszy na służbie
usłyszeli natomiast Konrad i Krystian B.,
gdyż to tylko oni wyzywali policjantów
i szarpali się z nimi. Okazało się, że byli
nietrzeźwi. - Ponieważ badanie alkomatem
nie zostało przeprowadzone bezpośrednio
w związku z zatrzymaniem, tylko było badaniem sprawdzającym, czy mężczyźni ci
mogą przystąpić do czynności procesowych
(czyli zostać przesłuchani - przyp. red.), nie
ujawniamy szczegółowego wyniku badania.
Obydwaj byli nietrzeźwi - dowiedzieliśmy
się w komendzie. Z naszych ustaleń wynika, że obydwaj bracia mieli po około 1 promilu alkoholu w organizmie.

Kiosk z lodami do końca lutego Ruszają bale studniówkowe
stać będzie na Starym Rynku
Urząd Miejski w Łowiczu wydał
decyzję zezwalającą na zajęcie pasa
drogowego przez kolejne 2 miesiące przez kiosk gastronomiczny stojący w południowej pierzei Starego
Rynku. Jest to decyzja ostateczna,
która nie będzie ponawiana. Gdzie
zostanie on przeniesiony - na razie
nie wiadomo.
aczelnik Wydziału Spraw Komunalnych Paweł Gawroński oraz burN
mistrz Krzysztof Kaliński wyjaśniają, że

powodem nieprzeniesienia w chwili obecnej tego kiosku jest brak docelowej lokalizacji oraz obawa, że mógłby on przy tym
ulec zniszczeniu.
Przypomnijmy, że kiosk, w którym
w sezonie letnim sprzedawane są lody, pod
koniec października przeniesiony został
z ul. 3 Maja z powodu planowej na ten rok
modernizacji ulicy. Początkowo właściciel

kiosku otrzymał zgodę na zajęcie pasa drogowego do końca 2009 roku.
O tym, że lokalizacja nie podoba się właścicielom sąsiednich kamienic przy Starym
Rynku, jak i przechodniom, pisaliśmy już
wtedy na naszych łamach. Sygnały te dotarły także do ratusza. Problem polega na
wyglądzie samego punktu - obłożonego sidingiem - w sąsiedztwie zabytkowej zabudowy oraz na jego dość dużych rozmiarach
- po ustawieniu kiosku dla pieszych pozostało 2,4 m szerokości chodnika.
Burmistrz pytany o to, czy w marcu kiosku na pewno nie będzie na Starym Rynku,
deklaruje, że decyzja w tej sprawie musi zapaść pod koniec lutego. Może się jednak tak
zdarzyć, że warunki pogodowe nie pozwolą na natychmiastowe przeniesienie punktu
i przez krótki czas będzie on jeszcze stał
w obecnym miejscu. Na pewno nie pozostanie jednak na Starym Rynku na dłużej.
(mwk)

Już w najbliższą sobotę, 9 stycznia szkoły ponadgimnazjalne z terenu Łowicza i powiatu łowickiego rozpoczynają bale studniówkowe.

J

ako pierwsi bawić będą się tegoroczni
maturzyści z I LO. Zabawa I LO odbędzie się w zajeździe Rozdroże w Nieborowie. Tego samego dnia, ale w sali gimnastycznej swojej placówki, bawić będą się
maturzyści z ZSP nr2. W następną sobotę,
16 stycznia, także w nieborowskim zajeź-

dzie, bawić będą się maturzyści z II LO.
w Łowiczu 23 stycznia w hali OSiR na balu
studniówkowym spotkają się ostatnie klasy
ZSP nr 4 w Łowiczu, natomiast w restauracji „Szkiełka” w Łowiczu maturzyści z Zespołu Szkół Licealnych w Zdunach. W hali
OSiR30 stycznia bawić będą się uczniowie
z ZSP nr 3, a 13 lutego uczniowie z ZSP nr
1 w sali „Syntexu”. Pijarskie LO organizuje studniówkę w sali gimnastycznej szkoły 16 stycznia.
(tb)

Pobory krwi być może nie tylko w Łowiczu
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Łodzi, które przeprowadza w Łowiczu pobory krwi, chce organizować je także
w gminach.

A

mbulans dojeżdżałby do gmin raz na
kwartał wraz z personelem. Przedstawiciele Centrum oraz PCK mają na
początku stycznia odwiedzić urzędy gmin

i przychodnie na terenach łowickich gmin.
Liczą na przychylność wójtów oraz właścicieli NZOZ. Chodzi bowiem o podłączenie
ambulansu do sieci energetycznej lub użyczenie na czas poboru pomieszczeń spełniających wymogi sanitarne.
Przypomnijmy, że krew jest pobierana
w Łowiczu zawsze w poniedziałek w godzinach 9 - 12 w przychodni przy ul. Powstańców 27.
(tb)

Artykuł 222 kodeksu karnego w paragrafie 1 precyzuje, że: „Kto narusza nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego
lub osoby do pomocy mu przybranej podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności do lat 3.” - Żałuję tego, co się stało, tym bardziej że byłem w grupie najstarszy. Przyznaję, że byłem pod wpływem alkoholu. Całą winę za to zajście biorę na siebie
i przepraszam, że doszło do takiego incydentu - powiedział nam 26-letni Krystian.
Zarząd klubu będzie rozważał ukaranie
piłkarzy karami finansowymi oraz przeprowadzone mają być rozmowy dyscyplinujące. W praktyce kara może dotyczyć tylko
zawodnika II-ligowego klubu Krystiana B.
Jego młodszy brat Konrad jest już bowiem
praktycznie poza łowickim klubem. Jeszcze przed poniedziałkowymi wydarzeniami
otrzymał bowiem pozwolenie na szukanie
innego klubu. - Oczywiście, że będziemy wyciągali konsekwencje i pewnie będą to konsekwencje finansowe. O ich wysokości trudno
mówić przed rozmową zarządu z zawodnikiem i analizą tematu. Niedobrze się stało.
Może to było o jedno piwo za dużo. Czasami jest tak, że myśli się dopiero po wszystkim... - mówi prezes klubu Jolanta Papuga.
(mak)

Dziś piszemy:
 Tragedia

pod Zabostowem.
Poduszka powietrzna
nie pomogła.
czytaj na str. 2

 Kto wyremontuje

katedrę?

- przetarg 8 stycznia
czytaj na str. 3
 Są pieniądze
na przedszkole
w Kocierzewie.
Na Łaguszew nie starczyło
czytaj na str. 5
 Lodowiska działają
- warto korzystać
czytaj na str. 15
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Śmiertelny wypadek na “dwójce

” 19-latek z 14 gramami

Dwa samochody osobowe zderzyły się we wtorek, 5 stycznia kilka
minut po godzinie 8.00 na drodze
krajowej numer 2 w okolicach Zabostowa w gminie Łowicz. W wyniku
wypadku 48-letni kierowca bordowego Fiata Palio Weekend - pochodzący z gminy Nieborów, a zameldowany ostatnio w Warszawie, poniósł
śmierć na miejscu. Był to pierwszy
wypadek drogowy w nowym roku
w powiecie łowickim.
o wypadku doszło na prostym odcinku drogi, w miejscu, gdzie wzdłuż droD
gi ustawione są metalowe barierki oddzie-

lające drogę z poboczem od przydrożnego
rowu. Z wstępnych ustaleń policji wynika, że Fiat Palio jechał w stronę Łowicza,
a samochód osobowy Dodge na warszawskich numerach rejestracyjnych w stronę
Warszawy.
Nie wiadomo, dlaczego doszło do prawie czołowego zderzenia. Policja nie wyklucza, że jeden z samochodów wyprzedzał
„na trzeciego” inny pojazd. Na razie to jedna
z hipotez. Możliwa jest też sytuacja, że jeden
z kierowców zasłabł. W tym czasie droga
nie powinna być śliska, na pewno nie była
zaśnieżona. Uderzenie było tak silne, że Fiat
Palio wpadł na barierkę oddzielającą drogę
od przydrożnego rowu.
Policja ani też prokuratura na tym etapie
śledztwa nie wypowiadają się co do tego,
kto zawinił i spowodował wypadek. Ponieważ na drodze nie było widocznych śladów
hamowania, nie można było wyłącznie na
podstawie oględzin miejsca tego tragicznego wypadku jednoznacznie stwierdzić, na
którym pasie ruchu doszło do zderzenia.
Po wypadku samochody stały w poprzek
drogi, w znacznej części na pasie drogi, po
którym jechał Fiat.
- Pewne jest na tę chwilę tylko to, że siła
uderzenia była olbrzymia i prawie dwukrotnie cięższy Dodge zmiażdżył przód Fiata
i podrzucił go na barierkę przy drodze - dowiedzieliśmy się od policjantów. - Przecież
to jest duża masa, więc jak silne musiało być

Zima zwolniła tempo
prac przy bloku

N

iskie temperatury i śnieg
spowodowały, że spadło tempo
prac budowlanych przy bloku
komunalnym na os. Korabka przy ul.
Franciszka Włada. Prace rozpoczęły
się pod koniec września, obecnie
pracownicy firmy Insbud Krzesińscy
s.j. ze Skierniewic zakończyli prace na
trzeciej kondygnacji, czyli pozostała im
jeszcze jedna. Firma realizuje jednak
prace zgodnie z harmonogramem
i ratusz nie ma do niej żadnych
zastrzeżeń. Blok komunalny ma być
gotowy do zasiedlenia w wakacje 2010.
Będzie miał cztery kondygnacje, trzy
klatki chodowe, 50 mieszkań. Koszt
inwestycji to 4 mln 156 tys. zł.

Kierowcę bordowego Fiata Palio strażacy wyciągali przez tylne drzwi, gdyż przód był zmiażdżony.
uderzenie, żeby wrzucić tył Palio na barierkę. Przy normalnych prędkościach nie byłoby to możliwe - dowiedzieliśmy się od
osoby, która była na miejscu wypadku. Biegli, którzy zajmują się ruchem drogowym,
przy wykonywaniu obliczeń będą musieli
uwzględnić również różnice w masie całkowitej samochodów. Bardzo dużo mogą
też wnieść do sprawy zeznania kierowcy
i pasażerki Dodge.
Wezwani na miejsce strażacy z Łowicza wyjmowali ciało kierowcy Fiata przez
tylne drzwi pasażera - taka duża była strefa zgniotu. Kierowcy nie uratowała życia
nawet poduszka powietrzna, która eksplodowała podczas zderzenia w Fiacie. Obydwie poduszki powietrzne eksplodowały

również w drugim samochodzie. Strażacy,
żeby wydobyć ciało ze zniszczonego samochodu, musieli użyć specjalistycznych
narzędzi do cięcia i wyginania karoserii samochodowych.
Bezpośrednio po akcji strażaków i wykonaniu dokumentacji fotograficznej przez
policyjnych techników obydwa samochody zostały zabrane na parking i tam zatrzymane do dyspozycji Prokuratury Rejonowej w Łowiczu. Obydwa pojazdy będą
oglądali biegli, którym zlecona zostanie
analiza zdarzenia na potrzeby prokuratury. Przez krótki czas bezpośrednio po wypadku nie było wiadomo, kim był kierowca Fiata Palio, nie posiadał bowiem przy
sobie żadnych dokumentów, nawet prawa

jazdy. Policja jednak szybko ustaliła właściciela pojazdu. Od denata została pobrana krew do badań pod kątem zawartości
w niej alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych.
Kierowca i pasażerka Dodge’a zostali
przewiezieni do szpitala bez większych obrażeń. Byli jednak w szoku psychicznym.
Po zbadaniu ich alkosensorami okazało się,
że byli trzeźwi.
Przez ponad półtorej godziny ruch na drodze krajowej nr 2 był utrudniony i odbywał
się wahadłowo, a do tego z przerwami, m.in.
podczas załadunku samochodów na lawetę. Na miejscu była policja, straż i prokurator z Łowicza.
(mak)

Gmina Kocierzew

Kolejna kradzież transformatora
W grudniu ubiegłego roku dwukrotnie ukradziono jeden z transformatorów zasilających hydrofornię
w Płaskocinie w gminie Kocierzew
Południowy. Za każdym razem straty wyniosły około 22 tys. zł.
o pierwszej kradzieży doszło na początku grudnia. Przed świętami BożeD
go Narodzenia zakupiono i zamontowano

nowy transformator. Zanim został on objęty monitoringiem, a tak strzeżona jest sama
stacja uzdatniania wody, która znajduje się
po drugiej stronie drogi, został on ukradzio-

ny. Nowy transformator działał więc tylko
przez tydzień.
Na sesji Rady Gminy 30 grudnia pracownicy Urzędu Gminy wyjaśniali, że gdyby doszło do kolejnej kradzieży w najbliższym czasie, stacja może przestać działać.
31 grudnia transformator objęty został monitoringiem.
Jak się dowiadujemy w Urzędzie Gminy, innego sposobu zabezpieczenia skutków kradzieży nie ma - bo firmy ubezpieczeniowe nie chcą ponosić tego ryzyka bez
względu na to, czy urządzenia jest monitorowane czy nie. W 2009 roku transforma-

tor ze stacji uzdatniania wody w Płaskocienie trzy razy padał łupem złodziei. Po
raz pierwszy miało to miejsce w czerwcu.
Skradziono wówczas transformator będący własnością Urzędu Gminy, gmina kupiła nowy. Po pierwszej grudniowej kradzieży transformator zakupiła firma Cewokan,
która na terenie gminy Kocierzew zajmuje
się utrzymaniem i konserwacją hydroforni wodociągów. W tym tygodniu zapadnie
decyzja, kto zakupi kolejny transformator,
prawdopodobnie koszt ten poniesie wspólnie gmina i Cewokan.
(mwk)

Pożar w kotłowni pod Kiernozią
Prawdopodobnie wydostawanie
się płomieni z pieca c.o. w wyniku
cofnięcia się gazów spalinowych
było przyczyną pożaru, do jakiego
doszło 4 stycznia w Tydówce w gminie Kiernozia.

norodzinnego zaczął gasić ogień wężem
ogrodowym. Po przyjeździe na miejsce PSP
z Łowicza oraz OSP z Kiernozi strażacy zajęli się dogaszaniem ognia i wynoszeniem
na zewnątrz tlących się elementów. Mężczyzna, który zajął się gaszeniem ognia,
podtruł się, w związku z czym podano mu
ofnięcie się gazów mogło być spowodo- tlen. Pomocy udzielał mu zespół ratownictwa medycznego.
wane niewyczyszczeniem komina.
W pożarze spaliły się urządzenia skłaPożar wybuchł w kotłowni domowej
o godzinie 9.00. Zięć właściciela domu jed- dowane w pobliżu pieca c.o., w tym myj-

C

ka na paliwo ciekłe, dwoje drzwi, okno
PCV, terma, automatyka pieca, a także
instalacja elektryczna i instalacja c.o.,
ponadto okopcone zostały ściany kotłowni i korytarza. Straty oszacowano
na około 7 tys. zł.
Właściciel budynku został ukarany mandatem w wysokości 100 zł za niewłaściwe
składowanie urządzeń, w tym myjki na paliwo ciekłe, w pobliżu pieca c.o.
(eb)

marihuany

D

ziewiętnastolatka z Łowicza
z 14 gramami marihuany
przy sobie zatrzymali policjanci
podczas rutynowej kontroli
na ul. Łyszkowickiej w Łowiczu
w środę, 30 grudnia ubiegłego roku
około godziny 21.30.
Policjanci patrolujący tamte okolice
zauważyli grupę młodych ludzi
i postanowili ich prewencyjnie
wylegitymować i spytać o to, co robią
w tej części miasta o późnej godzinie.
Podczas legitymowania jeden
z młodych był wyraźnie zdenerwowany
i próbował coś ukryć głębiej
w kieszeniach. Wzbudziło to
podejrzenia policjantów. Okazało się,
że podczas przeszukania ujawnili
przy nim dealerki z zielonym suszem
- marihuaną. Mężczyzna został
przewieziony do komendy policji, gdzie
został przesłuchany na okoliczność
posiadania narkotyków oraz tego, skąd
je miał. Łącznie zabezpieczono około
14 gramów marihuany. - Zgodnie
z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii, za samo posiadanie
narkotyków grozi mu nawet do 3 lat
więzienia - powiedziała nam rzecznik
prasowy łowickiej komendy policji
mł. asp. Urszula Szymczak. Wobec
19-latka zastosowany został środek
zapobiegawczy w postaci dozoru
policyjnego oraz zakazu opuszczania
kraju.
(mak)

kronika
policyjna
n 30 grudnia mieszkaniec Łowicza
powiadomił Komendę Powiatową Policji
w Łowiczu o kradzieży na jego szkodę
kompletu dokumentów. Do kradzieży
miało dojść tego samego dnia w Zgierzu.
Dlatego też sprawa została przekazana do
zgierskiej komendy policji.
n 19-letni łowiczanin, kierowca VW
Polo, nie zachował należytej ostrożności
i w nocy 30 grudnia, około godziny 21.35,
wyjechał na skrzyżowaniu ulicy Armii
Krajowej i Poznańskiej wprost pod koła
Volkswagena Transportera. W wyniku
wypadku ucierpieli dwaj pasażerowie Polo
i z licznymi potłuczeniami oraz złamaniami miednicy zostali odwiezieni do szpitala.
Z wstępnych ustaleń łowickiej policji
wynika, że kierujący Volkswagenem Polo
19-letni mieszkaniec Łowicza wyjechał
na skrzyżowanie z ulicy Armii Krajowej
na czerwonym świetle. Tłumaczył, że nie
zauważył czerwonego, zagapił się podczas
rozmowy z 4 jadącymi z nim kolegami.
Wjechał na skrzyżowanie za samochodem,
który skręcał w prawo - po zapaleniu się
sygnalizatora z zieloną strzałką. Uderzył
w niego prawidłowo jadący ulicą Poznańską samochód marki Volkswagen
Transporter, którym kierował 34-letni
mieszkaniec Grajewa. Kierowca Transportera nie odniósł poważniejszych obrażeń
i nie musiał być hospitalizowany.
n Prawdopodobnie z powodu zwarcia
instalacji elektrycznej zapalił się 5 stycznia
przed godziną 22.00 samochód dostawczy
marki Opel Vivaro. Był ona zaparkowany
przy ul. Ciemnej w Łowiczu. Do zwarcia
doszło w tylnej lampie, na co wskazują
straty, które ogień wyrządził w pojeździe.
W akcji ratunkowej wzięły udział trzy
zastępy strażaków z PSP w Łowiczu. Gasili
tlący się tył samochodu. Spaliła się tylna
lampa zespolona, plastikowe osłony boczne oraz częściowo instalacja elektryczna
tylnej lampy. Straty oszacowano na 3 tys.
zł. Samochód wyprodukowany w 2007
roku wart był około 55 tys. zł.
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Nie każdy, kto chciał,
będzie mógł kwestować
Dla 70 osób, które zgłosiły się
w ostatnim momencie jako wolontariusze do łowickiego sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
nie otrzyma identyfikatorów, które
uprawniają do kwesty w czasie XVIII
finału 10 stycznia.

K

omendantka łowickiego hufca ZKP
phm Katarzyna Kordecka, która odbierała identyfikatory w sztabie głównym
Orkiestry, powiedziała nam, że odmówiono wydania więcej niż 200 obiecanych już
wcześniej identyfikatorów. - Nigdy wcześniej nie mieliśmy takiego dużego zainteresowania udziałem w Orkiestrze, bardzo nas
to cieszy - mówi.
200 identyfikatorów pozwoli wolontariuszom kwestować nie tylko w Łowiczu,
gdzie przy ul. Mostowej w siedzibie hufca
ZHP będzie znajdował się sztab, ale także na terenie gmin Nieborów, Kocierzew,
Kiernozia, Zduny i Łyszkowice. Wśród
osób, które otrzymają identyfikatory, są

burmistrz Łowicza Krzysztof Kaliński, wiceburmistrz Bogusław Bończak, dyrektor
OSiR Zbigniew Kuczyński, radny Robert
Wójcik i szef promocji w łowickim ratuszu Artur Michalak.
Finał WOŚP w Łowiczu nie zakłada
w tym roku imprezy na Starym Rynku, koncert został przeniesiony do Pracowni przy
ŁOK o godz.18.30, w Pracowni zagrają: metalowe zespoły Pronited i Sickroom
z Łowicza oraz Kaatakilla z Łodzi. Formacja
z Łodzi charakteryzuje się mocnym brzmieniem gitar oraz melodyjnym głosem wokalisty (Łukasz Pietrzyk). Zespół powstał
w 2006 r,, grając m.in. na festiwalu Hunter
Fest w 2007 r. O godz. 16.00 w kinie Fenix
odbędzie się projekcja filmu fabularnego
„Fame”. Jest to współczesna wersja słynnego musicalu Alana Parkera z lat 80. nagrodzonego Oscarem. Opowiada on historię studentów nowojorskiej akademii sztuk.
Są to młodzi, energiczni, uzdolnieni ludzie,
którzy marzą o tytułowej sławie. Musical
stara się ukazać jednak, że droga kariery

nie jest prosta, pełno w niej morderczych
treningów, zawiści, ulotnych marzeń, porażek, niepowodzeń, ale również pasji, miłości i szczęścia. A do tego jeszcze świetna
muzyka i taniec.
Bilety na seans filmowy będą kosztować 10 i 12 zł, natomiast wstęp na koncerty
w Pracowni - 15 zł.
WOŚP odbędzie się tego dnia też na sportowo: o godz. 9.30 w hali OSiR nr 1 planowany jest turniej Grand Prix tenisa stołowego. Oprócz tego Forum Młodych Łowiczan
przygotowało aukcję internetową, która
już działa. Wystawionych jest kilkanaście
przedmiotów, warto zajrzeć na stronę www.
wosp.lowicz.pl. Przyjmowane są jeszcze
przedmioty mogące zostać zlicytowane kontakt z czuwającym nad stroną Maciejem Sobieszkiem tel. 608526239.
Dochód z wymienionych imprez, jak
i zysk z licytacji przedmiotów zasili w całości konto Orkiestry, która zebrane pieniądze
chce wydać na zakup sprzętu i leczenie dzieci z chorobami onkologicznymi.
(tb)

Jasełka to teatr. Młodzież
z pijarskiego LO zaprasza

J

Chór uczniów Specjalnego Ośrodka w
lędy i pastorałki.

asełka przygotowywane przez
uczniów pijarskiego LO, najczęściej
wspólnie z gimnazjalistami, od lat
słyną z rozmachu i przesłania, jakie
niosą. Kolejne odbędą się
w najbliższą niedzielę, 10 stycznia
o godz. 17.00 w szkolnej sali
gimnastycznej. W przygotowania
do bożonarodzeniowego spektaklu,
oprócz licealistów, włączył się szkolny
chór.
Autorski scenariusz przedstawienia pt.
„Eliszaba” przygotowała nauczycielka
języka polskiego w LO Beata
Jeziorowska. Z kolei za oprawę
Łowiczu śpiewał podczas jasełek komuzyczną odpowiedzialny jest Norbert
Bruc. - Tegoroczne jasełka skupiają się
wokół tajemnicy rodzicielstwa dwóch
kobiet - Maryi i Elżbiety - wyjaśnia
scenarzystka - Stara się okazać jego
trud, oczekiwanie pełne napięcia
proszono wtedy władze miasta, powiatu, i nadzieję, jaką przynosi narodzone
emerytowanych pracowników ośrodka. Na- dziecko. Wstęp na niedzielne jasełka
stępnego dnia uczniowie występowali dla jest wolny.
(jr)
swoich kolegów oraz rodziców.

Misyjne jasełka w Dobrym Pasterzu

Uczniowie Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Łowiczu wystawili w środę, 6 stycznia
w kościele Chrystusa Dobrego PaTym razem SOS-W zaprosił uczniów
sterza w Łowiczu przedstawienie
Specjalnego Ośrodka w Mocarzewie
„Jasełka misyjne”.
w gminie Sanniki - z opiekunami przyjeprzedstawieniu brało udział 18 chało 40 osób, dzieci Przedszkola Integrauczniów. Zaangażowanych w przy- cyjnego nr 10 w Łowiczu, sześciolatków ze
gotowanie jasełek było kilkoro na- Szkoły Podstawowej nr 4 w Łowiczu, klasy
uczycieli: Urszula Latoszewska - kate- integracyjne z II LO, Środowiskowy Dom
chetka, Barbara Łopata - polonistka, Anna Samopomocy oraz Stowarzyszenie „Tacy
Tartanus - śpiew, Aneta Marat - bibliotekar- Sami”. Podczas przedstawienia w kościele
ka, scenografią zajmował się Witold No- nie zabrakło też parafian.
Po powrocie do ośrodka nie było planodzak. Jasełka wystawiane były już po raz
trzeci, wcześniej - 17 i 18 grudnia można wych lekcji, ale dyskoteka, na którą zapro(mwk)
je było obejrzeć w szkole. Na premierę za- szono uczniów z Mocarzewa.

W

Zimno w ośrodku zdrowia w bielawach
Jeszcze przed świętami, 18 grudnia, mieszkańcy budynku ośrodka
zdrowia w Bielawach, który niebawem już stanie się własnością gminy, interweniowali już u wójta Sylwestra Kubińskiego z powodu zimna
panującego w mieszkaniach.

W

tedy to właśnie nastały pierwsze
mroźne dni. O tym, że stan budynku wymaga kapitalnego remontu,
wójt oraz Rada Gminy wiedzą. Przygotowywali się wstępnie do pierwszego etapu remontu na 2010 rok. W pierwszej kolejności
mają być wymienione wszystkie okna oraz
drzwi. Docieplenia wymagają również ściany. Gmina przejmie dochody z czynszów,
corocznie daje właśnie potrzebne 40 tys.

zł. - Remonty prowadzilibyśmy stopniowo dodaje wójt. - Do wymiany jest także dach
i orynnowanie. O problemach z kanalizacją
pisaliśmy już na łamach NŁ, ta kwestia również będzie wymagała remontu.
No, ale to wszystko nie nastąpi od razu.
Dlatego do momentu formalnego przejęcia
budynku, jeszcze przed świętami zamontowana została na starym, węglowym kotle
centralnego ogrzewania w ośrodku zdrowia
pompka z pieca, który funkcjonował w gimnazjum w Bielawach. Pompka jest sprawna, a była używana przed wymianą pieca
w szkole na nowy w ramach termomodernizacji. - Trochę się poprawiło, ale ten problem będziemy musieli, jak najszybciej rozwiązać - mówi wójt Kubiński.
(eb)

Ciężarowy TIR Renault z naczepą wypadł 6 stycznia rano z drogi na rondzie u zbiegu ul. Jana Pawła II, Łódzkiej i Prymasowskiej w Łowiczu. Jadąc od
strony Łodzi, zsunął się na prawą stronę i wjechał do rowu. Prawdopodobnie
jechał zbyt szybko, a było ślisko. Pojazd został wyciągnięty przez samochód
strażacki. Kierowca został ukarany mandatem w wysokości 300 zł.

Sala w „Chełmońskim”
oddana do użytku
Zakończyły się prace remontowe
w sali gimnastycznej I LO w Łowiczu. W poniedziałek, 4 stycznia odbyło się jej poświęcenie i ślubowanie uczniów klas I.

S

zkoła nie korzystała z sali przez minione 2 miesiące. Podczas lekcji wf uczniowie ćwiczyli m.in. w sali przy pływalni.
W tym czasie pracownicy Zakładu Usługowego Budra Rafała Wacha zabudowywali taras znajdujący się przy sali od strony szkolnego podwórka , wymieniali drzwi
wejściowe do sali gimnastycznej od strony
korytarza i od strony boiska, przerobili instalacje, zamontowali nagrzewnicę do centralnego ogrzewania, aby usprawnić ogrzewanie sali (w chwili obecnej nie jest jeszcze
uruchomiona). Podczas remontu przeprowadzono również wzmocnienie konstrukcji piwnic tej części sali, która znajduje się
pod dotychczasowym tarasem.
Na powierzchni ok. 80 m2, bo o tyle powiększona została sala, położono nową podłogę. Całość podłóg cyklinowano i lakierowano. Salę gimnastyczną odnowiono.
W chwili obecnej na sali zamontowane
są nowe kosze, a na podłodze pomalowa-

Wkrótce rozstrzygnięcie
kto odnowi katedrę
Na piątek, 8 stycznia na godzinę 11.00 przewidziane jest otwarcie ofert, które wpłyną na przetarg
na rewitalizację bazyliki katedralnej
w Łowiczu. Składanie ofert jest możliwe nawet na pół godziny przed terminem ich otwarcia. Rozstrzygnięcia
przetargu należy się spodziewać jednak nie wcześniej niż w drugiej połowie stycznia.

P

rocedury przetargowe przy tak dużej
inwestycji są bardzo skomplikowane, więc samego rozstrzygnięcia nie należy spodziewać się tego samego dnia. Myślę, że nie wcześniej niż w połowie stycznia
będziemy mogli mówić o wybraniu jednej
z ofert - dowiedzieliśmy się od ekonoma
diecezji łowickiej księdza Bogumiła Karpa. Łowicka diecezja jest stroną zamawiającą w tym przetargu. Czy w styczniu nastąpi
faktyczne rozstrzygnięcie przetargu, będzie
zależało również od tego, czy decyzja komisji konkursowej zostanie oprotestowana
przez firmy startujące w przetargu czy też
nie. Pierwszy przetarg nieograniczony diecezja unieważniła z przyczyn formalnoprawnych w lipcu tego roku, chociaż wpły-

Sala po remoncie. Po lewej widoczna
część, która powstała po zabudowaniu tarasu.
ne linie. Dyrektor szkoły Elżbieta Skoneczna dodaje, że pozostało jeszcze zamontowanie mat dźwiękochłonnych na ścianach
i montaż nowych drabinek gimnastycznych. Maty potrzebne są po to, aby wyciszyć pogłos. Jest on szczególnie uciążliwy
podczas egzaminów maturalnych z języków obcych, gdy część zadań wymaga odtworzenia nagrań.
Powiększona przez zabudowę tarasu powierzchnia wykorzystana będzie na siłownię i inne ćwiczenia ruchowe. Konieczny
będzie zakup urządzeń.
(mwk)

Łowiczanka w Nowym Roku

Z

aledwie 45 minut po północy w
łowickim szpitalu przyszło na świat
1 stycznia pierwsze w tym roku
dziecko. Dziewczynka - bo noworodek
był płci pięknej - ważyła 3400 g
nęło na niego kilka ofert. „Projekt renowacji i mierzyła 55 cm wzrostu. Jest już
zespołu dawnej Kolegiaty Prymasowskiej trzecią córką państwa Mitręgów
w Łowiczu - najcenniejszego skarbu Ziemi z Patok w gminie Nieborów.

Łowickiej” jest wspólnym przedsięwzięciem diecezji łowickiej i Urzędu Miejskiego
w Łowiczu. Opiewa on ogółem na 31 mln
zł. Dofinansowanie pieniędzmi unijnymi
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2007-2013 ma wynieść ponad 23 mln zł.
Projekt zakłada szereg prac konserwatorskich w katedrze, prace budowlane z montażem windy w jednej z wież, wymianą instalacji elektrycznej, grzewczej, nagłośnienia
i montażem monitoringu, ponadto rozbudowę i renowację rezydencji biskupa łowickiego, rewitalizację plebanii, kanonii oraz
tzw. podkówki. Na zakończenie rewitalizacji, planowanej do końca sierpnia 2011
roku, wykonane ma być zagospodarowanie terenu w bezpośrednim sąsiedztwie katedry, plebanii i rezydencji, który obejmuje
drogi, chodniki i zieleń.
Po stronie miasta natomiast prowadzone są prace związane z budową ulicy Starorzecze na Błoniach oraz rewitalizacją tegoż parku.
(mak)

250 paczek dla zuchów i harcerzy

W

czasie uroczystej wigilii
łowickiego hufca ZHP, która
odbyła się 18 grudnia, było
dzielenie się opłatkiem, śpiew kolęd,
ale była także i niespodzianka w
postaci 250 paczek dla zuchów i
harcerzy, w których znalazły się
świąteczne upominki oraz słodycze.
Paczki przygotowano dzięki dotacji,
którą hufiec otrzymał z Urzędu
Wojewódzkiego w Łodzi w wysokości
5 tys. zł.

4

7.01.2010 r.

Trwają prace
na Kostce
Zakład Usług
Budowlanych Budmel ze
Strykowa rozpoczął
w poniedziałek, 28 grudnia
przebudowę kanalizacji
sanitarnej i deszczowej
na os. Kostka.

P

rzypomnijmy, że zlecenie otrzymał
z ratusza po wygranym przetargu. Jest
ono warte 1 mln 813 tys. zł. W ramach niego Budmel ma wykonać w sumie 2,5 kilometra sieci kanalizacyjnej - zarówno deszczowej, jak i sanitarnej. Po przejęciu placu
robót i stworzeniu bazy Budmel przystąpił
do wykonania przecisku z północnej strony
ul. Starościńskiej do studzienki kanalizacyjnej na skrzyżowaniu ulic Starościńskiej, Topolowej, Ułańskiej.
Specjalistyczne urządzenie do dokonywania odwiertów poprowadziło go na długości 25 m. Obecnie prowadzone roboty
nie utrudnią znacząco ruchu na ulicy Starościńskiej ani Ułańskiej, kolektory sanitarny i deszczowy będą bowiem układane

Kto przytnie trawę

R

atusz ogłosił przetarg, w ramach
którego poszukuje firmy, która
zajmie się utrzymaniem miejskiej
zieleni w okresie od 2010
do 2011 roku. Przypomnijmy, że
miejską zielenią zajmuje się od dwóch
lat firma Jarosława Biernata „Park
i Ogród” z Miedniewic. Umowa ma
obowiązywać od 1 lutego 2010 r. do
31 grudnia 2011 r. Umowa na ostatnie
dwa lata warta była 433 tys. zł.
Ile miasto będzie płaciło za kolejne
dwa lata pracy, okaże się po przetargu,
oferty przyjmowane są do 14 stycznia.
W ramach zlecenia firma zajmie
się m.in. pielęgnacją i utrzymaniem
terenów zieleni miejskiej o łącznej
powierzchni 24,84 ha, zbieraniem
śmieci oraz czterokrotnym koszeniem
trawy na terenach zieleni miejskiej
o powierzchni 16,741 ha oraz
posadzeniem i opalikowaniem 100
drzew i ich pielęgnacją. Oprócz tego
utrzymaniem czystości na ciągach
komunikacyjnych, w parkach i na
skwerach, obsadzeniem i utrzymaniem
kwiatów w 86 betonowych donicach,
zasadzeniem i utrzymaniem rabat
kwiatowych, a także utrzymaniem
zieleni oraz porządku w Parku Błonia.
(tb)

poza pasami jezdnymi. Dla przypomnienia:
kanalizacja deszczowa zaplanowana jest
w ul. Starościńskiej, ul. Ułańskiej, wejdzie
też w jedną z uliczek osiedlowych - pomiędzy bloki nr 16 a 17 i będzie poprowadzona
do samego jej końca.
Większy zakres prac przygotowano
w związku z modernizacją kanalizacji sanitarnej w ulicy Starościńskiej i w ul. Ułańskiej - od zakładu pogrzebowego do bramy
szpitala. Kolektory wejdą w osiedle uliczkami pomiędzy blokami 12 a 9, 9 i 16 oraz
16 i 17. Te roboty naruszą już nawierzchnię
zarówno ulicy Ułańskiej, jak i uliczek osiedlowych. Na Ułańskiej zostanie więc później ułożona nowa nakładka na odcinku od
skrzyżowania z ulicą Topolową i Starościńską do bramy szpitala.
(tb)

Skierniewickie wydziały sądu
okręgowego zlikwidowane

Pracownicy Zakładu Usług Budowlanych Budmel ze Strykowa przygotowujący się do wykonania pod skrzyżowaniem ulic Topolowa, Starościńska
i Ułańska przecisku do studzienki kanalizacyjnej.

R

Nawierzchnia do wymiany
Mieszkańcy ulicy Szkolnej
w Domaniewicach są
zaniepokojeni fatalnym stanem
jej nawierzchni,
która po obfitych opadach
zamienia się w trudne
do przebycia, błotne bajoro.

P

roblem ten na ostatniej sesji Rady
Gminy Domaniewice 29 grudnia
poruszyła mieszkanka Szkolnej
Krystyna Czerwiec. W imieniu swoim
i sąsiadów prosiła radnych i wójta o wygospodarowanie w budżecie na 2010 r.
pieniędzy na wymianę nawierzchni drogi, bo obecna została zniszczona przez
ciężki sprzęt podczas różnych remontów

Ulica Szkolna w Domaniewicach.

Drobne upominki
dla radnych w Zdunach

T

radycyjnie już, na ostatniej
w roku sesji Rady Gminy Zduny,
panowała dość luźna atmosfera.
Na zakończenie przyszedł czas
na świąteczny akcent, radni, sołtysi
i zaproszeni goście wysłuchali życzeń
przewodniczącego Rady Gminy
Zbigniewa Bończaka na Nowy Rok
i podzieli się opłatkiem.
Chwilę później ten zabawił się
w Mikołaja i rozdał wspólnie
z pracownicami Urzędu Gminy
upominki w postaci terminarzy,
by - jak zaznaczył - radni zapisywali
w nich daty sesji i komisji.
Radni otrzymali także kalendarze
ścienne wydane przez Gminną
Komisję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i długopisy.
Zakup upominków sfinansowało biuro
Rady Gminy oraz ta komisja.
(tb)

i prac budowlanych. Jest wiec nierówna i wyboista, ale najpoważniejszy problem stanowi brak odwodnienia (kiedyś
były rowy), co skutkuje powstawaniem
wielkich i długo schnących błotnych kałuż. Nawiezienie piasku i żwiru niewiele pomogło, bo i tak po deszczach tworzy się błoto.
Wójt Mirosław Redzisz zapowiedział, że
przyjrzy się sytuacji na Szkolnej, ale to od
rady będzie zależało wyasygnowanie środków na remont, który nie był wyszczególniony w planie tegorocznych inwestycji,
stanowiącym załącznik do projektu budżetu. Przypominamy, że w tym roku gminy na
przyjęcie uchwał budżetowych mają czas do
końca stycznia.
(ewr)

ŁSM nadal pod lupą prokuratura
Prokuratura Rejonowa w Brzezinach prowadzi postępowanie
w sprawie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
w Łowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Czy będą jakiekolwiek zarzuty nie wiadomo.

R

zecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania wyjaśnił NŁ, że
najogólniej rzecz ujmując, chodzi o podejrzenie przestępstwa niegospodarności w tejże spółdzielni.
Z informacji uzyskanych już bezpośrednio w prowadzącej postępowanie Prokuraturze Rejonowej w Brzezinach wynika, że zbadanie tej sprawy zostało zlecone
brzezińskiej Prokuraturze Rejonowej już
w maju 2009 r. przez oddział zamiejscowy
Prokuratury Okręgowej w Skierniewicach.
Śledztwo w tej sprawie - jak dowiedzieliśmy

się od prokuratora rejonowego Anny Witkowskiej - Czapnik - brzezińska prokuratura wszczęła postanowieniem z 25 czerwca
2009 r. W jego toku zabezpieczyła dokumentację techniczną i księgową Łowickiej
Spółdzielni Mieszkaniowej. - Postępowanie toczy się w sprawie i póki co nikomu nie
przedstawiono żadnych zarzutów. - informuje prokurator Witkowska - Czapnik.
Obecnie treść zawiadomienia o rzekomych nadużyciach w ŁSM wraz z aktami
sprawy i dokumentacją techniczną oraz jej
dokumentacją księgową jest przedmiotem
badania przez biegłego z zakresu rachunkowości w celu stwierdzenia, czy gospodarowanie majątkiem ŁSM było zgodne
z obowiązującymi regułami prawa. Od
opinii tej zależy dalszy bieg postępowania. Na jej opracowanie biegły wstępnie
miał czas do 23 grudnia 2009 r., ale jak
usłyszeliśmy od prokurator Witkowskiej

-Czapnik - materiał, który jest przedmiotem badania przez biegłego, jest tak obszerny, że opinia ta wydana jeszcze nie została. Być może uda się ją sporządzić do
połowy stycznia.
Gdyby biegły stwierdził nieprawidłowości w gospodarowaniu majątkiem ŁSM, to
będzie musiał również stwierdzić, czy naraziły one na szkodę samą spółdzielnię lub
Skarb Państwa bądź też inne podmioty oraz
będzie musiał określić wymiar tej szkody.
Wtedy też prokuratura podejmie decyzję co
do przedstawienia ewentualnych zarzutów.
Jeśli natomiast biegły żadnych nieprawidłowości i naruszenia przepisów prawa nie
stwierdzi, postępowanie najpewniej zakończy się umorzeniem. Dziś prognozowanie
czegokolwiek w tejże sprawie - jak twierdzi prokurator Witkowska - Czapnik - jest
wróżeniem z fusów.
(rpm)

ozporządzeniem Ministra
Sprawiedliwości zniesione zostały
zamiejscowe wydziały - cywilny
i karny Sądu Okręgowego w Łodzi
z siedzibą w Skierniewicach. Dla wielu
mieszkańców powiatu łowickiego
oznacza to dłuższe dojazdy do sądu.
Skierniewickie wydziały przestały
działać z dniem 1 stycznia 2010 roku.
Z wnioskiem o zniesienie
zamiejscowych wydziałów cywilnego
i karnego Sądu Okręgowego w Łodzi
z siedzibą w Skierniewicach wystąpił
prezes sądu w Łodzi. Postulowana
reorganizacja została pozytywnie
zaopiniowana przez prezesa Sądu
Apelacyjnego w Łodzi oraz właściwe
merytorycznie komórki organizacyjne
Ministerstwa Sprawiedliwości. Wskazany wniosek prezesa Sądu
Okręgowego w Łodzi uzasadniony jest
przede wszystkim z uwagi na niewielką
liczbę spraw rozpoznawanych
w omawianych komórkach
organizacyjnych, a tym samym
niewłaściwe wykorzystanie kadry
orzeczniczej wydziałów z siedzibą
w Skierniewicach - uzyskaliśmy
wyjaśnienie w Ministerstwie
Sprawiedliwości.
(mak)
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Gmina Sanniki

Odszedł bo chciał - czy musiał?
Zastępca wójta gminy Sanniki
Henryk Podsiadły i przewodniczący
Rady Gminy Bodan Cieślak żegnali na sesji 29 grudnia Jarosława Zawadzkiego, pełniącego przez minione 3 lata obowiązki sekretarza gminy
Sanniki. Wójt Gabriel Wieczorek nie
dołączył się do podziękowań.

Z

arówno Jarosław Zawadzki, jak i Gabriel Wieczorek wypowiedzieli się na
forum rady w taki sposób, że wiadomo jedynie, że nie rozstali się w zgodzie. Wójt
twierdził, że skłonił sekretarza do odejścia,
on sam - że odszedł sam, bo zaczyna nowy
etap życia - zostaje aplikantem adwokackim. Co dokładnie się stało, żaden z nich
nie chciał mówić.
Zawadzki dziękując radnym za współpracę podkreślił, że jest to wymagająca rada.
Przytoczył też przepisy dotyczące trybu
zwalniania radnego na dowód tego, że wójt
go nie zwolnił, lecz on odchodzi z pracy
sam. Gdyby miał być zwolniony, uchwałę

w tej sprawie powinna podjąć Rada Gminy
Szczawin Kościelny, w której Jarosław Zawadzki jest radnym. Żadne pismo do tejże
rady w tej sprawie nie wpłynęło. - 17 listopada złożyłem wypowiedzenie, bo są wartości wyższe niż stanowisko i pieniądze - powiedział bardzo ogólnikowo wyjaśniając, że
pracownikiem Urzędu Gminy jest tylko do
końca roku (2009).
Jak dalej mówił, w obiegowej opinii pojawiło się wiele nieprawdziwych informacji, których źródłem był, według niego, wójt
Wieczorek. Miały one dotyczyć tego, jakoby sekretarz został zwolniony i domaga się
odprawy, podważana miała być też choroba, na jaką zapadł. Jak wyjaśniał, odprawa
mu się nie należy, bo z pracy odchodzi sam.
Rozpoczyna pracę jako aplikant adwokacki
i dobre imię jest dla niego ważne.
W podziękowaniach wyszczególnił przewodniczącego Cieślaka, jako człowieka
która zawsze go traktował tak samo, niezależnie od plotek i pomówień oraz wiceprzewodniczącego Rady Gminy Francisz-

Rok 2009 był dobry dla gminy Kiernozia
2 wnioski o unijne dotacje zakończyły się podpisaniem umów, 2 kolejne są jeszcze oceniane. - Rok był
dla naszej gminy dobry - podsumowywał go na sesji 30 grudnia wójt
Zenon Kaźmierczak.

P

odpisane wnioski dotyczyły budowy
oczyszczalni ścieków, na którą to inwestycję gmina otrzyma 1,8 mln zł
oraz programu realizowanego przez GOPS
„Nowe kwalifikacje - Twoją szansą”. Gmina stara się też o dotację na zakup średniego
samochodu dla OSP Kiernozia oraz na budowę parkingu w Kiernozi przy drodze wo-

jewódzkiej do Płocka. Na tejże sesji Rada
Gminy podjęła uchwałę zmniejszającą deficyt budżetowy o 1 mln 879 tys. zł.
W tej wysokości zaplanowane były kredyty na budowę oczyszczalni i gminnych
dróg, ale nie zaciągano ich ze względu na
otrzymane dotacje na drogi i oczyszczalnię
oraz zmniejszenie ilości budowanych dróg.
Budżet na 2009 rok po wszystkich zmianach
po stronie dochodów wynosił 8 mln 735 tys.
zł, po stronie wydatków - 9 mln 821 tys. zł.
Ta z kolei różnica pokryta zostanie z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, więc rok
ubiegły zamknięto bez deficytu.
(mwk)

Przydomowe oczyszczalnie
dla Zielkowic i nie tylko
W przedostatni dzień grudnia
rozstrzygnięto przetarg na budowę
przydomowych oczyszczalni ścieków w Zielkowicach, Szczudłowie
i Świącach.

Z

dziewięciu firm wybrano najkorzystniejszą ofertę, którą przedstawił zakład
Roto-pol Tomasza Cicheckiego z Aleksandrowa Łodzkiego, oceniając koszty budowy na poziomie 513 tys. 315 zł, czyli niewiele ponad to, co udało się gminie uzbierać
z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. Kwotę pół miliona złotych uzbierano w ciągu kilku lat. Niewątpliwe znaczna część uzbieranych pieniędzy pochodzi z
kopalni Kosmin, która znajduje się na terenie gminy Łowicz, a która jest zobowiązana
do płacenia gminie opłaty środowiskowej.
Przydomowe oczyszczalnie mają powstać do końca czerwca przyszłego roku.
Zdecydowano się na to rozwiązanie, po-

nieważ budowa kanalizacji w tych miejscowościach byłaby bardzo droga. W przypadku Zielkowic chodzi o przejazdy kolejowe,
które podrożałyby inwestycję. Natomiast
w Świącach i Szczudłowie jest tylko po kilkanaście domów, dla których nie opłacałoby
się budować całej instalacji kanalizacyjnej.
Dodatkowo w tych miejscach jest niski poziom wód, który również wpłynął na decyzję o budowie przydomowych oczyszczalni.
W Zielkowicach na razie jedna część
wsi, w tym 15 gospodarstw, będzie miało przydomowe oczyszczalnie. Natomiast
w Szczudłowie i w Świącach wszystkie:
odpowiednio 16 i 14 gospodarstw. Gmina
kupi każdemu gospodarzowi przydomową
oczyszczalnię, natomiast właściciel ma zapłacić jedynie za samo przyłącze, które ma
go kosztować ok. 1200 zł. Prawdopodobnie
w kolejnych latach, tam gdzie nie opłaca się
budowa kanalizacji, gmina będzie zakładać
przydomowe oczyszczalnie ścieków. (jr)

Gmina Sanniki

Ulica Tkacka już gotowa
18 grudnia, gminie Sanniki udało
się dokończyć budowę ul. Tkackiej
w Sannikach. Inwestycja realizowana była w bardzo szybkim tempie, bo
prace rozpoczęto 26 listopada.

D

roga ma długość 185,7 m, szerokość
5 m. Utwardzono znajdującą się przy
niej działkę o powierzchni 1.578 m2,
która będzie służyć jako parking. Wybudo-

wane są chodniki na powierzchni 292 m2
oraz kanalizacja deszczowa.
Wykonawcą inwestycji było konsorcjum
dwóch firm: Przedsiębiorstwa BudowlanoProdukcyjnego Trakt z Woźniakowa oraz
Hydropol z Gostynina. Na realizację inwestycji gmina Sanniki pozyskała milion złotych od Wojewody Mazowieckiego. Była to
dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa,
stanowiąca 100% kosztów zadania. (mwk)

Henryk Posiadły i Bogdan Cieślak żegnają odchodzącego z pracy sekretarza
gminy Sanniki Jarosława Zawadzkiego.
ka Bujakowskiego, który zawsze dostrzegał
Wójt Gabriel Wieczorek zareagował na
pracę sekretarza w przygotowywanych na wypowiedź Zawadzkiego wypowiedzią,
sesję projektach uchwał.
którą zaczął w czasie, gdy ten był jeszcze na

sali, a kontynuował, gdy już z niej wyszedł.
Najpierw wyjaśniał, że nigdy nie mówił, że
Zawadzki oczekuje odprawy lub czeka na
przedłużenie umowy o pracę. Odniósł się
też do wartości, mówiąc, że dla niego ważna jest przyjaźń i lojalność, a tego Zawadzkiemu zabrakło.
Zabierając głos ponownie przyznał, że
sam zatrudniał Zawadzkiego. Współpracowało im się bardzo źle. Zdaniem Wieczorka
działalność sekretarza nie do końca zgodna
była z tym, czego oczekiwał. Stracił do niego zaufanie i poprosił, aby sam odszedł. To była pierwsza tak poważna praca pana
sekretarza i sobie z nią nie poradził - mówił Wieczorek. Jednocześnie dodał, że Zawadzki był pod wpływem „pewnych osób”,
nie był oddany pracy być może dlatego, że
był jednocześnie radnym gminy Szczawin
Kościelny, a może dlatego, że nie jest na
stałe, przez miejsce zamieszkania związany
z gminą Sanniki. - To był mój kolega, z podkreśleniem na „był”- mówił Wieczorek.
(mwk)

Kocierzew

Unijna dotacja na punkt przedszkolny
621 tysięcy złotych dotacji otrzyma gmina Kocierzew Południowy
z unijnych funduszy na program
„Przedszkolak - najlepsza inwestycja”. Pieniądze w całości przeznaczone będą na funkcjonowanie
punktu przedszkolnego w Zespole
Szkół Publicznych w Kocierzewie.
a konkurs na zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania eduN
kacji przedszkolnej wpłynęło do Urzę-

du Marszałkowskiego w Łodzi w sumie
78 wniosków, z czego 22 zostały zaakceptowane. We wrześniu ubiegłego roku gmina Kocierzew złożyła 2 wnioski związane
z wychowaniem przedszkolnym do Europejskiego Funduszu Społecznego. Drugi
wniosek, który nie uzyskał akceptacji, dotyczył utworzenia punktu przedszkolnego
w Szkole Podstawowej w Łaguszewie. Mia-

ła to być jedna grupa dzieci w wieku od 3 do
5 lat, opieka nad nimi trwałaby w dni nauki
szkolnej od godz. 8 do 15. Gmina starała się
o dotację tego przedsięwzięcia w wysokości
427 tys. zł. Program „Przedszkole - dobry
start na przyszłość” miał trwać przez dwa
kolejne lata szkolne.
Ponieważ wniosek ten nie został zaakceptowany, zostanie on przeanalizowany i jeśli zajdzie taka potrzeba - poprawiony. Jeśli
będzie ogłoszony ponowny nabór - złożony ponownie. Bez dotacji z zewnątrz gmina nie jednak będzie tworzyła punktu w Łaguszewie - mówi wójt Grzegorz Stefański.
Zaakceptowany wniosek dotyczy natomiast rozwoju punktu przedszkolnego,
jaki funkcjonuje w szkole w Kocierzewie
od września 2009 roku. Ma powstać druga grupa, godziny pracy punktu będą
w nim przedłużone - obecnie jest on czynny od godz. 8 do 13. W sumie przewidu-

je się, że od 1 czerwca 2010 roku do 31
marca 2012 roku punkt obejmie opieką 76
dzieci - tzn. w każdym roku szkolnym będą
w nim funkcjonowały 2 grupy po 19 dzieci
w wieku od 3 do 5 lat.
Program „Przedszkolak - najlepsza inwestycja” zakłada wykorzystanie dotacji na
modernizację sali dla drugiej grupy, zakup
wyposażenia, zabawek. Ponadto na zatrudnienie 2 woźnych, 2 nauczycieli, opłacenia
kosztu zajęć plastycznych, muzyczno-rytmicznych, gimnastyki korekcyjnej, nauki
języka angielskiego, zajęć z logopedą.
W każdym roku szkolnym przewidziane
są też wycieczki z udziałem rodziców oraz
imprezy bożonarodzeniowe, wielkanocne, zabawy karnawałowe, imprezy z okazji Dnia Dziecka.
Dzięki uzyskanej dotacji przedszkole będzie niemal bezpłatne, rodzice ponosić będą
jedynie koszt ubezpieczenia dziecka. (mwk)

Nowy Rynek nie doczekał się choinki
w tym roku jej tam nie ma. Po raz pierwszy ustawiono ją na Nowym Rynku w roku
2008 i dla wielu mieszkańców Łowicza jej
obecność tam była sympatyczna.
Burmistrz Łowicza Krzysztof Kalińaktycznie, mimo deklaracji, jakie pada- ski powiedział nam, że nie jest to efekt zały ze strony ratusza w roku minionym, mierzonego działania, po prostu w czasie
że będzie ona tam już ustawiana co roku, przedświątecznych przygotowań o spra- Dlaczego w tym roku nie ma na
Nowym Rynku choinki? - takie pytanie zadała nam pani Anna Pawlaczyk z Łowicza.

F

Gmina Kocierzew

Bez deficytu na koniec roku

K

ilkadziesiąt zmian zawartych
było w uchwale o zmianach
w budżecie gminy na 2009 roku,
jaką Rada Gminy podjęła na ostatniej
w ubiegłym roku sesji, 30 grudnia.
Ich celem były przesunięcia
pieniędzy z różnych działów po to,
aby zlikwidować deficyt.
Deficyt budżetowy planowany był
w wysokości 447 tys. zł i miał być
pokryty z zaciągniętego kredytu
inwestycyjnego. Gmina kredytu nie
zaciągała, a po wprowadzonych na
koniec roku zmianach dochody gminy
wyrównały się z wydatkami.
Wójt Grzegorz Stefański podkreślał,
że w 2008 i 2009 roku na wydatki
inwestycyjne i remonty bieżące
wydano w gminie Kocierzew
3,1 mln zł. Zaciągnięto w tym czasie
400 tys. zł kredytu inwestycyjnego,
co stanowi 15% poniesionych
wydatków.
(mwk)

wie prawdopodobnie zapomniano. W rozmowie z nami powtórzył, że Nowy Rynek
powinien mieć taki sam świąteczny akcent,
jaki od lat ma Stary Rynek. Choinka więc
na Nowym Rynku pojawi się, ale w roku
przyszłym, obecnie jest już zbyt późno, by
wracać do tego tematu.
(tb)
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Samorządy liczą na kasę na docieplenie
Trzy wnioski z powiatu łowickiego o europejskie fundusze na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej zostały pozytywnie
ocenione pod względem zgodności
z kryteriami formalnymi.

Ł

owickie wnioski znalazły się wśród
105, które otrzymały pozytywną ocenę. Najwyżej, bo na 33 miejscu znalazł
się wniosek złożony przez Gminę Łowicz,
a dotyczący przeprowadzonej i zakończonej
w tym roku rozbudowy, remontu i termomodernizacji budynku urzędu gminy. Wartość projektu to 460 tys. zł, dofinansowanie
zaś 376 tys. zł.
Na miejscu 93 znalazł się natomiast
wniosek na termomodernizację budynków
przedszkoli miejskich, dwóch już docieplonych nr 1 na ul. Ułańskiej, nr 2 przy ul.
Nowej oraz dwóch zaplanowanych do ter-

momodernizacji na rok przyszły: nr 4 przy
ul. Sikorskiego oraz nr 10 przy ul. Księżackiej, a także szkoły na os. Bratkowice. Wartość miejskiego wniosku to 3 mln 195 tys.
zł, dofinansowanie z RPO może wynieść
2 mln 559 tys. zł.
Na kolejnym, 94 miejscu znalazł się
wniosek powiatu łowickiego na dofinansowanie przeprowadzonych w ostatnim
czasie i planowanych prac termomodernizacyjnych w budynkach wszystkich szkół
ponadgimnazjalnych, które znajdują się
w Łowiczu, jak również budynku łowickiego szpitala, także jego części administracyjnej. Wartość wniosku to 3 mln 334 tys. zł,
a dofinansowanie z RPO 2 mln 801 tys. zł.
Wnioski czeka jeszcze ocena merytoryczna, która ma zostać przeprowadzona
do połowy stycznia. Wtedy też ma pojawić się ostateczna lista wniosków dopuszczonych do dofinansowania.
(tb)

Gmina Chąśno

Kłopotliwe 68 arów pod hydrofornię

G

mina Chąśno od kilku miesięcy próbuje nabyć od prywatnych właścicieli działkę o powierzchni 68 arów
w Sierżnikach przy drodze powiatowej. Ma
być tam zlokalizowana w przyszłości studnia i hydrofornia dostarczająca wodę do
gminnych wodociągów. Studnia ma szansę tam powstać nie wcześniej niż za 2-3
Z przystanku przy ulicy Kurkowej jeżdżą pełne autobusy linii nr 2 i 3 m. in. do Niedźwiady i Dąbkowic.
lata, jednak gmina postanowiła działkę kuGmina Łowicz
pić wcześniej, żeby potem nie było z tym
problemów. I dobrze. Transakcji nie udaje
się zrealizować od kilku miesięcy, chociaż
obydwie strony są przychylne. Przeszkodą jest błąd - literówka w nazwisku zapisanym w księdze wieczystej nieruchomości.
- Niestety, czasami tak jest, że trafiają się
z czego 171 tys. zostanie pokrytych z pie- metr to jest naprawdę niewiele - mówił na
Aż do 10 miejscowości
nieoczekiwane przeszkody. Dopóki właściniędzy uzyskanych ze sprzedaży biletów. sesji radny z Jastrzębi - np. PKS bierze za
z gminy Łowicz dojeżdżają
Resztę będzie musiała dopłacić gmina, czy- kilometr 3,50 zł.
codziennie miejskie
Wójt Barylski dodał, że gmina mogła- Gmina Łowicz
li ok. 60 tys. zł. Podwyżkę cen w tym roku
autobusy. O tym, że w 2010
miasto argumentowało droższą eksploata- by szukać prywatnego przewoźnika, ale na
r. kursy autobusów będą
dłuższą metę by się to nie opłaciło. - Prycją autobusów.
Przed jednogłośną decyzją podjętą przez watny transport jeździ tam, gdzie jemu się
nadal prowadzone, mimo
gminnych radnych, nie obyło się jednak bez opłaca, dlatego z czasem pewnie zrezygnoofinansowanie szkolnych obiadów
podniesienia ceny usług
dyskusji. Radny Tomasz Żabka zapytał wój- wałby z kursów, w których jeździ mało paw wysokości 10 tys. zł - to decyzja
przez miasto, zadecydowali
ta, czy gmina musi się godzić na warunki, sażerów - mówił Barylski - A chodzi o to, by
radnych gminy Łowicz, jaką podjęradni podczas ostatniej sesji jakie dyktuje miasto.
gmina dawała swoim mieszkańcom możli- li na sesji 30 grudnia. Chodzi o pieniądze
- Nie będę ukrywał, że miasto robi w na- wość dotarcia tam, gdzie chcą, dlatego ofer- na te posiłki, które nie są dofinansowane
Rady Gminy 30 grudnia.
szym kierunku wielki ukłon i dopłata w wy- ta miasta oprócz tego, że jest korzystna dla przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecztym roku władze Łowicza oszaco- sokości kilkudziesięciu tys. zł, jakiej od nas nas finansowo, również jakościowo jest dla nej, tylko współfinansowane przez gminę,
wały, że przejechany jeden kilometr oczekuje, nie jest na pewno wygórowaną nas najlepsza.
jak i rodziców uczniów. Okazało się boAż trzy miejskie linie autobusowe docie- wiem, że dzieci i młodzież w okresie zimy
drogi będzie kosztował 1,77 zł, czyli o 11 kwotą - mówił na sesji wójt gminy Łowicz
groszy więcej niż w roku ubiegłym. Bio- Andrzej Barylski - Poza tym według mnie, rają do podłowickich miejscowości. Linia chętniej korzystają ze szkolnych stołówek
rąc pod uwagę, że w 2009 r. przejechano jeśli chce się pertraktować, trzeba mieć ja- nr 2 jedzie do Jastrzębi, Pilaszkowa, Dąb- i stąd zapotrzebowania na obiady jest więkok. 138 tys. km, łączny koszt kursowania kąś alternatywę, by w razie przerwania roz- kowic, Urbańszczyzny, Wygody, Zawad,
Małszyc i Klewkowa. Linia nr 3 kursuje do
autobusów po wsiach wyniesie ponad 242 mów nie zostać na lodzie.
Głos również zabrał radny Mirosław Niedźwiady, a linia nr 5 do Jamna.
tys. zł. Koszty szacowane na rok 2009, które
(jr)
wyliczono w grudniu, wynoszą 230 tys. zł, Kret. - Według mnie niecałe 2 zł za kilo-

Tanie miejskie autobusy

ciele z naszą pomocą nie wyprostują tego
oczywistego błędu, formalnie nie możemy
spisać umowy - powiedział nam wójt Dariusz Reczulski.
Gmina nie może też dokonać na nie
swoim terenie odwiertu próbnego. Zanim gmina zacznie inwestować w tym
miejscu, teren musi się stać jej własnością. Wstępnie ustalona kwota za 68 arów
gruntu to 18.500 zł. Odwiert kosztuje około 200 zł za każdy metr, wiercenie studni
to zaś koszt około 2 tys. zł za metr głębokości. W tym miejscu należy dokonać odwiertu o głębokości około 80 m. Po wykonaniu odwiertu próbnego będzie można
oszacować, na jakiej głębokości jest woda
i jakiej wydajności jest to źródło. (mak)

10 tys. na obiady dla uczniów

D

W

Gmina Chąśno

Gmina Łowicz

Płatność za świetlicę w Sierżnikach 8 tys. na przyszły rok
P
w budżecie 2010

ieniądze na przeciwdziałanie
alkoholizmowi nie zostały
wykorzystane w całości przez
gminę Łowicz w 2009 r. Dlatego radni
W dawnej szkole w Sierżnikach prze- na ostatniej sesji 30 grudnia kwotę
Na ostatniej sesji radni gminy
Chąśno przyjęli zmiany w uchwale prowadzony został między innymi demon- ponad 8 tys. zł , która została pod
budżetowej oraz w wieloletnim pla- taż starego pokrycia dachowego, wymiana koniec roku, przenieśli na specjalnie
w tym celu utworzone subkonto
nie inwestycyjnym, których efektem zużytych elementów konstrukcji dachowej, bankowe. Dzięki temu pieniądze te
będzie wprowadzenie dofinansowa- a także wykonanie nowego pokrycia z bla- będą mogły być wykorzystane w celu
nia modernizacji świetlicy wiejskiej chy powlekanej wraz z obróbkami. Po- przeciwdziałania alkoholizmowi do 30
w Sierżnikach w wysokości 300 tys. nadto postawione są nowe ścianki działo- czerwca 2010 r.
we - inaczej niż było to w szkole, ułożone (jr)
zł do przyszłorocznego budżetu.

P

race przy modernizacji dawnego budynku szkoły na świetlicę zostały już
wykonane i komisyjnie odebrane.
- Dofinansowanie otrzymamy jednak
dopiero po uzyskaniu wszelkich pozwoleń,
w tym na użytkowanie obiektu, a tej „papierologii” jest tak dużo, że będzie to na przełomie stycznia i lutego - tłumaczył radnym
wójt Dariusz Reczulski. Wartość kosztorysowa inwestycji była określona na 567 tys.
zł. Gminie w przetargu udało się uzyskać
cenę 490 tys. zł. Oprócz tego gmina otrzyma
dofinansowanie inwestycji pieniędzmi zewnętrznymi w wysokości około 300 tys. zł.

są nowe tynki wewnętrzne, a na ścianach
w części kuchennej ułożono płytki glazury. W całym budynku wymieniona została stara podłoga, wykonane są posadzki
z płytek terakotowych i przeprowadzono
roboty malarskie.
Ponadto wykonano docieplenie ścian zewnętrznych z wykonaniem faktury elewacyjnej, pobudowana jest nowa instalacja
wodno-kanalizacyjna i nowe szambo, kotłownia plus instalacja c.o doprowadzająca do budynku. Zaplanowane są też prace
związane z utwardzeniem terenu i zorganizowaniem dojść i parkingów oraz wyposażeniem świetlicy w meble.
(mak)

Bobrowa, gmina Łyszkowice

Prawie 3 ha na sprzedaż

P

rzetarg ustny nieograniczony na
sprzedaż blisko 3-hektarowej
nieruchomości rolnej w Bobrowej,
która nie posiada żadnych obciążeń
ani zobowiązań, zaplanowany jest
na 8 stycznia. Cena wywoławcza
nieruchomości wynosi 82 tys. zł.
Działkę tworzą grunty orne klasy R
VI oraz las. Plan zagospodarowania
przestrzennego dla tej nieruchomości
stracił ważność 1 stycznia 2004 roku.
(mak)

sze. Poza tym wzrósł koszt ich wydawania
o 50 groszy. - Poza tym w ciągu roku co jakiś
czas potrącaliśmy z tego działu różne kwoty, przeznaczając je na inne cele - wyjaśniała radnym na sesji skarbnik gminy Łowicz
Bożena Krupińska.
Na pokrycie wydatków związanych
z dożywianiem uczniów zostanie przeznaczonych 10 tys. zł z subwencji ogólnej,
jaką otrzymała gmina jeszcze pod koniec
2009 r.
(jr)
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Znamy Łowiczanina Roku 2009
należy do grona przyjaciół nominantki i jej oraz matkę, czyli pracę. Praca jest zasługą
męża. Mówił, że Kapituła chciała wyło- osobistą, ale talent jest darem. Tylko niektónić kogoś, kto potrafi coś dawać, a pamię- rzy jego dłużnicy to rozumieją właściwie i to
tać trzeba, że dawać - to nie znaczy tracić. właśnie ci chcą ten dług spłacać, oddając
- Ktoś powie: No dobrze, ale żeby dawać, część swojego sukcesu innym.
Biernacki mówił też wprost, że członto trzeba mieć. Jeszcze inni powiedzą złośliwie: Daje, bo ma. Trochę jest w tym racji, kowie Kapituły od początku wiedzieli, że
bo trudno dawać, nie mając, ale warto też z Agnieszką będą kłopoty, bo ona umniejzauważyć, że nie każdy, kto ma, dawać chce. sza swoje zasługi. Jej reakcję na wybór naNie każdy chce się dzielić własnym sukce- zwał krzyżem Pańskim. Jeszcze przed urosem, choć każdy, kto odniósł sukces, przy- czystością miała się sprowadzać do takich
a uroczystości obecni byli także człon- najmniej w połowie jest dłużnikiem losu. słów i jęków: Ja nie zasługuję, ja nic takowie przyznającej tytuł Kapituły, któ- Każdy sukces ma bowiem ojca, czyli talent kiego nie zrobiłam, jak ja się teraz ludziom
rzy tytuł otrzymali w latach minionych:
Wacław Witwicki, Andrzej Biernacki, Jan
Dąbrowski, Kazimierz Urbanek, ks. Wiesław Frelek, Kamil Sobol, Robert Wilk
i redaktor naczelny Nowego Łowiczanina
Wojciech Waligórski. Nie było bp Alojzego Orszulika oraz Adama Ruty. Kapituła
obradowała 14 grudnia i wtedy zdecydowała o nominacji.
O każdym z nich kilka słów powiedział
Wojciech Waligórski, on też krótko zapoznał obecnych na uroczystości z komunikatem Kapituły, który uzasadnia wybór.
- Łowiczanin Roku 2009 to w zasadzie Łowiczanka Roku, bo jest to kobieta. Nie należy do osób, których nazwisko pojawia się
na pierwszych stronach gazet. To, co robi,
robi bez rozgłosu, choć jest wzorem przyjaznego ludziom zaangażowania na rzecz
potrzebujących, których dostrzega wokół
siebie, a także na rzecz kultury - ludowej
i nie tylko.
Potem o dylematach, jakie stają przy dokonywaniu tego typu wyboru, mówił Andrzej Biernacki, który nie ukrywał tego, że Gratulacje od redakcji NŁ składa Mirosława Wolska-Kobierecka.
Agnieszka Krajewska została Łowiczaninem Roku 2009. We wtorek,
5 stycznia w łowickim kinie Fenix odbyła się uroczystość wręczenia jej
tego tytułu. To już druga kobieta, której ten tytuł przypadł w udziale, w poprzednim roku Łowiczaninem Roku
została Anna Staniszewska - przewodnicząca łowickiego koła Stowarzyszenia Twórców Ludowych.

N

pokażę! Oczywiście taka postawa uhonorowanej tylko nas utwierdziła w słuszności
wyboru, bo w działaniach Agnieszki Krajewskiej nigdy nie było premedytacji, kalkulowania, zawsze kierowała się sercem,
to też nie bardzo potrafiła sobie to ująć jakoś racjonalnie.
Kapituła, dokonując wyboru, miała też
świadomość, że sukcesy Agnieszki Krajewskiej nie są wymierne, spektakularne
i nie mają takiej reklamy, że wiedzą o nich
wszyscy, zanim to się stanie. - Jej credo to
cicha, codzienna robota, wykonywana z miłością i zaangażowaniem, której przyświeca
zasada: należy wspierać wszystko, co wykluczone, wszystko, co na marginesie i wszystAndrzej Biernacki: Nie każdy chce się Bożena Siekiera: Rzeczy niezwykłe ko, co twórcze. Tu wymieniał udział w akcjach humanitarnych, podjęcie się
dzielić własnym sukcesem.
o niej słyszałam, a ona jest zwykła.

Grała i śpiewała młodzież z pijarskich Syn Tomek: Dla nas zawsze jesteś
szkół.
Łowiczanką Roku.
prowadzi dzieci do kościoła na mszę lub
na roraty.
Również Barbara Tybura mówiła, że Krajewska jest skromna i nie lubi wychodzić na
pierwszy plan, ale jej dokonania same ją na
ten pierwszy plan wyniosły. - Ze swoim mężem Markiem stworzyła modelową rodzinę,
realizuje też motto ks. Jana Twardowskiego:
Spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą. Zwracając się osobiście do Łowiczanki roku, powiedziała jej, że ma nadzieję,
że jeszcze wiele dobrego zrobi i żeby pamiętała, że jak będzie potrzebowała pomocy, to
ma po prostu powiedzieć.
O 40-letniej przyjaźni z panią Agnieszką mówiła Danuta Grotowska. Przyjaźń ta
miała swój początek w LO im. Józefa Chełmońskiego, do którego obie chodziły. Bliżej
poznały się jednak dopiero na obozie harcerskim. - Agnieszka wyróżniała się zawadiackim spojrzeniem, urodą, miłym uśmiechem. Przyjaźń trwa do chwili obecnej
i jak mówiła Danuta Grotowska, lata te były
okazją do tego, aby dowiedzieć się, czym
jest przyjaźń, jak niezwykłą osoba jest jej
przyjaciółka - która potrafi dostrzec tych, co
mają gorszy świat, a ona dyskretnie spieszy
im z pomocą. - Sukces to szacunek najbliższego otoczenia, o który się nie zabiega. Życzę Ci tego w dalszym ciągu i abyś czerpała z tego radość.
Agnieszka Krajewska, korzystając z okaSerdeczny uścisk z Barbarą Tyburą. zji, zdradziła kilka swoich planów biznesowych. Chce wydać album na temat Łowicza, a w sklepie przy Podrzecznej stworzyć
Mama zawsze była
stałą kolekcję strojów łowickich, prowadzić
Łowiczaninem Roku
tam ich sprzedaż, a także wypożyczalnię. Uroczystość była momentami wzrusza- Trochę swojego czasu i środków chciałabym
jąca, gdy pani Agnieszka mówiła o swo- poświęcić Łowiczowi.
ich dzieciach i poprosiła o chwilę ciszy,
bo właśnie rok temu odbył się pogrzeb jej
córki Basi Krajewskiej. O każdym dziecku
powiedziała kilka słów. Tomek i jego żona
Marta - młode filary firmy Krajewski, Zosia z Dominikiem - architekci, 10-letni Alek
przyszedł z częścią swojej klasy - to grono
jej najmłodszych przyjaciół, Przemek jest
w Irlandii, gdzie pracuje w pizzerii i uczy
się języka.
Było też spontanicznie i radośnie, np.
w chwili, gdy na scenę wszedł Tomek Krajewski, najstarszy syn. - Dla mnie i całej
rodziny wybór ten to nie było zaskoczenie mówił z uśmiechem. - Mama zawsze była
dla nas i jest Łowiczanką Roku!
Z Danutą Grotowską laureatka zna
Bardzo ciepło o pani Agnieszce wypo- się od 40 lat.
wiadały się Bożena Siekiera - nauczycielka nauczania początkowego ze szkoły pijarWiele osób dziękowało Agnieszce Kraskiej, Barbara Tybura - reprezentująca grono jewskiej za to, co robi i życzyło jej dalprzyjaciół i Danuta Grotowska - przyjaciół- szego zapału do pracy. Członek Kapituły
ka od czasów szkolnych.
i jednocześnie burmistrz Krzysztof KalińBożena Siekiera mówiła, że poznała ski dziękował za działalność i budowanie
Agnieszkę Krajewską 15 lat temu, gdy po- łowickowości, na którą jest już obecnie
wstawała szkoła pijarska i obie zapisały moda. Dariusz Kosmatka z Zarządu Powiado niej swoje córki.
tu Łowickiego przyznał natomiast, że uho- Agnieszka była wszędzie, także na bu- norowanej tytułem Łowiczanina Roku nie
dowie, często wraz z o. Śpiołkiem. Nie tylko znał, ale podczas uroczystości miał okazję
radziła, ale też pracowała, działała. Rzeczy się przekonać, że to taka prawdziwa „polska
o niej niezwykłe słyszałam, ale ona jest zwy- kobita”. Waldemar Wojciechowski, człokła. Jak przynosi kanapkę synowi do szko- nek Rady Powiatu Łowickiego, cytował
ły, bo zapomniał zabrać, jak jeździ z nami piosenkę łowickich pielgrzymek na Jasną
na Zieloną Szkołę, jak bawi się z dziećmi w Górę: „O drogi bracie, siostro w Chrystupiasku na plaży, jak zamiata autobus, bo sie/ Maryi Matce ofiaro złóż/ by trud twej
dzieci naśmieciły, a trzeba im dać przykład, pracy był na ratunek/ dla wielu polskich giże to trzeba sprzątnąć, jak pomaga w ro- nących dusz.”
bieniu dekoracji do przedstawienia i jak
(mwk)
wychowania dziecka, które nie miało
normalnego domu, wspieranie twórców profesjonalnych i amatorów również niepełnosprawnych.
W przerwach między poszczególnymi
częściami uroczystości występowała młodzież ze szkół pijarskich, grając i śpiewając kolędy. Pokazano też fragment filmu na
temat powstania szkół pijarskich w Łowiczu, w którym kilkakrotnie pokazana była
Agnieszka Krajewska, należąca do grona
tych rodziców, którzy przez lata angażowali
się i angażują w tworzenie i działanie szkoły. Sama od razu komentowała ten materiał
stwierdzeniem, aby nikt nie pomyślał, że to
ona zrobiła ten film, gdyż jego twórcą jest
Tomasz Świątkowski.
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Łowiczanin Roku 2009 – Agnieszka Krajewska

Bez fanfar
Agnieszka Krajewska,
Łowiczanin, a właściwie
Łowiczanka Roku 2009,
nie jest osobą zabiegającą
o rozgłos. Ma rodzinę, męża,
który stworzył w Łowiczu
dobrze prosperujące
przedsiębiorstwo, sama
też prowadzi własną firmę,
otacza ją grono dobrych
znajomych.
Ale do tej normalności
dokłada coś więcej:
gotowość ofiarowania swego
czasu i zaangażowania tym,
którzy w różnych sprawach
zwracają się do niej
o pomoc.

P

ochodzi z Łowicza, ale Księżanką
jest tylko po kądzieli. Babcia chodziła
w wełniaku, mama, Janina Szymańska, tu
się rodziła - ale tata, Aleksander Jóźwiak,
wywodzi się z Pińska na Polesiu, na terenie dzisiejszej Białorusi. Zagarnięty przez
Rosjan po agresji 17 września, zesłany na
daleką północ, do łagru w okolicach Workuty, szczęśliwie doczekał układu Sikorski
- Majski, z armią Andersa wyszedł do Iranu
i przez Bliski Wschód trafił na front włoski. Walczył pod Monte Cassino, Anconą
i Bolonią, po wojnie dwa lata przebywał
w Anglii, ale ostatecznie zdecydował się
wrócić do kraju i osiadł w Łowiczu. Był
z zawodu głównym księgowym, od początku istnienia placówki pracował w Zasadni-

czej Szkole Zawodowej przy ulicy obecnie
noszącej nazwę Armii Krajowej. Dodatkowo hodował kury. Mama pracowała jako
kierownik działu rozliczeń w Spółdzielni
Ogrodniczo-Pszczelarskiej „Pszczółka”.
Rodzice Agnieszki mieli dwoje dzieci: ją
i 3 lata starszego Wojtka.
Mieszkali przy ul. Sochaczewskiej na
Korabce, tuż przy skrzyżowaniu z Nadbzurzańską. Dlatego dzieciństwo Agnieszki jest związane z rzeką. Ukończyła Szkołę
Podstawową nr 3, potem jedyne wówczas
w Łowiczu Liceum Ogólnokształcące
im. J. Chełmońskiego, następnie kierunek
maszyny rolnicze na wydziale mechanicznym Politechniki Warszawskiej. Na studiach poznała Marka Krajewskiego, pochodzącego z Drobina koło Płocka. Pobrali się
jeszcze w czasie studiów, potem zamieszkali w Łowiczu, dość szybko we własnym
mieszkaniu na Bratkowicach, które wtedy
zwały się osiedlem XXXV-lecia PRL. Marek był głównym mechanikiem w Syntexie.
Gdy w roku 1988 likwidowano tam wydział oplatarni, złożył wymówienie, odkupił kilka oplatarek i założył własną firmę.
- To jest nasza firma rodzinna - mówi
Agnieszka Krajewska. - Na początku dzieci bawiły się na skrzyniach z przędzą. Marek nadzorował produkcję, organizował
zaopatrzenie i zbyt. Ja prowadziłam sprawy kadrowe, a mój tata pisał kwity. Przy
swoim zakresie obowiązków wytrwał do
tej pory tylko Marek, choć nadzoru jest
dużo więcej. I właściwie od samego startu szło dobrze, popyt na przędzę był, firma
się rozrastała. Tuż po studiach Agnieszka Krajewska poszła wprawdzie do pracy
w Spółdzielni Transportu Wiejskiego, potem ukończyła kurs pedagogiczny w Stu-

dium Nauczycielskim i przez 3 lata pracowała w SP4. Dostała etat nauczyciela
techniki z racji ukończonych studiów politechnicznych, ale że nie dawał jej pełnej satysfakcji zawodowej, zrezygnowała
z nauczycielstwa. Zaczęła wtedy działać firma Marka, pojawiło się też trzecie
dziecko - Basia. Rozpoczynał się już inny
okres. - Starczało na dostatnie życie - przyznaje sama.
Wielu w ich sytuacji cieszyłoby się po
prostu tym, co mają, korzystało pełnymi
garściami z życia - i tyle. Oni nie rezygnowali z możliwości, jakie dawał własną pracą zarobiony pieniądz, ale nie byli obojętni na to, co działo się wokół. Przy czym
Agnieszka ciągle w rozmowie podkreśla, że to nie ona, lecz oni, razem z Markiem, podejmowali każdą decyzję o pomocy - czegokolwiek czy kogokolwiek
miała dotyczyć.

Z pomocą Polakom
w Kazachstanie
W początkach 1994 roku reporterka TVP
Irena Groblewska realizowała cykl reportaży o ludziach, którzy na prowincji robili ciekawe rzeczy. Tą ciekawostką były dla
niej budynki dawnej jajczarni przy ulicy
Nadbzurzańskiej, które Krajewscy krótko
przedtem kupili i przerobili na biuro firmy
i na swoje mieszkanie. - Taki pierwszy łowicki loft - śmieje się dziś Agnieszka. Budynki miały swoją historię: w jednym z nich
była niegdyś suszarnia owoców i warzyw,
potem palarnia kawy, wreszcie jajczarnia firma skupująca jaja od rolników, w której
je segregowano, prześwietlano i przechowywano. Miejsce nosiło zresztą ślady za-

Komunikat Kapituły Tytułu Łowiczanina Roku
Kapituła Tytułu Łowiczanina Roku
zebrała się 14 grudnia 2009 roku
w redakcji Nowego Łowiczanina.
Obecnych było 9 członków Kapituły,
nieobecnych trzech. Do tytułu Łowiczanina Roku 2009 zgłoszone zostały 3 osoby, czynne w różnych dziedzinach życia społecznego w Łowiczu.
Po ciekawej dyskusji, w głosowaniu,
nominowano do tytułu jedną z nich.

w Kazachstanie, użyczała swego
samochodu konwojowi Polskiej Akcji Humanitarnej wiozącemu pomoc
do Sarajewa.

re, XIX-wieczne jeszcze maszyny,
świadectwo myśli technicznej minionych wieków, tworząc możliwość ich
ekspozycji w przyszłości.

Pomagała, wraz z innymi rodzicami, w tworzeniu pierwszej niepublicznej szkoły w Łowiczu - pijarskiej szkoły podstawowej. Przez kilka
lat redagowała Nasz List - gazetkę
uczniów tej szkoły, zachęcając ich
Łowiczanin Roku 2009 to właści- do współpracy. Nasz List jest ewewie Łowiczanka Roku 2009, bowiem nementem: wychodzi od powstania
jest to kobieta. Nie należy do osób, szkoły do dziś.
których nazwiska pojawiają się na
W roku 1999, poproszona przez
pierwszych stronach gazet. To, co opiekunkę świetlicy przy szkole pirobi, robi bez rozgłosu, choć jest wzo- jarskiej, podjęła wspólnie z męrem przyjaznego ludziom zaangażo- żem decyzję o przyjęciu pod swój
wania na rzecz potrzebujących, któ- dach - stworzeniu rodziny zastęprych dostrzega wokół siebie, a także czej - chłopca, który w swej naturalna rzecz kultury, ludowej i nie tylko. nej rodzinie był wówczas pozbawioStudiowała na Politechnice War- ny opieki. Mieli dać mu schronienie
szawskiej, po powrocie do Łowicza na kilka tygodni - a życie potoczyło
kilka lat pracowała zawodowo, w tym się tak, że przeżyli z nim 10 lat, statakże w szkolnictwie, potem poświę- rając się zapewnić mu dobry start
ciła się wychowywaniu dzieci. Jej w dorosłe życie.
mąż, startując od zera, stworzył jeOd kilku lat daje w swym zakładzie
den z najbardziej prężnych zakładów pracę i stworzyła pracownię, w któpracy w Łowiczu. Z biegiem czasu rej swe artystyczne zdolności rozwii ona założyła własną firmę, dającą ja utalentowany, a niepełnosprawny
pracę kilkudziesięciu ludziom.
rzeźbiarz.

W tym roku przyjęła pod swój dach
młodego człowieka, który stworzył
na Starym Rynku ciekawy sklep
z łowicką sztuką ludową. Udostępniła mu swoje pomieszczenia, gdy
w dotychczasowej lokalizacji groziło mu bankructwo. Na piętrze budynku drukarni stworzyła miejsce,
w którym zorganizowano dwie wystawy prac malarzy, na podwórku odbywały się pokazy rękodzieła ludowego dla turystów.

Wraz z mężem pomagała finansowo w wydawaniu książek i organizacji wystaw. Jechała z konwojem
z pomocą humanitarną dla Polaków

Gdy jesienią właściciel zrezygnował jednak z prowadzenia sklepu,
zdecydowała się kontynuować tę
działalność - bo folklor łowicki lubi
i ceni i uważa, że wstyd, by na Starym Rynku tylko Cepelia miała szeroką ofertę tego, co nasi twórcy potrafią wykonać.
Wreszcie: od 4 lat wydaje kalendarze z obrazami miejscowych artystów, które wędrują potem w Polskę
i świat, choćby do partnerów handlowych, z którymi utrzymuje kontakty.

Przy tym jest bardzo skromna,
uważa,
że „przecież nic specjalneOdkąd przejęła upadającą drukarnię przy ul. Podrzecznej, stopniowo go nie robi”.
ją modernizuje, zapewniając rentowŁowiczanin Roku 2009: Agnieszność, jednocześnie zachowując sta- ka Krajewska.

W Moskwie w roku 1994, na trasie konwoju z pomocą dla Polaków w Kazachstanie.
budowy jeszcze starszej niż XVIII wiek, w tym czasie umożliwiali przenosiny do
z którego - jak sądzą - pochodzą budynki: na Heimatu wszystkim swym rodakom, któplacu jest stanowisko archeologiczne, nieopo- rych okrucieństwo Stalina rzuciło do Kadal pod betonowymi płytami, które usunęli, zachstanu - mimo, że często byli to potomkowie Niemców nadwołżańskich,
widać 2 warstwy wiekowego bruku.
W filmie Agnieszka opowiadała o histo- zadomowieni w Rosji od połowy XVIII
rii tego miejsca, a w jednym z ujęć gdzieś w wieku. Polski rząd takiej decyzji nie podtle pojawił się terenowy Opel Frontera, któ- jął - a tamtejsi Polacy na to liczyli. Serry Agnieszka dostała od męża w prezencie decznie, gościnnie, „czym chata bogata”
na 40. urodziny. Pierwszy takiej klasy sa- przyjmowani, organizatorzy konwoju mumochód w rodzinie. Tego Opla dostrzegł, sieli tłumaczyć, że nie są przedstawicielaoglądając film, Dariusz Szczygielski, dzien- mi rządu, że nie mają takiej mocy, by ich
nikarz tygodnika The Warsaw Voice - an- ze sobą nad Wisłę zabrać, że mogą jedynie
gielskojęzycznego pisma dla obcokrajow- przekazać prośby.
To było przykre
ców przebywających
doświadczenie, zaw Polsce. Poprzez in...pomyślała,
padło Agnieszce
nych znajomych złaże jedna osoba
w serce. Nie dziwi
pał kontakt z Krajewwięcej dobrego zrobi
ską. Zapytano ją czy
więc, że rok późpomagając innej,
pożyczyłaby samochód
niej Marek Krana organizowaną przez
którą ma bliżej siebie, jewski, wraz innyfundację Equilibre Jami radnymi Resursy
niż porywając się
niny Ochojskiej wyObywatelskiej, stoz motyką na słońce.
prawę z pomocą huwarzyszenia, które
manitarną dla Polaków
współzakładał, głow Kazachstanie, potomków lub wręcz sa- sował za sprowadzeniem do Łowicza romych zesłańców, których tam deportowa- dziny państwa Kudelskich - pierwszej rono w latach 30. i 40. Nie odmówiła, ale zro- dziny Polaków z Kazachstanu, którym
biła zastrzeżenie, iż dając samochód, sama ówczesne władze miejskie to umożliwiły.
go poprowadzi.
Od tego czasu osiadło już w Łowiczu kilJechali przez Białoruś i Rosję, do Ka- ka rodzin repatriantów stamtąd. A w zakłazachstanu wjeżdżali od Syberii, od strony dzie Krajewskich pracuje dziś pani Wiera
północno-wschodniej, niemal śladami tu- Kudelska.
łaczki jej ojca. Wieźli przede wszystkim
Konwój do Kokczetawu miał wrócić po
leki, środki opatrunkowe i środki czysto- dziesięciu dniach, wrócił po osiemnastu.
ści. Agnieszka pamięta, że w darach było Komórki wtedy jeszcze nie umożliwiały
też coś z łowickiej mleczarni. W konwoju kontaktu z kraju do kraju, stacjonarna telejechały dwie ciężarówki i kilka innych sa- fonia też nie sięgała w każde miejsce, przez
mochodów, głównie z dziennikarzami. Po- które jechali, w pewnym momencie urwalacy w 200-tysięcznym Kokczetawie witali ły się relacje nadawane codziennie w radiu
ich radośnie i z nadzieją. Szybko miało się Zet. Niepokój to delikatne określenie tego,
okazać, że podstawowej nadziei: na szyb- co przeżywali bliscy w Polsce. Wiedzieli, że
ką repatriację do Polski, wolontariusze to niebezpieczna wyprawa ze względu na
z Equilibre nie mogli spełnić. Niemcy bandytyzm panujący na rosyjskich drogach,
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ale jednak nie zdawali sobie sprawy, że było
to aż tak zuchwałe. Dopiero polscy kierowcy, spotykani w drodze powrotnej, uświadomili im, że nie powinni byli jechać bez
umundurowanej eskorty. Nocowali zwykle
na strzeżonych przez policję parkingach,
ale to było mało. Po prostu mieli szczęście.
W każdym razie rodzina w domu, w Łowiczu, przeżywała chwile strachu.
Wtedy Agnieszka uświadomiła sobie,
że nie jest człowiekiem na tyle wolnym,
by mogła się zaangażować w pełni w dalsze działania Janiny Ochojskiej i na kolejną
wyprawę już nie pojechała. Nie odwróciła
się jednak plecami od Polskiej Akcji Humanitarnej, dała swój samochód na potrzeby
konwoju dostarczającego żywność i inną
pomoc do oblężonego wtedy przez Serbów
Sarajewa. Z tej wyprawy Opel Frontera już
nie wrócił. Ostrzelany podczas nocnego,
odbywającego się w zaciemnieniu, konwoju do miasta, stoczył się na skaliste pobocze
drogi po tym, jak tuż przed nim wybuchł
pocisk. Wytrzymała konstrukcja uchroniła
przed śmiercią jadącą nim Janinę Ochojską,
nikt inny też nie został poważnie ranny, ładunek udało się rozładować - ale samochód
już tam pozostał. Do wyciągnięcia go potrzebny był ciężki sprzęt, a dojazd nim był
niemożliwy z powodu ostrzału.
- Boli mnie to, że nędza świata jest niezmierzona - mówi dziś wspominając te lata.
Zdała sobie wtedy sprawę, że pomoc jednego człowieka niewiele na tę nędzę poradzi. I pomyślała, że jedna osoba więcej
dobrego zrobi pomagając innej, którą ma W szkole pijarskiej z jej założycielem, o. Eugeniuszem Śpiołkiem.
bliżej siebie, niż porywając się z motyką strzałach piłkę wyciągali spomiędzy grzą- dzie rodziców. Modliła się. Woziła swoim
na słońce.
samochodem nauczycieli i dzieci.
dek koperku i pietruszki.
Mimo to, gdy o. Śpiołek mówił jej, że tu
Ona od początku była wśród tych liczCzuliśmy,
nych rodziców, którzy - choć o. Śpiołka za parę lat będzie gimnazjum, a potem też
nie znali - jednak uwierzyli, że jakość tej liceum - to nie potrafiła sobie wyobrazić jak
że to nasza szkoła
szkoły zależy po części od nich samych. - to się stanie i że to w ogóle tu się wszystW tym samym 1995 roku pierwszy na- Angażowałam się w szkołę, nie umiem być ko zmieści. SP3, do której sama chodziła,
bór ogłosiła powstająca dopiero co w Ło- bierną - przyznaje. - Miałam wtedy dużo budowała się przecież przez całą jej młowiczu Pijarska Szkoła Podstawowa. Am- czasu, nie pracowałam zawodowo, Basia dość, sali gimnastycznej tam się nie dobitne założenia programowe katolickiej była ambitna i samodzielna, więc mogłam czekała. Tutaj wiedziała, że nie ma za co
szkoły zachęciły Krajewskich do prze- swój czas poświęcić szkole.
budować, że szkoła powstaje praktycznie
niesienia doń do klasy III ich najmłodszej
- Czuliśmy, że to jest nasza szkoła, że mu- z niczego, że nie są przewidziane żadne
wtedy, bardzo zdolnej i wrażliwej Basi. simy służyć jej pomocą - wspomina dalej. dotacje. - Przewidywałam, że to będzie się
Nie było to wówczas myślenie powszech- - Tak nas o. Eugeniusz wychowywał, że- budowało 20 lat - wspomina. - To jest dla
ne, wielu w mieście wątpiło, czy dobrą byśmy się czuli odpowiedzialni. Cały czas mnie cud, że szkoła już jest taka, jaka jest.
może być szkoła powstająca właściwie przecież przypominał, że katolicka szkoła To ojciec Eugeniusz powinien być człowiez niczego, mocą uporu jej inicjatora, o. Eu- to miejsce, w którym powinny się przeni- kiem roku - mówi.
geniusza Śpiołka, zaczynająca bez bazy, kać, zazębiać trzy wspólnoty: wspólnota
w budyneczku pijarskiego nowicjatu, uczniów, nauczycieli i rodziców właśnie.
Nasz list
kompletująca dopiero grono nauczycieli. Była więc obecna, gdy trzeba było coś
To ojciec Śpiołek zwrócił się do niej
Szkoła, w której na początku chłopcy gra- w szkole zrobić, przygotować, przedyskuli w piłkę na boisku wykrojonym z przy- tować, przywieźć, napisać, załatwić. Roz- pewnego dnia: - Czy Ty, Agnieszka, nie zaklasztornego ogrodu, a po mocniejszych mawiała z nauczycielami, pracowała w ra- jęłabyś się Naszym Listem? Było to pisem-

Dobroć - tak
po prostu

P

ko szkolne, zapoczątkowane przez panią
Annę Kosiorek, polonistkę, wychodzące
raz w miesiącu. Wybrał Agnieszkę, bo wiedział, że miała wtedy czas i był przekonany, że sobie poradzi.
- Czy umiesz na komputerze? - dopytywał.
- Nie. Nie przesadzała, wcześniej prowadziła w SP4 kółko komputerowe, ale to była
prehistoria techniki komputerowej.
- To się naucz - powiedział. - Chwała mu
za to, bo się nauczyłam i się to w życiu przydało, a właśnie w tym celu się nauczyłam,
dla Naszego Listu - wspomina dziś.
Wzięła się za Nasz List z sercem. Założyła, że ma to być pismo robione przez
małe dzieci dla małych dzieci - bo takie
wtedy w szkole dominowały. Spotykała się z uczniami, zachęcała do pisania w następstwie czego niektóre same przynosiły swoje teksty, wymyślała stałe rubryki,
jak ta, którą nazwała Poeci i wierszokleci,
a w której dzieci publikowały swe wier-

Samochód Agnieszki uratował mi życie
W 1994 roku Agnieszka Krajewska podjęła współpracę z jedną
z najbardziej znanych polskich organizacji charytatywnych - Polską
Akcją Humanitarną, wówczas występująca jeszcze pod nazwą Fundacja Equilibre.

A

gnieszkę poznałam we wrzeniu 1994
r. kiedy pojechała z nami do Kazachstanu. - wspomina w rozmowie z NŁ
Janina Ochojska, twórca Equilibre.
Agnieszkę Krajewską poznała przez
ich znajomą Olę Rezunow, która z PAH
już wówczas współpracowała. - Szukaliśmy samochodu, który mógłby pojechać
w konwoju. Okazało się, że taki nadający się do takiej wyprawy samochód, Nissan Frontera - miała koleżanka Oli Rezunow, Agnieszka - opowiada Ochojska.
- Poznałyśmy się już w konwoju - dodaje.
- Kupiła wtedy tonę środków opatrunkowych jednorazowego użytku. Jechało to
wszystko w przyczepce.
Po długiej podróży transport dotarł
szczęśliwie do Polaków w Kazachstanie
- i szczęśliwie, choć z opóźnieniem, które

Samochód Agnieszki w drodze do Kokczetawy w Kazachstanie.
oczekujących przyprawiło o przyspieszone bicie serca, wrócił.
Tego samego roku w listopadzie samochód Agnieszki Krajewskiej - jednak

już bez niej - wyruszył z Janiną Ochojską
i konwojem Polskiej Akcji Humanitarnej
do dotkniętego wojną Sarajewa. - Nasz
konwój został wtedy ostrzelany - opowia-

da Janina Ochojska - i w tym samochodzie Agnieszki spadłam do przepaści. Gdyby nie ten samochód, pewnie by już mnie
nie było. On uratował mi życie. Miał bardzo silne słupki i to one sprawiły, że gdy
staczał się w przepaść po prostu się nie
sprasował.
Ten samochód niestety tam został. Nie
można było go stamtąd zabrać, bo były to
miejsca często ostrzeliwane - dodaje Janina
Ochojska. - Samochód był ubezpieczony,
ale Agnieszka nie dostała za niego tyle, ile
był wart. Przez kolejne lata Agnieszka kontaktowała się ze mną. Byłam u niej w Łowiczu. Wiem, że wraz ze swym mężem pomaga lokalnie. Podobno Agnieszka wspierała
nas później kilkakrotnie, nawet przychodziła do nas, ale zawsze było dużo pracy
i spraw do załatwienia. Niewiele było czasu na rozmowę. Zawsze sobie obiecywałyśmy, że odwiedzimy się i porozmawiamy.
Agnieszka miała swoje sprawy, my swoje
i nasze drogi się jakoś rozeszły - podsumowuje Janina Ochojska.
Zuśmiechem zapewnia jednak, że nie z powodu samochodu, który został w Sarajewie.
(rpm)

oznałem Agnieszkę podczas
naszej działalności
w stowarzyszeniu Resursa
Obywatelska - mówi dyrektor
szkół pijarskich w Łowiczu
Przemysław Jabłoński.
- Była w niej bardzo aktywna,
m.in. pomagała przy
organizowaniu przyjazdu polskich
dzieci z Litwy.
Jabłoński zna więc Agnieszkę
Krajewską od drugiej połowy
lat 90., a więc już kilkanaście lat.
Kolejny czas współpracy
przypada na czasy pijarskiej
szkoły, do której chodziły
i chodzą jej dzieci.
Pani Agnieszka wówczas,
od początku szkoły,
zaangażowała się w jej tworzenie
i rozwój. Brała udział w organizacji
uroczystości szkolnych
i klasowych, była też opiekunem
podczas pierwszego szkolnego
wyjazdu integracyjnego,
pomagała przy prowadzeniu
gazetki szkolnej.
Jabłoński ceni ją także
za to, że potrafiła również
powiedzieć coś krytycznego
o szkole, wyrazić swoje zdanie
w nadziei, że posłuży to jej dobru.
W konstruktywnej krytyce
widziała szansę na poprawienie
niektórych spraw czy sytuacji
związanych ze Szkołą.
- Jest to osoba, której nigdy
nie posądziłbym o złe intencje
- mówi Jabłoński. - Ponieważ
zawsze kieruje się dobrem innych,
myśląc o ich potrzebach,
a nie o sobie. Jabłoński dodaje,
że pani Agnieszka nigdy nie
żałowała swojego czasu na
udzielanie się w życiu szkoły.
- Cały czas pokazuje swoją
postawą jak ważny może być
rodzic w szkolnej codzienności
- podkreśla Jabłoński.
Dodaje, że pani Agnieszka
również zawsze stawała
w obronie urwisów. - Kiedy
zdarzyło się, że jakiś uczeń coś
przeskrobał, zawsze uważała,
że nie można wymierzać mu
najsurowszej kary i prosiła o jej
złagodzenie - wyjaśnia dyrektor.
Jabłoński zaznacza,
że w przypadku Agnieszki
Krajewskiej trzeba pamiętać,
iż jej działalność, pomaganie
innym, nie ogranicza się do sfery
materialnej. Chodzi o to,
że pomagała ona szkole, nie tylko
przez faktyczny udział w życiu
szkoły, ale również przez to,
że zawsze była jej propagatorką.
- Słowem, czynem i tym,
że po prostu zawsze stała murem
za pijarską placówką, tworzy siłę
tej szkoły - podkreśla Jabłoński.
W jakie jednak słowa ubrać takie
cechy jak dobro, życzliwość,
skromność, by uniknąć
posądzenia o tworzenie
wyidealizowanego obrazu osoby?
- Ciężko bowiem nie mówić w
samych superlatywach o kimś,
kto zwyczajnie jest dobrym
człowiekiem - przyznaje Jabłoński.
(jr)

Dyrektor szkół pijarskich w Łowiczu
Przemysław Jabłoński.
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sze. Prosiła nauczycieli, by jej podrzucali co ciekawsze, odkrywcze dziecięce wypracowania i je publikowała. Inspirowała
do realizowania konkretnych materiałów,
jak ten, w którym dzieci przepytywały pijarskich nowicjuszy, którzy wtedy jeszcze
byli w Łowiczu, o to czym jest nowicjat,
dlaczego taką drogę wybrali, jak wygląda
ich codzienne życie itp. Zarywała noce, by
złożyć numer na czas. Kopiowała gazetę
na ksero niekiedy sama, niekiedy z pomocą dzieci. - Wiele osób zostało przeze
mnie przeszkolonych na szkolnym ksero śmieje się dziś.
Prowadziła Nasz List do momentu, gdy
była już w zaawansowanej ciąży z ich
najmłodszym dzieckiem - Olkiem. Wtedy prowadzenie szkolnej gazetki przejęła
bibliotekarka Jadwiga Kowalczyk. Nasz
List wychodzi co miesiąc po dziś dzień,
to ewenement w Łowiczu.

Dzieci

wym tempie, sprawa o przyznanie statusu
rodziny zastępczej, decyzja sądu - i Przemek
wrócił na Nadbzurzańską. Była jesień roku
2000. Obecnie, po 10 latach, Iza jest w Irlandii, gdzie znalazła męża, a Przemek od niedawna jest pod jej opieką. Mimo kłopotów
w nauce zdołał skończyć najpierw pijarską
podstawówkę, potem pijarskie gimnazjum.
Teraz cieszy się swą pierwszą pracą, z domem przy Nadbzurzańskiej utrzymuje ciągły kontakt - bo to jego dom.
Agnieszka Krajewska mówi, że przyjęcie go pod rodzinny dach nie było dla niej
trudne. Właśnie wtedy urodziła Olka, więc
ponownie miała w domu dwójkę małych
dzieci. To twarz Przemka mały berbeć widział najczęściej nad swym wózkiem, to
obok niego kładł się spać w jednym łóżku. Przemek był jakby jej adiutantem przy
małym Olku. Co nie znaczy, że było bezproblemowo. Przemek lubił szkołę, ale
nie lubił się uczyć. Orłem w nauce nie był,
Agnieszka dużo z nim pracowała - do czego wcześniej nie zmuszały jej ich własne
dzieci. Ale przechodził z klasy do klasy,
odbierał nagrody za osiągnięcia sportowe
i grał przez całe lata w szkolnym zespole muzycznym. Nauczył się świetnie grać
w tenisa, jeździć na snowboardzie i surfować na desce na jeziorze Śniardwy, nad
Kilka lat temu na nartach. Rodzina w komplecie. Od lewej Zosia, Basia, u góry Tomek, u dołu Olek, Agnieszka, Prze- brzegiem którego, w ich domu przyległym
mek i Marek.

Angażowała się w szkołę i w gazetkę chętnie, bo po prostu lubi dzieci.
Wprawdzie w jej dzieciństwie propagowano wzorzec rodziny z dwójką, a nawet z jednym tylko dzieckiem, ale imponowała jej zawsze rodzina dziadków
ze strony mamy, która była jedną z pięciorga rodzeństwa. To mama opowiadała jej, jak to było świetnie, gdy było się
z kim bawić, gdy przychodzili liczni zna- Co do ilości dzieci, to nigdy nie bałam
jomi, gdy razem śpiewali, tańczyli, wy- się „co ludzie powiedzą”. Poza tym miastawiali teatrzyk. U niej brat był 3 lata łam i mam męża, na którym mogłam polestarszy, licząc klasami dystans był jesz- gać, że on na rodzinę zarobi - dodaje.
cze większy, więc jako nastolatka była
Obecnie najstarszy Tomek, już żonaty,
w domu sama. - Dlaprowadzi wraz z ojcem
tego zawsze zazdrofirmę, Zosia ma wła...biorąc dzieci
ściłam tym, którzy miesną pracownię archichoć na trochę,
li więcej rodzeństwa,
tektoniczną w Łodzi.
byłam zafascynowawiążesz się z nimi
Architekturę, najpierw
na rodziną wielodzietwe Wrocławiu, potem
na całe życie
ną - wspomina. Dzieci
w Londynie, studio- powiedział.
uczą korzystać z żywała też Basia, która
cia, uczą cieszyć się
przed rokiem zginęła
tym, co najprostsze. Agnieszka Krajew- w wypadku samochodowym pod Głowska mówi, że bawić w piasku i kąpać się nem. W uznaniu jej klasy kierownictwo
w płytkiej Bzurze - co jej się zdarza po londyńskiej uczelni wystąpiło do Kródziś dzień - można tylko wtedy, gdy to lewskiej Komisji Dyplomowej o uznanie
usprawiedliwia obecność dzieci.
jej ostatniej pracy przejściowej - projekto-

wała farmę mleczną w mieście, do czego
sporo informacji zbierała w murach łowickiej OSM - za pracę licencjacką. Komisja
wyraziła zgodę. Basia pośmiertnie obroniła pracę dyplomową - w jej imieniu przed
Komisją Królewską wystąpił jej nauczyciel. Przyznano jej tytuł inżyniera architektury. Najmłodszy w rodzinie Olek ma
jeszcze większą część edukacji przed sobą,
jest w klasie III, już tradycyjnie Pijarskiej
Szkoły Podstawowej.

Przemek
Własnych dzieci urodziła Agnieszka
Krajewska czworo, wychowała jednak
pięcioro. Przemek pojawił się u nich znienacka, przypadkiem. Nie zamierzali brać
na wychowanie nikogo spoza swej rodziny, ale pojawiła się taka potrzeba i nie odmówili. Było to tak: Przemek, mający wtedy 5 lat, był częstym gościem w świetlicy
środowiskowej prowadzonej przy pijarskiej szkole. Znajdował tam opiekę, tak jak
wiele dzieci ubogich rodzin ze śródmieścia
Łowicza. Z powodu długiego pobytu matki w szpitalu dzieci znalazły się bez opieki
formalnej. Zajmująca się pijarską świetlicą Grażyna Miąsik wiedziała, że w pogotowiu opiekuńczym dzieci mogłyby się tylko
zdeprawować, więc poprosiła Agnieszkę,
by wraz z Markiem przyjęli dzieci na 2 tygodnie pod swój dach, do czasu, gdy matka wróci ze szpitala. Pani Grażyna znała

Przemek (z prawej) znalazł u Krajewskich prawdziwy dom.

Jeden z egzemplarzy Naszego Listu z czasów, gdy go redagowała Agnieszka Krajewska.

Przemek i Olek razem.

Agnieszkę ze Szkoły Pijarskiej, a Marek
wspomagał finansowo funkcjonowanie
świetlicy. Zgodzili się, to była wspólna decyzja, choć przed jej podjęciem mąż zadziwił ją swą przenikliwością. - Agnieszko,
miej tę świadomość, że biorąc dzieci choć
na trochę, wiążesz się z nimi na całe życie
- powiedział. - Skąd on to wiedział? - dziwi się do tej pory.
Ale miał rację: Przemek był w ich domu
10 lat. Bo tak się złożyło, że ze szpitala matka nie miała dokąd wrócić, jako że z dotychczas zajmowanego mieszkania została eksmitowana. Więc dzieci były u nich.
Wróciły do matki po 5 miesiącach, gdy ta
dostała mieszkanie zastępcze, ale przed
końcem następnych wakacji Iza przyszła do
„cioci” - jak nazywały Agnieszkę - z prośbą, by ponownie wzięła do siebie Przemka,
bo alkohol zdominował funkcje ich rodziny. Więc kolejna, załatwiana w ekspreso-

do dużego gospodarstwa, które Marek ileś
lat temu kupił i wyprowadził na prostą,
spędzali często wakacje.
- Przemek ma dar Boży nawiązywania
stosunków z ludźmi: potrafi zacząć rozmowę
z każdym - wspomina go „ciocia” Agnieszka. Zawsze chciał być kucharzem, kierowcą,
ewentualnie nauczycielem wf. Teraz miesza
ciasto w irlandzkiej pizzerii, więc jest zadowolony. - Każde z naszych dzieci miało swoje „zagraniczne praktyki”, więc przyszła kolej na niego - mówi Agnieszka.

Sztuka Łowicka
Pomiędzy dwoma zakładami firmy Krajewski - na działce po rodzicach Agnieszki
i na działce po dawnych Zakładach Drobiarskich - mieściła się Spółdzielnia Rękodzieła Ludowego Sztuka Łowicka. Dobrze sławiła Łowicz w minionej epoce, ale
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u progu roku 2000 czasy świetności miała już dawno za sobą. Zdewastowane po
upadku spółdzielni i sprzedaży maszyn
budynki czekały na gospodarza. Krajewscy długo wahali się nad sensem zakupu
budynków w tak złym stanie technicznym, ale zaryzykowali. Tam powstała firma Agnieszki - Zakład Pracy Chronionej
Sztuka Łowicka.
Plany i marzenia były szersze. Nazwa,
którą przejęli po dawnym zakładzie - zobowiązywała. Ale Agnieszka była wtedy
w ciąży z Olkiem i ograniczała swoją aktywność zawodową. Firma szyje swetry
dla służb mundurowych. Pracuje w niej
wiele osób niepełnosprawnych. Jednym
z nich jest, od roku 2004, pan Zygmunt
Majewski. Jest w firmie dozorcą, jednocześnie Krajewscy stworzyli mu w firmie pracownię - bo pan Zygmunt jest
rzeźbiarzem.
Tak o nim pisze sama Agnieszka: - Pomimo kalectwa jest człowiekiem niezwykle
sprawnym fizycznie. Jeździ rowerem, pływa nawet na długie dystanse w otwartym
morzu, no i oczywiście rzeźbi. Ta oczywistość wynika z niniejszego kontekstu, a nie
z sytuacji samego twórcy, który jako młody młynarz stracił w wypadku prawą rękę
i nogę, a sztukę rzeźbiarską opanował
wiele lat później dzięki Warsztatom Terapii Zajęciowej w podłowickiej Parmie.
Godna podziwu jest jego odwaga i upór,
które mu pozwoliły pokonać chorobę. Jest
człowiekiem otwartym, towarzyskim, pełnym optymizmu i humoru. Kiedyś popro-

Agnieszka Krajewska z Zygmuntem Majewskim i jego rzeźbami.
li drukarnia Łowiczanka na Podrzecznej
2. Losy miała podobne. Po prostu upadła. Od kilku lat najłatwiej jest spotkać
Agnieszkę Krajewską właśnie tam, nieopodal katedry. To dawna przedwojen-

na drukarnia Bączkowskiego. Gdy kupowali z Markiem ten budynek, miał to być
kolejny typowo biznesowy zakup, inwestycja w dobrze położoną nieruchomość
w centrum miasta. Ale gdy weszli do środka i przyjrzeli się wyposażeniu, nie zdecydowali się wyrzucać na szmelc maszyn,
a na bruk pracowników. Patrzyli na XIXwieczne maszyny typograficzne z Berlina
i z Wiednia, na bigówki, perforówki, na
gilotynę i prasę z 1882 - lub z 1812 roku,
bo to trudno odczytać, na szuflady z metalowymi czcionkami - i wiedzieli, że są
w muzeum poligrafii, którego nie powinno się niszczyć. - Powiedzieliśmy: spróbujemy - wspomina Agnieszka. Tym bardziej, że klienci nadal przychodzili tam
z zamówieniami.
Z tym, że spróbować postanowiła właściwie sama. Bo mniej więcej w tym czasie jej najmłodszy syn Olek, podczas
jakiejś rozmowy w domu wydał jej polecenie, by podała mu herbatę. Gdy odDrukarnia Agnieszki Krajewskiej przy Podrzecznej to jedyne dziś w Łowiczu miejsce, gdzie można zobaczyć, jak wyglądają tradycyjne metalowe czcionki i jak powiedziała, że mógłby sobie sam przynieść, palnął coś, co ją dotknęło: - To
się je składa w tekst.
siłam pana Zygmunta, aby wyrzeźbił peWśród XIX-wiecznych
likana, herbowego ptaka Łowicza. Temat
maszyn
zaowocował wieloma wersjami. Wszystkie są mi bliskie tak, że szkoda się z nimi
W roku 2006 w skład Sztuki Łowicrozstawać.
kiej weszła dokupiona przez właścicie-

Stworzono mi warunki, abym rzeźbił
Zygmunt Majewski trafił
do Sztuki Łowickiej - zakładu
Agnieszki Krajewskiej - kilka
lat temu. Odwiedzał wcześniej
niemal wszystkie zakłady
pracy chronionej w Łowiczu.
Podczas pierwszej rozmowy
kwalifikacyjnej powiedział,
że pasjonuje go rzeźba.
Miał nadzieję, że w firmie
mającej w nazwie łowicką
sztukę znajdzie się dla niego
miejsce. I tak pracuje
w niej już 5 lat.

O

Zygmuncie Majewskim - rzeźbiarzu, który nie ma prawej ręki, bo
stracił ją w wypadku w młynie, pisaliśmy na naszych łamach kilkakrotnie.
Od wypadku minęło wiele lat, bo było to
w 1981 roku. Stracił w nim zresztą nie
tylko rękę, ale i nogę. Miał wówczas
24 lata. Otrzymał I grupę inwalidzką
i rentę. Rzeźbienie i praca w drewnie pasjonowały go jeszcze przed wypadkiem,
nie miał jednak zbyt wiele czasu na to, aby
szlifować swoje umiejętności. - Jak się

żyje tak normalnie, to nie ma na to czasu.
Dlatego ludzie często realizują swoje pasje dopiero gdy przejdą na emeryturę.
W jego przypadku było inaczej. Po
wypadku, w latach 80. był portierem
w bazie ówczesnego ZPOW przy
ul. Warszawskiej, miał już wówczas trochę czasu, aby rzeźbić w drewnie. Po
zmianach ustrojowych w 1989 roku stracił pracę, 10 lat później trafił do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Parmie.
W warsztatach przebywał 4 lata, pod
okiem instruktorki Liliany KozłowskiejGrzelczak, absolwentki Akademii Sztuk
Pięknych, uczył się rzeźbiarstwa i zorganizowania sobie tej pracy. Wreszcie
w 2004 roku życie zmusiło go do poszukiwania pracy, bo chciał swoim dzieciom
zapewnić lepszy byt.
- Byłem we wszystkich zakładach pracy chronionej prócz Lameli. Krajewscy
podeszli do mnie najbardziej życzliwie
- wspomina pan Zygmunt. Po miesiącu
od pierwszej rozmowy odebrał telefon
ze Sztuki Łowickiej i dowiedział się, że
dostał pracę. Nie tylko pracę - ale i miejsce, w którym mogła powstać pracownia
rzeźbiarska.

- Z lipowego drewna robię pelikany.
Temat zasugerowała szefowa, ale mam
dużo swobody w tej pracy, bo nikt mi nie
narzuca ani formy, ani normy, nikt mnie
nie pogania. Rzeźbię je jako pary i pojedynczo. Nie montuję ich. Każda praca
powstaje z jednego pnia. Nie jestem profesjonalistą, więc nie robię tego szablonowo. Każde dwie prace, na pozór takie
same, różnią się od siebie.
Co się dalej dzieje z tymi rzeźbami?
Twórca wie, że Agnieszka Krajewska je
promuje, wystawiając w różnych miejscach na kiermaszach i pokazach. Nie
sprzedaje ich, lecz często otrzymują je
kontrahenci firmy w formie suweniru.
- Trudno mi się z nimi rozstawać, bo
bardzo lubię te swoje prace. Ale jak ktoś
jest nimi zainteresowany, to trudno mówi rzeźbiarz z uśmiechem. Zaraz też
dodaje, że u swojej szefowej widzi zainteresowanie sztuką ludową tak duże, że
można to nazwać pasją.
Zygmunt Majewski zdaje sobie sprawę, że praca w Sztuce Łowickiej bardzo mu w życiu pomogła, bo pozwala
mu godnie żyć. Jest bardzo zadowolony z tego, że stworzono mu warunki do

tego, aby zarabiał i tworzył.
Wszak robi to, co lubi. Pytany o relacje z szefową mówi,
że traktowany jest godnie
i z szacunkiem. Szefowa
jest serdeczna i życzliwa, choć często osoby
niepełnosprawne nie
zagrzewają w firmie
długo miejsca. Przychodzą do pracy nie
bardzo wiedząc, jak
powinny pracować.
Choć nie wszyscy,
bo są też pracownicy,
którzy pracują od początku jej powstania.
Wiele zależy więc od
samych pracowników, ale ktoś musi im
dać szansę, uwierzyć
im. U Krajewskich
tę szansę można dostać. On ją dostał,
umiał z niej skorzystać i jest za to bardzo wdzięczny.
(mwk)

Zygmunt
Majewski
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kobiety są od usługiwania mężczyznom. W tym momencie zobaczyła, że wyrządza krzywdę dziecku
dając asumpt do takich twierdzeń
i postanowiła być nie tylko dobrą
mamą, ale też aktywną zawodowo. Dziś Olek może mówić, że
mama prowadzi drukarnię.
Bo drukarnia istnieje i niespostrzeżenie się przeobraża. Nadal
wydaje druki akcydensowe, ale już
nie tylko. Przybyło maszyn i sprzętu do składu, w tych dniach montowano ploter do druku wielkoformatowego. Agnieszka Krajewska
daje sobie radę na rynku, choć zaczynając nie wiedziała o poligrafii
nic - chyba, że tyle, co się nauczyła łamiąc Nasz List. Ale czytała,
uczyła się i efekty są. Nie zamierza
przy tym likwidować starych maszyn - bo są klienci, którym druk
offsetowy i cyfrowy nie wystarcza,
którzy doceniają niepowtarzalność
klasycznej typografii. Nadal mają
pracę u niej dwaj zecerzy - jedyni
w Łowiczu, którzy potrafią jeszcze
składać tekst w metalu, nadal działa historyczna introligatornia.
W przyszłości, po koniecznym
remoncie budynku, Agnieszka
Krajewska zamierza nie tylko nadal korzystać ze starych maszyn,
ale stworzyć z nich ekspozycję,
którą turyści będą mogli zwiedzać
i naocznie przekonać się, jak takie
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maszyny pracują. Już dziś zresztą nie wyrzuci nikogo, kto poprosi, czy mógłby się przyjrzeć pracy. Najchętniej opowiedziałaby
o wszystkim sama, ale nie zawsze
jest na to czas. Kogo to szczególnie interesuje, podsunie mu wydaną przez siebie broszurę o historii
tej drukarni, spisaną przez Józefa
Werwickiego, długoletniego pracownika drukarni.

Kalendarze idą
w świat
W drukarni przy Podrzecznej
powstają od 4 lat kalendarze z pracami znanych właścicielce artystów malarzy, zwykle związanych
z Łowiczem. W roku 2005 wydała kalendarz z obrazami Andrzeja
Biernackiego, w roku 2006 - Juliusza Rogowskiego-Tylman, w 2008
Stefana Rybiego, w 2009 Waleriana Warchałowskiego, na rok bieżący przygotowała prace Agnieszki
Kopczyńskiej. Większość z nich
rozchodzi się jako gadżety reklamowe firmy, od niedawna część
trafia na wolny rynek. Dla autora prac to niewątpliwie reklama,
bo kalendarze rozchodzą się szeroko. W tym roku zdecydowała się
też wydać kalendarze z motywami typowo łowickimi. Tego nigdy
za dużo - twierdzi.

Łowickie kalendarze niejedną mają postać
- Uważam, że kalendarzy
związanych z ziemią łowicką
jest za mało - mówi właścicielka drukarni Sztuka Łowicka
Agnieszka Krajewska. - Dlatego to dobrze, że zarówno
powiat, jak i nasza drukarnia
wydają takie kalendarze, choć
na pewno przydałoby się ich
więcej na naszym lokalnym
wydawniczym rynku.

J

ej zdaniem bogactwo łowickiej kultury jest tak wielkie, że
można z niego czerpać do woli.
Choć w tym roku temat do jakiego
sięgnęła Krajewska i powiatowe
centrum promocji jest teoretycznie ten sam - łowicka wycinanka,
to sposób jego ukazania jest już
inny. Pracownicy powiatu sięgnęli
bo wycinanki historyczne, w bardziej stonowanej kolorystyce, które
należą do zbiorów Muzeum w Łowiczu. Z kolei Krajewska sięgnęła
po wycinanki autorstwa współczesnej twórczyni ludowej Wiesławy
Wojdy. Na kartach jej kalendarza
w każdym miesiącu inna wycinanka znajduje się na inne kartce
pocztowej, na której widnieje również czarno-białe zdjęcie łowickich
zabytków. - Prace nad kalenda-

rzem rozpoczęły się na jesieni - mówi Krajewska. - Najpierw chcieliśmy umieścić
same wycinanki. Jednak zauważyliśmy, że oglądając go
w takiej postaci, w naszej
pamięci pozostaje ten sam
kogucik. Bo choć oko rejestruje różne detale, to nasza
pamięć jest zawodna. Dlatego zaczęto się zastanawiać
w jaki sposób je odróżnić.
Joanna Kołodyńska, grafik Kalendarz Łowicki na 2010 rok.
Sztuki Łowickiej, wpadła na po- 2010 do lutego 2011. Kalendarz
mysł umieszczenia ich na różnych wydany jest w dwóch formatach A4
elementach jak np. kartka poczto- i A3. Cena jednego z nich to koszt
wa. - Bardzo spodobał mi się po- rzędu kilkunastu złotych.
mysł z kartką i tak w końcu zostało
W tym roku Sztuka łowicka
- mówi Krajewska.
wydała oprócz tego jeszcze dwa
Podkreśla, że kalendarz druko- kalendarze w formacie A3, oba
wany przez jej zakład jest wyjątko- prezentujące twórczość regionalwy. Dlaczego? Ponieważ nie musi nej malarki Agnieszki Kopczyńrozpoczynać się od stycznia. Jest skiej. Jeden przedstawia cykl polon bowiem wydawany na bieżąco skich wierzb w różnej kolorystyce
w zależności od zapotrzebowania. i oświetleniu, drugi - łąki również
Jest zapisany w komputerze, dzię- w wielu ujęciach. - Jestem urzeczoki czemu miesiące można również na oboma tematami ukazywanymi
dopasować od okoliczności. Tym w twórczości Kopczyńskiej - przysamym jeśli ktoś przypomni sobie, znaje Krajewska. - Dlatego nie może chciałby mieć kalendarz, a będzie głam się zdecydować na pokazanie
już miesiąc marzec, może przyjść tylko jednego z nich. Stąd pomysł na
do Sztuki łowickiej i zamówić ka- wydrukowanie dwóch wersji kalenlendarz na 12 miesięcy od marca darza z pracami Kopczyńskiej.

Drukarnia na Podrzecznej - małe muzeum poligrafii. Obok Agnieszki Krajewskiej przy maszynach Roman Anckiewicz (u góry) i Krzysztof Czechowski (u dołu).

Już w przyszłym roku
Krajewska planuje wydać album o Łowiczu.
Zdjęcia ma wykonać
profesjonalny fotograf,
a tekst ma napisać Walerian Warchałowski.
Krajewska zaznacza,
że oprócz opisów zabytków Łowicza czy
historii miasta, w albumie mają się również znaleźć opisy jak
te miejsca wyglądają obecnie, kto
nimi zarządza, co się w nich obecnie dzieje. Tak by ukazać, że Łowicz żyje, a jego życie społeczno
- kulturalne również wpływa na
obraz miasta.
Krajewska chce również w najbliższym czasie wydać reprint
książki Anieli Chmielińskiej „Księżacy”z początków XX wieku, który jest pierwszą monografią o zwyczajach i łowickiej sztuce ludowej
. - To właśnie ona po raz pierwszy zawarła w jednej pracy całą
esencję łowickiej kultury ludowej mówi. - Nie możemy sobie pozwolić na to, by tak cenna książka dla
naszego regionu nie była dostępna
w sprzedaży.
(jr)
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Warto przy tym wspomnieć, że przed kilkoma laty Krajewscy wydali tomik poezji
Ziemowita Skibińskiego, a także jego autorstwa „Zwierciadło śródziemno morza”
- rozmowę z Zygmuntem Kubiakiem, rodzaj suplementu do współsfinansowanego przez nich wydania „Mitologii Greków
i Rzymian” tegoż autora.

Rok 2009: folklor
Nieunikniony remont zabytkowej kamienicy będzie kazał kiedyś rozwiązać
dylemat, jak mimo koniecznych zmian,
zachować niezwykły klimat sklepu z ludowym rękodziełem, który od kilku miesięcy
istnieje w sieni drukarni. To kolejna sprawa, której nie zamierzała na swe barki brać,
a która sama do niej przyszła i od której nie
odwróciła się plecami. Sprawa nazywa się
Mariusz Sekuła. Odważny młody człowiek,
który wziął kredyt dla bezrobotnych i postanowił otworzyć sklep z ludowizną, którą
kocha i na której się zna. Zaczynał w Galerii Łowickiej, ale wolał na Starym Rynku. Tam wynajął pomieszczenia w jednej
z kamieniczek kurii.
Agnieszka od samego początku istnienia tego sklepu zachodziła często do niego, kupowała sporo upominków łowickich
dla rodziny. Widziała, że Sekuła zna się
na rzeczy, że wie wszystko o wełniakach,
wycinankach, o tym wszystkim, co łowickie. - Cieszyliśmy się, że jest takie miejsce wspomina. Gdy czynsz stawał się dla właściciela nie do uniesienia, zaproponowała
mu przeniesienie sklepu pod jej dach, konkretnie do sieni drukarni. To dawało mu
szansę na przetrwanie, a i do drukarni mogli trafić nowi klienci.
Sekuła urządził sień na modłę łowickiej
chałupy, z podłogi zdarto kolejne warstwy
gumoleum, by odsłonić gołe deski, ściany
pomalował na niebiesko. Miejsce zyskało
swój klimat, zaglądali tu turyści i łowiczanie chcący kupić upominki. Na podwórzu
Sekuła urządzał pokazy garncarstwa i malowania na desce, tam malował Wojciech
Kutkowski. Na piętrze zorganizował dwie
wystawy malarstwa: właśnie Kutkowskiego i Agnieszki Kopczyńskiej.
Pomoc nie uratowała sklepu Sekuły.
Według Agnieszki zabił go uruchomiony
przy katedralnej dzwonnicy przez Wydział
Promocji Urzędu Miejskiego sezonowy
punkt informacji turystycznej. Wcześniej,
w sezonie wiosennym, do sklepu trafiała dziennie co najmniej jedna wycieczka,
a każde dziecko zostawiało w sklepie przynajmniej 5 zł na łowickie krówki. Odkąd
przed ratuszem stanęła, budząca zresztą
estetyczne kontrowersje, drewniana chata
IT, to się skończyło. Sekuła zamknął sklep
we wrześniu.
- Nie krytykuję tego, że jest punkt informacji turystycznej, sprzedający także gadżety - mówi Krajewska. - Krytykowałam
z punktu widzenia Mariusza: były bezrobotny, rozwinął fajny sklep, a przez konkurencję IT musiał to zamknąć. Ja natomiast się
takiej konkurencji nie boję.
To ostatnie zdanie niech nie dziwi:
Agnieszka Krajewska nie zamknęła bowiem sklepu po Sekule, lecz od października zaczęła go dalej prowadzić, już na
własny rachunek. - Na razie nie muszę nikogo zatrudniać do obsługi, starczy personel drukarni. Otwarte jest od 7 rano do 18,
mimo zimy czasem ktoś wpadnie i powie:
Jak dobrze, że was znalazłem.
Ma kontakty z szeregiem twórców ludowych, ma w firmie dobre szwaczki, ma
ludzi, którzy obecnie naprawiają wełniaki.
Będzie je w swoim sklepie nie tylko sprzedawać, ma też pomysł na ich wypożyczanie na różne okazje. Będzie tam też można
przyjść, obejrzeć, dotknąć, przymierzyć. To
miejsce ma żyć.
- Latem będzie nas bardziej widać - zapowiada. - Jestem przekonana, że takie miejsce jest potrzebne Łowiczowi.
Czy trzeba dodawać, że Łowiczowi potrzebni są tacy ludzie jak Agnieszka Krajewska, Łowiczanka Roku 2009?
Wojciech Waligórski

Chciała uratować
sklep z łowicką duszą
Łowicki folklor Agnieszka Krajewska promowała nie tylko poprzez wsparcie udzielane rodzimym twórcom. W minionym
właśnie roku udało jej się przedłużyć żywot sklepu z łowickimi wyrobami i stworzyć możliwość galerii
na strychu. Zaprosiła właścicieli
sklepu do należących do niej pomieszczeń drukarni przy ul. Podrzecznej za przystępną cenę.

C

dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej
dla osób bezrobotnych. Sklep z wyrobami
sztuki ludowej był jego pomysłem na życie. - Startowaliśmy jednak praktycznie już
po sezonie. Liczyliśmy się z tym, że może
nam się nie udać przed zimą - opowiada
Mariusz Sekuła, łowiczanin z urodzenia
i zamiłowania. W sklepie były nie tylko
produkty do kupienia dostarczane przez
kilku twórców ludowych, jak i malarzy
z Łowicza i okolic, ale również bogata Praca nad strojami w sali nad drukarnią. Na ścianach obrazy - plon letnich
ekspozycja. Ściany zdobiły obrazy, stroje wystaw.

hodzi tu o sklep Iwony i Marcina Sekułów, który ostatnio znajdował się
przy ul. Podrzecznej w Łowiczu.
Rozpoczynali oni działalność na niewielkim stoisku pod schodami w Galerii
Łowickiej, następnie przez kilka miesięcy byli przy księgarni diecezjalnej, skąd
przenieśli się do drukarni przy ul. Podrzecznej. - Można powiedzieć, że staliśmy już na skraju bankructwa. Uratowała nas pani Agnieszka Krajewska, która
była naszą pierwszą i stałą klientką, ponadto jest miłośniczką sztuki ludowej opowiada Sekuła.
Dwa początkowo zajmowane przez
sklep pomieszczenia były dla nich za
małe, nie mogli wystawić mebli, obrazów. Stało się to możliwe dopiero w pomieszczeniach drukarni prowadzonej
przez Agnieszkę Krajewską. Oprócz wynajmowanej powierzchni na sklep, właścicielka drukarni użyczyła Sekułom, na
próbę, pomieszczenia na piętrze, gdzie
chcieli oni stworzyć galerię malarstwa
i sztuki dostępną dla każdego.
Agnieszka Krajewska w sklepie w sieni drukarni.
Sekułowie uruchomili sklep z wyrobami sztuki ludowej i pamiątkami z Łowi- łowickie, hafty, wycinanki, skrzynie lu- ściciele połączyli bowiem sztukę ludową
cza na początku września ubiegłego roku, dowe, szafy, stoliki i wiele innych. Wła- z renowacją starych mebli. Były u nich
całe ich zestawy, np. sypialnie, bądź poszczególne elementy. Możliwa jest przeróbka starych maszyn według indywidualnego zamówienia klienta, we współpracy
z kowalem.
Marcin Sekuła miał na swoim koncie
renowację kilkunastu starych i w większości bardzo zniszczonych skrzyń łowickich. Odtwarzał je z użyciem starych desek
i zachowując oryginalne wzory łowickie
na wiekach i ścianach skrzyń. Większość
z nich trafić miała właśnie na stałą ekspozycję na piętro. Chciał tam stworzyć miejsce dla lokalnych twórców, którzy nie mają
gdzie eksponować swoich prac. Tutaj od
razu można było je kupić. Odbyły się wystawy malarstwa Wojtka Kutkowskiego
oraz Agnieszki Kopczyńskiej.
Sklep był czynny siedem dni w tygodniu, aby z jego oferty skorzystać mogli
także weekendowi turyści, których jest
Ludowe stroje do wypożyczalni naprawia p.Wiera Kudelska.

w Łowiczu najwięcej. Nie przetrwał jednak najważniejszej próby czasu. Nie zdążył wpisać się na stałe w łowicki krajobraz, potem przyszły miesiące zimowe,
a gdy nadeszło lato 2009 pojawiła się konkurencja w postaci łowickiej chaty z gadżetami, ustawionej przed dzwonnicą katedralną przez Urząd Miejski. Większość
wycieczek zadowalała się już wówczas
tym, co można dostać tam.
Właściciele nie byli w stanie utrzymywać nierentownej działalności, z założenia
mieli na niej zarobić na utrzymanie rodziny. Tym bardziej, że obydwoje byli w nią
zaangażowani. - Nie poddam się tak łatwo.
Już nie z takim rozmachem, ale być może
wrócę do tej działalności w sezonie turystycznym. Obecnie musiałem iść do pracy
etatowej - deklaruje Sekuła.
Agnieszka Krajewska nie zlikwidowała zresztą u siebie sklepu, który on zaczął.
Uważa, że takie miejsce się Łowiczowi
należy.
(eb)
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Kto mi wytłumaczy?
Dziwnym miastem jest Łowicz.
Dzieją się w nim takie rzeczy, które rozumem trudno objąć. Nie rozumiem pewnych zjawisk, nie rozumiem tych, którzy próbują mi je
wyjaśnić! Nie uważam się za osobnika wszechwiedzącego. Nie uważam się też za przysłowiowego „tępaka”, ale nieraz mam odczucie, że
ktoś “„ępaka” ze mnie (i to nie tylko)
próbuje zrobić! Oto przykład!
W miesiącu październiku ub.
roku pisałem w „Nowym Łowiczaninie” o swoich wątpliwościach
dotyczących kosztów budowy
1600 m2 parkingu przy ulicach Powstańców 1863 r. i Katarzynów
w Łowiczu. Nadal uważam, że
ten parking wybudowano bardzo,
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bardzo drogo! Jeden m2 jego powierzchni kosztował budżet miasta
ponad 210 zł. Jego budowę „ratusz”
zlecił Zakładowi Usług Komunalnych w Łowiczu z pominięciem
procedury przetargowej. Z przeprowadzonej przeze mnie sondy wśród
łowickich wykonawców prac brukarskich wynikało, że w ich wykonaniu koszt jednego m2 tego parkingu zamknąłby się w kwocie od
140 do 160 zł Dawało to dla miasta oszczędności rzędu 80 tys. zł.
Z moimi wyliczeniami nie zgodził
się pan K. J. Kaliński - burmistrz Łowicza. W swojej odpowiedzi był On
uprzejmy mi wyjaśnić, że na parkingu realizowane były dwa zadania.
Pierwsze, to budowa kanalizacji deszczowej, a drugie to budowa parkingu. Wg pana burmistrza roboty wykonywane są tanio i są przykładem
dobrego gospodarowania środkami
publicznymi. Przy okazji pochwalił też mnie pan burmistrz, że to dobrze świadczy o mnie, że się sprawami miasta jako jego mieszkaniec
interesuję.
Wszystko niby jest OK! Aż tu
niespodziewanie czytam w „Nowym Łowiczaninie” z dn. 30 grudnia 2009 r., że w wyniku wygrania
przetargu Budomix zbuduje par-

king przed nowym budynkiem starostwa w Łowiczu. 1400 m2 jego
powierzchni WRAZ Z ODWODNIENIEM (czyli kanalizacją deszczową) kosztować będzie powiat
165 tys. zł. Jeden metr2 tego parkingu kosztować będzie ok. 118 zł!
Zaskoczenie ogromne! 92 zł taniej
niż przy ul. Powstańców - Katarzynów. Kto mi wytłumaczy dlaczego
starostwo ogłosiło przetarg na budowę parkingu, a ratusz nie???
To pytanie ma wyjątkowy smaczek w zestawieniu z Zarządzeniem
Nr 272/2007 Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 27 czerwca 2007 roku
w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 14.000 euro. W załączniku Nr 1
do tego zarządzenia burmistrz zobowiązuje podległe sobie jednostki do przeprowadzania przetargów
w formie zapytania o cenę przy jednorazowym zakupie przedmiotów,
usług lub robót budowlanych o wartości brutto powyżej 300 zł. Parking
przy ul Powstańców - Katarzynów
kosztował 340 tys zł. Żadnej formy przetargu na jego wykonanie nie
było! Kto mi wytłumaczy dlaczego
burmistrz Łowicza nie przestrzega
zasad zamówień publicznych, które
sam ustala?
Andrzej Płacheta

Green Steel przestanie kurzyć
Włoska firma, która od prawie 4 lat funkcjonuje w Mrodze w gminie Bielawy, sprawia
przez ostatnie pół roku uciążliwości sąsiadowi - a ten o pomoc poprosił wójta gminy Bielawy Sylwestra Kubińskiego.

Z

abudowania mieszkaniowe
dzieli od magazynów firmy
produkującej wełnę metalową
zaledwie 100 m. Jest to jedyny sąsiad zakładu. Problemy polegają na
nadmiernym pyleniu, a pojawiły się
po ubiegłorocznym wybuchu w firmie, o którym pisaliśmy na łamach

NŁ. Przypomnijmy, że w czerwcu
2009 roku doszło do wybuchu pyłu
technologicznego. W wyniku wypadku ucierpiał 27-letni pracownik
firmy mieszkający w powiecie kutnowskim. Pracownik doznał urazu
rąk i pleców. Częściowo zniszczyły się dwa przylegające do siebie
pomieszczenia. Do wybuchu mieszaniny pyłu z powietrzem doszło
z nieustalonych dotąd przyczyn.
Pył ten jest w zakładzie wykorzystywany do produkcji klocków hamulcowych.
Po rozmowach wójta z prezesem
firmy Marco Spreafico, ten ostatni

zapewnia, że nowoczesne filtry pyłowe na kominach zostaną zamontowane w ciągu najbliższych trzech
miesięcy. Taki czas potrzebny jest
na realizację zamówienia. Firma
zatrudnia obecnie około 40 osób,
z czego 30 to mieszkańcy gminy
Bielawy. Jest jednym z większych
zakładów w gminie, a planowana
jest jego rozbudowa.
Druga hala miała być uruchamiana jeszcze przed kryzysem, a odstąpiono od niej tylko ze względu na
niekorzystną międzynarodową koniunkturę finansową.
(eb)
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zostaną w pamięci nie tylko najbliższych

Jan Ziółek (1931-2009)

an Ziółek urodził się 29 lipca 1931 w Złakowie Borowym w gminie Zduny, zmarł
J5 września
2009 roku po ciężkiej chorobie

skich i honorowych na okres 3 lat, orzeczono wobec niego całkowitą konfiskatę mienia.
Część wyroku odsiedział w więzieniach UB
w Lublinie. Zostanie w pamięci nie tylko w Łodzi i Centralnym Więzieniu w Sieradzu.
najbliższych jako polski historyk specjali- Będąc w więzieniu pracował przymusowo
zujący się w historii powszechnej i historii wkopalniwęglakamiennegoim.Dymitrowaw
Polski XIX wieku. Był profesorem zwyczajnym, emerytowanym już pracownikiem
Instytutu Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, długoletnim kierownikiem
II Katedry Historii Nowożytnej, wybitnym
badaczem polskiego ruchu niepodległościowego w XIX i XX wieku. Msza święta żałobna w jego intencji została odprawiona
9 września w Kościele Akademickim KUL.
Po mszy na cmentarzu przy ul. Unickiej w
Lublinie odbyły się uroczystości pogrzebowe, którym przewodniczył abp Stanisław Wielgus.
Dzieciństwo i młodość Jan Ziółek spędzał w domu rodzinnym w Złakowie Borowym. Jego edukację przerwała w młodym wieku wojna, potem była ona znacznie
utrudniona podczas okupacji. Po wejściu Bytomiu.Wolnośćodzyskałwmaju 1955 roku.
W 1956 roku podjął studia na kierunku
do Łowicza wojsk sowieckich, kiedy sytuacja nieco ustabilizowała się, rozpoczął na- historia na Wydziale Humanistycznym Kaukę w Liceum Pedagogicznym w Łowiczu. tolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Była
Już jako młody uczeń podjął jednak dzia- to jedyna szkoła wyższa, która mogła go
łalność konspiracyjną, gdyż system war- przyjąć z uwagi na skazanie go przez włatości wyniesiony z domu w Złakowie nie dzę komunistyczną. Wybrał historię, poniebył tożsamy z wartościami narzucanymi w waż interesowały go polskie powstania i dątoku edukacji szkolnej. Nadmienić należy, żenia niepodległościowe. Studia ukończył
że jego pradziadek był uczestnikiem po- w 1961 roku. Pracę magisterską napisał
wstania styczniowego, a ojciec brał udział w w Katedrze Metodologii i Nauk Pomocniwojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku. czych Historii, kierowanej przez prof. ZygW domu w Złakowie kultywowano trady- munta Sułowskiego. Po skończeniu studiów
założył rodzinę i na stałe osiadł w Lublinie.
cje niepodległościowe.
Po zdaniu matury w 1951 roku Jan Zió- W 1961 roku został zatrudniony jako nałek pracował jako nauczyciel w podłowic- uczyciel kontraktowy w dwóch lubelskich
kich szkołach. Ciągle prowadził działalność szkołach podstawowych. Nadal jednak
konspiracyjną, za którą został 1 lutego 1952 był prześladowany przez władze komuniroku aresztowany przez Urząd Bezpieczeń- styczne i negatywna weryfikacja Komitestwa. Przebywał w areszcie śledczym do tu Wojewódzkiego PZPR zadecydowała
20 lutego 1952 roku. W tym czasie, 18 lutego o zwolnieniu go z pracy. Pracę straciła wte1952 roku, został skazany aż na 9 lat więzie- dy również jego żona.
Zatrudnienie znalazł na KUL. W 1962
nia przez Rejonowy Sąd Wojskowy w Łodzi
za przynależność do „organizacji zmierzają- roku rozpoczął pracę jako kierownik Dziecej do obalenia siłą władzy ludowej i ustroju kanatu Wydziału Teologicznego i Wydziakomunistycznego”. Ponadto wyrokiem te- łu Prawa Kanonicznego KUL. W tym czagoż sądu został pozbawiony praw obywatel- sie przygotowywał rozprawę doktorską na

Uniwersytecie Warszawskim. Pracę doktorską „Mobilizacja sił zbrojnych na lewobrzeżu Wisły w czasie powstania listopadowego” obronił w 1968 roku. W
1969 roku rozpoczął karierę naukowodydaktyczną jako starszy asystent II Katedry Historii Nowożytnej KUL. W 1979
r. uzyskał stopień dra hab. nauk humanistycznych. Wiosną 1981 roku otrzymał nominację na docenta. W latach 1981-1987
był prodziekanem Wydziału Nauk Humanistycznych KUL.
Gdy w listopadzie 1981 studenci KUL
przystąpili do strajku okupacyjnego, prodziekan Jan Ziółek wielokrotnie interweniował u władz w sprawie internowanych
studentów, podpisywał poręczenia, a nawet
wpłacał za studentów grzywny.
W 1984 roku został powołany na stanowisko kierownika II Katedry Historii Nowożytnej KUL. W roku 1988 otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego KUL, a w 1992 r. tytuł
naukowy profesora zwyczajnego.
Dorobek naukowy profesora Ziółka to
ponad 220 pozycji, w tym 9 książkowych.
Wypromował 110 magistrów i 12 doktorów. Zrecenzował 252 prace magisterskie
i 21 doktorskich. Napisał także 4 recenzje
profesorskie.
Był wielokrotnie odznaczany, m.in.
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia
Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem
Pro Memoria, Medalem Komisji Edukacji
Narodowej, Krzyżem Więźnia Politycznego, Kombatanckim Krzyżem Zasługi oraz
Srebrną Honorową Odznaką „Zasłużonemu dla Lublina”. Był też m.in. członkiem
wielu towarzystw naukowych, komisji historycznych, w tym komisji Polskiej Akademii Nauk oraz prezesem Fundacji KUL
im. Anieli Potulickiej.
Był też organizatorem i współorganizatorem wielu konferencji i sympozjów naukowych, w tym poświęconych problematyce
powstania kościuszkowskiego, listopadowego i Konstytucji 3 Maja. Brał również
udział i wygłaszał referaty podczas krajowych i zagranicznych konferencji naukowych. Zmarł po ciężkiej chorobie.
(mak)

Lodowiska oblegane przez łyżwiarzy
Codziennie kilkudziesięciu łyżwiarzy korzysta z lodowiska, które powstało na asfaltowym boisku przy
Szkole Podstawowej nr 2 w Łowiczu. O taflę dbają pracownicy szkoły. Jest ona co najmniej dwa razy
dziennie odśnieżana, a późnym wieczorem wylewana jest nowa, cienka
warstwa wody.

P

rzy intensywnych opadach śniegu tafla jest odśnieżana częściej, nie zawsze
jednak pracownicy szkoły nadążają
z odśnieżaniem. Lodowisko jest oświetlone, może nie idealnie, ale wystarczająco.
Latarnie są wyłączane dopiero w momencie prowadzenia konserwacji tafli. Jest to
też znak dla osób korzystających z lodowi-

ska, że chwilowo z niego nie można korzystać. - Codziennie płyta jest polewana przez
prawie dwie godziny. Robimy to po to, żeby
lodowisko było trwałe i w miarę równe - na
tyle, na ile pozwalają nierówności płyty asfaltowej - dowiedzieliśmy się w szkole.
Z lodowiska korzystają nie tylko dzieci
i młodzież - chociaż tych jest najwięcej. Regularnie można na lodowisku przy „Dwójce” spotkać kilku dorosłych mieszkańców
Łowicza. - Przychodzę, bo jest blisko i trzeba się trochę poruszać przed snem, żeby sadełkiem nie zarosnąć. Wiem, że lodowisko
jest też w Domaniewicach, ale tam to byłaby już wyprawa... - powiedział nam jeden
z mieszkańców osiedla Dąbrowskiego.
Wstęp na taflę jest bezpłatny, szkoda tylko,
że na miejscu nie można wypożyczyć łyżew.

Kilkanaście osób korzystało po południu 4 stycznia z rekreacji na odkrytym lodowisku przy Gimnazjum
w Domaniewicach. Fala mrozu, która nadeszła po przedświątecznych roztopach,
pozwoliła ponownie uruchomić odkryte
lodowisko na kilka dni przed Sylwestrem.
Ślizgawka powstaje po zalaniu asfaltowego boiska wodą z hydrantu. Jej organizacją
od lat zajmuje się nauczyciel wf i trener
szkolnych łyżwiarzy Mieczysław Szymajda. Mówi, że przy porządnym mrozie na
przygotowanie lodowiska wystarczy jedna
noc. Wodę wylewa się zwykle 4 warstwami, czekając aż każda kolejna zamarznie.
Jeśli pada śnieg - pan Mieczysław chwyta za łopatę i odśnieża taflę.
W godzinach zajęć szkolnych, czyli do
15.00 z tafli korzystają, w ramach zajęć wychowania fizycznego, uczniowie domaniewickiej podstawówki i gimnazjum, a po południu i wieczorem - wszyscy chętni. Obok
lodowiska funkcjonuje wypożyczalnia łyżew. Dorośli za parę płacą 5 zł, uczniowie
- 2 zł. Jeśli mróz trzyma, to w dni powszednie lodowisko jest otwarte nawet do godz.
21, a w weekendy do 22 - 23.
Warto zabrać ze sobą termos z gorącą
herbatą, bo na miejscu nie ma możliwości,
by kupić coś ciepłego. Jednak ten drobny brak nie ma wpływu na zadowolenie:
w Domaniewicach jeździ się znakomicie wiem, bo wypróbowałam!
Elżbieta Woldan-Romanowicz
z Domaniewic,
Marcin Kucharski z Łowicza

odeszli od nas (24.12. - 4.01.2010 r.)
24 grudnia: Eugenia Rutkowska, l.80, Bielawy; 26 grudnia: Janina
Śliwińska, l.84, Skierniewice; Dariusz Wojciechowski, l.25, Łowicz; Michał
Pawliczak, l.18, Głowno. 27 grudnia: Bolesława Kwestarz l.81; Henryk Jarosiński, l.80,
Jamno. 29 grudnia: Tadeusz Milczarek, l.76, Krępa. 30 grudnia: Edmund Żak, l.71,
Bielawy. 31 grudnia: Zofia Lotka, l.81, Głowno; Władysław Błaszczyk, l.82, Brzozów;
Krzysztof Biernacki, l.44; Kazimiera Buczyńska, l.84. 1 stycznia: Stanisław Dratkiewicz,
l.74, Antoniew. 3 stycznia: Wojciech Malinowski, l.69, Głowno; Jan Bieguszewski, l.84;
Mirosława Gromadzka, l.86; Józef Dębowski, l.92, Feliksa Gajewska, l.102. 4 stycznia:
Janina Siejka, l.83.

Plan wizyt duszpasterskich
Parafia katedralna:
§ 7 stycznia o godz. 10.00 księża z łowickiej katedry udadzą się do Niedźwiady
- Wujnów, a popołudniu o godz. 16.00 do
mieszkańców ulicy Konopnickiej i do parafian z bloków nr 8, 9 i 10.
§ 8 stycznia od godz. 10.00 rozpocznie się
kolęda w Mariance, a popołudniu o godz.
16.00 u mieszkańców bloków przy ulicy
Bolimowskiej 14/18 A oraz 14/18 B.
§ 9 stycznia od godz. 10.00 duszpasterze udadzą się z kolędą do mieszkańców
ulicy Bolimowskiej, Wschodniej, Kresowej i Filtrowej.
Parafia Świętego Ducha:
§ 7 stycznia od godz. 9.30 - Dąbkowice Dolne (pozostała część - dwóch kapłanów), od godz. 16.00 os. Dąbrowskiego
bl. nr 6, 7, 9 (trzech kapłanów), od godz.
17.00 os. Dąbrowskiego bl. nr 8 (jeden kapłan), od godz. 19.00 os. Dąbrowskiego bl.
nr 28 (1 kapłan).
§ 8 stycznia od godz. 9.30 - Pilaszków
(bez „Palestyny”, trzech kapłanów), od
godz. 16.00 os. Dąbrowskiego bl. nr 10, 11,
12 (trzech kapłanów), bl. nr 16 (dwóch kapłanów, jeden z przerwą na mszę św).
§ 9 stycznia od godz. 9.00 - Otolice
(4 kapłanów), ul. Łąkowa i Wiosenna na os.
Górki (jeden kapłan).
§ 11 stycznia od godz. 9.30 - Pilaszków
- „Palestyna” (dwóch kapłanów), od godz.
16.00 os. Dąbrowskiego bl. nr 1, 2 i 3 (trzech
kapłanów), od godz. 19.00. ul. Asnyka i ul.
Piaskowa (1 kapłan).
§ 12 stycznia od godz. 16.00 - os. Dąbrowskiego bl. nr 4, 5 i 13 (trzech kapła-

nów), od godz. 19.00 os. Dąbrowskiego bl.
nr 15 (jeden kapłan).
§ 13 stycznia od godz. 16.00 - os. Noakowskiego bl. nr 1 (dwóch kapłanów), os.
Dąbrowskiego bl. nr 17 (jeden kapłan), od.
godz. 19.00 - ul. Żwirowa oraz domy przy
ul. Mickiewicza, pomiędzy ul. Żwirową
a ul. Piaskową (jeden kapłan).
Parafia Chrystusa Dobrego Pasterza:
§ 7 stycznia godz. 15.00 - os. Bratkowice nr 32, 33, 34;
§ 8 stycznia godz. 15.00 - os. Bratkowice nr 29, 30, 31;
§ 9 stycznia godz. 14.00 - os. Bratkowice nr 24, 27, 28;
§ 11 stycznia godz. 15.00 - os. Bratkowice nr 21, 22, 23;
§ 12 stycznia godz. 15.00 - os. Bratkowice nr 18, 19, 20;
§ 13 stycznia godz. 15.00 - os. Bratkowice nr 14, 15, 16, od godz. 18.00 - os. Bratkowice nr 17.
Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy:
§ 7 stycznia godz. 15.00 - ul. Strzelecka
od nr 31 do nr 61;
§ 8 stycznia godz. 15.00 - ul. Legionów,
od godz 18:00 - Armii Krajowej 43 G;
§ 9 stycznia godz. 9.30 - ul. Dolna (2
księży);
§ 11 stycznia godz. 15.00 - Lipowa, od
godz. 18.00 - Armii Krajowej 43 N - klatka I;
§ 12 stycznia godz. 15.00 - Armii Krajowej 43 M, od godz 18.00 - Armii Krajowej
43 N - klatka II;
§ 13 stycznia godz. 15.00 - ul. Grunwaldzka, od godz. 18.00 - ul. Dębowa.

Oni zagrażają naszemu życiu
W okresie od 28 grudnia ubiegłego
roku policjanci z Komendy Powiatowej
Policji w Łowiczu zatrzymali następujących nietrzeźwych kierowców
i rowerzystów. Wszyscy oni zostali bądź
zostaną ukarani przez Sąd Rejonowy
w Łowiczu.
§ 28 grudnia w samo południe w Teresewie w gminie Kiernozia nietrzeźwy 52-letni
mieszkaniec tej miejscowości jechał rowerem (0,65 mg/dm3 alkoholu).
§ 29 grudnia o godzinie 10.15 w Bełchowie w gminie Nieborów nietrzeźwy 40-letni
mieszkaniec tej miejscowości prowadził
samochód osobowy marki Opel Astra (0,35
mg/dm3 alkoholu).
§ 29 grudnia o godzinie 13.40 w Złakowie Borowym w gminie Zduny nietrzeźwy
63-letni mieszkaniec Kiernozi jechał rowerem (0,29 mg/dm3 alkoholu).
§ 29 grudnia o godzinie 14.10 w Otolicach w gminie Łowicz nietrzeźwy 25-letni
mieszkaniec Łowicza jechał rowerem (1,08
mg/dm3 alkoholu).

§ 3 stycznia o godzinie 20.55 w Piaskach
w gminie Nieborów nietrzeźwy 49-letni
mieszkaniec Nieborowa jechał rowerem
(1,19 mg/dm3 alkoholu).
§ 3 stycznia o godzinie 23.15 na ulicy Armii Krajowej w Łowiczu nietrzeźwy 52-letni
mieszkaniec Łowicza prowadził samochód
osobowy marki Volkswagen Golf (0,82 mg/
dm3 alkoholu).
§ 4 stycznia o godzinie 15.00 w Reczycach w gminie Domaniewice 55-letni
mieszkaniec gminy Łyszkowice jechał
rowerem, pomimo orzeczonego wobec
niego i prawomocnego wyroku sądowego
zakazującego mu prowadzenie wszelkich
pojazdów w ruchu lądowym. Tym razem
mężczyzna był trzeźwy.
§ 5 stycznia o godzinie 16.55 w Rogóźnie
w gminie Domaniewice nietrzeźwy 48-letni
mieszkaniec tej miejscowości jechał rowerem (1,08 mg/dm3 alkoholu). Ponadto nie
zastosował się do prawomocnego zakazu
prowadzenia wszelkich pojazdów, który
orzekł Sąd Rejonowy w Łowiczu.
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Dzieci z sierocińca
w Zduńskiej Dąbrowie
Tuż przed świętami Bożego Narodzenia w szkole w Zduńskiej Dąbrowie odbyła się wigilia. Tak jak zapowiadali to uczniowie, wzięli w niej
udział goście specjalni - dzieci z Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie wraz

z dyrekcją i wychowawcami. Wcześniej młodzież ze Zduńskiej Dąbrowy odwiedziła je w czasie spotkania
mikołajkowego w Gostyninie.

gilijna wizyta dzieci w szkole. - Dla dzieci
przyjazd do nas jest szczególnie ważny, jest
namiastką rodzinnego domu, ciepła i serdeczności - taką atmosferę starają się stworzyć im nasi uczniowie - mówi dyrektor Rosa.
Uroczystość rozpoczęła się po godz.
ak powiedziała nam wicedyrektor placów Zofia Rosa, była to już ósma wi- 17.00, zebranych przywitała dyrektor Zofia Wawrzyńczak, po czym rozpoczęły się
Jasełka. Uczniowie przygotowali je w sposób tradycyjny, były więc diabły, anioły,
Herod, pastuszkowie oraz z Józef, Maryja
i Dziecię. Później dzieci zostały zaproszone na wieczerzę wigilijną, na której podano tradycyjne potrawy. Po kolacji przybył
Mikołaj i obdarował dzieci prezentami. Na
zakończenie, uczniowie, nauczyciele jak
i goście z Gostynina wspólnie zaśpiewali kilka kolęd.
Warto podkreślić, że młodzież ze Zduńskiej Dąbrowy przygotowywała się do tej
uroczystości przez wiele tygodni. Uczniowie szkoły i internatu odwiedzili w wolnym czasie wiele instytucji, przedsiębiorstw
i firm z prośbą o wsparcie finansowe lub
rzeczowe, dzięki któremu mogliby przygotować dla 40 dzieci z gostynińskiego
Jasełka w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w Zduńskiej Dąbrowie.
sierocińca prezenty świąteczne.
(tb)

J

Blich już myśli o naborze Zgłoszenia na Książkę Roku

S

zkoła na Blichu jako pierwsza
szkoła ponadgimnazjalna już w
grudniu pomyślała o promocji
wśród gimnazjalistów kończących
w roku przyszłym szkołę. We wtorek
15 grudnia szkoła gościła u siebie
uczniów z Gimnazjum w Kompinie
wraz z dyrektorem Włodzimierzem
Gratysem. Grupa zwiedziła mury
wszystkich trzech budynków szkolnych.
Wicedyrektor szkoły Janusz Wróbel
wraz z delegacją uczniów: Marcinem
Cichoszem oraz Aleksandrą Antosik
z klasy III Technikum Logistycznego,
opowiedział krótko o historii szkoły
i możliwościach kształcenia, które daje
szkoła na danym kierunku. Atrakcją,
szczególnie dla dziewcząt, był pokaz
kuchni włoskiej w nowoczesnej
pracowni oraz nauka składania
serwetek i układania bukietów.
Chłopcom podobało się zwiedzanie
warsztatów rolniczych, w których
oglądali m.in. sprzęty rolnicze oraz
wózek widłowy.
(tb)

Krzewina zaprasza na Jasełka
9 stycznia o godz. 16.00 w
nieborowskiej filii Gminnego Ośrodka
Kultury w Bobrownikach odbędzie się
spotkanie świąteczno - noworoczne
dla mieszkańców Bobrownik i
okolicznych miejscowości. Dziecięcy
Zespół Ludowy Krzewina działający
przy filii zaprezentuje przedstawienie
jasełkowe, po którym wystawiony
zostanie obrzęd pod nazwą Pasienie
gęsi. W przerwie dzieci z zespołu
zaśpiewają kolędy.
(tb)

Przedszkolaki zbierały na WOŚP
306 zł 40 gr. na rzecz wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy przekażą
dzieci z łowickiego Przedszkola nr 5
„Jaś i Małgosia”. Zrobiły je podczas
sprzedaży ozdób świątecznych,
własnoręcznie wykonanych. Były to
kartki, stroiki, figurki z masy solnej pod
choinkę, itp. Ich nabywcami byli rodzice
lub dziadkowie przedszkolaków,
którzy brali udział w grudniowym
przedstawieniu jasełkowym. Dyrektor
placówki Emilia Raczek podkreśla,
że dzieciom dużo wcześniej
przedstawiono ideę WOŚP. Wcześniej,
w akcji PCK „Góra Grosza”, która
trwała od 1 do 4 grudnia, dzieci
uzbierały 82 zł.

tylko do 10 stycznia
Zgłoszenia książek wydanych
w 2009 roku do konkursu „Książka roku - Łowicz i ziemia łowicka”
im. Jana Wegnera organizowanego
przez Łowicki Ośrodek Kultury przyjmowane będą tylko do 10 stycznia.
Zostało więc niewiele czasu.

P

rzypomnijmy, że publikacje o tematyce
związanej z regionem łowickim mogą
zgłaszać do konkursu zarówno autorzy, wydawcy, jak i czytelnicy. W konkursie nie biorą udziału natomiast te pozycje książkowe,
które wydał ŁOK, Urząd Miejski oraz Starostwo Powiatowe, jak np. wydane ostatnio
Roczniki Łowickie.
Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono jak na razie pięć pozycji: „Opowieści
z Michałówka” Marty Kucharskiej,
„Szare Szeregi w Powiecie Łowickim” praca zbiorowa pod redakcją Kazimierza Szymańskiego, „Zarys dziejów
Zakładów Kształcenia Nauczycieli
w Łowiczu 1786 - 2006” praca zbioro-

wa, „Księga Pamiątkowa - ks. Biskup
Alojzy Orszulik - osiemdziesiąta
rocznica urodzin” praca pod redakcją
ks. dr Krzysztofa Chojnackiego oraz „Między Piątkiem a Sobotą - tom V. Były
zwycięstwa i mogiły (1882-1939)” Kazimierza Perzyny.
Konkurs na książkę roku został ustanowiony przez ŁOK w 2002 r., by zwiększyć zainteresowanie łowiczan książkami o tematyce łowickiej, a także
zachęcić do poznawania historii regionu.
Od ubiegłorocznej edycji jury obraduje
w składzie: Alina Owczarek - Cichowska
-była dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łowiczu, historyk książki, Maciej Malangiewicz - dyrektor Łowickiego
Ośrodka Kultury, inicjator konkursu, Renata Frączek - dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej oraz Marzena Kozanecka-Zwierz - dyrektor Muzeum w Łowiczu.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty
w drugiej połowie marca.
(jr)

A tak to wyglądało w Powrotach przed Bożym Narodzeniem, 19 grudnia, gdy
rodzeństwo Mońków grało kolędy.

Kolędy na jazzowo
Koncert kolęd w jazzowej aranżacji usłyszymy w łowickiej kawiarni Powroty w sobotę 9 stycznia
o godz. 19.00.

D

na koncert kolęd jest wolny, warto wcześniej zrobić rezerwację stolika, ponieważ
ilość miejsc, ze względu na wielkość kawiarni, jest ograniczona. Kolejny koncert
w łowickiej podkówce odbędzie się tywóch młodych łowickich liceali- dzień później, 16 stycznia. Wówczas rostów zagra kolędy na akordeonie gu- dzeństwo Mońków, Weronika i Szymon,
(jr)
zikowym i i saksofonie. Choć wstęp zagra czardasze.

Młode pokolenie w Browarnej na Nowym Świecie
Kolejna wystawa zatytułowana
„Monochromaty” zostanie otwarta
8 stycznia otwarta w warszawskiej filii Galerii Browarna w Łowiczu - galerii Browarna Nowy Świat Andrzeja
Biernackiego.

T

ym razem podziwiać będzie można prace Mariusza Arczewskiego, jednego
z najlepszych artystów najmłodszego
pokolenia (ur. w 1983 r.), zeszłorocznego
absolwenta Wydziału Grafiki warszawskiej
ASP, kilkukrotnego stypendysty Ministra
Kultury, Fundacji im. T. Kulisiewicza oraz
Miasta Stołecznego Warszawy.
Podczas inauguracji warszawskiej filii galerii otwarta została wystawa prac
uczestników Warsztatów Terapii zajęciowej
w Parmie, powstałych pod kierunkiem artystki plastyk Liliany Kozłowskiej- Grzelczak. - Wystawę odwiedziło około 50 osób

z Łowicza, a wieli sygnalizowało mi, że nie
wiedziało o niej - mówi Biernacki.
Kolejnego twórcę wystawiającego w galerii tak przedstawia jej właściciel Andrzej
Biernacki w katalogu wystawy: „Prace Arczewskiego dowodzą, że człowieka, także
dzisiaj, można i warto po prostu namalować, bo wtedy właśnie temperatura treści
przekazu niepomiernie wzrasta”. - Są to
głównie prace na pierze. Dotyczą tematyki
człowieka, ale nie tylko. Niektóre z nich są
abstrakcyjne - przybliża klimat nowej wystawy Biernacki. Istnieje szansa, że w takiej lub innej postaci prace grupy artystów
młodego pokolenia z warszawskiej ASP,
Mariusza Arczewskiego oraz Tomasza
Głowackiego, będzie można oglądać także
w Łowiczu w Galerii Browarna.
Otwarcie wystawy w Warszawie, na
ul. Nowy Świat 22, lok.1 (I piętro) o godzinie 18.00.
(eb)

Nieborowskie Złote Gody w Bełchowie

D

wanaście par małżeńskich z gminy Nieborów, które stanęły na ślubnym kobiercu już 50 lat temu, spotkają się w nieborowskiej filii Gminnego Ośrodka Kultury
w Bełchowie 8 stycznia o godz. 11.00.
Uroczystość będzie miała bardzo podniosły charakter dla jubilatów, na wejściu spotka ich muzyczna niespodzianka, później

wójt gminy Andrzej Werle uhonoruje ich
medalami za długoletnie pożycie małżeńskie, które nadał prezydent RP. Po tej uroczystości zaplanowany jest występ scholi
działającej przy parafii w Bełchowie. Jubilaci usłyszą w niej wykonaniu wiązankę
kolęd i pastorałek. Na zakończenie czeka
wszystkich poczęstunek.
(tb)

Kolędowanie Koderek. Dziecięco - Młodzieżowy Zespół Ludowy „Koderki” wystąpi z noworocznym koncertem w niedzielę 10 stycznia o godz.
12.30 w kościele ojców Pijarów w Łowiczu. Podczas mszy świętej Koderki zaprezentują najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki.
(jr)
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Łowicz nieznany w szóstym tomie
Roczników Łowickich
Większość osób, które pierwszy
raz przyjeżdżają do Łowicza, zwraca uwagę na dużą ilość starych kamienic przy Starym i Nowym Rynku,
piękne kościoły oraz poklasztorne
budynki. Jednak mało kto zadaje sobie trud, by sięgnąć głębiej, szukać
w historii tego miasta. 100, 500, 800
lat temu żyli przecież w tym miejscu
ludzie, którzy tworzyli łowicką społeczność.

T

ego, że była ona wyjątkowa, złożona
z wielu wybitnych jednostek, można
dowiedzieć się m.in. z najnowszego tomu
Roczników Łowickich, których premiera odbyła się w ubiegły wtorek 29 grudnia
w Łowickim Ośrodku Kultury.

Sądy duchowne
Ciekawym artykułem rozpoczynającym szósty tom jest tekst „Oficjałat łowicki
w XV - XVI wieku” autorstwa Tomasza
Żabki. Autor zastrzega sobie, że przy tak
małej ilości dokumentów jest to bardziej
opis niż rzeczywista analiza materiałów źródłowych. Mimo to jest to bardzo ciekawy
artykuł. Próbuje on bowiem nakreślić obraz sądownictwa duchownego w Łowiczu
w XV i XVI wieku.
Termin oficjał po raz pierwszy pojawił
się w źródłach francuskich w XI w. Początkowo określano nim różnych urzędników, dopiero wiek później we Francji i
Anglii stał się on nazwą przypisaną wyłącznie urzędowi stałego sędziego biskupiego.
W XIII w. legat papieski Jakub z Troyes
urzędujący w Polsce przelał na oficjałów
władzę sądowniczą zwyczajną, taką samą
jaką posiadał biskup, w zastępstwie którego nowy urzędnik miał dotąd sądzić sprawy
sporne, podlegające kompetencji sądu kościelnego oraz władzę nakładania kar. Jednak część spraw było zastrzeżonych wyłącznie do rozpatrywania przez biskupa.
Warto dodać, że od wyroku oficjała można było się odwołać tylko do metropolity
gnieźnieńskiego. Prawdopodobnie przyczyną pojawienia się oficjałatu były braki
i niedoskonałości wymiaru sprawiedliwości
sprawowanego przez sądownictwo kościelne. Coraz większe obowiązki powodowały,
że biskupi musieli częściej opuszczać stolice diecezji, a to z kolei było przyczyną tego,
że nie byli oni w stanie dostatecznie spełniać
funkcji sądowniczych.
Oficjałat w Łowiczu powstał prawdopodobnie w latach 1433 - 1435. Wówczas
bowiem zaczęły powstawać nowe jednostki sądownictwa - oficjałaty foralne, które
miały wspomóc w działaniu oficjałaty generalne. Aby dowiedzieć się czym się one
zajmowały, kto je reprezentował i jak funkcjonowały - warto odesłać właśnie do lektury artykułu Tomasza Żabki.

go, który żył w latach 1845 - 1918. Był on
kolekcjonerem i społecznikiem, który tworzone przez siebie zbiory udostępnił publiczności w 1905 r. pod nazwą „Zbiory
starożytności”. Dwa lata później jego kolekcja została przekształcona w Muzeum
Starożytności i Pamiątek Historycznych,
które otrzymało własny statut, zatwierdzony przez władze administracyjne. Ekspozycja została przeniesiona z prywatnego
mieszkania do pomieszczeń przekazanych
na ten cel przez Zarząd Straży Ogniowej
Ochotniczej.
Stało się to nieprzypadkowo, ponieważ
Tarczyński był aktywnym działaczem tej
społecznej organizacji. Do wybuchu I wojny światowej, a więc do 1914 r., łowickie
muzeum posiadało ponad 3200 eksponatów wraz z biblioteką. Niestety, działania
wojenne zniszczyły bezpowrotnie część
kolekcji. W 1918 r. Tarczyński przekazał
zbiory miastu.

ły zazwyczaj nad łóżkiem, były wyrazem
zapewnienia domowego szczęścia. Przez
kilkadziesiąt lat znajdujące się w najważniejszym miejscu w domach, w ostatnich
dziesięcioleciach XX w. były degradowane i skazane na zapomnienie i niszczenie.
Czy rzeczywiście mają rację ci, którzy uwa- Łowicka wigilia w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie, w środku, sieżają je za największy przejaw kiczu? To dzący w sukmanie Stanisław Madanowski.
i wiele innych pytań i prób odpowiedzi
na nie można właśnie odnaleźć w artykule Pawlaczyka.

Po łowicku uczcili 100 lat Chłopów

Społeczno-kulturalne
roczniki
Nie sposób streścić całych ponad
300-stronicowych roczników; przedstawić
ponad 20 autorów opisujących Łowicz na
przestrzeni praktycznie 500 lat. Napisane
różnym stylem, niekiedy bardziej faktograficzne, jak artykuł o księgach i aktach hipotecznych łowickich sądów Marka Wojtyla-

podawali do stołów i odegrali rolę Świętej
Rodziny. Twórcy odtwarzający wigilię, na
dźwięk dzwonów zebrali się w korowodzie
i udali się złożyć Jej dary. Były to elementy
łowickiego stroju ludowego, sukmana dla
Józefa, jedwabna zapaska dla Maryi, a dla
Dzieciątka łowicki kapelusz.
Po skończonym przedstawieniu goście
spotkania mieli okazję spróbować potraw
i ciast wigilijnych, które serwowane były
niegdyś na stołach w Łowickiem, ich przygotowaniem zajmowała się m.in. twórczyni Beata Rokicka.
Władysław Reymont pisał Chłopów
w latach 1901-1908, była to jednak już druga wersja powieści. Ukazywała się ona drukiem w „Tygodniku Ilustrowanym” od 1902
do 1908, ale w formie książkowej ostatni
tom - czwarty, ukazał się w 1909. Reymont
nagrodę Nobla w dziedzinie literatury otrzymał w 1924 roku, jego kontrkandydatami
byli Stefan Żeromski i Tomasz Mann.
(tb)

Slam przenosi się do Powrotów
Najbliższy Turniej Prezentacji
Słowno - Muzycznych odbędzie się
w czwartek 7 stycznia o godz. 18.00
w kawiarni Powroty. Odtąd spotkania
poetów mają zagościć już na trwałe
w łowickiej podkówce.
Na pierwszym planie redaktor Roczników Marek Wojtylak, w głębi Tadeusz
Żaczek.
ka, innym razem „lżejsze” w odbiorze jak
zbiór felietonów Krzysztofa Miklasa, które wcześniej można było przeczytać co tydzień na naszych łamach pod znanym już
łowiczanom tytułem „Wspomnienia licealisty lat 60. XX wieku”, przyciągają uwagę
czytelnika. Znajdziemy tu teksty takich autorów jak Stanisław Majkut, Wiesław Jan
Wysocki, Zdzisław Kryściak, Marek Wojtylak, Marta Czarnota, Magdalena Bartosiewicz, Alina Owczarek - Chichowska,
Anna Bieguszewska, Grażyna Szymczak,
Tadeusz Żaczek, Czesław Sut, Dobiesław
Jędrzejczyk, Stanisław Wielec czy Marzena Kozanecka - Zwierz, którzy już się wpisali w najnowszą historię Łowicza.
Publikację Łowickiego Towarzystwa
Przyjaciół Nauk i jednocześnie Łowickiego Ośrodka Kultury, można nabyć w siedzibie ŁOK za 25 zł. Jest to wyjątkowa pozycja
i dlatego powinna znaleźć się na półce każdego Łowiczaka, jak również każdego spoza
Łowicza - kto jest zauroczony tym miastem.
(jr)

Gmina Domaniewice

W weekend muzeum nieczynne

Prawie 15 tysięcy na świetlicę

D

D

la gości zebranych w bibliotece wystawiona została Wigilia Księżaków, której scenariusz opracował na
podstawie Chłopów Ludomir Goździkiewicz z Łowicza. Oprawę uroczystości zapewnili twórcy lodowi z Ziemi Łowickiej,
w rolę Boryny wcielił Stanisław Madanowski z Boczek, w rolę Jagny Anna Staniszewska z Łowicza. Poza tym wystąpiły m.in.
Zofia Czubak, Zofia Mycka i Barbara Frątczak oraz 16 uczniów Gimnazjum w Popowie, którzy w łowickich strojach ludowych

Muzeum wznowiło działalność w 1927 r.
już jako Muzeum Miejskie im. Władysława
Tarczyńskiego w nowym budynku mieszczącym się przy Starym Rynku 16. Działalność Muzeum Miejskiego uzupełniała
Muzeum Etnograficzne Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, które funkcjonowało
od 1910 r. Powstało ono w oparciu o kolekcję, jaką zebrała kolejna wybitna działaczka
społeczna i oświatowa - Aniela Chmielińska, żyjąca również na przełomie wieków,
w latach 1868 - 1936. Te i wiele innych informacji dotyczących historii czy rodzajów
oraz wielkości zbiorów łowickiego muzeum
można znaleźć w kolejnym artykule roczników „Charakterystyka zbiorów muzealnych
w Łowiczu” autorstwa Anny Kośmider.
W najnowszym tomie można również
przeczytać bardzo ciekawy artykuł PatryŁowickie kolekcje
ka Pawlaczyka o religijnych oleodrukach.
Wielu z nas pamięta je z domu naszych
muzealne
rodziców czy dziadków. Oleodruki - staInstytucji Muzeum w Łowiczu nie by- re religijne obrazy w złotych ramach, które
łoby bez postaci Władysława Tarczyńskie- przedstawiały Jezusa albo Maryję, wisia-

otację w kwocie 14.900 zł na prace
remontowe i zakup wyposażenia do
świetlicy wiejskiej w Strzebieszewie
otrzyma Gmina Domaniewice z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dotacja będzie stanowiła 70% wartości inwestycji szacowanej na ponad 21.200 zł brutto.
Środkami PROW na tzw. małe projekty,
do jakich zalicza się remont i zakup wyposażenia wiejskiej świetlicy, dysponuje stowa-

W połowie grudnia w Centralnej Bibliotece Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie odbyła się
uroczystość związana z przypadającą na rok 2009 setną rocznicą pierwszego wydania Chłopów Władysława Reymonta i 85. rocznicy nadania
mu za tę powieść nagrody Nobla, połączona z opłatkiem Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego.

rzyszenie Lokalna Grupa Działania Polcentrum, której członkiem jest, obok czterech
innych, właśnie gmina Domaniewice.
W grudniu komisja powołana z reprezentantów gmin członkowskich pozytywnie
oceniła wniosek gminy Domaniewice pod
względem merytorycznym, a formalnie decyzję Polcentrum zatwierdzić ma jeszcze
marszałek województwa.
(ewr)

W

związku z pracami konserwacyjnymi
na ekspozycji muzeum
w Łowiczu będzie nieczynne
dla zwiedzających w nadchodzący
weekend. Zostanie zamknięte od piątku,
8 stycznia od godziny 12.00 do 10
stycznia włącznie. - Musimy dokończyć
prace konserwacyjne zaczęte przed
świętami Bożego Narodzenia. Pracownicy
starali się wykorzystać przedświąteczny
okres i zrobić jak najwięcej, gdyż wtedy
większość nas spędza czas w domu
z rodziną - mówi dyrektor Marzena
Kozanecka-Zwierz. Muzeum zamknięte
było wówczas w dniach 24-27 grudnia.
(eb)

C

hcielibyśmy w niedalekiej przyszłości przesunąć Slamy na inny dzień tygodnia, np. piątek - mówi organizator
Slamu w Łowiczu Jacek Rybus. - Wydaje
nam się, że będzie to lepszy termin. Zdaniem Rybusa dla wielu osób spoza Łowicza łatwiej byłoby wygospodarować piątkowe popołudnie na spotkanie poetyckie.
Często się bowiem zdarza, że na Slamy

przyjeżdżają osoby z Żyradowa czy Sochaczewa. Termin ten nie odpowiada stowarzyszeniu Pracownia Sztuki Żywej, które prowadzi klub Pracownia, w której do tej
pory odbywały się Slamy. Często bowiem
właśnie w piątkowy wieczór odbywają się
w Pracowni koncerty. Jacek Rybus rozważał
wprawdzie, by Slamy nadal odbywały się
w Pracowni, a zmiana terminu z piątku na
czwartek następowałaby tylko wtedy, gdyby był koncert. Ostatecznie jednak zadecydowano, by Slamy, tak jak to miało miejsce
w wakacje, odbywały się w kawiarni Powroty. Wprawdzie w tym miesiącu jeszcze
z czwartkowym terminem, ale w przyszłym
już w piątkowe popołudnie.
(jr)

18

7.01.2010 r.

Pani
Agnieszka
zanowna Kapituła Łowiczanina
Roku wyraźnie nadrabia zaległości
i poprawia tak zwany parytet, o którym ostatnio dość głośno. Przed rokiem
ten honorowy tytuł przypadł Annie Staniszewskiej, teraz Agnieszce Krajewskiej.
Szczerze się ucieszyłem (na szczęście jest
Internet) dowiedziawszy się, że tym razem
laureatką owego łowickiego zaszczytu
została właśnie Agnieszka Krajewska.
Właściwie powinienem napisać: Pani
Agnieszka i to właśnie przez duże P, ale
jesteśmy przecież po imieniu i myślę, że
się nie pogniewa za to, iż publicznie o tym
informuję. O zasługach Agnieszki nie będę
jednak szerzej się rozwodził przypuszczając, że w tym właśnie numerze „Nowego
Łowiczanina” jest sporo informacji w tej
materii. Ale - a propos tak należnego
Jej docenienia przez Szanowną Kapitułę
chciałbym podzielić się z Państwem swoimi refleksjami, choć mniemam, iż jurorzy
mieli podobne, jak ja odczucia.

S

najdą się pewnie malkontenci,
którzy stwierdzą, że żonie dobrze
prosperującego biznesmena niosącej pomoc bliźnim łatwiej jest zajmować
się realizowaniem samej siebie, niejako
odnajdywaniem się w zajęciu, które zarazem jest swoistym hobby, nawet pasją,
niż przeciętnej kobiecie, która bardziej niż
o samorealizacji musi myśleć o zapewnieniu sobie i swoim bliskim chleba powszedniego. I oczywiście ten tok myślenia nie
jest pozbawiony jakichś racji. Tyle tylko, że
niewiele jest żon biznesmenów, które myślą podobnie, jak Agnieszka: - Skoro ja nie
mam, dzięki Bogu (i mężowi) trosk materialnych, to będę się starać, by ulżyć innym
w ich niedoli. I to nie tylko poprzez wsparcie
materialne (bo o nie akurat osobom dobrze
sytuowanym stosunkowo najłatwiej), ale
poprzez działania, w którym poświęca się
innym swój czas, samą siebie, a nawet
naraża się na spore niebezpieczeństwa.
Bo trudno, by z różnego rodzaju zagrożeniami nie wiązały się na przykład eskapady
z pomocą rodakom aż do Kazachstanu.
Akurat kierunek takich wypraw trudno
uznać za atrakcyjny pod jakimkolwiek
względem. Siłą rzeczy przychodzi sko-

Z

jarzenie z sytuacją, w jakiej my, Polacy,
byliśmy przed prawie trzydziestoma laty,
gdy sklepy zionęły pustkami, a srogą zimę
dodatkowo surową uczynił stan wojenny.
Miałem wówczas dość bliskie kontakty
z przyjacielem z Francji, który jako jeden
z pierwszych zdecydował się przyjechać
do Polski z dostarczeniem nad Wisłę tak
zwanych darów (tak to się wtedy mówiło).
Dowiedziałem się wówczas od niego, że
na apele o materialne wsparcie Polaków
Francuzi wykazywali się wielką hojnością
i magazyny z darami szybko się zapełniły,
za to największym problemem było znalezienie chętnych, którzy odważyliby się
usiąść za kierownicą i jechać do Polski.
estem dla Agnieszki pełen uznania
za to, że mając czwórkę własnych
dzieci postanowiła wspólnie z mężem przygarnąć jeszcze jedno, by znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej
i mentalnej chłopcu zapewnić godziwe
warunki nauki i wychowania. Choć wiadomo, że wiąże się to nie tylko z normalnymi uciążliwościami, ale także z różnego
rodzaju psychicznymi wątpliwościami
i kontrowersjami. Sam ledwie liznąłem
trochę tego zagadnienia, kiedy kilkanaście
lat temu zdecydowaliśmy wspólnie z żoną,
że zaprosimy do siebie na miesiąc dwie
dziewczynki z okolic Czarnobyla.
estem wreszcie dla Agnieszki pełen
uznania za to, że tak skutecznie
zadbała o to, by dodatkowo, poza
tym, co robią oficjalne organizacje i urzędy,
propagować łowicki folklor i wszelkie inne
walory Łowicza i Ziemi Łowickiej. Bo to są
naprawdę wielkie wartości, które nie mogą
pójść w zapomnienie ani zatracenie w imię
choćby źle pojmowanej nowoczesności.
Pisałem o tym w tym miejscu wielokrotnie,
więc nie chcę się powtarzać. Poza tym
to chyba oczywiste. Ale czasem się okazuje, że nie dla wszystkich. A na koniec
chciałbym Ci Droga, Wspaniała Agnieszko
serdecznie pogratulować. Naprawdę od
dawna Cię podziwiam za rozmaite Twoje
walory i zalety oraz za to, że tak dzielnie
znosisz przeciwności okrutnego losu, który
nie zechciał Cię oszczędzić. A Markowi
gratuluję TAKIEJ małżonki.

J

J

Gmina Bolimów

Mniej pieniędzy na książki
Gminna Biblioteka Publiczna
w Bolimowie otrzymała
w tym roku znacznie mniej
niż przed rokiem pieniędzy
z Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego na
zakup nowych książek. W tym
roku było to tylko 2,9 tys. zł,
podczas gdy w latach minionych
około 8 tys.

T

egoroczny spadek wysokości dotacji tłumaczono kryzysem gospodarczym. Pieniądze mają być wyrównane w przyszłym
roku. Do niecałych 3 tys. zł 7 tys. zł dołożyła gmina Bolimów z własnych dochodów.
Dzięki puli 10 tys. zł zakupionych zosta-

135 litrów krwi
od młodzieży w dwa pobory

A

ż 135 litrów krwi udało się zebrać
w czasie wrześniowej
i listopadowej akcji krwiodawczej
prowadzonej przez łowicki oddział
Polskiego Czerwonego Krzyża
i Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Łodzi w szkołach
ponadgimnazjalnych Łowicza i powiatu
łowickiego. W sumie krew oddało
ponad 300 uczniów. Szefowa biura
PCK w Łowiczu Jolanta Głowacka
powiedziała, że wyniki akcji są brane
pod uwagę w konkursie Młoda Krew
Ratuje Życie. W ilości oddanej krwi
najlepszy jest ZSP nr 2 na Blichu - 29
litrów, drugie miejsce zajmuje ZSP nr 1
przy ul. Podrzecznej - 27 litrów, trzecie
II LO przy Bonifraterskiej - 26 litrów,
czwarte ZSR w Zduńskiej Dąbrowie 25 l. Dalej są I LO w Łowiczu - 18 l
i ZSP nr 3 przy ul. Powstańców - 10 l.
Kolejne pobory zaplanowano na drugą
połowę lutego. Osoby, które chciałyby
oddać krew poza akcją w szkołach,
mogą to zrobić w prywatnej przychodni
przy ul. Powstańców 37 w każdy
poniedziałek w godz. 9.00 - 11.00.
(tb)

ło 407 nowych książek. - Przez ostatnich
kilka lat robimy porządki na półkach. Pozbywamy się książek wysłużonych oraz takich, które nie są wypożyczane od kilku lat.
Uzupełniamy zmieniający się kanon lektur
szkolnych - wyjaśnia dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury w Bolimowie Irena Śmigiera-Milewska.
Według książki inwentarzowej, w bibliotece powinno być prawie 32 tys. książek, ale po przeprowadzonych porządkach
zostało 26 tys. pozycji. - Nie mamy miejsca
na więcej książek. W bibliotece jest na tyle
ciasno, że nie ma czytelni, jest tylko kącik
czytelniczy, który nie zapewnia komfortu
dla czytających na miejscu, dlatego prawie
wszystkie książki wypożyczane są do domu
- dodaje dyrektorka.

Wśród zakupionych w tym roku pozycji
znalazły się książki popularnonaukowe, beletrystyka, a także książki z pogranicza tych
dwóch dziedzin. Biblioteka w Bolimowie
dysponuje pełnym zbiorem historycznych
kronik, roczników i dzienników Jana Długosza oraz Wincentego Kadłubka. Nie brakuje również najnowszych tytułów zarówno
w literaturze dziecięcej - „Nowe przygody
Mikołajka” oraz „Nieznane przygody Mikołajka” autorstwa Rene Goscinny i Jean
- Jacques Sempe czy dla dorosłych Stiega
Larssona: „Mężczyźni, którzy nienawidzą
kobiet”, „Dziewczyna, która igra z ogniem”,
„Zamek z piasku, który runął”. Bestselery
literackie przyciągają do gminnej biblioteki czytelników także spoza gminy Bolimów
- z Łowicza czy Skierniewic.
(eb)

ZSP Bolimów

Logistycy na olimpiadzie
Drugi etap II Ogólnopolskiej
Olimpiady Logistycznej
odbył się 10 grudnia w Łodzi.
Wśród 503 uczestników
było 7 uczniów z Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych
w Bolimowie.

M

ichał Brysiak, Maciej Caban, Mateusz Drężek, Sylwester Gradowski,
Mateusz Witecki, uczniowie klasy III TL
oraz Radosław Podstawka i Damian Rychlewski z klasy IV TL zakwalifikowali się
do drugiego etapu, dzięki uzyskaniu minimum 30 punktów w etapie szkolnym, który
odbył się 15 października. W czasie godzinnego egzaminu w Łodzi uczniowie sprawdzali swoją wiedzę z zakresu terminologii
logistycznej, umiejętności zarządzania zamówieniami oraz działalnością transportową, a także z logistyki utylizacji oraz logistyki miejskiej.

Uczniowie ZSP w Bolimowie uzyskali
średni wynik na poziomie blisko 17 punktów (prawie o 1 więcej niż średnia krajowa) i wywalczyli szkole 67 miejsce w kraju (startowało 128 szkół).
- Etap okręgowy był o wiele trudniejszy od szkolnego, uczniowie musieli odpowiedzieć na 20 pytań wielokrotnego wyboru, m.in.: Od czego zależy ekonomiczna
wielkość zamówienia? Co może być efektem zwiększenia poziomu obsługi klienta?
Jakiej zmiany poziomu zapasu zabezpieczającego w całej sieci, zgodnie z prawem
pierwiastka kwadratowego, będzie wymagało zwiększenie liczby miejsc składowania
pewnego towaru z 4 do 16? - mówi dyrektor szkoły Mirosława Zakrzewska-Wiosetek. Żaden z uczniów nie zakwalifikował
się do trzeciego etapu, najlepszym zabrakło po 2 pkt, czyli poprawnej odpowiedzi
na jedno pytanie.
(eb)
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Są pieniądze
na zwrot akcyzy
W przedostatnim
dniu 2009 r.
na konta rolników
z naszych gmin
wpłynęły brakujące
kwoty zwrotu
podatku akcyzowego
zawartego w cenie
oleju napędowego,
wykorzystywanego
w produkcji rolniczej.

N

a przykład gmina Głowno
otrzymała na ten cel 42.529 zł
z budżetu państwa. Podobnie było
w gminie Domaniewice, która
w ostatnich dniach grudnia dostała
brakujące 36.786,18 zł, co pozwoliło jej uregulować zaległe płatności akcyzowe.
Niedawno pisaliśmy o kłopotach, jakie gminy miały z wypłatą należnych rolnikom pieniędzy
w ustalonym terminie do 30 listopada. Kłopoty te wynikły na skutek
przekazania na ten cel zbyt niskiej
dotacji z budżetu państwa w stosunku do zapotrzebowania. Jeszcze na
początku grudnia wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska w piśmie do
wójtów i burmistrzów uprzedzała,
że nie ma podstaw do stwierdzenia,

by pieniądze te dało się wygospodarować do końca 2009 roku. Na
szczęście dla rolników pieniądze się
znalazły i za pośrednictwem urzędów gmin trafiły na ich konta.
Przyczyną opóźnień wypłat
zwrotu akcyzy w skali całego kraju
był znaczny wzrost zapotrzebowania, które w tym roku przerosło rządowe prognozy. Jednak wójt gminy
Głowno Marek Jóźwiak wzrost ten
poczytuje za dobry znak. Mówił
o tym na sesji Rady Gminy Głowno
30 grudnia w Lubiankowie. - Rolnicy, mogąc liczyć na zwrot akcyzy, coraz częściej rezygnują z tankowania różnych nieodpowiednich
substancji, które są szkodliwe dla
ich maszyn.
Zaległe pieniądze, które przeznaczono na zwrot rolniczej akcyzy,
otrzymały również wszystkie pozostałe gminy w naszej okolicy. - Pieniądze na drugą transzę wpłynęły na
nasze konto tuż przed świętami i od
razu po przerwie świątecznej przystąpiliśmy do realizowania wypłat
- powiedział nam wójt gminy Chąśno Dariusz Reczulski. Pieniądze
zostały wprowadzone do budżetu
zarządzeniem wójta. Zwrot akcyzy
otrzymali wszyscy ci, którzy złożyli
wnioski w terminie. Podobnie było
również w gminie Łyszkowice. Pieniądze już wpłynęły i już mamy je

rozdysponowane - powiedział nam
wójt Włodzimierz Traut. Półroczna
transza wynosiła w tej gminie blisko 95 tys. zł.
Przed Nowym Rokiem drugą
transzę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do
produkcji rolnej wypłacono także rolnikom w gminie Bielawy. Zwrot akcyzy otrzymali wszyscy
rolnicy, którzy w terminie złożyli
wnioski - mówi wójt Sylwester Kubiński. Było to kilkuset podatników.
Łącznie gmina wypłaciła ponad
300 tys. zł, w pierwszej transzy na
początku grudnia około 210 tys. zł
oraz w drugiej przed Nowym Rokiem kolejne 95 tys. zł.
- Referat finansowy postarał się
i wszyscy rolnicy otrzymali pieniądze 29 grudnia - mówił na sesji 30
grudnia wójt gminy Bolimów Stanisław Linart. 28 grudnia dotacja
ministerialna znalazła się na koncie
gminy. Rolnicy złożyli 157 wniosków, wszystkie zostały pozytywnie rozpatrzone. W pierwszej transzy na początku grudnia wypłacono
51 tys. zł, zaś w drugiej tuż przed
końcem roku 24 tys. zł. Łącznie zatem zwrot akcyzy w drugim półroczu 2009 roku w gminie Bolimów
wyniósł 76 tys. zł.
(eb, ewr, mak)
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POLONEZ Truck 1.9 D 1999 rok, Truck 1.6
2001 rok, tel. kom. 0504-573-160.

TOYOTA Corolla 1.4 1998 rok, bezwypadkowa, I właściciel, tel. (046) 833-16-96.

RENAULT 19 1.7 benzyna 1993 rok, tanio,
tel. kom. 0660-464-885.

TOYOTA Corolla 2.0 D 1995 rok, zadbany,
tel. kom. 0793-390-074.

RENAULT 5 1990 rok, cena do uzgodnienia,
tel. kom. 0721-016-903.

VOLVO V40 1.9 TD 1998 rok, czarny metalik, alufelgi, pólskóra, hak, klimatyzacja,
elektryczne szyby, tel. kom. 0602-553-187.

RENAULT Clio 2000 rok, 5-drzwiowy, tel.
kom. 0883-313-089.
RENAULT Clio 2000 rok, 7900 zł, tel. kom.
0888-596-487.
RENAULT Clio 2001 rok, powypadkowy, tel.
kom. 0516-363-787.
RENAULT Kangoo 1.4 gaz 2000 rok, stan
bdb, tel. kom. 0600-970-598.
RENAULT Laguna 1.8 1997 rok, benzyna
+ gaz, skóra, atrakcyjny wygląd, tel. kom.
0603-080-109.
FIAT Brava 1.6 gaz 1996 rok, 5600 zł, tel.
kom. 0609-151-231.

FORD Transit 1992 rok, 4200 zł, tel. kom.
0516-199-906.

OPEL Corsa C 1.2 2002 rok, benzyna, garażowany, stan bdb., tel. kom. 0602-204-855.

FIAT CC 1997 rok, tel. kom. 0607-418-736.

HONDA Acord 2000 rok, czarna, tel. kom.
0501-213-067.

OPEL Corsa D 1.2 2007 rok, 5-drzwi, I właściciel, sprzedam lub zamienię na tańszy, tel.
kom. 0603-588-228.

FIAT CC 1997 rok, czerwony, tel. kom.
0501-213-067.
Auta bezwypadkowe, kupię, tel. kom.
0795-297-763.
Daewoo Lanosa lub Nubirę, z gazem, tel. kom.
0503-672-889.
Auto-kasacja subiekt - Nieborów 230
posiadająca koncesję na wydawanie
zaświadczeń do Wydziału Komunikacji przyjmuje i płaci za pojazdy
stare, rozbite, wyeksploatowane, www.
sdpsubiekt.pl, tel. (046) 838-55-41, tel.
kom. 0507-141-870.
Astrę II, 5-drzwi, hatchback, tel. kom. 0503672-897.
Dostawczy do 3,5 tony, skrzynia lub bez
zabudowy, tel. kom. 0501-579-477.
Każde auto, tel. kom. 0605-948-751.
Fabię od I lub II właściciela, tel. kom. 0517626-002.
Kupię auta, gotówka, tel. kom. 0500167-670.
Kupię auto uszkodzone do remontu, tel. kom.
0506-713-289.
Kupię jeżdzące, powypadkowe, skorodowane, stan, marka, wiek, nieistotny,
tel. kom. 0725-582-209.
Skup aut gotówka, tel. kom. 0886-802-487.
Skup powypadkowych, starych, skorodowanych pojazdów samochodowych, tel. kom.
0512-476-760.
Kupię każde auto osobowe, tel. kom.
0785-975-998.
Opla Corsę, 5-drzwi, tel. kom. 0501-203950.
Samochód po wypadku, tel. kom. 0504684-117.
Skup samochodów. Możliwość odbioru. Sprzedaż części. Złomowanie
pojazdów. Zaświadczenia do Wydziału
Komunikacji. Nieborów, tel. kom.
0605-695-882.

FIAT Doblo 2006 rok, tel. kom. 0500-167670.
FIAT Panda 1.1 2003 rok, 11900 zł, tel. kom.
0500-026-841.
FIAT Panda 1,1 2003 rok, 88000 km, niebieski, I właściciel, pełny serwis, tel. kom.
0692-639-555.
FIAT Punto II 1.2 2000 rok, 5-drzwi,
tel. (042) 710-89-11, tel. kom. 0664-256988.
FIAT Punto II 1.2 16V 2002 rok, 5-drzwiowy,
bogate wyposażenie, tel. kom. 0600-938371.
FIAT Punto 1,1 1997 rok, + gaz, tel. kom.
0888-957-956.
FIAT Punto 1.2 1995/1996 rok, 5-drzwi, elektryczne szyby, centralny zamek, immobilizer,
stan bdb, tel. kom. 0605-535-396.
FIAT Punto 1.1 1997/1998 rok, 5-drzwi, stan
bdb, tel. kom. 0698-052-917.
FIAT Punto 1.1 1998 rok, 5500 zł, 80000
km, pięciodrzwiowy, tel. kom. 0504-496-009
0515-182-545.

ALFA ROMEO 156 2.0 benzyna + gaz
1997 rok, bogate wyposażenie, tel. kom.
0601-977-893.
AUDI 80 B4 benzyna, gaz 1992 rok, stan bdb,
tel. kom. 0510-328-571.
AUDI A4 1997 rok, 7500 zł, po dachowaniu,
tel. kom. 0669-419-341.
AUDI A6 2.5 TDI 2001 rok, 25000 zł, 164000
km, pełna opcja, faktura vat, tel. kom. 0602677-216.
BMW - części mechaniczne i blacharskie do
10 zł, tel. kom. 0513-430-463.
BMW 318I + gaz, czarny, tel. kom. 0888099-278.
CITROEN Berlingo 1.4b 2008 rok, 25000 zł,
tel. kom. 0505-250-522.
CITROEN C4 2005 rok, I właściciel, tel. kom.
0500-167-670.
DAEWOO Lanos 1.6 + gaz 1999 rok, tel. kom.
0505-037-798.
DAEWOO Lanos + gaz 1998 rok, tel. kom.
0662-173-679.
DAEWOO Lanos sedan 1999 rok, instalacja
gazowa, wspomaganie, ABS, tel. kom. 0509732-602.
DAEWOO Lanos 1.6 SX 2002 rok, 8000 zł,
zielony metalik, 2 airbag, elektryczne szyby,
lusterka, klimatyzacja, wspomaganie, stan bdb,
ABS, fatura vat, tel. kom. 0602-677-216.
DAEWOO Matiz 2000 rok, centralny zamek,
elektryczne szyby, wspomaganie kierownicy,
tel. kom. 0793-390-074.
DAEWOO Matiz 1999 rok, czerwony, serwisowany, stan dobry, tel. kom. 0500-098-817.

HONDA Civic kombi 1999 rok, tel. kom.
0883-313-089.
HONDA Civic 1.4 16V 1997 rok, 5-drzwiowy, nowy model, salon Polska, tel. kom.
0604-392-876.
HONDA Civic 1.6 1996 rok, 6700 zł, stan
techniczny dobry, tel. kom. 0604-884-494.
HYUNDAI Accent 1994 rok tel. (046) 83718-85.
HYUNDAI Pony 1,5 benzyna + gaz 1992
rok, stan idealny, salonowy, tel. kom. 0504561-585.
JEEP Grand Shirocke diesel 2001 rok, tel.
kom. 0501-213-067.
JEEP Liberty 2006 rok, tel. kom. 0500167-670.
LUBLIN 1996 rok, I właściciel, tel. kom.
0603-568-497.
LUBLIN III kontener 2.4 Diesel 2001 rok, tel.
kom. 0608-493-638.

FIAT Seicento 2003 rok, tel. kom. 0607109-602.

LUBLIN 1996 rok, Renault Laguna 1.6
2003/2004 rok, tel. kom. 0788-306-544
0889-113-619.

FIAT Seicento 900 gaz 2000 rok, tel. kom.
0603-872-897.
FIAT Seicento gaz 2002 rok, tel. kom. 0792261-009.
FIAT Seicento 2002 rok, niebieski
tel. (046) 837-92-09 po 15.00.
FIAT Siena 1,4 benzyna + gaz 1997 rok, pierwszy właściciel, tel. kom. 0506-713-289.
FIAT Stilo 1.9 JTD 2003 rok, 5-cio drzwiowy,
tel. kom. 0791-930-679.
FIAT Uno 1.0 1999 rok, 105000 km, zadbany,
garażowany, tel. kom. 0602-524-184.
FIAT Uno 900 gaz 2002 rok, 5-drzwiowy, tel.
kom. 0604-392-876.

FIAT Uno 1.0 1997 rok, ciemno niebieski metalik, stan idealny, tel. kom. 0727-424-468.
FORD Escort 1.8 TD 1997 rok, tel. kom.
0669-419-774.
FORD Escort 1.6 1998 rok, kombi, vat, stan
dobry, tel. kom. 0608-760-492.
FORD Fiesta 1.4 D 2006 rok, tel. kom.
0500-167-670.
FORD Fiesta 1.3 2002 rok, 12900 zł, niebieski, 5-drzwi, wspomaganie, tel. kom.
0608-409-744.
FORD Fiesta 1.1 1994 rok, 5-drzwi, stan bdb,
tel. kom. 0605-535-396.
FORD Focus Kombi 1.6 V 2002 rok, pełne
wyposażenie, salonowy, stan bdb, tel. kom.
0601-874-388.
FORD Focus 1.8 TDI 1999 rok, 150000 km,
czarny matalik, więcej informacji, tel. kom.
0501-745-737 po 20.00.
FORD Fokus II 1.6 DTCI, diesel 2005 rok,
98000 km, I właściciel, książka serwisowa,
4 poduszki, wspomaganie, ABS, tel. kom.
0515-467-122.
FORD Fokus II 1.6 benzyna 2005 rok, 96000
km, książka serwisowa, I właściciel, 4 poduszki powietrzne, wspomaganie, ABS, elektryczne szyby, tel. kom. 0509-732-602.
FORD Fokus Kombi 1.6 benzyna 2005 rok,
4 poduszki powietrzne, wspomaganie, ABS,
klimatyzacja, tel. kom. 0509-369-540.
FORD Galaxy TDI 1997 rok, tel. kom.
0500-167-670.
FORD kombi 1.8 TD 2000 rok, srebrny metalik, klimatyzacja, elektryczne szyby, radio
CD, 4xpoduszki, immobilizer, komplet opon
zimowych, piękny, tel. kom. 0880-587-522
0723-775-237.

DAEWOO Tico benzyna 1997 rok, tel. kom.
0603-514-922.

FORD Mondeo Kombi 1.8 16V 1998 rok,
garażowany, zarejestrowany, tel. kom. 0506010-218.
FORD Mondeo kombi 1.8 TDI 1996 rok,
klima, srebrny, tel. kom. 0660-513-236.

FIAT Brava 1.2 16 V, tel. kom. 0607-385635.

FORD Transit 2.5 D 1995 rok tel. (046) 83882-26.

FIAT Brava 1.2 16V 1999 rok tel. (042) 71956-65, tel. kom. 0726-625-843.

FORD Transit 2.5 D 1990 rok, 2200 zł, tel.
kom. 0512-476-760.

DAEWOO Matiz 2002 rok, stan bdb, tel. kom.
0511-170-349.

HONDA Civic (automat) 1.5 66 KW 1992
rok, uszkodzony bok od strony kierowcy, tel.
kom. 0609-310-956.

FIAT Seiccento gaz 2003 rok, tel. kom. 0694172-329 0606-793-175.

FIAT Uno 1.0 1998 rok, stan dobry, tel. kom.
0604-191-186.
AUDI A3, 1.8 benzyna, 1997 rok, do uzg., 130
tys. km, stan bdb tel. (042) 710-84-99.

HONDAAcord 2.0 16V benzyna 1992/94 rok,
2200 zł, hak, alfelgi, pełna elektryka, automat,
tel. kom. 0512-476-760.

MAZDA 323F 1.6 1993 rok, tel. kom. 0693538-189.
MAZDA 323F 2 DIDT 2003 rok, tel. kom.
0603-872-897.
MAZDA 323F 2.0 D 1999 rok, tel. kom.
0500-167-670.
MERCEDES 1420, skrzynia 7,30x2,50, kabina sypialna 1995 rok, (samochód ciążarowy),
tel. kom. 0692-601-689.
MERCEDES Benz C220D 1996 rok, srebrny metalik, salon Polska, idealny, tel. kom.
0604-392-876.

OPEL Corsa 1.2 2001 rok, 14800 zł, srebrny
metalik, 5-drzwi, I właściciel, bezwypadkowy,
tel. kom. 0506-078-689 tel./fax (046) 86306-10.
OPEL Corsa 1.2 1996 rok, 3-drzwi, tel. kom.
0793-940-512 0605-223-455.
OPEL Corsa 1.0 benzyna 1999 rok, czarna,
3-drzwiowa, szyberdach, alufelgi, radio, opony
zimowe, stan bdb., tel. kom. 0694-007-906.
OPEL Corsa 1.2 16V 2005 rok, gaz sekwencyjny, 5-drzwi, klimatyzacja, tel. kom.
0505-118-029.
OPEL Corsa 2003 rok, wiśniowy, idealny, tel.
kom. 0501-213-067.
OPEL Corsa 1.4 1997 rok, czerwony, wspomaganie, airbag, stan bdb, tel. kom. 0692639-555.

OPELAstra II kombi 2.0 TDI 1998 rok, srebrny metalik, I właściciel, zarejestrowany, pełne
wyposażenie, tel. kom. 0692-639-555.
OPEL Astra Kombi 1.6 1996 rok, 5600 zł,
wyposażona, tel. kom. 0603-588-228.
OPEL Astra kombi 1.7 D 1996 rok, stan bdb,
tel. kom. 0793-577-918.
OPEL Astra 1.8 1992 rok, 3000 zł, stan bdb,
tel. kom. 0500-255-153.

RENAULT Megane 1.4 16V 2000/2001 rok,
srebrny, 5-drzwiowy, wyposażony, salon
Polska, tel. kom. 0604-392-876.
RENAULT Megane 1.4 16V 2001 rok,
101000 km, granatowy, VW T4 1.9 TD 1994
rok, tel. kom. 0500-037-006.
RENAULT Scenic II 2004 rok, tel. kom.
0500-167-670.
RENAULT Scenic 1.6 16V 2000 rok, 13300
zł, bogate wyposażenie, 2 komplety opon,
klimatyzacja, tel. kom. 0507-105-983.
RENAULT Scenic 1999 rok, bordowy, idealny, tel. kom. 0501-213-067.
RENAULT Trafic 2.5 D 1996 rok, tel. kom.
0694-831-111.

SEAT Ibiza 1.4b 1994 rok, 1900 zł, (korozja),
tel. kom. 0505-250-522.

OPEL Vectra sedan 1997 rok, zielony metalik,
tel. kom. 0883-313-089.

SEAT Ibiza 1.9 TDI 2002 rok, 5-drzwi, sprowadzony po opłatach do rejestracji, skórzana
tapicerka, klimatornik, elektryka, tel. kom.
0604-714-409.

OPEL Vectra B 1.6 16V 1996/1997 rok, 8900
zł, sprowadzony, zarejestrowany, instalacja
gazowa, stan bdb, tel. kom. 0504-680-499.
OPEL Vectra B 1.8 benzyna, gaz 1998 rok,
hak, tel. kom. 0668-171-450.
OPEL Vectra C 2003 rok, tel. kom. 0500167-670.
OPEL Vectra kombi 16v gaz 1998 rok, złoty
metalik, klimatyzacja, bogato wyposażony, tel.
kom. 0500-098-817.
OPEL Vectra sedan 1.6 16V + gaz 1996 rok,
ABS, alufelgi, centralny zamek, wspomaganie
kierownicy, poduszka powietrzna, tel. kom.
0604-938-246.
OPEL Vectra 1.8 16V 1999 rok, 13400 zł,
po liftingu, bezwypadkowy, stan idealny,
bogate wyposażenie, klimatronic, tel. kom.
0509-061-804.

PALIO Weekend 1.6 16V benzyna, LPG 1998
rok, garażowany, tel. kom. 0662-093-233.

Opel Astra 1.4, 1996 rok, VW Passat
Kombi, 1.8, 1991 rok - części mechaniczne i
blacharskie do 10 zł, tel. kom. 0513-430-463
0502-939-200.

RENAULT Megane 1.4 2001/2002 rok, 11800
zł, klimatyzacja, tel. kom. 0606-899-489.

OPEL Omega 2.0 16V +gaz 1995 rok, alufelgi,
stan bdb, tel. kom. 0797-194-959.

MERCEDES C 250 TD 1997/98 rok, srebrny, kombi, pełne wyposażenie, klimatronic,
oprócz skóry, tel. kom. 0603-430-992.

NISSAN Primera 1.9 DCI 2003 rok, cena do
uzgodnienia, tel. (046) 854-77-20, tel. kom.
0693-544-097.

RENAULT Megane classic 1997 rok, tel.
kom. 0501-213-067.

SEAT Cordoba 1.9 TDI 2000 rok, bogato wyposażona, tel. (046) 833-32-96 po 16.00.

OPEL Vectra 1.6 benzyna 1999 rok, sedan, bogate wyposażenie, tel. kom. 0796-064-489.

NISSAN Primera kombi 1.8 benzyna
2002/2003 rok, 19900 zł, szry metalik, bogate
wyposażenie, tel. kom. 0500-026-841.

RENAULT Megane 1.6 1997 rok, granatowy,
tel. kom. 0695-914-670.

OPEL Omega Kombi 2.5 V6 gaz 1997 rok,
tel. kom. 0600-226-961.

MERCEDES Benz C 2.2 D 1996 rok,
kombi, klimatyzacja, świeżo sprowadzony,
zarejestrowany w Polsce, tanio, tel. kom.
0607-734-062.

MITSUBISHI Colt 2008 rok, tel. kom.
0500-167-670.

RENAULT Laguna 2.2 D 1996/1997 rok, stan
bdb, tel. kom. 0600-970-598.

OPEL Zafira 2.0 DTI 1999 rok, 17400 zł, pełna
opcja, tel. kom. 0668-445-178.

PEUGEOT 106 1997 rok, tel. kom. 0600678-393.
PEUGEOT 206 1.1 2002 rok, 11000 zł, 80000
km, niebieski, II właściciel, 3-drzwiowy, bez
wspomagania, tel. kom. 0609-802-089.
PEUGEOT 306 1995 rok, 5-drzwi, oryginalny lakier, garażowany, stan bdb, tel. kom.
0511-350-002.
PEUGEOT 405 1,6 1993 rok, 2700 zł, benzyna, gaz, tel. kom. 0518-905-611.

SEAT Ibiza 1,5 1990 rok, sprzedam tanio,
tel. (046) 838-91-83, tel. kom. 0502-038641.
SEAT Toledo II 1.9 TDI 140 KM, 192000 km,
dwa komplety kół, tel. kom. 0691-715-471.
SEAT Toledo 1.9 TDI 2001 rok, 19500 zł,
klima, I właściciel, tel. kom. 0606-395-256.
SEICENTO 900 1998 rok, bezwypadkowy,
tel. kom. 0668-917-357.
SKODA Fabia 2008/2009 rok, tel. kom.
0500-167-670.
SKODA Fabia kombi 1.4 2002/03 rok,
14700 zł, wyposażona, I właściciel, tel. kom.
0606-395-256.

VW Golf III 1.8 benzyna/gaz 1992 rok, tel.
kom. 0602-479-334.
VW Golf III 1.8 +gaz 1991 rok, tel. kom.
0601-630-882.
VW Golf III 1.8 1995 rok, 3-drzwi, tel. kom.
0886-218-982.
VW Golf III 1.6 1992 rok, benzyna, gaz,
automat, tel. kom. 0507-081-037.
VW Golf III 1.4 gaz 1992 rok, elektryczne
szyby, centralny zamek, szyberdach, tel. kom.
0605-535-396.
VW Golf II 1990 rok, grafit metalik, stan bdb,
tel. kom. 0888-433-701.
VW Golf V 2.0 TDI 2005 rok, 37000 zł, bezwypadkowy, tel. kom. 0601-539-100.
VW Golf 1.8 benzyna 1989 rok, 1800 zł,
wspomaganie kierownicy, szyberdach, stan
bdb, tel. kom. 0606-786-748.
VW Golf 1989 rok, 3200 zł, tel. kom. 0516199-906.
VW Golf 2.0i XII.1996 rok, gaz sekwencyjny,
zarejestrowany, klimatyzacja, 5-drzwiowy lub
zamienię, tel. kom. 0604-392-876.
VW Passat B5 kombi 1.9 TDI 1998 rok, 110
KM, tel. kom. 0782-482-318.
VW Passat 1.9 TDI, 2001 rok rejestracja 2002
rok, tel. kom. 0609-964-430.
VW Passat 1.8 benzyna + gaz 1998 rok,
atrakcyjny wygląd, stan bdb, tel. kom. 0791966-446.
VW Passat 2.0 TDI 2006 rok, mocca metalik,
limuzyna, bogate wyposażenie, tel. kom.
0608-420-169.
VW Polo benzyna 2002 rok, tel. kom. 0501624-620.
VW Polo 2001 rok, tel. kom. 0500-167-670.
VW Polo 1.4 1996/1997 rok, 7500 zł, zielony metalik, 5-drzwi, bezwypadkowy,
tel. (046) 863-06-10, tel. kom. 0506-078-689.
VW T4 2.4 D, 7000 zł, sprzedam lub zamienię
na ciagnik, hak, wspomaganie, po remoncie,
tel. kom. 0609-316-663.
VW T4 2.4 D 1995 rok, długi, dostawczy
blaszak, tel. kom. 0509-707-104.
VW T5 Multivan, 2.5 TDI 2003/04 rok,
srebrny metalik, 174 KM, 7-osobowy, bogate
wyposażenie, tel. kom. 0692-601-689.
VW Transporter T4 1993 rok, 8 osób, tel. kom.
0606-519-851.
VW Transporter 1.9 TD 1997 rok, tanio,
tel. kom. 0606-303-475.
VW Vento 1.9 TDI 1996 rok, tel. kom. 0601977-893.
ŻUK blaszak 1995 rok, tel. kom. 0506170-532.

SKODA Fabia Kombi 1.4 2002 rok, szary
metalik, I właściciel, stan bdb, tel. kom.
0692-639-555.
SKODA Fabia Sedan 2003 rok, pierwsza rejestracja 2004 rok, tel. kom. 0609-101-915.
SKODA Fabia 1.4 2001 rok, 11800 zł, rudy
metalik, hatchback, tel. kom. 0606-899-489.
SKODA Fabia 1.4 gaz 2003 rok, niebieska,
serwisowana, tel. kom. 0665-288-619.
SKODA Favourit 1992 rok, 1000 zł, tel. kom.
0512-476-760.
SKODA Felicia 1.3 1997 rok, 85000 km
tel. (046) 837-74-73.
SKODA Octavia 1.9 TDI limuzyna 2000
rok, 110 KM, bogate wyposażenie, II właściciel, salon Polska, stan bdb, tel. kom.
0500-030-859.

DAEWOO Nubira II Kombi 1.6 gaz, XII.2000
rok, 7700 zł, bogato wyposażona, tel. kom.
0694-216-417.

Opony zimowe 185/85/r14, opony
letnie 195/55/r15 na aluminiowych
felgach do golf, seat, po 16.00, tel. kom.
0501-930-953.
Sprzedam części do Forda Escorta i Mondeo,
tel. kom. 0660-405-414.
Sprzedam opony używane, zimowe,felgi, duży
wybór, tanio, tel. kom. 0693-538-189.
Sprzedam opony zimowe 14, tel. (046) 83742-91.

PEUGEOT 406 kombi 2.0 HDI 2001 rok,
159000 km, full opcja, tel. kom. 0785-914953.

SKODA Octavia 1.6 2003 rok, klimatyzacja,
komputer pokładowy, centralny zamek, auto
alarm, pełna elektryka, cena do uzgodnienia,
tel. kom. 0600-298-212.

PEUGEOT 406 1.9 TD 1996 rok, 6700 zł, tel.
kom. 0793-507-121.

Sprzedam Star 1142, trzystronny wywrot, tel.
kom. 0606-519-851.

Sprzedam komplet opon zimowych 165/14 +
felgi aluminiowe, tel. kom. 0669-046-695.

STAR 200, I właściciel, tel. kom. 0606901-931.

„Spawanie” plastiku, zderzaków, owiewek
itp., tel. kom. 0606-319-335.

SUBARU Libero 1.2 1991 rok, 2300 zł,
6/7-osobowy, tel. kom. 0512-476-760.

Regeneracja kluczyków i pilotów samochodowych, tel. kom. 0606-319-335.

SUZUKI Swift 1.0 benzyna 1999 rok, 4800
zł, 124000 km, 5-drzwiowy, bezwypadkowy,
stan bdb, tel. kom. 0604-610-577.

Sprzedam 6 felg stalowych Fiat Siena, 120 zł,
tel. kom. 0663-733-585.

PEUGEOT Expert 2.0 HDI 2002 rok, dostawczy, 3-osobowy, faktura Vat, stan bardzo dobry,
tel. kom. 0608-076-041.
PEUGEOT Partner 2.0 HDI 2002 rok, tel.
kom. 0608-064-544 0665-656-818.

OPEL Astra 2005 rok, I właściciel, tel. kom.
0500-167-670.

PEUGEOT Partner 1.9 D 2004 rok, 17600
zł, srebrny metalik, 5-osobowy, I właściciel,
bezwypadkowy, faktura vat, tel. kom. 0506078-689 tel./fax (046) 863-06-10.

OPEL Corsa 1.7 D 1996 rok, tel. kom. 0509231-973.

POLONEZ Truck 1.6 gaz 2000 rok, 5-osobowy, tel. kom. 0605-133-771.

TOYOTA Avensis 2001 rok, gaz, tel. kom.
0660-549-144.
TOYOTA Carina E 1992 rok, pierwszy właściciel, tel. (046) 838-76-44.

Sprzedam dwukółkę samochodową, ładowność 400 kg, tel. (046) 838-43-09.

Sprzedam wahacz tylny lewy BMW E39, tel.
kom. 0500-385-907.
MTU Ubezpieczenia komunikacyjne OC, AC,
NW. Sprawdź, czy nie przepłacasz!, tel. kom.
0603-555-327.

punkty przyjmowania ogłoszeń drobnych do „nł”:  Bednary, sklep p. Papiernik 24A;  Bednary Kolonia 85, PPH „Karna” p. Lucyny

Siewiery;  Bobrowniki 27, sklep p. Pacler;  Bolimów, sklep „ABC...” p. Gortat przy ul. Rynek Kościuszki 17;  Bolimów, sklep p. Głowackiego,
ul. Sokołów 19;  Brodne Józefów, sklep p. Tomczak;  Chruślin Nowy 48, sklep p. Piechowskiej;  Domaniewice, sklep p. Marczaka;  Gągolinie
Płd., sklep „KOS”;  GrZYBÓW dOLNY nr 54, sklep p. kŁUDCZYŃSKA;  Grudze Stare nr 60, sklep p. Foks;  Humin 1a, sklep p. Grefkowicz;  Humin 44b,
sklep p. Skopa;  Jackowice 48, sklep P. Jankowskiej;  Jamno 66, sklep p. Motylskiej;  Kiernozia, kiosk p. Wesołowskiej na Rynku Kopernika;
 Kiosk Lotto na os. Bratkowice;  Kocierzewie Płn., sklep P. Dragańskiej;  Kompina, sklep p. Papiernik;  Krępa 155, sklep p. Marczaka;
 Kurapka 17a, sklep E. Topolska; Łyszkowice, sklep p. Kowalczyka przy ul. Głowackiego 20;  Nieborów Al. Legionów Polskich 18, sklep p.
Figata;  Nieborów, sklep p. Papiernik;  Osmolin, sklep „U Michała” p. Wrzesińskiego, ul. Rynek 1;  Osiek, sklep p. W. Kosińskiego;  Ostrów 20,
sklep p. Bejdy;  Osmolin, sklep p. Serwach, ul. Rynek 2;  Rogóźno, sklep p. Wodzyńskiego;  Rybno, sklep p. Gasik na Ul. Długiej 2;  Sanniki,
sklep p. Olkowicz, ul. Warszawska 183;  Sobota, Sklep Wielobranżowy p. Małgorzaty Szaga przy Placu Zawiszy Czarnego 12;  Sochaczew,
Anna Ploch, ul. Altanka 39;  Sochaczew, sklep p. Jarosz, ul. WARSZAWSKA 7;  Sokołowie 19, sklep p. Głowackiego;  Stachlew 113a, sklep p.
Wierzbickiej  Trzcianka 54, sklep P. Klimczak;  Zabostów Duży 51, sklep P. Szaleniec;  Zakład Usługowo-Handlowy RTV Zbigniew Kędziora, os.
Dąbrowskiego 24 (Rampa);  Zawady 67, sklep p. Sokalskiej;  Złaków Borowym 139a, sklep p. Marzeny Piecki;  Złaków Kościelny 21, sklep GS;

punkty przyjmowania ogłoszeń drobnych do „Wieści”:  Sklep z art. spożywczo-przemysłowymi w strykowie, Stary rynek
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Auto-kasacja, Nieborów, zaświadczenia,
sprzedaż części: Nissan, Ford, Polonez, Fiat,
Peugeot, BMW, Audi, Renault, Skoda, Daihatsu i inne, tel. kom. 0507-141-870.
Przyczepka samochodowa, tel. kom. 0504832-533.
Sprzedam opony zimowe z felgami do Seicento, prawie nowe, tel. kom. 0697-371-700.
Sprzedam silnik Renoo, 1.9 TD do Volva V-40,
tel. kom. 0605-205-813.
Sprzedam opony zimowe 13, stan bdb, tel.
kom. 0606-755-254.
Sprzedam opony 1100, rozmiar 20, radialne,
mało używane, tel. kom. 0603-368-701.
Opony używane - importer, tel. kom.
0602-133-182.
Sprzedam opony zimowe, tel. kom. 0662173-679.
Sprzedam przyczepkę samochodową, bez
rejestracji, tel. kom. 0663-703-647.
Sprzedaż przyczepek samochodowych, www.
phu-wimar.pl, tel. kom. 0696-287-385.

MZ ETZ 250-251, tel. kom. 0515-236-091.
Stare motocykle, wózki boczne, części, tel.
kom. 0513-185-357.
Junak, SHL, Jawa, WSK i inne, tel. kom.
0603-444-431.

Yamaha TZR, poj. 80/50, 2007 rok, stan bdb,
9500 zł, tel. kom. 0502-086-560.
Skuter Aprilia SR Factory, poj. 50, 2007
rok, salonowa, stan bdb, 6500 zł, tel. kom.
0502-086-560.
Skuter Peugeot VIVACITY, 2000 rok, używany, 2650 zł, tel. kom. 0502-086-560.

Dom 110 mkw. w Głownie, tel. kom. 0501989-141.

Sprzedam nowy dom w Łowiczu, tel. kom.
0501-775-852 po 17.00.

Sprzedam mieszkania 45 mkw. i 50
mkw. w Głownie, tel. kom. 0516-180211.

Sprzedam dom na Rogóźnie, tel. kom. 0796953-999.

Las i łąki w Ziewanicach, tel. kom. 0509297-008.
Super okazja! Działka budowlana w
Piaskach, 8000 mkw., tel. kom. 0516199-906.
Mieszkanie 51 mkw., Tkaczew, II piętro, trzy
pokoje, funkcjonalne, balkon, okna PCV, cena
179000 zł, tel. kom. 0601-575-188 po 16.00.
Działka w Niedźwiadzie 0,56 ha, 105000
zł, tel. (046) 837-84-54, tel. kom. 0601575-188.
Mały domek, Marianka, działka 0,44 ha,
49000 zł, tel. (046) 837-84-54, tel. kom.
0601-575-188.
M-4, bratkowice, tel. kom. 0509-208-502.
Bratkowice, 60mkw., tel. kom. 0603-946-037
po 18.00.
Mieszkanie 33 mkw., tel. kom. 0669-960134.
Mały dom po remoncie, położony koło Żelazowej Woli, tel. kom. 0606-989-590.
Sprzedam działkę leśną, domek letniskowy,
ogrodzoną 4588 mkw., media, zagospodarowana, z rozpoczętą budową, Głowno, tel.
kom. 0603-754-597.
Mieszkanie 72 mkw, parter, 220000 zł, Bratkowice, tel. kom. 0691-039-628.
Kawalerka 18 mkw., niski czynsz, tel. kom.
0603-514-922, Łowicz.
Działka 9000 mkw., tel. kom. 0602-196-913.
Sprzedam pawilon handlowy, wolno stojący
w Łowiczu o pow. 41 mkw., tel. kom. 0607090-260.
Mieszkanie spółdzielcze (własnościowe)
35,12 mkw., 2-pokojowe, kuchnia, łazienka,
parter, cegła. Os. Reymonta, centrum Łowicza,
tel. (046) 837-34-27.
Dom w Głownie, rok budowy 2003,
działka 1000 mkw. wysoki standard,
tel. kom. 0606-121-076.
Ziemia rolno-budowlana 5,5 ha z możliwością
zabudowy siedliska okolice Kiernozi - Wola
Stępowska, www.kiernozia.prv.pl, tel. kom.
0601-980-540.
Mieszkanie M-3, 48 mkw., II piętro, os. Marii
Konopnickiej, tel. kom. 0668-316-154.

Sprzedam garaż, bratkowice, tel. kom. 0603192-372.
Sprzedam 1 ha w Boczkach, tel. kom. 0666829-906 po 19.00.
Sprzedam garaż na osiedlu przy ul.
Bolimowskiej, tel. kom. 0505-092-008.

Garaż, wolny, Broniewskiego, tel. kom.
0692-101-989.

Sprzedam mieszkanie 60mkw., 3 piętro,
os. Kopernika, Głowno, tel. kom. 0516756-080.
Sprzedam łąkę 80a, tel. kom. 0880-500-224,
Walewice.
Mieszkanie 73 mkw., os. bratkowice, tel. kom.
0605-212-022.

Mieszkanie w Łowiczu 29,53 mkw. sprzedam;
IIIp; C.O; balkon; os. Reymonta 4 (okolice
ul.11 Listopada), tel. kom. 0502-141-415.
Sprzedam 1,20 ha ziemi ornej typu siedlisko
w Kęszycach, tel. kom. 0664-049-560 po
17.00.
Sprzedam dwie działki, dostęp do prądu i
wody, wielkość do uzgodnienia, tel. (046) 83861-51.
Kawalerkę 26 mkw., niski czynsz, tel. kom.
0609-524-833, Łowicz.
Sprzedam 39 mkw., na Starzyńskiego, tel.
kom. 0660-312-018.
Działka 2,5 ha, atrakcyjne położenie, przy
lesie, tel. kom. 0697-057-132 0604-083-992.
Działka budowlano-usługowa 3000 mkw.,
Strzelcew, tel. kom. 0600-226-961.
Konopnickiej, IV piętro, 60 mkw., tel. kom.
0600-226-961.

Mieszkanie 32,3 mkw., Starzyńskiego 4, 3p.,
zadbane, tel. kom. 0604-176-603.
Atrakcyjne mieszkanie 32,30 mkw, spokojne
sąsiedztwo, 4 piętro, oś. Starzyńskiego, tel.
kom. 0663-432-266.
Mieszkanie M-3, 2 piętro w Strykowie, tel.
kom. 0518-069-843.
Mieszkanie M-4 w Głownie lub zamienię
na mniejsze, tel. (042) 719-31-56, tel. kom.
0785-608-039.
Pilnie mieszkanie 90 mkw. 4 pokoje +duża
kuchnia, blok murowany, atrakcyjna cena, tel.
kom. 0698-342-061.

Do wynajęcia 2 pokoje z kuchnią, 55 mkw,
CO, centrum Łowicza, tel. kom. 0602-187540.
Do wynajęcia lokal 60 mkw., na działalność
produkcyjną, usługową lub biurową w centrum Łowicza (możliwość powiększenia do
120 mkw.), tel. kom. 0602-187-540.
Pawilon handlowy nr 6 na Targowicy, tel. kom.
0665-473-554.
Do wynajęcia mieszkanie 38 mkw., 2 pokoje,
umeblowane, I piętro, Łodź (Żabieniec-Żubardź). Spokojna okolice, dobry dojazd, tel.
kom. 0512-397-484.

Paintball. Super zabawa dla każdego (12
zestawów), tel. kom. 0505-038-785; 0600233-161.
Telefon Sony Ericsson K550i, biały, tel. kom.
0660-526-795.
Lada chłodnicza oszklona, 1,80m, tel. kom.
0691-645-784.
Zbiornik metalowy 15000 litrów na
szambo, wodę, tel. kom. 0601-286499.
Regały sklepowe, meblowe, estetyczne, tel.
kom. 0691-645-784.
Overlock chiński nowy 100 zł, overlock ze
stołem kompletny 250 zł, tel. kom. 0601817-962.
Okno dachowe z kołnierzem, nowe, firma
Velux, wymiary 55x78, tel. (046) 838-13-91.
Wózki widłowe, tel. kom. 0692-824327.

Drzwi łazienkowe, nowe białe prawe, szerokość 71,5 cm, tel. kom. 0503-436-493.

Pilnie mieszkanie w Sochaczewie, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, własne
centralne ogrzewanie. Blok z cegły ocieplony z zewnątrz, okna plastikowe, księga
wieczysta, cena do uzgodnienia, tel. kom.
0602-607-132.

Głowno, dom do wynajęcia, również dla pracowników, wolny, tel. kom. 0503-167-124.

Kołyska dziecięca, tel. kom. 0503-436-493.

Sprzedam działkę rolno - budowlaną z małym
domkiem, 1,3 ha, okazja, tel. kom. 0785-641202, Sielce gmina Sanniki.
Dom 90 mkw. działka 750 mkw. przy ul. Armii
Krajowej, tel. kom. 0668-788-163 po 13-ej.
Działkę rolno-budowlaną, 0,5 ha, Kalinów 45,
tel. kom. 0503-124-344.

Do wynajęcia 33 mkw., 2 pokoje + kuchnia,
tel. kom. 0697-924-032, Łowicz, Czajki.
Lokal, Głowno, Sikorskiego 21, tel. kom.
0695-931-911.
Lokal, Głowno, Sikorskiego 21a, tel. kom.
0500-190-988.
Wynajmę mieszkanie na oś. Starzyńskiego od
czerwca, tel. kom. 0663-432-266.
Łowicz - ul. Zduńska 23, lokal do wynajęcia - media, tel. kom. 0608-523-381.

Kompresor spalinowy WD-53, tel. kom.
0504-514-717.

Regały sklepowe, tel. kom. 0509-208-502.
Rusztowanie fasadowe Poznańskie, powierzchnia robocza 350 mkw., tel. kom.
0721-257-843.
Sprzedam piec c.o. Hajnówka 1.3 metra sześciennego, 17 KW, tel. kom. 0604-286-264.
Rolety, żaluzje, verticale, markizy,
tel. (046) 862-86-07.
Sprzedaż - montaż okien i drzwi. Drewno,
PCV, aluminium, tel. (046) 862-80-23.
Sprzedam tanio stemple budowlane, tel. kom.
0605-074-499.

Sprzedam działkę rolno-budowlaną w Mysłakowie, 0691-871-532, tel. kom. 0665759-204.

Do wynajęcia M-3, Głowno, tel. kom. 0781508-033.
Pokój, tel. kom. 0692-101-989.

Zbiornik stalowy 5000 litrów, tel. (046) 83848-73, tel. kom. 0721-096-040.

Działki: 3 ha i 0,55 ha w Gągolinie Południowym, tel. kom. 0512-538-238.

Podnajmę lokal w Skierniewicach na działalność fryzjerską lub kosmetyczną, tel. kom.
0606-230-036.

Telewizor Philips srebrny 32” płaski, tel. kom.
0606-525-696.

Sprzedam 3,60 ha ziemi rolno-budowlanej,
Tymianka, tel. (042) 719-82-43.

Do wynajęcia 40 mkw. na działalność w
Głownie, tel. kom. 0694-859-330.

Wynajmę 3 lokale na produkcję lub magazyn, ok. 500 mkw., Łowiczu, tel. kom.
0604-247-251.

Sprzedam działkę budowlaną w Otolicach, tel.
kom. 0668-049-706.

Wynajmę mieszkanie, Głowno, Sikorskiego
osobie prywatnej lub pod działalność, tel. kom.
0504-043-340.

Sprzedaż betoniarek, tel. kom. 0602-249683.

Uczciwej wynajmę 48 mkw., tel. kom. 0602766-034, Łowicz.

Grunty orne, okolice Bielaw, tel. kom. 0606303-475.

Pilnie sprzedam działkę rolną o pow. 19500
mkw. w miejscowości Świące: (media, woda,
prąd), tel. kom. 0509-323-370.

Poszukuję małego domku lub mieszkania
lub zaopiekuję się starszą osobą wzamian za
mieszkanie, tel. kom. 0502-553-072.

Siatka ogrodzeniowa, tel. kom. 0692-118440.

Odstąpię lub sprzedam bar w Łowiczu, pilne,
tel. kom. 0502-260-469.

Do wynajęcia garaże, os. Bratkowice, Łowicz,
tel. kom. 0502-251-751.

Dom 140 mkw., na działce 1000 mkw. i
budynkiem na działalność 76 mkw. w Zdunach k. Łowicza przy trasie A2, tel. kom.
0696-554-743.

Wynajmę domek na wsi, 6 km od Łowicza
oraz budynki gospodarcze na działce 1400
mkw., tel. kom. 0513-184-095.

Strój łowicki dla dziewczynki od 1,5 do
3 lat, tel. kom. 0501-930-953.

Trzy działki budowlane, Bednary-Wieś, blisko
szkoła, pkp, tel. kom. 0502-928-018.

Działkę budowlaną 2500 mkw. w Głownie,
tel. kom. 0514-551-016.

Sprzedam dom 120 mkw., działka 2500 mkw.
z zabudowaniami gospodarczymi, Łowicz, tel.
kom. 0784-616-577.

Do wynajęcia pokój z kuchnią, łazienką, tel.
kom. 0604-597-129.

Sprzedam huśtawki ogrodowe i budy dla psów,
tel. kom. 0502-981-959.

Działka budowlana 0,26 ha, przy trasie
Łowicz-Kiernozia, koło cpn, tel. kom.
0723-938-111.

Gospodarstwo rolne wraz z budynkami 6 ha,
tel. kom. 0665-243-234.

Sprzedam M-2, w centrum Łowicza, cegła, tel.
kom. 0507-512-747 po 18.00.

Działka budowlana, Głowno Moczydła, tel.
kom. 0662-525-130.
Działka 1200 mkw., os. Bratkowice, tel. kom.
0602-797-678.
Mieszkanie 75 mkw. cegła, tel. kom. 0698522-912.
M-3, 39 mkw., Łowicz, os. Broniewskiego,
tel. kom. 0507-796-400.
Dom w trakcie budowy na ładnej działce o
pow. 5300 mkw. w Świącach gm. Łowicz, tel.
kom. 0666-049-802.
Dom 71 mkw + działka 600 mkw w Głownie,
tel. kom. 0503-664-595.
Sprzedam lub zamienię dom 225 mkw. działka
464 mkw., tel. kom. 0609-317-929.
Mieszkania: 60 mkw. i 33 mkw., tel. kom.
0601-301-417.
Posiadłość 8 ha, Kiernozia, tel. kom. 0886753-869.

Wydzierżawię 1 ha łąki w Popowie, tel. kom.
0516-315-038.

Wynajmę ogrodzony, utwardzony plac, 2900
mkw., ul. Magazynowa, tel. kom. 0668425-645.

Sprzedam grunt rolny 1 ha, Goleńsko, tel. kom.
0695-290-311.

Kupie mieszkanie do remontu, Łowicz i
okolice, tel. kom. 0723-938-111.

Mieszkanie 50 mkw, oś. Kostka, tel. kom.
0502-637-040.

Lokale do wynajęcia w centrum: parter 120
mkw. i 230 mkw., oraz na piętrze na biura,
gabinety, tel. kom. 0692-725-590.

Do wynajęcia mieszkanie, tel. kom. 0506040-709.
Lokal do wynajęcia, biurowo-usługowy w
centrum Łowicza, 40 mkw., Zduńska 49, tel.
kom. 0608-369-852.
Kawalerka, tel. kom. 0692-101-989.
Wynajmę lokale w centrum Głowna, tel. kom.
0503-445-077.

M-2 zamienię na kawalerkę, tel. kom. 0662603-613.

Do wynajęcia w Łowiczu pomieszczenia o
powierzchni 35 mkw., 65 mkw., 105 mkw.,
na biura, gabinety, działalność gospodarczą,
produkcyjną itp., wszystkie media, tel. kom.
0604-192-784.
Noclegi, Głowno, tel. (046) 874-64-68.
Lokal na pomieszczenia biurowe, ok.
114 mkw. przy ul. Kaliskiej, +parking,
tel. kom. 0515-122-403.

Wolne, nieumeblowane 2-pokojowe z kuchnią, Noakowskiego, Łowicz, tel. kom. 0607328-028.
Wynajmę lokal handlowy, 100 mkw.,
w centrum Łowicza, tel. kom. 0501044-546.

Nokia E51, mało używany, ok. 350 zł, tel. kom.
0793-785-757.

Kolekcjoner kupi stare monety; karotl@op.pl,
tel. kom. 0601-738-532.
Kupię podkłady betonowe, tel. kom. 0502705-747.
Sztangę olimpijską, tel. kom. 0663-602-628.
Stare radia, telewizory, popsute pralki, silniki,
stary sprzęt gospodarstwa domowego, stare
meble, banknoty, inne starocie, stroje, skrzynie
łowickie, tel. kom. 0516-907-429.
Kupię złom, tel. kom. 0504-350-641.

Sprzedam spawarkę i migomat, tel. kom.
0504-221-009.
Komputer 250 zł, tel. kom. 0500-204-559.
Sprzedam konstrukcje, hale, wiaty, tel. kom.
0660-789-719.
Słupki, siatka, ogrodzeniowe, tel. kom.
0660-789-719.

Kiosk ocieplony, idealny na działkę lub stróżówkę, tel. kom. 0607-734-062.
Wełniak, tel. kom. 0692-101-989.
Sprzedam bramę ozdobną 4 m dł, 1,5 m szerokości plus furtka. Zrobię na zamówienie bramy, ogrodzenia itp., tel. kom. 0796-788-221.
Sprzedam segment pokojowy, długość 4,5m,
tel. kom. 0667-868-539.
Budy dla psów, tanio, tel. kom. 0697-094841.
Sprzedam drewno kominkowe i opałowe, tel.
kom. 0516-735-081.
Sprzedam drewno kominkowe i opałowe, tel.
kom. 0660-680-409.
Pierzyna puchowa, nowa, tel. kom.
0500-519-872.
Sprzedam tanio kanapę narożną w dobrym
stanie, tel. kom. 0695-761-341.
Odstąpię lub sprzedam bar w Łowiczu, pilne,
tel. kom. 0502-260-469.
Tanio sprzedam nowy kosz na śmieci 1m3, tel.
kom. 0606-121-540.
Piec centralnego ogrzewania po 2 sezonach
grzania, tel. kom. 0502-084-093.
Pianino FIBIGER, początek XX wieku,
tel. (046) 837-18-85.
Kayboard Yamaha PSR-E403, stan idealny,
tel. kom. 0607-501-566.
Sukieneczkę firmy Krasnal do chrztu rozmiar
80 kolor ecru, dodatkowo posiada bolerko i kapelusik, cena 80 zł, tel. kom. 0509-022-840.
Sprzedam piękną suknie ślubną, kolor ecru,
rozmiar 40, stan idealny 0509-022-840 Głowno; zobacz na aukcji allegro nr 874164118,
cena 800 zł, tel. kom. 0509-022-840.
Wózek widłowy elektryczny; rozruszniki C-330, tel. kom. 0508-160-198.
Piec c.o. 0,8m, brama 4m + furtka, tel. kom.
0663-400-414.
Produkcja mebli tapicerowanych,
kanapy, wersalki, tapczany, fotele,
tel. (046) 837-92-71, tel. kom. 0602610-569.
Kurtkę z lisów, tel. kom. 0509-217-640.
Krajalnicę Maga 250, tel. kom. 0663-400-414.
Tanie AGD, tel. kom. 0510-158-880.

Chłodziarkę 60 przerobiona na zamrażarkę,
tel. kom. 0604-628-204.
Kurtka z nutri nowa i kożuch męski, tel. kom.
0604-628-204.

Sprzedam maszynę do szycia Singer, tel. kom.
0609-150-111.
Drewno kominkowe, opałowe, tel. kom.
0601-189-972.
Overlock przemysłowy Juki ze stołem sprzedam, tel. (046) 837-59-68 po 18.00.
Nagrzewnica elektryczna do ogrzewania
hal i pomieszczeń inwentarskich, tel. kom.
0692-292-969.
Wózek dziecięcy, gondola ze spacerówką, 150
zł, tel. kom. 0663-733-585.
Lada chłodnicza i szklana szafka na ciasto, tel.
kom. 0605-679-088.

Produkcja galanterii ogrodowej, betonowej w kolorze, tel. (046) 838-92-14.

Sprzedam: 2 fotele, 2 stoliki pod RTV, dywan,
cegłę białą podwójną i klinkierową 29x9x10,
wciągarkę budowlaną i płot metalowy 42m,
tel. (046) 839-63-72.

Regały sklepowe, lady chłodnicze, wyposażenie sklepu spożywczego, tel. kom. 0513-170880, 0515-747-654.

Sprzedam akwarium, 60l., z wyposażeniem,
tel. kom. 0697-688-625.

Wydzierżawię zakład wulkanizacyjny w
Głownie, tel. kom. 0698-783-854.
Tanie pokoje noclegowe, Łowicz, Plac
Przyrynek 11 oraz pomieszczenie na
działalność, tel. (046) 837-99-16, tel.
kom. 0512-098-358.

Spawarkę elektryczną, hydrofor 300l, opony
185/15C, frezy i inny drobny sprzęt, tel. kom.
0508-186-353.

Rower składak, tel. kom. 0604-628204.

Wynajmę lokale na zakład fryzjerski lub inne
usługi, Plac Wolności, Głowno, tel. kom.
0516-180-211.
Do wynajęcia najlepiej dla jednej osoby mały
domek. Zapewnione ogrzewanie, umeblowanie i wyposażenie, podwórko. Głowno, tel.
kom. 0668-176-985.

Reduktor z zegarami + butla do piwa
beczkowego, tel. kom. 0601-270-823.

Produkcja płytek chodnikowych,
płyty EKO, ogrodowa galanteria betonowa, układanie kostki brukowej,
kręgi, przepusty, rynienka spustowa,
tel. (046) 838-92-14.

Skrzynki plastikowe nowe, polskie 15 kg, tel.
kom. 0500-385-907.
Topole na pniu, tel. (046) 838-95-18 po
15:00.

Zatrudnię szwaczki na dzianinę, tel.
kom. 0603-610-884.
Zatrudnię szwaczki, tel. kom. 0609-525-529.
Zakład stolarski, niepalący, tel. kom. 0660418-080.
Oriflame, tel. kom. 0608-315-154.
Mechanika i elektromechanika samochodowego zatrudnię, tel. (042) 71929-37.
Zwrot podatku z pracy, rodzinne, Niemcy,
Anglia, Irlandia, Holandia, Dania, Norwegia,
Belgia, Europa, tel. (071) 385-20-18.
Zatrudnimy małe firmy dekarskie lub brygady
do odśnieżania dachów marketów, tel. kom.
0504-107-807 0600-360-906.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E, okolice Głowna,
tel. kom. 0605-097-071.
Dynamicznie rozwijająca się firma zatrudni
10 osób, bezpłatne szkolenie, możliwość
rozwoju, również dla studentów, tel. kom.
0515-236-056.

Piec C.O. nieużywany, niedrogo, tel. kom.
0693-574-400.

PKO BP zatrudni osoby na stanowisko asystenta do pracy z klientem, bezpłatne szkolenie,
także dla studentów, tel. kom. 0515-236-056.

Sprężarkę Van na 400 l zbiornik, Migomat
ZP-7 i Dep-400 z osobnym podajnikiem, tel.
kom. 0693-833-073.

Zatrudnię pracownika na stację paliw Łowicz
ul. Tuszewska 41, tel. kom. 0508-282-402
0609-665-023.

Laptop używany Toshiba 300 zł, tel. kom.
0606-525-696.

Zatrudnię kierowcę do rozwozu gazu, tel. kom.
0883-721-135.
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Zatrudnię spedytora z doświadczeniem
i znajomością języka angielskiego lub języka
niemieckiego, tel. kom. 0608-059-817.

Zatrudnię przedstawiciela handlowego z
doświadczeniem, branża; cement, wapno. CV
przesłać na adres sekretariat@damo.com.pl.

Zatrudnię kierowcę kat. C z doświadczeniem,
wiek 25 - 40 lat, tel. kom. 0662-123-954.

Dodatkowy dochód przez Internet. www.
zobaczto.dorota.mojawaga.pl.

Zatrudnię pracownika do produkcji mebli, Łowicz, tel. kom. 0602-471-279 w godz. 8-18.

Ekspedientkę, pełny etat w Wiskitkach, Tel.
0691-494-808.

Firma zatrudni osoby z grupą inwalidzką do
sklepu z odzieżą używaną w Łowiczu, tel.
kom. 0662-253-861; 0600-820-349.

Ekspedientkę, pełny etat, dobre warunki. W
Puszczy Mariańskiej, tel. 0601-076-657, w
Michałowie, tel. 0691-494-808.

Firma transportowa zatrudni osobę do prowadzenia biura. Mile widziane doświadczenie w
branży, tel. kom. 0501-624-620.

Energy Diet- konsultantów do zdrowego
odżywiania, tel. kom. 0602-332-629.

Pub Retro zatrudni kelnerkę na 1/2
etatu. CV ze zdjęciem, Łowicz, ul. Powstańców 15, tel. kom. 0501-129-752.
Zatrudnię kierowcę z własnym samochodem
do rozwożenia pizzy, Pizza House, 3-go Maja
8, tel. kom. 0509-637-817.
Zatrudnię opiekunkę do dziecka, tel. kom.
0515-138-358.
Firma budowlana w Łowiczu zatrudni absolwenta politechniki na stanowisko konstruktora/projektanta, tel. kom. 0515-138-358.
Przyjmę kierowcę do rozwożenia butli gazowych, tel. kom. 0698-411-715.
Zatrudnię kierowcę na kraj, kategorii C+ E,
dobre zarobki, tel. kom. 0604-237-423.
Zatrudnię z poświadczeniem bezpieczeństwa
dostępu do informacji niejawnych (!) prace
gospodarcze w Kutnie, tel. (088) 335-15-29.
Zatrudnię kierowcę w transporcie międzynarodowym, tel. kom. 0509-638-007.

Fryzjerkę damsko-męską zatrudnię, Rawa
Maz., tel. kom. 0668-114-572.
Kierowcę C+E z doświadczeniem w transporcie międzynarodowym, tel. kom. 0601264-267.
Opiekunka do 6mc dziecka, tel. kom. 0798229-506.
Poszukuje młodych osób do pracy na stacji
paliw Bliska w Wymysłowie, tel. kom.
0728-953-200.
Przedstawiciela ubezpieczeniowo -finansowego zatrudnię. Stała +prowizja CV na:
slawomirkosinski@wp.pl
Przyjmę kierowcę z prawem jazdy kat. C, tel.
kom. 0698-663-278, 0698-663-276.
Schudnij i zarabiaj, tel. kom. 0516-186-608.
Szwaczki, chałupniczki, Skierniewice, tel.
kom. 0889-329-103.
Zatrudnię osobę do obsługi biura handlowego,
wiek do 30 lat, tel. kom. 0608-463-780.

Zatrudnię kierowcę na weekendy do rozwożenia pizzy samochodem firmowym, tel. kom.
0510-250-687.

Zatrudnię kierowcę w transporcie międzynarodowym C+E z doświadczeniem, tel. kom.
0601-264-267.

Zatrudnię kierowcę kat. C z doświadczeniem,
Łowicz i okolice, tel. kom. 0601-360-267.

Zatrudnię kierowcę z kat. C+E. Transport
międzynarodowy, krajowy. Przewóz nowych
aut, tel. kom. 0601-271-031.

Zatrudnię kierowcę kat. C z doświadczeniem,
Łowicz i okolice, tel. kom. 0601-360-267.
Szukam osoby, która pomoże w przygotowaniu do matury z geografii na poziome rozszerzonym, tel. kom. 0503-589-044 po 18.00.
Zatrudnię kierowcę kategorii C+E w transporcie międzynarodowym(kontenery), tel. kom.
0502-605-719.
Kierowca tir - kraj, tel. kom. 0602-664-807.
Zatrudnię mechanika samochodowego z grupą
umiarkowaną, tel. kom. 0600-608-150.

Zatrudnię opiekunkę do starszej osoby, okolice
Puszczy Mariańskiej, tel. kom. 0501-624-780
po godz. 18.
Zatrudnimy osoby do doręczania paczek na
terenie miasta Skierniewice. Wymagania:
Własny samochód ciężarowy o ła-downości
powyżej 590kg, kolor biały lub żółty, tel. kom.
0519-741-867, paczki@onet.pl
Zespół muzyczny poszukuje wokalisty, tel.
kom. 0608-768-698.

Zatrudnię kobietę z grupą umiarkowaną, tel.
kom. 0600-608-150.
Przyjmę do pracy przy budowie instalacji telewizji kablowej, tel. kom. 0697-801-028.

Poszukuję pracy - znajomość języka hiszpańskiego, tel. kom. 0792-419-522.

Rozniosę ulotki tanio, solidnie, tel. kom.
0603-555-327.
Elektryk z kat. B podejmie pracę, tel. kom.
0669-868-085.
Rencista podejmie się ochrony w nocy, bez
uprawnień, tel. kom. 0604-497-153.
Posprzątam mieszkanie, przypilnuję dziecka,
najlepiej na terenie Głowna, tel. 0516-997-073.
Podejmę pracę jako ekspedientka (dobry kontakt z klientem), tel. kom. 0509-838-376.
Młoda operatywna podejmie prace chałupniczą oprócz szycia, Głowno/Stryków;
email dorotowcz@poczta.onet.pl, tel. kom.
0509-022-840.
Poszukuje kierowcy C+E w transporcie
międzynarodowym w relacji Polska-WłochyPolska/Litwa. C.S.+ naczepa Firanka, tel. kom.
0501-312-166.
Elektryk- konserwacja, eksploatacja, utrzymanie ruchu- może być część etatu. Tel.691219-981.
Kierowca A,B,C,C+E, doświadczenie, kraj, za
granica, kurs ADR, tel. kom. 0513-807-892.
KierowcA C+E, uprawnienia wózki, poszukuje pracy dorywczej, tel. kom. 0723-490-121.
Księgowa wypełni książkę przychodów,
ryczałt, VAT, ZUS, PIT-y, tel. kom. 0608498-087.
Księgowa z dużym doświadczeniem przyjmie
pracę, tel. kom. 0504-800-340.
Młody, 22 lata, dyspozycyjny, bez nałogów,
wykształcenie średnie, prawo jazdy kat. B,
podejmie każdą pracę, Rawa Maz. i okolice,
tel. kom. 0500-726-324.
Poprowadzę kadry i płace, księgowość, projekty unijne, tel. kom. 0660-667-311.
Posiadam grupę inwalidzką, przyjmę sprzątanie, pomoc w domu, tel. kom. 0721-304-544.
Rencista dyspozycyjny podejmie pracę z
budownictwie lub w ogrodnictwie, prawo
jazdy, tel. kom. 0669-034-229.
Technik geodeta podejmie pracę, tel. kom.
0665-616-553.
Zaopiekuję się dzieckiem lub osobą starszą
z Rawy Maz., osoba z doświadczeniem,
odpowiedzialna emerytka, tel. kom. 0667180-532.

Tynki maszynowe, elewacje, docieplanie,
solidnie, tel. kom. 0501-931-961.

Fotografowanie profesjonalne, tel. kom.
0506-109-908.
Studio Wideo „Kadr”, tel. kom. 0607-916-001.
Cyfrowe wideofilmowanie, fotografowanie, pełna obróbka komputerowa,
tel. (046) 837-94-85, tel. kom. 0608484-079.
Wideofilmowanie cyfrowe, obróbka komputerowa- tanio, tel. kom. 0606-852-557.
Studio Master - obsługa filmowa imprez
okolicznościowych (wesela, śluby itp.), doświadczenie, tel. kom. 0606-506-609.
Videofilmowanie, foto, atrakcyjne animacje
komputerowe, tel. (046) 837-79-81, tel. kom.
0606-302-466.
Profesjonalne fotoreportaże ślubne. Szczegóły oferty: www.fotoimprezy.eu, tel. kom.
0698-129-195.
„Macromagic”. Fotografia ślubna,
plenery, chrzty, uroczystości, fotoksiążki, www.macromagic.pl, tel. kom.
0608-372-976.
Wideofilmowanie i fotografowanie, profesjonalnie, tanio, tel. kom. 0600-447-843.
Fotografowanie, śluby, plenery, tel. kom.
0606-630-448.
Wesela, profesjonalnie, tanio, DVD, tel. kom.
0606-312-048.
ArtFoto - plener, śluby, studniówki,chrzty,
komunie i inne, tel. kom. 0796-964-169.
Profesjonalne studio fotograficzne ‘’POZYTYW’’ sesje zdjęciowe, portfolia, wesela, tel.
kom. 0784-885-494.
Golden Studio - fotografia ślubna, okolicznościowa, dzieci, ciążowa, www.twojefotovideo.
com, tel. kom. 0505-429-742.
Fotograf -zdjęcia ślubne z imprez okolicznościowych i rodzinnych, niedrogo!, tel. kom.
0794-794-599.
Fotografia ślubna i okolicznościowa. Tel.
0509-652-759, www.tomaszewskifoto.pl

Układanie kostki brukowej i prace
ogólnobudowlane, tel. kom. 0508286-519.
Glazurnictwo - także duże i bardzo duże
zlecenia, szybka realizacja. Możliwość faktury
VAT, tel. kom. 0600-626-760.
Remonty - wykończenia, tel. kom. 0600626-760.
Remonty, tel. kom. 0608-810-953.
Tynkowanie i murarstwo, tel. kom. 0668489-577.
Dachy kompleksowo, tel. kom. 0790-403988.
Wykończenia wnętrz, ocieplenia budynków,
tel. kom. 0506-123-597.
Projektowanie budynków mieszkalnych,
gospodarczych, rozbudowy, nadzór, wyceny,
kosztorysy, tel. (046) 837-78-38, tel. kom.
0502-086-592.
Kanałowe docieplanie budynków granulatem
styropianowym, kondygnacja 800 zł, tel. kom.
0602-570-424.
Cyklinowanie bezpyłowe nowymi maszynami
220 V, układanie parkietu, mozaiki, tel. kom.
0697-892-966.

Niewielkie remonty, wykończenia, tel. kom.
0889-421-994.
Kominy - montaż i wykonanie wkładów kominowych ze stali kwasoodpornej i żaroodpornej,
tel. kom. 0608-101-676.
Kominki z płaszczem wodnym. Profesjonalny
montaż,, tel. kom. 0608-101-676.
Kominki - profesjonalny montaż, tel. kom.
0608-101-676.
Budowa domów, tynkowanie, tel. kom.
0512-335-940.
Bud-Mar dachy, więźba dachowa, krycie
dachówką, blachodachówką, kominy, klinkier,
podbitki dachowe, przeróbki - roboty murarskie, poddasza - docieplenia, płyta karton/
gips, gipsy, panele podłogowe, demontaż,
neutralizacja azbestu (eternit). Faktury VAT,
tel. kom. 0507-056-578.
Cyklinowanie bezpyłowe, tel. kom.
0666-088-518.
Wykończenia wnętrz od A do Z, adaptacja poddaszy, tel. kom. 0602-717-207.

Docieplenia budynków, elewacje zewnętrzne,
glazura, terakota, adaptacja poddaszy, kompleksowe wykończenia wnętrz, faktury VAT,
tel. kom. 0606-737-576.

Dachy, pokrycia dachowe, konstrukcje, obróbki, tel. kom. 0609-846-316.

Świadectwa energetyczne, projekty budowlane, nadzory, przeglądy
okresowe, książki obiektów, tel. kom.
0505-928-424.

Docieplenia budynków, niskie ceny, tel. kom.
0600-917-292; 0507-431-463.
Wykończenia wnętrz, atrakcyjne ceny, tel.
kom. 0507-431-463; 0600-917-292.

Bramy przesuwne, ogrodzenia.Siatka ogrodzeniowa + montaż, tel. kom. 0503-572-046.
Tynki tradycyjne maszynowe, zatarte na gładko, super, tel. kom. 0514-142-855.
Gładź, płyta K/G, malowanie, panele ścienne, podłogowe, glazura, terakota, tel. kom.
0516-131-973.
Układanie kostki brukowej, granitowej,
tel. kom. 0692-789-266.
Tynki, tel. kom. 0503-077-863.

Usługi remontowo-wykończeniowe, docieplenia, tel. kom. 0885-459-698.
Tynki gipsowe agregatem - solidnie, tel. kom.
0502-370-226, 0506-053-376.

Wyrób i montaż schodów z drewna krajowego
i egzotycznego oraz inne usługi stolarskie, tel.
kom. 0663-766-557.

Układanie kostki brukowej, tel. kom.
0697-116-271.

Usługi koparko-ładowarką, wykopy, rozbiórki,
załadunki itp., tel. kom. 0502-358-304.
Szkolenia BHP, oceny ryzyka zawodowego,
doradztwo BHP, dojazd do klienta, minimum
formalności, Faktury VAT, tel. kom. 0512070-300.

Adaptacja poddaszy, profesjonalne
malowanie, gładzie, glazura, terakota,
zabudowy K/G, łazienki, itp. Fachowo!
Rachunki, tel. kom. 0668-208-450.

Cyklinowanie farby, układanie parkietu, tel.
kom. 0668-044-645 0504-206-048.

Kominki: sprzedaż, montaż, ogrzewanie domów, tel. (046) 837-84-92, tel.
kom. 0602-282-415.
Dachy, glazura, terakota, tynki, tel. (046) 83816-24, tel. kom. 0787-563-689.
Glazura, panele, adaptacja poddaszy, sufity,
ścianki, tynki mozaikowe, kamień dekoracyjny, gładź, malowanie, szafy, pawlacze,
schody, tralki, poręcze. Wymiana okien i
drzwi, tel. (046) 837-73-99, tel. kom. 0605562-651.
Cyklinowanie, polerowanie, układanie parkietu, tel. (046) 837-42-55, tel. kom. 0501249-461.
Glazura, terakota, tel. kom. 0696-171-899.
Poddasza, zabudowy k/g, gładź, malowanie, panele podłogowe, podbitki,
docieplenia, tel. kom. 0697-638-898.

23

7.01.2010 r.

Dachy, konstrukcje, pokrycie, obróbki, podbitki, tel. kom. 0600-150-162.

Malowanie, gipsowanie, solidnie, tel.
kom. 0517-348-681.

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

Ocieplanie budynków solidnie, tel. kom.
0608-352-476.

Remonty: www.conkret.euroadres.pl,
tel. kom. 0785-989-913.

Wylewki agregatem, tel. kom. 0518-910336.

Układanie kostki brukowej, tel. kom. 0600369-381.

Usługi wykończeniowe, malowanie, gładź,
montaż płyt g/k, sufity podwieszane, glazura,
terakota, panele, adaptacja poddaszy, tel. kom.
0693-138-503.

Malowanie, gipsowanie, tapetowanie,
płyta g/k, panele i inne drobne remonty,
tel. kom. 0518-905-611.
Azbest - demontaż, utylizacja. Pokrycia dachowe, preferencyjne kredyty, tel. (042) 65971-83, tel. kom. 0604-994-144.
Gipsy, glazura, terakota, prace remontowe - wykonam, tel. kom. 0516153-870.
Malowanie, tapetowanie, gładź, płyty g/k,
glazura, tel. (046) 837-32-41 po 20.00, tel.
kom. 0608-685-867.
Konstrukcje, pokrycia dachowe, tel. kom.
0798-542-049.
Cyklinowanie z polerowaniem, lakierowanie parkietów i schodów, tel. kom.
0607-090-260.
Solidne i fachowe wykończenia wnętrz
- przystępne ceny (glazura, terakota, gipsy, malowanie, panele) oraz docieplanie
budynków, murowanie, tynki, posadzki,
klinkier, itp., tel. (046) 837-13-91, tel. kom.
0793-035-025.
Cyklinowanie, układanie, lakierowanie,
Efekt, tel. kom. 0600-984-398.
Remonty od A do Z, tel. kom. 0664113-523.
Usługi remontowe, gipsowanie, malowanie,
glazura, docieplenia, rachunki, tel. kom.
0602-383-118.
Profesjonalne wykończenia wnętrz, tel.
kom. 0600-225-256.
Malowanie, gipsowanie, glazurnictwo, płyty
K/G, stiuki weneckie, tynki dekoracyjne,
wykończenia wnętrz. Firma Ścianka, tel. kom.
0516-107-876.

Malowanie, gipsowanie, glazura, terakota, solidnie, tel. kom. 0502-822-361.
Remonty, wykańczanie wnętrz, adaptacja
poddaszy, tel. kom. 0668-052-818.
Tynki gipsowe agregatem - solidnie, tel. kom.
0502-370-226, 0506-053-376.
Tynki gipsowe agregatem - solidnie, tel. kom.
0502-370-226, 0506-053-376.
Tynki maszynowe, elewacje, docieplanie,
solidnie, tel. kom. 0501-931-961.
Hydraulik, nowoczesne technologie, tel. kom.
0608-101-676.

Usługi transportowe - Renault Master, faktury
VAT, tel. kom. 0607-406-024.

Odkurzacze centralne, tel. kom. 0608-101676.

Zespół muzyczny, tel. kom. 0693543-604.

Malowanie budynków i mieszkań na zewnątrz
i wewnątrz, tel. kom. 0603-070-501.

Usługi hydrauliczne w pełnym zakresie,
tel. (046) 837-45-07, tel. kom. 0691-991000.

Przeprowadzki, transport, tel. kom. 0607889-775.

Glazura, terakota, gładzie, panele itp., tel. kom.
0508-313-799.

Usługi hydrauliczne, fachowo, tanio, solidnie,
tel. kom. 0500-308-858.

Krycie dachów, podbitki, tel. kom. 0785534-988.

Usługi hydrauliczne, pełny zakres, szybko,
tanio, solidnie, tel. kom. 0693-441-034.

Wykończenia wnętrz od A do Z, wolne
terminy, tel. kom. 0691-682-186.

Przyłącza, elektroinstalacje, pomiary, odgromówka, wideo-domofony, RTV-Sat, bramonapędy, systemy alarmowe, monitoring wizyjny
CCTV, kontrola dostępu, budowlane prace
remontowe i wykończeniowe.Uprawnienia,
VAT, tel. kom. 0601-303-858.

Wstrzeliwanie kołków w beton od 2 do 10
cm do montażu karniszy i pułek itp., tel. kom.
0517-366-451.
Krycie i remonty dachów, tel. (046) 837-5131, tel. kom. 0509-617-746.

Malowanie, gładź, płyta k/g, panele podłogowe, zabudowa poddaszy, tel. kom.
0693-048-626.
Dachy - dachówka, gonty, adaptacja poddaszy,
tel. kom. 0510-648-743.
Stal nierdzewna, poręcze, balustrady,
tel. kom. 0665-147-488.
Malowanie, gładź, płyty karton/gips, glazura,
adaptacja poddaszy, panele, elewacja budynków, tel. kom. 0668-026-851; 0796-524-777.

Wykańczanie wnętrz, glazura, terakota, malowanie, gipsowanie, stiuki,
panele podłogowe, ocieplenia, itp.,
0798-563-121.

Ogrodzenia, balustrady kute, tel. kom.
0665-147-488.

Krycie dachów, blachodachówka, gont, dachówka, tel. kom. 0503-955-975.

Malowanie, gipsowanie, płyta k/g, panele
podłogowe, glazura, terakota, tel. kom.
0668-462-197.

Montaż więźb i pokryć dachowych, tel. kom.
0503-955-975.

Docieplanie poddaszy, tel. kom. 0663-703647.

Kompleksowe remonty łazienek i pomieszczeń, tel. kom. 0668-821-932.
Krycie i sprzedaż pokryć dachowych, tel. kom.
0505-038-785; 0600-233-161.

Płytki, malowanie, gładź, tapetowanie,
sufity podwieszane, ściany działowe i
inne, tel. kom. 0501-247-830.

Sprzedaż blachodachówek, blach trapezowych, orynnowania i innych akcesorii
do dachów, tel. (046) 837-31-38, tel. kom.
0513-019-010.

Glazura, malowanie, gładź, płyty K/G, tel.
kom. 0788-204-613.

Naprawa i remont mebli stylowych i
nowoczesnych, dojazd gratis, tel. kom.
0668-839-038.
Zespół Kris, bale, wesela, tel. kom. 0502473-091.

Montaż kotłów c.o. na węgiel, eko-groszek i
miał, tel. (046) 862-86-07.

Biuro rachunkowe, tel. kom. 0510-212-677.

Usługi hydrauliczne oraz naprawy drobne(udrażnianie rur), tel. kom. 0604-245-722.
Usługi hydrauliczne, tel. kom. 0508862-015.
Montaż anten satelitarnych, tel. kom. 0609700-765.
Hydrauliczne, tel. kom. 0506-064-122.
Automatyka urządzeń przemysłowych, systemy alarmowe, kamery, monitoring, napędy do
bram, tel. kom. 0506-177-589.

Hydrauliczne usługi, szybko, tanio,
solidnie, pełny zakres, tel. kom. 0603917-448.
Hydraulika, tel. kom. 0608-263-951.
Roboty elektryczne, tanio, tel. kom. 0793-477270 0696-621-300.
Instalacje elektryczne, nowe i przeróbki, tel.
kom. 0662-736-801.

Wykończenia wnętrz, tel. kom. 0798-542049.

Skórzaną, kożuchową, futrzaną odzież naprawimy, przerobimy na modne fasony. Nowe
na miarę. Renowacja, czyszczenie Łowicz,
róg Bolimowskiej, Baczyńskiego; I, III środa
miesiąca godz. 12-17.

Instalacje elektryczne, tanio, szybko,
solidnie, tel. kom. 0609-466-990.

Instalacje elektryczne, tanio, tel. kom. 0669868-085.

Glazura, terakota, wykończenia wnętrz, tel.
kom. 0504-019-557.

Przychodnia leczenia uzależnień - terapia, esperal, odtrucia, tel. (042) 65834-33 600074247.

Instalacje wodno - kanalizacyjne i elektryczne,
tel. kom. 0691-682-186.
Instalacje elektryczne, Łowicz i okolice, tel.
kom. 0600-764-110.

Tania dekoracja sal weselnych, tel. kom.
0608-362-345.
Przeprowadzki, transport, tel. kom. 0605303-836.
Docieplanie budynków, podbitki, tynki maszynowe, cementowo-wapienne, gipsowe, tel.
kom. 0502-228-972.
Docieplanie poddaszy, ścianki działowe,
sufity gipsowe, mineralne, zabudowy z płyt
gipsowych - solidnie, tel. kom. 0604-645-981,
0502-228-972.
Zespół muzyczny, wieloletnie doświadczenie,
tel. kom. 0606-908-346.
Zespół muzyczny, wesela, tel. kom. 0606632-267.
Śluby: hit roku 2010 Chrysler, czarna limuzyna, tel. kom. 0728-348-420.
Malowanie obór, dezynsekcja (muchy,
wołek zbożowy), deratyzacja, dezynfekcja
, tel. (044) 725-02-95, tel. kom. 0504-171191.
Zespół weselny, tel. kom. 0693-754-349
0668-493-423.
Podciśnieniowe pranie dywanów, tel.
kom. 0508-796-765, 509-143-286.
Meble na wymiar, szybko, dokładnie (szafy,
kuchnie, meble pokojowe itp.). Montaż gratis,
tel. kom. 0889-474-502.

Hydraulika, tel. kom. 0602-832-738.
Usługi hydrauliczne, pełen zakres.
Fachowo i solidnie, tel. kom. 0505-775266; 0601-614-035.

Dekoracja sal weselnych, tel. kom. 0784487-536.

Instalacje elektryczne - budowa, przeróbki,
naprawa, tel. kom. 0504-221-009.

Wesela oraz inne uroczystości - Dwór Kołacinek, tel. (046) 874-76-86.
Śluby limuzyną, tel. kom. 0604-344-609.
Zabytkowym autem do ślubu. Wolne
terminy. Atrakcyjne ceny. Zdjęcia www.
slubauto.pl, tel. kom. 0604-131-581.
Masz problem z komputerem - zadzwoń. Fachowo, szybko, tanio, z dojazdem do klienta,
tel. kom. 0504-070-837.
Meble pod wymiar: kuchenne, biurowe, szafy
z drzwiami przesuwnymi, solidnie, raty, tel.
kom. 0501-707-657.

Odnawianie wanien, tel. kom. 0600-979826.

Zawiozę do ślubu BMW 7 nowy model
wersja przedłużana, tel. kom. 0501374-120.

Kapela, tel. kom. 0692-101-989.

Dekoracja sal weselnych (pokrowce, obrusy w
komplecie), tel. kom. 0693-776-474.

Ścinanie drzew i czyszczenie działek, tel. kom.
0660-680-409.

Upiekę każdą ilość ciasta domowego, tel. kom.
0665-711-005.
Zespół „Rytm”, 0695-761-385, tel. kom.
0661-937-393.
Zespół muzyczny FOR RENT, tel. kom. 0607777-304 0509-766-163.
Ścinanie drzew, tel. kom. 0792-027-388.
Zespół muzyczny. Muzyka 100% na
żywo. www.hocus-pocus.pl, tel. kom.
0608-433-199.
Naprawa, serwis okien, tel. kom. 0609700-765.
Kamaz: przewóz piasku, żwiru, ziemi, tel.
kom. 0601-630-882.

Bus 9-osobowy z kierowcą lub bez do wynajęcia, tel. kom. 0696-447-463.

Wynajem podnośników koszowych 10- i
30-metrowych; wycinka drzew; czyszczenie,
malowanie rynien i dachów, tel. kom. 0668591-725.

Potrzebujesz pomocy przy komputerze?
Dzwoń, tel. kom. 0693-025-899.

Poszukujemy wokalistki, tel. kom.
0667-624-278.

Taxi: Ford Transit 9-osobowy, tel. kom.
0601-817-962.
Drobne naprawy, usługi stolarskie; u
klienta, tel. kom. 0607-385-851.
Kompleksowe przeglądy czyszczenie i serwis
pogwarancyjny kotłów c.o. na eko-groszek,
tel. kom. 0602-833-513.
Krawcowa, tel. kom. 0889-117-267.

PPHU „Własny Styl” Małgorzata Florczak usługi krawieckie, szycie na miarę, poprawki,
oferujemy również sprzedaż pościeli dla
dzieci i dorosłych, piżam, szlafroków, tel. kom.
0602-726-095.
Dekoracja sal weselnych, tel. kom. 0784-487536, 0513-748-813.
Odśnieżanie, tel. kom. 0785-296-194.

Cięcie drzew owocowych i wycinka, tel. kom.
0785-333-971.

Pranie tapicerek, dywanów, tel. kom.
0509-195-035.
Drewno, tel. kom. 0692-101-989.
Kompleksowe sprzątanie domów, mieszkań,
pranie, prasowanie, mycie okien, tel. kom.
0604-830-423.
Wycinka, pielęgnacja drzew, tel. kom.
0798-165-140.
Podciśnieniowe pranie dywanów i tapicerki
domowej u klienta, tel. (046) 837-73-07, tel.
kom. 0694-876-103.
Naprawa telewizorów, tel. kom. 0728227-030.
DJ, wodzirej - wesela, bale, imprezy okolicznościowe, www.djbizzy.110mb.com, tel. kom.
0697-574-161.
Tapicerstwo, meble nowe i na zamówienie, renowacja mebli, tel. (046) 83792-71, tel. kom. 0602-610-569.
Zespół muzyczny, wesela, tel. kom. 0606632-267.
Naprawa sprzętu AGD, tanie AGD, tel.
kom. 0510-158-880.
Oferuję specjalistyczną obsługę firm produkcyjnych, usługowych i handlowych w zakresie
BHP, tel. kom. 0604-179-348.
Naprawa sprzętu AGD, tel. kom. 0691961-244.
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Nauka gry na gitarze, organach, akordeonie,
z dojazdem okolice Głowna. Nauczyciel
muzyki z 19-letnią praktyką, tel. kom. 0604830-530.

Kupię cielaki do 50 kg, tel. kom. 0504350-641.

Siano kostka, mieszanka, tel. kom. 0609142-363.

Siano i sianokiszonkę w balotach,
tel. (046) 838-83-54.

Niemiecki - korepetycje, tel. kom. 0667517-121.

Kupię młode krowy, jałówki zacielone, tel.
kom. 0603-781-887.

Mieszankę zbożową 5 ton, tel. kom. 0600858-370.

Kupię cielaki od 70 kg do 250 kg, tel. kom.
0667-257-268.

Sprzedaż wytłoków jabłkowych świeżych z dostawą do klienta; wystawiam
FVAT, tel. kom. 0693-025-909.
Siano w dużych belach 120/120 pogodne,
tel. (046) 838-71-71.

Pszenżyto z żytem i mieszanka, tel. kom.
0602-689-205.

Zaginęła legitymacja studencka nr albumu
44254, tel. kom. 0504-930-287.
Korepetycje język niemiecki, tel. kom. 0666357-660.

Komputerowe przepisywanie prac, skanowanie, rysunki, wykresy, tabele, prezentacje.
Wieloletnie doświadczenie. Strony www, tel.
kom. 0602-277-013, Łowicz.

Prezentacje maturalne, solidnie, niedrogo, tel.
kom. 0509-766-108.
Angielski profesjonalnie: dzieci, młodzież,
tel. (046) 837-53-15.
Język angielski - korepetycje, 25 zł/h, tel. kom.
0781-060-952.
Absolwentka filologii angielskiej udzieli
lekcji języka angielskiego uczniom i osobom
dorosłym, tel. kom. 0609-275-217.

Matematyka, tel. (046) 837-85-96.
Matematyka gimnazjum, średnie, wyższe,
przygotowanie do matury, tel. kom. 0660781-884.

Biologia, prace maturalne, tel. kom. 0665110-977.
Chemia, tel. kom. 0508-186-335.
Język niemiecki - korepetycje, tanio, tel. kom.
0668-963-922.
Mgr matematyki - korepetycje, każdy poziom,
niedrogo, tel. (046) 837-53-15.
Korepetycje: matematyka, tel. kom. 0696545-562.
J.angielski, korepetycje, konwersacje,
tłumaczenie, 30/h, tel. kom. 0790289-299.
Język francuski dla dzieci i młodzieży, tel.
kom. 0508-761-077.
Korepetycje, chemia, tel. kom. 0601-685-528.
Korepetycje chemia, tel. kom. 0602-711369.
Polski - przygotowanie do matury, korepetycje,
prezentacje maturalne. Fachowo, tel. kom.
0504-086-942 0603-246-033.
Język angielski, nauczyciel, egzaminator
maturalny, tel. kom. 0662-611-189.
Korepetycje z języka niemieckiego, tel.
kom. 0609-995-589.

Kupię Zetora 3320, tel. kom. 0517-824-586.
Kupię w dobrym stanie łańcuch do zgarniaka
obornika Lubin na koła rolkowe, tel. kom.
0604-483-299.
Ładowacz Tur Stool, 3-sekcyjny, sampopziomujący, do Zetora-5341/5340 i Proxima, tel.
kom. 0608-420-169.
Zetor-16245, 4x4, 1993 rok, tel. kom. 0608420-169.

Kupię siano z dostawą na miejsce, tel. kom.
0607-344-403.
Duże ilości zbóż paszowych, tel. kom. 0798169-557.
Jęczmień, mieszanka (jęczmień, pszenica), tel.
kom. 0606-901-931.
Pszenicę kupię, tel. kom. 0600-993-338.
Kupię pszenicę, pszenżyto, jęczmień, paszowe, tel. kom. 0696-425-214.
Kupie owies lub mieszankę paszową, tel. kom.
0667-257-268.
Kupię zboże, tel. kom. 0667-566-276.
Kupie żyto, pszenżyto z przeznaczeniem na
gorzelnie, tel. kom. 0669-886-188.

Skup macior, knurów. Wysokie ceny,
tel. kom. 0603-711-760.
Skup bydła rzeźnego, hodowlanego, maciory,
knury, tel. kom. 0502-460-724.
Kupię byczki odhowane, tel. kom. 0608643-187.
Skup macior, knurów. Wysokie ceny.
Nawiążemy współpracę z hodowcami
i punktami skupu, tel. kom. 0603711-760.

Sprzedam 30 t pszenżyta, 15 t mieszanki, tel.
kom. 0668-146-499.
Słoma z mieszanki, jęczmień, pszenżyto, tel.
kom. 0607-168-196.
Sprzedam żyto, owies, siano, słomę, tel. kom.
0606-343-033.
Sprzedam pszenżyto, tel. kom. 0698221-774.
Kukurydza, pszenżyto, tel. kom. 0606294-284.

Silos na cement, paszę kupię, tel. kom. 0794113-931.

Sadzeniaki ziemniaka (kwalifikowane)
i ziemniaki jadalne oferuje: Firma
Nasienna Granum Sp. j. Łowicz, ul.
Katarzynów 46 (w miejscu Centrali
Nasiennej), tel. (046) 837-23-05.

Glebogryzarki, talerzówki i inny drobny
sprzęt rolniczy, tel. kom. 0794-113931.

Ziemniak jadalny Lord, kapusta głowiasta i
pekińska, tel. kom. 0606-901-931.
Siano belowane, Arkadia 49.

Kupię Zetor 25k lub 25a, tel. kom. 0603382-538.

Siano i słoma w belkach, tel. kom. 0665489-174.

Kupię glebogryzarkę na części, tel. kom. 0518260-191 po 18.00.

Sprzedam marchewkę, tel. (046) 838-12-33.

Kupię C-328/330/4011/355 T-25- stan obojetny, tel. kom. 0502-939-200.

Matematyka: tanio, tel. kom. 0601-303-279.

Angielski - matura, egzamin gimnazjalny,
korepetycje, nauczyciel, tel. kom. 0502268-619.

Przyczepę niską, kopaczkę,,BOLKO’’, talerzówkę, tel. kom. 0727-525-168.

Owies bezłuskowy, pszenica, mieszanka, tel. kom. 0605-224-393.

Prasę zwijającą polską, rozsiewacz RCW3, tel.
kom. 0510-823-225.

Kupię dojarkę konwiową, tel. kom. 0663685-003.
Przyjmę pieńki z sadów. Rudniczek, tel. kom.
0660-285-415.

Pszenżyto, Wrzeczko, tel. kom. 0600-447843.
Jęczmień, pszenżyto, pszenica, tel. kom.
0519-122-521.
Sprzedam siano, Witkowice, tel. kom. 0784654-044.
Pszenżyto, tel. kom. 0515-122-403.
Słoma, siano, pszenżyto 30t, tel. (046) 83873-63.
Mieszanka zbożowa, żyto, tel. kom. 0668407-362.
Zboże, tel. (046) 838-76-87, tel. kom. 0604781-918.
Pszenżyto, słomę, siano, tel. kom. 0606198-128.

Sprzedam siano, słomę, tel. kom. 0605408-867.

Pszenżyto, mieszanka, Łowicz, tel. kom.
0608-659-507.

Sprzedam owies, tel. kom. 0668-380-714.

Siano w kostkach i balotach, Łowicz, tel. kom.
0608-659-507.

Sprzedam pszenżyto, tel. kom. 0605408-867.

Sprzedam duże ilości mieszanki, owies i żyto,
tel. (046) 861-60-35.

Pszenica, jęczmień, tel. kom. 0880-438-294.

Jare żyto Bojko, pszenżyto Mieszko, oczyszczone, tel. kom. 0504-672-586.
Zboże: pszenżyto, jęczmień, tel. (046) 83865-52.
Słoma z mieszanki, pszenżyto, jęczmień, tel.
kom. 0607-168-196.
Owies, pszenżyto i mieszankę, tel. kom.
0504-832-533.
Jęczmień, pszenica, żyto i mieszankę, tel. kom.
0504-962-113, Świeryż.
Mieszankę, jęczmień, owies, tel. kom. 0500190-988.
Sprzedam nasiona bobu, tel. kom. 0663440-519.
Dmuchawę i siano w kostkach, tel. (046) 83859-44.
Sprzedam młodą krowę i jałówkę nad ocieleniem w likwidacji, tel. (046) 861-10-10
po 20.00.
Siano prasowane, tel. (042) 719-76-02.

Siano, jęczmień, pszenicę, tel. kom. 0600964-326.
Sprzedam mieszankę oraz żyto, tel. (046) 83895-40.
Wymienię obornik za siano, słomę w balotach,
tel. kom. 0507-962-529.
Słomę w belkach ze stodoły, tel. kom. 0667349-210.
Sprzedam pszenżyto ozime, tel. (046) 86110-54.
Sprzedam marchew odpadową, tel. kom.
0600-827-357.
Siano w kostkach, tel. kom. 0602-439-518.
Pszenica, pszenżyto, jęczmień, owies, żyto, tel.
kom. 0502-585-456.
Słomę w dużych belkach, tel. kom. 0513958-823.
Sprzedam siano, tel. (042) 719-66-25.
Zyto, pszenżyto, tel. kom. 0696-698-085.
Jęczmień, tel. kom. 0508-364-849.
Sprzedam mieszankę zbożową (pszenica z
jęczmieniem), tel. kom. 0517-441-538.
Sprzedam młóto browarne, tel. kom. 0669886-188.

Ziemniaki jadalne, tel. kom. 0600-323-947.

Sprzedam kozy kotne, tel. kom. 0783-542852 po 18.00.
Jałówka na wycieleniu termin 29.01.2010, tel.
kom. 0721-557-754.
Jałówka cielna, termin 30.01, tel. (046) 83814-50.
Jałówka cielna, termin 27.01.2010, tel. kom.
0608-643-187.
Jałówka na ocieleniu, termin 15.01.2010 rok,
tel. kom. 0606-134-102.
Krowa po wycieleniu z cielakiem i krowa
wycielenie, 15.01.2010 rok, tel. kom. 0697753-793.
Sprzedam jałówkę na wycieleniu (06.01.2010),
tel. (046) 837-14-46, Jastrzębia 90.
Jałówki Yersey cielne sprzedam, tel. kom.
0667-277-322.
Trzy jałówki cielne, tel. kom. 0693-157-117,
Kocierzew.
Prosiaki, warchlaki, tel. kom. 0723-938-111.
Gęsi szare, tel. kom. 0723-938-111.
Sprzedam jałówkę, tel. kom. 0724138-870.

Żyto, jęczmień, pszenżyto, tel. kom. 0600696-318.

Sprzedam jałówkę cielną, wycielenie 2 luty,
tel. kom. 0607-889-451.

Pszenżyto, tel. kom. 0661-025-120.
Pszenżyto 15 ton, tel. kom. 0607-317-128.
Sprzedam burak pastewny, tel. kom. 0668950-189.
Sprzedam cebulę drobną, czerwoną, kalibraż
od 2-4, tel. (024) 277-73-40.
Sprzedam ziemniaki Satina, tel. (024) 27796-77.
Pszenżyto i mieszankę zbożową, tel. kom.
0603-416-414.
Siano w kostkach i mieszankę zbożową,
oddam gruz, tel. kom. 0781-245-149.
Owies, tel. kom. 0512-476-760.
Siano w kostkach, tel. kom. 0602-473-422.
Siano w belkach, tel. (046) 838-85-79,
Wrzeczko.
Burak pastewny, tel. kom. 0887-491-188,
Łyszkowice.
Sprzedam siano w kostkach, tel. kom. 0604689-021, Nieborów.
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Dwie jałówki cielne, wycielenie koniec stycznia, tel. (046) 838-67-22.

Rozrzutnik 1-osiowy, 4t, tel. kom. 0504514-717.

Jałówkę na wycieleniu, tel. kom. 0697405-955.

Ciągnik T-25, 1985 rok, Wrzeczko, tel. kom.
0600-447-843.

Sprzedam jałówkę, tel. kom. 0605-205-813.

Sprzedam rozrzutnik 1 i 2 osiowy, stan bdb,
tel. (046) 874-52-26.

Młoda krowa na ocieleniu, 19.01,
tel. (046) 830-39-25.

Siewnik konny, tel. kom. 0796-064-489.

Jałówka na wycieleniu, tel. (046) 838-82-66,
Czatolin.

Ursus C4011, stan dobry, zarejestrowany, tel.
kom. 0665-437-013, 0697-527-099.

Jałówka wysokocielna, likwidacja stada, tel.
kom. 0605-466-220.

Ursus 4512, 1993 rok, I właściciel, tel. kom.
0608-467-840, Lenartów 6, gm. Kocierzew.

Jałówkę wysokocilną, termin 24.01, Skaratki
Pod Rogóźno 16, tel. kom. 0399-252-277.

Karmniki paszowe dla trzody chlewnej,
tel. kom. 0608-467-840, Lenartów 6, gm.
Kocierzew.

Kozę młodą na wykoceniu, tel. kom. 0607196-952.
Młodą krowę na ocieleniu, tel. (046) 83890-41.
Prosiaki mięsne Pietren x Diuroc x F1, tel.
kom. 0663-063-208.
Owce rzeźne, tel. kom. 0509-217-640.
Jałówka na wycieleniu. Osiek 50, tel. kom.
0604-267-833.
Sprzedam młodą krowę HF, wysokocielna, tel.
kom. 0693-691- 81.

Przyczepa 10-tonowa wywrot, tel. kom.
0602-196-913.
Sprzedam przyczepę 4 tony, niską wywrotkę.
Kocierzew Południowy 15.
Kultywator z wałkiem, siewnik konny łączony,
przyczepę, pług 3, 7, podorywkowy, tel. kom.
0692-617-239.
Rozrzutnik, I właściciel, 1996 rok, stan idealny,
tel. kom. 0603-568-497.
Prasa Z-224 z podajnikiem, 1997 rok, stan
bdb., tel. kom. 0691-534-457.
Rozrzutnik obornika jednoosiowy, siewnik
zbożowy Poznaniak, tel. (046) 838-82-26.

Beczka do ślęzy sadowniczej, nowa, tel. kom.
0506-188-515.
Kosiarka rotacyjna, glebogryzarka, tel. kom.
0609-142-363.
Beczka asenizacyjna 6000l, tel. kom. 0791776-110.
Wąskie koła do 30 i 60, zakładki do HL, przyczepę 4t wywrotkę, tel. kom. 0607-470-901.
Ciągniki rolnicze różnej mocy, wyposażenie, również z ładowaczami,
sprowadzone, gotowe do rejestracji,
duży wybór. Biała k. Zgierza, tel. kom.
0501-363-951.
Kosiarka czeska, agregat przedsiewny 2,10m,
tel. (046) 838-24-11.

Ursus C-360, 1986 rok, tel. kom. 0609842-747.
Ciągnik Renault, zgrabiarka 3m, kosiarka
Class, rozrzutnik 8t, tel. kom. 0511-345-546.
Rozrzutnik obornika, 6t, tandem, polski, tel.
kom. 0693-025-952.
Sprzedam kabinę od ciągnika C-360, 1600 zł,
tel. kom. 0512-452-513.
M Ferguson, 1962 rok, stan dobry, tel. kom.
0722-133-694.
Sprzedam kombajn Anna, stan idealny,
tel. (024) 260-77-82.
Sprzedam przedni pług do Białorusi, tel. kom.
0512-452-513.

Ciągnik New Holand, tel. kom. 0604-281093.

Sprzedam C-360, agregat ścierniskowy
Mandam 2,2 m, rozrzutnik 3,0 t, tel. (046) 83814-66.

Walce młyńskie 600/400, tel. kom. 0606901-931.

Ciągnik ogrodniczy TZK-14, tel. kom. 0601297-797.

Talerzówka szer. 3,15m, 2004 rok, tel. kom.
0721-105-235.

Opryskiwacz Termit, tel. kom. 0504-019557.

Zetor 5211, gruber pożniwny, kosiarka rotacyjna, kultywator, pług 3-skibowy, przetrząsarka
do siana, siewka do nawozu, ciągnik T-25, ładowarka Atlas, kosiarka listwowa Osa, agregat
przedsiewny, tel. kom. 0602-473-422.

Ciagnik C-360 Ursus, 1985 rok oraz pług
2-skibowy, kultywator i brony 3, tel. kom.
0509-231-973.

Mieszalniki i śrutowniki DOZAMECH, tel.
kom. 0667-459-967.

Ursus-2812 z Turem, 1998 rok, stan bdb, tel.
kom. 0604-208-588.

Siewnik Mazur 4m, stan dobry, tel. kom.
0609-459-539.

Rozsiewacz nawozu „Amazone”, tel. kom.
0601-272-521.

Kultywator „14-stka” 250 zł, tel. kom. 0500165-225.

Pługi Kverneland zagonowe i obrotowe, tel. kom. 0601-272-521.

Sprzedam bukownik BK1100 do nasion (bez
silnika), tel. (024) 285-39-73.

Widlak przystosowany do ciągnika,
tel. (024) 356-20-88.

Zetor-7211, 1992 rok, stan bdb, tel. kom.
0604-208-588.

Wycinaki do kiszonek jedno i dwumieczowe,
tel. kom. 0601-272-521.
Nagrzewnica elektryczna do ogrzewania
hal i pomieszczeń inwentarskich, tel. kom.
0692-292-969.
Pług obrotowy 3-skibowy, stan dobry, tel. kom.
0666-034-924.
Sprzedam C-360, tel. kom. 0880-500-224.
C330, 1974 rok, tel. (042) 719-59-57.
Ciągnik T25, tel. kom. 0609-501-056.
Zetor 7211, pierwszy właściciel, kupiony w
Agromie, tel. kom. 0605-591-610.
C-360 1977 rok po remoncie, pług 5-skibowy
grudządzki, belki do opryskiwacza, tel. kom.
0603-592-345.
Sprzedam rozrzutnik jednoosiowy,
tel. (046) 838-70-28.
Ciągnik C360-3P 1989 rok, ciągnik C 330 z
turem, tel. kom. 0662-089-395.
Prasa Z 224, 1988 rok, tel. kom. 0696-425109.
Tanio sprzedam wózek widłowy GPW,
Udźwig 2,5 t, silnik Perkins, tel. kom. 0602615-126.
Mieszalnik jednotonowy, śrutownik bijakowy
Bąk, tel. (046) 874-51-68.
Zgrabiarka karuzelowa Fella, agregat prądotwórczy 2,4 kVA Geko, tel. kom. 0604853-854.
Prasy rolujące John Deere, Claas, Wikon, tel.
kom. 0607-168-196.
Ursus C-360 3P, 1988 rok, tel. kom. 0693737-059.
Podajnik ślimakowy do zboża na wózku,
długość 10m, rama do przyczepy, sztywnej,
tel. kom. 0606-989-475.
Sprzedam zbiornik na mleko 330l, tel. kom.
0784-566-635.
Prasa kostkująca Sipma Z-224/1 lub rolująca
Sipma Z-569/1, tel. kom. 0604-213-682.
Przyczepa D-732, pług obrotowy, 4-skibowy,
przetrząsarki do siana, zgrabiarki, tel. kom.
0693-256-015.
Żmijkę do zboża, 6m, tel. kom. 0662-059-527.
Agregat uprawowy z hydropakiem 3m, 1998
rok, tel. kom. 0608-420-169.
Fendt-309 C, z turem, 1999 rok, tel. kom.
0608-420-169.
MF-254, 4x4, 1981 rok, tel. kom. 0608420-169.
Ładowarka teleskopowa Manitu, 2000 rok,
ładowarka Weideman-3006, 2003 rok, łamana
w połowie, tel. kom. 0608-420-169.
Zetor-8540, 1998 rok, 4x4, tel. kom. 0608420-169.
Ładowacz tur do Zetora-8540/9540 lub podobne, tel. kom. 0692-601-689.
Siewnik nawozowy Agromet Brzeg 1500l,
2-talerzowy, 1998 rok, tel. kom. 0692-601-689.
Ładowacz tur do Zetora 7340, 7341, 5340,
7245, 5245, 5211lub Proxima, 3-sekcyjny
samopoziomujący, tel. kom. 0692-601-689.
New Holand TS90 1999 rok, przedni TUZ i
WOM, tel. kom. 0692-601-689.
Prasa Z-224, 1987 rok, tel. kom. 0692601-689.
MF-255, 1988 rok, tel. kom. 0692-601-689.
MTZ Belarus 820, 4x4, 2005 rok, sprowadzony z Niemiec, tel. kom. 0608-420-169.
Siewnik zbożowy Meprozet, 2,7m, 2008 rok,
tel. kom. 0692-601-689.
Zetor-5211, 1987 rok, ze wspamaganiem, tel.
kom. 0692-601-689.

Kombajn ANNA, 1988 rok, sadzarkę, wielojak, I właściciel, hedel do bizona, silnik
11Kw-siano, tel. (024) 285-52-18.
Pług obrotowy 4-skibowy Kverneland z
zabezpieczeniem na kamienie resorowe,
tel. (024) 277-84-99.
Rozrzutnik dwuosiowy, stan dobry, tel. kom.
0784-720-912.
Rury wentylacyjne PCV średnica 35 cm,
długość 6,5m, adapter pionowy do rozrzutnika,
tel. kom. 0510-420-824.
Cyklop, 2004 rok, sprzedam lub zamienię na
ciagnik, tel. kom. 0510-420-824.
Sprzedam talerzówkę 16, tel. kom. 0601390-574.
Sprzedam ciągnik C328, tel. (046) 86113-25.
Przyczepa samozbierająca TO-55, 3t, tel. kom.
0664-982-895.
Tury nowe do C-360-330, 3512-2812, hydrauliczne 2 i 3-sekcyjne, krokodyle, chwytaki,
nowe systemy mocowań, tel. kom. 0608128-670.
Rozrzutnik 6-tonowy Tandem, 2007 rok, jak
nowy, tel. kom. 0608-128-670.
Kabinę C-330 i piec C.O., tel. kom. 0661025-120.
Opona 11.2/28, prawie nowa, tel. kom.
0880-353-819.
Części używane do C-328/330/360/4011
T-25, błotniki, zwolnice, felgi, oś, skrzynia
biegów, rozdzielacz, pompa, tylni most, tel.
kom. 0502-939-200.
Silnik do C-328/360 i T-25, tel. kom. 0502939-200.
Skrzynia biegów do C-328/360, T-25, tel. kom.
0880-353-819.
C-360 sprzedam, tel. kom. 0607-317-128.
Talerzówkę polską, dużą mało używaną, tel.
kom. 0691-721-493.
Ciągnik C360, rozrzutnik obornika, siewnik
Poznaniak piast RW 3, tel. (024) 277-48-09,
tel. kom. 0693-555-430.
Kombajn zbożowy Z56, przyczepa 732 Autosan, tel. kom. 0693-555-430.
Zetor 5011/5211, oryginał idealny do ogrodu,
opryskiwacz polowy 12m, siewka Kos, tel.
kom. 0518-877-966.
Wyciąg linowy, przyczepa niska wywrotka,
chwytak, Zetor 6340, pług Grudziądz 4, 40
odkładnice, tel. kom. 0727-341-502.
Rozrzutnik 2-osiowy, po kapitalnym remoncie,
tel. kom. 0692-265-130.
Sprzedam opryskiwacz sadowniczy Lochmann i kosiarko rozdrabniacz, tel. kom.
0782-240-936.

C-330, Zetor-7211 Cyklop, prasa Z-224,
przyczepa wywrotka 3,5t, dwukółka, rozrzutnik obornika, opryskiwacz, pług 3-skibowy,
siewnik, tel. kom. 0665-169-248.

Łąka 1,11 ha, tel. (046) 838-89-78, Uchań
Dolny.

Cyklop z kabiną, tel. kom. 0512-630-603.

Sprzedam basen na mleko, 300l i kwotę
mleczną, tel. kom. 0793-482-123.

Sprzedam maszynę do łuskania bobu, tel. kom.
0606-121-540 po 16.00.
Rozrzutnik obornika dwuosiowy, tel. kom.
0601-342-498.
Silnik elektryczny 5,5KW i tunel foliowy 7/32,
tel. kom. 0608-613-658.
Sprzedam lub zamienię rozrzutnik obornika
2-osiowy, stan bdb, tel. kom. 0604-752-472.
Prasa zwijająca Sipma Z-279/1, 2005 rok, tel.
kom. 0693-596-464.
Sprzedam ciągnik Lamborghini 1050 Premium, pierwszy właściciel, klimatyzacja,
szerokie koła, kupiony 2004r, tel. kom.
0601-205-103.
Śrutownik Bąk 7,5 KW, opryskiwacz, 400L,
1996 rok, opiełacz 6-rzędowy, tel. kom.
0502-939-200.
Silnik do C-328,360, tel. kom. 0502-939200.
Tylni most do C-360, 4011, tel. kom. 0502939-200.
Przyczepa samozbierająca, polska, tel. kom.
0602-439-518.
T-25, 1987 rok, 10500 zł, tel. kom. 0503124-344.
Sprzedam ciągnik C330 N, przyczepę do
przewozu bydła, tel. (042) 719-71-43.
Agregat do formowania redlin aktywny aur 2
firmy Weremczuk, tel. kom. 0603-117-400.
Siewnik zbożowy 2000zł; dmuchawa zbożowa z rurami 1600zł; agregat uprawowy
1300zł; siewka 2-talerzowa 3000zł, tel. kom.
0663-647-066.
Prasę zwijajacą polską, przyczepę 10 ton, tel.
kom. 0508-364-849.
Sprzedam C-385 1978 rok, 14500 zł, nowy
alternator, pompa podnośnika i wałka z
dokumentami ale nie rejestrowany, tel. kom.
0605-652-263.
Kombajn ziemniaczany polski i orkan, tel.
kom. 0510-823-225.
Sprzedam ślęze ogrodową, z dużym koszem,
stan bardzo dobry, tel. kom. 0693-691-817.
Beczkowóz 4000l, gruber 2,6m; zgrabiarka,
przetrząsarka, siewnik Amazone 2,75m;
sieczkarnie jednorzędowe, Pottinger, tel. kom.
0512-444-949.

Ursus C-330, 1976 rok, 11500 zł, tel. (046) 83806-79.

Kwotę mleczną 35000l, zbiornik na mleko
320l, tel. kom. 0504-109-133.
Kwota mleczna 6500 kg, tel. kom. 0602660-785.
Basen 440 l, stan dobry, tel. kom. 0605684-906.
Tunele foliowe 7x30 i 6x30, tel. (046) 87473-14.
Sadzonki aronii dwuletnie, tel. kom.
0605-090-155.
Sprzedam kwotę mleczną, tel. (024) 27795-09.
Kwota mleczna 4500l, tel. kom. 0604-628204.
Sprzedam kosz wentylacyjny mniejszy, 24
końcówki, 7-letni, 1500 zł, tel. kom. 0512452-513.
Sprzedam kwotę mleczną 33500, tel. kom.
0503-163-721.
Zbiornik na mleko 330 litrów, mieszanka
zbożowa 6 ton, tel. kom. 0790-858-831.
Sprzedam grunt rolny 1 ha, Goleńsko, tel. kom.
0695-290-311.
Rozsiewacz do nawozu 2 talerzowy 600 kg
Amazone, tel. (024) 277-84-99.
Sprzedam silnik SM 3 cylindrowy, sprawny,
tel. kom. 0668-478-617.
Kwotę mleczną 27000, tel. kom. 0601463-510.
Sprzedam krajzegę i silnik 4,5 KW kompletny
na wózku, tel. kom. 0511-533-679.
Obornik gęsi, ok. 100 ton; (ilości 1t-1,5 t, możliwość dowozu), tel. kom. 0512-476-760.
Nawóz trójskładnikowy Lubofoska 5-1015; 3,5-10-20, cena 1100 zł/tona, tel. kom.
0607-177-647.

C-360, 1984 rok i rozrzutnik dwu osiowy, tel.
kom. 0880-090-717.

Pilnie kwotę mleczną, 30000l, tel. (046) 83885-82, Wrzeczko.

Koparko-ładowarkę Ostrówek NK-358b,
nowy typ, 24000 zł, 1993 rok, tel. kom.
0602-677-216.
Ursus-4514, 2005 rok, z Turem, faktura Vat,
tel. kom. 0608-128-670.
Zbiornik na mleko, 350l, tel. (046) 83532-05.
Rozrzutnik obornika 6t, tandem polski, cyklop,
przyczepa, 6t, z plandeką i pałąkami, tel. kom.
0782-079-555.
Ursus C-330, po remoncie, tel. kom. 0693610-064.
Wszystkie maszyny rolnicze z powodu likwidacji gospodarstwa, tel. kom. 0602-522-478.
Sprzedam plandekę na przyczepę 6t (nowa),
tel. kom. 0503-693-732.
Pług 4-skibowy, siewkę Amazone, opryskiwacz, talerzówkę, karmniki dla trzody, tel.
kom. 0502-282-517.
Rozrzutnik 8t, przyczepy wywrotki 10t i 4,5t,
tel. kom. 0600-964-326.
Przyczepa 4t, trzy stronny wywrot, „Czarna
Białostocka”, jak nowa, tel. kom. 0608128-670.
T-25 Władimirec, tanio, stan bdb, tel. kom.
0608-128-670.
Tur „Hydramet’’ do Ursusa-4514 i pochodnych, 2006 rok, faktura Vat, tel. kom.
0608-128-670.
Pług Unia Grudziądz, 3-skibowy, typ 120B,
3,5 - 3t, jak nowy, tel. kom. 0608-128-670.
C 360 z turem, tel. kom. 0604-570-267.

Sprzedam kwotę mleczną 20000 kg, tel. kom.
0500-384-400.

Sprzedam kwotę mleczną, tel. kom. 0608788-289.
Sprzedam wspomaganie kierownicy do ciągników Ursus C-330, C-360, 2500 zł i T-25,
1200 zł, tel. kom. 0692-335-998.
Sprzedam kwotę mleczną 3000 kg oraz dojarkę 2-konwiową, tel. kom. 0788-342-568.

Wykonuję kosiarki sadownicze, tel. (046) 83214-57, tel. kom. 0513-666-808.
Przywiozę wytłoki z jabłek, tel. kom.
0605-629-839.
Malowanie, naprawa ciągników rolniczych,
tel. kom. 0606-786-748.

Yorki szczenięta, tel. kom. 0604-727412.
Piesek 8 tygodni, rasy chow-chow, tel. kom.
0504-010-956.
Oddam 1,5-rocznego psa, czarny podpalany,
tel. kom. 0663-074-485.
Chowane szczeniaki rasy Sznaucer miniaturowy, tel. kom. 0726-716-042.
Boksery szczenieta, tel. kom. 0510333-824.
Szczenięta yorki, tel. kom. 0692-448-768.
Sznaucer miniaturka, krycie, Głowno, tel.
kom. 0607-604-344.
Drób ozdobny sprzedam, tel. kom.
0726-121-861.
Westy, tel. kom. 0694-055-884.
Młode pieski po wilkach, tel. kom. 0723938-111.
Bernardyny szczenięta, tel. kom. 0600767-369.
Szczeniaki, matka owczarek niemiecki, 20 zł,
tel. kom. 0601-926-577.
Oddam szczeniaczki w dobre ręce, tel. kom.
0796-514-223.
Westy (szczeniaki), tel. kom. 0698-152-240.
Bernardyny, pies roczny, suka cztery lata, tel.
kom. 0664-738-753.
Perliczki olbrzymy, tel. kom. 0603-444-431.
Oddam szczeniaka w dobre ręce (piesek, będzie mały), tel. (046) 838-22-33.
Sprzedam za symboliczną złotówkę szczeniaki, 3-miesięczne, suka długowłosa, owczarki
niemieckie, tel. (046) 838-61-39, tel. kom.
0604-948-363.
Mini-York, super-przystojny, szuka
partnerki, tel. kom. 0608-523-381.
Trzy miesięczną suczkę rasy pekińczyk, tel.
kom. 0695-914-670.
Sprzedam Yorki, tel. kom. 0507-125-161.
Shit-tzu, szczeniaki, tri kolor sprzedam,
tel. (046) 839-69-07.
Szczeniaki sznaucera olbrzyma, tel. kom.
0720-017-283.
Owczarek niemiecki 9 mieięczny, krótkowłosy, ukontowany, zaszczepiony, tel. kom.
0798-198-144.

Salon fryzjerski dla psów, hotel dla zwierząt:
ul. Starościńska 5b, Łowicz, tel. (046) 83752-48.
Strzyżenie psów, salon Sylvia, Łowicka
19. Wizyty domowe na terenie całego
województwa łódzkiego, tel. kom.
0505-698-928.
Oddam młodego, dużego psa, tel. kom.
0889-722-699.
W dniu 1-2.01 Grodzisk-Dmosin zaginął
owczarek niemiecki długowłosy, na szyi miał
czerwoną chuste, wysoka nagroda, tel. kom.
0501-588-530.
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INFORMATOR
Łowicki
Telefony:
Taxi osobowe: 837-34-01; 046-191-91; 046-837-35-28
InterTaxi: 0603-06-18-18
Powiatowy Urząd Pracy 046-837-04-20; 046-837-03-73
Biuro Rady Miejskiej 046-830-91-06, 046-830-91-11
Urząd Miejski: Sekretariat 046-830-91-51
Awarie oświetlenia ulicznego: konserwator 0606-605494, 0692-888-144; Urząd Miejski (0-46) 830-91-45
Urząd Skarbowy: centrala 046-837-43-58, 046-83732-38, 046-837-65-59; sekretariat 046-837-80-28;
ZUS 046-830-17-12
Łowickie Stowarzyszenie Abstynenckie „Pasiaczek”
Łowicz, ul. św. Floriana 7, tel. 046-837-66-92, czynny codziennie (oprócz sobót) w godz. 16.00 - 20.00.
Punkt pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie (siedziba,
Stowarzyszenie „Nadzieja” ul. Podrzeczna 3a, tel.
(0-46) 830-03-63, czynny: w godz. 16.00-19.00.
Samopomocowa Grupa Abstynencka „Nie ma mocnych” w Zdunach (siedziba GOK Zduny) - czw.
godz. 18.00.
Gminna Grupa Abstynencka w Bielawach - spotkania
w czwartki w godz. 10.00-11.00. Po informacje
można dzwonić w czwartek do Urzędu Gminy
w Bielawach w godz. 8.00-10.00.
Punkt konsultacyjny przy Grupie Wsparcia „Przeminęło
z wiatrem” (problem przemocy) w Domaniewicach,
czynny: pt. 16.00-18.00, tel. 046-838-33-11.

Pogotowia:
Telefon informacyjno-problemowy:
- Poradnia Leczenia Uzależnień 046-837-37-07
- Poradnia Zdrowia Psychicznego 046-837-33-07
Policyjny telefon zaufania 046-837-80-00

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

Telefony w Głownie:
Filia Powiatowego Urzędu Pracy 042-719-20-76
Urząd Miejski: 042-719-11-51, 042-719-11-29
Urząd Gminy Głowno 042-719-12-91
Taxi osobowe 042-719-10-14
Pogotowie 999 alarmowy
Policja 997 alarmowy

Pogotowia w Głownie:
Pogotowie ratunkowe 999 alarmowy
Policja 042-719-20-20; 997 alarmowy
Straż pożarna 042-719-10-08; 998 alarmowy
Zakład pogrzebowy: 042-719-14-40, 042-719-30-24
Pogotowie energetyczne 042-719-10-60
Lecznica dla zwierząt:
ul. Łowicka 62, tel. 042-719-14-40;
ul. Sowińskiego 3, tel. 887 - 894-942

Pogotowie energetyki cieplnej 046-837-59-16
Pogotowie wodno-kanalizacyjne 046-837-35-32
Pogotowie energetyczne 046-837-36-05
Zakład pogrzebowy: 046-837-53-85,
046-837-07-10, 046-837-20-22, 046-837-26-74.
Gaz butlowy: 046-837-16-16, 046-837-66-08, 046-83741-02, 046-837-30-30, 046-837-20-37, 046-837-4777, 046-837-44-44, 046-837-84-40;
Warsztat konserwatorski ŁSM 046-837-65-58
Lecznice dla zwierząt:
ul. Starościńska 5
tel. 046-837-52-48
ul. Chełmońskiego 31 tel. 046-837-35-24
ul. Krakowska 28
tel. 046-830-22-86
Łyszkowice
tel. 046-838-87-19
Bielawy
tel. 046-839-20-95

Dyżury przychodni:
 Pogotowie ratunkowe - tel. 999
 Policja - tel. 997
 Nocna i Świąteczna Pomoc Lekarska ul. Ułańska
28, tel. 046-837-56-24, - czynna: w dni robocze w
godz.18.00-8.00, soboty, niedziele i święta od 8.00
(przez 24 h).
 Poradnia Leczenia Uzależnień, ul. Kaliska 6, tel.
837-37-07

Informacje:
Informacja PKP 6311
Informacja o krajowych numerach tp 118-913
Informacja o międzynarodowych numerach tp 118-912
Informacja miejska tp 9491
Rozmowy międzynarodowe tp - zamawianie 9051
Naprawa telefonów - błękitna linia tp 9393
Pogotowie ratunkowe - tel. 999
Policja - tel. 997
Biuro zleceń tp 9497
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi 9287

Pogotowia w Strykowie:
Pogotowie 999 alarmowy
Policja 042-719-80-07; 997 alarmowy
Straż pożarna 042-719-82-95; 998 alarmowy
Zakład pogrzebowy 042-719-86-16
Zakład energetyczny 042-719-80-10
Lecznica dla zwierząt 042-719-80-24
NZOZ Medico, ul. Targowa 16, tel. 042-719-92-30.

Telefony w Strykowie:
Filia Powiatowego Urzędu Pracy 042-719-84-22
Urząd Miasta-Gminy Stryków 042-719-80-02
KRUS 042-719-95-15
Policja 997 alarmowy
Pogotowie 999 alarmowy
Straż pożarna; 998 alarmowy

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

Apteki:
Łowicz - apteka całodobowa:
 Słoneczko - Stanisławskiego, tel. (0-46) 830-22-02
Bielawy, ul. Warszawska 1, tel. 839-22-03
Bielawy, ul. Garbarska 10, tel. 839-22-76
Bielawy, ul. Plac Zawiszy Czarnego 20, tel. 838-22-81
Chąśno 64, tel. 838-18-25
Domaniewice, ul. Główna 9, tel. 838-33-85
Kiernozia,ul. RynekKopernika12,tel.(0-24)277-91-58
Kiernozia, ul. Kościuszki 6, tel. (0-24) 277-97-64
Kocierzew Południowy 101, tel. 839-42-42
Łyszkowice, ul. Kościelna 3, tel. 838-87-86
Łyszkowice, ul. Szkolna 3a, tel. 830-39-01
Nieborów, tel. 838-57-96
Nieborów 209, tel. 838-56-25
Nieborów, ul. Przemysłowa 2, tel. 839-68-89
Zduny 1a, tel. 838-74-68
Zduny 34, tel. 838-75-35

Wystawy:

Kino „Fenix”

ul. Podrzeczna 20, tel. 046/837-40-01
Czwartek, 7 stycznia:
 kino nieczynne

 Muzeum ludowe rodziny Brzozowskich w Sromowie czynne w dni powszednie w godz. 9.00-17.00,
w niedziele i święta w godzinach 12.00-17.00. Zwie-

Piątek-sobota, 8-9 stycznia:
 godz. 17.00 - „Renifer niko ratuje święta” - Małego
renifera Niko samotnie wychowała mama, ponieważ

- poradnia K: pn. 8.00-12.00 i 14.00-16.00;
wt. 8.00-12.00; śr. 8.00-12.00 i 13.00-15.00;
czw. 12.00-16.00; pt. 13.00-1h: pn. 13.00-14.00
- reumatolog: czw. 8.00-14.00
- dermatolog: wt. 8-12; śr. 13-15; czw. 8.00-12.00
- urolog: śr. 11.00-13.00
- laryngolog: pon. 8-14; śr. 8-12; czw. 13.00-18.00
- pulmonolog: pn., śr., pt. 8.00-15.00
- neurolog: pn., śr. 15.00-18.00
- ortopeda: pn., wt., czw., pt. 11.00-13.00
- okulista: pn., śr., pt. 8.00-13.00
- stomatolog: pn. 8.00-18.25, wt.,śr. 8.00-15.35;
czw., pt. 8.00-15.35
- diabetolog: wt., czw. 11.00-13.00
- ortodonta: pn. 11.00-18.25; wt., śr. 11.00-18.00
w Strykowie:
ul. Kościuszki 27, tel. 042-719-80-34

Apteki pełnią dyżury w godz.: 19-8.00 dnia następnego;
w soboty i niedziele: w godz. 8-8.00 dnia następnego.
Dyżury nocne aptek w Strykowie:
ndz. 10.01. ul. Targowa 16, tel. 42-719-86-89
Apteki pełnią dyżur w godz. 9.00-14.00
Apteka w Bratoszewicach:
tel. 042-719-89-68, czynna: pn.-pt. 8.00-13.00;
Apteka w Dobrej:
tel. 042-710-98-00; czynna w dniach: pn.-pt. 8.00-15.00,
sobota 9.00-14.00

Dyżury przychodni:
w Głownie:
Przychodnia Rejonowa, ul. Kopernika 19,
tel. 042-719-10-92, 042-710-71-26
- poradnia ogólna: pn.-pt. 8.00-18.00
- dla dzieci: pn.-czw. 8.00-18.00, pt. 8.00-15.30
- rehabilitacyjna: pn.- pt. 8.00-15.006.00
- naczyń obwodowych: pn. 13.00-14.00
- chirurgiczna: pn.-pt. 10.00-15.00
- zdrowia psychicznego: pn. 14-20; wt. 7.45-14.45;
śr. 10.00-18.00, czw. 8.00-15.00; pt. 13.15-20.00.

dzanie możliwe wyłącznie w obecności właściciela
w grupach minimum pięć osób.
 Wystawa „Izba pamięci łowickich Żydów”. Jej celem jest przywrócenie pamięci o tych, którzy przez
kilkaset lat żyli w Łowiczu i byli jego obywatelami,
Muzeum w Łowiczu, czynne w godz. 10.00 - 16.00
(wt.-pt.), 10.00 - 18.00 (sob.-ndz.)
 Prace Magdaleny Kłosińskiej, właścicielki kawiarni
„Powroty”w Łowiczu oraz Michaliny Jabłońskiej,
uczennicy III klasy II LO w Łowiczu. Pierwsza
zaprezentuje sztukę użytkową, wykonaną m.in.
w technice decupage, czyli naklejaniu na różne przedmioty wzorów z warstw papieru i lakierowaniu do
uzyskania jednolitej powierzchni. Druga natomiast
przedstawia swoje prace plastyczne obejmujące grafikę, pastele i malarstwo o zróżnicowanej tematyce:
fantastyka, realizm, martwa natura i inne. Wystawę
będzie można oglądać do końca stycznia 2010 roku,
sala ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Nieborowie.
 Wystawa „Księżak na Muzeum”. Henryk Świątkowski 1909-1999. Życie i praca. Z rodzinnego albumu fotograficzne wspomnienie o Henryku Świątkowskim przedstawi syn, Tomasz. Wystawa czynna
do 31 stycznia 2010 r, w godz. 10.00 - 16.00
(wt.-pt.), 10.00 - 18.00 (sob-ndz.), Muzeum w Łowiczu.
 „Monochromaty” na wystawie zaprezentowane będą
prace Mariusza Arczewskiego. Otwarcie wystawy 8
stycznia w Warszawie, na ul. Nowy Świat 22, lok.1
(I piętro) o godzinie 18.00.

Apteki:
Dyżury nocne aptek w Głownie:
czw.
pt.
sob.
ndz.
pn.
wt.
śr.
czw.

7.01.
8.01.
9.01.
10.01.
11.01.
12.01.
13.01.
14.01.

Pl. Wolności 4/5
Pl. Wolności 4/5
Pl. Wolności 4/5
Pl. Wolności 4/5
ul. Kopernika 19
ul. Kopernika 19
ul. Kopernika 19
ul. Kopernika 19

tel. 42-710-89-60
tel. 42-710-89-60
tel. 42-710-89-60
tel. 42-710-89-60
tel. 42-719-20-12
tel. 42-719-20-12
tel. 42-719-20-12
tel. 42-719-20-12

Wystawy:
 „Jak powstaje książka?” - na wystawie można
dowiedzieć się czegoś więcej na temat powstawania
papieru i druku książki, czynna do połowy stycznia
2010 w głowieńskim Muzeum w godz. pn-śr. 8.0014.00, czw. 13.00-19.00; pt. 8.00-14.00.
 Wystawa prac wykonanych przez dzieci na zajęciach plastyczny w MOK prowadzonych przez
Szymona Adamczewskiego, MOK w Głownie,
czynna pon. - pt. 12.00 -18.00, wystawę można
oglądać do 15 stycznia 2010 r.

Koncerty
Czwartek, 14 stycznia:
 godz. 17.30 - Koncert noworoczny. W programie: arie pochodzące ze znanych oper i operetek
kolędy, występ zespołów tanecznych. MOK
w Głownie, sala widowiskowa. Wstęp wolny.

jego tata jest członkiem legendarnej Powietrznej
Eskadry Świętego Mikołaja. Niko nigdy nie spotkał
taty, ale bardzo go podziwia i chciałby w przyszłości
być taki jak on. Marzy o tym, aby dostać się do
ekipy najbardziej odlotowych reniferów - reniferów
Świętego Mikołaja.
 godz. 19.00 - „Millenium: Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet” - Historia sięga lat 60-tych, kiedy
16-letnia Harriet Vanger, pochodząca z zamożnej
rodziny, znika bez śladu. Czterdzieści lat później
dziennikarz gazety „Millennium” - Mikael Blomqvist
otrzymuje nietypowe zlecenie - wpływowy przedsiębiorca Henrik Vanger zwraca się do niego z prośbą
o spisanie rodzinnej historii.
Niedziela, 10 stycznia:
 godz. 14.00 - „Renifer niko ratuje święta”
 godz. 16.00 - „Fame” (dochód z filmu zostanie
przekazany na WOŚP Jurka Owsiaka) - Historia
studentów nowojorskiej szkoły teatralnej, którzy marzą o wielkiej sławie piosenkarzy i aktorów. Barwna
opowieść o dojrzewaniu, pasji, miłości i cenie, jaką
trzeba zapłacić za sukces.
Poniedziałek-środa, 11-13 stycznia:
 godz. 17.00 - „Renifer niko ratuje święta”
 godz. 19.00 - „Millenium: Mężczyźni, którzy
nienawidzą kobiet”

Koncerty
Sobota, 9 stycznia:
 godz. 19.00 - Koncert kolęd w wykonaniu dwóch
młodych łowickich licealistów, wstęp wolny, kawiarnia Powroty.
Niedziela, 10 stycznia:
 godz. 12.30 - koncert Dziecięco - Młodzieżowego
Zespołu Ludowego „Koderki” w kościele ojców
Pijarów w Łowiczu. Podczas mszy świętej Koderki zaprezentują najpiękniejsze polskie kolędy
i pastorałki.
 godz. 18.30 - koncert Pronited z Łowicza, Sickroom
z Łowicza, Kaatakilla z Łodz; Klub Pracownia, ul.
Podrzeczna 20 (całość dochodu przeznaczona będzie
na WOŚP Jurka Owsiaka).

Inne
Czwartek, 7 stycznia:
 godz. 18.00 - 52 Slam Poetycki - Turniej Prezentacji Poetycko - Muzycznych, Kawiarnia „Powroty”,
Stary Rynek, wstęp wolny

KRONIKA
WYpadków
miłosnych

urodzi³y siê:
Córeczki

- państwu Przybylskim z Rulic
- państwu Mitręgom z Patok
- państwu Kazimierskim z Łowicza

SYNKOWIE

- państwu Cichalom z Bełchowa
- państwu Laskom z Bednar
- państwu Koszelom z Waliszewa
- państwu Rosińskim z Bednar

Rolnik Sprzedaje
(ceny z dnia 5.01.2010 r.)

Żywiec wieprzowy:

Kolejny rok politycznej
zemsty za wybory
przegrane 4 lata temu

Tusk nie zbuduje nowych zasobów społecznego zaufania. On je zużyje w walce z przeciwnikiem, straci w popisach
posła Karpiniuka, w stylu prowadzenia prac komisji hazardowej, w próbie
zakwestionowania pozycji prezydenta.
Powtórzy wszystkie błędy popełnione
przez PiS wobec Trybunału Konstytucyjnego i Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Być może wygra prezydenturę,
ale za tę jego chęć zapłacą wszyscy - od
Schetyny po zwykłego obywatela.
Rafał Matyja
Dziennik Gazeta Prawna
30 grudnia 2009r

w poniedziałek jako pierwsza w wydaniu
online „Rz”, sopocka sędzia Anna Potyraj uznała ich za winnych zakłócenia porządku publicznego.
Przypomnijmy, w marcu podczas poWysokiemu poziomowi poparcia dla
siedzenia sopockiej rady miasta przePlatformy towarzyszy spadek zaufania
brani za piratów młodzi aktywiści Naszodo rządu i Tuska jako premiera. Obie
ści przekonywali radnych, by ci poparli
rządzące po roku 2005 partie przyjęły
wniosek o referendum w sprawie odwostrategię zużywania zasobów społeczłania prezydenta Sopotu Jacka Karnownego zaufania w imię skutecznej rywaskiego, którego prokuratura podejrzewa
lizacji z przeciwnikiem. Przytrafiło się to
m.in. o korupcję.
PiS walczącemu o przejęcie kontroli nad
- Pojechaliśmy w marcu do Sopotu,
mediami publicznymi. Wówczas po raz
bo jako piraci zawsze chcieliśmy słupierwszy w Trzeciej Rzeczypospolitej
żyć pod banderą Jacka Karnowskiego.
zdarzyło się zerwać kadencję organu koTo znany rozbójnik - tłumaczył wczolegialnego wybieranego przez różne orraj dziennikarzom Piotr Lisiewicz, lider
Ukarani za poglądy?
gany państwa. Ta sama logika popchnęNaszości.
ła Prawo i Sprawiedliwość do zawarcia
„Naszość wszystko umyje, nawet SoPo marcowym happeningu jego
medialnej koalicji z SLD.
pot i Gdynię, Karnowskiego willę też” - uczestników zatrzymała policja. A po
Jednak zupełnie bezprecedensowy krzyczała grupa młodych ludzi ubranych dziewięciu miesiącach od zdarzenia sęjest styl prowadzenia polityki parlamen- w robocze kombinezony, wymachując dzia Anna Potyraj wydała wyrok.
tarnej przez obecną partię rządzącą. miotłami, szczotkami i mopami.
- Ten wyrok to hucpa sądowa. Wymiar
Wydaje się, że Platforma nie ma zamiaTo działacze Akcji Alternatywnej Na- sprawiedliwości - jak w tym przypadku
ru respektować elementarnych nawet szość, którzy zorganizowali wczoraj - staje się niekiedy wymiarem śmieszpraw opozycji. Uniemożliwienie wska- happening na ulicach Poznania.
ności, niezborności i braku logiki. Trudzania własnych kandydatów do new„Jestem szczurem śmietnikowym, no go inaczej skomentować - mówi „Rz”
ralgicznej z punktu widzenia budowy taki wyrok mam sądowy” - skandowa- Jacek Bąbka, prezes Fundacji Badań
zaufania komisji ds. służb specjalnych, li. Kilku weszło do kontenera na śmieci, nad Prawem.
utrzymanie na fotelu jej przewodniczą- z którego wywiesili transparenty z na- Gruba przesada. Niedobrą rzeczą
cego posła Konstantego Miodowicza - pisami: „Bo się śmiałem z kumpla Tu- jest, gdy sądy karzą kogoś za poglądowodzi nie tyle braku zrozumienia dla ska” i „MPO = Molestująca Platforma dy, jak to ma miejsce w tym przypadku
reguł parlamentarnego savoir-vivre’u, ile Obywatelska”. Wyśmiali w ten sposób - dodaje prof. Piotr Kruszyński, prawnik
przede wszystkim lekceważenia funk- wyrok Sądu Rejonowego w Sopocie, karnista. (...)
cjonalnej roli parlamentu.
który skazał ich na karę miesięcznePiotr Kubiak,
Kluczowe dla expose Tuska słowo go wykonywania prac społecznych na
Wojciech Wybranowski
„zaufanie” okazuje się współczesną wer- rzecz Zakładu Oczyszczania Miasta
Rzeczpospolita
sją orwellowskiego ministerstwa prawdy. w Sopocie. Za co? Jak poinformowała
30 grudnia 2009r.

Nowy gracz na torach
Na razie wygląda to niewinnie, może
nawet niemrawo. Ot, polski oddział potężnego niemieckiego przewoźnika
kolejowego DB Bahn złożył wniosek
o licencję na przewozy pasażerskie
w Polsce. Być może w tym roku otworzy kilka dalekobieżnych połączeń pasażerskich. Ciekawostka? Niekoniecznie. Oto jesteśmy świadkami wejścia
na nasz rynek potężnego gracza. Być
może jeszcze trudno przewidzieć, jak
rozwiną się w Polsce jego interesy, jednak nie sposób nie zauważyć, że mamy
w naszym kraju kilka sektorów, w których układ sił jeszcze nie tak dawno
temu był zupełnie inny niż teraz, choćby transport lotniczy.
Fakty są takie, że potencjał DB Bahn
w porównaniu z polskimi przewoźnikami jest gigantyczny. Niemieckie koleje
w zasadzie od ręki są w stanie zapewnić
każdą ilość nowoczesnego jak na polskie warunki taboru. Na pewno wygrają na tym pasażerowie, którzy nie będą
już skazani na przestarzałe, brudne
i nieogrzewane pociągi. Kto może przegrać? Polskie firmy z dawnej stajni PKP,
rządzone przez kolejnych fachowców
z politycznych nadań, w których i co do
których nikt nie miał odwagi podjąć radykalnych decyzji, a słowa „prywatyzacja” unikano jak diabeł święconej wody.
Szkoda, ale tutaj trudno liczyć na cud.
Marcin Piasecki
Dziennik Gazeta Prawna
5 stycznia 2010r.

 Kiernozia: 3,40 zł/kg+VAT
 Mastki: 3,40 zł/kg+VAT
 Różyce: 3,50 zł/kg+VAT
 Wicie: 3,50 zł/kg+VAT
 Skowroda Płd.: 3,60 zł/kg+VAT
 Domaniewice: 3,50 zł/kg+VAT
 Chąśno: klasa I - 3,70 zł/kg+VAT;
			
klasa II - 3,50 zł/kg+VAT
 Karnków: 3,50 zł/kg+VAT

Żywiec wołowy:
 Kiernozia:

krowy 3,00-4,00 zł/kg+VAT;
byki 5,00-5,70 zł/kg+VAT;
jałówki 3,00-4,40 zł/kg+VAT;
 Mastki:
krowy 3,60 zł/kg+VAT;
byki 6,00 zł/kg +VAT;
jałówki 5,00 zł/kg+VAT;
 Skowroda Płd.:
krowy 3,80 zł/kg+VAT; byki 5,80 zł/kg +VAT;
jałówki 4,50 zł/kg+VAT;
 Różyce:
krowy 3,70 zł/kg+VAT; byki 5,80 zł/kg+VAT;
jałówki 4,80 zł/kg+VAT;
 Domaniewice:
krowy 3,70 zł/kg+VAT;
byki 5,80 zł/kg+VAT;
jałówki 4,80 zł/kg+VAT;

OFERTY PRACY
Powiatowy Urząd pracy w Łowiczu
(stan na 4.01.2010 r.)

§ kucharka § audytor wewnętrzny § agent
ubezpieczeniowy § ślusarz § przedstawiciel
handlowy § kierowca samochodu ciężarowego
z uprawnieniami ADR § księgowy § technik
farmacji § menedżer grupy § sprzedawca
§ asystent sędziego § nauczyciel informatyki
§ sprzątaczka § kierowca autobusu
PUP nie udziela żadnych informacji telefonicznie.
Zainteresowani proszeni są o kontakt osobisty.
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XXV Bieg Sylwestrowy

Sylwester w Arturówku

Na pierwszym w nowym roku treningu pojawiło się dwóch trenerów i czternastu zawodników Pelikana.

Piłka nożna - przygotowania Pelikana do rundy wiosennej w II lidze

Nie dzieje siê najlepiej, ale...
Łowicz, 4 stycznia. Nikt nie ukrywa,
że w Łowiczu w ostatnim czasie nie dzieje się najlepiej pod względem kadrowym.
Niektórzy z piłkarzy znaleźli nowych pracodawców. W tym gronie są między innymi Krzysztof Piosik i Przemysław
Michalski - obaj wiosną zagrają w Kolejarzu Stróże, którego trenerem jest były
szkoleniowiec biało-zielonych Jarosław
Araszkiewicz. Jednak brak Michalskiego
nie powinien być szczególnie odczuwalny. Stoper ten nabawił się kontuzji jeszcze
w zeszłym sezonie i pod wodzą trenera Piotra Stacha nie rozegrał żadnego meczu.
Również wychowanek klubu ze Starzyńskiego 6/8 - Krystian Bolimowski
przyznał, że w ostatnim czasie miał propozycje z innych klubów. - Mogę tylko powiedzieć, że były jakieś zapytania co do mojej
osoby. Miałem propozycje z I i z naszej
II ligi. Choć nie były to jakieś stuprocentowe
rozmowy. Były to tylko zaproszenia na testy
i nic więcej - przyznał łowicki pomocnik.
- Do końca sezonu mam ważny kontrakt
z Pelikanem i chcę ten kontrakt do końca
wypełnić. Chętnie podpisałbym nawet
nową umowę, bo wiadomo, że wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej - zapewnia.
Wychowanek Ptaków zaznacza również, że kibice nie powinni martwić się
o kondycję finansową klubu. - Jeśli chodzi
o finanse klubu to na I i II ligę wszędzie są
problemy. To jest sport i jeżeli nie ma się
strategicznego sponsora to jest to normalne. Wiem, że pani prezes robi wszystko żeby
było dobrze - zaznacza. Starszy z braci nie

ukrywał, że nie chciałby jednak wypowiadać się na temat finansów klubu.
- Mam nadzieję, że runda w moim wykonaniu nie była najgorsza. Mam jednak
do siebie wiele zastrzeżeń, bo mogło być
jeszcze lepiej. Mam nadzieję, że na wiosnę pokażę się z lepszej strony i trafię do
jakiegoś silniejszego klubu - nie ukrywa
„Bolek”. - Na pewno wiosną chciałbym
być lepszy wydolnościowo i kondycyjnie.
Jednak przede wszystkim mam problemy ze
strzelaniem bramek. Muszę poprawić skuteczność - dodaje.
Zawodnik dokonał również oceny rundy
w wykonaniu łowickiego Pelikana. - Na początku sezonu nikt nie zakładał, że będziemy mieli taką passę. Gdybyśmy wygrywali
jeden mecz, dwa przegrywali i mielibyśmy
tyle samo punktów to ludzie nie mówiliby,
że jest jakiś bałagan. Sami sobie narobiliśmy zamieszania. Zaczęliśmy słabiej grać.
Ja nie będę się z tego tłumaczył kontuzjami,
bo każdy zespół ma jakieś problemy. Nie
spełniliśmy oczekiwań trenera, bo trener
oczekiwał po nas troszeczkę więcej. Każdy
w jakimś meczu zawiódł. Uważam, że drużyna nie jest najgorsza. Zabrakło nam pod
koniec szczęścia, które było nam potrzebne.
Może je wykorzystaliśmy na początku sezonu - opisał Bolimowski.
Tymczasem 4 stycznia piłkarze Pelikana
spotkali się po raz pierwszy w nowym roku
i rozpoczęli przygotowania do rundy wiosennej sezonu 2009/2010. Na pierwszych
zajęciach zabrakło kilku graczy. Oprócz
wspominanego już Piosika wiosną za-

Łódź, 31 grudnia. Już po raz XXV
najbardziej zagorzali miłośnicy biegania zakończyli rok zawodami w Łodzi. Na pięknej, ale trudnej trasie w lasach Arturówka
odbył się XXV Bieg Sylwestrowy, który
rozegrany został w trzech kategoriach: VIP,
czyli dla „ważnych osób” - na dystansie 800
metrów), bieg dla młodzieży - 2,5 km i bieg
główny - 10 km. W tych trzech biegach
udział wzięło blisko sześciuset zawodników.
Na starcie w Arturówku pojawiła się
spora grupa zawodników z Ziemi Łowickiej. Najliczniejszy zespół stanowili
uczniowie Gimnazjum w Domaniewicach,
którzy bardzo dobrze poradzili sobie na
zimowej trasie i po zliczeniu punktów
wygrali klasyfikację drużynową w biegu
młodzieżowym na dystansie 2,5 kilometra.
Najlepiej pobiegł Wojciech Sut (Gimnazjum Domaniewice), który zajął trzecie
miejsce z czasem 8:34 min. Wśród dziewcząt szóstą pozycję zajęła Ewelina Pająk
(Gimnazjum Domaniewice) z rezultatem
10:11 min. W sumie w biegu w stawce
dziewięćdziesięciu biegaczy aż jedenastka
to reprezentanci Gimnazjum Publicznego z Domaniewicach. Pierwsze miejsce
w klasyfikacji generalnej szkół to duży sukces podopiecznych trenera Mieczysława
Szymajdy, który sam wystartował w biegu głównym.
Wyniki na 2,5 km: 1. Tomasz Kisiel
(UKS Lisy Zgierz) 8:13 min, 2. Paweł
Dziki (Gimnazjum Boguszyce) 8:25 min,
3. Wojciech Sut (GP Domaniewice) 8:34
min, 10. Emil Jurga (GP Domaniewice)
8:49 min, 26. Adam Masztanowicz
(GP Domaniewice) 9:52 min, 34. Ewelina Pająk (GP Domaniewice) 10:11

min, 38. Krystian Siatkowski (GP
Domaniewice) 10:33 min, 40. Oscar Lis
(GP Domaniewice) 10:36 min, 42. Dawid
Grabowicz (GP Domaniewice) 10:42 min,
43. Kamil Grzelak (GP Domaniewice)
10:46 min, 44. Dawid Kostrzewa (GP
Domaniewice) 10:51 min, 51. Mateusz
Kruk (GP Domaniewice) 11:19 min, 52.
Tomasz Słoma (GP Domaniewice)
11:22 min.
Najlepszym z łowiczan w głównych
zawodach był Emanul Zimny (Aktywni
Sochaczew), który obecnie mieszka w Żyrardowie, a jest nauczycielem wychowania
fizycznego w Sochaczewie, który z czasem
40:37 min uplasował się na 41. miejscu
w stawce 460. zawodników.
Wyniki biegu głównego na dystansie
10 km: 1. Michał Kaczmarek (Aleksandrów Łódzki) 30:46 min, 2. Hubert Pokrop
(LKS Grunwald Poznań) 30:53 min, 3. Artur Kozłowski (MOS Sieradz) 31:20 min,
41. Emanuel Zimny (KM Aktywni Sochaczew) 40:37 min, 51. Mariusz Marszałek (Domaniewice) 41:36 min, 66.
Jarosław Fabjański (Bielawy) 43:02
min, 72. Gerard Graszka (Domaniewice)
43:16 min, 93. Michał Gajek (UKS Błyskawica Domaniewice) 44:40 min, 115.
Mieczysław Szymajda (UKS Błyskawica Domaniewice) 46:14 min, 233. Piotr
Kret (UKS Błyskawica Domaniewice)
51:35 min, 242. Marcin Warda (UKS
Błyskawica Domaniewice) 52:01 min,
257. Hubert Kret (Domaniewice) 52:34
min, 278. Piotr Mrzygłód (ŁKM Łowicz)
53:15 min, 312. Zbigniew Majewski
(ŁKM Łowicz) 54:18 min.
(zł)

braknie na pewno Stefana Potockiego
i Dawida Neściora. Z pierwszą drużyną
przestaną także trenować Andrzej Osowski, Jakub Kaźmierczak, Wojciech
Kuc, Konrad Bolimowski i Dawid
Sut, którzy zostali przesunięci do rezerw.
Tutaj zresztą także zmiany… Zbigniewa
Czerbniaka, który po odejściu Roberta
Wilka do Mszczonowianki, został asystentem trenera Piotra Stacha, w Pelikanie
ekipę rezerw objął trener Jarosław Rachubiński.
Na pierwszych zajęciach pojawiło się
czternastu zawodników: bramkarze - Witold Sabela i Mariusz Jędrzejewski,
obrońcy - Krzysztof Brodecki, Piotr
Gawlik, Marcin Krysiński, Wojciech
Marcinkiewicz, Radosław Domińczak, Kamil Mitrowski i Tomasz
Gajda, pomocnicy - Michał Łochowski, Łukasz Janczarek i Michał
Gamla oraz napastnik - Piotr Bryk.
Jedynym nowym graczem, który pojawił
się najpierw w siłowni, a potem na stadionie OSiR był prawonożny środkowy
pomocnik - Wojciech Popiel (ur. 18
maja 1988 roku, wzrost 185 cm), który
najpierw przez półtora sezonu grał w zespole Młodzieżowej Ekstraklasy Górnika
Zabrze, a wiosną 2009 roku zagrał w jednym meczu II ligi w barwach GKS Tychy.
Z różnych przyczyn na zajęciach zabrakło
Krystiana Bolimowskiego i Damiana Kosiorka, którzy mieli już trenować
od wtorku.
Mateusz Lis, p Emanuel Zimny (z prawej) w Arturówku wystartował już po raz kolejny...
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Piłka nożna - podsumowanie rundy jesiennej sezonu 2009/2010 Pelikana w wojewódzkiej lidze juniorów młodszych

Kłopoty kadrowe juniorów młodszych Pelikana
Ekipa łowickich juniorów młodszych,
która w ubiegłym sezonie sprawiła niespodziankę i zajęła wysokie 6. miejsce w województwie łódzkim, słabo spisywała się
w rundzie jesiennej w sezonie 2009/2010.
Już przed rozgrywkami trener Jarosław
Rachubiński wiedział, że walka z najlepszymi ekipami z województwa łódzkiego nie będzie łatwa. Zespół nie pojechał na
obóz przygotowawczy i pojawiały się kłopoty kadrowe.
Praktycznie z podstawowych zawodników z rocznika 1993, którzy zaczynali przygodę z piłką nożną od czwartej klasy szkoły
podstawowej zostało sześciu graczy. Reszta
pojawiała się by uzupełnić skład, ale mieli
już spore zaległości techniczne. Wiadomo
było, że łowiczanie ligi nie zawojują, ale li-

czyliśmy, że będą walczyć do końca w każdym ligowym pojedynku. Niestety, okazało
się, że dla szesnastoletnich młodzieńców jest
tyle innych ciekawych zajęć, że niektórzy
rzadko pojawiali się na treningach. Szalę
goryczy przelała postawa młodych graczy
Pelikana w meczu ostatniej kolejki. Białozieloni mieli zagrać wyjazdowy pojedynek
w Łodzi z ChKS, ale na zbiórkę przyszło
tylko ośmiu zawodników. W związku
z tym nie było sensu dalszego utrzymywania
samodzielnej drużyny rocznika 1993. Cześć
zawodników przeszła do rezerw Pelikana,
a część do juniorów starszych. Daniel Kosiorek i Patryk Pomianowski, którzy są
bardzo perspektywicznymi zawodnikami
już od połowy rundy jesiennej trenowali
razem z ekipą drugoligową, a Kosiorek ma

już nawet za sobą debiut w rozgrywkach
II ligi. Na pewno cennym zawodnikiem
jest Konrad Grenda, na którym przez te
kilka lat opierała się gra w pomocy ekipy
z rocznika 1993. Ze „starej gwardii” trener
Pelikana mógł liczyć jeszcze na niezłą postawę Damiana Janika, Patryka Nieradki
i Konrada Plichty. Jednak aby wygrywać mecze na poziomie ligi wojewódzkiej
potrzeba przynajmniej jedenastu mocnych
zawodników.
W sumie drużyna Pelikana z rocznika
1993 (pierwsza klasa szkoły ponadgimnazjalnej) w rundzie jesiennej rozegrała
jedenaście spotkań, w których zgromadziła
tylko trzy punkty. To dało naszemu zespołowi jedenaste miejsce w tabeli wśród dwunastu zespołów. Biało-zieloni wyprzedzili

Piłka nożna - wojewódzkie ligi młodzieżowe

Dwie w środku, dwie na końcu
 WOJEWÓDZKA LIGA JUNIORÓW
MŁODSZYCH:
1. UKS SMS Łódź
11 31 62-4
2. LUKS Bałucz
11 25 24-11
3. GKS Bełchatów
11 23 24-13
4. AP ŁKS Łódź
11 19 23-11
5. Ceramika Opoczno
11 17 23-20
6. Widzew Łódź
11 17 17-18
7. Piotrcovia Piotrków
11 14 16-20
8. Pogoń Zduńska Wola
11 14 24-26
9. WOY Bukowiec
11 12 18-17
10. ChKS Łódź
11 11 14-38
11. Pelikan Łowicz
11
3 6-42
12. Włókniarz Konstantynów 11
3 11-42
 WOJEWÓDZKA LIGA DEYNY:
1. UKS SMS Łódź
11 33 59-5
2. Widzew Łódź
11 25 46-9
3. AP ŁKS Łódź
11 25 25-9

4. Trójka Tomaszów Maz. 11 23 30-10
5. Ceramika Opoczno
11 20 19-11
6. Pelikan Łowicz
11 15 13-24
7. GKS Bełchatów
11 13 12-23
8. PTC Pabianice
11 12 31-43
9. Warta Sieradz
11 10 12-27
10. Unia Skierniewice
11
8 17-27
11. Włókniarz Pabianice
11
5 7-37
12. Pilica Przedbórz
11
0 9-55
 WOJEWÓDZKA LIGA MICHAŁOWICZA:
1. UKS SMS Łódź
10 28 47-10
2. Pogoń Zduńska Wola
11 28 42-9
3. GKS Bełchatów
11 27 31-7
4. Włókniarz Moszczenica 11 19 21-20
5. MKP Boruta Zgierz
11 16 25-28
6. AP ŁKS Łódź
11 15 26-28
7. Ceramika Opoczno
11 15 23-24
8. Sport-Perfect Łódź
10 14 23-20

9. Widzew Łódź
11 11 26-23
9. Pelikan Łowicz
11
9 16-30
11. Concordia Piotrków
11
6 23-67
12. Start Łódź
11
3 13-50
 WOJEWÓDZKA LIGA KUCHARA:
1. UKS SMS Łódź
11 33 76-4
2. AP ŁKS Łódź
11 24 44-13
3. Widzew Łódź
11 22 38-20
4. GKS Bełchatów
11 22 34-19
5. Woy Bukowiec
11 20 28-24
6. Orzeł Łódź
11 17 22-33
7. Pelikan Łowicz
11 16 23-29
8. Mazovia Rawa Maz.
11 11 15-25
9. Włókniarz Pabianice
11 11 24-34
10. Warta Sieradz
11
8 17-36
11. Junior Warta
11
7 18-45
12. Omega Kleszczów
11
0 6-63
(p)

Wyróżniającą się postacią w Pelikanie-95 jest Patryk Pomianowski.
Włókniarz Konstantynów Łódzki, z którym
odnieśli jedyne zwycięstwo na jesieni w Łowiczu 2:0.Nasi juniorzy strzelili 7 bramek,
a stracili 42. Odnieśli jedno zwycięstwo, doznali dziesięciu porażek.
Najlepszymi strzelcami zespołu byli Damian Kosiorek i Konrad Grenda, którzy
zdobyli dla Pelikan po trzy bramki. Jedno
trafienie zaliczył Maciej Kret.
Trener łowiczan Jarosław Rachubiński
powiedział o rundzie jesiennej: - Szkoda, że
chłopcy nie byli konsekwentni w treningach.
Ja już na początku rozgrywek powiedziałem
im, że jeśli będą sumienie pracować, to są
w stanie powtórzyć swój sukces z poprzedniego sezonu. Ale żeby grać trzeba trenować.
Dziwię się młodym zawodnikom, że nie mogą
znaleźć czasu na trening. Słaby wynik i wycofanie zespoły z rozgrywek jest efektem właśnie

niskiej frekwencji na treningach. Nic na siłę…
W zespole juniorów młodszych w rundzie
jesiennej zagrali: Jacek Milczarek, Bartosz
Kwasek - Artur Kantorek, Damian Janik,
G Czubak, Adrian Bukowski, Dawid Grzelak, Daniel Kobierzycki - Dominik Łukawski, Michał Taranowicz, Michał Konieczny,
Bartłomiej Olejniczak, Krystian Olejniczak,
Patryk Nieradka, Hubert Talarowski, Patryk
Pomianowski - Konrad Grenda (3. bramki),
Damian Kosiorek (3), Konrad Plichta, Maciej Kret (1), Paweł Janus. Rafał Sołtysiak,
Adrian Wyszogrodzki i Bartek Skoneczny.
Ogółem meczów rozegranych: 11, zwycięstw: 1, remisów 0, porażek: 10. U siebie:
zwycięstw - 1, remisów - 0, porażek - 3,
stosunek bramek: 5-7. Na wyjeździe: zwycięstw - 0, remisów - 0, porażek - 7, stosunek bramek: 2-33.
(zł)
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Piłka nożna - podsumowanie rundy jesiennej sezonu 2009/2010 Pelikana w wojewódzkiej lidze Deyny

W Łowiczu okazali się niepokonani
W tamtym sezonie drużyna Pelikana
z rocznika 1994 do ostatniej kolejki walczyła o utrzymanie się w lidze wojewódzkiej. W sezonie 2009/2010 zespół spisuje
się dużo lepiej. Łowiczanie nadrabiają
zaległości fizyczne i teraz walczą na równi ze swoimi przeciwnikami. Podopieczni
trenera Roberta Wilka na półmetku rozgrywek zajmują wysokie szóste miejsce,
prezentując dobry poziom gry. Największym sukcesem i zarazem niespodzianką
rundy jesiennej było pokonanie w Łowiczu
bardzo mocnej ekipy Trójki Tomaszów
Mazowiecki 3:1. Łowiczanie bardzo dobrze czują się na swoim terenie. Na jesieni
w Łowiczu nie przegrali żadnego spotkania.
Wygrali trzy pojedynki i dwa razy padł remis. Zatem twierdza Łowicz nie zdobyta.
Biało-zieloni zakończyli rundę jesienną
na szóstym miejscu w stawce dwunastu
ekip województwa łódzkiego. Pelikan zdobył w jedenastu meczach 15. punktów. Nasi
młodzi piłkarze strzelili 13 bramek, a stracili 24. Odnieśli cztery zwycięstwa, doznali
czterech porażek i zremisowali trzy spotkania. Na swoim terenie łowiczanie zdo-

byli aż 12. punktów, trzy razy wygrywając
i dwa razy remisując. W Łowiczu strzelili
11 bramek, tracąc tylko 2. Na wyjeździe
było zdecydowanie słabiej. W tych meczach
nasi piłkarze zdobyli tylko dwie bramki,
tracąc aż siedemnaście. Na boiskach rywala Pelikan odniósł jedno zwycięstwo, jeden
remis i przegrał cztery mecze.
Zdecydowanie najgroźniejszym zawodnikiem w formacji ataku jest Rafał Trakul, który na jesieni trafiał sześć razy do
bramki rywali. Po dwa gole zdobyli Adam
Pochwała i rezerwowy Adrian Wyszogrodzki. Po jednej bramce mają na koncie
Rafał Bogus, Rafał Sołtysiak i Adam
Salamon.
Po rundzie jesiennej łowicki szkoleniowiec powiedział: - Ta runda była dla nas
bardzo udana. Zagraliśmy kilka dobrych
spotkań, zajmujemy wysokie szóste miejsce
w tabeli i myślę, że ta praca szkoleniowa
idzie w dobrym kierunku. Mam nadzieje, że
runda wiosenne tez będzie tak udana i skończymy sezon co najmniej na tym 6. miejscu.
Jak na razie w Łowiczu nie przegraliśmy
żadnego pojedynku, ale trzeba pamiętać,

Rafał Trakul

Pelikan-94 zajmuje po rundzie jesiennej wysokie szóste miejsce.

że ekipy z czuba tabeli przyjeżdżają do nas
dopiero na wiosnę. Ale będziemy walczyć
z każdym o zwycięstwo i mam nadzieję, że
jeszcze sprawimy jakąś miłą niespodziankę, podobną do zwycięstwa z Trójką Tomaszów Mazowiecki.
Skład zespołu: Jakub Trupinda, Piotr
Znajewski - Łukasz Rybus, Kamil Koza,

Patryk, Gawryjałek, Dominik Łukawski,
Bartek Skoneczny, Patryk Kaczor - Adam
Salamon (1. bramka), Przemysław Kaczor,
Rafał Bogus (1), Adam Pochwała (2), Dawid Sikora, Adam Bryła, Mateusz Goszczycki, Bartek Tkacz, Damian Durka - Rafał Trakul (6), Rafał Sołtysiak (1), Adrian
Wyszogrodzki (2) i Albert Lepieszka.

Ogółem meczów rozegranych: 11,
zwycięstw: 4, remisów 3, porażek:
4. U siebie: zwycięstw - 3, remisów
- 2, porażek - 0, stosunek bramek:
11-7. Na wyjeździe: zwycięstw - 1,
remisów - 1, porażek - 4, stosunek
bramek: 2-17.
(zł)

Piłka nożna - podsumowanie rundy jesiennej sezonu 2009/2010 Pelikana w wojewódzkiej lidze Michałowicza

Runda jesienna naprawdę nie była dla nas zła
Drużyna Pelikana z rocznika 1995
zespołowi 10. miejsce w stawce 12. zepierwszy raz w tym sezonie rywalizuje
społów. Pelikan wyprzedza Cocncordię
w lidze wojewódzkiej. Dla podopiecznych
Piotrków Trybunalski i Start Łódź. Bezpotrenera Dawida Ługowskiego był to
średnio przed naszym zespołem plasuje się
spory przeskok. W lidze okręgowej młoWidzew Łódź i Sport Perfect Łódź. Biadzi zawodnicy Pelikana większość spotkań
ło-zieloni są na mocno zagrożonej pozycji
wygrywali, a teraz trzeba było przygotospadkowej i jeśli myślą o utrzymaniu się na
wać się do walki z mocniejszymi rywalami.
tym szczeblu rozgrywek, to będą musieli
Jednak początek sezonu był bardzo obiecuznacznie poprawić swój dorobek punktojący. Wprawdzie na inaugurację łowiczanie
wy na wiosnę.
przegrali w Opocznie z Ceramiką 2:3, ale
Najlepszym strzelcem zespołu jest Kaw 2. kolejce wygrali w Łowiczu z Widzemil Wiankowski, który zdobył 6 bramek.
wem 3:2. W 4. kolejce młode Ptaki wygraDrugim napastnikiem, który najczęściej
ły 3:2 z ekipą z Piotrkowa Trybunalskiego
trafiał do siatki jest Michał Majchrzak
i wydawało się, że nasz zespół będzie wal(4. bramki). Dwa gole w tym sezonie zdoczył o górną część tabeli. Niestety, później
był trzeci z napastników Kamil Przyżycbyło już gorzej. Do końca rundy udało się
ki. W obronie filarami na pewno są Jacek
jeszcze tylko wygrać z zespołem Sport PerKoza, który również potrafi strzelać gole
fect Łódź. Ale ogólnie nie było źle. Można
(2. gole) i Krystian Mycka (1). Z podpowiedzieć, że wynik był gorszy od gry.
stawowych graczy, którzy najczęściej przeDrużyna Pelikana z rocznika 1995 (drubywają na boisku warto wymienić jeszcze
ga klasa gimnazjum) w rundzie jesiennej
obrońców: Mariusza Dudzińskiego
rozegrała 11. spotkań, w których zgroma- Pelikan-95 stracił jesienią kilka punk- i Macieja Perzynę oraz pomocników:
dziła tylko 9. punktów. To daje naszemu tów „bez sensu”...
Patryka Brzozowskiego i Michała

Świdrowskiego. Podstawowym bramkarzem w tej drużynie jest Filip Ziółkowski.
Ostatecznie po rundzie jesiennej białozieloni są na dziesiątym miejscu. Pelikan
zdobył w jedenastu meczach dziewięć
punktów. Nasi młodzi piłkarze strzelili 16.
bramek, a stracili 30. Odnieśli trzy zwycięstwa, doznali ośmiu porażek. Wszystkie
punkty łowiczanie zdobyli na swoim boisku. W Łowiczu nasi zawodnicy zagrali
pięć spotkań i trzy wygrali. W tych meczach zdobyli 9 bramek, tracąc 10. Na wyjeździe było znacznie słabiej. Pelikan grał
6. razy i przegrał wszystkie mecze. Builans
goli: 7-20.
Łowicki szkoleniowiec Dawid Ługowski tak podsumował tę rundę: - Ta runda nie
była dla nas zła. Może w tabeli to nie wygląda najlepiej, ale nawet w kilku przegranych
spotkaniach chłopcy pokazali, że potrafią
grać w piłkę. Myślę, że trochę płacimy
frycowe za słabą ligę okręgową, w której
zagraliśmy tylko parę wyrównanych spo-

tkań. Zabrakło doświadczenia w meczach
„na styku” i stąd chyba kilka minimalnych porażek. Ogólnie jestem zadowolony
z tej rundy i na pewno po dobrych przygotowaniach na wiosnę będzie dużo lepiej.
Skład zespołu: Filip Ziółkowski, Szymon Wróbel, Przemek Perzyna - Macie,
Perzyna, Mateusz Podlasiński, Eryk Wideńsk, Patryk Fudała, Mariusz Dudziński,
Jacek Koza (2 bramki), Patryk Brzozowski, Mateusz Kwasek, Krystian Mycka
(kapitan, 1 bramka), Mateusz Placek, Mikołaj Sobieszek, Michał Świdrowski, Michał Majchrzak (4 bramki), Kamil Wiankowski (6 bramek) i Kamil Przyżycki
(2 bramki).
Ogółem meczów rozegranych: 11,
zwycięstw: 3, remisów 0, porażek:
6. U siebie: zwycięstw - 3, remisów
- 0, porażek - 2, stosunek bramek:
7-10. Na wyjeździe: zwycięstw - 0,
remisów - 0, porażek - 6, stosunek
bramek: 7-20.
(zł)

Piłka nożna - podsumowanie rundy jesiennej sezonu 2009/2010 Pelikana
w wojewódzkiej lidze Kuchara

Na wiosnę może być lepiej
Bardzo dobrze spisują się w swoim debiutanckim sezonie w lidze wojewódzkiej
młodzi piłkarze Pelikana z rocznika 1996.
Ekipa trenera Marcina Rychlewskiego w lidze okręgowej łatwo wygrywała
swoje pojedynki i sam trener był ciekawy
jak sobie poradzi z najlepszymi zespołami
w województwie łódzkim.
Już pierwszy pojedynek z Widzewem
Łódź pokazał, że młode Ptaki potrafią dobrze grać w piłkę. Wprawdzie nasz zespół
przegrał 3:4, ale było widać, że jest w stanie walczyć z najlepszymi. Pierwsze zwycięstwo Biało-zieloni odnieśli już w trzecim
meczu, pokonując Omegę Kleszczów 3:2.
Pierwszą bramkę w lidze wojewódzkiej
zdobył Dominik Bogusz, który okazał
się najlepszym strzelcem tej ekipy, zdobywając na jesienni sześć goli. W kolejnych
meczach łowiczanie grali trochę w gratkę.
Ale udało im się wygrać jeszcze cztery
spotkania. Pokonali Juniora Wartę, Włókniarza Pabianice, Orła Łódź i WOY Bukowiec Opoczyński. W spotkaniu z dobrze
znanym rywalem z Rawy Mazowieckiej
Pelikan zremisował 2:2.

W sumie Drużyna Pelikana z rocznika 1996 (pierwsza klasa gimnazjum)
w rundzie jesiennej rozegrała 11. spotkań,
w których zgromadziła 16. punktów. To
daje naszemu zespołowi dobre siódme
miejsce w tabeli wśród dwunastu zespołów.
Biało-zieloni przy odrobinie szczęścia mają
na pewno szansę nawet „na pudło”. W tej
rundzie byli już nawet wiceliderem, ale po
ostatnich trzech porażkach z „potęgami”:
SMS Łódź, ŁKS Łódź i GKS Bełchatów
nasz zespół spadł na siódmą lokatę.
Najlepszym strzelcem zespołu jest Bogusz, który zdobył na jesieni sześć bramek.
Razem z nim z ataku najgroźniejszy jest
Damian Kozieł, który zawsze zadziwia swoja kondycją i zaangażowaniem.
W tej rundzie „Koziołek” zdobył pięć goli.
Bardzo groźny jest Michał Fabijański,
który trafiał do siatki cztery razy, ale w połowie rundy doznał kontuzji. Na półmetku
rozgrywek do drużyny dołączył Hubert
Widawski, który okazał się cennym nabytkiem. Widawski pokazał, że ma talent
i smykałkę do gry w ataku i zdobył dla łowiczan trzy bramki.

Ostatecznie po rundzie jesiennej biało-zieloni są na siódmym miejscu. Pelikan zdobył w 11. meczach 16. punktów.
Nasi młodzi piłkarze strzelili 23 bramki,
a stracili 29. Odnieśli 5 zwycięstw, doznali
5 porażek i raz zremisowali. O dziwo młode Ptaki lepiej radziły sobie w meczach
wyjazdowych, gdzie wygrali trzy razy i raz
zremisowali.
Trener łowiczan Marcin Rychlewski
powiedział o rundzie jesiennej: Ta runda
była dla nas bardzo udana. Myślę, że taki
przeskok do ligi wojewódzkiej jest trudny
dla młodych zawodników, ale chłopcy sobie z tym dobrze poradzili. Szkoda, że przegraliśmy spotkania z drużynami słabszymi,
gdzie zabrakło trochę szczęścia. Czasami
denerwowałem się, że nie podejmowaliśmy
walki, na maksymalnym poziomie, ale generalnie nie było źle. W tej lidze poza zespołem SMS-u Łódź wszyscy mają podobne
umiejętności i można z każdym wygrać.
Chłopcy przekonali się już, że nie w piłkę
nie grają nazwy zespołów tylko nogi i ludzie. Myślę, że jesteśmy w stanie zakończyć
te rozgrywki w granicach 5. miejsca.

W jedenastu meczach Pelikan-96 odniósł pięć zwycięstw.
Skład zespołu: bramkarze - Jan
Ruciński, Kamil Krawczyk, obrońcy
- Piotr Piorun, Patryk Pęksa, Bastian
Jarosz, Dawid Matyjas, Daniel Bończak
(2. bramki) Mikołaj Ulasiewicz. Pomocnicy: Wiktor Pisarski, Michał Fabijański (4), Tomasz Szufliński (1), Marcel
Gędek, Tomasz Kazimierczak, Marcin Kazimierczak i Kamil Grzegorek
(1), napastnicy: Dominik Bogusz (6),

Damian Kozieł (5), Bartosz Guzek (1)
i Hubert Widawski (3).
Ogółem meczów rozegranych: 11,
zwycięstw: 5, remisów 1, porażek:
5. U siebie: zwycięstw - 2, remisów
- 0, porażek - 3, stosunek bramek:
12-15. Na wyjeździe: zwycięstw - 3,
remisów - 1, porażek - 2, stosunek
bramek: 11-14.
(zł)
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Koszykówka - sparing zespołu II ligi męskiej

Poruszali się po świętach

Koszykarki Księżaka w meczu z PTK w Pabianicach przegrały, ale zaprezentowały się całkiem nieźle.

Koszykówka - zaległy mecz 9. kolejki II ligi kobiet

Wstydu nie by³o
 PTK II Pabianice - KSIĘŻAK Łowicz 82:64 (22:17, 12:10, 23:11, 25:26)
Księżak: Milena Mitek 17 (1x3), Blanka
Sokół 14 (1x3), Maja Podrażka 12 (1x3),
Agnieszka Wójcik 8 i Paulina Hemka 6,
oraz Magdalena Jagura 7 (1x3) i Monika
Zimna.
Najwięcej dla PTK: Joanna Szałecka 23
i Justyna Błachowiak 20 i Sylwia Mielczarek 18 (3x3).
Pabianice, 29 grudnia. Ostatni mecz
w tej części rozgrywek koszykarki Księżaka kończyły zaległym meczem 9. kolejki
II ligi w Pabianicach z PTK. W październikowym pojedynku tych zespołów podopieczne trenera Pawła Dolińskiego
niespodziewanie prowadziły do przerwy
32:27, ale ostatecznie przegrały 62:51.
W rewanżu pabianicki zespół został
wzmocniony dwoma zawodniczkami występującymi w I lidze. Okazało się jednak,
że „nie taki diabeł straszny”…
Pomimo, że łowicki trener miał do dyspozycji tylko siedem zawodniczek (najbardziej oczywiście odczuwalny był brak
chorej wciąż Aleksandry Śmiałek) to
„Centerki” stoczyły w Pabianicach bardzo
dobry pojedynek. Pierwsze punkty w meczu zdobyła Milena Mitek i choć rywalki

wkrótce prowadziły już 6:2 i 13:7 to naszym zawodniczkom udawało się utrzymywać kontakt z rywalkami. Odważne
wejścia Pauliny Hemki, dobra penetracja
Blanki Sokół i skuteczna podkoszowa
gra Agnieszki Wójcik zaowocowały
w 8. minucie niespodziewanym dla rywalek remisem 17:17. Co prawda końcówka
kwarty należała do miejscowych, ale naprawdę trudno nie było być zadowolonym
z gry łowiczanek.
W drugiej części grę przyjezdnych „ciągnęła” Maja Podrażka, a ostatecznie po
dwóch kwartach ekipa PTK prowadziła
tylko 34:27. Niestety w trzeciej odsłonie
przyjezdnym nie udało się zatrzymać szybkich akcji Joanny Szałeckiej i jej partnerek, które seryjnie wyprowadzały kontry.
Czwarta kwarta w wykonaniu łowiczanek
znowu mogła się podobać, a zawodniczki
Księżaka ostatecznie wygrały tę część meczu 26:25.
Skończyło się ostatecznie osiemnastopunktową porażką, ale „wstydu nie było”.
Postawę łowiczanek pochwalił zresztą po
meczu przyglądający się z trybun trener
pierwszoligowej drużyny z Pabianic Modrag Gajić. Ekipa Księżaka tę część
rozgrywek II ligi zakończyły na piątym

 HARMATTAN Gniewkowo KSIĘŻAK Łowicz 75:66
Księżak: Wojciech Kukuczka 19 (3x3),
Robert Kucharek 16 (2x30, Michał Snochowski 6, Adrian El-Ward 6 i Bartosz
Włuczyński 2 oraz Jakub Pietrzko 6, Maciej
Siemieńczuk 5, Bartosz Pełka 4 i Mateusz
Aniszewski 2.
Gniewkowo, 29 grudnia. Po świętach koszykarze drugoligowego Księżaka Łowicz „rozruszali kości” na springu
w Gniewkowie. Na mecz nasz zespół pojechał bez Krzysztofa Morawca, Kacpra
Kromera i Przemysława Grabowskiego (grali w tym czasie mecz sparingowy
w barwach ŁKS MK Łódź z AZS WSGK
Kutno), a łowicki szkoleniowiec - Cezary
Włuczyński miał do dyspozycji dziewięciu zawodników. Rywalem był miejscowy
Harmattan, który w tabeli II ligi grupy A
plasuje się na siódmym miejscu, mając na
koncie osiem zwycięstw i pięć porażek.
Łowiczanie po pierwszych dwóch kwartach wygrywali jeszcze jednym „oczkiem”,
a ostatecznie przegrali ten pojedynek 75:66.
Przy braku głównych strzelców: Kromera
i Morawca, najskuteczniejsza okazała się
dwójka najbardziej doświadczonych graczy:
Wojciech Kukuczka i Robert Kucharek. W tym spotkaniu trener Księżaka dał
więcej pograć młodym zawodnikom, którzy

zdobywają doświadczenie na parkietach II
ligi. Dobrze zaprezentowali się mało grający w ligowych starciach wychowankowie łowickiego UMKS Księżak - Maciej
Siemieńczuk i Mateusz Aniszewski,
którzy na pewno częściej będą pojawiać się
na parkiecie w kolejnym sezonie, jeśli nasz
zespół wystartuje w rozgrywkach II ligi.
Po tym spotkaniu trener Włuczyński powiedział: - To był mecz przyjaźni, w którym
miałem okazję dać pograć wszystkim zawodnikom. Tym spotkanie zaczęliśmy przygotowania do drugiej części sezonu. Teraz
czeka nas bardzo trudny styczeń. Zagramy
aż sześć spotkań. Wprawdzie mamy dobrą
pozycję do drugiej rundy i nie mamy czym się
denerwować. Mamy duży komfort, a naszym
celem jest teraz większa liczba zwycięstw niż
porażek. Tak chcielibyśmy zakończyć sezon.
Myślę, że bardzo dobrym wynikiem będzie
miejsce w pierwszej szóstce.
Wczoraj Księżak podejmował w Łowiczu Radex Szczecin, który po 11. kolejkach
jest liderem II ligi grupy B. O tym spotkaniu napiszemy w kolejnym numerze NŁ.
W sobotę łowiczanie jadą do Nysy Kłodzkiej,
gdzie walczyć będą z tamtejszym zespołem
Doral Zetkama Nysa, a w środę 13 stycznia
o godz. 19.00 w hali sportowej OSiR nr 2
przy ul. Topolowej 2 odbędzie się zaległy
mecz Księżaka z KKS Siechnice.
(zł)

miejscu z dwoma zwycięstwami na koncie:
z MKS Kutno i Basketem Aleksandrów
Łódzki. Ponadto w prowadzonej równolegle klasyfikacji juniorek starszych U-20
ekipa Księżaka zajęła czwarte miejsce.
1. Widzew II Łódź (1)
10 19 792:623
2. ŁKS BW II Łódź (2)
10 17 674:583
3. PTK II Pabianice (4)
10 15 659:636
4. Basket Aleksandrów (3) 10 14 787:757
5. Księżak Łowicz (6)
10 12 653:796
6. MKS Kutno (5)
10 12 566:736
Przed nami druga faza tegorocznych rozgrywek, a w kolejnym meczu koszykarki
Księżaka zagrały wczoraj w Łodzi z Widzewem, a w najbliższą niedzielę zmierzą
się znów na wyjeździe z ŁKS BW Łódź.
(d) Najlepszym strzelcem Księżaka okazał się Wojciech Kukuczka (z piłką).

Koszykówka - zaległy mecz 1. kolejki wojewódzkiej ligi młodzików U-14

Nasi m³odzicy wiceliderami

 KSIĘŻAK Łowicz - MSZS Kutno
90:45 (20:11, 6:13, 23:9, 41:12)
Księżak: Jakub Organiściak 38, Krzysztof Rondoś 20, Mateusz Gładki 17, Julian
Rosa 11 (1x3), Wiktor Wawrzyńczak 2,
Szymon Aniszewski 2, Szymon Kosiorek
3, Kacper Kłos, Jakub Szkup i Bartosz
Bończak.
Najwięcej dla MSZS: Jakub Świątek 14
i Witold Guz 7.
Łowicz, 2 stycznia. W sobotę tuż
po Nowym Roku młodzicy Księżaka
z rocznika 1996 walczyli o ligowe punkty
w Łowiczu w hali sportowej OSiR nr 2 przy
ul. Topolowej 2 w zaległym pojedynku
z 1. kolejki wojewódzkiej ligi młodzików
U-14 z MSZS Kutno. Łowiczanie wiedzieli, że będzie to trudny pojedynek, bo zespół
z Kutna pokonał niedawno ŁKS KM Łódź,
co było spora niespodzianką. Nasz zespół
zagrał bez chorego Mateusza Dobrzyńskiego, ale po kontuzji powrócił już Kacper Kłos, który wprawdzie nie zdobył
punktów, ale zagrał bardzo dobrze w obronie. Księżacy mieli problemy w tym pojedynku, ale tylko do przerwy. Po zmianie
stron zagrali koncertowo i ostatecznie rozgromili swojego rywala ostatecznie 90:45.
Podopieczni trenera Piotra RutkowMilena Mitek (nr 8) odważnie gra 1x1 z rywalką, która na co dzień gra w I lidze
skiego w pierwszej kwarcie mieli proble- Joanną Szałecką (nr 17).

Młodzicy Księżaka-96, po bardzo dobrej drugiej połowie, wysoko ograli
MSZS Kutno. Rewanż już w sobotę
na wyjeździe...
my ze skutecznością, ale dzięki punktom
zdobywanym przez Jakuba Organiściaka i Mateusza Gładkiego po dziesięciu minutach prowadzili 20:11. Bardzo
słabo nasi zawodnicy zagrali w drugiej odsłonie. Julian Rosa dobrze dogrywał piłki do Krzysztofa Rondosia, jednak ten
nie miał szczęścia i każdy rzut wylatywał
z obręczy. To odbiło się na wyniku. Księżacy zdobyli tylko sześć „oczek” i do przerwy
wygrywali już tylko 26:24. Jednak po zmianie stron na parkiecie zobaczyliśmy zupełnie inny zespół. Łowiczanie zagrali zespołowo, szybko w ataku i mocno w obronie.
Po 30. minutach wygrywali 49:33, głównie

dzięki punktom Organiściaka i wreszcie
trafiającego Rondosia. Ostatnia kwarta to
koncert naszych młodzików, którzy „rozjechali”rywala. Księżacy w dziesięć minut
zdobyli aż 41. oczek, tracąc tylko dwanaście i zapewnili sobie pewne zwycięstwo
w meczu, którego się bardzo obawiali.
Po tym zwycięstwie łowicki Księżak
jest na drugim miejscu w wojewódzkiej
lidze młodzików U-14 i ma na koncie już
sześć zwycięstw i tylko trzy przegrane.
W sobotę 9 stycznia 2010 roku nasz zespół
zagra w Kutnie rewanżowy mecz z ekipą
MSZS Kutno. Bardzo ważny pojedynek
czeka naszych młodzików 16 stycznia, kiedy to podejmować będą w Łowiczu łódzki
ŁKS KM I. Ten mecz może decydować
o drugim miejscu w tabeli, które daje awans
do rozgrywek centralnych.
1. Wiking Tomaszów Maz. 9 18 880:363
2. Księżak Łowicz
9 15 762:513
3. ŁKS KM I Łódź
8 14 672:360
4. PKK 99 Pabianice
8 12 534:477
5. MSZS Kutno
8 11 431:617
6. Piotrcovia Piotrków
7 10 457:457
7. Junak Radomsko
8 10 469:499
8. Ósemka Skierniewice
7 10 381:438
9. Start Łódź
9 10 370:927
10. ŁKS KM II Łódź
7 9 257:562
(zł, p)
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Halowe mistrzostwa Łowicza - 7. kolejka III ligi ŁoLiF

Naprzód nadal przed PNI

Klaudiusz-Trans po raz kolejny zgłosił swoje aspiracje do gry w I lidze ŁoLiF.

Halowe mistrzostwa Łowicza - 7. kolejka II ligi ŁoLiF

Pierwszy punkt RTS G¹golin
Łowicz, 3 stycznia. Pierwszy punkt
w tegorocznych rozgrywkach II ligi ŁoLiF
wywalczył RTS Gągolin, choć droga do
utrzymania jest jeszcze naprawdę bardzo
długa. Zagrożone spadkiem są także ekipy
Nowej Husqvarny i Agros Nova. W tym
ostatnim zespole w niedzielę zadebiutowali
gracz z kadry drugoligowego Pelikana Kamil Mitrowski i Konrad Wisiński.
W pojedynku z Chińską „Pulpie” nie udało się
jednak wywalczyć choćby punktu.
Na górze bez zmian… Wciąż Alcatraz
ma trzy punkty przewagi nad drużynami
Klaudiusz-Trans i „Chińczykami”. Drużyna
z Brzozowa odniosła tym razem ważne zwycięstwo z Turbo-Carem Gutenów.
7. kolejka II ligi ŁoLiF:
 BANASZ-INTERNET Łowicz ZAJĄCE Łowicz 0:3 (0:2); br.: Jacek
Popowski (7), Marcin Makowski (10) i Piotr
Jaska (23).
Żółta kartka: Kamil Jancik (Zające).
 CHIŃSKA II Łowicz - AGROSNOVA Łowicz 6:3 (3:1); br.: Tomasz Gajda
2 (5 i 16), Jakub Czerbniak 2 (6 i 22), Michał
dok. ze str. 32

Karmelita (9) i Ariel Jarosz (22) - Witold Kunikowski (12) i Konrad Wisiński 2 (19 i 23).
Żółta kartka: Tomasz Gajda (Chińska II).
 FANTAZJA Domaniewice - BEZEDURA Łowicz 6:2 (2:0); br.: Dariusz
Kosiorek (9), Paweł Szulc (10), Robert Panak
(14), Marek Wielec (19), Dariusz Strugiński
(20) i Zbigniew Konecki (22) - Marek Flis
2 (21 i 24).
Żółta kartka: Dariusz Kosiorek (Fantazja).
 RTS Gągolin - ZATORZE II Łowicz
1:1 (0:0); br.: Jarosław Szafarowicz (21) Jakub Lis (20).
Żółta kartka: Bartłomiej Woźniak (Zatorze
II).
 KLAUDIUSZ-TRANS Brzozów TURBO-CAR GUTENÓW Łowicz 2:0
(0:0); br.: Tomasz Grzywacz (13) i Tomasz
Trafalski (18).
Żółte kartki: Marek Wydra (Klaudiusz)
oraz Łukasz Papuga (Turbo-Car). Czerwona
kartka: Łukasz Papuga (druga żółta).
 NOWA HUSQVARNA Łowicz - ALCATRAZ Łowicz 0:3 (0:2); br.: Dominik
Czeczko 2 (1 i 4) i Paweł Fidrych (22).

Pauza: VICTORIA Zabostów.
1. Alcatraz Łowicz (1)
7 18 27-12
2. Klaudiusz-Trans Brzozów (2) 6 15 23-6
3. Chińska II Łowicz (3)
7 15 22-13
4. Fantazja Domaniewice (7) 7 12 23-13
5. Turbo-Car Gutenów (4)
7 12 11-10
6. Victoria Zabostów (5)
6 10 15-13
7. Banasz-Internet Łowicz (6) 7 10 11-12
8. Zatorze II Łowicz (9)
7
7 17-17
9. Zające Łowicz (11)
6
7 13-17
10. Bezedura Łowicz (8)
6
7 12-19
11. Agros-Nova Łowicz (10) 6
4 13-20
12. Nowa Husqvarna (12)
6
4 3-18
13. RTS Gągolin (13)
6
1 6-26
W niedzielę 10 stycznia odbędzie się 8. kolejka II ligi ŁoLiF, a zagrają wówczas: godz.
16.00: Turbo-Car Gutenów Łowicz - Nowa
Husqvarna Łowicz, godz. 16.30: Zatorze II
Łowicz - Klaudiusz-Trans Brzozów, godz.
17.00:Bezedura Łowicz - RTS Gągolin,
godz. 17.30: Agros-Nova Łowicz - Fantazja
Domaniewice, godz. 18.00: Zające Łowicz
- Chińska II Łowicz i godz. 18.30: Victoria
Zabostów - Banasz-Internet Łowicz. Pauza:
Alcatraz Łowicz.
(p)

Ale¿ to by³y emocje

Tym razem znakomity drybling Maćka
Wyszogrodzkiego i jego strzał w gąszczu
nóg zupełnie zaskoczył „Jędrzeja”… Emocje jak u Hitchcocka. Na 1:50 min przed
końcem znowu faul - tym razem odgwizdana ręka Walczaka i Drużyna-A znowu na
prowadzeniu po „kopycie” z dziesięciu metrów Brzózki. Pędzący postawili wszystko na jedną szalę wycofując bramkarza.
„Hokejowy zamek”, którego efektem był
strzał „Mumii” Wyszogrodzkiego jedynie
w słupek, ale na dwadzieścia sekund przed
końcową syreną w końcu do remisu doprowadził Piotr Bryk. To nie koniec emocji.
Do końca pozostało dziesięć sekund, kiedy sędziowie odgwizdali trzeci tego dnia
karny po faulach akumulowanych i znów
atomowe uderzenie Brzózki zakończyło
się golem na 4:3. Pędzący nie byli w stanie
już odpowiedzieć, a po chwili mistrzowski
tytuł dla zespołu braci Bolimowskich stał
się faktem.
Ciekawie było także w poprzednich spotkaniach. Ciekawe rozstrzygnięcie zapadło
w sobotnim meczu: Warriorsi, wygrywając
z KIA-Reebokiem 2:1, na dwie kolejki
przed końcem tegorocznych rozgrywek
I ligi ŁoLiF zapewnili sobie już utrzymanie. Duży krok w tym samym kierunku
zrobił TomBud-Vagat Domaniewice, który
pokonał Agro-Bud.
Ważny dla układu czołówki była natomiast niedzielny mecz „Chińczyków”
z Akumulatorami-Mara. Co prawda drużyna z Kutna prowadziła już 2:0,ale osta-

Vagat wygrał z Agro-Budem, ale jeszcze nie jest pewny utrzymania.
tecznie skończył się remisem 2:2 i wydaje
się, że walka o podium potrwa do samego
końca tegorocznych rozgrywek.
9. kolejka I ligi ŁoLiF:
 TOMBUD-VAGAT Domaniewice AGRO-BUDŁowicz3:0(1:0);br.:Tomasz
Lenart 2 (7 i 16) i Radosław Kuciński (17).
Żółta kartka: Tomasz Lenart (Vagat).
 KOWMIR Łowicz - ZATORZEEKOPLAST Łowicz 3:6 (3:2); br.: Tomasz Janus (2), Kamil Gala (6) i Krzysztof
Dziedzic (7) - Sylwester Knera 3 (4, 19
i 20), Dariusz Lipiński 2 (10 i 20) i Paweł
Kutkowski (16).
Żółta kartka: Tomasz Janus (Kowmir).
 WARRIORS Bielawy - KIA-REEBOK Łowicz 2:1 (2:1); br.: Przemysław
Grzegory 2 (5 i 8) - Andrzej Grzegorek (10).
 CHIŃSKA Łowicz - AKUMULATORY-MARA Kutno 2:2 (0:1);

br.: Krzysztof Papuga (18) i Mariusz Trakul (20) - Piotr Michalski (5) i Jacek Walczak (18).
Żółte kartki: Przemysław Pomianowski
(Chińska) oraz Jacek Walczak (Akumulatory).
 PĘDZĄCE IMADŁA Łowicz ABEX-DRUŻYNA-A Łowicz 3:4 (1:2);
br.: Konrad Bolimowski (6) i Michał Brzózka 3 (9, 19 i 20) - Maciej Rybka (8), Maciej
Wyszogrodzki (16) i Piotr Bryk (20).
Żółta kartka: Konrad Bolimowski (Drużyna-A).
1. Abex-Drużyna-A Łowicz (1) 9 27 40-11
2. Pędzące Imadła Łowicz (2) 9 21 48-22
3. Akumulatory-Mara Kutno (3) 9 20 38-22
4. Dach-Lux Łowicz (4)
9 17 43-25
5. Chińska Łowicz (5)
9 14 29-20
6. Zatorze Łowicz (7)
9 13 34-25
7. Blokersi Łowicz (6)
9 13 28-27
8. Warriors Bielawy (8)
9 9 19-28
9. Vagat Domaniewice (11)
9 7 15-38
10. Kowmir Łowicz (9)
9 6 25-45
11. KIA-Reebok Łowicz (10) 9 5 24-45
12. Agro-Bud Łowicz (12)
9 3 14-49
W sobotę 9 stycznia 2010 roku odbędzie się 10. kolejka I ligi ŁoLiF: godz.
16.00: Blokersi-Intermarche - KIA-Reebok, godz. 16.40: Agro-Bud - Warriors,
godz. 17.20: Zatorze-EkoPlast - TomBud-Vagat, godz. 18.00: Abex-Drużyna-A
- Kowmir, godz. 18.40: AkumulatoryMara - Pędzące Imadła i godz. 19.20:
Dach-Lux - Chińska.
(p)

Łowicz, 3 stycznia. Lider rozgrywek
III ligi ŁoLiF, czyli Łowickiej Ligi Futsalu
- Naprzód Jamno nie zwalnia... Tym razem
„pod nóż” poszli gracze z Kocierzewa.
Nadal dwa punkty straty ma PNI-Kolejarz,
który miał jednak sporo problemów ze
Startem Złaków Borowy.
7. kolejka III ligi ŁoLiF:
 RED BULL Kocierzew - NAPRZÓD
Jamno 1:9 (0:3); br.: Michał Słubik (21) Mateusz Jarosz (4), Krzysztof Ambroziak 6
(6, 13, 16, 17, 19 i 20), Arkadiusz Kromski
(10) i Dariusz Rosa (21).
Żółta kartka: Michał Słubik (Red Bull).
 ZETKA Łowicz - OLIMPIA-EKOSERWIS Niedźwiada 4:2 (2:0); br.: Tomasz Olczak 2 (7 i 21), Marek Pawlak (9)
i Robert Baczyński (19) - Piotr Galiński (19)
i Radosław Boczek (20).
Żółta kartka: Robert Baczyński (Zetka).
 CZARNI Bednary - BTK Łowicz
2:3 (2:3); br.: Kamil Kozioł (2) i Adam
Wiśniewski (10) - Damian Janik 2 (7 i 12)
i Łukasz Lusztak (9).
Żółta kartka: Mateusz Fedgowicz (Czarni).
 SZAFA GRA Łowicz - RTS II Gągolin 6:0 (2:0); br.: Grzegorz Gurowski 2 (3
i 24), Dominik Ziemecki (7), Michał Brandt
(18) i Robert Fortuński 2 (19 i 24).
Żółta kartka: Grzegorz Gurowski (Szafa
Gra).
 DĄBROWSKIE KAWALERY
Łowicz - FENIX Boczki 1:3 (0:0); br.:
Maciej Duranowski (19) - Łukasz Scęcelek (20), Michał Dobrzyński (21) i Marek
Borkowski (24).
Żółte kartki: Tomasz Niemczyk (Kawalery) oraz Łukasz Scęcelek (Fenix).
 PNI-KOLEJARZ Łowicz - START
Złaków Borowy 1:0 (0:0); br.: Tomasz
Kępka (23).

Kolejarze z PNI wygrali ze Startem
Złaków Borowy 1:0.
Pauza: AMOL Łyszkowice.
1. Naprzód Jamno (1)
6 18 30-6
2. PNI-Kolejarz Łowicz (2) 6 16 30-8
3. Zetka Łowicz (4)
7 14 15-9
4. Amol Łyszkowice (3)
6 12 23-10
5. Fenix Boczki (6)
7 12 22-15
6. Szafa Gra Łowicz (8)
6 12 20-16
7. Start Złaków Borowy (5) 7 10 12-13
8. Olimpia Niedźwiada (7) 6 9 19-18
9. Dąbrowskie Kawalery (9) 6 6 9-18
10. Czarni Bednary (10)
7 6 13-23
11. BTK Łowicz (12)
6 4 6-14
12. Red Bull Kocierzew (11) 7 2 5-31
13. RTS II Gągolin (13)
7 1 6-29
W sobotę 9 stycznia 2010 roku rozegrane
zostaną mecze 8. kolejki III ligi ŁoLiF:
godz. 13.00: Amol Łyszkowice - Red Bull
Kocierzew, godz. 13.30: RTS II Gągolin Dąbrowskie Kawalery Łowicz, godz. 14.00:
Olimpia-EkoSerwis Niedźwiada - Czarni
Bednary, godz. 14.30: Naprzód Jamno Zetka Łowicz, godz. 15.00: BTK Łowicz
- Szafa Gra Łowicz i godz. 15.30: Fenix
Boczki - PNI-Kolejarz Łowicz. Pauza: Start
Złaków Borowy.
(p)

Halowe mistrzostwa Łowicza - 7. kolejka IV ligi ŁoLiF

Emiraty lepsze na szczycie

Łowicz, 3 stycznia. W pojedynku
na szczycie IV ligi ŁoLiF-u, czyli Łowickiej Ligi Futsalu prowadzący dotąd team
Emiratów Grudzkich pokonał wicelidera łowicki Baumit 3:2 i przewaga tej drużyny
nad najgroźniejszymi rywalami wzrosła do
sześciu punktów.
Na drugie miejsce powrócił Alus, który
jednak „przetrzebiony” kontuzjami, miał
sporo problemów z ostatnią w tabeli Bombą
Łaguszew. Piętnaście punktów ma także
zespół Pioruny Damagu,, który na osiem
minut przed końcem meczu z drugą drużyną Agrosu Nova przegrywał jeszcze 0:2,
a ostatecznie wygrał aż 5:2.
7. kolejka IV ligi ŁoLiF:
 KANONIERZY Łowicz - DREAM
TEAM GÓRKI Łowicz 3:1 (1:1); br.:
Arkadiusz Staszewski (8), Krzysztof Byczek (23) i Grzegorz Płacheta (24) - Paweł
Osóbka (5).
 NIEBIESCY Łowicz - TIGER
TEAM Boczki 3:5 (0:2); br.: Michał Ostapowicz 2 (17 i 19) - Łukasz Pietrzak 4 (8, 11,
18 i 20) i Łukasz Pietrzak (21).
Żółta kartka: Adam Scęcelek (Tiger
Team).
 STAR-OIL Łowicz - WEST Chąśno
3:8 (1:2); br.: Radosław Marat 2 (10 i 13)
i Paweł Wysocki (21) - Dawid Grzelak 3 (7, 18
i 24), Daniel Dęgus 3 (12, 22 i 24), Sebastian
Lenarczyk (17) i Kamil Wiankowski (20).
Żółta kartka: Przemysław Zakrzewski
(Star-Oil).
 BAUMIT Łowicz - EMIRATY
GRUDZKIE Grudze 2:3 (1:1); br.: Robert
Czernecki (7) i Mariusz Michalak (24) Tomasz Laska (11), Robert Wróbel (15)
i Leszek Boczek (16).
Żółta kartka: Tomasz Laska (Emiraty).
 AGROS NOVA II Łowicz - PIORUNY DAMAGU Łowicz 2:5 (1:0); br.: Artur
Kosiorek (9) i Artur Szmidt (13) - Tomasz
Węglewski 3 (16, 20 i 23), Jarosław Gawinek (22) i Patryk Gawinek (24).
 BOMBA Łaguszew - ALUS Łowicz
1:2 (0:0); br.: Hubert Bury (13) - Daniel Gó-

Alus miał spore problemy w meczu
z Bombą Łaguszew.
rowski (13) i Przemysław Domińczak (24).
Żółta kartka: Michał Walczak (Alus).
Pauza: NO NAME Łowicz.
1. Emiraty Grudzkie (1)
7 21 40-6
2. Alus Łowicz (3)
7 15 27-14
3. Pioruny Damagu (4)
7 15 17-12
4. Baumit Łowicz (2)
6 13 16-9
5. West Chąśno (7)
6 10 22-12
6. Kanonierzy Łowicz (8)
7 10 22-18
7. Agros-Nova II Łowicz (5) 6 10 14-13
8. No Name Łowicz (6)
6 9 12-19
9. Tiger Team Boczki (11)
6 6 13-18
10. Star-Oil Łowicz (9)
7 6 15-23
11. Niebiescy Łowicz (10)
7 4 9-30
12. Dream Team Górki (12) 6 3 9-30
13. Bomba Łaguszew (13)
6 1 10-22
W sobotę 9 stycznia 2010 roku odbędą
się mecze 8. kolejki IV ligi ŁoLiF, a zagrają
wówczas: godz. 10.00: Pioruny Damagu
Łowicz - Bomba Łaguszew, godz. 10.30:
Emiraty Grudzkie Grudze - Agros-Nova II
Łowicz, godz. 11.00: West Chąśno - Baumit
Łowicz, godz. 11.30: Tiger Team Boczki Star-Oil Łowicz, godz. 12.00: Dream Team
Górki Łowicz - Niebiescy Łowicz i godz.
12.30: No Name Łowicz - Kanonierzy
Łowicz. Pauza: Alus Łowicz.
(p)
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Po stojącym na bardzo dobrym poziomie meczu lider rozgrywek - Abex-Drużyna-A wygrał z drugim w tabeli teamem teamem Pędzących Imadeł 4:3!

Halowa piłka nożna - 9. kolejka I ligi ŁoLiF

Ale¿ to by³y emocje
kich pojedynkach z Akumulatorami-Mara
i Dach-Luksem. Waga tego pojedynku była
olbrzymia, a do hali sportowej OSiR nr 1
w Łowiczu przy ul. Jana Pawła II 3 ściągnęły prawdziwe tłumy…
Od początku walka o każdy metr hali,
już w 15. sekundzie pierwszy strzał oddał
Radosław Domińczak, ale Mariusz
Jędrzejewski nie musiał nawet interweniować. Pressing Imadeł zaowocował
jednak szybkimi faulami (w 3. minucie
mieli już trzy na koncie), ale jednocześnie
raz po raz „Pędzący” stwarzali niezłe sytuacje. W 5. minucie sprytnym podaniem za
plecy obrońców obsłużony został Dawid
Ługowski, ale jego próba lobowania była
minimalnie nieudana. Minutę później Łu-

Piątka 9. kolejki I ligi ŁoLiF

Najlepszy mecz w historii?
Nie mogło być chyba inaczej: tym
razem wszyscy „wybrańcy” w 9.
kolejce I ligi ŁoLiF to gracze najlepszego meczu tego sezonu i jednego
z najlepszych w historii Łowicza:
Abex-Drużyna-A kontra Pędzące
Imadła…
Mariusz Jędrzejewski (Drużyna
-A - 4) - jednym z „ojców” zwycięstwa
Drużyny-A nad Pędzącymi był „Jędrzej”,
który bronił w sytuacjach beznadziejnych,
ale również doskonale dyrygował swoimi
partnerami w obronie.

Krystian Bolimowski (Drużyna-A
- 3) - jeszcze raz udowodnił, że potrafi bardzo wiele i ma olbrzymie serce do futbolu.
Jeden z najlepszych, a może nawet najlepszy zawodnik tegorocznych rozgrywek.
Michał Brzózka (Drużyna-A - 1) jego doskonałe uderzenia rzutów karnych
przedłużonych dały Drużynie-A trzy gole.
Mocno bita z prostego podbicia piłka leciała z tak dużą szybkością, że Rafał Bogus
nie był w stanie zareagować…
Maciej Wyszogrodzki (Pędzące
Imadła - 3) - bardzo chciał, ale dało o sobie znać zmęczenie po weekendowej grze
w turnieju charytatywnym w Zduńskiej
Woli. Znakomity zwód w 16. minucie
zmylił dwóch rywali, a gol na 2:2 dał nadzieję Pędzącym Imadłom na zwycięstwo,
ale lepszą okazała się jednak Drużyna-A.
Maciej Rybka (Pędzące Imadła - 1) gra takiego zawodnika to olbrzymia promocja rozgrywek ŁoLiF-u! Kolejny gracz z sercem do piłki! I dlatego piłka tak go kocha…

gowski doskonale podał do Jarosława
Walczaka, ten zagrał piłkę wzdłuż linii
bramkowej, ale weteran łowickiej hali - Robert Wilk nie sięgnął piłki. Po chwili kontra
Drużyny-A otworzyła wynik tego meczu,
a autorem gola był Konrad Bolimowski.
Emocje sięgnęły zenitu w 8. minucie,
kiedy to po zderzeniu się głowami Piotra
Gawlika i Damiana Kosiorka „polała
się krew” (skończyło się trzema szwami
na głowie tego drugiego i sporym guzem
u „Kazia”), a że faul „Kosiura” był czwartym w tej części przewinieniem Drużyny
-A to Pędzący mieli okazję na wyrównanie.
Mocny strzał „Rybki” i mamy remis 1:1.
Po dwudziestu sekundach po raz czwarty
faulował „Sonia” Domińczak i odgwizda-

ny został rzut karny przedłużony na drugą
bramkę. Do piłki podszedł Michał Brzózka, który nie dał najmniejszych szans Rafałowi Bogusowi. Do przerwy 2:1, a na
początku drugiej połowy w roli głównej
wystąpił Krystian Bolimowski, który po
pięknej indywidualnej akcji podał do Marcina Kosiorka, ten wycofał do Brzózki,
ale strzał tego ostatniego został w ostatniej
chwili zablokowany.
Pędzący nie odpuszczają, znowu szybko
„łapią” przewinienia, ale z całych sił dążą do
remisu. W 14. minucie znowu przed szansą
Ługowski, który po rzucie rożnym znowu
przeniósł piłkę minimalnie ponad poprzeczką. Dwie minuty później znowu szał wśród
sympatyków Imadeł!
dok. na str. 31

Prognoza pogody dla rejonu Łowicza od 7 do 13 stycznia
„Gdy w styczniu początek i koniec pogodny, rok będzie dobry i dorodny”.
SYTUACJA SYNOPTYCZNA: Pogodę kształtować będzie układ niżowy.
Napływać będzie wilgotna, ale cieplejsza masa powietrza.
Czwartek - Piątek:
Pochmurno z opadami śniegu, okresami opady intensywne !
Drogi bardzo śliskie ! Widzialność umiarkowana do dobrej,
zamglenia, w czasie opadów słaba. Wiatr zmienny, zachodni,
skręcający na północno-wschodni, słaby i umiarkowany.
Temp. max w dzień: - 3 st. C do - 2 st. C.
Temp. min w nocy: - 7 st. C do 0 st. C – coraz cieplej.
Sobota - Niedziela:
Pochmurno, opady śniegu, przechodzące w opady
śniegu z deszczem, deszczu i mżawki.
Lokalnie możliwa gołoledź ! Drogi bardzo śliskie!
Widzialność umiarkowana do dobrej, zamglenia,
w czasie opadów słaba. Wiatr zmienny,
początkowo wschodni, skręcający na zachodni,
słaby i umiarkowany.
Temp. max w dzień: - 1 st. C do + 1 st. C. Odwilż.
Temp. min w nocy: 0 st. C do - 2 st. C.
Poniedziałek - Środa:
Pochmurno z przejaśnieniami, okresami opady śniegu
z deszczem, przechodzące w opady śniegu oraz chłodniej.
Drogi bardzo śliskie ! Widzialność umiarkowana do dobrej,
zamglenia, w opadach słaba. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany.
Prognoza biometeorologiczna:
Temp. max w dzień: 0 st. C do - 2 st. C.
Niekorzystne warunki biometeorologiczne.
Temp. min w nocy: - 2 st. C do - 5 st. C.

Biuro Meteorologiczne „Cumulus”.

Łowicz, 2-3 stycznia. Na raty rozgrywana była 9. kolejka I ligi ŁoLiF, czyli Łowickiej Lidze Futsalu Dach-Lux… Pierwszy mecz odbył się jeszcze przed świętami,
a kolejne w ostatni weekend: trzy w sobotę
i dwa w niedzielę. Jak się jednak okazało
najważniejsza potyczka tej odsłony rywalizacji pierwszoligowców, a może nawet
całego sezonu odbyła się na koniec.
W ligowym szczycie zmierzyły się zespoły lidera i wicelidera tegorocznych rozgrywek, a mecz ten decydował praktycznie
o mistrzowskim tytule na sezon 2009/2010.
W wypadku zwycięstwa Drużyny-A ekipa
ta miała już „majstra” w kieszeni, jeśli wygrałyby Pędzące Imadła to zapewne ekipa
ta nie dałaby sobie wydrzeć tytułu w cięż-

Piątek, 8 stycznia:
 15.00 - hala sportowa OSiR nr 1
w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; mecz wojewódzkiej ligi koszykówki młodziczek
U-14: Księżak Łowicz - MKS Kutno;
 15.30-20.00 - hala OSiR nr 2 w Łowiczu, ul. Topolowa 2; finały XI edycji
Amatorskich Mistrzostw Łowicza w piłce siatkowej;
Sobota, 9 stycznia:
 10.00-13.00 - hala sportowa OSiR nr 1
w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; 8. kolejka
IV ligi ŁoLiF;
 13.00-16.00 - hala sportowa OSiR nr 1
w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; 8. kolejka
III ligi ŁoLiF, czyli Łowickiej Ligi Futsalu;
 16.00-20.00 - hala sportowa OSiR
nr 1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3;
10. kolejka I ligi ŁoLiF, czyli Łowickiej
Ligi Futsalu;
Niedziela, 10 stycznia:
 9.00 - hala sportowa OSiR nr 2 w Łowiczu, ul. Topolowa 2; turniej wojewódzkiej ligi koszykówki żaków U-12; godz.
9.00: Księżak Łowicz - PKK 99 Pabianice,
Start Łódź - UMKS Piotrcovia Piotrków
Trybunalski, godz. 10.30: Start Łódź - PKK
99 Pabianice, Księżak Łowicz - UMKS
Piotrcovia Piotrków Trybunalski;
 10.00-15.00 - hala sportowa OSiR
nr 1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; Turniej Tenisa Stołowego z okazji 18. Finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
„100 Turniejów dla Jerzego”;
 16.00-19.00 - hala sportowa OSiR
nr 1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; 8. kolejka II ligi ŁoLiF, czyli Łowickiej Ligi
Futsalu;
Środa, 13 stycznia:
 19.00 - hala sportowa OSiR nr 2
w Łowiczu, ul. Topolowa 2; zaległy mecz
9. kolejki II ligi koszykówki męskiej:
Księżak Łowicz - KKS Siechnice;
Piątek, 15 stycznia:
 11.00 - boisko „Orlik 2012” w Łowiczu, ul. Bolimowska; uroczyste otwarcie
boiska „Orlik 2012”;
 12.00 - Muzeum w Łowiczu, Stary
Rynek 5/7; uroczyste losowanie III edycji
Mistrzostw „Mini Euro 2012 przez Kutno, Łęczycę i Łowicz” w piłce nożnej;
 15.30-20.00 - hala OSiR nr 2 w Łowiczu, ul. Topolowa 2; finały XI edycji
Amatorskich Mistrzostw Łowicza w piłce siatkowej;
 17.00 - hala sportowa OSiR nr 1
w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; mecz II
ligi koszykówki kobiet: Księżak Łowicz MKS Kutno.
(p)

