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Łowicz | Kontrowersyjna decyzja komisji ds. organizacji ruchu

Za tydzień NŁ
z kalendarzem ściennym
na rok 2011. Nie przegap!
REKLAMA
w w w.

hollydent.pl

Zamknięcie przejazdu pod ratuszem
może nastąpić lada dzień
Ponowne otwarcie ruchu w północnej pierzei Starego Rynku w 2007 r. było
dobrym posunięciem, o czym wiedzą wszyscy łowiccy kierowcy. Mimo to,
jeszcze w tym roku, a więc w najbliższych dniach, przejazd tamtędy zostanie
znów zamknięty. Tak zadecydowano 14 grudnia na posiedzeniu komisji do
spraw organizacji ruchu. Dlaczego?
Burmistrz Łowicza Krzysztof Kaliński mówi, że wyłączenie tego odcinka ulicy z ruchu
nastąpi w ciągu najbliższych
3 tygodni. Mieszkańcy zostaną jeszcze powiadomieni o dokładnym terminie zmiany. Będą
o tym informować również
znaki drogowe, a na wysokości „podkówki” staną betonowe
słupki – uniemożliwiające przejazd.
Powodem wyłączenia tego
odcinka ulicy z ruchu mają być
pęknięcia w ścianach i tynkach odnawianej katedry. Przypomnijmy, że pisaliśmy o tym
w poprzednich numerach Nowego Łowiczanina.

Firma stwierdziła,
że gwarancja na
prowadzone prace nie
obejmie pęknięć
W październiku firma AC
Konserwacja Zabytków z Krakowa, która remontuje łowicką katedrę, wystosowała pismo
do kurii łowickiej informujące
o powstających w ścianach pęknięciach spowodowanych – we-

dług niej – zbyt dużym natężeniem ruchu.
W rozmowach z kurią firma
stwierdziła, że gwarancja 10
lat na prowadzone teraz prace,
co jest zawarte w obustronnej
umowie, nie obejmie tych pęknięć. Zdaniem przedstawicieli
firmy, nie może ona dać gwarancji na coś, co od niej jest niezależne.
W skład komisji, która 14
grudnia podjęła tę decyzję,
wchodzą: przedstawiciel ratusza – naczelnik wydziału spraw
komunalnych Paweł Gawroński,
inspektor z powiatowego zarządu dróg Ryszard Rybarczyk,
przedstawiciel łowickiego sta-

Stary Rynek przy ratuszu. Przejazd tędy bardzo ułatwiał dotarcie do
wielu miejsc przy Podrzecznej, np. do banków. Teraz będzie to utrudnione.

rostwa Dariusz Kosmatka oraz
przedstawiciel wydziału drogowego łowickiej policji Sławomir Sobieszek. Jak się dowiedzieliśmy, wszyscy głosowali
zgodnie za zamknięciem tego
odcinka drogi.
– Uważam jednak, że temat
ten jest ciągle otwarty i słupki zawsze można zdjąć – pod-

kreśla Kosmatka. Dodaje, że
błąd popełniono na początku
planowania tej inwestycji, czyli już wtedy, gdy podjęto decyzję o renowacji. Jego zdaniem,
w koszty prac trzeba było wliczyć zamontowanie opaski antydrganiowej, która jest często
stosowana w takich przypadkach.
dok. str. 5
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Bezpieczeństwo
Uwaga na
kieszonkowców
W sobotę, 18 grudnia miedzy godz. 12.20 a 12.30 nieznany sprawca ukradł 41-letniemu
mieszkańcowi Łowicza telefon
komórkowy marki Samsung,
który poszkodowany trzymał
w kieszeni kurtki. Do zdarzenia doszło na terenie targowicy
miejskiej w Łowiczu. 
mwk

Zapaliły się sadze
Zapalenie się sadzy w kominie było przyczyną silnego zadymienia, do jakiego doszło 18
grudnia około godziny 20.30
w jednym z domków jednorodzinnych w Mysłakowie w gminie Nieborów. Obecni na miejscu zdarzenia łowiccy strażacy
wygasili sadze, zasypali je piaskiem oraz założyli sito kominowe i przewietrzyli pomieszczenie. Przyczyną pożaru była
nieprawidłowa eksploatacja komina. 
td

Zapaliło się od
starego komina
Pożar w kotłowni w hurtowni
na ulicy Łęczyckiej w Łowiczu
gasili 18 grudnia łowiccy strażacy około godziny 14.15. Spaleniu uległy elementy ocieplenia ścianki kartonowo-gipsowej.
Stratę oszacowano na 200 zł.
Prawdopodobną przyczyną wybuchu była nieszczelność skorodowanego, starego komina.  td

Pożar w budynku
inwentarskim
Budynek
inwentarski
w Brodnem Towarzystwo
w gminie Kiernozia gasili strażacy z PSP z Łowicza i okolicznych OSP 18 grudnia. Pożar
wybuchł około godziny 8.20.
Spaleniu uległa słoma luzem,
15 płyt z eternitu, przewody
elektryczne, a nadpaleniu – krokwie i ściany. Straty oszacowano na 17 tys. zł. Prawdopodobną przyczyną było uszkodzenie
instalacji elektrycznej. 
td

NASI DZIENNIKARZE DO WASZEJ DYSPOZYCJI
OD 8.30 DO 15.30

Telefon redakcyjny 46 837 91 21
e-mail: mirka.wolska@lowiczanin.info
MIROSŁAWA WOLSKA-KOBIERECKA

Jamno | Zderzenie 4 ciężarówek

Wyglądało groźnie,
ale obyło się bez ofiar
W piątkowy ranek doszło do zderzenia z udziałem 4 ciężarówek w Jamnie, na drodze nr 14.
Wypadek wyglądał bardzo groźnie, ale na szczęście obyło się bez ofiar śmiertelnych. Jedna osoba
doznała obrażeń ciała, pozostałe skutki to straty materialne i kilkugodzinne utrudnienia w ruchu.
Zdarzenie miało miejsce
o godz. 7.05 w rejonie skrzyżowania z drogą na Łyszkowice i Brzeziny. Oficjalna informacja policji w tej sprawie
sprowadza się do tego, że kierujący ciężarówką marki Volvo 46-letni obywatel Białorusi, jadąc w kierunku Łodzi, nie
zachował bezpiecznej odległości między pojazdami i uderzył
w tył naczepy jadącego przed
nim DAF-a, którym kierował 29-letni mieszkaniec województwa
dolnośląskiego.
W wyniku wypadku doznał on
stłuczenia głowy i lewego uda
i trafił do szpitala. W zdarzeniu brały też udział Mercedes
jadący w tym samym kierunku, kierowany przez 42-letniego mieszkańca powiatu sochaczewskiego, i DAF jadący
w przeciwnym kierunku (od
strony Łodzi w kierunku Łowicza), za kierownicą którego siedział 41-letni Rosjanin. W wypadku brało udział 2 Polaków,
Rosjanin i Białorusin. Wszyscy
byli trzeźwi.
Nieoficjalnie udało nam się
dowiedzieć, jaki był najbardziej
prawdopodobny przebieg wypadku. Mercedes z firmy Budokrusz, jadąc od Łowicza, zamierzał skręcić w lewo, w stronę
Łyszkowic. Z prawej strony
omijał jadący prosto DAF, w
którego uderzyło jadące za nim
Volvo. DAF uderzył w Mercedesa, uszkadzając sobie kabinę,
a kierowca DAF-a doznał obrażeń. Z Mercedesa odpadła plandeka z metalowym drążkiem,

Wypadek zablokował trasę nr 2 na kilka godzin. Po prawej stronie widoczny najbardziej uszkodzony pojazd DAF oraz Mercedes, który nie zdążył
skręcić w lewą stronę.

służąca do przykrywania ładunku. Plandeka uderzyła w kabinę
nadjeżdżającego z naprzeciwka
DAF-a. Siła uderzenia była tak
duża, że zbiła szybę i ucięła koło

kierownicy. Kierowca opanował
jednak pojazd i udało mu się go
zatrzymać, nie uszkadzając ładunku. Na twarzy miał tylko powierzchniowe rany.

RZUT OKIEM | KONTROLE NA TARGOWISKU

Wypadek spowodował całkowite zamknięcie trasy nr 2 na
około 3 godzin.
Policja kierowała ruchem
ciężarówek w Łowiczu, kieru-

jąc go przez Piątek i Łęczycę.
W Głownie policja wyznaczyła
objazdy w kierunku Warszawy
przez Brzeziny i Rawę Mazowiecką. 
mwk

KRONIKA POLICYJNA | 15.12.2010
W miniony piątek na miejskiej
targowicy w Łowiczu pojawiły
się cztery łączone patrole
policjantów oraz inspektorów
skarbowych. Kontrole były
wyrywkowe, ale i tak niektórzy
handlujący
w pośpiechu pakowali
swoje stoiska. Sprawdzano
przede wszystkim posiadanie
aktualnego pozwolenia na
działalność gospodarczą, ale
i to, czy kontrolowana osoba
nie jest poszukiwana za
popełnienie innych przestępstw.
Ani policja, ani Urząd Skarbowy
nie podają informacji na temat
wyników kontroli, zasłaniając
się dobrem sprawy i toczącymi
się postępowaniami. Mają ich
udzielić, gdy te się zakończą, tj.
za trzy tygodnie. tb

15 grudnia Komenda Powiatowa Policji w Łowiczu przyjęła
zgłoszenia dotyczące włamania do kiosku na Nowym Rynku
w Łowiczu, do którego dojść
mogło między godziną 18.15
14 grudnia a godziną 3.20
15 grudnia. Nieznani sprawcy po
wygięciu kraty i wybiciu szyby
w oknie wystawowym włamali
się do środka, skąd ukradli papierosy wartości około 400 zł na
szkodę mieszkańca powiatu łowickiego.
15 grudnia o godzinie 14.50
w Alejach Sienkiewicza w Łowiczu samochód osobowy marki
Puegeot, kierowany przez 27-letniego mieszkańca Łasku, potrącił
na przejściu dla pieszych 13-letniego mieszkańca Łowicza. Nastola-

tek trafił do szpitala ze złamaniami
przedramienia lewej ręki.
15 grudnia w środę między
godziną 7.30 a 14.30 nieznani
sprawcy włamali się do dwóch
mieszkań w jednym z bloków
przy ulicy Bolimowskiej w Łowiczu. Do środka mieszkań dostali
się przez wyłamanie wkładek
od zamków w drzwiach wejściowych. Z pierwszego z mieszkań
ukradli złoto i 1.700 złotych w gotówce. Łączna suma strat to około
3.200 złotych. Poszkodowaną jest
mieszkanka Łowicza. W sąsiednim
mieszkaniu ukradli wyroby ze złota, monety kolekcjonerskie, alkohol oraz 1.300 złotych w gotówce.
Łączna suma strat wyniosła około
10.000 złotych. Poszkodowaną
jest mieszkanka Łowicza.
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Łowicz

Świąteczna
pomoc

To już ostatnia prosta
i rzut na taśmę. Kto nie
kupił dotąd prezentów,
nie wykorzystał minionych
dni jak klientki, które nasz
obiektyw uchwycił na
zakupach w drogerii Noel,
ma już na zakupy niewiele
czasu. Ale jeśli się wie,
co ukochana osoba lubi,
nigdy nie jest za późno.

Łowicz | Biały Orlik uruchomiony

Lodowisko działa i przyciąga tłumy

Łyżwy można wypożyczyć do
końca roku nieodpłatnie,
od 1 stycznia trzeba będzie
zapłacić 5 zł.

dziwe lodowisko w Łowiczu.
Bardzo się cieszę, bo lubię jeździć na łyżwach i teraz będę
mogła to robić w swoim mieście – powiedziała nam Anna,
która parę chwil po otwarciu
lodowiska pojawiła się tam
z dziećmi. Przyszła jednak tylko na rekonesans, zobaczyć,
jak wszystko jest urządzone.
Jak nas zapewniła, pojawi się
na nim w weekend z córką.
Usłyszeliśmy jednak też
uwagi dotyczące stanu tafli,
która nie była idealna. Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów w ratuszu Grzegorz
Pełka powiedział nam, że się
zmieni to po kilku dniach, tafla lodu będzie bowiem na bieżąco poddawana konserwacji, w tym także przelewaniu
wodą. Szczegółowe instrukcje,
jak postępować z powierzchnią
lodowiska, pozostawiła firma,
która je wykonała. On sam,
jeżdżąc na łyżwach, także zauważył, że tafla lodu nie jest
jeszcze w pełni gotowa. Dziś
powinno być już dużo lepiej.
Dyrektor OSiR Zbigniew
Kuczyński powiedział nam

W czwartek, 23 grudnia autobusy PKS będą kursowały jak
w dni robocze, ale już bez kursów oznaczonych w rozkładzie jako „szkolne”. W Wigilię Bożego Narodzenia oraz
w Sylwestra autobusy PKS
będą jeździły jak w dni robocze, również bez kursów
szkolnych – ale tylko do godziny 18.00. Następnego dnia
– w Boże Narodzenie – komunikacja nie będzie wcale wykonywana. W drugi dzień świąt –
26 grudnia – będą wykonywane tylko niektóre kursy do
Warszawy. W cztery następne dni, począwszy od 27 do
30 grudnia, autobusy będą kursowały jak w normalne dni robocze, ale bez kursów szkolnych. 
mak

W piątech parę minut pod otwarciu lodowiska było już na nim dość tłoczno.

z kolei, że lodowisko będzie
czynne krócej niż sam pierwotnie zapowiadał: nie do godz.
22 ale do 20 – prosili o to
mieszkańcy sąsiadujących z
obiektem bloków, obawiający
się głośnej muzyki i odgłosów
bawiących się ludzi.
Dobrą wieścią jest na pewno
to, że udało się od razu uruchomić na miejscu wypożyczalnię

Łowicz | Potrzebujący otrzymali wsparcie

Paczki zostały rozdane
300 paczek rozdano
16 i 17 grudnia
w Stowarzyszeniu Centrum
Wolontariatu Nadzieja przy
ul. Podrzecznej w Łowiczu.
Paczki świąteczne mogły
otrzymać osoby z powiatu łowickiego, które wcześniej zapisały się na listy w stowarzyszeniu oraz te, które zostały
zgłoszone przez kuratorów sądowych i pedagogów szkol-

nych. Każda zapisana osoba
musiała dostarczyć odpowiednie zaświadczenie o sytuacji
materialnej, które kwalifikowało ją do otrzymania paczki
od stowarzyszenia.
Zbiórka artykułów prowadzona przez wolontariuszy
prowadzona była od 3 grudnia
w kilku łowickich marketach.
Od tamtego momentu wielu
ludzi dobrego serca, chcących
pomagać, dostarczało produkty spożywcze mogące się przy-

W piątek, 24 grudnia Urząd
Miejski w Łowiczu będzie nieczynny. Decyzją burmistrza
wszyscy pracownicy odbierać
będą tego dnia dzień wolny,
jaki im przysługuje za sobotę, 25 grudnia, czyli pierwszy
dzień świąt Bożego Narodzenia.
Nieczynny będzie też Łowicki Ośrodek Kultury wraz
z kinem. Obiekty Ośrodka Sportu i Rekreacji (obie
hale sportowe, basem i Orliki)
czynne będą do godz. 15.00.
Normalnym trybem pracować
będzie Starostwo Powiatowe
w Łowiczu, choć część pracowników będzie miało tego
dnia wolne.
W przyszłym roku roku
zmieniają się przepisy prawa
pracy i dzień wolny za święto
przypadające w sobotę nie będzie już pracownikom przysługiwał. Świętować będziemy za
to 6 stycznia, bo dzień Trzech
Króli został wpisany do kalendarza ustawowych dni wolnych
od pracy. 
mwk

Jak PKS
kursuje w święta

Od momentu, gdy na boisku Orlika na
os. Konopnickiej w Łowiczu otwarte zostało
lodowisko, cały czas są na nim osoby jeżdżące
na łyżwach. Już w chwili otwarcia,
w piątek o. 17.00, bardzo szybko
wypełniło się łowiczanami.
Otwarcie było bez ceremonii, nie było przemówień ani
przecinania wstęgi. Przybyły
na miejsce burmistrz Krzysztof Kaliński tylko przez chwilę przyglądał się jeżdżącym, po
czym odjechał.
– To świetna sprawa, często
jeździliśmy z rodziną na łyżwy
do Domaniewic albo do Skierniewic i w końcu mamy praw-
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W Wigilię ratusz
nie pracuje

RZUT OKIEM | PRZEDŚWIĄTECZNE ZAKUPY

18 i 19 grudnia odbyła się
kolejna zbiórka żywności dla
potrzebujących. Organizowało ją Łowickie Stowarzyszenie
Dać Szansę. W sobotę i niedzielę pracownicy stowarzyszenia kwaterowali na Tkaczewie i w sklepach PSS na
terenie Łowicza, zbierając artykuły, które mogą przydać się
najbiedniejszym podczas świąt
Bożego Narodzenia i zimy. Najwięcej artykułów udało się zebrać na Tkaczewie i w sklepie PSS na ul. Bolimowskiej
w Łowiczu. W poniedziałek 20
grudnia wydano najuboższym
238 paczek. Każdy otrzymał
też karpia i kurczaka, które zostały ufundowane przez wojewodę łódzkiego. 
am
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dać podczas przygotowań świąt
Bożego Narodzenia. W zbieraniu artykułów pomógł również
Janusz Kukieła, wiceprezes
stowarzyszenia upowszechniania wiedzy Wektor w Łowiczu,
który przywiózł z Agros Nowa
w Łowiczu ofiarowanych przez
tę firmę dżemy i soki do paczek świątecznych. Zebrane
artykuły to przede wszystkim
produkty spożywcze z długim
terminem przydatności: makarony, kasze, mąka, oliwa itp.

MZK inaczej

łyżew – część z nich to łyżwy
używane, wypożyczone z lodowiska w Domaniewicach. Wypożyczalnia znajduje się w budynku Orlika, jest tam obecnie
około 60 par, z czasem OSiR
będzie dokupywał, obecnie
robi rozeznanie, jakich łyżew
potrzeba najwięcej.
Do końca grudnia wypożyczenie łyżew jest bezpłatne,

w zastaw wystarczy zostawić
legitymację szkolną lub dowód
osobisty. Od 1 stycznia opłata
za wypożyczenie będzie wynosiła 5 złotych. Jest to jedyna opłata, jaka będzie pobierana na lodowisko, więc osoby,
które przyjdą na miejsce z własnymi łyżwami, nie zapłacą
za wejście na taflę lodowiska
nic. 
tb

Paczki są jednorazową pomocą przed świętami. Przewodnicząca stowarzyszenia powiedziała, że musiała dzielić
sprawiedliwie tym, co otrzymała. Rodziny wielodzietne otrzymywały dużą paczkę, czasem
dwie, osoby samotne, cierpiące mniejszą. – Ile możemy, tyle
obdarowujemy – tłumaczyła
Elżbieta Błaszczyk.
Ludzie, którzy odbierali
paczki, wyrażali serdeczne podziękowania dla stowarzyszenia. Dla nich to ogromna pomoc. Dzięki artykułom, które
odebrali, będą mogli sprawić
radość swoim dzieciom i sobie. 
am

Ludzie, którzy otrzymywali paczki, nie ukrywali swojej radości.

W Wigilię ostatnie kursy na
liniach MZK Łowicz rozpoczynają się o następujących
godzinach: linia nr 1 – ostatni kurs wyrusza z ul. Łódzkiej o 18.00, linia nr 2 – o 17.50
z Dąbkowic, linia nr 3
– o 18.50 z Seligowa. Następnego dnia autobusy wcale nie
kursują, a w drugi dzień świąt
jak w dni świąteczne. 
mak
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Pierwsze konflikty
w Radzie Powiatu

Aktualności
Łowicz | SPiGDB

Szkolenia nie tylko
dla księgowych
Szkolenie przeznaczone dla
księgowych, głównych księgowych, specjalistów do spraw
podatkowych,
pracowników
firm odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe oraz wszystkich zainteresowanych odbędzie się 14 stycznia w Centrum
Konferencyjno-Szkoleniowym
„Szkiełka” w Łowiczu.
Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych za rok
2010, omówienie planowanych
zmian w podatku dochodowym
od osób fizycznych w 2011 roku
oraz wyjaśnienie tych przepisów, których stosowanie może
być problematyczne.

Łowickiego str. 17

RZUT OKIEM | ZA GÓRAMI ŚNIEGU

Poprowadzi je Katarzyna
Furmańczyk z Izby Skarbowej
w Łodzi, specjalista w zakresie
podatku dochodowego od osób
fizycznych, posiadająca wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,
autorka kilku publikacji na temat podatku dochodowego od
osób fizycznych.
Szkolenie odbędzie się
od 10.00 do 15.00 i kosztuje
250 zł. Wszelkie informacje
są udzielane w siedzibie organizatora szkoleń Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury w Łowiczu przy
ul. Pijarskiej. Szczegóły także
na stronie internetowej stowarzyszenia. 
td

Autobusów prawie już nie
widać. Sterty śniegu na
dzierżawionym od PKP dworcu
autobusowym PKS są już tak
wysokie, że prawie zakrywają
– patrząc od strony ul. 3 Maja
– stojące tam autobusy. – Nie
wykluczamy, że będziemy
musieli wywieźć śnieg, jeśli
jeszcze go przybędzie
– dowiedzieliśmy się
w łowickiej placówce PKS. mak

Łowicz | Łowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Podzielniki ciepła na kaloryferach
mają być elektroniczne
Zamontowanie we wszystkich spółdzielczych mieszkaniach elektronicznych podzielników kosztów
zużycia ciepła rozważają władze ŁSM. Za wymianę podzielników mają zapłacić mieszkańcy. Może to
kosztować nawet 120-130 zł na mieszkanie.
Nowością w elektronicznym
podzielniku ma być możliwość
radiowego odczytu stanu podzielnika. Ma to zmniejszyć
koszt rozliczenia ciepła z około 30-40 złotych na mieszkanie
do kilku złotych. Opłata ta zawsze jest wliczana do rocznego rozliczenia zużycia energii
cieplnej. – Rozmawiamy z firmami, które proponują takie rozwiązania i prowadzą rozliczenia
po sezonie grzewczym. Jeśli negocjacje pójdą po naszej myśli, to następny sezon grzewczy
będzie już z podzielnikami nowej generacji – powiedział nam
prezes Łowickiej Spółdzielni
Mieszkaniowej Armand Ruta.
Aktualnie na kaloryferach
w mieszkaniach spółdzielczych

stosowane są tzw. podzielniki wyparkowe. Są w nich dwie
fiolki z kolorowym, gęstym płynem. Jedna z nich obrazuje na
skali odparowanie cieczy w poprzednim sezonie grzewczym
(fiolka podczas wymiany jest
zatykana). Z drugiej – otwartej
fiolki – płyn podczas ogrzewania mieszkania odparowuje. Po
zakończeniu sezonu grzewczego sprawdzany jest stan fiolek
i dokonywany jest podział kosztów zużycia ciepła w blokach
wśród mieszkańców tego budynku. Każdy budynek posiada
bowiem na węźle licznik zużycia energii cieplnej i lokatorzy są
zobowiązani pokryć cały koszt
energii doprowadzonej do budynku. Podziału kosztów doko-

RZUT OKIEM | PLAKAT NA RUDERZE

nuje się natomiast na podstawie
odczytu podzielników kosztów
na kaloryferach.
Według prezesa Ruty stosowanie podzielników elektronicznych zamiast wyparkowych ma
kilka istotnych zalet. Po pierwsze powoduje, że pomiar i odczyt
są dokładniejsze. Po drugie eliminuje możliwość ewentualnego
wpływania przez nieuczciwych
lokatorów na poziom cieczy
w fiolce podzielnika za pomocą
rożnych wymyślnych sposobów.
Po trzecie odczytu można dokonać we wszystkich mieszkaniach
w budynku w tym samym czasie oraz bez konieczności fizycznego dostępu do podzielnika
na kaloryferze. Do tej pory pracownicy firmy rozliczającej

na zlecenie spółdzielni koszty
ogrzewania musieli, po zakończonym sezonie grzewczym,
wymieniać fiolki i zakładać
nowe plomby zabezpieczające.
– Zastanawiamy się również
w jakiej formie i w jakim czasie
mieszkańcy mieliby zapłacić za
wymianę podzielników. Czy będzie to opłata jednorazowa czy
może rozłożymy ją na przykład
na dwa sezony grzewcze – powiedział nam prezes. Wstępnie
przyjęte rozwiązanie jest takie,
że koszt nowego elektronicznego podzielnika rozliczany byłby wraz z rocznym rozliczeniem
za ciepło. – Część osób mogłaby wtedy skorzystać z faktu, że
będą mieli nadpłaty – twierdzi
prezes. 
mak

Po świętach odwiedzi nas
pracownik spółdzielni z latarką

Kolorowy plakat na kolejowej ruderze. Plakat reklamujący prewencyjną
akcję „Bezpieczny przejazd” zawisł przed kilkoma dniami na kolejowym
budynku magazynowym przy ul. 3 Maja. Szkoda, że nie zakrywa całej, źle
wyglądającej elewacji. mak

Dach zabezpieczony
– koniec remontu po zimie
Prace zabezpieczające
tymczasowo dach przed
przeciekaniem zostały
przeprowadzone
w ostatnich dniach na
dworcu PKP Łowicz
Główny.
Naprawa dachu była częścią
prowadzonego remontu elewacji zewnętrznej dworca. Robo-

ty przy elewacji zostały jednak
przerwane już podczas pierwszych opadów śniegu i mrozów.
Prace zabezpieczające na dachu
również nie zostały wykonane
w pełnym zakresie, a jedynie
został on w sposób podstawowy zabezpieczony przez przeciekaniem na krawędziach ze
ścianami.
Będą kontynuowane, gdy pozwolą na to warunki atmosferyczne. 
mak

Prace na dachu dworca przeprowadzone zostały pomimo złej pogody.

Łowicz | ŁSM

Odczyty stanu wodomierzy
ciepłej i zimnej wody bieżącej
będzie prowadzić w mieszkaniach tuż po świętach Bożego
Narodzenia Łowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa.
– Chcemy rozliczyć się jak
najszybciej z mieszkańcami
za podgrzanie ciepłej wody
oraz potwierdzić stany liczników zgłaszane przez lokatorów – dowiedzieliśmy się
w spółdzielni. Dlatego też odczytu będą dokonywali bezpośrednio w mieszkaniach pracownicy spółdzielni oraz osiedlowi
dozorcy. Spółdzielnia prosi o
udostępnienie mieszkań do od-

PKP | Dworzec Łowicz Główny

czytu. O konkretnej dacie planowanych wizyt lokatorzy będą informowani przez obwieszczenia
na klatkach schodowych. Osoba
odczytująca wodomierze powinna mieć latarkę, żeby w sposób
niebudzący wątpliwości odczytać stan wodomierza.
Nie wszędzie jednak będzie
konieczna wizyta w mieszkaniu.
Na przykład w bloku numer 9 na
osiedlu Starzyńskiego podczas
ostatniej wymiany legalizacyjnej
wodomierzy zainstalowane zostały pilotażowo wodomierze ze
specjalnymi „nakładkami”, które umożliwiają radiowy odczyt
stanu wodomierza. 
mak

Powiat łowicki | Zimowe utrzymanie dróg

Zima sporo kosztuje
150 tys. zł Rada Powiatu
Łowickiego przeznaczyła
dodatkowo na bieżące
utrzymanie dróg
powiatowych w tym roku.
Decyzja zapadła 11 głosami
przy 10 wstrzymujących się na
sesji 15 grudnia. Praktycznie
pieniądze przeznaczone będą
tylko na odśnieżanie. Aby wygospodarować taką kwotę, dokonano zmian w budżecie z rezerw celowych. Na zwołanej
w przerwie obrad sesji Komi-

sji Budżetu i Finansów dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg
i Transportu Anna Gajek-Sarwa wyjaśniała, że w grudniu
ubiegłego roku odśnieżenie
kosztowało około 30 tys. zł,
a zlecone usługi zimowego
utrzymania dróg w miesiącach
styczeń – kwiecień tego roku
– 460 tys. zł (nie licząc kosztów materiałów, czyli soli
i piachu). W tym roku przez
2,5 tygodnia grudnia odśnieżanie kosztowało już 100 tys. zł,
a potrzeba jeszcze pieniędzy
do końca roku. 
mwk
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Wręczono klucze do mieszkań
I choć lokale te wymagają jeszcze założenia podłóg
czy pomalowania ścian przez
najemców, to pierwsze osoby
mogą się wprowadzić do niego jeszcze w tym roku. – Część
z nich przygotuje do mieszkania jeden pokój, a resztę planują
zrobić później – mówi naczelnik Wydziału Spraw Lokalowych w łowickim ratuszu Alina
Guszlewicz – Kilka osób pytało
mnie bowiem, czy po otrzymaniu kluczy będą mogli się już
wprowadzać.
Guszlewicz przyznaje jednak, że większość wprowadzi
się już w nowym roku. Na razie z 52 mieszkań 31 jest już
rozdysponowanych. Jak na razie w większości mieszkańcami nowego bloku komunalnego będą ci, którzy mieszkali

do tej pory w lokalach należących do miasta – ale takich, których stan jest gorszy od nowych
mieszkań. Dodatkowo musiały
to być osoby, które regularnie
płacą czynsz, nie mają zadłużeń
i spełniają wymagania dochodowe. Kolejnych kilkanaście
osób to osoby z listy tworzonej
co roku przez radnych z komisji
mieszkaniowej. To na niej znajdują się się bowiem nazwiska
osób, które są w złej sytuacji
materialnej i bytowej, niepozwalającej zarówno na nabycie
mieszkania, jak i na jego wynajem. Natomiast zaledwie 3 osoby pochodzą z mieszkań w budynkach, które mają orzeczone
zagrożenie budowlane.
– Nie chcemy już teraz, pod
koniec grudnia, rozdysponowywać wszystkich lokali – podkreśla burmistrz Krzysztof Kaliński – Chcemy je zostawić,
by mieć czym dysponować
w styczniu, kiedy jest tworzona
nowa lista osób ubiegających
się o lokale komunalne.
Nowy blok komunalny wykonany przez firmę Insbud

Projekt budowy kompleksu
oświatowego do kwietnia
Do końca kwietnia przyszłego roku ma powstać projekt budowy kompleksu oświatowego w Bolimowie, który wykona
firma projektowa z Sannik za
kwotę 78 tys. zł. Umowa została
podpisana 17 grudnia.
Kompleks
ma
powstać
w oparciu o już istniejące Gimnazjum i SP w Bolimowie.
W przyszłym roku planuje się
także złożenie wniosku o dofinansowanie tego zadania w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego. Jeśli uda się po-

Blok komunalny już oddany. Klucz do mieszkania wyzwalał uśmiech na
każdej twarzy.

Krzesińscy s.j. kosztujący miasto ponad 4 mln zł, choć uzyskał pozytywną opinię straży
i nadzoru budowlanego, miał
kilka niedopracowań. Najpoważniejsze dotyczyło folii na
dachu. Jej niedokładne przymocowanie mogło grozić tym,
że w przypadku dużych opadów, dach mógłby przeciekać.

– Udało się to jednak już naprawić – zapewnia naczelnik
Wydziału Inwestycji w ratuszu Grzegorz Pełka. Dodaje,
że było również kilka drobniejszych usterek, jak niepoprawnie oheblowane drzwi do
komórki w piwnicy, ale takie
błędy również już Insbud naprawił. 
jr

Łowicz | Kontrowersyjna decyzja

Zamknięcie przejazdu
pod ratuszem lada dzień
dokończenie ze str. 1

– Przecież w dużych miastach przy zabytkach jeżdżą
tramwaje i jest o wiele większe
natężenie ruchu i zabytkowym
budynkom to nie przeszkadza
– dodaje Kosmatka. Natomiast
Sławomir Sobieszek, przedstawiciel policji, podkreślił na
posiedzeniu komisji, 14 grudnia, że natężenie ruchu ciągle
rośnie i zamkniecie ruchu na
tym odcinku będzie stanowić
ograniczenie dla kierowców.
Jego zdaniem, ul. Starorzecze
powinna być traktowana jako
dodatkowa droga upłynniająca ruch, a nie jako zastępcza
w odniesieniu do odcinka, który ma zostać zamknięty.
Mimo takich opinii, komisja
podjęła jednogłośnie decyzję
o wyłączeniu tego odcinka
z ruchu. Powód? Naciski

z trzech stron. Oto bowiem –
obok firmy konserwatorskiej
– na zamknięcie ruchu przy
katedrze nalegał konserwator
zabytków Marian Rożej, który 18 listopada, na poprzednim spotkaniu w tej sprawie,

Konserwator zabytków
wprost zagroził, że
jeśli władze miasta
będą ociągać się
w tej sprawie, to trzeba
będzie podjąć kroki
administracyjnoprawne.

wprost zagroził, że jeśli władze miasta będą ociągać się
w tej sprawie, to trzeba będzie
podjąć kroki administracyjno-prawne. Stwierdził wtedy, że
komisja, która odbierała prace przy stropie katedry 12 listopada, potwierdziła, że rzeczywiście powstają pęknięcia
w nowych tynkach. Zdaniem
Rożeja, prace prowadzone są
bardzo dokładnie i mają charakter konserwatorski. Wykonuje się je naprawdę rzadko,
dlatego nie można tego wysiłku zmarnować.
Nadto i kuria diecezjalna,
którą reprezentował ks. Bogumił Karp, zapowiedziała 14
grudnia, że w przypadku pozostawienia dotychczasowej
organizacji ruchu – będzie dochodzić odszkodowania z tytułu degradacji katedry. – Myślę,

5

Bolimów | Inwestycje

Łowicz | Blok komunalny będzie na razie częściowo zasiedlony

Pierwsi mieszkańcy
bloku komunalnego
przy ul. gen. Włada,
otrzymali klucze do
mieszkań 17 grudnia.
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zyskać niezbędne fundusze, prace ruszyłyby w 2012 lub 2013 r.
W planach jest powiększenie
obu budynków o około 2.500
mkw. Będą dobudowywane piętra, powstaną nowe klasy, nowe
szatnie. Zarówno do Gimnazjum, jak i Szkoły Podstawowej
będą prowadziły osobne wejścia. Poprawiony zostanie cały
zewnętrzny wizerunek budynku, który zostanie dostosowany
do unijnych wymogów. Koszt
przedsięwzięcia będzie oscylował w granicach 7 mln zł.  td

Gmina Bolimów | Odśnieżanie

Kto dba o drogi
Prywatne osoby i strażacy
z miejscowych OSP dbają o odśnieżanie dróg na terenie gm.
Bolimów. Włodarze tej gminy na początku grudnia wybrali ofertę Sławomira Osachowskiego z Woli Szydłowieckiej
i Jarosława Salamona z Kolonii Bolimowskiej Wsi. Do tego

o odśnieżanie dbają także strażacy-ochotnicy. – Ci dwaj panowie
mają swoje ciągniki z przednim
napędem i pługi o szerokości 3
m. Płacimy im 180 zł za godzinę
odśnieżania, gdy przyjęte jest, że
w tym czasie ma być odśnieżone
ok. 30 km dróg – mówi wójt gm.
Bolimów Stanisław Linart.  td

WOJCIECH WALIGÓRSKI,
RED. NACZELNY NŁ

– Przecież w dużych
miastach przy
zabytkach jeżdżą
tramwaje i jest o wiele
większe natężenie
ruchu i zabytkowym
budynkom to nie
przeszkadza.
że dla każdego z nas jest niepodważalnym faktem to, jakiej klasy zabytek stanowi katedra – podkreśla ks. Bogumił
Karp, który koordynuje prace
przy remoncie katedry. – Nie
możemy więc dopuszczać takich sytuacji, że cokolwiek, nawet w małym stopniu, może jej
zagrażać.
W najbliższych tygodniach
możemy się więc spodziewać
zagęszczenia ruchu w rejonie
ronda i większych korków na
11 Listopada i ul. Mostowej.  jr

Podjęta decyzja jest, według
mnie, zła. Motywuje się ją
koniecznością ochrony murów
katedry przed pękaniem,
bez udowodnienia, że
spowodowane jest ono
ruchem samochodowym. Że
tak jest, twierdzi przedstawiciel
firmy prowadzącej prace
konserwatorskie – a nie
bezstronny ekspert. A może
pęknięcia powodowane są
osiadaniem gruntu
w następstwie zmian
w poziomie wód gruntowych?
A może zwiększonym
obciążeniem datującym
się od czasu, gdy w czasie
wojny, odbudowując wieże,
zastosowano konstrukcję
betonową? A może
ogrzewaniem w katedrze,
którego przed wiekami nie
było? Pytam jako laik, ale jako
obywatele mamy prawo znać
odpowiedzi na te pytania.
Po drugie: nawet gdyby to
udowodniono, nie podjęto
próby wyegzekwowania
ograniczenia prędkości do

30 km/h obowiązującego na
tym odcinku przez, choćby,
zainstalowanie progów
zwalniających. Zaniechano też
prób znalezienia rozwiązania
kompromisowego, które
umożliwiałoby korzystanie
z przejazdu z Mostowej
w stronę Podrzecznej np.
tylko w godzinach szczytu.
Nie walczył o te rozwiązania
nawet burmistrz. Po trzecie:
przenoszenie drgań z ulicy na
mury można zminimalizować.
Zapytał, czy brano to pod
uwagę Dariusz Kosmatka –
odpowiedzi nie dostał. Mimo
to głosował za. Szkoda.
Jednogłośna decyzja w tak
kontrowersyjnej sprawie
musi dziwić. Przegrał interes
mieszkańców, którym będzie
trudniej poruszać się po
mieście.

OGŁOSZENIA PŁATNE

„Świeci gw
srebrna i staiazda na niebie,
Świeci wig roświecka,
ili
każdy ją zn jnie,
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z
I teraz w ty całej siły.
by się życz m rzecz cała,
enia spełni
ły”.
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W świątecznym nastroju
Wigilia | Boże Narodzenie młodych małżeństw

Święta w nowej rodzinie
Pamiętam moje święta Bożego Narodzenia. Pieczenie
z babcią pierników, które zapełniały wszystkie możliwe
blaty i deski kuchenne. Ich lukrowanie i dekorowanie.
Pieczenie ciast. Zapach smażonych ryb. Rodzinne
przygotowanie sałatek. Choinkę przynoszoną przez ojca do
domu w ostatniej chwili, obowiązkowo za dużą i z krzywym
czubkiem czy światełka choinkowe, które tata co roku
naprawiał – z różnym skutkiem – zamiast kupić nowe. Tych
świąt już nie ma. Są za to inne. Bo mam swoją rodzinę.

Przedszkolaki na Jasełkach w „Jedynce” zostały też poczęstowane
słodyczami.

Łowicz | Szkoła Podstawowa nr 1

Jasełka wczoraj i dziś
21 grudnia w Szkole Podstawowej nr 1 uczniowie klas starszych wystawili przedstawienie jasełkowe dla dwóch grup
4-5latków z Przedszkoli nr 2
i nr 3 w Łowiczu. Dzieci nie
kryły zachwytu, bo przedstawienie zostało przygotowane
bardzo starannie, nie tylko pod
względem gry aktorów, ale też
scenografii i rekwizytów.
W sali gimnastycznej zbudowano drewnianą stajenkę,
a święta rodzina wjechała przed
widownię na prawdziwym wozie z drewnianymi kołami.
Chór śpiewający kolędy ubrany był m.in. w kolorowe łowickie stroje, ale wśród dzieci
nie brakowało także charakterystycznie ubranych przedstawicieli różnych zawodów, np.
OGŁOSZENIA PŁATNE

kominiarzy. Marię zagrała Izabela Pudłowska z klasy Va, Józefa zagrał Grzegorz Gajda z kl.
Vb, natomiast starego Wojciecha, mieszkańca stajni, w której znaleźli schronienie, Kamil
Tręboszka z kl. Va. Lektorem
czytającym bożonarodzeniową
historię był natomiast nauczyciel szkoły Artur Rożniata, który był też odpowiedzialny za
przygotowania aktorów biorących udział w przedstawieniu.
Natomiast za chór odpowiedzialna była nauczycielka Katarzyna Potrasz.
Dziś przedstawienie zostanie
powtórzone w czasie uroczystego apelu z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia.
Po nim dzieci rozpoczną świąteczną przerwę. 
tb

Zapach pączków
– Od kiedy tylko pamiętam,
rano w Wigilię budził mnie zapach pączków – śmieje się Marta Zdunik z Bobrownik. Jej
mama 24 grudnia wstaje wcześnie rano i smaży pyszne pączki. Mimo że Marta wyszła za
mąż, mieszka nadal z rodzicami. Dlatego w Wigilię nadal budzi ją zapach pączków. To, co
się zmieniło, to fakt, że musi teraz wspólnie z mężem Radkiem
dzielić ten wigilijny wieczór na
dwie rodziny. – Na szczęście
mieszkamy w tej samej miejscowości, więc nie ma z tym większych problemów – przyznaje.
W przygotowaniach przedświątecznych pomogą swoim
rodzicom, choć – jak zaznacza –
w codziennym gotowaniu gotuje już sama dla siebie i męża.
Wigilię spędzają najpierw
w domu rodziców Marty, a potem idą do domu rodziców Radka.
– Oczywiście jest kilka różnic
– mówi. Jedną z nich jest sposób
wręczania prezentów. U Marty
w domu zawsze prezenty musiały być starannie zapakowane
i czekać pod choinką. Natomiast
w domu rodzinnym Radka prezenty po prostu wręczano. Inna
różnica to czas, kiedy choinka
pojawia się w domu. U Radka choinka jest już na kilka dni
przed świętami, u niej – obowiązkowo dopiero w Wigilię. To
będzie ich drugie wspólne spędzanie świąt. I choć wcześniej
jako narzeczeni spotykali się
w wigilijny wieczór, dopiero
drugi raz jako małżeństwo za-

siądą do wspólnego wigilijnego stołu.
Święta w podróży
Łowicz – Warszawa – Zgierz
– Wyszogród. Czy to możliwe,
żeby w ciągu 3 dni być w 4 miejscach? Dla rodziny Dzięgielewskich nie ma rzeczy niemożliwych. Ania, Marcin i ich dzieci
Ula i Bartek mieszkają razem
w Łowiczu. Jednak rodzice Marcina przeprowadzili się
i od kilku lat mieszkają w Zgierzu. Natomiast Ania pochodzi
z Warszawy, gdzie mieszkają nadal jej rodzice i młodszy
brat. Z kolei w Wyszogrodzie
mieszka babcia Ani, dokąd zawsze co roku w święta przyjeżdża większość rodziny. W tym
roku już rano w Wigilię rodzina Dzięgielewskich pojedzie do
Zgierza, by tam spędzić Wigilię.
W pierwszy dzień świąt pojadą
ze Zgierza do Warszawy. Natomiast w drugi dzień świat odwiedzą babcię w Wyszogrodzie.
– Śmiejemy się, że naszą domową choinkę tak naprawdę
nie wiem, dla kogo stroimy, ponieważ w święta nie będzie nas
praktycznie w domu – mówi
Anna. – Poza tym mamy coraz
większy problem, jak się zmieścić w jednym aucie z tyloma
prezentami i ubraniami.
Co jest na wigilijnym stole
w rodzinnym domu Marcina?
– Przede wszystkim ziemniaki –
odpowiada mąż Ani. – U mnie
jest również zwyczaj, że nie ma
kompotu z suszonych owoców
tylko jest zupa owocowa z makaronem. – No właśnie – pod-

U mnie nie ma
kompotu z suszonych
owoców, tylko jest
zupa owocowa
z makaronem.
– No właśnie. U mnie
natomiast zawsze był
kompot, a ziemniaki
nigdy nie pojawiały się
na wigilijnym stole.
kreśla różnice Ania. – U mnie
natomiast zawsze był kompot, a
ziemniaki nigdy nie pojawiały
się na wigilijnym stole. Inaczej
również przyprawiane są śledzie. Między domami Marcina
i Ani jest jeszcze jedna różnica:
czas, kiedy w domu pojawia się
choinka. – U mnie bardzo często choinka, która zawsze była
sztuczna, pojawiała się na kilka dni przed świętami – mówi
Ania. – Natomiast u Marcina zawsze to było żywe drzewko, które przynoszono do domu
w samą Wigilię.
Marcin i Ania podkreślają, że zawsze starają się, by raz
Wigilię spędzić w Zgierzu,
a w kolejnym roku w Warszawie. – Chcemy, by wszyscy byli
zadowoleni – dodaje Marcin.
Na pewno święta w rozjazdach
mają też swoje minusy, bo wiele czasu spędza się w samochodzie. Z drugiej strony przy takiej organizacji świąt można je
spędzić zarówno u teściów, jak
i w swoim rodzinnym domu.
– Ja zawsze spędzałam święta w podróży, jeżdżąc do Wyszogrodu, więc dla mnie święta
poza domem są czymś naturalnym – śmieje się Ania.
By zdążyć na pasterkę
Magda i Hubert Król
z Dzierzgowa są małżeństwem

zaledwie od kilku miesięcy. Będą to więc ich pierwsze
wspólne święta. Magda sama
upiecze ciasta, natomiast resztę potraw przygotuje wspólnie
z mamą. Młodzi małżonkowie
mieszkają u rodziców Magdy.
Najpierw Wigilię spędzą u siebie, by potem pójść do rodziny męża, która mieszka w pobliskich Bobrownikach. Potem
jadą do babci i dziadka Magdy, którzy mieszkają również
w Bobrownikach, gdzie gromadzi się cała rodzina. Tam już do
końca spędzą wigilijny wieczór.
Aneta Kędziora razem z mężem Rafałem również rozpoczynają święta od wieczerzy
w swoim domu. Są małżeństwem od 1,5 roku i mieszkają razem z rodzicami Anety
w Łowiczu. Dlatego po wieczerzy wigilijnej udadzą się do
rodziny męża, do Bobrownik,
wcześniej odwiedzając babcię
Anety, która mieszka w Bobiecku. Na koniec wracają do
Łowicza, by zdążyć na pasterkę.
***
Teraz moje święta pełne są
rozgardiaszu i prac domowych
na ostatnią chwilę. Mój mąż
Mateusz przyniesie piękną choinkę, która będzie pachnieć
w całym domu. Kilka dni wcześniej upiekę pierniki. Będą mi
na pewno pomagać moje dzieci, które w równym stopniu co
świąteczne ciasteczka zostaną
przez siebie polukrowane. Przygotuję kilka potraw – smażoną
rybę, kompot z suszonych owoców według przepisu moich rodziców, większość przygotuje
mama męża.
W wigilijny wieczór siądziemy przy wspólnym stole, a pod
choinką będą czekały na dzieci
prezenty od Gwiazdora – bo tak
w moich okolicach nazywano
tego, kto tu, w Łowickim, jest
Mikołajem. Na koniec zadzwonimy do moich rodziców i siostry i złożymy im świąteczne
życzenia obiecując sobie, że za
rok pokonamy dzielące nas ponad 200 km. 
jr
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Łowicz | Przedszkole nr 5

Jasełka z aukcją
ozdób świątecznych
Grupa Stokrotki, składająca się z 5 i 6-latków, przygotowała
tegoroczne Jasełka w Przedszkolu Jaś i Małgosia przy
ul. Chełmońskiego w Łowiczu. Zostały one wystawione
w piątek, 17 grudnia. Na widowni zasiedli rodzice i dzieci
pozostałych grup przedszkolnych.

Jasełka wystawiono w nastrojowym półmroku. W końcu Jezus urodził się w noc wigilijną.

Jasełka przygotowane były
na podstawie Jasełek łowickich
dla Koderek ks. bp Józefa Zawitkowskiego, ale dla potrzeb
przedszkolaków zostały nieco uproszczone. Była stajenka
z Maryją, Józefem i nowo narodzonym Jezuskiem, trzej królowie i mali łowiczanie składający mu cześć. Na zakończenie

zaśpiewały nauczycielki, które
przygotowywały z dziećmi to
przedstawienie: Urszula Piszczałka, Ewa Dylik i Magdalena Sierota.
Po Jasełkach gości zaproszono na wigilijne przyjęcie,
przygotowane przez kucharki. Był gorący barszcz czerwony, pierogi, kapusta z gro-

chem i inne pyszności. Gości
zaproszono też do wzięcia
udziału w aukcji prac przygotowanych przez dzieci. Były to
m.in. kartki świąteczne, stroiki, aniołki i ozdoby na choinkę, które sprzedawano za symboliczną złotówkę. Z aukcji
udało się uzbierać 318 zł. Tym
razem pieniądze przeznaczone
będą na planowany zakup nowych urządzeń na plac zabaw –
stołów i huśtawki. Oczywiście
planowany zakup będzie wielokrotnie droższy, jednak dzieci będą miały do niego swój
„własnoręczny” wkład.  mwk

Domaniewice | Jasełka w Szkole Podstawowej

Nie tylko królowie
21 grudnia cała Szkoła Podstawowa w Domaniewicach
oglądała na sali gimnastycznej
przedstawienie jasełkowe wystawione przez uczniów klas
IV - VI. Było ono dość niezwykłe, bo np. wśród składających
dary Świętej Rodzinie, w którą wcielili się Partycja Wielec
z kl. VId oraz Daniel Kuśmie-

rek z kl. VIa, byli nie tylko królowie, czyli Patrycja Szymajda,
Paulina Rogala i Milena Kolis z
kl. VIa, ale także znane postacie z bajek dla dzieci. Pojawił
się Pinokio, który podarował
swój drewniany nos, Pszczółka Maja, która zostawiła miód,
Kopciuszek zaś swój złoty pantofelek. W przedstawieniu nie

zabrakło też tak ważnej postaci
jak Herod, którego zagrał Błażej Golan z kl. VIb, a pastuszków gromada uczniów z klas IV.
Warto też wspomnieć o oprawie
muzycznej. Tą zapewnili, grając na akordeonie Albert Mrzygłód z kl. VI a, a na keyboardach
Szymon Walczak z kl. VI a oraz
Grzegorz Redzisz z kl. IIIb.  tb

Jasełka. Klasycznie, ale uroczo.

Błędów | Jasełka

Piątoklasiści wystąpili dla wszystkich

W Jasełkach wystawionych przez dzieci ze Szkoły Podstawowej w Domaniewicach dary złożyli Świętej
Rodzinie nie tylko królowie, ale także postaci z bajek.

OGŁOSZENIA PŁATNE

SIB

Z okazji nadchodzących

Świąt Bożego Narodzenia
Zarząd i Pracownicy
Spółdzielni Inwestycji
stycji i Budo
Budownict
Budownictwa
w Łowiczu

składają wszystkim Klientom
najserdeczniejsze życzenia.
Niech nadchodzące Święta
będą dla Was niezapomnianym czasem
spędzonym bez pośpiechu,
trosk i zmartwień,
aby odbyły się w spokoju
i radości, wśród rodziny,
Przyjaciół oraz wszystkich
Bliskich Osób.

Uczniowie klasy piątej przedstawili całej społeczności Zespołu Szkół Gminnych w Błędowie przygotowane przez
siebie Jasełka. Inscenizacja została przygotowana w mniejszej,
starej sali gimnastycznej. – Były
to Jasełka, które w interesujący
sposób nawiązywały do naszych
czasów. Tekst był wyśmienity,
uczniowie-aktorzy spisali się na
medal – mówiła po przedstawie-

niu dyrektor zespołu szkół Dorota Osowska. Treścią inscenizacji jasełkowej była historia
narodzenia Jezusa w Betlejem,
z tym że Betlejem w tej opowieści było na terenie gm. Chąśno.
Podczas przedstawienia na scenie pojawił się nie tylko wójt,
który miał m.in. zapewnić dojazd zaśnieżonymi drogami, ale
również policjant, który przyjechał na rowerze i miał zadbać o

bezpieczeństwo Jezusa. Przedstawienie nie było długie, ponieważ miało trafić nie tylko
do starszych uczniów szkoły,
w tym gimnazjalistów, ale również pierwszaków ze szkoły podstawowej. Piątoklasiści
otrzymali za nie długie brawa,
a od dyrekcji podarunki w formie kalendarzy. Po przedstawieniu uczniowie rozeszli się do
klas. 
mak

8

22 grudnia 2010

www.lowiczanin.info

nr 51

Łowicz | W czas wigilii młodzi wystawiali dla seniorów

Emeryci przełamali się opłatkiem
Ponad 120 osób
uczestniczyło
w spotkaniu
wigilijnym
zorganizowanym
przez łowicki oddział
Polskiego Związku
Emerytów,
Rencistów
i Inwalidów.
Dzieci kochają Mikołaja. Wokół niego: Artur, Wiktor, Kamil i Oliwier.
Obok lekarka z NZOZ Beter-Med z Łyszkowic Beata Koszewska-Jóźwiak

Łyszkowice | Wigilia w GOK

Mikołaj prosił o Coca-Colę
Wigilijne spotkanie
z udziałem osób samotnych
i niepełnosprawnych odbyło
się w przedświąteczną
niedzielę, 19 grudnia
w GOK w Łyszkowicach.
Przy wigilijnym stole spotkało się ponad 100 osób. Były kolędy, pastorałki i Mikołaj z prezentami.
Organizatorem spotkania był
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Rada Parafialna i Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Beter-Med, sponsorem
firma farmaceutyczna Nycomed. Zaproszono około 140

osób, dla których przygotowano
poczęstunek. Podkład muzyczny zapewniła schola parafialna,
a także coverowy zespół młodzieżowy Black Laber. Warto
nadmienić, że drugi z zespołów specjalnie na to spotkanie
opracował bożonarodzeniowy
repertuar.
Kolejną atrakcją spotkanie
była wizyta Mikołaja, który tuż
po przybyciu na miejsce poprosił o szklankę... Coca-Coli. Potem obdarował dzieci prezentami, w czym pomagały mu
„Elfy”. Dzieci na jego prośbę
śpiewały, tańczyły i recytowały wierszyki, całowały Mikołaja
i siadały mu na kolanach.  mwk

Doroczne spotkanie, które odbyło się w sobotę, 18
grudnia, w Szkole Policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego, uświetniły jasełka w wykonaniu uczniów
szkoły. Był również świąteczny quiz, w którym młodzi pytali seniorów o wydarzenia
i postaci związane z Bożym
Narodzeniem. Nie obyło się bez
świątecznych prezentów, jakimi
organizatorzy wigilii obdarowali uczniów.
Wśród życzeń, które emeryci i zaproszeni goście, m.in.
przedstawiciele władz miasta,
powiatu oraz innych organizacji, składali sobie wzajemnie,
przeważały te związane z jakością życia codziennego, czyli zdrowiem, miłością i jak najmniejszą ilością trosk. – Niech
nie opuszcza nas dobro, a omija
zło – życzyła wszystkim zebra-

Uczniowie szkoły goszczącej seniorów wystawili dla nich uwspółcześnione jasełka.

nym goszcząca na wigilii Anna
Bieguszewska, przewodnicząca
Klubu Seniora „Radość”.
Później przy wigilijnym stole
mówiło się jeszcze o jednej bardzo istotnej rzeczy – o tym, jak
ważna w codzienności, a szczególnie codzienności osób starszych, jest pomocna dłoń drugiego człowieka. To właśnie
organizacje, takie jak PZERiI,
który na terenie powiatu łowic-

kiego skupia już ok. 700 osób,
dają starszym ludziom poczucie, że nie są zdani sami na siebie w tym szczególnym świątecznym okresie, ani przez cały
rok.
–
Dziś
byłoby
nas
przy wspólnym wigilijnym stole dużo więcej, ale ze względu na pogodę, śliskie i zaśnieżone drogi wiele osób z
terenów wiejskich po prostu

nie dotarło – powiedziała nam
przewodnicząca łowickiego oddziału PZERiI Zofia Kurkowska.
Ci, którzy dotarli, spędzili wspólnie nastrojowe popołudnie w blasku świec, przy
dźwiękach kolęd i przy wigilijnych potrawach, wśród których
nie zabrakło pierogów z kapustą
i grzybami, śledzika czy lukrowanych pączków. 
ljs
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Z okazji Świąt
Bożego Narodzenia
i Nowego Roku 2011
składam
wszystkim obecnym
i przyszłym Klientom,
Kooperantom, Członkom
i Pracownikom
"Centrum Tuszewska"
i "Osiedla Grunwaldzkiego",
najlepsze życzenia.
Kieruję je również
do wszystkich Znajomych,
z którymi wspólnie pracujemy
i pomagamy tam gdzie
pomoc jest potrzebna.

DARIUSZ KARSKI

Z okazji Świąt
Bożego Narodzenia
szczęścia, pomyślności,
samych radosnych
chwil w życiu,
oraz pełni
łask Chrystusowych
w nadchodzącym
Nowym Roku
życzy

Hurtownia
H
urtow
ownia

GLAZPANEL

Serdeczne życzenia
y

Wesołych Świąt

Bożego Narodzenia
oraz wszystkiego
tki co najlepsze
jl
w nowym 2011 Roku
składa:

RuckZuck
Magdanna
ul. Podgrodzie 11
99-400 Łowicz
tel. 46/837-15-71
www.bw.sklep.pl
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Łowicz | Święta Bożego Narodzenia oczyma młodzieży

Święta to przede wszystkim czas wolny
Wigilia, kolędy, prezenty,
no i oczywiście czas
wolny – to najczęściej
padające odpowiedzi
na zadane młodzieży
z łowickich szkół pytanie:
z czym kojarzą ci święta
Bożego Narodzenia.
Boże Narodzenie to najważniejsze, zaraz po Wielkanocy, święta w roku. Wielu z nas
czeka na nie cały rok. W okresie bożonarodzeniowym domy
są pełne świątecznego klimatu. Zmieniają one swój wygląd,
pojawia się choinka, ozdoby
świąteczne, wypieki i prezenty. Panuje rodzinna atmosfera
i można odpocząć od szkolnych
obowiązków.
Świąteczne
przygotowania
Jednakże czas przedświąteczny nie dla każdego należy
do ulubionych chwil. – Nie lubię sprzątać, a wiem, że muszę
pomóc mamie w obowiązkach
domowych przed świętami –
skarży się Ania. Podobnego
zdania była większość uczniów
łowickich szkół, z którymi rozmawialiśmy w ostatnich dniach.
Są jednak też tacy, którzy czekają, kiedy będą mogli rozpocząć świąteczne porządki, po-

nieważ twierdzą, że sprzątanie
jest jednym z etapów, które pozwalają się w pełni przygotować na nadchodzące Boże Narodzenie.
Do świątecznych przygotowań należy również gotowanie
i pieczenie smakołyków, które
pojawią się na stołach podczas
rodzinnych spotkań. Młodzież
dzieli się w tej kwestii zdecydowanie na dwa obozy. Dziewczyny najczęściej przyznają się, że
krzątają się w kuchni, pomagając w przygotowaniach potraw.

Wszyscy powiedzieli
mi mniej więcej,
o czym marzą,
poza tym słuchałam
cały rok, czego
komu brakuje.
– Uwielbiam gotować i pomagać mamie – przyznaje Kasia.
Chłopcy natomiast są przeciwnikami pomagania kobietom
w kuchni. Rozmawiając z nimi
dowiedzieliśmy się, że większość z nich nie ma pojęcia
o tym, co ich mamy planują
ugotować na święta. – Nie in-

teresuje mnie to, najważniejsze, żeby było dużo i smacznie
– wyznaje Marcin.
Prezenty już zakupione
– Kupiłam prezenty już dawno – mówi w rozmowie z nami
Kasia. Przyznaje ona, że miała ogromny problem, ponieważ
z jednej strony było ograniczenie finansowe, a z drugiej chciała, żeby wszyscy domownicy
byli zadowoleni. – Udało się,
ale tylko dzięki temu, że zaczęłam dużo wcześniej – dodaje. Problemów z prezentami nie
miała Majka. – Wszyscy powiedzieli mi mniej więcej, o czym
marzą, poza tym słuchałam cały
rok, czego komu brakuje – tłumaczy.
Młodzież, z którą rozmawialiśmy, podkreślała, że zakup
prezentów trzeba wcześniej dobrze przemyśleć. – W magiczny wieczór na twarzy każdego
musi pojawić się uśmiech, a trafiony upominek jest do tego najlepszą okazją – wyjaśnia nam
Magda.
Uczniowie szkół nie ukrywają, że nie tylko sami kupują prezenty, ale również czekają na upominki od innych.
O czym marzą? Przede wszystkim o nowych telefonach
komórkowych,
gadżetach
komputerowych, książkach, kosmetykach i ubraniach.

Urok świąt
– Święta to spotkania przy stole z całą rodziną – mówi Marta.
Święta kojarzą się uczniom ze
spotkaniami rodzinnymi. Większość z nich podkreśla, że Boże
Narodzenie spędza, siedząc przy
stole i przysłuchując się rozmowom rodzinnym. Nie zawsze
jednak to siedzenie jest przyjemne. – Nie lubię tych posiadówek, sztucznych uśmiechów
i rozmów o niczym – wyznaje
Tomek. Święta bywają męczące dla uczniów, na szczęście,
jak sami mówią: – Mamy jeszcze później tydzień wolnego.
Po świętach jest wolne i to jest
w tym najfajniejsze – dodaje jeden z uczniów.
Czy wybierasz się na pasterkę? Tak, raczej, nigdy w życiu –
uczniowie odpowiadali przeróżnie. Ci, którzy mieszkają na wsi
odpowiadali, że raczej wybiorą

W sobotnie popołudnie,
18 grudnia, 3. Łowicka Drużyna
Harcerska Impessa spotkała się
w domu parafialnym przy katedrze
łowickiej na nietypowej zbiórce.
Harcerze ubrani w mundury
przynieśli ze sobą domowe
potrawy wigilijne, pomogli swoim
druhom przygotować stół. Po
odczytaniu fragmentu Pisma
Świętego, zgodnie z tradycją,
podzielili się chlebem, życząc
sobie nawzajem zdrowia
i szczęścia, następnie zasiedli do
kolacji. Po posiłku nastąpił czas
śpiewania kolęd, a potem druhna
przyboczna Marta Kwestarz
wcieliła się w rolę Mikołajki
i rozdała prezenty, które dzieci
własnoręcznie wykonywały
dla siebie nawzajem, po
wcześniejszym losowaniu. mwk
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Wszystkim mieszkańcom i członk om spółdzielni
oraz instytucjom i fir mom współpracującym
najserdeczniejsze życzenia
składa
Rada Nadzor cza i Zarząd
Łowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Wesołych i pogodnych

Świąt Bożego Narodzenia
oraz szczęścia i samych sukcesów
w Nowym 2011 Roku życzy

Restauracja SZKIEŁKA – Łowicz
Dworek BIAŁA DAMA – Nieborów
tel. 602-574-891
www.szkielkalowicz.pl

www.dworek-nieborow.pl

Święta to przecież czas
wolny
Dla młodzieży święta to także czas wolny od nauki i obowiązków szkolnych. Wielu

uczniów wyjeżdża do rodzin.
– Po powrocie 23 grudnia ze
szkoły zapominamy o książkach i lekcjach – przyznają
uczniowie, z którymi rozmawialiśmy. Wielu z nich odlicza
już dni do świątecznej przerwy
i świątecznej zabawy.
Maturzyści czas poświąteczny mają zamiar wykorzystać
na poszukiwanie kreacji studniówkowych. Poza tym część
uczniów zacznie nadrabiać zaległości szkolne i będzie uczyła się do sprawdzianów kończących semestr. – Nareszcie będzie
można się wyspać – dodaje jedna z uczennic. Wiele osób dojeżdża codziennie do szkoły i musi
wstawać rano, by zdążyć na autobus czy pociąg, który zawiezie ich do szkoły. Okres poświąteczny jest najlepszym czasem,
by odespać i zebrać siły na końcówkę semestru. 
am

RZUT OKIEM | WIGILIA W DRUŻYNIE IMPESSA

OGŁOSZENIA PŁATNE

W dzień Bożego Nar odzenia, radość wszelkiego stworzenia,
więc niech pełnia tej Radości zawsze w Państwa ser cach gości

się z rodzicami na tę niezwykłą
nocną mszę świętą. Młodzież
mieszkająca w mieście miała
wiele wątpliwości co do pójścia
do kościoła na godz. 24.00.
Są też tacy, którzy nie mogą
się doczekać świąt. – Mój tata
wraca z Niemiec na święta,
to najlepszy prezent, jaki można sobie wymarzyć – mówiła jedna z uczennic. Już teraz
była bardzo szczęśliwa z powodu zbliżających się świąt. Jej
nie przerażają świąteczne obowiązki, ponieważ wie, że warto poświęcić trochę czasu przed
świętami, by później usiąść
przy wigilijnym stole i cieszyć
się rodzinną atmosferą.
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Łowicz | Oni w Wigilię pracują

Zostać Mikołajem
24 grudnia, kiedy większość z nas zasiądzie przy wigilijnym
stole, Zbyszek, Michał i Mariusz idą do pracy.
Zakładają czerwone czapki, spodnie i kurtki, biorą duży
czerwony wór na prezenty i wyruszają w drogę.
Pomocna Śnieżynka
– To stało się jakoś tak naturalnie – przyznaje Zbyszek
– Najpierw przebierałem się
za Mikołaja dla dzieci z rodziny, a potem jakoś to wszystko
tak naturalnie się rozrosło. Jedna pani zaczepiła mnie na klatce, potem sąsiad zapytał, i tak
wyszło, że już od czterech lat
odwiedzam kilka rodzin, dając
dzieciakom prezenty.
Zbyszek studiuje i nie kryje,
że spędzenie kilku godzin na
rozdawaniu prezentów to bardzo miły sposób na zarobienie
całkiem sporej sumy w krótkim czasie. Za jeden wieczór
od godz. 16.00 do godz. 20.00,
odwiedzając 10 rodzin można
zarobić ok. 300 zł. – Ja mam
zawsze do pomocy Śnieżynkę
– śmieje się Zbyszek. W ubiegłym roku w rolę pomocnicy
Mikołaja wcieliła się Sylwia, a
w tym roku Śnieżynką będzie
Klaudia. Profesjonalny strój –
czerwoną sukienkę na szelkach
i czapkę – zakupiły kilka lat
temu.
– Śnieżynka bardzo pomaga
– przyznaje Zbyszek – Nie tylko pomaga rozdawać prezenty,

Chyba mam jakieś
niespełnione ambicje
aktorskie, bo rola
Mikołaja bardzo mi
odpowiada.
ale przede wszystkim swoim
uśmiechem i obecnością powoduje, że dzieci stają się przy
niej odważniejsze.
Do tej pory tylko raz dziecko się rozpłakało na jego widok. Przeważnie dzieci chcą
zaprezentować się przed Mikołajem z jak najlepszej strony. Dlatego prześcigają się
w recytacji wierszyków i śpiewie piosenek. Zbyszek spędza
w każdym domu od kilkunastu
do 20 minut. Za ten czas bierze
od rodziców 30 zł. – Ale często
zdarza się, że dostaję więcej –
przyznaje.
Natomiast Michał po raz
pierwszy w tym roku wcieli się w postać Mikołaja. Do

tej pory był Mikołajem tylko
w rodzinie. – Chyba mam jakieś
niespełnione ambicje aktorskie,
bo ta rola bardzo mi odpowiada
– śmieje się. U jednej rodziny
zamierza spędzić ok. pół godziny, co będzie kosztować rodzica 50 zł. Na razie ma zaplanowanych tego dnia kilka wizyt.
– Ale do Wigilii jeszcze trochę,
więc liczba może się jeszcze
zwiększyć – dodaje.
Zarówno Zbyszek, jak i Michał nie założyli jeszcze swoich rodzin i jeszcze studiują.
Taka praca jest więc dla nich
dobrym sposobem na zarobieniu kilku groszy na bieżące
wydatki.
Mikołaj ojciec
i Mikołaj syn
Pan Mariusz ma już rodzinę,
dlatego musiał wymyślić sposób, jak pogodzić pracę ze spędzaniem świąt z rodziną. Stąd
24 grudnia pracują wszyscy:
pan Mariusz, jego żona Anna,
syn Daniel i mama pana Mariusza, pani Zofia. – Poza tym
wspólnie przeżywamy pierwszy dzień świąt i to jest jakby rekompensata za pracująca

Mikołaje przychodzą do dzieci nie tylko w wigilię. Już od kilku dni pojawiają się w różnych instytucjach
przedszkola czy szkoły. Na zdjęciu Marcel Jóźwiak z Łyszkowic, który po raz pierwszy 19 grudnia wcielił się
w postać św. Mikołaja.

Wigilię – dodaje pan Mariusz.
Pani Anna czeka przeważnie
w aucie, natomiast Daniel i pan
Mariusz są Mikołajami. Jednak dwa lata temu pan Mariusz
musiał odwiedzić aż 15 rodzin
i żeby zdążyć dotrzeć do
wszystkich poprosił o pomoc
swoją mamę, która na te klika
godzin także wcieliła się w postać św. Mikołaja.
Pan Mariusz za pół godziny na terenie Łowicza bierze
50 zł. Natomiast za dalsze trasy
70 zł. – W ubiegłym roku najdalej byłem w Gągolinie Południowym – mówi – Ale kiedy

Rok temu byłem
z prezentami
u sześciorga dzieci
w łowickim szpitalu,
które nie mogły tego
dnia wyjść do domu.
byłem już na miejscu, jeszcze
dwóch sąsiadów poprosiło mnie
żebym odwiedził ich dzieci.

Łącznie więc zarobiłem ponad
200 zł w ciągu dwóch godzin.
Pan Mariusz spędza w ten
sposób wigilię już od 5 lat. –
Rok temu było wyjątkowo –
mówi – Bo byłem z prezentami
u sześciorga dzieci w łowickim
szpitalu, które nie mogły tego
dnia wyjść do domu – mówi –
O przyjście poprosił mnie lekarz
Andrzej Kazimierczak. Przyniosłem drobne prezenty, ale dzieciaki były bardzo szczęśliwe, że
do nich również przyszedł Mikołaj. Kosztowało mnie to przysłowiowe kilka złotych, ale było
warto. 
jr
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Najlepsze życzenia
z okazji Świąt Bożego Narodzenia
i Nowego Roku,
Radosnych i pogodnych

Świąt Bożego Narodzenia
oraz wielu radosnych chwil, sukcesów i wszelkiej
pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku

wszystkim Klientom życzy
Księgarnia JA-KO
w Głownie

aby przyjście
yjście na świat Chrystusa
przyniosło
pokój,
sło ze sobą radość,
radość pok
pokój
kój
ój,
nadzieję
nad
dzieję i miłość...

mieszkańcom
Gminy Domaniewice
składają
Wójt Gminy

Paweł Kwiatkowski
Przewodniczący
Rady Gminy

Ryszard Ogonowski
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Łowicz | Korabka przygarnęła swych samotnych

W parafii jak w rodzinie
Na spotkaniu opłatkowym, gdzie wystąpiła Jarzębina, był również
kardynał Józef Glemp.

Zielkowice | Jarzębina w stolicy

Kolędy zaśpiewane
po łowicku
Zespół Jarzębina z Zielkowic
wystąpił 14 grudnia podczas
przedświątecznego spotkania
zorganizowanego przez Fundację Edukacyjną 4H w Warszawie. To właśnie z pomocy
tej fundacji skorzystała uczennica gimnazjum w Popowie
Asia Frątczak, która wyjechała
na 3-tygodniowy pobyt do Stanów Zjednoczonych w tym
roku podczas letnich wakacji.
Natomiast zespół Jarzębina
wystąpił przed warszawską publicznością z inicjatywy Stanisława Oleckiego, działacza PSL
z gminy Łowicz. W spotkaniu
opłatkowym uczestniczył także kardynał Józef Glemp, któ-

ry poświęcił opłatki. 4H jest
dobrowolną, niezależną organizacją edukacyjną przeznaczoną
dla dzieci i młodzieży, kładącą szczególny nacisk na rozwój
umiejętności życiowych, zainteresowań i podnoszenie poziomu
wiedzy.
Współpracuje z ośrodkami
doradztwa rolniczego, samorządami powiatowymi i gminnymi,
szkołami, organizacjami pozarządowymi. Fundacja przygotowuje programy edukacyjne,
prowadzi szkolenia i seminaria,
publikuje projekty, materiały
szkoleniowe i promocyjne oraz
organizuje wymianę międzynarodową. 
jr

Kilkadziesiąt osób
starszych i samotnych
brało udział w wigilii
przy kościele Matki
Bożej Nieustającej
Pomocy na Korabce
w Łowiczu.
Organizatorem spotkania
była Rada Parafialna
i samorząd mieszkańców.
Wigilia odbyła się
w niedzielę, 19 grudnia.
Przedświąteczne spotkania są
tradycją parafii, którą zapoczątkował poprzedni proboszcz, ks.
Wiesław Frelek. W tym roku
po raz pierwszy uczestników
spotkania witał ks. Adam Domański. Spotkanie rozpoczęło
się od modlitwy i życzeń składanych przy opłatku. Do życzeń dołączyli obecni na wigilii burmistrz Krzysztof Kaliński
i przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Zasępa.
Potem był wspólny posiłek,
przygotowany przez radę parafialną. Jak podkreślają organizatorzy, pomoc w zorganizowaniu kolacji ofiarowało wiele
osób, nie tylko z terenu tej parafii. I tak np. właściciel hurtowni mrożonek przy ul. Poznańskiej kolejny raz podarował
filety z ryby, a pieczarkarz

Panie z Rady Parafialnej odpowiedzialne za część „kuchenną” spotkania z ks. Adamem Domańskim.

z Dąbkowic – świeże pieczarki. Większość potraw przygotowali członkowie rady parafialnej. Była kapusta z grzybami
i pieczarkami, barszcz czerwony z uszkami, pierogi z kapustą
i grzybami oraz ciasta. Każdy
gość wychodzący ze spotkania wigilijnego dostał do domu
paczkę ze słodyczami.

– Jak każda wieczerza wigilijna, tak i nasza parafialna
jest spotkaniem, w którym gromadzi nas narodzenie Jezusa
Chrystusa – mówi ks. Domański. – Organizujemy ją w parafii przez analogię do spotkania
w rodzinie. W tym ważnym
dniu chcemy poczuć, że jesteśmy rodziną. W dalszej wy-

powiedzi nasz rozmówca podkreślał, że parafia jest przecież
rodziną i w Boże Narodzenie
trzeba dostrzec w niej także
osoby starsze i samotne. – Niosą one krzyż samotności czy
cierpienia, a organizując wieczerzę wigilijną chcemy pokazać, że są ważne dla naszej
wspólnoty parafialnej. 
mwk
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Z okazji
j najdonośniejszych
j
j y

Świąt Bożego Narodzenia
składamy najlepsze życzenia wszelkiej pomyślności
i Łask Bożych w nadchodzącym 2011 roku.
Życzymy, aby te Święta Bożego Narodzenia
otworzyły drogę do lepszego jutra,
a Boża Dziecina natchnęła nadzieją,
otuchą i miłością.
Przemysław Jacek Błaszczyk
Senator Rzeczpospolitej Polski
Marek Matuszews
Matuszewski
Poseł na Sejm RP

Senat RP

Serdeczne
życzenia
z okazji Świąt
Bożego Narodzenia
dużo zdrowia,
radości i pomyślności

życzy

Zdrowych i spokojnych

Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności i samych sukcesów
o
w Nowym 2011 Roku
wszystkim mieszkańcom Gminy Zduny
życzą
Przewodniczący
Jarosław Kwiatkowski

Rady Gminy
Zbigniew Bończak
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Aktualności
SPOZA KADRU

KRZYSZTOF MIKLAS

Spokojnych Świąt!
Pełnych nadziei na lepszy rok.
„Na Boże Narodzenie weseli się wszystko stworzenie”.
Staropolskie przysłowie nigdy
nie straci na aktualności, bo
Święta Bożego Narodzenia ze
swej natury powinny być wesołe i pełne rodzinnego ciepła.
A przynajmniej nadziei. Mimo
różnych kryzysów i koniunkturalnych wahnięć. Nawet rosnącego długu publicznego. Nie ulega bowiem wątpliwości, że po
reformach politycznych i ekonomicznych sprzed dwudziestu lat
społeczeństwo ma się coraz lepiej. Choć i biedy, jak wszędzie
na świecie, nawet w bogatszych
od Polski krajach, też ciągle nie
brakuje. Kanadą, Szwajcarią
czy Norwegią długo jeszcze nie
będziemy. Ale postęp bez wątpienia jest i to istotny. Wystarczy rozejrzeć się dobrze wokół
siebie i przypomnieć sobie stan
rzeczy sprzed lat piętnastu czy
dwudziestu. Więc i Święta są
coraz bogatsze, a przez to i weselsze. Bogatszy też jest Święty
Mikołaj. Jeśli kiedyś przynosił
dzieciom książki, owoce południowe i trochę słodyczy to było
to coś. Teraz owoce z najbardziej orientalnych krajów dostępne są na co dzień, a półki
sklepowe pełne rozmaitych słodyczy. Książki, kiedyś kupowane spod lady, też przestały być
towarem atrakcyjnym. Także
dlatego, że młode społeczeństwo
zafascynowane jest bardziej
kulturą obrazkową.
Z roku na rok coraz powszechniejsze staje się organizowanie wigilijnych, opłatkowych

spotkań w różnych środowiskach czy zakładach pracy. To
wspaniały zwyczaj, bo bez wątpienia integruje środowiska,
pozwala zapomnieć o uciążliwościach i niesnaskach dnia codziennego, a nawet wybaczyć
tym, którzy nas skrzywdzili,
o czym tak pięknie mówił w rekolekcyjnym kazaniu w łowickiej katedrze ksiądz Wojciech
Drozdowicz, proboszcz na warszawskich Bielanach, we wczesnych latach osiemdziesiątych
wikary w Kolegiacie, potem
duszpasterz polskich środowisk
na Syberii, a wcześniej nawet
dziennikarz TVP prowadzący
program „Ziarno”.
W przedświątecznych dniach
też miałem okazję uczestniczyć w kilku takich spotkaniach
i szczerze przyznam, że najbardziej wzruszyłem się podczas poniedziałkowego „opłatka” w gimnazjum w Kompinie.
Zwłaszcza wtedy, gdy gimnazjalna solistka śpiewała cudowną kolędę „Gdy śliczna panna”,
bo do dziś brzmi ona mi w pamięci śpiewana z towarzyszeniem organów przez moją ś.p.
Mamę. Przez dziesięciolecia
była to szkoła podstawowa,
w której pobierałem swe pierwsze nauki. Od lat jeszcze przedwojennych
Kompina
mogła chwalić się tym gmachem,
dwupiętrowym i z salą gimnastyczną, ewenementem na wsi
w tamtych czasach. Teraz reforma oświaty i sytuacja demograficzna sprawiły, że budynek nieco zmienił swe przeznaczenie.

OGŁOSZENIA PŁATNE

Świąt
wypełnionych radością
i miłością. Nowego Roku
spełniającego wszelkie marzenia.
Tego wszystkim swoim klientom
życzy firma

GAJEK
J

Z BĄKOWA

Można nawet powiedzieć, że
awansował, bo co gimnazjum
to nie podstawówka. I rozrósł
się istotnie, głównie o nowiutką, jeszcze formalnie nie oddaną do użytku, halę sportową,
której zazdrościć będą mogły
Kompinie setki innych szkół nie
tylko w powiecie czy województwie, ale w całej Polsce. Władze
gminy mają być z czego dumne.
Ale sam gmach to nie wszystko.
Mury muszą po prostu żyć, nawet tętnić życiem. Widząc zaangażowanie dyrektora, nauczycieli, całego środowiska, można
mieć nadzieję, że tak będzie.
W ten sam przedświąteczny
poniedziałek byłem na opłatku
środowiska sportowego w katedrze św. Floriana na warszawskiej Pradze i było to spotkanie pełne refleksji i bólu, który
mimo upływu czasu jakoś nie
chce ustąpić. Bowiem połączone zostało z odsłonięciem tablicy poświęconej prezesowi Polskiego Komitetu Olimpijskiego,
Piotrowi Nurowskiemu, który
z dziewięćdziesięcioma pięcioma innymi osobami zginął
dziesiątego kwietnia w katastrofie prezydenckiego samolotu.
Mijający rok przyniósł niestety
także tak tragiczne chwile. Więc
przy łamaniu opłatka wszyscy
życzyli sobie, by takie informacje, jak ta spod Smoleńska, nigdy już do nas nie dochodziły.
Dla wszystkich, którzy w minionym roku ponieśli podobne straty, te Święta niech będą przynajmniej spokojne, pogodne i pełne
nadziei. n

Trzej Królowie przybyli do stajenki z darami. Złożyli pokłon nowo narodzonemu Królowi.

Łowicz | Jasełka w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

Występy i życzenia
świąteczne
– Jestem bardzo szczęśliwy,
że mogłem obejrzeć to piękne przedstawienie – mówił wicestarosta łowicki Bolesław
Heichman po zakończeniu jasełek wystawionych w specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, które odbyło się
17 grudnia w siedzibie ośrodka przy ul. Powstańców 1863
w Łowiczu. Jasełka po raz
pierwszy zostały wystawione
w nowej sali gimnastycznej,
której uroczyste otwarcie odbyło się 22 października.
Przedstawienie oprócz wspomnianego Bolesława Heichmana obejrzeli: członek Zarządu
Powiatu Zbigniew Kuczyński,

nauczyciele i uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Łowiczu
oraz uczniowie, nauczyciele i rodzice dzieci z ośrodka.
W jasełkach wystąpili podopieczni placówki, o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Przygotowali oni przedstawienie świąteczne pod kierunkiem
Urszuli Latoszewskiej, Anny
Tartanus i Joanny Łopaty. Jak
powiedział ks. Łukasz Cukiert,
współpracujący ze szkołą, tematyka świąt została bardzo dobrze przedstawiona przez dzieci. – Włożyły one wiele wysiłku
w przygotowania. Jest to premiera przedstawienia, nikt nie
widział i nie słyszał wcześniej

prób – wyznała dyrektor ośrodka Magdalena Karska. Warto
zaznaczyć, że jedna z nauczycielek Ośrodka Agnieszka Faltynowska-Grażka uszyła dla
wychowanków biorących udział
w przedstawieniu przepiękne
stroje, dzięki którym oglądający mogli przenieść się do Betlejem sprzed dwóch tysięcy lat.
Po części artystycznej zaproszeni goście złożyli dzieciom
i ich rodzicom życzenia świąteczne. Życzono przede wszystkim dużo ciepła, miłości, prezentów, spełnienia marzeń oraz
by nadchodzące święta były czasem zadumy i refleksji nad minionym rokiem.
am
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Kiernozia | Święta w rodzinie dwóch tradycji – polskiej i ukraińskiej

Bez kutii, ale z opłatkiem
Urszula Kapusta z Kiernozi wychowana została
w katolickiej rodzinie, jej mąż – Włodzimierz
Tymoszczuk, pochodzący z ukraińskiego miasta
Równe – w rodzinie prawosławnej, która w
zlaicyzowanym społeczeństwie ówczesnego Związku
Radzieckiego miała problemy z praktykowaniem
wiary. Od 11 lat są małżeństwem i wychowują dwójkę
dzieci w wierze katolickiej. Nam opowiedzieli, jak
wspólnie przeżywają Boże Narodzenie.
Oboje deklarują, że przed
ślubem nie mieli obaw i problemów, jak będą wyglądały
ich Boże Narodzenia czy inne
święta, bo chrześcijanie prawosławni i katolicy mają więcej
elementów wspólnych niż tych,
które ich różnią. Czas pokazał, że mieli rację. – To są siostrzane wiary, w których nie ma
skrajności – mówi głowa godziny. – Tam, skąd pochodzę, jedni
drugim nie wchodzili w drogę.
W mieście było 5 czy 6 kościołów, cerkwie i synagogi.
Dokąd żyli rodzice pana
Włodzimierza, Tymoszczukowie spędzali Wigilię i pierwszy
dzień świąt Bożego Narodzenia w Polsce, a drugiego dnia
jechali do Równego. Kiernozię i Równe na Wołyniu dzieli
550 km, ale podróż w święta
była o tyle dogodna, że nie było
już kolejek na granicy. – Mieliśmy opracowany taki plan i on
się sprawdzał – mówi pani Urszula.
Jej mąż dodaje, że prawosławne Boże Narodzenie obchodzone jest 7 stycznia, ale na
Ukrainie są też katolicy, którzy
obchodzą święta w grudniu, dla
niektórych obie daty są pretekstem do tego, aby święta obchodzić dwukrotnie.
Prawosławna Wigilia jest podobna do katolickiej – zapewnia
nasz rozmówca. – Na stole musi
się znaleźć 12 potraw warzywno-rybno-grzybowych. Próbuję
w naszym domu wprowadzić jakieś elementy. Robiłem piernik
lub kutię. Rodzina coś tam próbowała, ale większość z tego,
co zrobiłem, sam zjadłem. Kutia, znana także w Polsce, to potrawa przygotowywana na bazie
gotowanej pszenicy, do której
dodaje się miód, rodzynki, orzechy, suszone śliwki, można też

Prawosławne
Boże Narodzenie
obchodzone jest
7 stycznia, ale na
Ukrainie są też katolicy,
którzy obchodzą
święta w grudniu, dla
niektórych obie daty
są pretekstem do tego,
aby święta obchodzić
dwukrotnie.
dodać mak. Kutia jest bardzo
sycąca i trudno byłoby zjeść jej
dużo.
A inne podobieństwa i różnice? – Nie ma dzielenia się opłatkiem, ale sianko kładzie się pod
stół. Jemioła też musi być. Pani
Urszula dodaje: – Jemioła to
symbol międzynarodowy.
Włodzimierz Tymoszczuk
urodził się w 1970 roku, wiec
jego dzieciństwo i młodość
przypadło, na jedynie słuszny wówczas na wschodzie Europy – system komunistyczny.
W tychże czasach choinkę ubierało się na Nowy Rok, czyli tzw.
dzień Dziadka Mroza, wtedy też
obdarowywano się prezentami.
Pod choinką pojawiały się one
koło północy, gdy dzieci już poszły spać.
Muzeum ateizmu
w cerkwi, w kościele –
hala sportowa
Równe jest dużym miastem,
liczącym ponad 200 tysięcy
mieszkańców, jest stolicą obwodu. Jest kulturowym tyglem,

OGŁOSZENIA PŁATNE

Niech te radosne święta
Ni
niech
niec
ni
ch przyniosą
przyn
miłość, wiarę i nadzieję
Życzenia składa
Gminy
G
min
m
iin
ny Bolimów
Stanisław Linart

Przewodniczący
Janusz Łukawski

Rodzina Tymoszczuków (faktycznie w dokumentach pisownia nazwiska to Tymoshchuk) w kompecie. Od lewej: Ala, Urszula, Mikołaj i Włodzimierz.

w którym obok prawosławnych
mieszkają katolicy, prawosławni dwóch kościołów (jeden podporządkowany jest władzom
kościelnym w Moskwie, drugi –
władzom w Kijowie), protestanci i żydzi.
W czasie rozkwitu poprzedniego systemu nie było możliwości chodzenia do świątyń.
W najbliższej od domu naszego rozmówcy cerkwi prawosławnej mieściło się wówczas
Muzeum... Ateizmu. Pan Włodzimierz nie pamięta dokładnie tego miejsca, ale utkwiło mu
w pamięci np. to, że część ekspozycji poświęcone było lotom
kosmicznym. Fakt, że kosmonauci radzieccy latali w przestrzeń kosmiczną i nie widzieli Boga, miało być dowodem
na to, że go nie ma. Nabożeństwa odprawiały się tylko w cerkwi położonej na skraju miasta.
Przedwojenny kościół katolicki św. Piotra i Pawła był natomiast zamieniony na halę spor-

tową. Obecnie ponownie pełni
on pierwotną funkcję sakralną
i jest centrum prężnie funkcjonującej parafii.
Gdy był dzieckiem, nie było
żadnych lekcji religii. On jednak
i jego rodzeństwo byli ochrzczeni. Sakramentu udzielił im pop,
który przyszedł do domu.
W Polsce zamieszkał od razu
po studiach, przyjechał tu do

pracy. Jest nauczycielem angielskiego w Szkole Podstawowej
w Sannikach. Pani Urszula jest
natomiast lekarzem stomatologii pracującym w Kiernozi. Ciekawostką jest fakt, że studiowała
w Bułgarii, w bardzo międzynarodowym towarzystwie. Bardzo
mile wspomina te czasy, również dlatego, że wraz z innymi
studentami obchodziła religijne

Osiedle Górki | Przedszkole Wiosenka

Zabawa noworoczna
również dla dzieci z osiedla
Otwarta dla wszystkich dzieci zabawa noworoczna, połączona ze zwiedzaniem przedszkola – w formie „drzwi
otwartych” – zaplanowana jest
w Przedszkolu nr 10 „Wiosenka” na Górkach w Łowiczu

w środę, 12 stycznia, o godzinie 15.30. Wcześniej, od godziny 9.30 będzie odbywała się zabawa noworoczna z Mikołajem
dla dzieci uczęszczających do
tego przedszkola. Obydwie zabawy będzie prowadził wodzi-

święta chrześcijańskie, na które zapraszali kolegów z krajów
arabskich.
Teraz nie tylko ona ma męża
cudzoziemca..., jej rodzona
siostra również wybrała sobie
męża z Ukrainy, który także
jest nauczycielem angielskiego, pracującym w Gimnazjum
w Kiernozi. Słowem – prawdziwa ekumeniczna rodzina.  mwk

rej. Przewidziane są atrakcje
w postaci konkursów z nagrodami oraz słodki poczęstunek.
Zainteresowane osoby powinny ze sobą zabrać buty na
zmianę. Dotyczy to zarówno
dzieci, jak też dorosłych. – Po
prostu nie chcemy, żeby zabrudziły się podłogi i wykładziny
w salach – dowiedzieliśmy się
w przedszkolu. Tydzień później
przedszkole organizuje środowiskowy Dzień Babci i Dziadka. 
mak
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Łowicz | O czym mówił biskup z Kirkuku

Chrześcijanie w Iraku potrzebują pomocy
Prześladowania chrześcijan kojarzymy
przeważnie z panowaniem cesarstwa rzymskiego
po narodzinach Chrystusa, czyli z bardzo
odległymi czasami – jakby nie zauważając
informacji docierających do nas niemal
codziennie o mordach i prześladowaniach, jakie
spotykają chrześcijan na całym świecie.
JOANNA
RUDAK
joanna.rudak@lowiczanin.info

To przecież w niedawno minionym XX w. zamordowano
aż 45 mln chrześcijan, wyłącznie za to, że wierzyli w Chrystusa. Ale sytuacja ta nie uległa
poprawie z początkiem XXI w.,
nadal według badań prowadzonych przez instytucje i organizacje świeckie i kościelne, co
3 minuty ginie na świecie jeden
chrześcijanin.
Łowiczanie
są prześladowani
Arcybiskup diecezji w Kirkuku Louis Sako, który spędził
tydzień w Polsce w połowie listopada, odwiedzając m.in. Łowicz i uczestnicząc w uroczystościach św. Wiktorii, pochodzi
właśnie z Iraku, gdzie prześladowania chrześcijan przybrały w ostatnich latach na sile.
Jego wizyta nie była przypadkowa. W tym czasie odbywał się
II dzień solidarności z Kościołem prześladowanym organizowany przez organizację Pomoc
Kościołowi w Potrzebie.
– Dla nas najważniejsze jest
to, żebyśmy czuli, że kościół
na całym świecie o nas pamięta i modli się w naszej intencji
– wyjaśnia swój pobyt w Polsce
w rozmowie z NŁ abp Sako – Im
bowiem silniej nasz głos, prześladowanych chrześcijan, będzie
słyszalny, tym lepiej. Ponieważ
władze krajów, w których dochodzi do mordów i prześladowań chrześcijan, mają jednak
na uwadze opinię międzynarodową. Dlatego, co zresztą wynika z naszych obserwacji, jeśli
świat mówi o prześladowaniach
w konkretnym miejscu, władze
tego kraju zmniejszają, choć
częściowo, represje. A to jest
OGŁOSZENIA PŁATNE

już bardzo dużo. Dlatego warto
o prześladowaniach mówić nawet w tak małym Łowiczu, bo
każda modlitwa, każda pamięć,
każdy człowiek jest nam potrzebny.
Chrześcijanie w Iraku są zatrzymywani, zastraszani, uprowadzani i mordowani. Poza tym
ciągle brakuje pieniędzy na pomoc dla chrześcijan przebywających w obozach dla uchodźców, utworzonych w sąsiednich
krajach. – Przecież jesteśmy
jednym Kościołem – podkreśla
arcybiskup – Kiedyś pomagano
Polsce, teraz tej pomocy oczekują mieszkańcy innych krajów
na świecie.
Abp Louis Sako jest chaldejskokatolickim
arcybiskupem
diecezji Kirkuk w Iraku. Angażuje się w politykę stabilizacyjną
po kolejnych irackich wojnach.
Pośredniczył w rozmowach z
dyktatorem Saddamem Husseinem. Jest poliglotą. Włada 12
językami. Urodził się w 1949
r. w Zakho niedaleko Mosulu.
Dorastał w Mosulu, kształcąc
się w seminarium prowadzonym przez ojców dominikanów.
Święcenia kapłańskie otrzymał
w 1974 r. Następnie pracował
jako wikariusz w Mosulu, gdzie
angażował się w pomoc dla najuboższych mieszkańców parafii.
W 1982 r. uzyskał tytuł magistra na studiach z wiedzy o islamie na PISAI w Rzymie.
W tym samym roku otrzymał
tytuł doktora patrystyki, również w Rzymie. Trzy lata później został doktorem historii
wczesnego chrześcijaństwa na
Sorbonie w Paryżu. Nauki pobierał także w Akademii Babel
w Bagdadzie. Wydał kilka książek. W latach 1997-2001 był
rektorem chaldejskiego seminarium duchownego w Bagdadzie
oraz profesorem patrystyki i islamologiem na wydziale teologii. Od 2002 r. ks. Sako należy

Abp Louis Sako będąc w Łowiczu uczestniczył w procesji św. Wiktorii.

do Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego w Watykanie.
Jest zaangażowany w dialog
i porozumienie pomiędzy
chrześcijanami a muzułmanami,
a także w dialog ekumeniczny
pomiędzy kościołem katolickim
i prawosławnym. W październiku 2002 r. został powołany
przez synod kościoła chaldejskiego na stanowisko arcybiskupa w Iraku. Ze względu jednak
na działania wojenne ówczesny papież Jan Paweł II konsekrował arcybiskupa dopiero rok
później.
Chrześcijanin
= Amerykanin = wróg
Abp Sako podkreśla, że sytuacja chrześcijan w Iraku pogorszyła się znacznie po obaleniu
dyktatury Husseina przez amerykańskie wojsko i jego sojuszników. Choć za czasów dyktatury chrześcijanie też byli

Dlatego warto
o prześladowaniach
mówić nawet w tak
małym Łowiczu, bo
każda modlitwa,
każda pamięć, każdy
człowiek jest nam
potrzebny.
prześladowani, to teraz pojawiły się nowe problemy. – Przede
wszystkim większość muzułmanów utożsamia chrześcijan
z Amerykanami, chcąc ich ukarać za rozpętanie wojny – wyjaśnia abp Sako – A od takiego
postawienia sprawy do prześladowań jest już krótka droga.
Poza tym obecny rząd iracki jest

za słaby i nie umie zapobiec porwaniom chrześcijan, mordom
i innym prześladowaniom.
To z kolei powoduje, że coraz mniej chrześcijan mieszka na tych ziemiach. Z 1,4 mln
przed wojną obecnie jest ich
zaledwie 0,5 mln. W latach
2003 – 2010 zamknięto 76 kościołów oraz zamordowano
3 tys. chrześcijan, w tym
76 osób duchownych. Arcybiskup podkreśla jednak, że nie
można dopuścić, by chrześcijanie zniknęli z tych terenów.
– Tu przecież powstawały najstarsze wspólnoty chrześcijan,
większość z nich datowana jest
na VI wiek – mówi abp Sako –
nie możemy teraz się poddać.
Amerykanie chcieli rozwiązać ten problem przez tworzenie
chrześcijańskich gett. Na to jednak nie chcą się godzić chrześcijanie. Zdaniem Sako przykłady z historii dowodzą, że takie
metody nie rozwiązują konflik-

tu, tylko je nasila, co może doprowadzić do jeszcze większych
prześladowań. Mimo prześladowań chrześcijanie żyją więc
w swoich wspólnotach, chodzą
do tych samych szkół, mieszkają obok siebie. Daje to większe poczucie bezpieczeństwa.
Starają się żyć normalnie, choć
ciągle w ich świadomości pozostaje strach, że danego dnia
prześladowania mogą dotknąć
także ich samych.
Warto dodać, że niewielu muzułmanów przechodzi na wiarę chrześcijan. Ciągle bowiem
za zmianę wiary jest wymierzana dla muzułmanina kara
śmierci. Dlatego informacja
o tym, kto przeszedł na chrześcijaństwo, jest ściśle strzeżoną tajemnicą, o czym wiedzą
jedynie przełożeni Kościoła.
Otwarta ewangelizacja wśród
muzułmanów nie jest możliwa
ani w Iraku, ani w niemal żadnym innym islamskim kraju.  jr
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Łowicz | Jaka jest rola ojca w rodzinie

Miej czas, bądź wzorem
Kilkudziesięciu, jeśli nie kilkuset, ojców miało niedawno
okazję uczestniczyć w wykładzie doktora psychologii
ks. Mirosława Nowosielskiego na temat roli ojca w rodzinie
i kryzysu ojcostwa. Popołudniowy wykład, który odbył się
przed jednym ze spotkań z rodzicami w szkołach pijarskich,
był otwarty dla wszystkich chętnych.
MARCIN
KUCHARSKI
marcin.kucharski@lowiczanin.info

Ksiądz Mirosław Nowosielski jest kapłanem diecezji łowickiej, psychologiem, wykładowcą na Uniwersytecie
Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, kierownikiem
duchownym, rekolekcjonistą
oraz moderatorem wspólnot
Odnowy w Duchu Świętym.
Salę gimnastyczną szkoły
zapełnili tego popołudnia ojcowie. Matki na tej wyjątkowej szkolnej wywiadówce były
w zdecydowanej mniejszości.
Wykładowca, opierając się
na fachowej literaturze, wynikach badań prowadzonych
na wydziałach psychologii renomowanych uczelni oraz na
własnych obserwacjach z pracy duszpasterskiej mówił wiele
o kryzysie ojcostwa, bardzo zauważalnym w ostatnich latach.

Zatrzymując się nad przyczynami, mówił o deformacji obrazu
ojca, do jakiego doprowadzono już na początku XX wieku.
Opisując pierwsze fazy rozwoju dziecka, guru współczesnej
psychologii Zygmunt Freud nawet nie wspominał o roli ojca.
Aż trudno w to uwierzyć, ale
rzeczywiście aż do tego stopnia
pomijał rolę ojca. – Wiele osób
przewertowało wszystko, co pisał na ten temat Freud i nie było
nic na temat roli ojca w pierwszej fazie rozwoju dziecka. Po

Dzieci ojca po prostu
potrzebują. Inaczej
potrzebuje go córka,
inaczej syn, ale oboje
bez niego nie rozwijają
się prawidłowo.

Ks. Mirosław Nowosielski prowadzi wakacyjne obozy rekolekcyjne w Mikaszówce nad jeziorem Płaskim od 1983r.

prostu nic – mówił ks. Nowosielski. Według Freuda w tym
okresie dziecku wystarcza tylko matka, ojciec, według niego, jest natomiast traktowany
jako rywal. – Funkcja ojcostwa
jawi się u niego zredukowana,
i to do trudnej do określenia
roli. U Nietzschego z kolei ojcostwo wywołuje lęk, bo przeszkadza żyć i tłamsi – wyjaśniał
ks. Nowosielski.
Jak błędne były to teorie,
świadczy dziś praktyka. Jak pokazują liczne współczesne bada-

nia – mówił Nowosielski – dzieci, które miały gorszy kontakt z
ojcami, wykazują często wyższy poziom agresji. – Zgodnie z
teoriami mówiącymi, że agresja
jest reakcją na frustrację, wyniki tych badań wskazują na nieprawidłową relację z ojcem jako
przyczynę agresji u dzieci – mówił ks. Nowosielski.
Opowiadał też o wynikach badań przeprowadzonych
na Uniwersytecie Warszawskim
nad satanistami. Badania te pokazały, że młodzi ludzie, którzy

nazywali się satanistami, wychowywali się w zaburzonym
systemie rodzinnym. Wyniki
badań wskazały też, że to zaburzone relacje z ojcami – a nie
matkami – były częstszą przyczyną przynależności do ruchu
satanistycznego. Inne badania
stwierdziły natomiast, że młode
dziewczęta, które w wieku kilkunastu lat zaszły w ciążę, też
bardzo często miały zaburzone
relacje z ojcami. – Tak, jesteście ojcowie bardzo potrzebni –
konkludował wykładowca.

Według niego dzieci ojca po
prostu potrzebują. Inaczej potrzebuje go córka, inaczej syn,
ale oboje bez niego nie rozwijają się prawidłowo. Ponadto dziecko potrzebuje „inności
ojcowskiej” po to, aby odkryć
własną tożsamość. Jeśli tej tożsamości nie odnajduje, może
szukać autorytetów poza rodziną i na przykład przystawać do jakichś nieformalnych
grup czy sekt. – Młody człowiek ma problemy z odkryciem tego, kim jest – mówił ks.
Nowosielski. Przytaczając wyniki badań, ks. Nowosielski dawał też rady. – Zdarzało mi się,
że wypisywałem jako psycholog z poradni receptę ojcom: na
początku pół godziny dziennie
poświęcić wyłącznie dziecku.
Rozmawiać z nim, bawić się i
nie zajmować się w tym czasie
niczym innym. Po jakimś czasie to pomagało – i mogliśmy
pracować z rodziną dalej – mówił.
Bo ta ojcowska obecność i to,
co z sobą niesie: stanowczość,
siła, autorytet, odwaga, konsekwencja – ujawnia się tylko
wtedy, gdy ojciec w domu jest,
gdy ma dla żony i dzieci czas.
Gdy nieustannie ucieka w internet, do pubu czy na mecz – sam
się usuwa w cień, a dzieciom
wyrządza krzywdę. 

Łowicz | Podopieczni otrzymali prezenty

Spóźnione mikołajki
Konkursy i prezenty
czekały na podopiecznych
stowarzyszenia Dać Szansę,
którzy 15 grudnia przybyli
do jego siedziby przy
ul. Mostowej w Łowiczu.

Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dzierzgówku przygotowały jasełka dla podopiecznych stowarzyszenia.

Warto w tym miejscu
wspomnieć, że stowarzyszenie zajmuje się osobami niepełnosprawnymi z powiatu łowickiego i zgierskiego. Jego
celem jest pomoc osobom niepełnosprawnym poprzez rehabilitację, edukację i zajęcia
terapeutyczne.
Stowarzyszenie sprawuje także opiekę nad

dziećmi i rodzinami znajdującymi się w trudnej sytuacji
materialnej. Na mikołajkach
pojawili się burmistrz miasta
Łowicza Krzysztof Kaliński
i przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Zasępa. Burmistrz
życzył wszystkim dzieciom, by
św. Mikołaj przychodził do nich
jak najczęściej oraz by nadchodzące święta były dobre, normalne, spokojne i spędzone
w życzliwej atmosferze.
Mikołajki rozpoczęły się od
występu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dzierzgówku. Pod
kierunkiem nauczycielki Bogusławy Salamon przygotowały

one jasełka. Następnie na salę
wszedł św. Mikołaj, który obdzielił wszystkie dzieci prezentami. Każde z nich otrzymało
słodycze i maskotki. Warto zaznaczyć, że 37 paczek dla dzieci
ufundował Urząd Marszałkowski w Łodzi, 10 natomiast Urząd
Miejski w Łowiczu.
Po spotkaniu z Mikołajem
dzieci uczestniczyły w konkursach i zabawach przygotowanych przez pracowników stowarzyszenia. – Dzieci nie chciały
wychodzić, wszyscy się cudownie bawili – podsumowała
imprezę prezes stowarzyszenia
Wiesława Gębura.
am

OGŁOSZENIA PŁATNE

Na zbliżające się Święta
pragniemy złożyć życzenia
- przeżywanie Bożego
Narodzenia w zdrowiu,
radości i ciepłej rodzinnej
atmosferze.
Kolejny zaś Rok 2011
niech będzie czasem pokoju
oraz realizacji osobistych
zamierzeń.
Składa
Dworek Eden-Wiedeń
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Jak wypadły
Nasze gminy

Aktualności

w rankingu. str. 32
Gmina Łyszkowice | OSP

Samochód dla Łyszkowic już jest,
jednostka ze Stachlewa wciąż czeka

Nowy samochód OSP Łyszkowice został kupiony w znacznej części za unijne pieniądze.

Mysłaków | Porozumienie gminy

Droga dopiero na wiosnę
Gmina Nieborów porozumiała się z Przedsiębiorstwem
Robót
Inżynieryjno-Drogowych w Łowiczu co do przesunięcia w czasie realizacji drogi
w Mysłakowie – Trzebiska, w
okolicach Bąkowic. PRID, który wygrał przetarg na realizację drogi, musiał odstąpić od jej
budowy w tym roku ze względu na duże opady, jakie miały
miejsce w listopadzie.
Według porozumienia przedsiębiorstwo zajmie się realizacją inwestycji do końca czerwca
roku przyszłego. Wójt Andrzej
REKLAMA

Auto Szyby
nowe, używane

Mechanika
Pojazdowa
rozrządy, hamulce, zawieszenia
okolice Strykowa, tel. 698-920-643

Werle powiedział nam, że
ze względu na podmokły charakter terenu prace mogą być
tam możliwe dopiero w okolicach maja – czerwca.
Przypomnijmy, że koszt inwestycji to 356 tys. zł. PRiD
ma za zadanie przebudować
drogę o długości 759 m, czyli wykonać podbudowę wraz
z nawierzchnią asfaltową o szerokości od 2,7 m do 4 m.
Będzie to dojazd do posesji,
które znajdowały się dotąd przy
tej drodze nieutwardzonym
trakcie. 
tb

Nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu MAN z napędem na wszystkie koła trafił na początku tego
tygodnia do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Łyszkowicach. Strażacy z jednostki
w Stachlewie w tej samej gminie
wciąż jeszcze czekają na dostarczenie im przez firmę nowego
samochodu. Opóźnienia w dostawie pojazdów wynikają z kilku względów. Ostatnio o kilka
dni dostawa została przesunięta
z powodów pogodowych.
Teraz samochód stojący już
w ogrzewanym garażu w budynku OSP w Łyszkowicach zostanie ubezpieczony, przeszkoleni
zostaną kierowcy oraz strażacy.

Gotowość bojową pojazd powinien osiągnąć w ciągu kilku
najbliższych dni. Samochód ma
beczkę na wodę o pojemności
około 2,5 tys. litrów, jest wyposażony w podstawowy sprzęt gaśniczy. Drugi samochód – lekki
pojazd z napędem 2x4 – z przeznaczeniem między innymi dla
ratownictwa drogowego – ma
trafić za około tydzień do Ochotniczej Straży Pożarnej w Stachlewie.
Obydwa samochody zostały zakupione dla jednostek straży za pośrednictwem samorządu gminnego, który skorzystał
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Za dwa

Brodne Józefów | Sąsiedzkie spory

Problemowa droga
– Droga gruntowa, która biegnie od mojego domu do drogi asfaltowej, była przeze mnie
używana od wielu lat – mówi
Beata Skowrońska, mieszkanka wsi Brodne Józefów – Dlatego nie rozumiem obecnych pretensji sąsiadki, że jeżdżę po jej
gruntach.
Tak jednak w istocie jest.
Droga, z której pani Skowrońska korzystała, rzeczywiście
nie jest wytyczona na żadnych
mapach, jest to po prostu teren
prywatny. Skowrońska główną
winą obarcza więc nie sąsiadkę,

która teraz życzy sobie, by przez
jej pole nie jeździć, tylko władze gminy, które powinny powiedzieć, gdzie biegną drogi, bo
przecież nimi zarządzają.
Tę informację sprawdziliśmy w Urzędzie Gminy Kiernozia. – Rzeczywiście drogi, którą
wykorzystywała pani Skowrońska, jako drogi wyjazdowej nie
ma na mapie geodezyjnej gminy – wyjaśnia wójt gminy Kiernozia Zenon Kaźmierczak –
Z kolei droga, która jest na mapie, biegnąca także prostopadle do asfaltowej drogi gminnej,

jest zaorana. Wójt nie jest teraz
w stanie powiedzieć, kiedy mogło dojść do zaorania drogi
gruntowej biegnącej przez pola
– czy stało się to 20 czy 40 lat
temu, dlatego ciężko teraz pociągnąć kogoś do odpowiedzialności, ponieważ trudne byłoby
to teraz do ustalenia.
Po interwencji pani Skowrońskiej w gminie Kaźmierczak
zlecił miejscowej firmie Józefa
Wodrasa, by przywróciła do stanu używalności starą, zaoraną
drogę. – W ciągu najbliższych
tygodni ma ją utwardzić tłucz-

samochody gmina Łyszkowice zapłaciła 899.870 zł brutto.
Większą część, bo aż 85% wartości samochodów, stanowiła
dotacja. Z tej samej dotacji skorzystała również między innymi
gmina Chąśno, która kupiła samochód strażacki dla jednostki OSP w Karsznicach Dużych.
Tam samochód trafił wcześniej,
bo jeszcze latem.
Według pierwszych planów
samochody dla strażaków z gminy Łyszkowice również miały trafić wczesnym latem tego
roku. Jednak gminie nie udało
się rozstrzygnąć żadnego z pięciu przetargów na dostarczenie
samochodów i ostatecznie kupiono je z tzw. wolnej ręki. mak

niem, by dało się nią przejechać – zapowiadał wójt jeszcze
w listopadzie – Bo rzeczywiście
pani Skowrońska, choć do tej
pory jeździła inną drogą, było
to niezgodne z prawem. Biegła
ona bowiem na terenie gruntów
należących już do jej sąsiadki,
a samej drogi, jak wspomniałem wcześniej, na mapie nie
było i nie ma.
Jednak deszcze i późniejsze
opady śniegu zatrzymały prace.
Dlatego pani Skowrońska nadal
jeździ drogą biegnąca na gruntach sąsiadki. – Doszłyśmy na
czas zimy do porozumienia –
mówi Skowrońska – Ale wiosną na pewno temat znowu powróci. Dlatego będę trzymała
wójta za słowo. 
jr
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Rada Powiatu | Komisje stałe powołane

Emocje znów górą
MIRKA WOLSKA
-KOBIERECKA
mirka.wolska@lowiczanin.info

Druga sesja Rady Powiatu
Łowickiego, która rozpoczęła
się 15 grudnia, dostarczyła kolejnych emocji między rządzącą
koalicją a opozycją. Nie udało
się wyłonić drugiego wiceprzewodniczącego Rady Powiatu,
wiele emocji wywołał wybór
przewodniczących komisji stałych. Tylko w jednym przypadku
– Komisji Rozwoju Gospodarczego – jej pracą będzie kierował radny z opozycji, Jerzy Wolski. Sesja został przerwana do
22 grudnia.
Zaczęło się w miarę spokojnie. Członek zarządu Zbigniew
Kuczyński zaproponował Komisji Rewizyjnej: Artura Michalaka, Mieczysława Szymajdę,
Ryszarda Malesę i Krzysztofa
Dąbrowskiego. Michał Śliwiński zaproponował Eugeniusza
Furmana, Pawła Bejdę i Michała
Śliwińskiego. Zaproponowany
skład komisji został w głosowaniu jawnym przyjęty jednogłośnie. Różnica zdań pojawiła się
jednak przy wyborze przewodniczącego. Zbigniew Kuczyński zaproponował Artura Michalaka, mówiąc, że zna go od
18 lat jako osobę związaną
w różny sposób z samorządami,
a jako naczelnik miejskiego wydziału promocji zna akty prawne
i jest merytorycznie przygotowany do kierowania pracą komisji.
Z kolei Michał Śliwiński wysunął kandydaturę Pawła Bejdy,
mówiąc, że był on wiceburmistrzem Łowicza, jest radnym powiatowym drugą kadencję i ma
doświadczenie w samorządzie.

Dodał też, że w poprzedniej kadencji przewodniczącą Komisji
Rewizyjnej była Jolanta Kępka
z „obozu rządzącego” i ze strony opozycji były przypuszczenia, że różne fakty w starostwie
są ukrywane. Aby takich przypuszczeń uniknąć, kandydatura
Pawła Bejdy jest najlepsza.
Paweł Bejda czy
Artur Michalak
Waldemar
Wojciechowski
o to samo zapytał Pawła Bejdę.
Powiedział on, że ktokolwiek
z opozycji pełniłby tę funkcję, będzie to sytuacja lepsza
niż przewodniczący z koalicji. – Chorą i niezdrową będzie
sytuacja, gdy na tym stanowisku będzie przedstawiciel koalicji rządzącej. Będą sprawy
„zamiatane pod dywan” i ukry-

ARTUR MICHALAK
przewodniczący
Komisji Rewizyjnej RPŁ
Jestem przekonany,
że komisja będzie
pracować zgodnie ze
statutem i regulaminem
bez względu na
to, kto ma w niej
większość i kto będzie
przewodniczącym.
Będziemy obiektywnie
kontrolować poczynania
zarządu, starostwa
i jednostek podległych,
dla dobra mieszkańców
powiatu łowickiego.

Opozycyjni radni PSL. Od lewej Krzysztof Janicki, Krzysztof Figat
i Michał Śliwiński.

Drugiego wiceprzewodniczącego nie wybrano. Przy stole
prezydialnym od lewej: Waldemar Wojciechowski i Marcin Kosiorek.

wanie faktów. I tak macie 4 głosy
w tej komisji, a my 3. Nasza rola
będzie taka, że zawsze będziemy
spacyfikowani i przegłosowani.
Dla czystości sytuacji przewodniczącym Komisji Rewizyjnej
powinien być ktoś z opozycji.
Do dyskusji włączył się członek zarządu Wojciech Miedzianowski. – Uważam, że Jolanta
Kępka dobrze prowadziła komisję, a jeśli ktoś ma przekonanie,
że były sprawy „zamiatane pod
dywan”, to powinien o tym powiadomić odpowiednie organy.
Krzysztof Janicki, zabierając głos, powiedział w kierunku radnych z koalicji, że chyba
ktoś z nich pobierał nauki u Łukaszenki na Białorusi lub u Fidela Castro na Kubie i dlatego chce
sprawować władzę absolutną.
W późniejszej części sesji podobna retoryka została powtórzona. Zareagował na to dwukrotnie Zbigniew Kuczyński,
mówiąc, że to zbyt ostre słowa
i czuje się nimi dotknięty. Sytuację próbował załagodzić przewodniczący Rady Powiatu Marcin Kosiorek, mówiąc, że ma
nadzieję, że to tylko przenośnia

każdy radny mówił, w jakiej komisji chce pracować. Głosowano
skład każdej z nich dużą większością głosów, po czym dokonano wyborów przewodniczących, bo zgodnie ze statutem
takie kompetencje ma rada.
Komisje Rady Powiatu wyłonione przez radnych wyglądają
następująco: Komisja Budżetu
i Finansów: Jacek Chudy, Eugeniusz Furman, Krzysztof Janicki, Irena Kolos, Michał Śliwiński i Waldemar Wojciechowski
– przewodniczący; Komisja
Zdrowia i Opieki Społecznej,
Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli: Paweł

i jej celem nie było obrażenie
radnych z koalicji. Ostatecznie
wynik głosowania nad wyborem
przewodniczącego Komisji Rewizyjnej: 11 głosów na Artura
Michalaka, 10 na Pawła Bejdę.
Radni wiedzą, czym
chcą się zajmować
Krótka dyskusja poprzedziła
wybór pozostałych komisji stałych, bo sporny był nie tyle ich
skład, co liczebność. Najpierw
Zbigniew Kuczyński zaproponował, aby komisja budżetu liczyła 5 osób, pozostałe: rozwoju gospodarczego, edukacji
i zdrowia po 6 osób. Podstawą
tego podziału było to, aby każdy
radny pracował w 2 komisjach.
Z 21-osobowego składu rady do
komisji nie są bowiem wybierani
członkowie zarządu i przewodniczący rady, więc pozostaje wybór spośród 15 radnych.
Radny Krzysztof Figat zaproponował, aby w ten sposób nie
ograniczać składów komisji i
możliwości pracy radnym, lecz
zorientować się, w jakich komisjach chcą pracować. Pomysł został zaakceptowany i po przerwie

REKLAMA

zeria K-22-86
Restauracja - Piz
(46) 830-0
tel.
,
14

Łowicz, ul. Nowy Rynek

AMY
OŚĆ - MY JĄ DOSTARCZ
JEDZENIE = PR ZYJEMN
 3 oddzielne,

klimatyzowane sale konsumpcyjne

 letni ogródek
 organizujemy przyjęcia okolicznościowe
 catering

Sylwester

2010

gra zespół

Life Garden
ul. Kaliska 5
Tel. (46) 837-62-44, 601-346-042

Łowicz ul. Krakowska 32

Ula–la
NA ŚWIĘTA
przy zakupie 2 rzeczy

BIALCON
KUMI
DE FACTO

-50%

druga tańsza

Zapraszamy

Bejda, Krzysztof Figat, Irena
Kolos, Ryszard Malesa, Małgorzata Ogonowska, Krzysztof Dąbrowski – przewodniczący; Komisja Edukacji, Kultury,
Sportu, Turystyki, Młodzieży
i Promocji: Stanisław Felczyński, Krzysztof Janicki, Artur Michalak, Małgorzata Ogonowska,
Jerzy Wolski, Mieczysław Szymajda – przewodniczący, Komisja Rozwoju Gospodarczego,
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony
Środowiska: Jacek Chudy, Stanisław Felczyński, Krzysztof Figat, Waldemar Wojciechowski,
Jerzy Wolski – przewodniczący
komisji. 

10 RADNYCH W POROZUMIENIU ŁOWICKIM
i Krzysztof Janicki
14 grudnia 10 radnych Rady
z Rzeczpospolitej Łowickiej.
Powiatu Łowickiego powołało
Ponadto w skład klubu
Klub Radnych Porozumie
wchodzą radni, którzy brali
Łowickie. Przewodniczącym
udział w wyborach
klubu jest Michał Śliwiński
z poparciem PSL: Paweł
z PSL, zastępcami
Bejda, Jacek Chudy, Krzysztof
przewodniczącego
Figat, Jerzy Wolski, Stanisław
– Eugeniusz Furman –
Felczyński, Małgorzata
bezpartyjny, ale startujący
Ogonowska i Irena Kolos.
w wyborach z listy SLD
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Okruchy życia
WSPOMNIENIA | POZOSTANĄ W NASZEJ PAMIĘCI

Jan Pełka (1932-2010)

JAN PEŁKA
(1932 – 2010)


Był wieloletni nauczycielem
wychowania fizycznego,
fizyki. Był też długoletnim
trenerem Miejskiego Klubu
Sportowego „Łodzianka”,
potem Klubu Sportowego
„Anilana Łódź”.
– wychowawcą wielu
pokoleń piłkarzy ręcznych.
Był też więźniem
politycznym.

W dniu 6 października
2010 roku odszedł, w wieku
78 lat, wieloletni nauczyciel
wychowania fizycznego, fizyki, uznany i szanowany trener piłki ręcznej w łódzkich
zespołach pierwszoligowych,
więzień polityczny, urodzony
w 1932 roku w Jamnie pod Łowiczem śp. Jan Pełka. Przed
śmiercią długo chorował.
Ceremonia pogrzebowa odbyła się 9 października bieżącego roku o godz. 11.00, w kościele św. Bartłomieja Apostoła
w Domaniewicach. Śp. Jan Pełka został pochowany w rodzinnym grobowcu na miejscowym
cmentarzu w Domaniewicach.
Jan Pełka urodził się w Jamnie i tamże wychował. Skończył
miejscową szkołę podstawową,
a potem Liceum Pedagogiczne w Łowiczu. Był najstarszym
z trojga rodzeństwa. Do chwili obecnej żyje najmłodsza
siostra z rodziny Pełków, Kazimiera Jarosińska – emerytowana katechetka. Mieszka
w Jamnie. Od najmłodszych lat
Jan był wysportowany i wykazywał zainteresowanie różnymi dziedzinami sportu. Lubił
również grać w „szczypiorniaka” – piłkę ręczną. – Pamiętam,
jak był nauczycielem wychowania fizycznego w naszej szkole
w Jamnie, to bardzo często graliśmy w „szczypiorniaka”. Jeździliśmy też na różne zawody, graliśmy z innymi szkołami
i to wszystko właśnie on organizował. To było w latach pięćdziesiątych, zanim wyjechał
do Łodzi i zaczął trenować tamtejsze zespoły. Uczył też mnie
fizyki i też był bardzo dobrym
nauczycielem – wspomina Jana
Pełkę jeden z jego uczniów, będący obecnie sołtysem wsi Jam-

no w gminie Łowicz, Władysław Skwarna.
Małżonka Jana Pełki pochodziła ze Strzebieszewa w gminie Domaniewice. Zmarła kilka lat wcześniej. Państwo Pełka
byli małżeństwem bezdzietnym. Jan Pełka był członkiem
młodzieżowej organizacji niepodległościowej Związek Bojowników o Wolność, działającej w latach 1950 – 1952 na
terenie Łowicza. Była to tajna,
niepodległościowa, antykomunistyczna organizacja młodych
nauczycieli – wychowanków
Liceum Pedagogicznego w Łowiczu. Związek postawił sobie zadanie przeciwstawienia
się ideologii komunistycznej
i kształtowania młodzieży
szkolnej w duchu polskich tradycji patriotycznych – wierności Bogu, umiłowania Ojczyzny
i szerzenia prawdy o jej dziejach.
W 1952 roku Jan Pełka został aresztowany za działalność konspiracyjną i wyrokiem
Wojskowego Sądu Rejonowego
w Łodzi skazany na 6 lat więzienia z artykułu 86 kkWP,
czyli usiłowanie zmiany ustroju przemocą. Wtedy przepis
ten był interpretowany w taki
sposób, że na jego podstawie
karano nie tylko tych, którzy
stosowali czy tylko usiłowali
stosować przemoc. Obowiązująca interpretacja była taka, że
wystarczającym powodem do
skazania mogła być sama tylko
przynależność do „kontrrewolucyjnej” organizacji. Na podstawie interpretowanego w taki
sposób przepisu tysiące ludzi na
długie lata trafiło do więzienia.
Jan Pełka był więziony w Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Łodzi,
potem w więzieniu w Sieradzu

oraz w Jaworznie. – Pamiętam, że mnie również wtedy
przesłuchiwano w Łowiczu,
a co ja jako młoda dziewczyna mogłam powiedzieć... Pytali
o to, kto przychodził do brata,
z kim się kolegował – wspomina tamte czasy siostra pana Jana
– Kazimiera.
Po latach był jednym z założycieli Oddziału Jaworzniaków
w Łodzi oraz długoletnim prezesem łódzkiego oddziału. „Jaworzniacy” – to nazwa powołanego w 1990 roku Związku
Młodocianych Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego (lat 1944 – 1956). Był
również członkiem Związku Żołnierzy Podziemnych Sił
Zbrojnych lat 1944 – 1956 oraz
przez 20 lat członkiem Związku Więźniów Politycznych
Okresu Stalinowskiego. Uhonorowany był wieloma odznaczeniami przez władze w Londynie i w kraju.
W latach 60. z Jamna przeprowadził się do Łodzi, gdzie
uzyskał szlify trenerskie. Był
długoletnim trenerem Miejskiego Klubu Sportowego „Łodzianka”, potem Klubu Sportowego „Anilana Łódź”. Był
wychowawcą wielu pokoleń
piłkarzy ręcznych, w tym również olimpijczyków: Grzegorza
Kosmy i Ryszarda Przybysza.
Był też zasłużonym działaczem Łódzkiego Związku Piłki Ręcznej.
W 1993 roku wstąpił do Ruchu dla Rzeczpospolitej Jana Olszewskiego. Od 1999 roku był
członkiem Porozumienia Polskich Chrześcijańskich Demokratów, wiceprzewodniczącym
zarządu wojewódzkiego, członkiem prezydium zarządu głównego. W 2001 roku kandydował
na posła na Sejm RP.
mak

ODESZLI OD NAS | 8.12.–17.12.2010
8 grudnia:
Jan Pietrzak, l.55, Mąkolice.
12 grudnia:
Wiesław Ścibor, l.65.
13 grudnia:
Jarosław Kosiacki, l.34.
Marian Zwierz, l.80; Bolesław
Mostowski, l.81, Łowicz;
Jadwiga Sowińska, l.81;

Dary dla biblioteki RZUT OKIEM | ŁOWICKA FILIŻANKA ZE SPODKIEM
40 nowych książek otrzymała biblioteka szkolna w ZSP nr
4 w Łowiczu. 35 woluminów
przekazał jej Dom Wydawniczy
Rebis z Poznania, a 5 sztuk Wydawnictwo Esprit z Krakowa.
Znalazły się tu współczesne powieści fantasy, science fiction,
historyczne, poradniki z zakresu
kariery zawodowej. 
td

Centrum Kultury, Turystyki
i Promocji Ziemi Łowickiej
przygotowało nową pamiątkę
z powiatu łowickiego. Jest
to porcelanowa filiżanka
z podstawką, zdobiona
motywem z wycinanki
łowickiej. Zestaw taki
kosztuje 20 zł. mwk

UTW do teatru
Łowicki Uniwersytet III Wieku organizuje dla swoich członków wyjazd do Teatru Żydowskiego w Warszawie na spektakl
„Księga raju”. To widowisko na
motywach humorystycznej powieści „Księga raju, czyli Przedziwne żywota opisanie Samuela Aby Aberwo” z 1939 roku,
żydowskiego poety, dramatopisarza i krytyka literackiego Icyka Mangera. Koszt wyjazdu to
40 zł. Wyjazd ze Starego Rynku
9 stycznia o godz. 15.00. Zgłoszenia do 30 grudnia, w trakcie
dyżurów zarządu UTW. 
td

JECHALI PO PIJANEMU | 15.12-18.12.2010
9
 grudnia o godz. 19.00 w Wyborowie zatrzymany został 51-letni
mężczyzna, mieszkaniec gminy
Chąśno, który miał w wydychanym
powietrzu 0,36 mg alkoholu w dm3.
13
 grudnia w Nieborowie zatrzymano 58-letniego mieszkańca
gminy Nieborów, prowadzącego
w stanie nietrzeźwości rower (0,60
mg/ dm3).
14
 grudnia o godz. 16.25 na
ul. Jana Pawła II w Łowiczu zatrzymano kierującego samochodem

osobowym VW Passat mieszkańca
Łowicza (1.01 mg dm3).
15
 grudnia o godzinie 18.50
w Nieborowie policjanci z wydziału
ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu zatrzymali
56-letniego mieszkańca Nieborowa,
który kierował Oplem mając 0,81
mg/dm3 alkoholu w wydychanym
powietrzu.
18
 grudnia o godzinie 21.15
w miejscowości Helin w gminie
Bielawy policjanci z „drogówki”

zatrzymali
samochód
osobowy Fiata 126p, którym kierował
22-letni mieszkaniec powiatu łowickiego, mając 1,44 mg/dm3
alkoholu (czyli ponad 2,9 promila).
Sprawdzenie w policyjnych systemach wykazało, że kierując autem
złamał sądowy zakaz kierowania
wszelkimi pojazdami mechanicznymi wydany przez Sąd Rejonowy
w Łowiczu. Za naruszenie zakazu
grozi kara pozbawienia wolności
do 3 lat.

REKLAMA

Jarosław Kosiacki, l.34,
Łowicz.
14 grudnia: Zofia
Kiełczyńska, l.80.
15 grudnia: Stanisław
Augustyniak, l.70,
Bratoszewice.
17 grudnia: Ewa
Niedźwiedzka, l.52.

nr 51

www.lowiczanin.info

22 grudnia 2010

19

RZUT OKIEM |BOGATE SPOTKANIE WIGILIJNE

Z pewnością nikt nie wyszedł
głodny ze spotkania wigilijnego
radnych miejskich, powiatowych
i innych znanych w mieście
osobistości, które odbyło się
w miniony wtorek, 21 grudnia
w łowickim muzeum. Bo też
i z pewnością nikt nie przyszedł
na nie prawdziwie głodny. Suto
zastawione stoły przygotowali
uczniowie Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 3
w Łowiczu. tb

Łowicz | Przy wspólnym stole

Żebyśmy się spotkali za rok
Około 140 gości zasiadło
za stołami restauracji Polonia podczas przedświątecznego spotkania, które 21 grudnia
zorganizował zarząd osiedla
Starzyńskiego oraz Klub Seniora Radość.
W spotkaniu brali udział
przedstawiciele zaprzyjaźnionych stowarzyszeń, wiceburmistrz Bogusław Bończak i inni

goście. Z parafii katedralnej
przybył ks. Dariusz Bujak. Łamiąc się opłatkiem, życzono sobie zdrowia i kolejnego spotkania za rok.
Gości podjęto przedświątecznym obiadem – zupą pieczarkową i rybą. Było ciasto,
herbata i kawa. Wystąpił Chór
Seniora oraz dzieci z Przedszkola nr 3. 
mwk

Życzenia zdrowia i do siego roku były najczęściej wypowiadane na
spotkaniu klubowo-osiedlowym.

Łowicz | Wolontariat

Wigilia z Nadzieją
Już po raz piąty w swej historii Stowarzyszenie Wolontariatu
„Nadzieja” w Łowiczu zorganizowało spotkanie wigilijne dla
dzieci ze świetlicy środowiskowej oraz osób samotnych i chorych, niejednokrotnie cierpiących niedostatek.
W sobotę, 18 grudnia w siedzibie stowarzyszenia przy ul.
Podrzecznej 4 najpierw rozbrzmiała betlejemska nowina,
którą, wystawiając Jasełka, obwieścili podopieczni świetlicy środowiskowej. Później były
kolędy, dzielenie się opłatkiem
i po prostu bycie razem przy wigilijnym stole. – Jesteśmy na takiej Wigilii pierwszy raz, ale
trzeba przyznać, że jest tu bardzo miły personel. My na przykład jesteśmy wdowami i dlatego jest nam bardzo miło, że
ktoś o nas pamięta. Najważniej-

sze jest to, że możemy wyjść
do ludzi, porozmawiać o troskach dnia codziennego – powiedziała nam Wiesława Kucharek z Łowicza. Centrum
Wolontariatu „Nadzieja” w Łowiczu już od 2006 roku organizuje spotkania wigilijne pod hasłem „Wolontariusze dzieciom”,
w których uczestniczą dzieci ze
świetlicy środowiskowej, osoby
samotne i chore oraz zaproszeni goście, wśród których zawsze
jest burmistrz Łowicza Krzysztof Kaliński. Sobotnie spotkanie
mogło odbyć się dzięki trudowi
organizacyjnemu zarządu stowarzyszenia i wolontariuszy, ale
przede wszystkim dzięki hojności mieszkańców Łowicza, którzy w dniach od 3 do 5 grudnia
przekazali wolontariuszom ponad 1,5 tony żywności. Oprócz
Wigilii, przygotowano ponad

300 paczek, którymi obdarowano rodziny wielodzietne cierpiące niedostatek. Żywnością
podzielono się też z Zespołem
Szkół Specjalnych w Mocarzewie. Goszczący na spotkaniu burmistrz Łowicza Krzysztof Kaliński, dołączając się do
świątecznych życzeń składanych

podopiecznym przez szefową
stowarzyszenia Elżbietę Błaszczyk, powiedział, że chciałby,
aby nadchodzący rok był dla
wszystkich lepszy od tego, który
mija. Podopieczni życzyli sobie
natomiast tego, by ludzie na co
dzień byli dla nich milsi i życzliwsi. 
ljs

niebo nad głowami! To robi
ogromne wrażenie, zwłaszcza na
tych, którzy przychodzą po raz
pierwszy. Choinka, niezależnie
od stanu finansów, musi być
duża i prawdziwa. Pod drzewko
daję zawsze bardzo dużo siana.
Na parapetach leżą gałązki
iglaków, więc w domu pachnie
jak w lesie.

specjalizacje we wszystkich
dziedzinach. A to nieprawda,
że nauki tak się rozwinęły, że
trzeba trzymać się jednej, bo
inaczej człowiek zostanie w tyle.
Inteligent zawsze miał powód,
by sięgać po karmę dla swojego
umysłu z innych dziedzin.
Ekonomista czytał literaturę
piękną, zgłębiał określoną epokę
historyczną, a to niezauważalnie
owocowało także w jego
specjalizacji. Dziś ton nadaje
rzesza powierzchownych
fachowców. A fachowiec
jest trochę jak rzemieślnik,
co doskonale przybija albo
montuje. Nie ma też myślenia o
przyszłości. Dominuje doraźność
– krótka perspektywa, żeby
dobrze było teraz.
– Zgodnie z credo Donalda
Tuska – myślimy o ludziach,

którzy żyją tu i teraz.
– Dalej nie sięgamy, bo po co?
Wolność myślenia ogranicza
także komercjalizacja.
Wszystko wiąże się z dobrami
materialnymi, zapewnieniem
wygody, przyjemnością. Byle
życie wypełnić po pracy uciechą.
Wtedy wszelkie dociekania,
dyskusje nie są potrzebne, bo
psują nastrój, odbierają dobre
samopoczucie. (...)
– Pisarz Kazimierz Orłoś
podkreśla, że postawa wobec
zła nigdy nie powinna być
bierna. Inteligencja powojenna
zawiodła. W roku ’56, ’70 i ’80
na ulice wychodzili robotnicy.
– W tym nowym dwudziestoleciu
inteligencja też nie zdała
egzaminu. Przynajmniej ta jej
część, która nadawała ton, np. w
publicystyce. Znowu znalazła się

przy władzy, przy dworze, przy
możnych tego świata. Jej rola
jest jednoznacznie negatywna.
Nie wiem, czy nie przemawia
przez te grupy zwykły egoizm,
wygodnictwo.
– Mecenat państwa nad wieloma
sferami kultury powoduje, że
trzeba władzy schlebiać.
– A to uzależnia. W naszym życiu
politycznym występuje tendencja
do jedynowładztwa, do
ogarniania wszystkich sfer przez
rządzących. Wtedy mają wygodę
sterowania społeczeństwem, nie
hamowani przez przeciwników.
Brakuje śmiałych głosów, które
oceniałyby tę sytuację, dawały
uczciwą diagnozę.

Łamiąc się opłatkiem, życzyli sobie więcej życzliwości ze strony
innych ludzi

PRZEGLĄD PRASY
Co za noc!
Szósta rano. Marszałkowska
tonie w mroku. W dali rozbłyska
światełko. To Antonina
Krzysztoń maszeruje na
Roraty. W ręku trzyma lampion.
Z zapaloną lampką mija
zdumionych przechodniów,
zaspane tramwaje, wchodzi
bez skrępowania do
sklepu. – To dla mnie rodzaj
świadectwa – opowiada. – Po
powrocie z kościoła stawiam
lampę adwentową na stole i
przygotowuję śniadanie. Co
rok z przyjaciółmi i znajomymi
spotykamy się przed świętami
na robieniu ozdób świątecznych.
To supersprawa! Jest olbrzymi
stół, przychodzą i młodsi, i starsi.
Siadamy, gadamy, czasem
puścimy jakąś muzykę i robimy
ozdoby na choinkę. Z włóczek,

słomek, drucików, bibułek,
papierków. Wiele z nich staje się
później maleńkimi prezentami,
którymi można obdarować
znajomych. To świetny pomysł
na spotkanie. Aha, w tle nie ma
absolutnie żadnej telewizji!
– Każdy, kto przychodzi do
nas na wigilię, przynosi jakąś
potrawę. To ważne, bo nie
jest tak, że cały dom jest na
naszej głowie, a gospodyni nie
ma czasu, by wyjść z kuchni.
Każdy przynosi to, w czym jest
dobry. Bardzo ważny jest dla
nas wystrój pokoju, w którym
odbywa się wieczerza. Na wielu
przyczepionych do ścian żyłkach
zawieszamy mnóstwo gwiazdek,
wyciętych z papieru i oklejonych
złotkiem. Gdy zgasi się światło,
a zapali świece, zaczynają
ślicznie „tańczyć” i lśnić. Mamy

Marcin Jakimowicz
Gość Niedzielny, 16.12.2010.

Requiem dla inteligenta
(...) Jednym z wyróżników
inteligencji jest bezinteresowność
połączona z ciekawością świata,
życia, przeszłości. To zanika. (...)
dziś trudno o inteligenta, który
niezależnie diagnozowałby
rzeczywistość. Nawet gdyby
próbował, to ciężko byłoby mu
się przebić. Promuje się wąskie

Z Markiem Nowakowskim
rozmawiał Krzysztof Świątek
Tygodnik Solidarność
17-24 grudnia 2010.
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Punkt zapalny
Gmina Zduny | Początek konfliktu wokół łąk pod Złakowem

Ekolodzy chcą odgórnie narzucić
ograniczenia w gospodarowaniu
Na terenie części gminy Zduny ma powstać
obszar chroniony dla ptaków migrujących
w ramach unijnego programu Natura 2000.
Zdaniem osób odpowiedzialnych za tworzenie
projektu – sprawa jest przesądzona,
ze względu na unijne dyrektywy,
a jedyną nierozwiązaną kwestią pozostaje
ustalenie granic tego obszaru.
To budzi oburzenie rolników.
TOMASZ
DĘBOWSKI
tomasz.debowski@lowiczanin.info

Mieszkańcy gminy oraz samorządowcy z wójtem na czele
mówią nie i zapowiadają składanie protestów wszędzie, gdzie
to jest możliwe. Ich zdaniem,
wprowadzenie obszaru Natura 2000 negatywnie wpłynie na
gospodarowanie na terenach,
gdzie większość mieszkańców
właśnie z uprawy ziemi żyje.
Spotkanie samorządowców
i mieszkańców z osobami odpowiedzialnymi za projekt odbyło
się 15 grudnia w hotelu Zacisze
w Łowiczu i przyniosło ostrą
dyskusję na ten temat. Niektórzy rolnicy byli tak oburzeni
narzucaniem przez kogoś swoich racji, że w połowie dyskusji spora część z nich opuściła
salę, a spotkanie z merytorycznej rozmowy momentami przemieniało się w antyunijne wystąpienia.

Czym jest Natura 2000
Natura 2000 to program
utworzenia w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu – sieci obszarów objętych
ochroną przyrody. Podstawą dla
tego programu są dwie unijne
dyrektywy: Dyrektywa Ptasia
i Dyrektywa Siedliskowa, a jego
celem jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które

Są to obszary,
na których występuje
duża koncentracja
migrujących
ptaków. Chodzi
o kilkunastotysięczne
stada północnych
gęsi i podobnie
duże stada siewek.

Łąki koło Złakowa Kościelnego. Stada siewki złotej to częsty widok w tych rejonach.

uważa się za cenne i zagrożone
w skali całej Europy.
Poszczególne kraje członkowskie są zobowiązane do zachowania na obszarach, które
wchodzą w skład sieci Natura 2000, walorów chronionych
w stanie niepogorszonym, co
wcale nie musi wykluczać ich
gospodarczego wykorzystania.
Na naszym terenie wprowa-

Spotkanie na temat Natury 2000. Andrzej Langowski próbował przekonać rolników.

dzono już w 2004 roku Naturę
2000 na część doliny Bzury.
Obszar Chronionego Krajobrazu – Dolina Przysowy, którego planuje się wprowadzenie
i który był przedmiotem spotkania, to obszar łąk torfowych
okresowo zalewanych (najczęściej jest to okres 2 wiosennych
miesięcy) – rozciągający się od
wsi Szczawin Kościelny w powiecie gostynińskim poprzez
wsie Raków, Czarnów, Model,
Pacyna, Luszyn, Stępów, czyli na granicy województw mazowieckiego i łódzkiego i dalej
już na terenie łódzkiego – przez
Złaków Borowy i Kościelny
aż do ujścia do Bzury. Teren
ten obejmuje fragmenty gmin:
Szczawin Kościelny, Pacyna,
Żychlin, Zduny oraz małymi
fragmentami w gminie Chąśno,
Łowicz i Kiernozia.
Za sprawą ornitologów
Został on włączony do unijnego projektu za sprawą ornitologów, którzy odwiedzają te tereny i którzy zgłosili ten projekt.
– Nie jest to rezerwat, który
chroni cały teren, na tym obszarze chronione będą wybrane
typy, wybrane gatunki, a działalność człowieka nie jest tu
niepożądana, ale wręcz wskazana – tłumaczył na spotkaniu
Kuba Milczarek z Generalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Warszawie. Zaznaczał, że są
to obszary, na których występuje duża koncentracja migrujących ptaków. Chodzi tu – jak
twierdzą – o kilkunastotysięcz-

ne stada północnych gęsi i podobnie duże stada siewek.
Czy istotnie jest tam tak dużo
ptaków? W okresie od września do początków grudnia,
czyli podczas przelotów jesiennych, ornitolodzy przeprowadzili I inwentaryzację ptaków,
której szczątkowe wyniki są
już znane. Łącznie odnotowano występowanie 38 gatunków
ptaków podlegających inwentaryzacji. Liczebność niektórych stad dochodzi do kilkuset

Mieszkańcy boją się
o to, że wprowadzenie
obszaru chronionego
sprawi, że nie będą
mogli przeprowadzać
na swoich terenach
inwestycji i stracą
także na rolnictwie,
które jest ich głównym
źródłem utrzymania.
osobników. Stwierdzono np.
700 sztuk czajki, 500 krzyżówki, 130 gęsi zbożowych i białoczelnych. Według badań, największe zgrupowania ptaków
występują w okolicach Złakowa
Kościelnego, Złakowa Borowego i Łaźnik, gdzie odnotowano występowanie czajek, gęsi
i siewek złotych. Kolejna in-

wentaryzacja ma zostać przeprowadzona podczas przelotów wiosennych – od lutego do
kwietnia – i w sezonie lęgowym
– od marca do sierpnia. Najważniejsza jest inwentaryzacja wiosenna, gdyż wtedy ptaków jest
najwięcej. Z informacji posiadanych przez ornitologów wynika,
że dochodzi wtedy do koncentracji dużo większych stad. Obserwacje ornitologów przeprowadzano w latach 1995-2009.
Granice planowanego obszaru są szeroko poprowadzone
w taki sposób, żeby objąć
wszystkie miejsca wędrówki
gęsi wiosną oraz miejsca, gdzie
odpoczywają itd. – To jest propozycja wyjściowa. Będziemy
to analizować. To obszar specjalnej ochrony ptaków i ich siedlisk – mówił podczas spotkania
wspomniany Kuba Milczarek.
Jak zaznacza naczelnik wydziału ds. Wyznaczania i Zarządzania Obszarami Natura 2000
w Departamencie Natura 2000
Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie
Andrzej Langowski, do końca grudnia do gmin zostanie
wysłane pismo z propozycją
granic planowanego obszaru
do zaopiniowania przez radnych gminy Zduny. Radni będą
mieli czas na wyrażenie opinii do końca stycznia przyszłego roku. Potem, niezależnie od
tej opinii, do pracy zabierze się
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Obszar Natura 2000 ma zostać utworzony
w okolicach maja.
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Do końca grudnia do
gmin zostanie wysłane
pismo z propozycją
granic planowanego
obszaru do
zaopiniowania przez
radnych gminy Zduny.
Radni będą mieli czas
na wyrażenie opinii
do końca stycznia.
Potem, niezależnie
od tej opinii, do pracy
zabierze się Generalna
Dyrekcja Ochrony
Środowiska. Obszar
Natura 2000 ma
zostać utworzony
w okolicach maja.
Rolnicy mówią nie
Spotkanie, które odbyło się
w hotelu Zacisze z udziałem
osób odpowiedzialnych za
wprowadzenie Natury 2000 –
przedstawicieli GDOŚ i Biura Urządzania Lasu oraz samorządowców i mieszkańców
gminy Zduny – dobitnie pokazało, że większość osób
z okolic Zdun jest przeciwna wprowadzaniu na ich ziemiach obszaru chronionego.
– Nie będę słuchał tych bzdur,
bo ich argumenty nie są dla
mnie żadnymi argumentami.
Z nami się nie dyskutuje – czy
chcemy Naturę, ale narzuca się
nam ją z góry – nie krył zdenerwowania przewodniczący Rady
Gminy Zbigniew Bończak, który opuścił salę w połowie spotkania.
– Wypowiemy się o tej Naturze i to negatywnie – dodawał radny Edward Pierzchała. Jeden z mieszkańców
Zalesia powiedział nam, że
może sprzedać ochroniarzom
te tereny. Mieszkańcy boją się
o to, że wprowadzenie obszaru chronionego sprawi, że nie
będą mogli przeprowadzać na
swoich terenach inwestycji
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i stracą także na rolnictwie,
które jest ich głównym źródłem
utrzymania. – Dzisiaj mówią
o gęsiach, a potem wprowadzą kolejne ograniczenia –
grzmieli mieszkańcy. – To koniec intensywnego rolnictwa.
My będziemy zdesperowani
i możecie spodziewać się różnych działań z naszej strony
– mówił Ireneusz Znyk, dodając, że w grę mogą wejść różne
akcje protestacyjne, włącznie
z blokowaniem dróg biegnących przez Zduny.
Zdaniem
Langowskiego,
Natura 2000 wcale nie wyklucza powstawania na terenach
objętych ochroną różnego rodzaju przedsięwzięć. – Zabrania się podejmować działań negatywnie wpływających
na środowisko. Każda sprawa
jest rozstrzygana indywidualnie. Nie ma np. odgórnego
zakazu stawiania oczyszczalni. Musi być jednak tak postawiona, żeby jak najmniej szkodzić – tłumaczył Langowski.
To jednak powoduje, że każde
przedsięwzięcie na tym terenie
musiałoby uzyskać ocenę oddziaływania na środowisko, co
jest kosztowne i pracochłonne.
To samo tyczy się inwestycji,
która nie leży w samym obszarze chronionym, ale w jego pobliżu.
Zdaniem wójta Jarosława
Kwiatkowskiego, w praktyce
może to oznaczać, że rolnik nic
nie postawi na swojej ziemi. To

Złaków Kościelny. Wiosenne rozlewiska na miejscowych łąkach.

– Nie będę słuchał
tych bzdur, bo ich
argumenty nie są
dla mnie żadnymi
argumentami. Z nami
się nie dyskutuje – czy
chcemy Naturę, ale
narzuca się nam ją
z góry –
przewodniczący Rady
Gminy Zbigniew
Bończak.

ANDRZEJ LANGOWSKI,
Wydział Wyznaczania
i Zarządzania Obszarami
Natura 2000
w Departamencie Natura 2000
Generalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska w Warszawie
Każdy człowiek – nieważne,
czy jest to rolnik, czy ktoś inny
– jest tak skonstruowany, że
jak ktoś przychodzi
i przedstawia jakiś nowy
system, a takim jest Natura
2000, to z reguły mu to się
nie podoba. Nieważne, czy
jest to sposób pieczenia
chleba, czy wprowadzanie
Natury. Ci ludzie od lat tak
samo użytkują te tereny, mają
wiedzę na ich temat
z dziada-pradziada i odbierają
to w ten sposób, że ktoś im
chce zabrać ich własność,
że ktoś wchodzi na ich teren
i chce tam rządzić. I to jest
normalne zachowanie. Widać
też, że nam nie ufają, że boją
się, że teraz mówimy to,
a potem zostaną
wprowadzone zupełnie inne
przepisy.
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My chcemy jednak zaprosić
tych ludzi do współpracy,
żeby razem z nami
współtworzyli Naturę 2000,
bo to, że ona powstanie,
jest już przesądzone.
Ja brałem udział w
opracowaniu planów
zarządzania tymi obszarami
w około 50 różnych
miejscach i praktycznie
zawsze natrafiałem na opór.
Potem, gdy już zaczęliśmy
tworzyć wspólny plan
gospodarowania obszarem,
gdzie ludzie mieli już wpływ
na to, co się dzieje na tych
obszarach aktywnie włączali
się w planowanie obszaru
chronionego. Zobaczymy,
jak będzie tutaj. Ludzie
przemyślą pewne sprawy
i mam nadzieję, że dojdziemy
do porozumienia.

jest tak szeroki zakres, że każdy
może go interpretować tak czy
tak – mówił.
– Potem okaże się, ze nic nie
możemy zrobić na naszych terenach, bo jest negatywny wpływ
na środowisko, że nie będziemy
mogli wchodzić na pola, bo tam
akurat będą ptaki – wtórowali
mu mieszkańcy.
Klamka zapadła?
– Ja nie przyjechałem tu państwa przekonać, ale szukać rozwiązań. Proszę wszystko opisać
i przesłać do nas – odpowiadał
Langowski. Zdaniem przedstawicieli GDOŚ i Biura Urządzania Lasu, decyzja o tej lokalizacji już zapadła. – Jak Unia
otrzymała informacje, że jest
tu taki obszar i są tam ptaki, to
tak naprawdę jest już pozamiatane – mówił bez ogródek Maciej Szczygielski z Biura Urządzania Lasu.
Zdaniem
Langowskiego,
osoby, których ziemie znalazłyby się w Naturze, mogą z tego
skorzystać, gdyż mogą się włączyć w prace nad opracowa-

JAROSŁAW KWIATKOWSKI, wójt gminy Zduny
Oburza mnie fakt, że ktoś
zgłasza nasze tereny bez
naszej wiedzy i naszego
zdania na ten temat,
a spotkania nie robi się po
to, żeby zapytać nas, czy
chcemy być w Naturze
2000, tylko po to, żeby
dyskutować nad planem
zagospodarowania tego
obszaru.
My nie chcemy dyskutować
nad granicami tego
obszaru, my po prostu nie
chcemy Natury na naszych
terenach. Skoro te gęsi
przylatują, to znaczy, że nikt
z nimi nie walczy i nie ma
konieczności ustawiania tu
barier ochronnych. Zanim
niem planu zadań ochronnych
dla obszaru Natura 2000 (tzw.
PZO). Mogą liczyć na dopłaty
rolno-środowiskowe, które –
w zależności od pakietu – mogą
wynieść do 1.500 zł za hektar

Kuba Milczarek opowiada o projekcie Natura 2000.

nie pojawili się tu urzędnicy,
te gęsi przecież przylatywały.
My wierzymy, mimo głosów,
że klamka już zapadła, że
ten obszar tu nie powstanie.
Będziemy wysyłać listy
z prośbą
o pomoc do Izb Rolnych i do
Urzędu Marszałkowskiego,
a opinia Rady Gminy na ten
temat z pewnością będzie
negatywna.
Minusów jest sporo:
ograniczenia dla rolników,
niemożność postawienia
elektrowni wiatrowych, na
które liczyliśmy, czy fakt,
że do każdej inwestycji
trzeba będzie robić decyzję
środowiskową, co jest

kosztowne i pracochłonne.
W ramach Natury są także
dążenia do utrzymywania
środowisk wodnych, co
będzie oznaczało straty
dla rolników, gdyż oni chcą
zbierać plony z łąk 3 czy
4 razy, a nie raz, bo w inne
miesiące będzie tam mokro
lub nie będzie można wejść,
bo będzie okres lęgowy.
Plusów natomiast tutaj nie
widzę.

łąki półnaturalnej łąki świeżej
lub półnaturalnej łąki wilgotnej. Na obszarach Natura 2000
można również korzystać z innych pakietów programu rolnośrodowiskowego PROW, dla łąk
dwukośnych itd. – Na tych terenach można próbować stworzyć
strategię rozwoju opartą o turystykę. Można robić ścieżki ekologiczne, wiaty widokowe czy
spróbować zrobić jakiś produkt
lokalny – dodawał Kuba Milczarek.
Te argumenty nie przekonywały rolników, którzy nie
chcą Natury 2000. – My chcemy uprawiać ziemię, kosić
łąki 3, 4 razy w roku, a nie 1
czy 2, bo albo będzie mokro,
albo będą jakieś inne zakazy
– mówił jeden z rolników.
Koniec spotkania przyniósł
jednak pierwsze zmiany w projekcie. – Na prośbę mieszkańców wykreślimy z planu propozycji obszaru tereny, na których
znajdują się zabudowania oraz

grunty rolne. W granicach obszaru zostaną tylko łąki – zaznacza Langowski. O wycofaniu się
z projektu nie zamierza myśleć.
A rolnicy nie zamierzają się na
to zgodzić. Na wiosnę może
być gorąco. 

My będziemy
zdesperowani
i możecie spodziewać
się różnych działań
z naszej strony.
W grę mogą wejść
różne akcje
protestacyjne, włącznie
z blokowaniem dróg
biegnących
przez Zduny.
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Aktualności
Łowicz | ZHP szuka sponsorów

By harcerze byli
bezpieczni w lesie

RZUT OKIEM | SANEPID O SKUTKACH PALENIA

Łowicki hufiec Związku Harcerstwa Polskiego chce zaszczepić przed wiosną
około 200 druhen i druhów szczepionkami na odkleszczowe zapalenie
mózgu roznoszone przez kleszcze. Tylu rodziców harcerzy zadeklarowało
zgodę na zaszczepienie swoich dzieci.
Hufiec obecnie szuka jednak
sponsora, który wspomógłby
akcję. Chodzi o obniżenie kosztów, a te, mimo porozumienia
z jedną z firm farmaceutycznych,
są dość wysokie. Za jedną
szczepionkę trzeba zapłacić
ok. 90 zł, a na nią składają się
3 dawki.
Pomysł zrodził się w czasie jednego ze szkoleń dla instruktorów przeprowadzonego przez łódzką Chorągiew
ZHP. Była na nim mowa
o zagrożeniach, które czyhają na młodzież w czasie
częstych u harcerzy wyjść
do lasu, biwaków i obozów
w okresie letnim. Zastępca komendanta łowickiego hufca
REKLAMA

ZHP hm. Michał Kordecki powiedział nam, że w przypadku
łowickiego hufca nie odnotowano przypadku, by ugryzienie
kleszcza spowodowało boreliozę czy odkleszczowe zapalenie
mózgu. Niemniej fakt, że ok.
15 procent kleszczy potrafi wywołać takie choroby, sprawia,
że jest o co się martwić.
Tym bardziej że harcerze
praktycznie na każdym obozie są narażeni na ugryzienie
przez tego owada. Na letnich
obozach ugryzionych jest zazwyczaj kilka osób.
Na spotkaniu instruktorzy mieli okazję porozmawiać
z przedstawicielem jednej z
firm zajmujących się produkcją

szczepionek na odkleszczowe
zapalenie mózgu, później przez
dyskusję Chorągiew podjęła decyzję o próbie zaszczepienia
młodzieży. Jak mówi Kordecki,
firma miała dać znaczny upust
na szczepionkę, ale gdy się okazało, że część hufców z tego
zrezygnowała, zmniejszył się
też oferowany upust.
W Łowiczu hufiec zorganizował spotkanie dla rodziców, na
którym wyjaśniono, o co chodzi, po czym zbierano deklaracje. Zdecydowana większość
zgodziła się na szczepienie.
Problem stanowi cena.
Nie wszystkich stać na zakup szczepionki. Dlatego hufiec szuka sponsora, który
wsparłby inicjatywę. Kordecki mówi, że chciałby doprowadzić do obniżenia ceny do
poziomu nie wyższego niż 50
zł. Jeśli się uda, to chciałby w
styczniu rozpocząć szczepienia. Szczepionka składa się
z trzech dawek, osoba, która je
przyjmie może się czuć bezpiecznie przez następne 3 lata.
Potem musi powtórzyć szczepienie. Wówczas staje się odporna na kolejnych 5 lat.  tb
REKLAMA

Cykl pogadanek o skutkach zdrowotnych palenia tytoniu oraz pogadanki pod hasłem
„Dopalacze = wypalacze” rozpoczęła Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łowiczu. Pierwsze pogadanki
odbyły się 8 grudnia w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Kiernozi. Szkoły zainteresowane pogadankami
mogą zgłaszać się do Sanepidu. mak

Łowicz | Finał orkiestry też u nas

200 kwestujących w finale
XIX finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej
Pomocy w Łowiczu
9 stycznia odbędzie
bez koncertu na Starym
Rynku.
Będzie za to całodniowa
kwesta, nocny maraton filmowy
i koncert w klubie Pracownia.
Nad organizacją finały czuwa w
Łowiczu, tak jak i w poprzednich latach, łowicki Hufiec
Związku Harcerstwa Polskiego.
Jego komendantka hm Katarzyna Kordecka powiedziała nam,

że hufiec dostał 200 deklaracji
uprawniających do otrzymania
identyfikatora WOŚP i wzięcia
udziału w finale. Już na tę chwilę jednak chętnych jest więcej
i kolejni nie są poszukiwani.
Sztab łowickiej orkiestry będzie się mieścił w siedzibie hufca przy ul. Mostowej 3. W ciągu trwania finału w łowickim
kinie Fenix odbędzie się nocny
maraton filmowy, aktualnie organizatorzy ustalają program.
W Ośrodku Sportu i Rekreacji
odbędzie się turniej tenisa stołowego.
Nie będzie natomiast koncertu na Starym Rynku. Or-

ganizatorzy, zapytani przez
nas dlaczego, odpowiedzieli,
że m.in. ze względu na wybory samorządowe – trudno było
się ich w okresie porozumieć
z ratuszem w sprawie współorganizowania imprezy. Inne
czynniki to mróz, który, gdy
koncerty się odbywały, wpływał negatywnie na liczbę osób
uczestniczących w koncercie.
Przypomnijmy, że tegoroczny dochód z WOŚP ma zostać
przekazany na zakup sprzętu
m.in. dla oddziałów szpitalnych zajmujących się chorobami urologicznymi i nefrologicznymi dzieci. 
tb
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Łowicz | Ortografia pięta achillesową uczniów

Mistrza nie
wyłoniono

Prawie wszystkie szkoły ponadgminazjalne z powiatu łowickiego
wystawiły swoich przedstawicieli do IX Powiatowego Konkursu
Ortograficznego, żaden z nich jednak nie zdobył tytułu Mistrza Ortografii
W zmaganiach ortograficznych wzięło udział 29 uczniów.
Każda ze szkół przeprowadziła wcześniej w swojej placówce eliminacje, które wyłoniły najlepszych uczniów. Wśród
kandydatów do tytułu mistrza
zabrakło jedynie przedstawicieli Pijarskiego LO. – W dniu
konkursu w liceum było święto
szkoły – tłumaczy ten fakt dyrektor Przemysław Jabłoński.
Uczestnicy konkursy napisali
dyktando 26 listopada w I LO,
a na początku grudnia odbyło
się wręczenie nagród. – Tekst

dyktanda był trudny, zawartych
w nim było wiele pułapek ortograficznych i interpunkcyjnych
– mówi dyrektor Elżbieta Skoneczna. Uczniowie zmagali się
w tym roku z filozofią Tadeusza Kotarbińskiego. Dyktando było oparte na fragmencie
jego
wypowiedzi
o młodości. Tekst dyktanda
wymyślali nauczyciele z I LO
w Łowiczu. Elżbieta Skoneczna
podkreśla, że tego typu testy są
formą sprawdzenia się uczniów.
– W dzisiejszych czasach młodzi ludzie coraz mniej czyta-

ją, postępuje komputeryzacja
i może być coraz gorzej z ortografią, dlatego warto organizować tego typu konkursy – dodaje.
Komisja sprawdzająca dyktanda nie stwierdziła żadnej
pracy napisanej bezbłędnie.
W związku z tym tytułu „Mistrz
Ortografii 2010” nie przyznano. Komisja zdecydowała jednak wyróżnić uczniów, którzy
popełnili niewielką liczbę błędów interpunkcyjnych i jeden
błąd ortograficzny II stopnia.
Wyróżnienie I stopnia otrzyma-

Izabela Pawluk ze starostwa wręcza nagrody wyróżnionym w konkursie ortograficznym.

ła Samanta Staniaszek z I LO
w Łowiczu, a wyróżnienia
II stopnia otrzymały: Sylwia
Więcek, Daria Trafalska, Anna
Guzek, Izabela Brzozowska –
z tej samej szkoły. Wyróżnieni
uczestnicy zostali nagrodzeni
albumami książkowymi i pamiątkowymi dyplomami. Fun-

Łowicz | Fotografia jest ich pasją

Inspirująca przyroda

Oliwia Królak. W tle fotografia, która zwyciężyła w szkolnym konkursie.

Na początku grudnia w I LO
im. Józefa Chełmońskiego uroczyście podsumowano Szkolny Konkurs Fotograficzny pt.
„Piękno Przyrody Regionu Łowickiego”.
Konkurs został ogłoszony pod koniec ubiegłego roku
szkolnego, kontynuowany był
w tym roku szkolnym. Został
on zorganizowany po raz pierwszy, ale dyrektor I LO Elżbieta
Skoneczna powiedziała nam, że
nie ostatni, ponieważ spotkał się
z ogromnym zainteresowaniem
uczniów.

Szkolna Komisja Konkursowa w postanowiła przyznać autorom prac 3 nagrody. Pierwsze
miejsce zajęła Oliwia Królak
z kl. Ie za pracę pt. „Perełki natury”. Zdjęcie wykonane
przez Oliwię przedstawia kropelki rosy na liściach trawy. –
Zdjęcie zrobiłam o szóstej rano
w okolicy Bzury – powiedziała w rozmowie z nami zwyciężczyni konkursu. Oliwia
interesuje się fotografią od półtora roku. Wtedy też za własne oszczędności zakupiła swoją pierwszą półprofesjonalną,

datorem nagród było Starostwo
Powiatowe w Łowiczu.
Dyrektor I LO powiedziała nam, że planuje na X edycję
konkursu zaprosić władze lokalne, burmistrza, przedstawicieli różnych instytucji i firm
działających na terenie powiatu
łowickiego, by tym razem oni

też zmierzyli się w teście ortograficznym. Poza tym w następnym roku mają zostać zaprezentowani wszyscy uczniowie,
którzy do tej pory zdobyli tytuł
mistrza. Zostaną również podane do publicznej wiadomości
wszystkie teksty dotychczasowych dyktand. 
am

póki co, lustrzankę. Jak mówi,
uwielbia robić zdjęcia, ponieważ tylko na nich można zatrzymać magiczne chwile.
W przyszłości chciałaby założyć własne studio. – Nie lubię
obrabiać zdjęć, jest to oszustwo,
czasem tylko zmienię kontrast,
ale na pewno nie przerabiam
całego zdjęcia – mówi Oliwia.
Drugie miejsce zajęła Ada
Juraś z kl. Ie za „Piękno w brzydocie”. Fotografia przez nią
wykonana przedstawia zgniłe
jabłko na drzewie. Trzecie natomiast Paulina Haczykowska
kl. z Ib za fotografię „Jesteśmy
z Łowicza. Jesteśmy cudni!”,
czyli zdjęcie małych łowiczaków w tradycyjnych strojach ludowych.

Przyznano
również
12 wyróżnień, które otrzymali: Amanda Skrabucha, kl. Ia,
Monika Muras, kl. Ia, Wiktor Karski, kl. Ia, Damian Bolimowski, kl. Ib, Katarzyna
Kowalczyk, kl. Ie, Anna Śliwińska, kl. Ic, Kinga Kosiorek, kl. Ic, Paulina Brzozowska, kl. Ie, Weronika Muras,
kl. Ie, Agnieszka Siekiera, kl.
IIc, Martyna Czapnik, kl. IIIf,
Wiktor Smela, kl. IIc.
Nagrody książkowe dla zwycięzców ufundował Wydział
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.Wyróżnione
zdjęcia zostały wystawione na
szkolnym korytarzu, by inni
uczniowie ze szkoły mogli podziwiać talent kolegów.  am

REKLAMA

Mecz Ligi Mistrzów w siatkówce. Uczniowie z Gimnazjum nr 2 mogli na żywo kibicować Skrze Bełchatów.

Łowicz | Uczniowie na meczu Ligi Mistrzów

Gimnazjaliści z „Dwójki”
dopingowali Skrę Bełchatów
Dawkę
niezapomnianych
przeżyć i emocji sportowych
otrzymali członkowie Szkolnego Klubu Kibica z Gimnazjum nr 2 w Łowiczu podczas wyjazdu 8 grudnia na
mecz Ligi Mistrzów w piłce siatkowej do Łodzi, gdzie
Skra Bełchatów podejmowała
niemiecki VfB Friedrichshafen. Grupa 62 uczniów wraz

z nauczycielami i rodzicami
wyjechała do Łodzi dwoma
autokarami. Jak sami twierdzą, pierwszym mocnym wrażeniem tego dnia był widok
hali Atlas Arena – jednej z
najnowocześniejszych i największych hal sportowo-widowiskowych w Polsce. Potem
przyszedł czas na gorący doping, sportowe emocje i okla-

skiwanie mistrza kraju, który
pokonał niemiecką ekipę bez
straty seta.
Szkolny Klub Kibica, założony przez Piotra Mikina, ma
za zadanie uczestniczyć w wydarzeniach sportowych, uczyć
kultury dopingowania, promować zasady fair play. A wyjazd
na mecz był jednym z elementów działania koła. 
td
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Łowicz | Przedświąteczne handlowanie na targowisku

Na targu pachnie choinką
W piątek, 17 grudnia, na łowickim targu na dobre rozpoczęło się przedświąteczne zamieszanie, które potrwa
do południa 24 grudnia. Oprócz
choinek, w których jest ogromny wybór, można zakupić jemiołę, ozdoby a nawet wigilijnego karpia ze stawów
hodowlanych w Łyszkowicach.
Choinki to przede wszystkim
świerk zwyczajny, srebrzysty
i jodła, pochodzące z plantacji w podłowickich miejscowościach. Oprócz możliwości
zakupienia wyciętego drzewka

na miejscu, z większością sprzedających można się umówić na
wizytę na plantacji, gdzie można wybrać rosnące jeszcze choinki. Ta forma sprzedaży jest,
jak usłyszeliśmy od jednego
z handlujących, dość popularna. Kupujący ma wówczas pewność, kiedy drzewko zostało
wycięte. Oprócz tego ma lepszą
możliwość dokonania wyboru.
Świerki można kupić za cenę
zależną od wysokości i kształtu
– od 20 zł do ponad 100. Średniej wysokości drzewko to koszt
ok. 40 – 50 zł. Targowica ma

jednak to do siebie, że ze sprzedającymi można się targować.
Jak usłyszeliśmy od jednego
z nich, większość z drzewek jakie posiadali, została już sprzedana do odbiorców hurtowych,
którzy brali je po kilka tysięcy.
Jemioły również nie brakuje, można kupić pojedyncze gałązki i całe kiście.
Ceny wahają się od złotówki do około 20 zł za dużą kulę
z fragmentem gałęzi. Jak powiedział nam Wiktor Bożęcki
z Czyżewa, najdroższe kule
kosztują po 50 zł i są z frag-

mentem gałęzi drzew iglastych.
Ale takie kule to rzadkość, jemu
w tym roku się nie przytrafiły.
W ozdobach choinkowych
jest ogromny wybór, można
kupić łańcuchy, bombki, jak
i światła. Na niektórych można
było nieźle zarobić. Na Allegro.
pl były np. dostępne łańcuchy
w cenie 2 zł, na targu zaś kosztowały kilkanaście. Pojawiły się
też ręcznie wykonywane stroiki świąteczne na stół. Te można nabyć, płacąc od kilkunastu
do ponad 50 zł. Cena zależy od
wielkości.

W piątek, 17 grudnia nie brakowało chętnych na żywego
świątecznego karpia. W jednej
z alejek oferowano ryby z hodowli Gospodarstwa Rybackiego w Łyszkowicach. Zainteresowanie było bardzo duże, ceny
także przystępne. Ci, którzy
nie chcieli w domu bawić się
w przygotowywanie karpia,

mogli u sprzedających zamówić zabicie i oczyszczenie ryby.
Mróz i śnieg wypędziły za to
z targu sprzedających warzywa
i owoce. Kilku jednak wzięło
czynniki zewnętrzne na sposób
i prowadzi sprzedaż z zabudowanych szklanymi witrynami
ładowni samochodów dostawczych. tb

Sporo osób szuka zabawek na prezenty na targu, licząc, że zakupy
będą tańsze niż w sklepie.

Kupując choinkę na targu można liczyć także na przycięcie pania.

Choć zimno, to ten towar czeka na klienta.

W choinkach wszystko jest ważne. Szerokość, rozkład gałęzi oraz czubek, na którym zawiśnie gwiazda.

Gdy już udało się wybrać choinkę trzeba ją zapakować, najlepiej w siatkę by nie s

Sprzedawcy warzyw przykrywają je kocami, by nie dopuścić do zmarźnięcia.
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Dla wielu osób książka to najlepszy gwiazdkowy prezent. Na targu można liczyć na promocję.

Nie słabnie zainteresowanie jemiołą. Na targu można ją kupić za 2 - 3 zł.

Śledzie i inne ryby można na targu kupić w jednym
z objazdowych stoisk.

sprawiała problemu w czasie transportu.

Handlujący warzywami z samochodów sprzedają je z zakrytych
prowizorycznie naczep.

22 grudnia 2010

Jemioła jest jednym z najpopularniejszych elementów
wystroju wnętrz w okresie świąt.

Może karpia z Łyszkowic? Wiele osób kupowało smaczną
rodzimą rybę.
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Z sali sądowej
Sąd Okręgowy w Łodzi | Sprawy Stanisława S.

Odroczenie rozprawy
z powodu grypy żołądkowej
Kolejny raz odroczony został proces, w którym Stanisław S. z Łowicza – były radny
i kandydat na burmistrza – oskarżony jest o to, że w 2003 roku, w celu osiągnięcia
korzyści majątkowej doprowadził małżeństwo M. do niekorzystnego rozporządzenia
własnym mieniem na łączną kwotę 336.380 zł.
Mówiąc językiem zrozumiałym nie tylko dla sędziów i osób
znających akta sprawy: Stanisław S. wyłudził od małżeństwa
M. działkę w sąsiedztwie Lasku
Miejskiego w Łowiczu, przy ulicy Podleśnej o wartości prawie
290 tys. złotych oraz łódź motorową typu BALT 660 o wartości około 50 tys. złotych. Ponadto miał wyłudzić od małżeństwa
M. kolejne 20 tysięcy złotych,
twierdząc, niezgodnie z prawdą, jakoby wręczył tę kwotę burmistrzowi Łowicza w zamian
za odstąpienie urzędu od prawa pierwokupu tej działki przez
miasto, czym była obarczona.
Ponadto prokuratura zarzuca
oskarżonemu, że razem z małżeństwem M. wyłudził poświadczenie nieprawdy w aktach notarialnych dotyczących sprzedaży
działki. W tym samym akcie

oskarżenia prokuratura zarzucała Stanisławowi S. groźby karalne kierowane do Rafała M., syna
Adama i Marii M.
Tym razem w Sądzie Okręgowym w Łodzi, który ponownie rozpatruje sprawę, nie stawił się oskarżony Stanisław S.
oraz dwaj świadkowie. Z informacji przekazanej przez adwokata oskarżonego wynikało,
że oskarżony tego dnia wezwał
pogotowie w związku z nagłym atakiem grypy jelitowej,
na co ma złożyć dokumenty usprawiedliwiające jego nieobecność. Sąd postanowił więc
kolejny raz odroczyć rozprawę,
tym razem do 28 grudnia oraz
wezwać oskarżonego do złożenia zaświadczenia wystawionego przez lekarza sądowego,
usprawiedliwiającego jego nieobecność. Ponadto sąd nakazał

dostarczyć jednemu ze świadków, który już wcześniej nie stawiał się na rozprawach, wezwanie na pośrednictwem policji.
Należy dodać, że jeden wyrok w tej sprawie – 4 lat więzienia – zapadł już przed łowickim
sądem w kwietniu 2007 roku.
Nie był prawomocny i oskarżonemu przysługiwała od niego
apelacja, z czego skorzystał. Sąd
apelacyjny uznał, że jest ona zasadna m.in. z tego względu, że
w aktach sprawy nie było wyceny wyłudzonej przez Stanisława
S. działki wykonanej przez biegłego sądowego. Wyrok zawierał błąd co do daty wyłudzenia
działki. Dlatego też sprawa została skierowana do ponownego
rozpatrzenia. Z uwagi na zmiany
w przepisach trafiła jednak nie
do łowickiego sądu, ale do Sądu
Okręgowego w Łodzi. 
mak

Dąbkowice | Sprawa postrzelenia z wiatrówki

Rozprawa odroczona,
bo zabrakło biegłych
Na rozprawę w łowickim
Sądzie Rejonowym 6 grudnia
w sprawie postrzelenia z wiatrówki Filipa W. przez Jana
G. na terenie wsi Dąbkowice
w marcu tego roku nadal nie
stawili się dwaj biegli psychiatrzy. Dlatego sędzia Adam Komorowski wyznaczył kolejny
termin rozprawy na 10 stycznia.

– Ze względu na to, że biegli nie uzasadnili powodu, dlaczego nie pojawili się na sali
rozpraw, sąd postanawia nałożyć na nich karę w wysokości
500 zł – powiedział sędzia Komorowski.
Przypomnijmy, że biegli
psychiatrzy mieli zostać przesłuchani na wniosek sądu, bowiem zdaniem sędziego ich

opinia jest dla niego niezrozumiała. Biegli psychiatrzy
w swojej pisemnej ocenie sytuacji stwierdzili m.in., że jeżeli
oskarżony Jan G. groził wcześniej chłopcom, to w momencie strzelania z wiatrówki był
poczytalny. Ale jeżeli takich
gróźb nie było, to w momencie
czynu Jan G. był niepoczytalny. 
jr

Łowicz | Sąd Rejonowy

Kolejne odroczenie rozprawy
!0 grudnia po raz kolejny
została odroczona rozprawa
przeciw Stanisławowi B.,
Władysławowi B.,
i Kazimierzowi Ł.
Zostali oni oskarżeni o wyłudzenie od strażaków ochotników pieniędzy w zamian za
pomoc w uzyskaniu dotacji dla
jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrownikach,
Bełchowie, Jeziorku i Wiciu na

zakup samochodów i modernizację strażnic. Zaplanowana
rozprawa nie odbyła się, ponieważ obrońca oskarżonych Stanisława B. i Władysława B., przebywał w tym czasie na urlopie,
a oskarżeni nie zgodzili się na
prowadzenie przesłuchania bez
niego.
Na rozprawie nie stawił się
również Kazimierz Ł., ale
wysłał on wcześniej pismo
do sądu, w którym stwierdził, że pod jego nieobecność

rozprawa może być prowadzona, gdyż ustanowił swojego substytuta. Sąd postanowił
odroczyć rozprawę również
ze względu na niepełny materiał dowodowy. Do tej pory nie
otrzymano odpowiedzi na pismo, które zostało skierowane
do straży pożarnej na szczeblu
wojewódzkim, a miało pomóc
przy porównaniu wyciągów
bankowych kont. Kolejna rozprawa została zaplanowana na
22 lutego 2011 r. 
am

SALON Fryzjerski

HURTOWNIA
KOSMO-TAR

REKLAMA

TACHOGRAFY

CYFROWE I ANALOGOWE
 legalizacja
 zczytywanie kart i tachografów cyfrowych

Popów 16a
tel. 46 830-32-97

kom. 602-392-512
669-996-216
JESIENNA PROMOCJA

NA CI¥GNIKI

NEW HOLLAND
TD5030
 82 KM
 ju¿ od
90 tys. z³ netto

T6030 DELTA
 117 KM
 skrzynia
16x16
 6 cylindrów
 ju¿ od 168 tys. z³ netto

NISKIE CENY!!!
Już teraz zapytaj
o szczegóły!!!
Woźniaków 19a, 99-300 Kutno
(przy trasie A2 Warszawa-Poznań)

Tel./fax 24 355-78-50
e-mail: agrohandel@o2.pl
www.agrohandel.kutno.pl

POŚCIEL
SZLAFROKI
SZYCIE FIRAN
USŁUGI KRAWIECKIE

Wygoda 64, tel. 602-726-095
tel./fax 46/838-92-54
e-mail: wlasnystyl@op.pl

ZATRUDNIĘ
DO PRACY W OCHRONIE
pracowników z licencją i bez

PRACA OD ZARAZ !!!
Praca w okolicach:
 Sochaczewa  Błonia
 Teresina
Wysokie stawki godzinowe!

Kontakt : 667-676-299

TAXI

7 osobowe
Głowno

603-091-688
781-549-928

ARMII KRAJOWEJ 51
Zapisy sylwestrowe
studniówkowe
bogata oferta promocyjna

Łowicz
Krakowska 1
tel. 46 837 39 35

SPRZEDAŻ:

ekogroszek luz-workowany,
materiały budowlane,
węgiel.

Tel. 46 837-39-83
664-920-342
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Muzyczne Poranki
wystartują
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RZUT OKIEM | KAWIARENKĘ ODWIEDZIĆ CZAS…
Smaczne naleśniki, gofry,
pierogi, frytki, kawa, herbata
czy zimne napoje? Od początku
grudnia w piwnicach głównego
budynku ZSP Nr 2 na Blichu
działa kawiarenka szkolna.
Stworzył ją Adam Olejniczak, który
zainwestował pieniądze
w wyremontowanie pomieszczeń,
które dotychczas nie były
zagospodarowane, wyposażył
je i rozpoczął działalność
gastronomiczną. Mała restauracja
o niezwykłym wnętrzu przyciąga
wielu uczniów i pracowników
szkoły. Jest ona bardzo potrzebna,
bo w pobliżu szkoły nie ma
sklepów czy jadłodajni. tb

Gmina Bielawy | Czy będą zmiany?

Wybory sołtysów na przełomie
lutego i marca
Na przełomie lutego i marca
przyszłego roku zostaną przeprowadzone wybory na sołtysów i do rad sołeckich na terenie gminy Bielawy.
Mieszkańcy będę wtedy wybierali sołtysa i 3 członków
REKLAMA

rady. – Pewnie już w styczniu
zaczną się zebrania, które zakończą się w marcu. Główny nacisk kładziemy jednak
na luty i marzec. To jest
39 sołectw, więc potrzeba czasu na takie wybory – mówi

wójt gminy Bielawy Sylwester
Kubiński.
Zarządzenie co do wyborów
zostało podjęte przez radnych
gminy Bielawy podczas ostatniej sesji Rady Gminy w środę
15 grudnia. 
td

Radni poprzedniej kadencji mieli mniejsze diety. Obecni radni dostali podwyżkę w wysokości 13 zł za każde
posiedzenie i sesję.

Gmina Bielawy | Projekt budżetu gminy na 2011 rok

Radni byli jednogłośni
Projekt budżetu na
przyszły rok został
jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowany przez
radnych gminy Bielawy
podczas sesji Rady
Gminy 15 grudnia.
– To jest prowizorium budżetowe przyjmowane przez radnych do zatwierdzenia. Na tym
projekcie radni będą pracować
najpóźniej do końca stycznia
przyszłego roku – mówi Krystyna Czekaj z obsługi Rady
Gminy.
– To trochę jednostronny budżet, w którym przede wszystkim postawimy na budowę i remonty dróg w rejonie Piasków
Bankowych, z uwagi na plany
związane z budową w tym rejonie zakładu zagospodarowania odpadów – mówi wójt gminy Bielawy Sylwester Kubiński.
– Będziemy starali się jednak
pozyskać większe pieniądze
ze środków niż te zapisane
w tej chwili w budżecie, stąd będą
z pewnością zmiany w tym budżecie. Będziemy także chcieli rozszerzyć naszą współpracę
ze Związkiem Międzygminnym
Bzura, odpowiedzialnym za budowę wspomnianego zakładu,
w taki sposób, żeby zyskała na
tym nasza gmina – dodaje Kubiński.

Wydatki przyszłorocznego
budżetu mają wynieść ponad
15 mln, z czego ponad 2,5 mln
zostanie przeznaczonych na inwestycje. Planowany dochód
gminy to nieco ponad 12 mln
880 tys. zł. Niecałe 7 mln to
subwencje ogólne z budżetu
państwa, z czego ponad 4 mln
to subwencja oświatowa.
W zakresie wydatków zaplanowano 15.131.562 zł. W ramach
zadań inwestycyjnych planuje się
opracowanie I etapu dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej, czyli wymianę
istniejącej sieci z azbestu w Trabach, Wojewodzy, Gaju i Sobocie. Koszt opracowania tej dokumentacji ma wynieść 50 tys. zł.
W planach są także remonty budynków stacji wodociągowych
w Oszkowicach i Trabach
za 15 tys. zł.
W zakresie budowy, modernizacji i utrzymania dróg planowana jest przebudowa drogi
od Oszkowic do Starych Piasków o długości blisko 4 kilometrów za kwotę ponad 562 tys.
zł, drogi z Woli Gosławskiej do
Oszkowic na odcinku około kilometra za 150 tys. zł, 1,5-kilometrowego odcinka drogi z Jasionnej do Piasków Bankowych
za 280 tys. zł, a także modernizacja drogi dojazdowej do gruntów
rolnych w Piaskach Bankowych,
na około 1,5-kilometrowym odcinku za 300 tys. zł.

Za nieco ponad 6 tys. zł
ma zostać także wykonany
chodnik wzdłuż drogi w Przezwiskach, za podobne pieniądze planuje się utwardzenie
pobocza i utworzenie ścieżki
rowerowej w Psarach oraz modernizację drogi w Waliszewie
Dworskim. Nieco ponad 11 tys.
zł jest planowane na położenie
chodnika przy drodze osiedlowej w Walewicach, a nieco ponad 6 tys. zł na modernizację
drogi gruntowej w Sobockiej
Wsi. Na te cele ma być przeznaczone ponad 120 tys. zł.
Cześć z tych inwestycji będzie
finansowana w ramach funduszy sołeckich.
Gmina planuje także przekazać 30 tys. zł powiatowi łowickiemu na pomoc w remoncie
dróg powiatowych przebiegających przez gminę Bielawy.
Planuje się także przeznaczyć
ponad 11 tys. zł na budowę zintegrowanego systemu e-usług
w ramach programu Wrota Regionu Łódzkiego. Projekt dotyczy informatyzacji w urzędzie
gminy.
W budżecie znalazło się także dofinansowanie na kwotę
15 tys. zł na zakup samochodu
strażackiego dla OSP w Woli
Gosławskiej oraz opracowanie
dokumentacji technicznej za
50 tys. zł na wykonanie oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej w Bielawach.
td

Gmina Bielawy | Wyższe diety radnych i sołtysów

Przewodniczący zarobi 1000 zł
Diety radnych, przewodniczącego rady gminy oraz sołtysów z terenu gminy Bielawy
zostały ustalone podczas ostatniej sesji Rady Gminy Bielawy
15 grudnia.
Radny
gminny
zarobi
120 złotych za każde posiedzenie komisji oraz za każdą sesję. Taka stawka obowiązuje

także wiceprzewodniczącego
rady. Na ryczałt w wysokości
1.000 zł na miesiąc może natomiast liczyć przewodniczący rady. Po 60 zł za udział
w każdej sesji dostaną natomiast sołtysi.
W stosunku do tego, co zarabiali do tej pory, jest to podwyżka w wysokości 13 zł dla

radnego, 10 zł dla sołtysa i blisko 100 zł dla przewodniczącego.
Powyższe kwoty nie podlegają opodatkowaniu. Uchwała określające te stawki została
podjęta przez 15 radnych jednogłośnie i będzie obowiązywać od 1 stycznia przyszłego
roku. 
td
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Kultura
Centrum Edukacji Muzycznej | Dwa koncerty w świątecznym nastroju

Startują muzyczne poranki
Kolejne wydawnictwo
PBP w Łowiczu
zawiera ludową poezję
nagrodzoną w konkursie.

PBP | Księżacka Biblioteczka Regionalna

Łowickie tradycją malowane
28 grudnia o godz. 16.15
w Powiatowej Bibliotece Publicznej przy ul. 3 Maja zapowiada się ciekawe spotkanie
z łowicką tradycją i sztuką ludową. Odbędzie się bowiem
ogłoszenie wyników konkursu
literacko-plastycznego pt. „Łowickie tradycją malowane” oraz
promocja tomiku poezji. Tomik

zatytułowany „Ludowe rymy”
zawierać będzie utwory nagrodzone w tym konkursie, adresowanym do młodzieży szkół
ponadgimnazjalnych oraz dorosłych mieszkańców powiatu łowickiego. PBP w Łowiczu
wydała te wiersze w ramach
swojego cyklu Księżacka Biblioteczka Regionalna.  mwk

Nieborów | GOK proponuje

Zajęcia aerobiku od stycznia
Wraz z początkiem stycznia GOK w Nieborowie uruchamiania stałe zajęcia aerobiku. Dyrektorka ośrodka Izabela
Gać powiedziała nam, że w tej
chwili jest 10 chętnych osób, ale
cały czas prowadzone są zapisy, można zgłosić się osobiście
w GOK lub telefonicznie nr tel.
46 838 56 15.
Miejsce, gdzie będą się odbywać ćwiczenia jest zależne od
ilości osób, które zapiszą się na
zajęcia. Jeśli będzie to powyżej

10 osób, zajęcia będą odbywać
się na sali gimnastycznej ZSP
w Nieborowie, jeśli nie – to odbywać będą się w GOK.
Ćwiczący będą spotykać
się dwa razy w tygodniu, zajęcia mają trwać ponad godzinę. Prawdopodobnie będą płatne, ale wysokość opłaty zależy
od liczby uczestników. Obecnie jeszcze nie zapadła decyzja,
kto je poprowadzi. Dyrektorka
powiedziała nam, że rozmowy
trwają z kilkoma osobami.  tb

Łowicz | Muzeum

Zmiany otwarcia w święta
W okresie świąt Bożego Narodzenia oraz Sylwestra i Nowego Roku nastąpią zmiany
godzin otwarcia muzeum w Łowiczu.
I tak – w Wigilię 24 grudnia
placówka czynna będzie od godziny 10.00 do 14.00. Natomiast

25 i 26 grudnia muzeum będzie
zamknięte. 31 grudnia muzeum
będzie można odwiedzać od godziny 10.00 do 14.00, a 2 stycznia od 10.00 do 16.00. Placówka będzie natomiast zamknięta
w Nowy Rok i 6 stycznia
w Święto Trzech Króli. 
td

9 stycznia w sali barokowej
łowickiego muzeum odbędą się
dwa koncerty kolęd i pastorałek
w wykonaniu uczniów Centrum
Edukacji Muzycznej w Łowiczu. Uczniowie młodsi wystąpią w koncercie, który rozpocznie się o godz. 10.30, starsi będą
grać i śpiewać od godz. 12.00.
W obu koncertach wystąpi łącznie około 70 osób. Wstęp na
występy jest wolny.
Po raz pierwszy ta niepubliczna placówka zmienia godziny koncertów z popołudniowo-wieczornych na poranne,
aby w ten sposób nawiązać do
organizowanych przez Filharmonię Narodową w Warszawie
„Poranków muzycznych”, adresowanych do dzieci i młodzieży zainteresowanych muzyką.
Kierownik Centrum Stefan Staszewski planuje, aby w każdym
roku szkolnym odbywał się
cykl trzech koncertów (3 razy
po 2 koncerty) zagranych przez
uczniów oraz jeden (podwójny)
występ nauczycieli.
W ramach tych zamierzeń
w listopadzie odbyły się „Dni
muzyki baroku”, które trwały
2 dni – pierwszego dnia grali
uczniowie, drugiego nauczyciele. W styczniu dwa wspomniane koncerty zagrają uczniowie.
Okazją do kolejnych 2 koncer-

Koncert Centrum Edukacji Muzycznej. Z lewej: Marta Kosiorek, Wiktor, Stefan i Aleksander Staszewscy.

tów będzie Dzień Kobiet. Z tej
okazji zagrają, podobnie jak
w roku ubiegłym, nauczyciele.
W maju, z okazji Dnia Matki,
planowane są koncerty w wykonaniu uczniów.
Na koncertach organizowanych przez Centrum, Edukacji
Muzycznej na widowni zasiadają najczęściej rodzice występujących dzieci. Nowa forma
koncertów ma poszerzyć od-

Łyszkowice | Przedszkole

Sponsorowany przez Gminny Ośrodek Kultury spektakl
miał odbyć się w sali ośrodka,

się będą wokaliści oraz bardzo młodzi pianiści. Na styczniowym koncercie planowany
jest debiutancki występ przedszkolaków, którzy uczestniczą
w zajęciach umuzykalniających
przygotowujących do nauki gry
na instrumentach. Na zajęciach
dzieci tańczą i śpiewają, ale
w muzeum – ze względu na
specyfikę miejsca – planowany
jest występ wokalny. 
mwk

Nieborów | GOK proponuje

Spóźnialski Pan
Twardowski
Spektakl pod tytułem „Pan
Twardowski”, w wykonaniu
trupy aktorów z Łodzi,
obejrzały 16 grudnia dzieci
z przedszkola
w Łyszkowicach.

biorów muzyki. – Chcemy na
nasze koncerty zaprosić dzieci i młodzież, aby była to forma umuzykalniania, zainteresowania grą na instrumentach,
w której dzieci wystąpią dla
dzieci – mówi Staszewski. Dodać warto, że w Centrum Edukacji Muzycznej dominują
gitarzyści, który podczas koncertów występują solo i w zespołach. Ponadto prezentować

Wyjazd do teatru

ale artyści nie zdołali dotrzeć,
z powodu awarii samochodu, do
Łyszkowic na umówioną wcześniej godzinę. Przedstawienie
rozpoczęło się zamiast o godzinie 11.00, około godziny 13.
Ze względów organizacyjno-obiadowych zostało też przeniesione z sali ośrodka kultury do sali zabasw w budynku
przedszkola.
mak

GOK w Nieborowie zaprasza na organizowany 24 lutego wyjazd do Teatru Komedia w Warszawie na spektakl
pt. Dziewczyny z kalendarza.
Choć termin jest odległy, to już
prowadzone są zapisy i warto się pospieszyć, bo wyjazdy
organizowane przez ośrodek
do teatrów na przedstawienia
teatralne cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. Ośrodek pokrywa koszty dojazdu,
zainteresowani muszą zapłacić

jednak ok. 80 zł za bilet oraz
ubezpieczenie podróży.
Tak było w przypadku ostatniego wyjazdu, który miał miejsce 4 grudnia. Wówczas pełny
autokar pojechał na przedstawienie pt. „Menopauzy szał
czyli zabawa z klimakterium”
w warszawskim teatrze Capitol.
W wyjazdach do teatru
pierwszeństwo mają mieszkańcy gminy Nieborów, ale wśród
nich zdarzają się czasem osoby
np. z Łowicza. 
tb

REKLAMA

SERWIS OPON
BRATOSZEWICE

Najwiêkszy Sk³ad
Opon i Felg

ŁOWICZ Al. SIENKIEWICZA 9

w rejonie
 autoklima
 dystanse
 prostowanie
i malowanie felg
 geometria kół
 śruby  nakrętki
 pierścienie centrujące

www.opony-gaweda.pl
Bratoszewice
ul. £ódzka 28
505-151-701, 505-151-704
(42)719-63-08

Promocja wa¿na do 31.12.2010
szczegó³y w sklepach

www.komfort.pl
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Muzeum w Łowiczu | Rozstrzygnięcie konkursów plastycznych

Szopki i fotografie w hołdzie Chełmońskiemu
Blisko 30 szopek bożonarodzeniowych
wpłynęło na konkurs, którego rozstrzygnięcie
odbyło się w piątek 17 grudnia w łowickim
muzeum. Tego dnia rozstrzygnięto także
konkurs plastyczno-fotograficzny „W hołdzie
Chełmońskiemu”.
Zadaniem
uczestników
pierwszego z konkursów było
wykonanie przestrzennej pracy
plastycznej – szopki bożonarodzeniowej statycznej lub ruchomej. W drugim z konkursów,
przeznaczonym dla uczniów
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, uczestnik mógł
zgłosić jedną pracę inspirowaną twórczością Chełmońskiego,
z takich dziedzin, jak malarstwo, rysunek, grafika, collages
lub fotografia.
Na pierwszy konkurs wpłynęło 29 prac. Szopki były wykonane ze słomy, siana, papieru, materiałów, a figurki bardzo
często z plasteliny. W niektórych szopkach widoczne były
motywy związane z Łowiczem
– z jego folklorem i architektu-

rą. Na drugi z konkursów wpłynęło 21 prac fotograficznych
i plastycznych.
W konkursie na łowicką szopkę bożonarodzeniową
w kategorii szkół podstawowych zwyciężyła Klaudia Kwasek z SP w Popowie, II – Dorota Wiercioch z SP Specjalnej
w Mocarzewie i Sabina Siejka
z SP w Popowie, III – ex aequo
– Dominika Gołaszewska z SP
nr 4 w Łowiczu, Justyna Trzeciak z SP nr 1 w Łowiczu i Martyna Palos z SP w Popowie.
Wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
triumfowała Monika Krużmanowska z internatu SOSW
w Łowiczu. – Robiłam tę szopkę przez 2 dni, a za materiały posłużyły mi papier, resztki

Niektóre szopki zawierały motywy związane z Łowiczem. Jak ta, która otrzymała nagrodę prezesa Koła Przewodników PTTK.

Konkurs na szopkę. Praca Moniki Krużmanowskiej cieszyła się sporym
zainteresowaniem innych konkursowiczów.
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www.hollydent.pl
 Leczenie powikłań
i trudnych przypadków
 Leczenie kanałowe
przy użyciu mikroskopu
 Protetyka
 Implantologia
 Chirurgia
 Ortodoncja
G³owno, ul. Czackiego 2 (obok szpitala)
tel. (42) 710 76 47, tel. kom. 697 107 647
czynne: pn.-pt. 9.00-19.00, sob. 9.00-12.00

g

PRYWATNY

g

abinet stomatolo iczny
MARTA MILCARZ tel. 784-337-922
RADOSŁAW MILCARZ tel. 608-693-813
Łowicz, ul. Bonifraterska 2

Godziny przyjęć: pon. 18-21, wt. nieczynne,
śr., czw., pt. 16-21, sb. po uzgodnieniu telefonicznym

ubrań i słoma. Jestem zadowolona z pierwszego miejsca, tym
bardziej, że zrobienie tej szopki
nie przyszło mi z jakimś wielkim trudem – powiedziała zwyciężczyni. II miejsce zajęła Karolina Górska z Gimnazjum
Specjalnego w Mocarzewie,
III lokatę uzyskała Joanna Kaba
z Internatu SOSW.

Anna Piszczałka z SP nr 1
w Łowiczu otrzymała natomiast
nagrodę specjalną prezesa Koła
Przewodników PTTK w Łowiczu, którą wręczył prezes koła
Jacek Rybus.
W konkursie poświęconym twórczości malarza Józefa Chełmońskiego w kategorii
szkół gimnazjalnych I miejsce

przyznano Paulinie Kołaczyk
z Gimnazjum nr 2 w Łowiczu,
II – Michalinie Mikołajczyk,
także z ‚Dwójki”, a III – Marta Zrazek z gimnazjum pijarskiego. Wśród szkół ponadgimnazjalnych triumfował Adrian
Pietrzak, wyprzedzając Dawida Gabarkiewicza, który zajął II miejsce oraz trzecich ex

aequo Adriana Brzozowskiego
i Michaliny Poniatowskiej. Cała
czwórka to uczniowie ZSP nr 2
w Łowiczu.
Prace laureatów można oglądać w muzealnym holu do połowy stycznia. Wszystkie prace
są natomiast dostępne na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego
i łowickiego muzeum.
td
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Casting do filmu przeprowadzają: Patryk Rondoś, Ania Wojda i Jakub Skoneczny.

Większość twórców „Kaspara”: Patryk Rondoś, Karol Gromek, Magda Rucińska, Michalina Iwańska, Kamil
Gawęcki, Michalina Górajek, Bogusłąwa Kukieła i Ania Blus.

ŁOK | Przedstawienie teatralne w wykonaniu młodzieży

Gdzie teatr, gdzie życie
Kim jest aktor? Gdzie jest granica między
osobowością aktora a tym kogo odtwarza? Kim jest
aktor w momencie odgrywania roli...? Do jakich
granic może się posunąć aktor wchodzący w rolę?
Wokół tych pytań młody reżyser, Karol Gromek, stworzył
spektakl „Kaspar” oparty na
trzech epizodach: historii Kaspara Hausera – XIX w. przybłędy,
który był inspiracją artystyczną
dla wielu twórców, sztuce Sofoklesa „Elektra” i na twórczości
Andy Warhola. Przedstawienie
miało swoją premierę 16 grudnia
o godz. 19.00 w sali widowiskowej ŁOK.
Młodzi aktorzy, licealiści skupieni wokół grupy teatralnej Kołowrót działającej pod opieką
Małgorzaty Buczyńskiej w Łowickim Ośrodku Kultury, starali się zagrać role, jakie wydzielił im reżyser. – Rozpisując je,
chciałem by aktorzy mieli po-

dobne osobowości do odtwarzanych postaci – przyznaje Gromek. – Dlatego każdy z aktorów
zapoznał się najpierw z postaciami jakie będą występować
w sztuce, a potem przedstawiał
mi swoje sugestie.
Scenariusz do spektaklu reżyser napisał wspólnie z Różą Kosmowską i Małgorzatą Cichal.
– To co łączy wszystkie sceny
to aktor i jego osobowość – wyjaśnia Gromek. – Jest to bowiem
cecha wspólna zarówno teatru
antycznego, jak i współczesnego: do jakich granic może posunąć się aktor grający na scenie.
Przedstawienie trwało ponad dwie godziny. W tym czasie
na scenie pojawiały się i znika-

Każda postać cierpiała,
każda z nich była
samotna, mimo to jedna
stawała się ofiarą
a druga prześladowcą.
Dlaczego? Na to
pytanie widz musiał
odpowiedzieć sam.
ły postacie. Miały jednak wiele
cech wspólnych. Każda postać
cierpiała, każda z nich była samotna, mimo to jedna stawała
się ofiarą a druga prześladowcą.
Dlaczego? Na to pytanie widz
musiał odpowiedzieć sam.
Sztuka jednak nie była łatwa w odbiorze, choćby w wyniku kompilacji trzech tekstów
powstałych w różnym czasie,

od starożytności po współczesność. Również aktorom reżyser postawił wysoką poprzeczkę, musieli bowiem odgrywać
skomplikowane
osobowości,
które stawały przed dylematami, przed którymi oni nie stanęli nigdy, a których zrozumienie
i zaakceptowanie jako swoich,
było niewątpliwie bardzo trudne
dla aktorów – jak choćby walka
o prawa nad dzieckiem czy zabicie własnej matki.
W czasie przedstawienia
część muzyki była wykonywana na żywo, przez czteroosobowy zespół. Ciekawym rozwiązaniem było też nagrywanie
obrazu ze sceny przez kamerę
i emisja filmowego obrazu na
ekranie zawieszonym nad sceną.
Dawało to dodatkowo wrażenie,
że jesteśmy obserwatorami jedynie jakiejś gry, że to bardziej próba teatralna niż spektakl.
Sala widowiskowa była
w czwartkowy wieczór wy-

Swoje 5 minut ma... Monika Szymańska. Z tyłu folie na scenie układa
Magdalena Cichal.

pełniona po brzegi. Wśród publiczności znaleźli się głównie
nauczyciele z macierzystych
szkół, m.in. II LO i pijarskiego LO, rodzice i znajomi. To
z kolei przyczyniło się do tego,
że mimo dużej sali, miało się
wrażenie kameralności, nieformalnego spotkania i rozmowy o tym, kim nie tylko jest
i może stać się aktor, ale też
kim my jesteśmy i kim możemy się stać. 
jr

REKLAMA

LARYNGOLOG
docent

Magdalena
Józefowicz-Korczyńska
Klinika Laryngologiczna
Uniwersytetu Medycznego
w Łodzi

Łowicz, Plac Koński Targ 7
wtorki 1430-1600
tel. 608-239-777
150955

Poznaj dobroczynną moc ziół

ZIOŁOLECZNICTWO
i inne TERAPIE
NATURALNE
przywracające zdrowie

Zielkowice 138

512 102 293
46 839 28 81

Karol Gromek młody reżyser,
uczeń pijarskiego LO.
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Aktualności

uczyli się zawodu. str. 33

Łowicz | Spotkanie z Krzysztofem Miklasem

Zaczynałem od ciężarów
O sporcie, igrzyskach
olimpijskich i kulisach
komentowania
sportowego opowiadał
uczniom z Gimnazjum
nr 2 w Łowiczu
17 grudnia, znany
dziennikarz
i komentator sportowy,
a także felietonista NŁ,
Krzysztof Miklas.

Świniary. Gimnazjaliści mogli na własne oczy zobaczyć szkody jakie wyrządziła powódź.

Szkoły pijarskie | Pomoc z okazji jubileuszu szkoły

Dary dla powodzian
Przy budowaniu i rozwoju szkół pijarskich pomogło
wiele osób, dlatego zdaniem
ich dyrektora Przemysława Jabłońskiego teraz uczniowie
powinni pomóc innym. Stąd
w listopadzie, kiedy szkoła obchodziła swoje 15-lecie równocześnie rozpoczęto zbiórkę darów dla powodzian.
– Zrobiliśmy wstępne rozeznanie, jakie są potrzeby mieszkańców Śwniar i okolic, którzy
najbardziej ucierpieli w czasie
powodzi – mówi nauczycielka
i
opiekunka
samorządu
uczniowskiego w pijarskim LO
Kamila Kapruziak. – Skontaktowaliśmy się z fundacją Stowarzyszenie Ekologiczno – Kulturalne Ziarno i pojechaliśmy

pod koniec listopada z grupą licealistów i gimnazjalistów w to
miejsce, położone ok. 50 km od
Łowicza. Łącznie w szkołach
pijarskich zebrano 15 tys. zł,
z czego tysiąc przeznaczono dla
każdej z rodzin. Za pieniądze
powodzianie kupili to co uznali
za najpotrzebniejsze. Jedni kupili tonę węgla, inni farby czy
kafelki. Bo choć od powodzi
mięło ponad 6 miesięcy, to nadal wiele domów nie zostało do
końca wyremontowanych.
Oprócz tego podczas pobytu w Śwniarach Kamila Kapruziak nawiązała kontakt z rodziną 15– letniej Ewy, która dostaje
w szkole stypendium naukowe,
a której dom po powodzi nadal
nie nadaje się do zamieszkania.

Dlatego na zimę przygarnęli
ich sąsiedzi. – Ogłosiłam więc
wśród uczniów kolejną akcję,
pomoc dla Ewy – mówi Kapruziak – tym razem jednak zbieraliśmy przedmioty rzeczowe, od
słodyczy po ubrania. Udało się
sporo zebrać, bo paczka, którą nauczycielka zawiozła Ewie
18 grudnia ważyła 50 kg. –
Znalazły się w niej produkty
na świąteczny stół, jak i sporo
nowych ubrań, które kupiła jej
młodzież naszego liceum.
Dodatkowo Ewa pojedzie na
szkolną wycieczkę w góry razem z pijarskimi licealistami. –
A o powodzianach na pewno nie
zapomnimy i przeprowadzimy
kolejną zbiórkę przed Wielkanocą – podkreśla nauczycielka. jr

Było to I spotkanie dla
uczniów, organizowane przez
Stowarzyszenie Absolwentów
Gimnazjum nr 2, z cyklu spotkań ze znanymi ludźmi. Spotkanie poprowadził prezes stowarzyszenia Michal Trzoska.
Krzysztof Miklas w latach
1974–1978 był dziennikarzem
w dziale sportowym „Trybuny Mazowieckiej”. Potem trafił
do redakcji sportowej Polskiego
Radia, gdzie pracował w latach
1978 –1988.
– W gazecie pisałem m.im.
o piłce nożnej i jak poszedłem
do radia to zaproponowałem tę
dziedzinę. Tam był jednak człowiek, który już komentował piłkę, miał takie wyłupiaste oczy
i jak spojrzał na mnie tymi
oczyma, to pomyślałem, że mu
wylecą i walną we mnie i zaraz powiedziałem, że też lubię
lekką atletykę i sporty zimowe,
co oczywiście było prawdą –
wspominał z uśmiechem pierwsze lata swojej komentatorskiej
kariery. Ostatecznie nie zaczął
ani od piłki nożnej, ani od lek-

Krzysztof Miklas odwiedził Gimnazjum nr 2 w Łowiczu. Opowiadał
o Igrzyskach Olimpijskich, sporcie i pracy komentatora.

kiej atletyki, ale od komentowania podnoszenia ciężarów.
Od 1988 do 1991 roku pracował w redakcji sportowej TVP,
a od 1991 do 1993 roku był kierownikiem działu sportowego
w wychodzącym wówczas
dzienniku „Nowy Świat”.
Od 1994 ponownie pracował
w TVP, a do 2007 roku był szefem programów sportowych i turystycznych TVP Polonia. We
wrześniu 2008 roku przeszedł
na dziennikarską emeryturę.
W 2009 odszedł z TVP i został komentatorem i felietonistą
sportowym Radia Maryja, Telewizji Trwam, internetowego

SIM Radia i „Naszego Dziennika”.
– Każdy komentator musi żyć
dyscypliną sportu, którą komentuje. Musi mieć ogromną wiedzę
na jej temat, fascynować się nią
codziennie – mówił do młodzieży Miklas, który komentował
10 igrzysk olimpijskich, począwszy od Seulu w 1988 r. W swojej bogatej karierze komentował
m.in. biegi narciarskie, biathlon,
skoki narciarskie oraz lekkoatletykę, pięciobój nowoczesny
i podnoszenie ciężarów. Nie podołałby temu wszystkiemu, gdyby nie zacięcie do pracy, którego
zawsze był wzorem.
td
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SPECJALISTYCZNA
Przychodnia Lekarska

ALAMED
Tel. 42 719 88 49

Łowicz, ul. Armii Krajowej 51
tel. 46 830 33 99, 883 933 066

Stryków, ul. Kopernika 29a

PORADNIE

Każdy wtorek i piątek
w godz. 9-12
dyżur internistyczny

 CHIRURGICZNA + USG
Krzysztof Ciesielski spec. chirurg
przyjmuje pn, śr, pt. 16 00 –18 00 kom. 607 340 904
 STOMATOLOGICZNA
Alicja Ciesielska spec. parodontolog przyjmuje pn–pt po uzgodnieniu tel.
Małgorzata Kulczycka–Długosz spec. ortodonta wizyty po uzgodnieniu tel.
 DIABETOLOGICZNA
Mirosław Kucharski spec. chorób wewnętrznych i diabetologii
\leczenie cukrzycy\przyjmuje piątki godz. 1530 po uzgodnieniu telefonicznym
 ENDOKRYNOLOGICZNA
Renata Koptas–Głoskowska dr n. med. spec. endokrynolog
przyjmuje w piątki godz. 1600 po uzgodnieniu telefonicznym
 GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA
Krzysztof Szram dr n. med. spec. ginekologii i położnictwa
przyjmuje w poniedziałek po uzgodnieniu telefonicznym tel. 601 372 551
 GABINET TERAPII MANUALNEJ I FIZYKOTERAPII
mgr Michał Sadowski
przyjmuje pn, śr, pt. 1000–1800 kom. 607 452 585

PORADNIE:

 Endokrynologiczna
 Kardiologiczna
 Diabetologiczna
 Neurologiczna
 Gastrologiczna
 Dermatologiczna
 Urologiczna
 Laryngologiczna
 Ortopedyczna
OKRESOWE KONTROLE
ROZRUSZNIKÓW SERCA
 Badania laboratoryjne
 BIOPSJE  USG  HOLTER  EKG
Specjaliści z klinik
łódzkich i warszawskich
Szczegóły na www.vitamed.cba.pl

GABINET

ORTOPEDYCZNY
Adel Elmgasbi

specjalista chirurg-ortopeda

 chirurgia urazowa
 choroby kręgosłupa
 choroba zwyrodnieniowa stawów
 paluchy koślawep (haluksy)

Głowno, ul. Targowa 78
tel. 42/719-19-94, 503-991-431

www.nzoz-alamed.pl

GABINET REHABILITACJI

specjalistyczny
masa¿ krêgos³upa
reh. £ukasz Kawczyñski

Prof. dr hab. med.

LARYNGOLOG

kręgosłupa

specjalista pediatra

czwartek 13.00 - 14.30

Łowicz, ul. Długa 14
tel. 601-260-660, 46/837-45-41

PRAKTYKA PRYWATNA

REHABILITANT
specjalista rehabilitacji II stopnia

PIOTR OLEJNIK

asystent na Wydziale Rehabilitacji
AWF Warszawa

USG  EKG

zwyrodnienia, urazy, kontuzje,
dysfunkcje, schorzenia, bóle
 kręgosłupa  bioder  barków
 kolan  stóp  rąk

specjalista
chorób wewnętrznych

Łowicz, ul. Armii Krajowej 2
Tel. 691-705-314

 dyskopatia  rwa kulszowa
 bóle szyi  bóle głowy
 przepuklina krążkowa

IWONA OLEJNIK

Głowno, ul. Kilińskiego 25
(róg Piątkowskiej)
tel. 42 710-74-00

mgr Tomasz Iwański

ŁOWICZ,ul. K.K. Baczyńskiego 11-13

513-187-029, 46/830-04-57
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Samorząd | Nasze gminy w rankingu

Dmosin nadal wysoko
19 listopada na Łamach „Dziennika Łódzkiego Polska The
Times” opublikowano wyniki rankingu gmin wiejskich
województwa łódzkiego – gmina Dmosin, która w 2006
roku była na miejscu 15., teraz jest na 17., choć to i tak
najwyżej w regionie.
ELŻBIETA WOLDAN
-ROMANOWICZ
ela.woldan@lowiczanin.info

Autorzy zestawienia przeanalizowali 133 gminy wiejskie pod
względem poziomu bezrobocia,
działalności gospodarczej, liczby
nowych mieszkań, wydatków na
administrację publiczną, dochodów i wydatków majątkowych,
nakładów inwestycyjnych, wydatków komunalnych i na ekologię, środków pozyskanych z UE
oraz wysokości zadłużenia. Dane
podzielono przez liczbę mieszkańców danej gminy. W publikowanych wcześniej rankingach
ocenie poddawano gminy miejskie oraz miejsko-wiejskie.
W gminach wiejskich naszego regionu wciąż wysoko, bo na
17. miejscu utrzymuje się gmina Dmosin, na terenie której
bez pracy pozostaje statystycznie 6,16 na 100 mieszkańców
w wieku produkcyjnym, wydatki
na administrację sięgają 817,69
zł/mieszkańca. Statystycznie na
1000 mieszkańców są tu
73,42 zarejestrowane podmio-

ty prowadzące działalność gospodarczą (w tej kategorii to
12. miejsce w województwie).
W przeliczeniu na jednego
mieszkańca dochody gminy
wynoszą 3.005,11 zł, a wydatki majątkowe – 1.935,18 zł. Wydatki na gospodarkę komunalną
i ochronę środowiska w przeliczeniu na mieszkańca sięgają
724,28 zł (15. miejsce w tej kategorii), a nakłady inwestycyjne
– 921,81 zł. Środki pozyskane
z UE to 846,07 zł na mieszkańca
(24. pozycja w kategorii). W dół
ciągnie gminę Dmosin zadłużenie, które sięga 29,3 %, co w tej
kategorii lokuje ją na odległej,
bo 111. pozycji. Dla porównania,
na ostatniej 133. pozycji pozycji
pod względem zadłużenia jest
gmina Sokolniki z zadłużeniem
na bardzo niebezpiecznym poziomie 56,9 % dochodów.
W klasyfikacji generalnej niziutko, bo na 106. miejscu znalazła się gmina Głowno, która jeszcze spadła z niskiego
97. miejsca zajmowanego przed
4 laty. Z bezrobociem tu boryka
się 8,25 na każdych 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym, wydatki na administrację

wynoszą 915,53 zł/mieszkańca,
Na każdy 1000 mieszkańców są
42,26 zarejestrowane podmioty
gospodarcze. Dochody gminy
na mieszkańca sięgają 2165,65
zł (62. miejsce w tej kategorii),
wydatki majątkowe – 1072,57
zł, wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska –
147,47 zł (110. miejsce w tej kategorii), a nakłady inwestycyjne
– 834,73 zł. Środki pozyskane
z UE w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 130,40 zł
(88. miejsce w kategorii). Zadłużenie na poziomie 12,2 % dochodów, sytuuje gminę Głowno
na 61. miejscu w województwie.
Wzloty i upadki
w regionie
Wysoko w zestawieniu ogólnym, bo na 18. miejscu, czyli
tuż za Dmosinem, jest też gm.
Łowicz, która w stosunku do
rankingu z 2006 r, awansowała
o 2 pozycje (była na miejscu 20).
W ciągu minionych 4 lat skoki
odnotowały także gminy: Kiernozia (z 67 na 22 pozycję), Domaniewice (z 64 na 28 pozycję),
Łyszkowice (z 47 na 33), Nieborów (z 45 na 21), Kocierzew
Południowy (z 79 na 67), Bielawy (z 91 na 71). Bolesny spadek
z 22 miejsca w 2006 r na 50
obecnie stał się udziałem gm.
Brzeziny, z 41 na 50 pozycję spadła gm. Zduny, a z 70 na 80 gm.
Chąśno.
ewr

Łowicz | Czy są potrzebne udogodnienia dla rowerzystów

Gdzie staną stojaki na rowery
– Warto pomyśleć o zamontowaniu stojaków na rowery
w centrum Łowicza – mówiła radna Grażyna Sobieszek
na jednej z ostatniej sesji Rady
Miejskiej. Burmistrz przychylił się do jej wniosku i zapowiedział, że w najbliższym czasie stojaki zostaną postawione
w miejscach najczęściej odwiedzanych przez łowiczan.
Na wiosnę powinny pojawić
się tam, gdzie jest dużo miejsca
i gdzie jest największa potrzeba,
czyli m.in. na Nowym i Starym
Rynku. Mimo potrzeby ustawienia przy ul. Zduńskiej, choćby przy sklepie Biedronka, tam
stojaków nie będzie. – Przy ich
ustawianiu musimy się kierować tym, czy jest wystarczająco
dużo miejsca – wyjaśnia naczelnik Wydziału Spraw Komunalnych w łowickim ratuszu Paweł
Gawroński – A w przypadku

ul. Zduńskiej chodnik jest za
wąski i nie ma miejsca na ustawienie rowerów.
Gawroński przyznaje, że ze
stojakami jest jeszcze jeden problem, są bardzo często dewastowane. – Ale to tak jak z drzewami, mimo że ktoś je co chwilę
niszczy, warto i trzeba ja sadzić
– mówi Gawroński.
Radna Sobieszek podkreślała, że postawienie stojaków na
rowery ważne jest dla wielu łowiczan. – Oprócz tego, że rowerów nie ma do czego przypiąć,
to nie można ich też o nic oprzeć
– argumentowała. – O drzewo
nie można, bo je niszczą, a z kolei opierane o ścianę budynków
– przeszkadzają właścicielom
sklepów.
– Rzeczywiście, wielu łowiczan jeździ rowerem, dlatego
na wiosnę warto byłoby zamontować takie stojaki w centrum

miasta – podsumował wówczas
Kaliński.
Warto jednak zaznaczyć, że
koszt stojaka na kilka rowerów
waha się od 200 zł aż do 3 tys.
– Moim zdaniem te najtańsze
są również najmniej trwałe, ale
już takie za 800 zł są wykonane
z żeliwa, mocniejsze i te prawdopodobnie zostaną ustawione w centrum Łowicza – mówi
Gawroński. Pytanie jednak pozostaje, czy jeśli miasto zainwestuje w stojaki, będą one rzeczywiście wykorzystywane przez
mieszkańców. W latach 90. były
bowiem takie w Pasażu Grabskiego. Niewykorzystane, niszczały na oczach wszystkich aż
w końcu je usunięto. Niewielu już o tym pamięta – nie pamiętali ani naczelnik Gawroński
ani burmistrz Kaliński, ani sama
pomysłodawczyni Grażyna Sobieszek.
jr

Nieborów | Inwestycje w edukacji

Sala w Kompinie w czasie odbioru
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „RO.
SA.-BUD” Romana Saczywko
z Radomia skończyło już prace przy budowie i wyposażaniu
sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Kompinie. Wójt Andrzej Werle powiedział nam, że
obecnie trwa odbiór inwestycji,

który przebiega pomyślnie i bez
poważniejszych uwag. Uroczyste otwarcie obiektu ma nastąpić na początku przyszłego półrocza. Wówczas gmina będzie
miała już dokument uprawniający do jego użytkowania.
Przypomnijmy, sala kosztowała ponad 2,7 mln zł, z cze-

go 85% będzie pochodzi z dotacji unijnej. Wójt podkreślił
w rozmowie z nami, że wszystkie pieniądze z zewnątrz już
spłynęły do gminy a firma ze
wszystkiego się rozliczyła.
Warte podkreślenia jest też to,
że sala miała być gotowa do
końca września 2011 roku. tb
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KANCELARIA FINANSOWA
Z ŁOWICZA
posiada w swojej ofercie

HIT na ŚWIĘTA
kredyt na oświadczenie

do 100.000 zł.

Osoby zainteresowane
zapraszamy
do naszego biura w Łowiczu
przy ulicy Stanisławskiego 23
lok 6 na I piętrze.
Prosimy o wcześniejsze
umówienie się z doradcą
pod nr telefonu 46 837 38 17
www.best-finanse.pl
www.best-autokredyt.com.pl

USŁUGI

remontowo
-budowlane

tel. 728-949-762
 budowa domów
 tynki tradycyjne i kwarcowe
 ocieplenia i elewacje
 prace dekarskie

faktury VAT

BIURO
RACHUNKOWE
RACHU
CHUNKO

„AS”

99-400 ŁOWICZ
UL. ŻOŁNIERSKA 39

TEL. 604-794-057

Oferuje:
 pełen zakres
usług księgowych
 dogodne godziny pracy
 możliwość dojazdu
do klienta
 rabaty dla rozpoczynających
działalność

 segmentowe  garażowe
 ocieplane  automatyka
PRODUCENT

604-182-723

ARKAMPOL sp. z o.o.
zatrudni

EMERYTÓW I RENCISTÓW
DO PRAC PORZĄDKOWYCH
w centrum
logistycznym Sosnowiec

Tel. 42 661-72-44
792-314-609
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Monterzy, malarze, glazurnicy
i fryzjerzy z więzienia
W Zakładzie Karnym
w Łowiczu kolejni
osadzeni zdobywają nowe
kwalifikacje zawodowe.
Kursy organizowane są
w ramach funduszu pomocy
postpenitencjarnej.
Po ukończeniu ich,
kolejnych 20 osadzonych
będzie miało szansę na
znalezienie pracy
po opuszczeniu ZK.

Więźniowie w ramach praktycznej nauki zawodu malarza remontowali pomieszczenia w łowickim ZK.

wania podłoża do malowania
oraz wykonywania powłok malarskich. Kurs również zakończy się egzaminem.
– Często osoby przebywające w zakładzie karnym wcho-

dzą na drogę przestępstwa
z powodu braku pracy, to zaś
związane jest z brakiem odpowiednich kwalifikacji – powiedział nam oficer prasowy porucznik Zdzisław Kryściak.

33

Gospodarka | Dopłaty bezpośrednie

Zakład karny | Odnaleźć się na rynku pracy

Dziesięciu skazanych wzięło
udział w kursie montera okien,
wszyscy pomyślnie zdali egzamin. Otrzymali zaświadczenie o ukończeniu kursu, potwierdzające zdobyte przez
nich umiejętności. Zajęcia teoretyczne i praktyczne trwały
88 godzin, a obejmowały m.in.
zagadnienia
bezpieczeństwa
i higieny pracy, materiałoznawstwo, technologię robót w zakresie montażu okien.
Drugi kurs, który obecnie
trwa, pozwoli kolejnym osadzonym zdobyć kwalifikacje
zawodowe malarza. Kursanci zdobywają podstawy teoretyczne dotyczące tego zawodu,
a w trakcie kilkudziesięciu godzin zajęć praktycznych zdobywają umiejętności przygotowy-

22 grudnia 2010

W tym roku organizowane były
już kursy zawodowe na posadzkarza – glazurnika (3 edycje),
w dwóch edycjach malarza oraz
kurs podstaw fryzjerstwa męskiego. 
mak

Pierwszy rok
najwyższych stawek
Od 1 grudnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa rozpoczęła wypłatę dopłat bezpośrednich za
2010 rok. Jest to akcja, która odbywa się corocznie, z tym,
że kwota realizowanych płatności zwiększa się z roku na rok.
Jest to największa w całej
Unii Europejskiej operacja prowadzona co roku przez Agencję, dotyczy ona bowiem około 1,375 miliona rolników.
W pierwszej kolejności płatności bezpośrednie zostaną przekazane rolnikom, których gospodarstwa zostały dotknięte
w tym roku klęską powodzi. Na
terenie powiatu łowickiego nie
zanotowano jednak takich przypadków.
Suma tegorocznych dopłat
bezpośrednich będzie wyższa
niż ubiegłorocznych, bo zgodnie z porozumieniem akcesyjnym wzrośnie ona o 10% i po
raz pierwszy dopłaty bezpośrednie dla polskich rolników
osiągną poziom 100% wysokości dopłat obowiązujących
w państwach tzw. starej 15
UE. Departament Komunikacji Społecznej ustalił, że jednolita płatność obszarowa w tym
roku będzie wynosiła 562,09zł/
ha, gdy w ubiegłym roku płacono 506,98zł/ha.
Uzupełniającą krajową płatnością bezpośrednią do powierzchni upraw podstawowych
są objęte m.in. następujące ro-

dzaje roślin uprawiane w plonie
głównym: zboże, rośliny oleiste,
wysokobiałkowe, strączkowe,
orzechy, len, konopie. Płatność
tę określono na 327,28 zł/ha.
Zmniejszyła się płatność do
powierzchni upraw roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych z 502,62 zł/ha do 439,03
zł/ha. W tym roku rolnicy otrzymują także płatność do krów
i owiec, czego nie było w ubiegłym roku. Płatność do krów
wynosi 346,43 zł/szt., do owiec
natomiast 105,91 zł/szt.
Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
do dnia 16.12.2010 r. wypłaciła płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
2310 rolnikom z powiatu łowickiego na kwotę 24.875.440,68
zł. Biuro Powiatowe ARiMR
w Łowiczu na dzień 18.12.2010
r. wydało 6560 decyzji w sprawie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, co stanowi 86,47%
wszystkich złożonych wniosków w BP Łowicz. Warto zaznaczyć, że 24 grudnia Agencja
nie będzie wypłacała dopłat. am
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W firmie Mutech przy konserwacji sprzętu elektrycznego.

Łowicz | ZSP 1

Informatycy i elektrycy na szkolnych praktykach
Uczniowie klasy III Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w zawodzie technik informatyk
i technik elektryk wzbogacili
nabytą wiedzę teoretyczną
o praktyczne umiejętności, odbywając na przełomie listopada i grudnia praktyki zawodo-

we w zakładach produkcyjnych
i handlowo – usługowych na terenie Łowicza, a także w innych
punktach na terenie województwa łódzkiego.
Podczas praktyk technicy
elektrycy mieli możliwość obsługiwać i konserwować urzą-

dzenia
elektroenergetyczne,
montować zespoły elektryczne,
zapoznać się z dokumentacją
techniczno – ruchową urządzeń
elektroenergetycznych oraz z organizacją pracy.
Technicy informatycy mieli możliwość instalowania, uru-

chamiania i konserwowania
sprzętu komputerowego oraz
wprowadzania informacji do baz
danych i systemów oprogramowania użytkowego.
Uczniowie także testowali
i diagnozowali sprzęt komputerowy.
td
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W trakcie prac odrestaurowano także malowidło z 1941 r. przedstawiające Matkę Boską.

Rusztowania widoczne przy oknach jeszcze tydzień przed świętami, znikną w najbliższym czasie.

Katedra | Renowacja postępuje

Zdjęcie rusztowań
na święto Trzech Króli
Mimo wcześniejszych zapowiedzi, rusztowania
pod sklepieniem łowickiej katedry nie znikną
prawdopodobnie jeszcze 24 grudnia, tylko na
początku stycznia. Zdaniem przedstawicieli
krakowskiej firmy AC Konserwacja Zabytków,
która odnawia łowicką katedrę, realna data
to 6 stycznia, czyli święto Trzech Króli.
Jednak zdejmowanie rusztowań pod sklepieniem katedry
zostało już rozpoczęte, ponieważ prace na sklepieniu zostały już zakończone. Pozostaną
jednak rusztowania przy ścianach. Ciekawym elementem
jest znajdująca się nad wejściowym portalem barokowym tablica erekcyjna kolegiaty z 1652 r. z herbem Pomian
prymasa Macieja Łubieńskiego. Przy jej odnowieniu użyto
prawdziwych nitek złota. Dzięki temu promienie słońca, które padają przez okna na tabli-

cę, dodatkowo dają wrażenie
mieniącego się złota. Pięknie
i dokładnie widać ją także z odległości kilkunastu metrów, jakie dzielą sklepienie od podłogi.
Dobrym rozwiązaniem jest
zastosowanie
automatycznego otwierania okien. – Przez
ostatnie kilkanaście lat w ogóle już nie otwieraliśmy okien,
bo były w tak kiepskim stanie
– przyznaje ekonom diecezjalny ks. Bogumił Karp. – Wcześniej można było je otwierać,
ale można było to robić jedynie

Ekipa krakowskich konserwatorów pracujących przy renowacji katedry chciała mieć pamiątkowe zdjęcie pod wyremontowanym sklepieniem, zanim
zostaną usunięte wszystkie rusztowania. W białym kasku ks. B. Karp.

Prace przy większych epitafiach, takich jak to na zdjęciu, mogą trwać
nawet dwa tygodnie.

ręcznie. Teraz nie będzie trzeba
nawet wchodzić na górę, ponieważ na dole jest zamontowany
przycisk uruchamiający mechanizm otwierania.
Pracownicy krakowskiej firmy schodzą teraz z pracami
kilka metrów niżej. Tu powinno pójść już szybciej, ponieważ
wiele elementów ozdobnych
zostało już wyczyszczonych.
– Będziemy teraz kłaść ostatnią warstwę sztablatury (rodzaj
szlachetnego tynku – przyp.
red.) – mówi technik konserwacji Monika Trzeciak. – Potem elementy dekorujące gzym-

sy się przeszlifuje, by nabrały
szlachetnego blasku. Następnie
na ściany będzie trzeba nałożyć
warstwę farby.
W katedrze trwają również
prace przy epitafiach. W łowickiej katedrze jest ich kilkanaście. Niektóre mają formę małych tablic, inne mają wielkość
kilku metrów. Przy największych z nich prace trwają nawet
do dwóch tygodni. Najpierw
trzeba bowiem je oczyścić specjalnym płynem do czyszczenia marmurów i zdjąć wszystkie
warstwy woskowania. Trzeba
również oczyścić je mechanicz-

nie za pomocą papierów ściernych o różnym stopniu granulacji, czyli grubości. Jednak
po oczyszczeniu z tych woskowań ujawnia się wiele pęknięć i
ubytków. Trzeba je więc ostrożnie powiększyć, żeby nałożona
na nie później masa lepiej się
nakładała. Niejednokrotnie trzeba ją wielokrotnie nałożyć, jeśli
ubytki są znaczne. Dodatkowo,
jeżeli ubytki są znaczne, należy
nałożyć kilka kolorów, by uzupełnienia nie były tak widoczne przy marmurze, który nie jest
jednolity pod względem barwy.
Następnie wszystko się szlifuje.

Na koniec wykonuje się impregnację woskową.
Diecezja łowicka musi
uzbierać 5 mln zł jako wkład
własny w inwestycję. Na razie na remont katedry za 2009
r. wpłynęło 200 tys. zł, a za
obecny rok, choć dokładne
rozliczenie odbędzie się dopiero po wizytach duszpasterskich, wpłynie prawdopodobnie podobna suma pieniędzy.
Prace przy katedrze muszą zakończyć się do końca sierpnia.
Do tego czasu kuria łowicka
musi uzbierać potrzebne pieniądze. 
jr
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Gmina Sanniki | Podniesiono podatki

Mieszkańcy zapłacą
o 5% więcej
Rada Gminy w Sannikach na
sesji, 10 grudnia podniosła o 5%
wszystkie podatki na rok przyszły. Poprzednia rada zdecydowała się nie podejmować w tej
sprawie uchwały przed zakończeniem kadencji i scedować ten
obowiązek na nowych radnych.
Temat podniesienia podatków
nie wywołał na sesji wielkich
emocji. Uchwaleniu podlegały
na sesji wszystkie podatki. Najważniejszy podatek rolny został przez radnych podniesiony
z obowiązującej w tym roku
kwoty 32 zł do 34 zł za kwintal
żyta przeliczeniowego. Dlatego
rolnicy zapłacą za grunty rolne
podatek w wysokości 85 zł za
hektar, zaś nierolnicy 170 zł.
Przypomnijmy, że Główny Urząd Statystyczny ustalił
maksymalną cenę żyta służącą
do obliczenia tego podatku na
37,64 zł.
W 2011 rok podatek od nieruchomości będzie wynosił

0,37 zł za m2 powierzchni użytkowej, zaś 12,65 zł za m2 powierzchni użytkowej zajętej pod
działalność gospodarczą. Stawka za pozostałe budynki wynosić będzie 3,26 zł, za grunty
zajęte pod działalność gospodarczą – 0,6 zł za m2, a za pozostałe grunty – 0,14 zł za m2.
Radni utrzymali też wszystkie dotychczasowe zwolnienia
w tej grupie podatków, czyli
m.in. budynków mieszkalnych
znajdujących się na terenie gospodarstw rolnych.
Podniesieniu uległy też podatki od środków transportów,
także o 5%,
Radni podnieśli także opłaty za wodę i ścieki. I tak za m3
wody użytkownicy wodomierzy zapłacą 1,9 zł, przedsiębiorstwa 2,59 zł, Za ścieki dostarczone beczką asenizacyjną do
punktu zlewnego 2,8 zł za m3,
a odprowadzone do kanalizacji
2,59 zł za m3.
tb

Okolice Łowicza | Uwaga na śliskie drogi

Odśnieżone szeroko, ale ślisko
– Robimy, co w naszej mocy,
ale jeśli temperatury są poniżej
10 st. Celsjusza, sól z piaskiem
nie daje zamierzonego efektu.
Zanim wejdzie w reakcję z zamarzniętą nawierzchnią, przejeżdżające samochody powodują, że jest zwiewana na pobocze
– tłumaczył trudne warunki drogowe w godzinach porannych 21
grudnia drogomistrz z Powiatowego Zarządu Dróg w Łowiczu
Krzysztof Zieliński.
Wiele dróg powiatowych, ale
nie tylko powiatowych, było
– zwłaszcza przed południem –
wyjątkowo śliskich. Przykładem
może być droga z Łowicza przez
Sierżniki w stronę Błędowa

w gminie Chąśno. Bezpieczna
prędkość na tej drodze wynosiła maks. 40-50 km/h. Momentami jezdnia była czarna, ale
dłuższa część drogi, jaką można
dojechać z Łowicza, na przykład
do Zespołu Szkół Gminnych
w Błędowie, była pokryta warstwą zmarzniętego śniegu, momentami nawet lodu. Droga ta
jeszcze tego samego dnia w godzinach wczesnopopołudniowych miała zostać kolejny raz
posypana piaskiem z solą.
Trzeba natomiast przyznać, że
na całej długości droga do Błędowa była szeroko odśnieżona
i samochody nie miały problemów z wymijaniem się.  mak
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Bezpieczeństwo | Gazownicy ostrzegają

Jak sprawdzać butlę
W ciągu ostatnich tygodni doszło w kraju do
kilku wypadków związanych z użytkowaniem
butli gazowych. W ich wyniku ludzie stracili swój
dobytek, ale również ucierpiało ich zdrowie.
Wielu z tych tragedii można było uniknąć, przestrzegając dwóch podstawowych zasad
bezpieczeństwa – po pierwsze,
kupując butlę z gazem, należy sprawdzić jej prawidłowe,
spójne oznakowanie, po drugie istotna jest systematyczna kontrola szczelności instalacji wewnętrznej. Elementami
istotnymi dla konsumentów są
kolejno – kolor, który powinien
być inny niż żółty czy czerwony
i który powinien pokrywać całą
powierzchnię butli. Dalej pa-

trzymy na tabliczkę znamionową, która informuje o ciężarze
netto butli i maksymalnej ilości
gazu w butli oraz wskazuje datę
legalizacji butli. Kolejne elementy to zaślepka na zawór zabezpieczająca gaz przed wyciekiem w razie przypadkowego
odkręcenia zaworu butli, folia
termokurczliwa (tzw. plomba)
na zaworze butli, która świadczy o tym, że butla jest pełna,
a także identyfikuje firmę napełniającą oraz instrukcja bezpieczeństwa w postaci naklejki.

– Pamiętajmy, aby przed zakupem butli zawsze upewnić
się, przez kogo i w jakich warunkach została ona napełniona.
W przypadku braku jednolitości oznakowania folii termokurczliwej, która znajduje się
na zaworze butli oraz znaku
towarowego na płaszczu butli,
zawsze istnieje ryzyko – mówi
Andrzej Olechowski, dyrektor Polskiej Organizacji Gazu
Płynnego.
Bezpieczne
podłączenie
Każda instalacja gazowa powinna być sprawdzana przynajmniej raz do roku, a w szczególności w okresie zimowym.
Podłączając butle z gazem, należy przeczytać i stosować się

do instrukcji bezpieczeństwa,
która dołączona jest do butli.
W żadnym wypadku nie należy sprawdzać szczelności butli czy instalacji przy użyciu
otwartego ogania – niestety,
jest to jeden z głównych błędów popełnianych przez konsumentów, który prowadzi do
tragedii. – Po wybuchu dochodzi do pożaru, a w większości
przypadków do katastrofy budowlanej, to znaczy do zawalenia części konstrukcji budynku lub naruszenia jego statyki.
Każde takie zdarzenie stanowi
poważne zagrożenie dla życia
i zdrowia mieszkańców domów – mówi rzecznik Komendanta Głównego Straży Pożarnej, starszy brygadier Paweł
Frątczak. 

RZUT OKIEM | GMINNA WIGILIA W SANNIKACH
Mieszkańcy gminy
Sanniki zebrali się
19 grudnia na spotkaniu
wigilijnym, które odbyło
się w sali Urzędu Gminy
w Przedszkolu
Samorządowym
w Sannikach. Przybyło
kilkadziesiąt osób. Jasełka
pt. „Gwiazda drogę Nam
wskaże” wystawiły dzieci
ze Szkoły Podstawowej
w Brzezi oraz dzieci ze
Szkoły Podstawowej
w Sannikach. Dzieci z tej
ostatniej placówki zadbały
także o poczęstunek,
który znalazł się na
wigilijnym stole, przy
którym podzielono się
opłatkiem. Życzenia
świąteczne złożył
mieszkańcom gminy wójt
Gabriel Wieczorek (na
zdjęciu). tb

REKLAMA

oprocentowanie

od 7,5%
prowizja

0% dla stałych Klientów
1% dla nowych Klientów
sam wybierasz ilość rat
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minimum formalności i szybka decyzja

technik administracji
technik informatyk
technik elektryk
technik hotelarstwa
technik mechanik
technik usług fryzjerskich
technik obsługi turystycznej
fototechnik
technik usług kosemtycznych
technik logistyk
technik organizacji reklamy
dekorator wnętrz
technik architektury krajobrazu
kelner
technik budownictwa
kucharz
technolog robót wykończeniowych w budownictwie
technik bezpieczeństwa i higieny pracy
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samochodowe

DAEWOO

Nexia gaz 1998 rok, 2.200
zł, stan dobry, tel. kom. 698‑764‑811.

LUBLIN

II 1997 rok, tel. kom.
785‑702‑557.

kupno

FIAT

126p, tel. kom. 692‑119‑203.

MAZDA

323F 1.8 16V benzyna/gaz
1996 rok, tel. kom. 721‑304‑567.

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. (46) 838-55-41, tel. kom.
507‑141‑870.
ABC

Auto- skup, tel. kom.
795‑297‑763.
Aktualnie

kupię osobowy używany
lub lekko uszkodzony, tel. kom.
604‑706‑309.
Auto

kupię, gotówka, tel. kom.
513‑019‑003.
Auto-laweta,

tel. kom. 600‑233‑161.

FIAT

Brava 1.6 V16 1999 rok, tel. kom.
668‑507‑213.
FIAT

CC 700 1997 rok, 117000 km,
tel. kom. 698‑769‑181.
FIAT

CC 700 1994 rok, 1.300 zł, tel.
kom. 605‑695‑882.
FIAT

CC 700 1995 rok, 1.500 zł, tel.
kom. 506‑141‑243.
FIAT

Cinquecento 700 1994 rok, tel.
kom. 607‑517‑747.
FIAT

Marea sedan 1.6 16V
benzyna+gaz 1996 rok, tel. kom.
601‑977‑893.
FIAT

Panda 1.1 2006 rok, 12.500 zł,
tel. kom. 508-282-402 609‑665‑023.

Europejska

Stacja Demontażu
Pojazdów prowadzi skup pojazdów do
złomowania. Zaświadczenia, tel. kom.
602‑123‑360.

FIAT

Punto, tel. kom. 501‑074‑060.

Kupię

Fiata Seicento ewentualnie
Uno, tel. kom. 517‑094‑900.

FIAT

Punto II gaz 2000 rok,
uszkodzony przód, tel. kom.
697‑014‑269.

Kupię

Opla Corsę lub Astrę,
5-drzwiową, tel. kom. 694‑216‑417.
Lucar

Auto-Części skup
samochodów, sprzedaż części
używanych, tel. kom. 796‑855‑527.
Skup

powypadkowych, starych,
skorodowanych pojazdów
samochodowych, tel. kom. 512‑476‑760.
Skup

samochodów.
Możliwość odbioru. Sprzedaż
części. Złomowanie pojazdów.
Zaświadczenia do Wydziału
Komunikacji. Nieborów, tel. kom.
605‑695‑882.

FIAT

Punto I 1998 rok, 5-drzwi, tel.
kom. 663‑154‑762.

FIAT

Punto 1.6 benzyna, gaz 1995
rok, 2 komplety opon na felgach,
zima+lato (aluminiowe), centralny
zamek, elektryczne szyby, tel. kom.
607-315‑140 po 13.00.
FIAT

Punto 1.1 benzyna/gaz 1997
rok, 3.300 zł, czerwony, 5-drzwiowy, tel.
kom. 608‑519‑967.
FIAT

Punto 1.2 1996 rok, 3.700 zł,
złoty metalik, (w rozliczeniu mogę
przyjąć Matiza lub Seicento), tel. kom.
604‑706‑309.
FIAT

Punto 1.2 benz.+gaz 1997 rok,
tanio, tel. kom. 501‑074‑045.

Uszkodzone,

do remontu, chętnie
kupię, tel. kom. 506‑713‑289.

FIAT

Seicento 900 gaz 2001 rok, tel.
kom. 501‑853‑916.

sprzedaż

FIAT

Seicento benzyna+LPG 1999
rok, hak, tel. kom. 601‑965‑375.

AUDI

80.B4 2L benzyna LPG 1993
rok, kombi, automat, zielony metalik,
tanio, tel. kom. 608‑281‑399.

FIAT

Seicento 900 gaz 2000 rok, stan
idealny, tel. kom. 696‑063‑619.

AUDI

A4 kombi 1.9 TDI 2000
rok, 16.500 zł, zadbany, tel. kom.
606‑465‑790.

FORD

Escort 1.6 16V 1997 rok, 3.600
zł, wspomaganie, poduszki, tel. kom.
601‑317‑076.

AUDI

A4 1.6 1995 rok, ciemny granat,
pełne wyposażenie, igła, tel. kom.
503‑779‑159.

FORD

Escort 1.6 16V +gaz 1998 rok,
4.700 zł, wspomaganie, poduszki, stan
bdb, tel. kom. 601‑317‑076.

AUDI

A4 1.9 TD X.1996 rok, srebrny
metalik, pełne wyposażenie, zadbane
cacuszko, tel. kom. 510‑306‑890.

FORD

Fiesta 1.8 D 1991 rok, hak,
tanio, tel. kom. 692‑530‑753.

AUDI

A6 D 2005 rok, tel. kom.
504‑202‑361.

FORD

Fiesta 1.8 D 2001 rok,
130000 km, niebieki metalik, pełne
wyposażenie, stan bdb, okazja, tel. kom.
604-258‑779, Głowno.

AUDI

A6 2.5 TDI AVANT 2000 rok,
srebrny metalik, nie wymaga wkładu
finansowego, pilnie, sprzedam, tel. kom.
604‑578‑540.

FORD

Focus kombi 1.6 16V benzyna
2002 rok, granatowy metalik, stan bdb,
501‑249‑017.

BMW

2.5 TDS 1992 rok, zielony
metalik, tel. kom. 604‑518‑794.
BMW

320 D 2000 rok, turing, 17.500
zł do negocjacji, tel. kom. 511‑241‑504.
CHEVROLET

Spark 2006 rok,
niebieski, salon, serwis, bezwypadkowy,
tel. kom. 666‑049‑802.
CITROEN

Berlingo 1999 rok, tel. kom.
668‑248‑900.
CITROEN

Berlingo 2.0 HDI 2000
rok, osobowy, stan bdb, tel. kom.
795‑573‑853.
DAEWOO

Espero +gaz 1996 rok, tel.
kom. 603‑879‑722.
DAEWOO

Lanos 1.4 gaz 2002 rok,
zielony metalik, hatchback, centralny
zamek, autoalarm, radio, tel. kom.
506‑824‑718.

FORD

Focus 1.8 TDDi 2001 rok, stan
bdb., tel. kom. 600‑447‑843.
FORD

Fokus 2.0 benzyna+gaz 1998
rok, 3-drzwiowy, stan dobry, tel. kom.
609‑541‑315.
FORD

Scorpio kombi 2.0
benzyna+gaz sekwencja 1995
rok, wersja Ghia, bardzo bogate
wyposażenie, tanio, tel. kom.
507‑081‑051.
GOLF

1.9 TDI 1995 rok, tel. kom.
667‑179‑280.
HONDA

Civic 1.4 1998 rok, tel. kom.
501‑149‑093.
HONDA

Prelude 2.0 1997 rok, bogate
wyposażenie, stan bdb, tel. kom.
793‑577‑918.
LAND

ROVER Discovery III 2008 rok,
mały przebieg, tel. kom. 602‑224‑433.

MAZDA

323 1.6 16V 1995 rok,
bordo metalik, stan idealny, tel. kom.
604‑706‑309.
MERCEDES

C180 1994 rok, tel. kom.
723‑886‑178.
MERCEDES

E220 CDI 1999 rok,
170.000 km, po lifcie, avangarde,
skóra, xenony, stan bdb., tel. kom.
604‑908‑664.
NISSAN

Almera 1.8 2002 rok, 15.500
zł, sedan, srebrny, salon, klimatyzacja,
zadbany, tel. kom. 600‑226‑519.
NISSAN

Almera 1.4 16V gaz
sekwencja 1999/2000 rok, sedan,
klimatyzacja, tel. kom. 605‑535‑396.
NISSAN

Almera 1.4 gaz 1998 rok,
wspomaganie, stan bdb, tel. kom.
600‑970‑598.
OPEL

Astra benzyna/gaz 1994 rok,
tel. kom. 600‑523‑685.
OPEL

Astra 1.4 16V 1998 rok, tel.
kom. 664‑451‑904.
OPEL

Astra I 1.4 gaz 2001 rok,
6.700 zł, sedan, II właściciel, tel. kom.
514‑976‑628.
OPEL

Astra II kombi 1.4 16V 1999
rok, 8.700 zł, bogate wyposażenie
(możliwa zamiana, tańszy), tel. (46) 83102-44, tel. kom. 505‑990‑112.
OPEL

Astra 1.4 gaz 1997/1998 rok,
sedan, stan bdb, tel. kom. 793‑390‑074.
OPEL

Calibra benzyna/gaz 1992 rok,
bezwypadkowy, I właściciel, alufelgi,
przyciemniane szyby, ABS, wersja
Sport, tel. kom. 509‑654‑989.
OPEL

Corsa 1.5 TD 1990 rok, tel.
kom. 607‑244‑350.
OPEL

Corsa 2005 rok, I właściciel
kobieta, tel. kom. 607‑793‑304.
OPEL

Vectra kombi diesel 2000 rok,
tel. kom. 503‑068‑193.
OPEL

Zafira B 1.9 CDTI 2006 rok,
srebrny, full, tel. kom. 508‑411‑270.
OPEL

Zafira 2.0 DTL 2000 rok,
13.500 zł, bogate wyposażenie,
7-osobowy, sprowadzony,
zarejestrowany, opony zimowe + letnie,
tel. kom. 601-317-076 888‑969‑233.
PEUGEOT

106 1994 rok, tel. kom.
692‑119‑203.
PEUGEOT

106 1996 rok, stan dobry,
tel. kom. 887‑647‑751.
PEUGEOT

206, 1999 ROK, 1.1,
CENA DO NEGOCJACJI, TEL. KOM.
663-077-050
PEUGEOT

306 1.9 D 1995 rok, 2.500
zł, tel. kom. 605‑695‑882.
PEUGEOT

406 2.1 TDI 1996 rok,
sedan, stan bdb, tel. kom. 608‑765‑857.
PEUGEOT

Partner 2003 rok,
5-osobowy, I właściciel, F-a VAT, tel.
kom. 693‑517‑017.
Pośrednictwo

sprzedaży auto części
używanych, wszystkie marki, szybkie
wysyłki, gwarancja, bez prowizji, tel.
kom. 512‑606‑679.
RENAULT

19 1.9 TD 1993 rok, 1.700
zł, hak, tel. kom. 605‑695‑882.
RENAULT

Clio Extreme 1.5 DCI 2002
rok, 11.800 zł, bogate wyposażenie,
stan techniczny idealny, tel. kom.
514‑238‑034.
RENAULT

Megane 1.4 2001 rok,
109.000 km, tel. kom. 500‑037‑006.
RENAULT

Scenic 1.9 Diesel 2002
rok, 17.900 zł, zielony tel. (46) 838-26‑26
wieczorem.

wynajem

RENAULT

Traffic 1.9 D 2000 rok,
66.000 km, stan bdb., I właściciel,
garażowany, bezwypadkowy, tel. kom.
602‑813‑725.

VW
 Polo 1.4 benzyna+gaz
sekwencyjny 2001 rok, klima,
4 poduszki, ABS, 3-drzwiowy, tel. kom.
604‑425‑191.

RENAULT

Trafic 2.5 diesel 1989 rok,
blaszak, tel. kom. 667‑978‑455.

VW
 Polo 1.9 SDI 2001 rok,
sprowadzony, tel. kom. 506‑713‑289.

ROVER

200 1.4 1998 rok, 3.800
zł, sprowadzony z Niemiec, tel. kom.
608‑420‑169.

VW
 T4 1.9 TD 1997 rok, 5-osobowy,
sprzedam lub zamienię, tel. kom.
510‑052‑908.

SEAT

Cordoba 1.9SDI 2000 rok,
wiśnia metalik, tel. kom. 609‑423‑118.

ŻUK,

stan bdb., tel. (46) 838‑43‑51.

SEAT

Ibiza 2001 rok, 5-drzwi, tel. kom.
506‑891‑289.

ŻUK

1989 rok, stan dobry, tanio, tel.
kom. 781‑779‑674.

Domek

z działką lub siedlisko,
może być z ziemią rolną w obrębie
miejscowości Łowicz, Skierniewice,
Wiskitki, Sochaczew, tel. kom.
790‑636‑648.

Seat

Inca 1.4 1999 rok, tel. kom.
698‑490‑553.

inne

Kupię

działkę, tel. kom. 692‑387‑028.

Złomowanie

pojazdów. Skup aut.
Możliwość odbioru w godz. 7.00 - 22.00,
tel. kom. 602‑123‑360.

Kupię

małe mieszkanie, tel. kom.
691‑164‑404.

SKODA

Fabia combi 1.4 i +gaz
sekwencja 2004 rok, srebrny metalik,
w rozliczeniu przyjmę tańszy, tel. kom.
604-706‑309, 14.100 zł.
Skoda

Fabia 1,4 2001/02 rok,
przebieg 54tys. km serwisowany,
bezwypadkowy, pierwszy właściciel,
garażowany, tel. kom. 600‑944‑728.
SKODA

Fabia 1.4 2001 rok, 120.000
km, srebrna, salon idealna, tel. kom.
600‑226‑519.

Pomoc

drogowa 24h, tel. kom.
608‑532‑321.
Opony

używane, tel. kom.
602‑133‑182.
Sprzedam

części Nexii, tel. kom.
693‑944‑451.

Miejsce

w garażu, Kostka, tel. kom.
601‑303‑858.

nieruchomości
kupno

Kupię

małe gospodarstwo rolne,
zabudowania + ziemia do ok. 3 ha w
okolicy Głowna, tel. kom. 604‑296‑751.

sprzedaż
Działki

budowlane w Nieborowie, tel.
kom. 607‑328‑032.
Dom,

garaż na 1,5 ha
zagospodarowanej działce, ze stawem
w Nieborowie, tel. kom. 603‑260‑176.

SKODA

Favorit 1.3, 700 zł, stan bdb.,
tel. kom. 609‑985‑681.

Sprzedam

koła zimowe 15”
do Mercedesa A klasa, tel. kom.
790‑846‑566.

SKODA

Felicja 1.6 1997 rok, tel. kom.
694‑282‑452.

Koła

zimowe, felgi, alufelgi, tel. kom.
601‑419‑747.

SKODA

Felicja 1999r., srebrny
metalik, roczny gaz, sprzedaż lub
zamiana na Seicento z gazem, tel. kom.
880‑631‑917.

Alufelgi

Polonez z oponami, zimowe,
tel. kom. 691‑645‑784.

Mieszkanie

M-3 48 mkw.,
Dąbrowskiego, Ip, po remoncie,
180.000 zł, tel. kom. 600‑415‑610.

Sprzedaż

przyczepek
samochodowych, www.phu-wimar.pl,
tel. kom. 608‑171‑821.

Wulkanizacja,

budynki Łowicz,
Napoleońska 6, tel. kom. 502‑163‑313.

Przyczepka

nierejestrowana Sam, tel.
kom. 785‑607‑248.

Działka

budowlano-usługowa,
Łowicz, Klickiego 42, tel. kom.
502‑163‑313.

Sprzedam

opony Continental razem
z felgami rozm. 165/70 R13, tel. kom.
792‑670‑669.

Budynek

mieszkalny i gospodarczy,
Kiernozia, tel. kom. 886‑753‑869.

Sprzedam

lampy BMW tył E-39;
wahacz, tel. kom. 500‑385‑907.

Sprzedam

działkę budowlanorolną, 1,58 ha, Mysłaków, tel. kom.
508‑869‑006.

SKODA

Octavia 1.6 benzyna+gaz
1999 rok, 8.900 zł, srebrny metalik, tel.
kom. 662‑031‑656.
Sprzedam

części do vito i sprintera
97-04r, odbiór Wrocław i Łódź lub
szybka wysyłka, gwarancja, tel. kom.
603-987-258; 795‑945‑420.
TOYOTA

Corolla 1.4 2003 rok, 17.900
zł, granat, salon, stan idealny, oryginalny
lakier, tel. kom. 600‑226‑519.
TOYOTA

Yaris 2004 rok, 5-drzwi,
D4D, tel. kom. 603‑243‑414.
TOYOTA

Yaris benzyna 2001
rok, 8.000 zł, tel. kom. 889-116-619,
788‑306‑544.
VOLVO

V40 1.9 TDI 2001 rok, tel.
kom. 503‑044‑755.

Sprzedam

opony 1100 R20
Kormoran fartuchy + dętki mało
używane 350 zł/szt, tel. kom.
603‑368‑701.
Pompa

wtryskowa „Bosch” Ford
Focus 1.8 TDDi 66KW, 90PS, 2000r,
przebieg 150 tys.km, tel. kom.
603‑368‑701.

VW
 Bora 1.6 1999 rok, srebrny,
klimatronic, tel. kom. 506‑713‑289.

motorowe

VW
 Golf II 1.6 benzyna+gaz 1995 rok,
tel. kom. 511‑911‑131.

kupno

VW
 Golf III 1.6 i 1995/1996 rok,
5-drzwiowy (w rozliczeniu mogę
przyjąć Matiz lub Seicento), tel. kom.
604‑706‑309.

Każde

stare kupię, tel. kom.
513‑185‑357.

VW
 Golf IV 2000 rok, tel. kom.
504‑167‑269.

Cross

Honda CR125 i Enduro Suzuki
DR125, tel. kom. 504‑071‑012.

VW
 Golf 1.6 1997 rok, 5 drzwi, bogate
wyposażenie, tel. kom. 605‑535‑396.

SHL,

MZ, tel. kom. 696‑107‑903.

VW
 Golf 1.9 SDI 1998 rok,
5-drzwiowy, klimatyzacja, tel. kom.
506‑713‑289.
VW
 L-35 2.5 TDI 1998 rok, tel. kom.
504‑573‑160.
VW
 LT50 1994 rok, kontener, stan
dobry, tel. kom. 603‑091‑688.
VW
 Passat 1999 rok, 186.000 km,
bordowy, klimatronic, elektr. szyby,
poduszki powietrzne, alufelgi, ABS, tel.
kom. 517‑875‑840.

sprzedaż

Yamaha

Virago 1100, 1996 rok,
sprowadzona, tel. kom. 506‑192‑379.
Sprzedam

komarka, gratis drugi, tel.
kom. 783‑131‑185.
Yamaha

Virago, 1100, bordowy
metalik (lub zamienię na samochód
osobowy), tel. kom. 608‑010‑034.

garaże
kupno

Sprzedam

działkę, pow. 1143 mkw.,
Głowno, Wyszyńskiego 10, tel. kom.
889‑071‑414.

Pilnie

duży dom sprzedam, tel. kom.
669‑448‑458.
Dom

jednopiętrowy w Głownie, tel.
kom. 501‑989‑141.
Dom

140 mkw., + działka 600 mkw.,
w Głownie, tel. kom. 503‑664‑595.
Sprzedam

lub wydzierżawię grunty
orne, Walewice 0,3 ha, Gaj 0,98
ha, Wojewodza 1,63 ha, tel. kom.
602‑696‑785.
Dom,

stan surowy, Łowicz, Kutrzeby,
tel. kom. 601-342‑919 wieczorem.
Dom

w Głownie, 55 mkw + działka,
tanio, tel. kom. 604‑238‑371.
Atrakcyjna

działka budowlana pod
Łowiczem, wszystkie media, 1 ha 8 zł/
mkw., tel. kom. 886‑489‑063.
Mieszkanie

M3 48 mkw., IV p
w Głownie, kupię mniejsze, tel. kom.
600‑419‑143.
Sprzedam

dom w Łowiczu, tel. kom.
501-775‑852 po 17.30.
Ziemia

rolna 2,2 ha, Gzinka, tel. kom.
511‑580‑179.
Dom

Stryków 170 mkw do
zamieszkania, przedmieście, osiedle,
wszystkie media, tel. kom. 519‑574‑413.
M
 - 4, Dąbrowskiego, tel. kom.
607‑360‑186.
Sprzedam

M3 IIp. os. Broniewskiego,
tel. kom. 606‑329‑105.

VW
 Passat 1.9 TDI 1997 rok, stan
dobry, tel. kom. 697‑478‑094.

Kupię,

wydzierżawię garaż,
Łowicz os. 11-listopada lub okolice,
tel. (46) 838‑21‑26.

VW
 Polo 1.0 +gaz 1995 r., zielony, tel.
kom. 503‑747‑571.

sprzedaż

Budynek

handlowo-usługowy
w Głownie, pow. 360 mkw, tel. kom.
513‑100‑435.

VW
 POLO CLASSIC 1998 ROK,
TEL. KOM. 668‑402‑653.

Sprzedam

garaż, Bratkowice, tel.
kom. 607‑688‑589.

Dom

w Łowiczu, tel. kom.
665-464-794; 667‑766‑612.

PUNKTY PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH DO „NŁ”: BIURO OGŁOSZEŃ ŁOWICZ, UL. PIJARSKA 3A; BEDNARY, SKLEP P. PAPIERNIK 24A; BEDNARY KOLONIA 85, PPH „KARNA” P. LUCYNY SIEWIERY; BOBRONIKI 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”; 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; KOCIERZEWIE PŁN., SKLEP P. DRAGAŃSKIEJ; KOMPINA, SKLEP P. PAPIERNIK; KRĘPA 155, SKLEP P. MARCZAKA; KURABKA 17A, SKLEP E. TOPOLSKA; ŁOWICZ, KIOSK LOTTO NA OS. BRATKOWICE;
ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY RTV ZBIGNIEW KĘDZIORA, OS. DĄBROWSKIEGO 24 (RAMPA); 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; SOKOŁÓW 19, SKLEP P. GŁOWACKIEGO; STACHLEW 113A, SKLEP P. WIERZBICKIEJ;
TRZCIANKA 54, SKLEP P. KLIMCZAK; ZABOSTÓW DUŻY 51, SKLEP P. SZALENIEC; ZAWADY 67, SKLEP P. SOKALSKIEJ; ZŁAKÓW BOROWY 139A, SKLEP P. MARZENY PIECKI; ZŁAKÓW KOŚCIELNY 21, SKLEP GS;
PUNKTY PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH DO „WIEŚCI”: BIURO OGŁOSZEŃ GŁOWNO, UL. ŁOWICKA 40; STRYKÓW: SKLEP Z ART. SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWYMI, STARY RYNEK
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Dom

w Bednarach, tel. kom.
782‑860‑011.

Sprzedam

mieszkanie 63 mkw., 
ul. Bolimowska, tel. kom. 728‑726‑491.

Kwatery

pracownicze, tanie, Głowno,
tel. kom. 698‑783‑854.

Sprzedam

M-3 48 mkw. os.
Dąbrowskiego II piętro, tel. kom.
667‑759‑387.

Sprzedam

65 mkw., cegła, na
Dąbrowskiego, II piętro, tel. kom.
602‑751‑417.

Do
 wynajęcia mieszkanie w domu,
40 mkw., Łowicz, tel. kom. 604-362-195
dzwonić po 20.00.

Działka

5000 mkw., Zielkowice, tel.
kom. 790‑717‑084.

Centrum,

ul. Ciemna, 58 mkw., II
piętro, środkowe, po remoncie, cegła,
od zaraz, tel. kom. 503‑395‑203.

Wynajmę

mieszkanie w Głowinie
120m i 100m oraz lokal handlowy 50
mkw, tel. kom. 502‑213‑373.

Sprzedam

działkę w Bielawach, w
samym centrum, tel. kom. 692‑473‑510.

Mieszkanie

do wynajęcia w Łowiczu,
tel. kom. 664‑873‑525.

Sprzedam

1,30 ha z budynkami w
Popowie, tel. kom. 723‑743‑361.

Targowica

miejska-ul.
Starzyńskiego, lokal do wynajęcia,
media, bdb lokalizacja, tel. kom.
608‑523‑381.

Sprzedam

M 3, 39 mkw., tel. kom.
600‑661‑829.
Sprzedam

mieszkanie 35 mkw., os.
Dąbrowskiego, cena 130.000 zł, tel.
kom. 506‑140‑684.
Dom

Łowicz-Górki, z 1992 roku,
pow. całkowita 240 mkw., pow.
użytkowa 160 mkw., działka 540 mkw.,
możliwość zamieszkania dwóch rodzin,
tel. (46) 837‑11‑73 po 19.00.
Sprzedam

mieszkanie 38 mkw.
w Zduńskiej Dąbrowie, tel. kom.
606‑986‑063.
Sprzedam

działkę budowlaną 0,66
ha, szerokość 40m, koło Łowicza
na wysokości Pilaszków, przy trasie
Łęczyckiej, z możliwością podziału, tel.
kom. 667‑248‑227.
Mieszkanie

38 mkw., centrum, tel.
kom. 785‑300‑332.
Dom

wraz z budynkami
gospodarczymi i działka 57 arów,
Sobota rynek, tel. kom. 604‑802‑000.
Sprzedam

lub wynajmę M4 60 mkw.,
II piętro, Głowno, Kopernika, tel. kom.
503‑382‑049.
Działka

budowlana okolice Głowna,
10 zł/mkw., tel. kom. 603‑754‑598.
Sprzedam

siedlisko na wsi na pow.
1600 mkw., z działką lub bez, tel. kom.
667‑826‑226.
Mieszkanie

37 mkw, os. Sikorskiego
Głowno, tel. kom. 501‑809‑102.
Mieszkanie,

60 mkw., ul. Bolimowska,
tel. kom. 602‑334‑995.
Działka

leśno-budowlana, tel. kom.
601‑454‑893.
Sprzedam

las, tel. kom. 601‑454‑893.
Dom

mieszkalny i duży budynek
gospodarczy, Bąków Górny 46, tel.
kom. 794‑100‑866.
Atrakcyjna

działka budowlana
4900 mkw. podzielona na 4 po 1200
mkw. sprzedam w całości lub na
części, www.moczydla.pl, tel. kom.
662‑525‑130.

Lokal

25 mkw., na działalność, tel.
kom. 791‑593‑571.
Mieszkanie

60 mkw., Głowno, tel.
kom. 501‑139‑408.
Dom

w Łowiczu, tel. kom. 668788‑163 po 12.00.
Dom

o pow. 115 mkw., z działką 701
mkw., Łowicz lub zamienię na bloki z
cegły, tel. kom. 669‑673‑075.
Działka

budowlano-rolna, ul. Czajki za
GS, tel. kom. 609‑688‑488.
Sprzedam

dom, Katarzynów przy
przedszkolu, tel. kom. 609‑688‑488.
Działki

budowlane BednaryWieś, blisko szkoła, PKP, tel. kom.
502‑928‑018.

Piec

C.O. 19 kW z podajnikiem
ślimakowym na Eko-groszek, 2005 rok.
Łowicz, tel. kom. 603‑121‑755.

Sprzedam

bele dębowe,
tel. (46) 838‑66‑73.

Do
 wynajęcia 53mkw. w
Skierniewicach, tel. kom. 604‑582‑423.

Pianina,

fortepiany, tel. kom.
604‑443‑118.

Wynajmę

kawalerkę, Łowicz, ul. Armii
Krajowej, opłata z góry za cały rok, tel.
kom. 724‑764‑306.

Sprzedam

drzewo opałowe dębowe,
tel. kom. 669-356‑361 po 20.00.

Pokój

do wynajęcia na Starzyńskiego,
tel. kom. 660‑856‑249.
Uczciwej,

samotnej, młodej pani, 48
mkw.,, tel. kom. 602‑766‑034.
Do
 wynajęcia lokal handlowy,
powierzchnia 150 mkw., przy ul.
Zduńskiej, tel. kom. 501‑533‑001.

pomieszczenie 100
Wynajmę

mkw., przy ul. Mickiewicza 4, tel.
kom. 512‑098‑358.

Wynajmę

lokal biurowo-usługowy
centrum Łowicza, 40 mkw., Zduńska
49, tel. kom. 608‑369‑852.

Wynajmę

lokal użytkowy 176 mkw.,
centrum Łowicza, Zduńska 40, tel. kom.
607-442-383; 660‑230‑318.

Wynajmę

M5 dla firmy,
Bratkowice, tel. kom. 665‑473‑554.

Tanie

pokoje noclegowe,
Łowicz, Plac Przyrynek 11 oraz
pomieszczenie na działalność,
tel. (046) 837-99-16, tel. kom.
0512‑098‑358.
Wynajmę

pokój, Łowicz, os.
Bratkowice 1/16.

Pokój,

tel. kom. 692‑101‑989.
Kawalerka,

tel. kom. 692‑101‑989.
Głowno,

wynajmę powierzchnię
biurową i magazynową od 4 zł/m, tel.
kom. 691‑521‑076.

Sprzedam

dom jednorodzinny w
Łowiczu, tel. kom. 602‑878‑908.

kupno różne

Sprzedam

2 działki rolno-budowlane
blisko Łowicza, tel. kom. 504‑151‑540.

Domek,

3-pokojowy, kuchnia, 85
mkw., tel. kom. 692‑975‑632.

Kupię

złom, tel. kom. 504‑350‑641.

Mieszkanie

60 mkw, ul.
Baczyńskiego, blisko stacji PKP, tel.
kom. 509-356‑924 po 17.00.

Lokal

o pow. 75 mkw., w centrum
Łowicza, tel. kom. 604‑935‑642.

Kupię

sprężarkę z całym osprzętem
do sektorów pneumatycznych, tel. kom.
660‑711‑908.

Sprzedam

pawilon handlowy, nr
6, na targowicy w Łowiczu, tel. kom.
665‑473‑554.
Działka

0,70 ha, pod lasem, tel. kom.
693‑552‑170.
Sprzedam

działki w Nieborowie, tel.
kom. 510‑317‑247.
Dom

wraz z budynkami
gospodarczymi, Domaniewice, tel. kom.
667‑036‑938.

wynajem

Dwupoziomowe

mieszkanie 
o powierzchni 114 mkw., w centrum
Łowicza, tel. kom. 604‑935‑642.

Noclegi,

Głowno, tel. (46) 874‑64‑68.

Działka

rolno-budowlana 15550
mkw., prąd, woda, Bielawy, tel. kom.
662‑067‑043.

Do
 wynajęcia 33mkw. os.
Starzyńskiego, tel. kom. 604‑582‑423.

Do
 wynajęcia lokal na ul. Zduńskiej,
tel. kom. 501‑503‑358.

Mieszkanie

32,5 mkw., Łódź-Żubardź,
tel. (46) 838‑87‑60.

Sprzedam

3-pokojowe mieszkanie
na os. Reymonta, 44 mkw., III piętro,
wymienione okna, balkon, cena
147.000 zł, tel. kom. 660‑721‑408.

Hurtowa

i detaliczna sprzedaż karpia,
Głowno, tel. kom. 792‑249‑946.

Wynajmę

mieszkanie 87 mkw.
4-pokojowe, ulica Bolimowska, tel. kom.
607‑580‑994.

Sprzedam

działkę inwestycyjną przy
trasie 14, tel. kom. 602‑244‑718.

M-4,

65 mkw., cegła, środkowe,
Łowicz, Dąbrowskiego, IIIp, tel. kom.
793‑071‑999.

Komputer

tanio, tel. kom.
500‑204‑559.

Wynajmę

część pow. biurowej
w centrum Łowicza dla firmy
jednoosobowej prowadzącej
działalność biurową, tel. kom.
606‑910‑919.

Mieszkanie

32 mkw., niski czynsz,
umeblowane, sprzęt AGD, ul. Czajki,
105.000 zł, możliwy wynajem ze
wskazaniem zakupu, tel. kom.
502‑928‑018.

Głowno,

sprzedam działkę
budowlaną 800m, spokojna okolica
domków jednorodzinnych, tel. kom.
691‑521‑076.

Dom

w Domaniewicach z działką,
667-580-750, tel. kom. 785-622‑493,
po 15.00.

Do
 wynajęcia lokal użytkowy w
centrum Głowna od zaraz, wysoki
standard, wszystkie media, tel. kom.
600‑211‑818.

Poszukuję

do wynajęcia domu
lub mieszkania w Łowiczu, tel. kom.
668‑577‑755.

Hala

magazynowo-produkcyjna
wysokiego składowania 3500 mkw., lub
mniej w Głownie do wynajęcie lub na
sprzedaż, tel. kom. 604‑610‑057.
Wynajem

pokoi, okolice Bolimowa,
Nieborowa, tel. kom. 660‑479‑348.
Do
 wynajęcia lokale w centrum, tel.
kom. 692‑725‑590.
Do
 wynajęcia pomieszczenia
produkcyjno-biurowo-magazynowe
ok. 400 mkw., ul. Warszawska, tel.
kom. 501‑152‑088.
Do
 wynajęcia Kawiarnia Tygielek, tel.
kom. 509‑099‑969.

Do
 wynajęcia lokal w centrum
Łowicza na parterze 20 mkw., na
pierwszym piętrze 110 mkw. Wejście
od głównej ulicy. Po remoncie, tel.
kom. 512‑225‑093.
Do
 wynajęcia na działalność
gospodarczą lokal 130 mkw. (były bar)
w Głownie, tel. kom. 691‑870‑575.
Mieszkanie

do wynajęcia,
2-pokojowe, os. Sikorskiego, Głowno,
tel. kom. 694‑569‑193.
Wynajmę

ogrodzony, utwardzony
plac 2900 mkw., ul. Magazynowa,
Łowicz, tel. kom. 530‑809‑888.
Wynajmę

56 mkw, Łódź RadogoszczWschód, tel. kom. 602‑527‑481.
Wynajmę

kawalerkę, osiedle
Reymonta, tel. kom. 606‑953‑688.
Wynajmę

lub sprzedam 48 mkw. na
Dąbrowskiego, 1piętro., umeblowane,
tel. kom. 600‑415‑610.
Do
 wynajęcia lokal na sklep 
w Mastkach, tel. kom. 697-298-966;
697‑918‑081.
Wynajmę

mieszkanie 38 mkw.
osiedle Noakowskiego, tel. kom.
507‑799‑796.
Lokal

w centrum Łowicza, tel.
kom. 604‑145‑259.
Wynajmę

pokój studentowi, uczniowi;
osiedle Starzyńskiego., tel. kom. 509499‑483 po 13:00.

37

Skupujemy

topolę, olchę, dąb
na pniu, tel. kom. 514-827-272
515‑925‑534.
Kupię

pompę S-20 do opryskiwacza
„Pilnet” na kołach, tel. kom.
889‑126‑078.
Stare

radia, silniki, stary sprzęt
gospodarstwa domowego, stare meble,
banknoty, inne starocie, stroje, skrzynie
łowickie, tel. kom. 516‑907‑429.

sprzedaż różne
Produkcja

płytek chodnikowych,
płyty EKO, ogrodowa galanteria
betonowa, układanie kostki
brukowej, kręgi, przepusty, rynienka
spustowa, tel. (46) 838‑92‑14.
Drewno

kominkowe: opałowe,
rozpałkowe, dobre metry, tel. kom.
501‑658‑261.
Polsat

cyfrowy, tel. kom.
601‑508‑098.
Kasy

fiskalne, tel. kom.
601‑291‑371.
Drewno

opałowe, kominkowe,
możliwość transportu, tel. kom.
601‑189‑972.
Choinki

hurt, detal srebrne, pospolite,
zwykłe, tel. kom. 886‑646‑906.
Drzewo

kominkowe, tel. kom.
785‑333‑971.

Sprzedaż

choinek hurt, detal
Kompina 42, tel. (46) 838‑63‑26.
Sprzedam

choinki (świerki),
HURTOWO, tel. kom. 606-942-514,
Zielkowice.
Choinki

od 1 do 3m sprzedam, tel.
kom. 696‑035‑281.
Drzewo

opałowe, grube z własną
wycinką, tanio sprzedam, tel. kom.
601‑286‑499.
Sprzedam

wyposażenie sklepu
odzieżowego oraz 10.000 wieszaków,
tel. kom. 605‑990‑363.
Budy

dla psów - od produceta, tel.
kom. 515‑198‑557.
Sprzedam

skóry lisów i piżmaków, tel.
kom. 785‑543‑614.
Telewizor

Sony 25”-sprzedam, tel.
kom. 605‑214‑925.
Piec

węglowy 4m powierzchnia
grzewcza 200 mkw., produkcja
Pleszew, tel. kom. 696‑342‑886.
Sprzedam

agrowłókninę, tel. kom.
693‑177‑813.
Huśtawki

ogrodowe akacjowe,
stoły, ławki, budy dla psów, śrutownik
na kamienie, heblarkę, tel. kom.
502‑981‑959.
Wózek

dziecinny sprzedam, tel. kom.
604‑154‑466.

Pianino

sprzedam, tel. kom.
509‑494‑602.
Sprzedam

wyposażenie sklepu
spożywczego (waga, krajalnica, regały,
regał chłodniczy, lodówka), tel. kom.
607-089-352 698-673‑419, Głowno.
Sprzedam

prostownik z rozruchem,
12/24 Volt, przewody rozruchowe 3, 4,
5, 6m, tel. kom. 508‑160‑198.
Drzewo

opałowe i kominkowe, tel.
kom. 693‑636‑233.
Ubranka

dla chłopca, krzesełko do
karmienia, dywan, mata edukacyjna,
sofa narożna dziecięca, tel. kom.
608‑519‑809.
Sprzedam

sam komputer plus
kierownicę komputerową, tel. kom.
783‑131‑185.
Kuchnie:

elektryczna i gazowa
do zabudowy, piecyk elektryczny,
zmywarka, stan bdb. Cena do
uzgodnienia, tel. (046) 837‑81‑37 po
18:00.
Maszyny

stolarskie oraz domek
drewniany 6 mkw. na działkę lub staw,
tel. kom. 511‑311‑145.
Sprzedam

wózek dziecięcy
+ nosidełko i kojec, tel. kom.
692‑008‑304.
Kuchnia

węglowa, tel. kom.
503‑307‑979.
Tanio

lodówkę sprzedam, tel. kom.
691‑405‑938.
Sprzedaż

choinek, atrakcyjna cena,
transport gratis na terenie Łowicza, tel.
kom. 606‑379‑327.

Drewno

opałowe, gotowe drewno do
kominka, tel. kom. 605‑097‑071.

Piec

c.o. 1,3 mkw. nieużywany, piec
c.o. 0,8 mkw. używany niedrogo, tel.
kom. 501‑330‑844.

Dwa

kioski w dobrym punkcie, tel.
kom. 510‑744‑922.

Atlas

do ćwiczeń wielofunkcyjny, tel.
kom. 608‑263‑951.

Piec

miałowy 4m, nowy, tanio
sprzedam, tel. kom. 506‑152‑437.

Betoniarka

mała, nowa, zbiornik na
mleko, 350l, tel. kom. 693‑552‑170.

Sprzedam

nowy zlew, piaskowy
granit, tel. kom. 660‑879‑272.

Sprzedam

piec Olsztyn, 1,5 kW,
tel. (46) 838‑92‑31.

Sprzedam

futro z białych norek, tel.
kom. 660‑795‑151.

Sprzedam

piec C.O. 25 kW, tel. kom.
668‑376‑464.

Piec

C.O. używany, sprawny, 900 zł,
tel. kom. 608‑109‑634.

Sprzedam

kuchnię węglową, tel. kom.
602‑511‑928.

Futro

brązowe, rozm. 42, tanio,
kuchnia 4-palnikowa, elektryczna z
piekarnikiem, tel. kom. 509‑822‑437.

Sprzedam

segment, drzwi, lady i
półki sklepowe, tel. kom. 606‑345‑788.

Betoniarka

50 na siłę, tel. kom.
691‑033‑695.
Sprzedam

wózek paletowy
Jungheinrich, tel. kom. 604‑411‑266.
Materac

antyodleżynowy, zmiennokomorowy, stan bdb, tel. kom.
691‑730‑155.
Sprzedam

sklep monopolowy,
dobrze prosperujący, tel. kom.
696‑395‑719.
Regał

(dąb), stół kuchenny + 4
krzesła i dywany, tel. kom. 607‑516‑918.
Tanio

sprzedam tapczanik dziecięcy,
rogówkę, szafę, 2 komody, tel. kom.
608‑070‑603.

praca
dam pracę
Zwrot

podatku z pracy, rodzinne,
Niemcy, Anglia, Irlandia, Holandia,
Dania, Norwegia, Belgia, Europa,
tel. (71) 385‑20‑18.
Zatrudnię

szwaczki, tel. kom. 
697-096-861, Domaniewice.
Firma

zatrudni elektromonterów, tel.
kom. 604‑238‑322.
PKO

BP BANKOWY PTE SA zatrudni
osoby do pracy z klientem, bezpłatne
szkolenie, także dla studentów, tel. kom.
515‑236‑056.

REKLAMA

AUTO-NAPRAWA

WYMIANA OPON

tel. 600 445 127

oferuje usługi:
 mechaniki samochodowej
(wymiana olejów, filtrów, rozrządu,
ozrządu
klocków itp.)
 blacharstwa i lakiernictwa
 naprawy i wymiany tłumików
 części samochodowe
 auto-szyby
 spawanie aluminium i kwasówki

dobre ceny – krótkie terminy

ODSTĄPIĘ
Ą Ę LOKAL
GASTRONOMICZNY
BARDZO DOBRZE
PROSPERUJĄCY

W CENTRUM
ŁOWICZA

696-807-895

DZIAŁKI

budowlane
w Głownie

509-660-064
606-414-222
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Dynamicznie

rozwijająca się firma
zatrudni 10 osób, bezpłatne szkolenie,
możliwość rozwoju, również dla
studentów, tel. kom. 515‑236‑056.
Zatrudnię

pracowników do betoniarni,
tel. kom. 602‑426‑020.
Zatrudnię

pomocnika krojczego,
Głowno, tel. kom. 607‑443‑788.
Zatrudnię

parowaczkę (prasowanie
swetrów), Głowno, tel. kom.
607‑443‑788.
Zatrudnię

brakarkę, pakowaczkę,
krawiectwo, Głowno, tel. kom.
607‑443‑788.
Dam

prowizję za znalezienie osób
chętnych do zmiany bądź wstąpienia
do funduszu emerytalnego. Płatne
od ręki do 120zł od osoby, tel. kom.
511‑247‑002.
Przyjmę

uczniów do przyuczenia jako
murarz, tel. kom. 603‑872‑901.
Kierowcę

kat. C+E, 
z doświadczeniem w ruchu
międzynarodowym, tel. kom.
600‑352‑099.
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Kelnerkę

zatrudnię na stałe
w Łowiczu, tel. kom. 505‑500‑338.
Fryzjerkę

z doświadczeniem
w Łowiczu, tel. kom. 666‑310‑322.
Zatrudnię

spedytora
międzynarodowego z Equusa, tel. kom.
606‑457‑050.
Zatrudnię

kierowcę kat. C+E
w transporcie międzynarodowym, tel.
kom. 604‑237‑423.
Zatrudnię

portiera, tel. kom.
604‑237‑423.
Zatrudnię

mechanika samochodów
ciężarowych, tel. kom. 604‑237‑423.
Zatrudnię

kierowcę kategoria C+ E
z praktyką z Łowicza lub bliskich okolic,
w transporcie krajowym, tel. kom.
608‑067‑847.
Oriflame,

tel. kom. 509‑700‑213.
Zatrudnię

kierowcę C+E, kraj, tel.
kom. 665-788-787; 601‑069‑699.
Przyjmę

pracownika, hodowla koni
Chruślin, tel. kom. 695‑248‑808.

Zatrudnię

sprzedawcę-fakturzystkę,
branża chemiczno-budowlana, tel. kom.
501‑074‑045.

Wideofilmowanie

cyfrowe, obróbka
komputerowa, Blue-ray- tanio, tel. kom.
606‑852‑557.

Salon

House w Łowiczu zatrudni na
stanowisko sprzedawcy młodą
i dyspozycyjną osobę, tel. kom.
604-219-481; jaroslawgadomski@wp.pl.

Foto-Video

www.studionadachu.
pl, tel. kom. 604‑101‑516.

Tynkowanie

i murarstwo, tel. kom.
668‑489‑577.

Główny

księgowy, certyfikat, faktura
Vat, tel. kom. 664‑973‑140.

Studio

Wideo „Kadr”, tel. kom.
607‑916‑001.

kostki brukowej,
Układanie

prace ogólnobudowlane, tel. kom.
508‑286‑519.

Kierowca

kat. C+E z doświadczeniem
w transporcie międzynarodowym, tel.
kom. 796‑909‑118.

Wideofilmowanie

„Kasia”, solidnie,
tanio + zdjęcia. Studniówki, tel. kom.
602‑633‑407.

Dołączę

do zespołu, saksofon, wokal,
akordeon, gitara, tel. kom. 790‑289‑299.

Wideofilmowanie,

tel. kom.
795‑267‑788.

inne

Fotografia

ślubna 
www.fotografka.com.pl, tel. kom.
509‑233‑912.

Żwir

dowiozę na budowę, tanio, tel.
kom. 665‑734‑042.

Tanio,

solidnie, gładzie
gipsowe, glazura, terakota, tel. kom.
785‑888‑017.

Wesela:

profesjonalnie, tanio, tel.
kom. 606‑312‑048.

Malowanie,

gładź, płyty karton/gips,
glazura, adaptacja poddaszy, panele,
elewacja budynków, tel. kom.
668-026-851; 796‑524‑777.

Stawianie

budynków gospodarczych,
remonty, przeróbki, tel. kom.
785‑333‑971.

Masaż

gorącymi kamieniami i
bańką chińską, leczniczy, relaksacyjny,
świecowanie uszu - dojazd do klienta,
tel. kom. 791‑776‑095.

usługi wideo

Fotoreportaże

ślubne,
www.fotoimprezy.eu, tel. kom.
698‑129‑195.

Zatrudnię

kierowcę kat. C+E na
zagranicę, tel. kom. 660‑037‑820.

Wideofilmowanie

i fotografowanie,
profesjonalnie, tanio, tel. kom.
600‑447‑843.

remontowobudowlane

Poszukuję

opiekunki do 1.5-rocznego
dziecka, tel. kom. 660‑809‑334.

Wideofilmowanie,

zdjęcia gratis, tel.
kom. 502‑163‑788.

usługi

kierowcę kat. C+E 
Zatrudnię

w transporcie krajowym, tel. kom.
604‑402‑020.

Zatrudnię

elektryka samochodowego
lub wydzierżawię lokal pod tą
działalność, tel. kom. 604‑947‑341.

Wideofilmowanie,

fotografia, tel. kom.
608‑244‑400.

Glazura,

terakota, malowanie.
Tanio i solidnie, tel. kom. 600‑488‑382.

Zatrudnię

kierowców C+E
w krajowym transporcie kontenerów
lub PL-VA, mile widziane ADR, jazda
zgodnie z czasem pracy kierowców,
wymagane doswiadczenie, tel. kom.
664‑082‑710.

Zatrudnię

kierowcę C+E,
transport krajowy, chłodnie, tel. kom.
505‑083‑574.

Fotografowanie

profesjonalne, tel.
kom. 506‑109‑908.

Dachy,

pokrycia dachowe,
konstrukcje, obróbki, tel. kom.
609‑846‑316.

Zatrudnię

kierowcę kat. C
z doświadczeniem, z Łowicza i okolic,
tel. kom. 601‑360‑267.
Zatrudnię

kierowcę C, transport
krajowy, chłodnie, tel. kom.
790‑803‑388.

Zatrudnię

kierowcę kat. C+E z
doświadczeniem na kraj, tel. kom.
660‑037‑820.

Zlecę

stworzenie sklepu
internetowego, tel. kom. 501‑074‑060.

Usługi

remontowo-wykończeniowe,
docieplenia, tel. kom. 663‑591‑506.

szukam pracy

Profesjonalna

fotografia ślubna,
www.macromagic.pl, tel. kom.
608‑372‑976.

Zatrudnię

„złotą rączkę” na 1/4 etatu.
Zlecę konserwację pralnic. Praca
w Goleńsku, tel. kom. 606‑832‑571.

Usługi

remontowo-wykończeniowe,
docieplenia, tel. kom. 885‑459‑698.

ArtFoto

- plener, śluby, studniówki,
chrzty, komunie i inne, tel. kom.
796‑964‑169.

Poszukuję

osoby w charakterze
przedstawiciela handlowego w branży
rolno-zbożowej, tel. kom. 605‑971‑293.

Przyjmę

dzieci do nowoorganizowanego punktu
przedszkolnego w centrum Łowicza,
tel. kom. 791‑491‑583.

pracownika do
Zatrudnię

rozbioru mięsa wieprzowego oraz
do produkcji wędlin tradycyjnych
na 1/2 etatu, Stryków, tel. kom.
603‑711‑760.

Zatrudnię

do pracy w sklepie AGD,
RTV, meble, tel. kom. 501‑351‑745.

bramy, balustrady,
Ogrodzenia,

produkcja, montaż, tel. kom.
506‑771‑822.
Kanałowe

docieplanie budynków
granulatem styropianowym,
kondygnacja 800 zł, tel. kom.
602‑570‑424.

Studio

Master -obsługa filmowa
imprez okolicznościowych (wesela,
śluby itp.), doświadczenie, tel. kom.
606‑506‑609.

Przyjmę

tzw. złotą rączkę, tel. kom.
695‑248‑808.

Remonty

kompleksowe wewnętrzne,
tel. kom. 606‑428‑162.

Studio

filmowe Kroton, DVD, HD,
zdjęcia, tel. (46) 837-47-48, tel. kom.
504‑057‑550.

Catering

z obsługą, wszelkie imprezy,
ciasta domowego wypieku, tel. kom.
696-387-915; 691‑937‑227.

Zatrudnię

mechanika
samochodowego, tel. kom.
600‑352‑099.

Brukarstwo,

tel. kom.
606‑774‑310.

Cyfrowe

wideofilmowanie,
fotografowanie, HD, Blue-ray,
obróbka komputerowa, tel. 46/
837-94-85, tel. kom. 608‑484‑079.

Cyklinowanie,

polerowanie, układanie
parkietu, tel. (46) 837-42-55, tel. kom.
501‑249‑461.

Tynki

maszynowe, elewacje,
docieplanie, solidnie, tel. kom.
501‑931‑961.
Tynki

gipsowe agregatem - solidnie,
tel. kom. 502-370-226, 506‑053‑376.

Cyklinowanie,

montaż parkietów
i schodów, lakierowanie, olejowanie,
możliwość kupna towarów, faktury VAT,
www.parkiety-lowicz.pl, tel. (46)
830-22-54, tel. kom. 502‑321‑194.
Układanie

kostki brukowej, tel.
kom. 697‑116‑271.
Docieplenia

budynków, elewacje
zewnętrzne, glazura, terakota, adaptacja
poddaszy, kompleksowe wykończenia
wnętrz, faktury VAT, tel. kom.
606‑737‑576.
Glazura,

terakota, adaptacja
poddaszy, kompleksowe wykończenia
wnętrz, faktury VAT, tel. kom.
606‑737‑576.

Cyklinowanie,

układanie parkietu, tel.
kom. 668‑750‑437.
Kominki

- budowa, montaż,
serwis, tel. (46) 837-84-92, tel. kom.
602‑282‑415.
Usługi

minikoparką www.da-go.eu,
tel. kom. 510‑281‑163.
Usługi

remontowo-budowlane,
układanie kostki, tel. kom. 667‑189‑382.
Dachy,

konstrukcje, blachodachówka,
podbitka, tel. kom. 515‑236‑149.

Profesjonalny

montaż wraz z dostawą
sufitów podwieszanych, gipsowych i
mineralnych (Armstrong, Donn) FVAT,
tel. kom. 604-645-981; 502‑228‑972.
Docieplanie

poddaszy, montaż
płyt gipsowo-kartonowych, gładzie,
malowanie. FVAT, tel. kom. 604-645981; 502‑228‑972.
Kominki

- profesjonalny montaż, tel.
kom. 608‑101‑676.
Kominki

z płaszczem wodnym.
Profesjonalny montaż,, tel. kom.
608‑101‑676.

Tynki

wewnętrzne, zewnętrzne, tel.
kom. 516‑131‑973.

Kominy

- montaż i wykonanie
wkładów kominowych ze stali
kwasoodpornej i żaroodpornej, tel. kom.
608‑101‑676.

Wylewki

agregatem mech. zacierane,
tel. kom. 518‑910‑336.

Schody

drewno, marmur, tel. kom.
608‑101‑676.

Kompleksowe

wykończenia wnętrz,
docieplenia budynków, tel. kom.
880‑542‑743.

Gipsy,

glazura, terakota,
malowanie, prace remontowe
-wykonam, tel. kom. 516‑153‑870.

REKLAMA

Zarząd OSP w Wiciu zaprasza na

Bal Sylwestrowy
 Koszt 270 zł od pary
 Gra zespół Kris
Zapewniamy:
 5 gorących posiłków  napoje
 szampan  0,5l alkoholu
 zimne przekąski
Sala
Sal
Sa
S
a a klimatyzowana
k

Serdecznie zapraszamy
Tel. 46 838-46-90, 508-186-309
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Koparko-ładowarka,

koparka, 
Kamaz, wynajem, tel. kom.
506‑271‑866.

Docieplenia

poddaszy, montaż
płyt gipsowo-kartonowych, tel. kom.
609‑846‑316.

Solidnie!

Niewielkie 
remonty, wykończenia., tel. kom.
880‑747‑661.

Glazurnictwo,

gładzie, malowanie,
panele, tel. kom. 601‑650‑795.

Usługi

koparko-ładowarką, tel. kom.
609‑135‑502.
Stolarstwo,

schody, tel. kom.
783‑487‑655.
koparko-ładowarką, tel. kom.
Usługi

665‑525‑555.
Murowanie,

tynkowanie, faktury vat,
tel. kom. 692‑382‑852.
Glazura,

terakota, ocieplanie
poddaszy, gipsowanie, malowanie,
tynki ozdobne, remonty, tel. kom.
784‑464‑959.
Malowanie,

tapetowanie, gładź,
płyty g/k, glazura, tel. (46) 
837-32-41 po 20:00, tel. kom.
608‑685‑867.

Glazura,

panele, adaptacja poddaszy,
sufity, ścianki, tynki mozaikowe, kamień
dekoracyjny, gładź, malowanie, szafy,
pawlacze, schody, tralki, poręcze.
Wymiana okien, drzwi, tel. kom.
605‑562‑651.
Gipsy,

malowanie, płytki,
zabudowa k/g, poddasza, tel. kom.
608‑372‑976.
gipsowanie, płyta k/g,
Malowanie,

panele podłogowe, glazura, terakota,
tel. kom. 790-329-790, 662‑736‑801.
Usługi

remontowo-budowlane 
w małym i dużym zakresie. Faktury
VAT, tel. kom. 509‑299‑676.
Glazura,

terakota, gładzie, panele itp.,
tel. kom. 508‑313‑799.

Docieplenia,

tel. kom. 500‑076‑158.

Murowanie,

glazura, terakota, tel.
kom. 887‑818‑290.

Dachy,

podbitki, tel. kom.
500‑076‑158.

Glazura,

terakota, wykończenia, tel.
kom. 691‑645‑784.

Wykończenia

wnętrz, poddasza,
gładzie, tel. kom. 500‑076‑158.

Remonty,

wykańczanie wnętrz,
adaptacja poddaszy, ocieplenia
budynków, tel. kom. 0668‑052‑818.

Posadzki

maszynowe, tel. kom.
697‑607‑801.
Wylewki

maszynowe, tel. kom.
500‑060‑052.
Gładź,

płyta K/G, malowanie, panele
ścienne, podłogowe, glazura, terakota,
tel. kom. 516‑131‑973.

Glazura,

terakota, tel. kom.
696‑171‑899.
Domofony:

tradycyjne i cyfrowe.
Instalacje i centralki telefoniczne, tel.
kom. 601‑207‑689.
Glazura,

terakota, tel. kom.
602‑717‑207.

Sufity,

ściany k/g, malowanie,
gipsowanie, panele podłogowe,
glazura, terakota, solidnie, tel. kom.
600‑262‑935.

Kompleksowe

wykończenia wnętrz
od A do Z, adaptacja poddaszy, tel.
kom. 602‑717‑207.

Łazienki

kompleksowo, tel. kom.
600‑262‑935.

Kominki

-budowa, montaż,
ogrzewanie domów, tel. (46) 837-44-35,
tel. kom. 600‑294‑318.

Gładzie,

zabudowy, malowanie,
glazura, sufity podwieszane, tel. kom.
500‑041‑271.
Łazienki,

glazura, hydraulika, tel. kom.
517‑466‑984.
Odśnieżanie

dachów, posesji,
wycinka drzew, prace wysokościowe,
rachunki VAT, tel. kom. 509‑061‑640.
Malowanie,

tapetowanie, płyty
k/g, gładzie, sufity podwieszanie,
adaptacja poddaszy, panele,
glazura, terakota, tel. kom.
693‑824‑684.
Usługi

wykończeniowe, malowanie,
gładź, montaż płyt g/k, sufity
podwieszane, glazura, terakota,
panele, adaptacja poddaszy, tel. kom.
693‑138‑503.
Docieplanie

poddaszy,
gipsy, malowanie, glazura,
inne wykończeniowe, tel. kom.
664‑113‑523.
Cyklinowanie,

polerowanie,
lakierowanie- trwały Efekt, tel. kom.
600‑984‑398.
Remonty-wykończenia,

niedrogo oraz
kosztorysy budowlano-instalacyjne, tel.
kom. 531‑867‑052.
Malowanie,

gipsowanie, płyty k/g,
glazura, terakota i inne, tel. kom.
668‑181‑142.
REKLAMA

Zabudowa

poddaszy, płyta g/k,
malowanie, gipsowanie, tapeta,
sufity podwieszane -pułki i inne
nietypowe zabudowy, tel. kom.
518‑905‑611.
tel. kom.
Budowlano-remontowe,

667‑941‑359.
Bramy,

balustrady, ogrodzenia,
produkcja-montaż, tel. kom.
501‑677‑275.

Wyroby

hutnicze. 
Materiały budowlane. Gazy
techniczne. Centrobud,
Łowicz, Armii Krajowej 61,
tel. (46) 837‑93‑20.
Producent!

Siatki, słupki, bramy,
balustrady, usługi monterskie, 
tel. kom. 500‑371‑161.
Kotły

Defro, rabat 17% od aktualnych
cen katalogowych, tel. kom.
515‑838‑888.

usługi
instalacyjne
Anteny

- montaż, instalacje, tel. kom.
601‑306‑566.

tel. kom.
Hydrauliczne,

506‑064‑122.
anten satelitarnych 
Instalacja

i naziemnych, tel. kom. 602‑633‑407.

rachunkowe, tel. kom.
Biuro

0510‑212‑677.

Montaż

alarmów, tel. kom.
602‑633‑407.

Dekoracja

sal weselnych, 
tel. kom. 784-487-536, 513‑748‑813.

Przyłącza,

elektroinstalacje, pomiary,
odgromówka, automatyka, EIB/
KNX wideo-domofony, RTV-Sat,
bramonapędy, systemy alarmowe,
monitoring wizyjny CCTV, kontrola
dostępu, przeglądy, odbiory. Roboty
remontowe, wykończeniowe,
hydraulika. Uprawnienia, VAT, tel. kom.
601‑303‑858.

DJ,
 wodzirej, akordeonista wesela, imprezy okolicznościowe,
www.djbizzy.110mb.com, tel. kom.
697‑574‑161.

Instalacje

elektryczne: 
nowe, przeróbki, tel. kom. 
696‑081‑582.
Hydraulika,

tel. kom. 
608‑263‑951.

Przeprowadzki,

transport, FVAT, tel.
kom. 695‑885‑953.

Hydraulik,

wszystkie technologie, tel.
kom. 608‑101‑676.

Zespół

muzyczny, tel. kom.
693‑543‑604.

Vertal

- żaluzje poziome, 
pionowe. Rolety materiałowe 
i antywłamaniowe. Siatki przeciw
owadom. Produkcja, montaż, 
tel. kom. 602-736-692; 512‑342‑751.

Meble

pod wymiar: kuchenne,
biurowe, szafy z drzwiami 
przesuwnymi, solidnie, raty, tel. kom.
501‑707‑657.

Grzejniki

Purmo C, CV, 
rabat 50% od aktualnego
cennika, FV, tel. kom. 
515‑838‑888.

Usługi

hydrauliczne: instalacje
wodno-kanalizacyjne; 
centralnego ogrzewania, tel. kom.
504‑324‑929.

Stawianie

ogrodzeń klinkierowych, tel.
kom. 511‑337‑768.

Montaż

anten satelitarnych,
ustawianie przy pomocy
profesjonalnego miernika, tel. kom.
609‑700‑765.

Tynki

maszynowe w
apienne, cementowe, tel. kom.
500‑037‑006.

Dekoracja

sal weselnych (pokrowce,
obrusy w komplecie), tel. kom.
693‑776‑474.

Masz

problem z komputerem:
zadzwoń. Fachowo. Szybko. Tanio!, tel.
kom. 504‑070‑837.

Malowanie,

gipsy, płyty K/G,
zabudowa poddaszy, panele
podłogowe, docieplanie budynków, tel.
kom. 723-743-361; 691‑704‑920.

Stal

nierdzewna, poręcze, 
balustrady, tel. kom. 665‑147‑488.

Śluby

limuzyną, tel. kom.
604‑344‑609.

elektryczne, tel. kom.
Instalacje

607‑079‑386.

Malowanie,

tel. kom. 697‑661‑512.

Ogrodzenia,

bramy, balustrady, tel.
kom. 502‑322‑897.

usługi inne
Usługi

Tapicerskie. Naprawa
i remont mebli tapicerowanych
stylowych i nowoczesnych, 
dojazd gratis, tel. kom.
660‑129‑637.

Usługi

hydrauliczne, tel. kom.
508‑862‑015.

Usługi

hydrauliczne 
oraz drobne naprawy, tel. kom.
604‑245‑722.

Kompleksowe

wykańczanie wnętrz,
tel. kom. 511‑337‑768.
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Profesjonalne

instalacje sygnalizacji
włamania, pożaru, kontroli dostępu,
nadzoru wizyjnego (monitoring), tel.
kom. 601‑207‑689.
Instalacje

i centralki telefoniczne,
domofony, bramofony, videofony.
Montaż, naprawy, konserwacja, tel.
kom. 601‑207‑689.

Zespół,

wesela, tel. kom. 
696‑315‑910.
Meble

kuchenne, szafy.
Projekt, pomiar, montaż, tel. kom.
660‑424‑578.
Usługi

transportowe Renault Master,
tel. kom. 880‑964‑952.
Śluby

VW Passat 2004 rok, 
srebrny z udekorowaniem, tel. kom.
500‑371‑161.
Biuro

rachunkowe 
- konkurencyjne ceny, tel. kom.
669‑034‑013.
Biuro

rachunkowe, tel. kom.
664‑973‑140.
Zespół

muzyczny, wieloletnie
doświadczenie, tel. kom. 606‑908‑346.
Dekoracje

okolicznościowe 
sal weselnych i kościołów, 
tel. kom. 697-952-091, 
601‑353‑657.

sprzedaż

Instalacje

alarmowe, bezprzewodowe,
tel. kom. 601‑207‑689.

Pranie

dywanów i tapicerek, Głowno
i okolice, tel. (42) 719-15-31, tel. kom.
887‑797‑225.

Kotły

C.O., montaż, 7% VAT, tel. kom.
504‑324‑929.

Elektryka,

hydraulika, tel. kom.
697‑661‑512.

Zespół

muzyczny „Kris”, wesela, tel.
kom. 606‑632‑267.

Burmistrz Miasta Łowicza
Krzysztof Jan Kaliński
serdecznie
i dziękuje
i j wszystkim,
i
którzyy wsparli
p organizację
g
j

CHOINKI MIEJSKIEJ 2010.
Sponsorom:

 Firmie JAKMAR Państwu Brzozowskim
 Kredyty Chwilówki Sp. z o.o. Oddział w Łowiczu
 Bankowi Spółdzielczemu Ziemi Łowickiej,
 Poli-Farm Sp. z o.o.
Konradowi i Grzegorzowi Kaźmierskim
 Real Estate Kaźmierscy Sp.j.
 Nowemu Łowiczaninowi,
Państwu Ewie i Wojciechowi Waligórskim
 Restauracji „Starówka”
 Sklepowi AGATA – Jackowi Kłosowi,
 Firmie KOLO – Michałowi Miziołkowi
 Bankowi Gospodarki Żywnościowej BGŻ
Oddział w Łowiczu
 Firmie KOMFORT, Włodzimierzowi Gajewskiemu
 Firmie HAZBI – Halinie Wróbel
 Firmie SUN-DAY Adamowi Szafarowiczowi
 Sali Zabaw BAJKOLAND – Marlenie Bancerowskiej,
 Radiu Victoria,
 AGROS NOVA,
 PSS Społem,

A także:

 Pawłowi
łowi Gali  Policji
 Ochotniczej Straży Pożarnej  Przedszkolu nr 3
 Zakładowi Obsługi Przedszkoli Miejskich
 Łowickiemu Ośrodkowi Kultury
 Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej
 Zakładowi Usług Komunalnych
 Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej
 Ośrodkowi Sportu i Rekreacji.
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Gabinet

terapii manualnej
kręgosłupa, masaże lecznicze, bóle
karku, rwa kulszowa, bóle
w obrębie miednicy, szum w uszach,
zabiegi borowinowe, rozbicie i utrata
tkanki tłuszczowej, redukcja cellulitu.
ul. Chmielińskiej 42A, tel. kom.
601‑823‑033.

Kucharka

+ catering imprezy
okolicznościowe. Zbieram zamówienia
na potrawy wigilijne i ciasta, tel. kom.
506‑641‑310.
Śluby

i inne imprezy złoty Mercedes
S Klasa, www. youtube.com/
watch?v=uKsrw62kUhA, tel. kom.
696‑736‑701.

Zabytkowym

autem do ślubu.
Zdjęcia www.slubauto.pl, tel. kom.
604‑131‑581.

Zespół

muzyczny, tel. kom.
693‑754‑349.

Bezpieczne

przeprowadzki, transport,
tel. kom. 664‑013‑145.

Alpinistyczna: odśnieżanie,
Firma

skuwanie sopli itp., tel. kom. 668797-497 607‑903‑366.

Potrzebujesz

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

Pranie

dywanów, wykładzin, tapicerki
meblowej, samochodowej. Tanio, tel.
kom. 698‑305‑917.

Dekoracje

sal weselnych, tel. kom.
607‑774‑344.

Zespół:

bale, wesela, wieloletnie
doświadczenie, tel. kom. 697‑470‑575.

Biuro

rachunkowe, tel. kom.
604‑621‑125.

telewizorów, tel. kom.
Naprawa

728‑227‑030.

Usługi

koparko-ładowarką, tel. kom.
609‑135‑502.

Oprawa

muzyczna, bale, chrzciny,
komunie itp. Saksofon, akordeon, tel.
kom. 661‑488‑439.

Pożyczki

bez BIK. Łowicz, 
ul. Browarna 8, tel. (46) 
837-87-17 ul. Nowy Rynek 29, tel.
kom. 510‑156‑709.
Zespół

muzyczny For-Rent, tel. kom.
509-766-163 607‑777‑304.
Zespół

muzyczny-wesela, tel. kom.
601-854-670 607‑992‑169.
Usługi

rębakiem, rozdrabnianie
gałęzi, przycinka drzew i inne prace
przycinkowe, tel. kom. 606‑370‑008.
Wynajem

samochodu Hyundai
Tocsun śluby i inne imprezy, tel. kom.
600‑447‑843.
Alpiniści:

wycinka drzew www.
partnerextreme.pl, tel. kom.
694‑660‑094.
Odśnieżanie

obiektów, chodników
itp., tel. kom. 502‑358‑304.
Odśnieżanie

dachów, usuwanie
sopli, nawisów śnieżnych, alpinisci:
www.partnerextreme.pl, tel. kom.
694‑660‑094.
Profesjonalna

firma do odśnieżania
dachów, tel. kom. 698‑645‑286.
Tłumaczenie

przysięgłe -język
niemiecki, bułgarski, tel. (46) 
837-78-15, tel. kom. 507‑194‑820.
Usługi

koparko-ładowarką,
odśnieżanie, tel. kom. 698‑645‑286.
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Odśnieżanie

dachów, tel. kom.
501‑694‑856.
Odnawianie

wanien, tel. kom.
600‑979‑826.

Odśnieżanie

dachów, uprawnienia
i możliwość wystawienia FVAT, tel.
kom. 518‑518‑998.
Kredyty

trudne dla rolników i nie tylko,
bez zaświadczeń o dochodach, tel.
kom. 504‑151‑540.
Naprawa

sprzętu AGD, tel. kom.
691‑961‑244.
Nowo

otwarty salon zaprasza
do sauny fińskiej i na masaże.
Zabiegi maniciure, makijaże, zabiegi
kosmetyczne, tel. kom. 606‑345‑788.
Wypożyczalnia

stroi karnawałowych,
tel. kom. 604‑565‑096.

Kupię

zboże paszowe, tel. kom.
605‑370‑062.

Nauka

gry na gitarze, organach,
akordeonie, z dojazdem okolice
Głowna, tel. kom. 604‑830‑530.

Jęczmień

paszowy, tel. kom.
886‑990‑330.

Niemiecki:

korepetycje, tel. kom.
530‑810‑419.
Geografia,

tel. kom. 695‑003‑006.
Matematyka,

korepetycje
(doświadczenie), tel. (46) 837‑01‑80.

Kapela,

tel. kom. 692‑101‑989.

Angielski,

wszystkie poziomy, tel.
kom. 606‑295‑590.

matrymonialne

Angielski

w Zdunach dla dzieci
i dorosłych. Nowe grupy po feriach.
Zapisy, tel. (46) 838‑76‑08.

Wysoki

brunet szuka partnerki, 2037lat, szczupłej, zadbanej, bezdzietnej,
woj.łódzkie. Zapraszam na Sylwestra.,
tel. kom. 723‑917‑743.
Poszukuje

pani do rozrywki, tel. kom.
723-862‑083 tylko sms.

komputero-
pisanie

Korepetycje

angielski, tel. kom.
663‑077‑030.
Szukam

nauczyciela do nauki gry
na saksofonie altowym, tel. kom.
697‑346‑681.
Prezentacje

maturalne, wypracowania
pisemne, prace zaliczeniowe, tel. kom.
785‑909‑653.
Chemia,

tel. kom. 509‑186‑335.

Skup

żyta, wymiana na otręby, tel.
kom. 501‑713‑862.

Kupię

pszenżyto, jęczmień,
mieszankę zbożową bez owsa. Przy
dużych ilościach własny transport, tel.
kom. 692‑292‑969.

rolnicze - 
sprzedaż
płody rolne
Sprzedam

siano, słomę, tel. kom.
605‑408‑867.
Cebula

drobna do 4 i 4+, tel. kom.
510‑099‑950.

Kupię

ziemniaki jadalne i pszenicę,
tel. kom. 508‑819‑982.

Sprzedam

owies, tel. kom.
514‑363‑904.

Jęczmień

paszowy kupię, tel. kom.
606‑901‑931.

Pszenica

zimowa 2t, owies 1t, tel.
kom. 508‑192‑016.

Kupię

zboże paszowe od 1 do
24t, tansport, gotówka, tel. kom.
668‑478‑617.

Skup

żyta, sprzedaż otrąb żytnich
i pszennych. Młyn Sobocka Wieś, tel.
kom. 603‑099‑812.

Kupię

żyto, pszenżyto i pomieszane,
dobra cena, transport, gotówka, tel.
kom. 723‑288‑797.

Owies,

mieszankę, tel. kom.
504‑832‑533.

Kupie

buraczek ćwikłowy, tel. kom.
608‑719‑223.

Sprzedam

siano w kostkach,
zyto, pszenicę. Popów 146, tel. kom.
602‑587‑434.

Kupie

słomę, okolice Kiernozi, tel.
kom. 665‑358‑991.
Kupię

każde zboże również
i ekologiczne, groch, grykę, łubin min
23t, zapewniam swój transport oraz
100% przedpłaty, tel. kom. 501‑459‑374.

Jajka

wiejskie, tel. kom.
607‑168‑196.
Kukurydza,

tel. kom.
723‑482‑437.

Biologia,

tel. kom. 665‑110‑977.

hodowlane

Sprzedam

nasiona bobu
(top-bób), tel. kom.
668‑181‑142.

Sprzedam

choinki z plantacji,
Wygoda 31, tel. kom. 795‑456‑467.

Komputerowe

przepisywanie prac,
skanowanie, rysunki, wykresy, tabele.
Strony internetowe, sklepy allegro i inne,
tel. kom. 602-277‑013, Łowicz.

Angielski

profesjonalnie,
tel. (46) 837‑53‑15.

Skup

macior, knurów. Wysokie
ceny, tel. kom. 603‑711‑760.

Sprzedam

siano, tel. kom.
600‑763‑979.

Ścinanie

drzew, tel. kom.
792‑027‑388.

nauka

Prezentacje

maturalne, tel. kom.
793‑298‑987.

Sprzedam

pszenicę, Sierżniki, tel.
kom. 605‑128‑019.

Matematyka,

tel. (46) 837‑85‑96.

korepetycje,
Angielski,

konwersacje, tłumaczenia, tel. kom.
790‑289‑299.

Skup

bydła rzeźnego, hodowlanego,
maciory, knury, cielęta, tel. kom.
502‑460‑724.
Skup

bydła. Atrakcyjne ceny, szybkie
formy płatności, tel. kom. 691‑865‑051.

Pszenżyto,

owies sprzedam, tel. kom.
510‑669‑664.

Prace

magisterskie, licencjackie,
dyplomowe - pomoc, tel. kom.
795‑048‑271.

Skup

macior i knurów. Atrakcyjne
ceny! Nawiążemy współpracę 
z hodowcami i punktami skupu, tel.
kom. 603‑711‑760.

Sprzedam

pszenicę, jęczmień,
łubin Sonet brany ze Strzelc
oraz seradelę, tel. kom. 519‑122‑521.

rolnicze – kupno

Kupię

zwierzęta pourazowe, tel. kom.
668‑478‑617.

płody rolne

Kupię

jałówkę na wycieleniu, tel. kom.
783‑238‑577.

Mieszanka,

tel. kom.
603‑569‑970.

Kupię

żyto, tel. kom. 883‑054‑611.

Kupię

młodego knurka, tel. kom.
888‑822‑173.

Sprzedam

słomę w kostkach, tel.
kom. 508‑586‑263.

Skup

cieląt exportowych 
i rzeźnych 50-130 kg, tel. kom. 
509-500-995, 510‑158‑924.

Sprzedam

jęczmień, siano, tel. kom.
603‑099‑778.

Święty

Mikołaj odwiedzi dzieci-wizyty,
tel. kom. 500‑245‑785.

Odśnieżanie,

tel. kom. 607‑168‑196.
Przeprowadzki-transport,

tel. kom.
796‑855‑527.
RĄCZKA, drobne prace
ZŁOTA

domowe, montażowe i naprawy, tel.
kom. 502‑749‑450.
TŁUMACZENIA

polsko-angielskie,
angielsko-polskie: biznesowe,
techniczne, prywatne, tel. kom.
697‑381‑602.
sprzętu AGD, tel. kom.
Naprawa

510‑158‑880.
zespół muzyczny;
Profesjonalny

gramy muzykę dla wszystkich.
Zagramy na balu, studniówce,
weselu, tel. kom. 608‑467‑711.
Śluby,

inne imprezy okolicznościowe,
Chrysler C300, tel. kom. 607‑328‑028.

Matematyka:

tanio, tel. kom.
601‑303‑279.
Korepetycję:

język niemiecki z
dojazdem, tel. kom. 693‑705‑617.
Polski

- przygotowanie do matury,
korepetycje, prezentacje maturalne.
Fachowo, tel. kom. 603‑246‑033.
Korepetycje

matematyka tanio, tel.
kom. 723‑606‑706.
Matematyka:

korepetycje; testy,
studia, tel. (46) 837‑53‑15.
Matematyka:

gimnazjum, średnie,
wyższe; przygotowanie do matury,
egzaminy poprawkowe, tel. kom.
660‑781‑884.

Kupię

jęczmień, pszenicę,
pszenżyto, tel. (46) 838-47-78, tel. kom.
601‑662‑905.
Kupię

duże ilości zbóż paszowych,
transport, gotówka, tel. kom.
798‑169‑557.

Kupię

cielęta ras mięsnych do 70kg,
tel. kom. 606‑901‑931.

Sprzedam

bób, tel. kom.
724‑320‑359.

Owies

20 ton, transport gratis,
tel. (42) 719‑70‑24.
Słoma

w belach, tel. kom.
880‑500‑224.

Angielski-korepetycje,

tel. kom.
698‑795‑113.

Kupię:

pszenicę, pszenżyto, żyto, tel.
kom. 696‑425‑214.

Skup

bydła - atrakcyjne ceny, dojazd
do klienta, tel. kom. 600‑970‑598.

Matematyka,

tel. kom. 888‑219‑932.

Jęczmień,

pszenicę paszowe kupię,
tel. kom. 600‑993‑338.

maszyny

Sprzedam

kukurydzę suchą, tel. kom.
530‑964‑326.

Owies,

tel. kom. 662‑260‑983.

Kupię

walce młyńskie, tel. kom.
668‑215‑405.

Ziemniaki

odpadowe, tel. kom.
604‑251‑385.

żyto, tel. kom. 
Kupię

605‑097‑071.

Pilnie

kupię kopaczkę ciągnikową, tel.
kom. 508‑364‑849.

Sprzedam

pszenicę, tel. kom.
609‑661‑559.

Odśnieżanie

dachów itp., Faktura
VAT, tel. kom. 602‑537‑502.

muzyczny. Muzyka 100%
Zespół

na żywo. www.hocus-pocus.pl, tel.
kom. 608‑433‑199.

Odśnieżanie

dachów, tel. kom.
609‑227‑348.

Paznokcie

żelowe, tel. kom.
660‑724‑766.

Język

niemiecki -korepetycje, tanio,
tel. kom. 668‑963‑922.

Śluby:

czarne Audi Q7; www.slubyq7.
republika.pl, tel. kom. 790‑699‑445.

Zawiozę

do ślubu VW Touareg, 2007
rok, tel. kom. 502‑839‑619.

Prezentacje

maturalne, profesjonalna
pomoc, tel. kom. 608‑433‑138.

REKLAMA

Kanadyjczyk

polskiego
pochodzenia, nauka języka
angielskiego i francuskiego, wszystkie
poziomy. Tłumaczenia, tel. kom.
784‑898‑250.
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Siano

w kostkach, tel. kom.
785‑610‑771.

z kabiną, tel. kom.
C-330M

692‑387‑028.

Prasa

zwijająca Sipma Farma II 2006
rok, tel. kom. 661‑420‑800.

pszenicę,
Pszenżyto,

tel. (24) 277‑91‑94.

Przyczepę

(platforma), śrutownik, tel.
kom. 888‑107‑443.

Sprzedam

kombajn 
ziemniaczany Anna 1990 rok, tel. kom.
663‑976‑169.

Sprzedam

pszenicę, pszenżyto, tel.
kom. 500‑098‑868.

Sprzedam

opryskiwacz polowy
Pilmet-815, 3-letni, tel. kom. 697-941-558
697‑941‑559.

Sprzedam

Tura do Zetora-7245, 
z chwytakiem i beczkę 4000, tel. kom.
692‑778‑350.
ciągnik 3P, 1988 rok, tel.
Sprzedam

kom. 513‑972‑051.

Traktor

T25, 1985 rok, tel. kom.
724‑135‑492.

samozbierająca do
Przyczepa

sianokiszonek Deutz-Fahr F-550
tandem 33 noże docinające, wycinak
do kiszonek 2-nożowy z windą Kuhn,
tel. kom. 605‑099‑949.

Sprzedam

przyczepę 1-osiową,
nagrzewnicę elektryczną o dużej mocy
i masywne widły do obornika, do
dużego Tura lub ładowarki, tel. kom.
692‑292‑969.

Traktor

T25, 1985 rok, tel. kom.
724‑135‑492.

Sprzedam

Zetora 7711, tel. kom.
665‑220‑406.

konwiowa, tel. kom.
Dojarka

880‑500‑224.

Owijarka

Sipma, tel. kom.
606‑324‑970.

do kiszonek BvL,
Wycinak

tel. (46) 838‑25‑37.

gęsi Gabonose, tel. kom.
Sprzedam

662‑235‑933.

Cyklop,

siewnik zbożowy, głębosz,
zgrabiarka, przetrząsarka -zachodnie,
tel. kom. 601‑272‑521.

Ursus

C-360 z dokumentami, 
prasa Z-224/1, tel. kom. 662‑106‑947.

przyczepę 10t wywrotka,
Sprzedam

6t wywrotka i kosiarka rotacyjna 1,65m,
tel. kom. 530‑964‑326.

na wycieleniu, tel. kom.
Jałówka

663‑561‑758.

Pługi

Kverneland zagonowe 
i obrotowe, tel. kom. 601‑272‑521.

jałówkę, okolice Żychlina,
Sprzedam

tel. kom. 794‑222‑796.

Pług

3-skibowy, obrotowy, burty do
HL, tel. kom. 696‑425‑214.

Sprzedam

jałówkę hodowlaną,
tel. (46) 838‑72‑84.

Ursus-1204,

6-cylindrowy z napędem,
tel. kom. 602‑615‑126.

Owies

20t i sianokiszonka w belkach,
tel. kom. 602‑522‑478.
Sprzedam

baloty sianokiszonki, tel.
kom. 668‑374‑464.

hodowlane
Sprzedam

jałówkę na wycieleniu, tel.
kom. 695‑761‑300.

Sprzedam

prosiaki,
tel. (46) 838‑33‑41.
Sprzedam

jałówkę na wycieleniu, tel.
kom. 794-330-163 po 14.00, Zielkowice.
Krowa

na wycieleniu, termin 15
styczeń, tel. (46) 838‑67‑22.
Klatkę

porodową dla macior,
tel. (46) 874‑60‑29.
Sprzedam

krowę cielną, 6-letnią,
wycielenie 5.I.2011, likwidacja stada, tel.
kom. 606‑901‑931.
Jałówkę

wycokocielną, tel. kom.
661‑610‑141.
knurka, tel. kom.
Młodego

660‑468‑071.
na wycieleniu, tel. kom.
Jałówka

608‑456‑535.
na ocieleniu, tel. kom.
Jałówka

726‑407‑062.

maszyny
Sprzedaż

maszyn rolniczych z
zachodu, tel. (24) 277‑85‑77.
Kombajn

Anna, 1994 rok, tel. kom.
510‑099‑950.
Prasa

kostkująca niemiecka, tel. kom.
609‑608‑529.
Przyczepka

ciągnikowa 500 zł, tel.
kom. 667‑115‑459.

Wózek

widłowy GPW, udźwig 2t, tel.
kom. 602‑615‑126.
Kombajn

Bizon-56, 1990 rok,
czerwony, rozrzutnik 3,5t i prasa
Class-46, tel. kom. 607‑168‑196.
Dwukółka,

skrzynki na owoce,
kultywator, palety, tel. kom.
665‑464‑794.
Sprzedam

Bizon ZO-43 i nasiona
bobu, tel. kom. 783‑511‑448.
Sprzedam

zbiornik plastikowy 1000l,
tel. kom. 604‑411‑266.
Sprzedam

ciągnik Fendt-310 
z turem, cyklop, kopaczkę elewatorową,
sadzarkę i tura do C-360, tel. kom.
605‑094‑174.
Ursus-902,

1983 rok, stan bdb, tel.
kom. 661‑107‑242.
Szyby,

lusterka-wkłady, siedzenia,
sprężyny gazowe, oświetlenie
do wszytktkich typów traktorów,
koparek i maszyn budowlanych.
CENY HURTOWE, tel. kom.
696‑840‑127.
Brona

ciężka uprawowa z
podwójnymi wałkami 2,2 szeroka, tel.
kom. 667‑978‑455.
Wykonuję

maszyny do łupania
drewna i pieńków, tel. kom.
0667‑115‑455.

ciągników rolniczych,
Sprzedaż

różne, duży wybór, Biała k. Zgierza, tel.
kom. 501‑363‑951.

John Deere, 1985 rok
Ciągnik

sprawny technicznie, zarejestrowany,
tel. (42) 719-26-70, tel. kom.
691‑863‑492.

C330,

8011 + tur 3, tel. kom.
667‑491‑487.

Ursus C-355 1975 rok,
Sprzedam

stan dobry, tel. kom. 696‑642‑450.

REKLAMA

OFERUJEMY
WYPOSAŻENIE OBORY:
 zgarniacze hydrauliczne
 maty legowiskowe
 wygrodzenia stanowiskowe
- PRODUCENT (do obór uwięziowych
i wolnostanowiskowych)
 dojarki konwiowe
przewodowe,
nowe i używane
 schładzalniki do mleka
nowe i używane
 poidła
 DOSTAWA DO KLIENTA
 FACHOWE DORADZTWO
 NISKIE CENY
KONTAKT
(22) 731-64-16, 696-209-772
www.agrocomplex.pl
e-mail: biuro@agrocomplex.pl

Sprzedam

agregat uprawowy
3m Grudziądz 2005 rok, tel. kom.
604‑948‑642.
1 osiowy 3,5t Kos,
Rozrzutnik

kultywator, zgrabiarko-przetrząsarka,
tel. (42) 719-56-65, tel. kom.
726‑625‑843.

Rury

1,5”, opryskiwacz, kabina C-330,
tel. kom. 661‑025‑120.
Sprzedam

prasę Claas Variant
260 Roto Cat siatka sznurek 2003
rok; rozrzutnik obornika Ananburger
12-tonowy, tel. kom. 604‑078‑564.
Ciągnik

Fendt 311 LSA 1991 rok 115
KM, tel. kom. 604‑478‑564.

przyczepę Autosan D-732,
Sprzedam

1985 rok, wywrotka na 2 strony, tel.
kom. 605‑575‑848.

Adapter

pionowy do rozrzutnika,
przyczepa do słomy duża, tel. kom.
510‑420‑824.

Sprzedam

orkan Taarup zachodni,
tel. kom. 601‑390‑574.

siana Fella szer. 5,20,
Roztrząsacz

hydraulicznie składany, tel. kom.
606‑324‑970.

Sprzedam

rozdrabniacz do
buraków Jemioł, tel. kom. 603-957‑917
wieczorem.

Szczenięta-owczarki

niemieckie 
z rodowodem oraz bez rodowodu, tel.
kom. 694‑308‑076.

sadowniczy Węgierski,
Rozdrabniacz

3m, tel. kom. 697‑714‑837.

Bernardyny,

cena 200 zł, tel. kom.
790‑534‑871.

Sadzarka

4-rzędowa warzywnicza, tel.
kom. 697‑714‑837.

Shih-tzu

szczenięta, tel. kom.
668‑156‑494.

Szatkownica

kapusty, tel. kom.
697‑714‑837.

Sprzedam

3-miesięczne rottweilery,
tel. kom. 608‑171‑821.

tel. kom. 
Orkan,

727‑616‑195.

Sprzedam

ogierka 9-miesięcznego
ciemnogniady, tel. kom. 669‑250‑881.

kopcy Wulkan, tel. kom.
Obsypnik

727‑616‑195.

Owczarek

niemiecki 
z rodowodem, 5-miesięczny, tel. kom.
604‑636‑674.

prądotwórczy 
Agregat

ciągnikowy Elmor, tel. kom.
727‑616‑195.
2 rzędowa, tel. kom.
Sadzarka

727‑616‑195.
zawieszany na tył ciągnika, tel.
Spych

kom. 503‑124‑344.

Uprząż

konna do bryczki
(posorki, kantar), stan bdb., tel. kom.
510‑793‑610.
Shar-pei

biszkoptowy reproduktor, tel.
kom. 503‑747‑571.

szczenięta, tel. kom.
Beagle

662‑093‑975.

Siewnik

do kukurydzy
Fergusson-3060, tel. kom. 
699‑920‑781.

szczenięta 
Sprzedam

owczarka niemieckiego, tel. kom.
604‑613‑207.

Ursus

3512, nowe opony, 
oryginał, tel. kom. 608‑128‑670.

T-25 z Turem, 1980 rok,
Ciągnik

opryskiwacz 400l, nowy, tel. kom.
693‑552‑170.

foksteriera
Mieszańce

szorstkowłosego i teriera walijskiego,
tel. kom. 723‑746‑466.

Tury

nowe na linkę lub hydrauliczne 
II i III sekcyjne do C-330, 360, 
T-25, MF-255, 3512 i 2812, tel. kom.
608‑128‑670.

Z-224, 2004 rok, I właściciel,
Prasa

C-360-3P z Turem lub bez, tel. kom.
502‑042‑547.

Bernardyny

szczenięta sprzedam, tel.
kom. 692‑522‑467.

wywrotka 8t Pronar 2007
Przyczepa

rok, tel. kom. 608‑128‑670.

Ciągnik-28,

po remoncie, tel. kom.
660‑959‑680.

Ursus

C330M, opryskiwacz 300l, tel.
kom. 608‑128‑670.

Sprzedam

kilka krów 
wysokocielnych-likwidacja, tel. kom.
507‑842‑015.

Prasa

Z224, 2001 rok, porodówki dla
macior, tel. kom. 508‑985‑884.

dwukółkę ciągnikową,
Sprzedam

podłoga do remontu, tel. kom.
661‑636‑892.

wyrotkę D-47, tel. kom.
Przyczepę

697‑714‑837.

maszynę do bobu, tel.
Sprzedam

kom. 692‑119‑203.

rozrzutnik jednoosiowy 
Sprzedam

i śrutownik bijakowy z mieszalnikiem,
tel. kom. 501‑389‑031.

Z-224, tel. kom. 
Prasa

721‑208‑851.

Bernardyny,

tel. kom. 663‑552‑145.

szczenięta, tel. kom.
Chihuahua

662‑093‑975.

Sprzedam

wieżyczkę do traktora, tel.
kom. 609‑661‑559.

rozrzutnik jednoosiowy,
Sprzedam

podłoga do remontu, Krępa, tel. kom.
600‑765‑293.

sprzedaż

kultywator, tel. kom.
Glebogryzarka,

697‑714‑837.

zbożowy, gruber, agregat
Siewnik

uprawowy, silos lejowy, tel. kom.
663‑647‑066.

7 i 9 łap, tel. kom.
Grubery

606‑324‑970.

niemieckie sprzedam, tel. kom.
Wyżły

692‑522‑467.

kostkująca Famarol 
Prasa

z podajnikiem, 2002 rok, tel. kom.
697‑693‑656.

5, tel. kom. 
Brony

697‑714‑837.

Reproduktorzy

i szczenięta: 
york, west, maltańczyk, mops, 
buldog angielski, beagle, 
golden, chihuahua, tel. kom.
662‑093‑975.

obornika 2-osiowy Czarna
Rozrzutnik

Białostocka, 1991 rok, stan bdb., tel.
kom. 698‑536‑386.

Ciągnik

C-360, 1980 rok, tel. kom.
721‑147‑354.

zwierzęta

Sprzedam

schładzalnik 800l,
1999 rok, I właściciel, niski, tel. kom.
663‑127‑473.

tandem 6t Piast
Rozrzutnik

TCV3, siewnik poznaniak, tel. kom.
693‑555‑430.

Pługi

do śniegu do C-360, 
C-330 oraz innych, tel. kom.
608‑128‑670.

Władimirec

T-25, 1984 rok, tel. kom.
504‑573‑160.
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Przyczepa

Autosan D-732, stan
idealny, tel. kom. 608‑128‑670.
Kultywator

14, tel. kom. 
785‑610‑771.
Atlas 4 skibowy, Star 200, tel.
Pług

kom. 691‑721‑493.

prasę Z224, tel. kom.
Sprzedam

604‑866‑625.

Siewnik

zbożowy Poznaniak, stan
bdb, tel. kom. 660‑431‑555.

prasę John Deere-550,
Sprzedam

Cllas Arowal, tel. kom. 606‑641‑506.

SKR

w Łowiczu sprzeda kombajn
Bizon Z-056, 1986 rok, tel. kom.
602‑779‑027.
asenizacyjny, 3000l, tel. kom.
Wóz

603‑243‑414.
wywrotka HL, 8t,
Przyczepa

do małego remontu, 5t, tel. kom.
692‑601‑689.

C-360

i agregat uprawowy 2,80m
stan bdb., tel. kom. 600‑335‑473.
Zetor-6340

z Turem, 2006 rok, tel.
kom. 501‑850‑017.
Zetor-3321,

1999 rok, tel. kom.
501‑850‑017.

inne
Łubianki

85 gr, tel. kom. 604‑696‑094.
P.H.U

„Agro” Dmosin, Baza GS
oferuje w atrakcyjnych cenach
nawozy, tel. (46) 874-74-91, tel. kom.
691‑149‑896.
Kwota

mleczna 30.000 kg, tel. kom.
888‑298‑163.

Haski

szczeniaki sprzedam, tel. kom.
692‑522‑467.
klacz kasztankę, z obu
Sprzedam

stronnym pochodzeniem, 3,5 roku, tel.
kom. 663‑882‑749.
Yorki,

2,5-miesięczne, nauczone
czystości, tel. kom. 692‑448‑768.
Yorki

odbiór na święta, tel. kom.
692‑448‑768.
szczenięta, tel. kom.
Labradory

506‑740‑564.
sprzedam, tel. kom.
Yorki

0600‑268‑506.
szczeniaki owczarka, tel.
Sprzedam

kom. 502‑425‑612.
Sprzedam

psy rasy york-tanio, tel.
kom. 502‑401‑570.
Szczeniaki

owczarka niemieckiego,
tel. kom. 691‑535‑063.

kwota mleczna 16.713 kg,
Sprzedam

tel. kom. 609‑303‑331.

Oddam

w dobre ręce pięknego
pieska - szczeniak, 2-miesiące, po
bardzo ładnych, mądrych rodzicach, tel.
kom. 607‑606‑414.

Kwota

mleczna 17.500 kg, tel. kom.
665‑340‑488.

Sprzedam

sznaucerki miniaturki, tel.
kom. 698‑818‑924.

4x4, 1998 rok, tel. kom.
Zetor-8540,

692‑601‑689.

kwotę mleczną 20 tys.
Sprzedam

kilogramów, tel. kom. 723-762-135,
781‑600‑446.

Sprzedam

bernardynka, tel. kom.
698‑818‑924.

4x4, 1996 rok, tel. kom.
Ursus-4514,

692‑601‑689.

Z-224/1, tel. kom. 888‑822‑173.
Prasa


Sprzedam

króle, tel. (46) 839-20-49,
tel. kom. 697‑005‑633.

Sprzedam

kwotę mleczną i basen do
mleka 300l, tel. kom. 510‑259‑018.

Owczarki

niemieckie 5-miesięczne,
tel. kom. 511‑305‑217.

Sprzedam

kwotę mleczną 8826 kg,
tanio, tel. kom. 880‑500‑224.

Szczenięta

wyżły szorstkowłose,
3-miesięczne, tel. kom. 608‑637‑060.

Grunty

rolne o pow. 4,75 wraz z
zabudowaniami, tel. (24) 277‑96‑26.

Sprzedam

szczenieta, 6-tygodniowe,
yorki, tel. kom. 504‑151‑540.

Stanowiska

dla bydła z rur 2
calowych, tel. kom. 785‑610‑771.

inne

Obornik

gęsi, tel. kom. 512‑476‑760.

Przychodnia

weterynaryjna Tomvet,
Łowicz Chełmońskiego 31. Specjalista
chorób psów, kotów, specjalista chorób
bydła. USG, rentgen, EKG, badania
laboratoryjne. www.tomvet.lowicz.pl,
tel. (46) 837‑35‑24.

tur Quick do Ursusa-4514
Ładowacz

lub 5314, tel. kom. 692‑601‑689.
Prasa

Z-224/1 Sipma, tel. kom.
692‑601‑689.

zwijająca RP200 rotor, noże,
Prasa

siatka, sznurek, szeroki podbieracz, tel.
kom. 692‑601‑689.
Zetor-7211,

1989 rok, krajowy, tel.
kom. 608‑420‑169.
Zetor-5211,

1990 rok ze
wspomaganiem, tel. kom. 692‑601‑689.
Prasa

zwijająca Welger RP165,
pasowa, zmiennokomorowa, 12.000 zł,
tel. kom. 608‑420‑169.
Fendt-312,

1998 rok, 4x4, Valtra
A-85 z Turem Quick, 2006 rok, Claas
Celtis-456, 100 KM, 2003 rok, tel. kom.
608‑420‑169.
Przyczepa

wywrotka HL 6t, stan
idealny, tel. kom. 692‑601‑689.
Fendt-510,

1998 rok, tel. kom.
692‑601‑689.
6340 4x4 1998 rok, tel. kom.
Zetor

608‑420‑169.
komplet wspomagania
Sprzedam

kierownicy do ciągników 
Ursus C-330, C-360, T-25, tel. kom.
692‑335‑998.

Kwota

mleczna, tel. kom.
503‑163‑721.

rolnicze - usługi
Przewóz

maszyn rolniczych,
budowlanych i materiałów sypkich itp,
tanio, tel. kom. 665‑734‑042.
Transport

ciągników, maszyn 
i urządzeń rolniczych, budowlanych,
usługi koparko-ładowarką, tel. kom.
609‑135‑502.
Wykonuję

kosiarki sadownicze,
tel. (046) 832-14-57, tel. kom.
513‑666‑808.

Hotel

dla zwierząt „Pupilek”,
Zielkowice 23 k. Łowicza, psy, koty
i inne zwierzęta domowe, www.
hotelpupilek.pl, tel. kom. 607‑888‑008.
Krycie

Hasky, tel. kom. 
605‑680‑709.
szczeniaki owczarka
Sprzedam

niemieckiego, sznaucera i pekińczyka,
tel. kom. 662‑235‑933.
Budy

dla psów, tanio, tel. kom.
697‑094‑841.
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informacje
Informacja PKP (ogólnokrajowa)
2219436
Informacja PKS (całodobowa)
46837-38-13
Informacja o krajowych numerach tp
118-913
Informacja o międzynarodowych
numerach tp 118-912
Rozmowy międzynarodowe tp –
zamawianie 9051
Naprawa telefonów – błękitna linia tp 9393
Biuro zleceń tp 9497
Wojewódzkie Centrum Zarządzania
Kryzysowego Łódzkiego Urzędu
Wojewódzkiego w Łodzi 9287

telefony
Taxi osobowe: 837-34-01; 46-191-91;
46-837-35-28; 46-830-05-00; 603-06-18-18;
794-013-013; 606-486-555
Powiatowy Urząd Pracy: 46-837-04-20;
46-837-03-73
Biuro Rady Miejskiej: 46-830-91-06,
46-830-91-11
Urząd Miejski: Sekretariat 46-830-91-51
Awarie oświetlenia ulicznego:
konserwator 606-605-494, 692-888-144,
46 830-91-45
Urząd Skarbowy: centrala 46-837-43-58,
46-837-32-38, sekretariat 46-837-80-28
ZUS 46-830-17-12
Łowickie Stowarzyszenie Abstynenckie „Pasiaczek” Łowicz, ul. św. Floriana 7,
tel. 46-837-66-92, czynny codziennie
(oprócz sobót) w godz. 16.00 – 20.00.
Gminna Grupa Abstynencka w
Bielawach – spotkania w czwartki w godz.
10.00-11.00.
Po informacje można dzwonić w czwartek
do UG w Bielawach w godz. 8.00-10.00.
Punkt pomocy dla ofiar przemocy
w rodzinie (siedziba, Stowarzyszenie
„Nadzieja” ul. Podrzeczna 3a, tel. 46-830-0363, czynny: w godz. 16.00-19.00.
Punkt konsultacyjny przy Grupie
Wsparcia „Przeminęło z wiatrem” (problem
przemocy) w Domaniewicach, czynny:
pt. 16.00-18.00, tel. 46-838-33-11.
Samopomocowa Grupa Abstynencka
„Nie ma mocnych” w Zdunach (siedziba GOK)
– czw. godz. 18.00.
Ogólnopolsa poradnia telefoniczna dla osób dorosłych w kryzysie
emocjonalnym. Poradnia czynna jest
od poniedziałku do piątku w godzinach
14.00-22.00 pod bezpłatnym numerem
telefonu 116 123; www.116123.edu.pl

pogotowia
Telefon informacyjno-problemowy:
Poradnia Leczenia Uzależnień
46-837-37-07
Poradnia Zdrowia Psychicznego
46-837-33-07
Policyjny telefon zaufania 46-837-80-00



Pogotowie energetyki cieplnej
46-837-59-16
Pogotowie wodno-kanalizacyjne
46-837-35-32
Pogotowie energetyczne
46-837-36-05
Zakład pogrzebowy: 46-837-53-85,
46-837-07-10, 46-837-20-22,
46-837-26-74.
Gaz butlowy:
46-837-84-40, 46-837-16-16, 46-837-66-08,
46-837-41-02, 46-837-30-30, 46-837-20-37,
46-837-47-77, 46-837-44-44,
 Warsztat konserwatorski
ŁSM 46-837-65-58
Lecznice dla zwierząt:
ul. Starościńska 5, tel. 46-837-52-48
ul. Chełmońskiego 31, tel. 46-837-35-24
ul. Krakowska 28, tel. 46-830-22-86
Łyszkowice, tel. 46-838-87-19
Bielawy, tel. 46-839-20-95

apteki
Łowicz – apteka całodobowa:
ul. Stanisławskiego, tel. 46-830-22-02
Bielawy, ul. Warszawska 1, tel. 839-22-02
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. Rynek Kopernika 12,
tel. 24-277-91-58
Kiernozia, ul. Kościuszki 6,
tel. 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,
tel. 839-68-89
Zduny 1a, tel. 838-74-68
Zduny 34, tel. 838-75-35

dyżury przychodni
Pogotowie ratunkowe – tel. 999
Nocna i Świąteczna Pomoc Lekarska
ul. Ułańska 28, tel. 46-837-56-24,
– czynna: w dni robocze w godz. 18.008.00, soboty, niedziele i święta od 8.00
(przez 24 h).
Poradnia Leczenia Uzależnień,
ul. Kaliska 6, tel. 837-37-07

msze święte
w niedziele i święta
Parafia św. Ducha:
7.00, 8.30, 10.00, 12.00, 18.00;
Parafia Chrystusa Dobrego Pasterza:
7.00, 8.00, 10.00, 11.15, 12.30, 17.00;

Kościół o.o. Pijarów:
8.00, 9.30, 11.00, 12.30,16.00;
Katedra:
7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00
Kościół Sióstr Bernardynek: 8.00,
10.00;
Kaplica seminaryjna: 10.00;
Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej
Pomocy: 8.00, 10.00, 12.30, 18.00;
Kościół św. Leonarda: 11.30.

wystawy
Izba pamięci łowickich Żydów
– wystawa, której celem jest przywrócenie pamięci o tych, którzy przez kilkaset
lat żyli w Łowiczu i byli jego aktywnymi
obywatelami, czynna w Muzeum
w Łowiczu w godz. (wt.-ndz.) 10.00-16.00.
„Chopiniana – Chopin w dokumentach Archiwum Państwowego m. st.
Warszawy”- wystawa internetowa, która
została przygotowana z okazji 200.
rocznicy urodzin Fryderyka Chopina.
Jej autorem jest kierownik łowickiego
oddziału archiwum Marek Wojtylak.
Wystawę można obejrzeć na stronie
www.warszawa.ap.gov.pl/chopiniana.html
Pejzaże i architektura - wystawa 50
prac malarskich – wykonanych przez 26
twórców z Warsztatów Terapii Zajęciowej
z Parmy i Skierniewic – można oglądać
w Gminnym Ośrodku Kultury w Bolimowie do końca miesiąca, wstęp wolny.
Mongolskie dzieci - wystawa fotografii
Zbigniewa Kulaka; Pasją, ambasadora
RP w Mongolii w latach 2005-2009, jest
fotografia. Podczas swego pobytu w tym
kraju wykonał kilka tysięcy zdjęć. Kilkadziesiąt z nich złożyło się na wystawę
„Mongolskie dzieci”, która była po raz
pierwszy eksponowana w prestiżowej
galerii Mongolskich Artystów Plastyków
w centrum Ułan Bator w listopadzie
2008 r. Wystawę odwiedziła m.in. Maria
Kaczyńska podczas oficjalnej wizyty pary
prezydenckiej w Mongolii w dniach 1 - 2
grudnia 2008 r. Wystawa czynna do 31
stycznia 2011 r; Muzeum w Łowiczu.
Dariusz Młynarczyk
– Archiformy - malarstwo, rysunek,
obiekty - wystawa, prezentująca blisko
100 prac powstałych z inspiracji sztuką
antyczną oraz wzajemną relacją światła
i przestrzeni, wystawę można oglądać
do 31 marca 2011 r.
Ja, funkcjonariusz Urzędu Bezpieczeństwa w Łowiczu na wystawie
znajdą się zdjęcia i notki biograficzne
funkcjonariuszy łowickiej bezpieki od lat
40 aż do lat 80. Czynna w muzeum do
końca roku, w kruchcie sali barokowej.
Wystawa podopiecznych WTZ
z Urzecza - wystawiono na niej karty
świąteczne, obrazki ze Świętym Mikołajem, Świętą Rodziną, anioły, kolorowo
ozdobione choinki. Prace są do kupienia
i cieszą się dużym zainteresowaniem
odwiedzających bibliotekę. Podobna

wystawa działa także w Stacji Opieki
Caritas przy ul. Długiej. Zarobione pieniądze WTZ wykorzysta na uatrakcyjnienie
czasu spędzanego przez niepełnosprawnych w Urzeczu.
Wystawę można oglądać
w gminnej bibliotece w Zdunach.
 „Książka – czytam, ilustruję, fotografuję” - uczestnicy wykonywali pracę
malarską lub fotograficzną prezentującą
książkę w dowolnym otoczeniu
lub ilustrację – propozycję okładki
ulubionej książki. Miejska Biblioteka
Publiczna na Bratkowicach
w Łowiczu, prace można oglądać
do końca roku.
„Ze szkicownikiem po Londynie”
wystawa prac plastycznych malarki z
Łowicza Agnieszki Kopczyńskiej. Prezentowane są na niej głównie szkice wykonane w czasie pobytu w stolicy Wielkiej
Brytanii. Zobaczyć tu można panoramy
miasta, ulic, budynków, elementy architektury, uwiecznione z wykorzystaniem
m.in. pasteli i akwareli. Wystawę można
oglądać filii nieborowskiej Gminnej Biblioteki Publicznej w Bełchowie.
Wernisaż wystawy prac plastycznych
Marty Zielińskiej i Karoliny Zimnej,
wystawa czynna do końca roku,
Gminna Biblioteka w Nieborowie.
„101” - wystawa prac Sylwestra Cichala. Na wystawie można zobaczyć tak zwane digarty, czyli fotografie wzbogacone
obróbką graficzną, prace można oglądać
do końca roku w Galerii Łowickiej ulica
Stanisławskiego 10, wstęp wolny.
Mongolskie dzieci - wystawa fotografii
autorstwa Zbigniewa Kulaka polskiego
polityka, lekarza chirurga, senatora III,
IV i V kadencji, były ambasador RP w
Mongolii. Jego pasją jest fotografia. Podczas swego pobytu w Mongolii wykonał
kilka tysięcy zdjęć, a kilkadziesiąt z nich
złożyło się na wystawę, którą możemy
podziwiać w łowickim muzeum. Organizacja przedsięwzięcia była możliwa
dzięki wsparciu największego polskiego
eksportera na rynek mongolski, firmy
Bracia Urbanek z Łowicza. Muzeum
w Łowiczu, wystawa czynna do końca
stycznia 2011r.

kino
Fenix
ul. Podrzeczna 20, tel. 046/837-40-01
Czwartek-sobota, 23-25 grudnia:
kino nieczynne
 Niedziela-środa 26-29 grudnia:
godz. 17.00 - MYSI AGENCI
- Film prod Argentyna,
Hiszpania; Animacja/
przygodowy; Reżyseria:
Andrés G. Schaer
Scenariusz: Judith Alioua, Natalia Jazanovich,
Angel E. Pariente
Stefan Malutki staje się
celem perfidnej intrygi
rekina show-biznesu,
który zamierza uwięzić mówiącego

INFORMATOR GŁOWIEŃSKI I STRYKOWSKI

informacje
n Informacja: PKS
042-631-97-06
n Naprawa telefonów 96-96
n Naprawa telefonów publicznych 980
n Policja 997 alarmowy
n Straż pożarna: 998 alarmowy
n Pogotowie ratunkowe 999 alarmowy

telefony
n Filia Powiatowego Urzędu Pracy
w Głownie 042-719-20-76
n Filia Powiatowego Urzędu Pracy
w Strykowie 042-719-84-22
n Urząd Miejski w Głownie:
42-719-11-51, 42-719-11-29
n Urząd Gminy Głowno
42-719-12-91
n Taxi osobowe w Głownie
42-719-10-14
n Urząd Miasta-Gminy Stryków
042-719-80-02
n KRUS 042-719-95-15
n Pogotowie ratunkowe 999 alarmowy
n Policja 997 alarmowy
n Straż pożarna: 998 alarmowy

pogotowia
n Pogotowie ratunkowe 999 alarmowy
n Policja w Głownie 997 alarmowy
42-719-20-20
n Policja w Strykowie: 997 alarmowy
42-719-80-07
n Straż pożarna: 998 alarmowy
n Straż pożarna w Głownie:
42-719-10-08
n Straż pożarna w Strykowie:
42-719-82-95;

n Zakład pogrzebowy
w Głownie: 42-719-14-40,
42-719-30-24
w Strykowie: 42-719-86-16
n Pogotowie energetyczne
w Głownie: 42-719-10-60
w Strykowie: 42-719-80-10
n Lecznica dla zwierząt:
Głowno ul. Łowicka 62: 42-719-14-40
Głowno ul. Sowińskiego 3:
887-894-942
Stryków ul. : 42-719-80-24
n Pogotowie wodociągowe w Głownie
(MZWiK Sp. z o.o.) tel. 42-719-16-39

dyżury przychodni
n Przychodnia Rejonowa w Głownie,
ul. Kopernika 19, tel. 42-719-10-92, 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
– z drowia psychicznego: pn. 14-20; wt. 7.4514.45; śr. 10-18, czw. 8-15; pt. 13.15-20.
–p
 oradnia K: pn. 8.00-12.00 i 14.00-16.00;
wt. 8.00-12.00; śr. 8.00-12.00 i 13.0015.00; czw. 12.00-16.00; pt. 13.00-1h:
pn. 13-14.00
– reumatolog: czw. 8.00-14.00
–d
 ermatolog: wt. 8-12; śr. 13-15; czw. 8-12.00
– urolog: śr. 11.00-13.00
– laryngolog:
pon. 8-14; śr. 8-12; czw. 13-18.00
– 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
– s tomatolog: 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

n Przychodnie w Strykowie:
ul. Kościuszki 27: tel. 42-719-80-34
ul. Targowa 16: tel. 42-719-92-30

msze święte
w niedziele i święta
Parafia św. Jakuba w Głownie:
7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00
Parafia św. Maksymiliana w Głownie:
8.00, 9.30, 11.30, 16.00
Parafia św. Barbary w Głownie:
7.00, 9.00, 11.00, 17.00
Parafia Św. Marcina w Strykowie:
8:00, 11:00, 18:00

apteki
n Dyżury nocne aptek w Głownie:
śr. 22.12. ul. Sikorskiego 45/47
tel. 42-719-10-28
czw. 23.12. ul. Sikorskiego 45/47
tel. 42-719-10-28
pt. 24.12. ul. Sikorskiego 45/47
tel. 42-719-10-28
sob. 25.12. ul. Sikorskiego 45/47
tel. 42-719-10-28
ndz. 26.12. ul. Zgierska 27
tel. 42-719-24-84
pn. 27.12. ul. Zgierska 27
tel. 42-719-24-84
wt. 28.12. ul. Zgierska 27
tel. 42-719-24-84
śr. 29.12. ul. Zgierska 27
tel. 42-719-24-84
czw. 30.12. ul. Zgierska 27, tel. 42-719-24-84
pt. 31.12. ul. Zgierska 27, tel. 42-719-24-84
Apteki pełnią dyżury w godzinach
od 19.00 do 8.00 dnia następnego;
soboty i niedziele: w godz. 8-8.00
dnia następnego.

n Dyżury aptek w Strykowie:
ndz. 2.01.2011 Plac Łukasińskiego,
tel. 42-719--80-85
Apteki pełnią dyżur w godz. 9.00-14.00
n Punkt apteczny w Bratoszewicach:
tel. 42-719-65-25, czynny: pn.-pt. 8.30-16.00;

wystawy
„Zamiast obrazu” - żakardy wykładowców i absolwentów Akademii Sztuk
Pięknych w Łodzi, pozostające w zbiorach
CMW w Łodzi prezentowane na wystawie
towarzyszącej tegorocznemu, 13 Międzynarodowemu Triennale Tkaniny w Łodzi.
Wystawa czynna
w Muzeum w Głownie, pon., wt., śr., pt.,
w godz. 8.00-16.00; czw. 11.00-19.00.
Wystawa poświęcona 100 rocznicy
śmierci Marii Konopnickiej i 200
rocznicy urodzin Fryderyka Chopina,
Gminna Biblioteka Publiczna w Dmosinie,
wystawa czynna w godz. pon.,
czw. 10.00-18.00, wt., śr., pt. 8.00-16.00,
wystawa czynna do końca roku.
Wystawa pasteli Katarzyny Podniesińskiej - ma charakter monograficzny
i składa się z ponad pięćdziesięciu
kompozycji wykonanych w technice pasteli
oraz akrylu na papierze i płótnie
w przeróżnych kombinacjach,
mała galeria MOK Głowno, czynna
pn.- pt. w godz. 12.00-20.00
do 10 stycznia 2011 r.
Motyle - wystawa fotografii Dariusza
Kołka, Dom Kultury w Niesułkowie,
czynna do 31 grudnia 2010 r. w godz.
10.00-18.00.
Wystawa retrospektywna prac
Szymona Adamczewskiego, Muzeum
Regionalne w Głownie czynna
do 31 stycznia 2011 r., w godz. pon.,
wt., śr., pt. 8.00-16.00, czw. 11.00-19.00.

gryzonia i uczynić zeń gwiazdę telewizji.
Na szczęście Stefan może liczyć na
pomoc nowej przyjaciółki - odważnej
mysiej mistrzyni salsy.
Obsada w polskiej wersji językowej:
Tomasz Kot;
Izabela Bukowska
Anna Zagórska; Jacek Lenartowicz
Cezary Morawski
godz. 19.00 - SKRZYDLATE ŚWINIE Film prod. Polska 2009
Reżyseria: Anna Kazejak-Dawid
Scenariusz: Anna
Kazejak-Dawid, Doman
Nowakowski
Czas: 100 min.
Film o pasji, honorze
i życiu na fali, jednak
prawdziwa gra toczy się tu o miłość.
Gdy pewnego dnia lokalny klub
sportowy przestaje istnieć, życie czwórki
głównych bohaterów wywraca się do
góry nogami. Oskar zostanie zmuszony
do założenia garnituru i przyjęcia
posady od miejscowego Bossa. Nowa
działalność Oskara ściągnie na niego
prawdziwe kłopoty i doprowadzi do
tego, że w środku dnia wyląduje
zupełnie nagi na rynku, zostawi go ukochana, stanie się obiektem westchnień
dziewczyny brata
i zupełnie niespodziewanie ktoś zobaczy
w nim... superbohatera.
Obsada:
Paweł Małaszyński; Olga
Bołądź; Piotr Rogucki;
Agata Kulesza
Karolina Gorczyca

Pływalnia miejska

Boiska i hale
sportowe
Chcąc skorzystać z obiektów sportowych
(wymieniamy najpopularniejsze) należy się
kontaktować z:
Orlik przy ul. Grunwaldzkiej - Sławomir
Karmelita nr tel. 660-468-293
Orlik przy ul. Bolimowskiej
- Marian Dymek nr tel. 664703139
Orlik w Popowie - 46 895-15-36
(najlepiej po 15, wcześniej korzysta szkoła)
Boisko przy SP nr 1 - nr. tel. 720-006996 (czynne w godz. 10.00-15.00)
SP nr 4 - 46 8373694
LO im. Chełmońskiego
- 46 837-42-00
SP Bąków Górny - 46 838-79-66
SP Bednary-Wieś - 46 8386576
SP Kocierzew Południowy
- 46 838-48-26 (tylko osoby
z najbliższego terenu,
wcześniej należy napisać podanie)
SP Stachlew - 46 838-67-29
(tylko dla mieszkańców gminy Łyszkowice)
SP Mysłaków - 46838-59-25
(należy się bezpośrednio zgłosić
do dyrektora szkoły)
SP Nieborów - 46 838-56-94
Gimnazjum w Bolimowie
- 46 838-03-99
Gimnazjum w Łaguszewie
- 46 838-43-93
ZSP Błędów - 46 838-14-76
(dzwonić w godz. 8 -14)
ZSP Zduńska Dąbrowa - 46 8387461
Kompleks sportowy w Bolimowie
czynny od 8 rano do zmroku
(ogólnodostępny)

inne

Co najmniej 2 tory (najczęściej 4)
dostępne są dla indywidualnych
pływających w godzinach:
Poniedziałek:
12.10-13.00, 15.00-15.45, 20.00-21.45
Wtorek:
12.10-13.00, 14.00-15.45,
19.00-21.45
Środa: 11.00-11.45, 15.00-16.45,
20.00-21.45
Czwartek: 14.00-15.45, 17.00-21.45
Piątek: 14.00-16.45,
19.00-21.45
Sobota i niedziela: 10.00- 18.45

Środa, 22 grudnia:
godz. 10.40 - Jasełka w Szkole Podstawowej w Mastkach, w programie przedstawienie, składanie życzeń i dzielenie się
opłatkiem, wstęp wolny.
Piątek, 31 grudnia:
godz. 23.00 - Powitanie z mieszkańcami
nowego roku pod gwiazdami oraz pokaz
sztucznych ogni. Zabawę poprowadzi
DJ, który będzie puszczał muzykę, Stary
Rynek, wstęp wolny.

ROLNIK SPRZEDAJE
(ceny z dnia 21.12.2010 r.)

KRONIKA
WYPADKÓW
MIŁOSNYCH

Żywiec wieprzowy:
 Kiernozia: 3,60 zł/kg+VAT
 Mastki: 3,60 zł/kg+VAT
 Różyce: 3,60 zł/kg+VAT

urodziły się:

 Wicie: 3,70 zł/kg+VAT

CÓRECZKI
 państwu Pecynom z Kompiny
 państwu Myczkom z Sierzchowa
 państwu Czarnotom z Jasionny
 państwu Golanom z Łowicza
 państwu Wilińskim z Czarnowa
 państwu Rykowskim z Łowicza

 Skowroda Płd.: 3,70 zł/kg+VAT
 Domaniewice: 3,60 zł/kg+VAT
 Chąśno: 3,60 zł/kg+VAT
 Karnków: 3,60 zł/kg+VAT
Żywiec wołowy:
 Mastki: krowy
3,60 zł/kg+VAT;
byki 5,80 zł/kg+VAT;
jałówki 4,80 zł/+VAT;
 Skowroda Płd.: krowy 4,10 zł/kg+VAT;
byki 6,30 zł/kg +VAT;
jałówki 5.00 zł/kg+VAT;

SKARB ROLNIKA
NOTOWANIA Z TARGOWISKA
W ŁOWICZU z dnia 17.12.2010 r.
buraczek czerwony
cebula

kg
kg

1,50
2,00

czosnek

szt.

0,50-1,00

jabłka

kg

1,50-3,50

jaja fermowe

15 szt.

6,00-7,50

jaja wiejskie

15 szt.

7,50-8,00

kapusta biała

szt.

1,00-2,00

marchew

kg

1,50

pieczarki

kg

4,00-5,00

 Różyce: krowy 4,00 zł/ kg+VAT;
byki 6,00 zł/kg+VAT;
jałówki 4,70 zł/kg+VAT;
 Domaniewice: krowy 4,00 zł/kg+VAT;
byki 6,00 zł/kg+VAT;
jałówki 4,70 zł/kg+VAT;
 Kiernozia: krowy 3,00-4,00 zł/
kg+VAT; byki 5,70-6,20 zł/kg+VAT;
jałówki 3.50-4,50 zł/kg+VAT;

pietruszka

kg

3,00

por

szt.

1,00-1,50

OFERTY PRACY

seler

kg

1,00-2,00

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOWICZU
(stan na 21.12.2010 r.)

natka pietruszki

pęczek

ziemniaki młode

kg

1,00-1,40

szt.

2,00-3,00

kalafior
miód

1,00

0,9 litra 25,00-30,00

papryka czerwona

kg

kapusta włoska

szt

4,00-7,00
3,00

kapusta kiszona

kg

2,50-3,00

brukselka

kg

2,00

pomidory

kg

1,00-5,00

sałata

szt.

2,00

ogórek

kg

1,00-2,50

 fryzjer
 robotnik torowy
 bufetowa
 operator obrabiarek sterowanych
numerycznie
 administrator sieci komputerowej
 geolog
 nauczyciel chemii z oligofrenopedagogiką
 sprzedawca - kasjer
 pracownik placowy
 sprzedawca
 sprzątaczka pomieszczeń biurowych
PUP nie udziela żadnych informacji telefonicznie.
Zainteresowani proszeni są o kontakt osobisty
z pośrednikami pracy w pokoju nr 22b

www.lowiczanin.info
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Piłka siatkowa | 3. kolejka finałów Amatorskich Mistrzostw Łowicza

Węgiel samodzielnym liderem
Łowicz, 17 grudnia.
Po 3. kolejce
rundy finałowej
w Amatorskich
Mistrzostwach Łowicza
w piłce siatkowej
samodzielnym liderem
w I lidze został
Skierniewicki Węgiel.
W piątkowy wieczór siatkarze Węgla pokonali ekipę LKS
Retki 3:0 i jak na razie są jedynym zespołem bez straty punktu
w tegorocznych zmaganiach.
Dotychczasowy lider UKS
Korabka Łowicz miał sporo
kłopotów w pojedynku z Essato
team i wygrał dopiero w tie-breaku. Korabka zagrała w osłabionym składzie bez Michała Karmelity i Rafała Rogowskiego
– to na pewno miało wpływ na
końcowy rezultat i stratę punktu.
Bliska zwycięstwa nad trzecim
zespołem z tabeli była Mikola,
która prowadziła z TKKF BS
45 Głowno już 2:0. W trzeciej
partii łowiczanie dogonili rywala do stanu 23:23, ale ostatecznie przegrali 25:27 i to był
przełomowy moment tego pojedynku. W kolejnych odsłonach
mniej błędów robili zawodnicy
z Głowna i to dało im zwycięstwo 3:2. W ostatnim pojedynku
Farbis pokonał 3:1 UKS Bzurę
Sobota i udowodnił, że jest kandydatem na podium.
W II lidze na prowadzeniu po
3. kolejce jest nadal Łowiczanka Łowicz, która ma komplet

la Łowicz i LKS Retki – UKS
Bzura Sobota.
zł
 3. kolejka I ligi AMŁ:
UKS Korabka Łowicz – Essato
Team Łowicz 3:2 (25:20, 25:14,
18:25, 23:25, 15:11), Skierniewicki Węgiel – LKS Retki 3:0 (25:15,
25:20, 25:27), Farbis Łowicz – UKS
Bzura Sobota 3:1 (20:25, 25:19,
27:25, 25:22), BS TKKF 45 Głowno
– Mikola Łowicz 3:2 (20:25, 22:25,
27:25, 25:18, 15:8).
1. UKS Korabka Łowicz

3

8

9-2

2. BS TKKF 45 Głowno

3

8

9-3

3. Skierniewicki Węgiel

3

9

9-1

4. Farbis Łowicz

3

6

7-5

5. LKS Retki

3

3

3-7

6. Essato Team Łowicz

3

1

4-9

7. Mikola Łowicz

3

1

3-9

8. UKS Bzura Sobota

3

0

1-9

 3. kolejka II ligi AMŁ:
Pijarska Łowicz – LKS II Retki
0:3 (22:25, 25:27, 22:25), Zatorze Łowicz – Łowiczanka Łowicz
0:3 (13:25, 18:25, 23:25), ZSP 1
Łowicz – GKS Rawka Bolimów
0:3 (21:25, 20:25, 25:27), ZSP 2
Blich Łowicz – II LO Łowicz 2:3
(25:22, 12:25, 21:25, 25:15, 8:15).
 Zaległy mecz z 2. kolejki:
ZSP 2 Blich Łowicz – LKS II Retki 3:2 (25:22, 8:25, 25:14, 18:25,
15:9).
Dobrze spisujący się w eliminacjach UKS Bzura Sobota w finałach na razie bez punktu...

trzech zwycięstw bez straty
seta. Na drugim miejscu plasuje
się GKS Rawka Bolimów, która pokonała w ostatnim meczu
ZSP 1 Łowicz 3:0. Na trzecim
miejscu natomiast plasuje się
zespół II LO Łowicz, który w 3.

kolejce znów zdobył dwa punkty
po zwycięstwie nad ZSP 2 Blich
3:2. Podopieczni Katarzyny
Charążki awansowali na piątą
lokatę w tabeli po wygraniu zaległego spotkania z LKS II Retki
3:2.

Kolejne mecze AMŁ rozegrane zostaną dopiero w piątek
7 stycznia 2011 roku, a zagrają
wówczas: II liga AMŁ – godz.
15.30: ZSP 1 Łowicz – LKS
II Retki, Łowiczanka – GKS
Rawka, godz. 17.00: Zatorze

Łowicz – II LO Łowicz, Pijarska Łowicz -ZSP 2 Blich, I
liga AMŁ – godz. 17.00: UKS
Korabka Łowicz – BS TKKF
45 Głowno, godz. 18.30: Farbis
Łowicz – Essato Team Łowicz,
Skierniewicki Węgiel – Miko-

1. Łowiczanka

3

9

9-0

2. GKS Rawka Bolimów

3

9

9-2

3. II LO Łowicz

3

7

9-4

4. LKS II Retki

3

5

7-6

5. ZSP 2 Blich Łowicz

3

3

6-8

6. Zatorze Łowicz

3

2

4-8

7. Pijarska Łowicz

3

1

2-9

8. ZSP 1 Łowicz

3

0

0-9

Koszykówka | I Mistrzostwa Księstwa Łowickiego

Łowicki Księżak ma już dziesięć lat
W sali gimnastycznej SP nr
4 w Łowiczu rozegrano koszykarskie I Mistrzostwa Księstwa
Łowickiego, a w zawodach tych
rywalizowały zespoły złożone
z dziewcząt urodzonych w latach
2000-01. Turniej ten był jednym
z elementów obchodów dziesięciolecia UMKS Księżak Łowicz, który powstał w 2000 roku.
Ostatecznie najlepsze okazały
się czwartoklasistki z „Czwórki”, które odniosły komplet
zwycięstw i to właśnie swoim
uczennicą puchar za pierwsze
miejsce wręczył dyrektor szkoły
– Artur Balik. O drugim miejscu
ekipy „Jedynki” (nauczyciel w-f
Robert Graczyk) zadecydowała

dogrywka w rzutach wolnych,
a trzecie miejsce wywalczyła
„Siódemka” (nauczyciel w-f
Zbigniew Łaziński). Swoje
pierwsze mecze rozegrały także trzecioklasistki z „Czwórki”,
które występowały jako Center-4
Club. Ostatecznie udało im się
zdobyć tylko jednego kosza, ale
ich ambitna postawa musiała się
podobać. Za rok na pewno będzie zdecydowanie lepiej.
W czasie zawodów rozegrano
konkurs rzutów wolnych, w którym najlepszą okazała się Weronika Majer (Księżak). Do piątki
„All Stars” turnieju zostały natomiast wybrane: Klaudia Łukawska, Zuzanna Graczyk (0obie

Młode koszykarki rywalizowały w I Mistrzostwach Księstwa Łowickiego.

Księżak), Klaudia Sapińska
(SP 7), Magdalena Bryła (SP 1)
i Agata Dzionek (Center).
W zwycięskim zespole Księżaka grały: Klaudia Łukawska
(38. punktów w turnieju), Weronika Majer (22), Zuzanna
Graczyk (18), Dominika Stanisławska (7), Paulina Kowalewska (4), Klaudia Łyp, Barbara
Wiesiołek, Klaudia Kędziora,
Joanna Gałaj, Natalia Frątczak
i Natalia Stadnik – trenerką i jednocześnie nauczycielem w-f jest
Justyna Miodek.
PALP
 Księżak Łowicz – Center-4
Club Łowicz 46:0 (18:0, 8:0,
10:0, 10:0); pkt.: Klaudia Łukaw-

ska 18, Weronika Majer 14, Zuzanna Graczyk 12 i Dominika Stanisławska 2.
 SP 1 Łowicz – SP 7 Łowicz
5:4 (0:0, 2:0, 0:2, 0:0, 2:2, 1:0);
pkt.: Oliwia Bednarek 2 i Weronika
Sujak – Natalia Cichocka 2 i Klaudia Sapińska 2.
 Center-4 Club Łowicz – SP 1
Łowicz 0:16 (0:4, 0:6, 0:6, 0:0);
pkt.: Maja Kendrzeńska 8, Katarzyna Mitek 4, Magdalena Bryła 2
i Oliwia Bednarek 2.
 Księżak Łowicz – SP 7 Łowicz
26:4 (8:0, 2:2, 8:0, 8:2); pkt.:
Klaudia Łukawska 12, Weronika
Majer 6, Dominika Stanisławska 4,
Paulina Kowalewska 2 i Zuzanna
Graczyk 2 – Klaudia Sapińska 2
i Natalia Cichocka 2.
 Center-4 Club Łowicz – SP 7
Łowicz 2:18 (0:2, 0:2, 2:8, 0:6);
pkt.: Agata Dzionek 2 – Michalina
Stefańska 8, Klaudia Sapińska 4,
Patrycja Siejka 2, Oliwia Grażka 2
i Natalia Cichocka 2.
 Księżak Łowicz – SP 1 Łowicz 17:4 (1:2, 9:2, 4:0, 4:2);
pkt.: Klaudia Łukawska 8, Zuzanna Graczyk 4, Weronika Majer 2,
Paulina Kowalewska 2 i Dominika
Stanisławska 1 – Katarzyna Mitek
2 i Magdalena Bryła 2.
1. Księżak Łowicz

3

6

89:8

2. SP 1 Łowicz

3

5

25:21

3. SP 7 Łowicz

3

4

26:33

4. Center-4 Club Łowicz

3

3	 2:80

W Łodzi koszykarki Księżaka znowu lepsze od ŁKS BW.

Koszykówka | Młodziczki U-14

Emocje do końca meczu
Łódź, 18 grudnia. Łódź, 18
grudnia. Trener Paweł Doliński
miał spore kłopoty z zestawieniem składu na wyjazdowy mecz
w Łodzi. Ostatecznie udało się
zebrać dziesięć zawodniczek, a
bohaterką spotkania okazała się
najmłodsza w Księżaku – Natalia Bliźniewska. Będąca jeszcze
skrzatką piątoklasistka z SP 4
Łowicz popisała się akcją 2+1
i to właśnie trzema punktami
podopieczne trenera Pawła Dolińskiego wygrały z ŁKS BW II.
Kolejny mecz ekipa Księżaka rozegra dopiero w sobotę 8
stycznia. W Łowiczu rywalkami będą zawodniczki Basketu
II Aleksandrów Łódzki. Mecz

ten rozpocznie się o godz.
11.30. 
PALP
 ŁKS BW II Łódź – Księżak Łowicz 25:28 (4:6, 9:6, 4:7, 8:9)
Księżak: Aleksandra Duranowska
8, Paulina Piekacz 6, Natalia Mostowska 4, Kamila Morawska 3,
Natalia Bliźniewska 3, Aleksandra
Siekierska 2, Katarzyna Antosik 2,
Maja Raróg, Martyna Zielińska i
Aleksandra Rokicka.
1. MKS Kutno

9 18 769:405

2. ŁKS BW I Łódź

9 15 587:479

3. Basket I Aleksandrów 9 14 598:531
4. Basket II Aleksandrów 9 13 532:543
5. Księżak Łowicz

9 11 385:576

6. ŁKS BW II Łódź

9 10 306:643
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Futsal | 6. kolejka II ligi ŁoLiF

Fenix znowu
wygrał
Łowicz, 11 grudnia. Z niesamowitej serii sześciu kolejnych
zwycięstw cieszy się wciąż lider rozgrywek II ligi ŁoLiF-u,
czyli Łowickiej Lidze Futsalu
niepokonany wciąż Fenix Boczki. Tym razem drużyna trenera
Marka Borkowskiego wygrała
z „etatowym” zwycięzcą rozgrywek - ekipą Alcatraz Łowicz
3:2.
W ostatni weekend mocno
„przyspieszyła” Victoria Zabostów Duży. Drużyna Zofii
Kucharskiej najpierw w sobotę rozgromiła osłabiony team
Zatorza II Banasz-Internet 9:2,
a następnego dnia znowu wysoko
wygrała z ekipą Szafa Gra (6:0).
Dobrze w rozgrywkach radzą
sobie obie drużyny z Domaniewic. Zmierzająca dużymi krokami do łowickiej ekstraklasy
Fantazja tym razem wygrała z
Zatorzem II, a Vagat ograł inny
zespół występujący w poprzednim sezonie w I lidze - Agro-Bud 4:2.
Na dole trwa walka o utrzymanie. Ważne zwycięstwa odniosły zespoły, które tym samym
zapewniły sobie już praktycznie
utrzymanie: Husqvarna Łowicz
pokonała Turbo-Car Gutenów
Łowicz 4:2, a Zające wygrała
z Naprzodem Jamno5:3.
Kolejne mecze II ligi ŁoLiF
odbędą się dopiero w niedzielę
9 stycznia 2011 roku, a zagrają
wówczas: godz. 13.00: Zatorze
II Banasz-Internet Łowicz - Naprzód Jamno, godz. 13.30: Szafa
Gra Łowicz - Fantazja Domaniewice, godz. 14.00: Turbo-Car Gutenów Łowicz - Victoria
Zabostów Duży, godz. 14.30:
Agro-Bud Łowicz - Husqvarna
Łowicz, godz. 15.00: Alcatraz
Łowicz - Vagat Domaniewice
i godz. 15.30: RTS Gągolin - Fenix Boczki. Pauza: Zające Łowicz.
Paweł A. Doliński
Zaległy mecz 5. kolejki II ligi:
 Zatorze II Banasz-Internet Łowicz - Victoria Zabostów Duży
2:9 (0:4); br.: Cezary Multan (18)
i Robert Różycki (24) - Henryk Kosiorek 2 (2 i 12), Michał Czapnik 2
(3 i 24), Rafał Kozłowski 2 (3 i 13),
Dawid Pisarek (22), Michał Boli-

mowski (23) i Witold Kapusta (24).
Żółte kartki: Jacek Woźniak i Hubert Fijałkowski (obaj Zatorze II).
6. kolejka II ligi ŁoLiF:
 Fenix Boczki - Alcatraz Łowicz
3:2 (3:0); br.: Łukasz Scęcelek
(6) i Dominik Borkowski 2 (10
i 12) - Dominik Czeczko (19) i Daniel Płuszka (21).
 Vagat Domaniewice - Agro-Bud Łowicz 4:2 (2:2); br.: Przemysław Mrzygłód (6), Łukasz Strugiński 2 (9 i 14) i Emil Kruk (22)
- Przemysław Bury (10) i Marcin
Matuszewski (12).
Żółta kartka: Marcin Matuszewski
(Agro-Bud).
 Husqvarna Łowicz - Turbo-Car Gutenów Łowicz 2:1 (1:0);
br.: Michał Gorzkowski (12) i Rafał
Wojtysiak (23) - Paweł Strycharski
(24). Żółta kartka: Jarosław Myssura (Turbo-Car).
 Victoria Zabostów Duży - Szafa Gra Łowicz 6:0 (3:0); br.: Rafał
Kozłowski (5), Henryk Kosiorek 2
(8 i 20), Sebastian Sumiński (10),
Michał Bolimowski (14) i Witold Kapusta (24).
 Naprzód Jamno - Zające Łowicz 3:5 (1:2); br.: Mateusz Jarosz (4), Daniel Kobierzycki (22)
i Łukasz Bednarek (24) - Mirosław
Gielniewski 2 (2 i 15), Piotr Jaska
(11), Konrad Karasek (14) i Wiktor
Antosik (20).
 Fantazja Domaniewice - Zatorze II Banasz-Internet Łowicz
4:1 (1:0); br.: Przemysław Imiołek
3 (9, 17 i 18) i Łukasz Nagański
(24) - Cezary Multan (14).
1. Fenix Boczki

6 18

18-6

2. Fantazja Domaniewice

5 15

31-8

3. Vagat Domaniewice

6 14

21-9

4. Victoria Zabostów Duży

5 10

27-14

5. Agro-Bud Łowicz

5

9

20-11

6. Husqvarna Łowicz

6

9

16-18

7. Alcatraz Łowicz

5

7

13-11

8. Zatorze II Łowicz

6

7

17-18

9. Zające Łowicz

6

6

15-28

10. RTS Gągolin

5

4

5-18

11. Turbo-Car Gutenów

6

3

9-16

12. Szafa Gra Łowicz

6

1

3-19

13. Naprzód Jamno

5

1

5-24

W meczu na szczycie Pędzące Imadła pokonały tym razem Drużynę KIA 3:1.

Futsal | 6. kolejka I ligi ŁoLiF

Rozpędzone Pędzące
Łowicz, 19 grudnia. Mecz
dnia w ostatniej w 2010 roku
kolejce I ligi ŁoLiF, czyli Łowickiej Ligi Futsalu zaplanowany został już na początek. Pędzące Imadła przed tygodniem
w meczu na szczycie pokonały Chińską 4:3, a teraz z kolei
„rozprawili się” z Drużyną KIA.
Co prawda pierwszą bramkę
w tym meczu zdobył Krystian
Bolimowski, ale kilka sekund
później było już 1:1. Tego gola,
ale także dwa następne zdobył
zawodnik kolejki (a może nawet
sezonu) - Maciej Wyszogrodzki.
Najwyższy wynik padł tym
razem w meczu lidera z outsiderem. Chińczycy rozgromili
Kowmir aż 12:3, a sześcioma
trafieniami popisał się w tym
pojedynku P. Pomianowski.
AkumulatoryMara wygrywając
z Warriorsami Bielawy 1:0 zapewnili już sobie bezpieczne
miejsce w tegorocznych rozgrywkach. Z kolei proceduralne

błędy spowodowały przerwanie
meczu Kolejarz - Klaudiusz-Trans. Ekipa z Brzozowa zdobyła gola na 2:1 i wówczas
okazało się, że jego autorem był
zawodnik nie wpisany do protokołu. Kolejarze nie zgodzili
się na kontynuowanie meczu
i zgodnie z regulaminem mecz
został zweryfikowany jako walkower. Mogą to być decydujące
o utrzymaniu punkty debiutantów. Nie zebrali się na mecz
młodzi piłkarze FC Chinatown
i jak się wydaje ich przygoda
z I ligą szybko się zakończy.
Kolejne mecze I ligi ŁoLiF
zaplanowane zostały dopiero w
weekend 8-9 stycznia 2011 roku:
sobota - godz. 16.00: Chińska
K-2 Łowicz - Blokersi-Intermarche Łowicz, godz. 16.40:
Drużyna KIA Łowicz - Kowmir
Łowicz, godz. 17.20: Zatorze-Zu-An Łowicz - FC Chinatown
Łowicz, godz. 18.00: Klaudiusz-Trans Brzozów - Warriors

Bielawy, godz. 18.40: Dach-Lux Łowicz - Kolejarz Łowicz
i godz. 19.20: Akumulatory-Mara Kutno - Pędzące Imadła
Łowicz, niedziela - godz. 16.00:
Blokersi-Intermarche Łowicz
- FC Chinatown Łowicz, godz.
16.40: Kolejarz Łowicz - Zatorze-Zu-An Łowicz, godz. 17.20:
Warriors Bielawy - Dach-Lux
Łowicz, godz. 18.00: Chińska
K-2 Łowicz - Drużyna KIA
Łowicz, godz. 18.40: Kowmir
Łowicz - Akumulatory-Mara
Kutno i godz. 19.20: Pędzące
Imadła Łowicz - Klaudiusz-Trans Brzozów.Paweł A. Doliński
6. kolejka I ligi ŁoLiF:
 Pędzące Imadła Łowicz - Drużyna KIA Łowicz 3:1 (2:1); br.:
Maciej Wyszogrodzki 3 (3, 6 i 16)
- Krystian Bolimowski (2).
 FC Chinatown Łowicz - Dach-Lux Łowicz 0:5 (w.o.)
 Kolejarz Łowicz - Klaudiusz-Trans Brzozów 5:0 (w.o.)

 Warriors Bielawy - Akumulatory-Mara Kutno 0:1 (0:1); br.:
Bartosz Kaczor (5).
 Kowmir Łowicz - Chińska K-2
Łowicz 3:12 (1:7); br.: Michał
Wojciechowski 2 (2 i 17) i Radosław Lenarczyk (18) - Przemysław
Pomianowski 6 (2, 5, 8, 9, 11
i 15), Marcin Kosiorek (6), Tomasz
Rembowski (8), Konrad Grenda (9)
i Krzysztof Papuga 3 (11, 19 i 20).
 Blokersi-Intermarche Łowicz
- Zatorze-Zu-An Łowicz przełożono na sobotę 15 stycznia.
1. Chińska Łowicz

6 15 44-16

2. Pędzące Imadła Łowicz

6 15 25-13

3. Dach-Lux Łowicz

6 13 22-18

4. Blokersi Łowicz

5 12 26-9

5. Drużyna KIA Łowicz

6 12 29-14

6. Akumulatory Kutno

6 10 12-9

7. Zatorze-Zu-An Łowicz

5

8 15-9

8. Kolejarz Łowicz

6

6 14-28

9. Klaudiusz-Trans Brzozów 6 6 14-28
10. Warriors Bielawy

6

3

11. FC Chinatown Łowicz

6

3 11-29

8-20

12. Kowmir Łowicz

6

0

7-34

Sport szkolny | PLS w piłce ręcznej dziewcząt

Medyk wygrał w szczypiorniaka

Uczennice II LO Łowicz triumfowały w mistrzostwach powiatu łowickiego w piłce ręcznej.

Łowicz, 29 listopada. Bardzo
ciekawa była tegoroczna rywalizacja w tegorocznej u Powiatowej Licealiadzie Szkolnej w piłce ręcznej dziewcząt. Broniące
mistrzowskiego tytułu uczennice
ZSP 4 Łowicz w finale nadspodziewanie wysoko przegrały z
ekipą II LO Łowicz (nauczycielka w-f Iwona Grzegory-Gajda),
a dopiero trzecie miejsce zajęła
silna drużyna I LO Łowicz (nauczyciel w-f Jarosław Woźniak).
W mistrzowskiej drużynie II
Liceum Ogólnokształcącego im.
Mikołaja Kopernika w Łowiczu
grały: A. Chlebna - A. Jaros (5.
goli w turnieju), M. Podrażka
(3), K. Kasińska (3), Ada Olejniczak (3), J. Brandt (1), Justyna
Rogalska, M. Chlebna, N. Wróbel, W. Dąbrowska, P. Ogniewska, A. Wawrzyn i A. Siekiera

- nauczycielka w-f Iwona Grzegory-Gajda.
Paweł A. Doliński
Mecze ćwierćfinałowe:
 ZSL Zduny - ZSP 2 Łowicz 6:0
(4:0); br.: M. Bura 5 i S. Adamas.
 ZSP 3 Łowicz - I LO Łowicz
2:8 (2:4); br.: Monika Zimna 2 Monika Piotrowska 3, Katarzyna
Ambroziak 2, Amanda Skrabucha,
Olga Andrzejczak i Milena Mitek.
 Pijarskie LOKP Łowicz - II LO
Łowicz 4:5 (2:2, 4:4); br.: Aleksandra Gąsecka, Paulina Rębiewska, Monika Antosik i Karolina
Woźniak - Maja Podrażka 2, Karolina Kasińska, Aneta Jaros i Ada
Olejniczak.
Mecze półfinałowe:
 ZSP 4 Łowicz - ZSL Zduny 4:0
(4:0); br.: Katarzyna Górczyńska 2,
Magdalena Jagura i Milena Sobczak.

 I LO Łowicz - II LO Łowicz 3:4
(1:3); br.: Monika Piotrowska, Milena Mitek i Sylwia Dudzińska - Aneta
Jaros, Maja Podrażka, Ada Olejniczak i Karolina Kasińska.
Mecz o 3. miejsce:
 I LO Łowicz - ZSL Zduny 4:2
(1:0); br.: Monika Piotrowska 2
i Milena Mitek 2 - Michalina Bura 2.
Mecz o 1. miejsce:
 ZSP 4 Łowicz - II LO Łowicz
2:6 (1:2); br.: Katarzyna Górczyńska 2 - Aneta Jaros 3, Karolina
Kasińska, Ada Olejniczak i Joanna
Brandt.
1. II LO Łowicz

3

6

2. ZSP 4 Łowicz

2

2

15-9
6-6

3. I LO Łowicz

3

4

15-8

4. ZSL Zduny

3

2

8-8

5. Pijarskie LOKP Łowicz

1

0

4-5

ZSP 3 Łowicz

1

0

2-8

ZSP 2 Łowicz

1

0

0-6
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Futsal | 6. kolejka III ligi ŁoLiF

Sporo się działo
Łowicz, 19 grudnia. W najciekawszym meczu 6. kolejki
III ligi ŁoLiF, czyli Łowickiej
Ligi Futsalu Bo-Dach Grudze
pokonał ekipę Młodych Wilków 2:1. Proceder ograł Czarnych Bednary aż 7:1 i pozostał
samodzielnym liderem rozgrywek. Z kolei Alus doznał
niespodziewanej porażki ze
złakowskim Startem i marzenia
o awansie stały się tym samym
nieco mniej realne.
Następne mecze w III lidze ŁoLiF odbędą się dopiero
w niedzielę 9 stycznia 2011
roku, a zagrają wówczas: godz.
10.00: Agros Nova Łowicz –
Zetka Łowicz, godz. 10.30:
Bezedura Łowicz – Olimpia-EkoSerwis Niedźwiada, godz.
11.00: Bo-Dach Grudze – KS
Stefan Łowicz, godz. 11.30:
Czarni Bednary – Młodzi Wilcy
Łowicz, godz. 12.00: Alus Łowicz – Proceder Łowicz i godz.

12.30: BTK Łowicz – Start Złaków Borowy. Pauza: Baumit Łowicz.
Paweł A. Doliński
6. kolejka III ligi ŁoLiF:
 Młodzi Wilcy Łowicz – Bo-Dach Grudze 1:2 (1:1); br.:
Adam Pochwała (10) – Leszek
Boczek Z(2) i Jarosław Plichta (21).
Żółta kartka: Tomasz Laska (Bo-Dach).
 Start Złaków Borowy – Alus
Łowicz 4:2 (2:2); br.: Wojciech
Kośmider 3 (3, 17 i 23) i Paweł
Skierski (7) – Arkadiusz Nowak (5)
i Przemysław Domińczak (11).
Żółte kartki: Łukasz Owczarek,
Daniel Górowski i Karol Grzanka
(wszyscy Alus).
 Proceder Łowicz – Czarni
Bednary 7:1 (1:1); br.: Grzegorz
Durka (7), Przemysław Kaczor 2
(16 i 20), A. Wyszogrodzki 3 (18,
18 i 23) i A. Skierski (22) – Tomasz
Styszko (6 samobójcza).
Żółta kartka: P. Brzeziński (Czarni).

 KS Stefan Łowicz – Bezedura Łowicz 1:5 (1:2); br.: Krystian Mycka (4) – Marek Flis 2 (2
i 17), Mariusz Dedoński 3 (8, 20
i 24).
 Olimpia-EkoSerwis – Agros
Nova Łowicz 0:5 (w.o.)
 Zetka Łowicz – Baumit Łowicz
1:0 (0:0); br.: Paweł Janusz (19).
Żółte kartki: Marek Feliga (Zetka)
oraz Mariusz Michalak (Baumit).
Pauza: BTK Łowicz.
1. Proceder Łowicz

6

16

30-8

2. Bo-Dach Grudze

6

14

30-9

3. Młodzi Wilcy Łowicz

6

13

21-6

4. Alus Łowicz

5

10

20-12

5. Bezedura Łowicz

6

10

17-15

6. Olimpia Niedźwiada

5	 9

16-15

7. Agros-Nova Łowicz

6	 9

13-16

8. Start Złaków Borowy

6	 6

10-17

9. BTK Łowicz

5	 6	 6-23

10. Zetka Łowicz

5	 3	 5-12

11. Czarni Bednary

5	 3	 8-19

12. KS Stefan Łowicz

5	 3	  7-19

13. Baumit Łowicz

6	 3	 5-17

Futsal | 6. kolejka IV ligi ŁoLiF

Sport szkolny | Powiatowe IMS w tenisie stołowym

Liderzy zgodnie
powygrywali
Łowicz, 18 grudnia. Liderzy rozgrywek IV ligi ŁoLiF,
czyli Łowickiej Lidze Futsalu zgodnie powygrywali swoje
mecze. Merc-OSP rozgromił Start-94 Złaków Borowy aż
9:2, ekipa Piorunów-Damagu pokonała FC Kopernika 4:1,
a West Chąśno wygrał z PHU Gajek Bąków Górny 4:2.
Pauzował tym razem Radio-Net Łowicz,
który tym samym spadł poza podium.
Mecze 7. kolejki IV ligi
ŁoLiF odbędą się dopiero 8
stycznia 2011 r.: godz. 13.30:
Start-94 Złaków Borowy – No
Name Łowicz, godz. 14: RTS II
Gągolin – Mrówki Faraona Placencja, godz. 14.30: Pioruny-Damagu Łowicz – Radio-Net
Łowicz, godz. 15.00: West Chąśno – FC Kopernika Łowicz
i godz. 15.30: Star-Oil Łowicz
– PHU Gajek Bąków Górny.
Pauza: Merc-OSP Karsznice. 
Paweł A. Doliński
6. kolejka IV ligi ŁoLiF:
 Mrówki Faraona Placencja
– Star-Oil Łowicz 2:4 (1:3); br.:

Tomasz Kunikowski (7) i Dominik
Kędziora (24) – Dariusz Nowak 3
(5, 9 i 14) i Mariusz Małasiński (8).
Czerwona kartka: Sebastian Wójt
(Mrówki).

Przy zielonych stolikach
samobójcza) i Patryk Gawinek
(24).
 No Name Łowicz – RTS II Gągolin 0:2 (0:0); br.: Łukasz Sekuła
(19) i Józef Gładki (23).
 Merc-OSP Karsznice –
Start-94 Złaków Borowy 7:2
(2:0); br.: Kamil Koza 4 (3, 13, 15
i 24), Bartłomiej Tkacz 2 (7 i 14) i
Rafał Sołtysiak (19) – Mariusz Dylik
(24) i Kamil Przyżycki (24).
 Pauza: Radio-Net Łowicz.

 PHU Gajek Bąków Górny –
West Chąśno 2:4 (0:0); br.: Konrad Plichta (14) i Bartłomiej Miazek
(19) – Marcin Grzelak (17), Daniel
Dęgus (18) i Kamil Wiankowski 2
(20 i 24).
 FC Kopernika Łowicz – Pioruny-Damagu Łowicz 1:4 (1:2);
br.: Adam Charążka (2) – Tomasz
Węglewski (10), Marcin Mrozowicz (11), Tomasz Domińczak (21

Mecz Olimpii Eko-Serwis i Agrosu Nova nie został dokończony, a zespół z Niedźwiady został ukarany
walkowerem.

1. Merc-OSP Karsznice

6 16 26-8

2. Pioruny-Damagu Łowicz

5 15 18-3

3. West Chąśno

5 12 19-5

4. Radio-Net Łowicz

5 10 21-8

5. Star-Oil Łowicz

5	 9	 9-10

6. No Name Łowicz

6	 6	 7-12

7. PHU Gajek Bąków Górny

5	 6

8. FC Kopernika Łowicz

5	 6	 6-12

9. RTS II Gągolin

6	 3	 7-18

10. Start-94 Złaków Bor.

6	 3	 7-26

16-12

11. Mrówki Faraona Placencja 6	 3	 8-30

Łowicz, 7 grudnia. Dwanaście zespołów
wystartowało w finałach Powiatowych Igrzysk
Młodzieży Szkolnej w tenisie stołowym.
W turnieju dziewcząt najlepsze okazały się uczennice
Szkoły Podstawowej w Bąkowie
(Martyna Pińkowska, Karolina Wójcik i Marta Dałek – nauczyciel w-f Mariusz Sibielak),
dalsze miejsca na podium zajęły
pingpongistki SP Mastki (Paulina Kołaczyńska, Magdalena
Chlebna i Wiktoria Białkowska – nauczyciel w-f Stanisław
Bisiorek) i SP Bobrowniki (Łucja Kubel i Julia Szymkowicz
– nauczyciel w-f Robert Kowalski).
Natomiast puchar Starosty
Łowickiego – Janusza Michalaka wśród chłopców wywalczyli
uczniowie Szkoły Podstawowej
im. Józefa Ufy w Mastkach (Michał Szczepanek, Wojciech Witkowski i Łukasz Grzegory-Roróg – nauczyciel w-f Stanisław
Bisiorek), drugie miejsce wywalczyli reprezentanci SP Nowe
Zduny (Jakub Wierzbiński i
Adrian Markowski – nauczyciel
w-f Maciej Perzyna), a trzecie
drużyna SP Domaniewice (Kacper Szymański i Artur Janicki
– nauczyciel w-f Arkadiusz Stajuda).
P

 Chłopcy:
Grupa A: SP 1 Łowicz – SP Nowe
Zduny 0:3, SP Błędów – SP 1 Łowicz 3:0, SP Nowe Zduny – SP Błędów 3:0. Grupa B: SP Bąków – SP
Domaniewice 2:3, SP Mastki – SP

Bąków 3:0, SP Domaniewice – SP
Mastki 2:3. Mecz o 3. miejsce: SP
Domaniewice – SP Błędów 3:2.
Mecz o 1. miejsce: SP Nowe Zduny – SP Mastki 0:3.
1. SP Mastki

3 3 9-2

2. SP Nowe Zduny

3 2 6-3

3. SP Domaniewice

3 2 8-5

4. SP Błędów

3 1 5-6

5. SP Bąków

2 0 2-6

SP 1 Łowicz

2 0 0-6

W finale pingpongistki z Bąkowa pokonały SP Mastki...

 Dziewczęta:
Grupa A: SP Mastki – SP Bobrowniki 3:1, SP Oszkowice – SP Mastki
1:3, SP Bobrowniki – SP Oszkowice 3:1. Grupa B: SP Domaniewice
– SP 1 Łowicz 3:0, SP Bąków – SP
Domaniewice 3:0, SP 1 Łowicz –
SP Bąków 0:3. Mecz o 3. miejsce:
SP Bobrowniki – SP Domaniewice
3:0. Mecz o 1. miejsce: SP Mastki
– SP Bąków 0:3.

Zespół Startu-94 nie sprostał liderowi z Karsznic.

1. SP Bąków

3 3 9-0

2. SP Mastki

3 2 6-5

3. SP Bobrowniki

3 2 7-4

4. SP Domaniewice

3 1 3-6

5. SP Oszkowice

2 0 2-6

SP 1 Łowicz

2 0 0-6

Pierwsze miejsce przypadło ekipie SP Mastki, a drugie dla SP Nowe
Zduny.

46

nr 51

22 grudnia 2010

www.lowiczanin.info

Koszykówka | 14. kolejka II ligi męskiej

Księżak wygrywa
czwarty raz z rzędu
KSIĘŻAK ŁOWICZ	
ŚLĄSK WROCŁAW	

76 (17, 28, 19, 15)
67 (13, 19, 21, 14)

Księżak: Bartosz Włuczyński 26 (4x3), Przemysław Malona 10, Tomasz
Nogalski 5 (1x3), Robert Kucharek 5 (1x3) i Bartłomiej Burza oraz Adam
Gołuch 17 (1x3), Adam Rajkowski 15, Michał Snochowski i Kamil Drelich.
Śląsk: Wojciech Suprun 16, Wojciech Leszczyński 16, Adrian Mroczek-Truskowski 15 (2x3), Jarosław Zyskowski 7 i Norbert Kulon 5 (1x3) oraz Paweł
Bochenkiewicz 3, Grzegorz Fiks 3, Kacper Sęk i Tomasz Bodziński.
Sędziowali: Tomasz Seferyński i Błażej Rymarczyk. Widzów: 100.

Łowicz, 15 grudnia. Po sobotnim pojedynku i zwycięstwem nad liderem z Pleszewa
ekipa
łowickiego Księżaka
w środę podejmowała w hali
sportowej OSiR nr 2 przy ul.
Topolowej 2 Śląsk Wrocław. Zespół Śląska to legenda polskiej
koszykówki, ale lata świetności
ten klub ma za sobą. W tabeli II
ligi grupy B drużyna ta zajmuje przedostatnie miejsce, zatem
w Łowiczu faworytem meczu
byli nasi koszykarze. Zespół trenera C. Włuczyńskiego po raz
czwarty z rzędu odniósł zwy-

cięstwo w rozgrywkach II ligi,
pokonując wrocławski Śląsk
79:67. Księżacy wiedzieli, że
nie można zlekceważyć rywala
i mieli zamiar od początku
wyjść mocno skoncentrowani.
Kłopoty drogowe spowodowały,
że trzech graczy spóźniło się na
rozgrzewkę i trener Włuczyński
musiał zestawić eksperymentalna piątkę w pierwszej kwarcie. Goście zaczęli skutecznie
i po trzech minutach wygrywali
5:3. Po udanych zagraniach P.
Malony i „trójce” T. Nogalskiego łowiczanie wyszli na pro-

Koszykówka | Juniorzy U-18

wadzenie 12:5 i oddali je tylko
na chwilę na początku drugiej
odsłony (18:19). W kolejnych
minutach dobrze spisywał się A.
Rajkowski i R. Kucharek, a po
ich akcjach było 30:26. W końcówce kwarty dwoma rzutami
z dziesięciu metrów popisał się
B. Włuczyński. Ostatni wpadł
z syreną kończącą połowę spotkania i dzięki temu łowiczanie
do przerwy wygrywali 45:32.
Po zmianie stron Księżacy
prowadzili spokojny mecz, nad
którym mieli kontrole. Rywal
próbował odrabiać straty, ale
kiedy dochodził na sześć oczek
znów nasza ekipa odskakiwała
na dziesięć i prowadzenie znowu
nie było zagrożone. Taka sytuacja miała miejsce w ostatniej
kwarcie. Z wyniku 71:57 zrobiło się 71:65. Jednak po chwili
dobrą akcję przeprowadził A.
Gołuch, za trzy trafił Nogalski.
Księżak wygrał 79:67 i było to
siódme zwycięstwo w tym sezonie, a czwarte z rzędu.
zł

Koszykarze Księżaka wygrali czwarty kolejny mecz w II lidze. Tym razem łowiczanie pokonali Śląsk Wrocław...

Koszykówka | 15. kolejka II ligi męskiej

Prowadzili, ale przegrali Księżak przegrał
Radomsko, 18 grudnia.
Po meczu w młodzików
w Radomsku i porażce
jednym punktem na parkiet
wyszli Juniorzy łowickiego
Księżaka, którzy byli
faworytami tego spotkania.

W pojedynku w Łowiczu
nasi koszykarze wygrali 79:69,
ale wiedzieli, że tu w Radomsku gra się trudno. Okazało się,
że te obawy się potwierdziły.
Księżacy praktycznie cały mecz
prowadzili, by w końcówce stracić przewagę i przegrać jednym
oczkiem 70:71.
W pierwszej kwarcie koszykarze trenera C. Włuczyńskiego
zaczęli od mocnego uderzenia.
Po rzutach P. Pawłowskiego i M.
Szkupa prowadzili w. 4. minucie
już 8:0. Gospodarze szybko odrobili stratę doprowadzając do
wyniku 7:8. W ostatnich minutach pierwszej odsłony punkty
zdobywał tylko Pawłowski i po
jego akcjach łowiczanie prowadzili 19:14. W drugiej kwarcie
po dwa razy zapunktowali Jakub
Organiściak i wracający do gry
po kontuzji A. Nowak i do przerwy Księżak prowadził 43:35.
Po zmianie stron gra była bardzo wyrównana i miejscowi nie
zdołali odrobić strat, przegrywając przed decydującą odsłoną 53:62. Wydawało się, że nic
złego się nie może stać w tym
meczu i zwycięstwo jest blisko.
W czwartej kwarcie zdecydowanie zabrakło skuteczności.
Punkty zdobywał osamotniony
w ataku Pawłowski. Miejscowi

Nowy Łowiczanin.
Tygodnik Ziemi Łowickiej,
członek Stowarzyszenia Gazet
Lokalnych.

w 35. minucie doprowadzili do
remisu 65:65. W końcówce nasz
rozgrywający „Piter” Pawłowski
był faulowany, ale nie trafiał osobistych. Zmęczenie dało o sobie
znać i zabrakło dokładności.
Ostatnią szansę na wyrównanie z dwóch wolnych miał M.
Anyszka, ale nie trafił żadnego
z nich i łowiczanie przegrali 70:71.
Po tej przegranej nasi juniorzy nadal są na trzecim miejscu
w tabeli ligi wojewódzkiej i maja
na koncie sześć zwycięstw i trzy
porażki. Kolejny mecz Księżacy
zagrają w sobotę 8 stycznia 2011
roku w Łowiczu z Jordanem
Łódź, który zajmuje ostatnie 8.
miejsce w tabeli. 
zł, p
 Junak Radomsko - Księżak
Łowicz 71:70 (14:19, 21:24,
18:19, 18:8)
Księżak: Piotr Pawłowski 37 (4x3),
Maciej Szkup 14, Antoni Nowak
9, Mateusz Wasiak 4 i Mateusz
Anyszka oraz Jakub Organiściak 6
i Błażej Kosiorek.

AZS POLITECHNIKA POZNAŃSKA 76 (18, 16, 10, 21, 11)
KSIĘŻAK ŁOWICZ
74 (13, 15, 16, 21, 9)
AZS: Szymon Budnikowski 16, Marek Sobkowiak 14, Michał Szydłowski
10, Piotr Ziółkowski 9, Szymon Łyżwa 8 (2x3), Paweł Hybiak 8 (2x3), Sebastian Walczak 4, Patryk Bajtus 4, Łukasz Mocydlarz 2 i Jacek Łukomski 1.
Księżak: Tomasz Nogalski 21 (4x3), Adam Rajkowski 14, Robert Kucharek
12 (4x3), Adam Gołuch 10 (1x3), Kamil Drelich 7 (1x3), Bartosz Włuczyński
4, Michał Snochowski 3, Przemysław Malona 3 i Maciej Siemieńczuk.

Poznań, 19 grudnia. Na mecz
do Poznania ekipa Księżaka jechała z mocnym nastawieniem
na zwycięstwo, ale wiadomo
było, że nie będzie łatwo, ponieważ miejscowy rywal prezentuje
podobny poziom do naszego.
Jednak trener Włuczyński miał
nadzieję, że uda się odnieść piąte zwycięstwo z rzędu. Wygrana
była bardzo blisko. Gospodarze
dosłownie w ostatniej chwili doprowadzili do dogrywki,
w której byli minimalnie lepsi,
wygrywając 11:9.

Księżacy w całym spotkaniu
byli mniej skuteczni od rywala
w rzutach za dwa punkty, jednak
nadrobili skutecznością w rzutach „za trzy”. Nasi zawodnicy
trafili w sumie dziesięć „trójek” i mieli skuteczność w tym
elemencie 37 procent. Po cztery razy trafili Tomasz Nogalski
i Robert Kucharek. Po słabszym
występie w Łowiczu ze Śląskiem Nogalski znów powrócił
do swojej dobrej gry, zdobywając 21. punktów (z evalem 25 na
koncie). Na pewno słabiej spisał

9 17 916:419

2. Start Łódź

9 17 911:513

3. Księżak Łowicz

9 15 635:630

4. Salos Łódź

9 15 635:695

5. Junak Radomsko

9 12 547:669
9 11 588:739

8. UKS Jordan Łódź

9

WYDAWCA:
Oficyna Wydawnicza
„Nowy Łowiczanin” s.c.
Wojciech Waligórski, Ewa Mrzygłód-Waligórska.
99-400 Łowicz, ul. Pijarska 3a,
tel./fax 46 837-46-57,
e-mail: redakcja@lowiczanin.info,
adres dla korespondencji:
skrytka pocztowa 68.

9 397:839

15. kolejka II ligi - grupa B: AZS
PP Poznań - Księżak Łowicz 76:74,
Śląsk Wrocław - Open Florentyna
Pleszew 61:70, Doral Zetkama Nysa
Kłodzko - KK Bytom 83:66, AZS
PC Częstochowa - AZS PO Opole
72:83, Pogoń Ruda Śląska - GTK
Gliwice 89:93, Pogoń Prudnik - Sudety Jelenia Góral 62:69, Alba Chorzów - Stal Ostrów Wlkp. 80:76, MKS
Skierniewice - WKK Wrocław 96:88.
1. Open Pleszew

15 28 1137:921

2. Sudety Jelenia Góra 15 28 1130:1008
3. Stal Ostrów Wlkp.

15 26 1172:1000

4. MKS Skierniewice

15 25 1182:1114

5. Doral Kłodzko

15 24 1102:1062

6. GTK Gliwice

15 24 1192:1156

7. WKK Wrocław

15 23 1108:1064

8. Alba Chorzów

15 22 1162:1187

9. AZS PP Poznań

15 22 1046:1078

10. Księżak Łowicz

15 22 1123:1193

11. AZS PO Opole

15 21 1075:1128

12. Pogoń Prudnik

15 20 1129:1184

13. KK Bytom

15 19 1003:1079

14. AZS Częstochowa 15 19

996:1134

15. Śląsk Wrocław

15 18 1024:1130

16. Pogoń Ruda Śl.

15 18 1045:1188

Drugie miejsce Medyka

6. Ósemka Skierniewice 9 12 508:633
7. ŁKS KM II Łódź

14. kolejka II ligi - grupa B: Księżak Łowicz - Śląsk Wrocław 79:67,
Open Florentyna Pleszew - MKS
Skierniewice 79:66, WKK Wrocław
- Alba Chorzów 97:90, Stal Ostrów
Wlkp. - Pogoń Prudnik 102:76, Sudety Jelenia Góra - Pogoń Ruda
Śląska 81:67, GTK Gliwice - AZS
PC Częstochowa 106:101, AZS
PO Opole - Doral Zetkama Nysa

Kłodzko 78:63, KK Bytom - AZS PP
Poznań 82:64.

Sport szkolny | RLS w piłce ręcznej

9. kolejka wojewódzkiej ligi koszykówki juniorów U-18:
UKS Jordan Łódź - Start Łódź
47:110, Salos Łódź - ŁKS KM II
Łódź 78:64, Ósemka Skierniewice - ŁKS KM I Łódź 52:110, Junak Radomsko - Księżak Łowicz
71:70.
1. ŁKS KM I Łódź

się tym razem Bartosz Włuczyński, który zdobył tylko 4 punkty,
ale ma on drobne kłopoty zdrowotne. Ogólnie Księżacy rozegrali dobre zawody, ale zabrakło
trochę szczęścia w dogrywce
i ostatecznie miejscowi cieszyli
się ze zwycięstwa 76:74. Po tej
minimalnej porażce łowiczanie spadli na dziesiątą lokatę,
a wyprzedził ich właśnie AZS
Poznań. Kolejny mecz po przerwie świąteczno-noworocznej.
W 16. kolejce II ligi Księżak
zagra 8 stycznia 2011 roku na
wyjeździe z Doralem Zetkama
Nysa Kłodzko. W ubiegłym
roku łowiczanie po trudnej i długiej podróży przegrali tam dwoma oczkami (73:71). 
zł, p

W Kutnie ekipa II LO Łowicz zajęła drugie miejsce.
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Co prawda ekipa II Liceum
Ogólnokształcącego Łowicz do
Kutna na finały Rejonowej Licealiadzie Szkolnej w piłce ręcznej dziewcząt pojechały mocno
osłabione, ale mimo wszystko
podopieczne Iwony Grzegory-Gajda powalczyły… Najpierw
w eliminacjach pokonały faworyzowany team ZSZ Biała Rawska, ale w finale z ekipą ZS 1
Kutno już nie wystarczyło sił

i skończyło się dwubramkową
porażką. 
P
Mecze półfinałowe: II LO Łowicz
- ZSZ Biała Rawska 8:6 (4:2), ZS
1 Kutno - ZSZ 3 Skierniewice 16:0
(8:0). Mecz o 1. miejsce: ZS 1
Kutno - II LO Łowicz 6:4 (3:3).
1. ZS 1 Kutno

2

4

22-4

2. II LO Łowicz

2

2

12-12

3. ZSZ Biała Rawska

1

0

6-8

4. ZSZ 3 Skierniewice

1

0

0-16

lub osobiście w biurze ogłoszeń, ul. Pijarska 3a,
w poniedziałki, wtorki i piątki w godz. 7.30-18.00,
środy i czwartki w godz. 7.30-16, soboty 8.00-14.

Index: 326097 – dotyczy sieci „Ruch”.
Druk: SEREGNI PRINTING GROUP Sp. z o.o.
03-796 Warszawa, ul. Rzymska 18a.

Ogłoszenia drobne przyjmowane są
osobiście w naszym biurze ogłoszeń, punktach
wymienionych na stronie 36, a także przez stronę
internetową www.lowiczanin.info
Skład tekstu własny.

Nakład kontrolowany Nowego Łowiczanina
9.370 egz.
Nakład wraz z wydaniem głowieńskim
(Wieści z Głowna i Strykowa), też kontrolowanym
przez ZKDP: 12.000 egz.

100%
własności polskiej

www.lowiczanin.info
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Jeszcze nie czas, ale nadejdzie
KSIĘŻAK ŁOWICZ	
55 (9, 12, 22, 12)
STOWARZYSZENIE 93 BF WARSZAWA 75 (18, 19, 16, 22)
Księżak: Aleksandra Śmiałek 16, Milena Mitek 14 (1x3), Blanka Sokół 13,
Karina Rześna 2 i Maja Podrażka oraz Paulina Hemka 8, Agnieszka Wójcik
2, Karolina Pierzchała, Monika Zimna, Amanda Skrabucha, Elżbieta Siekiera i Eliza Stawicka.
S93BF: Sylwia Cieślak 18 (3x3), Milena Adamczyk 18, Iwona Gawryszewska 17, Martyna Motyczyńska 15 (1x3) i Ewa Paulinek 4 oraz Adrianna Markiewicz 2 i Małgorzata Szymczak 1.
Sędziowali: Bartłomiej Włodarczyk i Tomasz Kozłowski (obaj Pabianice).
Widzów: 100.

Łowicz, 18 grudnia. Kolejny
mecz i niestety kolejna porażka
Księżaka. Tym razem do Łowicza przyjeżdżała silna drużyna
reprezentującą stołeczne Stowarzyszenie 93 Basket Family.
Warszawianki w dotychczasowych meczach odniosły już siedem zwycięstw, a tylko trzy razy
przegrały i to one były zdecydowanymi faworytkami sobotniego
pojedynku.
I rozpoczęło się zgodnie
„z planem”. Stremowane łowiczanki przez sześć pierwszych
minut zdołały zdobyć tylko trzy
Punty, których autorką byłą
Blanka Sokół, a rywalki miały
już ich na koncie czternaście.
Po pierwszej kwarcie przyjezdne prowadziły już 18:9, ale już
w drugiej odsłonie było troszkę lepiej. Dobrze rozpoczęła ją
podkoszowym manewrem Aleksandra Śmiałek, potem cztery
punkty z rzędu zdobyła Paulina
Hemka, a potem punktowały
Sokół i Milena Mitek. W 17. minucie było już tylko 21:28, ale
końcówka drugiej kwarty znowu
należał do gości, które zdobyły
dziewięć kolejnych punktów.

Do przerwy 37:21. Po przerwie
gra miejscowych zaczęła się
w końcu zdecydowanie lepiej
układać. Skuteczniejsza obrona zespołu trenera Pawła Dolińskiego pozwalała raz po raz
wyprowadzać skuteczne kontry,
albo podkoszową skuteczności wykazywała się Śmiałek.
W 28. minucie łowiczanki
zbliżyły się na osiem „oczek”
(39:47 i 41:49), a po trzydziestu minutach strata wynosiła
jeszcze tylko dziesięć punktów. W 33. minucie było tylko
46:55, ale jak się okazało był
to decydujący moment w tym
pojedynku. W tym fragmencie
nie wpadły trzy rzuty wolne
i dwie trójki, a tym czasem rywalki punktowały. Do tego po
piątym faulu spadła Maja Podrażka i ostatecznie skończyło
się dwudziestopunktową stratą
55:75. - Trener przeciwniczek
chwalił nas za niezłą grę, ale na
zwycięstwa przyjdzie jeszcze
czas - podsumował po meczu trener Doliński. - Mamy fragmenty
niezłej gry, ale brakuje nam
konsekwencji w grze, zarówno
obronnej, jak i w ataku. Cały

Chwilami gra Księżaka mogłą się podobać, ale skończyło się znowu porażką...

czas budujemy zespół, uczymy
się koszykówki na tym poziomie. Widać nie czas na zwycięstwa, ale on też nadejdzie…
Kolejny mecz łowiczanki rozegrają już dzisiaj - w środę 22
grudnia, kiedy to odbędzie się
mecz rewanżowy z Mon-Polem
Płock. Spotkanie to rozpocznie
się w hali sportowej OSiR nr 1 w

Łowiczu przy ul. Jana Pawła II 3
o godz. 16.30. 
PALP
Zaległy mecz 7. kolejki I RLK:
ŁKS BW II Łódź - Mag-Rys Zgierz
65:51. 11. kolejka I RLK: UMKS
Księżak Łowicz - Stowarzyszenie
93 Basket Family Warszawa 55:75,
La Basket Warszawa - AZS Politechnika Warszawska Warszawa

Koszykówka | 9. kolejka wojewódzkiej ligi kadetek U-16

Osiemdziesiąt punktów różnicy
Łódź, 18 grudnia.
Liderki tabeli grupy
A wojewódzkiej ligi
koszykówki kadetek U-16
- zawodniczki ŁKS BW
Łódź nie dały w meczu
9. kolejki najmniejszych
szans ekipie łowickiego
Księżaka.
Miejscowe wygrały aż 107:27,
a łowiczanki cieszyły się jedynie
z tego, że strata w pierwszym
meczu była jeszcze większa.
W listopadzie „ełkaesianki” wygrały w Łowiczu aż 144:30. Ten
wynik miał zapewne wpływ na
postawę podopiecznych trenera
Pawła Dolińskiego w pierwszej
połowie, kiedy to przyjezdne
zdobyły tylko siedem punktów.
W trzeciej i czwartej kwarcie
było już zdecydowanie lepiej.
W obu łowiczanki zdobyły po
dziesięć „oczek”, a najskuteczniejsze w Księżaku okazały się
Aleksandra Wojda, która zdobyła 12. punktów, a Elżbieta Siekiera 8. Trzeba jednak pamiętać,
że łodzianki to zespół z rocznika
1995, a łowicka ekipa oparta jest
na koszykarkach o rok młodszych.
Kolejny ligowy mecz łowiczanki rozegrają dopiero w so-

Chwilami gra Księżaka mogłą się podobać, ale skończyło się znowu porażką...

botę 8 stycznia 2011 roku, kiedy
to w hali sportowej OSiR nr 1
w Łowiczu o godz. 10.00 zmierzą się z zawodniczkami Basketu
II Aleksandrów Łódzki. PALP

nika Rondoś oraz Oliwia Wiechno
2, Klaudia Jędrachowicz 1, Sylwia
Podleśna i Beata Kowalska.
Najwięcej dla ŁKS: Natalia Danych
27 (1x3) i Anna Kolad 21 (1x3).

 ŁKS BW Łódź - Księżak Łowicz 107:27 (26:4, 32:3, 24:10,
25:10)
Księżak: Aleksandra Wojda 12,
Elżbieta Siekiera 8, Eliza Stawicka
2, Paulina Wielemborek 2 i Wero-

Zaległy mecz 7. kolejki wojewódzkiej ligi kadetek U-16 - grupa A: ŁKS BW Łódź - MKS Kutno
72:50.
9. kolejka wojewódzkiej ligi kadetek U-16 - grupa A: ŁKS BW

Łódź - Księżak Łowicz 107:27,
TK Alles Głowno - Basket I Aleksandrów Łódzki 30:113, Basket II
Aleksandrów Łódzki - MKS Kutno
53:86.
1. ŁKS BW Łódź

9 18 1141:337

2. MKS Kutno

9 16	  774:464

3. Basket I Aleksandrów 9 15	  912:502
4. Basket II Aleksandrów 9 12	  440:794
5. Księżak Łowicz

9 11	  473:797

6. TK Alles Głowno

9	  9	  262:1108

46:89, Basket Aleksandrów Łódzki - Mon-Pol Płock 89:82, Mag-Rys
Zgierz - MKK Sokołów Podlaski
31:93, Żyrardowianka Żyrardów
- UKS 4 Ursus Warszawa 70:59.
Mecz: MKK Siedlce - ŁKS BW II
Łódź przełożono.

3. MKK Siedlce

10 19906:531

4. S93BF Warszawa

11 19675:489

5. AZS PW Warszawa

10 16556:560

6. Mon-Pol Płoc

11 15745:890

7. UKS 4 Ursus Warszawa 11 15548:681
8. Basket Aleksandrów

10 14721:691

9. ŁKS BW II Łódź	  9 13534:450
10. Mag-Rys Zgierz

10 11505:644

1. MKK Sokołów Podlaski 11 21861:453

11. Księżak Łowicz

10 11648:883

2. Żyrardowianka Żyrardów 11 20759:611

12. La Basket Warszawa

11	  9383:958

Koszykówka | Młodzicy U-14

Minimalna porażka
Radomsko, 18 grudnia. Bardzo zacięty i wyrównany mecz
w Radomsku rozegrali rywalizujący w wojewódzkiej lidze U-14
młodzicy Księżaka z rocznika
1997-98. Podopieczni trenera
C. Włuczyńskiego wiedzieli, że
to będzie trudny mecz, ponieważ miejscowy rywal jest wyżej
w tabeli, a w pięciu spotkaniach
odniósł trzy zwycięstwa. Dorobek Księżaka był nieco słabszy.
Nasza ekipa w pięciu meczach
wygrała tylko dwa razy. Do składu po kontuzji powrócił K. Kłos,
ale mimo jego dobrej postawy
(32 punkty) nie udało się młodzikom wygrać w Radomsku.
Łowiczanie pierwszą kwartę
przegrali 12:17, a punkty głównie zdobywał Kłos. W drugiej
odsłonie było znacznie lepiej.
Księżacy wygrali ją 4:13 i do
przerwy prowadzili 25:18, dzięki
dobrej postawie Jakuba Szkupa
i Michała Zdunkiewicza. Niestety, w trzeciej kwarcie lepiej
trafiali gospodarze, którzy przed
decydującą odsłona prowadzili
46:48.
Już od pierwszych minut
czwartej kwarty łowiczanie zaczęli odrabiać straty. Po ciężkiej
pracy Kłosa i Zdunkiewicza
wreszcie udało się wyjść nawet
na prowadzenie 61:60. W ostatniej minucie praktycznie walka
odbyła się na rzuty wolne. Minimalnie skuteczniejsi byli gracze

Junaka i wygrali 63:62. W ostatniej akcji jeszcze był faulowany
Kłos, ale sędzia tego nie widział.
Trener Włuczyński próbował interweniować, ale został ukarany
przewinieniem
technicznym,
które praktycznie ustaliło wynik
meczu.
Młodzicy Księżaka zakończyli tym spotkaniem pierwszą
rundę rozgrywek. W sześciu
spotkaniach odnieśli cztery
zwycięstwa i zajmują w stawce
siedmiu zespołów piątą lokatę
w tabeli wojewódzkiej ligi U-14.
Rundę rewanżową nasza ekipa rozpocznie w Łodzi w sobotę
8 stycznia 2011 roku, a rywalem
będzie miejscowy ŁKS.zł, 
p
 Junak Radomsko - Księżak
Łowicz 63:62 (17:12, 4:13,
25:13, 17:24)
Księżak: Kacper Kłos 32 (1x3),
Michał Zdunkiewicz 16, Dominik
Wieczorek 4, Jakub Szkup 3, Mateusz Klimczak 3, Michał Rokicki 2,
Tomasz Rojek 2, Maciej Gołębiowski, Maciej Kacprowski,   Michał
Kacprowski, Mateusz Kacprowski
i Adrian Strugacz.
1. ŁKS KM Łódź

6 12

494:244

2. UKS Żychlin

6 11

413:250

3. Junak Radomsko

6 10

343:416

4. Ósemka Skierniewice 6	  9

396:367

5. Księżak Łowicz

6	  8

291:356

6. Start Łódź 	

6	  7

319:464

7. UMKS Piotrcovia 	

6	  6

261:420

Sport

Ze zmiennym
szczęściem

Skierniewicki
Węgiel

grają zespoły Księżaka. str. 46 i 47

na czele ligi siatkarzy. str. 43

CZWARTEK 22 grudnia 2010 | NR 51 (912) | Rok XX

www.lowiczanin.info

Szachy | Finał „Żak-Cup 2010”

Zakończenie całorocznych rozgrywek
Nieborów, 12 grudnia. Siedemnastu zawodników wystartowało w ostatnim - piątym
szachowym turnieju z cyklu „Żak-Cup 2010”, a uczestnicy rywalizowali na dystansie
siedmiu rund w tempie P-15’ (15 minut na zawodnika).
Przed turniejem szansę na tryumf w całorocznych rozgrywkach miało aż pięciu szachistów:
dotychczasowy lider - Robert
Chojnowski, Andrzej Woźniak,
Tadeusz Nodzak, Wojciech
Białas i Mateusz Brzozowski.
Ostatecznie najlepszym tego
dnia okazał się Krzysztof Radecki z Gostynina, który nie
przegrał żadnej partii, dwa razy
dzieląc się „po połówce” z Wojciechem Białasem i Dawidem
Kokołaszwili. Ten ostatni powrócił po kilkunastu latach do
łowickich szachów, a zaznaczyć
trzeba, że w jego żyłach płynie
gruzińska krew, a jak wszyscy wiedzą „wschodnia szkoła
szachów” zawsze była mocna.
„Koko” zajął drugie miejsce,
a Andrzej „Gołota” Woźniak
trzecie, razem zdobywając po
5,5 punktu. Woźniakowi ten
wynik dał tylko drugie miejsce
w „generalce”, gdyż odpowiednią przewagę utrzymał Robert
„Prezes” Chojnowski i to on
zwyciężył w całorocznych rozgrywkach. Trzecie miejsce na
„dużym pudle” zajął nestor łowickich szachów, najstarszy w
gronie uczestników - Tadeusz
Nodzak.
Na słowa pochwały zasługują „młodzi gniewni” Wojciech
Białas i Mateusz Brzozowski,
którzy uplasowali się tuż za
podium i zapowiedzieli walkę
z pierwszą trójką za rok. Dużym plusem jest też udział aż
29 zawodników, co sprawiło,

ŁOWICKI
INFORMATOR
SPORTOWY
ŚRODA, 22 GRUDNIA:
 16.30 - hala sportowa OSiR nr
1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3;
mecz 14. kolejki I ligi koszykówki
kobiet: Księżak Łowicz - Mon-Pol
Płock;
PIĄTEK, 7 STYCZNIA:
 15.30-20.00 - hala sportowa
OSiR nr 2 w Łowiczu, ul. Topolowa 2; XII edycja Amatorskich
Mistrzostw Łowicza w piłce siatkowej;
 17.30 - hala sportowa OSiR nr
1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3;
mecz 12. kolejki I ligi koszykówki
kobiet: Księżak Łowicz - MKK Sokołów Podlaski;
 19.00 - Pub Krokody-LEG w Łowiczu, ul. Baczyńskiego 9; turniej
w ramach XIV edycji Grand Prix
Łowicza w dartsie 501 d.o.;

W II edycji cyklu „Żak-Cup 2010” wystartowali zarówno szachiści bardzo młodzi, jak i bardzo doświadczeni.

że rozgrywki w tym roku były
atrakcyjniejsze od poprzednich,
a każdy walczył z dużym zaangażowaniem o jeden z ośmiu
pucharów na zakończenie zawodów.
Wszystkie nagrody wręczał
prezes Artur Żak, który zapowiedział kontynuację turnieju

w roku 2011 i propagowanie
szachów w powiecie łowickim. W 2011 roku rozegranych
zostanie sześć turniejów, a do
klasyfikacji generalnej zaliczanych będzie pięć najlepszych
turniejów indywidualnych zawodnika (najgorszy wynik będzie odrzucony). Pierwszy tur-

niej „Żak-Cup 2011” planowany
jest tuż po feriach zimowych - 6
lutego 2011 roku o godz. 10.30
na sali gimnastycznej Szkoły
Podstawowej w Nieborowie. Do
udziału zapraszamy wszystkich
chętnych, a atutem jest miła atmosfera oraz… brak wpisowego.
P

PROGNOZA POGODY DLA REJONU ŁOWICZA | 22.12.2010 – 28.12.2010

Piłka nożna | Widzew FC Łowicz

Ciekawie spotkanie
z piłkarzami Widzewa

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:
Pogodę kształtować będą układy niżowe.
Napływa wilgotna i ciepła masa powietrza,
ale w święta ponownie coraz mroźniej.
ŚRODA - CZWARTEK - PIĄTEK
Pochmurno z przejaśnieniami, okresami słabe
opady śniegu z deszczem, deszczu lub mżawki,
miejscami opady marznące powodujące
gołoledź ! Drogi bardzo śliskie !!!
Wiatr południowo-wschodni i wschodni, słaby,
okresami do umiarkowanego.
Temp. max w dzień: 0 st. C do + 2 st. C.
Temp. min w nocy: 0 st. C do - 1 st. C.
SOBOTA - NIEDZIELA
Pochmurno z opadami śniegu, okresami
opady intensywne ! Drogi bardzo śliskie !
Ponownie wraca zima - CORAZ MROŹNIEJ !
Widzialność umiarkowana, zamglenia.
Temp. max w dzień: 0 st. C do - 4 st. C.
Temp. min w nocy: - 5 st. C do - 10 st. C.
PONIEDZIAŁEK - WTOREK
Pochmurno z przejaśnieniami, okresami
z opadami śniegu oraz mroźno. Drogi śliskie !
Widzialność dobra, w czasie opadów
umiarkowana do słabej.
Temp. max w dzień: - 7 st. C do - 3 st. C.
Temp. min w nocy: - 8 st. C do - 12 st. C.

Klasyfikacja generalna „Żak-Cup 2010”: 1. R. Chojnowski, 2.
A. Woźniak, 3. Tadeusz Nodzak.
Klasyfikacja juniorów „Żak-Cup
2010”: 1. W. Białas, 2. M. Brzozowski, 3. Zuzanna Mazgaj.
Najmłodszy zawodnik: D. Fudała.
Najlepsza dziewczyna: Zuzanna
Mazgaj.

SOBOTA, 8 STYCZNIA:
 9.30 - hala sportowa OSiR nr
1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3;
mecz wojewódzkiej ligi koszykówki kadetek U-16: Księżak Łowicz Basket II Aleksandrów Łódzki;
 11.30 - hala sportowa OSiR nr
1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3;
mecz wojewódzkiej ligi koszykówki młodziczek U-14: Księżak
Łowicz - Basket II Aleksandrów
Łódzki;
 13.30-16.00 - hala sportowa
OSiR nr 1 w Łowiczu, ul. Jana
Pawła II 3; 7. kolejka IV ligi ŁoLiF,
czyli Łowickiej Ligi Futsalu;
 14.00 - hala sportowa OSiR nr 2
w Łowiczu, ul. Topolowa 2; mecz
wojewódzkiej ligi koszykówki młodzików U-14: Księżak Łowicz - ŁKS
KM Łódź;
 16.00-20.00 - hala sportowa
OSiR nr 1 w Łowiczu, ul. Jana
Pawła II 3; 7. kolejka I ligi ŁoLiF,
czyli Łowickiej Ligi Futsalu;
P

PROGNOZA BIOMETEOROLOGICZNA
Pogoda niekorzystnie wpływać będzie
na nasze samopoczucie.
Osłabiona sprawność psychofizyczna i fizyczna.
BIURO METEOROLOGICZNE CUMULUS

Łowicz, 16 grudnia. Ponad
setka łowickich kibiców łódzkiego Widzewa przybyło do
hali sportowej OSiR nr 1 na
świąteczne spotkanie z dwoma wychowankami tego klubu:
Bartoszem Kanieckim i występujący nie tak dawno w łowickim Pelikanie - Piotrem Grzelczakiem. Co prawda rozpoczęło
się małym poślizgiem (piłkarze
utknęli po drodze w „korku”),
ale organizatorzy - członkowie
łowickiego Fan Clubu Widzewa
przeprowadzili w międzyczasie
przeprowadzili konkursy wiedzy o łódzkim klubie i sporcie.
Potem była seria pytań do gości,
a na koniec pamiątkowe zdjęcia.
- Mimo wszystkich trudności
i ekstremalnie szybkiej organizacji, spotkanie pokazało, że
Łowicz nadal jest miastem Widzewa, a tego typu akcje są potrzebne - mówi jeden z członków
FC Łowicz, Aleksander Foks. P

Bartosz Kaniewski (z lewej)
i Piotr Grzelczak w Łowiczu.

