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Łowicz | Sesja Rady Miejskiej

Zarobki burmistrza
wzbudziły duże emocje
14 głosami za – przy 4 głosach wstrzymujących się i 2 głosach przeciwnych –
podjęta została 22 grudnia przez Radę Miejską w Łowiczu
uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza Łowicza.
Krzysztof Jan Kaliński zarobi tyle samo, co do tej pory,
czyli 11.690 zł brutto. Zanim
radni ustalili wysokość tej pensji, dyskutowali nad tym. Wynagrodzenie zasadnicze burmistrza wynosi 5.800 zł, dodatek
funkcyjny – 2.000 zł, dodatek
specjalny w wysokości 35%
wynagrodzenia zasadniczego i
dodatku funkcyjnego, tj. 2.730
zł, dodatek za staż pracy w wysokości 20% wynagrodzenia
zasadniczego – 1.160 zł.
Uchwałę przedstawił i argumentował zasadność jej podjęcia przewodniczący Rady
Miejskiej Henryk Zasępa. – W
latach 2008-2010 burmistrz pozyskał dla miasta 44.120.918,41
zł środków zewnętrznych. Trzeba to wziąć pod uwagę – powiedział przewodniczący Zasępa.

Ponadto przytaczał wysokość
zarobków innych prezydentów i burmistrzów. Z informacji, jakie zebrał, wynika, że
prezydent Skierniewic zarabia 12.364 zł, burmistrz Rawy
Mazowieckiej – 11.400, Białej Rawskiej – 10.460, Kutna –
12.300 zł, Łęczycy – 9.270 zł,
Środy Wielkopolskiej – 13.129
zł itd. – Policzyłem również,
ile wychodzi na 1 mieszkańca miasta i na przykład w Środzie Wielkopolskiej jest to 60
groszy, a w Łowiczu 39 groszy
– mówiłprzewodniczący Zasępa.
Przeciwni ustaleniu wynagrodzenia w takiej wysokości byli dwaj radni opozycyjni
SLD: Robert Wójcik i Ryszard
Szmajdziński. – Będę głosował przeciwko, bo uważam,
że trzeba zacząć oszczędzać

i trzeba zacząć od siebie – mówił radny Wójcik. Przytaczał
też przepisy, z których wynika,
że zarobki burmistrza Łowicza
mieszczą się w górnej części
„widełek” możliwych zarobków. – Rozporządzenie Rady
Ministrów precyzuje wysokość
zarobków burmistrzów miast
od 15 do 100 tys. mieszkańców i tam jest napisane, że wynagrodzenie zasadnicze burmistrza może wynosić od 4,5 do
6 tys. zł. W Łowiczu jest 5.800
zł. Dodatek funkcyjny maksymalnie może wynosić 2.100 zł
– w Łowiczu jest 2.000 zł. Dodatek specjalny może wynosić od 20 do 40% wynagrodzeń
– w Łowiczu jest 35% – mówił
radny Wójcik.
Pensji burmistrza bronił m.in.
Robert Wilk. – Przede wszyst-

Łowicz | Jeżdżący ul. Chełmońskiego znów mają kłopoty

Lód na grubość 20 cm
Górki | Zabójstwo na Wyspiańskiego

Udusił staruszkę
przewodem elektrycznym
Zarzut popełnienia
zabójstwa usłyszał
29-letni mężczyzna,
który za pomocą
kabla elektrycznego
udusił 81-letnią kobietę.
Do tego makabrycznego zdarzenia doszło 22 grudnia około
godziny 16. w jednym z domków jednorodzinnych przy ulicy Wyspiańskiego na łowickim
osiedlu Górki.
Oskarżony mężczyzna decyzją Sądu Rejonowego w Łowiczu został 25 grudnia tymczasowo aresztowany na 2 miesiące.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa
w Łowiczu. – Mężczyźnie został postawiony zarzut zabójstwa. Policjanci zostali poinformowani, że w mieszkaniu
jest nieżywa kobieta. Zabójca
użył kabla elektrycznego, którym udusił swoją ofiarę. Kobieta miała 81 lat i mieszkała samotnie. Prowadzimy śledztwo
w tej sprawie i dla jego dobra
nie mogę ujawniać żadnych
szczegółów. Badamy, jakie były
przyczyny tego zabójstwa, czy
miało ono charakter rabunkowy, czy też inny – powiedział
prokurator okręgowy w Łodzi
Krzysztof Kopania. 
str.2

– Nikt nic z tym nie robi,
a taki lód jest tu nie po raz
pierwszy – mówił poirytowany kierowca, przejeżdżający
w poniedziałek, 27 grudnia
odcinkiem ul. Chełmońskiego
w Łowiczu, pomiędzy trasą
nr 2 a Strzelcewem. Powodem
zdenerwowania była fatalna
nawierzchnia drogi, spowodowana zamarzającą na niej
wodą.
Miejscami lód miał grubość
20 cm, był bardzo nierówny
REKLAMA

i niebezpieczny dla zawieszenia i podwozia jeżdżących
drogą aut. O problemie, jaki
wystąpił na tej drodze, poinformował nas w poniedziałek, 27 grudnia wicedyrektor
ZUK Tadeusz Dutkiewicz.
Mówił, że prace na tym odcinku drogi to istna syzyfowa praca, bo na miejscu skutego lodu
szybko tworzy się kolejna jego
warstwa. Jako przyczyny takiego stanu rzeczy wymieniał:
obfite opady atmosferycz-

ne w tym roku, brak rowów
przy drodze, niskie położenie drogi względem działek
i pól.
– Skuwamy ten lód i posypujemy drogę mieszanką soli
z piaskiem, ale to na długo nie
pomaga, bo woda cały czas
spływa. Nawet przy mrozie
spływająca woda zamarza nie
na polu, ale dopiero na jezdni.
Robimy wszystko, aby nie doszło tam do jakiejś tragedii –
deklaruje Dutkiewicz. O pro-

kim powinniśmy zauważyć, co
burmistrz zrobił dla miasta i ile
pieniędzy pozyskał. Przez 4 lata
zrobił w sporcie wiele więcej
niż poprzednicy przez wszystkie kadencje – mówił Wilk.
Według radnego Leszka Plichty, mieszkańcy, popierając burmistrza w ostatnich wyborach
samorządowych, dali sygnał, że
jest dobrym włodarzem i należy mu się takie wynagrodzenie.
Wniosek
przewodniczącego
Zasępy poparła również radna
Jolanta Głowacka. – Nikt z poprzedników nie pozyskał tylu
środków zewnętrznych – powiedziała. Zgoła odmienne zdanie
miał radny opozycyjny Ryszard
Szmajdziński. – Można mówić,
że sporo zrobiono, ale można
mieć też wiele zastrzeżeń, jak
zrobiono – mówił. 
str. 4

blemie poinformował Urząd
Miejski. Burmistrz Krzysztof
Kaliński potwierdza, że zna
problem. Był na zalewanym
odcinku ul. Chełmońskiego
w Boże Narodzenie, 26 grudnia i w poniedziałek, 27 grudnia. Przyznaje, że w niedzielę trudno było tamtędy
przejechać. Także we wtorek,
gdy zamykany był ten numer
NŁ, umówił się na miejscu
z dyrektorem ZUK, aby szukać
rozwiązania problemu.
– W tamtym miejscu jest zagłębienie i spływa woda z pól.
Trzeba znaleźć rozwiązanie,
aby odwodnić tę część ulicy
Chełmońskiego – mówi. mwk

INDEKS
Punkt zapalny >10
Ogłoszenia >26
Sport >31
Pogoda >36
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OD 8.30 DO 15.30

Telefon redakcyjny 46 837 91 21
e-mail: aneta.marat@lowiczanin.info
ANETA MARAT

Sylwester | Policja przestrzega

Jak obchodzić się z petardami
Zbliżający się okres
sylwestrowo-noworoczny
to czas wzmożonej
sprzedaży oraz
używania materiałów
pirotechnicznych,
które mogą stwarzać
zagrożenie dla zdrowia
i życia osób,
a także mogą być
przyczyną powstania
pożarów.
Ulica Wyspiańskiego w Łowiczu. W tym mieszkaniu doszło do zabójstwa 81-letniej kobiety.

Osiedle Górki | Zabójstwo na Wyspiańskiego

Udusił staruszkę
przewodem elektrycznym
dokończenie ze str. 1
Nam udało się ustalić, że ofiarą była Aleksandra P. Jej sąsiedzi z ulicy Wyspiańskiego niewiele mówią o tym zdarzeniu.
– Mnie nie było wtedy w domu.
Jak przyjechałem z pracy, to
widziałem policję i pogotowie.
Wiem, że ktoś ją zamordował,
ale nie znam szczegółów. O to
to trzeba już chyba pytać policję. To była starsza, samotna kobieta.
Tyle mogę powiedzieć, bo
kontaktów raczej z nią nie
utrzymywałem. Pan się spyta
jej sąsiadki z naprzeciwka, bo
czasami ją odwiedzała – mówił
jeden z mieszkańców Wyspiańskiego. Sąsiadka nie chciała
jednak wypowiadać się na temat. – Zostawię te wydarzenia

bez komentarza – rzuciła i zniknęła w drzwiach swojej posesji.
Co więc wydarzyło się w środowe popołudnie. Po Górkach
krążą różne opowieści. Która
z nich jest jednak prawdziwa?
– Przychodzą ludzie do mojego
kiosku. Pytają o tą panią, opowiadają, co na temat tego zabójstwa usłyszeli – mówiła pani
z kiosku prasowego nieopodal
Wyspiańskiego. Zdaniem zapytanych przez nas ludzi z Górek –
oprawca dobrze znał swoją ofiarę. – On garażował na terenie jej
posesji samochód. Podobno ją
udusił, bo miała pętlę na szyi
– mówił starszy mężczyzna, który mniej więcej w tym czasie
ciął krajzegą drewno na swoim
podwórku. – Jak już skończyłem
i wyszedłem na ulicę, to widziałem, że przed jej domem stały

policyjne samochody i karetka
pogotowia. Ludzie, co byli bliżej, widzieli, jak policja wyprowadza zabójcę w kajdankach
z tego domu. To był ponoć człowiek od tego samochodu – dodaje, zaznaczając, że nie znał
zbyt dobrze ofiary. – Jeździła tu
czasami do sklepu rowerem. Zawsze mówiła dzień dobry. Tyle
mogę o niej powiedzieć. Nawet nie wiem, jak się nazywała
– mówi. – On faktycznie tu bywał. On trzymał tu samochód.
Czasami jej pomagał. Nosił węgiel. Nie wiem, dlaczego to zrobił – mówił kolejny z mieszkańców łowickiego osiedla.
Krzysztof Kopania na razie
nie potwierdza, ale też nie zaprzecza tym informacjom. Prokuratorskie śledztwo ma wyjaśnić wszystkie niewiadome. td

Łowicz | Państwowa Straż Pożarna

Policja ostrzega i daje
wskazówki, co zrobić, żeby
nie doszło do tragedii. Przed
zakupem materiałów pirotechnicznych należy sprawdzić, czy obudowa nie posiada
żadnych wad mechanicznych
–
pęknięcia,
przerwania,
wgniecenia czy wybrzuszenia,
a elementy składowe są dobrze

ze sobą połączone i nie przesuwają się. Wyrób, który jest
przeznaczony do pionowego
ustawienia na podłożu lub wkopania w ziemię, jest wyposażony w oprzyrządowanie, które
pozwala na właściwe ustawienie w sposób wykluczający
przewrócenie lub przechylenie
się w trakcie działania, petarda przeznaczona do trzymania
w dłoni posiada uchwyt zapewniający bezpieczne utrzymanie podczas palenia. Dołączona jest instrukcja obsługi,
która zawiera informację dotyczącą sposobu odpalenia oraz
ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa podczas użytkowania.
Sprzedaż niepełnoletnim fajerwerków lub petard jest przestępstwem i każdy, kto dopuszcza się takiego czynu,
podlega karze grzywny, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2,

Kiernozia, Pacyna | 18-letni złodziej

Kradli i wpadli w ręce
policji w Wigilię
18-latek z gminy Kiernozia
wraz ze swoim o 2 lata
młodszym kolegą z gminy
Pacyna wybrali się około
godziny 7.30 w Wigilię
Bożego Narodzenia do
jednego z gospodarstw
w pobliskiej Pacynie, skąd
chcieli skraść miedziane
elementy z nieczynnego
zakładu produkcyjnego.
Proceder ten przerwał im
właściciel gospodarstwa, który

ruszył w pościg za samochodem sprawców.
Właścicielowi udało się zatrzymać starszego z nich i przekazać go policjantom z posterunku policji w Pacynie. Ci
szybko ustalili, kto był drugim
sprawcą, któremu udało się
zbiec. Obaj usłyszeli zarzuty
kradzieży. Pokrzywdzony wycenił straty spowodowane przez
amatorów cudzego mienia na
kwotę około 6 tys. zł. Skradzione elementy wróciły do właściciela. 
td

a fajerwerki świąteczne mogą
odpalać tylko osoby pełnoletnie. Wybuchająca nagle petarda nie tylko może spowodować
oparzenia rąk i twarzy, ale także poważniejsze uszkodzenia
ciała.
W pomieszczeniach zamkniętych oraz w pobliżu
obiektów mogących być narażonych na pożar nie wolno używać wyrobów pirotechnicznych. Jeśli po odpaleniu
fajerwerku lub wypaleniu lontu okaże się, że nie eksplodował, nie podchodźmy, aby
sprawdzić, co się stało. Petardy należy używać tylko i wyłącznie zgodnie z instrukcją
zamieszczoną na opakowaniu.
Przed kupnem należy sprawdzić, czy na opakowaniu znajduje się instrukcja w języku
polskim. Jedynie postępowanie
zgodne z instrukcją gwarantuje
bezpieczeństwo podczas odpalania petard.
td

Strażacy
pomogli
pogotowiu
Nietypową interwencję
zanotowali łowiccy strażacy
w drugi dzień świąt Bożego
Narodzenia, 26 grudnia.
Wyciągali ze śnieżnej
zaspy karetkę pogotowia
ratunkowego. Do zdarzenia
doszło około godziny 3.
Karetka, która jechała do
chorego, ugrzęzła w śniegu
na wiejskiej drodze
w pobliżu Błędowa
w gminie Chąśno. Na miejsce
przybył zastęp strażaków
i pomógł wyciągnąć pojazd
ze śniegu. td

Powiat łowicki | Tylko 3 kolizje

Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy W święta spokojnie na drogach
na gwiazdkę
Prezent na gwiazdkę dostali
łowiccy strażacy. Jest nim warty
650 tysięcy zł średni samochód
ratowniczo-gaśniczy
marki
Mercedes Ateco z napędem na
cztery koła. Pojazd został przekazany 22 grudnia przez starostę łowickiego Janusza Michalaka. Poświęcenia samochodu

dokonał biskup łowicki Andrzej
Dziuba.
– U nas najważniejszym
ogniwem działania są strażacy, jednak żeby mogli działać
skutecznie, potrzebny jest im
niezbędny sprzęt – mówił komendant PSP w Łowiczu Piotr
Błaszczyk. Auto wyposażyła

Do jednostki PSP w Łowiczu trafił nowy samochód. Jest nim
Mercedes Ateco.

firma Bocar z Korwinowa. Zdaniem rzecznika PSP w Łowiczu
Jana Gładysa, pojazd ten będzie
pomocny w likwidacji wszelkiego rodzaju zagrożeń związanych nie tylko z pożarami.
– Trzeba go będzie doposażyć
w niezbędny sprzęt i niebawem
będzie mógł zostać wysłany
w teren – mówi Jan Gładys.
Samochód został zakupiony przez Starostwo Powiatowe
w Łowiczu przy współfinansowaniu przez Unię Europejską.
W przekazaniu samochodu,
obok władz PSP i przedstawicieli starostwa powiatowego,
wzięli udział m.in. przedstawiciele miasta Łowicza i służb
mundurowych – łowickiej policji i Zakładu Karnego. Po przekazaniu pojazdu – podczas
strażackiej Wigilii Bożego Narodzenia – wszyscy przełamali
się opłatkiem. 
td

Spokojnie na drogach minęła Wigilia i 2 dni świąt Bożego
Narodzenia. W całym powiecie łowickim nie zanotowano
żadnego wypadku drogowego
ani nie zatrzymano nietrzeźwego kierowcy.

Łowiccy policjanci odnotowali jedynie 3 drobne kolizje,
po jednej w Wigilię i każdy
dzień świąt. W całym województwie łódzkim od piątku
do poniedziałku doszło do 12
wypadków, z których żaden nie

był śmiertelny, natomiast rannych zostało 13 osób. Policjanci zatrzymali 43 nietrzeźwych
kierowców. Dodajmy, że przez
te dni trwała akcja Bezpieczny
weekend – Boże Narodzenie
2010. 
td

KRONIKA POLICYJNA | 19.12.–26.12.2010
W
 okresie pomiędzy 19 a 22
grudnia nieznani sprawcy dokonali
kradzieży transformatora energetycznego z jednego ze słupów
w Sromowie w gminie Kocierzew.
Złodzieje zdemontowali urządzenie
i skradli jego uzwojenie elektryczne.
Stratę oszacowano na 12 tys. zł.
23
 grudnia nieznany sprawca
wykorzystał nieuwagę mieszkanki
Łowicza i ukradł jej torebkę z dokumentami i 800 złotymi. Do zdarzenia doszło na cmentarzu przy ulicy
Tuszewskiej w Łowiczu pomiędzy
godziną 11.50 a 12.00.

W
 okresie od 24 do 26 grudnia nieznany sprawca porysował
ostrym narzędziem trzy elementy
karoserii Fiata Punto, stojącego na
parkingu przy osiedlu Dąbrowskiego w Łowiczu. Stratę oszacowano
na 500 zł.
26
 grudnia 25-letni mieszkaniec Warszawy dokonał kradzieży
paliwa za ponad 380 zł z jednej
ze stacji benzynowych w Łowiczu,
przy drodze krajowej nr 14. Mężczyzna podjechał na stację Land
Roverem bez tablic rejestracyjnych,
zatankował paliwo, po czym odda-

lił się w kierunku Łowicza. Niebawem policjanci zatrzymali auto już
w Łowiczu, a mężczyzna przyznał
się do zarzucanego mu czynu. Był
trzeźwy. Mężczyzna został ukarany
mandatem za brak tablic rejestracyjnych, a za kradzież grozi mu do 5 lat
pozbawienia wolności.
26
 grudnia około godziny 22.
w Krępie w gminie Domaniewice
zatrzymany został 33-letni mieszkaniec Łowicza, który kierował Oplem
Kadettem pomimo prawomocnego
wyroku sądowego zakazującego
jazdę tymi środkami lokomocji.
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Aktualności
Gmina Łyszkowice | Niezwykłe Boże Narodzenie

Wigilię spędził w ciężarówce niedaleko Zakulina
W kabinie samochodu ciężarowego spędził Wigilię
Bożego Narodzenia oraz kolejne noce 34-letni Robert
– kierowca z Łodzi. Jego samochód z kruszywem pod
budowę autostrady A-2 utknął na poboczu drogi
z Bełchowa do Łyszkowic, niedaleko Zakulina. Ludzie,
którzy jechali w nocy na Pasterkę, przywieźli kierowcy
termos z herbatą, gorący posiłek oraz zaprosili
w pierwszy dzień świąt na obiad.
Samochód utknął na poboczu drogi już około godziny 8
rano 24 grudnia, niedługo po
tym, jak kierowca rozpoczął
pracę. Stało się to bezpośrednio
po rutynowej kontroli policyjnej, którą przeprowadzili policjanci z komisariatu w Łyszkowicach. Samochód utknął,
ponieważ prawymi kołami zjechał na nieutwardzone pobocze drogi. Tego dnia natomiast
była odwilż i koła zapadły się
w grząskim gruncie. – Mógł
pan tak nie zjeżdżać – usłyszał kierowca od policjantów.

Po pomoc kierowca poszedł do
nieodległego Zakulina. Jeden
z rolników próbował wyciągnąć
ciężarówkę ciągnikiem, ale bez
efektu. Do kilkunastotonowego kolosa pełnego kruszywa
potrzebny był dźwig, ale właścicielowi firmy transportowej,
w której jeździ jako kierowca
pan Robert, nie udało się załatwić specjalistycznej maszyny
przed wigilijną nocą. Ciężarówkę próbował również wyciągnąć
z rowu inną ciężarówką kolega
z firmy transportowej. Także
bez efektu.

PKS i MZK | Zmiana kursowania

W Sylwestra krócej jeżdżą
Podobnie jak co roku, zmianie ulega rozkład jazdy autobusów PKS i MZK w Sylwestra
oraz Nowy Rok. 31 grudnia autobusy PKS będą jeździły jak
w dni robocze, ale bez kursów
szkolnych i tylko do godziny
18.00. W Nowy Rok, 1 stycznia 2011 roku, komunikacja
nie będzie wcale prowadzona,
a 2 stycznia wszystko wróci do
normy i będzie odbywała się jak
w każdą niedzielę.
W Sylwestra i pierwszym
dniu Nowego Roku tymczasowej zmianie ulegnie rów-

nież rozkład jazdy autobusów
komunikacji MZK. Ostatnie
kursy na poszczególnych liniach rozpoczynają się o następujących godzinach: linia nr
1 – ostatni kurs wyrusza z ul.
Łódzkiej o godz. 18.00, linia nr
2 – o godzinie 17.50 z Dąbkowic w gminie Łowicz, linia nr
3 – o 18.50 z Seligowa w gminie Łyszkowice. Pierwszego
dnia Nowego Roku komunikacja nie będzie odbywała się,
a 2 stycznia – ponieważ jest to
niedziela – jak w dni świąteczne. 
mak

Kierowca tej ciężarówki miał pecha. Wpadając do rowu, „ugrzązł„ pod Zakulinem na całe święta.

– Samochód z włączonymi
światłami awaryjnymi zobaczyliśmy, jak jechaliśmy do kościoła na Pasterkę. O godzinie 1.45
wróciliśmy do kierowcy z termosem z herbatą i prowiantem

– opowiada Katarzyna Piotrkiewicz, która wraz z rodziną
zorganizowała dla kierowcy
gorący posiłek oraz zaoferowała pomoc. Kierowca nie mógł
jednak opuścić samochodu,

Łowicz | Zmiany na targu

Nowe umowy w styczniu
Jak powiedziała nam prezes
Klubu Sportowego Pelikan Jolanta Papuga, od 3 stycznia powinno się rozpocząć podpisywanie umów dzierżawnych na
grunt znajdujący się pod pawilonami handlowymi na łowickim targowisku.
Przypomnijmy, że klub wygrał ogłoszony przez ratusz
przetarg na kompleksowe prowadzenie targowicy, czyli ma
zajmować się nie tylko stoiskami na wolnym powietrzu,
ale także pawilonami, co do
tej pory było w kompetencjach
Urzędu Miasta. Pelikan zajmie

się zbieraniem opłat za dzierżawę gruntu pod nimi, zbieraniem opłat za korzystanie
z wodociągu i kanalizacji. Wymaga to podpisania nowych
umów.
Jolanta Papuga powiedziała
nam, że w okresie międzyświątecznym powinny zakończyć
się przygotowania związane
z tworzeniem umów, przyznała przy okazji, że podwyżki
w opłatach dla właścicieli pawilonów będą i wyniosą około
10%, wynika to z konieczności
uwzględnienia w nich kosztów
zbierania nieczystości. 
tb

RZUT OKIEM | PEŁNA MISKA DLA SCHRONISKA

gdyż musiały ciągle działać
światła awaryjne. Silnik ciężarówki musiał być włączony, żeby nie padł akumulator
i nie wyziębiło się w kabinie
pojazdu. Tej nocy była duża

mgła i gdyby kierowca nie zapalił świateł, to wiele osób
nie zdołałoby zobaczyć samochodu na poboczu, którego
większa część stała jednak na
asfalcie.
– Zostawiliśmy kierowcy adres naszej babci, która mieszka niedaleko. Pierwszego dnia
świąt oddał termos, zjadł gorący obiad i pojechał do domu
do Łodzi – opowiada Katarzyna Piotrkiewicz. Zarówno
w pierwszy, jak też i drugi
dzień świąt Bożego Narodzenia wracał jednak popołudniami do samochodu, uruchamiał
w nim silnik i zapalał światła
awaryjne, żeby ciężarówka była
widoczna na drodze. W tym
czasie był też dwukrotnie kontrolowany przez policję – raz
z Łowicza, raz ze Skierniewic.
Za każdym razem sprawdzana była jego trzeźwość. Do wyciągnięcia samochodu konieczne było najpierw wyładowanie
kruszywa. 
mak

Łowicz | Kwartalnik historyczny

Nie tylko o carskim
naczelniku powiatu
Ostatni w tym roku numer
Kwartalnika historycznego Łowiczanin, który znajdziecie
Państwo w środku tego numeru, zawiera wiele ciekawych artykułów na temat dziejów naszej łowickiej ojczyzny. Historię
stacji Jackowice, położonej na
wielkim szlaku dróg kolejowych, przedstawia prof. Dobiesław Jędrzejczyk. Zachęcamy do
poznania losów bohatera wojen
napoleońskich Wincentego Łoskowskiego – dziadka ze strony
matki malarza Józefa Chełmoń-

skiego. O jego postaci pisze Mirosław Figaszewski. Publikujemy wspomnienie Mieczysława
Mikołajczyka –kolegi Janka Piwowarczyka z internatu Liceum
Pedagogicznego w Łowiczu –
będące krótką reminiscencją z
okresu nauki w szkole w końcu lat 40. XX wieku. Na koniec
polecamy felieton historyczny Marka Wojtylaka o dziejach
rodu Aleksandra Budziłowicza
– ostatniego carskiego naczelnika powiatu łowickiego. Zapraszamy do lektury.
Redakcja

Łowicz | Nie tylko Sylwester
Grudzień w Szkole
Podstawowej nr 1 minął dla
Samorządu Uczniowskiego
pod znakiem akcji zbierania
żywności dla zwierząt
znajdujących się w schronisku
miejskim. „Pełna miska dla
schroniska” – bo tak nazywała
się akcja, spotkała się z dużym
zainteresowaniem uczniów.
Włączyły się w nią praktycznie
wszystkie klasy i w ciągu miesiąca
udało się zebrać 62 kilogramy
karmy produkcji różnych firm.
Z czego 41 kg to karma sucha, 18
kg to karma mięsna w puszkach.
Oprócz tego, dzieci przyniosły
jeszcze pojedyncze inne produkty,
jak paluszki kabanosów dla psów.
– Pomysł, aby zbierać żywność,
zrodził się na jednym ze spotkań
Samorządu Uczniowskiego.
Uznaliśmy, że fajnie będzie
przeprowadzić tę akcję na
święta, by i dla zwierząt był to
szczęśliwszy czas – powiedziała
nam Oliwia Włodarczyk
z Samorządu Uczniowskiego. tb

Kilkudniowy karnawał
młodzieży pijarskiej
Spotkanie młodzieży skupionej przy pijarskich szkołach
i parafiach w tym roku odbędzie się w Łowiczu. Rozpocznie
się już 29 grudnia i potrwa aż do
2 stycznia.Weźmie w nim udział
ponad 70 osób z całej Polski.
Są to uczniowie ostatniej klasy gimnazjum, liceum oraz studenci. Koszt, jaki ponosi uczestnik, to jedynie 60 zł. Zabawy
sylwestrowe dla pijarskiej młodzieży odbywają się już od wielu lat. Były organizowane m.in.
w Łapszach na Spiszu i w Łowiczu.
W dzień przyjazdu młodzież zostanie zakwaterowana w szkole przy ul. Pijarskiej
w Łowiczu. To tu uczestnicy będą spać, zbierać się na
wspólnych posiłkach oraz modlić się w szkolnej kaplicy. W
czwartek, 30 grudnia wspól-

ny dzień rozpocznie się o
godz. 8.00 rano jutrznią. Po
śniadaniu wszyscy udadzą się
na pielgrzymkę do Niepokalanowa, gdzie wezmą udział
w Eucharystii. Wieczór młodzież spędzi na oglądaniu filmów, a cały dzień zakończy
modlitwą. W piątek, 31 grudnia
zaplanowano zwiedzanie Łowicza. Natomiast popołudniu
wszyscy zajmą się przygotowaniami do wspólnej zabawy sylwestrowej. Szkolna sala gimnastyczna zostanie zamieniona
w salę balową. Zabawa rozpocznie się o godz. 20.00. Msza
św. zostanie odprawiona kilkanaście minut po północy, kiedy wszyscy złożą sobie noworoczne życzenia. Po śniadaniu,
1 stycznia, wszyscy uczestnicy rozjadą się do swoich
domów. 
jr
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Aktualności
Nieborów | Razem przed świętami

Opłatek i wystawa na święta
We wtorek, 21 grudnia w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w budynku
Urzędu Gminy Nieborów odbyło się gminne spotkanie opłatkowe.
Wzięli w nim udział dyrektorzy, kierownicy i pracownicy
jednostek podległych urzędowi
oraz gminni radni. Były życzenia świąteczne m.in. od wójta
gminy Andrzeja Werle oraz poczęstunek.
Wieczór uświetnił wernisaż wystawy prac plastycznych dwóch mieszkanek Łowicza – Marty Zielińskiej
oraz Karoliny Zimnej. Pierwsza zaprezentowała kilkanaście prac, przede wszystkim
martwych natur wykonanych różnymi technikami.
Obecnie jest ona studentką
II roku Wydziału Wzornic-

twa na Politechnice Łódzkiej.
Jej zainteresowania to przede
wszystkim sztuka warsztatowa, projektowanie przemysłowe, na co dzień projektuje nowoczesne ubiory dla kobiet.
Karolina Zimna przedstawiła bogatą kolekcję swoich szkiców wykonanych ołówkiem
i węglem, na dużych kartonach, a oprócz tego, prace malarskie. Po ukończeniu ZSP nr
4 w Łowiczu Karolina rozpoczęła obecnie studia na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Grafiki. Jak
przyznaje, na ASP dostała się
za czwartym razem, spełnia-

jąc w ten sposób swoje marzenia jeszcze z początków klas
szkoły
ponadgimnazjalnej.
W czasie gdy starała się dostać
na wymarzone studia, pracowała, by się utrzymać. Jej zainteresowania są bardzo różnorodne, od astronomii, przez
genetykę, muzykę po kulturę
i religie świata.
Wystawę można oglądać codziennie w godzinach pracy
Urzędu Gminy i Biblioteki Publicznej, która jest jej organizatorem, zainteresowani proszeni
są o zgłoszenie się do jej dyrekcji. Wystawa będzie czynna
do końca stycznia.
tb

Jedna z autorek prac wiszących w USC w Nieborowie Karolina Zimna (druga od lewej) podczas wernisażu.

Łowicz | Prezenty od anonimowego Mikołaja

Łowicz

Trzeba i warto pomóc
14 dzieci z 5 łowickich rodzin otrzymały w Wigilię, 24 grudnia prezenty od Mikołaja. Tym razem w rolę pomocników
Świętego, którzy dostarczają prezenty, wcielili się pracownicy salonu Plus GSM na Starym Rynku w Łowiczu.
– Akcje takie organizowane są od kilku lat w kilku
miastach, w których są salony właściciela naszego sklepu.
W Łowiczu akcja odbyła się
po raz pierwszy – mówi Joanna Górczyńska, kierownik salonu. Dodaje, że darczyńca chciał
pozostać anonimowy. Przed
świętami zapytał jednak swoich konsultantów, czy chcą się
włączyć w tego rodzaju akcję.
Bo jeśli tak, on pomoże ją zorganizować. Pracownicy chętnie
się na to zgodzili.– Przyłączyliśmy się, bo warto pomóc. Obok
nas są rodziny, które potrzebują
pomocy. Skoro nasz szef sponsoruje prezenty, my też możemy coś zrobić od siebie.
Z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymali
kontakty do rodzin, które potrzebują pomocy. Kontaktując

się z nimi, poprosili rodziców,
aby dzieci napisały listy do św.
Mikołaja z prośbą o prezenty.
Listy te trafiły do salonu Plus.
– Niektóre były bardzo wzruszające, bo dzieci prosiły o rzeczy drobne albo o rzeczy codziennego użytku, jak kurtka
i buty. Była też prośba o encyklopedię – mówi Górczyńska.
Na zakupy w imieniu Mikołaja udał się właściciel salonu
z żoną. Jego łowiccy pomocnicy do końca nie wiedzieli, czy
wszystkie marzenia dzieci będą
mogły być spełnione. Ich rolą
było zakupienie słodyczy, zaopatrzenia się w stroje Mikołaja i dostarczenie upominków.
Miło było im wystąpić w roli
pomocników Mikołaja. Za rok
też chętnie wezmą udział w takiej samej akcji. 
mwk

Łowicz | 500 godzin wywozu śniegu

Wybrano PRID
Ratusz zlecił Zakładowi
Usług Komunalnych
w Łowiczu wyłonienie
wykonawcy usługi
polegającej
na wywożeniu w okresie
zimowym śniegu
z centrum Łowicza.
Do tej pory prace takie zlecał ratusz, który w razie potrzeby wykonywał szybkie rozeznanie rynku, właściwie z dnia
na dzień i na tej podstawie wybierał najtańszego wykonawcę.
Przypomnijmy, że dotąd były
to dwie łowickie firmy: Usługi

Sprzętowo-Transportowe Jacka
Styszko oraz Koptech Krzysztofa Czubaka. Ratusz płacił
firmom za prace wykonane
w grudniu tego roku 250 zł lub
270 zł za godzinę pracy. Dzięki przetargowi będzie jednak taniej.
Najniższa oferta, która została wybrana, należała do Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjno-Drogowych w Łowiczu
i opiewała na 205 zł za godzinę, co daje w wymiarze 500 roboczogodzin 102.500 zł. Droższe oferty opiewały na kwoty od
105 tys. zł do 129 tys. zł. Ratusz
na realizację tego zadania rezerwował 150 tys. zł. 
tb

Mikołaje z salonu Plus GSM w Łowiczu: Dariusz Uliński, Rafał Golec i Joanna Górczyńska.

Zarobki
burmistrza
wzbudziły
duże emocje
dokończenie ze str. 1

Głos w dyskusji zabrał też
Grzegorz Michalak. – Duże poparcie w wyborach to sygnał.
Osobiście jednak oczekiwałem,
że burmistrz da sygnał o lekkiej obniżce wynagrodzenia.
Czekają nas trudne czasy. Dlatego wstrzymam się od głosu –
mówił. W ostatecznym głosowaniu przeciwni ustanowieniu
wynagrodzenia dla burmistrza
w zaproponowanej wysokości
byli 2 radni opozycyjni Ryszard
Szmajdziński i Robert Wójcik,
wstrzymali się: Grzegorz Michalak, Grażyna Sobieszek, Tadeusz Żaczek i Ewa Zbudniewek, a pozostali radni głosowali
za utrzymaniem wynagrodzenia burmistrza w dotychczasowej wysokości. Burmistrz podziękował za dobre słowa o nim
i uchwałę. – Na pewno zapracuję na tę pensję – powiedział. 
mak

Łyszkowice | Przedszkole samorządowe

Wiele atrakcji na przełomie roku
Tradycją przedszkola
w Łyszkowicach jest
wystawianie jasełek.
W tym roku dzieci
z najstarszych grup
pod opieką Henryki
Czajki i Izabeli Stępniak
zaprezentowały jasełka
22 grudnia.
Przedstawienie wystawione
było w pięknej scenerii. Zaproszeni na nie zostali rodzice oraz
władze gminy, w tym wójt gminy Łyszkowice Włodzimierz
Traut oraz ksiądz proboszcz
parafii Łyszkowice Jerzy Modelewski. Wystąpili oni w roli

Mikołajów i obdarowali dzieci
paczkami ze słodyczami. Były
życzenia, dzielenie się opłatkiem w miłej atmosferze.
W przedszkolu planowane
są już kolejne atrakcje dla dzieci. W piątek, 14 stycznia planowany jest noworoczny bal choinkowy z wodzirejem i kolejną
wizytą Mikołaja z paczkami ze
słodyczami. Gdy mróz będzie
nieco mniejszy, dzieci mają pojechać na wycieczkę do Kołacinka, gdzie zorganizowana jest
Kraina Świętego Mikołaja. Wyjazd miał odbyć się przed świętami Bożego Narodzenia, ale
został przesunięty z uwagi na
niesprzyjającą aurę. 
mak

Przedszkolaków z Łyszkowic w atmosferę Bożego Narodzenia
wprowadziły jasełka.
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Powiat łowicki | Powstała Komisja Etyki

Radny będzie karany żółtą kartką
4-osobowa Komisja Etyki powstała przy Radzie Powiatu Łowickiego. Decyzja o jej powołaniu, składzie
i zasadach pracy zapadła 22 grudnia, podczas sesji Rady Powiatu. Jej rolą będzie rozstrzyganie, czy radny
naruszył czy nie powszechnie przyjęte zasady etyczne. Wynik pracy komisji będzie miał formę oświadczenia.
Wniosek o powołanie Komisji złożył Zbigniew Kuczyński.
Od razu wyjaśnił, że będzie
to komisja doraźna, która ma
pracować w obecnej kadencji,
a efektem jej działania ma być
– jak sam powiedział: – Abyśmy mogli, w miarę w normalnych warunkach, pracować
na komisjach i podczas obrad
Rady Powiatu. – Chodzi o spowodowanie jakichkolwiek następstw wobec osób, które zachowują się nieodpowiednio.
Kuczyński proponował, aby
komisja miała skład 3-osobowy, a jej skład tworzyli Bolesław Heichman jako radny senior (najstarszy wiekiem radny,
który prowadził obrady pierwszej sesji do momentu wyboru przewodniczącego) oraz po
jednej osobie z każdego klubu.
Michał Śliwiński wnioskował o 4-osobowy komisji i taki
został przyjęty większością
głosów. Również radny Śliwiński zgłosił do składu komisji
Irenę Kolos i Małgorzatę Ogonowską. Zbigniew Kuczyński
zaproponował Bolesława Heichmana i Artura Michalaka.
Skład Komisji został przyjęty
20 głosami za, przy 1 wstrzymującym się. Zgodnie z regulaminem Rady, komisja nie
może się sama ukonstytuować,
bo wybór przewodniczącego
leży w kompetencjach Rady.
Wojciech Miedzianowski na
przewodniczącego zaproponował Bolesława Heichmana.
Głosowanie
przeprowadzono w chwili, gdy na sali obrad obecnych było 20 radnych,
10 osób z koalicji głosowało
za, a z opozycji 10 wstrzymało
się od głosu.
Ostre słowa padły
tydzień wcześniej
Pomysł na powołanie Komisji Etyki powstał po obradach tej samej sesji, która rozpoczęła się tydzień wcześniej,
15 grudnia. Wówczas z ust
radnego Krzysztofa Janickiego padło określenie, że ktoś
z radnych koalicyjnych pobierał nauki u Fidela Castro lub
Aleksandra Łukaszenki i dlatego chce pełnić władzę absolutną. Taka retoryka towarzyszyła
wyborowi przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej, gdy koalicja zaproponowała Artura Michalaka.
Tenże sam radny Janicki,
w późniejszej części obrad
zwrócił się do strony kolacyjnej słowami: Miejcie jaja, a nie
zbuki! Wyjaśnienie okolicz-

ności tego zwrotu jest nieco
bardziej skomplikowane. Najpierw radny Jacek Chudy pytał wicestarostę o pracę Wydziału Komunikacji. Mówił, że
jako petent tegoż wydziału był
19. osobą w kolejce i 3 godziny czekał na załatwienie sprawy, ponieważ tylko 2 okienka
były czynne. Radny Krzysztof Janicki poszerzył to pytanie o rozbieżność w godzinach
otwarcie okienka kasowego
– które czynne jest do godz.
15.00 i wydziału, który obsługuje petentów do godz. 15.30.
Bolesław Heichman odpowiadając na pytanie mówił, że
to specyficzny wydział i zdarzają się sytuacje, w których
petentów jest wyjątkowo dużo,
zwykle jest to w piątki. Praca
wydziału była reorganizowana
przed 3 laty i w ocenie wicestarosty może nie jest idealna, ale
też nie jest zła, także w porównaniu z sąsiednimi powiatami.
– W ostatnim czasie zmieniane było oprogramowanie i myślę, że zmiana będzie odczuwalna. Ale obawiam się, że nie
unikniemy sytuacji, że w piątki będą się tworzyć kolejki, bo
nie możemy zatrudnić więcej
osób ani oddelegować innych
pracowników – mówił. Tam
muszą pracować osoby z tego
wydziału, bo one wprowadzają dane i za to są odpowiedzialne. W sprawie godzin otwarcia

BOLESŁAW
HEICHMAN
Przewodniczący
Komisji Etyki
Komisja ta jest
potrzebna po to, aby
poddać ocenie niektóre
zachowania radnych.
To nie była pierwsza
sytuacja, że padły
słowa zbyt ostre. Niech
to będzie hamulec dla
radnych, aby wyrażali
się kulturalnie. Wszystko
można powiedzieć
ostro, ale kulturalnie.
Jak się ma powoływanie
na Łukaszenkę czy
Castro do naszych,
demokratycznych
wyborów?

REKLAMA

Serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności,
dobrego zdrowia, radości w życiu i godnego życia
w 2011 roku składam wszystkim żołnierzom
z terenu Łowickiego, którzy służyli w 49 warszawskim
pułku zmechanizowanym w Wałczu
a szczególnie: księdzu prałatowi Kazimierzowi FIKS
proboszczowi w Kiernozi, Jerzemu i Władysławowi
PANEK z Brodnego-Józefowa i Osieka, GAWINKOWI
z Różyc oraz STAŃCZAKOWI z Wioski Kiernozkiej
były dowódca 49 wpz
płk dr Maksymilian Buczek

Efektem pracy komisji
będzie uznanie, że
radny niczym nie
naruszył powszechnie
przyjętych zasad
etycznych lub – że
radny naruszył
te zasady bądź
zachowywał
się w sposób
nieodpowiadający
godności radnego.
okienka mówił, że obsługuje je
Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej, z którym starostwo ma
podpisaną umowę na obsługę
bankową.
Janicki na to odparł, że umowa z bankiem nie jest dla niego wytłumaczeniem. – To nie
jest jedyna kasa, gdzie można
uiścić opłaty, bo po sąsiedzku
jest BGŻ – oparł na to Heichman. Krzysztof Figat zapytał
wówczas, czy bank do obsługi
starostwa wybrany był w drodze przetargu i czy w specyfikacji przetargowej określone
były godziny otwarcia okienka
kasowego w starostwie. Odpowiedzi udzieliła skarbnik Ewa
Kotarska-Furman, mówiąc, że
wybór banku odbył się w drodze przetargu. Zadeklarowała
też, że sprawdzi zapisy umowy z bankiem i będzie próbowała negocjować zmianę godzin otwarcia kasy. Fakt, że na
pytanie opowiedziała skarbnik,
a nie wicestrosta, nie spodobał
się radnemu Janickiemu, który
odparł: – Dlaczego odpowiada
skarbnik, a nie wicestarosta?
Chyba tych problemów „nie
ogarnia”, bierze tylko pensję
polityczną. Tu z kolei zareagował starosta Janusz Michalak mówiąc, że w starostwie

wszystkie sprawy finansowe
„ogarnia” pani skarbnik.
Zbigniew Kuczyński na tejże sesji dwa razy reagował,
mówiąc, że słowa padające ze
strony opozycji są zbyt ostre
i czuje się nimi urażony. Wtedy Janicki najpierw przeprosił
za nie, potem dodał, aby radni koalicyjni zachowywali się
honorowo, a na koniec dodał:
– Miejcie jaja, a nie zbuki!
Apel o przestrzeganie
zasad dobrego
wychowania
Zanim powołana została Komisja Etyki, 22 grudnia radny
Artur Michalak wygłosił swoje oświadczenie, które złożył na ręce przewodniczącego
Rady Powiatu Marcina Kosiorka. Zaczyna się ono słowami:
Pragnę wyrazić swoje oburzenia ilością i jakością inwektyw
wyrażaną pod moim i moich
kolegów adresem (...). Wraz
z Zarządem Powiatu zostaliśmy posądzeni o czerpanie
wzorców (...) z takich postaci
jak Fidel Castro czy Aleksander Łukaszenka”. Dalej, powołując się na „Kodeks towarzyski” Aleksandry Hojnackiej
apeluje do radnych z opozycyjnego Klubu Porozumienie Łowickie, aby podczas obrad komisji i sesji przestrzegali zasad
dobrego wychowania, wyrażających się m.in. w staraniu
o to, aby nikt w naszej obecności, z naszego powodu, nie
doznał przykrości. Bo dobre
wychowanie wymaga traktowania wszystkich z jednakową
uprzejmością, niezależnie, czy
jest to osoba zależna od nas,
czy odwrotnie.
Powołując Komisję Etyki
samorząd powiatowy podjął
próbę poddania ocenie niektóre zachowania i wypowiedzi
radnych powiatu łowickiego.
Komisja będzie rozpatrywała
konkretne sprawy, które wpłyną do niej od radnego powiatu łowickiego, komisji czy klubu radnych. Będzie też miała
możliwość odmowy wszczęcia
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postępowania, jeśli po analizie
wniosku wraz z uzasadnieniem
uzna, że nie dotyczy on spraw
lub zachowań, które mogą być
przedmiotem jej oceny.
Komisja wysłuchiwać będzie wyjaśnień radnego oraz
wnioskodawcy. Sprawa będzie mogła być rozpatrywana nawet wówczas, gdy radny
odmawia przyjścia. Komisja
może postanowić, że jej obrady są niejawne. Efektem pracy komisji będzie uznanie że
radny niczym nie naruszył powszechnie przyjętych zasad
etycznych ani nie zachowywał
się w sposób nieodpowiadający godności radnego lub – że
radny naruszył te zasady bądź
zachowywał się w sposób nieodpowiadający godności radnego. Pod uwagę będzie brana skala przewinienia oraz to,
czy radny zrobił to świadomie.
Komisja przekazywać będzie
przewodniczącemu Rady Powiatu projekt Oświadczenia,
które będzie przyjmowane na
najbliższej możliwej sesji. mwk

IRENA KOLOS
Członek
Komisji Etyki
Gdyby radni
zachowywali się po
ludzku, komisja byłaby
niepotrzebna. Każdy
problem można przecież
omówić
i przedyskutować, nie
obrażając nikogo. Mam
nadzieję, że samo
powołanie komisji
spowoduje właściwe
zachowanie radnych.
Chciałabym, aby tak się
stało, aby komisja miała
mało pracy.
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SP Popów

Śladami
starożytnych
Greków
Już po raz ósmy Szkoła
Podstawowa w Popowie
organizuje konkurs
mitologiczny „Śladami
starożytnych Greków”,
skierowany do uczniów
klas V i VI szkół
podstawowych powiatu
łowickiego. Eliminacje
wewnątrzszkolne odbędą
się w pierwszych
tygodniach stycznia
w poszczególnych
placówkach. Następnie
szkoły muszą zgłosić dwójkę
uczniów, którzy wykazali
się na etapie
wewnątrzszkolnym
największą wiedzą
o mitologii greckiej,
do udziału w etapie
powiatowym. Mogą to
zrobić drogą mailową.
Szkoły mają na to czas do
końca stycznia Uczniowie
będą mieli wiele czasu
do przygotowania się
do powiatowego etapu,
ponieważ odbędzie się on
w szkole w Popowie dopiero
2 marca. 
jr

Łyszkowice

Rysunki i wiersze
o św. Mikołaju
Konkurs na najładniejszy
rysunek przedstawiający
postać św. Mikołaja
i na najładniejszy wiersz
o św. Mikołaju został
rozstrzygnięty w przedszkolu
samorządowym
w Łyszkowicach.
Nagrodzone prace
zostały wystawione na
przedszkolnym holu.
Jury – składające się
z nauczycielek oraz dyrektor
placówki Haliny Kucińskiej
– nagrodziło te prace, które
zostały wykonane przez
dzieci samodzielnie lub bez
znacznej pomocy rodziców.
Pierwsze miejsce zajął
6-letni Kuba Pawlikowski,
2 miejsce ex aequo zajęli:
Oliwia Korzeniowska
i Mateusz Wiesiołek
(również z grupy 6-latków),
a 3 miejsce ex aequo zajęli
Karolina Graszka
i Franciszek Kłos. 
mak
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Łowicz | W szkole powstanie Izba Żołnierska

Biedka to dopiero początek
Zrekonstruowany wóz łączności. tzw. „biedki”
wz. 31 stoi od kilku tygodni w holu ZSP nr 1 w Łowiczu.
Zdaniem dyrektora tej placówki Dariusza Żywickiegi
to zaczątek Izby Żołnierskiej, która ma w przyszłym roku
powstać w „Mechaniku”.
– Ta biedka należy do Stowarzyszenia
Historycznego
10 Pułku Piechoty z Łowicza.
Na razie jest u nas, bo stowarzyszenie nie ma jej gdzie trzymać i prawdopodobnie tu zostanie, choć będzie stąd zabierana

przez stowarzyszenie na różne
rekonstrukcje itp. – mówi dyrektor szkoły Dariusz Żywicki.
Biedka była podstawowym
środkiem transportu sprzętu
łączności w pułkach piechoty.
Ten model, jak nazwa wskazu-

je, pochodzi z 1931 roku, a został zrekonstruowany w tym
roku przez stowarzyszenie. –
Mamy już w szkole Izbę Pamięci po pułku, ale chcemy utworzyć Izbę Żołnierską, gdzie
będą gromadzone pamiątki po
10 Pułku Piechoty, naszym patronie oraz inne pamiątki z czasów II wojny światowej. To będzie izba przeznaczona dla
zwiedzających, więc każdy będzie mógł tu zajrzeć – zapowiada
dyrektor. 
td

W ZSP 1 w Łowiczu ma powstać Izba Żołnierska. Na razie na holu można oglądać biedkę łączności
z 1931 roku.

Gmina Nieborów | Przystanki autobusowe

Wiaty jednak do naprawy
Na początku roku gmina Nieborów zajmie się naprawą zniszczonych przez wandali wiat autobusowych.
Na ten cel zostanie wydanych ok. 5 – 6 tys. zł. Gmina zrezygnowała z pomysłu ich trwałego usunięcia.
ną zakupione u producenta za 5
– 6 tys. zł. Gmina zrezygnowała
ze wstawienia w miejsce szklanych elementów blachy, która
jak sądzono mogłaby być trwal-

Gmina Nieborów ustawiła na
swoim terenie w 2008 roku 9
wiat. Prosił o to jeden z radnych
w imieniu mieszkańców, którzy
skarżyli się, że w czasie oczekiwania na autobus pada im na
głowy deszcz. W ciągu tygodnia
od ustawienia wiat jedna z nich
została już uszkodzona. Potem
uszkodzeń było coraz więcej.
Obecnie większość wiat jest
w bardzo złym stanie. Szklane ściany i dachy są porozbijane. Wójt Andrzej Werle powiedział nam, że gmina stawiając
je na przystankach w większości w centrum miejscowości liczyła, że mieszkańcy zadbają
by nie były niszczone, w końcu
większość z nich jest położona o
kilka metrów od domostw. Nadzieje okazały się płonne, choć
z pewnością okoliczni mieszkańcu musieli słyszeć dźwięk
wybijanego szkła, gdy na przystankach grasowali wandale.
Z tego względu gmina zrezygnowała z zakupu kolejnych
10 wiat.
Werle powiedział nam, że na
tę chwilę zdecydował się wyremontować wiaty. W styczniu

i lutym siłami gminnej grupy
konserwatorskiej w wiatach zostaną zainstalowane ponownie
szklane ściany i dachy. Elementy, w sumie kilkadziesiąt, zosta-

Rada Powiatu

Gmina Łowicz | Rada Gminy

Kuczyński
na czele
koalicji
Zbigniew Kuczyński, radny powiatowy z Koalicji Ziemi Łowickiej, członek Zarządu Powiatu Łowickiego został
przewodniczącym Koalicyjnego Klubu Radnych w tym samorządzie. Klub oficjalnie został zarejestrowany 20 grudnia,
ale już od pierwszej sesji Rady
Powiatu Łowickiego widoczna
była polaryzacja na część koalicyjną i opozycyjną w radzie.
W poprzedniej kadencji przewodniczącą klubu, noszącego wówczas nazwę PiS
i Sprzymierzeni, była Jolanta
Kępka.
Klub opozycyjny, który w tej
kadencji przyjął nazwę Porozumie Łowickie, powstał oficjalnie 14 grudnia. Jego przewodniczącym, podobnie jak
w poprzedniej kadencji, jest
Michał Śliwiński z PSL.  mwk

sza. – To rozwiązanie sprawiłoby, że wiaty nie byłyby estetyczne. Nie o taki efekt chodziło
nam, gdy je ustawialiśmy – powiedział nam wójt. 
tb

Łowicz | Sesja Rady Miejskiej

Uzupełniony plan pracy
Uchwała, która zwykle była
głosowana szybko i bez uwag
– plan pracy Rady Miejskiej
w Łowiczu, w tym przypadku na 2011 rok – spowodowała,
że ostatnia sesja miejska trwała
ponad godzinę dłużej.
Radny Robert Wójcik zaproponował rozszerzenie planu pracy Rady o kilkanaście
dodatkowych punktów. Każdy
z nich był głosowany oddzielnie, a potem zarządzona została przerwa na konsultacje przewodniczacego Rady Miejskiej
z przewodniczącymi poszczególnych komisji w celu ustalenia dat wprowadzenia poszczególnych podpunktów do planu.
Wójcik zaproponował, żeby do
planu pracy wpisać: informacje na temat lokalnego rynku
pracy z uwzględnieniem działań dotyczących pozyskiwania inwestorów w mieście, informacje o sytuacji finansowej
w Zakładzie Energetyki Cieplnej, działalności Międzygmin-

nego Związku Bzura, przygotowaniu miasta do sezonu
zimowego, promocji miasta ze
szczególnym uwzględnieniem
kosztów, działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wykonaniu programu przeciwdziałania alkoholizmowi,
narkomanii, wykonania programu związanego z Kartą Dużej
Rodziny 3+, wykonaniu planów
finansowych i pozyskiwaniu
pieniędzy z zewnątrz przez placówki oświatowe oraz informacji o zastosowanych przez
miasto ulgach, umorzeniach
podatków, rozłożeniach ich na
raty z uwzględnieniem kwot.
Ponieważ w związku ze
zmianą planu pracy rady zmianie ulegną również plany pracy poszczególnych komisji,
uchwały dotyczące tychże planów mają być głosowane na
następnej sesji. Uchwała w
sprawie wprowadzenia zmian
w planie pracy rady została
przyjęta jednogłośnie. 
mak

Łowicz | Rada Miejska

Jedna z mniej zniszczonych wiat autobusowych stoi na osiedlu Mysłakowie.

Pieniądze na przyszły rok
Na ostatniej sesji Rady Gminy Łowicz, 17 grudnia, radni podjęli zgodnie decyzję o
przeniesieniu pieniędzy przeznaczonych w tym roku na budowę stacji uzdatniania wody
i wymianę sieci wodociągowej
w Niedźwiadzie, w Klewkowie
i w Świeryżu oraz pieniądze na
budowę kompleksu sportowego w Jamnie na przyszły rok.
Mimo założeń, że pieniądze te

będą potrzebne na rozliczenie
tych dwóch inwestycji, tak się
nie stało.
– Nie uda nam się bowiem
do końca tego roku skończyć
z pracami, ponieważ zima
przerwała budowę – wyjaśnia
sekretarz gminy Łowicz, Beata Orzeł. Tak jest w przypadku stacji uzdatnia wody i sieci wodociągowej. Natomiast
w
przypadku
kompleksu

Łowicz | Jeszcze o inwestycji na 3 Maja

Miasto zapłaci mniej
za oświetlenie
160 tysięcy złotych zostanie
w miejskiej kasie dzięki porozumieniu ratusza z Polską Grupą Energetyczną – Zakładem
w Łowiczu. Naczelnik Wydziału Inwestycji w ratuszu Grze-

gorz Pełka powiedział nam, że
porozumienie zostało podpisane w ostatnich dniach. 160 tys.
złotych to koszt wymiany przyłączy energetycznych na ulicy
3 Maja i ul. Tkaczew w Łowi-

w Jamnie, o czym pisaliśmy
w poprzednich numerach Nowego Łowiczanina, chodzi
o niemożność rozliczenia się
przez władze gminy z wykonawcą, firmą z Nowego Miasta
Lubawskiego.
Łącznie radni przenieśli na
następny rok sporą sumę, bo
łącznie z tych dwóch inwestycji wynoszącą ponad 1 mln 800
tys. zł.
jr

czu. Zgodnie z podziałem odpowiedzialności na terenie
Łowicza za sieć energetyczną ta podlega PGE, miastu zaś
oświetlenie uliczne. Dlatego też
ratusz pokryje w całości koszt
wymiany sieci zasilającej latarnie, demontażu słupów z oprawami oświetleniowymi i instalację nowych latarń – 283 tys.
zł. Całość prac wartych 451 tys.
zł wykonała na zlecenie ratusza
łowicka firma Iwtech. 
tb

Dwaj radni ślubowali
z opóźnieniem
Ślubowanie dwóch radnych
– Roberta Wilka oraz Jana Kośmidra – odbyło się na ostatniej
sesji Rady Miejskiej w Łowiczu.
Radni ślubowali z opóźnieniem,
ponieważ objęli mandaty po
wygaśnięciu mandatów uzyskanych przez burmistrza Krzysztofa Kalińskiego oraz wiceburmistrza Bogusława Bończaka.
Radny Robert Wilk kandydował z listy Komitetu Wyborczego Wyborców Krzysztofa Jana Kalińskiego w okręgu
nr 3. Uzyskał 135 głosów, podczas gdy Bogusław Bończak
172 głosy. W okręgu tym ko-

mitet uzyskał 1 mandat. Radny
Jan Kośmider startował w wyborach z tego samego komitetu wyborczego, ale w okręgu nr
1. W okręgu tym komitet uzyskał 2 mandaty. Przypadły one
burmistrzowi Kalińskiemu (181
głosów) i Henrykowi Zasępie
(175 głosów). Ponieważ jednak
burmistrz nie może piastować
jednocześnie funkcji radnego
i burmistrza, jego mandat wygasł. Kolejnym kandydatem
z tej listy w okręgu nr 1, który
zdobył największą ilość głosów
był właśnie Jan Kośmider. Głosowało na niego 91 osób.  mak

Gmina Bielawy | Budżet gminy

Kasa z dróg pójdzie
na nauczycieli
55 tysięcy złotych zostało
przeznaczone na płace dla nauczycieli z terenu gminy Bielawy. Taką decyzję podjęli radni
gminy Bielawy podczas ostatniej sesji Rady Gminy 15 grudnia. – To jest kwota, która została z budowy dróg w tym roku.
Zrobiliśmy wszystkie drogi,
które sobie założyliśmy, oko-

ło 11 km, ale niektóre odcinki
okazały się nieco krótsze lub
węższe niż wcześniej zakładano, stąd ta zaoszczędzona kwota. Przeznaczymy ją na wypłaty
dla nauczycieli, gdyż akurat takiej kwoty nam brakowało – tak
tłumaczy przesunięcia w budżecie gminy Bielawy, jej wójt
Sylwester Kubiński. 
td
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Strugienice | Pomoc dla dzieci

Pogotowie opiekuńcze już wkrótce będzie otwarte
Najprawdopodobniej już w styczniu zostanie otwarte
pogotowie opiekuńcze dla dzieci w Strugienicach. –
Pomysł na stworzenia takiej instytucji pojawił się w 2009
roku. Od tamtego momentu zaczęliśmy czynić wszelkie
starania, by zrealizować nasz plan – mówi przewodnicząca
Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu Nadzieja przy
ul. Podrzecznej w Łowiczu Elżbieta Błaszczyk. To właśnie
„Nadzieja” chce prowadzić pogotowie.
Pogotowie opiekuńcze jest
instytucją zajmująca się wychowaniem i opieką dzieci. To jednostka interwencyjna, do której
trafiają nieletni znajdowani na
ulicy, uciekający z domów lub
innych placówek wychowawczo-opiekuńczych, ofiary przemocy domowej lub małoletni przestępcy. Głównym celem
pogotowia jest pomoc dzieciom
i młodzieży znajdującej się
w trudnej sytuacji. Wszelkie
działania pogotowia mają na
celu powrót dziecka do własnej
rodziny, umieszczenia go w placówce zastępującej rodzinę, czy

też w innej, odpowiedniej placówce socjalizacyjnej lub resocjalizacyjnej.
O przyjęciu dziecka do pogotowia opiekuńczego decyduje orzeczenie sądowe. Sąd Rodzinny wydaje takie orzeczenie
w przypadkach nagłych, wymagających natychmiastowego zapewnienia dziecku opieki
całkowitej. O zakwalifikowaniu dziecka do pogotowia może
zdecydować również dyrektor szkoły, inspektor placówki opiekuńczo-wychowawczej,
a także na prośbę rodziców
dziecko może być przyjęte do

takiej placówki, lecz ta powinna być poparta decyzją organu
administracji oświatowej. Pogotowie Opiekuńcze w Strugienicach, dzięki zgodzie wójta
gminy Zduny Jarosława Kwiatkowskiego i członków Rady
Gminy, powstanie w budynku
po dawnej szkole podstawowej.
Koszt remontu budynku
i przystosowania go do nowej
placówki to około 40 tys. zł.
Część pieniędzy udało się stowarzyszeniu „Nadzieja” pozyskać z nawiązek sądowych,
które są przekazywane organizacjom społecznym lub instytucjom dbającym o zdrowie człowieka, część z odliczenia 1% od
podatku, część od darczyńców.
W obiekcie udało się wygospodarować: cztery sypialnie, bawialnię, jadalnię, dwie
kuchnie, pokój specjalistów, pokój spotkań dzieci z rodzicami,
duży korytarz, który będzie służył jako sala gimnastyczna, sekretariat, dwie łazienki, dwie

toalety i pomieszczenie gospodarcze. Na korytarzu zlokalizowany będzie także punkt pierwszego kontaktu z dziećmi, czyli
recepcja.
W ośrodku przewidzianych
jest 20 miejsc noclegowych, ale
stowarzyszenie planuje zakupić
jeszcze 10 łóżek piętrowych, by
móc w sytuacjach awaryjnych
przyjąć wszystkich potrzebujących. – Nikt nie zostanie bez
pomocy – zapowiadają przedstawiciele stowarzyszenia. – Do
pogotowia będą trafiły dzieci przede wszystkim w wieku
od 3 do 13 lat, ale jeśli w rodzinie będzie dziecko 14-letnie
czy 15-letnie na pewno nie zostanie bez pomocy – tłumaczy
przewodnicząca stowarzyszenia
Elżbieta Błaszczyk.
Przewodnicząca powiedziała nam, że dzieci, które trafią
do pogotowia najdłużej będą
tam przebywały trzy miesiące, w wyjątkowych sytuacjach
ten czas może wydłużyć się do

6 miesięcy. W tym czasie specjaliści zatrudnieni przez stowarzyszenie będą pracowali
z rodziną dziecka, by pomóc jej
rozwiązać problem. – Pogotowie ma być schronieniem dla
dzieci – tłumaczy Małgorzata
Zajączkowska, zastępca przewodniczącej. Podczas pobytu
w ośrodku dziecko będzie mogło
odzyskać równowagę psychiczną i odpocząć od problemów.
Placówka zapewnia podopiecznym całodobową opiekę.
Przewodnicząca stowarzyszenia zapowiada, że rodzice,
których dzieci będą przebywały w ośrodku, będą mogli się
z nimi kontaktować. – Nie chcemy ograniczać relacji rodzic–
dziecko. Do tej pory dzieci były
wywożone bardzo daleko, np.
do Siedlec czy Zielonej Góry,
a kontakt ze względu na odległość był niemożliwy, teraz będzie to zdecydowanie łatwiejsze – dodaje. Pracę przy nowym
ośrodku wspomagają władze

miasta Łowicza i firmy, działające na terenie Łowicza. – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej obiecał kilka
łóżek do ośrodka – mówi przewodnicząca Nadziei. – Poza
tym burmistrz cały czas nam
dopinguje – dodaje. Przy modernizacji budynku wiele pomogli także więźniowie z Zakładu Karnego w Łowiczu.
– Kadra jest już wybrana. To
osoby odpowiedzialne i życzliwe – przyznaje Elżbieta Błaszczyk. Znalazły się w niej m.in.
trzej specjaliści, ośmiu wychowawców, kucharka i inni, łącznie 14 osób. – Finanse na utrzymanie dziecka idą za dzieckiem.
Koszt utrzymania dziecka to
około 2000 zł miesięcznie.
Z tego idą pieniądze na wszelkie opłaty – tłumaczy Elżbieta
Błaszczyk. Pieniądze przekazuje placówka, która umieszcza
dziecko w pogotowiu, najczęściej jest to Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. am

RZUT OKIEM | DARWIN BY SIĘ UŚMIAŁ

Łowicz | Sesja Rady Miejskiej

Nowi przedstawiciele Łowicza
w międzygminnym związku
Radni Grzegorz Michalak i Jacek Haczykowski
oraz burmistrz Krzysztof Kaliński będą reprezentowali
Łowicz w Związku Międzygminnym Bzura, który został
powołany do utworzenia zakładu zagospodarowania
odpadów w Piaskach Bankowych w gminie Bielawy.
Uchwała powołująca reprezentantów została podjęta
na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Łowiczu, 22 grudnia.
Kadencja
dotychczasowych
przedstawicieli miasta zakończyła się wraz z zakończeniem
kadencji poprzedniej Rady. Zanim radni przystąpili do zgłaszania kandydatur naczelnik
Wydziału Spraw Komunalnych
Paweł Gawroński wyjaśnił, że
od początku tej kadencji miasto ma o jednego przedstawi-

ciela w związku mniej niż dotychczas.
Związane jest to z tym, że
statut związku stanowi, że
gminy o liczbie mieszkańców
powyżej 10 tysięcy mają prawo do wyznaczania nowych
przedstawicieli w ilości po
jednym na każde rozpoczęte
10 tysięcy mieszkańców. Ponieważ na dzień wyborów do
rad gmin liczba mieszkańców Łowicza wynosiła 29.855
osób, miasto wyznaczyło

2 dodatkowych przedstawicieli. Burmistrz jest przedstawicielem związku z mocy statutu
związku. Kandydaturę radnego Michalaka zgłosił radny Leszek Plichta. Radny Jacek Haczykowski zgłosił kandydaturę
radnego opozycyjnego Ryszarda Szmajdzińskiego. Ten jednak nie zgodził się mówiąc:
– Jestem za związkiem, ale
przeciwko metodom stosowanym w związku. Dlatego nie
mogę firmować swoim nazwiskiem tego, czego nie akceptuję – powiedział Szmajdziński.
Radna Wanda Białas zgłosiła
wtedy kandydaturę Jacka Haczykowskiego, która – podobnie jak kandydatura Grzegorza
Michalaka – zyskała akceptację radnych. 
mak

Skróconą, obrazkową teorię ewolucji można zobaczyć na niedużym graffiti na jednym z murów przy
ul. Konopackiego w Łowiczu. Wyśmiewa ona skłonności do hazardu i gier na prostych automatach
wrzutowych. Może to małe graffiti da do myślenia osobom, które nazbyt często wrzucają pięciozłotówki do
maszyn stojących w często otwartych przez całą dobę lokalach. mak

RZUT OKIEM | CORAZ WIĘCEJ SAMOCHODÓW POD ŚNIEGIEM

Łowicz | Ratusz ogłosił konkurs

Poszukiwane dobre prace
dyplomowe o Łowiczu

Na osiedlowych i nie
tylko osiedlowych
parkingach
z dnia na dzień stoi coraz
więcej samochodów,
których właściciele
zrezygnowali z jazdy
po śliskich ulicach.
Część pojazdów została
unieruchomiona też
z powodu wyczerpanych
akumulatorów, czy braku
opon zimowych. mak

W bieżącym roku odbywa
się jedenasta edycja
konkursu na najlepszą
pracę dyplomową
o Łowiczu. Do konkursu
mogą być zgłaszane
– do 10 lutego – prace
licencjackie, inżynierskie,
magisterskie niezależnie
od kierunków studiów, ale
tematycznie związane
z Łowiczem.
Konkurs prowadzony jest
w dwóch kategoriach. Pierwsza z nich to tematyka społeczna, a w jej zakresie oświata, historia, kultura, kultura fizyczna
i sport. Druga to tematyka gospodarcza, w tym architektura, infrastruktura techniczna
miasta, lokalna przedsiębior-

czość, bezrobocie i turystyka. Wysoko premiowane będą
prace o szczególnym znaczeniu dla rozwoju gospodarczego Łowicza. Zgłaszana praca
konkursowa powinna posiadać
wysoką wartość merytoryczną, poszerzać wiedzę o Łowiczu, regionie, ewentualnie
mieć inne wysokie walory np.
użytkowe (jeśli praca będzie
efektem badań nad nowatorskimi zastosowaniami możliwymi
do wykorzystania w gospodarce lub administracji).
Prace należy składać w terminie do 10 lutego w Wydziale Promocji łowickiego ratusza.
Ogłoszenie wyników konkursu
oraz wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się na uroczystej
sesji Rady Miejskiej w Łowiczu i Rady Powiatu Łowickiego
w maju 2011 r. 
tb
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Byśmy na listę strat nie wpisali katedry
MICHAŁ
GRZEJSZCZAK
Szanowny Panie. Mocno zniesmaczony poczułem się w minioną środę, po lekturze Pańskiej notki na łamach gazety. Świadomie
bądź nie, popsuł Pan nią atmosferę wokół planowanego od lat,
a od kilku miesięcy prowadzonego
remontu łowickiej Fary.
Odniosłem wrażenie, iż na informację o przewidywanym zamknięciu fragmentu ulic Starego
Rynku (bynajmniej nie bezcelowym), próbuje Pan korzystając ze
swych prasowych możliwości podsycać spór, który być może – ale
niekoniecznie, w najbliższym
czasie, wobec kontrowersyjnej
w Pańskich oczach decyzji czteroosobowej komisji jest w stanie wybuchnąć.
Każdy z nas ma prawo wypowiadać się w tej kwestii w sposób
dowolny, każdy stanąć może po
wybranej stronie barykady. Czytając Pański tekst zastanawiałem
się jednak, czego oczekuje Pan

podważając wypowiedzi profesjonalistów dbających o przywrócenie katedrze należnego jej blasku.
Czy człowiek Pańskiego pokroju,
wykształcony i obyty, rzeczywiście jest zdania, że nie ma w tej
sytuacji czego chronić? Czy wielowiekowe mury najsłynniejszego zabytku miasta, blask i prestiż,
a wreszcie praca, nakłady i wyrzeczenia kilkunastu pokoleń Łowiczan, to Pańskim zdaniem mało?
Czy dbanie o wygodę, o skrócenie
sobie drogi o kilkaset zaledwie metrów, na pewno powinno być naszym priorytetem? Nie sądzę.
Ruch w mieście wzrasta z roku
na rok i widać to gołym okiem,
niepotrzebne są żadne statystyki, aby to stwierdzić. To co jeszcze
kilka lat temu trudne było do wyobrażenia, tj. zjawisko komunikacyjnych korków w niespełna trzydziestotysięcznym mieście, dziś
powoli przestaje dziwić. Łowiczanie stali się bardziej wygodni. Dzisiaj już nie wypada pozostawić
auta na parkingach Starego Miasta i przejść pieszo ulicą Zduńską
i dalej. Dziś trzeba kilkaset metrów podjechać. Kierowcy dener-

wują się, że nie ma wolnych miejsc
do postoju, ale zamiast pięcioosobwego auta, nie wybierają mimo
wszystko jednoosobowego roweru.
Dziwne, bo jak mniemam, nie
każdy kierowca, dzień w dzień,
musi przewozić swoim pojazdem
dziesiątki kilogramów niezbędnych dokumentów i zakupów.
Edukacja lokalna w zakresie komunikacji nie istnieje. Szkoda, bo
to, z czym mamy dzisiaj do czynienia, okazać się może w przyszłości wierzchołkiem góry lodowej...
Z toku Pańskiej wypowiedzi
wynika, iż jest Pan gorącym przeciwnikiem zamknięcia spornego
fragmentu ulic. Skoro „bezstronny ekspert” w sprawie się nie wypowiedział, skoro nie udowodniono wpływu zwiększonego ruchu
na drgania budynków, to dlaczego
zamykać drogę? Proszę wyobrazić sobie prostą sytuację. Gospodarz starannie dbając o swój sad
i czyniąc wszystkie, nie tylko niezbędne nakłady, w dniu zbiorów
ku swemu wielkiemu zaskoczeniu nie znajduje na drzewie żadnego, wyczekiwanego owocu. Czy
winna jest społeczność, która od

lat regularnie skraca sobie drogę do baru ścieżką przez ogród,
czy winny jest sąsiad, który zasypał za miedzą swój staw, czy
może zarazy drzew przenoszone
przez owady, tego gospodarz nie
wie. Pierwszą rzeczą, jakiej do-

Powinniśmy dołożyć
wszelkich starań,
by chronić i zachować
dla potomnych to,
co sami od przodków
otrzymaliśmy.
kona, będzie postawienie płotu
w granicach swojej działki, a jeśli
to nie pomoże, będzie zastanawiał
się i szukał przyczyny dalej.
Szanowny Panie. Ochrona lokalnych zabytków, naszego łowickiego dziedzictwa kultury, to nie
z góry narzucony przymus, to
nasz moralny obowiązek. To jest

nasz sad i to są nasze jabłka. Społeczeństwo powinno zrozumieć,
że w pewnych przypadkach interes jest wspólny. Nie neguję Pańskiego zdania. Być może Pańskie
tezy i przypuszczenia w przyszłości okażą się słuszne, być może będzie Pan tryumfował.
Dziś pewnym jest jednak, że
w sytuacji jaka nas spotyka, powinniśmy zrobić wszystko, aby
powstrzymać mający miejsce negatywny proces. W ciągu ostatnich dziesięciu lat straciliśmy
w Łowiczu kilka genialnych i przepięknych obiektów nie tylko małej, ale i dużej architektury. Most
Warszawski, bezmyślnie rozebrana brama wjazdowa od strony
placu Przyrynek, na teren byłego
szpitala św. Tadeusza (dzisiejszej
przychodni zdrowia), czy zupełnie niedawno, zabytkowy parkan
kościoła ojców pijarów, zamieniony na straszne, bez gustu wykonane, kute ogrodzenie. To tylko trzy
przykłady. Mam nadzieję, że za
pięćdziesiąt, sto czy więcej lat na
listę bezzwrotnych strat kultury,
nikt nie będzie musiał wpisać łowickiej katedry.

Być może właśnie od dzisiejszych decyzji zależeć będzie, czy
kolejne pokolenia mieszkańców
Łowicza dostaną szansę podziwiania uroków miejskiej architektury nie tylko na historycznych
zdjęciach. Zabytków tej klasy
co łowicka kolegiata nie mamy
w mieście dużo. Dlatego też powinniśmy dołożyć wszelkich starań, by chronić i zachować dla potomnych to, co sami od przodków
otrzymaliśmy.
Ludzie narzekać będą zawsze.
Kwestię ruchu można rozwiązać w inny, mniej inwazyjny sposób. Woda przecież zawsze znajdzie sobie ujście. Szczerze liczę, że
zmieni Pan zdanie w podnoszonym temacie, a zmianą tą uspokoi
lokalną opinię publiczną, na jaką
chcąc nie chcąc, Pan i Pańska gazeta ma jednak spory wpływ. Proszę pamiętać, że proste rozwiązania zwykle bywają najlepsze i choć
inteligentnych posunięć czasami
w mieście brakuje, to jednak starajmy się o rozwiązania, których
przykrych konsekwencji ani my,
ani kolejne pokolenia nie będą
musiały haniebnie znosić. 

Glossa do pękającej bazyliki Jeszcze jest czas,
by wypracować kompromis
KRZYSZTOF J.
GUZEK

Ostatni, świąteczny numer
„Nowego Łowiczanina” przyniósł
fatalną dla mieszkańców Pelikaniego Grodu informację o zamknięciu ruchu drogowego przy
łowickiej bazylice na odcinku
między magistratem a ulicą Podrzeczną. Powstały problem ma
wiele aspektów, na które warto
zwrócić uwagę.
I tak: po pierwsze: owe drgania wywoływane przez przejeżdżające pojazdy mają niewątpliwie wpływ na pękanie tynków
– zwraca tu uwagę wyjątkowo
niechlujnie położona nawierzchnia z kostki wokół bazyliki ! – lecz
nie jest to główna przyczyna obecnego stanu rzeczy; to tylko skutek
istniejących warunków drogowych.
Po drugie: sadzę, że praprzyczyną jest rozebranie istniejącego
niegdyś, od ok. 80 lat, kamiennego muru otaczającego ówczesną
kolegiatę; zdjęcie kilkudziesięciu
tysięcy ton kamiennego ciężaru
(a postawienie w to miejsce lekkiego, ażurowego ogrodzenia !)
spowodowało destabilizację gruntu, na którym posadowiona jest
bazylika!
Bazylika nie stoi na skalnym
podłożu – wiemy, że w Łowiczu
grunt jest wyjątkowo niestabilny
(vide: nie ma warunków na budowę przejazdu pod torami kolejowymi ze względu na kurzawkę).
Nie jest wykluczone, iż ze względu na istniejące niegdyś bagienne
środowisko, pierwotny kościół został z tego powodu posadowiony
na palach dębowych!

Po trzecie: znana jest powszechnie destabilizacja gruntu w Sandomierzu, gdzie wzgórze „pływa” od bardzo wielu lat
i o tym trzeba było pamiętać przy
zdejmowaniu kamiennego ogrodzenia – tym bardziej ze względu na żelbetowe sklepienia – tu
kolejny przykład: ratowanie kolegiaty w Tumie, gdzie założone tuż
po wojnie żelbetonowe stropy, bo
taka była wówczas „budowlana
moda” – o mało nie doprowadziły swym ciężarem do zawalenia
się tej romańskiej świątyni!
Po czwarte: gdzie wtedy był
Pan Rożej, (konserwator zabytków – przyp. red.), gdy podejmowano decyzję o rozbiórce kamiennego ogrodzenia?!
Po piąte: zakazanie przejazdu
wszelkich pojazdów na odcinku
od magistratu do ul. Podrzecznej
jest rozwiązaniem wręcz kuriozalnym i kompletnie nieprzemyślanym, a to z poniższych powodów: a) niewątpliwej uciążliwości
dla mieszkańców nie tylko miasta
i całego powiatu, ale również i dla
obcych kierowców, b) tworzących
się korków i kompletnego cha-

Jedynym sensownym
rozwiązaniem
problemu w dniu
dzisiejszym jest
pokrycie fatalnie
ułożonej kostki
asfaltowym
dywanikiem.

osu komunikacyjnego w mieście,
c) istniejącej, fatalnej nawierzchni z kostki na odcinku między
ul. Podrzeczną a Starym Rynkiem, czyli przed fasadą bazyliki
– wszak tamże też jeżdżą samochody i powodują drgania!!!
Po szóste: jedynym sensownym rozwiązaniem problemu
w dniu dzisiejszym jest: a) dopuszczenie do ruchu na odcinku
od magistratu do ul. Podrzecznej wyłącznie samochodów osobowych, oraz b) pokrycie fatalnie
ułożonej kostki asfaltowym dywanikiem dobrej jakości na odcinku od ul. Mostowej do ul. Podrzecznej oraz – co jest równie
ważne – na odcinku między ul.
Podrzeczną a Starym Rynkiem,
czyli przed fasadą bazyliki!!! Ten
zabieg przynajmniej spowoduje minimalizację drgań wywoływanych przez przejeżdżające
pojazdy! c) i również: porządne
przełożenie kostki brukowej (szlifowanej !) na Starym Rynku między bazyliką i południową pierzeją – tam też jeżdżą samochody...
Należy podkreślić, że planowany zakaz wszelkiego ruchu
na przedmiotowym odcinku jest
rozwiązaniem najbardziej prymitywnym i kompletnie nieprzemyślanym oraz wyjątkowo
uciążliwym dla mieszkańców.
Jakoś Pan Rożej nie zadbał swojego czasu o porządne wykonanie kostkowej nawierzchni – to
teraz należy pokryć ją asfaltem
i nie ma co żałować źle położonej
w tym miejscu, pseudo-zabytkowej kostki!
Reasumując obecne rozwiązanie tego poważnego problemu ciśnie się na usta znamienne hasło
z czasów Rewolucji Francuskiej:

Zakazuje się zakazywać ! 

WOJCIECH
WALIGÓRSKI
wojciech.waligorski@lowiczanin.info

Zgadzam się z wieloma obserwacjami, zawartymi w publikowanym obok tekście Michała Grzejszczaka. Nie zgadzam się
z jego podstawową konkluzją, jakoby zamknięcie dla ruchu samochodowego przejazdu między ratuszem a katedrą było konieczne.
Zgadzam się, że staliśmy się
wygodni, że większość z nas chce,
jeśli może, podjechać samochodem po zakupy jak najbliżej sklepu. I z tym, że to wcale nie jest konieczne, że lepiej byłoby rowerem.
I z tym, że ten problem będzie narastać. I z tym, że nie istnieje u
nas jakakolwiek edukacja lokalna
w zakresie komunikacji.
Zgadzam się też ze zdaniem
Michała Grzejszczaka, iż ochrona lokalnych zabytków to nasz
moralny obowiązek, także wobec
minionych pokoleń, że leży ona
w naszym wspólnym interesie i że
katedra jest z tych zabytków najcenniejszym.
Ale nie zgadzam się z podstawową tezą autora, jakoby należało wyeliminować ruch ze wspomnianego odcinka ulicy niejako
profilaktycznie, nie czekając na
wyjaśnienia, co tak naprawdę jest
przyczyną pękania tynków w bazylice. Michał Grzejszczak ilustruje swą wypowiedź przykładem właściciela sadu, który, nie
doczekawszy się owoców, przede
wszystkim, przed następnym sezonem ogrodzi sad, by wyeli-

minować możliwość kradzieży,
a dopiero potem, gdy to nie da
efektów, będzie się zastanawiał co
robić dalej. To porównanie nie jest
jednak adekwatne do sytuacji wokół katedry, bowiem, pozostając
w świecie tej przenośni, w naszym
przypadku sad jest wspólny. Sadownik nie gospodaruje na swoim, przejście między drzewami

Cały Łowicz można
zacząć traktować
jak skansen – tylko
czy w skansenie
da się żyć?
jest sąsiadom żywotnie potrzebne
i muszą oni między sobą, może
i siadając przy piwie pod GS-em,
ustalić jak z terenu korzystać, by
i drzewa ocalały, i owoce były,
i do sąsiedniej wsi dało się tędy na
skróty dojść.
Tego właśnie przede wszystkim
dotyczył mój komentarz. Podtrzymuję przekonanie, że nie jest dla
mnie wiarygodna teza o tym, jakoby to drgania od samochodów
szkodziły katedrze – bo pochodzi
od strony zainteresowanej takim
a nie innym werdyktem – a tak
nie postępuje się przy żadnych ekspertyzach. Ale to jest drugorzędne. Podstawowym problemem jest
to, że komisja wyrokująca o zamknięciu ruchu w ogóle nie rozpatrywała możliwości rozwiązań

kompromisowych. A więc takich,
które zminimalizują drgania,
a jednocześnie nadal pozostawią
możliwość przejazdu. Bo jak bardzo jest on potrzebny, przekonamy się – o ile decyzja nie zostanie
zmieniona – za kilka tygodni, gdy
wszystkie pojazdy jadące od strony dworca ulicą 3 Maja w stronę targowiska, Nowego Rynku,
osiedli Dąbrowskiego i Bratkowice, będą musiały skierować się
w ul. 11 Listopada i na rondo.
Ulica Starorzecze tym kierowcom
nie daje nic, bo objazd nią jest dla
nich zbyt skomplikowany.
Można było dyskutować o realnym spowolnieniu ruchu przez
progi zwalniające, o pokryciu
kostki asfaltem, o czym pisze obok
Krzysztof J. Guzek, o pozostawieniu możliwości przejazdu tylko
w godzinach szczytu – ale nawet
nie rozpatrywano na posiedzeniu
komisji żadnej z tych możliwości.
We wspólnym sadzie ktoś poczuł
się ważniejszy, stwierdził, że wybuduje płot – i już. Nie tak to powinno wyglądać.
Konsekwencje złej decyzji
mogą sięgać dalej, niż kolejnych
korków w centrum. To może być
precedens, bo jeśli zamykać tu,
to dlaczego nie przed katedrą
i na południe od niej, dlaczego
nie przy muzeum, dlaczego nie
zamknąć Al. Sienkiewicza przy
klasztorze bernardynek, którego
narożnik niemal wchodzi na krawężnik? A dlaczego nie chronić
w ten sposób zabytkowych kamieniczek przy Nowym Rynku? Cały
Łowicz można zacząć traktować
jak skansen – tylko czy w skansenie da się żyć? 
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RZUT OKIEM | SPOTKALI SIĘ PRZED ŚWIĘTAMI

Łowicz | ŁSM

Mieszkanie do sprzedaży w negocjacjach
Mieszkanie z prawem odrębnej własności
od kilku tygodni próbuje sprzedać Łowicka
Spółdzielnia Mieszkaniowa. Zorganizowane
były dwa przetargi, ale nie znalazł się żaden
chętny na jego kupno. Dlatego też zarząd
spółdzielni postanowił spróbować sprzedaż
mieszkanie w tzw. negocjacjach.
Mieszkanie znajduje się
na osiedlu M. Konopnickiej
w Łowiczu, w bloku nr 7 m. 28.
Powierzchnia użytkowa lokalu
wynosi 48,19 m2, znajduje się
na III piętrze. Mieszkanie składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienką z WC. Okna
w mieszkaniu są jeszcze starego

typu – drewniane i kwalifikują
się do wymiany lub naprawy.
Cena lokalu ustalona została do
przetargów na podstawie operatu szacunkowego. Biegły wycenił je kilka miesięcy temu na
około 144 tys. zł. Teraz cena ta
jest do negocjacji. Osoby zainteresowana powinny złożyć

ofertę w formie pisemnej. Bliższe informacje można uzyskać
w biurze Łowickiej Spółdzielni
Mieszkaniowej w pokoju nr 12
lub telefonicznie pod numerem:
(46) 837-65-10 wewnętrzny
15. Przed złożeniem oferty można zapoznać się ze stanem mieszkania – obejrzeć
je – po umówieniu terminu w
spółdzielni. – Mieszkanie trafiło do negocjacji, więc jest szansa na kupienie go trochę taniej
niż wycena. Można na przykład
próbować negocjować obniżenie ceny o wartość wymiany
okien na plastikowe – dowiedzieliśmy się w biurze spółdzielni. 
mak
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Projekt „Nowe kwalifikacje - Twoją szansą” jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

„CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA”
”

NOWE KWALIFIKACJE - TWOJĄ SZANSĄ”

Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kiernozi

zawiadamia, że zakończył zaplanowaną na 2010 rok realizację
projektu ”Nowe kwalifikacje – Twoją szansą”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt nawiązuje do założeń Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
Priorytet VII Działanie 7.1. Beneficjentami (odbiorcami) projektu
są osoby zagrożone wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Kiernozia.

Gmina Kiernozia
Realizator Projektu

Instytucja Pośrednicząca 2 stopnia

Ogłoszenie współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
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Łowicz | Spis powszechny

Rachmistrzowie wybrani
15 rachmistrzów będzie
dokonywało spisu
powszechnego ludności
i mieszkań na terenie
Łowicza. Osoby te zostały
już wybrane. Do 20 grudnia
Urząd Miejski przyjmował
zgłoszenia od osób
zainteresowanych pracą,
po szkoleniach i egzaminie
rozpoczną ją 8 kwietnia,
zakończą zaś 30 czerwca.

Członkowie Zespołu Pieśni i Tańca Sanniki, nowo przyjęta młodzież i rodzice występujących spotkali się
przed świętami Bożego Narodzenia w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sannikach. Zespół wystawił fragment
inscenizacji Wesela Sannickiego oraz zaśpiewał pastorałki i kolędy. Później podzielono się opłatkiem i nastąpił
poczęstunek, młodzież przyniosła bowiem świąteczne potrawy, które ustawiono na stołach. tb
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Spis powszechny to kolejne
przedsięwzięcie, do realizacji
którego zatrudnieni zostają rachmistrzowie przez Główny Urząd
Statystyczny. Przypomnijmy że
w czasie tegorocznych wakacji
został przeprowadzony spis rolny. Do ratusza zgłosiło się 37
osób zainteresowanych udziałem w spisie. Wielu przyciągnęła możliwość zarobienia w dość
krótkim czasie znacznej kwoty pieniędzy. Czy udział w tym
spisie będzie tak samo intratnym zajęciem jak udział w spisie rolnym, gdzie rachmistrzowie zarobili nawet do 5 tys. zł,
trudno powiedzieć, bo GUS nie
chce udostępnić informacji dotyczących stawek.

Wiadomo jednak, ze pieniędzy jest znacznie mniej niż
przy spisie rolnym. Nieoficjalnie mówi się, że za każdą spisaną osobę rachmistrz zarobi 3 zł.
Wiele osób zrezygnuje z pośrednictwa rachmistrza, ponieważ
GUS udostępni możliwość dokonania spisu za pośrednictwem
specjalnej strony internetowej.
W Łowiczu z tej możliwości
może skorzystać wiele osób.
Ocenia się, że na jednego rachmistrza może więc przypadać
około tysiąca osób.
Lidia Wideńska z Wydziału
Spraw Obywatelskich w łowickim ratuszu powiedziała nam, że
spis powszechny będzie odbywał się na podobnych zasadach
jak rolny. Do naszych drzwi zapukają rachmistrzowie wyposażeni w elektroniczne urządzenie
typu hand-held (podobne do telefony dotykowego), do którego
rachmistrz naniesie dane z przeprowadzane wywiadu. Dane powędrują od razu na serwer GUS
za pomocą łącza telefonii komórkowej. Nie będzie więc wypełniania papierowych arkuszy.
Zanim rachmistrzowie przystąpią do pracy, będą musieli wziąć w styczniu udział
w czterodniowym kursie z ob-

sługi urządzenia którym będą się
posługiwać, jak i np. zachowania
tajemnicy spisowej. Kurs zostanie zakończony egzaminem.
Od 1 do 13 marca przeprowadzą
na swoim terenie obchód przedspisowy, zapoznając się m.in.
z topografią terenu, na którym
będą pracować, lokalizacją ulic,
budynków.
W połowie kwietnia przeprowadzą na swoim terenie spis
osób bezdomnych.
Co ciekawe, spis będzie wykonywany, zgodnie ze stanem
ludności na 31 marca. Dlatego,
by wszystko się zgadzało, członkowie rodzin osób, które zmarły
po tej dacie będą musieli podać
o nich dane do spisu tak, jakby
żyły. Jednocześnie nie będą spisywane dzieci urodzone po tym
terminie.
Wideńska nie ukrywa, że
przy wyborze rachmistrzów
kierowano się m.in. znajomością obsługi komputera, mile
widziane były też osoby, które uczestniczyły w spisie rolnym i posługiwały się terminalem hand-held. Jak zaznaczyła,
spośród 37 zgłoszonych osób,
wiele zrezygnowało nie przychodząc na rozmowę kwalifikacyjną 22 grudnia. 
tb

RZUT OKIEM | NAJPIERW PO WODZIE, POTEM PO LODZIE
W Wigilię, wezbrane po
kilkudniowym ociepleniu wody
rzeki Zwierzyniec, zalały tunel
na ul. Arkadyjskiej w Łowiczu
i w kierunku na Zielkowice.
Nie jest to nic nowego. Jednak już
w Boże Narodzenie temperatura
spadła i mimo że wody w rzece
opadły, we wnętrzu tunelu zostały
zwałowiska rozjeżdżonego kołami
samochodowymi lodu, co było
dość uciążliwe. Na zdjęciu lód
w tunelu, prowadzącym na drogę
w kierunku na Zielkowic. tb
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Punkt zapalny
Droga Łowicz-Łódź | Prace projektowe

Długa ma
być ślepa

Rozpoczęły się uzgodnienia projektowe do
planowanej za kilka lat przebudowy drogi
krajowej nr 14 pomiędzy Łowiczem a Łodzią.
Droga ma być bezpieczniejsza i... węższa niż
jest teraz. Zlikwidowana ma też być część
zjazdów, np. ma nie być na „czternastkę”
wyjazdu z ulicy Długiej w Łowiczu. Ma być
natomiast więcej ścieżek pieszo-rowerowych.
MARCIN
KUCHARSKI
marcin.kucharski@lowiczanin.info

– Uzgodnienia poprzedzają stworzenie projektu budowlanego remontu. Samych robót należy spodziewać się nie
wcześniej niż po 2012 roku.
Przystępowanie do projektowania rozbudowy z tak dużym
wyprzedzeniem nie jest niczym
nadzwyczajnym – przekonuje rzecznik prasowy łódzkiego
oddziału Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad,
Maciej Zalewski.
– Droga ta wymaga unowocześnienia, szczególnie jeśli
chodzi o aspekty bezpieczeństwa.
Konkretnego terminu rozpoczęcia robót przy przebudowie
drogi krajowej numer 14 jeszcze nie ma i nikt teraz nie jest
w stanie go określić. W łódzkiej
GDDKiA dowiedzieliśmy się
tylko tyle, że przebudowa jest
planowana „po Euro”, czyli po
2012 roku. Równie dobrze przebudowa może się rozpocząć
w 2015 r. Samorządy już teraz
jednak prowadzą uzgodnienia
projektowe. Jest to ważny moREKLAMA

ment, bowiem już teraz kształtowane są przyszłe rozwiązania
komunikacyjne. Uzgodnienia
w imieniu GDDKiA prowadzi
poznańska firma projektowa.
W Łowiczu przebudowa ma
rozpocząć się od skrzyżowania
z ulicą Poznańską. Wiadomo na
pewno, że sygnalizacja świetlna
na tym skrzyżowaniu zostanie.
Ponadto od okolic tego skrzyżowania planowana jest budowa
chodnika, który będzie dochodził do ulicy Blich. Skrzyżowanie z tą ulica zostanie przebudowane. Ma powstać prawoskręt
– zjazd w nieutwardzoną część
ulicy Blich, ponadto wydzielone mają być przejścia dla pieszych, których obecnie nie ma,
oraz wysepki rozdzielające
pasy ruchu w pobliżu przejść.
Powstaną również dwie zatoki parkingowe – jedna niedaleko Polmoblichu, a druga –
za skrzyżowaniem z ulicą Blich,
w pobliżu miejsca, gdzie obecnie znajdują się duże banery reklamowe. Do miejsc tych będą
doprowadzone chodniki.
Na całej długości droga będzie węższa niż jest obecnie – mniej więcej o istniejące obecnie asfaltowe pobocza.
Z uzgodnień wynika, że pobocza te będą utwardzone żuż-

Ulica Długa w Łowiczu. Po przebudowie „czternastki” nie będzie już na nią wjazdu.

lem – nie będą asfaltowe. –
Teraz na szosie jest od Blichu
do mostu szeroko i zmieściłyby się na dobrą sprawę obok
siebie 4 samochody. Według
analiz GDDKiA to zachęca
kierowców do wyprzedzania
i niebezpiecznie szybkiej jazdy.
Te wszystkie wysepki i zwężenia mają powodować, że kierowcy nie będą wyprzedzać
– powiedział nam naczelnik
Wydziału Inwestycji i Remontów łowickiego Urzędu Miejskiego, Grzegorz Pełka.
Projekt ponadto przewiduje „pozbycie się” z drogi rowerzystów i pieszych. Ma bowiem powstać od ulicy Blich
– po stronie miasta – do mostu
na Bzurze oddzielony od drogi
barierkami ciąg pieszo-rowerowy. Ma być poprowadzony
do istniejącego chodnika, który poprowadzony jest od strony skrzyżowania „czternastki”

z ul. Łęczycką do skrzyżowania z uli. Świętojańską. Droga ta na całym odcinku w Łowiczu ma zostać oświetlona.
Lampy mają być tak ustawione, żeby oświetlały również
ciąg pieszo-rowerowy.

Te wszystkie wysepki
i zwężenia mają
powodować, że
kierowcy nie będą
wyprzedzać.
Przebudowane ma również
zostać skrzyżowanie drogi krajowej (na tym odcinku jest to ul.
Podgrodzie) z ulicą Świętojańską. Mają tam powstać przej-

ścia dla pieszych z wysepkami,
a kilkanaście metrów wcześniej
wybudowany zostanie zjazd
w prawo – w nieistniejącą ulicę, która ma kierować w stronę
osiedla Górki.
– Mamy natomiast problem
z ulicą Długą. Drogowcy chcą
nam ja zamknąć. Byłaby ślepa
– bez wyjazdu na czternastkę.
My, jako miasto, nie zgadzamy
się na to, ale może okazać się,
że GDDKiA postawi na swoim – powiedział nam uczestniczący w uzgodnieniach projektowych naczelnik Pełka.
Drogowcy uważają bowiem, że
ze względów bezpieczeństwa
nie jest możliwe umiejscowienie w pobliżu siebie dwóch dużych skrzyżowań: z ulicą Świętojańską oraz właśnie z ulicą
Długą.
Skrzyżowanie z ulicą Łęczycką będzie wyglądało podobnie
jak obecnie. Jadąc dalej, napo-

tkamy m.in. na wydzielony lewoskręt w osiedle Bratkowice
– w stronę Centrum Tuszewska
z Intermarché. Zlikwidowane
zostaną wszystkie „dzikie” zjazdy z czternastki w okolicach
garaży na osiedlu Bratkowice.
Zlikwidowany ma też zostać istniejący zjazd z kostki betonowej
w stronę Jastrzębi (kilkadziesiąt metrów przed stacją paliw).
W okolicach ronda nie będzie
większych zmian.
Dalej – na ulicy Łódzkiej „obcięte” mają zostać asfaltowe pobocza (droga ma być węższa),
ale mają na wygospodarowanym
w ten sposób terenie powstać
dwustronne ciągi pieszo-rowerowe aż do ulicy Makowiska za
ogrodami działkowymi. Ścieżka
pieszo-rowerowa ma być poprowadzona aż do Domaniewic –
z tym że na tym odcinku po jednej stronie – po tej, gdzie jest już
chodnik w Jamnie. 
mak
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Krępa | Wąski wiadukt kolejowy zmorą dla kierowców

Wlecze się sprawa przebudowy
Do dzisiaj nie zapadła ostateczna decyzja w sprawie
terminu przebudowy wiaduktu drogowego w Krępie
w gminie Domaniewice – nad drogą krajową nr 14
z Łowicza w stronę Łodzi. Według zapewnień
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
w Łodzi wiadukt ma być przebudowany – poszerzony,
ale ciągle nie wiadomo kiedy.
Tymczasem samochody jadące od Łowicza w stronę Łodzi stoją w coraz dłuższych korkach. – W godzinach szczytu
stanie przed wiaduktem 10 minut to na dzisiaj standard, chyba
że kierowca jadący w przeciwnym kierunku łaskawie przepuści kilka samochodów – powiedział nam jeden z kierowców.
Ponadto niejeden raz doszło
w sąsiedztwie wiaduktu w Krępie do wypadków oraz kolizji.
Ostatnia kolizja dwóch samochodów ciężarowych TIR miała
miejsce w nocy 15 grudnia około godziny 22.30. W tył TIR-a,
który zatrzymał się przed wiaduktem, żeby przepuścić samochody jadące od strony Łodzi, uderzył inny TIR. Obydwa
samochody zostały poważnie
uszkodzone, szczególnie kabina samochodu, który nie zdążył
zatrzymać się przed poprzednim pojazdem.
W tym momencie jednak ani
PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A., ani też łódzki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nie są w stanie
jednoznacznie określić, kiedy
ten remont ma nastąpić. Może

on odbyć się w dwóch różnych
terminach.
Termin pierwszy: podczas
generalnego remontu torowiska, które ma potrwać do sierpnia przyszłego roku. Drugi
z możliwych terminów jest bardziej odległy i dokładnie nie
jest jeszcze określony w czasie.
Chodzi o planowaną generalną modernizację drogi krajowej
nr 14 od Łowicza do Strykowa, która wstępnie planowana
jest na lata 2014-2015. Maciej
Zalewski z łódzkiego oddziału
GDDKiA terminu przebudowy
nie znał.
Planowanymi remontami zainteresowały się również kolejowe związki zawodowe. Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ
„Solidarność” zwróciła się do
ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka z prośbą o
przyspieszenie
przebudowy
wiaduktu w Krępie. – Remont
linii kolejowej nr 15 jest doskonałym terminem na skoordynowanie działań PKP PLK SA
i Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad w Łodzi na wykonanie tego zadania
– pisał do ministerstwa zastępca

Wiadukt w Krępie ma zostać przebudowany, ale nie wiadomo kiedy.

przewodniczącego Rady Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ
„Solidarność” Wiesław Pełka.
Według niego wykonanie wiaduktu w tym terminie byłoby
ekonomicznie zasadne. – Najlepiej jest zrobić wiadukt w jed-

RZUT OKIEM | KIEROWCY PARKUJĄ NAWET NA PASACH
Okres przedświąteczny
i przednoworoczny sprzyjał
pośpiechowi, co często
skutkowało nieprawidłowym
zachowaniem się niektórych
kierowców. Przypadek, który
uwieczniliśmy na fotografii,
świadczy jednak nie tylko
o pośpiechu, ale także o zwykłym
lenistwie. Właścicielka tak się
śpieszyła i dodatkowo twierdziła,
że stanęła tu tylko na chwilę, że
zaparkowała pojazd wprost na
przejściu dla pieszych,
w okolicach łowickiego Nowego
Rynku. td

REKLAMA

nym czasie z remontem torów.
Uniknie się tym samym dodatkowych kosztów związanych na
przykład z zamknięciami torów
– powiedział nam Pełka.
Na swoje pismo otrzymał odpowiedź z Departamentu In-

westycji Kolejowych Ministerstwa Infrastruktury, że PKP
PLK SA i GDDKiA prowadzą
korespondencję w tej sprawie
od 2009 roku. Po określeniu
szczegółowego harmonogramu
robót budowlanych i zamknięć

torowych ma być określony najlepszy termin realizacji projektu GDDKiA. – Będziemy przypominać i wysyłać pisma w tej
sprawie, żeby nie zapomniano
o tym wiadukcie – powiedział
nam Pełka. 
mak

Łowicz | Prokuratura Rejonowa

Śledztwo umorzone wobec
śmierci sprawcy
– Bezpośrednią przyczyną
wypadku było zjechanie samochodu osobowego marki Opel
Astra na pas ruchu samochodu ciężarowego marki Scania, którego kierowca nie miał
możliwości uniknięcia zdarzenia mimo manewru obronnego
– intensywnego hamowania –
powiedział nam prokurator rejonowy Marek Kryszkiewicz.
Śledztwo prokuratorskie w spra-

wie wypadku, do którego doszło 20 sierpnia na drodze krajowej nr 14 w okolicach Krępy
w gminie Domaniewice, zostało umorzone z powodu śmierci
kierowcy opla.
Do zdarzenia doszło około
godziny 4.30 rano na prostym
odcinku drogi. Z niewiadomych przyczyn kierujący oplem
28-letni Radosław K. z Łaguszewa w gminie Kocierzew Po-

łudniowy, jadąc w stronę Łowicza, zjechał na pas ruchu,
po którym jechała w przeciwnym kierunku ciężarowa scania.
Doszło do czołowego zderzenia
pojazdów. Pasażerem opla był
62-letni ojciec kierowcy, Józef K. W wyniku zderzenia doznał obrażeń ciała, ale przeżył
wypadek. Kierowca ciężarowej
scanii był trzeźwy, podobnie jak
kierowca opla.
mak
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Aktualności
SPOZA KADRU

KRZYSZTOF MIKLAS

Sylwestrowo i Noworocznie
Dokładnie tydzień po Nocy
Wigilijnej świat wita nadejście
Nowego Roku i tak jest od stuleci. A nawet tysiącleci, bo obowiązujący podział roku na miesiące, tygodnie i dni powstał „na
zlecenie” Juliusza Cezara 45 lat
przed narodzeniem Chrystusa,
a wedle obowiązującego wówczas w starożytnym Cesarstwie
liczenia – w roku 708 od założenia Rzymu. Po wiekach cesarskie niedoskonałości wyprostował papież Grzegorz XIII
(założył także sławny rzymski Uniwersytet Gregoriański)
i stąd nazwy kalendarzy: „Juliański” i „Gregoriański”. Tym
pierwszym do dziś posługują się
kościoły wschodnie, więc Boże
Narodzenie w kościele prawosławnym wypadnie dopiero
7 stycznia. Ale wcześniej wszyscy na świecie powitamy nadejście Nowego Roku.
Zwykle czeka się na tę chwilę z wielką nadzieją i radością,
choć z wiekiem, gdy oprócz lat
przybywa sarkazmu, ludzie
mówią przekornie: – A z czego
tu się cieszyć, skoro znów jesteśmy o rok starsi? Bywało w historii i tak, że na nadejście Nowego Roku czekano z wielkimi
obawami, bo różnego autoramentu przepowiednie wróżyły szereg nieszczęść z końcem
świata włącznie.
Chyba z największym lękiem
oczekiwano w Europie nadejścia roku tysięcznego, bo z przepowiedni Sybilli, pochodzącej
z VIII wieku p.n.e., wyciągano wnioski, że wtedy to właśnie ma nastąpić koniec świata.

A gdy obawy okazały się bezpodstawne, panujący wówczas
papież Sylwester II (Sylwester I
zmarł 31 grudnia 335 r. – stąd
ostatni dzień roku poświęcony jest Jego imieniu) udzielił po
raz pierwszy błogosławieństwa
„Urbi et orbi” czyli „Miastu
i Światu”. Sylwestrowi II,
pierwszemu papieżowi – Francuzowi i my mamy wiele do zawdzięczenia, bo to On właśnie
w roku 999 kanonizował św.
Wojciecha, a rok później ustanowił pierwszą polską archidiecezję – w Gnieźnie.
Minęło kolejne tysiąc lat
i niektórzy, znów powołując się
na przepowiednie, obawiali się
jakichś nadzwyczajnych wydarzeń na Ziemi, które dzięki Bogu nie nastąpiły i miejmy
nadzieję – rychło nie nastąpią,
choć we Wszechświecie wszystko jest możliwe. Niezależnie
jednak od wszelkich obaw zabawy sylwestrowe są coraz bardziej huczne.
Z nadejściem Nowego Roku
wiązały się też różne zwyczaje,
na przykład domowe wypiekanie pieczywa z myślą oczywiście
o tym, by w kolejnym roku na
stole go nie zabrakło. Z taką to
właśnie tradycją spotkałem się
też w Bawarii, gdzie kilka razy
witałem Nowy Rok, co wiązało się z komentowanie narciarskiego Turnieju Czterech
Skoczni, a gospodarze w Garmisch-Partenkirchen zapraszali rankiem na świeżo upieczone
precle. Na ciekawy pomysł dokładnie dziesięć lat temu, gdy
ów Turniej wygrywał Adam

Małysz, wpadł kończący sportową karierę skoczek niemiecki, Dieter Thoma. Na skoczni
w Ga-Pa, właśnie w noc sylwestrową, postanowił oddać swój
ostatni skok, który był „skokiem
w nowe tysiąclecie”. Thoma wystartował bowiem kilka sekund
przed wybiciem północy, podczas której szybował w powietrzu, a wylądował po kolejnych
kilku sekundach lotu czyli już
w XXI wieku.
Zdecydowana większość spośród nas powita jednak kolejny,
już 2011 rok, tradycyjnie: na
domowych, prywatnych przyjęciach, balach i zabawach,
a w większych miastach także na koncertach na świeżym
powietrzu, na które moda (jak
chyba wszystkie mody) przyszła
jakiś czas temu z Zachodu.
W Łowiczu, Głownie czy
Strykowie, a i w mniejszych
miejscowościach, jak zawsze
jest wiele „balowych” propozycji, zwykle z bogato zastawionymi stołami i grającymi do
tańca orkiestrami. I nie jest już
tak siermiężnie, jak to jeszcze
w mojej młodości bywało na
wiejskich zabawach. Co ciekawe, najbardziej eleganckie bale
organizowane są często poza
miastami. Choćby w nieborowskiej „Białej Damie” czy pobliskim „Rozdrożu”, bo choć sam
Pałac Radziwiłłów jako obiekt
muzealny balom od dawna nie
służy, to namiastkę pałacowej
atmosfery można mieć vis a vis
czyli w „Białej Damie” właśnie.
Z widokiem na oświetlony Pałac włącznie. n

Wyróżnienie odbierają członkowie koła od Katarzyny Tyczki z Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Łowicz | Gimnazjum nr 2

Wyróżnienie dla
szkolnego koła PTTK
Dobiegła końca VIII edycja ogólnopolskiego konkursu
Najlepszy Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny, w którym SK PTTK „Pelikaniątka”
z Gimnazjum nr 2 w Łowiczu po raz drugi został laureatem szczebla wojewódzkiego,
a na szczeblu centralnym otrzymał wyróżnienie. Podsumowanie konkursu odbyło się
14 grudnia w siedzibie
ZG PTTK w Warszawie.

Organizatorami konkursu są:
MEN, PTTK i Redakcja „Poznaj swój kraj” przy współudziale m.in. kuratorów oświaty. Jego głównym celem jest
popularyzacja uprawiania turystyki krajoznawczej i kwalifikowanej jako zadania wychowawczego, edukacyjnego
i zdrowotnego oraz wyłanianie
i nagradzanie najaktywniejszych turystycznie grup. Konkurs ma charakter wieloszcze-

REKLAMA

Ogrodzenia

 betonowe  stalowe  bramy  balustrady
 siatka  słupki  podmurówki  napędy do bram

TRANSPORT / MONTAŻ / HANDEL / SERWIS
www.betomet.pl

tel. 46/838-88-71, 508-382-120

(prawa oficyna pałacu)

organizujemy
imprezy okolicznościowe
chrzciny, komunie i inne
we własnym lokalu lub u Klienta
tel. 669-300-133, 784-338-179
barbara.kubinska@op.pl

blowy (powiatowy, wojewódzki
i centralny), a ocenie podlega
działalność klubu w minionym
roku szkolnym na podstawie
materiałów dokumentujących
te osiągnięcia. Spośród 26 zgłoszonych kół, klubów z całej Polski jury nagrodziło 11 w 3 kategoriach wiekowych: szkoły
podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. W każdej
kategorii przyznawano Grand
Prix i wyróżnienia. 
td
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Łowicz | Jak będzie wyglądała ostatnia noc w roku

Sylwestrowe szaleństwo
Wielkimi krokami zbliża się koniec roku, a w wraz z nim szaleństwo sylwestrowej
nocy. Jak co roku właściciele lokali przygotowują na ten dzień mnóstwo atrakcji,
a my przedstawiamy niektóre proponowane przez nich oferty.
ANETA
MARAT
aneta.marat@lowiczanin.info

Ekskluzywnie
w ostatnią noc
Na bal sylwestrowy można wybrać się do Hotelu 500
w Strykowie. Koszt imprezy wynosi tam 750 zł od pary,
z noclegiem i śniadaniem, lub
bez śniadania – 600 zł. Hotel
zapewnia cztery dania ciepłe,
zimne przekąski, bufet koktajlowy. Organizator oferuje także alkohole i napoje bez ograniczeń. Przewodzić imprezą
będzie DJ. O północy przewidziany jest pokaz fajerwerków,
który rozświetli całe niebo nad
miastem.
Moc atrakcji czeka na tych,
którzy wybiorą się na bal sylwestrowy do Zajazdu Rozdroże w Nieborowie. Planowane
są tam dwie imprezy. Pierwsza z nich odbędzie się w sali
weselnej na górze, druga natomiast w pubie na dole. Ci, którzy chcą szaleć na górze muszą zapłacić 450 zł od pary.
Impreza sylwestrowa w pubie
ma kosztować 300 zł od pary,
a gości ma zabawiać DJ. Gościom na sali bankietowej grać
będzie zespół Fokus Bis. Organizatorzy oferują chętnym
okrągłe stoliki 10- i 12-osobowe. W ofercie przewidziane są
również cztery danie ciepłe,
pół litra alkoholu na parę, pieczony prosiak. Poza tym jeśli
nie będzie żadnych przeszkód,
planowe jest ognisko na ze-

wnątrz. Istniała będzie możliwość wzięcia udziału w loterii
fantowej, w której do wygrania
są niespodzianki. Nowy Rok
zostanie przywitany pokazem
sztucznych ogni i szampanem.
Dwa sylwestry organizuje restauracja „U Pana Tadeusza” z Domaniewic. Jeden
z nich odbędzie się w Domaniewicach, drugi natomiast
w Łyszkowicach. Koszt balu
na obu salach wynosi 420 zł
od pary. Właściciel restauracji Andrzej Gajda powiedział
nam, że na gości będą czekały
liczne atrakcje. – Wszystko, co
będziemy w stanie zapewnić
naszym gościom, by zapamiętali tę noc, będziemy czynić

Wszystko,
co będziemy
w stanie zapewnić
naszym gościom,
by zapamiętali tę noc,
będziemy czynić.
– mówił w rozmowie z nami.
Na pewno przybyli będą mogli
zjeść sześć gorących posiłków,
napić się różnego rodzaju alkoholu. W planach jest również
prosiak pieczony oraz pokaz
sztucznych ogni. Bawić gości
będzie zespół Ines w Łyszkowicach, w Domaniewicach natomiast zespół Delay.

REKLAMA

Wszystkiego co najlepsze,
spełnienia marzeń i samych sukcesów
w Nowym Roku 2011
życzą

Zarząd i Pracownicy
Banku Spółdzielczego w Zgierzu
BANK SPÓŁDZIELCZY W ZGIERZU

FILIA BANKU
UL. TARGOWA 12, STRYKÓW

POMAGAMY REALIZOWAĆ MARZENIA
Do 31 stycznia 2011r. mamy dla Państwa

ATRAKCYJNY

 z NISKIM OPROCENTOWANIEM (od 7,5%)
 BEZ PROWIZJI dla stałych Klientów
i tylko 1% dla nowych Klientów
 z dogodnym okresem spłaty.

Szczegóły na stronie www.bszgierz.pl

400 zł od pary będzie trzeba zapłacić za szaleństwa sylwestrowe w Domu Weselnym
Senator w Łowiczu. W menu
znajdzie się pięć posiłków gorących i zimne zakąski. Dom
weselny nie zapewnia żadnego alkoholu, więc goście muszą sami zaopatrzyć się w napoje wyskokowe. Przygrywać
ma zespół Antrakt.
Kilka imprez sylwestrowych
chce zorganizować Zacisze.
Łącznie ma się tam bawić około 160 osób, 80 na dużej sali
i pozostałe 80 na mniejszych.
Na sali bankietowej gościom
przygrywać będzie zespół Life
Garden, natomiast na mniejszych będzie DJ. Przybyli będą
mogli zjeść sześć posiłków gorących i oczywiście zimne zakąski. Na parę przewidziane
jest 0,7 l alkoholu. Poza tym
organizatorzy myślą o zorganizowaniu konkursów i loterii
fantowej.
Zabawę sylwestrową w Wiktopolii w Strzelcewie uświetniać będzie zespół Di Wers.
Warto zaznaczyć, że organizatorzy nie zapewniają alkoholu. Każdy musi na własną
rękę zapewnić sobie napoje
procentowe. Podczas tego wieczora sylwestrowicze będą mogli skosztować przysmaków
z grilla. Przewidziane jest także ognisko. – Myśleliśmy również o kuligu, ale panie dość
sceptycznie podeszły do tego
pomysłu i najprawdopodobniej nie odbędzie się on –
mówi organizatorka imprezy.
Początkowo planowano, że na
balu będzie bawiło się około
150 osób, ale z powodu dużego zainteresowania liczba gości zostanie być może powiększona do 200.
Ostatnią noc w roku można
spędzić także w restauracji Juroga w Głownie nad Zalewem.
Będzie można tam zjeść pięć
gorących posiłków, różne zakąski, przystawki, ciasto i owoce. Wieczór umilała będzie orkiestra, a za wszystko trzeba
zapłacić tylko 250 zł od pary.
Niektórzy zapewnią
powrót do domu
Impreza sylwestrowa organizowana będzie również w pizzerii K-2 na Nowym Rynku.

Sala bankietowa w Zajeździe Rozdroże jest już przygotowana na sylwestrowe szaleństwa.

W restauracji bawić się ma
około 70 osób. Prowadzeniem
imprezy zajmie się DJ. Goście
zapłacą 350 zł m.in. za trzy ciepłe posiłki, zimne zakąski, 0,7
l alkoholu na parę. Na tę noc
w pizzerii mają być przygotowane dwie sale konsumpcyjne
i jedna taneczna. Po zakończonej imprezie organizator zapewnia dojazd do domu na terenie Łowicza za darmo.
Może być
trochę taniej
Dla tych, których ceny
w mieście przerażają lub nie
mają jak dotrzeć do lokalu pozostają jeszcze bale sylwestrowe organizowane na wsiach.
Są one zdecydowanie tańsze,
a zabawa jest nie gorsza niż
w restauracjach.
Noc sylwestrową można spędzić w OSP w Wiciu, gdzie na
przybyłych czeka moc atrakcji.
Oprawę muzyczną zapewnia
zespół Kris, nie zabraknie też
jadła. W ofercie jest pięć gorących posiłków, zimne zakąski, napoje, owoce, ciasta i 0,5
l alkoholu na parę. Oczywiście
w planie jest przywitanie Nowego Roku lampką szampana
i kawałkiem tortu oraz pokazem sztucznych ogni. Organizatorzy myślą o zorganizowaniu loterii fantowej,
w której do wygrania byłyby
drobne upominki. Koszt ta-

kiej imprezy to 270 złotych od
pary. Niewiele drożej będzie
w Popowie. Tam za sylwestrowe szaleństwa trzeba zapłacić
290 zł od pary. W tej cenie organizatorzy zapewniają sześć
posiłków gorących, przystawki, napoje, 0,5 l alkoholu na
parę, no i oczywiście szampana. O stworzenie niepowtarzalnej atmosfery podczas balu
będą troszczyli się strażacy
z Popowa oraz ich żony.
Za 300 zł można bawić się
w Zielkowicach. Koło gospodyń przygotowuje tam pięć dań
gorących, zimne przekąski,
ciasto, owoce i napoje. Planowany jest również stół wiejski,
przy którym będzie siedziała
„baba łowicka” ubrana w tradycyjny strój ludowy. W cenie przewidziane jest też, podobnie jak poprzednio, 0,5 l
alkoholu na parę. Gościom
przygrywał będzie zespół Antrakt.
Nieco drożej będzie w Klewkowie, gdzie sylwester kosztuje 320 zł od pary. W tej cenie
czeka na gości pięć dań, przekąski, napoje, ciasto, owoce
i 0,75 l alkoholu na parę. Imprezę przygotowywać będzie
kucharka, której pomagać będą
miejscowe panie. Gości zabawiać ma zespół Secret. Nie jest
przewidziany pokaz fajerwerków o północy, chyba że goście przyniosą petardy.

Kto będzie bawił się
na salach
Organizatorzy, z którymi
rozmawialiśmy
powiedzieli
nam, że nie ma żadnej reguły
jeśli chodzi o przedział wiekowy sylwestrowiczów. Na salach
będzie bawiła się zarówno młodzież, jak i nieco starsi. Wszyscy rozpoczną sylwestrowe
szaleństwa o godz. 20.00, a zakończą o świcie, już w nowym
2011 roku.
Bale na salach cieszą się
ogromnym powodzeniem i w
niewielu pozostały już wolne miejsca. Były takie, które
pozajmowane były już w październiku, jak np. restauracja
u Pana Tadeusza w Domaniewicach.
Impreza pod gołym
niebem
Osoby, które nie zdążą zarezerwować miejsc na sali mogą
jeszcze wybrać się na imprezę organizowaną przez miasto.
W Łowiczu na Starym Rynku
zaplanowany został sylwester
pod gwiazdami. Rozpoczęcie
planowane jest na godz. 23.00.
Zabawę poprowadzi DJ, który
będzie puszczał muzykę. O północy burmistrz złoży życzenia,
a następnie odbędzie się pokaz
sztucznych ogni.
Niestety w Głownie i w Strykowie w tym roku władze nie
zaplanowały żadnych imprez. 

Łowicz | WOŚP zaczyna grać

Pierwsze będą kwesty w szkołach
Już w przyszłym tygodniu
rozpocznie się w szkołach
na terenie Łowicza
i okolicznych gminach
finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy.
Pieniądze będą zbierać
uczniowie, którzy znaleźli się
w grupie prawie 200 wolontariuszy, jacy zgłosili się do łowickiego sztabu WOŚP, który
w tym roku, tak jak i w po-

przednich latach, prowadzi Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego.
Finał Orkiestry przypada w
tym roku na 9 stycznia. W Łowiczu w sobotę 8 stycznia zapowiedzią kwesty będzie koncert. O godz. 18.00 w Łowickim
Ośrodku Kultury zagra Trio
Łódzko-Chojnowskie,
które
wykonuje piosenki z repertuaru
Jacka Kaczmarskiego i Przemysława Gintrowskiego. Po koncercie o godz. 22:00 rozpocznie

się Nocny Maraton Filmowy, w
programie The Doors - historia
nieopowiedziana w reż. Toma
DiCillo oraz Wszystko co Kocham w reż. Jacka Borcucha.
W niedzielę zaś w godzinach
od 9:00 do 16:00 w sali Ośrodka
Sportu i Rekreacji przy ul. Jana
Pawła II odbędzie się turniej
tenisa stołowego, w ramach akcji towarzyszącej WOŚP „100
turniejów dla Jerzego”, wieczorem zaś odbędzie się mecz Łowickiej Ligi Fursalu.

Kwestujący wolontariusze
z kolorowymi puszkami w rękach i identyfikatorami orkiestry na piersiach pojawią się na
ulicach Łowicza od godz. 9.00.
W tym roku sztab orkiestry będzie się znajdował nie w siedzibie Hufca w budynku przy ul.
Mostowej 3, ale w Gimnazjum
nr 1 przy Alejach Sienkiewicza.
Tam na kwestujących będzie
czekał gorący posiłek, kanapki
i herbata. Zbiórka pieniędzy potrwa do godziny 20:00. 
tb
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Okruchy życia
WSPOMNIENIA | POZOSTANĄ W NASZEJ PAMIĘCI

Marek Warda (1958-2010)

nM
 arek

Warda
(1958-2010)

Urodził się i całe życie
spędził w Strugienicach
w gminie Zduny.
Od 1998 roku był sołtysem,
a od 2000 roku prezesem
tamtejszej Ochotniczej
Straży Pożarnej, z którą
związał się w latach 70. Był
absolwentem Technikum
Ochrony Roślin w Zduńskiej
Dąbrowie. Był rolnikiem,
hodował pomidory, ogórki
i chryzantemy. Lubił ludzi
i oni go lubili.

Był sołtysem i prezesem
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Strugienicach, gdzie mieszkał od dziecka. Tu prowadził
gospodarstwo rolne i zajmował
się uprawą pomidorów, ogórków i chryzantem. Marek Warda zmarł 23 listopada, przegrywając w ten sposób trwającą
2,5 roku walkę z chorobą.
Marek Warda urodził się
w 1958 roku. Był absolwentem
Technikum Ochrony Roślin
w Zduńskiej Dąbrowie, gdzie
poznał swoją przyszłą żonę
Annę, pochodzącą ze Zgierza.
– Był ode mnie o 3 lata starszy.
Zaczęliśmy się spotykać już
w szkole, ale ze ślubem poczekaliśmy, aż ja opuszczę szkolne mury – wspomina Anna,
która na ślubnym kobiercu stanęła obok Marka we wrześniu
1981 roku.
– To był towarzyski, rozrywkowy człowiek, dusza towarzystwa. Lubił udzielać się
społecznie. Był strażakiem,
sołtysem, a zawodowo prowadził razem ze mną gospodarstwo rolne. Kilkanaście
lat temu mieliśmy 10 krów
i 20 hektarów ziemi. W ostatnich latach zajęliśmy się jednak uprawą kwiatów i warzyw
w tunelach – pomidorów, ogórków, chryzantem – opowiada
Anna Warda.

Jako społecznika zapamiętali
go także jego koledzy i włodarze gminy, z którymi miał okazję współpracować. – Na dobre
zakolegowaliśmy się, jak przeniosłem się z Bogorii do Strugienic, choć już wcześniej znaliśmy się z imprez towarzyskich,
zabaw tanecznych czy meczów
piłkarskich pomiędzy różnymi
wsiami – opowiada jego kolega
i przewodniczący Rady Gminy
w Zdunach Zbigniew Bończak,
który, jak sam mówi, cenił go
przede wszystkim za poczucie
humoru, za to, że przy nim człowiek nigdy nie był smutny. – To
był wesoły, radosny, dowcipny,
niemalże zawsze uśmiechnięty
człowiek. To był także społecznik. Sporo można mu przypisać,
jak chociażby budowę Domu
Ludowego w Strugienicach. Ludzie go lubili, bo nie był konfliktowy. On lubił ludzi – dodaje
Bończak.
Marek Warda był sołtysem
od 1998 roku aż do śmierci.
Przyjął to stanowisko po Mirku
Milewskim, który wyprowadził
się ze Strugienic. Od początku lat 70-tych był także strażakiem w miejscowym OSP,
a od 2000 roku pełnił funkcję
jej prezesa. Dobrze Marka Wardę wspomina także wójt gminy
Zduny Jarosław Kwiatkowski.
– Sympatyczny, serdeczny czło-

Religia | Święto św. Szczepana dawniej i dziś

Coraz mniej ludzi pamięta
Drugi dzień świąt Bożego
Narodzenia jest dniem
pierwszego męczennika
kościoła katolickiego
– świętego Szczepana.
Według tradycji, w tym
dniu w wielu kościołach
rzymskokatolickich
w Polsce święcony
był owies na pamiątkę
ukamienowania Szczepana.
Trochę historii
Święty Szczepan był jednym
z siedmiu diakonów, wybranych
przez apostołów. Jego zadaniem
była posługa ubogim, głównie
wdowom. Święty Szczepan nie
ograniczał się jednak tylko do
pomocy charytatywnej, ale również głosił Ewangelię. Zginął
około 35 roku przez ukamienowanie.
Dawniej dzień św. Szczepana
był dniem bardzo wesołym, obfitującym w wiele zwyczajów.
Warto przypomnieć, że już 26
grudnia – a więc w uroczystość
św. Szczepana – kolędnicy rozpoczynali swoje wędrówki.
W dniu świętego Szczepana
panował również zwyczaj przynoszenia do kościoła owsa, który ksiądz poświęcał. Ziarnem
tym po nabożeństwie obsypywano księdza i siebie nawzajem,

a zwłaszcza dziewczęta. Miało
to zapewnić pomyślność, urodę
i bogactwo. Według motywacji
kościoła, obsypywano się zbożem na pamiątkę ukamienowania świętego.
W niektórych parafiach
– oprócz owsa – przynoszono
do kościoła także groch, który
mieszano z owsem i obsypywano nim dziewczyny. W drugim
dniu świąt gospodarze po powrocie z kościoła dawali także
poświęcony owies koniowi. Niektórzy uważali, że poświęconego owsa nie można od nikogo
pożyczać i odwrotnie. Byli też
tacy, którzy rozrzucali poświęcony owies na pola, co miało zapewnić urodzaj.
Święcili owies
Jak wygląda dziś dzień świętego Szczepana? W tym roku
święto św. Szczepana przypadło w uroczystości Świętej Rodziny i większa uwaga została
skupiona na tym drugim święcie. W wielu kościołach modlitwa o poświęcenie owsa była
odmówiona dopiero po liturgii
mszy świętej.
Proboszcz parafii św. Bartłomieja w Domaniewicach ks.
Zbigniew Łuczak powiedział
nam, że święcenie owsa należy
do tradycji, a o tradycjach pamiętają przede wszystkim ludzie starsi. – O święceniu owsa

przypominaliśmy podczas ogłoszeń w niedzielę przed świętami. Mimo to, mniej ludzi przyszło do kościoła ze zbożem
w tym roku niż w ubiegłym –
podsumowuje nasz rozmówca.
W parafii pw. N.M.P. Jasnogórskiej w Stachlewie 26 grudnia przyszło bardzo wiele osób,
by poświęcić owies. – Nawet się
zdziwiłem, że aż tak dużo osób
pamiętało o tym zwyczaju – powiedział nam proboszcz ks. Stanisław Pawlina. Inaczej było
w parafii pw. św. Trójcy w Bolimowie. Tam bardzo mało osób
przyszło do kościoła, by poświęcić owies. Na wieczornej mszy
św. nie pojawiła się żadna osoba
ze zbożem.
W kościele ojców pijarów
w Łowiczu nie ma zwyczaju
święcenia owsa. Księża powiedzieli nam, że zwyczaj ten nie
jest u nich praktykowany. Dotyczy on przede wszystkim wsi,
ponieważ to głównie rolnicy
święcą owies dla zwierząt.
W parafii Chrystusa Dobrego Pasterza święcenia odbywają się na mszach o godz. 8.00
i 10.00, ponieważ wówczas przyjeżdża najwięcej ludzi z okolicznych wiosek. Proboszcz parafii ks. Wiesław Wronka mówił
w rozmowie z nami, że wiele
osób przynosi zboże do poświęcenia, które odbywa się zaraz po
Komunii Świętej. 
am

wiek. Kontakty z nim to była
jedna wielka radość. Zawsze
się można było z nim pośmiać.
Dbał o swoje sołectwo, udzielał się na sesjach Rady Gminy
i podczas spotkań wiejskich –
mówi Kwiatkowski. – On faktycznie lubił się udzielać, lubił
zrobić coś dla swojej wsi, dla
Strugienic – dodaje jego żona.
Prywatnie lubił czytać książki, majsterkować w domu i oglądać sport w telewizji. – To była
taka złota rączka. Wszystko
umiał sam naprawić, sam zrobić
i nas też tego uczył – wspomina
jego młodszy syn, 18-letni Filip.
– Do ojca można było iść z każdym problemem i zawsze był
go w stanie rozwiązać. Bardzo
dużo czytał. Uwielbiał książki
przygodowe. Kochał także sport
– piłkę nożną, sporty zimowe,
tenis. Oglądał wszystko związane ze sportem. To był jego konik – dodaje Filip. Marek Warda
ma także jeszcze jednego syna,
28-letniego Michała, a także
5-letniego wnuka.
Marek Warda 23 listopada tego roku przegrał trwająca
2,5 roku walkę z rakiem. Jego
ciało spoczęło na cmentarzu
parafialnym w Zdunach. – Na
ostatnie pożegnanie przyszło
bardzo dużo ludzi. A to pokazuje, jak lubianą był osobą – dodaje Zbigniew Bończak. 
td

Mastki i Błędów

Spotkanie
z miłośnikami
Apaczów

Uczniowie Szkoły
Podstawowej w Mastkach
i szkoły w Błędowie
w gminie Chąśno planują
wspólne spotkanie
z przedstawicielami
ruchu przypominającego
historię i zwyczaje Indian
Apaczów. – Nawiązaliśmy
kontakt z osobami, które
znają tę kulturę, mają
odpowiednie stroje oraz
ciekawie opowiadają
historie o życiu Indian.
Apacze to zespół grup
etnicznych Indian
Ameryki Północnej,
zamieszkujący rezerwaty
w stanach Arizona, Nowy
Meksyk i Oklahoma. Ci,
którzy odwiedzą szkołę
w Mastkach, gdzie ma
być zorganizowane
spotkanie, są jednak
Polakami, którzy
interesują się życiem
Indian. Będą opowiadali
np. o legendarnym wodzu
Winnetou, który jest
chyba jednym z bardziej
znanych Apaczów, choć
tak naprawdę jest postacią
fikcyjną – bohaterem
powieści Karola
Maya i wielu filmów.
Spotkanie ma odbyć się
w pierwszych dniach
stycznia.
mak

ODESZLI OD NAS | 13.12.–24.12.2010
13 grudnia:
Jarosław Kosiacki, l.34.
Marian Zwierz, l.80; Bolesław
Mostowski, l.81, Łowicz;
Jadwiga Sowińska, l.81;
Jarosław Kosiacki, l.34, Łowicz.
14 grudnia: Zofia
Kiełczyńska, l.80.
15 grudnia: Stanisław
Augustyniak, l.70,

Bratoszewice.
17 grudnia: Ewa
Niedźwiedzka, l.52.
20 grudnia: Zofia Zwierz,
l.82.
21 grudnia: Zdzisław
Kołodziejczyk, l.58;
Aleksandra Woźniak, l.84.
24 grudnia: Jolanta
Sędecka, l.51.

Serdeczne wyrazy współczucia dla pani
ANNY KUNAT
z powodu śmierci

OJCA
składają
pracownicy NZOZ Przychodnia Lekarska
B. Morawska S.C.

Drogiemu Koledze

Jerzemu Grzelczykowi
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Mamy
składa Zarząd Powiatu Łowickiego
i pracownicy Starostwa Powiatowego
w Łowiczu

Kocierzew | Wyjazd do Łęczycy

Pełen autobus gospodyń
Gmina Rada Kobiet z gminy Kocierzew Południowy
była organizatorem wyjazdu na przedświąteczny kiermasz „Nim zabłyśnie pierwsza
gwiazdka”, który w niedzielę,
19 grudnia odbył się w Domu
Kultury w Łęczycy.
Na kiermasz pojechał cały
autokar gospodyń i twórców
ludowych z tej gminy. – Wyjazd był bardzo udany, cieREKLAMA

pło i miło zostaliśmy przyjęci
– mówi Zofia Stańczyk, przewodnicząca Gminnej Rady
Kobiet w Kocierzewie Południowym.
W Łęczycy gospodynie prezentowały potrawy wigilijne
– jak np. groch z kapustą,
pierogi z kaszą i innymi nadzieniami, barszcz czerwony
i barszcz biały, ale też wyroby
wędliniarskie i ciasta. 
mwk
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Łowicz | Rekolekcje powołaniowe

Modlą się
przez cztery dni
Od poniedziałku
27 grudnia do jutra trwają
w Wyższym Seminarium
Duchownym rekolekcje
powołaniowe dla
młodzieży męskiej szkół
ponadgimnazjalnych.
Uczestniczy w nich piętnastu
chłopców z diecezji łowickiej,
którzy w tym roku lub w następnym będą zdawali maturę.
Rekolekcje prowadzone są
pod hasłem Bogaci w młodość.
Rozpoczęły się one w poniedziałek o godz. 16.00. Wówczas
została odprawiona msza święta
i został wyświetlony film.
We wtorek młodzież brała
udział w dwóch konferencjach.
Pierwsza z nich tzw. biblijna
dotyczyła fragmentu Ewangelii
św. Mateusza, druga natomiast
zatytułowana została Młody
człowiek wobec życia. Tego
dnia odbyła się także wspólna msza święta i wieczornica
z kolędami przy Żłóbku. Na
dziś zaplanowane zostały również dwie konferencje. Podob-

nie jak wczoraj pierwsza będzie
dotyczyła fragmentu Pisma
Świętego, a następna pozycji
młodego człowieka wobec wolności. Odbędzie się również
wieczorna adoracja. W ostatnim dniu rekolekcji porządek
dnia będzie podobny jak w poprzednich. Uczestnicy wysłuchają dwóch konferencji i wezmą udział we mszy świętej.
W czasie rekolekcji młodzież
ma czas na własną modlitwę
i refleksje. Może również porozmawiać z klerykami, którzy
przebywają w seminarium.
– To, że ktoś zdecydował się
uczestniczyć w rekolekcjach nie
oznacza, że musi zostać od razu
kapłanem. Młodzi ludzie mają
wykorzystać ten czas na modlitwę, skupienie, przemyślenia –
tłumaczy rektor seminarium ks.
Sławomir Wasilewski.
Konferencje i zajęcia podczas rekolekcji prowadzą księża: Adam Domański, Zbigniew
Przerwa, Dariusz Kuźmiński,
Sławomir Wasilewki, Wojciech
Osial i siostra Anna Maria Pudełko – apostolinka ze Skierniewic. 
am

Choć pałac w Nieborowie jest zamknięty dla zwiedzających ze względu na zabiegi konserwatorskie, tak samo jak obiekty w Arkadii, to parki
pozostają cały czas otwarte. Można po nich spacerować nieodpłatnie za dnia. Mróz i śnieg sprawiają, że spacerujących po odśnieżonych w większości
ścieżkach jest niewielu, raptem kilku w ciągu dnia. Dlatego o tej porze roku jest to propozycja dla ceniących sobie ciszę i spokój. tb

Plan kolędy

ców bloków nr 1,2,3,4, na os.
Reymonta w Łowiczu.
 31 grudnia kolęda odbędzie
się tylko rano. Od godz. 9.30
księża odwiedzą parafian w Popowie.
Parafia pw. Świętego
Ducha
 29 grudnia od godz. 9.30:
Dąbkowice Dolne od nr 31
do nr 73 do końca – 3 kapłanów, od godz. 16.00: ul. Łęczycka
(pozostała
część)
– 3 kapłanów; ul. Botaniczna,
ul. Garbarska i ul. Bonifraterska (1 kapłan); ul. Norwida (1
kapłan z przerwą na mszę św.).
 Czwartek, 30 grudnia od
godz. 9.30: Jastrzębia (bez no-

wych domów przy os. Górki)
oraz domy z Pilaszkowa przy
drodze łęczyckiej (3 kapłanów);
Szczudłów (1 kapłan); od godz.
16.00: ul. Słowackiego (2 kapłanów); ul. Żabia (1 kapłan);
ul. Batalionów Chłopskich
(1 kapłan); os. Dąbrowskiego
2 (1 kapłan z przerwą na Mszę
św.).
 31 grudnia od godz. 9.30:
Ostrów (2 kapłanów).
Parafia Chrystusa
Dobrego Pasterza
 29 grudnia od godz. 9.00 –
Jamno, Grudze Nowe.
 30 grudnia od godz. 14.00
– ul. Łódzka (cała) oraz ul. Makowiska i Prymasowska.

 31 grudnia od godz. 9.00 –
Jastrzębia.
 3 stycznia od godz. 15 – ul.
Łyszkowicka, od godz. 16 – ul.
Wspólna.
 4 stycznia od godz. 15 – ul.
Chmielińskiej, Klimeckiego,
Motylińskiego, Kaźmierczaka,
Oczykowskiego, Tarczyńskiego.
 5 stycznia od godz. 15 – ul.
Powstańców.

Parafia Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
 29 grudnia od godz. 9.30 –
Chąśno II – 2 księży – od numeru 1 do 45, od godz. 18 –
Armii Krajowej 43B, 43G
– klatka pierwsza od nr 1 –
2 księży.
 30 grudnia od godz. 9.30 –
Chąśno II od nr 46 do końca –
2 księży, od godz. 18 – Armii
Krajowej 43A – 1 ksiądz.
 31 grudnia od godz. 9.30 –
Marianka – 2 księży. 

Rząd zakazuje łączenia etatu
i emerytury, w dodatku
namawia do zwalniania
starszych pracowników
z państwowych urzędów.
Wbrew wielokrotnym
deklaracjom o konieczności
aktywizacji zawodowej ludzi
starszych rząd postanowił
pozbyć się z firm i urzędów
emerytów. Jak ogłosiła
wczoraj kancelaria prezydenta,
Bronisław Komorowski
podpisał przygotowaną przez
gabinet Donalda Tuska ustawę
o finansach publicznych, która
od stycznia znacznie utrudni
łączenie pracy z emeryturą.
Nowe przepisy są bezlitosne:
osoby, które chcą przejść na
emeryturę, muszą zwolnić się
z pracy, choćby na jeden dzień,
a później ponownie zatrudnić.

Łowicz | Szkoła Podstawowa nr 1

Pomyśleli o dzieciach
z terenów popowodziowych
Tuż przed świętami
Bożego Narodzenia
uczniowie klasy IIIc
z Sp 1 w Łowiczu
przeprowadzili zbiórkę
darów dla dzieci z gminy
Słubice, która w tym
roku została zalana przez
powódź.
Jak powiedziała nam wychowawczyni Agnieszka Mielczarska, dzieci z wielkim przejęciem podeszły do akcji, którą
poprzedziły rozmowy o trage-

dii, w jakiej znalazły się rodziny
z terenów popowodziowych.
Jedna z uczennic – Magda Bryła – powiedziała nam, że przyniosła papier kolorowy i blok
techniczny dla dzieci. Uważa,
że są one biedne, bo po powodzi wiele z nich nie ma zabawek i pomoc ma sens. Inne dzieci zaś przyniosły różne zabawki,
w dużej mierze nowe. Klasie udało się też pozyskać sporą ilość pluszaków od hurtowni zabawek Sunday z Łowicza.
Wszystkie zabawki trafiły do
dzieci z gminy Słubice jeszcze
przed Bożym Narodzeniem. tb

Łowicz | Os. Dąbrowskiego

Choinka dla najmłodszych

PRZEGLĄD PRASY
Emeryci muszą odejść
z pracy

15

RZUT OKIEM | ARKADIA I NIEBORÓW CZEKAJĄ NA ODKRYCIE.

Łowicz i Głowno | Do kogo przyjdzie ksiądz

Parafia katedralna
Wizyty duszpasterskie wśród
parafian łowickiej katedry rozpoczęły się wczoraj m.in. od
Zielkowic i Czajek.
 29 grudnia od godz. 9.30
księża odwiedzą mieszkańców
Zielkowic II, a popołudniu od
godz. 16.00 mieszkańców łowickiego os. Tkaczew, w tym
bloki nr 4/6, 6,7,8,9 oraz parafian mieszkających przy ul.
Tkaczew.
 30 grudnia od 9.30 rozpocznie się kolęda w Popowie, ale
w domach znajdujących się
przy trasie oraz w części Zielkowic zwanych „Mała Warszawa”.
Tego dnia popołudniu księża
odwiedzą również mieszkań-

29 grudnia 2010

W fatalnej sytuacji znajdzie się
też ok. 60 tys. pracowników,
którzy już otrzymują emeryturę,
mimo, że nie zrezygnowali
z etatu. Do września 2011 r.,
jeśli chcą zachować do niej
prawo, muszą odejść z firmy.
Przeciw tym zmianom
protestują wspólnie związki
zawodowe i organizacje
pracodawców. Joanna KluzikRostkowska zapowiedziała
wczoraj, że jej ugrupowanie
złoży w tej sprawie wniosek do
Trybunału Konstytucyjnego.
Nie wykluczają też tego SLD
i PiS. Eksperci przekonują,
że nowe przepisy nie dadzą
planowanych przez rząd 700
mln zł rocznych oszczędności
w ZUS. Przeciwnie – przyniosą
budżetowi stratę. Emeryci
zostawią etat i albo przejdą do
szarej strefy, albo, co gorsza,
w ogóle wypadną z rynku.

To nie koniec zmian
niekorzystnych dla starszych,
aktywnych zawodowo osób.
Od 1 lutego ruszą zwolnienia
w urzędach. A w ustawie
o racjonalizacji zatrudnienia
rząd namawia wprost:
najpierw zwalniajcie starszych
pracowników. Wiek będzie
więc przesłanką do zwolnień,
mimo że takich praktyk
zakazuje Sąd Najwyższy.
Polowanie na emerytów
Rząd, który mówi o aktywizacji
osób 50+, urządza polowanie
na starsze osoby, które chcą
pracować. Rok 2011 będzie dla
nich pełen goryczy.
W styczniu wchodzi w życie
zakaz pobierania emerytury
bez zwolnienia się z pracy.
Rząd przekonuje, mimo że
sam dwa lata temu ułatwiał
łączenie emerytury i pracy:

trzeba zwalniać etaty dla
młodych i zmniejszać
wydatki ZUS. To bałamutny
argument. W nowym systemie
emerytalnym świadczenia
pochodzi ze składek i państwo
nie powinno się wtrącać, czy
ubezpieczony pracuje, czy nie.
Mitem jest też, że wyrzucanie
z pracy starszych zwalnia etaty
dla młodych. Najlepiej dla
gospodarki, gdy pracują jedni
i drudzy. (...)
Na luty rząd zaplanował
prawdziwą ofensywę przeciw
starszym osobom. W ustawie
o zwolnieniach w urzędach
bez ogródek napisał, że jako
pierwsi mają tracić etaty.
Nieważne, jak pracujesz, jak
jesteś twórczy i ile masz
energii. (...)
Bartosz Marczuk,
Dziennik Gazeta Prawna,
28 grudnia 2010

15 stycznia Zarząd Osiedla Dąbrowskiego organizuje
w Szkole Podstawowej nr 2
w Łowiczu choinkę dla dzieci, które mieszkają na osiedlu
Dąbrowskiego.
Organizatorzy zapraszają wszystkie dzieci

w wieku od roku do rozpoczęcia szkoły podstawowej.
Na ten dzień zaplanowane zostały konkursy i tańce.
Będzie również Mikołaj, który rozda najmłodszym prezenty. 
am

Nieborów | Biblioteka Publiczna

Internet w Kompinie za darmo
890 zł otrzymała Biblioteka
Publiczna w Nieborowie
za udział w programie
Akademia Orange
dla bibliotek.
Jest to kwota rocznej opłaty za korzystanie z internetu
w ramach usług Telekomunikacji Polskiej biblioteki filialnej
w Kompinie. Kwota ta jest fak-

tycznie zwrotem poniesionych
kosztów.
Program ma na celu popularyzację
wykorzystywania internetu do celów edukacyjnych. Dyrektor biblioteki
w Nieborowie Andrzej Czapnik
powiedział nam, że biblioteka
w Kompinie jest jedyną spośród
czterech na terenie gminy Nieborów, która korzysta bezpośrednio z usług TP S.A. 
tb
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Zamontowano windę
dla niepełnosprawnych

Aktualności

w Medyku. str. 25
Łowicz | Przyjęci w poczet uczniów

Najpierw ślubowanie,
potem świętowanie
Spotkanie opłatkowe, które miało miejsce 22 grudnia w I Liceum Ogólnokształcącym
im. J. Chełmońskiego rozpoczęło się od uroczystego ślubowania klas pierwszych.

Jasełka zainspirowane były tekstem piosenki. Przedszkolaki i dzieci z klasy Ic przybrały różnorodne postacie.

Łowicz | Jasełka w SP nr 2

Dzień jeden w roku
„Niebo – ziemi, niebu – ziemia. Wszyscy wszystkim ślą życzenia. Drzewa – ptakom, ptaki
– drzewom. W niebie wiatry –
płatkom śniegu” – tekst piosenki autorstwa grupy Czerwone
Gitary stały się inspiracją jasełek w SP nr 2 w Łowiczu, które
odbyły się 21 grudnia.

– Oparliśmy nasze przedstawienie właśnie na tych słowach. Czerpaliśmy inspiracje
z różnych źródeł, z internetu,
z własnych zbiorów, z książek.
To był taki świąteczny miszmasz – mówiła Ewa Pietrzak,
wychowawczyni klasy I C, która przygotowała przedstawie-

nie razem z dziećmi z oddziału
przedszkolnego.
W przedstawieniu zatytułowanym „Jasełka w żłobku” nie
zabrakło leżącego na sianku
Pana Jezusa, trzech króli, a także
ptaków, zwierząt i drzew. Wszyscy śpiewali też kolędy i świąteczne piosenki. 
td

Przedstawiciele
najmłodszych klas, którzy zostali laureatami olimpiad i konkursów,
złożyli oficjalne ślubowanie na
sztandar szkoły w imieniu swoich kolegów i koleżanek. Następnie dyrektor szkoły Elżbieta
Skoneczna wręczyła każdemu
uczniowi tarczę szkolną i złożyła gratulacje.
Po ślubowaniu uczniowie
klasy Ie wystawili łowickie jasełka, które napisał ks. Tymoteusz, czyli biskup Józef Zawitkowski. Aktorzy występowali
w tradycyjnych łowickich strojach. Przypomnieli oni tradycyjne zwyczaje bożonarodzeniowe, zaśpiewali kolędy
i zatańczyli łowickiego oberka.
W jasełkach zostały połączone tematy biblijne, historyczne
i współczesne.
Po części artystycznej życzenia świąteczne uczniom i pracownikom szkoły składali zapro-

Uczniowie, którzy wzięli udział w łowickich jasełkach. Przedstawienie
zachwyciło wszystkich przybyłych gości.

szeni goście, a wśród nich m.in.
były dyrektor I LO, a obecny
przewodniczący Rady Miejskiej
Henryk Zasępa, przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego
Marcin Kosiorek, członek zarządu powiatu Zbigniew Kuczyń-
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Woźniaków 19a, 99-300 Kutno
(przy trasie A2 Warszawa-Poznań)
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ski i biskup Józef Zawitkowski.
Wszyscy przemawiający życzyli
przede wszystkim zdrowych, pogodnych i radosnych świąt Bożego Narodzenia oraz by każdy
dzień w roku wyglądał tak jak
wigilijny wieczór. 
am
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ZSP nr 1 | Wigilia Bożego Narodzenia

Opłatek i życzenia noworoczne
Coroczna wigilia
połączona z życzeniami
noworocznymi odbyła się
22 grudnia w ZSP nr 1
w Łowiczu. Wzięła w niej
udział dyrekcja placówki,
jej nauczyciele i uczniowie.
Obok podzielenia się
opłatkiem i wspólnych
życzeń była to również
dobra okazja
do podsumowania
mijającego roku.

Pamięć o osobach biednych i ubogich była głównym motywem szkolnych jasełek w Gimnazjum nr 2
w Łowiczu 22 grudnia, o czym świadczył spektakl inspirowany utworem „Dziewczynka z zapałkami”
H. Ch. Andersena. – Historia biednej dziewczynki to takie nasze wprowadzenie w klimat świąt Bożego
Narodzenia – mówił ks. Dariusz Szeląg z parafii św. Ducha, który tego dnia opiekował się młodymi aktorami.
Dodajmy, że spektakl przygotowała katechetka Marta Borchard, która nie mogła być tego dnia obecna
z powodu choroby. Nie zabrakło życzeń i wspólnego śpiewania kolęd. td

Łowicz | Jasełka po raz drugi

– Bóg się rodzi i w naszej
szkole także chcemy to podkreślić, a zarazem podsumować
ten rok, aby po feriach przyjść
do szkoły z nową siłą – mówił
dyrektor „Mechanika” Dariusz
Żywicki,
– To nie był zły rok. Był trudny i wyjątkowy, jak zawsze, ale
na pewno nie był zły. Myślę, że
udało nam się właściwie wykorzystać nasz czas związany z nauką, choć mam przekonanie, że
mogło być lepiej – dodawał, za-

Wspólne łamanie się opłatkiem to już tradycja w szkole na Podrzecznej.

znaczając także, że szkoła w tym
roku zmieniła swoje wizualne
oblicze, m.in. za sprawą renowacji elewacji na części budynku
i remontu podłogi w sali gimnastycznej, o czym niejednokrotnie pisaliśmy na lamach NŁ.
W dalszej części szkolnej wigilii profesorzy i uczniowie za-

prezentowali w krótkim występie artystycznym najsłynniejsze
polskie kolędy, z „Jezus malusieńki” i „Lulajże, Jezuniu” na
czele. Potem Ewangelię odczytał ksiądz Dariusz Bujak z parafii katedralnej w Łowiczu, a na
koniec wszyscy podzielili się
opłatkiem. 
td

Zagrali i zaśpiewali świątecznie
Uczniowie z II LO w Łowiczu
22 grudnia po raz drugi wystawili uwspółcześnione bożonarodzeniowe jasełka. Premierowy występ odbył się 18 grudnia
podczas spotkania opłatkowego
Polskiego Związku Emerytów,

Rencistów i Inwalidów. Jasełka
zostały przygotowane pod kierunkiem Bogusława Jareckiego
i Ewy Skierskiej.
Podczas spotkania odbył się
także quiz świąteczny, w którym uczniowie pytali swoich

kolegów m.in. o zwyczaje wigilijne, imiona trzech króli czy też
o film emitowany na Polsacie
od wielu lat w święta. Po występach były tradycyjne życzenia
i poczęstunek dla pracowników
szkoły. 
am
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Wigilijne spotkanie uświetnił koncert kolęd, pastorałek i piosenek łowickich.

Bobrowniki | Jasełka i kolędy

Wigilia Krzewiny
Pastorałki, kolędy polskie oraz łowickie piosenki ludowe rozbrzmiały
w ubiegłą sobotę w filii nieborowskiego GOK w Bobrownikach.
Działający tu dziecięcy zespół ludowy Krzewina koncertem oraz jasełkami według ks.
bp. J. Zawitkowskiego zapoczątkował ostatni tydzień oczekiwań na Boże Narodzenie. Na
wspólnej wigilii, zorganizowanej już po raz czwarty, spotkał
się zespół, czyli dzieci i kapela
pod kierownictwem Jerzego Jasiaka oraz rodzice, opiekunowie
i wszyscy, którzy na co dzień
przyczyniają się do funkcjonowania Krzewiny, czyli m.in.
choreograf Katarzyna Polak
i kierownik ośrodka w Bobrownikach Dorota Skolimowska.
O tym, że nic tak nie doda
kolorytu tradycji bożonarodzeniowej jak autentyczny folk-

lor, można było przekonać się,
wysłuchując koncertu w wykonaniu dzieci. Popularne kolędy oraz oryginalne pieśni i
pastorałki śpiewane niegdyś
na terenie Księstwa Łowickiego posłużyły za wstęp do
głównej części występów, czyli jasełek. Dzieci zaprezentowały fragment „Jasełek Łowickich” napisanych przez ks.
bp. J. Zawitkowskiego. Łącząca tematy biblijne, historyczne
i współczesne opowieść o wydarzeniach z Betlejem, napisana pierwotnie dla Koderek, ale
grana od lat przez wielu innych
młodych wykonawców, czy to
w kościołach, szkołach, czy domach kultury, ciągle się jeszcze

nie opatrzyła. Sekret tkwi pewnie w tym, że pokazuje odległe
już dzisiaj łowickie zwyczaje
czy znane już tylko najstarszym
mieszkańcom wsi powiedzenia.
Tegoroczne łamanie się
opłatkiem i składanie życzeń
było dla zespołu wyjątkowo radosne. Mijający rok przyniósł
mu wiele udanych koncertów,
nowe stroje oraz nowy akordeon. – Zespół życzyłby więc
sobie kolejnego takiego roku,
jakim był obecny, żeby przybywało coraz więcej dzieci, choć
i teraz nie mamy na co narzekać, bo doszło sporo chłopców
i żeby koncerty Krzewiny nadal
się podobały – powiedziała nam
Dorota Skolimowska. 
ljs
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Łowicz, 1 marca. Wysoka woda w Malinówce zalała park na Błoniach. Przed kolejnymi podtopieniami
ma bronić park stacja pomp przerzucających wodę za wał, do Bzury. Ma powstać niedługo.

Otolice, majowa powódź. Woda bystrym nurtem przelewa się przez drogę. Tereny wokół tej szosy wyglądały
jak jedno wielkie jezioro.

12 miesięcy na zdjęciach | Nasi dziennikarze obserwowali

Zdarzyło się
w tym roku
Głowno, 31 maja. Wielka powódź ominęła nasze tereny, niemniej wysoka woda dała się we znaki. Strażacy
bronią ulicy Kilińskiego zalewanej przez wody Brzuśni.

Przedstawiamy niżej wybór kilku, najciekawszych
naszym zdaniem, fotografii reporterskich,
wykonanych przez naszych dziennikarzy
w mijającym roku 2010. W mrozie i upale,
w mieście i na wsi, zawsze z chęcią uwiecznienia
mijającej chwili. Niech te obrazy przypomną nam,
czym się w tym roku emocjonowaliśmy,
co przeżyliśmy, o czym rozmawialiśmy.

Zabostów, 5 stycznia. Ciało kierowcy bordowego Fiata Palio, ofiary tego wypadku na „dwójce”, strażacy
wyciągali przez tylne drzwi, gdyż przód był zmiażdżony.

Zabostów Mały, 28/29 maja. Samiec łosia zginął prawdopodobnie pod kołami samochodu. Wypadki
z udziałem tych potężnych zwierząt zdarzały się wcześniej w Zielkowicach i pod Nieborowem

www.lowiczanin.info

Łowicz, po 10 kwietnia. Mieszkańcy wpisują się do księgi kondolencyjnej wystawionej przed ratuszem
po tragedii smoleńskiej. Tysiące osób uczestniczyło potem we mszy odprawionej na Starym Rynku.
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Łowicz, gorący okres kampanii przed wyborami prezydenckimi. Przed wejściem do Agros Nova ulotki
zachęcające do głosowania na Jarosława Kaczyńskiego rozdają Teresa Kowalska i Marcin Kosiorek.

Łowicz. Przez całe
lato i jesień trwała
przebudowa ulicy
3 Maja. Niełatwo
dziś znaleźć firmę,
która dobrze ułoży
bruk - a na bruk uparł
się konserwator
zabytków.

Łowicz, 21 listopada. Burmistrz Krzysztof Kaliński i jego żona Alicja nie kryją radości po wygranych przez niego
zdecydowanie, już w pierwszej turze, wyborach.

Głowno, 5 grudnia. Tak cieszył się sztab PO po północy, gdy było już jasne, że Grzegorz Janeczek (trzeci z
prawej na pierwszym planie) wygrał przewagą blisko 1000 głosów drugą turę wyborów burmistrza.

20
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20-30% wiernych
przychodzi w niedzielę

Kultura

do kościoła. str. 23

Łowicz | Zaczątki kolekcji prac Chełmońskiego

Dwa rysunki za 35 tysięcy
Za 35 tysięcy złotych trafił do łowickich zbiorów muzealnych obustronny
rysunek Józefa Chełmońskiego, słynnego malarza z Boczków Chełmońskich.
– Zakupiliśmy go w listopadzie od prywatnego kolekcjonera z Poznania. Rysunek już został
włączony do naszych zbiorów i
jest udostępniony dla zwiedzających – mówi dyrektor placówki
Marzena Kozanecka-Zwierz. Są
to: „W Sudanie” (narysowany w

Paryżu w 1884 roku) oraz „Oberek” (narysowany 6 lat wcześniej, także w Paryżu). Oberek ukazuje chłopską zabawę w
wiejskiej karczmie, jest szkicem
koncepcyjno-kompozycyjnym
do obrazu namalowanego w tym
samym roku w Paryżu. Drugi z

Obrazek „W Sudanie” powstał w 1884 roku. Przedstawia scenę
batalistyczną.

obrazków przedstawia scenę batalistyczną. Jest to wstępny szkic
do rysunku, celem reprodukcji
w formie drzeworytu ilustracyjnego do paryskiego tygodnika Le Monde Illustre, opublikowanego 22 listopada 1884 roku.
Ukazuje on ostrzeliwanie statku
płynącego Nilem przez cwałującą wzdłuż brzegu kawalerię
Mahdiego.
Obrazek jest dwustronny, stąd
oryginał można oglądać tylko
z jednej strony. Zrobione zostały jednak skany obrazka, co pozwala na zobaczenie obu prac
naraz.
Dodajmy, że w zbiorach muzeum znajduje się także obraz
olejny „Jeziorko” i akwarela
„Bójka” autorstwa Chełmońskiego. – Chcemy kolekcjonować
rzeczy związane z twórczością tego artysty, m.in. dlatego
że pochodził on z naszego regionu. Można powiedzieć, że są
to zaczątki kolekcji związanej
z Chełmońskim – dodaje dyrektor. 
td

Koncert bożonarodzeniowy rozpoczęły dzieci z klasy 1A Niepublicznej Szkoły Muzycznej I i II stopnia
w Łowiczu.

Łowicz | Szkoła muzyczna

Sala koncertowa pełna rodziców
Rodzice dzieci uczęszczających do Niepublicznej Szkoły Muzycznej I i II stopnia
w Łowiczu zapełnili 21 grudnia od godziny 17.30 szkolną
salę koncertową. Szkoła zaprosiła ich na doroczny koncert bożonarodzeniowy, który
dla części uczniów był też podsumowaniem kolejnego etapu
kształcenia w szkole.

– Chyba państwa nie zaskoczę, jak powiem, że dzisiaj
usłyszymy kolędy, kolędy oraz
kolędy – mówił prowadzący
koncert Artur Komorowski.
Z uwagi na repertuar oraz dyskretne dekoracje na sali koncertowej, świąteczny nastrój
szybko udzielił się wszystkim
obecnym. Nie śpiewali kolęd
razem z uczniami tylko dlate-

go, że nie wypadało przeszkadzać w występach.
Najpierw
zaprezentowały
się dzieci z muzycznych klas
pierwszych A i B. Zaśpiewały
piosenki do akompaniamentu
na pianinie. Potem występowały starsze duety, np. na skrzypce i pianino oraz soliści. Każdy
z uczniów otrzymał gromkie
brawa. 
mak
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prywatny gabinet lekarski

LEKARZ
INTERNISTA

Roman Wasilewski

EKG

CZYNNY: pn., czw. 16.30-19.30

Głowno, ul. Czarnieckiego 16
tel. 502-758-980, 42/719-49-09

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

LARYNGOLOG
docent

Magdalena
Józefowicz-Korczyńska
Klinika Laryngologiczna
Uniwersytetu Medycznego
w Łodzi

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

Przyjmuje w godz. 10-12, 16-18
 Badanie profilaktyczne,
okresowe i wstêpne pracowników,
uczniów, studentów
 Badania kierowców
£owicz ul. Turystyczna 4,
tel. 603-709-329, (46) 837-68-79

PRAKTYKA PRYWATNA

REHABILITANT
specjalista rehabilitacji II stopnia

asystent na Wydziale Rehabilitacji
AWF Warszawa

mgr Tomasz Iwański

zwyrodnienia, urazy, kontuzje,
dysfunkcje, schorzenia, bóle
 kręgosłupa  bioder  barków
 kolan  stóp  rąk
ŁOWICZ,ul. K.K. Baczyńskiego 11-13

513-187-029, 46/830-04-57

GABINET KARDIOLOGICZNY
lek. med. Tomasz Sawicki

KARDIOLOGIA
CHOROBY WEWNĘTRZNE

 USG SERCA
 USG TĘTNIC SZYJNYCH
 EKG (badania na miejscu)
Łowicz, ul. Świętojańska 1/3B,
poniedziałki w godz. 15-18
ZAPISY pod nr tel. 46-837-36-75
(pn.-pt. 8-18), kom. 796-241-579
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Aktualności
Bolimów | Podzielili się opłatkiem

Wigilia abstynencka
17 grudnia w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Bolimowie odbyła się wigilia członków
Klubu Abstynenta. Jak co roku
spotkali się oni przed świętami
Bożego Narodzenia, by podzielić się opłatkiem i złożyć sobie
życzenia świąteczne. W spotkaniu uczestniczył również wójt
gminy Bolimów Stanisław Linart. Członkowie klubu sami
przygotowali na tę okoliczność
potrawy świąteczne.
Warto w tym miejscu przypomnieć, że Klub Abstynenta
istnieje w Bolimowie od końca
lat 90. ubiegłego wieku. Jego
prezesem jest Zbigniew Bartosiak, który jest nauczycielem
w Szkole Podstawowej w Kęszycach-Wsi.
Członkowie klubu spotykają się w każdy piątek o godz.
18.00 w sali Gminnego Ośrodka
Kultury w Bolimowie. Do klubu należy około 10 osób, które
w miarę regularnie uczęszczają na spotkania. – Wiele osób
nie wytrwało w terapii – mówi
dyrektor GOK Irena Śmiegiera
Milewska. 
am

RZUT OKIEM | W SP 2 DBAJĄ O PTAKI

Pracownicy i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Łowiczu dbają
o ptaki i nie pozwalają, żeby te były głodne zimową porą. Tuż przed
wejściem do placówki, na drzewie zawieszono kilka karmników dla
ptaków, w których zawsze jest świeże pożywienie, a między gałęziami
drzewa zawieszono kawałki słoniny. W tym miejscu ptaki głodne
z pewnością nie będą. td

Łowicz | Zagrali w jasełkach

Poczuli atmosferę świąt
Coroczne jasełka bożonarodzeniowe w Przedszkolu nr 1
„Stokrotka” w Łowiczu przy ul.
Ułańskiej odbyły się 21 grudnia.
Przygotowały je dzieci 6-let-

W wigilii abstynenckiej uczestniczyli członkowie klubu i zaproszeni goście.
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 Leczenie powikłań
i trudnych przypadków
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ALAMED
Tel. 42 719 88 49

Adel Elmgasbi

Stryków, ul. Kopernika 29a

PORADNIE

 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

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

REKLAMA

Prof. dr hab. med.

LARYNGOLOG
czwartek 13.00 - 14.30

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

www.nzoz-alamed.pl

IWONA OLEJNIK
specjalista pediatra

PIOTR OLEJNIK
specjalista
chorób wewnętrznych

USG  EKG

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

GABINET REHABILITACJI

specjalistyczny
masa¿ krêgos³upa
reh. £ukasz Kawczyñski
Łowicz, ul. Armii Krajowej 2
Tel. 691-705-314

 dyskopatia  rwa kulszowa
 bóle szyi  bóle głowy
 przepuklina krążkowa
kręgosłupa

nie z najstarszej grupy „Kubusie Puchatki” pod kierunkiem
Bogusławy Gorzkiewicz i Alicji Walak. – Stroje dla młodych
aktorów uszyli rodzice, którzy
bardzo aktywnie włączają się
w działania przedszkola – mówi
jedna z wychowawczyń Beata
Więcek.
Przedstawienie
obejrzały
dzieci, nauczyciele z pozostałych grup w przedszkolu oraz
ich rodzice. Po obejrzeniu jasełek wszyscy przybyli przy
dźwiękach kolęd podzielili się
opłatkiem, składając sobie najserdeczniejsze życzenia świąteczne. 
am

GABINET
„ALEXANDER-MED”
ZAPRASZA NA ZABIEGI

TERAPII MANUALNEJ
I REFLEKSOTERAPII

 zwalczymy ból pleców, głowy,
rwy kulszowej, barków, korzonków
 nastawiamy kręgosłup

CODZIENNIE, godz. 17.30-18.30
Głowno, ul. Wojska Polskiego 10
42/639-86-40
42/719-19-56, 601-226-862
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Popów | Jasełka w gimnazjum

Poruszyć serca młodzieży
nić ją do refleksji nad sobą
i swoim postępowaniem – mówi
nauczycielka Marlena Kardas. –
Obecnie młodzież często nie radzi sobie z problemami, jakim
musi stawić czoła. Brak rodzica,
który często pracuje daleko i jest
bardziej gościem w domu czy
rozwody, przy jednoczesnym
łatwym dostępie do internetu
i gier komputerowych, powodują, że młodzież nie umie poradzić sobie z tym, co ją spotyka.
Po to jest szkoła, by potrafiła pomóc uczniowi w prawidłowym

rozwoju jego osobowości. Spektakl wystawili uczniowie klas II
i III gimnazjum w Popowie. Ich
rówieśnicy w skupieniu słuchali przypowieści o swoim rówieśniku, który zaczął się gubić coraz bardziej, sprowadzając na
złą drogę również osoby ze swojego otoczenia. Młoda publiczność mogła zobaczyć jak w poszczególnych scenkach kolejni
ludzie wybierając zapomnienie
w postaci alkoholu czy łatwego seksu, są coraz bardziej nieszczęśliwi i pogubieni. 
jr

Łowicz | Jasełka w Siódemce

Jasełka w szkołach pijarskich. Do Małego Dzieciątka, oprócz trzech króli, przybyła również łowiczanka.

Walka dobra ze złem

Łowicz | Szkoły pijarskie

Dzielenie się opłatkiem

Jasełka w Zespole
Szkół z Oddziałami
Integracyjnymi
w Łowiczu zostały
wystawione 22 grudnia.
Tego dnia dzieci po raz ostatni przed świętami poszły do
szkoły. W przedstawieniu brali udział uczniowie, którzy na
co dzień uczęszczają na zajęcia koła teatralnego i tanecznego oraz ci, którzy tworzą szkolne zespoły muzyczne. Jeden to
grupa nauki gry na flecie, a drugi – zespół muzyczny działający przy samorządzie uczniowskim. Dzięki temu podczas
jasełek w „Siódemce” można
było usłyszeć wiele pięknych
polskich kolęd w wykonaniu
uczniów. Motywem przewodnim spektaklu była walka dobra

Gwar i śmiech wypełnił
22 grudnia salę gimnastyczną
szkół pijarskich w Łowiczu. Powodem było dzielenie się opłatkiem i składanie życzeń. Wcześniej jednak, uczniowie II klasy
pijarskiej szkoły podstawowej

Prokurator przyszedł poczytać
Diabełki grane przez dzieci były równie urocze co aniołki.

– uroczych aniołków, ze złem –
w tej roli równie urokliwe małe
diabełki. Ich zmagania zostały
bardzo dobrze uchwycone za

Wychować grzeczne dziecko
skiego, 13 stycznia o godzinie
16.30. Temat prelekcji wybrali
sami rodzice podczas jednego
z zebrań w przedszkolu.
– Tak naprawdę rodzice bardzo często mylą nadpobudliwość u dziecka z objawami

Łowicz | Gimnazjum nr 2

Drama na lekcji historii
Dramę, czyli jedną z metod edukacyjno-profilaktycznych, wykorzystujących naturalną skłonność człowieka
do wchodzenia w role, zafundowano uczniom klasy Is
z Gimnazjum nr 2 w Łowiczu,
22 grudnia podczas lekcji historii. Uczniowie wcieli się
w postaci z greckiego mitu
o Demeter i Korze. Opowieść
zaprezentowały: Bogumiła PoREKLAMA

mi brawami, o. Stanisław poświęcił opłatki leżące na stole.
Następnie przewodniczący klas
rozdali je swoim rówieśnikom.
Na koniec wszyscy podzielili się opłatkiem i złożyli sobie
świąteczne życzenia. 
jr

Łowicz | Przedszkole nr 10

Łowicz | Przedszkole nr 4
Jak radzić sobie z atakiem
złości u dzieci, nadpobudliwością, agresywnością i innymi problemami, będzie tematem wykładu jaki poprowadzi
Justyna Matyjaszek-Dubielak
w Przedszkolu nr 4 przy ul Sikor-

pod opieką nauczycielki Martyny Dąbrowskiej wystawili jasełka dla wszystkich uczniów.
Była Maryja, Trzej Królowie,
św. Józef i pastuszkowie, były
również aniołki. Po spektaklu,
który został nagrodzony duży-

lak (Demeter), Dominika Kocak (Kora), oraz Maja Gabrysiak, Sylwia Ziental, Klaudia
Tomczak i Patrycja Kwiatkowska.
Ich aktorski przekaz wykorzystała dyrektor Mirosława
Walczak, nauczycielka historii
w tej klasie, podczas rozmowy
z pozostałymi uczniami, mobilizując ich do refleksji i rozważań nad tym mitem.
td

pomocą akrobacji tanecznych.
Popisom aktorsko - muzycznym
przyglądali się rodzice, którzy
przybyli na jasełka. 
jr

zwykłej złości – mówi psycholog. – Dlatego warto poznać
kilka metod wychowawczych
i nauczyć się konsekwencji, by
dziecko umiało radzić sobie
m.in. ze złością.
Skąd bierze się złość u dzieci, jak sobie z nią radzić i wiele
innych tematów, będzie można
usłyszeć na styczniowym wykładzie.
jr

W ramach akcji „Cała
Polska czyta dzieciom”
15 grudnia 2010 r.
Przedszkole Integracyjne
nr 10 w Łowiczu odwiedził
prokurator Marcin
Wielgomas z Prokuratury
Rejonowej w Łowiczu.
Jak powiedziała nam dyrektorka przedszkola Emilia Żebrowska, zawód gościa był dla
dzieci niewiadomą. Dopiero
gdy wydobył z torby togę używaną na sali rozpraw, jedno
z dzieci zakrzyknęło, że to zupełnie jak w telewizyjnym serialu Anna Maria Wesołowska,

w którym prezentowane są rekonstrukcje rozpraw sądowych.
Prokurator przyznał jednak, że
to co można zobaczyć w serialu niewiele ma wspólnego z rzeczywistością.
Marcin Wielgomas zachęcał
do czytania, a przy okazji opowiadał o swoim, nieznanym
dzieciom zawodzie. Przedszkolaki dowiedziały się, że w sądzie
pracują nie tylko sędziowie, ale
radcowie prawni, adwokaci,
prokuratorzy. Rozpoznać ich
można dzięki kolorowi lamówki
przy todze – prokuratora rozpoznajemy po kolorze czerwonym.
Dzieci oglądały także figurkę Temidy, togę prokuratorską
– którą nawet przymierzały, ko-

deks karny. Zgodnie z wykonywaną profesją, pan prokurator,
przestrzegał dzieci przed łamaniem prawa, opowiadał w przystępny sposób o arkanach swojej
pracy. Jedną ze śmieszniejszych
sytuacji spotkania była odpowiedź na zadane przez niego
pytanie co zrobić, by nie spotkać się z nim na sali rozpraw.
Jeden z przedszkolaków powiedział, że nie wolno okraść sań
Mikołaja.
W czasie spotkania przeczytał dzieciom fragmenty dwóch
książeczek swojej córki, które przyniósł do przedszkola
z domu. W jednej z nich przestrzegał dzieci przed rsozmowami z nieznajomymi. 
tb

Łowicz | Przedszkole nr 4

Spotkania opłatkowe
Każdego dnia, od 17 do 21
grudnia, dzieci z Przedszkola
nr 4 w Łowiczu mieszczącego się naprzeciwko targowicy, miały spotkania opłatkowe.
Byli na nie zaproszeni także
rodzice. – Nie mamy jednej dużej sali – wyjaśnia dyrektor Urszula Różycka – dlatego spotkania opłatkowe organizujemy
w poszczególnych grupach.

W każdej z nich wyglądało ono trochę inaczej. Zazwyczaj dzieci prezentowały
piosenki, wierszyki oraz podzieliły się z rówieśnikami
i rodzicami opłatkiem. W niektórych grupach na wszystkich
czekał drobny poczęstunek  jr
Opłatkiem z dziećmi dzieliła się
też dyrektor Urszula Różycka.

MARTA KUCHARSKA

W tym roku jasełka wystawione 22 grudnia w Gimnazjum w Popowie różniły się od
tych, które wystawiane były do
tej pory. Nauczycielki Renata Brzezińska - Panek i Marlena Kardas sięgnęły po gotowy
scenariusz, który choć dotyczył
Świąt Bożego Narodzenia poruszał przede wszystkim, bardzo ważne dla współczesnej
młodzieży zagadnienia, takie
jak nałogi, seks czy aborcja.
– Chciałyśmy tym spektaklem poruszyć młodzież, skło-
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Kościół | Liczono wiernych w kościołach

Co trzeci jest w niedzielę na mszy św.
24 października we wszystkich kościołach
rzymskokatolickich w Polsce odbyło się liczenie
wiernych. Wyniki miały spłynąć do kurii diecezjalnej
łowickiej do 10 listopada. Do tej pory jednak
nie wszyscy proboszczowie dostarczyli dane.
My dokonujemy jednak wstępnego przeglądu, jak
wyglądała ta niedziela w kościołach na terenie powiatu
łowickiego.
ANETA
MARAT
aneta.marat@lowiczanin.info

Nie będzie to żadne kompleksowe opracowanie, lecz raczej
zestawienie wyników badań
z kilku parafii, tak z miasta,
jak i ze wsi. I tak np. w parafii
pw. Matki Boskiej Nieustającej
Pomocy, liczącej 4.300 wiernych, w kościele było tego dnia
1.200 osób. Z podanych liczb
wynika więc, że w kościele
było 27,9% parafian. Komunię
św. przyjęło 525 osób, co stanowi 12,2% parafian, co oznacza,
że 43,75 % obecnych na mszy
św. przyjęło komunię. W tym
miejscu należy określić, kogo
w statystykach ujmuje się jako
parafianina. Otóż są to osoby
ochrzczone w kościele rzymskokatolickim, które nie zgłosiły nigdy swego wystąpienia z
Kościoła, a zamieszkują na terenie parafii. W parafii pw. Świę-

tego Ducha w Łowiczu jest
gorzej: we mszach św. uczestniczyło tego dnia tylko 16,74%
wiernych. Księża podczas
ogłoszeń nie chcieli komentować tego wyniku, gdyż nie jest
on najlepszy. Prosili jednak,
by wszyscy modlili się za tych,
którzy odchodzą od Boga. W pijarskim kościele pw. Matki Bożej Łaskawej i św. Wojciecha
było około 1.680 osób. Do komunii tego dnia przystąpiło prawie 350 wiernych. Księża powiedzieli nam, że wynik ten
utrzymuje się na takim samym
poziomie od kilku lat.
W parafii pw. św. Macieja Apostoła i św. Małgorzaty
w Bednarach we mszach uczestniczyło około 700 osób na
3.173 zamieszkujących parafię. Do komunii przystąpiło
300 wiernych. Proboszcz parafii
Józef Paciorek powiedział nam,
że we mszy świętej brało udział
zdecydowanie więcej kobiet
niż mężczyzn. One też częściej

tynia, którą budowaliśmy razem
z parafianami i czują że to jest
ich cząstka – dodaje.

Kościół pijarski podczas ostatnich rekolekcji był wypełniony prawie po brzegi. W zwykłą niedzielę liczba
wiernych jest znacznie mniejsza.

przystępują do komunii świętej:
było ich 200 na 70 mężczyzn.
W Bielawach z kolei niewiele ponad 20% parafian było w
kościele w dniu liczenia wiernych i tylko połowa z nich przystąpiła do komunii świętej. W
sąsiedniej parafii pw. św. Michała Archanioła w Chruślinie
1/3 parafian była w kościele, podczas gdy parafia liczy
1.700 mieszkańców.
W Domaniewicach, w kościele pw. św. Bartłomieja 24 października na czterech mszach

REKLAMA

świętych było łącznie 1.617 wiernych. Parafia liczy 4.950 osób,
z czego wynika, że w kościele
było 32,6%. Do komunii świętej przystąpiło 713 wiernych,
a więc niespełna co drugi. Proboszcz parafii ks. Zbigniew Łuczak powiedział nam, że nie ma
w kościele widocznej granicy,
jeśli chodzi o przedział wiekowy uczestniczących we mszy św.
Dodał, że nawet więcej młodzieży przystępuje do komunii, aniżeli dzieci komunijnych lub osób
starszych. Jego zdaniem jest

to uzależnione od środowiska,
w którym te osoby przebywają. Małe dzieci nie przyjdą same
do kościoła, a wielu starszych też
jest zależnych od sąsiadów lub
innych życzliwych osób, które
podwożą je do świątyni.
W parafii w Stachlewie proboszcz Stanisław Pawlina nie
potrafił podać nam dokładnych
danych, ile osób było podczas
liczenia w kościele, ale powiedział, że było ich dużo. – Ludzie
przychodzą do naszego kościoła, ponieważ jest to nowa świą-

Badania trwają
już od dawna
Badania są prowadzone dla
Instytutu Statystyki Kościoła
Katolickiego już od 30 lat. Odbywają się one zawsze jesienią,
ponieważ jest to przeciętna niedziela, kiedy wierni nie wyjeżdżają na urlopy. Nie jest to również czas świąteczny, w którym
chrześcijanie częściej chodzą
do kościoła niż na co dzień.
Kompletne wyniki liczenia
będą znane na wiosnę, kiedy
do instytutu dotrą wszystkie
dane z kurii. Posłużą one do analiz socjologicznych, ale również
będą miały motywować księży
do efektywniejszej pracy. Jak
wynika z danych, liczba uczęszczających do kościoła z roku na
rok maleje. Dane z ubiegłorocznego liczenia wiernych pokazały, że do kościoła chodzi w Polsce regularnie 41,5% wiernych.
Diecezje wchodzące w skład
województwa łódzkiego należą do tych, w których udział
we mszy jest niższy od średniej
ogólnopolskiej.
Warto zaznaczyć jednak, że
mimo iż ta liczba maleje, to procentowo więcej osób niż dawniej
przystępuje do komunii św., co
oznacza, że do kościoła chodzą
ludzie naprawdę wierzący.  am

Łowicz | Wyróżnienie od Uniwersyteckiej Szkoły

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łyszkowicach
informuje, iż zakończono realizację Projektu

„NOWA SZANSA POWROTU NA RYNEK PRACY"
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Człowiek – najlepsza inwestycja
Termin realizacji
ea acjj p
projektu
ojje tu 0
01.03.2010r.
03 0 0 – 3
31.12.2010r.
0

Projekt skierowany był do mieszkańców gminy Łyszkowice,
w wieku aktywności zawodowej, pozostających bez zatrudnienia
oraz bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej.
Działania zrealizowane w ramach projektu:
 Warsztaty psychologiczne;
 Doradztwo zawodowe;
 Szkolenie zawodowe
„Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych”.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łyszkowicach
Łyszkowice 99-420, ul. Gminna 11
Tel./fax. +48 (46) 838-87-62
e-mail: gopslyszkowice@op.pl

Stypendium za naukę
i zachowanie dla gimnazjalisty
Kamil Guzek
z III klasy Gimnazjum
nr 2 w Łowiczu
otrzymał stypendium
Uniwersyteckiej
Szkoły Kształcenia
Indywidualnego
w Krakowie. Wręczenie
stypendium przez
dyrektora regionalnego
USKI Roberta Króla
nastąpiło 22 grudnia.
Stypendium jest przyznawane uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne lub
gdy uczeń zasłużył się czymś
szczególnym dla swojego regionu, a kandydaci są zgłaszani przez dane placówki oświatowe.
Gimnazjum nr 2 zgłosiło
w tym roku 3 uczniów z klas
III, obok Kamila, także Adama
Wilczyńskiego i Piotra Pietrzaka. Stypendium w wysokości
750 złotych za semestr udało
się uzyskać właśnie Kamilowi.
Stypendium przyznane jest na
okres 5 miesięcy.
– Bardzo się cieszę z tego
wyróżnienia. Byłem zaskoczony, gdyż nie spodziewałem się,
że to ja właśnie je uzyskam –
mówił laureat, podkreślając, że
chętnie startuje w szkolnych
konkursach i aktywnie uczest-

Kamil Guzek został stypendystą USKI. Obok dyrektor regionalny tej
placowki Robert Król.

niczy w życiu szkoły. – Ja to
lubię, lubię się udzielać, robić
coś pożytecznego, coś fajnego
– dodaje Kamil Guzek.
Młodzieniec został zgłoszony do stypendium USKI przez
dyrekcję, gdyż przez wszystkie
lata nauki w gimnazjum miał
wzorowe zachowanie i bardzo
dobrze się uczył, uzyskując
w I i II klasie na świadectwie
średnią 4,83. Kamil brał także udział w wielu przedstawieniach i konkursach, nie tylko na
forum „Dwójki”.
W roku szkolnym 2009/2010
był laureatem I stopnia w Mię-

dzynarodowym Konkursie Języka Angielskiego Test Oxford
Plus.
W ostatnich latach był także
finalistą konkursu miejskiego
Mistrz Ortografii, organizowanego przez Bibliotekę Miejską
w Łowiczu, a w konkursie fotograficznym „Łowicki banknot – 100 księżaków” otrzymał wyróżnienie, podobnie jak
w powiatowym konkursie plastyczno-fotograficznym „Pocztówka z Łowicza”. Interesuje
się plastyką i fotografią, a także działa w Szkolnym Klubie
Kibica. 
td
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Zduńska Dąbrowa | Zespół Szkół

Dzieci z Gostynina
przyjechały na Wigilię
Tkliwych uczuć, wzruszeń
i emocji nie zabrakło w tym roku
na Wigilii w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Zduńskiej Dąbrowie, gdzie 21
grudnia już dziewiąty raz gościli w swych progach dzieci z Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie
z dyrekcją i wychowawcami.
Młodzież do tej uroczystości
przygotowywała się przez wiele tygodni. Uczniowie szkoły
i internatu odwiedzali pobliskie
firmy w celu pozyskania pieniędzy lub produktów na prezenty i paczki. Na ich apel odpowiedziało m.in. szereg firm
z Łowicza i regionu, Zarząd Powiatu Łowickiego, nauczyciele i dyrekcja szkoły, jak również
osoby prywatne - uczestnicy
X Zjazdu Absolwentów, który
odbył się w czerwcu 2010 roku
z okazji 85-lecia istnienia szkoły.
Najwięcej pracy w zorganizowanie uroczystości włożyli wychowankowie internatu i samorząd
uczniowski.

Gości powitała dyrektor Zofia Wawrzyńczak życząc wszystkim, aby święta były wyjątkowymi dniami w roku, by
choinka w każdych oczach zalśniła blaskiem, by kolacja wigilijna wniosła w serca spokój,
a radość pojawiała się z każdym
nowym brzaskiem.
Wychowankowie
internatu przygotowali jasełka pt. „Samotny Bałwanek” z Maryją,
Józefem, pastuszkami i królami. Ucharakteryzowani aktorzy,
w oryginalnych strojach utożsamili się z postaciami, które grali.
Humorystyczne i zabawne scenki przybliżyły wszystkim ważność i doniosłość nadchodzących
świąt. Na wieczerzy wigilijnej
były tradycyjne polskie dania. Po
kolacji przybył długo oczekiwany Mikołaj, który przywiózł cały
worek prezentów, a potem wszyscy wspólnie śpiewali kolędy
i pastorałki. Świąteczna atmosfera udzieliła się wszystkim, a liryczno-mistyczny nastrój towarzyszył kolędowaniu.
td

Gwiazdka w szkole w Zduńskiej Dąbrowie. Mikołaj Mateusz Domański uczeń klasy III technikum weterynaryjnego wręcza paczki dzieciom z Domu
Dziecka w Gostyninie.

Łowicz | Kontynuacja akcji PTTK

ŁOK | Promocja kultury ludowej

Dwa grobowce, rodziny Sienkiewiczów oraz Maurycego Klimkiewicza
zostaną wyremontowane w przyszłym roku za pieniądze, które łowicki
oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego zebrał w czasie
kwesty na cmentarzach: katedralnym i Emaus 1 i 2 listopada tego roku.

Strona internetowa pielęgnujfolklor.pl działa już od
kilku miesięcy. Jej autorami są
pracownicy Łowickiego Ośrodka Kultury. Dlaczego powstała
strona poświęcona wyłącznie
twórczości ludowej, pisaliśmy
wówczas na łamach NŁ. Przypomnijmy, że twórcom tego
projektu, m. in. Jarosławowi
Michalskiemu i Krystianowi
Cipińskiemu chodziło o to, by
pojawiła się strona internetowa,
która będzie dotyczyła tylko
folkloru łowickiego, tak by ludzie zainteresowani wyłącznie
tą tematyką nie musieli szukać
informacji po wszystkich stronach internetowych.
Początkowo strona posiadała
niewiele informacji, przeważnie

Stare grobowce
odzyskają blask
O kweście pisaliśmy już kilkakrotnie, przypomnijmy, jednak,
że w tym roku została ona przeprowadzona po raz pierwszy, a
na obu największych łowickich
cmentarzach pieniądze zbierali nie tylko uczniowie szkół łowickich, studenci, przewodnicy
turystyczni, ale także przedstawiciele władz miasta i osobistości życia publicznego. Osoby
odwiedzające groby okazały się
bardzo szczodre. Zebrano łącznie 8.370,72 zł oraz 1 Euro.
W połowie grudnia zebrała
się komisja złożona z osób zainteresowanych tematem, w tym
proboszczów parafii do których
należą cmentarze, przedstawiciela Konserwatora Zabytków
ze Skierniewic oraz członków
PTTK.

Prezes koła Przewodników przy łowickim PTTK Jacek Rybus powiedział nam,
że dyskusja była bardzo konstruktywna. Od razu zdecydowano też, że zebrane pieniądze należy rozsądnie wydać,
inwestując w odnowienie nagrobków, których naprawa nie
będzie zbyt kłopotliwa i droga. Pieniędzy bowiem nie zebrano aż tak dużo, by myśleć
o drogich konsewatorskich pracach.
Uzgodniono, że zebrane pieniądze posłużą do wykonania
prac remontowych nie jednego ale dwóch grobowców. Na
cmentarzu katedralnym zdecydowano, że będzie to XIX-wieczny grobowiec rodziny Sienkiewiczów, w którym

Jedna z płyt nagrobnych znajdujących się na grobowcu Sienkiewiczów
na łowickim cmentarzu - ona także wymaga renowacji.

pochowany jest Walenty Lilienheim. Rybus powiedział
nam, że wybór tego grobowca
był motywowany jego fatalnym stanem grożącym w każdej chwili zawaleniem i chęcią
uratowania jego klasycystycznej bryły. Co do osób leżących
w grobowcu to prowadzone są
badania mające na celu ustalenie tego, kim były.
Na cmentarzu Emaus zaś
remontowi zostanie poddany grobowiec Maurycego Klimeckiego, osoby bardzo zasłużonej dla Łowicza, radnego
miejskiego, referenta szkolnego, społecznika i patrioty.
- Zanim zacznie my prace, chcemy w okresie wiosennym, gdy zejdą śniegi dokładnie sprawdzić stan grobowców
i przygotować dokumentację prac w wraz ich z wyceną,
wtedy też będziemy mieli pełne rozeznanie dotyczące kosztów. Oba wybrane grobowce
wykonane są z cegły, pokrytej
tynkiem, to ułatwi nasze prace, kłopotem będzie konserwacja tablic napisami, bo są one
wykonane z metalu, który skorodował - powiedział nam Rybus.
W przyszłym roku naprawom
poddany zostanie jeszcze grobowiec Leona Gołębiewskiego, burmistrza Łowicza, deklaracja taka padła na spotkaniu
z ust burmistrza Krzysztofa
Kalińskiego. Koszty prac pokryje łowicki ratusz. 
tb

Kliknij na pielęgnujfolklor.pl
dotyczyły one wyłącznie bieżących wydarzeń. Z czasem jednak została wzbogacona. Pojawiła się m.in. nowa rubryka:
osobowość miesiąca. To w niej
można było przeczytać m. in.
o muzyku ludowym Edwardzie
Bednarku, Zofii Mycce, Zofii Czubik, Małgorzacie Kosińskiej oraz o Bronisławie Skwarnie. Dodatkowo na stronie od
kilku tygodni można znaleźć
odnośnik do innych stron poświeconych kulturze ludowej
m.in. do warsztatu garncarskiego rodziny Konopczyńskich.
muzeum Brzozowskich w Sromowie czy do sklepu internetowego folkstar.pl
Oprócz tego na stronie można posłuchać utworów ludo-

Łowicz | Zespół Ludowy

Koderki w ogólnopolskim
festiwalu kolęd
Dziecięco - Młodzieżowy
Zespół Ludowy Koderki wygrał eliminacje wojewódzkie
do Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Będzin
2011”, które odbyły się 15 grudnia. Dzięki temu Koderki wezmą udział w finale festiwalu w
dniach 7-8 stycznia w Będzinie

koło Katowic. OFKiP to jeden
z największych festiwali kolęd
w Polsce. Początkowo była to
impreza regionalna. Powstała
z inicjatywy młodzieży zrzeszonej przy parafii św. Trójcy w Będzinie w 1994 r. Jednak zainteresowanie festiwalem wzrastało
z roku na rok. Teraz, od kilku

Łowicz | Zmiany na targu

Nowe umowy w styczniu
Jak powiedziała nam prezes
Klubu Sportowego Pelikan Jolanta Papuga, od 3 stycznia powinno się rozpocząć podpisywanie umów dzierżawnych na
grunt znajdujący się pod pawilonami handlowymi na łowickim targowisku. Przypomnijmy,
że klub wygrał ogłoszony przez

ratusz przetarg na kompleksowe
prowadzenie targowicy, czyli
ma zajmować się nie tylko stoiskami na wolnym powietrzu,
ale także pawilonami, co do
tej pory było w kompetencjach
Urzędu Miasta. Pelikan zajmie
się zbieraniem opłat, za dzierżawę gruntu pod nimi, zbieraniem

wych w wykonaniu twórców
ludowych oraz zapoznać się
z tekstami kolęd i pastorałek,
które wykonują Koderki na swojej najnowszej płycie. Na stronie pielęgnujfolklor.pl znajduje się również galeria, w której
są zamieszczone zdjęcia m. in.
z procesji Bożego Ciała z sesji
nagraniowej do płyty „A zagrejta muzykanty” czy z konkursu
„O łowicki pasiak”. Można także przeczytać o obyczajach ludowych kultywowanych na łowickiej ziemi. Twórcy strony
zapowiadają, że kolejne zmiany, których na razie nie chcą
zdradzać, pojawią się na stronie
internetowej pielęgnujfolklor.pl
już w pierwszych tygodniach
nowego roku.
jr

lat, same eliminacje odbywają
się w 33 miastach Polski oraz
w Równem na Ukrainie. Finał
ogólnopolskiego festiwalu odbywa się w siedzibie Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im.
Fryderyka Chopina.
Najbliższy koncert kolęd w
wykonaniu Koderek odbędzie
się już w najbliższą niedzielę
2 stycznia o godz. 16.30 w kościele Chrystusa Dobrego Pasterza oraz 16 stycznia o godz.
17.00 w łowickim muzeum.
9 stycznia Koderki wystąpią
w Niegowie koło Warszawy.  jr

opłat za korzystanie z wodociągu i kanalizacji. Wymaga to
podpisania nowych umów.
Jolanta Papuga powiedziała
nam, że w okresie międzyświątecznym powinny zakończyć się
przygotowania związane z tworzeniem umów, przyznała przy
okazji, że podwyżki w opłatach
dla właścicieli pawilonów będą,
i wyniosą około 10%, wynika to
z konieczności uwzględnienia
w nich kosztów zbierania nieczystości. tb
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Łowicz | Koło Wychowanków I LO

Biuletyn wznowiony
Po dwóch latach przerwy został wydany XXVII biuletyn informacyjny Koła
Wychowanków i Wychowanek Szkół Średnich Ogólnokształcących w Łowiczu.
swego życia”. Wśród nich znaleźli się m.in. Egeniusz Dąbrowski, prezes koła, który zmarł
17 marca 2010 r., Ewa Leśniak
wieloletnia nauczycielka I LO,
Bożena Ulanowska, również nauczycielka I LO.
W biuletynie zawarte zostały także teksty, z których
można dowiedzieć się o tym,
co się działo ciekawego w szkole przez minione lata. Przeczytamy o wręczaniu srebrnych kart najlepszym uczniom,
którzy uzyskali średnią ocen
5.0 i księdze uczniów srebrnej
tarczy. Wspomniane jest również pożegnanie dyrektora Henryka Zasępy, który odszedł na
emeryturę, przekazując szkole
nowy sztandar. Dowiemy się, że
rok 2009 był rokiem Chełmońskiego i że szkoła włączyła się
z ogromnym zaangażowaniem
do obchodów. Poza tym przeczytamy o studniówkach, o remoncie sali gimnastycznej.
W biuletynie umieszczone
zostały także listy absolwentów,
którzy opuścili szkołę w latach
2007-2010. Zaprezentowane zostały także największe osiągnięcia uczniów I LO: wymienieni
zostali stypendyści, zwycięzcy
olimpiad i konkursów. Przypomniano postać Stefanii Niebu-

dek-Studzińskiej, absolwentki
z roku 1928, która za swoją wieloletnią działalność pedagogiczną i społeczną uhonorowana została wieloma
odznaczeniami i dyplomami rangi państwowej, branżowej, związkowej i lokalnej.
Biuletyn prezentuje także postać Agnieszki Jóźwiak-Krajewskiej, która w 2009 r. otrzymała
tytuł Łowiczanki Roku. Pokazane są sukcesy wychowanków
liceum odniesione w „ostatniej
chwili”: zwycięstwo Krzysztofa
Kalińskiego po raz drugi w wyborach samorządowych, wybranie do Rady Miejskiej Henryka
Zasępy, Bogusława Bończaka,
Ewy Zbudniewek, Michała
Trzoski, Tadeusza Żaczka, Grażyny Sobieszek, do Rady Powiatu: Marcina Kosiorka, Pawła
Bejdy i Jerzego Wolskiego.
Z kart biuletynu przeczytać
można także o przebiegu tradycyjnych łódzkich i warszawskich spotkań opłatkowych.
Biuletyn jest rozsyłany jedynie do członków koła, którzy
płacą składki. Warto dodać, że
uchwałą zarządu biuletyn ukazywać się będzie najprawdopodobniej co dwa lata, tak więc
kolejny numer zostanie wydany
dopiero w 2012 roku. 

Łyszkowice | Przedszkole samorządowe

5.01.2011r. do godz. 14 w zamkniętej kopercie w Urzędzie
Gminy. Konkurs przeprowadzi
komisja, która zostanie powołana przez wójta gm. Łyszkowice
Włodzimierza Trauta. Termin
rozstrzygnięcia konkursu nie jest
znany. O terminie przeprowadzenia rozmów z komisją konkursową kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. mak

ANETA
MARAT
aneta.marat@lowiczanin.info

Czemu tak długo trzeba było
czekać na kolejny numer biuletynu? – Otóż Henryk Zasępa, który przez poprzednie lata
opracowywał komputerowo teksty i przygotowywał je do druku,
odszedł do pracy samorządowej,
pełniąc funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej Łowicza.
Jak mówią członkowie komitetu redakcyjnego, okazał się
on niezastąpiony i trudno było
bez niego wydać kolejny numer
biuletynu. Podczas jednego ze
zjazdów zarządu koła poproszono więc Zasępę o pomoc przy
tworzeniu kolejnego biuletynu informacyjnego. Mimo wielu obowiązków przewodniczący
rady zgodził się i pomógł biuletyn przygotować. – Poza tym
wydanie biuletynu wiąże się ze
sporym nakładem finansowym,
a koło nie dysponuje dużymi zasobami finansowymi – tłumaczy przedstawicielka koła Ewa
Zbudniewek.
W książce znalazły się wspomnienia o osobach, które zmarły w przeciągu ostatnich dwóch
lat, a „zapisały się piękną kartą

Konkurs na dyrektora
W drugiej połowie stycznia
przyszłego roku ma zostać rozstrzygnięty konkurs na stanowisko dyrektora samorządowego
przedszkola w Łyszkowicach.
Dotychczasowa dyrektor tej placówki złożyła rezygnację ze sta-

nowiska blisko pół roku temu.
Od tamtego czasu obowiązki
dyrektorki pełniła, i nadal pełni,
nauczycielka z tego przedszkola
– Halina Kucińska.
Zainteresowane osoby mogą
składać oferty konkursowe do

Uczniowie niepełnosprawni dzięki nowoczesnej windzie są samodzielni.

Łowicz | Z myślą o niepełnosprawnych

Szkoła policealna z windą
Od 17 grudnia w Szkole Policealnej Samorządu
Województwa Łódzkiego przy ul. Ułańskiej
działa nowa winda dla niepełnosprawnych.
– Bardzo się cieszę, że nasza szkoła pozbawiona jest teraz barier architektonicznych
– mówi dyrektor szkoły Tadeusz Żaczek. Dzięki zamontowaniu windy Szkoła Policealna,
jak i II Liceum Ogólnokształcące mieszczące się w tym
samym budynku są w pełni
przygotowane na przyjmowanie osób niepełnosprawnych.
W 2003 roku przed szkołą został wykonany podjazd dla niepełnosprawnych i łazienki,
w tym roku winda.
Jak powiedział nam dyrektor, przez ubiegłe lata konieczność dostosowania placówki
do potrzeb osób niepełnosprawnych nie była aż tak odczuwalna w szkole jak teraz. – Jeden

z uczniów, który uczy się
w szkole musi korzystać z pracowni znajdującej się na pierwszym
piętrze.
Wnoszenie
chłopaka po schodach jest niebezpieczne dla innych uczniów,
dlatego m.in. należało zamontować windę – tłumaczy nasz
rozmówca. Obecnie w szkole są
cztery osoby niepełnosprawne,
w tym jedna z nich porusza się
na wózku inwalidzkim. Oprócz
tego w II LO jest klasa integracyjna, w której również uczą się
niepełnosprawni.
We wrześniu szkoła zwróciła się z prośbą do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, do Departamentu Kultury i Edukacji,
z wnioskiem o zezwolenie na
budowę windy i dofinansowa-

nie. Po pozytywnym rozpatrzeniu organ prowadzący szkołę
udzielił zezwolenia na budowę windy i pokrył większość
kosztów, które łącznie wyniosły
70 tys. zł. Winda została wykonana przez firmę Liftprojekt,
którą wyłoniono w przetargu. –
Wyposażenie windy jest nowoczesne. Posiada ona napęd elektryczny, ale jeśli podczas jazdy
zabraknie prądu, osoba przebywająca w windzie będzie mogła użyć ręcznej korby, która
została zamontowana wewnątrz
windy. Poza tym w środku jest
umieszczony telefon, z którego
można skorzystać w razie problemów – tłumaczy dyr. Żaczek. Winda jest prosta w obsłudze – dodaje.
Do tej pory na terenie Łowicza nie ma szkoły publicznej, która posiadałaby windę
dla niepełnosprawnych. – Jest
to nasz duży atut – ocenia Tadeusz Żaczek. 
am

REKLAMA

Ośrodek Szkolenia
Kierowców

USŁUGI

remontowo
-budowlane

tel. 728-949-762
Krzysztof Bandos
Łowicz, ul. Słowackiego 44
tel. 46/837-02-58
502-278-722

organizuje:

 kursy na prawo jazdy
 kursy dla kandydatów
na instruktorów nauki jazdy

 budowa domów
 tynki tradycyjne i kwarcowe
 ocieplenia i elewacje
 prace dekarskie

faktury VAT

HURTOWNIA
KOSMO-TAR

ARMII KRAJOWEJ 51

KURS
FERYJNY

ekogroszek luz-workowany,
materiały budowlane,
węgiel.

godz. 15.00

Tel. 46 837-39-83
664-920-342

13.01.2011 r.

SALON Fryzjerski
Zapisy sylwestrowe
studniówkowe
bogata oferta promocyjna

Łowicz
Krakowska 1
tel. 46 837 39 35
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samochodowe

FORD

Fiesta, na części, na chodzie,
tel. kom. 502‑768‑149.

kupno

www.lowiczanin.info
VW
 Golf 1.9 SDI 1998 rok, 5-drzwiowy,
klimatyzacja, tel. kom. 506‑713‑289.

Junak,

SHL, Jawa, WSK i inne, tel.
kom. 603‑444‑431.

M - 4,

Dąbrowskiego, tel. kom.
607‑360‑186.

FORD

Focus 1.8 CDTI 2006 rok, tel.
kom. 509‑791‑220.

OPEL

Vectra 2.0 16V benzyna
1999 rok, po liftingu, klimatyzacja, 4
AirBag, elektryczne szyby lub zamienię
na dostawczy do 3,5t, tel. kom.
607‑343‑338.

VW
 LT średni 1999 rok, srebrny, tel.
kom. 784‑962‑802.

sprzedaż

Sprzedam

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

ABC

Auto- skup, tel. kom.
795‑297‑763.

FORD

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

Zafira DTI 2004 rok, tel. kom.
OPEL

509‑791‑220.

VW
 LT50 1994 rok, kontener, stan
dobry, tel. kom. 603‑091‑688.

SHL,

MZ, tel. kom. 696‑107‑903.

Działka

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

Aktualnie

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

FORD

Fokus benzyna+gaz 1999
rok, 8.000 zł, bordo metalik, tel. kom.
604‑772‑456.

106 1994 rok, tel. kom.
PEUGEOT

692‑119‑203.

VW
 Passat kombi 2.0 +gaz 1991 rok,
tel. kom. 600‑541‑185.

206, 1999 ROK, 1.1,
PEUGEOT

CENA DO NEGOCJACJI, TEL. KOM.
663-077-050

VW
 Passat sedan 1.9 TDI 130 KM
2002 rok, tel. kom. 509‑791‑220.

Auto

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

tel. kom. 600‑233‑161.
Europejska

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

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

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

sprzedaż
AUDI

A4 +gaz 1996 rok, tel. kom.
509‑791‑220.
AUDI

A4 CDI 1987 rok, tel. kom.
606‑116‑328.
AUDI

A4 kombi Quattro 2007 rok, tel.
kom. 784‑962‑802.
AUDI

A6 D 2005 rok, tel. kom.
504‑202‑361.
AUDI

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

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

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

Berlingo 2007 rok, tel. kom.
784‑962‑802.
Berlingo 2.0 HDI 2000
CITROEN

rok, osobowy, stan bdb, tel. kom.
795‑573‑853.

FORD

Mondeo TDDI 2001 rok, tel.
kom. 509‑791‑220.
FORD

Orion 1.8 D 1993 rok, 1.300
zł, wspomaganie, szyberdach, tel. kom.
608‑845‑436.
Ford

Orion 1.8 d 1993 rok,
wspomaganie kierownicy, szyberdach,
1300 zł, tel. kom. 608‑845‑436.
HONDA

Civic 1.4 1998 rok, tel. kom.
501‑149‑093.
KIA
 Sporting 2000 rok, tel. kom.
603‑103‑174.

POLONEZ

Atu silnik Rowera 1998 rok,
stan dobry, tel. kom. 600‑850‑884.

MAZDA

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

RENAULT

Clio II 1.4 gaz sekwencja
2001 rok, beżowy, 5 drzwi, bogate
wyposażenie, stan bdb, tel. kom.
694‑170‑011.

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

MAZDA

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

Megane 1.4 2001 rok,
RENAULT

109.000 km, tel. kom. 500‑037‑006.

5 diesel, tel. kom.
MAZDA

784‑962‑802.

RENAULT

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

LUBLIN

1997 rok, blandeka, I
właściciel, tel. kom. 600‑148‑643.

C180 1994 rok, tel. kom.
MERCEDES

723‑886‑178.

inne

Sprzedam

MZ 250, tel. kom.
504‑032‑418.

Sprzedam

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

inne

Mieszkanie,

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

Sprzedam

kask motocyklowy Caberg,
model V2 407, nowy (kominiarkai
zatyczki do uszu Uvex gratis), tel. kom.
664‑703‑532.

Działka

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

garaże
kupno
Kupię,

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

sprzedaż
Sprzedam

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

wynajem

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.
Sprzedam

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

mieszkanie 
o powierzchni 114 mkw., w centrum
Łowicza, tel. kom. 604‑935‑642.
M-4,

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

Alhambra 1.9 TDI 2002 rok, tel.
SEAT

kom. 509‑791‑220.

Pomoc

drogowa 24h, tel. kom.
608‑532‑321.

Do
 wynajęcia garaż (Bratkowice obok
myjni), tel. kom. 693‑543‑658.

Działka

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

MITSUBISHI

Outlander 2007 rok, tel.
kom. 784‑962‑802.

SEAT

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

OPEL

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

SEAT

Ibiza 2002 rok, tel. kom.
509‑791‑220.

Sprzedaż

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

nieruchomości

Sprzedam

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

Astra F 1.4 benzyna+gaz 1998
OPEL

rok, 180000 km, tel. kom. 607‑197‑614.

900 gaz 2000 rok, stan
SEICENTO

idealny, tel. kom. 696‑063‑619.

OPEL

Astra I sedan 1.4 gaz 2001
rok, 6.700 zł, salon Polska, tel. kom.
694‑216‑417.

SKODA

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

Astra kombi 1.6 benzyna
OPEL

115 KM 2007 rok, 39.000 km, grafit
metalik, pełne wyposażenie, bez
skóry, I właściciel, bezwypadkowy,
tel. kom. 600‑972‑227.

SKODA

Felicia 1.6 benz.+gaz
sekwencja 2000 rok, tel. kom.
796‑327‑687.
Octavia kombi 1.6 gaz 2006
SKODA

rok, tel. kom. 784‑962‑802.
SKODA

Octavia kombi TDI 2008 rok,
tel. kom. 784‑962‑802.
SKODA

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

Aigo 2006 rok, 5-drzwiowy,
tel. kom. 509‑791‑220.
TOYOTA

Corolla Verso D4D 2004 rok,
tel. kom. 509‑791‑220.

Panda 1.1 2006 rok, 12.500 zł, tel.
FIAT

kom. 508-282-402 609‑665‑023.
FIAT

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

OPEL

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

TOYOTA

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

FIAT

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

OPEL

Corsa 1.2 16V 1999 rok, czarny,
tel. kom. 605‑180‑881.

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

OPEL

Corsa 1.4 benzyna+gaz
1995 rok, turkus, 3-drzwiowy, tel. kom.
609‑151‑231.

VW
 Caddy 2007 rok, tel. kom.
784‑962‑802.

Corsa 2002 rok, 5-drzwiowy, tel.
OPEL

kom. 509‑791‑220.
OPEL

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

Przyczepka

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

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

opony Continental razem
z felgami rozm. 165/70 R13, tel. kom.
792‑670‑669.
lampy BMW tył E-39;
Sprzedam

wahacz, tel. kom. 500‑385‑907.
Sprzedam

koła zimowe Fiat Uno,
Cinquecento, tel. kom. 504‑047‑563.
Sprzedam

części Opel, Ford, Fiat CC,
Rover, tel. kom. 500‑742‑025.
Opony

zimowe z felgami do
Mercedesa Vito, tel. kom. 509‑791‑220.
MTU

Ubezpieczenia komunikacyjne
OC, AC, NW. Sprawdź, czy nie
przepłacasz!, tel. kom. 603‑555‑327.

TOYOTA

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

motorowe
kupno

VW
 Golf SDI 1997 rok, tel. kom.
784‑962‑802.
VW
 Golf III benzyna+gaz 1995/1996
rok, 2.300 zł, tel. kom. 509‑443‑110.

OPEL

Vectra DTI 2001 rok, tel. kom.
509‑791‑220.

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

OPEL

Vectra kombi 2.0 DTI, 8.500 zł,
tel. kom. 607‑065‑164.

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

Każde

stare kupię, tel. kom.
513‑185‑357.

kupno
Kupię

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

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.
Wulkanizacja,

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

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

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

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

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

Stryków 170 mkw do
zamieszkania, przedmieście, osiedle,
wszystkie media, tel. kom. 519‑574‑413.

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
REKLAMA

Dom

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

Miejsce

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

E220 CDI 1999 rok,
MERCEDES

170.000 km, po lifcie, avangarde, skóra,
xenony, stan bdb., tel. kom. 604‑908‑664.

OPEL

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

FIAT

Uno 1.0 2000 rok, 65.000 km,
czerwony, II właściciel, radio, immobilizer,
stan bdb, tel. kom. 721‑919‑533.

ŻUK,

stan bdb., tel. (46) 838‑43‑51.

Yamaha

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

Mieszkanie

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

200 1.4 1998 rok, 3.800
ROVER

zł, sprowadzony z Niemiec, tel. kom.
608‑420‑169.

OPEL

Astra kombi, tel. kom.
785‑296‑194.

FIAT

Uno 900, 5 drzwi, I właściciel, tel.
kom. 605‑535‑396.

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

Sprzedam

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

Złomowanie

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

126p, tel. kom. 692‑119‑203.
FIAT


Seicento 1.1 2000 rok, srebrne,
FIAT

tel. kom. 793-439-418; 501‑649‑064.

VW
 Polo TDI 2007 rok, tel. kom.
784‑962‑802.

VW
 Polo 1996 rok, 5-drzwi, tel. kom.
604‑140‑038.

Astra III 1.7 CDTI 2005 rok, tel.
OPEL

kom. 509‑791‑220.

Punto 1.2 1996 rok, 3.700 zł,
FIAT

złoty metalik, (w rozliczeniu mogę
przyjąć Matiza lub Seicento), tel. kom.
604‑706‑309.

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

RENAULT

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

DAEWOO

Matiz 2003 rok, tel. kom.
886‑138‑027.

FIAT

Ducato 2006 rok, tel. kom.
784‑962‑802.

PEUGEOT

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

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

VW
 Polo Classic 1998 rok, tel. kom.
668‑402‑653.

Espero +gaz 1996 rok, tel.
DAEWOO

kom. 603‑879‑722.

FIAT

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

PEUGEOT

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

VW
 Passat 1999 rok, 186.000 km,
bordowy, klimatronic, elektr. szyby,
poduszki powietrzne, alufelgi, ABS, tel.
kom. 517‑875‑840.

POLONEZ

Caro 1994 rok, na chodzie,
tanio, tel. kom. 609‑101‑951.

ROVER Discovery III 2008 rok,
LAND

mały przebieg, tel. kom. 602‑224‑433.

Astra II kombi 1.4 16V 1999 rok,
OPEL

8.700 zł, bogate wyposażenie (możliwa
zamiana, tańszy), tel. (46) 831-02-44, tel.
kom. 505‑990‑112.

FIAT

CC 700 1994 rok, 1.200 zł, tel.
kom. 605‑695‑882.

106 1.6 1996 rok, 1500 zł,
PEUGEOT

stan dobry, tel. kom. 693‑975‑421.

Yamaha

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

DZIAŁKI

budowlane
w Głownie

509-660-064
606-414-222

Sprzedam

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

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

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

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

w Łowiczu, tel. kom. 668-788‑163
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 Bednary-Wieś,
blisko szkoła, PKP, tel. kom. 502‑928‑018.
Mieszkanie

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

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

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

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

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

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

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

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

budowlaną 840 mkw. Głowno,
Cebertowicza 8, tel. kom. 515‑132‑167.
Sprzedam

funkcjonujący sklep
dziewiarski w centrum Łowicza, tel.
kom. 602‑593‑995.
Sprzedam

lub wynajmę mieszkanie
76 mkw., Dąbrowskiego, blok, cegła, II
piętro, tel. kom. 661‑987‑500.
Mieszkanie

61 mkw. po remoncie,
z garażem, umeblowane, parter;
Bratkowice, tel. kom. 608‑475‑473.

wynajem
Noclegi,

Głowno, tel. (46) 874‑64‑68.

Mieszkanie

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

kupno różne

ogrodzony, utwardzony plac
Wynajmę

2900 mkw., ul. Magazynowa, Łowicz, tel.
kom. 530‑809‑888.

Kupię

złom, tel. kom. 504‑350‑641.

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.
mieszkanie 38 mkw. osiedle
Wynajmę

Noakowskiego, tel. kom. 507‑799‑796.
Lokal

w centrum Łowicza, tel. kom.
604‑145‑259.
pokój studentowi, uczniowi;
Wynajmę

osiedle Starzyńskiego., tel. kom. 
509-499‑483 po 13:00.
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.
Wynajmę

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

Kupię

pustak MAX, tel. kom. 791751-123
Skupujemy

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

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

kompresor, tel. 504‑561‑585.

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.
fiskalne, tel. 601‑291‑371.
Kasy

Stół

i 5 krzeseł.
Polsat

cyfrowy, tel. kom.
601‑508‑098.
opałowe, kominkowe,
Drewno

możliwość transportu, tel. kom.
601‑189‑972.
kominkowe, tel. 785‑333‑971.
Drzewo


Hala

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

Wynajmę

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

Pianina,

fortepiany, tel. kom.
604‑443‑118.

Pokój,

tel. kom. 692‑101‑989.

Do
 wynajęcia lokale w centrum, tel.
kom. 692‑725‑590.

Kawalerka,

tel. kom. 692‑101‑989.

dla psów - od produceta, tel.
Budy

kom. 515‑198‑557.

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.
Kwatery

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

pokoje noclegowe,
Łowicz, Plac Przyrynek 11 oraz
pomieszczenie na działalność,
tel. (046) 837-99-16, tel. kom.
0512‑098‑358.
Do
 wynajęcia lokal użytkowy 
w centrum Głowna od zaraz, wysoki
standard, wszystkie media, tel. kom.
600‑211‑818.
Wynajmę

pomieszczenie 100
mkw., przy ul. Mickiewicza 4, tel. kom.
512‑098‑358.
pokój, Łowicz, os.
Wynajmę

Bratkowice 1/16.
Wynajmę

mieszkanie 87 mkw.
4-pokojowe, ulica Bolimowska, tel. kom.
607‑580‑994.
Do
 wynajęcia lokal na ul. Zduńskiej, tel.
kom. 501‑503‑358.
Lokal

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

OSP

Skowroda Pł. wynajmie lokal na
sklep spożywczo-przemysłowy, tel. kom.
609‑729‑321.
do wynajęcia domek
Poszukuję

lub mieszkanie, w Łowiczu, tel. kom.
668‑577‑755.
Do
 wynajęcia lokal 50mkw w centrum
Głowna na sklep biuro salon gabinet.
Media, telefon, parking, witryny, parter,
tel. kom. 666‑360‑777.
Wynajmę

od 1-go lutego 2011 r.
mieszkanie 3 pokojowe, nieumeblowane,
2 pietro, Głowno, ul. Swoboda, stan
dobry, tel. kom. 607‑849‑799.

Sprzedam

agrowłókninę, tel. kom.
693‑177‑813.
ogrodowe akacjowe, stoły,
Huśtawki

ławki, budy dla psów, śrutownik na
kamienie, heblarkę, tel. 502‑981‑959.
Sprzedam

komplet mebli Arno, tel.
kom. 519-179-193
Drewno

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

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

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

Do
 wynajęcia pokój 1 lub 2
dziewczynom, tel. kom. 693‑543‑658.

Sprzedam

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

Wynajmę

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

Piec

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

Mieszkanie

34 mkw., Łowicz, tel. kom.
662‑736‑603.
Lokal,

Głowno centrum, sklep, biuro,
tel. kom. 603‑641‑489.
Dobrze

prosperującą stację LPG 
z rożnem, okolice Strykowa sprzedam,
tel. kom. 603‑641‑489.
Mieszkanie

dla pracowników, duże,
Głowno, tel. kom. 603‑641‑489.
Gospodarstwo

8 ha z budynkami
murowanymi, tel. kom. 662‑235‑580.
Do
 wynajęcia w Głownie lokal
handlowo-usługowy 72 mkw -róg
Bielawskiej i Piłsudskiego, tel. kom.
694‑964‑903.

zamiana
Zamienię

komunalne, 20 mkw.,
centrum, na przedmieścia, tel. kom.
880‑233‑777.

Futro

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

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

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

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

Sprzedam

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

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

kierownicę komputerową, tel. kom.
783‑131‑185.
elektryczna i gazowa do
Kuchnie:

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

kozie, tel. (46) 838‑15‑04.
Sprzedam

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

lodówkę sprzedam, tel. kom.
691‑405‑938.
piec Olsztyn, 1,5 kW,
Sprzedam

tel. (46) 838‑92‑31.
Sprzedam

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

Przyjmę

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

Fotografowanie

profesjonalne, tel.
kom. 506‑109‑908.

Fryzjerkę

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

Cyfrowe

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

Zatrudnię

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

604‑237‑423.
mechanika samochodów
Zatrudnię

ciężarowych, tel. kom. 604‑237‑423.
Oriflame,

tel. kom. 509‑700‑213.
Zatrudnię

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

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

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

zagranicę, tel. kom. 660‑037‑820.

www.studionadachu.pl,
Foto-Video

tel. kom. 604‑101‑516.
Studio

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

chrzty, komunie i inne, tel. kom.
796‑964‑169.
Wideo „Kadr”, tel. kom.
Studio

607‑916‑001.
Wideofilmowanie

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

tel. kom.
795‑267‑788.

kuchnię węglową, tel. kom.
Sprzedam

602‑511‑928.
do pralki Polar Dafne; telewizor
Części

Daewoo 14”, tel. kom. 602‑769‑833.

Zatrudnię

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

Wesela:

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

Kuchnia

gazowa,; dywan wełniany
3x4m; stan bdb., tel. kom. 608‑023‑869.

Zatrudnię

kierowcę kat, C+E, transport
krajowy, wiek min. 30 lat, tel. kom.
509‑499‑556.

Studio

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

kierowcę kategoria C+ E 
Zatrudnię

z praktyką z Łowicza lub bliskich okolic,
w transporcie krajowym, tel. kom.
608‑067‑847.

Fotoreportaże

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

Komputer

tanio, tel. kom. 500‑204‑559.
Sprzedam

pilnie ławę szklaną, tel.
kom. 602‑370‑470.
Sprzedam

piec na eko groszek,
5m, cena do uzgodnienia, tel. kom.
600‑176‑795.
tel. kom. 692‑668‑521.
Bramę,

Sprzedam

tanio telewizor Philips 32” 
i szafkę do przedpokoju z wieszakiem,
tel. kom. 728‑721‑632.

od zaraz kierowcę kat.
Zatrudnię

C, z badaniami psychotechnicznymi,
kurs na przewóz rzeczy i świadectwo
kompetencji mile widziane, tel. kom.
661‑987‑500.
operatora koparki, kat. II i III,
Zatrudnię

tel. kom. 605‑045‑641.

Sprzedam

regał 4m, ławę, 4 krzesła;
sofa rozkładana z fotelem IKEA, tel. kom.
600‑626‑737.

Przyjmę

do gospodarstwa, hodowla
koni, tel. kom. 695‑248‑808.

wózek dziecięcy, fotelik
Sprzedam

samochodowy, przewijak, cena za
całość 350 zł, tel. kom. 600‑618‑740.

Przyjmę

tzw. złotą rączkę (mechanika,
slusarstwo, elektryka), tel. kom.
695‑248‑808.

Zestaw

komputerowy, Core, 2
Duo, z oprogramowaniem, tel. kom.
785‑484‑490.

szukam pracy

roczne biurko z nadstawką
Sprzedam

Sevilla, 270 zł, tel. kom. 724-020-203,
723‑709‑183.
foliowe, niskie, wysokie,
Tunele

piec nadmuchowy, tel. kom.
784‑648‑112.
sanie, tel. (51) 762‑36‑89.
Sprzedam

Piec

C.O. Kamino 3, cena 500 zł, tel.
kom. 605‑896‑130.
Oddam

potrzebującemu wersalkę w
dobrym stanie, w dobre ręce, tel. kom.
606‑815‑711.

praca

Główny

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

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

Profesjonalna

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

fotografia
ślubna, tel. kom. 606‑295‑590.
Videofilmowanie

HD, zdjęcia,
konkurencyjne ceny, tel. kom.
608‑475‑473.

remontowobudowlane
usługi
Glazura,

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

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

Specjalista

ds płac i kadr ze
znajomością księgowości poszukuje
pracy stałej lub dorywczej, tel. kom.
784‑052‑790.

Cyklinowanie,

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

inne

Ogrodzenia,

bramy, balustrady,
produkcja, montaż, tel. kom.
506‑771‑822.

Masaż

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

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

Regał

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

Firma

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

usługi wideo

Tanio

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

PKO

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

Wideofilmowanie

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

rozwijająca się firma
Dynamicznie

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

Fotografia

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

Konstrukcje,

pokrycia dachowe 
tel. kom. 507-056-578

dam pracę

Pianino

sprzedam, tel. kom.
509‑494‑602.

Wideofilmowanie

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

Zatrudnię

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

Sprzedam

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

bele dębowe,
Sprzedam

tel. (46) 838‑66‑73.
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Kanałowe

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

i murarstwo, tel. kom.
668‑489‑577.
Układanie

kostki brukowej,
prace ogólnobudowlane, tel. kom.
508‑286‑519.
Tynki

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

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

Wideofilmowanie,

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

Brukarstwo,

tel. kom. 606‑774‑310.

Wideofilmowanie,

fotografia, tel. kom.
608‑244‑400.

Żwir

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

REKLAMA

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta-Gminy Stryków informuje, że na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta-Gminy Stryków przy ulicy Kościuszki 27,
został wywieszony do publicznej wiadomości
wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność

GMINY STRYKÓW

przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
na rzecz najemców.
Wykaz podlega publikacji do dnia 12 stycznia 2011 r.
Bliższych informacji o wykazie można uzyskać telefonicznie
/42/ 719-80-02 wew. 127 lub osobiście w Urzędzie Miasta-Gminy Stryków
pok. nr 12 I piętro
REKLAMA
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Malowanie,

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

Glazura,

terakota, tel. kom.
696‑171‑899.

Usługi

hydrauliczne, tel. kom.
508‑862‑015.

Śluby

VW Passat 2004 rok, srebrny 
z udekorowaniem, tel. kom. 500‑371‑161.

Domofony:

tradycyjne i cyfrowe.
Instalacje i centralki telefoniczne, tel.
kom. 601‑207‑689.

anten satelitarnych 
Instalacja

i naziemnych, tel. kom. 602‑633‑407.

Biuro

rachunkowe - konkurencyjne
ceny, tel. kom. 669‑034‑013.

Montaż

alarmów, tel. kom.
602‑633‑407.

Biuro

rachunkowe, tel. kom.
664‑973‑140.

Hydrauliczne,

tel. kom.
506‑064‑122.

Zespół

muzyczny, wieloletnie
doświadczenie, tel. kom. 606‑908‑346.

elektroinstalacje, pomiary,
Przyłącza,

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.

Dekoracje

okolicznościowe sal
weselnych i kościołów, tel. kom. 
697-952-091, 601‑353‑657.

Glazura,

terakota, tel. kom.
602‑717‑207.
Kompleksowe

wykończenia wnętrz od
A do Z, adaptacja poddaszy, tel. kom.
602‑717‑207.
Kominki

-budowa, montaż, ogrzewanie
domów, tel. (46) 837-44-35, tel. kom.
600‑294‑318.
Budowlano-remontowe,

tel. kom.
667‑941‑359.
Malowanie,

tel. kom. 697‑661‑512.
Malowanie,

gipsy, płyty K/G,
zabudowa poddaszy, panele podłogowe,
docieplanie budynków, tel. kom. 
723-743-361; 691‑704‑920.

Instalacje

elektryczne: nowe, przeróbki,
tel. kom. 696‑081‑582.

Stawianie

ogrodzeń klinkierowych, tel.
kom. 511‑337‑768.

Instalacje

elektryczne, tel. kom.
607‑079‑386.

Kompleksowe

wykańczanie wnętrz, tel.
kom. 511‑337‑768.

Hydraulik,

wszystkie technologie, tel.
kom. 608‑101‑676.

Remonty

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

Ogrodzenia,

bramy, balustrady, tel.
kom. 502‑322‑897.

Cyklinowanie,

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

Stal

nierdzewna, poręcze, balustrady,
tel. kom. 665‑147‑488.

Grzejniki

Purmo C, CV, rabat 50%
od aktualnego cennika, FV, tel. kom.
515‑838‑888.

Kominki

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

Tynki

maszynowe wapienne,
cementowe, tel. kom. 500‑037‑006.

Usługi

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

Profesjonalne

odśnieżanie dachów,
tel. kom. 600‑265‑999.

Usługi

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

Docieplanie

budynków, gładzie,
malowanie, płyty k/g, panele podłogowe
i ścienne, glazura, terakota, tel. kom.
607‑343‑338.

Tynki

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

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

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

Dachy,

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

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

budynków gospodarczych,
remonty, przeróbki, tel. kom.
785‑333‑971.
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. 604-645-981;
502‑228‑972.
Kominki

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

Profesjonalne

wykończenia wnętrz,
tel. kom. 600‑265‑999.
Glazura,

terakota, malowanie, panele,
zabudowy gipsowo-kartonowe, sufity,
ścianki, tynki mozaikowe, kamień
dekoracyjny, adaptacja poddaszy,
przeróbki elektryczne, tel. kom.
600‑225‑256.
Gipsy,

malowanie, płytki,
zabudowa k/g, poddasza, tel. kom.
608‑372‑976.
gładź, glazura, tel. kom.
Malowanie,

666‑281‑850.
Malowanie,

gładź, glazura, tel. kom.
515‑830‑969.

Hydraulika,

tel. kom. 608‑263‑951.

Potrzebujesz

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

Montaż

anten satelitarnych, ustawianie
przy pomocy profesjonalnego miernika,
tel. kom. 609‑700‑765.

Dekoracje

sal weselnych, tel. kom.
607‑774‑344.

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.

Dachy,

podbitki, tel. kom. 500‑076‑158.
Wykończenia

wnętrz, poddasza,
gładzie, tel. kom. 500‑076‑158.
Posadzki

maszynowe, tel. kom.
697‑607‑801.

Dekoracja

sal weselnych, tel. kom.
784-487-536, 513‑748‑813.

Śluby

limuzyną, tel. kom. 604‑344‑609.
Dekoracja

sal weselnych (pokrowce,
obrusy w komplecie), tel. kom.
693‑776‑474.

Usługi

transportowe Renault Master,
tel. kom. 880‑964‑952.

REKLAMA

Remonty,

wykańczanie wnętrz,
adaptacja poddaszy, ocieplenia
budynków, tel. kom. 0668‑052‑818.

Usługi

koparko-ładowarką,
odśnieżanie, tel. kom. 698‑645‑286.
Odśnieżanie

dachów itp., Faktura VAT,
tel. kom. 602‑537‑502.
Śluby:

czarne Audi Q7; www.slubyq7.
republika.pl, tel. kom. 790‑699‑445.
REKLAMA

FIRMA BRACIA URBANEK

ZATRUDNI

osobę do pracy na stanowisku

Specjalista
ds. eksportu
WYMAGANIA:

 wykształcenie wyższe
 biegła znajomość j. rosyjskiego
i średnio zaawansowana
znajomość j. angielskiego
 umiejętność obsługi komputera:
pakiet Office, szczególnie Excel
 umiejętność obsługi
urządzeń biurowych

Docieplenia

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

Cyklinowanie,

polerowanie,
lakierowanie- trwały Efekt, tel. kom.
600‑984‑398.

Odśnieżanie

dachów, usuwanie
sopli, nawisów śnieżnych, alpinisci:
www.partnerextreme.pl, tel. kom.
694‑660‑094.

Masz

problem z komputerem:
zadzwoń. Fachowo. Szybko. Tanio!, tel.
kom. 504‑070‑837.

Remonty-wykończenia,

niedrogo oraz
kosztorysy budowlano-instalacyjne, tel.
kom. 531‑867‑052.

Glazura,

terakota, wykończenia, tel.
kom. 691‑645‑784.

Odśnieżanie

obiektów, chodników itp.,
tel. kom. 502‑358‑304.

Przeprowadzki,

transport, FVAT, tel.
kom. 695‑885‑953.

Malowanie,

tapetowanie, płyty
k/g, gładzie, sufity podwieszanie,
adaptacja poddaszy, panele, glazura,
terakota, tel. kom. 693‑824‑684.

Usługi

remontowo-budowlane w
małym i dużym zakresie. Faktury VAT,
tel. kom. 509‑299‑676.

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren Rejon Energetyczny Łowicz
informuje, że ze względu na przeprowadzane prace eksploatacyjne

NASTĄPIĄ PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
dla niżej wymienionych miejscowości:

data

w godz.

04.01.2011r.
05.01.2011r.
05.01.2011r.

8:00-16:00
8:00-16:00
8:00-15:00

11.01.2011r.
12.01.2011r.

8:00-16:00
8:00-15:00

Pranie

dywanów, wykładzin, tapicerki
meblowej, samochodowej. Tanio, tel.
kom. 698‑305‑917.
TŁUMACZENIA

polsko-angielskie,
angielsko-polskie: biznesowe,
techniczne, prywatne, tel. kom.
697‑381‑602.
Zespół:

bale, wesela, wieloletnie
doświadczenie, tel. kom. 697‑470‑575.
Profesjonalny

zespół muzyczny;
gramy muzykę dla wszystkich.
Zagramy na balu, studniówce,
weselu, tel. kom. 608‑467‑711.
Oprawa

muzyczna, bale, chrzciny,
komunie itp. Saksofon, akordeon, tel.
kom. 661‑488‑439.
Naprawa

sprzętu AGD, tel. kom.
510‑158‑880.
Odnawianie

wanien, tel. kom.
600‑979‑826.

Odśnieżanie,

tel. kom. 785‑296‑194.
Naprawa

telewizorów, tel. kom.
728‑227‑030.
Wypożyczalnia

strojów
karnawałowych, ul. Spokojna 8, tel. kom.
604‑565‑096.

matrymonialne
Wysoki

brunet szuka partnerki, 
20-37lat, szczupłej, zadbanej,
bezdzietnej, woj.łódzkie. Zapraszam 
na Sylwestra., tel. kom. 723‑917‑743.

komputeropisanie
Komputerowe

przepisywanie prac,
skanowanie, rysunki, wykresy, tabele.
Strony internetowe, tel. kom. 
602-277‑013, Łowicz.

usługi inne

Gładź,

płyta K/G, malowanie, panele
ścienne, podłogowe, glazura, terakota,
tel. kom. 516‑131‑973.

Glazurnictwo,

gładzie, malowanie,
panele, tel. kom. 601‑650‑795.

Przeprowadzki.

Transport. Najtaniej!,
tel. kom. 500‑812‑312.

Matematyka:

tanio, tel. kom.
601‑303‑279.

Zespół,

wesela, tel. kom. 696‑315‑910.

Anteny

- montaż, instalacje, tel. kom.
601‑306‑566.

Firma

Alpinistyczna: odśnieżanie,
skuwanie sopli itp., tel. kom. 
668-797-497 607‑903‑366.

Kapela,

tel. kom. 692‑101‑989.

Alpiniści:

wycinka drzew www.
partnerextreme.pl, tel. kom.
694‑660‑094.

Zespół

muzyczny, tel. kom.
693‑543‑604.

usługi
instalacyjne

Zespół

muzyczny, tel. kom.
693‑754‑349.

Toczenie,

spawanie, ślusarstwo, tel.
kom. 698‑052‑917.

Matematyka,

tel. (46) 837‑85‑96.

Wyroby

hutnicze. Materiały
budowlane. Gazy techniczne.
Centrobud, Łowicz, Armii Krajowej
61, tel. (46) 837‑93‑20.

Wylewki

maszynowe, tel. kom.
500‑060‑052.

Naprawa

sprzętu AGD, tel. kom.
691‑961‑244.

ZŁOTA

RĄCZKA, drobne prace
domowe, montażowe i naprawy, tel.
kom. 502‑749‑450.

Gipsy,

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

Docieplenia,

tel. kom. 500‑076‑158.

Śluby

i inne imprezy złoty Mercedes
S Klasa, www. youtube.com/
watch?v=uKsrw62kUhA, tel. kom.
696‑736‑701.

Elektryka,

hydraulika, tel. kom.
697‑661‑512.

DJ,
 wodzirej, akordeonista wesela, imprezy okolicznościowe,
www.djbizzy.110mb.com, tel. kom.
697‑574‑161.

Kotły

C.O., montaż, 7% VAT, tel. kom.
504‑324‑929.

Nr KRS 00 000 14 017

Przeprowadzki-transport,

tel. kom.
796‑855‑527.

sprzedaż

Malowanie,

tapetowanie, gładź, płyty
g/k, glazura, tel. (46) 837-32-41 po
20:00, tel. kom. 608‑685‑867.

Zespół

muzyczny-wesela, tel. kom.
601-854-670 607‑992‑169.

Szczęśliwego
Nowego Roku!

Wynajem

samochodu Hyundai
Tocsun śluby i inne imprezy, tel. kom.
600‑447‑843.

Schody

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

Kotły

Defro, rabat 17% od aktualnych
cen katalogowych, tel. kom. 515‑838‑888.

Zespół

muzyczny For-Rent, tel. kom.
509-766-163 607‑777‑304.

składa
Koło Łódzkiego Towarzystwa Opieki
nad Zwierzętami w Głownie

Ścinanie

drzew, tel. kom. 792‑027‑388.

Kominy

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

Glazura,

terakota, ocieplanie
poddaszy, gipsowanie, malowanie,
tynki ozdobne, remonty, tel. kom.
784‑464‑959.

Biuro

rachunkowe, tel. kom.
604‑621‑125.

ofiarodawcom 1% oraz instytucjom
i osobom wspierającym
bezdomne zwierzęta w Głownie

Usługi

rębakiem, rozdrabnianie
gałęzi, przycinka drzew i inne prace
przycinkowe, tel. kom. 606‑370‑008.

Instalacje

alarmowe, bezprzewodowe,
tel. kom. 601‑207‑689.

Biuro

rachunkowe, tel. kom.
0510‑212‑677.

Producent!

Siatki, słupki, bramy,
balustrady, usługi monterskie, tel. kom.
500‑371‑161.

Bezpieczne

przeprowadzki, transport,
tel. kom. 664‑013‑145.

Usługi

hydrauliczne: instalacje wodnokanalizacyjne; centralnego ogrzewania,
tel. kom. 504‑324‑929.

Docieplenia

budynków, łazienki,
glazura, terakota, panele ścienne,
podłogowe, montaż stolarki okiennej,
gładzie, klinkier i montaż ogrodzeń, tel.
kom. 725‑277‑449.

Usługi

koparko-ładowarką, tel. kom.
665‑525‑555.

Zabytkowym

autem do ślubu.
Zdjęcia www.slubauto.pl, tel. kom.
604‑131‑581.

Zespół

muzyczny „Kris”, wesela, tel.
kom. 606‑632‑267.

Zabudowa

poddaszy, płyta g/k,
malowanie, gipsowanie, tapeta, sufity
podwieszane -pułki i inne nietypowe
zabudowy, tel. kom. 518‑905‑611.

Kominki

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

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.

Usługi

hydrauliczne oraz drobne
naprawy, tel. kom. 604‑245‑722.

Usługi

Tapicerskie. Naprawa
i remont mebli tapicerowanych
stylowych i nowoczesnych, dojazd
gratis, tel. kom. 660‑129‑637.

Stolarstwo,

schody, tel. kom.
783‑487‑655.

Pranie

dywanów i tapicerek, Głowno
i okolice, tel. (42) 719-15-31, tel. kom.
887‑797‑225.

Serdeczne podziękowania

miejscowość

Złaków Kościelny 3, Bobiecko 2, Seroki.
Parma 1, 2, Bobrowniki 3, 4, Łagów 1, Kuczków.
Łyszkowice GS, Łyszkowice 5, 6, ZNB, Czatolin 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7.
Nieborów GS, Piaski Nowe 1, 2, Piaski Stare 1, 2.
Mastki A, B, Niespusza Nowa, Niespusza Wieś,
Przemysłów A, B, Chąśno A, B, C, D, Chąśno Nowe
Sierżniki A, B, C, Błędów A, B, C, D.

Dodatkowo informacje o wyłączeniach znajdują się na stronie internetowej: www.zelt.pl

POSZUKUJEMY:
osoby odpowiedzialnej,
skrupulatnej, cierpliwej.
Doświadczenie w wypełnianiu
dokumentów eksportowych
mile widziane.
Oferty prosimy kierować
do 14.01.2011
na adres e-mail:
urbanek@urbanek.com.pl
lub na adres:
Firma Bracia Urbanek
J.A.W. Urbanek Sp.j.,
99-400 Łowicz
ul. Katarzynów 59
z dopiskiem: REKRUTACJA

Odśnieżanie,

tel. kom. 607‑168‑196.

Śluby,

inne imprezy okolicznościowe,
Chrysler C300, tel. kom. 607‑328‑028.
Zespół

muzyczny. Muzyka 100% na
żywo. www.hocus-pocus.pl, tel. kom.
608‑433‑199.

nauka

Korepetycję:

język niemiecki 
z dojazdem, tel. kom. 693‑705‑617.
Polski

- przygotowanie do matury,
korepetycje, prezentacje maturalne.
Fachowo, tel. kom. 603‑246‑033.

Paznokcie

żelowe, tel. kom.
660‑724‑766.

Korepetycje

matematyka tanio, tel.
kom. 723‑606‑706.

Zawiozę

do ślubu VW Touareg, 2007
rok, tel. kom. 502‑839‑619.

Angielski-korepetycje,

tel. kom.
698‑795‑113.

Odśnieżanie

dachów, uprawnienia
i możliwość wystawienia FVAT, tel.
kom. 518‑518‑998.

Matematyka,

tel. kom. 888‑219‑932.

Kredyty

trudne dla rolników i nie tylko,
bez zaświadczeń o dochodach, tel. kom.
504‑151‑540.

Język

niemiecki -korepetycje, tanio, tel.
kom. 668‑963‑922.
Prezentacje

maturalne, profesjonalna
pomoc, tel. kom. 608‑433‑138.

nr 52   29 grudnia 2010

www.lowiczanin.info
Historia,

korepetycje,
przygotowanie do matury, 
tel. kom. 791-751-123
Kanadyjczyk

polskiego pochodzenia,
nauka języka angielskiego 
i francuskiego, wszystkie poziomy.
Tłumaczenia, tel. kom. 784‑898‑250.
Geografia,

tel. kom. 695‑003‑006.
Matematyka,

korepetycje
(doświadczenie), tel. (46) 837‑01‑80.
Angielski,

wszystkie poziomy, tel. kom.
606‑295‑590.
w Zdunach dla dzieci 
Angielski

i dorosłych. Nowe grupy po feriach.
Zapisy, tel. (46) 838‑76‑08.
Korepetycje

angielski, tel. kom.
663‑077‑030.
nauczyciela do nauki gry na
Szukam

saksofonie altowym, tel. 697‑346‑681.
Prezentacje

maturalne, wypracowania
pisemne, prace zaliczeniowe, tel. kom.
785‑909‑653.
tel. kom. 509‑186‑335.
Chemia,

Biologia,

tel. kom. 665‑110‑977.

Kupię

zboże paszowe od 1 do 24t,
tansport, gotówka, tel. kom. 668‑478‑617.
Kupię

żyto, pszenżyto i pomieszane,
dobra cena, transport, gotówka, tel. kom.
723‑288‑797.
pszenżyto, jęczmień,
Kupię

mieszankę z małą ilością owsa, tel. kom.
504‑561‑585.
każde zboże również i
Kupie

ekologiczne lubin min 23t, zapewniam
swój transport oraz 100% przedpłaty, tel.
kom. 501‑459‑374.

hodowlane
Skup

bydła rzeźnego, hodowlanego,
maciory, knury, cielęta, tel. kom.
502‑460‑724.
macior i knurów. Atrakcyjne
Skup

ceny! Nawiążemy współpracę 
z hodowcami i punktami skupu, tel.
kom. 603‑711‑760.
Skup

bydła. Atrakcyjne ceny, szybkie
formy płatności, tel. kom. 691‑865‑051.

hodowlane

Sprzedam

Ursus C-355 1975 rok, stan
dobry, tel. kom. 696‑642‑450.

Loszki,

knury hodowlane, wolne od
aujszkyego i innych chorób; z dowozem,
tel. (52) 381-44-50, tel. kom. 608‑591‑474.

Prasa

zwijająca Sipma Farma II 2006
rok, tel. kom. 661‑420‑800.

Sprzedam

gęsi Gabonose, tel. kom.
662‑235‑933.
Sprzedam

jałówkę, okolice Żychlina,
tel. kom. 794‑222‑796.
Sprzedam

prosiaki, tel. (46) 838‑33‑41.
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.
Młodego

knurka, tel. kom.
660‑468‑071.

orkan Taarup zachodni, tel.
Sprzedam

kom. 601‑390‑574.

Jałówka

na wycieleniu,
tel. (46) 835‑30‑61.

Sprzedam

rozdrabniacz do buraków
Jemioł, tel. kom. 603-957‑917 wieczorem.

Matematyka,

tel. (46) 837‑53‑15.

Jałówka

na wycieleniu, tel. kom.
601‑342‑738.

Prezentacje

maturalne, tel. kom.
793‑298‑987.

Kupię

cielaki od 70 do 300 kg, tel.
kom. 667‑257‑268.

Jałówka

na wycieleniu, tel. kom.
724‑138‑859.

Chemia-korepetycje,

30 zł/h,
studentka, tel. kom. 665‑371‑067.
Język

polski - korepetycje, prace
zaliczeniowe, prezentacje maturalne, tel.
kom. 601‑265‑225.
Niemiecki:

korepetycje, tel. kom.
530‑810‑419.
gry na gitarze, organach,
Nauka

akordeonie, z dojazdem okolice Głowna,
tel. kom. 604‑830‑530.
Zaginęła

legitymacja studencka nr
40402 IR Kraków, W. Królik, tel. kom.
660‑095‑023.
maturalne, solidnie,
Prezentacje

niedrogo, tel. kom. 509‑766‑108.

rolnicze – kupno
płody rolne
Kupię

jęczmień, pszenicę,
pszenżyto, tel. (46) 838-47-78, tel. kom.
601‑662‑905.

Krowy

cielne, tel. kom. 728‑483‑476.

Kupię

walce młyńskie, tel. kom.
668‑215‑405.

Sprzedam

krowy zacielone oraz
jałówki w wadze od 200 kg Łowicz, tel.
kom. 601‑067‑637.

Pilnie

kupię kopaczkę ciągnikową, tel.
kom. 508‑364‑849.

kostkująca Famarol 
Prasa

z podajnikiem, 2002 rok, tel. kom.
697‑693‑656.

Jałówka

wysokocielna,
tel. (46) 838‑47‑99.

Kupię

kombajn do porzeczek
połówkowy, tel. kom. 506‑188‑515.

Trzyletnią

krowę 2 miesiące po
zacieleniu, gm. Kiernozia, tel. kom.
793‑140‑700.

rozrzutnik jednoosiowy,
Sprzedam

podłoga do remontu, Krępa, tel. kom.
600‑765‑293.

Kupię

C-328, C-330, C-360, C-4011,
T-25 Władimirec, stan obojętny, tel. kom.
880‑353‑819.
ciągnikową, tel. kom.
Kopaczkę

510‑823‑225.
Ursus C-330; do remontu, tel.
Ciągnik

kom. 608‑475‑473.

Sprzedam

przyczepę 1-osiową,
nagrzewnicę elektryczną o dużej mocy
i masywne widły do obornika, do
dużego Tura lub ładowarki, tel. kom.
692‑292‑969.

Sprzedam

jałówkę wysokocielną,
tel. (46) 838‑31‑24.

Rury

1,5”, opryskiwacz, kabina C-330,
tel. kom. 661‑025‑120.

owies, tel. kom.
Sprzedam

514‑363‑904.

Prosiaki,

tel. kom. 510‑259‑018.
Sprzedam

jałówkę na wycieleniu, tel.
kom. 602‑255‑778.

Sprzedam

prasę Claas Variant
260 Roto Cat siatka sznurek 2003
rok; rozrzutnik obornika Ananburger
12-tonowy, tel. kom. 604‑078‑564.

Sprzedam

źróbkę 1,5 roczną, tel. kom.
783‑619‑660.

Ciągnik

Fendt 311 LSA 1991 rok 115
KM, tel. kom. 604‑478‑564.

pszenicę, Sierżniki, tel. kom.
Sprzedam

605‑128‑019.

maszyny

Sprzedam

śrutownik, tel. kom.
601‑851‑421.

kwotę mleczną 8826 kg,
Sprzedam

tanio, tel. kom. 880‑500‑224.

Ciągnik

T-25A z turem, tel. kom.
698‑179‑395.

Grunty

rolne o pow. 4,75 wraz 
z zabudowaniami, tel. (24) 277‑96‑26.

Ursus

3512, 1997 rok,
tel. (42) 719‑59‑57.

Kwota

mleczna, tel. kom. 503‑163‑721.

Sprzedam

cyklop 1986 rok, kosiarka
dyskowa 2007 rok, przyczepa 4 tony
1987 rok, pług 4 skibowy szer. 40 cm
2005 rok, tel. kom. 661‑918‑798.
Agregaty

uprawowe, opryskiwacze,
kabiny ciągnikowe, kosiarki rotacyjne,
kultywatory, brony talerzowe, gałęziary,
pługi, tury, żmijki, karuzele, rozrzutniki,
tel. kom. 608‑684‑292.
Sprzedam

ciągnik C-328, na chodzie,
tel. kom. 600‑176‑795.
Beczka

do ślęzy sadowniczej - nowa,
tel. kom. 506‑188‑515.

Adapter

pionowy do rozrzutnika,
przyczepa do słomy duża, tel. kom.
510‑420‑824.

Naprawa

pomp, rozdzielaczy do
opryskiwaczy sadowniczych i polowych,
tel. kom. 506‑188‑515.
Kupię

oponę 16.9-34, tel. kom.
609‑316‑663.
Kupię

kabinę do Cyklopa, tel. kom.
607‑469‑872.
Hodowlaną

jałówkę wysokocielną
sprzedam, tel. kom. 660‑528‑675.
Części

używane do C-328, C-330,
C-360, C-4011, T-25, T-25 Władimirec
- 50% ceny nowych, tel. kom.
502‑939‑200.
Zetor

6340 4x4 1998 rok, tel. kom.
608‑420‑169.
Fendt-510,

1998 rok, tel. kom.
692‑601‑689.

Prasa

zwijająca Welger RP165,
pasowa, zmiennokomorowa, 12.000 zł,
tel. kom. 608‑420‑169.

Sprzedaż

ciągników rolniczych, różne,
duży wybór, Biała k. Zgierza, tel. kom.
501‑363‑951.

obornika 2-osiowy Czarna
Rozrzutnik

Białostocka, 1991 rok, stan bdb., tel.
kom. 698‑536‑386.

Prasa

Z-224/1 Sipma, tel. kom.
692‑601‑689.

8011 + tur 3, tel. kom.
C330,

667‑491‑487.

Prasa

Z224, 2001 rok, porodówki dla
macior, tel. kom. 508‑985‑884.

(platforma), śrutownik, tel.
Przyczepę

kom. 888‑107‑443.

Pług

Atlas 4 skibowy, Star 200, tel.
kom. 691‑721‑493.

Traktor

T25, 1985 rok, tel. kom.
724‑135‑492.

Siewnik

zbożowy Poznaniak, stan bdb,
tel. kom. 660‑431‑555.

T25, 1985 rok, tel. kom.
Traktor

724‑135‑492.

SKR

w Łowiczu sprzeda kombajn
Bizon Z-056, 1986 rok, tel. kom.
602‑779‑027.

tel. kom. 723‑482‑437.
Kukurydza,

Sprzedam

bób Vinston, tel. kom.
663‑440‑519.

Ursus-1204,

6-cylindrowy z napędem,
tel. kom. 602‑615‑126.

Sprzedam

żyto, pszenżyto z dowozem,
tel. kom. 888‑205‑082.

Wózek

widłowy GPW, udźwig 2t, tel.
kom. 602‑615‑126.

REKLAMA

komplet wspomagania
Sprzedam

kierownicy do ciągników Ursus C-330,
C-360, T-25, tel. kom. 692‑335‑998.
Spych

zawieszany na tył ciągnika, tel.
kom. 503‑124‑344.
Siewnik

zbożowy, gruber, agregat
uprawowy, silos lejowy, tel. kom.
663‑647‑066.
maszynę do bobu, tel. kom.
Sprzedam

692‑119‑203.
do kukurydzy
Siewnik

Fergusson-3060, tel. kom. 699‑920‑781.
Prasa

Z-224, 2004 rok, I właściciel,
C-360-3P z Turem lub bez, tel. kom.
502‑042‑547.

KONTAKT
(22) 731-64-16, 696-209-772

C-360

i agregat uprawowy 2,80m stan
bdb., tel. kom. 600‑335‑473.

www.agrocomplex.pl
e-mail: biuro@agrocomplex.pl

Prasa

zwijająca Galignami pasowa,
szeroki podbierak, balot 120x120, 1998
rok, tel. kom. 607‑992‑213.

Shar-pei

biszkoptowy reproduktor, tel.
kom. 503‑747‑571.
Reproduktorzy

i szczenięta: york, west,
maltańczyk, mops, buldog angielski,
beagle, golden, chihuahua, tel. kom.
662‑093‑975.
szczenięta, tel. kom.
Chihuahua

662‑093‑975.
szczenięta, tel. kom.
Beagle

662‑093‑975.
szczenięta owczarka
Sprzedam

niemieckiego, tel. kom. 604‑613‑207.
Mieszańce

foksteriera
szorstkowłosego i teriera walijskiego, tel.
kom. 723‑746‑466.

psy rasy york-tanio, tel. kom.
Sprzedam

502‑401‑570.

jęczmień, siano, tel. kom.
Sprzedam

603‑099‑778.

Pługi

Kverneland zagonowe 
i obrotowe, tel. kom. 601‑272‑521.

Owczarek

niemiecki z rodowodem,
5-miesięczny, tel. kom. 604‑636‑674.

Prasa

zwijająca RP200 rotor, noże,
siatka, sznurek, szeroki podbieracz, tel.
kom. 692‑601‑689.

Zetor-8540,

4x4, 1998 rok, tel. kom.
692‑601‑689.

asenizacyjny, 3000l, tel. kom.
Wóz

603‑243‑414.

Sprzedam

ogierka 9-miesięcznego
ciemnogniady, tel. kom. 669‑250‑881.

Yorki

sprzedam, tel. kom.
0600‑268‑506.

7 i 9 łap, tel. kom.
Grubery

606‑324‑970.

jęczmień 4 tony, tel. kom.
Sprzedam

602‑649‑360.

3-miesięczne rottweilery, tel.
Sprzedam

kom. 608‑171‑821.

Zetor-7211,

1989 rok, krajowy, tel. kom.
608‑420‑169.

Przyczepka

ciągnikowa 500 zł, tel.
kom. 667‑115‑459.

siewnik zbożowy, głębosz,
Cyklop,

zgrabiarka, przetrząsarka -zachodnie, tel.
kom. 601‑272‑521.

sprzedaż
Bernardyny,

cena 200 zł, tel. kom.
790‑534‑871.

Sprzedam

klacz kasztankę, z obu
stronnym pochodzeniem, 3,5 roku, tel.
kom. 663‑882‑749.

tel. kom. 603‑569‑970.
Mieszanka,


Ziemniaki

jadalne, pszenica, tel. kom.
603‑609‑674.

Wykonuję

kosiarki sadownicze,
tel. (046) 832-14-57, tel. kom.
513‑666‑808.

Zetor-5211,

1990 rok ze
wspomaganiem, tel. kom. 692‑601‑689.

Sprzedam

słomę w kostkach, tel. kom.
508‑586‑263.

Sprzedam

baloty sianokiszonki, tel.
kom. 668‑374‑464.

Przewóz

maszyn rolniczych,
budowlanych i materiałów sypkich itp,
tanio, tel. kom. 665‑734‑042.

zwierzęta

Ursus-4514,

4x4, 1996 rok, tel. kom.
692‑601‑689.

Owies

20t i sianokiszonka w belkach,
tel. kom. 602‑522‑478.

rolnicze - usługi

Termit

sadowniczy nowy, tel. kom.
506‑188‑515.

siana Fella szer. 5,20,
Roztrząsacz

hydraulicznie składany, tel. kom.
606‑324‑970.

pszenicę,
Pszenżyto,

tel. (24) 277‑91‑94.

Kwota

mleczna 10.000; basen 520l,
tel. kom. 600‑321‑842.

ciągników, maszyn 
Transport

i urządzeń rolniczych, budowlanych, tel.
kom. 609‑135‑502.

Sprzedaż

maszyn rolniczych z
zachodu, tel. (24) 277‑85‑77.

kukurydzę suchą, tel. kom.
Sprzedam

530‑964‑326.

Zbiornik

na mleko 260 l, kwotę
mleczną, tel. kom. 728‑483‑476.

Ślęza

sadownicza duży kosz, tel. kom.
506‑188‑515.

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.

Krowa

na wycieleniu, termin 15
styczeń, tel. (46) 838‑67‑22.

Jałówka

mleczna na wycieleniu, tel.
kom. 666‑737‑054.

Sprzedam

kwotę mleczną 20 tys.
kilogramów, tel. kom. 723-762-135,
781‑600‑446.

Przyczepa

wywrotka HL 6t, stan
idealny, tel. kom. 692‑601‑689.

Sprzedam

siano, słomę, tel. kom.
605‑408‑867.

żyta, sprzedaż otrąb żytnich 
Skup

i pszennych. Młyn Sobocka Wieś, tel.
kom. 603‑099‑812.

Prasa

zwijająca John Derre 590,
pasowa zmienno-komorowa 1999 rok,
szeroki podbierak, tel. kom. 889‑013‑143.

konwiowa, tel. kom.
Dojarka

880‑500‑224.

Sprzedam

krowę 5 letnią,
tel. (42) 719‑60‑14.

Jęczmień

paszowy kupię, tel. kom.
606‑901‑931.

 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

Sprzedam

jałówkę wysokocielną,
termin wycielenia koniec stycznia,
tel. (46) 838‑12‑44.

płody rolne

odpadowe, tel. kom.
Ziemniaki

604‑251‑385.

OFERUJEMY
WYPOSAŻENIE OBORY:

Sprzedam

prasę John Deere-550,
Cllas Arowal, tel. kom. 606‑641‑506.

przyczepę 10t wywrotka, 6t
Sprzedam

wywrotka i kosiarka rotacyjna 1,65m, tel.
kom. 530‑964‑326.

Kupię

ziemniaki jadalne i pszenicę, tel.
kom. 508‑819‑982.

REKLAMA

Jałówka

na wycieleniu, termin 14
styczeń, tel. (46) 838‑12‑95.

Sprzedam

jałówkę mięsną do
zacielenia rasy Charolaise (100%),
tel. (46) 838‑14‑87.

Sprzedam

siano, tel. kom.
600‑763‑979.

Kupię

pszenżyto, jęczmień, mieszankę
zbożową bez owsa. Przy dużych
ilościach własny transport, tel. kom.
692‑292‑969.

Z-224, tel. kom. 721‑208‑851.
Prasa


rolnicze sprzedaż

Kupię

żyto, tel. kom. 605‑097‑071.

Jęczmień

paszowy, tel. 886‑990‑330.

Pługi

do śniegu do C-360, C-330
oraz innych, tel. kom. 608‑128‑670.

maszyny

Sprzedam

nasiona bobu (top-bób), tel.
kom. 668‑181‑142.

Skup

żyta, wymiana na otręby, tel. kom.
501‑713‑862.

Sprzedam

rozrzutnik jednoosiowy 
i śrutownik bijakowy z mieszalnikiem, tel.
kom. 501‑389‑031.

Ciągnik

C-360, 1980 rok, tel. kom.
721‑147‑354.

Kupię

duże ilości zbóż paszowych,
transport, gotówka, tel. kom.
798‑169‑557.

Kupię

zboże paszowe, tel.605‑370‑062.

Rozrzutnik

1 osiowy 3,5t Kos,
kultywator, zgrabiarko-przetrząsarka,
tel. (42) 719-56-65, tel. kom. 726‑625‑843.

Jałówka

na ocieleniu, tel. kom.
726‑407‑062.

Kupię

cielęta ras mięsnych do 70kg,
tel. kom. 606‑901‑931.

Prace

magisterskie, licencjackie,
dyplomowe - pomoc, tel. 795‑048‑271.

do kiszonek BvL,
Wycinak

tel. (46) 838‑25‑37.

Sprzedam

przyczepę Autosan D-732,
1985 rok, wywrotka na 2 strony, tel. kom.
605‑575‑848.

Jałówka

na wycieleniu,
tel. (46) 838‑74‑33.

Angielski,

korepetycje,
konwersacje, tłumaczenia, tel. kom.
790‑289‑299.

Sprzedam

Zetora 7711, tel. kom.
665‑220‑406.

Jałówka

na wycieleniu, tel. kom.
608‑456‑535.

Skup

macior, knurów. Wysokie
ceny, tel. kom. 603‑711‑760.

Angielski

profesjonalnie,
tel. (46) 837‑53‑15.

Przyczepa

samozbierająca do
sianokiszonek Deutz-Fahr F-550
tandem 33 noże docinające, wycinak
do kiszonek 2-nożowy z windą Kuhn, tel.
kom. 605‑099‑949.
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owczarka niemieckiego, tel.
Szczeniaki

kom. 691‑535‑063.
Oddam

w dobre ręce pięknego pieska
- szczeniak, 2-miesiące, po bardzo
ładnych, mądrych rodzicach, tel. kom.
607‑606‑414.
króle, tel. (46) 839-20-49,
Sprzedam

tel. kom. 697‑005‑633.

Ładowacz

tur Quick do Ursusa-4514
lub 5314, tel. kom. 692‑601‑689.

Owczarki

niemieckie 5-miesięczne, tel.
kom. 511‑305‑217.

Przyczepa

wywrotka HL, 8t, do małego
remontu, tel. kom. 692‑601‑689.

Szczenięta

wyżły szorstkowłose,
3-miesięczne, tel. kom. 608‑637‑060.

Fendt-512,

1998 rok, z turem, tel. kom.
692‑601‑689.

Sprzedam

szczenieta, 6-tygodniowe,
yorki, tel. kom. 504‑151‑540.

Kombajn

ziemniaczany Anna, prasa
zwijająca, tel. kom. 510‑823‑225.

Yorki

miniaturki, 100% oryginał, tanio,
tel. kom. 662‑273‑215.

Gniotownik,

silnik 4 kW, tregry 14,
opryskiwacz, pług 2-skibowy, dwukółka
itp., tel. kom. 662‑235‑580.

Owczarek

niemiecki krótkowłosy
5-miesięczny, tel. kom. 783‑588‑217.

Przyczepa

wywrotka na 3 strony, koła
balonowe, tel. kom. 517‑088‑270.
Zetor-6340,

z turem, 2006 rok, tel.
kom. 501‑850‑017.
Przyczepa

HL 8011, ładowność 8t,
wywrot 2-stronny, cena 9.500 zł, tel. kom.
605‑896‑130.
Zetor-3321,

1999 rok, tel. kom.
501‑850‑017.
Kopaczkę

elewatorową, stan bdb, tel.
kom. 607‑318‑501.

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 17.500 kg, tel. kom.
665‑340‑488.

Chihuahua

szczenięta z rodowodem,
tel. kom. 600‑915‑738.
Szczenięta-owczarki

niemieckie 
z rodowodem, tel. kom. 694‑308‑076.
Sprzedam

bokserka, 6-tygodni, tel.
kom. 664‑673‑574.

inne
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.
Hotel

dla zwierząt „Pupilek”, Zielkowice
23 k. Łowicza, psy, koty i inne zwierzęta
domowe, www.hotelpupilek.pl, tel. kom.
607‑888‑008.
Hasky, tel. kom. 605‑680‑709.
Krycie

Sprzedam

szczeniaki owczarka
niemieckiego, sznaucera i pekińczyka,
tel. kom. 662‑235‑933.
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 INFORMATOR ŁOWICKI
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 stycznia,
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
 Środa 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 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
Czwartek-piątek, 30-31 grudnia:
kino nieczynne
Sobota - środa, 1 - 5 stycznia
godz. 17.00 - MYSI AGENCI
godz. 19.00 - MACZETA
- Film prod. USA 2010;
Reżyseria: Ethan Maniquis, Robert Rodriguez ;
Scenariusz: Robert Rodriguez, Álvaro Rodríguez;
Czas: min.
Agent Federalny Machete
zostaje wynajęty do
zabójstwa senatora.
Kiedy przygotowuje się do strzału, zauważa,

że wpadł w pułapkę i sam znajduje się na
muszce. Cudem udaje mu się przeżyć po
strzale snajpera. Owładnięty żądzą zemsty
planuje ostateczną rozgrywkę z byłymi
przełożonymi.
Obsada: Danny Trejo; Michelle Rodriguez
Jessica Alba; Robert De Niro; Lindsay Lohan

koncerty
Niedziela, 2 stycznia:
godz. 16.30 - koncert kolęd w wykonaniu
Koderek, kośćiół Chrystusa Dobrego Pasterza, wstęp wolny.

Pływalnia miejska
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: 8.00-14.00
Niedziela: 10.00- 19.00

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
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.

 INFORMATOR GŁOWIEŃSKI I STRYKOWSKI
informacje

telefony

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

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. 7.45-14.45; 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

KRONIKA
WYPADKÓW
MIŁOSNYCH
urodziły się:
CÓRECZKI
 państwu Fijałkowskim z Łowicza
 państwu Kosmatkom z Kutna
 państwu Kraczykom z Łowicza
SYNKOWIE
 państwu Paradowskim z Nieborowa
 państwu Białasom z Popowa
 państwu Kaźmierczakom z Czerniewa
 państwu Kaczorom z Pilaszkowa

OFERTY PRACY
POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOWICZU
(stan na 28.12.2010 r.)


















księgowa/księgowy
administrator sieci komputerowej
geolog
nauczyciel chemii
z oligofrenopedagogiką
sprzedawca - kasjer
pracownik placowy
sprzedawca
sprzątaczka pomieszczeń biurowych
konstruktor / projektant
specjalista ds. organizacji produkcji
kurier/kurierki
spawacz
koordynator pracy roznosicieli gazet
reklamowych
przedstawiciel handlowy
kierowca - magazynier
bufetowa

PUP nie udziela żadnych informacji telefonicznie.
Zainteresowani proszeni są o kontakt osobisty
z pośrednikami pracy w pokoju nr 22b

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

pietruszka

kg

3,00

por

szt.

1,00-1,50

kg

1,00-2,00

seler
natka pietruszki

pęczek

ziemniaki młode

kg

1,00-1,40

1,00

kalafior

szt.

2,00-3,00

ROLNIK SPRZEDAJE
(ceny z dnia 27.12.2010 r.)

apteki

wystawy

n Dyżury nocne aptek w Głownie:
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
sob. 1.01. ul. Zgierska 27
tel. 42-719-24-84
ndz. 2.01. ul. Zgierska 27
tel. 42-719-24-84
pn. 3.01. ul. Zgierska 27
tel. 42-719-24-84
wt. 4.01. ul. Zgierska 27
tel. 42-719-24-84
śr. 5.01. ul. Zgierska 27
tel. 42-719-24-84
czw. 6.01. ul. Łowicka 38,
tel. 42-719-21-31
pt. 7.01. ul. Łowicka 38,
tel. 42-719-21-31
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 - Plac Łukasińskiego 15,
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;

„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. 8.0016.00, 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.

Żywiec wieprzowy:
 Kiernozia: 3,60 zł/kg+VAT
 Mastki: 3,60 zł/kg+VAT
 Różyce: 3,60 zł/kg+VAT
 Wicie: 3,70 zł/kg+VAT
 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;
 Różyce: krowy 4,00 zł/ kg+VAT;
byki 6,00 zł/kg+VAT;
jałówki 4,80 zł/kg+VAT;
 Domaniewice: krowy 4,00 zł/kg+VAT;
byki 6,00 zł/kg+VAT;
jałówki 4,80 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;

www.lowiczanin.info
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Koszykarki
Księżaka

Sport

rozegrały dobry mecz,
ale jednak przegrały. str. 36

LZS | Podsumowanie Sezonu Zrzeszenia LZS w 2010 roku

Szachy | Półfinał Mistrzostw Polski

Bródka wśród najlepszych
Łódź, 18 grudnia. W Łódzkim Domu Kultury odbyło się
Podsumowanie Sezonu Sportowo-Turystycznego LZS Województwa Łódzkiego, podczas
którego wyróżniono najlepszych
sportowców i trenerów Zrzeszenia LZS. W gronie laureatów
konkursu na dziesiątkę najlepszych sportowców 2010 roku
znalazł się domaniewiczanin –
Zbigniew Bródka. Podopieczny
trenera Mieczysława Szymajdy,

którego największymi osiągnięciami w tym sezonie było 27.
miejsce podczas XXI Zimowych
Igrzysk Olimpijskich w Vancouver w biegu na 1500 m oraz
złoty medal w Mistrzostwach
Polski w wieloboju w łyżwach
szybkich na długim torze, został
ostatecznie sklasyfikowany na
piątym miejscu.
Podczas uroczystości zostały
także wręczone wyróżnienia dla
najlepszych ogniw LZS z terenu

województwa. We współzawodnictwie rad powiatowych wygrał
Bełchatów, przed Piotrkowem
Trybunalskim i Radomskiem,
a Rada Powiatowa Zrzeszenia
LZS w Łowiczu znalazła się w
gronie sześciu wyróżnionych
ogniw (wraz z Kutnem, Pajęcznem, Rawą Mazowiecką, Skierniewicami i Sieradzem).
Z kolei we współzawodnictwie rad gminnych na dziewiątym miejscu została sklasyfiko-

Srebro i awans Zuzi

Zbigniew Bródka.

wana Rada Gminna Zrzeszenia
LZS w Nieborowie. Wygrała
Rozprza, przed Wolą Krzysztoporską i Radomskiem.
P

LAUREACI KONKURSU NA 10. NAJLEPSZYCH SPORTOWCÓW ZRZESZENIA LZS WOJ. ŁÓDZKIEGO W 2010 ROKU:
1. Małgorzata Milczarek (LKK
Drzewica) – kajakarstwo górskie: 2. miejsce Mistrzostw Europy
K-1k (trzykrotnie); 2. miejsce Mistrzostw Polski Seniorek K1.
2. Michał Jaworski (AKS Piotrków Trybunalski) – zapasy styl
klasyczny: 1. miejsce Mistrzostw
Polski Seniorów w zapasach, kat.
84 kg
3. Mateusz Podawca (LKS Omega Kleszczów) – lekka atletyka: 2. miejsce Mistrzostw Polski
w lekkiej atletyce w biegu na 800m,;
2. miejsce Halowych Mistrzostw

Polski w lekkiej atletyce w biegu na
800 m.
4. Grzegorz Kiljanek (LKK Drzewica) – kajakarstwo górskie: 1.
miejsce Mistrzostw Polski Seniorów
C-1; 4. miejsce Pucharu Świata Seniorów
5. Zbigniew Bródka (UKS Błyskawica Domaniewice) – łyżwiarstwo szybkie: 27. miejsce w XXI
Zimowych Igrzyskach Olimpijskich
w Vancouver, bieg na 1500m; 1.
miejsce Mistrzostw Polski w wieloboju w łyżwach szybkich
6. Artur Kozłowski (MULKS MOS

31

Sieradz) – lekka atletyka: 3. miejsce Mistrzostw Polski w półmaratonie,; 3. miejsce Mistrzostw Polski na
5000 m,; 3. miejsce Mistrzostw Polski na 10000 m w biegu ulicznym.
7. Kordian Pacierpnik (LKK Drzewica) – kajakarstwo górskie: 2.
miejsce Mistrzostw Polski Seniorów
K-1m; 3. miejsce Mistrzostw Polski
Seniorów K-1m x 3
8. Andrzej Deberny (AKS Piotrków Trybunalski) – zapasy styl
klasyczny: 3. miejsce Mistrzostw
Polski Seniorów w zapasach, kat.
96 kg.

9. Damian Rępuszewski (UMLKS
Radomsko) – podnoszenie
ciężarów: 3. miejsce Mistrzostw
Polski Seniorów, kat. 62 kg; 2. miejsce Mistrzostw Polski Juniorów do
20 lat,
10. Katarzyna Gletkier (ULKS
Grab-Korab-Marky Mark Szydłów) – taekwondo: 1. miejsce
Mistrzostw Polski Tang Soo Do,
semi-contact,; 2. miejsce Mistrzostw
Polski Tang Soo Do, light-contact,
– 1. miejsce Mistrzostw Świata, semi-contact,; 2. miejsce Mistrzostw
Świata, light-contact, drużynowo.

Ze zmiennym szczęściem grali
w Soczewce k/Płocka w Półfinale Mistrzostw Polski Juniorów
w szachach klasycznych młodzi
zawodnicy reprezentujący powiat
łowicki. W rywalizacji szachistów z województw łódzkiego i
świętokrzyskiego grali zawodnicy z UKS Pałac Nieborów
(szóstka szachistów) i UKS GOK
Zduny (trójka), a najlepiej w tej
konfrontacji „wypadła” Zuzanna
Mazgaj. Podopieczna trenera Roberta Chojnowskiego wywalczyła srebrny medal i awansowała do
finałów Mistrzostw Polski Juniorów na rok 2011.
W eliminacjach juniorzy walczyli w dziesięciu kategoriach
wiekowych systemem kołowym
i szwajcarskim (stosownie do
ilości zawodników w danych
grupach). Większość naszych
graczy w tym roku dopiero zbierała doświadczenie na zawodach
tej rangi, ale trener „Pałacowców” Robert Chojnowski liczył
na trzy awanse do finału ogólnopolskiego. Ostatecznie wykonanie zadania „zameldowała” tylko
Zuzanna Mazgaj, która zajęła
drugie miejsce kategorii D-11.
O awans walczył też Tymoteusz
Karczewski, ale miał wielkiego
pecha. Zabrakło bardzo niewie-

le, bo pół „oczka” w dodatkowej
klasyfikacji Buchholtza.
– Zuzia Mazgaj już rok temu
jako debiutantka sprawiała wiele
problemów walczącym o awans
juniorkom z innych klubów –
mówi trener Chojnowski. – Wtedy nie miała prawa awansować,
miała jeszcze duże braki. Minął
rok i praca, jaką wykonała dała
dziewięćdziesięcioprocentowy
efekt, czyli awans i srebrny medal. Jest trzecim reprezentantem
klubu z Nieborowa, który będzie
walczył w Finale Mistrzostw
Polski Juniorów. Przed nią wystąpił tam Tymoteusz Karczewski
(2008) i była „gwiazda” – Kamila
Pach (2006), która zresztą zajmując 19. miejsce na turnieju w Kołobrzegu potwierdziła, że także w
szachach wszystko jest możliwe.
Miejmy nadzieję, że młoda Zuzia
też nauczy się tam takiej walki,
bo ambicji jej nie brakuje. Pozostali zawodnicy walczyli głównie
sami ze sobą, lecz zdobytego w
Soczewce doświadczenia nikt im
nie odbierze, a miejmy nadzieję,
że to zaprocentuje w przyszłości.
Trener zduńskiej ekipy – Zdzisław Czyżak nie krył rozczarowania grą swoich podopiecznych,
którzy nie odegrali ról w walce o
medale. 
P

REKLAMA

Wójt Gminy Chąśno ogłasza
I nieograniczony przetarg ustny
na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych
nieruchomości gruntowych stanowiących własność

GMINY CHĄŚNO
Ogłoszenie
Wójta Gminy Nieborów o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

GMINY NIEBORÓW
FRAGMENT OBSZARU WSI BEŁCHÓW
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn zm.) oraz w myśl
przepisów art.39 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227)

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Nieborów Uchwały
Nr III/10/2010 Rady Gminy Nieborów z dnia 14 grudnia 2010 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów,
fragment obszaru wsi Bełchów.
Granice obszaru objętego planem są wyznaczone na załączniku
graficznym do ww uchwały i dotyczą fragmentu działki
ewidencyjnej Nr 180 w Bełchowie.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie do Wójta Gminy Nieborów na adres
99-416 Nieborów, Al. Legionów Polskich 26, w terminie do dnia 31 stycznia 2011r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy,
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Auto Szyby
nowe, używane

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

Nr działki

Położenie

Powierzchnia
/ha/

Termin
zagospodarowania
nieruchomości

Cena
wywoławcza w zł

Wadium w zł

42/2

Chąśno

0,1045

Nie określono

30470,00

3047,00

42/3

Chąśno

0,0970

Nie określono

28280,00

2828,00

42/4

Chąśno

0,0970

Nie określono

28280,00

2828,00

42/5

Chąśno

0,0969

Nie określono

28260,00

2826,00

1. Stan prawny nieruchomości uregulowany jest w księdze wieczystej
Nr 39371, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu
Rejonowego w Łowiczu. W/w nieruchomość wolna jest od
nieujawnionych w księdze wieczystej, ograniczonych praw rzeczowych
i wszelkich ograniczeń w rozporządzeniu.
2. Gmina Chąśno posiada miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, w którym powyższe działki mają przeznaczenie
11.69.MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
3. Przetarg odbędzie się w dniu 08 lutego 2011 r. o godz. 11.00 w budynku
Urzędu Gminy w Chąśnie.
4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium
w podanej wyżej wysokości nie później niż do dnia 03 lutego 2011 r.
do kasy Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy tj. BSZŁ O/Chąśno
29 9288 1112 10 147164 2000 0010, za dzień wpłaty uważa się dzień
wpływu środków na konto Urzędu lub w kasie Urzędu Gminy
z oznaczonym na dowodzie wpłaty nr działki.
5. Postąpienie w przetargu wynosi co najmniej l % ceny wywoławczej,
z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.
6. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się
na poczet ceny nabycia, pozostałym zostanie zwrócone po zakończeniu
przetargu.
7. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca bez usprawiedliwienia
nie stawi się, w wyznaczonym miejscu i czasie, do zawarcia umowy
sprzedaży w formie aktu notarialnego.
8. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu
z ważnych powodów.
9. Cena sprzedaży nieruchomości zostanie obciążona podatkiem VAT
w wysokości 23% ceny osiągniętej w przetargu.
10. Bliższych informacji o w/w nieruchomości oraz regulaminie przetargu
można uzyskać w Urzędzie Gminy w Chąśnie, pok. nr 10,
tel./0-46/ 838-14-23.
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Piłka siatkowa | Ligi wojewódzkie

Asik na wojewódzkich
parkietach

Zawodniczki GP Nowe Zduny obroniła mistrzowski tytuł.

Sport szkolny | Powiatowa Gimnazjada Szkolna w unihokeju dziewcząt

Zdecydowanie obroniły tytuł
Łowicz, 14 grudnia. Najlepszą
ekipą Powiatowej Gimnazjady
Szkolnej w unihokeju dziewcząt
okazała się reprezentacja Gimnazjum Publiczne w Nowych
Zdunach. Podopieczne Aleksandry Mostowskiej bardzo pewnie
odniosły komplet czterech zwycięstw zdobywając tym samym
puchar Starosty Łowickiego –
Janusza Michalaka. Zdunianki
obroniły zatem zdobyty przed
rokiem tytuł mistrzowski i zarazem awansowały do rozgrywek

rejonowych, które odbędą się 11
lutego 2011 roku znowu w hali
sportowej OSiR nr 1 w Łowiczu.
Wicemistrzowski tytuł wywalczyła ekipa Gimnazjum
w Bielawach (nauczycielka w-f
Mirosława Popławska), a trzecie – ekipa Gimnazjum nr 1
w Kompinie (nauczyciel w-f Łukasz Wojenka).
W mistrzowskiej drużynie
reprezentującej
Gimnazjum
Publiczne w Nowych Zdunach
grały: Sylwia Różycka i Mał-

W finale ekipa z Nowych Zdun nie dała szans rywalkom z Bielaw.

gorzata Maćczak – Aleksandra
Rybus (6. goli w turnieju), Karolina Pińkowska (4), Justyna
Workowska (2), Martyna Białas
(1), Aleksandra Dąbrowska (1),
Daria Konikowska, Agata Przytulska, Marcelina Jaros, Andżelika Ciąpała, Klaudia Dałek
i Martyna Białas – nauczycielka w-f Aleksandra Mostowska.

P
Grupa A:
 G Bielawy – G 1 Kompina
2:1 (1:0); br.: Katarzyna Zygmuntowicz i Ewelina Dałek – Agata
Pacler.
 G Kocierzew – G Bielawy 1:2
(1:1); br.: Beata Wolska – Ewelina
Dałek 2.
 G 1 Kompina – G Kocierzew
1:1 (1:1), w rzutach karnych 3:2;
br.: Paulina Miodek – Beata Wolska.
Grupa B:
 G 1 Łowicz – PG Stary Waliszew 1:1 (0:1); br.: Magdalena
Kucińska – Monika Gusta.
 GP Nowe Zduny – G 1 Łowicz
4:0 (2:0); br.: Aleksandra Rybus

Sport szkolny | Rejonowe IMS w unihokeju
Natomiast w reprezentacji SP
Bąków wystąpili: Jakub Wielemborek – Paweł Dylik, Dorian Nasalski, Mateusz Dałek,
Cezary Szustakiewicz, Paweł
Sieczkowski, Piotr Sieczkowski, Damian Siekierski i Piotr
Jaros – nauczyciel w-f Mariusz
Sibielak. 
p
Dziewczęta:
 Mecze eliminacyjne: SP Gaj-Wojewodza – SP Wysokienice 2:1,
SP Żeronice – SP 9 Skierniewice
3:0.
 Mecz o 4. miejsce: SP Wysokienice – SP 9 Skierniewice 6:1.
 Mecze finałowe: SP Biała Rawska – SP Gaj-Wojewodza 2:0, SP
Żeronice – SP Gaj-Wojewodza 0:1,
SP Biała Rawska – SP Żeronice
3:2.

Mecze półfinałowe:
 G Bielawy – G 1 Łowicz 2:0
(1:0); br.: Ewelina Dałek 2.
GP Nowe Zduny – G 1 Kompina
2:0 (0:0); br.: Aleksandra Rybus i
Karolina Pińkowska.
Mecz o 3 miejsce:
 G 1 Łowicz – G 1 Kompina 2:2
(1:0), w rzutach karnych 1:2; br.:
Ilona Gawęcka 2 – Paulina Miodek
i Paulina Siekierska.
Mecz o 1 miejsce:
 GP Nowe Zduny – G Bielawy
3:0 (0:0); br.: Karolina Pińkowska
2 i Aleksandra Rybus.
1. GP Nowe Zduny

4

8

14-0

2. G Bielawy

4

6

6-5

3. G 1 Kompina

4

2

4-7

4. G 1 Łowicz

4

2

3-9

5. G Kocierzew

2

1

2-3

PG Stary Waliszew

2

1

1-6

turnieje. Pierwszy turniej eliminacyjny rozegrany został 24
października i nie był to zbyt
udany występ debiutujących
siatkarek z Domaniewic, które przegrały w Zduńskiej Woli
wszystkie swoje mecze.
Nauka jednak nie idzie
w las. Kolejny turniej odbył się
w Wieluniu 13 listopada i tu
z trzech rozegranych meczy
siatkarki z Domaniewic wygrały jeden z Młodzikiem Zduńska Wola. Potem w niedzielę
28 listopada w Domaniewicach
ekipa Asika znowu zdobyła
tylko jednego seta, ale Łodzi
znowu wygrały z rywalkami ze
Zduńskiej Woli i stąd ostatecznie trzecie miejsce w swojej
grupie.
Drużyna występuje w składzie: Paulina Graszka, Dorota Wolińska, Klaudia Białek,
Jagoda Polit, Agata Wawrzyn,
Kamila Kucińska, Aleksandra Kleszcz, Weronika Karcz,
Aleksandra Gałaj – trenerzy
Arkadiusz Stajuda i Małgorzata Graszka.
zł
Kadetki – grupa A:
n I runda: Asik Domaniewice –
Młodzik Zduńska Wola 2:3, UKS
179 Łódź – Asik Domaniewice 3:0,
Asik Domaniewice – MUKS Biała
Rawska 3:0, UKS SMS Łódź – Asik
Domaniewice 3:0, Asik Domaniewice – Siatkarz I Wieluń 0:3, Skier-Vis Skierniewice – Asik Domaniewice 3:0.
II runda: Młodzik Zduńska Wola
– Asik Domaniewice 0:3, Asik
Domaniewice – UKS 179 Łódź
1:3, MUKS Biała Rawska – Asik
Domaniewice 0:3, Asik Domaniewice – UKS SMS Łódź 1:3, Asik
Domaniewice – Skier-Vis Skierniewice 0:3.

n

1. Skier-Vis Skierniewice

12 28 30-11

2. UKS SMS Łódź

9

3. Siatkarz I Wieluń

10 23 26-9

24 24-6

4. UKS 179 Łódź

10 18 20-13

5. Asik Domaniewice

11 10 13-24

6. Młodzik Zd. Wola

12

8

9-29

7. MUKS Biała Rawska

10

0

0-30

Młodziczki -grupa C:
1. Siatkarz I Wieluń

12 23 22-3

2. Salos Wodna Łódź

12 21 19-8

3. Asik Domaniewice

12 14

7-21

4. Młodzik I Zduńska Wola 12 14

6-22

Sport szkolny | Licealiada Szkolna w sztafetach pływackich

Dwa miejsca naszych na podium
Bedlno, 26 listopada. Dwa
miejsca na podium wywalczyły w Rejonowych Igrzyskach
Młodzieży Szkolnej w unihokeju reprezentanci Ziemi Łowickiej.
Ekipa dziewcząt ze Szkoły
Podstawowej w Gaju-Wojewodzy (nauczyciel w-f Dariusz
Szczygielski) zajęła w Bedlnie ostatecznie drugie miejsce,
a chłopcy ze Szkoły Podstawowej w Bąkowie (nauczyciel w-f
Mariusz Sibielak) zajęli trzecią
lokatę.
W ekipie SP Gaj-Wojewodza
grały: Natalia Kociak, Karolina
Kociak, Agnieszka Budzałek,
Patrycja Marszałek, Kinga
Czekaj, Aleksandra Dałek
i Angelika Walczak – nauczyciel w-f Dariusz Szczygielski.

2, Karolina Pińkowska i Justyna
Workowska.
 PG Stary Waliszew – GP Nowe
Zduny 0:5 (0:3); br.: Aleksandra
Rybus 2, Justyna Workowska, Martyna Białas i A. Dąbrowska.

LUKS Asik Domaniewice
w tym sezonie zgłosił dwie
drużyny do rozgrywek wojewódzkich piłki siatkowej.
Gimnazjalistki
uczestniczą
w rozgrywkach ligi wojewódzkiej juniorek młodszych (kadetek), gdzie do rywalizacji
w tym roku zgłosiło się aż
dziewiętnaście zespołów.
Domaniewiczanki trafiły do
grupy A, gdzie grają jeszcze:
UKS SMS Łódź, Siatkarz I
Wieluń, Skier-Vis Skierniewice, UKS Młodzik Zduńska
Wola, UKS 179 Łódź i MUKS
Biała Rawska. Rozgrywki
w klasie kadetek są podzielone
na trzy fazy: grupową oraz fazę
półfinałową i finałową. W grupach zespoły rozegrają dwie
rundy eliminacyjne systemem
„każdy z każdym”.
Podopieczne
Arkadiusza
Stajudy rozegrały już jedenaście spotkań. Po pierwszej
rundzie Asik zanotował tylko
jedno zwycięstwo z MUKS
Biała Rawska i zdobył jeden
punkt w przegranym u siebie
debiutanckim meczu z Młodzikiem Zduńska Wola. Druga
runda zaczęła się od wyjazdowego zwycięstwa nad Młodzikiem Woli i może to będzie
dobry znak i nareszcie drużyna
LUKS Asik zacznie wygrywać. Później domaniewiczanki wygrały także rewanżowy
mecz w Białej Rawskiej.
W drużynie LUKS Asik
Domaniewice grają: Agata
Witkowska, Ewelina Pająk,
Wiktoria Domińczak, Ilona
Miszczak, Wioletta Miszczak,
Marlena Kosiorek, Paulina
Graszka, Dorota Wolińska,
Klaudia Białek i Jagoda Polit.
Młodsza drużyna Asika
uczestniczy w rozgrywkach
wojewódzkich
młodziczek.
W tym roku do ligi zgłoszono
aż 26. zespołów, które zostały
podzielone na sześć grup eliminacyjnych, w każdej po 4-5
ekip. Asik trafił do grupy, gdzie
rywalizuje z zespołami: Salos
Wodna Łódź, Siatkarz I Wieluń i Młodzik Zduńska Wola.
Cykl rozgrywek wojewódzkich
obejmuje turnieje eliminacyjne, półfinałowe i finałowe.
W eliminacjach w danej grupie
rozegrane zostaną po cztery

Nasi dopiero w drugiej dziesiątce

1. SP Biała Rawska

2

4

5-2

2. SP Gaj-Wojewodza

3

4

3-3

3. SP Żeronice

3

4

5-4

4. SP Wysokienice

2

2

7-3

5. SP 9 Skierniewice

2

0

1-9

Chłopcy:
 Mecze eliminacyjne: SP Biała
Rawska – SP Bąków 2:3 (2:2), SP 1
Sk-ce – SP Wysokienice 0:0
 Mecz o 4. miejsce: SP Biała
Rawska – SP 1 Skierniewice 2:0.
 Mecze finałowe: SP Grabów
– SP Bąków 1:1, SP Bąków – SP
Wysokienice 1:3, SP Wysokienice
– SP Grabów 0:1.

W tegorocznych finałach Wojewódzkiej Licealiady Szkolnej
w sztafetach pływackich 10x50
m dziewcząt i chłopców nasze
zespoły zajęły odległe miejsca.
Reprezentantki I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu (nauczyciele w-f Przemysław Popławski,
Jarosław Woźniak i Tomasz
Piasecki) zajęły ostatecznie
w Skierniewicach dopiero trzynaste miejsce, a dwunastą pozycję zajęli w tych zawodach zajęli
uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu (nauczycielka w-f Zofia Kucharska). 
p

3. I LO Piotrków Tryb.

5:46,61

4. LO Skierniewice

5:57,39

5. XXVI LO Łódź

6:07,26

6. I LO Ozorków

6:08,68

7. II LO Pabianice

6:18,36

8. I LO Radomsko

6:31,87

9. I LO Wieluń

6:35,67

10. I LO Łask

6:39,54

11. I LO Tomaszów Maz.

6:51,34

12. ZSS 1 Opoczno

6:59,58

13. I LO Łowicz

7:41,60

Chłopcy:
Tym razem ekipa I LO Łowicz
na końcu...

1. XXXII LO Łódź

4:26,45

2. III LO Łódź

4:31,68

3. ZSP 3 Bełchatów

4:47,86

4. I LO Piotrków Tryb.

4:51,72

10. I LO Wieluń

5:27,31

5. ZSZ 3 Skierniewice

4:55,42

11. ZSS 1 Opoczno

5:29,23

6. I LO Radomsko

5:10,13

12. II LO Łowicz

5:41,58

7. ZS Pajęczno

5:14,70

13. II LO Sieradz

5:43,11

1. SP Grabów

2

3

2-1

2. SP Wysokienice

3

3

3-2

3. SP Bąków

3

3

5-6

4. SP Biała Rawska

2

2

4-3

1. III LO Łódź

5:17,92

8. SLO Zgierz

5:20,02

14. ZSP 2 Tomaszów Maz.

5:52,98

5. SP 1 Skierniewice

2

1

0-2

2. I LO Bełchatów

5:38,32

9. I LO Łask

5:23,02

15. I LO Zduńska Wola

dyskw.

Dziewczęta:

www.lowiczanin.info



33

nr 52      29 grudnia 2010

Sport szkolny | Rejonowa Licealiada

Wygrana Ekonomika
Bardzo dobrze w tegorocznej Rejonowej Licealiadzie Szkolnej w piłce ręcznej
chłopców spisali się uczniowie
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu.
Podopieczni Pawła Kępki po
ciężkiej przeprawie w półfinale z rywalami z ZS Żychlin
(wygrana dopiero po dogrywce 15:12) w finale „zmietli”
ekipę ZSP Rawa Mazowiecka
wygrywając aż 17:6.
W mistrzowskiej drużynie
„Ekonomika” grali: Rafał Zieliński i Maciej Chmielewski –
Mateusz Aniszewski (12. goli
w turnieju), Piotr Pawłowski
(9), Marek Płacheta (4), Adrian
Guzek (2), Adam Ostaszewski
(2), Antoni Nowak (1), Maciej
Szkup (1), Sebastian Wielec
(1), Mateusz Wasiak i Maciej
Pawluk – nauczyciel w-f Paweł
Kępka. 
P

Mecze półfinałowe:
 ZSP Rawa Mazowiecka – LO
Skierniewice 15:11 (5:4, 11:11)
 ZSP 4 Łowicz – ZS Żychlin
15:12 (5:4, 11:11); br.: Piotr Pawłowski 5, Mateusz Aniszewski 5,
Antoni Nowak, Adam Ostaszewski, Maciej Szkup, Marek Płacheta
i Adrian Guzek.
Mecz o 3. miejsce:
 ZS Żychlin – LO Skierniewice
11:14 (6:7)
Mecz o 1. miejsce:
 ZSP 4 Łowicz – ZSP Rawa Mazowiecka 17:6 (9:3); br.: Mateusz
Aniszewski 7, Piotr Pawłowski 4,
Marek Płacheta 3, Adam Ostaszewski, Adrian Guzek i Sebastian
Wielec.
1. ZSP 4 Łowicz

2

4

32-18

2. ZSP Rawa Maz.

2

2

21-28

3. LO Skierniewice

2

2

25-26

4. ZS Żychlin

2

0

23-29

Gimnazjaliści ze Starego Waliszewa sięgnęli po tytuł mistrzów Ziemi Łowickiej w unihokeju.

Sport szkolny | Powiatowa Gimnazjada Szkolna w unihokeju chłopców

Lepiej strzelali rzuty karne
Łowicz, 10 grudnia. Spore
emocje towarzyszyły tegorocznej rywalizacji w ramach Powiatowej Gimnazjady Szkolnej w unihokeju chłopców.
Ostatecznie puchar Starosty
Łowickiego – Janusza Michalaka przypadł w tym roku eki-

pie Publicznego Gimnazjum
w Starym Waliszewie, która
jednak zarówno w półfinale i w
pojedynku o pierwsze miejsce
wygrała dopiero po serii rzutów
karnych. Wicemistrzowski tytuł
wywalczyła ekipa Gimnazjum
w Bielawach (nauczyciel w-f

Artur Tokarski), a trzecie – ekipa Gimnazjum w Kocierzewie
(nauczyciel w-f Artur Kurczak).
Podopieczni
Remigiusza
Fabicha wywalczyli tym samym awans do rozgrywek rejonowych, które odbędą się 11
lutego 2011 roku znowu w hali

sportowej OSiR nr 1 w Łowiczu. W mistrzowskiej drużynie Publicznego Gimnazjum
w Starym Waliszewie wystąpili: Marcin Wacławiak (4. gole
w turnieju), Dominik Pietrzak,
Dariusz Szczepaniak, Szymon
Pietrzak, Jan Kamiński, Dominik Wasiak, Adrian Pietrzak,
Szymon Całka i Eryk Mirowski – nauczyciel w-f Remigiusz
Fabich. 
P
Grupa A:
 PG Stary Waliszew – G 1 Łowicz 2:1 (2:0); br.: Marcin Wacławiak 2 – Patryk Woźniak.
 G Bielawy – PG Stary Waliszew
0:1 (0:0); br.: Marcin Wacławiak.
 G 1 Łowicz – G Bielawy 0:2
(0:1); br.: Przemysław Balcerski
i Mariusz Dałek.
Grupa B:
 G Kocierzew – GP Nowe Zduny 2:1 (1:0); br.: Mariusz Staniszewski 2 – Maciej Grzegory.
 G 1 Kompina – G Kocierzew
2:1 (1:1); br.: Karol Boczek i Rafał
Gładki – Adrian Grzanka.
 GP Nowe Zduny – G 1 Kompina 1:2 (1:0); br.: Daniel Siekiera
– Patryk Szkop 2.

Po remisie w meczu finałowym o mistrzowskim tytule decydowały rzuty karne.
Mecze półfinałowe:
 PG Stary Waliszew – G Kocierzew 0:0, w rzutach karnych 1:0.
 G Bielawy – G 1 Kompina 3:0
(1:0); br.: Mariusz Dałek 2 i Jakub
Krysicki.

Ekipa Ekonomika okazała się najlepszą w rejonie.

Sport szkolny | Piłka ręczna chłopców

Łowiczanie bez
szczęścia w losowaniu
Łódź, 7 grudnia. Dwóch wysokich porażek w finałach Wojewódzkiej Licealiady Szkolnej
w piłce ręcznej chłopców doznali uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu.
Podopieczni Pawła Kępki pojechali do Łodzi w osłabionym
składzie, ale jak się okapało kluczowym było w tym wypadku
szczęcie w losowaniu. Łowiczanie trafili do jednej grupy z faworyzowanymi zespołami z Łodzi
i Piotrkowa Trybunalskiego.
Gdyby los dał im miejsce w drugiej grupie to można było myśleć nawet o srebrnym medalu.
Paweł A. Doliński

 Grupa A: ZSP 10 Łódź – ZSP
2 Piotrków Trybunalski 7:7, ZSP 10

Łódź – ZSP 4 Łowicz 22:6, ZSP 2
Piotrków Trybunalski – ZSP 4 Łowicz 21:5.

Grupa B: ZSP 1 Tomaszów
Mazowiecki – ZSP Poddębice 8:7,
ZSP 1 Tomaszów Mazowiecki – I
LO Wieluń 9:16, I LO Wieluń – ZSP
Poddębice 14:6.
 Mecz o 3. miejsce: ZSP 1 Tomaszów Mazowiecki – ZSP 2 Piotrków Trybunalski 16:19 (7:7).
 Mecz o 1. miejsce: ZSP 10
Łódź – I LO Wieluń 21:17 (10:8)
1. ZSP 10 Łódź

3

5

50-30

2. I LO Wieluń

3

4

47-36

3. ZSP 2 Piotrków Tryb.

3

5

47-28

4. ZSP 1 Tomaszów Maz.

3

2

33-42

5. ZSP Poddębice

2

0

13-22

ZSP 4 Łowicz

2

0

11-43

Mecz o 3 miejsce:
 G Kocierzew – G 1 Kompina
5:2 (1:1); br.: Adrian Grzanka 2,
Bogusław Gaś, Mariusz Staniszewski i Michał Staniszewski – Rafał
Gładki i Karol Boczek.
Mecz o 1 miejsce:
 PG Stary Waliszew – G Bielawy 1:1 (1:0), w rzutach karnych
2:1; br.: Marcin Wacławiak – Przemysław Balcerski.

W meczu o trzecie miejsce ekipa z Kocierzewa rozgromiła rywali z Kompiny.

1. G Stary Waliszew

4

6

4-2

2. G Bielawy

4

5

6-2

3. G Kocierzew

4

5

8-5

4. G 1 Kompina

4

4

6-10

5. GP Nowe Zduny

2

0

2-4

G 1 Łowicz

2

0

1-4

Osłabiona drużyna z Łowicza doznała dwóch porażek.
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Koszykówka | Sochaczewska Liga Koszykówki

Piłka nożna | Pelikan Łowicz

Nasi grają w Sochaczewie

1. kolejka SLK:
 Cewokan Łowicz – Czwórka
Nowa Siła Sochaczew 53:22
(13:3, 15:8, 6:6, 19:5)
Cewokan: Adrian Dyszkiewicz
15, Rafał Grażka 11, Przemysław

Duranowski 10, Adam Kowalik
8, Marcin Danych 5, Maciej Kołodziejczyk 4, Damian Lelonkiewicz
i Michał Wójcik.
Czwórka: Marcin Januszewski 11,
Dariusz Zarychta 6, Artur Bednarski 2, Robert Górski 2, Michał
Cotelnik 1, Szymon Miklin i Kamil
Kwiatkowski.
3. kolejka SLK:
 Żyrardowianka Żyrardów
– Cewokan Łowicz 60:53 (10:8,
18:11, 14:13, 18:21)
Żyrardowianka: Dymitr Ukraincew
20, Tomasz Wnuk 7, Waldemar
Kowalczyk 6, Michał Tomaszewski 6, Roman Sosiński 5, Michał
Sochacki 4, Martin Lipiński 3, Piotr
Majchrzak 3, Krzysztof Chyziak 2,
Jarosław Oskiera 2 i Marcin Rymarkiewicz 2.
Cewokan: Adrian Dyszkiewicz 31,
Rafał Grażka 7, Przemysław Duranowski 6, Marcin Danych 4, Adam
Kowalik 3, Damian Jelonkiewicz 2
i Maciej Kołodziejczyk.
4. kolejka SLK:
 Cewokan Łowicz – Losers
Żyrardów 66:51 (15:7, 20:14,
12:11, 19:19)
Cewokan: Przemysław Duranowski 20, Michał Wójcik 11, Rafał
Grażka 11, Maciej Kołodziejczyk
10, Marcin Danych 8, Wojciech
Tomaszkiewicz 4, Damian Jelonkiewicz 2 i Adam Kowalik.

Łowicki Cewokan po piątej kolejce zajmuje siódme miejsce w tabeli
Sochaczewskiej Ligi Koszykówki.
Losers: Sebastian Szczepański 15,
Tomasz Staniak 11, Paweł Iwanowski 11, Rafał Szczepański 10 i Michał Jarośkiewicz 4.
5. kolejka SLK:
 Dudek Biuro Rachunkowe
Sochaczew – Cewokan Łowicz
41:35 (7:6, 13:10, 11:11, 10:8)
Dudek: Michał Krawczak 19, Łukasz Jaumień 10, Przemysław
Maciak 4, Michał Marcinkowski 4,
Grzegorz Lach 2, Krystian Fiedukowski 2 i Tomasz Miklin.
Cewokan: Adrian Dyszkiewicz 9,
Rafał Grażka 8, Przemysław Dara-

Tenis stołowy | Grand Prix Teresina

Łowiczanie wysoko na początek
Budki Piaseckie, 17 grudnia.
W podsochaczewskich Budkach Piaseckich zainaugurowany został kolejny cykl turniejów
Grand Prix Teresina w tenisie
stołowym, a w pierwszych zawodach wystąpiła czwórka reprezentantów UMKS Księżak
Łowicz. W kategorii open mężczyzn w rywalizacji 31 zawodników najlepszym okazał się

Piotr Podsędek, który w finale
pokonał najlepszego zawodnika
wicelidera II ligi – Kamila Łażewskiego (UKS Bednary) 3:2.
Bardzo dobre trzecie miejsce
wywalczył Damian Winnicki,
natomiast Mateusz Podsędek
skończył zawody na miejscach
5-6. Wśród kobiet natomiast
trzecie miejsce zajęła Anna Nowakowska (Księżak Łowicz).

Piotr Podsędek został zwycięzcą pierwszego turnieju z cyklu Grand
Prix Teresina.

Nowy Łowiczanin.
Tygodnik Ziemi Łowickiej,
członek Stowarzyszenia Gazet
Lokalnych.

Zima to okres, w którym
w polskiej piłce nożnej
dzieje się niewiele.
W szczególności
jeżeli mowa o klubach
występujących w ligach
niższych. Nie inaczej
sprawy mają się w łowickim
Pelikanie.

WWW.E-SOCHACZEW.PL

Sochaczew 22 listopada – 19
grudnia. W listopadzie ruszyły
amatorskie rozgrywki w koszykówce w Sochaczewie. Do Sochaczewskiej Ligi Koszykówki
zgłosiło się jedenaście zespołów,
a wśród nich pojawili się także
reprezentanci Łowicza, którzy
grają jako Cewokan Łowicz –
Roboty Instalacyjno Inżynieryjne.
Łowiczanie w tych rozgrywkach grają ze zmiennym
szczęściem. Do tej pory zdołali
wygrać dwa spotkania, a dwa
mecze przegrali. Jednak te dwa
przegrane pojedynki były bardzo
zacięte. Świadczyć o tym mogą
tytuły opisujące to spotkanie
w portalu e-sochaczew.pl. Mecz
z Żyrardowianką podsumowany był tytułem „Szlifowanie
parkietu”, a pojedynek z ekipą
Dudek Sochaczew – „Koszykarski hard-core”. Cewokan
uchodzi za bardzo groźny zespół
i nadal będzie walczył o podium
wSLK.Po5.kolejkachłowiczanie
w tabeli zajmują dopiero siódme
miejsce, ale mają rozegrane tylko cztery mecze. 
zł

Zimowa krzątanina

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.

Impreza, jak co roku, podzielona została na trzy turnieje eliminacyjne i jeden turniej finałowy.
P
Dziewczęta – szkoła podstawowa, klasy I-IV: 1. Aleksandra
Wojtczak (Budki Piaseckie) 50, 2.
Aleksandra Paruszewska (Budki
Piaseckie) 47, 3. Aleksandra Panek
(Budki Piaseckie) 44.
Open – kobiety: 1. Marta Banaszek (Budki Piaseckie) 50, 2.
Aleksandra Widyńska (Budki Piaseckie) 47, 3. Anna Nowakowska
(Księżak Łowicz) 44.
Chłopcy – szkoła podstawowa,
klasy I-IV: 1. Jakub Jagoda (Guzów) 50, 2. Jakub Kaźmierski (Sochaczew) 47, 3. Błażej Skrzypkowski (Budki Piaseckie) 44.
Chłopcy – szkoła podstawowa,
klasy V-VI: 1. Kamil Rutkowski
(Budki Piaseckie) 50, 2. Konrad
Szost (Guzów) 47, 3. Kamil Wargocki (Guzów) 44.
Chłopcy – gimnazja: 1. Krystian
Panek (Budki Piaseckie) 50, 2. Michał Nowak (Wyczółki) 47, 3. Mateusz Selerski (Sochaczew) 44.
Open – mężczyźni: 1. Piotr Podsędek (UMKS Księżak Łowicz) 50,
2. Kamil Łażewski (UKS Bednary)
47, 3. Damian Winnicki (UMKS
Księżak Łowicz) 44, 4. Nikodem
Sadowski (Fortuna Iłów) 41, 5.
Radosław Jurzyk (Tęcza Budki Piaseckie) 38, 6. Mateusz Podsędek
(UMKS Księżak Łowicz) 37.

REDAKCJA W ŁOWICZU:
Redaktor naczelny: Wojciech Waligórski
Sekretarz redakcji: Ewa Mrzygłód-Waligórska
Dziennikarze:
Tomasz Bartos, Tomasz Dębowski
Marcin A. Kucharski, Joanna Rudak,
Mirosława Wolska-Kobierecka,
Paweł A. Doliński (sport)

nowski 7, Marcin Danych 5, Michał
Wójcik 3, Wojciech Tomaszkiewicz
3, Maciej Kołodziejczyk, Damian
Jelonkiewicz i Adam Kowalik.
1. Dudek BR Sochaczew

5 9 318:187

2. Aeiou Sochaczew

5 9 324:227

3. ZSR CKU Sochaczew

5 8 318:138

4. Too Late Żyrardów

5 8 245:249

5. Żyrardowianka Żyrardów 4 7 264:172
6. Stare Byki Sochaczew

4 7 255:285

7. Cewokan Łowicz

4 6 207:174

8. Losers Żyrardów

4 6 240:329

9. Czwórka NS Sochaczew 4 6 179:294
10. Ogrodnik Sochaczew

4 5 160:220

11. Carmen Sochaczew

4 4 105:340

Na tę chwilę trener Robert
Wilk przyznaje, że wciąż prowadzone są rozmowy z różnymi piłkarzami. Oczywiście nie
można na razie zdradzić ich
nazwisk. Szkoleniowiec stara
się jednak sprowadzić piłkarzy
z ligowym doświadczeniem,
którzy występują, bądź mają
za sobą grę w ligach wyższych.
Chodzi przede wszystkim
o graczy ofensywnych, którzy
mogliby zaradzić problemom
Ptaków ze skutecznością.
Tymczasem obecnie szkoleniowiec Ptaków większość wolnego czasu poświęca na przedświąteczne
przygotowania.
– W tym roku choinka będzie
żywa. Zakupiona na rynku łowickim. W całym domu będzie
nią pachnieć – opisuje trener.
– Święta spędzamy rodzinnie, zostajemy wszyscy
wdomu.Nigdzieniewyjeżdżamy.
W Sylwestra również będziemy
bawić się pod Łowiczem – dodaje. – W tym roku za nic się nie

Trener Robert Wilk i jego zespół
na razie odpoczywają, ale wkróce
rozpoczną się już przygotowania
do rundy rewanżowej w II lidze.

przebieram. Nie będę Świętym
Mikołajem. Wigilię spędzamy
w rodzinnym gronie. Pierwszy
dzień Świąt również wspólnie –
powiedział wychowanek Ptaków
w rozmowie z nami.
„Wilczek” przyznał również,
że od wielu lat Święta Bożego
Narodzenia spędza w ten sam
sposób. – Od małego było to
jak u wszystkich rodzin. Staramy się żeby nasze dzieci miło
spędzały ten czas. Musi być
on radosny – zaznacza Robert Wilk. – Zawsze jest u nas
dwanaście potraw. Chcemy też
żeby dzieci nauczyły się pielęgnować te tradycje – kończy
rozmowę aktualny trener Pelikana Łowicz. 
Mateusz Lis

Pływanie | Zimowe Mistrzostwa Polski Seniorów

Z medalem, ale bez minimum
Szczecin, 1-4 grudnia. Na
nowo otwartym basenie olimpijskim w Szczecinie odbyły
się Zimowe Mistrzostwa Polski
Seniorów i Młodzieżowców
(19-20 lat) w pływaniu. W zawodach wzięło udział 488 zawodniczek i zawodników z 83
klubów z całego kraju, a wśród
nich pojawił się łowiczanin –
Łukasz Gąsior, który reprezentuje obecnie barwy UKS Delfin
Legionowo. Zimowe Mistrzostwa Polski były rozgrywane
systemem eliminacji, półfinałów i finałów.
Pierwszego dnia Gąsior startował na dystansie 50 m stylem

dowolnym. Nasz pływak był
dopiero szesnasty w eliminacjach (czas 23,53 s), co dało mu
miejsce w półfinale. W półfinale
zajął dziewiąte miejsce z wynikiem 22,91 s, a w finale miejsce
piąte z czasem 22,47 s. Drugim
startem Łukasza był wyścig eliminacyjny na dystansie 100 m
stylem dowolnym, w którym
zajął czwarte miejsce z czasem
50,10 s. W półfinale łowiczanin
zajął szóste miejsce (50,08 s),
a następnego dnia – w finale
zdobył srebrny medal z wynikiem 48,96 s. Trzecim startem
Łukasza Gąsiora był wyścig
na 200 m stylem dowolnym, w

którym zajął czwarte miejsce
z wynikiem 1:48,01 min.
W klasyfikacji medalowej seniorów klub UKS Delfin zajął
szesnaste miejsce. Start łowiczanina, który na co dzień trenuje
w Madrycie w grupie trenera
Bartosza Kizierowskiego można
uznać w szczecińskich mistrzostwach za udany, ale pozostał
pewien niedosyt. Nie udało się
osiągnąć minimum, dającego
prawo do udziału w mistrzostwach świata w Dubaju. Takie
minima zdołała wywalczyć
siódemka polskich pływaków,
jednak w tej elitarnej grupie zabrakło łowiczanina.
zł

Łukasz Gąsior (drugi z lewej) startuje ostatnio w barwach UKS Delfin Legionowo. Od lewej Kamil
Choszczyk, Gąsior, Dawid Szulich i trener Rafał Perl.

Stale współpracuje:
mł. asp. Urszula Szymczak (kronika policyjna)
Redakcja zastrzega sobie prawo zmiany tytułów
nadsyłanych tekstów oraz dodawania śródtytułów.
Ogłoszenia ramkowe i reklamy przyjmujemy
telefonicznie, faxem: (46 837-37-51, 46 830-34-08),
e-mailem (reklama@lowiczanin.info)

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 26, a także przez stronę
internetową www.lowiczanin.info
Skład tekstu własny.

Nakład kontrolowany Nowego Łowiczanina
10.150 egz.
Nakład wraz z wydaniem głowieńskim
(Wieści z Głowna i Strykowa), też kontrolowanym
przez ZKDP: 12.950 egz.

100%
własności polskiej

www.lowiczanin.info

Piłka nożna | Podsumowanie gry Laktozy w klasie okręgowej Michałowicza

Na czołowych miejscach

Ekipa Laktozy-96 Łyszkowice ma ogromną szansę na awans do wojewódzkiej ligi Deyny.

Bartosiewicza w kadrze województwa łódzkiego w tej kategorii wiekowej. A przebić się do
niej nie jest łatwo… Trzyletnia
praca łowickiego trenera Artura
Balika przynosi więc już swoje
rezultaty.
W nagrodę za swoją bardzo
dobrą postawę gracze z Łyszkowic byli na wycieczce w Poznaniu gdzie m.in zwiedzali nowy
stadion oraz oglądali mecz reprezentacji Polski z Wybrzeżem
Kości Słoniowej. Całość ufundował Zbigniew Boniek.
– Uważam, ze jest dobry klimat wokół piłki w Łyszkowicach – podsumowuje trener Balik. – Zmodernizowano stadion,
nie ma problemów ze sprzętem,
wyjazdami na turnieje, mecze
kontrolne, dowożeniem zawodników, a zatem solidne warunki
do rozwoju piłkarskiego. Jestem przekonany, że w przyszłości powstanie również hala
sportowa, której nieco brakuje
w okresie zimowym i boisko ze
sztuczną trawą. Coraz większa
jest też liczba młodych zawodników. I można się przekonać,
że nie brakuje również talentów
piłkarskich. Cieszy mnie systematyczność i wytrwałość moich
zawodników w uczęszczaniu na

treningi. Wielu z nich jest spoza
Łyszkowic. Zespół aby się rozwijać musi jednak grać z silnymi rywalami, bo w przypadku
awansu przeskok poziomów będzie ogromny.
W zespole Laktozy-96 Łyszkowice grają: Michał Pokora –
Krystian Siatkowski (36), Mateusz Bartosiewicz (34), Mateusz
Borowski (8), Adam Wójt (7),
Kamil Wójt (5), Karol Kruk (5),
Mateusz Nezdropa (3), Rafał
Stokowski (2), Bartosz Placek
(1), Dawid Kutermankiewicz
(1), Daniel Graszka (1), Sebastian Sobieszek (1), Maciej Malewski (1), Damian Kopiński (1),
Mateusz Gajek, Paweł Szymajda
i Drzewic – trenerem zespołu
jest Artur Balik.
P
Wyniki Laktozy-96 Łyszkowice:
 Laktoza Łyszkowice – Orlęta
Cielądz 7:0 (2:0); br.: Krystian
Siatkowski 3, Kamil Wójt 2, Mateusz Borowski i Rafał Stokowski.
 Laktoza Łyszkowice – Sierakowianka Sierakowice 14:0; br.:
Mateusz Bartosiewicz 6, Krystian
Siatkowski 3, Mateusz Borowski
2, Adam Wójt, Karol Kruk i samobójcza.
 GLKS Wołucza – Laktoza
Łyszkowice 0:12 (0:4); br.: Ma-

Piłka nożna | Halowy Turniej Orlików

teusz Bartosiewicz 8, Krystian Siatkowski 3 i Adam Wójt.
 Laktoza Łyszkowice – Fenix
Boczki 22:0 (10:0); br.: Krystian
Siatkowski 8, Mateusz Bartosiewicz 7, Adam Wójt 2, Damian Kopiński, Daniel Graszka, Mateusz
Nezdropa, Rafał Stokowski i samobójcza.
 Czarni Bednary – Laktoza
Łyszkowice 0:3 (w.o.)
 Orlęta Cielądz – Laktoza Łyszkowice 1:3; br.: Krystian Siatkowski 2 i Mateusz Bartosiewicz.
 Sierakowianka – Laktoza
0:22; br.: Mateusz Bartosiewicz 8,
Krystian Siatkowski 5, Adam Wójt
3, Karol Kruk 3, Mateusz Borowski
2 i Mateusz Nezdropa.
 Laktoza Łyszkowice – GLKS
Wołucza 6:0; br.: Krystian Siatkowski 3, Mateusz Bartosiewicz,
Mateusz Borowski i Kamil Wójt.
 Fenix Boczki – Laktoza Łyszkowice 0:10; br.: Krystian Siatkowski 5, Mateusz Bartosiewicz, Mateusz Borowski, Karol Kruk, Bartosz
Placek i Kamil Wójt.
 Laktoza Łyszkowice – Czarni
Bednary 12:0; br.: Krystian Siatkowski 4, Mateusz Bartosiewicz 2,
Mateusz Borowski, Dawid Kutermankiewicz, Mateusz Nezdropa,
Sebastian Sobieszek, Maciej Malewski i Kamil Wójt.

OZPN Skierniewice
zweryfikował ligowe
tabele z rundy jesiennej
we wszystkich kategoriach
młodzieżowych. W lidze
juniorów starszych najwyżej
z naszych ekip Vagat
Domaniewice, który ma tylko
dwa punkty straty do Orląt
Cielądz.

Liga okręgowa juniorów młodszych (rocznik 1994-95):

W obu grupach juniorów
młodszych na prowadzeniu zespoły Pelikana: w grupie I najlepszą jest ekipa z rocznika 1994
(trener Robert Nowogórski),
a w grupie II Pelikan-95 (trener
Dawid Ługowski). Starsi walczą
o awans do wojewódzkiej ligi
juniorów starszych, a młodsi –
juniorów młodszych.
Ligę okręgową Michałowicza zdominował zespół Laktozy
Łyszkowice (więcej o tej drużynie obok). W lidze Kuchara
Pelikan-97 (trener Jarosław Walczak) ma aż pięć punktów starty
do skierniewickiego Widoku,
a na trzecim miejscu ze stratą
dwóch punktów do łowiczan
plasuje się Astra Zduny (trener
Przemysław Plichta).
W najmłodszych kategoriach
zespoły z Łowicza wciąż mają
szansę na dogonienie rywali. W
lidze Górskiego Pelikan-98 (trener Robert Nowogórski) ma jednak już sześć punktów straty do
SAS Unii Skierniewice. Lepiej
wygląda sprawa w lidze orlików.
Pelikan-99 (trener Paweł Dziedziela) ma tylko trzy oczka mniej
niż rawska Mazovia i SAS Unia.
W rozgrywkach tych znakomicie
spisuje się najmłodsza drużyna
Pelikana z rocznika 2000 (trener
Artur Balik), która z piętnastoma
punktami zajmuje wysokie IV
miejsce.
Paweł A. Doliński

Grupa II:
Z rozgrywek wycofała się Jutrzenka Drzewce.

Liga okręgowa juniorów starszych (rocznik 1992-93):

Grupa I:
1. Pelikan I Łowicz

6 18 44-4

2. Start Złaków Borowy

6 13 19-7

3. Laktoza Łyszkowice

6	 9

13-18

4. Korona Wejsce

6	 9

23-14

5. Olimpia Chąśno

6	 7	 8-32

6. Victoria Bielawy

6	 3	 4-23

7. Orzeł Nieborów

6	 3

11-24

1. Pelikan II Łowicz

6 18 33-4

2. Mazovia Rawa Maz. 	

5 12 16-6

3. Juvenia Wysokienice

6	 9

13-10

4. Pogoń Godzianów

5	 9

15-14

5. Olympic Słupia

6	 7	 9-17

6. Manchatan N. Kawęczyn 6	 3	 6-26
7. Macovia Maków

6	 1	 2-18

Liga okręgowa Michałowicza
(rocznik 1996):
1. Laktoza Łyszkowice

10 30 111-1

2. Orlęta Cielądz

10 24 74-20

3. Sierakowianka

10 12 22-73

4. GLKS Wołucza

10 12 23-39

5. Fenix Boczki

10	 9

6. Czarni Bednary

10	 3	 9-61

21-66

Liga okręgowa Kuchara (rocznik 1997):
1. Widok Skierniewice

8 24 46-5

2. Pelikan Łowicz

8 19 48-4

3. Astra Zduny

8 17 33-16

4. Juvenia Wysokienice

8 13 14-19

5. Białka Biała Rawska

8	 9

27-27

6. Naprzód Jamno

8	 9

23-26

7. Korona Wejsce

8	 8

26-30

8. Olimpia Niedźwiada

8	 1	 8-48

9. Rawka Bolimów

8	 1	 7-57

Liga okręgowa Górskiego (rocznik 1998):
Z rozgrywek wycofała się Jutrzenka Mokra Prawa.
1. SAS Unia Skierniewice

6 18 21-1

2. Pelikan Łowicz

6 12 20-14

3. Widok Skierniewice

6	 6

4. Laktoza Łyszkowice

6	 0	 3-28

16-17

1. Orlęta Cielądz

11 23 53-25

2. Vagat Domaniewice

11 21 37-19

3. Sorento-Zadębie Sk-ce

11 18 28-23

4. LKS Grabice

11 18 26-27

5. Olimpia Jeżów

11 18 28-29

1. Mazovia I Rawa Maz. 	

7 18 28-6

6. Rawka Bolimów 	

11 17 22-17

2. SAS Unia Skierniewice

7 18 43-9

7. Mazovia Rawa Maz. 	

11 16 17-17

3. Pelikan I Łowicz

7 15 39-9

8. Jutrzenka Drzewce

11 16 24-36

4. Pelikan II Łowicz

7 15 36-19

9. Pogoń Bełchów

11 15 23-31

5. Victoria Bielawy

7	 7

17-19

10. Dar Placencja

11 12 21-30

6. Astra Zduny

7	 6

23-35

11. Czarni Bednary

11 10 24-31

7. Orzeł Nieborów

7	 4

14-52

12. GKS Głuchów

11	 7

8. Mazovia II Rawa Maz. 	

7	 0	 5-56

15-33

Liga okręgowa orlików (rocznik
1999-2000):
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Zwycięstwo dziewcząt ze Zdun i chłopców Juniorzy młodsi na siódmym miejscu
z Victorii Bielawy
 Wojewódzka Liga Juniorów
Starszych (rocznik 1992/93):

Bielawy, 18 grudnia. W sali
gimnastycznej
Gimnazjum
w Bielawach odbył się Halowy
Turniej Piłki Nożnej Orlików
(rocznik 1999 i młodsi) o Puchar
Wójta Gminy Bielawy. Zawodach udział wzięło siedem ekip
(cztery chłopców i trzy dziewcząt), a turnieje zakończyły się
sukcesem ekipy dziewcząt ze
Zdun oraz chłopców z zespołu
Victorii I Bielawy.
Reprezentanci Victorii I zdobyli także komplet nagród indywidualnych: najlepszym zawodnikiem wybrany został Adrian
Pierścieniewski,
najlepszym
bramkarzem – Tomasz Olejniczak, a najlepszym strzelcem
został Michał Markowski, który
zdobył 6. bramek. Zwycięska
ekipa chłopców z Victorii I grała

35
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Laktoza po kolei gromi rywali
Drużyna Laktozy z rocznika
1996/97 znakomicie spisuje się
w tegorocznych rozgrywkach
skierniewickiej klasy okręgowej piłki nożnej Michałowicza.
Zespół z Łyszkowic przystąpił
do rozgrywek w roli faworyta,
bowiem w poprzednim sezonie zajął drugie miejsce ustępując jedynie ekipie SAS Unia
Skierniewice. W tym roku, jak
podkreśla trener drużyny Artur
Balik, celem jest awans do ligi
wojewódzkiej. Byłby to awans
historyczny, bo jeszcze nigdy
żadna młodzieżowa drużyna
z Łyszkowic nie występowała na
tak wysokim szczeblu rozgrywek.
Po pierwszej rundzie wydaje
się, że ten ambitny cel jest bliski
realizacji i to jeszcze w stylu,
który trudno sobie wymarzyć.
Młodzi piłkarze Laktozy starannie przygotowywali się do
rozgrywek. W sierpniu uczestniczyli w Międzynarodowym
Turnieju w Krasnymstawie,
w którym odnieśli duży sukces zajmując pierwsze miejsce.
Rozegrali też cykl spotkań kontrolnych m.in. z łowickim Pelikanem, Żyrardowianką Żyrardów i SAS Unia Skierniewice.
Wszystkie te wysiłki dały bardzo
dobry efekt.
Zespół Laktozy zdominował
rozgrywki odprawiając po kolei
swoich przeciwników z dużym
bagażem goli. Dość powiedzieć,
że w dziesięciu meczach rundy
jesiennej drużyna zdobyła komplet 30. Punktów, strzelając przy
tym swoim rywalom aż 111.
Bramek (co daje średnią ponad
11. goli na mecz). Najwyższe
zwycięstwa graczy z Łyszkowic
to 22:0 w Sierakowicach z Sierakowianką oraz identyczny wynik z Feniksem Boczki. Najtrudniejszym w lidze rywalem, który
jako jedyny strzelił gola Laktozie była drużyna Orlęta Cielądz,
z którą gracze z Łyszkowic wygrali dwukrotnie 7:0 i 3:1.
Większość goli, które zdobyła Laktoza jest autorstwa dwóch
superstrzelców: Krystiana Siatkowskiego (36. bramek) i Mateusza Bartosiewicza (34. gole
na koncie). Dużym sukcesem
są również występy Mateusza
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w składzie: Tomasz Olejniczak
– Michał Markowski (6. bramek
w turnieju), Łukasz Tomczak
(5), Adrian Pierścieniewski (3),
Krystian Weselak (2), Cezary
Stasiak (1) i Karol Krupiński –
trenerem zespołu jest Piotr Kociak. 
P
Dziewczęta:
 SP Zduny – SP Bąków 0:0
 SP Zduny – SP Bielawy 1:0
 SP Bąków – SP Bielawy 1:3
1. SP Zduny

2

4

1-0

2. SP Bielawy

2

3

3-2

3. SP Bąków

2

1

1-3

Chłopcy:
 Victoria I Bielawy – Astra Zduny 3:0; br.: Tomczak Łukasz 2 i
Krystian Weselak.

 Victoria II Bielawy – FC Bąków
2:1; br.: Dawid Piechuta i Szymon
Suchocki – Jakub Mamiński.
 Victoria I Bielawy – Victoria II
Bielawy 8:0; br.: Michał Markowski 2, Łukasz Tomczak 2, Adrian
Pierścieniewski 2, Krystian Weselak i Cezary Stasiak.
 Astra Zduny – FC Bąków 4:0;
br.: Adam Wojda 4.
 Victoria I Bielawy – FC Bąków
6:0; br.: Michał Markowski 4, Łukasz Tomczak i Adrian Pierścieniewski.
 Astra Zduny – Victoria II Bielawy 1:1; br.: Adam Wojda – Marcin
Kałuża.
17-0

8. SAS Unia Skierniewice

12 15 29-30

3. GKS Bełchatów

11 24 36-11

9. MKS Zduńska Wola

12 13 22-32

4. Pelikan Łowicz

11 21 32-20

1. GKS Bełchatów

12 33 45-7

10. Warta Sieradz

12 10 11-60

5. Widzew Łódź

11 18 31-19

2. AP ŁKS Łódź

12 30 30-6

11. Włókniarz Pabianice

12	 8	 5-32

6. Ceramika Opoczno

11 18 25-27

3. Włókniarz Pabianice

12 28 38-13

12. Boruta Zgierz

12	 4

7. Woy Bukowiec Op.

11 16 26-20

4. Widzew Łódź

12 27 32-17

13. Białka Biała Raw.

12	 1	 9-69

8. SAS Unia Skierniewice

11 13 37-28

5. Warta Sieradz

12 23 21-13

9. MKS 2000 Tuszyn

11	 8

16-37

6. Ceramika Opoczno

12 18 30-15

10. Orzeł Łódź

11	 7

15-55

7. UKS SMS Łódź

12 17 39-20

1. Pogoń Zduńska Wola

11 28 51-13

11. Victoria Szadek

11	 6

30-60

8. LUKS Bałucz

12 15 23-17

2. GKS Bełchatów

11 26 28-8

12. Mazovia Rawa Maz.

11	 3	 6-59

9. Concordia Piotrków

12 14 17-33

14-35

 Woj. Liga Deyny (r. 95):

3. Boruta Zgierz

11 26 27-11

10. Lechia 1923 Tomaszów 12 10 15-50

4. Sport Perfect Łódź

11 20 29-14

11. Włókniarz Konstantynów 12	 9

5. Ceramika Opoczno

11 18 26-26

14-47

 Woj Liga Kuchara (1997):

12. Łodzianka Łódź

12	 3	 8-42

6. UKS SMS Łódź

11 18 39-18

1. UKS SMS Łódź

11 26 58-11

13. Omega Kleszczów

12	 1	 9-41

7. Włókniarz Moszczenica

11 13 11-18

2. GKS Bełchatów

11 26 34-9

8. Widok Skierniewice

11 12 24-30

3. Start Łódź

11 23 31-12

9. AP ŁKS Łódź

11 11 32-26

4. AP ŁKS Łódź

11 22 22-7

10. Zawisza Rzgów

11	 7

5. Widzew Łódź

11 21 22-16

 Wojewódzka Liga Juniorów
Młodszych (rocznik 1994):

17-57

1. UKS SMS Łódź

12 32 61-5

11. Mazovia Tomaszów

11	 6	 6-35

6. Włókniarz Zgierz

11 20 21-18

2. GKS Bełchatów

12 30 35-13

12. MULKS Łask

11	 3	 8-42

7. SAS Unia Skierniewice

11 12	 6-16

3. UKS Trójka Tomaszów

12 27 34-6

8. Mazovia Rawa Maz.

11 11 13-18

4. AP ŁKS Łódź

12 26 34-7

9. Ceramika Opoczno

11 11 17-27

10. Warta Sieradz

 Wojewódzka Liga Michałowicza (rocznik 1996):

1. Victoria I Bielawy

3

9

2. Astra Zduny

3

4	 5-3

5. Ceramika Opoczno

12 23 27-10

11	 8

18-30

3. Victoria II Bielawy

3

4	 3-10

6. Widzew Łódź

12 22 35-15

1. UKS SMS Łódź

11 31 67-5

11. Pogoń Zduńska Wola

11	 6

19-24

4. FC Bąków

3

0	 1-12

7. Pelikan Łowicz

12 15 19-21

2. AP ŁKS Łódź

11 26 28-8

12. Świt Kamieńsk

11	 0	 4-67

Sport

Pelikan
Łowicz

Zbigniew
Bródka

poszukuje
nowych piłkarzy. str. 34

znalazł się w dziesiątce
najlepszych zawodników LZS. str. 31
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Koszykówka | Awansem mecz 14. kolejki I ligi kobiet

Porażka po wyrównanym meczu
KSIĘŻAK ŁOWICZ 	
MON-POL PŁOCK	

CZWARTEK, 6 STYCZNIA:
 10.00 – hala sportowa OSiR
nr 2 w Łowiczu, ul. Topolowa
2; mecz wojewódzkiej ligi
koszykówki juniorów U-18:
Księżak Łowicz – UKS Jordan
Łódź;

71 (18, 18, 19, 16)
76 (18, 22, 15, 21)

Księżak: Blanka Sokół 30, Aleksandra Śmiałek 17, Paulina Hemka 7, Maja
Podrażka 6 (1x3) i Milena Mitek 5 oraz Agnieszka Wójcik 4, Monika Zimna 2, Karina Rześna, Karolina Pierzchała, Amanda Skrabucha i Elżbieta
Siekiera.
Mon-Pol: Joanna Domańska 23, Iweta Nowak 12, Karolina Sikorska 12,
Martyna Czarnecka 2 i Agata Trzewikowska oraz Paulina Kutycka 8, Karolina Wilamowska 7, Joanna Piechocka 5, Aleksandra Gruchot 4 i Martyna
Stypik 3.
Sędziowali: Konrad Lasocki (Łódź) i Joanna Tabara (Sochaczew). Widzów: 70.

Łowicz, 18 grudnia. W ostatnim w 2010 roku meczu I ligi
kobiet ekipa łowickiego Księżaka uległa Mon-Polowi Płock
71:76. Był to drugi już pojedynek tych zespołów w tegorocznych rozgrywkach. W październiku płocczanki wygrały
u siebie 104:73, ale teraz ekipa
znad Bzury prezentuje się już
zdecydowanie lepiej…
Przedświąteczna potyczka od
początku była bardzo wyrównana. Pierwsze punkty zdobyła
Blanka Sokół, a chwilę później
za trzy trafiła Maja Podrażka
i spod kosza Aleksandra Śmiałek. W 3. minucie było już
7:3, a dwie minuty później po
celnych rzutach wolnych Moniki Zimnej 11:7. Niestety łowiczanki nie wykorzystywały
później swoich łatwych pozycji
rzutowych i po trzyminutowym
przestroju to rywalki wyszły
na prowadzenie 11:14. Potem
po punktach Agnieszki Wójcik
i Pauliny Hemki oraz akcjach
podkoszowych Śmiałek łowiczanki odrobiły straty i pierwsza kwarta zakończyła się remisem 18:18.

Bardzo podobny przebieg
miała druga kwarta, w której
kilkakrotnie zmieniało się prowadzenie aż w końcu zawodniczki z Płocka odskoczyły na
cztery „oczka”. Na początku
trzeciej przyjezdne wypracowały swoją największą przewagę
wynoszącą siedem punktów (w
26. minucie było już 50:43), ale
w końcówce tej części zebrała
się w sobie w końcu Milena
Mitek, która bądź sama kończyła, bądź dogrywała pod kosz
do wysokich. Po trzydziestu
minutach remis 55:55. Początek ostatniej odsłony należał do
koszykarek Księżaka, które po
akcjach Sokół i Hemki prowadziły 59:55, ale po chwili to rywalki prowadziły 61:63. Minęły
dwie minuty, a na prowadzeniu
znowu miejscowe, tym razem
65:63. Niestety znowu w końcówce zabrakło łowiczankom
spokoju. Na dwie minuty przed
końcową syreną było jeszcze
67:68, chwilę później 69:72.
Gospodynie próbowały szybkimi faulami przerywać akcje
ekipy Mon-Polu, ale płocczanki
trafiały z linii rzutów wolnych

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.;


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;


Blanka Sokół (nr 15) zdobyła aż trzydzieści punktów, ale Księżak doznał jednak kolejnej porażki w I lidze
koszykówki kobiet.

i ostatecznie skończyło się porażką 71:76.
– Bardzo żałuję, że i tym
razem zabrakło nam szczęścia
w końcówce meczu – podsumował trener Paweł Doliński.
– Teraz mamy dwa tygodnie
przerwy w rozgrywkach. Między świętami, a Sylwestrem
będziemy mieli trochę czasu,
żeby spokojnie potrenować,
a na początku stycznia czeka
nas prawdziwy koszykarski maraton. Jeszcze przed feeriami
zimowymi rozegramy w ciągu
siedmiu dni trzy trudne mecze.

Najpierw w piątek 7 stycznia
o godz. 17.30 zagramy z liderem
rozgrywek – z MKK Sokołów
Podlaski, już 11 stycznia o godz.
17.00 rozegramy zaległy mecz
z ŁKS BW II Łódź, a w piątek
14 stycznia naszymi rywalkami
będą reprezentantki MKK Siedlce, które mają największy apetyt
na awans do rozgrywek centralnych.
PALP

Awansem mecz 14. kolejki
I RLK: UMKS Księżak Łowicz –
Mon-Pol Płock 71:76.



1. MKK Sokołów Podlaski 11 21 861:453
2. Żyrardowianka Żyrardów 11 20 759:611
3. MKK Siedlce

10 19 906:531

4. S93BF Warszawa

11 19 675:489

5. AZS PW Warszawa

11 17 623:629

6. Mon-Pol Płock

12 17 821:961

7. Basket Aleksandrów

11 16 790:758

8. UKS 4 Ursus Warszawa 11 15 548:681
 Zaległy mecz 1. kolejki I RLK:
AZS Politechnika Warszawska
Warszawa – Basket Aleksandrów
Łódzki 67:69.

PROGNOZA POGODY DLA REJONU ŁOWICZA | 29.12.2010 – 5.01.2011

9. ŁKS BW II Łódź

9 13 534:450

10. Księżak Łowicz

11 12 719:959

11. Mag-Rys Zgierz

10 11 505:644

12. La Basket Warszawa

11 9 383:958
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A może na kurs?

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:
Pogodę kształtować będzie układ niżowy.
Napływać będzie wilgotna masa powietrza.

NIEDZIELA, 9 STYCZNIA:
10.00-13.00 – hala sportowa
OSiR nr 1 w Łowiczu, ul. Jana
Pawła II 3; 7. kolejka III ligi ŁoLiF, czyli Łowickiej Ligi Futsalu;
 13.00-16.00 – hala sportowa
OSiR nr 1 w Łowiczu, ul. Jana
Pawła II 3; 7. kolejka II ligi ŁoLiF, czyli Łowickiej Ligi Futsalu;
 16.00-20.00 – hala sportowa
OSiR nr 1 w Łowiczu, ul. Jana
Pawła II 3; 8. kolejka I ligi ŁoLiF, czyli Łowickiej Ligi Futsalu;


CZWARTEK - PIĄTEK:
Pochmurno z przejaśnieniami, okresami
z opadami śniegu, lokalnie opady intensywne!
Drogi bardzo śliskie! Widzialność umiarkowana
do dobrej, w czasie opadów słaba. Wiatr
zachodni, słaby do umiarkowanego.
Temp. max w dzień: - 6 st. C do - 2 st. C.
Temp. min w nocy: - 3 st. C do - 8 st. C.
SOBOTA - NIEDZIELA:
Pochmurno z przejaśnieniami, opady śniegu,
miejscami intensywne! Drogi bardzo śliskie!
Widzialność umiarkowana do dobrej, w czasie
opadów słaba. Wiatr zachodni, umiarkowany,
okresami silny i porywisty, lokalnie powodujący
zawieje i zamiecie śnieżne!
Temp. max w dzień: - 3 st. C do 0 st. C.
Temp. min w nocy: - 4 st. C do - 8 st. C.
PONIEDZIAŁEK - ŚRODA:
Pochmurno z przejaśnieniami, okresami
z opadami śniegu. Drogi bardzo śliskie!
Widzialność dobra, w czasie opadów
umiarkowana do słabej. Wiatr zachodni, słaby.
Temp. max w dzień: - 6 st. C do - 3 st. C.
Temp. min w nocy: - 7 st. C do - 12 st. C.

ŁOWICKI
INFORMATOR
SPORTOWY

PROGNOZA BIOMETEOROLOGICZNA
Pogoda niekorzystnie wpływać będzie na
nasze samopoczucie. Osłabiona sprawność
psychofizyczna i fizyczna.
BIURO METEOROLOGICZNE CUMULUS

Wydział Sędziowski Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Skierniewicach ogłasza
nabór kandydatów na sędziów
piłkarskich. Kandydat na arbitra powinien posiadać: wykształcenie minimum średnie
lub pobierać aktualnie naukę
w szkole średniej, wiek od l6
do 35 lat oraz bardzo dobry
stan zdrowia. Dla wszystkich
chętnych WS OZPN organizuje
kurs szkoleniowy zakończony
egzaminem teoretyczno-kondycyjnym.
Zainteresowanych prosimy
o kontakt osobisty w siedzibie
OZPN w Skierniewicach, ul.
Pomologiczna 8 lub telefoniczny: (0-46) 833-41-70, 604-453905, 606-461-953. Bardzo mile
widziane kandydatki na sędziny
piłkarskie. Zgłoszenia przyjmowane będą tylko do 8 stycznia
2011 roku. Tego dnia o godz.
17.00 w skierniewickim Hotelu
Polonia przy ul. Reymonta 18
odbędzie się spotkanie organizacyjne. 
P

WTOREK, 11 STYCZNIA:
17.00 – hala sportowa OSiR
nr 1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła
II 3; mecz 6. kolejki I ligi koszykówki kobiet: Księżak Łowicz
– ŁKS BW II Łódź;
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zaborami, co przyczyniło się do rozwoju przemysłu i handlu tego regionu.
W 1890 r. droga wiedeńska objęła w posiadanie kolej bydgoską. Jej towarzystwo akcyjne
przestało istnieć. W jego miejsce powołano
natomiast „Drogę Aleksandrowską”, gdyż
na terenie Królestwa kończyła się właśnie
w Aleksandrowie, wtedy zwanym „Granicznym”, dziś „Kujawskim”. Nowe przedsiębiorstwo dysponowało znacznym kapitałem, gdyż
kolej wiedeńska przynosiła ogromne zyski.
Nic też dziwnego, że od razu przystąpiono do
budowy nowych linii kolejowych. Dzięki temu
powstała również stacja Jackowice.

Powstanie stacji
tacja, a w istocie przystanek kolejowy
Jackowice, została uruchomiona w 1893
r. Jej lokalizacja nie była przypadkowa.
W zamierzeniu projektantów miała ożywić
gospodarkę na zachodnich terenach powiatu
łowickiego od Soboty po Kiernozię, które przez

S

Rok VIII, nr 4 (31)

ISSN 1730-9581

Grudzień 2010

Sprzedaż łącznie z Nowym Łowiczaninem
i Wieściami z Głowna i Strykowa

Mała stacja na wielkim szlaku
Każdy, kto podróżuje koleją
z Warszawy w kierunku Poznania,
mija po drodze za Łowiczem
niewielką stację Jackowice,
której nazwa niewiele mówi.
Z okien pędzącego pociągu
dostrzeże być może tylko
charakterystyczny budynek
z czerwonej cegły. W lecie stacja
zdaje się być zagubiona wśród
pól, w zimie zaś w śniegu,
wietrze i mrozie.

Na szlaku drogi żelaznej

ej dzieje są ściśle związane z Drogą Żelazną Warszawsko-Wiedeńską (DŻW-W),
jak oficjalnie brzmiała nazwa linii kolejowej, która w 1848 r. połączyła Warszawę z Zagłębiem Śląsko-Dąbrowskim i Górnym Śląskiem.
Po połączeniu Królestwa Polskiego z Prusami
przez Górny Śląsk rząd pruski zaproponował przeprowadzenie także drogi żelaznej
z Łowicza do granicy i dalej w kierunku Bydgoszczy.
W październiku 1860 r. zawarto kontrakt
z domem handlowym „Bracia Riche” w Brukseli, który zobowiązał się zbudować Drogę Żelazną Warszawsko-Bydgoską (DŻW-B), liczącą
134 km w ciągu 2 lat! Urządzono 130 przejazdów, zbudowano 101 mostów różnej wielkości,
rozmieszczono 131 domków dróżniczych oraz
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Stacja kolejowa Jackowice - fot. współczesna ze zbiorów autora
siedem stacji (Pniewy, Kutno, Ostrów, Kowal,
Włocławek, Nieszawa, Aleksandrów). Nowa
linia kolejowa przecinała tereny ówczesnej
gminy Bąków, a dokładnie wsi Jackowice.
W dniu 3 grudnia 1862 r. arcybiskup warszawski Alojzy Feliński poświęcił w Łowiczu nową
linię. Następnego dnia oddano do użytku
publicznego całą „drogę bydgoską”.
Według „Rozkładu jazdy na Drogach Żelaznych Warszawsko-Wiedeńskiej i Warszawsko-Bydgoskiej”, z Warszawy do Bydgoszczy
przez Skierniewice, Łowicz i Kutno kursowały

w 1862 r. tylko dwa pociągi: 7:45 oraz 17:00.
Z Warszawy do Łowicza przez Skierniewice,
bo innego połączenia jeszcze wtedy nie było,
podróż trwała dokładne 4 godziny i 5 minut,
natomiast z Łowicza do Kutna 1 godzinę i 25
minut. Kolej bydgoska, jak ją powszechnie
nazywano, prowadziła również przewozy
towarowe. Specjalna instrukcja informowała,
że „powozy, konie i inne zwierzęta, winny być
dostarczone do ekspedycji na 2 godziny przed
odejściem pociągu”. W ten sposób Łowicz
i jego okolice otrzymały połączenie z innymi

dziesięciolecia znajdowały się w cieniu Łowicza
i Kutna. Jackowice, a dzięki nim gmina Bąków
oraz gminy sąsiednie, uzyskały bezpośrednie połączenie z jednej strony z Warszawą,
a z drugiej z Toruniem i Bydgoszczą.
W 1893 r. zatrzymywały się tu dwa pociągi
z Warszawy przez Skierniewice i Łowicz:
o 11:59 i 16:44. Podróż trwała już tylko 2 godziny i 44 minuty. Do Łowicza natomiast zabierała
dokładnie 22 minuty, do Kutna zaś prawie godzinę. Z Kutna pociąg dochodził do Aleksandrowa na granicy z Prusami. Stąd, jak informował
w maju 1893 r. „Rozkład jazdy pociągów pasażerskich na drogach żelaznych w guberniach
zachodnich”, było połączenie do Bydgoszczy,
Berlina, Wrocławia, Paryża, a nawet Londynu!
W ten sposób Europa już wtedy wkroczyła do
Jackowic i okolic...
W 1890 r. rozpoczęto budowę kolei kaliskiej,
która z Warszawy własnym torem kierowała się
przez Błonie, Sochaczew, Łowicz i dalej Głowno, Zgierz i Łódź Kaliską do Kalisza. Nową trasę, liczącą 254 km, otwarto 15 listopada 1902
roku. Wraz z nią powstał w 1901 r. istniejący
do dziś budynek stacji Jackowice, z bocznicą
i magazynem. Sprzyjało to intensyfikacji produkcji rolnej, rozwojowi handlu i budownictwa,
a także ruchu spółdzielczego.
Na początku lat 30. powstała kolejka wąskotorowa, która łączyła majątki ziemskie
z okolic Kiernozi oraz gospodarstwa włościańskie ze Zdun czy Bochenia z cukrownią
w Łyszkowicach. 

dok. na str. II

Ze szlacheckiego rodu

Spośród osób korzystających z akt Archiwum Państwowego w Łowiczu coraz
większą grupę stanowią genealodzy. Poszukują informacji o swych antenatach i to
nie koniecznie wyposażonych w rycerskie
barwy i godła. Zdarza się, że do archiwum
trafiają osoby z zagranicy, których bliscy
lub krewni mieszkali w Łowiczu nierzadko
ponad sto, a nawet więcej lat temu. Chcą
wejrzeć w dokumenty pozwalające ustalić
dane metrykalne swych przodków, dowiedzieć się o ich losach, stanie majątkowym
i pozycji społecznej.

Wizyta Rosjan
rzed dwoma laty zjawili się nieoczekiwanie w łowickim archiwum goście
z Moskwy – kobieta w wieku około sześćdziesięciu lat oraz młody, wysoki
mężczyzna z żoną i kuzynką. Początkowo
porozumiewaliśmy się przez tłumaczkę,
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ale z czasem coraz lepiej przychodziło mi
samemu zrozumieć ich słowa wypowiadane przecież w języku, którego uczyłem się,
a raczej uczono mnie od szkoły podstawowej.
Okazało się, że głównym celem wizyty Rosjan
w archiwum jest odnalezienie śladów pobytu
w naszym mieście ich przodka Aleksandra
Budziłowicza, ostatniego carskiego naczelnika
powiatu łowickiego.
Jego postać była mi znana z archiwalnych
kwerend, dlatego już na początku naszej rozmowy przyniosłem z magazynu dużą fotografię
z uczestnikami jubileuszu trzydziestolecia
łowickiej straży z 1909 r., na której pośrodku
w mundurowym płaszczu był widoczny naczelnik Budziłowicz. Wywołałem tym spore
poruszenie, bo jak okazało się, podobne,
a może nawet identyczne zdjęcie było
w posiadaniu rosyjskich gości. Gest mój został
przez nich najwyraźniej odebrany za zachętę
do opowieści o szlacheckim rodzie Budziłowiczów.

Ród Budziłowiczów

edług ustnych przekazów, ród
ten miał się wywodzić od rycer z a B u d z i ł y, k t ó r y w a l c z y ł
w szeregach wojsk litewskich pod Grunwaldem.
Najbardziej znany był Józef Budziło, pułkownik
królewski, autor diariusza wojny moskiewskiej
z czasów Zygmunta III. Zdobywał on Moskwę z hetmanem Stanisławem Żółkiewskim
w 1610 r., by w dwa lata później po kapitulacji
polskiej załogi Kremla trafić do niewoli, w której
przebywał 7 lat. Jego dalekim powinowatym
miał być Antoni Budziłowicz – ksiądz greckokatolicki z miejscowości Skidel pod Grodnem. To
on był ojcem urodzonego w 1855 r. Aleksandra,
który jako najstarszy z kilkorga rodzeństwa
obrał karierę wojskową. Po ukończeniu szkoły
junkrów w Wilnie wstąpił w lipcu 1876 r. na
ochotnika do 101 permskiego pułku piechoty, Aleksander Budziłowicz z córką Heleną,
wchodzącego w skład 1 brygady piechoty sta- 1890r. - fot. ze zbiorów rodzinnych Aleksieja
cjonującej w Grodnie.
dok. na str. IV Lewina z Moskwy
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Bohater wojen napoleońskich
Mało kto wie, że na
cmentarzu w niedalekim
Bełchowie spoczywają
szczątki dziadka ze strony
matki znakomitego malarza
Józefa Chełmońskiego
– kapitana Wincentego
Łoskowskiego. Sylwetkę
tego bohatera wojen
napoleońskich przypomina
Mirosław Figaszewski.
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incenty Łoskowski urodził się w 1770
r. Po upadku powstania kościuszkowskiego został żołnierzem Legii
Polsko-Włoskiej, która powstała na mocy dekretu cesarskiego Napoleona z 1807 r. w kilku
miastach Śląska. Tworzyli ją żołnierze polscy
powracający z Włoch i rekruci z Wielkopolski.
Legia obejmowała ogółem 8750. ludzi, którymi
dowodził gen. Józef Grabiński. Składała się z
trzech pułków piechoty i jazdy w sile 1035. ludzi.
Dowódcą pułku ułanów, noszącego numer
siedem, był pułkownik Jan Konopka i to właśnie
w tym pułku Wincenty Łoskowski został porucznikiem. Pierwszą bitwę stoczył już 15 maja
1807 roku pod Szczawnem koło Wałbrzycha,
rozbijając liczący 1360. żołnierzy oddział pruski
dowodzony przez majora Losthina.
Pod koniec października 1807 r. Łoskowski opuścił ze swoim pułkiem Śląsk i przez
Frankfurt, Kostrzyń i Berlin dotarł 11 listopada
do Kassel, stolicy nowo utworzonego Królestwa Westfalii w północnych Niemczech.
Tam 31 marca 1808 r. wraz z innymi pułkami
przeszedł na żołd francuski. Powstała z ich
połączenia formacja otrzymała nazwę Legii
Nadwiślańskiej.
Oddziały Legii 1 czerwca 1808 r. wkroczyły
przez przełęcz Roncesvalles do Hiszpanii.
W Pirenejach miało miejsce pierwsze spotkanie Polaków z tubylcami. Hiszpańscy górale próbowali bezskutecznie ich ostrzeliwać

z dalekiej odległości. 7 pułk ułanów, gdzie
służył porucznik Wincenty Łoskowski, wszedł
w skład naprędce skompletowanego korpusu
dowodzonego przez francuskiego generała
Karola Lefebvre-Desnouettesa. Pod Tudelą
w Nawarze w dniu 5 czerwca stoczył pierwszą
potyczkę, zmuszając do odwrotu oddziały gen.
don Jose Palafoxa. Niestety, na drugi dzień
okazało się, co zapisał w swych pamiętnikach
Józef Chłopicki, że konie „obficie nakarmione
pszenicą znalezioną we wsi, nie nadają się do
akcji. Polacy podejrzewali, iż pszenica została
celowo zatruta, czego rezultatem było padnięcie dwustu koni, pozostałe były tak słabe, że
nie nadawały się do walki”.
13 czerwca pułk wziął udział w starciu pod
Mallen nad rzeką Ebro. Pięćdziesięciu ułanów
uderzyło w brawurowej szarży na hiszpańską
piechotę, tracąc tylko jednego oficera w nurtach rzeki. Według stanu z dnia 14 października
1808 r. pułk Wincentego Łoskowskiego liczył
36. oficerów oraz 750. podoficerów i żołnierzy.
Polscy lansjerzy byli w nieustannym ruchu. To
oni dbali o dostarczanie zaopatrzenia do obozu
francuskiego, oni utrzymywali komunikację,
oni też pełnili niewdzięczną służbę patrolową
zwalczając oddziały powstańcze, które nękały
pozycje francuskie.
o wyprawie do Epilli 7 pułk ułanów wkroczył triumfalnie 25 grudnia do Madrytu.
28 marca 1809 r. pod Yevenes doznał
pierwszej poważnej porażki, w wyniku wprowadzenia kawalerzystów w zasadzkę. Oto jak
opisał to miejsce naoczny świadek wydarzeń,
wachmistrz Kajetan Wojciechowski. „Była to
pozycja dla kawalerii ze wszech miar niebezpieczna, albowiem jedyna droga prowadziła
w zygzak przez górę, z której ani na prawo,
gdyż niebotyczne wisiały skały nad głową,
ani na lewo, bo przepaść pod nogami była,
kroku w bok zrobić nie można było, a jednak
tą jedyną drogą pozostawała nam rejterada na
przypadek napadu nieprzyjaciela”.
Pułk Łoskowskiego utracił tam wszystkie
furgony i bagaże, a co najważniejsze wszystkie sztandary, zdobyte jeszcze we Włoszech.
W maju 1809 r. siódmy pułk wraz z naszym
bohaterem przeszedł pod komendę marszał-
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nymi polskimi lansjerami” albo „lansjerami
z piekła rodem”. W marcu 1812 r. siódmy pułk,
a właściwie to, co z niego zostało, otrzymał
rozkaz wycofania się z Hiszpanii. 22 marca
polscy ułani dotarli do Paryża na prezentację
walecznych i doborowych oddziałów przed
samym Napoleonem. Z rozkazu cesarza
dowództwo nad nimi zostało powierzone
francuskiemu generałowi dywizji M. Claparede. Polacy mieli być skierowani na wojnę
z Rosją, którą planowano na czerwiec 1812 r.
Po zajęciu Witebska w czasie kampanii rosyjskiej kapitan Wincenty Łoskowski poprosił ze
względów zdrowotnych o zwolnienie z armii,
które otrzymał 5 sierpnia 1812 r. W wielu czterdziestu dwóch lat powrócił do kraju. Ożenił się
z Florentyną Orłowską i został właścicielem
folwarku Polesie niedaleko Bełchowa. W 1818
r. urodził mu się syn Feliks, a w 1824 r. córka
Izabella Józefina, przyszła matka Józefa
Chełmońskiego, najwybitniejszego polskiego
malarza epoki realizmu.
oskowski zmarł we wsi Polesie o godz.
12 w południe 28 czerwca 1848 r., w wieku siedemdziesięciu ośmiu lat. Świadkami jego śmierci byli: syn Feliks, mający 30 lat,
właściciel folwarku w Kęszycach koło Sochaczewa i brat żony – Wincentego Jan Orłowski,
zamieszkały w Polesiu, liczący sześćdziesiąt
dwa lata. Nabożeństwo żałobne odprawił
w drewnianym jeszcze kościele ks. Michał Radkiewicz, proboszcz parafii Bełchów, który pochował Wincentego na miejscowym cmentarzu.
Żona kazała wyryć na jego pomniku napis
o treści: „Tu spoczywają zwłoki Wincentego
Łoskowskiego b. kapitana b. wojsk polskich”,
a u dołu: „Uprasza się przechodniów o westchnienie za duszę jego” Florentyna miała
zapewne na myśli przyszłe pokolenia, które
mogłyby odczytać napis, ponieważ w tych
latach miejscowa ludność z małymi wyjątkami
nie umiała ani czytać ani pisać. Od śmierci Wincentego Łoskowskiego minęły sto sześćdziesiąt dwa lata. Bohater wojen napoleońskich,
który walczył czasem w niesłusznej sprawie
w różnych krajach i żył nadzieją o wolnej Polsce, został całkiem zapomniany.
Mirosław Figaszewski
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Nagrobek kapitana Wincentego Łoskowskiego na cmentarzu w Bełchowie - fot.
ze zbiorów autora
ka L. Sucheta, dowódcy trzeciego korpusu.
Brał udział w obleganiu Saragossy, miasta
liczącego czterdzieści tysięcy mieszkańców,
gdzie każdy kościół zamieniony był w twierdzę. Podczas toczonych tam walk, pułk stracił
pięćdziesiąt procent swego stanu.
a zasługi wojenne Wincenty Łoskowski otrzymał 11 października 1809 r.
awans na kapitana. Następne jego
bitwy, w których brał udział to: La Coruna
1809 r., Fuengirola 1810 r. i Rio Almanzur
4 listopada 1810 r. W tej ostatniej jego pułk
wdarł się wspaniałą szarżą w centrum wojsk
hiszpańsko-angielskich. Pod Alpuharą 16
maja 1811 r. wsławił się natomiast rozbiciem pułku dragonów londyńskich i trzech
pułków piechoty angielskiej. Żołnierzy pułku
Łoskowskiego określali Hiszpanie „piekiel-
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Mała stacja na wielkim szlaku

dok. ze str. I
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rzebiegała ona w pobliżu stacji kolejowej Jackowice pod torem kolejowym
w tunelu, który istnieje do dziś, choć
wielu mieszkańców nie wie, po co! Jackowice
stały się więc ważnym punktem transportu
buraków cukrowych do cukrowni kutnowskich
w Ostrowcu i Leśmierzu. Związane to było
z tzw. boomem cukrowym. Uprawa buraka cukrowego była wówczas sześciokrotnie opłacalna aniżeli żyta. Gospodarstwa księżackie systematycznie zwiększały jego uprawę. Wieś bogaciła się, zmieniając swoje oblicze urbanistyczne
i społeczne.

Jackowice w rozkładach jazdy
W 1939 r. z Jackowic odjeżdżały 4 pociągi
w kierunku Warszawy i tyleż samo w kierunku
Kutna. Do Warszawy można było dotrzeć albo
pociągiem osobowym, albo też pospiesznym,
oczywiście z lokomotywą parową. Według
„Urzędowego rozkładu jazdy i lotów” z maja
1939 r. pociąg zwykły, odchodzący z Jackowic o godz. 6:44, docierał do Warszawy po 2
godzinach i 39 minutach. Należy jednak pamiętać, że na większych stacjach, jak Łowicz
czy Sochaczew, zatrzymywał się na 10 minut,
a na mniejszych na 5 minut. Oprócz bowiem
pasażerów przewożono towary, bagaże,
paczki i listy. Natomiast pociąg pospieszny,
odjeżdżający z Jackowic o 14:24, przyjeżdżał

do Warszawy Głównej o 16:03, a więc po 1
godzinie i 39 minutach, gdyż zatrzymywał się
tylko w Łowiczu i Sochaczewie. Kursujący do
niedawna na tej samej trasie pospieszny pociąg „Mazowsze” jechał natomiast tyle samo!
Trasę Jackowice-Kutno pociągi pokonywały
wówczas w ciągu 30 minut, a więc identycznie
jak dziś. Było oczywiście mniej przystanków,
ale i tak sprawność ówczesnych polskich kolei
może budzić podziw.
W czasie okupacji niemieckiej Jackowice
były ostatnią stacją na terenie Generalnego
Gubernatorstwa; następna w Żychlinie (dawne
Pniewo) leżała już w III Rzeszy. Nic też dziwnego, że tu właśnie skupił się nielegalny handel,
tu zatrzymywali się uciekinierzy z Rzeszy,
a później z powstańczej Warszawy. Do Jackowic dojeżdżali też nauczyciele z Łowicza,
a nawet Warszawy na tajne komplety gimnazjalne i licealne. Ze względu na swoje strategiczne znaczenie stała się celem polskiego
ruchu oporu. Dokładnie 6 kwietnia 1944 r.
oddział Armii Krajowej pod dowództwem
Czesława Klimkiewicza wysadził w powietrze
na granicy Zdun Wsi i Szymanowic pociąg
wojskowy jadący na front wschodni. Na skutek
przewrócenia się czterech wagonów ruch kolejowy został wstrzymany na 24 godziny. Koniec
wojny był już bliski.
Znaczenie stacji Jackowice wzrosło po
II wojnie światowej. Wokół niej powstały

magazyny miejscowego GS i łowickiej przetwórni owocowo-warzywnej (ZPPOW). Na
bocznicy kolejowej trwał nieustanny ruch,
wyładowywano węgiel, koks, materiały budowlane i nawozy sztuczne, załadowywano
zaś produkty rolne. Powoli zabudowywały się
tereny przystacyjne, tworząc nową dzielnicę
Jackowic.
ielu mieszkańców ze Zdun i okolic dojeżdżało stąd do pracy w
Łowiczu, Żychlinie, Kutnie, a nawet Ursusie i Warszawie. Z kolei młodzież
przyjeżdżała specjalnymi, tzw. pociągami
szkolnymi do zduńskich szkół średnich.
Według „Sieciowego rozkładu jazdy PKP”
w maju 1979 r. w ciągu doby zatrzymywało
się tu 18 pociągów w kierunku Łowicza,
w tym 14 bezpośrednio do Warszawy. Podróż
do stolicy trwała wtedy 1 godzinę i 40 minut,
a więc tyle, ile przed wojną! Jackowice miały
też bezpośrednie połączenie z Łodzią Kaliską, Zduńską Wolą, Poznaniem, Bydgoszczą
i Szczecinem. W tym też roku sprzedano 234
bilety miesięczne, zaś w ciągu doby przeciętnie
200 jednorazowych. Ta pozornie mała stacyjka
przez całą dobę tętniła ruchem i życiem. Stąd
wyruszali w latach 50., 60. i 70. absolwenci
zduńskiego liceum ogólnokształcącego. Dzięki
doskonałym połączeniom kolejowym wybierali studia nie tylko w Warszawie czy Łodzi,
ale także Poznaniu, Olsztynie, a nawet Wro-
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cławiu. Wiedzieli, że kiedyś wrócą w rodzinne
strony, witani przez znany napis „JACKOWICE”!

Czekając na pociąg…

Przez lata niewielka poczekalnia stacyjna
była miejscem spotkań towarzyskich, ustalania
planów na niedzielę, czy letnie wyprawy nad
Bzurę zduńskich studentów. Tu spotykaliśmy
się niemal każdej niedzieli, wyruszając pociągiem pospiesznym o 16:30 do Warszawy
Głównej. Wracaliśmy tu z reguły pociągiem
odchodzącym o 18:27, który w Jackowicach
był już o 19:50! Pociąg do Szczecina był
często przepełniony, ale podróż do Jackowic
można było spędzić.... w wagonie restauracyjnym „Warsa”. Na stacji panowała rodzinna
atmosfera, wszyscy się znali, byli życzliwi
i przyjaźni. Zawiadowca stacji, pan Witold
Kowalski budził respekt i szacunek już swoim wyglądem. Kasjerka, pani Irena Pisarska
ratowała nas, kiedy zapomnieliśmy pieniędzy na bilet. Należność regulowali rodzice
„przy okazji”. N ie było wtedy podziemnego
tunelu, więc przejścia na perony pilnował pan
Władysław Ciąbała, zapowiadając charakterystycznym głosem nadejście pociągu. Czasami
pociągi opóźniały się, bowiem zawsze pierwszeństwo miały wyładowane ponad miarę pociągi radzieckie, oznajmiające swoją dominację
charakterystyczną syreną. 
dok. na str. IV

Moja droga do szkoły
29.12.2010 r.

U schyłku życia często
sięgamy do wspomnień.
Zakodowane w pamięci,
wracają z siłą nostalgii
za młodością, która
dla mojego pokolenia
nie była ani piękna,
ani życiowo łatwa.
Miała jednak swoje uroki,
chwile szczęścia i radości.

August Hlond. Pasjonowaliśmy się sportem:
wyścigiem Pokoju na trasie Warszawa – Praga lub bokserskimi meczami ZSSR – Polska.
Cieszyliśmy się wygraną polskiego boksera
Władysława Niewadziła z niepokonanym wtedy
Korolewem. Naszymi idolami byli bokserzy:
Antoni Kolczyński, Zygmunt Chychła, Antoni
Czortek i Węgier Laszlo Papp. W naszej
wyobraźni Stany Zjednoczone były krajem
wszechmocnym i bogatym. Z nim wiązaliśmy
przyszłość naszego kraju w ramach pomocy
UNRA i planu Marshala. Do szkoły napływały
paczki z odzieżą i żywnością. Zawartość paczek rozdzielano dla ubogiej młodzieży, prawie
100 % w owym czasie. Pisaliśmy nawet listy
do UNR–y o swoich potrzebach i marzeniach.
Dowcipnisie dopisywali nawet prośbę o bombę
atomową.
Rozwijała się szkolna działalność kulturalna.
Prężnie działał chór pod dyr. prof. Wąsali,
a następnie prof. Wyrozumskiego z muzycznym zespołem Janusza Kaźmierczaka,
mojego klasowego kolegi, syna popularnego,
łowickiego gawędziarza ludowego Wincentego
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cjonowały jednostki Wojska Polskiego, a na
Blichu Armii Radzieckiej. Słychać było częste
przemarsze oddziałów ulicami miasta, odgłosy strzałów, wojskowych komend. Wszędzie
spotkać można było polskich i radzieckich oficerów, a także żołnierzy frontowych z licznymi
odznaczeniami bojowymi. Oprócz tych mundurowych coraz częściej zaczęły pojawiać się cywilne osoby z tajnymi misjami. Jedne w służbie
socjalistycznej władzy, inne przeciw niej. To
młodzi Łowiczanie, druhowie harcerscy, członkowie „Szarych Szeregów”. To oni znikali cicho
jak kamfora w wyniku pierwszych aresztowań
lat 1945-1948. Był to widoczny znak tajnych
służb, działających w interesie komunistycznej
władzy, tuż przed zjednoczeniem lipcowym
aninów – moja rodzinna wieś, pięknie
1948 r. lewicowych organizacji młodzieżowych
położona nad rzeką Mrogą, zachwycała
i powołaniem Związku Młodzieży Polskiej oraz
swym urokiem, ale oddalona od wielkieprzed grudniowym zjednoczeniem PPR i PPS
go świata, tworzyła jakby zamkniętą enklawę,
i utworzeniem Polskiej Zjednoczonej Partii
gdzie wszystko poza nią stanowiło tajemnicę.
Robotniczej – PZPR.
Nic też dziwnego, że czteroklasowa szkoła
ładze stopniowo likwidowały przepowszechna z jednym nauczycielem była
jawy wolności. Oznaką represji
jedynym ośrodkiem nauki i kultury.
komunistycznego reżimu było rozOddalony od mojej wiobicie ruchu harcerskiego,
ski o dwadzieścia kilka kiprześladowanie członków
lometrów Łowicz jawił się
ZMW, usunięcie lekcji
w wyobraźni kilkuletniego
religii oraz nowe prograchłopca z lat trzydziemy nauczania historii ze
stych ubiegłego wieku
szczególnym uwzględjako miejsce marzeń.
nieniem historii ZSSR
Rodzice co pewien czas
i Komunistycznej Partii
realizowali te marzenia,
Bolszewików. Ich znajozabierając mnie na łomość była przepustką do
wicki targ. Przygotowania
matury. Poemat pedagodo wyjazdu trwały cały
giczny autorstwa Makatydzień. Najpierw nalerenki i pedagogika Kairożało przysposobić wóz
wa stały się obowiązkową
do podróży, nasmarować
lekturą dla przyszłych
koła, zreperować krypę,
nauczycieli. Partyjni dziaoczyścić koniki. Już po
łacze zaczęli nadzorować
północy trzeba było odi kontrolować proces napowiednio załadować na
uczania w szkołach. Tzw.
wozie świnki przeznaczynnik społeczny, w zaczone na sprzedaż, obok
łożeniach tylko będący
w klatce kilka kurek, kogłosem doradczym, brał
szyczek z nabiałem – jajudział przy różnych szkolka, serek, masło.
nych egzaminach, maWreszcie wyruszaliturach, w posiedzeniach
śmy. Turkotały żelazne
rad pedagogicznych,
koła wozu po brukowej
a nawet klasyfikacyjnych.
szosie, a grzeczne koniki,
Szczególną aktywnością
kierowane lejcami przez
w tym zakresie wyróżniali
ojca, ciągnęły ten pojazd
się członkowie szkolnych
z siedzącą obok niego
zarządów ZMP. Każde
moją mamę. Wczesnym
odstępstwo od wyznarankiem wjeżdżaliśmy
czonej linii PZPR było suw zatłoczony już tzw. „psi Klasa maturalna Liceum Pedagogicznego z 1950r. - w centrum po prawej dyrektor LP Krzysztof Pakulski, po lewej wycho- rowo karane. Znane były
rynek”, prosto w gwar wawca klasy Józef Łapczyński, w górnym rzędzie po prawej autor, trzymający rękę na ramieniu Janusza Kaźmierczaka w Łowiczu odsunięcia naprowadzonego tu handlu. - fot. ze zbiorów autora
uczycieli od wykładanego
Żydzi i różni kupcy obleprzez nich przedmiotu,
gali wóz, by utargować towar możliwie tanio. nych. Nauczyciele i wychowawcy zmuszeni Kaźmierczaka z „Wesołego Autobusu”. Janusz przeniesienia na niższe stanowiska, a nawet
Olbrzymi rejwach handlowy z żydowsko-polską byli uciszać tę rozgorączkowaną młodzież, grał na akordeonie, natomiast moją „specjal- zwolnienia z zawodu.
gwarą mieszał się z warkotem samochodowych szczególnie ze starszych roczników. Ście- nością” była recytacja wierszy. Prawdziwie
Polska na przełomie lat 40. i 50. XX w.
silników, tworząc niezapomniany, egzotyczny rały się różne poglądy polityczne dotyczące kulturalną przygodą były filmy: „Zakazane wkraczała w apogeum komunistycznego renastrój.
nowego ustroju, bowiem młodzież działała piosenki”, „Jasne łany”, „Skarb” oraz radziec- żimu. Zapełniały się więzienia patriotycznie
Gdy już pozbyliśmy się kwicząco-gdakające- w różnych organizacjach np. sprzyjającym kie filmy wojenne wyświetlane w kinie Bzura. myślącymi Polakami, trwały procesy przeciwgo towaru, po obliczeniu gotówki, ruszaliśmy nowemu ustrojowi Związku Walki Młodych Od czasu do czasu chodziliśmy na smaczne stawiających się naporowi komunizmu. Każde
ulicą Zduńską na zakupy gospodarsko-osobi- i OMTUR albo też wyraźnie nastawionych domowe obiady wydawane w restauracji „Pod wypowiedziane słowo mogło być pretekstem
stych potrzeb – obuwia, ubrania czy rolniczego krytycznie do komunizmu Związku Harcerstwa słońcem” na Starym Rynku.
do aresztowania. Popularność zyskał wtedy
sprzętu. Niemal wszystko, a już szczególnie Polskiego, czy Związku Młodzieży Wiejskiej.
Potrzeba odbudowy kraju i stolicy ze dowcip o rozmowie dwóch więźniów. Jeden
ubiory, kupowało się u Żydów, którzy z perezpośrednio po zakończeniu wojny było zniszczeń wojennych oraz przygotowywanie pyta: „Za co siedzisz ?” „Za nic” - odpowiada
fekcją opanowali drobne rzemiosło i sztukę
jeszcze sporo politycznej wolności. Wła- młodzieży do służby wojskowej spowodowały drugi. „Za nic” - dziwi się pierwszy. „Bo nic nie
sprzedaży. Wojna i hitlerowska okupacja
dze komunistyczne były jeszcze słabe i powstanie masowej organizacji „Służba Pol- wiem, za co ja tu siedzę” – pada odpowiedź.
przerwały ten czas koegzystencji Polaków nie odczuwało się zagrożenia ze strony orga- sce”. Umundurowane szkolne pododdziały
W mojej ocenie rok 1948 był decydujący
i Żydów.
nów bezpieczeństwa. Rozwijało się harcerstwo realizowały podstawy regulaminowe woj- w rozpędzeniu się komunistycznej machiny
o ukończeniu siedmiu klas szkoły po- na przedwojennych, patriotycznych wzorach. ska, szczególnie naukę musztry i strzelania ludzkiego zniewolenia. Jego symbolem była
wszechnej w Bielawach, za namową W szkole były prowadzone lekcje religii. Na z karabinka kbk. Zajęcia prowadził prof. Józef śmierć mojego kolegi z internatu Liceum Pewychowawcy złożyłem w 1946 r. po- apelach i internackich uroczystościach szkol- Ziemiańczyk – były frontowy oficer. Dość czę- dagogicznego, harcerza maturzysty, Janka
danie o przyjęcie do Liceum Pedagogicznego nych śpiewaliśmy pieśni religijne i patriotyczne, sto były organizowane wyjazdy pociągiem do Piwowarczyka. W 1950 r. ukończyłem 18 lat
w Łowiczu. Rowerem pojechałem na egzamin np. „Rotę”, czy też „Kiedy ranne wstają zorze”. odgruzowywania Warszawy. Do dziś pamiętam i jako nauczyciel otrzymałem przydział pracy do
i późnym popołudniem wróciłem zmęczony
Ksiądz Władysław Wypych przygotowywał leżącą w gruzach stolicę, szczególnie Aleje szkoły podstawowej w Gałkowie k. Koluszek.
do domu. Nie pamiętam dnia ani przebiegu nas do sakramentu bierzmowania, a udzielał Jerozolimskie.
Kończyłem drogę szkolnej edukacji, rozpoczyegzaminu. Ważne, że zostałem przyjęty. go podczas wielkiej kościelnej uroczystości
Łowicz moich czasów przypominał trochę nałem samodzielne, dorosłe już życie.
Poklasztorny, odrapany budynek szkoły przy na Starym Rynku, prymas Polski ks. kardynał miasto przyfrontowe. W pobliżu szkoły staMieczysław Mikołajczyk
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ul. Stanisławskiego 31 robił na mnie wielkie
wrażenie nie tylko swoją wielkością, ale również liczbą sal oraz okrężnymi korytarzami otaczającymi wirydarz. Ostatniego dnia sierpnia
1946 r. konnym wozem z całym uczniowskim
ekwipunkiem, które stanowiło metalowe łóżko
nabyte od sąsiada, siennik z pierzynką, kuferek
z dykty i żywnościowe produkty, ojciec zawiózł
mnie do internatu.
Internat był to duży, poniemiecki drewniany
barak z dwiema salami, położony na zapleczu
szkoły. W dużej sali zakwaterowani byli młodsi
uczniowie, coś około 60. adeptów nauczycielskiego zawodu. Natomiast w małej salce
mieściły się roczniki starsze, z przyspieszonym
kształceniem (dwie klasy w roku). Łącznie
w internacie zamieszkiwało ponad 100 osób.
Łóżkowa ciasnota i metalowy piecyk (trociniak)
pośrodku sali stwarzał prawie obozowe warunki życia, ale gorący entuzjazm młodzieży do
nauki po długim okresie okupacji niwelował te
bytowe niedostatki.
Poza nauką toczyły się zażarte dyskusje
polityczne, często do późnych godzin wieczor-
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dok. ze str. I

Ze szlacheckiego rodu

W

stopniu chorążego, a następnie porucznika brał udział w rozpoczętej
przez Rosję w kwietniu 1877 r. wojnie
przeciwko Turcji. W czasie walk na Kaukazie
był dwukrotnie ranny. Za odwagę okazaną na
polu walki został wyróżniony w 1878 r. medalem św. Anny IV stopnia. Awansowany do stopnia kapitana pełnił następnie dwuletnią służbę
w zarządzie kolei, sprawując pieczę nad transportami wojskowymi w Królestwie Polskim, zaś
w lutym 1881 r. objął stanowisko naczelnika
straży ziemskiej w powiecie gostynińskim.
Po siedmiu latach przeszedł do służby
cywilnej, przyjmując obowiązki naczelnika
powiatu gostynińskiego, a także na krótko
nieszawskiego i błońskiego. Postanowieniem
warszawskiego generał-gubernatora Pawła
Szuwałowa z 30 marca 1896 r. został przeniesiony na stanowisko naczelnika powiatu
łowickiego, które pełnił aż do wybuchu I wojny
światowej. Od radcy kolegialnego w stopniu
sztabskapitana, przyznanego mu w 1888 r.,
doszedł w 1903 r. do tytułu statskovo covetnika,
czyli radcy stanu, stanowiącej piątą w kolejności rangę, którą wymienia tabela urzędnicza
ustalona jeszcze w czasach Piotra I.
Aleksander Budziłowicz był żonaty z młodszą o siedem lat Eugenią Tichonową. Miała ona
polskie korzenie, gdyż jej matka Franciszka
była Polką. Ze związku Aleksandra z Eugenią
przyszła na świat czwórka dzieci – córka Helena, urodzona w 1884 r. oraz synowie: Antoni,
który urodził się w 1887 r., Sergiej w 1889 r.
i Jerzy w 1893 r. Imię najstarszego syna nie było
przypadkowe. Tradycją w rodzinie Budziłowiczów pozostawało przyjmowanie na przemian
imion Antoni i Aleksander. Tak więc, gdy ojciec
miał na imię Antoni, to najstarszy jego syn musiał mieć na imię Aleksander, a ten z kolei dawał
na imię swemu najstarszemu synowi Antoni.

Naczelnik we wspomnieniach
Naczelnik Budziłowicz cieszył się w Łowiczu dobrą opinią. W opublikowanych
w 1929 r. wspomnieniach, wydawca i właściciel
tygodnika „Łowiczanin”, Karol Rybacki, tak
o nim napisał: „…był wzorem zarówno dobrego
administratora, jak i uczciwego człowieka: na
niejedno patrzył on przez palce i podczas rewolucji w 1905 roku ani jeden człowiek z łowickiego powiatu nie był wywieziony”. W okresie
rewolucji miał rzeczywiście naczelnik powiatu
sporo pracy. Zobowiązany był czuwać nad
utrzymaniem porządku i posłuszeństwa wobec
władzy, gdy tymczasem w mieście i okolicznych gminach były organizowane strajki i wiece
przeciw carskim rządom. Na domiar złego
dwaj najstarsi jego synowie, którzy uczęszczali
do łowickiej szkoły realnej, zaczęli sprawiać

Uczestnicy jubileuszu 30. lecia powstania straży w Łowiczu, 1909 r. pośrodku siedzi
Aleksander Budziłowicz - fot. ze zbiorów Archiwum Państwowego w Łowiczu
mu poważne kłopoty. Na znak solidarności
z większością polskiej młodzieży strajkującej
w 1905 r. przeciw rusyfikacji, nie chcieli chodzić
do szkoły i uciekali z lekcji przez okna budynku. Aby zapobiec temu, dorożka zawoziła pod
eskortą chłopców z domu do szkoły, tam zaś
na czas nauki zabierano im buty.
Inną, dość wymowną historię związaną
z Budziłowiczem i okresem rewolucji przedstawił
w swych wspomnieniach Franciszek Kazimierski z Bochenia. W czasie jednego z zebrań, które było prowadzone dla okolicznych włościan
w 1906 r. przez Jakuba Kakietka – właściciela
majątku Osiek i przyjaciela Władysława Grabskiego – w sali łowickiej resursy (dziś sala kinowa ŁOK przy ul. Podrzecznej), ulotki o treści
antypaństwowej rozrzucili socjaliści. Na wieść
o tym wkroczył do sali obrad z żandarmami
naczelnik Budziłowicz, by rozwiązać zgromadzenie. Wypowiedzieć miał on wtedy zdanie:
„Jak będzie Polska, to Grabski królem waszym, ale nie teraz”, które można by odczytać
jako wyraz przynajmniej akceptacji dla dążeń
niepodległościowych Polaków i przywrócenia
własnej monarchii.
ilka ciekawych szczegółów na temat
rodziny Budziłowiczów usłyszałem
niedawno od pani Edyty Jefimko,
której prababka była pokojówką, a następnie
kucharką w domu naczelnika. Zwyczajem
Budziłowicza pozostawało nierozłączne poruszanie się po mieście w towarzystwie żandarmów, którzy mieli go ochraniać przed zamachowcami. Denerwowało to jednak jego żonę
Eugenię, która nie chciała z nim nigdzie razem
chodzić, gdyż czuła się niczym konwojowany
więzień. Nie można wykluczyć, że przyczyną
niechęci do wspólnych spacerów mogła być też
pewna przykra dolegliwość, na którą cierpiał
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Antoni Budziłowicz w mundurze kapitana
3 pułku strzeleckiego - fot. ze zbiorów rodzinnych Aleksieja Lewina z Moskwy
naczelnik, to jest częste puszczanie wiatrów.
Problemy żołądkowo-jelitowe były, jak się przypuszcza, efektem ran odniesionych przez niego jeszcze podczas wojny rosyjsko-tureckiej.

Losy Antoniego
Najstarszy z Budziłowiczów – Antoni poszedł
w ślady ojca i po ukończeniu ośmiu klas szkoły
realnej w Łowiczu wstąpił do szkoły junkrów
piechoty w Wilnie. W lipcu 1910 r., już w stop-

Mała stacja na wielkim szlaku
dok. ze str. II
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wietność stacji Jackowice skończyła
się na początku lat 90. ubiegłego
stulecia. Zaczęły wtedy upadać duże
zakłady pracy w Łowiczu, Kutnie i Żychlinie.
Rosło bezrobocie, niemal ustały dojazdy
do pracy. Bocznica kolejowa i magazyny
zaczęły świecić pustkami, powoli zmieniając
się w ruinę. Również otoczenie stacji ulegało
systematycznemu zniszczeniu, mimo, że
parę lat wcześniej zbudowano podziemny
tunel, wyremontowano perony. Dziś wszystkie wiaty na peronach są zdewastowane,
a wszelkie możliwe miejsca pokryte obscenicznymi napisami. A co najważniejsze,
coraz mniej pociągów tu się zatrzymuje.
W grudniu 2008 r. już tylko 7 w kierunku Łowicza i tyleż w stronę Kutna. Nie ma też żadnego

niu podporucznika 3 pułku strzeleckiego, pojął
za żonę Ksenię Apalinę, dwudziestotrzyletnią
nauczycielkę progimnazjum żeńskiego w Łowiczu. Ich ślub odbył się w dawnej kaplicy św.
Karola Boromeusza, która od 1886 r. służyła
za cerkiew prawosławną pod wezwaniem Jana
Chrzciciela. W 1911 r. urodziła się im córka
Barbara. W tym samym roku Antoni ukończył
Mikołajewską Akademię Sztabu Generalnego,
otwierającą mu drogę do kariery wojskowej.
Zdaniem moich rosyjskich rozmówców,
jeszcze w okresie pobytu w wileńskiej szkole
junkrów miał on zaprzyjaźnić się z późniejszym
marszałkiem Michaiłem Tuchaczewskim.
Podobno byli oni obaj kierowani do warty
honorowej wystawianej przy okazji wizytacji
szkoły przez wyższych dowódców. Informacja
przekazana mi przez Rosjan nie znajdywała
jednak żadnego potwierdzenia źródłowego
i wydała mi się mało prawdopodobna z uwagi
na znaczną różnicę wieku dzielącą Budziłowicza i Tuchaczewskiego.
iadomo, iż w kilka tygodni po wybuchu
I wojny światowej nastąpiła ewakuacja wszystkich państwowych urzędów w Łowiczu. Wraz
z innymi rosyjskimi uchodźcami, miasto opuściła także rodzina naczelnika Budziłowicza. Jej
dalsze losy nie są mi niestety znane. Z korespondencji prowadzonej z panem Aleksiejem
Lewinem, dla którego Antoni Budziłowicz był
pradziadkiem ze strony matki, dowiedziałem
się, że część rodziny osiedliła się na stałe
w Moskwie. Poważnie kontuzjowany w czasie
wojny w nogę, pułkownik Antoni Budziłowicz
nie wrócił po rewolucji do czynnej służby w wojsku. Kierował katedrą wojskowości w jednym
z moskiewskich instytutów. We wrześniu 1937
r. został aresztowany i rozstrzelany 9 października na terenie dawnego poligonu strzeleckiego NKWD w podmoskiewskim Butowie.
Dołączył do ponad 20 tys. osób rozstrzelanych
w tym miejscu w wyniku stalinowskich czystek,
w tej liczbie wspominanego wyżej marszałka
Tuchaczewskiego.
Ksenia Budziłowicz przeżyła dokładnie
męża o 50 lat – zmarła w 1987 r. w Moskwie,
osiągając równo sto lat życia. Spoczęła na
starym moskiewskim cmentarzu Wwiedeńskim
przeznaczonym dla innowierców obok syna
Aleksandra, który zginął mając zaledwie 20
lat podczas oblężenia sowieckiej stolicy przez
Niemców w 1941 r. Czy jego śmierć oznaczała wygaśnięcie męskiej linii Budziłowiczów?
Trudno powiedzieć. Być może żyją gdzieś
jeszcze inni potomkowie tego starego rodu,
który przecież nie tylko symbolicznie, ale przez
wspólne, trudne czasem dzieje łączy Rosjan
i Polaków.
Marek Wojtylak

Zachowały się już tylko trzy tego typu
bezpośredniego połączenia z Warszawą. Lata
budynki stacyjne: w Bednarach, Ożarowie
świetności minęły bezpowrotnie.
Mazowieckim i właśnie Jackowicach. Tylko
ten ostatni zachował się w pierwotnym stanie
Stacja zabytkiem
– z biurami, kasą i urządzeniami technicznymi
Pozostał budynek stacyjny, jeden z zabytków na parterze oraz mieszkaniami personelu stacji
architektury kolejowej przełomu XIX i XX w. na piętrze. Inne zostały przebudowane, albo też
Wzniesiony w 1901 r. jest utrzymany w tym otynkowane zatraciły swe niekłamane piękno.
samym stylu, jak podobne budynki na trasie
Stację Jackowice uwieczniła Maria DąbrowWarszawa – Łowicz. Odróżniają się one ujed- ska w opowiadaniu „Pielgrzymka do Warszanoliconym, a mimo to interesującym detalem wy”, wydanym w 1955 r. w tomie „Gwiazda
architektonicznym. Zbudowane z czerwonej, zaranna”. Znakomita pisarka, która po Ponie otynkowanej cegły, mają otwory okienne wstaniu Warszawskim znalazła schronienie
i drzwiowe zwieńczone półpełnym łukiem, w Dąbrowie Zduńskiej, opisała w nim trwającą
a także ząbkowane gzymsy wieńczące. Mają trzydzieści godzin podróż właśnie z Jackowic
zróżnicowaną bryłę, czym odróżniają się od do Warszawy na początku 1945 r. Nazwała ją
wczesnych, „barokowych” budowli „wiedenki”. „pielgrzymką do miejsca świętego świętych”.

Tym miejscem świętym była Warszawa, teraz
spalona i zrujnowana. Wśród zgliszcz ul. Mokotowskiej odnalazła powstańczy grób siostry
Jadwigi, a na Polnej splądrowane i spalone
mieszkanie. Wróciła po tygodniu, a podróż
trwała tym razem trzydzieści sześć godzin!
Pociąg zatrzymał się dwa kilometry za Jackowicami. Niewiele myśląc, autorka „Nocy i dni”,
skoczyła w śnieg. „Zmarznięta i przemoczona,
z oczyma zalepionymi śniegiem, na oślep
wśród zadymki” dotarła do gościnnej Dąbrowy
Zduńskiej. Ta podróż stała się metaforą losu
Polaków wędrujących po zakończeniu II wojny
światowej w poszukiwaniu dawnego życia,
które zmieniło się „w cmentarzysko wśród ruin”.
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