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Gmina Bedlno | Charytatywny bal dla pogorzelców

Po roztopach | Lokalne podtopienia łąk

Mateuszu, nie zostałeś sam

Podwyższony stan
wody w rzekach

184 osoby bawiły się na charytatywnym balu,
który w sobotę, 2 lutego, odbył się w świetlicy
w Gosławicach. Rada Rodziców przy Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Bedlnie zorganizowała go
z myślą o rodzinie Mateusza Krukara, ucznia klasy III.

łecznie Małgorzata Dudkiewicz,
mama dwóch uczennic z gimnazjum. Pracowała od czwartku, by
w sobotę goście byli zadowoleni.
Stoły uginały się od potraw, przystawek, napojów.
Rodzice każdej z klas upiekli
po 2 ciasta, było zatem do podziału 18 blach różnych ciast.
Dekoratorka Agnieszka Szcześniak za darmo ubrała salę, pomagali rodzice, którzy przed imprezą i po niej pomyli wszystkie
naczynia. Dodatkową atrakcją
w trakcie balu był pokaz sztucznych ogni oraz duży śmietankowy tort upieczony przez Małgorzatę Dudkiewicz.
– Impreza była wyjątkowo
udana – przyznaje pani dyrektor.
– Wszyscy bawili się do białego
rana. Na razie jeszcze nie wiemy,
ile udało się zebrać pieniędzy.
Musimy rozliczyć całą imprezę.
Za zebrane pieniądze kupimy rodzinie to, co ich zdaniem będzie

Na szczęście zagrożenia powodziowego nie było.
– W weekend woda w Ochni
podniosła się o 25 cm, ale już we
wtorek zaczęła powoli spadać
– mówi Lech Kaźmierski, kierownik Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi. – Podobnie było

na Bzurze. Odnotowaliśmy tylko małe lokalne podtopienia łąk
w rejonach najniżej położonych.
Tradycyjnie woda wylała się
z brzegów Słudwi w okolicach
Kolonii Oporów. Przez miasto
rzeka przepływała stosunkowo
spokojnie, choć też zalała skarpy rzeki. Tragedii jednak nie
było. Najstarsi mieszkańcy Żychlina pamiętają rok 1962, gdy
woda ze Słudwi sięgała połowy
ulicy Narutowicza. Dwa lata
temu poziom wody też był bardzo wysoki, rzeka sięgała pod
most. 
dag

archiwum szkoły

Za zarobione pieniądze kupione będą najpotrzebniejsze rzeczy
dla jego rodziny. Krukarów spotkały dwie tragedie – w grudniu
ubiegłego roku palił się ich dom,
a w styczniu zmarła mama Mateusza oraz jego starszych braci
Bartka i Michała.
Nasza Rada Rodziców, czyli
Wiesława Kozłowska, Elżbieta
Rzeźnicka i Robert Karczewski
wykazała się wyjątkową aktywnością, by wesprzeć rodzinę
w trudnych chwilach organizując
bal charytatywny – mówi z satysfakcją Ewa Kowalska, dyrektor
Gimnazjum w Bedlnie.
Goście za wejście na imprezę
płacili 150 zł od pary. Niska cena
zachęciła tak wiele osób. Salę za
darmo udostępniło Kółko Rolnicze z Gosławic. Zespół Wester
zagrał za symboliczne pieniądze.
Na imprezę ubito dwa tuczniki,
zrobiono własne wyroby. Cztery
gorące posiłki przygotowała spo-

Szybko topniejący śnieg
sprawił, że w rzekach
naszych gmin również
szybko podniosło się
lustro wody.

Do tańca przygrywał zespół Wester. Na parkiecie bawiły się 92 pary.

najpotrzebniejsze. Dla mnie to,
co zrobiła Rada Rodziców dla
rodziny Krukarów doskonale uj-

mują słowa Antoine de Saint-Exupéry „Im więcej dajesz, tym
większym się stajesz”. 
dag

Dorota Grąbczewska

Pacyna, Żychlin, Bedlno, Oporów | Więcej pieniędzy na aktywizację

Czy przedsiębiorcy będą zatrudniać po stażu?
Bezrobocie w trzech gminach naszego regionu: Żychlinie, Bedlnie, Oporowie na koniec grudnia 2012 roku jest
na podobnym poziomie, co rok wcześniej, za to wzrosło w gminie Pacyna (powiat gostyniński). Jest jednak nadzieja
dla bezrobotnych wszystkich naszych gmin, w obu powiatach, bowiem w 2013 roku będzie dużo więcej pieniędzy
na organizację aktywnych form walki z bezrobociem. Jest szansa, że o kilka miesięcy wydłuży się czas trwania stażów
i robót publicznych, które teraz wynosiły najczęściej 3-4 miesiące.
Na razie urzędnicy PUP
w Gostyninie i Kutnie przeliczają pieniądze, zastanawiają się, na
co je przeznaczyć. Jednocześnie
jednak zaostrzony został wymóg
dotyczący efektywności zatrudniania bezrobotnych przez pracodawców po zakończeniu stażu
czy innych form dotowania. I tu
są największe obawy, na ile pracodawcy będą chcieli korzystać
z pracowników oferowanych
przez Powiatowe Urzędy Pracy.
Największe bezrobocie jest
w gminach powiatu gostynińskiego. Stopa bezrobocia
w tym powiecie na koniec listopada 2012 roku wynosiła już 21,9
proc. Bezrobotni dostają roczne
kuroniówki.
Na koniec grudnia w gminie
Pacyna było zarejestrowanych
289 osób bezrobotnych, z czego
144 to kobiety. W gminie Sanniki

bez pracy pozostawały 423 osoby, z czego 209 to kobiety.
Zdecydowanie lepiej jest
w gminach powiatu kutnowskiego, gdzie stopa bezrobocia na
koniec listopada 2012 roku wynosiła 16,7 proc. Ponieważ bezrobocie jest niższe, to i czas pobierania kuroniówki wynosi tylko 6
miesięcy.
W Żychlinie bez pracy na koniec grudnia było 1011 osób,
z czego 566 to kobiety. Zasiłek
dla bezrobotnych dostają tylko
94 osoby. Co ciekawe, w listopadzie 2012 roku było 1027 osób
bez pracy, zaś rok wcześniej na
koniec grudnia 2011 roku – 1049.
Stabilizacja poziomu bezrobocia w Żychlinie to efekt zatrudniania przez samorząd
w szczytowym momencie nawet
110 osób w ramach staży i robót
publicznych. Programy dotych-

Za chwilę bezrobocie
wzrośnie i u nas.
W cukrowni skończyła
się kampania, więc na
koniec stycznia
i na początku lutego
zaczną się rejestrować
osoby, które pracowały
w cukrowni sezonowo.
czas trwały 3-4 miesiące. Połowa
z zatrudnianych miała przedłużane zatrudnienie na okres następnych 3 miesięcy, Zgodnie z wymogami po zakończeniu umowy
finansowanej lub współfinanso-

wanej przez PUP pracodawca ma
obowiązek dalszego zatrudniania części z tych osób, w ramach
tzw. efektywności zatrudnienia.
– Za chwilę bezrobocie wzrośnie i u nas – uważa Jolanta
Majchrzak, kierownik filii PUP
w Żychlinie. – W cukrowni skończyła się kampania, więc na koniec stycznia i na początku lutego zaczną się rejestrować osoby,
które pracowały w cukrowni
sezonowo.
W Bedlnie na koniec roku
bez pracy były 334 osoby, z czego 160 to kobiety. Tylko 31 osób
ma
prawo
do
zasiłku.
Miesiąc wcześniej bez pracy było
313 osób.
W gminie Oporów na koniec grudnia zarejestrowane były
173 osoby, z czego 85 to kobiety. Miesiąc wcześniej bez pracy
było 171 osób. 
str. 4

W Kolonii Oporów Słudwia tradycyjnie wystąpiła z brzegów podtapiając
okoliczne pola.
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Wola Kałkowa | Nowy sprzęt dla strażaków ochotników

Umundurowanie, maski tlenowe i bus Volkswagen

Ani śladu po zniszczeniach
3 lata temu trąba powietrzna,
która przeszła nad Wolą
Kałkową, całkowicie zerwała
dach ze strażnicy. Dziś po
zniszczeniach nie ma ani
śladu. Na jubileusz 100-lecia
strażnica została gruntownie
wyremontowana. Kosztowało
to sporo, ale pieniądze udało
się zebrać.

– W 2011 roku dostaliśmy
z zarządu krajowego ZOSP
10 tys. zł, kolejne 10 przekazali
sponsorzy, ubezpieczyciel
wypłacił 50 tys. zł
odszkodowania – wspomina
naczelnik Kucharski. – W 2012
roku gmina dała 34 tys. zł
na dokończenie remontu
oraz otynkowanie strażnicy.

i przestanie się ruszać, czujnik
wydaje głośny sygnał dźwiękowy – wyjaśnia pan Grzegorz, zawodowy strażak. Strażacy do tej
pory nie posiadali tak nowoczesnego, specjalistycznego sprzętu.
Dodatkową radość mają
z Volkswagena busa z 2000 roku,
który otrzymali od PSP w Kutnie.
– Decyzję w sprawie przekazania auta podejmował zarząd województwa łódzkiego, ale to Andrzej Górczyński, radny sejmiku
wojewódzkiego i przewodniczący wojewódzkiej Izby Rolniczej,
przekonał włodarzy, że warto
wesprzeć jednostkę w Woli Kałkowej.
Dotąd jednostka posiadała
Stara 244 z 1984 roku. Ten samochód ratowniczo-gaśniczy
zimą ma przypinany pług i odśnieża gminne drogi. W czwartek 24 stycznia uległ awarii.
Trzeba wymienić zawieszenie,
a to wydatek ok. 3,1 tys. zł netto.
– Nowy bus na pewno przyda
się do transportu młodych strażaków na zawody pożarnicze,
przewozu strażaków na uroczystości patriotyczne, kościelne,
gminne. Najważniejsze jednak,
że będziemy w nim mogli przewozić też motopompę oraz węże
– mówi z zadowoleniem Cezary
Jaros, prezes OSP w Woli Kałkowej.

Dorota Grąbczewska

Jednostka wprawdzie nie należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, ale działa prężnie, liczy 80 członków
(w tym 10 honorowych)
i 7 członków wspierających.
W sierpniu 2012 roku obchodziła jubileusz 100-lecia istnienia.
To najstarsza jednostka w gminie. Ma wielu druhów, którzy są
zawodowymi strażakami. W poniedziałek świętowano przekazanie nowego sprzętu ochrony
indywidualnej strażaków oraz
9-osobowego busa Volkswage-

na z Państwowej Straży Pożarnej
w Kutnie.
Przekazanie sprzętu i samochodu połączono z uroczystym
walnym zebraniem oraz uhonorowaniem zasłużonych strażaków.
– Pozyskaliśmy ok. 20 tys. złotych z wojewódzkiego i krajowego ZOSP – mówi Grzegorz Kucharski, naczelnik OSP w Woli
Kałkowej. – Dlatego zakupiliśmy
6 kompletów ubrań bojowych dla
strażaków.
Dzięki staraniom Grzegorza
Górczyńskiego Komenda Miejska Straży Pożarnej w Łodzi
przekazała dla OSP Wola Kałkowa 4 aparaty powietrzne wraz
z dwoma czujnikami bezruchu.
– Czujniki są formą zabezpieczenia dla strażaków uczestniczących w akcjach ratunkowych.
Jeśli ratownikowi coś się stanie

Andrzej Górczyński wręcza klucze do busa Volkswagena prezesowi Cezaremu Jarosowi.

cek Stasiak. Odznaką Strażak
Wzorowy odznaczeni zostali:
Ireneusz Charążka, Adam Prośniewski, Mariusz Guz i Kacper Jaros.
Odznaką za wysługę wyróżniono: Mariana Nasalskiego za 70 lat, Jana Górczyńskiego za 55 lat, Jana Guza za
40 lat, Jana Lebiodę i Wiesława Masłowskiego za 35 lat,
Jacka Gładkiego, Dariusza
Czarneckiego i Romana Rybusa za 20 lat, Kamila Gajdę za

Pijani kierowcy

Żychlin i okolice | Drogowcy naprawiają znaki

Dorota Grąbczewska

Z promilami
na drodze

Dwa wozy strażackie przyjechały do wezwania o rzekomym pożarze w mieszkaniu budynku wielorodzinnego.

Żychlin | Fałszywy alarm o pożarze

Żartownisia szuka policja
W poniedziałek około godziny 9.30 dwa wozy bojowe
Ochotniczej Straży Pożarnej
z Żychlina jechały do rzekomego pożaru w mieszkaniu przy ul.
Hanki Sawickiej 5/1. Na miejscu
była też policja. Okazało się, że
jest to tylko fałszywy alarm.
– Dziecięcy głos informował
o pożarze w mieszkaniu budynku wielorodzinnego, informował, że może tam być dziecko
– mówili strażacy. – Pożaru ani
pod wskazanym adresem, ani
w żadnym innym mieszkaniu
w okolicy jednak nie było.
Ponieważ wskazane mieszkanie było zamknięte, szybko
ustalono, gdzie pracują lokato-

rzy mieszkania. Wezwano, by
przyjechali do mieszkania.
Jadące na sygnale samochody strażackie wywołały od
razu ogromne zainteresowanie
mieszkańców osiedla Wyzwolenia. Wokół budynku zgromadziło się wiele osób, obserwując,
co się stało.
– Gówniarze zrobili sobie
dowcip, a lokatorzy najedli się
strachu, o mało zawału nie dostali. Trzeba by złapać i ukarać
dla przykładu – komentowali ludzie. – Niepotrzebnie narazili straż na koszty i postawili kilku strażaków na nogi. Nie
rozumieją, że angażując strażaków, mogą stworzyć zagroże-

nie dla osób, które w tym czasie naprawdę będą potrzebować
pomocy.
Od kilku lat na terenie powiatu kutnowskiego do straży trafia ok. 20 fałszywych alarmów
rocznie.
– Część z nich to tzw. fałszywe alarmy w dobrej wierze,
część to fałszywe alarmy systemów monitorujących, a część
to alarmy typowo złośliwe –
podkreśla Zdzisław Pęgowski,
rzecznik PSP w Kutnie. – Policzyliśmy, że w minionym roku
co 18 dni mieliśmy fałszywy
alarm. Do każdego musieliśmy
wyjeżdżać w pełnej gotowości.
Żartownisia szuka policja. –
Jeśli ustalimy sprawcę, to poniesie on koszty akcji ratowniczej – informuje Paweł Witczak,
rzecznik KPP w Kutnie. dag

15 lat, Jakuba Galanta za 10 lat
i Mariusza Michalaka za 5 lat.
Za wieloletnie zaangażowanie w szkolenie młodzieżowych drużyn pożarniczych złotą odznaką MDP udekorowano
Grzegorza Kucharskiego.
Złotą odznaką MDP odznaczono: Wojciecha Galanta,
Błażeja Staniaszka, Adriana
Holewę, Adriana Mrowickiego, Arkadiusza Imiołka i Adriana Łazikowskiego.

Dorota Grąbczewska

Strażacy odznaczeni
Walne zebranie za 2012 rok
stało się okazją, aby wręczyć
strażackie odznaki. Po raz drugi Złoty Medal za Zasługi dla
Pożarnictwa otrzymał najstarszy strażak, 90-letni Stanisław
Jaros. Złote medale odebrali również Leokadia Florczak,
Grzegorz Górczyński i Zbigniew Górczyński. Srebrny
medal odebrał Mariusz Kantorek, zaś brązowy Wojciech
Petera, Andrzej Tarka i Ja-

W sobotę 2 lutego policjanci
z Komisariatu Policji w Żychlinie zatrzymali trzech nietrzeźwych kierujących. O godz.
13.40 w Czesławowie w gminie Żychlin udaremnili podróż 38-letniemu rowerzyście,
mieszkańcowi powiatu kutnowskiego, który miał w organizmie ponad promil alkoholu. O
14.20 w Dobrzelinie zatrzymali 57-letniego rowerzystę, mieszkańca powiatu kutnowskiego,
który miał prawie trzy promile alkoholu w wydychanym powietrzu.W sobotę o godz. 17.20
w Bedlnie policjanci zatrzymali 60-letniego mieszkańca Łodzi,
który kierując pojazdem Ford
Escort, miał 2 promile alkoholu.
Wszyscy staną przed obliczem
sądu i będą odpowiadać za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Grozi im kara do 2 lat
pozbawienia wolności, zaś kierowcy samochodu grozi utrata
prawa jazdy. 
dag

Uderzenia ciężarówki
słupki nie wytrzymają
Pracownicy Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Łodzi, Rejon Drogowy w Łowiczu mają
ręce pełne roboty. Naprawiają
znaki drogowe, które kierowcy
uszkodzili, jeżdżąc po śliskiej
nawierzchni.
Ten w Grabowie koło Żychlina został dosłownie ścięty przez kierowcę ciężarówki,
choć jego konstrukcja była solidna.
– Metalowe słupki były tak
pogięte, że trzeba było zrobić
nową konstrukcję – mówią pracownicy rejonu, których przy
pracy zastaliśmy 29 stycznia.

– Teraz całą konstrukcję tablicy informacyjnej przesuwamy
1,5 metra dalej, nad chodnik.
Ludzie będą mogli spokojnie
pod tablicą przechodzić, a ona
może postoi dłużej.
Kilka dni wcześniej drogowcy z ZDW poprawiali znak
informacyjny w Kamieńcu, na
granicy województwa łódzkiego i mazowieckiego. Tam znak
uchronił kierowcę przed wpadnięciem do głębokiego rowu.
Skończyło się na uszkodzeniu
zderzaka i maski. Gdyby auto
wpadło do rowu, straty byłyby
większe. 
dag

Straż | Łowicz

Ratowali gołębia
4 lutego, ok. godz. 14.35 straż
pożarna w Łowiczu została zawiadomiona od mieszkańców
os. Dąbrowskiego, że na dachu
bloku nr 29 znajduje się gołąb,
który jest zaplątany w sznurki
i plastikową torbę. Strażacy dostali się na dach i uwolnili gołębia, puszczając go wolno.  tb

Dorota Grąbczewska

Strażacy ochotnicy
z Woli Kałkowej
w gminie Bedlno mieli
w poniedziałek
28 stycznia swoje
święto.

W Grabowie pracownicy rejonu dróg ustawiali zupełnie nowy znak
informacyjny, który został całkowicie zniszczony przez ciężarówkę.
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Aktualności
Pacyna | Dzieci z fotografią za pan brat – bo mają opiekuna, któremu się chce

Gmina Bedlno | W planach remont świetlic

Pasjonaci fotografii pojechali
na plener do Zakopanego

Trwają zabiegi
o unijne pieniądze
Gmina Bedlno
ma aż 24 świetlice wiejskie.
Placówki te są sukcesywnie
remontowane.

30 stycznia grupa
20 uczniów z Zespołu
Szkół Ogólnokształcących
w Pacynie, biorąca udział
w realizacji unijnego
programu „Fotograf pasja
czy zawód”, wyjechała na
pięciodniowy
plener fotograficzny
do Zakopanego. Wrócili
już i chcą zorganizować
wystawę poplenerową.

Żychlin |Słuchacze UTW kończą semestr

O raku skóry po feriach
Słuchacze Uniwersytetu
III Wieku w Żychlinie
kończą zajęcia I semestru.
Dorota Grąbczewska

– Fotografia była zawsze moją
pasją – mówi Jacek Studziński, nauczyciel ze szkoły w Pacynie. – Napisałem projekt, zabiegając o unijne pieniądze
i udało się. Na realizację projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego dostaliśmy ok.
50 tys. złotych. Dzięki temu
z grupą młodzieży możemy rozwijać nasze pasje. Zawsze zachęcałem młodzież, by brała udział
w szkolnych, powiatowych a nawet ogólnopolskich konkursach
fotograficznych.
Najczęściej
były nagrody. Największy sukces odniosła Martyna Bluszcz,
która wywalczyła wyróżnienie podczas ogólnopolskiego
konkursu „Przyroda u Twoich
drzwi”.
Dzięki projektowi do szkoły
trafiły też pomoce dydaktyczne:
aparat fotograficzny – lustrzanka

Na 2013 zaplanowano remont
trzech kolejnych: w Pleckiej
Dąbrowie, Szewcach i Orłowie.
– Zabiegamy o 80 proc. dofinansowanie na ich remont
z unijnych środków w ramach

Jacek Studziński, nauczyciel z Pacyny, napisał unijny projekt na prowadzenie warsztatów fotograficznych.
Efekty pracy uczniów widać na fotografiach prezentowanych w szkole.

oraz dwa aparaty kompaktowe
dobrej klasy, kolorowa drukarka,
zestaw papierów fotograficznych
i tuszy oraz 20 antyram.
Dzięki nim każdy z uczestników na koniec projektu będzie
prezentować swoje prace.
Projekt jest realizowany od
września 2012 roku. Najpierw
były warsztaty z fotografii prowadzone przez zawodowego fotografa z Gostynina. Były też

plenery fotograficzne w dolinie Przysowy. We wrześniu fani
fotografowania byli na plenerze rowerowym w Czarnowie,
Oporowie, Skrzeszewach oraz
w gospodarstwie agroturystycznym w Holendrach.
W dniach 14-15 grudnia młodzież była na plenerze w Warszawie. Najpierw zwiedzali
zabytki stolicy, po czym je fotografowali, również nocą, gdy

ulice rozświetlały świąteczne
iluminacje.
– Przez trzy dni po Zakopanem i okolicy oprowadzać nas
będzie przewodnik – mówił
nam przed wyjazdem pan Jacek. – W trakcie zwiedzania będziemy wszystko fotografować.
Będzie też kulig nocą – i oczywiście nocne zdjęcia – zapowiadał. Warto będzie te zdjęcia zobaczyć.
dag

Żychlin | Kondycja TBS mówi o kondycji miasta

Nowy blok wciąż czeka na lokatorów
kwadratowy nie zachęca żychlinian do jego zakupu. Żychlińskie społeczeństwo jest biedne,
nie stać ludzi na zakup nowego
mieszkania, skoro mogą kupić
z rynku wtórnego mieszkanie
znacznie tańsze.

Gdy w październiku 2009 r.
rozpoczynano budowę pierwszego bloku TBS, były ogromne
nadzieje, że wkrótce na osiedlu
Łąkowa powstaną co najmniej
trzy bloki mieszkalne. Z tej okazji w pobliżu ustawiono nawet

Dorota Grąbczewska

Od ponad 2 lat zgierskie Towarzystwo Budownictwa Spółdzielczego nie zasiedliło budynku wybudowanego przy
ulicy Łąkowej w Żychlinie. Nie
sprzedało ani jednego mieszkania. Nawet cena 2.700 zł za metr

Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich – mówi Krzysztof
Kołach, wójt gminy Bedlno.
– Wniosek na remont świetlicy w Szewcach już uzyskał akceptację, dostaniemy 25 tys.
złotych. Wniosek na świetlicę
w Pleckiej Dąbrowie już pozytywnie przeszedł ocenę formalną, a na świetlicę w Orłowie
wniosek składamy.
dag

Nowy blok TBS Zgierz wybudowany trzy lata temu zachęca wyglądem – ale stoi pusty. Chętnych brak.

W żychlińskich
spółdzielniach
mieszkanie
pełnostandardowe
można kupić za mniej
niż 2 tys. złotych za
metr kwadratowy.
okolicznościową tablicę z napisem upamiętniającym „Rozpoczęcie budowy osiedla mieszkaniowego“.
Optymizm szybko zweryfikowało życie. Początkowo
TBS chciał sprzedawać lokalne
w niezrozumiałej dla ludzi formule udziałów w TBS Zgierz,
z możliwością wykupu mieszkania po 15 latach. To sprawiało, że ludzie, nie będąc
właścicielami mieszkań, mieli kłopoty, aby dostać kredyt
z banku. Na wyłożenie gotówki
nie było chętnych.
Po roku TBS Zgierz zmienił
zasady. Od września 2012 roku
próbuje sprzedać lokale na własność, po 2700 zł za metr kwadratowy. Chętnych, jak na razie,
nie ma. 
str. 9

Ostatni wykład, 8 lutego
o godz. 11, pt. „Idea samorządności lokalnej – historia i przyszłość” wygłosi burmistrz Żychlina Grzegorz Ambroziak.
W zajęciach I semestru uczestniczyło 59 osób. Od 11 lutego
do 22 lutego trwać będzie prze-

rwa semestralna. Jednocześnie
w Żychlińskim Domu Kultury
rozpoczynają się zapisy na semestr letni. Pierwszy wykład
w nowym semestrze zaplanowano na 26 lutego o godz. 16.
Wygłosi go mgr Anna Sitkiewicz. Tematem spotkania będą
„Tajemnice skóry ludzkiej. Nie
dajmy się czerniakowi”.
Zajęcia z języka angielskiego
we wtorek 5 marca. 
dag
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O małym Klaudiuszu,
który marzy, by kiedyś

Aktualności

móc chodzić. str. 7

Żychlin, Bedlno, Oporów | Nieopróżniane pojemniki na odzież niczemu nie służą

Metalowe skrzynie do usunięcia
– Pojemniki na odzież nie są
własnością Polskiego Czerwonego Krzyża – mówi Jan Falborski, wiceprezes PCK, oddział
w Żychlinie. – Nie ma na nich
loga PCK. Był czas, że pojemniki dzierżawiła jakaś firma, teraz nie wiem, czy w ogóle ktoś
je obsługuje.
Zadzwoniliśmy do zarządu
głównego PCK w Warszawie. –
Umowę na obsługę pojemników
do zbiórki odzieży rozwiązaliśmy w 2007 roku – usłyszeliśmy

w centrali. – Teraz ich dzierżawą
mają się zajmować oddziały wojewódzkie.
– Od kilku lat nie zbieramy
odzieży do pojemników, kiedyś
zajmowała się tym firma Wtórpol ze Skarżyska Kamiennej,
proszę do nich dzwonić – usłyszeliśmy w sekretariacie PCK
w Łodzi. – Teraz zbieramy odzież
tylko w naszych oddziałach.
Ponieważ na pojemnikach jest
numer telefonu komórkowego,
postanowiliśmy tam zadzwonić.

– Pojemniki były wygodną
formą przekazywania niepotrzebnej odzieży. Żadne terminy nikogo nie obligowały. Pojemników było dużo, więc nie
trzeba było daleko chodzić. Ale
skoro są niczyje, to warto wiedzieć, że nie należy tam nic zostawiać. Ja czuję się oszukana.
Na pewno część dobrych ubrań,
które tam zaniosłam, już spleśniało i nadaje się tylko do wyrzucenia. Tylko dlaczego nikt
nas o tym nie powiadomił?

Niestety, telefon milczy. Za każdym razem odpowiada, że jest
niedostępny.
Wtórpol ze Skarżyska Kamiennej też jest niedostępny.
Żaden z trzech numerów, jakie
znaleźliśmy na stronach internetowych nie odpowiada. Być
może firma już zniknęła z rynku?
– Skoro pojemniki nie mają
właściciela, nikt z nich nie odbiera odzieży, to po co one stoją? – pyta jedna z mieszkanek,
Anna Winiecka z Żychlina.

Dorota Grąbczewska

W wielu miejscach naszych gmin można zobaczyć zniszczone pojemniki, do których mieszkańcy
wrzucali kiedyś używaną odzież. Dziś niemal nikt tego nie robi, bo pojemniki nie są opróżniane.
Zainteresowaliśmy się, dlaczego nikt w takiej sytuacji pojemników nie zabiera ani nie remontuje.

Pojemniki do zbiórki odzieży rozstawione w wielu punktach naszych
gmin są już wyłącznie atrapami. Nikt nie zabiera wrzucanej tam odzieży.

Burmistrz Żychlina, Grzegorz
Ambroziak, też jest zaskoczony.
– Nikt nas nie powiadamiał, że
PCK nie zajmuje się pojemnikami, nikt nie informował, kto nimi

się zajmuje – mówi burmistrz.
– Zainteresuję się sprawą. Jeśli
pojemniki stoją na miejskim terenie podejmiemy działania, aby
je uprzątnąć – zapowiada.  dag

Gmina Żychlin | Podwyżka o 10 zł

Sołtysi dostaną wyższą dietę, ale i tak nie są
zadowoleni

Dorota Grąbczewska

Podczas sesji Rady Miejskiej
w Żychlinie,
24 stycznia, sołtysi usłyszeli,
że dostaną
wyższą dietę za udział
w posiedzeniach. Dieta
z 50 wzrośnie do 60 złotych.

Jolanta Majchrzak, kierownik filii PUP w Żychlinie przewiduje, że bezrobocie wzrośnie, gdyż zaczną się
rejestrować osoby czasowo zatrudnione w cukrowni.

Pacyna, Żychlin, Bedlno, Oporów | Więcej pieniędzy na aktywizację

Czy przedsiębiorcy będą
zatrudniać po stażu?
dokończenie ze str. 1
Dłuższe staże i roboty
publiczne
Mamy zapowiedzi, że w 2013
roku do naszego PUP w Gostyninie wpłynie bardzo dużo
pieniędzy z Europejskiego
Funduszu Społecznego – informuje Hanna Subotowicz, dyrektor PUP w Gostyninie. – Jest
jednak zdecydowanie wyższy
próg efektywności, czyli dalszego zatrudniania przez pracodawcę po zakończeniu realizacji programu. W stosunku do
zatrudnianych osób długotrwale
bezrobotnych efektywność ma
REKLAMA

wynosić 30%, w stosunku do
bezrobotnych do 30 roku efektywność ma wynosił 40%, zaś
w stosunku do osób po 50 roku
życia – 35%. Nie wiem, czy
znajdziemy tylu przedsiębiorców, aby zatrudniali bezrobotnych. Pozytywne jest to, że programy będą zapewne dłuższe.
Obaw dotyczących efektywności nie ma dyrektor PUP
w Kutnie, Danuta Raciborska,
która podkreśla, że w powiecie
kutnowskim efektywność do tej
pory była wysoka – 50%.
– O ile w 2012 roku mieliśmy 12 mln zł na wszystkie formy walki z bezrobociem, o tyle

już teraz z algorytmu wynika, że
mamy ich 12 mln zł, a przecież
będziemy zabiegać o kolejne
4 miliony z Europejskiego Funduszu Społecznego. Na pewno
zyskają na tym bezrobotni, którzy będą mieć dłużej pracę.
– To dobra wiadomość
– mówi w rozmowie z NŁ pani
Agnieszka z Kutna, która szuka
pracy. – Myślę o założeniu własnej działalności gospodarczej.
Chcę uruchomić zakład fryzjerski. Za pieniądze z PUP wyposażę zakład. Mam nadzieję,
że przez rok stanę mocno
na nogach i nie wrócę do rejestrów PUP.
dag

Przypomnijmy, że późną
jesienią sołtysi po raz kolejny
występowali do władz gminy
o podwyżkę za udział w posiedzeniach rady. Domagali
się podniesienia diety z 50
do 100 złotych. Podwyżka zaoferowana przez radę najwidoczniej ich nie usatysfakcjonowała.

– W imieniu sołtysów chciałem podziękować za „hojność”
przy ustalaniu wysokości naszych diet z 50 na 60 złotych
– mówił podczas sesji najwyraźniej kpiąc, Henryk Zajkowski,
sołtys z Czesławowa. – Bóg wam
zapłać za tę podwyżkę.
W kuluarach sołtysi nie kryli
rozczarowania. Twierdzą, że włodarze dając im taka podwyżkę
wręcz ich upokorzyli.
– Dieta dla sołtysów w wysokości 60 zł jest tylko naszą propozycją dla burmistrza – mówi Elżbieta Tarnowska, przewodnicząca
rady. – Na więcej nas nie stać, budżet ma ograniczone możliwości.
Teraz sołtysi w przerwie obrad odbierają wypłatę za udział

w poprzedniej sesji. Efekt: wielu sołtysów już nie siedzi do końca obrad, wychodzi po odebraniu
diety. – Trudno, aby ktoś pilnował sołtysów – przyznaje pani
przewodnicząca. – To dorośli ludzie, pełnią funkcję. Jeśli z obrad
wychodzą wcześniej, to świadczy
o nich.
Nie wszędzie tak jest. Na przykład w Krośniewicach sołtysi
uczestniczą w obradach od początku do końca. Tam wypłata diet odbywa się w sali konferencyjnej, po zakończeniu obrad.
Podobnie jest w gminie Zduny
w powiecie łowickim, gdzie
sołtysi idą do kasy po wypłatę
diety – ale dopiero po zakończeniu sesji. 
dag

Żychlin, Bedlno | Gminy chcą robić drogi wspólnie z powiatem

W planach jest 4,5 km dróg
Starostwo Powiatowe
w Kutnie otrzymało pisemne
deklaracje z dwóch gmin
naszego regionu:
z Żychlina i Bedlna, które
wyrażają chęć zrobienia
wspólnie dróg powiatowych.
Każda ze stron pokrywa 50%
kosztów. Gmina Żychlin chce
zrobić drogę Kaczkowizna-Zagroby, zaś gmina Bedlno chce
realizować dwa odcinki dróg:
Żeronice-Gosławice i Ernestów-Potok. Wspólnymi siłami wy-

remontowanych byłoby 4,5 km
dróg powiatowych.
W gminie Żychlin na odcinku
Kaczkowizna-Zagroby, długości ok. 2 km, już dwa lata temu
była zrobiona podbudowa. – Teraz podbudowę trzeba wyrównać
oraz położyć ok. 10 cm masy bitumicznej – informuje Mirosław
Ruciński, członek zarządu starostwa powiatowego w Kutnie odpowiedzialny za drogi. – Do tego
trzeba zrobić pobocza oraz częściowe odtworzenie rowów.
Władze Bedlna chcą wspólnie
z powiatem zrobić dwa odcinki
dróg. Jeden długości 1,5 km od

Żeronic do Gosławic. Tam była
nawierzchnia bitumiczna, ale
po latach eksploatacji wymaga
wzmocnienia. Dlatego wylana
zostanie na niej masa bitumiczna
grubości ok. 6 cm.
Drugi odcinek drogi w gminie
Bedlno to kilometrowy odcinek
drogi Czarnów-Potok. Na drodze
jest podbudowa z destruktu, która w tym roku zostanie przykryta warstwą ok. 5 cm masy bitumicznej.
– Teraz musimy z gminami podpisać stosowne porozumienia, po czym będziemy
jeszcze składać wnioski o dofinansowanie wysokości 50%.
w ramach tzw. Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, jako drogi
dojazdowe do pól – dodaje Mirosław Ruciński. – Wszystkie trzy
drogi spełniają kryteria, aby o takie dofinansowanie występować.
Jeśli wnioski uzyskają akceptację zarządu Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, to partycypacja samorządu gminnego
i powiatowego zmaleje do 25 %
kosztów. Na nowe drogi mieszkańcy mogą liczyć w drugiej połowie roku.
dag
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Żychlin | Sprzedawcy i kupujący tonęli w wodzie i błocie

Targowisko pod wodą

Problem jest
chyba wyolbrzymiony.
Mamy na głowie
inne ważniejsze
inwestycje.

Dorota
Grąbczewska
zychlin@lowiczanin.info

– Warunki na targowicy są fatalne – mówiła Nowemu Łowiczaninowi pani Janina Stańczak,
która przyszła na targowisko, by
kupić świeże owoce i warzywa.
– Przecież tutaj nie da się przejść
suchą nogą. Buty już mi przemiękły. Co będą warte?
Sprzedający też nie szczędzili
słów krytyki. – Za placowe wzięli 20 zł, rezerwację miesięczną płacimy 30 zł, tylko pytam,
za co? Za to, że stoimy w takich
warunkach? – mówi Sylwester
Korycki, jeden z handlujących.
– Skoro pieniądze od nas się bierze, to administrator niech zadba o targowicę. Gdyby w środę
śnieg odgarnięto z alejek, to dziś
by nie było takiego potopu. I co
z tego, że rano posypali alejki
piaskiem, to za mało.

Rzeczywiście, śnieg po deszczu zamienił się w skorupę lodu,
który do południowych godzin
i tak się utrzymywał w wielu miejscach. Pomimo posypania piaskiem, w wielu miejscach
było niebezpiecznie ślisko. Alejkami wręcz płynęła woda.
Jeden ze sprzedających wysypał popiół przed swoim stoiskiem, aby kupujący suchą
nogą mogli podejść do stoiska
i nie przewrócili się. – Chciał pan
dobrze, ale jakby się ktoś uparł
to zapłaciłby pan mandat za zaśmiecanie – komentował inny
sprzedający. – Nie byłoby takich
sytuacji, gdyby administrator
wcześniej zadbał o stan targowicy, ale po co odgarniać śnieg? Na
pewno przekalkulowali, że skoro
idzie odwilż to śnieg sam zginie.
Ale kto teraz dba o ludzi?
Prezes Mig-My, która zarządza targowiskiem miejskim
w Żychlinie nie ma sobie nic do
zarzucenia. – Targowisko nieste-

Dorota Grąbczewska

10 stycznia, po ówczesnych roztopach targowica miejska
w Żychlinie tonęła w wodzie. Przed kilkoma dniami było
podobnie. Narzekali zarówno sprzedający, którzy stali w
wodzie i błocie, jak i kupujący.

Na zalane wodą targowisko w Żychlinie narzekali zarówno kupujący, jak i handlujący.

dował się i robi całkowicie nowe
targowisko.
Burmistrz Grzegorz Ambroziak twierdzi, że o problemie zalewanego wodami opadowymi
targowiska słyszy po raz pierwszy. Zdjęcia, które tam tego dnia
zrobiliśmy i które mu pokazaliśmy, też burmistrza do końca nie

ty, nie ma odwodnienia – tłumaczy Marek Materka, prezes Mig-My. – Gdybyśmy nawet śnieg
odgarnęli, to i tak padał w nocy
intensywny deszcz, śnieg by się
topił, a woda i tak by płynęła.
W przyszłości należałoby pomyśleć o odwodnieniu placu, ale to
kosztuje. Wiem, że Gąbin zdecy-

przekonały. – Nikt mi nie zgłaszał problemu – mówi Grzegorz
Ambroziak. – Problem jest chyba wyolbrzymiony. Śnieg topnieje, na chodnikach też są kałuże.
Nie planujemy na razie modernizacji targowiska. Mamy na głowie inne, ważniejsze inwestycje.
– Znam sytuację na targowisku

Żychlin | Zbierają makulaturę i puszki

Dorota Grąbczewska

Za surowce wtórne
– wyjazdy na basen

Uczniowie klasy II zbierają makulaturę i puszki. Pieniądze zbierają na wyjazdy na basen.

REKLAMA

Rodzice i uczniowie klasy II
w SP 1 w Żychlinie znaleźli sposób, by pozyskać pieniądze na
wycieczki i wyjazdy na basen.
W klasie trwa wielkie zbieranie
makulatury i aluminiowych puszek.
– Mam wyjątkowo zgraną
grupę rodziców, którzy aktywnie włączają się w akcję zbiórki
makulatury i aluminiowych puszek – mówi Anna Wojtalewicz,
wychowawczyni klasy II. – Julia
Stuldych i Kacper Wójcik dzięki
pomocy rodziców przynieśli całe
worki puszek.
Inicjatorką zbierania surowców wtórnych jest Nina Leśniak.
Dołączyły do niej aktywnie Matylda Czaja, Kalina Pirowska,
Magdalena Jackowska. Bardzo

pomogła też Elżbieta Czerniak,
która przyniosła innego rodzaju
złom za 800 złotych.
– Zbieramy pieniądze na klasowe wyjazdy na basen – mówi
wychowawczyni. – Dwie godziny zabawy w Aquaparku Kutno
kosztują 12 zł od dziecka, plus
koszt wynajmu autobusu. W trakcie zajęć prosimy o pomoc też instruktora nauki pływania.
Dzieci przynoszą makulaturę
do klasy. Tutaj stoi w pudłach,
a gdy nazbiera się większa
ilość, jest sprzedawana. W ubiegłym roku z makulatury uzbierano ok. 800 złotych. Za kilogram makulatury dostają po ok.
35 groszy za kilogram, za kilogram puszek aluminiowych ok.
4 złotych. 
dag

i wiem, w jakim jest stanie. Oficjalnie jednak nie było dyskusji
na ten temat podczas sesji. Według mnie jest operator targowiska i w pierwszej kolejności to
on powinien zadbać o jego stan.
Niestety, wszystko rozbija się
o
pieniądze.
Powinniśmy
tam coś zrobić, ale z pustego
i Salomon nie naleje. Na pewno
w tym roku nie będzie tam inwestycji, niczego takiego nie ma
w budżecie. Kiedyś słyszałem
o pomyśle na postawienie zadaszonych boksów, ale sądzę, że to
raczej odległa perspektywa – powiedział nam radny Paweł Wachowiak.
– Wejście na targowisko jest
faktycznie byle jakie. Nie bywam
tam często, ale wiem, że tam nieraz stoi woda. Tuż przy wejściu
na targowisko stoją ludzie – handlują w tym przejściu. W pierwszej kolejności może należałoby zrobić właśnie to wejście.
Jest taka potrzeba. Z tego,
co wiem, stan ogrodzenia też
nie jest najlepszy – powiedziała nam była radna Małgorzata
Sobczak. 

Żychlin

Trzeba
modernizować
tabor
W budżecie gminy Żychlin
przeznaczono 300 tys. złotych
na zakup autobusu po remoncie kapitalnym. Dyrektor Samorządowego Zakładu Budżetowego Marek Jabłoński
przyznaje, że to ostatni dzwonek, aby zacząć inwestować
w modernizację taboru komunikacji miejskiej.
Teraz w firmie jest 7 autobusów z lat 80-tych. Tylko dwa
z nich są nieco młodsze, z 1997
i 1998 roku. – Autobusy są mocno wyeksploatowane, paliwożerne i awaryjne – mówi dyr Jabłoński. – Wprawdzie mamy 2
mechaników, ale oni nie mogą
zrobić kapitalnego remontu,
usuwają bieżące awarie. Dlatego
w SZB mają nadzieję, że uda się
kupić autobus na tyle nowoczesny, że nie będzie on wymagał
ciągłych remontów, na które zakład rocznie wydaje kilkanaście
tysięcy złotych.
Nowy, mały autobus kosztuje ok. 450-500 tys. zł. Zatem
na nowy autobus SZB nie stać.
W planach jest zakup autobusu
używanego, po kapitalnym remoncie.
Pilną potrzebę zakupu autobusu popiera też Rafał Zajączkowski, radny gminny i kierownik zakładu komunikacji
w SZB. – Stare autobusy zużywają do 36 litrów oleju napędowego, autobusy nowszej
generacji ok. 22-25 litrów. To
wymierne oszczędności w codziennej eksploatacji – podkreśla. Zwraca on też uwagę na to,
że większość starych autobusów
nie ma drzwi pneumatycznych,
a są one wysokie, co sprawia,
że starsze osoby mają problemy,
aby do nich wejść. 
dag
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Gmina Oporów | Radni przyjęli budżet na 2013 rok

Dorota Grąbczewska

Radni chcą budować drogi,
bo liczą, że teraz będzie taniej
Rada Gminy Oporów 30 stycznia przyjęła jednogłośnie budżet na 2013 rok. Ze skromnego budżetu wydzielono 777 tys. zł na
inwestycje. Zdecydowana większość tej kwoty, aż 600 tys. zł, będzie przeznaczona na budowę dróg gminnych. Ale największym
obciążeniem będzie ponadplanowa, szybsza niż wymagana, spłata zaciągniętych kredytów – na co przeznacza się ok. miliona złotych.
Dochód gminy ma wynieść
7.150.000 złotych. Wydatki zaplanowano ostrożnie, wynosić
będą mniej niż dochody.
Różnicę pomiędzy wydatkami i dochodami, w wysokości
prawie 306 tys. zł, gmina zamierza przeznaczyć na spłatę
wcześniej zaciągniętych kredytów. Na spłatę kredytów gmina przeznacza również wolne
środki z ubiegłego roku, to jest
prawie 229 tys. zł. W planie
jest też zaciągnięcie pożyczki w wysokości 350 tys. zł, by
spłacić wcześniejsze zobowiązania.
– W tym roku chcemy spłacić jak najwięcej zaciągniętych
kredytów, by nie płacić dodatkowo odsetek – podkreśla Robert Pawlikowski, wójt gminy Oporów. – Chcemy spłacić
łącznie ok. miliona złotych

listy
do redakcji
Kiedy w końcu doczekamy
się centralnego
ogrzewania?
Od kiedy ukazał się Nowy Łowiczanin w naszym regionie, jestem stałym czytelnikiem Waszego Tygodnika. Poruszacie wiele
różnych spraw związanym z naszym regionem. Są to dobre i złe
wiadomości, o których przedtem
nic nie wiedzieliśmy.
Jestem mieszkańcem Żychlina,
a dokładnie miejsce zamieszkania
to osiedle Wyzwolenia. Na tym
osiedlu jest kilkadziesiąt bloków
mieszkalnych administrowanych
przez Spółdzielnię Mieszkaniową Wspólny Dom. W centralnej
części osiedla jest 11 bloków, które nie mają centralnego ogrzewania ani izolacji termicznej, a mury
są naprawdę bardzo cienkie i dlatego nasze mieszkania są bardzo
zimne. Część bloków w południowej części osiedla posiadało kiedyś własne kotłownie, z których
REKLAMA

kredytów. To więcej, niż wynikałoby z harmonogramu spłat.
Które drogi będą
budowane w pierwszej
kolejności?
– Kolejnych 800 tys. zł potrafiliśmy znaleźć, by dołożyć
do niewystarczającej subwencji oświatowej, a pomimo to
wygospodarowaliśmy 777 tys.
zł na inwestycje – mówi wójt
Pawlikowski nie kryjąc dumy.
– Mamy ambicje, aby zrobić
pięć gminnych dróg, o łącznej długości ok. 11 km. W roku
2013 gminy nie będą realizować
wielu inwestycji, więc liczę, że
i wyniki przetargów będą dla nas
korzystne, gdyż ceny wykonawców będą niższe. W pierwszej
kolejności będą robione te drogi, gdzie jest największe zaangażowanie mieszkańców – dodaje.

ogrzewano bloki. Kilkanaście lat
wstecz zlikwidowano kotłownie
blokowe i podłączono bloki do sieci miejskiej.
Mieszkańców
pozostałych
11 bloków pozostawiono na łasce
losu. Co ciekawe, magistrala ciepłownicza przebiega dosłownie
kilka metrów od naszych bloków,
więc nie trzeba jej ciągnąć setkami metrów. Jest przecież XXI wiek,
a my nadal musimy palić w piecach, taki stan nie powinien mieć
miejsca. Niełatwo jest nam nosić
węgiel z piwnic na I czy II piętro,
gdyż znacząca część mieszkańców
to ludzie w podeszłym wieku.
Często przy niesprzyjających
wiatrach przewody wentylacyjne
zaciągają dym z kominów, a co
będzie, jak zamiast dymu będzie
czad? Był już w Żychlinie przypadek, gdy śmiertelnie zatruło się
czadem kilka osób.
Pomyślicie Państwo, że jesteśmy
w stanie tylko się użalać. Otóż nie.
W sprawie c.o. w naszych blokach
często nękaliśmy Prezesa Spółdzielni, ale odpowiedź zawsze
była wymijająca: że brak funduszy i że do 2013 r. Unia Europej-

Już wiadomo, że w pierwszej kolejności będą robione
asfaltowe drogi: Kurów-Świechów długości 3600 metrów
oraz Pobórz-Skarżynek długości
1,9 km. Tam lokalna społeczność już w ubiegłym roku użyczała własnych ciągników, by
wozić kruszywo na podbudo-

W roku 2013 gminy nie
będą realizować wielu
inwestycji, więc liczę,
że i wyniki przetargów
będą dla nas korzystne,
gdyż ceny wykonawców
będą niższe.

ska da na to pieniądze. Tak się
jednak nie stało, a my wciąż stoimy w tym samym miejscu. Również w tej sprawie chodziliśmy do
burmistrza miasta i gminy. Pan
Burmistrz składał nam obietnice, że miasto zbuduje sieć i węzły c.o., podobno były już na to
fundusze, lecz skończyło się tylko
na słowach.
Tak odbijając się między naszymi organami władzy lokalnej,ciągle stoimy w miejscu i jako
jednostki nie jesteśmy sobie w stanie z tym jakże ważnym dla nas
problemem poradzić. Niedawno,
jak napisał Nowy Łowiczanin,
firma ENERGA, właściciel ciepłowni, została także właścicielem sieci przesyłowej i zapowiada
jej rozbudowę, aby pozyskać nowych odbiorców. Nabraliśmy nadziei: może teraz? – ale jak zwykle
wszyscy milczą, a zwłaszcza władze naszej spółdzielni nie okazują
tym żadnego zainteresowania.
W imieniu swoim i wszystkich
mieszkańców bloków bez c.o. prosimy redakcję Nowego Łowiczanina o zainteresowanie się tą sprawą
i opisanie naszej sytuacji. Może

wę drogi. Mieszkańcy rozprowadzali tłuczeń i robili pobocza. Dlatego na tych drogach
w pierwszej kolejności będzie
ułożona nawierzchnia asfaltowa.
Wójt podkreśla, że jeśli mieszkańcy chcą mieć drogi i nie chcą
tonąć w błocie, jak to było przez
ostatnich 15 lat, muszą pomagać
społecznie, by zminimalizować
koszty inwestycji.
W planach jest też remont
drogi Samogoszcz-Jurków II-Oporów długości 3,2 km. Od
2 lat droga była utwardzana
tłuczniem, teraz przyszedł czas
na asfalt.
Przewidziane jest wyremontowanie 400-500 m drogi od Oporowa do Kurowa, gdzie teraz
dziura jest na dziurze. Ta droga wprawdzie była remontowana kilka lat temu, ale prace były
wykonane bardzo niestaran-

za pośrednictwem waszej gazety
potraktują nas poważnie, może
w końcu się czegoś dowiemy.
Z poważaniem – mieszkańcy.

Od redakcji: Artykuł na temat tego problemu zamieścimy
w jednym z najbliższych numerów NŁ.
Jaki patron na miejsce
komunisty
Przeglądając artykuły w Tygodniku Ziemi Łowickiej „Nowy
Łowiczanin”, natknąłem się na
artykuł podpisany „dag” – „Jaki
patron na miejsce komunisty”.
I wszystko byłoby dobrze, gdybym
nie przeczytał stwierdzenia Pani
redaktor, iż Aleksander Zawadzki „wiele lat spędził w więzieniu
za działalność przeciwko państwu polskiemu”. Myślę, że Pani
dziennikarz albo nie zna dobrze
historii, albo stosuje niesmaczne
sztuczki PR, albo po prostu nie
powinna być dziennikarzem.
Chciałbym takiemu dziennikarzowi i innym takim fanatykom politycznym przypomnieć, że
w okresie międzywojennym ko-

Radni z Oporowa podczas głosowania nad budżetem.

nie. Już wtedy, zaraz po zrobieniu, radni wskazywali na fuszerkę wykonawcy. Ówczesny wójt
gminy nie wyegzekwował jednak od wykonawcy porządnego
wykonania zadania. Dziś droga
jest prawie nieprzejezdna.
Piątym z planowanych odcinków jest ok. 1,9 km drogi Oporów – Kolonia Oporów. Tutaj
planuje się utwardzenie drogi
tylko tłuczniem.
Inne wydatki
W 2013 roku gmina planuje kupić też ciągnik z przyczepą
oraz pług do odśnieżania. Przeznaczono na to 77 tys. złotych.
– Ciągnik jest niezbędny,
zwłaszcza że będziemy intensywnie modernizować drogi

muniści, nie tylko polscy, ale i niemieccy, opierali się na teorii filozofii
Marksa, która nigdy nie przewidywała walki narodów, a tylko walkę klas, a to znaczna różnica. Jeśli
chodzi o Aleksandra Zawadzkiego,
zanim został komunistą, został odznaczony Krzyżem Walecznym za
walkę na froncie litewsko-białoruskim w 20. roku ubiegłego wieku.
Tak, był komunistą i od
1923 r. członkiem Komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej. Za działalność w związkach
komunistycznych był kilkakrotnie aresztowany, a 13 stycznia
1936 r. został skazany „za działalność na szkodę państwa polskiego”
za udział, a nawet kierowanie wydziałem wojskowym KPP.
Pisząc „przeciwko”, a nie „na
szkodę”, zmienia się sens jego biografii i życia. On nigdy nie był
przeciwko naszemu i jego państwu, tylko inaczej widział to państwo urządzone. To, że dziś widzimy iż komunizm, jak wiele innych
ustrojów nie ustrzegł ukształtowania się elit politycznych, które zdominowały kraj i już nie można
było mówić o komunizmie, a ra-

i odkrzaczać rowy – uzasadnia
ten wydatek wójt.
W 2013 roku gmina planuje
rozpoczęcie prac adaptacyjnych
starego budynku szkoły w Oporowie, który stoi niewykorzystany. W planach jest zrobienie
tam budynku wielofunkcyjnego,
w którym mieściłaby się biblioteka, sala gimnastyczna, część
pomieszczeń urzędu.
Koszty funkcjonowania administracji to prawie 1,3 mln zł,
w tym funkcjonowanie urzędu
ok. 1 mln zł, zaś rady – 80 tys. zł.
Oświata pochłonie 2,6 mln
zł, czyli 38,04 proc. budżetu.
Subwencja oświatowa wynosi
1,8 mln zł, kolejnych 800 tys. zł
musi dołożyć gmina. 
Dorota Grąbczewska

czej skłaniając się bardziej do teorii dyktatury, to inna sprawa.
Dlatego też uważam że dziennikarz powinien znać znaczenie
słów, a jeśli tendencyjnie ich używa, jest bardzo stronniczy i powinien raczej pisywać w jakiejś prasie stricte politycznej.
Andrzej Trzaskowski z Żychlina

Od redakcji: Informacja, iż
A. Zawadzki „wiele lat spędził w
więzieniu za działalność przeciwko państwu polskiemu” pochodzi ode mnie, ja ją dopisałem, dla
wiedzy czytelnika, przy adiustacji
tekstu. Nie widzę istotnej różnicy
znaczeniowej między sformułowaniem „na szkodę” a zwrotem
„przeciwko”. Być może powinniśmy dodać „przeciwko niepodległemu państwu polskiemu” –
bo KPP, w tym Zawadzkiemu,
chodziło o Polską Republikę Radziecką w ramach ZSRS – a nie
o niepodległą Polskę. Zaprzeczanie temu jest fałszowaniem historii. Ale za polemikę dziękujemy.
Z wyrazami szacunku
Wojciech Waligórski,
redaktor naczelny

www.lowiczanin.info



nr 6

7 lutego 2013

7

Żychlin | Zbiórka nakrętek dla niepełnosprawnego Klaudiusza

Chłopiec marzy, by kiedyś chodzić
Od dwóch lat w wielu szkołach w gminie Żychlin oraz
w szkołach ościennych gmin trwa zbiórka nakrętek dla
niepełnosprawnego Klaudiusza, ucznia klasy V z Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Żychlinie. Pieniądze ze sprzedaży
nakrętek są przekazywane na jego rehabilitację. Chłopiec
choruje na wrodzoną łamliwość kości. Porusza się na wózku
inwalidzkim. Przed nim wiele operacji kończyn. Marzy jednak,
że kiedyś stanie na nogi.

zychlin@lowiczanin.info

Niepełnosprawny Klaudiusz podczas lekcji wychowawczej uczy się jak jego rówieśnicy.

Dorota Grąbczewska

– Dla nas to ogromna pomoc
– przyznaje Arkadiusz Korytkowski, ojciec chłopca. – Dzięki
pieniądzom z nakrętek w ubiegłym roku Klaudiusz był na 3-tygodniowym turnusie rehabilitacyjnym w Gostyninie. W lutym
znów wyjeżdża na 3-tygodniowy turnus. Po przyjeździe jedziemy do Łodzi na podanie leku na
wzmocnienie kości, co ogranicza ich łamliwość. Kuracje przynoszą widoczną poprawę. Od 3
lat Klaudiusz nie miał złamania,
a wcześniej zdarzało się to 3-4
razy w roku. Przed Klaudiuszem
jednak dużo rehabilitacji oraz perspektywa wielu operacji kończyn
dolnych, które teraz są całkowicie
zdeformowane.
– Klaudiusz urodził się z genetyczną łamliwością kości. Przy

porodzie miał 20 złamań – opowiada tata chłopca. – Od początku jesteśmy objęci opieką
medyczną w szpitalu Akademii
Medycznej w Łodzi. Gdy pojawiliśmy się tam pierwszy raz, Klaudiusz był pierwszym dzieckiem
z taką wadą genetyczną. Teraz jest tam coraz więcej takich
dzieci. Kuracja lekowa przynosi
efekty. Przed nami wiele operacji kończyn. Marzę, aby udało się
naprostować je na tyle, by Klaudiusz mógł chociaż przejść kilka
metrów na własnych nogach do
łazienki. Pan Arkadiusz wychowuje chłopca sam.
Matka pięć lat temu zmarła na
raka. Całkowicie poświęcił się
dziecku. Codziennie rano przyprowadza go na wózku do szkoły. Później przychodzi w południe, by sprowadzić go z piętra
do stołówki szkolnej znajdującej
się na parterze, na obiad i wreszcie po południu przychodzi po
raz trzeci, aby chłopca zabrać do
domu.

Dorota Grąbczewska

Dorota
Grąbczewska

Każdego dnia tata Klaudiusza przychodzi w południe do szkoły, aby
sprowadzić syna z II piętra do stołówki szkolnej.

Koledzy z klasy
zaakceptowali
niepełnosprawność
– Byłam zaskoczona, jak klasa dobrze funkcjonuje z niepełnosprawnym uczniem – mówi
Wiesława Kaczmarek wychowawczyni IV klasy. Traktują go
jak kolegę, zwyczajnie, pomagają
mu jak potrzeba. A nawet bawią
się w berka…
Klaudiusz bardzo sprawnie porusza się na wózku. Wtopił się
w otocznie, nie wzbudza sensacji.
– Jest sympatycznym, pogodnym
chłopcem – dodaje wychowawczyni. – Ponieważ często przebywa w szpitalu, ma też indywidualne nauczanie, by mógł nadrobić
zaległości w szkole.
Tata przyznaje, że Klaudiusz
jest bardzo żywiołowym dzieckiem, w domu nie widać jego niepełnosprawności. Emocjonalnie
rozwija się jak jego rówieśnicy.
Problemem jest tylko niepełnosprawność ruchowa. Doskonale
sobie radzi na wózku. Państwo
Korytkowscy mieszkają na I piętrze, ale mają duży balkon, na który chłopiec może wyjeżdżać, gdy
jest ładna pogoda.

– Jak każdy nastolatek zadaje
kłopotliwe pytania, na które czasami nie potrafię mu odpowiedzieć – przyznaje pan Arkadiusz.
– Uwielbia kino. Staram się jeździć z nim na nowości kinowe.
Lubi matematykę, choć z innych
przedmiotów też daje sobie radę.
Kiedyś przyznał, że chciałby chodzić… Ale nie narzeka, że jest
chory, nie pyta dlaczego nie może
biegać jak inne dzieci. Cieszy się
życiem, a ja jestem pewny, że kiedyś stanie na nogi. Nauczyłem się
jak prowadzić rehabilitację, ćwiczymy godzinę dziennie.
Jak pokonać bariery?
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żychlinie, podobnie
jak i w innych placówkach oświatowych na terenie gminy Żychlin,
nie ma windy dla niepełnosprawnych. Dlatego każdego ranka pan
Arkadiusz przyprowadza chłopca do szkoły i wnosi go na drugie piętro. Pomagają pracownicy
szkoły. Od kilku lat Klaudiusz ma
nowoczesny wózek dla niepełnosprawnych, z rączką umożliwiającą wciąganie wózka po schodach oraz zjeżdżanie ze schodów.

Wózek kosztował 8,5 tys. złotych.
Szczęście, że został sfinansowany
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych oraz Fundację Polsat. W razie potrzeby Klaudiuszowi pomagają pracownicy
szkoły.
Dyrekcja szkoły tak zorganizowała zajęcia, że wszystkie lekcje odbywają się na tym samym
piętrze, by nie było konieczności chodzenia po piętrach. – Póki
co, lepszego rozwiązania nie ma
– przyznaje wychowawczyni.
– W V klasie są zajęcia przedmiotowe, odbywają się w klasach wyposażonych w pomoce naukowe.
Stąd konieczność, by lekcje były
prowadzone właśnie tam. Dużym
ułatwieniem jest jednak to, że lekcje są na jednym piętrze.
Przykład Klaudiusza pokazuje, że w przyszłości przydałaby się
w szkole winda dla niepełnosprawnych. To kosztowne
przedsięwzięcie, ale przy dofinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, samorząd mógłby
znaleźć pieniądze na jej montaż.

Akcja nakrętki
Inicjatywa zbierania nakrętek
dla Klaudiusza wyszła od Samorządu Uczniowskiego. Akcja
szybko spotkała się z odzewem.
W ubiegłym roku szkolnym nakrętki zbierano po raz pierwszy.
Zebrano ich 1,6 tony. Z ich sprzedaży przekazano tacie Klaudiusza 1200 zł na rehabilitację
chłopca.
– Akcja zbierania nakrętek wciąż się rozszerza. Zbierają już nie tylko uczniowie szkoły, ale całe rodziny, znajomi,
ludzie spoza Żychlina, którzy
chcą pomóc – mówi Krzysztof
Falkowski, prowadzący w szkole zajęcia psychologiczno-pedagogiczne. – Nakrętki zbierają też w szkołach spoza gminy:
Pniewo, Szczyt, Bedlno, Skrzeszewy, Piątek. Włączają się osoby indywidualne z Żychlina
i okolic.
Zakrętki gromadzone są
w szkolnym magazynku. Po
czym przewożone są do pomieszczeń magazynowych Renaty
i Grzegorza Ubysz. Za darmo do
punktu skupu w Kutnie wywozi
je Rafał Kalinowski. 
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POŻYCZKA
Z GWARANCJĄ!
Zapraszamy:
ŁOWICZ
UL. PODRZECZNA 28A
46 837 83 22
Przykład reprezentatywny. Kwota pożyczki: 27 000 zł, liczba rat: 57, oprocentowanie nominalne: 13,5%, składka na ubezpieczenie na życie:
4 617 zł, opłata przygotowawcza: 0 zł, kwota odsetek: 9 719,10 zł, RRSO: 25,13%, rata: 644,19 zł. Ostateczne warunki kredytowania zależą
od wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty pożyczki oraz daty płatności pierwszej raty. Warunki oferty – wg stanu na 5.11.2012 r.
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Łowicz | Radni przyjęli uchwały śmieciowe

Gmina Sanniki | Zarząd gminny OSP

Trzeba będzie zadeklarować,
ile osób jest w mieszkaniu

Kto będzie gospodarzem
wyremontowanych świetlic
Wydawałoby się, że uchwała
w sprawie przyjęcia
regulaminu korzystania ze
świetlic wiejskich na terenie
gminy Sanniki przejdzie na
ostatniej sesji Rady Gminy
w Sannikach, 28 stycznia, bez
echa i bez dyskusji, tymczasem
okazało się, że kontrowersje
wzbudził punkt w regulaminie
ustalający, kto będzie
gospodarzem w świetlicach.

Pakiet uchwał dotyczących odbioru odpadów
od mieszkańców i ich zagospodarowania podjęli
31 stycznia łowiccy radni. Od 1 lipca właściciel każdej
posesji będzie miał do wyboru dwie stawki
od mieszkańca: 7 zł za odpady posegregowane
i 14 zł za odpady nieposegregowane.

REKLAMA

budowy wielorodzinnej raz na
2 tygodnie.
Opozycja miała pytania
– Czy burmistrz nie obawia
się sytuacji, że stare umowy wygasną, nowy system nie zafunkcjonuje od 1 lipca, a całe miasto
będzie zaśmiecone jak Neapol? –
pytał radny Robert Wójcik przed
podejmowaniem uchwały. W odpowiedzi usłyszał od burmistrza
Krzysztofa Kalińskiego, że ratusz nie boi się takiej sytuacji, bo
urząd tak wszystko zaplanował,
by zdążyć do 1 lipca ogłosić i
rozstrzygnąć przetarg.
Ponadto Robert Wójcik pytał
o akcję edukacyjną. Burmistrz
informował, że ruszy ona w najbliższym czasie. Informacje pojawią się w mediach, będą dodatkowo drukowane ulotki.
Ten sam radny chciał również
wytłumaczenia, na jakiej podstawie ustalono właśnie takie kwoty odbioru odpadów – 7 i 14 zł.
Naczelnik Wydziału Spraw Komunalnych Paweł Gawroński
wytłumaczył, że jako podstawę
wyliczenia stawki przyjęto koszty przyjęcia odpadów na składowisko. Koszt transportu jednej
tony na składowisko wynosi ok.
320 zł (wliczone są w to m.in.
koszty dzierżawy składowi-

Na początku marca
do mieszkańców
Łowicza zostaną
rozesłane deklaracje,
które po wypełnieniu
będzie trzeba
dostarczyć do ratusza
do końca marca.

Aneta marat

Zgodnie z podjętą uchwałą
właściciel posesji, wypełniając
deklarację, będzie musiał określić
liczbę osób zamieszkujących posesję i to na tej podstawie będzie
naliczany podatek śmieciowy. Jeżeli nadzór prawny wojewody nie
zakwestionuje tej uchwały, być
może jeszcze w lutym lub na początku marca do mieszkańców
Łowicza zostaną rozesłane deklaracje, które po wypełnieniu będzie trzeba dostarczyć do ratusza
do końca marca.
Pierwszą opłatę za wywóz
śmieci mieszkańcy będą musieli
wnieść do 31 lipca. Ustalono bowiem, że opłaty będą uiszczane
miesięcznie do ostatniego dnia
miesiąca za dany miesiąc. Zapłacić będzie można w kasie miejskiej lub przelewem na rachunek
bankowy.
Dodajmy, że opłata będzie naliczana od liczby mieszkańców,
ponieważ wydaje się ona najbardziej sprawiedliwa. Ponadto,
na co zwrócił uwagę radny Michał Trzoska, tak zadecydowali
mieszkańcy. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego przez
kilka tygodni aktywna była sonda, w której mieszkańcy mogli
głosować, w jaki sposób powinna być obliczana stawka za wywóz odpadów. Zgodnie z wynikami, 875 osób zagłosowało, by
właśnie od liczby mieszkańców,
278 uważa, że dla wszystkich
opłata powinna być jednakowa,
132 osoby uważają, że opłata powinna być naliczana w zależności od ilości zużytej wody, a 93 –
że od powierzchni lokalu.
Odbiór odpadów niesegregowanych z domków jednorodzinnych będzie odbywał się
przynajmniej raz na 2 tygodnie, a w zabudowie wielorodzinnej raz w tygodniu. Odbiór
odpadów segregowanych z zabudowy jednorodzinnej przewidziano raz w miesiącu, a z za-

Paweł Gawroński przybliżył radnym treść uchwał i rozwiewał ich
wątpliwości.

ska, opłaty do Urzędu Marszałkowskiego i opłaty za unieszkodliwienie odpadów). Przy
założeniu, że mieszkańcy Łowicza produkują około 7000
ton odpadów na miesiąc, a każdy wyprodukuje około ćwierć
tony śmieci, to trzeba za to zapłacić około 80 zł rocznie,
a więc około 7 zł miesięcznie.
Po tym wytłumaczeniu Robert
Wójcik i Ryszard Szmajdziński
złożyli wniosek o obniżenie podanych stawek. Proponowali, by
za śmieci segregowane mieszkańcy płacili 6 zł, a za niesegregowane 12 zł. Rada odrzuciła ten
pomysł większością głosów.
Za mieszkańców
zadecyduje zarządca
bloków
– W jaki sposób będzie rozstrzygane, czy mieszkaniec
przestrzega tego, co napisał
w deklaracji? – pytał z kolei radny Grzegorz Michalak. Jak się
okazało, miasto nie ma jeszcze
konkretnych planów. Wiele zależy od firmy, która wygra przetarg. Wiadomo, że propozycji
jest kilka. Mogą to być kontrole
urzędnicze prowadzone w trakcie zbiórki odpadów. Innym rozwiązaniem jest kontrola przez
osoby, które będą zbierały śmieci. Dostaną one tabelę, w której
będą miały wpisane deklaracje
mieszkańców i zgodnie z nimi
będą zabierać śmieci.

Zaskoczeniem dla wielu radnych była informacja, że w zabudowaniach wielorodzinnych
o stawce i sposobie zbiórki odpadów zadecyduje zarządca lub
wspólnoty mieszkaniowe. – To
oni będą składać deklaracje, a
za nią idą kwoty.
Radni mieli wątpliwości, co
w przypadku, gdy jedna osoba nie zastosuje się i nie będzie
prowadziła segregacji. Uspokajał ich dyrektor ZUK Janusz
Michalak. Z jego rozmowy z
dzierżawcą składowiska wynika, że odpady, które już dziś trafiają na składowisko np. z ŁSM,
są posegregowane. Ponadto
naczelnik Gawroński tłumaczył, że przy każdym z bloków
oprócz pojemników na papier i
tekturę, szkoło, odpady biodegradowalne, tworzywa sztuczne stanie też duży pojemnik na
odpady zmieszane i jeśli ktoś
wrzuci śmieci właśnie do tego
kontenera, to nie powinno być
problemu.
Na razie bez ulg
Radni dopytywali też o ulgi.
Póki co samorząd nie ma takiej mocy, by je stosować,
ponieważ nie dopuszcza tego
ustawa. W przyszłości być
może będzie jednak taka szansa. Na ręce prezydenta RP
wpłynęła bowiem poprawiona ustawa, w której jest zapis
o możliwych ulgach. 
am

Zgodnie z projektem regulaminu miał to być sołtys, jednak
zapis został – po uwagach strażaków – zmieniony. Gospodarzem ma być osoba wskazana
przez wójta gminy. W sprawie
tego, kto ma być wskazany na
gospodarza, wypowiedzieć się
ma zarząd gminny Ochotniczej
Straży Pożarnej. Będzie to opinia, która dla wójta nie będzie
wiążąca.
– Chodzi o to, żeby strażacy
nie musieli się nikogo prosić,
jak będą chcieli zorganizować
na przykład zebranie – mówiła
w imieniu strażaków sołtys Danuta Stradza. – Trochę się dzi-

wię, że strażacy chcą wziąć na
siebie dodatkowe obowiązki,
ale jeśli jest taka wola, to nie widzę problemu, by skorygować
ten punkt regulaminu i spytać
o zdanie zarząd gminny straży
– powiedział wójt Gabriel Wieczorek.
Przypomnijmy, że gmina
Sanniki uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej na remont świetlic wiejskich, które
mieszczą się w remizach strażackich w Krubinie, Sielcach,
Szkaradzie, Lwówku, Czyżewie, Staropolu oraz samodzielnej świetlicy wiejskiej w Lubikowie. Ponadto w Krubinie,
Szkaradzie i Lubikowie zaplanowano budowę boisk. Łączna
kwota pozyskanego dofinansowania wynosi blisko 3 mln zł.
Program jest przewidziany na
dwa lata. Do tej pory zakończone zostały remonty w Krubinie
i Staropolu. Żeby były one możliwe, miejscowe straże podpisały z gminą porozumienia
przekazujące budynki gminie
w 10-letnią dzierżawę. Gdyby
porozumienia nie zostały spisane, gmina nie mogłaby inwestować w budynki. 
mak

Sanniki | Budynek szkoły do sprzedania

Ponowna wycena byłej
szkoły w Lwówku
Kolejny już raz gmina
Sanniki będzie próbowała
sprzedać stary budynek
po szkole podstawowej
w Lwówku.
Budynek stoi pusty i niszczeje
już od kilku lat. Nie udało się go
do tej pory sprzedać, mimo obniżenia w drugim przetargu ceny
wywoławczej aż o połowę. Nowy
pomysł zakłada, że do przetargu zostanie wystawiona nie tylko działka zabudowana 3-kondygnacyjnym budynkiem po byłej
szkole, ale również sąsiadująca
z nią działka o powierzchni około
dwóch hektarów.
Ostatni przetarg na sprzedaż budynku odbył się 22 lutego ubiegłego roku. Nie wpłynęło

nań nawet jedno wadium. Wcześniej gmina próbowała sprzedać nieruchomość na początku
grudnia 2011 roku – wtedy również bez efektu. Pierwsza cena
wywoławcza została ustalona
w wysokości 302.300 zł. Na tyle
wycenił nieruchomość biegły
rzeczoznawca. Do następnego
przetargu, 22 lutego 2012 roku,
cena została obniżona aż o 50%,
do kwoty 151.151 zł. Nieruchomość znajduje się na terenie, na
którym możliwa jest lokalizacja
działalności gospodarczej o charakterze usługowym i nieuciążliwej produkcji.
Po ponownej wycenie działki
z budynkiem oraz działki sąsiadującej, ma być ogłoszony kolejny przetarg. Stanie się to nie
wcześniej niż wiosną. 
mak

www.lowiczanin.info



Po asfalcie do domu
z Zleszynie, 1050 m w Tarnowie,
2810 m na odcinku Bedlno-Stanisławice, 260 m w Zosinowie, 890
m drogi Stradzew-Topól, 170 m
w Kazimierkowie i 860 m
w Pleckiej Dąbrowie.
Ponadto wyremontowano dwa
drewniane mosty przez Bzurę
w Orłowie Kolonia i Gosławicach. Na te inwestycje wydano
ponad 95 tys. złotych. W 2013
roku gmina zrobiła też 514 metrów chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Pniewie wartości
127,6 tys. zł. Gminie udało się pozyskać ok. 81,56 tys. zł dotacji w

ramach unijnego programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Odnowa i Rozwój Wsi – poprawa infrastruktury. – Od wielu lat tradycją
jest, że część płatności za wykonanie dróg, zgodnie z zawartymi umowami, robimy dopiero
w roku następnym, co znacznie
odciąża budżet – mówi Krzysztof Kołach, wójt gminy Bedlno.
– Za cztery drogi o wartości 523
tys. zł zapłaciliśmy w 2012, zaś za
trzy drogi wartości 204 tys. zł zapłacimy w 2013 roku.
W tym roku gmina również zamierza budować drogi. W budże-

dokończenie ze str. 3

– Mamy kilka zarezerwowanych mieszkań dla potencjalnych
nabywców – mówi Adam Górniak z TBS Zgierz. – Ludzie załatwiają formalności w banku. Do
końca nie wiadomo, czy transakcja zostanie sfinalizowana. Do
bloku jest doprowadzona woda,
blok jest minimalnie ogrzewany.
Obiektu całodobowo pilnuje ochrona. Dla TBS to koszty,
których nikt wcześniej nie przewidywał, uznając, że mieszkania
sprzedadzą się jak ciepłe bułeczki. Lokale są w stanie deweloperskim tzn. nowy lokator musi kupić umywalki, wanny, prysznice,
krany, wc, dokupić wewnętrzne
drzwi i we własnym zakresie zakupić płytki ceramiczne lub wykładzinę PCV. – Cena oferowana
przez TBS jak na warunki żychlińskie nie jest atrakcyjna, gdyż
znacznie taniej można kupić
mieszkanie na rynku wtórnym –
mówi Maria Pietrzak, mieszkanka Żychlina.

cie już zapisano kwotę 420 tys.
złotych na 1,5 km odcinek drogi Załusin-Stradzew, gdyż droga
będzie robiona z programu tzw.
„schetynówek”, gdzie dofinansowanie wynosi 50 proc. Ta droga
będzie mieć szerokość 5 metrów.
– Ilość i kolejność innych dróg
gminnych do realizacji ustalimy,
gdy będziemy znać wysokość
nadwyżki budżetowej – przyznaje Krzysztof Kołach. – Tradycyjnie zabierzemy radnych na objazd dróg gminnych, by wybrać
do realizacji te odcinki, które wymagają najpilniejszych prac.  dag

Kukiełkowo, pacynkowo,
koszyczkowo

W domu kultury zajęcia będą
się odbywać od poniedziałku do
piątku: od godz. 9 do 12 odbędą
się zajęcia dla klas I-III, zaś od 13
do 16 dla dzieci z klas IV-VI.
Bloki tematyczne są zbliżone.
W poniedziałek, 11 lutego, przewidziano zabawę w teatr oraz
zajęcia plastyczne, gry ruchowe
„Z muzyką za pan brat”.
We wtorek, 12 lutego, będzie
zabawa „Sherlockiem każdy zostać może”. Będą też gry planszowe. W środę uczestnicy ferii będą
uczyć się wyplatania koszyczków
oraz tańca. Dla starszych dzieci
będzie też wykład „Zagrożenia
zza ekranu”. W czwartek, 14 lutego, dzieci i młodzież będą poznawać fizykę od strony praktycznej.
Będzie też zabawa kukiełkami
oraz zajęcia muzyczne.
W bibliotece z zajęć skorzysta w tym roku tylko 14 dzieci,

w poprzednich latach było po ok.
35 dzieci. Powód – ograniczone środki w budżecie biblioteki.
Większość dzieci to stali bywalcy
biblioteki. Zajęcia będą od poniedziałku do piątku w godz. 10-14.
Ponieważ rok 2013 jest rokiem
Juliana Tuwima, więc i w trakcie
ferii będą akcenty z Tuwimem.
Będzie prezentacja multimedialna „Lokomotywa”, którą czyta
Piotr Fronczewski.
Poza tym dzieci będą mieć
dużo zajęć ruchowych, połączonych z konkursami i gimnastyką.
Będą zajęcia na orientację, spryt.
Będą robić tzw. grupowe drzewo
wzmocnień, polegające na malowaniu przez każdego uczestnika jednego liścia z wyjaśnieniem
dlaczego lubi koleżankę oraz
walentynki dla bliskiej osoby.
W środę dzieci pojadą do
Płocka na film niespodziankę
oraz zwiedzą ZOO w Płocku,
gdzie jest unikalna wystawa ryb
morskich.
Wszystkie feryjne zajęcia będą
punktowane, a na koniec punkty
zostaną podliczone i wybrany superferiowicz. 
dag

Gmina Oporów | Wiatrakowe eldorado

W planach jest aż 29 wiatraków
Gmina Oporów, najmniejsza
i najbiedniejsza w powiecie
kutnowskim liczy, że
wkrótce jej sytuacja
finansowa się zmieni na
korzyść.

Inwestor, firma Windprojekt,
ma zielone światło, by rozpocząć przygotowania do postawienia na terenie gminy docelowo 29
wiatraków, każdy o mocy 2 KW.
Jeden już stoi w Szczycie, trzy
kolejne, w Podgajewie i Szymanówce są w trakcie budowy. Na
ustawienie kolejnych 25 sztuk firma wystąpiła do urzędu o wydanie decyzji środowiskowej. Teraz
Windprojekt opracowuje raporty oddziaływania na środowisko.
Szacuje się, że po uruchomieniu
wszystkich wiatraków do kasy
gminy będzie wpływać co roku
po ok. 1,3 mln złotych z podatku
od wiatraków.
– Jeśli wiatraki staną, wreszcie będziemy mieć pieniądze na
inwestycje i będziemy mogli nadrabiać wieloletnie opóźnienia

– cieszy się wójt Robert Pawlikowski. – Będzie poprawiać się
standard życia naszych mieszkańców.
Za pierwszy wiatrak o mocy
2 MW do kasy gminy pierwsze
45 tys. złotych wpłynie już w 2013
roku. Za następne trzy, które są
w budowie, ok. 150 tys. zł wpłynie w 2014 roku. Prace przy budowie trzech wiatraków w rejonie
Podgajewa i Szymanówki rozpoczęły się pod koniec 2012 roku.
Zrobiono już drogi dojazdowe,
a w połowie stycznia zaczęto robić
wykopy pod fundamenty. Ustawianie wiatraków powinno nastąpić w połowie roku. – Mamy zapowiedzi od inwestora, że jeszcze
w tym roku rozpocznie się budowa kilku następnych wiatraków
– informuje wójt. – Im szybciej
będą powstawać, tym szybciej
i więcej pieniędzy będzie wpływać do gminnej kasy.
Z inwestycji cieszą się też indywidualni rolnicy. Za dzierżawę
pól pod wiatraki dostają po ok. 20
tys. złotych rocznie. 
dag

W żychlińskich spółdzielniach
mieszkanie pełnostandardowe
można kupić za mniej niż 2 tys.
złotych za metr kwadratowy. Co
ciekawe, ostatni nowy blok w Żychlinie wybudowała w 1992 roku
Żychlińska Spółdzielnia Mieszkaniowa. Od 20 lat nikt już nie
podjął się ryzyka budowy nowych mieszkań.
TBS w Kutnie swego czasu
też rozważał budowę w Żychlinie. Zrobiono rozeznanie rynku
i szybko wycofano się z pomysłu uznając, że interes w Żychlinie jest zbyt ryzykownym przedsięwzięciem. Zupełnie inna jest
sytuacja w TBS Kutno, gdzie
w ciągu 10 lat wybudowano ponad 700 mieszkań, a kolejka
oczekujących wynosi następnych
700 osób. W Kutnie mieszkania własnościowe buduje też SM
„Pionier” oraz Nowy TBS. Kutno się rozwija, jest praca dla wielu osób, dlatego i mieszkaniowy
biznes się kręci. W Żychlinie jest
stagnacja.
dag

Żychlin | Kolęda duszpasterska
Jacek Studziński

Wiele atrakcji przygotowały
na rozpoczynające się
wkrótce ferie Żychliński
Dom Kultury i MiejskoGminna Biblioteka
Publiczna.
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Nowy blok wciąż czeka na lokatorów

Rzut okiem | Z Pacyny w Tatry

Żychlin | Ferie

7 lutego 2013

Żychlin | Kondycja TBS

Gmina Bedlno | Które drogi będą robione rozstrzygnie się wiosną

Od wielu lat priorytetem włodarzy gminy Bedlno są gminne
drogi. Co roku robi się ich po kilka kilometrów. Efekt? – Do większości miejscowości na terenie
gminy można dojechać drogami
asfaltowymi, czego zazdroszczą
mieszkańcy gmin ościennych.
Drogi wprawdzie mają po 2,5-3
metry szerokości, ale mieszkańcy
nie toną w błocie.
W ubiegłym roku gmina zrobiła 7 odcinków dróg o łącznej długości 6,6 km, wartości
727 tys. złotych. Wykonano nawierzchnie bitumiczne na 560 m

nr 6

29 uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pacynie wróciło 29
stycznia z zimowiska w Białym Dunajcu. Zimowiska takie są od 9 lat
organizowane przez szkołę. Zawsze są połączone z nauką jazdy na
nartach. – W tym roku mieliśmy wspaniałą pogodę, lekki mróz, dużo
śniegu – mówi Teresa Russek, dyrektor szkoły. dag

REKLAMA

U kogo z wizytą
Dzisiaj, 7 lutego, trzech
księży od godz. 15 odwiedzi mieszkańców Narutowicza
79/II i 79/III, Narutowicza
81, 83 i 85.
W piątek, 8 lutego, od godz.
15. domy parafian przy Narutowicza 85D, Narutowicza 85G

i Narutowicza 85F odwiedzać będzie trzech księży.
W sobotę, 9 lutego kolęda
rozpocznie się od godz. 9.30.
Kolędować będzie czterech
księży. Odwiedzą mieszkańców bloków: Narutowicza 71/I,
Narutowicza 75, 79 i 79/I.  dag
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Punkt zapalny
Łowicz | Naciągacze z Poznania na występach w Łowiczu

„Badanie” z kredytem w tle
Spotkanie w hotelu lub innej wynajętej sali po wcześniejszym telefonicznym
zaproszeniu, bezpłatne badanie z konsultacją w „cztery oczy” – ale za to
bez wyników tegoż badania na piśmie – oraz... nagabywanie do kupna
urządzenia za 6 tys. złotych – tak wyglądają spotkania z zapraszanymi na
„badania kręgosłupa, serca i układu krążenia” starszymi ludźmi. Jedno
z takich spotkań odbyło się w ostatni piątek, 1 lutego przed południem,
w niedużej salce Hotelu Akademickiego przy ul. Warszawskiej w Łowiczu.

marcin.kucharski@lowiczanin.info

Pan w białym kitlu
nie był lekarzem
Z rzutnika wyświetlane były
jakieś dane statystyczne o chorobach, zaletach badania thermoscanem itp. Był pan w białym kitlu i o wszystkim mądrze
opowiadał, powoływał się na
liczne wyniki badań nad rezonansem falowym i światłem podczerwonym. – Jeszcze
wtedy nie wietrzyłam podstępu – opowiada Krajewska. Po
prezentacji z rzutnika zaproszonym osobom zaprezentowano film. – To już była nachalna reklama urządzenia w stylu
„ja to miałam i mi pomogło” –
mówi. Po filmie rozpoczęła się
dyskusja. Ktoś z sali spytał, ile
kosztuje urządzenie, o którym
była mowa w filmie. Padła odpowiedź, że 6 tys. zł. Ktoś inny
pytał, dlaczego tak małe urządzenie jest takie drogie. Pan
w białym kitlu odparł, że zna
wiele urządzeń mniejszych
i droższych.
Nikt jeszcze wtedy nie oferował sprzedaży urządzenia. Seniorzy dowiedzieli się, że jest

stosowane wyłącznie w niektórych klinikach i dostępne jest
w specjalistycznych sklepach,
przede wszystkim za granicą, że można je zamówić tylko
w uzasadnionych przypadkach.
– Po zastanowieniu się wydaje
mi się, że niektóre pytania zadała podstawiona osoba. Zbyt
dużo już wiedziała o urządzeniu – zastanawia się Krajewska.
Potem każdy z obecnych
mógł być zbadany thermoscanem oraz skorzystać przez
5 minut z dobrodziejstwa drogiego urządzenia. Seniorom pokazywano kartki z wykresami,
jednak... nie mogli ich ze sobą
zabrać. Po badaniu, żeby obejrzeć swoje wyniki, każdy podchodził osobno do konsultanta
i właśnie tam, podczas rozmowy oferowano mu zakup urządzenia. Ba, po niższej cenie, bo
nie za 6 tys. zł, tylko za 4.900 zł.
– Ktoś pytał, dlaczego nie
może zabrać ze sobą wydruku
z badania. Padła odpowiedź, że
wyniki badań są tylko dla instytutu, który je finansuje – powiedziała nam pacjentka. Podczas

Pani pierwszy raz?
Ja już ze trzy razy
byłem. Coś ciągnie...

Powiatowy rzecznik konsumenta Agnieszka Kopczyńska spotkała się
z osobą, która skorzystała z oferty kupna bioharmonizera.

w hotelowej sali, mu pomoże?
– Tyle kosztuje, to musi pomagać. Coś w tym jest... – twierdzi. Czy wieczorem pójdzie po
rozum do głowy i odda urządzenie? Może podpowie mu ktoś
z najbliższych? Czy może będzie spłacał po prawie 200 zł
miesięcznie przez dwa lata?

spotkania okazało się też, że na
miejscu nie ma lekarzy, a są jedynie konsultanci „przeszkoleni na tę okoliczność”. – Głośno
ludziom mówiłyśmy, że to ściema, że są to oszuści, ale ludzie
patrzyli na nas jak na wariatów.
Po oczach niektórych widziałam, że kupią to urządzenie –
opowiada.

Skorzystaj z 10 dni,
w czasie których
możesz to oddać
Powiatowy rzecznik konsumenta z Łowicza Agnieszka
Kopczyńska już spotkała się
z „bioharmonizerem”. – Był
pokaz? Mogą znowu do mnie
z tym ludzie przychodzić... –
powiedziała nam, gdy ją powiadomiliśmy o piątkowym spotkaniu. Do tej pory w sprawie
bioharmonizera bądź urządzenia o podobnej nazwie przyszła do niej w ubiegłym już
roku jedna osoba. Na interwencję było jednak już zbyt późno,
bowiem minęło 10 dni, w ciągu
których klienci, którzy zawrą
umowę poza lokalem firmy oferującej sprzęt, mogą od niej bez
żadnych kosztów odstąpić.
Drogą do rozwiązania tej
sprawy po upływie tego terminu może być, według rzecznika
konsumentów, wytoczenie spra-

„Okazja” za 4.900 zł
Ile osób udało się przekonać
ekipie z Poznania, że powinni
zainwestować w swoje zdrowie
i kupić urządzenie zwane bioharmonizerem fotonowym V-V?
Nam udało się porozmawiać
z jedną osobą, która kupiła je
bezpośrednio na spotkaniu za
„promocyjną kwotę i na specjalnych warunkach, ze zniżką” za
4.900 zł. Ponieważ mężczyzna
nie miał przy sobie gotówki, na
miejscu podpisano z nim umowę
kredytową na 24 raty. Osób, które zdecydowały się zakupić bioharmonizer, mogło być jednak
więcej. W spotkaniu brało udział
około 20 osób.
– Ja mam bezdech, mogę się
w nocy nie obudzić. Znajomy
ma to urządzenie i czuje się po
nim lepiej. Drogo jest, ale dostałem zniżkę i mogę kupić za
4.900 złotych na raty. Nie muszę płacić pełnej kwoty – chwalił się po wyjściu ze spotkania
starszy mężczyzna. Czy aparat,
który kupił na raty za nierozsądnie duże pieniądze, po pokazie

Marcin A. Kucharski

– Zadzwonili do mnie na telefon stacjonarny w godzinach
przedpołudniowych, a więc
w takich, w których w domach
zwykle są emeryci, a wiele innych osób pracuje – opowiada o zaproszeniu na spotkanie
Agnieszka Krajewska z Łowicza. Została zaproszona na badanie całego ciała tzw. thermoscanem, co według rozmówcy
miałoby wykryć miejsca z podwyższoną temperaturą i te, które mogą być chore. Badanie,
według rozmówcy, miało być
darmowe, bo dofinansowane
przez Unię Europejską i wykonane na zlecenie instytutu medycznego z Poznania. Na miejscu do dyspozycji miał też być
kardiolog, ortopeda i neurolog.
Mogła podać dane i zabrać ze
sobą 4 osoby. – Pomyślałam sobie, że może jakieś prototypowe
badanie, namówiłam córkę i poszłyśmy – opowiada Krajewska.
Najpierw panie nie mogły
znaleźć miejsca, w którym miało się spotkanie odbyć. – Córka
przekonała mnie, że na pewno
w przychodni, która jest obok,
bo przecież to jest miejsce na
tego typu rzeczy – mówi. Okazało się jednak, że w przychodni nic na temat badania nie było
nikomu wiadomo, ale skierowano je do hotelu, bo „tam czasami odbywają się tego typu
spotkania”. Pani z recepcji skierowała ich do właściwego, wynajętego przez firmę z Poznania pokoju. – Zdziwiłam się,
że nie ma żadnej informacji

Głośno ludziom
mówiłyśmy,
że to ściema, że są
to oszuści, ale ludzie
patrzyli na nas
jak na wariatów.
Po oczach niektórych
widziałam, że kupią
to urządzenie.

To nieduże urządzenie kosztuje po „okazyjnej cenie"
4.900 zł.

wy cywilnej w sądzie, w której klient musiałby udowodnić,
że został oszukany. – Z tego, co
mi wiadomo, umowa na kupno tego urządzenia jest jednak
dobrze skonstruowana i nie zawiera np. klauzul niedozwolonych, które byłyby punktem
zaczepienia – uważa rzecznik.
Urząd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów nie prowadzi
postępowania dotyczącego bezprawnej praktyki przedsiębiorców sprzedających produkt. Co
może więc zrobić klient, który
nie zrezygnuje w ciągu 10 dni
od daty zakupu urządzenia?
– Może próbować udowodnić,
że urządzenie nie działa, ale to
wymagałoby wykonania stosownych ekspertyz, a ich opłacenie leżałoby po stronie osoby,
która wnosiłaby sprawę do sądu
– uważa rzecznik Kopczyńska.
Dopiero w przypadku, gdyby ekspertyzy potwierdziły, że
urządzenie nie działa w sposób,
w jaki jest reklamowane i opisane w umowie, osoba mogłaby
liczyć na zwrot kosztów.
Jak nam się udało ustalić
jeszcze tego samego dnia przedstawiciele firmy sprzedającej
bioharmonizery mieli dwa spotkania w hotelu Chopin w Sochaczewie... 

Co to jest za urządzenie?

Marcin A. Kucharski

marcin
kucharski

o tym, że Unia coś dofinansowuje, bo zawsze jest to wymagane – mówi Krajewska.
Gdy weszły do salki, pokaz już
trwał. – Pani pierwszy raz? Ja
już ze trzy razy byłem. Coś ciągnie... – mówił starszy mężczyzna siedzący obok.

Bezpośrednio ze strony
internetowej produktu
dowiadujemy się, że
bioharmonizer fotonowy
V-V dostarcza, za
pomocą rezonansu
falowego, energię dla
organizmu (tzw. energię
życia), za pomocą której
dochodzi do równowagi
cieplnej w organizmie.
Stwarzać ma to warunki
dla regeneracji i rozwoju
nowych komórek.
Aparat ma wysyłać
impulsy świetlne
określonej częstotliwości
(w podczerwieni),
które wywołują efekt
rezonansu falowego
w organizmie człowieka.
Według producenta

wykazuje on skuteczność
przy leczeniu bólu
i stanów zapalnych,
przyśpiesza proces
gojenia ran oraz wpływa
na regenerację układu
odpornościowego.
Bioharmonizer to
urządzenie podobne
z wyglądu do
ciśnieniomierza czy innej
medycznej aparatury.
Czy faktycznie działa?
Żeby mieć pewność,
potrzebne są badania
kliniczne na określonej
liczbie pacjentów
ze schorzeniami, na
które ma działać takie
urządzenie. O takich
badaniach producent
jednak nie wspomina.

www.lowiczanin.info



Powiat łowicki | 6 mln zł na spłatę kredytów

Budżet wielkiej niesprawiedliwości:
inwestycje tylko w 2 gminach
Bardzo skromnie wygląda budżet powiatu łowickiego na ten rok przyjęty na sesji 30 stycznia. Inwestycje policzyć można w nim
na palcach jednej ręki. Nie ma w nim żadnych nowych zadań w stosunku do projektu, jaki Rada Powiatu miała przyjąć jeszcze na
sesji grudniowej. Wtedy to opozycja, a nawet radny koalicyjny Eugeniusz Furman zarzucał rządzącej większości brak patrzenia
perspektywicznego i wyznaczenia kierunków rozwoju, które będą konieczne do starania o przyszłe dotacje unijne.
MIRKA WOLSKA
-KOBIERECKA
mirka.wolska@lowiczanin.info

Na sesji Rady Powiatu 30
stycznia za budżetem była jednak cała koalicyjna trzynastka
radnych, z radnym Furmanem
włącznie. Zanim jednak przegłosowano uchwałę, starosta
Krzysztof Figat przedstawił zadania powiatu, jakie są realizowane albo planowane nie tylko
w tym roku, ale nawet do 2017
roku. W zestawieniu tym znalazły się pewne inwestycje tegoroczne, takie jak termomodernizacja Oddziału Fizjoterapii
łowickiego ZOZ w Stanisławowie, remonty na drogach w ramach Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych
oraz plany dużo bardziej odległe i „palcem na wodzie pisane” – jak plany rozbudowy
szpitala w Łowiczu, szacowane
na 30 mln zł, które zostały zgłoszone do powstającej strategii
województwa łódzkiego na lata
2007-2020. Podobnie odległe
są plany budowy nowego mostu w Kompinie oraz remontu
ciągu dróg powiatowych Ruszki
– Kompina, którego koszt szacowany jest na ponad 24 mln
zł, ale na razie trwają starania
o wpisanie go do strategii województwa.
W zestawieniu znalazł się
też wspólny wniosek powiatu łowickiego, żyrardowskiego, brzezińskiego i grodziskiego, dotyczący naprawy dróg
zniszczonych podczas budowy
autostrady A2. Został on założony do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej i opiewa na prawie 4,5
mln zł, ale nie wiadomo, czy
ma jakieś szanse na realizację.
Całkowita wartość wszystkich planów, o których mówił
REKLAMA

starosta wynosi ponad 86 mln
zł, ale plany te nie mają odzwierciedlenia ani w tegorocznym budżecie, ani w przyjętej
przed budżetem Wieloletniej
Prognozie Finansowej na lata
2013-2025. Niejeden radny dziwił się widząc podsumowanie
tych projektów, z którego wynikało, że powiat chciałby pozyskać 73 mln zł, bo przecież
do nich powinien wtedy dołożyć ponad 13 mln zł wkładu
własnego, z czego 5 mln zł pochodzić by miało ze sprzedaży
mienia powiatowego. Te kwoty
są jednak bardzo hipotetyczne,
bo nie wiadomo, w jakim procencie wymagany będzie wkład
własny w ramach nowego budżetu UE, nie wiadomo kiedy
ten budżet zostanie przyjęty, jakimi funduszami Polska będzie
dysponowała ani kiedy zostaną
one uruchomione.
– To opowiadanie bajek, które ma na celu przyćmienie mizerii tego budżetu – podsumował wystąpienie starosty radny
Marcin Kosiorek. – A czy jest jakiś plan B dla powiatu, który będziemy realizować, gdy wszystkie wnioski powiatu nie załapią
się na dofinansowanie? – pytał.
Radny Waldemar Wojciechowski był zdziwiony projektem budżetu. – To po co odraczaliśmy przyjęcie budżetu

Powiedział,
że przygotowany
przez Zarząd budżet
nie jest ani rozwojowy,
ani nawet nie jest
budżetem stagnacji,
gdyż jest krokiem
w tył.

w grudniu, jak nic nie zmieniliście? Jaki to miało sens? Myślałem, że pochylicie się nad
naszymi wnioskami. W podobnym tonie pytania zadawał Janusz Michalak pytając,
ile wniosków radnych zostało
w projekcie uwzględnionych,
bo on sądzi, że tylko te, które
znalazły się w tzw. schetynówce. Zauważył też, że w budżecie
nie ma żadnych rezerw, które
nazwał „zaskórniakami”, wiec
w jego ocenie nierealne będzie
skorzystanie z dotacji z rezerwy
ministra, o które powiat się stara, ponieważ dofinansowanie takich wniosków wynosiło dotąd
50%. Nierealne są też, jego zdaniem, 86-milionowe plany inwestycyjne na najbliższe lata.
Inwestycje tylko
w gminie Nieborów
i Łyszkowice
Radni Krzysztof Dąbrowski
i Waldemar Wojciechowski pytali o to, czy i kiedy będą naprawione drogi w Kalenicach
w gminie Łyszkowice w kierunku kopalni oraz Osiny – Czerniew w gminie Kiernozia. Obie
są w opłakanym stanie. Starosta odpowiedział, że na dzień
dzisiejszy nie ma na te remonty pieniędzy w budżecie, ale
w 2012 roku budżet zmieniany
był 10 razy, wiec jeśli będą pieniądze, to w ciągu roku możliwe będzie przeprowadzenia
tych inwestycji.
Nie takiej odpowiedzi oczekiwała delegacja z Osin, która
przybyła na sesję. Janusz Wasilewski, członek Rady Gminy Kiernozia z tej miejscowości, mówił, że droga od kilku lat
jest w bardzo złym stanie i łatanie dziur niewiele już pomoże,
bo wymaga ona poważniejszego remontu. Pytał też, co jako
radny ma mówić mieszkańcom
i sołtysom, którzy pytają o to,
kiedy i czy w ogóle ich droga
będzie naprawiona.

Powiedział, że
powiat czeka rok
spłaty zobowiązań
i przygotowań do
absorbcji środków
na następne lata.
Wyrazem tego jest
planowane 6 mln zł na
spłatę kredytów
i 3,7 mln zł na
inwestycje. Ocenił,
że to też nie jest
kwota mała, bo
w powiecie kutnowskim
w tym roku planuje się
inwestycje jedynie za
1,6 mln.
Stanowczy ton wypowiedzi
radnego z Kiernozi skłonił starostę do tego, aby przeprosić
w jego imieniu mieszkańców, że
droga tak źle wygląda. Deklarował, że w na razie, w ramach napraw bieżących, Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu będzie ją
naprawiał, a jak zabraknie pieniędzy, Zarząd Powiatu będzie
zwiększał pieniądze dla PZDiT.
– Szanuję pana, bo pan jest
starostą – komentował to wystąpienie Krzysztof Dąbrowski
z Osieka, radny z okręgu, który
obejmuje też gminę Kiernozia.
– Ale w mówienie „jak będą pieniądze, to się zrobi” to ja bym
uwierzył, gdybym miał 10 lat.
Zdaniem opozycji
Na koniec dyskusji głos zabrali liderzy klubów radnych.
Jako pierwszy głos zabrał Marcin Kosiorek, przewodniczący

Klubu Radnych PiS i Sprzymierzeni. Powiedział, że przygotowany przez Zarząd budżet nie
jest ani rozwojowy, ani nawet nie
jest budżetem stagnacji, gdyż
jest krokiem w tył. Jest budżetem wielkiej niesprawiedliwości, ponieważ inwestycje przewidziano tylko w gminach
Nieborów i Łyszkowice, a brak
w nim inwestycji na terenie gmin
Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kocierzew, Kiernozia, Łowicz i Zduny. Wyjaśniał, że radni z tego klubu nie są przeciwni
żadnej inwestycji, ale nie podoba
im się to, że nie jest brany pod
uwagę głos Rady, a do jej właściwości należy przyjmowanie
kierunków rozwoju, których nie
obrano, dlatego będą głosować
przeciwko uchwale.
Zdaniem koalicji
Jacek Chudy w imieniu członków Klubu Radnych Porozumienie Łowickie powiedział,
że powiat czeka rok spłaty zobowiązań i przygotowań do absorbcji środków na następne lata.
Wyrazem tego jest planowane 6
mln zł na spłatę kredytów i 3,7
mln zł na inwestycje. Ocenił, że
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to też nie jest kwota mała, bo
w powiecie kutnowskim w tym
roku planuje się inwestycje jedynie za 1,6 mln. – To jest budżet przejściowy i proszę o jego
przyjęcie.
Janusz Michalak – jako radny
niezależny dodał, że on nie widzi
przygotowania do absorbcji środków unijnych w latach 2014-2010,
a w wystąpieniu starosty nie było
nic więcej oprócz marzeń.
Najważniejsze liczby
z budżetu
13 radnych koalicyjnych głosowało za budżetem, 8 opozycyjnych było uchwale przeciwnych.
Dochody powiatu planowane
są na 63.367.450 zł, wydatki –
62.459.937 zł. Nadwyżka 907
tys. zł przeznaczona ma zostać
na spłatę zaciągniętych wcześniej
kredytów i pożyczek, które mają
łącznie wynieść 6.001.546 zł, na
spłatę pozostałej kwoty zaciągnięty będzie kredyt.
Inwestycje mają kosztować
3.778.231 zł. Największym
przedsięwzięciem będzie remont 10 km dróg na terenie
gmin Nieborów i Łyszkowice
w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Kosztować mają one
1.705.662 zł. 200 tys. zł. powiat dołoży Łowiczowi na schetynówkę, w ramach której ma
zostać przebudowane skrzyżowanie przy kościele Świętego Ducha, a 60 tys. zł gminie Łowicz na przebudowę
drogi Zielkowice – Bobrowniki.
1 mln zł powiat przeznaczył na dokończenie remontu w muzeum,
a 484 tys. zł na termomodernizację budynku szpitala w Stanisławowie. 300 tys. zł kosztować ma
remont w zabytkowym budynku
starostwa – informacje w ramce
poniżej. 

800 tys. zł potrzeba Na remont starostwa
opiewa łącznie na 800 tys.
Budynek Starostwa
zł. W tym roku zostanie
Powiatowego przy ul.
przeprowadzona część
Stanisławskiego 30
z nich, a przetarg na nie ma
w Łowiczu pochodzi z 1830
zostać ogłoszony w tym
roku, pierwotnie był to
miesiącu. Będzie to remont
lazaret wojskowy. Ostatnie
pomieszczeń prawego
większe remonty w budynku
skrzydła na parterze oraz
przeprowadzono w latach
księgowości na I piętrze,
80., było to nowe pokrycie
obejmujący wymianę
dachu oraz elewacja.
instalacji elektrycznej,
2 lata temu wymieniono
stolarki, przebudowę ścian
w nim instalację centralnego
działowych, która ma na celu
ogrzewania i węzeł
poprawienie funkcjonalności
ciepłowniczy.
budynku, wykonanie sufitów
Kosztorys prac
podwieszanych, wymianę
remontowych, które w tym
podłóg.
roku mają się rozpocząć,
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Gmina Łyszkowice | Zmiany w budżecie na bieżący rok

Drogówka na kanapie
Zachęcani licznymi publikacjami w centralnej prasie udaliśmy się z żoną w ostatnią sobotę na film „Drogówka”. Do kina
Polonez w Skierniewicach, bo w
łowickim stuletnim kinematografie trwa teraz „Och Festiwal”
z repertuarem ubiegłorocznym,
za to ambitnym (ale „Drogówkę” można będzie obejrzeć
w najbliższych dniach). A my
chcemy być jeszcze bardziej
na bieżąco, żeby podczas wyjazdów do stolicy nie świecić przed znajomymi oczami,
bo jak z prowincji, to koniecznie nie na czasie. Ale Skierniewice są na ogół na bieżąco, więc
nie po raz pierwszy udaliśmy
się tam na film. Przede wszystkim „na film” właśnie, a nie „do
kina”, co już w czasach mojej
młodości oznaczało subtelną,
ale istotną, różnicę. Tłoku nie
było, więc żona i ja zajęliśmy
sobie w ostatnim rzędzie po kanapie, które są dwuosobowe
i zainstalowane zostały z myślą o młodzieży uczęszczającej
„do kina”. Takie kanapy bardzo
potrafią zbliżać. Co doskonale
rozumiem, bo były czasy, że ja
też się zbliżałem.
Po obejrzeniu kolejnego dzieła Wojciecha Smarzowskiego, podobnie jak po poprzednich („Wesele”, „Dom zły” albo
„Róża”), wychodzi się po projekcji mocno zdruzgotanym.
Bo też i obraz policyjnej „drogówki” w tym akurat filmie potrafi zdołować i dobić każdego, kto w sercu i umyśle nosi
katalog szlachetnych ideałów.
REKLAMA

O zwykłej uczciwości nie wspominając. Na szczęście na zakończenie reżyser zastrzega,
że wszystkie sytuacje i osoby są w tym filmie fikcyjne,
więc łatwiej przyszło mi zrozumieć, że w służbach drogowych Policji Państwowej pracują jednak szlachetne jednostki.
Ostatnio dodatkowo świetnie rozumiejące, że główny księgowy
III RP, minister Jacek Rostowski
(prawidłowo: Jan Antony Vincent Rostowski) potrzebuje ich,
to znaczy policjantów ofiarną
pracą, często na mrozie, w deszczu (nie daj Boże dodatkowo
ze śniegiem), albo w spiekocie
łatać dziury w budżecie, choć
pilniejsze jest łatanie dziur w
drogach.
Na takiej Białorusi na przykład, czego doświadczyłem
osobiście, milicjanci (bo tam
jeszcze „milicjaniery”) łatają
dziury w budżetach własnych,
co u nas jest nie do pomyślenia.
Namówiony przez Juliana Gozdowskiego, twórcę i wieloletniego komandora narciarskiego Biegu Piastów, udałem się
z nim autem na Białoruś właśnie. I oto tuż po wjeździe
do mega kołchozu Aleksandra Łukaszenki, parę kilometrów przed Grodnem, gdzie jak
okiem sięgnąć lasy i lasy, stała
sobie biała tablica informująca,
że to oficjalnie teren zabudowany. A tuż za tablicą, przyczajeni
za przydrożnych krzewów gęstwiną, dorożnyje milicjaniery.
I okazało się, że przekroczyłem.
Mandat płacony oczywiście go-

tówką – okazało się najwyższy
z możliwych, ręcznie pisany,
więc na sto procent białoruska
lewizna. Ale że to na nasze było
jakieś 50 złotych, więc przebolałem.
U nas policjanci wrażliwi
są, wyrozumiali i czasem nawet mandat odpuszczą nie bacząc na wytyczne Vincenta
Rostowskiego. Niektórzy dodatkowo kochliwi. A nawet w
tej kochliwości naiwni. Ale zakochani na zabój potrafią być
łatwowierni. W jednej młodej
lasce (bo określenie „panienka”
w tym przypadku jest chyba
zbyt eleganckie) z miejscowości
Bełchów („Osiedle”, nie żeby jakaś „Wieś”) policjant z drogówki
tak się zadurzył, że chłop zupełnie głowę stracił. I na powiększenie biustu laski sporą kasę
wyłożył. Na dodatek z kredytu.
Na szczęście nie chciała większej operacji plastycznej, żeby
urodę (w gwarze warszawskiej:
facjatę) sobie poprawić. Dobrze
go rozumiem, bo też byłem kiedyś zakochany, ale że groszem
nie śmierdziałem, więc co najwyżej stać mnie było na dwa
studenckie do kina. A on, biedny, być może musiał dodatkowo
sfinansować kolekcję biustonoszy, bardziej wytwornie nazywanych stanikami, bo przecież poprzednie mogły „pić”.
Za ciasne już były. Chyba,
że laska woli bez stanika. Zawsze to mniej zachodu. Innych
części bieliźnianej garderoby też
można nie używać. Ale to już
rzecz gustu. 

Nie będzie rozbudowy
budynku urzędu gminy
Zapisane w tegorocznym budżecie gminy
Łyszkowice 300 tysięcy złotych na rozbudowę
budynku Urzędu Gminy w Łyszkowicach radni
postanowili wydać na pięć innych sposobów.
– Mamy kryzys, więc rozbudowa urzędu może jeszcze poczekać. Są ważniejsze rzeczy niż
nowa sala posiedzeń dla radnych
– powiedział nam radny Andrzej
Foks.
Rozbudowa zakładała dobudowanie do istniejącego urzędowego gmachu parterowej sali
obrad wraz z zapleczem oraz
dodatkowymi pomieszczeniami
na archiwum. W ubiegłym roku
powstał projekt rozbudowy. Od
kilku już lat sesje łyszkowickiej
Rady odbywają się w sali Gminnego Ośrodka Kultury.
Na co radni postanowili
przeznaczyć pieniądze zdjęte
z rozbudowy urzędu? Najwięcej, bo 114.550 złotych ma zostać wydane na budowę przyłączy kanalizacyjnych do posesji
w Łagowie i Zakulinie, gdzie
powstała pod koniec ubiegłego roku kanalizacja sanitar-

Są ważniejsze
rzeczy niż nowa
sala posiedzeń
dla radnych.

Marcin A Kucharski

KRZYSZTOF MIKLAS

Budynek Urzędu Gminy
w Łyszkowicach nie będzie
w tym roku rozbudowany.

na. – To dodatkowe przyłącza
do sieci i roboty, które nie były
uwzględnione w pierwotnym
projekcie budowy kanalizacji.
Trzeba to zrobić – powiedział
nam zajmujący się nadzorem
nad inwestycjami w gminie
Stanisław Felczyński.
Kolejne 100 tysięcy złotych
radni dołożyli do zakupu autobusu szkolnego. Tegoroczny
budżet przewidywał co prawda wydatek na autobus w wysokości 200 tysięcy, ale radni

jednogłośnie postanowili, że kupią droższy, a co za tym idzie
nowszy (chociaż i tak używany,
4-5-letni) autobus.
8,5 tys. zł przeznaczone zostało na badania geologiczne,
nadzór nad nimi oraz badania
wydajności studni wywierconej
w ubiegłym roku w Kolonii
Łyszkowice. Studnia ma zostać
uruchomiona wiosną tego roku.
Kolejne 9,4 tys. zł przekazane
zostało na zakup licencjonowanego oprogramowania, w tym
również księgowego, do gminnych komputerów.
Pozostałą kwotę – 67.550
zł zapisano na budowę placu
z kostki betonowej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Łyszkowicach. Na placu miałyby
w przyszłości odbywać się imprezy gminne. Jednocześnie
radni postanowili, że jeszcze
będą rozmawiać o tej inwestycji
na najbliższych posiedzeniach
komisji. – Może warto zastanowić się nad kupnem ruchomej
sceny, którą można przewozić
z miejsca na miejsce. Moja propozycja jest taka, żeby ze sceny
mogły za darmo korzystać również inne miejscowości z terenu gminy, a innym można byłoby ją wynajmować – mówił
w kuluarach, w przerwie w obradach, kierownik ośrodka kultury Piotr Klimkiewicz. Temat
ma zostać przedyskutowany na
komisjach. Zmiany w uchwale budżetowej zostały przyjęte
jednogłośnie. 
mak
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Stachlew

Familiada
i inne konkursy
dla seniorów
Wzorowany na telewizyjnym konkursie Familiada
show przygotowali 25 stycznia dla babć i dziadków z okazji ich święta uczniowie Szkoły Podstawowej w Stachlewie
w gminie Łyszkowice. Była to
kolejna udana impreza środowiskowa zorganizowana w tej
szkole. Jak zawsze w Stachlewie odbyła się w udekorowanej sali gimnastycznej. Z programami słowno-muzycznymi
występowali uczniowie wszystkich klas. Zaproszeni goście
zostali udekorowani kotylionami, które własnoręcznie wykonały dzieci.
Wspomniana
Familiada
została przygotowana przez
uczniów klasy III z wychowawczynią Bożeną Frankowską. Atrakcjami dla seniorów były też konkursy
w których brali udział dziadkowie np. taniec na gazecie, taniec i dmuchanie balonów na
czas, taniec z krzesłami, zaśpiewanie ulubionej piosenki
itp.
– Było wiele radości i śmiechu. Babcie i dziadkowie wyszli ze szkoły bardzo zadowoleni – powiedziała nam Kamila
Gradek. Upominkami na pożegnanie były aniołki z masy solnej wykonane przez uczniów
klasy III. Nad przebiegiem uroczystości czuwała Bożena Frankowska. 
mak
REKLAMA



Domaniewice | Radni uchwalili budżet na 2013 rok

Ambitne inwestycje
w dobie kryzysu

– To najważniejsza uchwała w bieżącym roku. Określa dochody budżetu, wydatki gminy i wszystkich
podległych jej jednostek oraz inwestycje i plan działania, do którego musimy się dostosować – mówił
wójt gminy Domaniewice, Paweł Kwiatkowski, 29 stycznia przed podejmowaniem uchwały budżetowej.
Aneta
marat
aneta.marat@lowiczanin.info

Zapewniał, że choć uchwała
określa deficyt w wysokości 1,2
mln zł, to gmina jest w stanie zrealizować budżet. Radni przyjęli
go jednogłośnie.
Dochody budżetu wynieść
mają 11.437.404 zł, wydatki 12.666.175 zł. Na inwestycje
przeznaczono ponad 2,4 mln zł.
Gmina planuje w tym roku zaciągnąć kredyt w wysokości
1 mln zł.
Najpoważniejszym zadaniem,
które gmina chciałaby zrealizować, jest przebudowa drogi
gminnej Skaratki Piaski. Na to
zadanie przeznaczono 350 tys.
zł. 250 tys. zł radni zarezerwowali na przebudowę ul. Stara
Wieś w Domaniewicach. Ponadto w tym roku mają powstać
chodniki z kostki brukowanej
na osiedlu w Domaniewicach.
Będą one wybudowane na kil-

ku ulicach i kosztować mają 181
tys. zł.
Gmina przeprowadzi w tym
roku również rewitalizację centralnej miejscowości. Koszt tego
zadania oszacowano łącznie na
prawie 280 tys. zł. Urząd Gminy
podpisał już umowę z Urzędem
Marszałkowskim na dofinansowanie tego projektu. Otrzymać
ma 196 tys. zł. W ramach tego
zadania mają zostać m. in. odnowione wjazdy do szkół, ośrodka zdrowia i Gminnego Ośrodka
Kultury. Ponadto planowane jest
odnowienie pomnika przy Urzędzie Gminy i elewacji budynku
urzędu. Dzięki pozyskanym pieniądzom zostaną również zrobione nowe nasadzenia w centrum
wsi.
Wśród zadań inwestycyjnych
pojawia się też rozbudowa strażnicy w Stroniewicach. Gmina zaplanowała na to zadanie tylko 10
tys. zł. Pieniądze te mają zostać
wykorzystane opracowanie niezbędnej dokumentacji. Wszelkie
prace strażacy chcieliby wykonać

tam sami. Polegałyby one na budowie garażu, w którym można
będzie trzymać wóz konny.
Rozbudowa świetlicy planowana jest też w Lisiewicach
Dużych i w Strzebieszewie. Ta
pierwsza mieści się w budynku,
który został kupiony przez gminę
od Gminnej Spółdzielni. Zgodnie
z planami gmina chce tam wymienić stolarkę okienną i drzwiową, odnowić elewację zewnętrzną i wewnętrzną. Do odnowienia
jest także podłoga. Remontu wymagają też toalety i kuchnia.
Oprócz tego do świetlicy zakupione zostałyby stoły i krzesła.
Przeznaczono na to ponad 92 tys.
zł. Świetlica ma służyć mieszkańcom, ponieważ w ostatnim
czasie w Lisiewicach Dużych reaktywowało się Koło Gospodyń
Wiejskich.
W planach jest także remont
świetlicy w Strzebieszewie. Niedawno była ona modernizowana,
jednak mieszkańcy stwierdzili, że
jest ona za mała na ich potrzeby
i zwrócili się z prośbą o jej rozbu-

dowę, do której gmina ustosunkowała się pozytywnie. Zgodnie
z kosztorysem rozbudowa ma
kosztować 694 tys. zł.
Wśród planów są też budowy
dwóch boisk i dwóch placów zabaw. Pierwsza inwestycja będzie
realizowana w Reczycach, druga
w Skaratkach. Łącznie kosztować mają one ponad 300 tys. zł.

Mają zostać m.in.
odnowione wjazdy do
szkół, ośrodka zdrowia
i Gminnego Ośrodka
Kultury. Ponadto
planowane jest
odnowienie pomnika
przy Urzędzie Gminy
i elewacji budynku
urzędu.
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W budżecie gminy zaplanowano również zakup autobusu za
200 tys. zł na dowóz uczniów do
szkoły. Ponadto kupiona ma być
kosiarka bijakowa, która będzie
wykorzystywana do koszenia zarośli przy poboczach dróg gminnych. Kosztować ma ona 20 tys.
zł. W planach jest też zakup pompy głębinowej do stacji uzdatniania wody w Domaniewicach.
Inwestycje, które zaplanowała
gmina Domaniewice mają kosztować łącznie ponad 2,4 mln zł.
Na większość z nich Urząd Gminy szuka dofinansowań. Złożono
wiele wniosków, w efekcie część
pieniędzy gmina pozyska z zewnątrz, m. in. z Łowickiej Grupy Rybackiej i ze stowarzyszenia
Polcentrum.
Z założeń budżetu zadowoleni są radni. Leon Lebioda przyznał, że zadania, która gmina pozostawiła sobie do zrealizowania
w tym roku są duże jak na
skromny budżet gminy, jednak
zadowalające. – Trzeba panu
wójtowi życzyć tylko powodzenia, by się udało wszystko zrealizować – skomentował.
Radni w budżecie zaplanowali też dotację w wysokości 95 tys.
zł dla Związku Międzygminnego Bzura na budowę Zakładu
Zagospodarowania Odpadów
Komunalnych. Zarezerwowano
też 70 tys. zł na budowę drogi
w powiatowej Skaratkach, do
której gmina ma się dołożyć, jeśli powiat będzie realizował inwestycję. Warto jednak dodać,
że póki co powiat nie ma w planach remontu tej drogi. Jeżeli
będzie ona dalej modernizowana, to jedynie z wolnych środków. 
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Okruchy życia
odeszli od nas | 28.01.2013-4.02.2013
28 stycznia: Krzysztof Lis, l.58;
Eugeniusz Płacheta, l.73, Łowicz;
30 stycznia: Jadwiga Milczarek,
l.78, Głowno; Bronisława Owczarek,
l.91, Domaniewice.
31 stycznia: Eugeniusz Michalski,
l.83, Rogóźno; Jerzy Szymielewicz,
l.83
1 lutego: Marian Kopania,
l.80, Głowno; Jerzy Kozioł, l.77;
Edward Kucharek, l.74; Mirosław
Zabost, l.49; Anna Koza, l.40;

Kazimiera Pajak, l.67, Głowno;
Anna Kwiatkowska, l.64, Stryków;
Eugeniusz Pudłowski, l.84, Sierżniki;
Stanisław Brzózka, l.86, Placencja.
2 lutego: Władysław Chlebny,
l.78, Głowno.
3 lutego: Tadeusz Czerbniak, l.66,
Łowicz. Zenobia Gabarkiewicz, l.63.
4 lutego: Eugenia Tęsiorowska,
l.82, Łowicz.
5 lutego: Eugeniusz Nowakowski
„Jeż”, l. 89; Łódź.

wspomnienia | pozostaną w naszej pamięci

Marian Franciszek Tomczak (1924-2012)

Marian Franciszek
Tomczak (1924-2012)



Był mężem, ojcem,
rolnikiem i entuzjastą wiedzy
historycznej we wszelkiej
postaci. Skończył tylko
7 klas szkoły podstawowej,
a kiedy w Koźlu przemawiał
pod pomnikiem ku czci
żołnierzy poległych w Bitwie
nad Bzurą, wszyscy słuchali
z zapartym tchem.

Marian Tomczak urodził się
4 września 1924 roku w Ciołku,
na terenie ówczesnej gminy Bratoszewice (powiat brzeziński),
jako drugie dziecko Kazimierza
i Antoniny z Markowskich. Miał
dwie siostry: starszą Mariannę
Wandę i młodszą Danutę. W latach 1931-1938 ukończył siedmioklasową szkołę powszechną
w Koźlu.
Wybuch II wojny światowej
rozpoczął trudny okres w życiu
rodziny Mariana Tomczaka, która podobnie jak pozostali mieszkańcy okolic Koźla, najwcześniej
poznała, co to znaczy znaleźć
się w samym centrum zaciętych
walk obronnych. W dniach 12-13
września, kiedy właśnie w tych
okolicach toczyły się zmagania
opisywane przez historyków jako
Bitwa nad Bzurą, na podwórku
rodziny Tomczaków stacjonowała kompania Wojska Polskiego,
a w mieszkaniu jej dowództwo
z radiostacją, zaś za ogrodem
ustawiono stanowiska ogniowe.
Piętnastoletni chłopak zapamiętał na całe życie nadawane przez
radiostację hasło „Tu pantera, tu
pantera”, a łuski po nabojach na
podwórku znajdował jeszcze nie
tylko on, ale też jego synowie.
W listopadzie 1940 roku rodzina Tomczaków została wysiedlona ze swojego gospodarstwa i
przewieziona do Łodzi, na ul. Łąkową, gdzie znajdowało się już
kilkaset innych, które podzieliły
jej los. „Tam był tzw. czyściec.
Odbierali na roboty przymusowe
do Niemiec. Tam też od naszej
rodziny odłączyli siostrę Wandę.
(...) Było to już nocą, jak nas zaprowadzili pieszo bez podwózki

na dworzec kolejowy, załadowali do wagonów towarowych i wywieźli do Chełmu nad Bug” – opisywał Marian Tomczak w swoich
pamiętnikach przechowywanych
z największą pieczołowitością
w rodzinnym archiwum. Z Chełmu rodzina została przewieziona do Falenicy pod Warszawę,
a stamtąd końmi na przydzielone
gospodarstwo.
To jednak nie nadawało się do
zamieszkania, dlatego Tomczakowie bez względu na wszystko
postanowili wrócić w swoje rodzinne strony. Na swoje gospodarstwo nie mogli jednak liczyć,
bo było zajęte przez Niemca, zatrzymali się więc u rodziny w
Koźlu, gdzie przebywali do wyzwolenia. Co prawda Marian
Tomczak nie walczył na froncie, ale za to walczył, jak wszyscy o codzienne przetrwanie,
o to, żeby było co jeść, z czego
się utrzymać. Często wspominał
na przykład o tym, jak dla rodziny mieszkającej w Zgierzu przenosił przez granicę Generalnej
Guberni chleb wypiekany przez
swoją matkę.
17 czerwca 1944 roku został
wywieziony na okopy w okolice Warki nad Pilicą, do miejscowości Kobylicha, gdzie był do
7 sierpnia. Wtedy to wspólnie
z dwoma młodszymi kolegami z Pludwin postanowił wracać do domu bez dokumentów.
Po pieszej, głównie nocnej wędrówce, omijając niemieckie posterunki wrócił do Koźla i rodziców 10 sierpnia 1944 roku. 10
dni później, w odpustową niedzielę, został ojcem chrzestnym
syna powstańca warszawskieREKLAMA

go, którego żona uciekła wraz z
maleńkim dzieckiem z ogarniętej powstaniem stolicy i znalazła schronienie właśnie w Koźlu.
Zrządzeniem losu, 18 lat później,
chłopak ten na trafił na swojego ojca chrzestnego, kiedy przyjechał do Koźla szukać metryki
chrztu.
Po przejściu frontu, w styczniu
1945 roku rodzina Tomczaków
wróciła do swojego gospodarstwa, a w grudniu Marian Tomczak został powołany do wojska.
Dostał przydział do jednostki KBW w Kielcach, ukończył
szkołę podoficerską w Szczytnie
w stopniu plutonowego. Po zakończonej służbie wojskowej, w
1947 roku wrócił na gospodarstwo rodziców.
W październiku 1949 roku
ożenił się z Wacławą Markowską z Ossego. Był kochającym
mężem i troskliwym ojcem. Cieszył się, kiedy kolejno rodziły się
jego dzieci: w 1951 roku Eugeniusz, w 1955 roku Kazimierz,
w 1962 roku Maria i w 1966 roku
Ryszard. Z radością opowiadał
o kolejnych pojawiających się
w rodzinie wnuczętach: 5 wnukach, 6 wnuczkach i 2 prawnuczkach. – Był stanowczym ojcem
i raczej wymagającym dziadkiem. Nigdy nie używał przemocy, ale tłumaczył, tłumaczył
i jeszcze raz tłumaczył. Mówił,
że dzieci są jak glina, którą trzeba
ukształtować. I na pewno był bardzo pracowity – wspomina najmłodszy syn Ryszard Tomczak.
Choć całe życie Marian Tomczak poświęcił rodzinie i gospodarstwu, które starał się prowadzić na wysokim poziomie,
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Łowicz | Zakład Karny

Zabawa choinkowa
dla dzieci skazanych

Rodzice z dziećmi wspólnie
uczestniczyli w konkursach rysunkowych i rywalizowali w
grach zręcznościowych. Dodatkowe zajęcia i konkursy dla dzieci
zorganizowały także wychowawczynie Magdalena Brzozowska i
Agnieszka Błaszczyk. Na koniec
zabawy choinkowej każde dziecko otrzymało maskotkę.

7 lutego 2013
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W spotkaniu mogły uczestniczyć dzieci skazanych z jednym
dorosłym opiekunem. Takie
spotkania mają na celu wypracowanie u osadzonych umiejętności pełnienia właściwych ról
w rodzinie, ponieważ w wychowaniu swych dzieci uczestniczą
oni w niewielkim stopniu.
W przypadku więźniów każde spotkanie jest niepowtarzalną okazją do kontaktu z najmłodszymi członkami rodziny
oraz wykształcenia u nich poczucia odpowiedzialności za
bliskich. Zdaniem wychowawców to właśnie odpowiedzialność za rodzinę ma wielki
wpływ na późniejsze funkcjonowanie osadzonych w społeczeństwie. 
pw

Piotr Wolski

Ponad 110 osób wzięło
udział w zabawie
choinkowej dla dzieci
skazanych, którą w niedzielę
27 stycznia zorganizował
w łowickim więzieniu
wychowawca ds. kulturalnooświatowych Witold Pel.

nr 6

RZUT OKIEM | ZABAWA w ZDUNACH

Ponad 40 par bawiło się w Domu Kultury w Zdunach na balu karnawałowym zorganizowanym 26 stycznia
przez gminne Koło Gospodyń Wiejskich. Impreza rozpoczęła się o godz. 20 i zakończyła po godz. 6 dnia
następnego. Zespół muzyczny Avantis z Jackowic grał znane polskie przeboje i zabawiał gości, organizując
liczne konkursy, na przykład przeprowadzając losowanie zabawnych rekwizytów ukrytych w worku. Na balu
bawiły się pary w różnych wieku: najmłodsi uczestnicy nie skończyli jeszcze 30 lat, a najstarsi zbliżają się
do emerytury. pw

Zakład Karny w Łowiczu

współpracując chociażby z doradcami WODR, to znajdował
też czas na działalność społeczną. Przez trzy kadencje był sołtysem, co robił z dużym zaangażowaniem. Przez wiele lat pełnił
funkcję prezesa Gminnej Spółki
Wodnej. Był też gorliwym katolikiem, zaangażowanym w życie
parafii św. Szczepana w Koźlu.
Co więcej, interesował się historią kraju, pisał własny pamiętnik z lat wojennych, wiele
czytał. Chciał się tą wiedzą czerpaną z własnych doświadczeń, ale
i wyczytaną w literaturze dzielić z innymi – przede wszystkim
z młodszym pokoleniem rodziny Tomczaków, ale nie tylko. Od
2009 roku jego osobistych wspomnień z czasów Bitwy nad Bzurą
można było wysłuchać podczas
wrześniowych uroczystości przy
pomniku w Koźlu. – Tata czytał
nam nawet na głos niektóre fragmenty książek. Wspólnie ze znajomymi z Tymianki, Strykowa,
a także wśród rodziny wymieniał
się nimi, aby wiedzieć jak najwięcej – mówi starszy syn Kazimierz Tomczak.
Na starość Marianowi Tomczakowi doskwierały kłopoty
z płucami i krążeniem, ale do
końca swoich dni zachował światłość umysłu, zadziwiając wszystkich swoją pamięcią. Przez wiele
lat, jeszcze po przekazaniu gospodarstwa najmłodszemu synowi, pomagał w jego prowadzeniu.
Do końca swych dni interesował się tym, co dzieje się w kraju i często dziwił temu, co widział
w telewizji czy usłyszał w radio.
Ukształtowany w latach walki
o wolność narodu i trudnym okresie odbudowy uważał, że polityka
uprawiana w nim współcześnie
prowadzi w wielu przypadkach
do trwonienia majątku, zbyt łatwego wykupu przez obcy kapitał i ubożenia jednej części społeczeństwa, a bogacenia się drugiej.
Zmarł nagle 5 lutego 2012 ro-ku w wieku 87 lat. O tym, że był
lubianym i szanowanym człowiekiem świadczyły tłumy na jego
pogrzebie. Mimo siarczystego
mrozu, kościół parafialny w Koźlu z trudem pomieścił uczestników jego pożegnania. 
ljs



Spotkanie więźniów z dziećmi w Zakładzie Karnym w Łowiczu.
Jeden z osadzonych gra z synami w piłkarzyki.

Zduny | Uroczystość w LO

Pamiętali o powstaniu styczniowym
22 stycznia w Liceum Ogólnokształcącym im. Krystyny
Idzikowskiej w Zdunach odbyła
się uroczystość poświęcona powstaniu styczniowemu. W czasie akademii wspominano jednego z dyktatorów powstania
– Romualda Traugutta. Jego los

Turystyka | Rajd Szlakiem Powstania Styczniowego

Z okazji bitwy
pod Bolimowem
Łowicki oddział Polskiego
Towarzystwa TurystycznoKrajoznawczego zaprasza
do udziału
w jubileuszowym Rajdzie
Szlakiem Powstania
Styczniowego, który
zorganizowany zostanie
w niedzielę 10 lutego.

w niezwykły sposób splótł się
z tragedią narodową. Do końca pozostał on wierny ideałom
patriotycznym, przypłacając to
własnym życiem. Akademia zakończyła się wspólnym odśpiewaniem „Roty” Marii Konopnickiej. 
pw

Rzut okiem | Spotkanie autorskie

Rajd będzie kulminacyjnym punktem łowickich obchodów 150. rocznicy wybuchu
powstania styczniowego i upamiętni bitwę, którą stoczył oddział powstańczy Władysława
Stroynowskiego z wojskami rosyjskimi w Puszczy Bolimowskiej 7 lutego 1863 r.
Jak co roku uczestnicy rajdu wyruszą do Mogił z Łowicza autokarem. Wyjazd nastąpi

o godz. 9.15. Warto być jednak
wcześniej, aby opłacić wpisowe: 5 zł od dzieci i młodzieży
i 10 zł od osoby dorosłej. Dla
każdego uczestnika przewidziano okolicznościowy znaczek
i pamiątkę niespodziankę, gliniany medal wykonany w warsztacie garncarskim rodziny Konopczyńskich w Bolimowie.
W tym roku w drodze do Mogił przewidziano przystanek
w Bolimowie, gdzie w GOK
uczestnicy rajdu będą mogli
zwiedzić wystawę poświęconą
powstaniu styczniowemu. Zostaną na niej zgromadzone historyczne pamiątki z kolekcji m.in.
Jerzego Murgrabiego, który
w Lipcach Reymontowskich prowadzi prywatne muzeum.
Turyści spotkają się w Mogiłach pod pomnikiem o godz. 11,
na mszy świętej w intencji po-

ległych powstańców. Po mszy
o godz. 12 przewidziana jest inscenizacja walk oddziału powstańczego z wojskami rosyjskimi. Weźmie w nich udział około
30 rekonstruktorów, pokaz zostanie przeprowadzony z inicjatywy
Stowarzyszenia Inicjatywa Ziemi Bolimowskiej. Około godz.
12.30 rozpocznie się ognisko nad
Rawką, z kiełbaskami i grochówką. Po posiłku, ok. godz. 13.30,
uczestnicy rajdu wyruszą w drogę do Skierniewic Rawki, pokonując trasę ok. 16 kilometrów
przez lasy. Z mety turystów zabierze do Łowicza autokar.
Tak jak co roku po ognisku autokar zabierze do Łowicza te osoby, które zrezygnują z marszu po
puszczy.
Więcej informacji u przewodnika PTTK Eligiusza Pietruchy
pod nr. tel. 46 837 32 69. 
tb

Drugim ważnym elementem jest
uświadomienie naszym konsumentom, że polskie produkty mogą być
lepsze od zachodnich. Jeśli mamy
do wyboru dwa artykuły o porównywalnej jakości, powinniśmy wybierać
ten, który został wyprodukowany w
Polsce, bo wydane przez nas pieniądze tworzą wartość polskich firm. (...)

pisuje się głupotę i słabość. Przesadzam? Skądże znowu!(...)
(...)Takie odwrócenie ról nastąpiło
podczas debaty na temat związków
partnerskich. Po jednej stronie krzykliwe i radykalne mniejszości, bezwzględnie dążące do celu, wspierane przez największe media, które bez
skrupułów uruchomiły wielką machinę propagandową, po drugiej grupa
posłów, która potrafiła się zbuntować
i nie ulec walcowi postępu.
Kto tu jest odważny? Kto tu jest
konformistą? Jarosław Gowin, który
od lat broni tych samych zasad, czy
Donald Tusk, który jak chorągiewka
przechyla się w tę stronę, w które
dmie wiatr. (...)

przegląd prasy

Aneta Marat

Patriota płaci podatki
w Polsce

Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku i inni zainteresowani spotkali się 31 stycznia w sali Urzędu
Stanu Cywilnego w Łowiczu z Krzysztofem Miklasem. Podczas prawie 2-godzinnego spotkania znany
w całym kraju dziennikarz sportowy: prasowy, radiowy i telewizyjny, od wielu lat także felietonista NŁ, opowiadał
o swojej najnowszej książce „Dwie strony mikrofonu. Opowieści sportowego komentatora. Spoza telewizyjnego
kadru”, jak też o przygodach, które miał okazję przeżywać w trakcie swojej pracy zawodowej. Zachęcał także do
realizowania swoich marzeń. Po spotkaniu chętni mogli kupić wspomnianą książkę z jego autografem. am

(...) Dziś o dobrobycie i przyszłości każdego państwa decyduje gospodarka, dlatego patriotyzm należy
wyrażać poprzez jej wspieranie. (...)
Powinniśmy wszyscy współpracować w celu budowania silnych
polskich firm i naszej gospodarki.
Inaczej Polska stanie się tylko rynkiem zbytu dla zagranicznych koncernów. (...)
Dla mnie podstawowym wyznacznikiem patriotyzm jest to, gdzie
płacisz podatki. Skoro pracujesz w
Polsce temu rynkowi zawdzięczasz
sukces twojej firmy, powinieneś to
robić to tutaj. To właśnie wpływ z
podatków wspierają rozwój kraju i
lokoalnej społeczności. (...)

Adam Góral, prezes Asseco,
Rzeczpospolita, 4.02.2013r.

Odważni koniunkturaliści
Odwaga to nieuleganie temu, co
straszne – ta stara, grecka jeszcze
mądrość często bywa dziś zapominana, przeinaczana, gwałcona, pozbawiana sensu oraz treści. Tchórze
i koniunkturaliści jawią się jako bohaterowie, ludziom odważnym przy-

Paweł Lisicki,
Do Rzeczy, 4.02.2013 r.
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Aktualności
Łowicz | Pokaz capoeiry ciekawy, ale...

Na razie za mało chętnych,
by stworzyć grupę
wolników w Brazylii w XVIII
wieku. To walka rytualna, w
której dwóch wojowników
wchodzi do kręgu i wymienia
między sobą ciosy w rytm mu-

Piotr Wolski

Capoeira to brazylijska sztuka walki, która łączy w sobie
elementy samoobrony, muzyki,
tańca i tradycji. Została stworzona przez afrykańskich nie-

W treningach capoeiry uczestniczą zarówno kobiety i mężczyźni.
W pokazie wzięła udział tylko jedna przedstawicielka płci pięknej.

REKLAMA

zyki granej na brazylijskich instrumentach.
Companhia Pernas Pro Ar, bo
tak nazywa się międzynarodowe
stowarzyszenie skupiające miłośników tej sztuki walki, istnieje
w regionie łódzkim nieprzerwanie od 2003 roku, co sprawia, że
jest najdłużej działającą grupą
zrzeszającą miłośników Capoeira
w Łodzi. Jest frakcją międzynarodowej organizacji założonej
przez braci Boca de Peixe i Porquinho w Belo Horizonte. – Prowadzimy zajęcia w kilku miejscach w Łodzi oraz w Zgierzu
i w Skierniewicach – mówi szef
frakcji Tomasz Tomczyk.
Żeby rozpocząć ćwiczenia
nie potrzeba żadnego wcześniejszego przygotowania fizycznego. To właśnie treningi capoeiry mają umożliwić wykonanie

coraz trudniejszych elementów
i przygotować ciała do wysiłku.
Trenerzy podkreślają jednak, że
osoby, które charakteryzuje dobry stopień sprawności fizycznej, z większą łatwością nauczą
się większości elementów walki. Trzeba pamiętać o tym, że capoeira to nie tylko ruch, to także spryt, muzyka, śpiew i przede
wszystkim pozytywna energia.
Zanim członkowie Capoeiry
Łódź zaprezentowali swoje umiejętności, odbył się blisko godzinny trening, któremu przyglądało się kilkanaście osób, ale tylko
kilka zdecydowało się wziąć
w nim udział. Publiczność stanowili przede wszystkim rodzice
z dziećmi, ale była też młodzież.
– Fajnie ogląda się taki pokaz, nie
zamierzamy jednak przychodzić
na treningi, ponieważ to wymaga

Piotr Wolski

Kilkanaście osób przyglądało się pokazowi brazylijskiej sztuki walki capoeira, który 26 stycznia zorganizowano
w Centrum Rozwoju Osobistego przy ul. Łyszkowickiej 73 w Łowiczu. Do udziału w otwartym treningu zgłosiło
się tylko kilka osób. Trwają zapisy na treningi.

Capoeria to walka rytualna, która odbywa się w rytm muzyki granej
na instrumentach pochodzących z Brazylii.

czasu i zaangażowania – powiedziało nam trzech maturzystów
z II Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu, którzy przyglądali się wyczynom capoeristas (tak
w języku portugalskim określa
się wojownika walczącego w stylu capoeira).

Centrum Rozwoju Osobistego nadal prowadzi zapisy na treningi capoeiry. Jak dotychczas
zgłosiły się jednak tylko 3 osoby, czyli zbyt mało, żeby rozpocząć szkolenie. – Musimy mieć
przynajmniej 10 chętnych – wyjaśnia Tomasz Tomczyk. 
pw
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Łowicz | Konkurs przyrodniczy

W roli Kopciuszka wystąpiła Karolina Czajka, królewicza zagrał Łukasz
Czajka. Macochę, którą widać na drugim planie, zagrała Mariola Wojda.

Aneta marat

Aneta marat

Z dziobakiem
wyrusz po tablet

W przedstawieniu pojawiła się też postać Herolda. Zagrał go Marcin
Żak. W rolę strażnika wcielił się Krzysztof Ledzion.

Domaniewice | Rodzice wystawili bajkę dla dzieci

Kopciuszek oczarował publiczność

4 lutego w Gminnym Ośrodku Kultury rodzice i starsze rodzeństwo dzieci uczęszczających
do Przedszkola Niepublicznego
Sióstr Pasjonistek w Domaniewicach przedstawili bajkę pt. „Kopciuszek”. Sztuka w wykonaniu
dorosłych odniosła sukces. Młoda widownia żywiołowo reagowała, a po zakończeniu chętnie
fotografowała się z aktorami.
Pomysł wystawienia bajki wyszedł od sióstr, które prowadzą od
kilku lat przedszkole w Domaniewicach. To one, już po raz piąty, zaproponowały rodzicom taką
atrakcję, a kiedy ci wyrazili chęć,
dobrały bajkę i podzieliły role.
Później już najwięcej zależało od
rodziców. Przez 3 tygodnie spotykali się oni na próbach, przynajmniej dwa razy w tygodniu.

– Rano praca i obowiązki domowe, a wieczorem do GOK na próbę – opowiada z uśmiechem pani
Renata Mróz. Aktorzy wspominają bardzo miło próby, bo jak
mówią, dzięki temu mogli się lepiej nawzajem poznać. Przyznają, że w tygodniu każdy ma własne obowiązki, szybko odbiera
dziecko z przedszkola i pędzi do
domu, tymczasem teraz spędzali
ze sobą po kilka godzin dziennie.
– Na pewno się zintegrowaliśmy
i wiemy już, że możemy liczyć
na siebie – mówi jedna z mam.
Aktorzy zadbali o każdy
szczegół przedstawienia. Chwalono ich m.in. za stroje. Rodzice
sami wymyślali przebrania, szukali ich w sklepach z używaną
odzieżą, w łódzkiej wypożyczalni i własnych szafach. Ponadto

część strojów dostali od Radosława Taflińskiego i swoich innych
znajomych.
Kiedy zaś już opanowali swoje role i przygotowali scenografię,
zaprosili do GOK swoich najbliższych. Goście nie zawiedli, sala
widowiskowa ośrodka wypełniła
się po brzegi. Na widowni zasiadły nie tylko dzieci z przedszkola,
ale też ich rodziny, bracia, siostry,
kuzyni, kuzynki, a także babcie
i dziadkowie.
W rolę tytułowego Kopciuszka wcieliła się Karolina Czajka.
Bajki nie będziemy opowiadać,
bo jej treść każdy zna, powiemy
tylko, że dzieciom bardzo się podobało. – Jestem dumna z mamy
– powiedziała nam 10-letnia Natalia Mróz. Z występu swoich rodziców zadowolone były też inne

dzieci. – Mój syn był zachwycony. Przeżywał to już w domu –
mówi Katarzyna Bryk.
Rodzice przyznają, że przygotowywali swoje najmłodsze dzieci do oglądania bajki w domu.
– Mówiłam mojej najmłodszej
córce, że wcielę się w rolę macochy i żeby się nie przestraszyła
mamy – dodaje Mariola Wojda.
W rozmowie z nami rodzice
nie ukrywali też, że stresowali
się przed występem, ponieważ
zależało im, by jak najlepiej się
zaprezentować. Stresu tego nie
było jednak widać, żaden z aktorów nie zapomniał roli, a wiele
osób czuło się na scenie jak ryba
w wodzie. – Jak umiem tekst
i wiem, że go nie zapomnę, to
się nie stresuję – mówi pani Mariola. 
am

Uczniowie łowickich gimnazjów, a także szkół z Głowna
i Bolimowa mogą wziąć udział
w konkursie przyrodniczym
„Z dziobakiem naukowcem po
tablet”, organizowanym już po
raz 4. przez Pijarskie Liceum
Ogólnokształcące. Dziobak jest
ssakiem zamieszkującym Australię. Jest patronem wszystkich
edycji tego konkursu.
W tegorocznej edycji główną
nagrodą jest tablet. Konkurs składa się z 2 etapów. Zmagania konkursowe na poziomie szkolnym
odbędą się 1 marca, a polegają
one na rozwiązaniu testu zawierającego 20 zadań zamkniętych.
Trzej najlepsi uczestnicy z każdej

szkoły przejdą do dalszego etapu, który odbędzie się 15 marca.
Tego samego dnia zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu.
Etap międzyszkolny będzie
złożony z 3 testów z biologii,
chemii i fizyki, z których każdy
zawiera 10 zadań, a w II części
uczestnicy będą musieli rozwiązać zadania otarte, po jednym
z biologii, chemii i fizyki.
W skład komisji oceniającej testy
wejdą pracownicy naukowi Uniwersytetu Łódzkiego.
Zwycięzca konkursu otrzyma
tablet, a szkoła, której uczniowie
zdobędą łącznie najwięcej punktów w konkursie, otrzyma projektor multimedialny.
jr

Łyszkowice | Nagroda za konkurs

Wyjazd do Łodzi
za wystrój klasy
Na film „Hobbit, niezwykła
podróż” do kina Silver Screen
w Łodzi wyjechali 24 stycznia,
w nagrodę za wykonanie najlepszego świątecznego wystroju
klasy, uczniowie III B z Gimnazjum w Łyszkowicach.
Przed około 3-godzinnym seansem uczniowie spędzili czas
w Galerii Łódzkiej, gdzie po-

silili się w popularnej restauracji oraz zrobili drobne sprawunki. – Film okazał się strzałem
w dziesiątkę, ponieważ jest on
wspaniałym odzwierciedleniem
lektury szkolnej – powiedziała
nam Małgorzata Błońska. Wyjazd zorganizowała wychowawczyni klasy Magdalena Jasińska. 
mak
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Wiadomości ze świata
lokalnego sportu

Reportaż

parafia bednary

parafia bednary

znajdziesz na str. 34-40

Widoczna stara konstrukcja dachu, na której pozostały resztki drewnianego sklepienia kościoła.

Za pomocą dźwigu przeprowadzono demontaż fragmentów dachu kościoła nad nawą główną.

Bednary | Inwestycja za milion w bednarskiej parafii

Nowy dach ochroni mury

Jesienią ubiegłego roku zakończono wymianę dachu na kościele pw. Macieja Apostoła i św. Małgorzaty w Bednarach. Do inwestycji przygotowywano się
kilka lat. Ks. proboszcz Józef Paciorek powiedział nam, że to jak dotąd najpoważniejsza inwestycja związana z porządkowaniem sytuacji świątyni.
Jej przeprowadzenie, o czym jest przekonany, zabezpieczy ją na dziesięciolecia i uchroni od katastrofy budowlanej, która zaczynała jej zagrażać.
Tomasz
bartos
tomasz.bartos@lowiczanin.info

Pieniądze nie tylko od
parafian
Przygotowania do wymiany
dachu rozpoczęto już w 2010
roku, przyjęto program odnowy
miejscowości Bednary, rozpoczęto zbieranie funduszy. Miesz-
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Dach był w bardzo złym stanie, niemal cała jego konstrukcja, co widać na zdjęciach wykonanych przez proboszcza
w czasie remontu, niby trzymała się na swoim miejscu,
ale wystarczyło silniejsze dotknięcie, a deski stropu rozpadły się, jakby były nie
z drewna, ale z wysuszonego
mokrego piachu.
– Problem z dachem był taki,
że został w sposób nie właściwy zamontowany. Krokwie nie
opierały się na ścianach, ale były

w nie puszczone tak, że siła ciężkości nie działała tak jak powinna, do dołu, ale w znacznej części na boki, rozpychając ściany
na zewnątrz. Dlatego na murach
pojawiły się rysy i pęknięcia –
powiedział nam ks. Paciorek.
Proboszcz obawiał się, że konstrukcja nie wytrzyma i całość
w pewnym momencie może runąć. Najgorszy był okres zimowy, gdy dach był dodatkowo obciążony śniegiem.

parafia bednary

Transport gotowych elementów konstrukcji dachu za pomocą dźwigu.

Jeden z ważniejszych momentów prac: wprowadzanie w szalunek
betonu, który po zastygnięciu będzie pełnił funkcję wieńca.

kańcy opodatkowali się w tym
celu na kwotę 15 zł od rodziny.
– Zdecydowana większość podeszła do apelu o zbieranie pieniędzy z dużym zrozumieniem,
nie odczułem, aby ktoś miał
z tego powodu pretensje. Potem, gdy mieszkańcy oglądali
już zdemontowany dach, cieszyli się, że pozbyli się go znad głowy – opowiada proboszcz.

W marcu 2012 roku parafia
podpisała umowę na otrzymanie na remont pieniędzy z Unii
Europejskiej. Wcześniej przygotowała dokumentację i wniosek, który napisała wynajęta firma. Prace kosztowały w sumie
930 tys. zł. Dofinansowanie
z Unii wyniosło 75%. Resztę
parafia musiała wyłożyć samodzielnie. Pomocą służyła kuria

– Zdecydowana
większość podeszła
do apelu o zbieranie
pieniędzy z dużym
zrozumieniem.

diecezjalna w Łowiczu, która
udzieliła jej pożyczki na preferencyjnych warunkach, lepszych
niż kredyt bankowy. Dzięki
temu parafia zaoszczędziła sporo pieniędzy.
Trzeba było znaleźć
sposób – i znaleziono
Prace zostały podzielone na
dwa etapy: na dachu niższej

www.lowiczanin.info

części, pod którym znajduje się
prezbiterium, rozpoczęły się po
weekendzie majowym i zakończyły w lipcu. Drugi etap obejmujący dach nad nawą główną
objął miesiące sierpień, wrzesień i październik. W obu przypadkach firma Hantverkarpoolen Janusza Pońskiego, której
zlecono roboty działała podobnie: przed zdemontowaniem dachu, na zwieńczeniu murów dookoła świątyni zalano betonowy
wieniec. Po założeniu szalunków beton wpompowano do niego przez otwory wycięte w starym dachu.
Sam demontaż dachu był przeprowadzany również podobnie:
w czasie obu etapów firma cięła go na fragmenty i zdejmowała
większymi częściami przy użyciu dźwigu – aby zaraz po demontażu przystąpić do montowania na murach nowej konstrukcji
dachu. Ten dotarł pod kościół
w elementach i był tam skręcany.
Potem ponownie dźwig podniósł
gotowe do ustawienia na murach
części, które pracownicy firmy
przytwierdzili do wieńca i zmontowali w całość. Prace przebiegały bardzo sprawnie. – Jestem
pełen podziwu, bo logistycznie
firma wszystko wspaniale zaplanowała, właściwie w ciągu
dwóch dni nowa konstrukcja dachu już była na miejscu i można
było przystąpić do pokrycia go
miedzianą blachą i wykonania
stropu – opowiada ks. Paciorek

i podkreśla, że dzięki sprawności
firmy udało się uniknąć tego, czego najbardziej się obawiał: zawilgocenia murów w czasie deszczu.
Strop w kształcie łuku został
wykonany jak dawniej, w oparciu o półokrągłe profile konstrukcji dachu. Przybito na nim
łaty, ale pod nimi ułożono wełnę mineralną dla docieplenia kościoła, na łatach, jak wcześniej
położono tynk. Dodatkowo na
strychu przez całą jego długość
wykonano podest, po którym
można się poruszać.
Co ważne: wykonując wieńce
zabezpieczono konstrukcję wymontowując w niej haki, które
w razie gdyby mury rozchodziły
się na zewnątrz mogą, posłużyć
do ich spięcia.
Jednymi z najbardziej skomplikowanych prac były te związane z rekonstrukcją wieżyczki znajdującej się w miejscu,
w którym prezbiterium łączy się
z nawą główną. Wieża została
zdemontowana i przewieziona
do zakładu, gdzie na jej podstawie wykonano jej kopię.

Właściwie w ciągu
dwóch dni nowa
konstrukcja dachu już
była na miejscu.

Te bardzo interesujące rady
z poprzedniego numeru NŁ kontynuuje dziś na str. 19. Natomiast
w telewizji publicznej, w Programie 1, rozpoczęła się w miniony piątek emisja zrealizowanego przy pomocy NBP serialu
„Spokojnie, to tylko ekonomia!”.
Znani aktorzy: Tomasz Karolak,
Jolanta Fraszyńska i Wojciech
Pokora w scenkach z dnia codziennego tłumaczą w nim różnorodne procesy ekonomiczne.
„Spokojnie, to tylko ekonomia!”
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Strop świątyni był wykonany z desek, które po dotknięciu rozpadały
się w dłoni, były zbutwiałe i spróchniałe.

Teraz czas na remont
wnętrza
Wymiana dachu wiązała się
z całkowitym niemal demontażem wystroju kościoła, musiano
z niego zabrać wszystkie ołtarze, aby nie uległy zniszczeniu.
Rozmieszczono je w zabudowaniach gospodarczych parafii.
Msze odbywały się w kościele, ale wierni zamiast stropu
widzieli tylko filię ułożoną na
rusztowaniach.
W wyniku prac zniknęły z sufitu rozety namalowane w stylu
łowickim w 1978 roku, za czasów proboszcza ks. Józefa Misiaka. – Liczę, że w przyszłości
uda mi się wspólnie z wiernymi doprowadzić do remontu
wnętrza świątyni. Trzeba będzie najprawdopodobniej skuć
tynki, ale będę chciał pozostawić część polichromii z lat 70tych, zwłaszcza obrazy przedstawiające świętych. Wówczas
też przyjdzie czas aby namalować łowickie rozety na suficie
kościoła, zgodnie z oryginałem,
w tym celu została wykonana
bogata dokumentacja fotograficzna, aby wszystko było tak
jak dawniej. Bynajmniej nie
zrezygnuję z regionalnego wystroju kościoła – powiedział
nam proboszcz ks. Józef Paciorek. Na te prace proboszcz także będzie chciał pozyskać pieniądze z zewnątrz.
Dla proboszcza ks. Paciorka
praca w parafii w Bednarach,

Widok z nawy głównej kościoła na nową konstrukcje nośną dachu,
przed wykonaniem pokrycia.

Bynajmniej
nie zrezygnuję
z regionalnego
wystroju kościoła.
którą objął w 2003 roku od początku związana była z troską
o kościół. W 2003 roku wspólnie z wiernymi doprowadził
do remontu wieży, wymieniono wówczas więźbę dachową
i miedziane pokrycie. Na wieży
przywrócono odnowiony krzyż,
który przed wielu laty został
z niej zdemontowany ze względu na korozję. Wyremontowano także elewację, wykonując
nowe tynki. Także w tym roku
zakupiono nowy ołtarz i wyremontowano organy. W 2008
roku wykonano promiennikowe
ogrzewanie i pomalowano dach
kościoła. W 2009 roku wykonano remont zewnętrznej elewacji
pozostałej części kościoła, wykonując nowe tynki i osuszając
ściany. – Zawsze jest coś do roboty, nawet w czasie naszych
ostatnich prac na dachu okazało
się, że trzeba wykonać nową instalację elektryczną, czego nie
planowaliśmy. Myślę, że jeszcze kilka lat, a uda się doprowadzić świątynię do stanu jak należy – mówi proboszcz. 

Aspirant Fortuna w NŁ,
znane gwiazdy w TVP
to dwadzieścia odcinków wiedzy o finansach w pigułce. Kolejne odcinki emitowane są
o 20.20. w telewizyjnej Jedynce.
Zapoznanie się z różnorodnymi zagadnieniami dotyczącymi
finansów może być przydatne
przy rozwiązywaniu Wielkiego Testu z Wiedzy Ekonomicznej, który odbędzie się 25 lutego
o godz. 20.20 w TVP1. Tradycyjnie, tak jak w poprzednich
testach, w studiu rywalizować
będą ze sobą znani politycy, artyści, sportowcy i dziennikarze
walcząc o nagrodę pieniężną,
którą przekażą na szczytny cel.
Wśród gwiazd zobaczymy m.in.:
Tomasza Karolaka, Joannę Fraszyńską, Wojciecha Pokorę, Weronikę Rosati, Edytę Herbuś.
Natomiast osoby, które ukończyły 18 lat i chciałyby wziąć
udział w teście i wygrać 20 tys.

21

Stara wieżyczka ustawiona na łączniku prezbiterium i nawy głównej,
po demontażu z dachu właściwie się rozpadła ze starości.

Pieniądze | Tego warto się uczyć

Narodowy Bank Polski
rozpoczął m.in. i na naszych
łamach kolejną kampanię
edukacyjną w dziedzinie
ekonomii: aspirant Fortuna
uczy, jak prawidłowo
planować swoje wydatki
w perspektywie całego życia.

7 lutego 2013

złotych Jedynka zaprasza 25 lutego 2012 r. do Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej
w Łodzi, ul. Rewolucji 1905 r. nr
52. Rejestracja uczestników rozpocznie się o godz. 11.00. Zaproszeni do studia goście oraz
widzowie będą odpowiadać na
pytania dotyczące ekonomii.
M.in.: czy można zostać milionerem powierzając oszczędności
parabankom, które obiecują wysokie oprocentowanie? Jak racjonalnie planować domowe wydatki, aby nie zbankrutować?
Do udziału TVP1 zaprasza też
internautów, którzy będą mogli
rozwiązywać test na www.interia.pl oraz na urządzeniach mobilnych. Dla internautów przewidziane są oddzielne nagrody.
Informacje na stronie: www.
wielkitestwiedzyekonomicznej.
tvp.pl 

To oni grają w filmie o pieniądzach.
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Pracownicy firmy Hantverkarpoolen z Kocierzewa Południowego
w czasie demontowania starego poszycia dachu.
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Co ciekawego w ferie
Łowicz i okolice | Przed dziećmi 2 tygodnie wolnego. Nudzić się nie muszą.

Jakie atrakcje w ferie
Jutro ostatni dzień szkoły, potem ponad 2 tygodnie wolnego. Niektóre dzieci wyjadą
z rodzicami w góry, ktoś odwiedzi rodzinę – ale większość zostanie na miejscu.
Oto wykaz imprez, które proponują dla nich szkoły i domy kultury w naszej okolicy.
Miasto Łowicz
70 dzieci z Łowicza skorzysta w czasie ferii z dwutygodniowych półkolonii, które od 11 do 22 lutego odbędą
się równolegle w dwóch placówkach: Szkole Podstawowej nr 4 oraz w Zespole Szkół
przy ul. Grunwaldzkiej. Miasto przeznaczy ta ten cel około
20 tys. zł z Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz przeciwdziałania narkomanii.
W każdej szkole w półkoloniach weźmie udział 35 dzieci,
podzielonych na dwie grupy,
ponieważ w przypadku dzieci do 10 lat grupa może mieć
maksymalnie 15 osób, zaś dla
dzieci starszych niż 10 lat może
być nie większa niż 20 osób.
Dzieci będą miały zapewnioną
opiekę i zajęcia na miejscu od
godz. 8.30 do 14.00, dostaną
śniadanie i obiad z 2 dań.
Czeka ich też kilka ciekawych wycieczek. Dzieci z półkolonii w „Czwórce” pojadą na
basen do Sochaczewa oraz do
Łodzi do kina oraz Arena Laser Game. Jeśli pogoda dopisze, przewidziane są też wyjścia na lodowisko na boisku
Orlik przy ul. Bolimowskiej.
REKLAMA

Dzieci z „Trójki” wybiorą się
do łowickiego muzeum na lekcję
muzealną oraz do Bolimowa na
warsztaty garncarskie u rodziny
Konopczyńskich. W programie
ferii jest też wyjazd do Aquaparku w Kutnie oraz do kina w Łodzi. – Co roku staramy się, aby te
półkolonie były atrakcyjne, aby
dzieci nie nudziły się i dotychczas nam się to udawało – mówi
Elżbieta
Szachogłuchowicz
z Wydziału Spraw Społecznych
Urzędu Miejskiego w Łowiczu.
– Mam nadzieję, że w tym roku
będzie podobnie.
Biblioteka Miejska im. A.K.
Cebrowskiego w Łowiczu. 12
lutego i 20 w godzinach 11.-13.
odbędą się zajęcia plastyczne
„Coś z niczego” z wykorzystaniem surowców wtórnych. Na
13 i 19 lutego na godzinę 11.
zaplanowano warsztaty z rękodzieła ludowego „Skarby naszego regionu”. Czwartki, 14
lutego i 21 lutego to kiermasze
pomysłów, a więc dni zabaw
z dziećmi w zagadki, gry edukacyjne, quizy i krzyżówki. Zaplanowano na to dwie godziny
(11.-13.). W piątki 15 i 22 lutego (godz. 11.-13.) odbędą się
zajęcia prowadzone przez studentkę III roku ASP w w Warszawie Karolinę Zimną. Zajęcia

zatytułowane są „Mała szkoła
grafiki”.
Na wszystkie zajęcia trzeba się wcześniej zapisać. Uczynić to można do 8 lutego.
Zgodnie z regulaminem w w zajęciach mogą uczestniczyć dzieci
w wieku szkolnym. Materiały
plastyczne zapewnia biblioteka.
Łowicki Ośrodek Kultury. W ŁOK przez dwa tygodnie
będzie odbywał się Mały Och!
Film Festiwal. Podczas niego
wyświetlane będą różne bajki
i filmy dla najmłodszych. Zaplanowano też warsztaty i inne zajęcia. W planach jest także wycieczka do Łodzi. Szczegółowy
program tych propozycji zamieściliśmy już w poprzednim
wydaniu NŁ. Wejściówki na te
zajęcia rozeszły się w ciągu godziny pierwszego dnia, kiedy bilety można było odbierać.
ŁOK przygotował jednak
jeszcze propozycję Małego Och!
Film Festiwalu Extra. 13 lutego o godz. 12.30 zostanie wyświetlony film „Walle”, 14 lutego o 12.30 „Dzwonnik z Notre
Dame”, 19 lutego o 12.30 „Piękna i Bestia”. Na 20 lutego na
godz. 10. zaplanowano film niespodziankę, a na 22 lutego „Tulisie. Przygoda w słonecznej krainie”.

Wejściówki na dodatkowe seanse można było odbierać od 4
lutego w kasie Kina Fenix. Zostały one rozdane w ciągu 2 dni.
Gmina Bolimów
Gminny Ośrodek Kultury
w Bolimowie. W poniedziałek
11 lutego GOK zaprasza uczniów
na wyjazd na lodowisko do
Skierniewic. Wyjazd sprzed budynku GOK o godz. 9. Wszyscy
chętni muszą się wcześniej zapisać na wycieczkę. Osoby, które
nie mają łyżew, muszą zapłacić 5
zł za ich wypożyczenie.
Ci, którzy pozostaną w Bolimowie, mogą przyjść do GOK,
bo tam też przewidziano różne
zajęcia. Od godz. 10. do 11. odbędzie się akcja „Pięknie czytamy dla najmłodszych”, o 12.
rozpoczną się zajęcia plastyczne,
podczas których dzieci przygotują maski na bal karnawałowy (odbędzie się on następnego dnia).
O 14. dzieci i młodzież będą mogli wziąć udział w zabawie kalambury, a 15. pograć w gry
planszowe (warcaby, szachy,
scrabble). O 17. ruszy 2-godzinny
maraton filmowy. Podczas niego, jak też i innych tego typu spotkań, zostaną wyświetlone filmy
i bajki, dobierane w zależności od
wieku widzów.

We wtorek 12 lutego w Domu
Ludowym w Bolimowie odbędzie się tradycyjny już bal przebierańców. Rozpocznie się on
o godz. 17. i potrwa do północy.
W czasie jego trwania zostanie
rozstrzygnięty konkurs na najlepszy strój, zarówno dla dzieci,
jak też i dorosłych.
Na środę 13 lutego na godz.
9. GOK zaplanował ponownie
wyjazd na lodowisko do Skierniewic. W tym dniu chętne dzieci pojadą też do kina do Skierniewic. Koszt wyjazdu to 12 zł.
O godz. 14. w GOK odbędą się
zajęcia plastyczne podczas których dzieci będą tworzyły prace pod hasłem „Moje kolorowe
ferie”. 3 godziny później chętni
będą mogli wziąć udział w zajęciach Fun English. Będzie to nauka języka angielskiego dla najmłodszych online. O 18. znów
wystartuje maraton filmowy,
a od 19. będzie można pograć
w gry planszowe.
W czwartek 14 lutego w bibliotece zorganizowane zostanie „Spotkanie z książką”,
a więc czytanie bajek. O 14. kapelmistrz Mieczysław Witkowski poprowadzi warsztaty pt.
„Poznajemy instrumenty dęte”.
Od 15. do 18. ruszy „Walentynkowa Skrzynka w GOK”. Dzieci i młodzież będą najpierw robiły dużą przestrzenna skrzynię,
a później karty walentynkowe,
które wrzucą do pudełka. Przygotowany będzie też dla nich
słodki poczęstunek. Od 18. bę-

dzie można w GOK zagrać
w gry planszowe.
W piątek kolejny wyjazd
na lodowisko oraz do kina do
Skierniewic (godziny takie jak
poprzednio). O godz. 14. warsztaty wykonywania biżuterii dla
dzieci i młodzieży, o 17. Fun
English dla najmłodszych (nauka języka angielskiego online),
a o 18. gry planszowe.
W kolejnym tygodniu program będzie wyglądał podobnie, nikt nie powinien się nudzić.
W poniedziałek 18 lutego chętni znów będą mieli okazję pojechać na lodowisko do Skierniewic. O godz. 11. odbędzie się
w GOK czytanie czasopisma
„Świerszczyk” i rozwiązywanie rebusów. O 12. zaś policjant
asp. sztab. Dariusz Miśta opowie
dzieciom o tym, jak bezpiecznie
powinno się spędzać ferie.
Poniedziałek to też dzień kulinarny w GOK. Chętni pod
okiem pracowników GOK będą
uczyli się przygotowywać desery. W tym dniu o 17. odbędą
się także warsztaty komputerowe „Dzień Bezpiecznego Internetu”, a o 18. ruszy maraton filmowy.
We wtorek 19 lutego o godz.
10. odbędzie się „Spotkanie
z książką”. Podczas niego będą
czytane bajki o zwierzętach.
O 13. zorganizowana zostanie
akcja edukacyjna „Cztery łapy”.
Będzie to rozmowa o psach i kotach z wolontariuszami ze skierniewickiego schroniska.
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Gmina Chąśno
– uboga oferta feryjna
W Szkole Podstawowej
w Mastkach oraz w Zespole
Szkół w Błędowie na tę chwilę jeszcze nie ma przygotowanej
konkretnej oferty na ferie. – ProREKLAMA

wadzone są rozmowy z gronem
na temat oferty w czasie ferii.
Oczywiście dzieci i młodzież
będzie mogła korzystać przez
całe ferie ze szkolnej sali gimnastycznej – dowiedzieliśmy się
w SP Mastki. Szczegółowe ustalenia zapadną w obydwóch placówkach na posiedzeniach rad
pedagogicznych w czwartek.
Gminna Biblioteka Publiczna w Chąśnie nie organizuje
specjalnych zajęć, ale zaprasza
do korzystania ze stałej oferty. – Zapraszamy wszystkich po
książki do biblioteki, do czytelni
oraz do kawiarenki internetowej,
gdzie też można miło spędzić
czas – powiedziała nam szefowa
GBP Renata Stanisławska.
Gmina Domaniewice
12 lutego o godz. 14. w Gminnym Ośrodku Kultury w Domaniewicach artyści ze Studia Art-re wystawią bajkę „Kot
w butach”. Wstęp na bajkę jest
bezpłatny.
Ponadto w czasie ferii, według
stałego porządku, będą odbywały się zajęcia i będzie działała biblioteka.
Gmina Kiernozia
Gminny Ośrodek Kultury w Kiernozi. W poniedziałek
11 lutego od godz. 10 rozpocznie się turniej tenisa stołowego. We wtorek 12 lutego oraz
19 lutego w godz. 12-14 odbędą się warsztaty ceramiczne.
W środę 13 oraz 20 lutego dzieci i młodzież będą mogły uczestniczyć w warsztatach wokalnych
w godz. 13-15, a od godz. 15.30
do 19. w warsztatach breakdance. Zajęcia wokalne odbędą się
także w czwartek 14 lutego oraz
w piątek 22 lutego w godz. 1315. W czwartek 14 i 21 lutego
w godz. 11-13, w poniedziałek
18 lutego w godz. 12-14 oraz
w piątek 22 lutego w godz. 1113 odbędą się warsztaty modelarstwa artystycznego. W piątek
15 lutego od godz. 10. uczniowie będą mogli wziąć udział w
dwóch turniejach: warcabowym
i darts. Zajęcia świetlicowe odbędą się w poniedziałek 18 lute-
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Rzut okiem | Dzieci pomagają zwierzętom

Dzieci i wychowawcy z Punktu
Przedszkolnego przy sali
Bajkoland w Łowiczu przekazali
30 stycznia około 100 kg karmy
dla zwierząt na rzecz łowickiego
schroniska. Karmę zbierali przez
2 tygodnie. Sa zadowoleni
z wyników akcji, ponieważ do
przedszkola uczęszcza tylko
25 dzieci i to od ich rodziców
pochodziła karma. Pokarm
dla zwierząt odebrał od dzieci
koordynator ds. schroniska Leszek
Szychowski. am

Aneta Marat

Od 16. do 18 przeprowadzone
zostaną kolejne warsztaty wykonywania biżuterii. Po ich zakończeniu zaplanowano maraton
filmowy, a następnie gry planszowe.
W środę od 11. GOK zabierze chętnych do państwa Konopczyńskich, gdzie odbędą się
warsztaty ceramiczne połączone
z ogniskiem i pieczeniem kiełbasek. Na spotkanie również trzeba
się wcześniej zapisać. Koszt od
osoby to 7 zł. Osoby, które nie
pojadą na warsztaty, będą mogły
uczyć się języka angielskiego
online i oglądać filmy w GOK.
Od 14. do 17. będą prowadzone warsztaty techniki wykonywania palm wielkanocnych. Poprowadzi je Barbara Mycka. Od
18. będzie można grać w gry
planszowe.
W czwartek 21 lutego o
godz. 10. będzie wspólne czytanie czasopisma „Świerszczyk”
i rozwiązywanie rebusów. Na
godz. 11. przewidziano zajęcia
Fun English dla najmłodszych,
a na 14. warsztaty wykonywania biżuterii. O 16. rozpoczną się warsztaty komputerowe,
a o 17. ponownie Fun English
dla najmłodszych. Na zakończenie dnia, od godz. 18. gry planszowe.
W piątek, 22 lutego chętni pojadą do kina i na lodowisko do
Skierniewic. O 15. rozpocznie
się nauka robienia kwiatów bibułkowych. O 17. znów Fun English dla najmłodszych, o a 18.
gry planszowe.
Dla wszystkich dostępna będzie również sala komputerowa.
W poniedziałki, wtorki i piątki
czynna będzie w godz. 12.-20.,
a w środy i czwartki w godz. 10.20. Więcej informacji na temat
wyjazdów można uzyskać osobiście w GOK lub pod tel. 46
838-03-43.



go w godz. 14-17, a w czwartek
21 lutego od godz. 13 do 17.
W tym roku warsztaty modelarstwa artystycznego po raz
pierwszy poprowadzi Robert
Wyczyński z Łowicza, który
jest wychowawcą w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii
w Kiernozi. Wspólnie z młodzieżą wykonają prace techniką papier mâché polegającą na
formowaniu różnych przedmiotów m. in. mis, wazonów z masy
z rozdrobnionego i rozmiękczonego w wodzie papieru z dodatkiem kleju, gipsu i barwników.
Układa się ją na wcześniej przygotowaną formę i pozostawia do
wyschnięcia.
Warsztaty ceramiczne tak jak
w ubiegłym roku poprowadzi
absolwentka Akademii Sztuk
Plastycznych w Łodzi Magdalena Surmacz. Jej ubiegłoroczne
zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem. Warsztaty break-

dance odbywają się przez cały
rok szkolny. W czasie ferii będą
mogły wziąć w nich udział także
osoby spoza grupy prowadzonej
przez instruktora tańca Kamila
Korzewskiego z Łowicza.
Warsztaty wokalne tak jak
w 2011 r., poprowadzi Marta
Czerwińska z Łowicza. Te zajęcia będą prowadzone także po
zakończeniu ferii zimowych, aż
do końca czerwca. Uczestnicy
warsztatów wokalnych wystąpią przed szeroką publicznością
podczas tegorocznej imprezy
plenerowej w czasie nocy świętojańskiej w Kiernozi.
Ferie w kiernozkich szkołach. Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum w Kiernozi
przez 2 tygodnie ferii będą mogli korzystać z zajęć sportowych.
W dni robocze od godz. 9-12
prowadzić je będą dla podstawówki Renata Bębenista i Anna
Różycka, a w godz. 12-15 dla

gimnazjalistów Beata Łąpieś
i Błażej Banachowicz.
Gmina Kocierzew
Południowy
W niedzielę, 24 lutego w sali
gimnastycznej Zespołu Szkół
Publicznych w Kocierzewie
Południowym odbędzie się
VII Turniej Tenisa Stołowego
o Puchar Wójta, Organizatorzy spodziewają się, że weźmie
w nim udział około 100 uczestników.
Turniej adresowany jest do
mieszkańców gminy Kocierzew
Płd. Rozgrywany będzie w 3 kategoriach: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjaliści oraz
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i starsi. W każdej kategorii przewidziano puchary
i nagrody rzeczowe dla osób,
które zajmą pierwsze 3 miejsca. Wszyscy uczestnicy turnieju będą mogli posilić się gro-

chówką ugotowaną w szkolnej
kuchni.
– Przychodzą nieraz całe rodziny, ale da się zauważyć, że ojcowie chętniej grają niż mamy –
mówi Bogusław Samek z Urzędu
Gminy, który przyjmuje już zapisy chętnych. Jak zapowiada,
turniej odbywać się będzie przy
5 stołach, a sędziować w nim
będą nauczyciele w.-f. oraz sami
uczestnicy. Początek rywalizacji
o godz. 9.00, spodziewany koniec
koło godz. 14-15.
Biblioteka Publiczna w Kocierzewie zaprasza w czasie
ferii dzieci i młodzież w godz.
8-16. Udostępnione będą gry
planszowe, piłkarzyki oraz stół
do tenisa stołowego.
W Szkole Podstawowej
w Gągolinie Płd. przez pierwsze 3 dni ferii (11-13 lutego)
w godz. 9-11 odbywać się będą
pod nazwą Ferie z książką, zajęcia zachęcające do czytania.  →
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Gmina Łowicz
Szkoły w gminie Łowicz.
Zajęcia z twórczyniami ludowymi zostaną przeprowadzone
w szkole w Jamnie, Wygodzie
i Niedźwiadzie w pierwszym
i drugim tygodniu ferii codziennie w godz 9-14 Prowadzić je
będą głównie mamy uczniów,
które są jednocześnie twórczyniami ludowymi. W czasie ferii w poszczególnych placówkach odbędą się także dyskoteki
z okazji walentynek w Wygodzie, w Jamnie i w Niedźwiadzie. Z kolei uczniowie szkoły
w Jamnie 15 lutego o godz. 9
rano pojadą do Dąbkowic Dolnych, gdzie wspólnie z uczniami
miejscowej podstawówki rozegrają zawody sportowe.
Uczniowie gimnazjum w Popowie tylko pierwszego dnia ferii
udadzą się z wycieczką do Aquaparku w Kutnie. Pozostałe dni
od 12 do 15 i od 18 do 22 lutego
w godz. 9-14 będą mogli uczestniczyć w zajęciach sportowych
w szkolnej sali gimnastycznej.
Ferie w bibliotece w Bocheniu. Zajęcia dla dzieci
i młodzieży odbywać się będą
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bocheniu przez 2 tygodnie
ferii od poniedziałku do piątku
w godz. 10-14.
W programie feryjnym m.in.:
zajęcia komputerowe, tenis stołowy, gry planszowe, zajęcia plastyczne, konkursy, rebusy, zgadywanki, kalambury i karaoke.

11. – próba zespołu ludowego,
o 14.30 – nauka tańca breakdance, o 16. – zajęcia plastyczne związane z przygotowaniem
prac na konkurs pod hasłem
„Straż Pożarna w Łyszkowicach”. O godz. 18. chętni będą
mogli skorzystać z kolejnej lekcji tańca breakdance.
W piątek, 15 lutego o godz.
15. będzie wyświetlona z rzutnika kolejna bajka dla dzieci,
o godz. 18.30 rozpoczną się zajęcia aerobiku, a o godz. 20. wyświetlony zostanie film dla młodzieży i dorosłych. Jaki film?
W ośrodku oczekują na sugestie
widzów.
W drugim tygodniu ferii zimowych zajęcia będą następujące. W poniedziałek, 18 lutego
o godz. 11. otwarta próba zespołu ludowego „Księżacy”,
a o godz. 18. otwarty trening taekwondo. We wtorek, 19 lutego
o godz. 11. do Łyszkowic przyjedzie teatr dla dzieci Art-Re
z Krakowa z przedstawieniem
„Przygody Rybki”, o godz. 18.
odbędzie się próba orkiestry dętej.
W środę, 20 lutego o godz.
16. wyświetlona zostanie bajka
dla dzieci, a o 18. odbędzie się
trening taekwondo. W czwartek
o godz. 11. planowany jest wyjazd na basen do Brzezin, a o 16.
wspólne spotkanie kółka teatralnego i plastycznego. W piątek,
22 lutego o godz. 18. – aerobik,
a o godz. 20. rozpocznie się dyskoteka dla młodzieży podsumowująca dwutygodniowe ferie.
W soboty i niedziele GOK
również jest otwarty i podobnie
jak każdego dnia można korzystać z sali komputerowej, stołów
do ping-ponga, bilarda itp.
Zespół szkół w Łyszkowicach. Szereg atrakcji przygotowały dla swoich uczniów na
ferie Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Łyszkowicach. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od
9 do 12. Są tematycznie związane z przedmiotami, których
nauczyciel ma akurat dyżur
w szkole. Są to więc np. gry i zabawy po angielsku, zajęcia przygotowujące do konkursu matematycznego Kangur, nauka
piosenek, zajęcia sportowe na
sali gimnastycznej, komputerowe, plastyczne, przygotowujące
gimnazjalistów do egzaminów,
warsztaty ceramiczne itp. Ponadto w środę, 13 lutego dzieciom z klas I – III szkoła zaproponuje wyjazd do kina.

Gmina Łyszkowice
Gminny Ośrodek Kultury
w Łyszkowicach. W poniedziałek, 11 lutego o godz. 13.
GOK Łyszkowice zaprasza na
filmową bajkę dla dzieci. Jaki to
będzie film – jeszcze nie zostało ustalone. Tego samego dnia
o godz. 18. zaplanowany jest
otwarty trening taekwondo.
We wtorek, 12 lutego
o godz. 11. odbędzie się otwarta próba zespołu ludowego Księżacy, a o godz. 14. – pokaz ratowniczo-gaśniczy dla dzieci w
wykonaniu strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Łyszkowicach. Zaplanowana jest na
placu przy ośrodku inscenizacja
pożaru, wyjazd na sygnale z remizy oraz pokaz samochodów
i sprzętu wykorzystywanego
przez strażaków. O godz. 17. odbędzie się natomiast próba strażackiej orkiestry dętej.
W środę, 13 lutego o godz.
16. będzie wyświetlona bajka
dla dzieci pt. „Auta 2”, a o godz.
18. – kolejny trening taekwondo.
W czwartek, 14 lutego o godz.

Gmina Nieborów
Gminna Biblioteka Publiczna w Nieborowie – 12 lutego
w godz. 8.-15. – wyjazd do Centrum Nauki Experymentarium
w łódzkiej Manufakturze – cena
30 zł; 13 lutego w godz. 10.14. – turniej w scrabble, zajęcia
plastyczne; 15 lutego w godz.
17.-22. – wyjazd do Filharmoni
Łódzkiej na koncert oratoryjny
„Dźwięki uskrzydlone” – cena
45 zł; 19 lutego w godz. 10.-14.
– turniej w scrabble, zajęcia plastyczne; 20 lutego w godz. 13.15. – wizyta w Gospodarstwie
Agroturystycznym Stajnia u Kowala w Nieborowie, w czasie
którego przewidziano ognisko
z kiełbaskami oraz kulig po
Puszczy Bolimowskiej – cena
20 zł.
Filia GBP w Bełchowie –
11 lutego o godz. 12. – ognisko integracyjne, konkurs rzeźby śniegowej, zabawy na śniegu,
konkurs plastyczny „Sporty zimowe”; 13 lutego – zajęcie plastyczne w czasie których dzieci
i młodzież będą wykonywać

Zajęcia są pomysłem szkoły na połączenia udziału w akcji
Cała Polska czyta dzieciom oraz
obchodów Roku Juliana Tuwima w województwie łódzkim.
Szkoła w Łąguszewie
otwarta będzie od 11 do 13 lutego w godz. 9-12. W tym czasie udostępniona będzie pracownia komputerowa oraz sala
gimnastyczna. Od 8 do 10 lutego
w placówce trwać będzie biwak
skautów z Federacji Skautingu Europejskiego. Będą w nim
brać udział chłopcy ze szkoły
w Łaguszewie, ale też z Warszawy, Skierniewic i Żychlina.
Harcerski biwak odbędzie
się też 21 i 22 lutego w Zespole Szkół w Kocierzewie Płd.
Wezmą w nim udział harcerze z drużyn ZHP z Kocierzewa
i Nieborowa, którzy obchodzić
będą Dzień Myśli Braterskiej.
Dla
wszystkich
innych
uczniów szkoła otwarta będzie
w pierwszym tygodniu ferii czyli
11-15 lutego w godz. 9-12.

kartki z życzeniami „Walentynki dla chłopaka i dziewczynki”;
14 lutego o godz. 12. – konkurs
plastyczny „Walentynkowe miasteczko” oraz zajęcia kulinarne
„Lodowy deser”; 18 lutego wyjazd do Warszawy do kina Cinema City na film Ralph demolka 3D – cena 40 zł; 19 lutego
o godz. 11. – turniej scrabble
i zajęcia plastyczne; 21 lutego
o godz. 12. – zajęcia kulinarne
„Pyszne desery”.
Filia GBP w Bobrownikach
– 12 lutego – gry planszowe; 13
lutego – turniej scrabble i zajęcia plastyczne; 14 lutego – zajęcia plastyczne Kartka Walentynowa; 15 lutego – Podziwiamy
zimowe krajobrazy – spacer
po okolicy; 19 lutego – turniej
scrabble i zajęcia plastyczne; 20
lutego – czytanie wierszy Juliana Tuwima i ich ilustrowanie; 21 lutego – Łamanie główki – rozwiązywanie krzyżówek;
22 lutego – zajęcia plastyczne
pod tytułem „Zimowe krajobrazy”. Zajęcia będą odbywać się
w czasie godzin otwarcia biblioteki, szczegóły na miejscu.
Filia GBP w Kompinie – 11
lutego – gry i zabawy, kalambury literackie; 14 lutego – spotkanie z rzeźbiarką Małgorzatą Kosińską połączone z warsztatami
rzeźbiarskimi; 19 lutego – zajęcia plastyczne; 21 lutego – turniej gier stolikowych. Zajęcia
będą odbywać się w czasie godzin otwarcia biblioteki, szczegóły na miejscu.
Filia GBP w Arkadii – 11 lutego – gry planszowe; 13 lutego – zajęcia plastyczne; 14 lutego – gry i zabawy ruchowe; 15
lutego – znajdź czas na książkę.
Czytanie w Bibliotece; 19 lutego – rozwiązywanie krzyżówek
i rebusów; 21 lutego – gry planszowe; 22 lutego – zajęcia plastyczne. Zajęcia będą odbywać
się w czasie godzin otwarcia biblioteki, szczegóły na miejscu.
GOK w Bełchowie – 12 lutego, godz. 12.00 – gry i zabawy
integracyjne oraz zabawa karnawałowa z konkursem na najciekawszy strój i konkursem karaoke;
13 lutego, godz. 12. – warsztaty z savoir vivre, czyli zasady,
które są wyznacznikami kultury
osobistej człowieka, zajęcia kulinarne pt. „I Ty zostań mistrzem
Kuchni”, gry i zabawy na świeżym powietrzu;
14 lutego godz. 12. Pokaz strażacki dla dzieci, warsztaty dla
dzieci pt. „Efektywna komunikacja”;
15 lutego godz. 13. – wycieczka do Filii GOK w Bobrownikach, podczas wizyty warsztaty
rzeźbiarskie;
18 lutego, godz. 12. – zajęcia
plastyczne, wykonywanie plakatu pt. „MÓJ TALENT”, warsztaty tematyczne „Kultura Chin”;
19 lutego godz. 12. – warsztaty z savoir vivre – zasady, które
są wyznacznikami kultury osobistej człowieka część 2, zajęcia
kulinarne „Tajniki kuchni włoskiej”;
20 lutego – bezpłatny wyjazd
na basen do Żyrardowa (liczba
miejsc ograniczona);
21 lutego godz. 12. konkursy,
zabawy integracyjne, karaoke,
kalambury;
22 lutego – bezpłatny wyjazd
do Ambasady Chińskiej w Warszawie (liczba miejsc ograniczona), integracyjny turniej tenisa
stołowego „Seniorzy – juniorzy”;
Szczegóły, w tym dokładne godziny zajęć, można uzyskać w siedzibie GOK lub pod
numerem tel. 607-435-615,

ewentualnie pisząc na e-mail:
gokbelchow@o2.pl. Organizatorzy zastrzegają możliwość
zmian.
Filia GOK w Bobrownikach
– 12 lutego w godz. 16.-20. – zabawa choinkowa dla dzieci; 13
lutego godz. 15. – zajęcia plastyczne, tematem będą zwyczaje odpustowe w tym korowód
z misiem; 14 lutego godz.
15. – zajęcia plastyczne, kontynuowanie tematu z dnia
wcześniejszego, zabawa walentynkowa dla dzieci; 15 lutego godz. 13. – zajęcia rzeźbiarskie z udziałem dzieci
z Bełchowa; 16 lutego godz. 13
– zajęcia bibułkarskie, gry i zabawy na sali, m. in. w pomidora czy głuchy telefon; 19 lutego godz. 14 – pokaz udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej w wykonaniu strażaków
z OSP w Bobrownikach; 20 lutego – wyjazd na basen w Żyrardowie; 21 lutego godz. 15. – zajęcia bibułkarskie i plastyczne;
22 lutego godz. 15. – gry i zabawy, jeśli dopisze zimowa aura
odbędą się one na śniegu; 23 lutego godz. 15. – wspólna zabawa z okazji zakończenia wakacji.
Oprócz tego codziennie
w godzinach funkcjonowania
ośrodka działać będzie kawiarenka internetowa. Będzie ona
jednak nieczynna w czasie planowanych zajęć. Chętni będą
mogli zagrać też w tenisa stołowego.
Gminny Ośrodek Kultury w Nieborowie – 20 lutego
– wyjazd na pływalnię Aqua
w Żyrardowie – wizyta na basenie i w McDonald's; 21 lutego, godz. 12. – warsztaty teatralne dla dzieci z Teatrem
z Łodzi i spektakl dla dzieci; 14 i 21 lutego, godz. 15. –
nauka wykonywania kwiatów
z bibuły i wycinanek; 13, 16,
20 i 23 lutego o godz. 15.00
– zajęcia plastyczne dla dzieci (różne techniki plastyczne:
rzeźba, rysunek, malarstwo);
13 i 19 lutego godz. 18. – spotkania z piosenką – warsztaty wokalne „Studio Piosenki”,
REKLAMA

prowadzi Karina Sędkowska-Staszewska; 22 lutego godz.
13. – wizyta w pracowni majoliki w Nieborowie i warsztaty
ceramiczne w GOK w Nieborowie.
W programie są też warsztaty kulinarne połączone z carvingiem czyli sztuką dekoracji potraw. Zapisy i informacja
o zajęciach w GOK Nieborów
tel. (46) 838-56-15
Muzeum w Nieborowie
– 9 lutego, o godz. 11. – oprowadzanie po pałacu, w ramach
lekcji muzealnej „Z wizytą
u Książąt Radziwiłłów”; 10 lutego o godz. 11. – warsztaty plastyczne, opowieść o technikach
pozłotniczych pt. „Gorączka
złota”.
16 lutego o godz. 11. – warsztaty plastyczne „Uroda portretu”; 17 lutego o godz. 11. – spotkanie ze Sławomirem Wronką,
odtwórcą filmowej roli Adasia
Niezgódki w ramach zajęć pt.
Akademia Pana Kleksa; 23 lutego o godz. 11. – pokaz najcenniejszych ksiąg ze zbiorów
muzealnych, w czasie zajęć
uczestnicy poznają co to starodruk, drzeworyt, oprawa czy
exlibris; 24 lutego o godz. 11. –
Zwiedzanie nieborowskiej manufaktury połączone z warsztatami plastycznymi, uczestnicy
zapoznają się z tajnikami wyrabianej tam majoliki. Koszt zajęć to 10 zł od osoby, natomiast
warsztatów plastycznych 12 zł,
na wszystkie zajęcia obowiązuje wcześniejsza rezerwacja. Zainteresowani mogą się kontaktować muzeum pisząc e-mail:
dzial.sztuki@nieborow.art.pl
lub dzwoniąc pod numer tel. 46
838 56 35 wew. 15.
Gmina Zduny
Biblioteka Publiczna i Dom
Kultury w Gminie Zduny –
W poniedziałek, 11 lutego
o godz. 11. w Domu Kultury
przeprowadzone zostaną zajęcia
plastyczne dla wszystkich chętnych dzieci. Poprowadzi je Anna
Rzepecka. Zajęcia są bezpłatne,
trzeba się jednak na nie wcześniej zapisać.

We wtorek, 12 lutego o godz.
15.30. dzieci obejrzą spektakl
teatralny „Kot w butach” przygotowany przez aktorów ze Studia Teatralnego Art-Re. W programie przewidziano również
zabawy przy muzyce dla najmłodszych. Udział w tej imprezie kosztuje 5 zł.
13 lutego dzieci pojadą do
kina na bajkę „Walle”, a później na pizzę do Łowicza.
W piątek, 15 lutego o godz.
10.30. Sylwia Strugińska-Wochowska zaprasza laureatów Powiatowego Festiwalu Piosenki
na bezpłatne warsztaty wokalne.
18 lutego o godz. 11. odbędą
się zajęcia plastyczne z Anną
Rzepecką. We wtorek, 19 lutego o 11. będzie „Mały Pingwin Pik Pok”, czyli interaktywne przedstawienie połączone
z warsztatami teatralno-plastycznymi (origami). Oferta ta
skierowana jest do dzieci od 7
lat. Zajęcia poprowadzi Małgorzata Milczarek. Ich koszt – 5 zł.
Na 20 lutego na 10.30. zaplanowano warsztaty teatralne,
które poprowadzi aktorka filmowa i teatralna Grażyna Zielińska. Zajęcia są bezpłatne,
uczestniczyć w nich mogą dzieci od 12 lat. Tego dnia chętne
dzieci (wiek od 9 lat) pojadą też
na spektakl „Zorro” do Teatru
Muzycznego w Łodzi. Koszt
wyjazdu to 15 zł.
21 lutego o 9. przewidziany
jest wyjazd do Płocka na spektakl „Hamlet”. W programie zaplanowano też zwiedzanie kulis
teatru. Na wycieczkę zaproszone są dzieci i młodzież od 12
lat. Wyjazd kosztuje 15 zł.
22 lutego o 10.30. znów odbędą się warsztaty teatralne
z Grażyną Zielińską.
Na zakończenie ferii, na sobotę 23 lutego na godz. 10. zaplanowano Turniej Szachów Fischera. Odbędzie się on w GOK
Zduny i zaproszeni są na niego
wszyscy chętni.
Codziennie na dzieci i młodzież będą czekały też biblioteka i czytelnia internetowa. Ponadto grać będzie można w gry
stolikowe i komputerowe. 
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Kultura
Rzut okiem | radek w Łowiczu

Łowicz | Och! Film Festiwal – tydzień drugi

Drogówka, czyli opowieść
o policjantach w kinie Fenix
Za nami już 5 pokazów
filmowych i jeden koncert
w ramach tegorocznej
edycji Och! Film Festiwalu.
W tym tygodniu kolejne
seanse i występ zespołu
Megitza Quartet.

Gromkie oklaski w trakcie i po koncercie, dwa bisy oraz kolejka
chętnych, by kupić płytę z autografem są najlepszym potwierdzeniem,
że niedzielny występ Janusza Radka spotkał się z dużym uznaniem
łowiczan. Sala kina Fenix wypełniła się po brzegi, zresztą bilety na
koncert wokalisty sprzedały się w ciągu 2 godzin. Wiele osób, które
przyszło na spotkanie, nie znało wcześniej twórczości muzyka, jednak
wychodząc z koncertu, były pod wrażeniem jego głosu i repertuaru.
Artysta śpiewał głównie utwory ze swojej najnowszej płyty „Z ust do ust”.
Było i melancholijnie, i wesoło. am

Dziś o godz. 19.15 zobaczyć
będzie można film „Samsara”
Rona Fricka. To dokumentalna
podróż przez najpiękniejsze zakątki 25 krajów na całym świecie
z muzyką Lisy Gerrard i Dead
Can Dance. Warto go obejrzeć,

ponieważ wyświetlony na nowym sprzęcie w ŁOK zabierze
widzów w interesującą podróż.
Jutro i w niedzielę, 8 i 10 lutego, w ramach Och! Film Festiwalu oraz od 11 do 14 lutego o godz.
17 (seanse dodatkowe) wyświetlony zostanie nowy film Wojciecha Smarzowskiego pt. „Drogówka”. To historia siedmiorga
policjantów, z których jeden podejrzany jest o zabójstwo. W filmie występują m.in.: Bartłomiej
Topa, Arkadiusz Jakubik, Eryk
Lubos, Julia Kijowska, Robert
Wabich, Jacek Braciak, Marcin

Dorociński, Marian Dziędziel,
Izabela Kuna i Adam Woronowicz. Akcja toczy się w Warszawie.
11 i 12 lutego na ekranie kina
będzie gościł film „Miłość” Michaela Haneke, w którym opowiedziana zostanie historia Georga i Anny, kochającego się
małżeństwa z 50-letnim stażem.
Ich spokój zakłóci postępująca
choroba Anny.
13 i 14 lutego w ramach festiwalu obejrzeć będzie można
komediodramat „Kochankowie
z Księżyca” Wesa Andersona.

Nastoletni i zakochani w sobie
Sam i Suzy postanawiają uciec
z domu. Ich poszukiwania prowadzi kapitan Sharp, pomagają
mu zaś rodzice dziewczynki.
9 lutego w ŁOK zaśpiewa Megitza Quartet. Główna wokalistka, Małgorzata Babiarz, mając
16 lat, opuściła rodzinne Podhale, gdzie spędziła kilka lat. Po powrocie do Polski stworzyła formację, która tworzy niesamowitą
fuzję muzyki góralskiej, cygańskiej i szeroko rozumianej amerykańskiej. Na jej koncert nie ma
już jednak biletów. 
am

Rzut okiem | Ostatni koncert kolęd

Łowicz | Konkurs Małych Grantów

Pomoc dla kreatywnych
Do 28 lutego organizacje pozarządowe, grupy nieformalne
i podmioty indywidualne pragnące działać na rzecz mieszkańców
Łowicza mogą składać w Łowickim Ośrodku Kultury wnioski na
dofinansowanie autorskich projektów w ramach konkursu pod
nazwą Małe Granty. ŁOK ma do
rozdysponowania 25 tys. zł. Każdy projekt może otrzymać maksymalnie 3 tys. zł dotacji.
To już druga edycja konkursu. W pierwszej udało się zrealizować 9 projektów: organizowano warsztaty, spektakle
REKLAMA

i plenery malarskie połączone
z wystawami. Podobnie ma być
w tym roku. Projekty obejmować
mogą np. organizowanie festiwali, spektakli, konkursów, przeglądów, wystaw, edukację kulturalną dzieci i młodzieży, wspieranie
twórczości amatorskiej czy też
wykorzystanie w ciekawy sposób
przestrzeni miejskiej. Do konkursu mogą być składane oferty, których realizacja rozpoczyna się nie
wcześniej niż 15 marca i kończy
się nie później niż 30 listopada.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi
najpóźniej do 4 marca. 
am

Na wieczornej mszy świętej
2 lutego, w Święto Matki
Bożej Gromnicznej, w kościele
pijarskim Miejsko-Strażacka
Orkiestra Dęta zagrała koncert
kolęd. Była to już ostatnia okazja
posłuchania kolęd w tym roku,
ponieważ w Kościele obowiązuje
niepisana tradycja śpiewania
kolęd do 2 lutego. 30 muzyków
akompaniowało podczas mszy,
a także zagrało około półgodzinny
koncert po jej zakończeniu. am
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OPEL

Vectra C, 2.0 DTI, kombi,
2004 rok, zarejestrowany, bogate
wyposażenie, tel. kom. 604‑392‑876.

SKODA

Octavia, 1.9, TDI, 2003 rok,
szary, I właściciel, salon Polska, tel. kom.
607‑316‑945.

PEUGEOT

206, 1.4, 2004 rok,
niebieski metalik, 5-drzwiowy,
klimatyzacja, salon, Iwłaściciel, 11.800 zł,
tel. kom. 606‑395‑256.

SUZUKI,

2005 rok, tel. kom.
695‑355‑492.

PEUGEOT

206, 1.4 benzyna, 2001 rok,
134 tys. km, klima, elektryczne szyby,
centralny zamek, 2 komplety opon, 9600
zł, tel. kom. 501‑782‑328.
PEUGEOT

306, 1998 rok, srebrny
metalik, 3.900 zł, tel. kom. 500‑742‑025.
PEUGEOT

Partner TPP, 1.6, HDI, 2008
rok, I właściciel, serwisowany, tel. kom.
782‑977‑327.
PEUGEOT

Partner, 1.6 HDI, 2008 rok,
90 KM, I właściciel, tel. kom. 781‑781‑041.
POLONEZ

Track, 1.9, D, 1994 rok,
tel. (46) 838‑44‑62.

AUDI

B4, 2.0, gaz, 1992 rok, 2.000 zł,
tel. kom. 605‑695‑882.

FIAT

Seicento, 2002 rok, tel. kom.
602‑213‑993.

kupno

BMW

5 E34, 2.0 benzyna, kombi,
1995 rok, full opcja, stan dobry, tel. kom.
600‑829‑630.

Kupię

Polonez, Fiat 125p, każdy,
stan obojętny, tel. kom. 510-280-713,
517‑162‑039.

BMW

525 TDS, kombi, tel. kom.
505‑972‑410.

FIAT

Seicento, 1.1, 2009 rok, 33.000
km, srebrny metalik, I właściciel,
bezwypadkowy, serwisowany, tel. kom.
607‑096‑737.

samochodowe

Subiekt - Nieborów
Auto-kasacja

230 posiadająca koncesję na
wydawanie zaświadczeń do
Wydziału Komunikacji przyjmuje
i płaci za pojazdy stare, rozbite,
wyeksploatowane, www.sdpsubiekt.
pl, tel. (46) 838-55-41, tel. kom.
507‑141‑870.
AAAauta

bezwypadkowe, tel. kom.
795‑297‑763.
Absolutnie

kupię każde auto całe lub
uszkodzone. Najwyższe ceny. Wypłata
gotówki natychmiastowa, dojazd
do klientów, tel. kom. 888-688-405,
601‑522‑907.
Auta

kupię, tel. kom. 533‑193‑743.
Auto

skup, tel. kom. 505‑959‑200.
Auto

skup, płacimy za auta
powypadkowe, uszkodzone, do remontu,
najlepsze ceny, 100% satysfakcji,
zadzwoń, tel. kom. 604‑191‑186.

CITROËN

Berlingo, 1.9D, 1997 rok,
chłodnia -22C, tel. kom. 507‑101‑542.
CITROËN

C3, 2007 rok, tel. kom.
784‑962‑802.
CITROËN

Saxo, 1.1, gaz, 1996 rok,
5-drzwiowy, tel. kom. 605‑535‑396.
DAEWOO

Lanos, 1.6, benzyna/gaz,
sedan, 1999 rok, tel. kom. 509‑869‑260.
DAEWOO

Lanos, gaz, wyposażony, tel.
kom. 662‑173‑679.
DAEWOO

Matiz Joy, 1999 rok, srebrny
metalik, 2.900 zł, tel. kom. 668‑412‑895.
DAEWOO

Nubira, 1.6, gaz, kombi,
1999 rok, stan dobry, 3.500 zł, tel. kom.
502‑084‑093.
Felicia,

1.3, gaz, 1999 rok, po liftingu,
tel. kom. 691‑270‑855.
FIAT

126p, tel. (46) 837-05-44, tel. kom.
790‑359‑200.

FIAT

Seicento, 0.9B, 2000, granatowy,
pierwszy właściciel, serwisowany,
bezwypadkowy, cena 4.700, tel. (46) 86306-10, tel. kom. 694‑547‑204.
FIAT

Seicento, stan idealny, tel. kom.
606‑819‑096.
FIAT

Siena, gaz, 1999 rok, tel. kom.
515‑967‑431.
FORD

Focus, 1.6, benzyna, 1999 rok,
srebrny, tanio, tel. kom. 791‑303‑325.
FORD

Fusion, 1.4, gaz, 2004 rok,
piaskowy metalik, salon, zadbany,
I właściciel, 13.700 zł, tel. kom.
606‑395‑256.
FORD

Fusion, 1.4 16V, 2003
rok, srebrny metalik, I właściciel,
zarejestrowany, klimatyzacja, tel. kom.
692‑639‑555.

FIAT

CC, 700, 1997 rok, tel. kom.
790‑808‑549.

HONDA

Civic, 1.7 TDCI, 2002
rok, 185.000 km, srebrny, bogate
wyposażenie, stan idealny, tel. kom.
784‑998‑212.

FIAT

Ducato Max, 1995 rok, tel. kom.
790‑591‑203.

Skup

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

FIAT

Ducato, 2007 rok, salon
Polska, 9-osobowy, tel. kom.
602‑390‑809.

Skup

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

FIAT

Multipla, 1.9 JTD, 2000 rok, tel.
kom. 784‑962‑802.
FIAT

Punto II, 2000 rok, czerwony, stan
bdb, tel. kom. 694‑874‑397.

OPEL

Agila, 1.2, 2000 rok, wiśniowy
metalik, zadbany, 7.900 zł, tel. kom.
606‑395‑256.
OPEL

Astra, 1.4, sedan, 2000 rok, tel.
kom. 605‑353‑396.
OPEL

Astra, gaz, sedan, 1996 rok, tel.
kom. 505‑056‑590.

OPEL

Corsa, diesel, 2009 rok, tel.
kom. 606‑289‑088.

Kupię

osobowy sprawny lub lekko
uszkodzony, tel. (46) 831-02-44, tel. kom.
604‑706‑309.

Skup

aut. Najlepsze ceny, tel. kom.
530‑900‑868.

NISSAN

Terrano 2, 3.0 TD, 2003r., tel.
kom. 604‑915‑594.

FORD,

1.000 zł, tel. (46) 838‑57‑50.
HONDA

Acord, 2.0, 2005 rok, salon
Polska, tel. kom. 603‑588‑228.

Fiat
 Cinquecento 700, 1997 rok, tel.
kom. 506‑178‑472.

NISSAN

Primera, 2.0, TD, kombi,
1998 rok, bogate wyposażenie, tel. kom.
607‑385‑871.

Opel

Astra kombi, 1,7 TD, 1997 rok, tel.
kom. 662‑599‑499.

FIAT

Brava, gaz, 2000 rok,
klimatyzacja, tel. kom. 515‑967‑431.

Mercedesy,

Toyoty, tel. kom.
725‑562‑998.

NISSAN

MAXIMA QX, 3.0V6, 2001r.,
86 tys. km, automat, full opcja, tel. kom.
881‑087‑040.

FORD

Transit, 1991 rok, tel. kom.
694‑860‑866.

Kupię

każde auto do 1.000 zł, tel. kom.
601‑522‑907.

FIAT

Cinquecento, 700, 1998 rok, tel.
kom. 509‑443‑110.

NISSAN,

Primera 2.0 TD, 1998 rok, tel.
kom. 501‑291‑914.

OPEL

Astra A, 2006 rok, tel. kom.
505‑056‑590.

Dostawcze,

tel. kom. 500‑812‑312.

Kupię

przyczepę samochodową
Niewiadów, starą lub do remontu, tel.
kom. 691‑121‑618.

Mondeo,

diesel, 2004 rok, bogata
wersja, 11.000 zł, tel. kom. 603‑545‑993.

FORD

Mondeo kombi, 2,0 TDCI, 2002
rok, srebrny, salon, 10.700 zł, tel. kom.
606‑395‑256.

FIAT

Albea, 1.2 16V 80 KM, 2002 rok,
120.000 km, bezwypadkowy, 7.500 zł, tel.
kom. 695‑753‑799.

FIAT

CC, 700, 1998 rok, tel. kom.
691‑692‑154.

MITSUBISHI

Carisma, 1.8, 1998
rok, granatowy metalik, alufelgi, stan
bdb., pełna opcja, 4.400 zł, tel. kom.
509‑619‑695.

OPEL

Corsa B, 1998 rok, stan dobry,
tel. kom. 694‑161‑630.
OPEL

Corsa C, 1.2 16V, 2001
rok, czerwony, klimatyzacja, pełne
wyposażenie, tel. kom. 692‑639‑555.

KIA
 K2700, 1999 rok, 3-stronna
wywrotka, garażowana, cena do
negocjacji, tel. kom. 502‑472‑077.


OPEL
Corsa C, 1.0 benzyna/gaz,
2005 rok, 10.000 zł do uzgodnienia, tel.
kom. 888‑506‑799.

MAZDA

Premacy, 2004 rok, tel. kom.
691‑979‑284.

OPEL

Corsa C, 1.0, klimatyzacja,
opony zimowe, tel. kom. 512‑842‑650.

MERCEDES

C klasa kompressor,
2009 rok, 48.000 km, tel. kom.
784‑962‑802.

OPEL

Corsa D, 1.2, 2008 rok, tel. kom.
603‑588‑228.

RENAULT

Clio, 1.4, benzyna/gaz,
2001 rok, tel. kom. 661‑417‑505.
RENAULT

Laguna II, 1.8 16V, 2001 rok,
stan bdb, tanio, tel. kom. 781‑222‑125.
RENAULT

Master, 2.5, 2001 rok, tel.
kom. 603‑624‑879.
RENAULT

Master, 2.5, D, 1999 rok, I
właściciel, wysoki, tel. (46) 861‑25‑60.
RENAULT

Megane Scenic, 1.9, DCI,
2006 rok, tel. (46) 838-88-89, tel. kom.
513‑999‑445.
RENAULT

Megane, 1.4, 1996 rok,
5-drzwiowy, wspomaganie, tel. kom.
605‑535‑396.
RENAULT

Scenic, diesel, 2003 rok, tel.
kom. 724‑261‑406.
RENAULT

Scenic benzyna, 2004 rok,
tel. kom. 784‑962‑802.
RENAULT

Thalia, 2003r., bdb, 6500 zł,
tel. kom. 606‑924‑645.
ROVER

400, 1998 rok, bordo metalik,
3.900 zł, tel. kom. 500‑742‑025.
SCANIA,

pow.7,5 tony chłodnia, rok
prod. 2004, 670 000 km, dpc 26 000 kg,
Euro3, osie 3, 20 ep. kabina sypialna, tel.
kom. 666‑560‑877.
SEAT

Cordoba, 1.9 TDI, 1998 rok, 110
KM, tel. kom. 601‑164‑948.
SEAT

Cordoba, 1.4B, 2001,
bordo metalik, pierwszy właściciel,
serwisowany, bezwypadkowy, cena
8.300, tel. (46) 863-06-10, tel. kom.
694‑547‑204.
SEAT

Cordoba, 1.4, 16V, benzyna+gaz,
2004 rok, bordo metalik, salon, tel. kom.
692‑639‑555.
SEAT

Toledo, 1.6, 2005 rok, tel. kom.
784‑962‑802.

SUZUKI

Swift, 2007/2008 rok, tel.
kom. 784‑962‑802.
TOYOTA

Avensis, 2006 rok, tel. kom.
784‑962‑802.
TOYOTA

Avensis, 2.0, D4D, 2000 rok,
srebrny metalik, bogate wyposażenie,
tel. (46) 831-02-44, tel. kom.
604‑706‑309.
TOYOTA

Avensis, 2.0, D, kombi,
2003 rok, full opcja, bez skóry, tel. kom.
697‑300‑346.
TOYOTA

Avensis, 1.6 16V, VVT, 2001
rok, złoty metalik, zarejestrowana, tel.
kom. 692‑639‑555.
TOYOTA

Carina E, 1.6 16V, 1997
rok, bezwypadkowy, w oryginale,
garażowany, tel. kom. 604‑706‑309.
TOYOTA

Corolla, 1.4, gaz, VVTI,
2001 rok, srebrny metalik, 5-drzwiowy,
I właściciel, klimatyzacja, tel. kom.
606‑395‑256.
TOYOTA

Raw 4, 2004 rok, pełna
opcja, 29.000 zł, tel. kom. 604‑493‑406.
TOYOTA

Yaris, 2009 rok, tel. kom.
604‑169‑278.
TOYOTA

Yaris, 1.0, 2009 rok, I
właścicielka, tel. kom. 604‑169‑278.
TOYOTA

Yaris, 1.0, 2008 rok, 115.000
km, czerwona, możliwość zamiany na
tańszy, tel. kom. 513‑671‑435.
TRANSPORTER

T4, 2.5 TDI, 1997,
piękne auto, tel. kom. 514‑589‑358.
VOLVO

S80, gaz, 1999 rok, tanio, tel.
kom. 604‑208‑588.
VW
 Doblo TDI, 2000 rok, tel. kom.
505‑056‑590.
VW
 Golf, 1.9 D, 1995 rok, tel. kom.
783‑413‑984.
VW
 Golf, 2006 rok, 3-drzwiowy, tel.
kom. 784‑962‑802.
VW
 Golf 4, 1,9 SDI, rok 1998, zielony,
5drzwi, stan b. dobry, cena 9 tys., tel.
kom. 660‑789‑719.
VW
 Golf III, 1.4, gaz, 1992 rok, hak, tel.
kom. 696‑907‑974.
VW
 Golf III, 1.9 TDI, 1997 rok,
granatowy, w rozliczeniu przyjmę Matiz
lub Seicento, tel. kom. 604‑706‑309.
VW
 Golf V, 1.9, TDI, 2007 rok, (w
rozliczeniu mogę przyjąć tańszy),
konkurencyjna cena, tel. kom.
513‑671‑435.

SKODA

Fabia, 1.4, 2007 rok, tel. kom.
509‑061‑449.

VW
 Golf VI, 2009 rok, tel. kom.
784‑962‑802.

SKODA

Fabia, 1.2, 2005 rok, I
właściciel, klimatyzacja, salon Polska,
11.900 zł, tel. kom. 604‑392‑876.

VW
 Golf TDI, 1994/1995 rok,
niebieski metalik, klima, szyberdach,
2xairbag, 3-drzwiowy, sprowadzony w
maju 2012, od I właściciela z Niemiec,
bezwypadkowy, 4.800, tel. kom.
511‑298‑664.

SKODA

Fabia, hatchback, 2003,
5-drzwiowa, bezwypadkowa, II właściciel,
salon Polska, tel. kom. 694‑216‑417.

MERCEDES

124, 3.0 diesel, 1994 rok,
tel. kom. 513‑832‑818.

OPEL

Corsa Swing, 1.2, benzyna,
1993 rok, 198.000 km, błękitny, tel. kom.
607‑994‑979.

MERCEDES

190, D automat, 1984
rok, tel. kom. 783‑413‑984.

OPEL

Corsa, 1.4, 1996 rok, stan dobry,
2.200 zł, tel. kom. 723‑454‑493.

MERCEDES

208, D, Bus, tel. kom.
693‑299‑439.

OPEL

Corsa, 1,2 benzyna, 2002,
srebrny, full opcja, tel. kom. 609‑842‑741.

MERCEDES

210 (dostawczy), 1994
rok, czerwony, tel. kom. 603‑255‑672.

OPEL

Vectra, 2.0, 2003 rok, tel. kom.
602‑325‑159.

SKODA

Fabia, 1.4 8V, hatchback,
2003 rok, niebieski metalik, I właściciel,
tel. kom. 692‑639‑555.

MERCEDES

A klasa, 170, D, 2001
rok, 138.000 km, bordo metalik,
stan rewelacyjny, bezwypadkowy,
garażowany, możliwość zamiany na
tańszy, tel. kom. 604‑706‑309.

OPEL

Meriva, 2004 rok, 47.000 km, tel.
kom. 784‑962‑802.

SKODA

Felicia, 1.3 MPI, 1997 rok, stan
dobry, 2.400 zł, tel. kom. 694‑404‑977.

OPEL

Vectra, 2.0 DTI, 1999 rok, 7.200
zł, tel. kom. 694‑941‑276.

SKODA

Felicia, 1996 rok, stan bdb, tel.
kom. 792‑931‑678.

MERCEDES

C 270, 2.7, D, 2005 rok,
srebrny, tel. kom. 607‑316‑945.

OPEL

Vectra B, 1.6 16V, gaz, 1996 rok,
101 KM, tel. kom. 723‑461‑264.

SKODA

Felicia, 1.9 diesel, kombi,
2000 rok, wspomaganie, tel. kom.
697‑555‑910.

VW
 Passat B6, 2.0 tdi 140KM, rok
prod. 2005/6, kolor szary, pakiet chrom,
alufelgi, dobre wyposażenie, tel. kom.
607‑626‑858.

SKODA

Octavia, benzyna/gaz, 2003
rok, tel. kom. 727‑512‑857.

VW
 Passat, 1.9 TDI, sedan, 2001 rok,
stan bdb, tel. kom. 507‑773‑536.

SKODA

Octavia, 2000 rok, stan bdb,
tel. kom. 606‑819‑096.

VW
 Passat, B3, gaz, stan dobry, tel.
kom. 601‑158‑049.

Skup

skrzyń biegów V, Polonez, Łada,
tel. kom. 605‑695‑882,.

FIAT

Punto II, 1.2 8V, 2000 rok,
90.0000 km, srebrny metalik,
wspomaganie, elektryka, I właściciel, tel.
kom. 692‑639‑555.

Uszkodzony

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

FIAT

Punto, 1.2, 1997 rok, ok. 2.000 zł,
tel. kom. 693‑489‑820.

sprzedaż

FIAT

Seicento, 2003 rok, tel. kom.
506‑034‑115.

AUDI

80 B4, 1.9 TD, 1994 rok, biały,
tel. kom. 600‑822‑089.

FIAT

Seicento, 900 gaz, 1999 rok, tel.
kom. 502‑403‑981.

AUDI

A3, 2006 rok, tel. kom.
784‑962‑802.

FIAT

Seicento, 1.1, 2003 rok, czerwony,
tel. kom. 697‑128‑409.

Mercedes

Sprinter 212, średni
niski, 1998 rok, niebieski, tel. kom.
601‑286‑499.

OPEL

Vectra B, 2.0, DTL, 1997 rok,
bogate wyposażenie, oryginalny lakier,
tel. (46) 831-02-44, tel. kom. 513‑671‑435.

AUDI

A4, 1.9, TDI, 1999 rok, srebrny,
110 KM, stan bdb, tel. kom. 694‑253‑576.

FIAT

Seicento, 1.1, 2003 rok, tel. kom.
509‑443‑110.

MERCEDES

Vito, 2.3 diesel, 1997 rok,
tel. kom. 602‑442‑867.

OPEL

Vectra C, GTS, 2.2 DTI, 2003
rok, piaskowy, tel. kom. 607‑316‑945.

SKODA

Fabia diesel, 2007,
srebrny metalik, pierwszy właściciel,
salon RP, bezwypadkowy, cena
14.900, tel. (46) 863-06-10, tel. kom.
694‑547‑204.

VW
 LT 28, 1995 rok, tel. kom.
501‑632‑719.
VW
 Multivan T5, 2003 rok, 170
KM, bogate wyposażenie, tel. kom.
608‑420‑169.
VW
 Passat, 1.9 TDI, kombi, 1996 rok,
tel. kom. 663‑801‑972.
VW
 Passat, 1.9, TDI, kombi, 2001 rok,
tel. kom. 886‑229‑922.
VW
 Passat B6, 2.0, TDI, 2007 rok, tel.
kom. 604‑208‑588.

punkty przyjmowania ogłoszeń drobnych do „nł”: Biuro ogłoszeń łowicz, ul. Pijarska 3a; Bednary, sklep p. Papiernik 24A; Bielawy, ul. parzew, sklep „Budomix” p. Frączak; Bobrowniki 27, sklep p. Pacler; Bolimów, ul. Rynek
Kościuszki 17, sklep „Ewa”, P.Papiernik; Domaniewice, ul. Główna 26, sklep p. jakubiak; Gągolin Południowy, sklep „KOS”; Humin 1a, sklep p. Grefkowicz; Iłów: pl. Rynek Staromiejski 2a; sklep p. Papierowskiego; Kiernozia, Rynek
kopernika, kiosk p. Wesołowskiej; Kocierzew Płn., sklep P. Dragańskiej; Krępa 155, sklep p. Marczaka; KuraBka 17a, sklep p. Topolskiej; ŁOWICZ, os. Bratkowice; Kiosk Lotto; Łowicz, oldart os. Dąbrowskiego 24, zakład RTV p.
KędziorY; Łyszkowice, ul. B. Głowackiego 17,„Auto-Top”; Nieborów, Al. Legionów Polskich 18, sklep p. Figata; nowa sucha 22, sklep p. Siewiery; Ostrów 20, sklep p. Bejdy; Osmolin, ul. Rynek 2, sklep p. Serwach; parma 57, Sklep
p. gajA; Sanniki, ul. Warszawska 183, sklep p. Olkowicz; Sobota, Pl. Zawiszy Czarnego 12, Sklep p. bińczak; sokołów 19, sklep p. głowackiego; Stachlew 113a, sklep p. Wierzbickiej; Śleszyn, ul. Górna 5, sklep P. Mączyńskiej;
waliszew stary 19, sklep p. pabijańczyk; Zabostów Duży 51, sklep P. Szaleniec; Zawady 67, sklep p. Sokalskiej; Złaków Borowy 139a, sklep p. Piecki, .
punkty przyjmowania ogłoszeń drobnych do „Wieści”: biuro ogłoszeń Głowno, ul. łowicka 40; ul. kopernika 23, kiosk żerkowska marzena; STRYKów: Sklep z art. spożywczo-przemysłowymi, Stary rynek; sklep ZOSIA
ul. Targowa 25/27.
punkty przyjmowania ogłoszeń drobnych do „nł dla żychlina, oporowa, bedlna i pacyny”: Bedlno 28, sklep mini-mag; Dobrzelin, ul. Wł. Jagiełły, sklep magda; Grabów, sklep na ul. dworcowej 129; Pacyna, ul.
Towarowa 4, sklep durka magdalena; plecka dąbrowa, sklep monika; szewce owsiane, sklep mar-mon; Żychlin, ul. łąkowa 9a, sklep magda; ul. narutowicza 85F, sklep Magda; ul. 29 listopada 25-26, sklep elemis.

www.lowiczanin.info
VW
 Polo, 2009 rok, 3-drzwiowy, tel.
kom. 784‑962‑802.
VW
 Polo, 2004 rok, tel. kom.
505‑056‑590.
VW
 Sharan, 1.8T, 1998 rok, tel. kom.
608‑594‑173.
VW
 T4, tel. kom. 501‑632‑719.
VW
 Transporter, diesel, 1996 rok, biały,
stan dobry, 6-osobowy + załadunek
ciężarowy, FVAT, możliwość zamiany, tel.
kom. 504‑755‑253.
VW
 Vento, 1.8 benzyna, 1995 rok,
przebieg tylko 82.000 km, pełne
wyposażenie, stan idealny, alufelgi+ koła
zimowe, tel. kom. 510‑420‑824.



inne
Szkiełkowanie

silników i innych
elementów aluminiowych, spawanie
plastików, Łowicz Korczaka 10, tel. kom.
506‑152‑437.
Lakierowanie

motocykli zabytkowych
i współczesnych, szparunki, Łowicz
Korczaka 10, tel. kom. 506‑152‑437.

garaże
kupno
Kupię

garaż, os. Reymonta, Łowicz, tel.
kom. 604‑912‑351.

Sprzedam

48 mkw, osiedle Kopernika,
Głowno, dzwonić po 18, tel. kom.
697‑201‑011.
Zamienię

na bloki lub sprzedam dom
z ogrodem, Zduny. Atrakcyjna oferta, tel.
kom. 515‑105‑311.
Atrakcyjne

mieszkanie, Bratkowice, 60
mkw., II piętro, tel. kom. 605‑721‑082.
Działka

4.500 mkw., zalesiona
z perspektywą do kopania stawu,
możliwość przekształcenia na
budowlaną, droga dojazdowa, prąd
obok, w bardzo dostępnej cenie, Polesie,
tel. kom. 509‑956‑448.
Mieszkanie

M-3, 38 mkw, os.
Broniewskiego, po generalnym
remoncie, tel. kom. 796‑432‑897.

Gospodarstwo

rolne 14,49 ha, tel.
kom. 694‑232‑810.

Działka

w lesie 0,9 ha, tel. kom.
509‑217‑640.

Budowlano-rolna,

6.5 ha, szer 150/450
m w Arkadi, tel. kom. 603‑878‑783.

Działka

rolno-budowlana, las, tel. kom.
516‑858‑862.

Pół
 bliźniaka, Łowicz, tel. kom.
604‑189‑085.

rolno-budowlana, las, tel. kom.
Działka

511‑970‑890.

mieszkanie 48 mkw.,
Sprzedam

I piętro, Dąbrowskiego, tel. kom.
604‑941‑542.

Mieszkanie

dwu-poziomowe 180 mkw,
centrum Łowicza, tel. kom. 512‑328‑812.

Grunty

rolne, Skaratki, tel. kom.
538‑532‑601.

Mieszkanie

47,5 mkw., Noakowskiego
sprzedam lub zamienię na mniejsze, tel.
kom. 517‑719‑072.

Atrakcyjne

działki budowlane, Skaratki,
tel. kom. 538‑532‑601.

Działki

Otolice 29, tel. kom.
600‑476‑446.
Dom

piętrowy, działka 465 mkw., tel.
kom. 609‑317‑929.
Łąka,

1,2 ha, nad Bzurą, gm. Bielawy,
tel. kom. 609‑842‑734.

inne

sprzedaż
Garaż

na Bratkowicach, tel. kom. 509790‑323, po 16:00.

Opony

używane, tel. kom.
602‑133‑182.

Działka

1455 mkw z domem 70 mkw
do remontu w Smolicach koło Strykowa,
210.000 zł do negocjacji., tel. kom.
600‑879‑665.

wynajem

Pawilon

40 mkw., os. Bratkowice, ul.
Topolowa, tel. kom. 604‑739‑461.

Sprzedam

części do Opla Astry 1.7
TD, tel. kom. 604‑359‑408.

Garaż,

Długa/Podgrodzie, tel. kom.
795‑511‑050.

Dom

178 mkw, os. Bełchów, tel.
kom. 604‑265‑776.

Opona

Sava Trenta 195/70/15C, tel.
kom. 668‑483‑254.

Wolny

garaż, tel. kom. 692‑101‑989.

Mieszkanie

3-pokojowe 58,7 mkw.,
Łowicz, tel. kom. 693‑232‑108.

Sprzedam

lub wynajmę restaurację
przy trasie Kutno- Łowicz, tel. kom.
604‑208‑588.

Opony

zimowe 2 szt. 225/70/R15C,
tel. kom. 601‑812‑260.
Sprzedam

w całości na części Fiat
126p, 1996 rok, stan dobry, 1000 zł, tel.
kom. 669‑268‑467.
Sprzedam

koła zimowe do Opla
195/65/15, tel. kom. 501‑661‑904.
Felgi

BMW wzór WZ-48, z oponami
zimowymi, 225/55/16, tel. kom.
608‑366‑925.
Przyczepka

SAM, bez plandeki,
250x135, tel. kom. 608‑366‑925.
Dostawcze,

osobowe, naprawa,
diagnostyka komputerowa, hamulce,
silniki, Głowno, Targowa 41,
tel. (42) 719‑16‑67.
Sprzedam

silnik 1.6 do VW Polo
z małym przebiegiem, tel. kom.
791‑557‑197.
Sprzedam

do VW alufelgi z oponami
16 cali, rozstaw śrub 5x100, tel. kom.
607‑418‑736.

Garaż

do wynajęcia na Bratkowicach,
tel. kom. 662‑672‑823.
Wynajmę

garaż metalowy, os.
Tkaczew, tel. kom. 607‑889‑654.

nieruchomości
kupno
Kupię

dom z działką do 80.000 zł,
tel. kom. 530-306-644 , Łowicz, bliska
okolica.
Kupię

grunty orne w każdej ilości,
okolice Łowicza, tel. kom. 602-283-941,
608‑387‑398.
Mieszkanie

do 35 mkw., tel. kom.
511‑773‑194.

sprzedaż
Działki

budowlane, Nieborów, tel. kom.
694‑471‑236.
Sprzedam

mieszkanie na parterze,
36,6 mkw w Łowiczu,
tel. kom. 666-342-501.

Sprzedam

6 ha, tel. kom. 663‑077‑029.
Działka

rolno-budowlana 6.900 mkw.,
tel. kom. 600‑770‑787.
Działka

budowlana 1.800 mkw.,
Bednary/k. Łowicza. Dojazd asfaltowy,
blisko szkoła, PKP, tel. kom. 502‑928‑018.
Mieszkanie

51 mkw, os.Kostka, tel.
kom. 694‑769‑993.
Działki

budowlane w Nieborowie, tel.
kom. 607‑328‑032.
Mieszkanie:

2 pokoje 36,62 mkw, tel.
kom. 519‑130‑758.
Gospodarstwo

rolne, 7 ha z
budynkami, gm. Dmosin, tel. (46) 874-7398, tel. kom. 510‑297‑491.
Sprzedam

mieszkanie 3-pokojowe
na os. Sikorskiego w Głownie, tel. kom.
517‑637‑643.
Działka,

Zielkowice, tel. kom.
795‑950‑922.

M-5

po remoncie, IV piętro,
Starzyńskiego, tel. kom. 791‑101‑031.

Sprzedam

mieszkanie 2 pokoje z
kuchnią na os. Dąbrowskiego, II pietro,
do zamieszkania, tel. kom. 785‑543‑624.

Sprzedam

koła 175/80 R14 2008 rok,
tel. kom. 698‑766‑772.

Budowa

domów: drewnianych,
rekreacyjnych, mieszkalnych. www.
domtor.net, tel. kom. 509‑435‑261.

Mieszkanie

64 mkw., Bratkowice, III
p., do remontu, tel. kom. 509-790‑323,
po 16:00.

LAWETA,

2007 rok, tel. kom.
784‑962‑802.

Głowno,

Sikorskiego, blok 14, 60
mkw., tel. kom. 501‑359‑807.

Działka

budowlana 1.300 mkw.,
Ostrów, tel. kom. 721‑108‑955.

motorowe

Sprzedam

mieszkanie 60 mkw.,
Głowno, Sikorskiego, tel. kom. 509171-333, 502‑676‑453.

Sprzedam

mieszkania 44 mkw., 48
mkw., Głowno, tel. kom. 516‑180‑211.

kupno

Dom

w Zdunach, tel. kom. 602133‑666, po 18.00.

Kolekcjoner

kupi stare motocykle,
części, tel. kom. 513‑185‑357.

Bednary-Kolonia;

dom 90 mkw. w
stanie surowym; działka budowlana
3.000 mkw., tel. kom. 501‑500‑005.

Rozkodowanie

radii samochodowych
Audi, VW, Renault, Peugeot, Opel i inne
oraz nawigacji szybko i tanio, tel. kom.
696-033‑779, Łowicz.

Kupię,

zbieram stare motocykle, kupię,
tel. kom. 603‑444‑431.
WSK

i inne kupię, tel. kom.
726‑153‑200.

sprzedaż
MZ-250

TS, tel. kom. 693‑814‑164.
Yamaha

XJ900, 1992 rok, tel. kom.
668‑483‑254.
Aprilla SR, 1997 rok, tel. kom.
Skuter

698‑766‑772.
Motocykle,

skutery, quady, części,
akcesoria, naprawy, serwis, Głowno,
Łódzka 4, tel. (42) 710‑76‑11.
WSK

125 w częściach, tanio, tel. kom.
500-790‑713, po 16.00.

REKLAMA

Działka

budowlana 1211 mkw, ul.
Łysogórska 10 Głowno, tel. kom.
607‑520‑993.
Dom

w Łowiczu, tel. kom. 665-464794, 667‑766‑612.
Sprzedam

pół bliźniaka z działką
1100 mkw w Łowiczu- tanio, tel. kom.
519‑662‑782.
Działka

budowlano-rolna 3500 m2,
Popów Głowieński, tel. kom. 725-492520, 883‑929‑596.
Działka

rolno-budowlana 3,6 ha,
Bednary, tel. kom. 728‑117‑880.
Mieszkanie

3-pokojowe, 60 mkw.,
Kostka, 180.000 zł, tel. kom. 600-248791, 668‑599‑646.

Dom

w Łowiczu, ul. Wygoda 34, tel.
kom. 665‑961‑757, po 18.

Działka

budowlana, 1.028 mkw.,
Bednary, tel. kom. 881‑087‑816.
Działka

zabudowana, 10 km od
Sochaczewa, tel. kom. 606‑989‑475.
Mieszkanie

w blokach, 58 mkw.,
Głowno, Sikorskiego bl. 5, tel. kom. 504184-593, 508‑146‑546.
Sprzedam

pawilon handlowy 60 mkw.,
Dąbrowskiego, tel. kom. 880‑099‑350.
RSP

Zabrzeźnia sprzeda działki
budowlane w Głownie, tel. kom.
607‑737‑076.
Pawilon

handlowy 27 mkw., media, tel.
kom. 880‑543‑971.
Działka

10.000 kw., w Strzelcewie, 3
km od Łowicza, z domem, w połowie
ogrodzona i zalesiona, tel. kom.
784‑297‑883.
Działka

budowlana, 640 mkw., Łowicz,
Górki Dolne, tel. kom. 500‑478‑800.
Sprzedam

M-4 w Głownie, tel. kom.
534‑067‑681.
Działka

4.500 mkw z budynkiem
mieszkalnym 300 mkw. na Górkach, tel.
kom. 604-101-093, 602‑623‑817.
Nieruchomość,

Łowicz ul. Dolna 42,
cena 300.000 zł, tel. kom. 698‑367‑366.
Dom,

tanio, tel. kom. 880‑117‑053.
Mieszkanie

60 mkw, niedrogo, tel.
kom. 509‑195‑141.
Uzbrojona

działka budowlana w
Łowiczu- media, przy ulicy, tel. kom.
531‑866‑884.

lub wynajmę kawalerkę 24
Sprzedam

mkw., III piętro po remoncie, Łowicz, tel.
kom. 600‑020‑442.

Dom

148 mkw na działce 9800 mkw
wraz z budynkami gospodarczymi,
Guźnia 8 km od Łowicza, tel. kom.
668‑865‑956.

Mieszkanie

72 mkw., 135.000 zł, tel.
kom. 660‑780‑742.

Sprzedam

dom po remoncie,
ocieplony, nowa instalacja elektryczna,
co, kanalizacja, nowy dach, Wola
Gosławka, tel. kom. 790‑560‑015.

Działka

budowlana, Łyszkowice, tel.
kom. 669‑450‑963.
Sprzedam

lub wynajmę halę
produkcyjną, ogrzewaną z
pomieszczeniami socjalnymi,
biurowymi, całość 600 mwk. na
działce przemysłowej 1.553 mkw. na
dawnych zakładach WZMot, Głowno,
tel. kom. 698‑035‑468.
Sprzedam

mieszkanie 60 mkw.,
II piętro, po remoncie, duży balkon,
Głowno, Kopernika bl. 13, tel. kom.
698‑035‑468.
Mieszkanie

58 mkw. (cegła),
centrum, podwyższony standard, garaż,
tel. (46) 837-35-78, tel. kom. 501‑639‑319.
Duża

działka z prawem do zabudowy,
tel. kom. 512‑615‑182.

7 lutego 2013

Pół
 bliźniaka do remontu, Łowicz, tel.
kom. 693‑943‑718.

Pomoc

drogowa, tel. kom.
608‑532‑321.

Dwupoziomowe

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

nr 6

Dom

w Głownie, tel. kom. 518‑615‑518.

REKLAMA

Działka

budowlana 2,5 ha (ziemia, las),
tel. kom. 602‑103‑367.
uzbrojona (prąd, woda,
Narożna,

kanalizacja) działka budowlana o
powierzchni 811m kw w Bratoszewicach,
tel. kom. 505‑087‑322.

27

wynajem
Tanie

pokoje noclegowe, Łowicz
Plac Przyrynek 11, tel. (46) 837-9916, tel. kom. 512‑098‑358.
Lokal

w centrum Łowicza, tel. kom.
665‑464‑794.
Do
 wynajęcia lokale handlowousługowe, tel. kom. 692‑725‑590.
160 mkw., Przyrynek, tel. kom.
Lokal

601‑345‑299.

działkę, tel. kom.
Sprzedam

660‑571‑149.

Wynajmę

domek w Głownie, tel. kom.
698‑783‑854.

Mieszkania

39 mkw., 51 mkw,
Tkaczew, tel. kom. 600-932-175,
795‑592‑139.

Wynajmę

magazyn 800 mkw przy
trasie A2, tanio, tel. kom. 607‑168‑196.

działkę w Mysłakowie, tel.
Sprzedam

kom. 793‑640‑112.

Wynajmę

sklep 42 mkw przy
ul. Bolimowskiej (droga na
Skierniewice), tel. kom. 504‑013‑572.

Atrakcyjna

działka 4.000 mkw.,
Zielkowice, Kępy, tel. (46) 839‑14‑52.

Do
 wynajęcia mieszkanie w centrum
Łowicza, tel. kom. 694‑805‑344.

Dwa

pokoje z kuchnią, 40 mkw.,
Głowno, Sikorskiego, tel. kom.
662‑112‑121.

Do
 wynajęcia atrakcyjne
M-4, Bratkowice, IIp., tel. kom.
606‑263‑182.

las, tel. kom. 608‑815‑516.
Sprzedam


Wynajmę

firmie 2-pokojowe
mieszkanie w Głownie na ul. Sikorskiego,
tel. kom. 510‑966‑509.

Mieszkanie

38 mkw., Walewice;
działka budowlana 0,26 ha, tel. kom.
723‑938‑111.
M-3

pilnie, tel. kom. 692‑101‑989.
Lokal

na działalność, Łowicz, Ułańska
14, tel. kom. 600‑608‑150.
Bratkowice,

IV piętro, 36 mkw,
2-pokojowe + kuchnia, tel. kom. 605-721115, 695‑731‑115.
Gospodarstwo

rolne, 2,5 ha wraz
z budynkami, Łyszkowice, tel. kom.
667‑747‑508.
Dom

z działką o łącznej pow. 3.000
mkw, 50 zł/mkw., okolice Nieborowa, tel.
kom. 661-887‑760, po 20:00.
Sprzedam

20 ha ziemi w jednym
kawałku, okolice Nieborowa, tel. kom.
661-887‑760, po 20:00.
Sprzedam

działkę budowlaną 1693
m z dostępem do drogi asfaltowej,
wszystkie media, powstające spokojne
osiedle, tel. kom. 600‑068‑542.
Sprzedam

dom w Łowiczu na ul.
Zduńskiej, tel. kom. 660‑851‑621.
Dom

wolnostojący, działka 1.200
mkw., sprzedam lub zamienię na bloki z
dopłatą, Łowicz, tel. kom. 668‑180‑957.
3.70 ha ziemi rolno-leśnej
Sprzedam

w miejscowości Świące, tel. kom.
509‑323‑370.
Sprzedam

gospodarstwo rolne 4
ha w tym staw 0,5 ha, duże budynki
gospodarcze, gmina Stryków,
tel. (42) 719-61‑97, po 20.00.
Ziemia

rolna 1,43 ha, gmina Stryków,
tanio, tel. kom. 602‑820‑852.
las o powierzchni powyżej
Sprzedam

1ha, tel. kom. 668‑171‑618.

lokal, I piętro, ul.
Wynajmę

Krakowska, nad apteką, tel. kom.
607‑809‑288.
Do
 wynajęcia lokal handlowousługowy 100 mkw., 130 mkw., lub
170 mkw. w centrum Łowicza, tel.
kom. 602‑118‑332.
Do
 wynajęcia lokale usługowe
oraz mieszkalne w centrum Łowicza,
atrakcyjne stawki, tel. kom. 509-837-566,
509‑659‑963.
Do
 wynajęcia lokal pod działalność
gospodarczą (na biuro, gabinet lub
zakład fryzjerski), 24 mkw., zaplecze 10
mkw., łazienka; Łowicz, ul. Długa, tel.
kom. 601‑464‑266.
Hala

300 mkw pod szwalnię lub
hurtownię, os. Kopernika, tel. kom. 661025‑236, po 15.00.
Mam

do wynajęcia mieszkanie
3-pokojowe, umeblowane,
os.Sikorskiego w Głownie, tel. kom.
517‑637‑643.
Do
 wynajęcia wyposażone M-4,
Łowicz, Reymonta, tel. kom. 696369‑009, po 18.00.
Wynajmę

2-pokojową kawalerkę
w Łowiczu, ul. Piekarska, tel. kom.
727‑352‑395.
Kwatery

tanio, Łowicz, tel. kom.
606‑884‑162.
Wynajmę

mieszkanie, Głowno, tel.
kom. 516‑180‑211.
Wynajmę

lokal produkcyjnomagazynowy 164 mkw., Głowno, tel.
kom. 516‑180‑211.
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Wynajmę

hale magazynowe, Głowno,
tel. kom. 516‑180‑211.

Wynajmę

mieszkanie 45 mkw., tel.
kom. 502‑263‑003.

Wynajmę

lokal na działalność, 24
mkw., media, Łowicz, Długa 20, tel. kom.
609‑491‑588.

Do
 wynajęcia 3 pokoje z kuchnią
i łazienką w Głownie, tel. (42) 719‑35‑79.

handlowy 50 mkw.,
Lokal

super centrum Łowicza, tel. kom.
604‑107‑760.
budynek ok.400 mkw.
Wynajmę

z możliwością adaptacji przychodnia, gabinety lekarskie lub
inną działalność usługowo-handlową.
Głowno, ul. Kilińskiego 4 (przy rynku),
tel. kom. 509‑582‑258.
Wynajmę

budynek handlowousługowy 360 mkw., i 250 mkw.,
w Łowiczu, z parkingiem 700 mkw.,
na działce znajduje się pawilon
handlowy, tel. kom. 603‑993‑065.
halę 350 mkw.,
Wydzierżawię

z kanałem samochodowym, tel. kom.
606‑818‑288.
Wynajmę

mieszkanie, tel. kom.
601‑175‑173.
Kwatery,

Głowno, tel. (46) 874‑64‑68.
Tanio

wynajmę lub sprzedam lokal
handlowy w Łowiczu, ul. Bolimowska, tel.
kom. 888‑447‑916.
Wynajmę

część lokalu ok. 15 mkw.,
pod działalność biurową, Domaniewice,
tel. kom. 606‑337‑160.
Do
 wynajęcia 39 mkw., II piętro, os.
Noakowskiego 7, tel. kom. 796‑063‑025.
Kawalerka,

Głowno, wynajmę, tel. kom.
723‑449‑143.
Wynajmę

kawalerkę, tel. kom.
730‑029‑129.
Poszukuję

placu do wynajęcia ok.
500 mkw, Łowicz lub okolice, tel. kom.
502‑859‑768.
Wynajmę

halę 200 m2 w Dmosinie,
tel. kom. 692‑749‑175.
Wynajmę

lokal 30 mkw, Łowicz,
3 Maja 10A, 509-953-217, tel. kom.
501‑761‑418.
Wynajmę

mieszkanie dwupokojowe,
35 mkw, przy ul. Ciemnej, tel. kom. 660756-220, dzwonić po 16.

Lokal

do wynajęcia 240 mkw., ul.
Powstańców 10, tel. kom. 501‑229‑814.
Wynajmę

bloki, 50 mkw., I piętro,
os. Kopernika, Głowno, tel. kom.
605‑102‑424.
Do
 wynajęcia mieszkanie 32mkw, os.
Starzyńskiego, tel. kom. 663‑428‑181.

zamiana
Sprzedam

M-4 60 mkw. lub zamienię
na mniejsze do 40 mkw., tel. kom.
609‑688‑542.

Nokia

ASHA 300, tel. kom.
506‑751‑247.

kupno różne
Kupię

drewno opałowe, tel. kom.
501‑658‑261.
Przyjmę

ziemię i gruz, tel. kom.
721‑304‑567.
Kupie

piec z nadmuchem do
ogrzewania tunelu foliowego, tel. kom.
608‑691‑072.
Kupię

tunel foliowy, tel. kom.
888‑324‑050.
Kupię

drewno na pniu, tel. kom.
785‑534‑988.
Kupię

wirówkę do miodu z kwasówki,
tel. kom. 607‑179‑205.

Lokal

handlowy do wynajęcia,
Zduńska nr 23, tel. kom.
600‑498‑498.
Kwatery

pracownicze w Głownie, tel.
kom. 502‑420‑340.
Wolne

M-3, tel. kom. 692‑101‑989.

REKLAMA

Zatrudnię

elektryka samochodowego
w Łowiczu, tel. kom. 606‑228‑526.

Drewno

kominkowe dąb, sezonowane
6 metrów, tel. kom. 601-388‑757, po
20.00.

firmy: Daweoo;
Pralko-wirówkę,

telewizor 15; fotel bujany z bambusa, tel.
kom. 697‑634‑053.

Płyty

wiórowe, tel. kom. 511‑345‑546.

spacerówka, łóżeczko- tanio,
Fotelik,

tel. kom. 603‑652‑998.

Z
 Oriflame jako konsultantka:
dorobisz, zarobisz. Wyślij SMS na numer
603-959-031 z imieniem i nazwiskiem.
Oddzwonimy.

Sprzedam

wyposażenie sklepu: regał
metalowy alkoholowy, lady chłodnicze,
krajalnicę, wagę, tel. kom. 694‑485‑828.
Piec

CO 6 KW, tel. kom. 698‑732‑269.
Sprzedam

stalową konstrukcję
dachową 40na 9,5, tel. kom.
601‑158‑049.

Piec

na ekogroszek 25 kW, nowygwarancja, 5.500 zł, 602‑258‑695.
Skrzynki

1, uniwersalki, plastiki 15 kg,
5 kg, tel. kom. 692‑749‑175.
używany piec c.o. 21 kW,
Sprzedam

3,2 mkw., tel. kom. 501‑624‑400.

Drzewo

opałowe, tel. kom.
692‑668‑521.

sprzedaż różne

Czarny

stół rozkładany i 4 krzesła,
krzesełko dla dziecka do karmienia, ława
rozkładana oraz stolik pod telewizor, tel.
kom. 785‑968‑185.

Topole

ścięte, kamień polny, tel. kom.
503‑827‑620.

Sprzedaż

jaj wiejskich, Osiny 2, gmina
Kiernozia, tel. kom. 697‑736‑673.

Beczki

metalowe, zamykane, tel. kom.
609‑135‑491.

tel. kom. 693‑177‑813.
Agrowłóknina,


Kanapa

3-osobowa + 2 fotele, kolor:
oliwkowy, tel. kom. 606‑135‑736.

Sprzedam

drewno opałowe, dębowe,
tel. kom. 535‑121‑164.

Sprzedam

15 przęseł ogrodzenia
betonowego 2x1 m ze słupkami, tel.
kom. 669‑046‑702.
Pianina,

fortepiany, tel. kom.
604‑443‑118.
Rębaki

do drewna, średnica ciętego
drzewa do 11 cm grubości na kawałki po
15 cm długości, tel. kom. 602‑249‑683.
Piaski,

żwiry, pospółka, podsyp, tel.
kom. 600‑895‑026.
Drewno

na pniu ok. 250 m3 70 zł/m3,
Polesie, tel. kom. 509‑956‑448.
Sprzedam

spawarkę, wciągarkę, tel.
kom. 504‑221‑009.
Kurtki

skórzane, hurt, 15 zł/szt, tel.
kom. 503‑641‑063.
Okno

plastikowe 114/142 cm, tel. kom.
600‑880‑110.
Rzutnik

multimedialny i monitor
komputerowy, tel. kom. 503‑699‑872.
Sprzedam

koks opałowy, tel. kom.
607‑992‑213.

Firma

kosmetyczna oferuje pracę, tel.
kom. 728‑477‑406.

Bale:

dąb, brzoza 8 i inne, tel. kom.
605‑142‑474.

Wózek

inwalidzki, grzejniki,
przyczepka, tel. kom. 693‑054‑784.

drzewo opałowe, stemple
Sprzedam

budowlane, tel. (46) 838‑74‑91.

kosmetyczna, dam pracę,
Firma

tel. (46) 838-35-03, tel. kom.
508‑362‑833.

Regały

do uprawy pieczarek, tel. kom.
509‑300‑355.

Sprzedam

cegłę, tel. kom.
606‑641‑347.

Płyty

jumbo, trelinkę, tel. kom.
514‑539‑036.

Zatrudnię

specjalistę ds zakupubranża mięsna, wymagane
doświadczenie w handlu, foodtrade@
foodtrade.pl, tel. kom. 888‑431‑443.

Sprzedam

piasek, żwir, www.kop-pol.pl,
tel. kom. 697-442-808, 783‑482‑883.

Sprzedam

brykiet z trocin, 550 zł/t,
tel. kom. 695‑248‑808.

Kupię

olche, tel. kom. 888‑761‑255.

Zatrudnię

pracownika na stację paliw
(tankowanie gazu), Łowicz, ul. Tuszewska
41, safely@o2.pl, tel. kom. 609-665-023,
508‑282‑402.

Zatrudnię

kierowcę w
transporcie międzynarodowym, z
doświadczeniem, podwójna obsada,
tel. kom. 604‑455‑360.

Sprzedam

lesz żużel, tel. kom.
605‑896‑130.

Kupię

rower treningowy, tel. kom.
603‑709‑316.

Centrum

ogrodnicze zatrudni
sprzedawców z doświadczeniem
w branży ogrodniczej, tel. kom.
507‑139‑164.

żeliwna 40, z silnikiem;
Heblarka

drabina aluminiowa 2-członowa, dł. 7,5;
spawarka fabryczna Bester SP-315,
komplet kabli, tel. kom. 791‑766‑688.

Dwa

overlocki 5 i 3-nitkowy, tel. kom.
517‑585‑024.

Sprzedaż

ziemi, piasku (O2), żwiru
(8,60 mm), kruszyw, podsyp, dowóz, tel.
kom. 693‑565‑564.

Przyjmę

w dzierżawę grunty orne,
dopłaty + wysoki czynsz nawet
500 zł/ha, tel. kom. 696‑736‑701.

Pralki

frania+ wirówka, automat
Whirlpool, tel. kom. 886‑566‑384.

Szafa,

wypoczynek, biurko narożne
(wszystko sosnowe), tel. kom.
692‑563‑998.

Umeblowana

kawalerka w Głownie, tel.
kom. 503‑028‑208.

Do
 wynajęcia dom w Głownie, tel.
kom. 506‑102‑392.

Łóżko

dziecięce, piętrowe, tel. kom.
668‑159‑344.

Wyposażenie

i sprzęt gastronomiczny,
tel. kom. 697‑529‑156.

Atrakcyjny

lokal w centrum Głowna, tel.
kom. 601‑699‑405.

Stryków,

dom parterowy,
pełne wyposażenie, ogrzewanie
bezobsługowe, tel. kom.
600‑798‑593.

Sprzedam

wełniak, tel. kom.
505‑547‑998.

Pianino

„Legnica”, stan bdb., 1.300 zł,
transport w cenie, tel. kom. 500‑041‑271.

Gruz

betonowy, kruszony 30 zł/t,
z dowozem, tel. kom. 723‑975‑482.

Wynajmę,

sprzedam lub zamienię
dom w Głownie 180 mkw., tel. kom.
506‑820‑486.

Betoniarki
sprzedaż, remonty,
części zamienne, rusztowania, tel. kom.
603‑072‑751.

Sprzedam

kamień polny, tel. kom.
669‑299‑585.

opałowe, kominkowe
Drewno

i w workach, meble ogrodowe, budy,
toalety, tel. kom. 501‑658‑261.

Do
 wynajęcia 2-pokojowe
umeblowane mieszkanie, os. Kopernika,
Głowno, tel. kom. 500‑007‑884.

Regały

magazynowe, motoreduktor i
silniki elektryczne, tel. (42) 719‑59‑36.

Biurowe

w centrum, tanio, tel. kom.
604‑662‑093.

Wynajmę

mieszkanie M-4, os.
Konopnickiej, tel. kom. 501‑011‑198.

Do
 wynajęcia M-3, Głowno, Kopernika,
tel. kom. 781‑508‑033.

Tanio:

nowe kotły Defro Optima 13 kW,
Per-Eko 5 kW, tel. kom. 501‑074‑060.

używaną kuchnię gazową,
Sprzedam

tel. kom. 698‑766‑772.

Piach

płukany „z kopalni” Rydwan
lub Czatolin, z transportem, tel. kom.
508‑382‑120.

lokal handlowy 100 mkw,
Wynajmę

Łowicz Nowy Rynek 11, tel. kom.
501‑044‑546.

Bogactwo

odżywek, suplementy diety,
atrakcyjne ceny, Athletic Body, Traugutta
1, Sochaczew.

Kontener,

tel. kom. 781‑781‑321.

Do
 wynajęcia umeblowana kawalerka
w centrum Łowicza, tel. kom. 601-613878, 601‑620‑407.

Przyjmę

na pokój, tel. kom.
883‑363‑814.

Drewniane

okna i brama garażowa
używane oraz białe drzwi wewnętrzne,
tel. kom. 511‑605‑865.

Drewno

kominkowe, opałowe, tel. kom.
695‑109‑778.
Piec

C.O., tel. kom. 665‑489‑346.
Sprzedam

pralkę, tanio, tel. kom.
721‑256‑623.
Sprzedam

kuchnię węglową, czarną
ziemię, tel. kom. 517‑257‑707.
Drewno

opałowe i kominkowe, tel.
kom. 505‑700‑777.
Płyty,

płytki chodnikowe Yumby,
galanteria ogrodowa; www.seba-bruk.pl,
tel. kom. 531‑467‑981.
Tokarka

rewolwerowa RV40, tel. kom.
507‑408‑937.

hale, wiaty, kratownice,
Konstrukcje,

bindry ocynkowane, siatka słupki
ogrodzeniowe, tel. kom. 660‑789‑719.
Piece

akumulacyjne; wypoczynek, tel.
kom. 692‑101‑989.
topole na pniu, tel. kom.
Sprzedam

661‑378‑059.
Bojler

Viessmann 95L, wymiennik
ciepła Secespol, naczynie c.w.u. Riflex
8L, pompa cyrkulacyjna Grundfos, tel.
kom. 533‑009‑198.
do piwa KEG, tel. kom.
Beczka

721‑903‑802.
bele dębowe i deski
Senozowane

dębowe 356 mm, 32 mm, 25 mm, tel.
kom. 517‑544‑028.
Nowy

wózek inwalidzki, tel. kom.
695‑683‑450.
Łóżeczko

dziecięce, tel. kom.
609‑700‑765.
na opał, tel. kom. 539‑415‑178.
Drewno


Betoniarka

100 litrów na 220V, tel.
kom. 507‑164‑215.

Sprzedaż

brykietu ze słomy producent, tel. kom. 539‑415‑178.

Krajzega,

tel. kom. 881‑041‑770.

Meble

BRW zielona sosna, stan bdb,
tel. kom. 600‑852‑174.

Wózek

windowy Linde 16, 2000
r., maszt 3,3 m, diesel, tel. kom.
503‑106‑795.
Wózek

widłowy tcm, 5 m, udźwig 1,8 t,
gaz, tel. kom. 503‑106‑795.
Wózek

widłowy Rak, 1997 r., maszt 2,5
m, silnik C-330, tel. kom. 503‑106‑795.
Maszyny

szwalnicze wyprzedaż, tel.
kom. 723‑449‑143.
Sprawny,

7-letni komputer, tanio, tel.
kom. 691‑534‑457.
Dwa

radia lampowe, maszyna do
szycia Wiktoria, tel. kom. 665‑752‑681.
Sprzedam

Keyboard (organy Cassio),
280 zł, tel. kom. 600‑918‑875.
Sprzedam

zwywarkę Electrolux z
2009r., używana ok. półtora roku, tel.
kom. 505‑866‑202.

Laptop

HP Pavulion 6000, tel. kom.
533‑193‑743.
suche drewno opałowe, tel.
Sprzedam

kom. 795‑539‑905.

Zatrudnię

szwaczki, overlock,
stębnówka, Głowno, tel. kom.
516‑132‑006.
Przyjmę

osobę do sklepu
odzieżowego w Głownie, mile widziane
doświadczenie w handlu, tel. kom.
505‑151‑702.
bukieciarkę, kwiaciarkę z
Przyjmę

praktyką. Stała praca, działamy od 20
lat, tel. kom. 503‑777‑882.
Zatrudnię

spedytora z
doświadczeniem w transporcie
międzynarodowym, tel. kom. 608-059817, 606‑457‑050.
Zatrudnię

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

fryzjerki do salonu
kosmetyczno-fryzjerskiego, tel. kom.
788‑907‑925.
Zatrudnię

ekspedientki do sklepu
spożywczego w Łowiczu, tel. kom.
512‑088‑422.
Zatrudnię

doświadczoną fryzjerkę.
Kosmetyczkę na staż, tel. kom.
512‑088‑422.
Zatrudnię

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

kierowcę w transporcie
międzynarodowym, pojedyńcza
lub podwójna obsada, C+E, z
doświadczeniem, tel. kom. 501‑249‑017.
Zatrudnię

wykwalifikowane
szwaczki z umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności, tel. kom. 691-707739, Praca w Skierniewicach.
Zatrudnię

kolorystę z doświadczeniem
do sklepu z mieszalniami lakierów
samochodowych i przemysłowych
różnych firm, tel. kom. 604‑988‑718.
Zatrudnię

kierowcę kat. C+E na
stałej linii w firmie kurjerskiej. Praca
od poniedziałku do piątku, tel. kom.
506‑007‑169.
Sprzedawca,

serwisant rowerów, oferty
kierować na maila rowerowo.biz@wp.pl.

Zajazd

Rozdroże w Nieborowie
zatrudni pracowników na stanowiskach:
kucharz, pomoc kuchenna, kelner/
recepcjonista. CV na: biuro@zajazdnieborow.pl, tel. kom. 501-152-077,
501‑152‑088.
Zatrudnię

do wykończeniówkimalarz, gipsiarz, tel. kom.
513‑985‑412.
Podnajmę

metraż manicurzystce
w salonie fryzjerskim, tel. kom.
668‑315‑904.

szukam pracy
Szukam

pracy dodatkowej, Łowicz i
okolice, tel. kom. 784‑650‑422.
Przyjmę

chałupnictwo, tel. kom.
601‑620‑407.
Pilnie

poszukuje pracy, w pełni
dyspozycyjny, prawo jazdy kat. Bdoświadczenie jako kierowca, tel. kom.
609‑192‑448.
Kierowca

z praktyką krajową
z kartą chip poszukuje pracy w
podwójnych obsadach w transporcie
międzynarodowym, tel. kom.
669‑268‑467.
Rencistka

poszukuje pracy, tel. kom.
660‑783‑105.
Pilnie

podejmę pracę: sprzątanie, tel.
kom. 505‑866‑202.
Młody,

wysoki, wysportowany
technik ochrony- szuka pracy, tel. kom.
514‑372‑542.
Pomogę

starszej osobie, tel. kom.
601‑637‑882.
Przyjmę

chałupnictwo, tel. kom. 663801-457, 697‑811‑406.
Rencista

uprawnienia na walec,
spycharki, koparki, koparko-ładowarki
i ładowarki, może być w delegacji, tel.
kom. 721‑384‑425.
Podejmę

pracę w biurze na cały lub
1/2 etatu, doświadczenie w biurze
rachunkowym, tel. kom. 503‑065‑351.
Szukam

pracy fizycznej, tel. kom.
725‑509‑757.
Saxofonista,

tel. kom. 692‑101‑989.
Mężczyzna

29-letni, podejmie pracę,
tel. kom. 790‑602‑012.
Kobieta

25-letnia z grupą inwalidzką
poszukuje pracy, Łowicz, tel. kom.
669‑356‑374.
Mam

dziecko i chętnie zaopiekuję się
innym, tel. kom. 534‑932‑815.

inne
Zwrot

podatku z pracy, rodzinne,
urlopowe, emerytalne, Niemcy, Anglia,
Irlandia, Holandia, Dania, Belgia,
Norwegia, tel. (71) 385-20-18, tel. kom.
601‑759‑797.

usługi wideo
Wideofilmowanie

cyfrowe, Blu-raytanio, tel. kom. 606‑852‑557.
NAK

Studio Films- firma z długoletnia
tradycją, z nowymi technologiami HD,
zaprasza, tel. kom. 889‑910‑129.

- konsultantki, atrakcyjne
AVON

prowizje i prezenty, tel. kom.
501‑032‑348.

Cyfrowe

wideofilmowanie,
fotografowanie, full HD, Blu-ray,
tel. 46/837-94-85, tel. kom.
608‑484‑079.

Potrzebuję

pomoc dla chorej, tel. kom.
535‑689‑811.

Wideofilmowanie,

full HD, zdjęcia, tel.
kom. 502‑163‑788.

Zatrudnimy

szwaczki i prasowaczkę,
Łowicz, tel. kom. 665‑431‑100.

Przyjmę

szwaczki biegle szyjące na
wszystkich maszynach w Głownie, tel.
kom. 668‑008‑211.

Videofilmowanie.

Fotograf, tel. kom.
501‑836‑550.

Zatrudnię

szwaczki - praca cały rok, do
szycia dzianiny, tel. kom. 881‑513‑757.

paliw w Strykowie zatrudni
Stacja

osobę, tel. kom. 605‑170‑483.

Hurtownia

hydrauliczna zatrudni
pracownika do wydawania i
przyjmowania towaru oraz prac
gospodarczych. Łowicz, Klickiego 7.

Potrzebuję

krojczego, tel. kom.
502‑420‑340.

praca
dam pracę

Zatrudnię

doświadczoną fryzjerkę, tel.
kom. 501‑389‑042.

Wideofilmowanie,

tel. kom.
600‑287‑992.
Studio

Master - filmowanie,
doświadczenie, konkurencyjne ceny, tel.
kom. 502‑402‑210.
Foto-video,

tel. kom. 604‑330‑036.
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Wideofilmowanie,

tel. kom.
795‑267‑788.

Tynki

agregatem: gipsowe, tradycyjne,
wylewki; solidnie, tel. kom. 502‑370‑226.

Docieplenia

budynków, elewacje, tel.
kom. 668‑181‑142.

fotografia ślubna www.
Profesjonalna

studiokadr.cdx.pl, tel. kom. 604‑357‑594.

Tynki

tradycyjne, z piaskiem
kwarcowym, wylewki; solidnie, tel. kom.
501‑931‑961.

Cyklinowanie

bezpyłowe, układanie
podłóg, tanio, solidnie, tel. kom.
604‑075‑293.

Układanie

kostki brukowej, tanio, tel.
kom. 667‑837‑817.

Docieplenia

budynków, niskie ceny, tel.
kom. 600-917-292;, 507‑431‑463.

Solidnie!

Niewielkie remonty,
wykończenia, drobne naprawy, tel. kom.
504‑081‑135.

Docieplenia

budynków, malowanie,
sufity podwieszane, płytki, tel. kom.
608‑380‑169.

Remonty

łazienek, wykończenia
wnętrz, www.struktura-lowicz.pl, tel.
kom. 604‑199‑840.

Schody

drewniane. Komputerowe
projektowanie schodów. Wyrób,
montaż, inne usługi stolarskie, tel. kom.
663‑766‑557.

Studio

Wideo Kadr, full HD, tel. kom.
607‑916‑001.
Foto-video,

tel. kom. 787‑409‑800.
fotografowanie,
Wideofilmowanie,

DVD, Blu Ray, full HD, www.
wideofilmowanie-lowicz.cba.
pl, tel. (46) 837-79-81, tel. kom.
606‑302‑466.

remontowobudowlane

Kanałowe

docieplanie budynków
granulatem styropianowym;
kondygnacja: 900 zł, tel. kom.
602‑570‑424.

usługi

Firma

FBS-Tynk wykonuje: tynki
maszynowe, gipsowe i cementowowapienne oraz posadzki (z
mixokreta), tel. kom. 502‑452‑907.

Wylewki

agregatem, tel. kom.
531‑402‑222.
Tynki

maszynowe profesjonalnie, tel.
kom. 608‑444‑405.
Usługi

remontowo-budowlane, tel.
kom. 500‑027‑261.
Docieplanie

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

Szafy

wnękowe, garderoby,
meble biurowe, kuchenne, tel. kom.
888‑978‑225.
Cyklinowanie,

układanie, tel. kom.
501‑249‑461.
Gipsy,

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

Stawianie

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

naprawa, wymiana, podbitki
Dachy:

itp., tel. kom. 607‑610‑786.

Kompleksowe

wykańczanie wnętrz, tel.
kom. 531‑842‑123.

Usługi

remontowe, gipsowanie,
malowanie, docieplenia, tel. kom.
602‑383‑118.

Montaż

i sprzedaż pokryć
dachowych, tel. kom. 501‑694‑856.
układanie, olejowanie,
Cyklinowanie,

lakierowanie parkietów, tel. kom.
505‑072‑638.

Brukarstwo,

tanio, tel. kom.
503‑976‑505.

Budowa

domów, budynków
gospodarczych, przeróbki, rozbiórki itp.,
tel. kom. 785‑333‑971.

Przystępne

ceny, solidne, fachowe
wykończenia wnętrz (glazura, terakota,
gipsy, malowanie). Docieplenia
budynków, murowanie, tynki, klinkier itp.,
tel. (46) 837-13-91, tel. kom. 793‑035‑025.

agregatem, tel. kom.
Wylewki

509‑038‑623.

pokrycia dachowe, konstrukcje,
Dachy,

obróbki, tel. kom. 609‑846‑316.

agregatem, tel. kom.
Wylewki

511‑440‑509.

Budowa

domów jednorodzinnych,
gospodarczych, tel. kom. 794‑230‑700.

Tynki,

tel. kom. 503‑077‑863.

Docieplenia,

adaptacja poddaszy, tel.
kom. 794‑230‑700.

Usługi

remontowo-budowlane, tel.
kom. 667‑993‑029.
Glazura,

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

wykończenia wnętrz od
A do Z, adaptacja poddaszy, tel. kom.
728‑163‑557.
Docieplenia,

tel. kom. 606‑428‑162.
Remonty

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

betonowe, stalowe,
balustrady, bramy, słupki do sadów,
siatki, producent, www.betomet.pl, tel.
kom. 508‑382‑120.
Usługi

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

mieszkalnych, gospodarczych,
rozbudowy, nadzór, wyceny,
kosztorysy, tel. (46) 837-78-38, tel. kom.
502‑086‑592.
Murarstwo,

tynkowanie, tel. kom.
668‑489‑577.

REKLAMA

Cyklinowanie,

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

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

wykończenia wnętrz,
tynkowanie cementowo-wapienne, tel.
kom. 531‑842‑123.
usługi budowlane;
Kompleksowe

usługi stolarskie; hydraulika; elektryka;
układanie kostki brukowej, tel. kom. 669684-337, 602‑690‑032.
Docieplenia,

tel. kom. 698‑669‑433.
Tynki

maszynowe, wylewki, tanio,
solidnie, tel. kom. 604‑144‑668.
Malowanie

mieszkań, układanie
paneli, tel. kom. 668‑342‑534.
Kompleksowe

wykończenia wnętrz,
docieplanie budynków, solidnie, tel. kom.
504‑004‑323.
Malowanie,

gipsowanie, płyty k/g,
glazura, terakota. Tanio!, tel. kom.
668‑181‑142.
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Glazurnictwo,

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

terakota, malowanie,
gładź gipsowa, płyty K/G, tel. kom.
607‑728‑362.
Układanie

kostki www.seba‑bruk.pl, tel.
kom. 604‑413‑669.
Glazura,

terakota, łazienki, przeróbki
hydrauliczne, elektryczne, zabudowy
K/G, tel. kom. 600‑779‑805.

Docieplenia,

podbitki, kompleksowe
wykończenia wnętrz, poddasza,
zabudowy k/g, gładzie, tel. kom.
697‑638‑898.
Dachy

od A do Z, tel. kom.
785‑534‑988.
Usługi

budowlane, tynki i ocieplenia,
tel. kom. 690‑457‑318.

Modernizacja

łazienek, kuchni,
tarasów, schodów, solidnie i niedrogo,
tel. kom. 602‑648‑497.

Dachy:

konstrukcje, pokrycia, naprawy,
konserwacje, odśnieżanie, tel. (46) 83918-37, tel. kom. 609‑227‑348.

Kompleksowe

remonty mieszkań,
solidnie i niedrogo, tel. kom.
602‑648‑497.

Budowa

domów, garaży, budynków
gospodarczych itp., tel. kom.
512‑924‑857.

Dachy

kompletne, nowe i stare,
rozbudówki, wykonam solidnie i
tanio, tel. kom. 725‑919‑624.

Sufity

podwieszane, ocieplanie
poddaszy, malowanie, gładź gipsowa,
tel. kom. 502‑472‑077.

Ocieplanie

poddaszy, solidnie i
tanio, tel. kom. 725‑919‑624.

Wylewki

agregatem !!! (skł.: piasek,
cement, woda) Docieplenia stropów.
Szybko, solidnie a najtaniej !!!, tel. kom.
605‑416‑083.

Lastrytkarstwo,

glazurnictwo, g/k,
wykończenia, tel. (42) 710-80-97, tel. kom.
601‑321‑914.
i pokrycia dachowe,
Konstrukcje

podbitki, docieplanie budynków, tel. kom.
600‑262‑935.

Usługi

hydrauliczne, tel. kom.
691‑991‑000.
Remonty,

wykończenia wnętrz,
duże doświadczenie, tel. kom.
509‑171‑392.

Usługi

remontowo-budowlane,
gładzie, malowanie, gipsowanie,
sufity podwieszane, układanie paneli
ściennych, podłogowych, glazury,
terakoty, tel. kom. 604‑259‑544.

Tynki,

docieplenia, remonty, tel. kom.
607‑343‑357.

Docieplenia

budynków, remonty,
wykończenia budynków, łazienki,
poddasza kompleksowo, tel. kom.
600‑262‑935.

Malowanie,

gipsowanie, podwieszane
sufity, zabudowa karton, gips, ocieplanie
poddaszy, solidnie, tanio, tel. kom.
516‑858‑862.

Budowa

z YTONGA od projektu po
dach wraz z materiałem na 8% VAT,
tel. kom. 601‑303‑235.

DACH

od A do Z. Pokrycia dachowe,
krokwie, podbitki. Przeróbki dachów
wraz z pracami murarskimi. WOLNE
TERMINY, tel. kom. 669‑609‑738.

Usługi

stolarskie: postarzane meble
dębowe, kredensy, komody itp., tel.
kom. 502‑324‑102.
Układanie

kostki brukowej, tel.
kom. 697‑116‑271.
Tynki:

ręczne, maszynowe,
wewnętrzne, zewnetrzne, docieplenia,
rachunki, tel. kom. 501‑782‑451.
Wykonam

drobne remonty mieszkań,
tel. kom. 607‑385‑722.
Wykonam

tynki tradycyjne, tel. kom.
607‑385‑722.

Malowanie

agregatem i gładzie, tel.
kom. 601‑374‑863.

Aranżacje

profesjonalnie, tel. kom.
691‑774‑281.

Kominki

z płaszczem wodnym.
Profesjonalny montaż, tel. kom.
608‑101‑676.
montaż i wykonanie wkładów
Kominy:

kominowych ze stali kwasoodpornej i
żaroodpornej, tel. kom. 608‑101‑676.
Glazura,

terakota, adaptacja poddaszy,
sufity, falowane tynki, mozaikowe,
kamień dekoracyjny, gładź, malowanie
szafy, pawlacze, przeróbki elektryczne,
fachowe doradztwo, tel. kom.
605‑562‑651.
Gładź

na mokro- kompleksowe
remonty, tel. kom. 668‑821‑932.
ocieplanie budynków,
Murowanie,

glazura, tel. kom. 887‑818‑290.
Docieplenia

budynków, elewacje
zewnętrzne, glazura, terakota, adaptacja
poddaszy, kompleksowe wykończenia
wnętrz, faktury VAT, tel. kom.
606‑737‑576.
Od
 A do Z, tel. kom. 667‑941‑359.
Usługi

minikoparką, ceny od 50 zł, tel.
kom. 795‑403‑201.
Usługi

koparko-ładowarką,
instalacje wodno-kanalizacyjnomelioracyjne, tel. kom. 604‑154‑674.
poręcze, stal nierdzewna,
Balustrady,

tel. kom. 722‑173‑294.
poddaszy, kompleksowe
Adaptacja

remonty i wykończenia, tel. kom. 532482-915, 608‑228‑789.
gładzie, płyty
Malowanie,

k/g, glazura, terakota, tel. kom.
661‑723‑048.

Instalacje

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

hydrauliczne, kompleksowo,
przeciski podziemne, przyłącza wod.kan., usługi koparko-ładowarką, przyjmę
pracę również jako podwykonawca,
tel. (46) 838-75-53, tel. kom.
601‑379‑355.
Usługi

hydrauliczne WOD. KAN. C.O. i
GAZ, tel. kom. 509‑928‑302.
Usługi

hydrauliczne, tel. kom.
508‑862‑015.
c.o., kanalizacji. Montaż,
Instalacje

serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
kotłów gazowych wiszących firm:
Viessman, Buderus, Ulrich, Junkers,
Vaillant, Immergas, tel. kom.
508‑454‑366.
instalacje sygnalizacji
Profesjonalne

włamania, pożaru, kontroli dostępu,
nadzoru wizyjnego (monitoring), tel. kom.
601‑207‑689.
- żaluzje poziome, pionowe,
Vertal

rolety materiałowe i antywłamaniowe,
siatki przeciw owadom. Produkcja,
montaż, tel. kom. 602-736-692,
512‑342‑751.
elektroinstalacje, pomiary,
Przyłącza,

odgromówka, automatyka budynkowa
EIB/KNX, wideo-domofony, RTV-Sat,
komputerowe, bramonapędy, alarmy,
kamery; naprawy, konserwacja,
przeglądy, odbiory, uprawnienia, VAT,
el-arm@o2.pl, tel. kom. 601‑303‑858.
glazura, tel. kom.
Hydraulika,

607‑720‑345.

tapetowanie, płyty
Malowanie,

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

Instalacje

c.o., woda, kanalizacja,
kotłownia, tel. kom. 607‑720‑345.
Usługi

hydrauliczne C.O., tel. kom.
518‑905‑611.

Kompleksowe

wykańczanie wnętrz,
glazura, panele, gładzie gipsowe,
ocieplanie budynków, Głowno, tel. kom.
664‑254‑946.

sprzedaż

wszystkie technologie, tel.
Hydraulik,

kom. 608‑101‑676.

Producent!

Siatki, słupki, bramy,
balustrady, usługa montażu, tel. kom.
500‑371‑161.

Usługi

hydrauliczne, tel. kom.
784‑006‑861.

Glazura,

terakota, gipsy, malowanie,
panele itp., tel. kom. 508‑313‑799.

budowlane, długość 2,9 m,
Stemple

cena 5zł, tel. kom. 602‑389‑510.

Adaptacje,

remonty, tel. kom.
783‑511‑751.

Beczka

1.000 l, plastkikowa, tel. kom.
694‑232‑810.

Wylewki

maszynowe Mixokret, tel.
kom. 517-032-915, 606‑314‑749.

Firma

budowlano-tynkarska:
murowanie z klinkieru, rozbiórki, remonty,
malowanie agregatem malarskim, faktury
Vat, tel. kom. 692‑382‑852.

Wykończenia

wnętrz i poddaszy, tel.
kom. 603‑164‑156.

Kominki:

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

usługi
instalacyjne
Hydraulika,

tel. kom. 608‑263‑951.

Montaż

anten satelitarnych, naziemnej
cyfrowej, ustawianie przy pomocy
profesjonalnego miernika, tel. kom.
609‑700‑765.
tel. kom. 501‑129‑686.
Elektryk,


usługi inne
Zespół

Diwers, wesela, bale, tel. kom.
661‑323‑807.
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Masz

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

Cięcie

drzew niebezpiecznych,
konkurencyjne ceny, tel. kom.
782‑718‑483.

samochodów, dywanów, tel.
Pranie

kom. 722‑366‑837.

Śluby,

imprezy okolicznościowe,
czarny Chrysler 300 C, 2007r., tel. kom.
694-484-902, 511‑354‑215.

Przeprowadzki,

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

pod wymiar: kuchenne,
biurowe, szafy z drzwiami przesuwnymi,
solidnie, raty, tel. kom. 501‑707‑657.
Zespół,

Wokalistka, Najtaniej, tel.
kom. 503‑746‑892.
Zespół

muzyczny, wesela, bale,
studniówki, tel. kom. 514‑895‑308.
Zespół

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

sal weselnych WARDART,
Strugienice, tel. kom. 886‑328‑694.
wanien, tel. kom.
Odnawianie

600‑979‑826.
Śluby,

inne imprezy okolicznościowe:
Chrysler 300-C, nowy model, tel. kom.
607‑328‑028.
inne imprezy okolicznościowe
Śluby,

- Jaguar XF 2012 luxory - Samochód
Roku, polarna biel; Audi A6/2012 czarna
perła; BMW E-93 Cabrio 2012 srebrny
metalik, tel. kom. 509‑454‑738.
Dekoracja

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

przewoźny, tel. kom.
512‑907‑059.
Koparka

gąsiennicowa, kopanie
stawów, koparko-ładowarka (z młotami),
wszelkie prace ziemne, rozbiórkowe,
usługi wywrotką, tel. kom. 693‑565‑564.
Nowo

otwarty Salon Urody GRAZIA ul.
Śląska 9, Głowno, tel. kom. 693‑490‑469.
Zespół

muzyczny „Antrakt”, tel. kom.
669‑877‑514.

Pranie

dywanów i tapicerki meblowosamochodowej w zakładzie i u klienta,
tel. kom. 501‑431‑978.
PIT-y,

rozliczanie, tel. kom.
793‑020‑943.
Usługi

projektowo-kosztorysowe,
nadzory, tel. kom. 509-299-685,
509‑299‑676.
Usługi

tokarskie w metalu, tel. kom.
663‑766‑557.
Usługowo

dziurki, guziki, tel. kom.
605‑317‑260.
Zabiegi

lecznicze pijawkami, tel. kom.
691-933-389, 696‑287‑385.
Usługi

transportowe Renault Master
Max 5 europalet, 2002 rok, tel. kom.
696‑020‑764.
Usługi

rozdrabniania gałęzi, tel. kom.
508‑454‑366.

Toczenie,

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

szewskie: wymiana obcasów,
wklejanie i wszywanie suwaków,
rozciąganie obuwia, fleki, żelówki, inne.
Łowicz, osiedle Bratkowice 3B (piwnica),
tel. kom. 512‑024‑112.
Wypożyczę

tanio stół wiejski z
dekoracją, beczułki, kamieniaki, nalewak
do piwa, piwo. Możliwy dowóz, tel. kom.
889‑994‑992.
DJ-Johny,

Duet Muzyczny, wesela,
chrzciny, komunie, tel. kom. 880‑098‑537.
mebli, przeprowadzki, tel.
Przewóz

kom. 664‑013‑145.
Ale
 szybka gotówka - nawet 5000
zł! Proste zasady, bez zbędnych
formalności. Provident Polska S.A. - 600
400 295 (taryfa wg opłat operatora).

Wróżby

na kryzys, tel. kom.
791‑554‑106.

Usługi

transportowe Renault Master
Max, tel. kom. 605‑695‑882.

Domofony:

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

Usługi

księgowe, rozliczenia PIT,
tel. kom. 508‑191‑628.

i centralki telefoniczne,
Instalacje

domofony, bramofony, videofony.
Montaż, naprawy, konserwacja, tel. kom.
601‑207‑689.
Zespół

muzyczny, forrent.letnet.pl, tel.
kom. 509‑766‑163.
Zespół

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

Tworzenie

i pozycjonowanie stron
internetowych (SEO).Profesjonalnie, tel.
kom. 509‑099‑959.
Zespół

muzyczny, tel. kom.
667‑468‑883.
Eco-Pol

usługi koparko-ładowarką;
sprzedaż, montaż oczyszczalni ścieków;
przepychanie, mycie kanalizacji pompą
Wuko, tel. kom. 782‑392‑275.

Angielski

korepetycje, egzamin
gimnazjalny, matura, FCE, tel. kom.
793‑567‑040.
Język

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

tanio, tel. kom.
Matematyka,

601‑303‑279.

Siano

pogodne I pokos, z dostawą
do Łowicza, tel. kom. 504‑270‑890.

Kupię

łuskarkę do bobu, tel. kom.
600‑410‑385.

Prezentacje

maturalne, tel. kom.
608‑433‑138.

Kupię

pszenżyto i mieszankę,
każdą ilość, tel. kom. 603-573-567,
695‑102‑426.

Kupię

mieszalnik 1-, lub 2-tonowy, tel.
kom. 697‑242‑471.

Mgr

matematyki, tel. (46) 837‑53‑15.
Niemiecki
korepetycje, tel. kom.
697‑303‑483.
sprawdzian, egzamin
Matematyka,

gimnazjalny, matura, tel. kom.
506‑178‑472.
Matematyka-korepetycje,

tel. kom.
504‑622‑779.
Angielski

profesjonalnie: dzieci,
młodzież, tel. (46) 837‑53‑15.
„Językowo”

- angielski, kursy,
korepetycje; biuro@jezykowo.edu.pl, tel.
kom. 535‑426‑113.
Korepetycje
język niemiecki, tel. kom.
723‑415‑029.
Fizyka,

matematyka, tel. kom.
783‑672‑926.
Angielski
profesjonalnie, tel. kom.
606‑345‑788.
Zgubiono

legitymację studencką AHE
nr 128801, tel. kom. 726‑283‑871.
Język

angielski, nauczyciel,
egzaminator maturalny, tel. kom.
662‑611‑189.

Zespół

muzyczny „Rytm”, tel. kom.
695‑761‑385.

nauka

Poszukuję

osoby na dojazdy do pracy
do Kutna, tel. kom. 661‑780‑918.

Polski

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

Angielski

- korepetycje, tel. kom.
796‑447‑016.

Angielski

korepetycje, tanio, z
dojazdem, tel. kom. 608‑750‑915.

Transport,

piasek, pospółka,
tel. (46) 837-06-19, tel. kom. 602‑471‑796.
Naprawa

komputerów, profesjonalnie,
tel. kom. 781‑527‑006.

Wycinka

drzew, czyszczenie, tel. kom.
505‑700‑777.

Kupię

C-330 bez dokumentów, tel.
kom. 515‑182‑587.

Kupię

zboże paszowe, tel. kom.
667‑257‑268.

Suszarnię

podłogową lub inną kupię,
tel. kom. 794‑113‑931.

Komputeropisanie,

szybko, tanio, tel.
kom. 791‑062‑292.

Chemia,

tel. kom. 693‑232‑108.

Kupię

zboże, tel. kom. 667‑566‑276.

Kupię

żyto, owies, tel. kom.
697‑677‑530.

Nauka

Języka Angielskiego Jacek
Romanowski, 20 lat skutecznego
nauczania, tel. kom. 607‑440‑582.

język angielski
Korepetycje

(podstawówka, gimnazjum) studentka,
dojazd, tel. kom. 697‑753‑487.

Odśnieżanie

dachów, firmy, klienci
indywidualni, wystawiamy rachunki,
tel. kom. 503‑955‑975.

Władimirca,

Ursusa, tel. kom.
725‑562‑998.

Glebogryzarki,

talerzówki,
inne maszyny kupię, tel. kom.
794‑113‑931.

komputeropisanie

Kominki,

piece, kuchnie kaflowe,
tel. kom. 502‑324‑102.

Kupię

żyto i pszenicę konsumpcyjną,
tel. (46) 874-39-22, tel. kom. 605‑139‑221.

Kupię

zboże paszowe, tel. kom.
668‑478‑617.

Korepetycje

historia, wos, tel. kom.
727‑472‑483.

Korepetycje

z matematyki
(podstawówka, gimnazjum), student PŁ,
tel. kom. 600‑816‑684.

Rozdrabnianie

gałęzi rębakiem, tel.
kom. 667‑732‑751.
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Sprzątanie

domów, mycie okien, tel.
kom. 666‑310‑322.

Odśnieżanie,

tel. kom. 668‑052‑818.

Wycinka

trudnodostępnych drzew, tel.
kom. 506‑660‑095.

przyjmie zamówienia na
Kucharka

imprezy okolicznościowe: wesela,
komunie, chrzciny, stypy itp., tel. kom.
508‑127‑207.

Naprawa

sprzętu AGD, tel. kom.
510‑158‑880.

przewoźny, tel. kom.
Tartak

512‑907‑059.

Naprawa

telewizorów, Łowicz,
Topolowa 19, tel. (46) 837-70-20, tel.
kom. 728‑227‑030.

drzew, tel. kom. 696‑008‑528.
Wycinka


Zespół

muzyczny Sekret, tel. kom.
693‑754‑349.

Kupię

łubin, słodki, paszowy, tel. kom.
696‑096‑385.
Żyto,

owies oraz inne zboże, gotówka,
odbiór własny, tel. kom. 669‑886‑188.

hodowlane
Bydło

wybrakowane - skup.
Najwyższe ceny., tel. kom.
726‑879‑139.
Skup

bydła rzeźnego, maciory, knury,
tel. kom. 602‑394‑036.
Skup

bydła rzeźnego,
hodowlanego, maciory, knury,
cielęta, konie, tel. (46) 838-88-62,
tel. kom. 502-460-724, 500‑258‑237.
Skup

bydła i koni, dojazd do
klienta, konkurencyjne ceny, tel. kom.
604‑267‑833.
Skup

macior, knurów, trzody
chlewnej. Wysokie ceny, tel. kom.
603‑711‑760.
Bydło

pourazowe - skup. Najwyższe
ceny., tel. kom. 726-879-139,
603‑711‑760.

rolnicze sprzedaż
płody rolne
Siano

i słoma w balotach, owies, tel.
kom. 667‑441‑108.
Zboża

jare, sadzeniaki ziemniaka,
trawy, kukurydza, oferuje Firma
Nasienna Granum Sp.j, Łowicz ul.
Katarzynów 46, tel. (46) 837‑23‑05.
Słoma

w dużych balotach, ze stodoły,
tel. kom. 697‑689‑881.
40 ton pszenżyta, czyste,
Sprzedam

1000 zł/tona, tel. kom. 695‑904‑839.
Nasiona

bobu Bizon i Topbob, tel.
kom. 693‑569‑671.

Kupię

cieliczki mięsne i HF, ok. 50 kg,
tel. kom. 888‑822‑173.

Łubin

żółty, tel. kom. 886‑135‑125.

Kupię

gęsi, tel. kom. 501‑399‑487.
Skup

bydła pourazowego, do 5 zł/kg,
tel. kom. 792‑772‑466.
Skup

bydła: byki 8,00 +VAT, krowy
6,20 +VAT, jałówki 7,00 +VAT, tel. kom.
792‑772‑466.
Kupię

bydło pourazowe, tel. kom.
668‑478‑617.

matrymonialne

tel. (46) 837‑85‑96.
Matematyka,


Pan

52 pozna Panią, sms, tel. kom.
606‑735‑889.

Kupię

agregat przedsiewny 2,10-2,40
m, tel. kom. 512‑347‑439.

Samotna

pani pozna pana 60-70 lat,
tel. kom. 723‑825‑900.

C-330

lub T-25, może być do remontu,
tel. kom. 506‑713‑289.

Poznam

uczciwego przyjaciela do lat
58, tel. kom. 724‑616‑895.

Siewnik

poznaniak do remontu, może
być dziurawy zbiornik, ciągnik C-360 do
remontu, tel. kom. 664‑981‑618.

maszyny

Siewnik

zbożowy Amazone D7 Super,
tel. kom. 509‑282‑300.

rolnicze – kupno

Kupię

dwukółkę wywrotkę, tel. kom.
667‑882‑172.

płody rolne

Kupię

przyczepę D55 może być do
remontu, tel. kom. 787‑996‑704.

Kupię

zboże paszowe, tel. (46) 838-9806, tel. kom. 605‑370‑062.

Kupię

C-360, 1985-90 r, tel. kom.
662‑013‑909 po 18.
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inne
Kupię

kwotę mleczną, tel. kom.
535‑322‑797.

Kupię

byczki 80-200 kg, tel. kom.
606‑505‑072.

Angielski,

Łowicz, tel. kom.
604‑461‑803.

Mężczyzna

40 lat, szuka pani bez
nałogów, tel. kom. 668‑768‑863.

Kupię

C-328, C-330, C-360, C-4011
C-380, MTZ, T-25 Władimirec bez
dokumentów, do remontu, stan obojętny,
tel. kom. 502‑939‑200.

Sprzedam

bób, tel. kom. 608‑613‑658.
Mieszanka

zbożowa bez owsa 6 ton,
tel. kom. 695‑886‑094.
Sprzedam

pszenżyto, tel. kom. 609501‑703, po 17.00.
Skup

żyta, wymiana na otręby, tel.
kom. 501‑713‑862.
Mieszankę

zbożową, większą ilość,
słomę ze stodoły - baloty, tel. kom.
695‑441‑197.
Pszenżyto,

tel. kom. 514‑545‑580.
tel. kom. 514‑545‑580.
Pszenżyto,

Jęczmień,

tel. kom. 607-172‑809, po
17.00.
Ziemniaki

do sadzenia żółte i białe
bardzo wczesnych odmian i cebulę
bardzo dużą, tel. kom. 795‑348‑995.
Sprzedam

owies, tel. kom.
692‑916‑507.
Pszenżyto

Milewo pierwszy odsiew;
owies Bingo, tel. kom. 793‑718‑288.
Jęczmień,

żyto, tel. kom. 794‑052‑840.
Czosnek

przemysłowy do masrni itp.,
tel. kom. 602‑648‑497.

www.lowiczanin.info



Pszenżyto,

żyto, mieszanka, tel. kom.
604‑756‑897.

Pszenica

paszowa, 100 zł,
tel. (42) 719‑56‑83.

Sprzedam

ziarno kukurydzy, tel. kom.
508‑281‑219.

owies, tel. kom.
Sprzedam

722‑353‑895.

Sprzedam

nasiona bobu, tel. kom.
512‑907‑059.

Sprzedam

łubin słodki, żółty, tel. kom.
696‑253‑998.

Sprzedam

bób Bizon, tel. kom.
693‑157‑155.

słomę w kostkach, tel. kom.
Sprzedam

502‑351‑237.

pszenżyto i owies, tel. kom.
Sprzedam

603‑857‑746.

Sprzedam

żyto, tel. kom. 502‑351‑237.

Słoma,

kukurydza, owies, tel. kom.
603‑099‑778.
mieszankę, tel. kom.
Sprzedam

514‑188‑038.

słoma, sianokiszonka,
Kukurydza,

tel. kom. 506‑115‑015.
Sprzedam

pszenicę, tel. kom.
789‑319‑421.

Sprzedam

mieszankę, pszenżyto,
Nieborów 87, tel. kom. 506-792‑018, po
16.00.
Sprzedam

10 ton mieszanki
zbożowej, tel. (24) 285-83-40, tel. kom.
796‑638‑644.
słomę ze stodoły, okolice
Sprzedam

Kiernozi, tel. kom. 502‑600‑089.
Sprzedam

mieszankę zbożową, tel.
kom. 721‑176‑393.
pszenżyto, tel. kom.
Sprzedam

661‑025‑120.

Słoma

w dużych belkach, tel. kom.
501‑632‑719.

Sprzedam

bób, tel. kom. 795‑114‑198.

słomę w belach i
Sprzedam

mieszankę, tel. kom. 607‑090‑241.

buraczek ćwikłowy jadalny i
Sprzedam

paszowy, tel. kom. 661‑914‑343.

Czosnek

wiosenny ze zwisem do
sadzenia, zdrowy, tel. kom. 605‑539‑256.

Sprzedam

kapustę pekińską i
pora, tel. (46) 838-35-65, tel. kom.
692‑146‑589.

Słoma

w balotach, tel. kom.
600‑428‑743.

owies i żyto, tel. kom.
Sprzedam

694‑075‑080.

Jęczmień

jary do siewu i na paszę, tel.
kom. 725-418-883, 726‑768‑368.

Sprzedam

T-25, tel. kom. 783‑161‑402.
Sadownicze:

ciągniki, platformy,
opryskiwacze itp., z importu,
używane, tel. kom. 504‑475‑567.

Łubin

żółty, słodki, wysoki (100 cm),
tel. kom. 663‑360‑730.

tucznika - hodowany
Sprzedam

ekologicznie, tel. kom. 669‑004‑495.

Ziemniaki

jadalne i paszowe, tel. kom.
721‑060‑306.

Prosięta,

tel. kom. 668‑959‑073.

Ładowacz

Cyklop, rozrzutnik obornika
1-osiowy, sadzarka do ziemniaków,
obsypnik do ziemniaków 5, dmuchawa
do zboża, pług 2-skibowy, przetrząsaczozgrabiarka, opryskiwacz Termit,
tel. (42) 719-57-18, tel. kom. 783‑017‑131.

Sprzedam

cielęta, tel. kom.
504‑055‑723.

Ursus

1604 4x4, pług 5-skibowy
obrotowy, tel. kom. 609‑944‑120.

Jałówki

na wycieleniu, tel. kom.
504‑605‑267.

Rorzutnik,

kopaczka, tel. kom.
514‑539‑036.

Sprzedam

8-letnią krowę na
wycieleniu, tel. kom. 665‑092‑417.

XL, 1987 rok, 85 KM, tel.
Case-845

kom. 601‑452‑785.

Sprzedam

3 młode krowy, tel. kom.
691‑639‑756.

Dłużyca

ciągnikowa, jednoosiowa, tel.
kom. 662‑181‑413.

bób, tel. kom. 507‑203‑961.
Sprzedam


Krowa

na wycieleniu, tel. kom.
513‑473‑662.

Wózek

do hedera, tel. kom.
514‑545‑580.

siano - kostka, tel. kom.
Sprzedam

608‑721‑730.

Jałówka,

wycielenie 29.02,
tel. (46) 838‑47‑99.

hodowlane

Sprzedam

dwie jałówki, wycielenie
początek lutego, tel. (46) 838‑59‑74.

zwijająca Feraboli, pasowa,
Prasa

zmienno-komorowa, tel. kom.
725‑320‑220.

Jałówki

Limouse 100%, tel. kom.
694‑860‑866.

4,5 t, pług 4-skibowy,
Przyczepa

opryskiwacz, rozsiewacz nawozów, tel.
kom. 509‑837‑568.

Pszenica,

tel. kom. 692‑228‑062.

Słoma

w balotach 120x150, ze stodoły,
gm. Kiernozia, tel. kom. 514‑429‑322.

Jęczmień

4 t, Wierznowice 20, tel.
kom. 693‑286‑129.

Jałówka

cielna, tel. kom. 796‑021‑918.

31

Sprzedam

2 cielaki, tel. kom.
669‑004‑495.

tel. kom. 695‑068‑710.
Pszenica,


Słoma

w kostkach, okolice Kiernozi,
tel. kom. 790-614‑653, wieczorem.

Skup

bydła: byki 8,00 +VAT, krowy
6,20 +VAT, jałówki 7,00 +VAT, tel. kom.
792‑772‑466.

7 lutego 2013

Sprzedam
jęczmień, tel. kom.

513‑565‑821.

Jęczmień

30 t i pszenicę 10 t, gm.
Kieronozia, tel. kom. 514‑429‑322.

słomę, tel. kom.
Sprzedam

669‑470‑294.

Jęczmień,

pszenżyto, żyto, tel. kom.
793-701‑024, wieczorem.

Sprzedam

słomę w balotach,
tel. (42) 719‑60‑14.

Nasiona

bobu (Bizon), tel. kom.
694‑898‑511.

Wysłodki

suche, tel. (24) 277‑64‑24.

Sprzedam

zboże, tel. kom.
509‑853‑384.

słomę 120/120, około 200
Sprzedam

sztuk (sucha), tel. kom. 503‑445‑141.

nr 6

owies, siano, ziemniaki
Sprzedam

pastewne, tel. kom. 667‑927‑971.

Mieszanka,

tel. kom. 785‑610‑771.

Sprzedam

jałówki na wycieleniu,
tel. (46) 838‑23‑55.

Mieszanka

20 ton, ziemniaki Denar 20
ton, tel. kom. 665‑725‑790.

z brukselki, tel. kom.
Kolby

602‑528‑051.

Sprzedam

krowę po wycieleniu, tel.
(46) 838-12-23

Sprzedam

kariery białe, 20 sztuk,
Bocheń 54.

Kosiarka

rotacyjna; lejek do nawozu,
tel. kom. 506‑636‑337.

Sprzedam

5 ton żyta, tel. kom.
791‑508‑124.

Cebula

drobna, tel. (24) 277‑64‑24.

Sprzedam

cielęta, tel. kom.
504‑055‑723.

Jałówka

wysokocielna, tel. kom.
505‑481‑629.

1985 rok, tel. kom.
Ostrówek

695‑894‑414.

Sprzedam

jałówkę, wycielenie
początek marca, tel. (46) 838-70-81, tel.
kom. 0609‑541‑346.

Sprzedam

prosięta, tel. (46) 837‑15‑69.

Owies,

Karsznice Duże 38,
tel. (46) 838‑11‑83.

Kabina

do C-360, kompresor 2
cylindrowy, samojezdny pług do śniegu,
tel. kom. 691‑863‑492.

Buraczek

czerwony, tel. kom.
885‑254‑502.

Sprzedam

2 maciory prośne, tel. kom.
798‑757‑252.

owies, tel. kom.
Sprzedam

888‑513‑196.

Sprzedam

jałówkę cielną,
tel. (42) 719‑48‑38.

Sprzedam

kuca, tel. kom.
500‑699‑826.

Mieszanka

zbożowa, z małą ilością
owsa, tel. kom. 725‑602‑130.

Sprzedam

słomę rolki 120 lub
zamienię na obornik, tel. kom.
692‑191‑819.

Jałówki

wysokocielne, tel. kom.
609‑842‑734.

Jałówka

na wycieleniu, termin 25 luty,
tel. kom. 608‑056‑920.

Czosnek

wiosenny, tel. kom.
693‑299‑439.

Sprzedam

brukiew, tel. kom.
514‑589‑358.

Jałówka

wysokocielna, tel. kom.
698‑145‑268.

Sprzedam

klacz zimnokrwistą 7 lat, tel.
kom. 502‑368‑961.

Owies,

tel. kom. 782‑650‑798.

mieszankę, tel. kom.
Sprzedam

515‑122‑403.

Pekinkę

na paszę sprzedam, tel. kom.
602‑175‑570.

Konie

śląskie, kare, dotacyjne, klacze,
ogierki, ogiera z licencją, tel. kom.
603‑112‑242.

Jałówka

na samym wycieleniu, tel.
kom. 782‑787‑279.

Bób

Bachus, tel. kom. 665‑489‑346.

żyto, tel. kom. 889‑148‑759.
Sprzedam


Owies,

żyto, tel. kom. 791‑503‑330.

Słoma

w balotach ze stodoły, tel. kom.
506‑816‑760.

jęczmień, owies, łubin, tel.
Sprzedam

kom. 880‑877‑722.

Jałówka

wysokocielna, tel. kom.
883‑237‑644.

Mieszanka,

owies, słoma, tel. kom.
504‑832‑533.

Jałówka

na wycieleniu,
tel. (46) 838‑91‑07.

sianokiszonkę, tel. kom.
Sprzedam

697‑612‑161.

Jałówka

wysokocielna, tel. kom.
698‑244‑821.

Mieszanka

i owies; słoma w balotach,
bób, tel. kom. 728‑468‑577.

Mieszanka

zbożowa, tel. kom.
517‑895‑817.

Sprzedam

jałówki cielne, tel. kom.
512‑795‑938.

Sprzedam

słomę ze stodoły, duże
bele, tel. kom. 693‑322‑719.

burak pastewny 2,5 tony,
Sprzedam

tel. kom. 692‑927‑139.

Sprzedam

krowę, tel. kom.
692‑101‑976.

siano i słomę, tel. kom.
Sprzedam

698‑556‑743.

Siano

w balotach 20 sztuk, słoma
owsiana w kostkach, tel. kom.
886‑892‑204.

Sprzedam

jałówkę, wycielenie na
marzec, tel. (24) 277‑42‑97.

Łubin

gorzki, tel. kom. 668‑423‑381.
nasiona bobu Top, tel. kom.
Sprzedam

609‑705‑840.
słomę, belki 130x120, 250
Sprzedam

zł/t, możliwy transport, Chruślin, tel. kom.
695‑248‑808.
Sprzedam,

owies, żyto, tel. kom.
505‑928‑735.
Słoma

i siano belki okrągłe i kostka,
tel. (46) 838‑14‑35.
Sianokoszonka

baloty, tel. kom.
664‑981‑618.
Mieszanka

zbożowa, tel. kom.
602‑689‑205.
bób, tel. kom. 663‑440‑519.
Sprzedam

słomę z żyta w balotach, tel.
Sprzedam

kom. 695‑109‑778.

słomę 100 sztuk, bele, tel.
Sprzedam

kom. 665‑169‑248.
Jęczmień

i słoma, tel. kom.
697‑289‑514.
sianokiszonkę w balotach,
Sprzedam

tel. kom. 500‑225‑198.
Wysłodki

suche granulowane, toffi, 10
ton, tel. kom. 663‑226‑716.
Sprzedam

słomę w balotach, tel. kom.
667‑533‑633.
Sprzedam

pszenżyto, tel. kom.
508‑079‑639.
Łubin,

mieszanka zbożowa, tel. kom.
516‑843‑987.
Ziemniaki

jadalne Vineta, tel. kom.
601‑662‑901.
Słoma

w belach, tel. kom.
504‑778‑660.

REKLAMA

Sprzedam

słomę w kostkach i owies,
tel. kom. 722‑152‑794.

Owies,

tel. (46) 838‑13‑77.
Owies,

tel. kom. 668‑959‑073.
Owies,

tel. kom. 693‑441‑557.
Mieszanka

zbożowa, owies, tel. kom.
607‑992‑191.
Sprzedam

ziemniaki jadalne i
sadzeniaki irga, tel. kom. 608‑050‑127.

Sprzedam

pszenicę jarą Werbena i
Tybalt oraz pszenżyto jare Dublet, tel.
kom. 607‑992‑129.

Mieszanka,

jęczmień, owies, tel. kom.
538‑455‑989.
Kiszonkę

z kukurydzy, tel. kom.
693‑698‑352.

Owies,

jęczmień, tel. kom.
601‑635‑380.

Mieszanka,

pszenżyto, tel. kom.
691‑235‑046.

prosięta, tel. kom.
Sprzedam

668‑952‑191.

Jałówka

na wycieleniu, 15 luty,
tel. (46) 835‑20‑09.
Jałówka

na wycieleniu 15.03.2013, tel.
kom. 694‑903‑163.

ciągnikowe; żmijki, tel. kom.
Kabiny

608‑684‑292.
Rozsiewacz

Kuhn 800 kg, 1999 r.,
2-talerzowy, tel. kom. 668‑592‑070.
Sprzedam

polski rozrzutnik Tandem
6 ton, po kapitalnym remoncie, tel. kom.
512‑811‑101.
Glebogryzarka,

talerzówka Bomet,
opryskiwacz Pilmet, betoniarka, tel. kom.
881‑936‑670.

Sprzedam

prosięta, tel. kom.
886‑587‑918.

Sprzedam

rozsiewacz nawozu,
opryskiwacz 400 litrów, tel. kom.
725‑034‑251.

po wycieleniu, tel. kom.
Krowa

792‑061‑562.

Sprzedam

śrutownik bijakowy Bąk, 5,5
kW, stan bdb, tel. kom. 509‑499‑924.

maszyny

konwiowa, 13 stanowisk bizoń,
Dojarka

heder Fortschritt do zielonek, spawarka
Migomat, tel. kom. 502‑042‑547.

Prasy

rolujące Arobale, Deutz-Fahr, tel.
kom. 607‑168‑196.
Hurlimann

H470, 4x4, 70KM, z turem,
tel. kom. 665‑734‑042.
Sortownia

do jabłek Greefa A3
(bączek); wywrotnice skrzyniopalet WS/M (elektryczna); skrzynki
uniwersalne używane, tel. kom.
694‑122‑716.
Sprzedam

sadzarkę, redełka 5, grabie
konne, bardzo mało używane, tel. kom.
661‑115‑580.

z wałem strunowym,
Kultywator

zgrabiarka 7-gwiazdowa, tel. kom.
696‑253‑998.
Zetor-5320,

2003 r., stan bdb, tel. kom.
721‑109‑016.
Prasa

Sipma Z-224/1, 1993 r.;
Fendt-312, 1994 r., tel. kom. 662‑004‑676.
Ciągnik

C-330; przyczepa wywrotka;
siewnik poznaniak; grabiarka 5; pielnik
do warzyw, tel. kom. 509‑853‑384.

Nasiona

bobu, tel. kom. 508‑819‑982.

Owies,

jęczmień siewny, tel. kom.
693‑552‑235.

Jałówki

wysokocielne, tel. kom.
608‑137‑544.

jara „Zadra” (glutenowa), tel.
Pszenica

kom. 666‑937‑442.

Żyto,

tel. kom. 604‑169‑278.

Sprzedam

jałówkę cielną, tel. kom.
691‑298‑966.

Ślęza

sadownicza - duży kosz, tel. kom.
506‑188‑515.

Pług

4-skibowy, obrotowy; rozrzutnik
Forchritt z nadstawkami, tel. kom.
600‑822‑089.

owies i słomę, okolice
Sprzedam

Głowna, tel. kom. 506‑103‑998.

Skup

bydła pourazowego, do 5 zł/kg,
tel. kom. 792‑772‑466.

Beczka

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

Rama

do dłużycy; gruber, tel. kom.
600‑822‑089.

Owies,

tel. (46) 874‑73‑39.
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Rozrzutnik

Forschnitt 8-10 t, stan bdb
+ nadstawki, tel. kom. 726‑739‑443.
Sprzedam

orkan, tel. kom.
500‑674‑526.
Fella, tel. kom.
Przetrząsarka

511‑345‑546.
Rozrzutnik

2-osiowy, 4 tonowy, tel.
kom. 606‑133‑641.
Ciągnik

T25, 1998r., tel. kom.
511‑123‑016.
Siewniki

Hassia, Stekstet, wybierak
do kiszonki, tel. kom. 600-428-743
725‑695‑160.
Beczki

asenizacyjne ocynk, 3000,
4000, 5000, 8000 l; International-644,
1985 r.; pługi zagonowe 4 skiby
Killingstad i Kverneland, tel. kom. 600428-743 725‑695‑160.
Taśmociąg

z koszem zasypowym na
dole, długość 8m, do jabłek, warzyw itp.,
tel. kom. 601‑286‑499.
z taśmociągiem do
Przyczepa

zbioru warzyw kapustnych, myjka do
warzyw korzeniowych, ładowacz tylny
do ciągnika, łyżka, widły, dwukółka
do przewozu zwierząt, tel. kom.
608‑400‑447.
rotacyjna 2,10 szer.,
Kosiarka

hydraulicznie składana, 2009 r., 4.900 zł,
tel. kom. 695‑248‑808.

Zetor

6748 4x4 z turem, widły +
krokodyl, nierejestrowane, stan dobry, tel.
kom. 603‑112‑242.

Opryskiwacz

zawieszany Hardi,
szerokość 15 m, lance poziomowane, tel.
kom. 509‑282‑300.

Siewnik

poznaniak 3 m, 1996 r., tel.
kom. 607‑813‑558.

uprawowy, szerokość 3,20 m.,
Agregat

z wałkami, tel. kom. 509‑282‑300.

Prasa

rolująca Feraboli HTC 265
pasowa zmiennokomorowa, 2011 rok,
po 1 sezonie, tel. kom. 606‑989‑475.

przetrząsarki do siana,
Zgrabiarki

szerokość 3-3,60 m, Kuhn, Neymayer, tel.
kom. 509‑282‑300.

C-330,

tel. kom. 606‑571‑566.

do ziemniaków Amazone,
Sortownik

ze stołem przewierczym, tel. kom.
509‑282‑300.

Przyczepa

samozbierająca do
zielonek, zbiornik na mleko 350 litrów,
tel. kom. 607‑628‑561.

polowa hydrauliczna 5 m, tel.
Włóka

kom. 600‑500‑155.

asenizacyjna 5.000 l, tel. kom.
Beczka

609‑661‑559.

Rozrzutnik

6-tonowy Warfama, stan
bdb, tel. kom. 501‑389‑031.

Ciągnik

Władimivec T-25, 1995 rok,
stan bardzo dobry, tel. kom. 531‑256‑537.

Dmuchawa

do siana + motor,
tel. (46) 838‑56‑37.

2A, stan bdb, tel. kom.
Orkan

693‑025‑944.

Parnik

elektryczny, zgrabiarka konna
do siana, tel. kom. 791‑557‑197.

Sprzedam

orkan, tel. kom.
696‑253‑998.

Ciągnik

Ursus 1224, tel. kom.
660‑790‑868.

2-kołowa do ciągnika,
Przyczepka

koła 16/650 4 sztuki, silnik elektryczny
3-fazowy 2,2 kW 2850 obrotów na
minutę, Bednary, tel. kom. 692‑765‑019.

Sprzedam

śrutownik i słomę (kostka),
tel. kom. 693‑589‑000.

Nowy

chwytak do bel na jeden
siłownik, tel. kom. 608‑591‑942.

bel na tył ciągnika; zgrabiarka
Chwytak

karuzelowa, tel. kom. 728‑924‑555.

Prasę

Z-224/1, 1993 rok, stan dobry,
tel. kom. 505‑547‑998.

Sieczkarnia

do kukurydzy Z-350, tel.
kom. 600‑139‑605.

Zetor

7711, 1988 rok, tel. kom.
503‑151‑450.

C-360

zarejestrowany, z kabiną, 1981
rok, tel. kom. 607‑734‑191.

Sprzedam

Bizon, tel. kom.
605‑978‑418.

Prasa

Warfama 2000 rok, rolująca, tel.
kom. 664‑981‑618.

Paleciaki

elektryczne, tel. kom.
503‑106‑795.

Siewnik

poznaniak, tel. kom.
664‑981‑618.

Ładowacz

do balotów zawieszany na
tył ciągnika samopoziomujący, tel. kom.
665‑374‑423.

Sprzedam

śrutownik walcowy Jawor
h-962, mało używany, moc silnika 5,5
KW, 3.000 zł, tel. kom. 535‑868‑376.

Sprzedam

silnik do C-330, korpus
zwolnicy z pochwą do C-360, tel. kom.
698‑038‑765.

Rozrzutnik

2-osiowy, 4.600 zł, tel. kom.
796‑021‑918.

Sprzedam

przetrząsarkę pasową, stan
bdb, tel. kom. 781‑673‑313.

Ursus

C-385, stan bdb 16.000 zł, tel.
kom. 792‑772‑466.

Ciągnik

Case-5120, +tur; Case MX90C, +tur; łyżko-krokodyl Maillux; prasa
Krone KR-155, tel. kom. 604-099-544,
604‑098‑996.

Widlak,

napęd transformatorowy,
Suchedniów, tel. kom. 692‑749‑175.

Ciągnik

3512, tel. kom. 692‑387‑028.

Beczka

1000 lit. do herbicydów
z tunelem na kołach, tel. kom.
692‑749‑175.

Kombajn

ziemniaczany Karlik,
tel. (46) 838‑47‑79.
tel. kom. 607‑674‑017.
Ursus-4512,

beczkę asenizacyjną
Sprzedam

4.500 litrów, wycinak do kiszonek, prasę
rolującą, siewkę do nawozu, śrutownik
bijakowy, przyczepę wywrotkę, tel. kom.
509‑293‑050.
silos na zboże, śrutownik
Sprzedam

ssąco-tłoczący, zgrabiarkę do siana,
karuzelową, dmuchawę do zboża, tel.
kom. 509‑293‑050.
Sprzedam

kombajn Bizon Rekord
ZO58 w idealnym stanie technicznym i
wizualnym, tel. kom. 785‑385‑391.
przetrząsacz do siana,
Sprzedam

składany hydraulicznie 5,20 m
szerokości, tel. kom. 500‑225‑198.

Pług

„3” Unia, dmuchawa, maszyna
wiejka, beczka 600 l, tel. kom.
665‑752‑681.
Sprzedam

beczkę asenizacyjną HTS
10000l, plastik. Cena 17,5 tys.zł, tel. kom.
509‑282‑302.
Beczki

asenizacyjne ocynkowane,
4.500, 5.000, 6.000, 7.000 l, tel. kom.
509‑282‑300.
Pług

obrotowy 4-skibowy Lemken
Opal-110, zabezpieczenia spręzynowe,
tel. kom. 509‑282‑300.
Pług

zagonowy Rabe/Werk,
4-skibowy, zabezpieczenia sprężynowe,
tel. kom. 509‑282‑300.
Wycinaki

do kiszonek KUHN,
Stauman, Fella, dubeltowy nóż, tel. kom.
509‑282‑300.

Zwijająca

Galignani, siewnik punktowy
gama, tel. kom. 726‑102‑811.

Przyczepa

do zielonek Class
ładowność 6 t., wałki dysze łamane, tel.
kom. 509‑282‑300.

Prasa

kostkująca, kopaczka,
przetrząsaczo-zgrabiarka, agregat na
bronie, tel. kom. 781‑842‑724.

do zielonek Potinger
Przyczepa

ładowność 4,5 t, jedno-osiowa dysze
łamane, tel. kom. 509‑282‑300.

Siewnik

do warzyw 4-rzędowy, tel. kom.
798‑202‑185.

Siewnik

zbożowy Hassia, 2,5m, cena
2.500 zł, Amazone D4, szerokość 3m,
cena 1.600 zł, tel. kom. 509‑282‑300.

Pługi

4 i 3-ka na sprężynach, tel. kom.
512‑592‑291.
C-330,

1982 r., z kabiną, tel. kom.
601‑509‑043.
Zetor-12145,

tel. kom. 607‑545‑273.

REKLAMA

2 rozrzutniki obornika 3,5 t,
Sprzedam

stan dobry, tel. kom. 665‑711‑010.

Rozrzutniki,

przyczepę- platformę,
agregat uprawowy, likwidacja
gospodarstwa, tel. kom. 781‑995‑103.

Sipma Z-224/1, z podajnikiem,
Prasa

2000 r., tel. kom. 728‑501‑663.
Kombajn

Bizon Record Z-058, stan
bdb, 1985 r., tel. kom. 512‑842‑650.

Kosiarka

rotacyjna; przyczepa;
opryskiwacz, tel. kom. 538‑455‑989.

Rozrzutnik

2-osiowy, tel. kom.
501‑620‑689.

Ursus-3512,

1997 r., tel. kom.
503‑135‑471.

Ciągnik

C-360, stan dobry,
tel. (46) 838-64-49, tel. kom.
781‑193‑900.

Prasa

kostka; kombajn Anna, tel. kom.
530‑313‑227.

Ursus

3P, tur hd do C-360, nowy
6.000, przyczepa 4t, opryskiwacz 300l,
tel. kom. 692‑451‑978.

Kultywator

2,80, tel. kom. 602‑325‑159.

Agregat

Kombi 3 m, I włąściciel,
bardzo mało używany; przyczepa HL-80,
rolnicza, tel. kom. 530‑964‑326.

Ślęza

2.000 litrów, pompa włoska,
kosz wyprofilowany, tel. kom.
692‑749‑175.

Rozrzutnik

obornika 1-osiowy, Welgler,
ładowność 4t, cena 3.400 zł, tel. kom.
509‑282‑300.

Prasa

kostkująca Z-224/1, I właściciel,
tel. kom. 880‑409‑467.

Pług

3-skibowy Grudziądz, tel. kom.
512‑630‑603.

Sadzarka

do ziemniaka
podkiełkowanego, tel. (46) 861‑25‑60.

Ursus

C-360 3P, tel. kom. 501‑620‑689.

dużą deszczownię,
Sprzedam

ładowacz do bel na tył podnośnika,
opryskiwacz 400 l, tel. kom. 668‑518‑535.

pneumatyczne, tel. kom.
Sekatory

668‑765‑370.

MTZ-80,

import z Danii, w Polsce nie
rejestrowany, tel. kom. 696‑604‑988.

Rozsiewacz

do nawozu Amazone
ZAU-1001, Rauch 600, 900, tel. kom.
509‑282‑300.
kostkująca Z224, 1987 rok, tel.
Prasa

kom. 509‑282‑300.

Tur
 do C-360, tel. kom. 606‑276‑268.
C-360

3P, do drobnych poprawek, tel.
kom. 606‑752‑713.
Ciągnik

ogrodniczy Forschnitt, z
narzędziami i przyczepką; brony 3
ciągnikowe; ładowacz na tył ciągnika,
widły i szufla, tel. kom. 791‑766‑688.
Sprzedam

Ursus-4514, w dobrym
stanie, tel. kom. 506‑816‑760.
Zefir 85 KM, 2007 r.; ładowacz
Pronar

tur 4 do Ursus-4514, -5314; prasa Sipma
Z-224/1; beczkowóz 6.700 l Pomot
Chojna; paleciak do tura; podajnik bel do
Sipma Z-224/1, tel. kom. 604‑213‑682.
Podajnik

do prasy kostkującej (ślizg)
850 zł, 608420169.
zwijająca Claas Variant-180
Prasa

Rotocut.i John Deere 550,
zmiennokomorowa, tel. kom.
692‑601‑689.
Fendt:

514, 1995 r., 510, 1999 r., 509,
1999 r., 311, 1992 r., 1993 r., 1997 r., tel.
kom. 608‑420‑169.
Ładowacz

tur Quick do Ursusa-4514,
-5314, tel. kom. 692‑601‑689.
Ładowacze

czołowe do : Ursusa,
Fendta, MF, Case, Deutz Fahr, Claas,
Ares, produkcji zachodniej, tel. kom.
692‑601‑689.
Ładowarka

przegubowa O&K L5
łamana w połowie i Atlas, tel. kom.
692‑601‑689.
tur do ciągnika Fendt serii
Ładowacz

311, 512, tel. kom. 608‑420‑169.
Rozrzutnik

obornika do remontu;
miodarkę, tel. kom. 697‑366‑263.
Agregat

uprawowy 2,20, bronowy,
idealny na pecyny 1.000 zł; brony 5, 700
zł, tel. kom. 500‑165‑225.

1224 z turem, 1996 rok, tel. kom.
Ursus

605‑896‑130.
7211, 1988 rok, tel. kom.
Zetor

501‑850‑017.
3512, 1995 rok, tel. kom.
Ursus

501‑850‑017.
Prasa

Z-224, 1996 rok, tel. kom.
501‑850‑017.
Przyczepa

4-tonowa, 825x20,
sztywna; agregat uprawowy do C-360;
rozrzutnik 2-osiowy; pług 4-skibowy,
tel. (46) 838‑80‑43.
Sprzedam

młynek Bąk, 11 kW, tel.
kom. 668‑478‑617.
prasę kostkującą Sipma
Sprzedam

z podajnikiem, stan bdb; kopaczkę
do ziemniaków elewatorową; siewnik
zbożowy Amazone 4 m; słoma baloty
90 sztuk; kosiarka rotacyjna, tel. kom.
883‑988‑106.
agregat, pługi, wialnię,
Sprzedam

Bąka, tel. (46) 838‑40‑77.
Sprzedam

przyczepę 4,5 tony,
wywrotkę; przetrząsaczo-zgrabiarkę
4 Gwiazda; siewnik konny, tel. kom.
721‑561‑260.
Rozrzutnik

obornika 2-osiowy
Czarna Białostocka, stan bdb, tel. kom.
509‑011‑888.
Rozrzutnik

Fortschritt, tanio, tel. kom.
661‑848‑399.
Przyczepa

D-47, 3-stronny wywrot, tel.
kom. 608‑128‑670.
pługi do śniegu do C-330,
Promocja
C-360 lub do tura, tel. kom. 608‑128‑670.
Beczka

asenizacyjna Pomot Chojna
8.000 l, 2005 r., FVAT, tel. kom.
608‑128‑670.
Władimirec

T-25, tel. kom.
608‑128‑670.
Rozrzutnik

1-osiowy, 3,5 t, oryginał, tel.
kom. 608‑128‑670.

Sprzedam

kwotę mleczną 10.000 kg,
tel. kom. 783‑497‑307.

Rozdrabniacz

sadowniczy, węgierski 3
m, tel. kom. 697‑714‑837.
Kolumna

parownicza Piast 3,
pług obrotowy 4-skibowy, tel. kom.
604‑879‑835.
Cyklop,

tel. kom. 517‑895‑817.
Ciągnik

C-360 3P, 1989 rok, ziemia 2,5
ha, Piotrkówek, gmina Słubice, tel. kom.
888-704‑194 wieczorem.
kombajn zbożowy, kosiarkę
Sprzedam

rotacyjną, przetrząsaczo-zgrabiarkę 4, tel.
kom. 511‑786‑307.

rozrzutnik 2-osiowy z
Sprzedam

nadstawkami lub bez w oryginale, stan
bdb, tel. kom. 607‑889‑255.

Sprzedam

kwotę mleczną, tel. kom.
695‑416‑748.
Sprzedam

kwotę mleczną 3.000, tel.
kom. 602‑511‑928.
Obornik

150 t; rozsiewacz nawozowy
Koss, tel. kom. 697‑693‑641.
Sprzedam

kwotę mleczną 11.800 kg,
tel. kom. 601‑858‑894.
Kwota

mleczna 33.000 kg, tel. kom.
668‑276‑380.
kwotę mleczną 13.000
Sprzedam

litrów, tel. kom. 661‑914‑343.

Sprzedam

ciągnik Ursus C-360, 1980
rok, tel. kom. 695‑305‑028.

Kwota

mleczna, tel. kom.
783‑561‑065.

Ciągnik

C-330, stan bdb; kombajn
Anna, tel. kom. 698‑371‑521.

mleczna, tel. kom. 725-418-883,
Kwota

726‑768‑368.

walcowy z silnikiem, tel.
Śrutownik

kom. 501‑963‑867.

Kwota

mleczna 15.000, tel. kom.
604‑840‑416.

Pług

Stand 5 skib i przystawka do
kukurydzy, Class 4-rzędowy, tel. kom.
603‑243‑409.

mleczna 33.000 kg, basen 420
Kwota

litrów, tel. kom. 601‑937‑006.

Części

używane do C-328, C-330,
C-360, C-4011, C-355, T-25 Władimirec skrzynie, silniki, tylne mosty, podnośniki,
felgi, zwolnice, tel. kom. 880‑353‑819.
Sprzedam

prasę Warfama Z-543,
zwijająca, 2005 rok, tel. kom.
501‑420‑456.

mleczna 3.000 litrów, tel. kom.
Kwota

604‑463‑486.
Kwota

mleczna 7.862 kg IIR, tel. kom.
693‑943‑716.
mleczna 4.000 kg, tel. kom.
Kwota

691‑640‑389.

rozrzutnik 3,5 tony, tel. kom.
Sprzedam

505‑325‑814.

Super

promocja! Fosforan
amonu NP(18-46) i inne, tel. kom.
607‑992‑213.

Sprzedam

prasę kostka, niemiecką,
tel. kom. 604‑798‑728.

Zamienię

obornik na słomę, tel. kom.
885‑681‑886.

Słoma

w balotach, okolice Strykowa,
tel. kom. 607‑644‑677.

Sprzedam

kwotę mleczną do 10000
litrów - możliwe mniejsze ilości, tel. kom.
668‑183‑877.

Pług

śnieżny do T-25 na przód, tel.
kom. 609‑734‑681.
C-360,

stan bdb, tel. kom.
507‑773‑536.
asenizacyjna 4.500 litrów, tel.
Beczka

kom. 507‑773‑536.

rolnicze - usługi
Transport

maszyn rolniczych i
budowlanych, tel. kom. 665‑734‑042.

7211, 1990 rok, tel. kom.
Zetor

513‑565‑821.

Transport

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

Ursus

C-360, 1985 rok, stan idealny,
oryginał, tel. kom. 501‑969‑799.

Rozliczenia

VAT rolników, tel. kom.
508‑191‑628.

Sadzarka

czeska, stan bdb, 1.000 zł,
tel. kom. 607‑644‑677.

Obcinanie

drzew owocowych, tel. kom.
692‑927‑139.

Beczkowóz

Pomot 4.000 l, tel. kom.
694‑517‑481.

Transport

maszyn rolniczych, tel. kom.
795‑403‑201.

Wyprzedaż
tury nowe do C-330,
C-360, na linkę lub hydrauliczne, tel.
kom. 608‑128‑670.

zwierzęta

dyskowa 2,5 m, 2005 rok;
Kosiarka

zgrabiarka karuzelowa, przetrząsarka
karuzelowa, tel. kom. 600‑822‑089.

Sprzedam

siewnik zbożowy
poznaniak, tel. kom. 608‑721‑730.
Sprzedam

ciągnik Ursus 3512,
1994 rok. Stan dobry. Przebieg 3600
mtg. Pierwszy właściciel, tel. kom.
515‑661‑856.

sprzedaż
Gołębie

Staropolskie i Rzeszowskie,
tel. kom. 882‑404‑160.
Owczarek

niemiecki, długowłosy,
czarny, szczenięta, tel. kom. 512‑624‑763.
Amstafy

młode, tel. kom. 662‑556‑348.
Sprzedam

parę kucyków, tel. kom.
694‑514‑370.
Kuce,

tel. kom. 697‑638‑898.

inne

Para

dzikich kaczek; dziki, tel. kom.
723‑746‑466.

Skrzynki

na owoce, palety, wagi,
beczka 4.000 l, tel. kom. 665‑464‑794.

Oddam

szczeniaki, tel. kom.
726‑818‑313.

Kwota

mleczna 9727 kg, tel. kom.
660‑850‑505.

Szczenięta

sznaucerki miniaturki, tel.
kom. 602‑394‑036.

Sprzedam

cyklop, stan idealny, tel.
kom. 693‑278‑923.

Klatki

porodowe, tel. kom.
695‑304‑461.

Zetor

3320, tel. kom. 602‑528‑051.

Kwota

mleczna 34.500 kg, tel. kom.
664‑724‑850.

Oddam

suczkę- szczeniak, matka
owczarek niemiecki, tel. kom.
601‑926‑577.

Ursus

C-360, stan bdb, tel. kom.
604‑719‑664.
przyczepę do remontu,
Sprzedam

przyczepę 3.5t po remoncie, ciągnik
C-330, C-360. Maszt od widlaka, tel. kom.
788‑440‑206.

Roztrząsacz

do siana szerokość
robocza 3,30 m Samarol Słupsk, tel.
kom. 606‑192‑202.
Kombajn

ziemniaczany Bolko 92 rok,
stan dobry, tel. kom. 660‑789‑719.

Wózek

widłowy Yale elektryczny 24
V, 2004 r., na części, +maszt, tel. kom.
506‑664‑741.

zbożowy Bizon, 1989 rok, tel.
Kombajn

kom. 784-616‑248 wieczorem.

REKLAMA

Pług

5-skibowy Unia Grudziądz Tur
4+1, 1999 rok, tel. (46) 832-01-41, tel.
kom. 603‑568‑497.

bronę aktywną 3 m z tyłu
Sprzedam

wał, tel. (46) 861‑60‑35.

Rębak

ciągnikowy do gałęzi, piec
nadmuchowy do tuneli foliowych, tel.
kom. 784‑648‑112.

Suszarnia

podłogowa z piecem
na olej; dmuchawa ssąco-tłocząca;
Zetor-10145; agregat Głębosz;
Dominator-56, tel. kom. 782‑596‑215.

Używane

części do dojarki, konwie,
pulsatory, kolektory, kielichy dojowe,
bojler 500l, tel. kom. 665‑752‑681.


Pług
4-skibowy, obrotowy Kverneland
Vario, tel. kom. 600‑822‑089.

Tur
 używany do T-25, tel. kom.
608‑128‑670.

Skrzynki

plastikowe 15 kg, tel. kom.
500‑385‑907.

4011, 2 sztuki, tel. kom.
Ursus

887‑211‑270.

Prasa

zwijka Warfama Z-543, 2003 r.,
stan bdb, tel. kom. 608‑128‑670.

Wózek

widłowy Yale; gazówka 2003 r.;
udźwig 1,6 t, tel. kom. 506‑664‑741.

Cyklop;

zgrabiarkę taśmową;
opryskiwacz, tel. kom. 885‑220‑122.

Pługi

Kverneland, obrotowe,
zagonowe, zabezpieczenia, tel. kom.
726‑329‑856.

MF
 235 Ursus 2812, 1991 rok, tel.
kom. 666‑888‑750.
Ursus

3512 1998 rok, I właściciel; pług
3-skibowy Unia Grudziądz; kopaczka;
sadzarka; przyczepa samozbierająca;
dmuchawa do siana; śrutownik na
kamieniu, tel. kom. 516‑398‑658.
Tur
 3-sekcyjny do Zetora 5211, 7211
oraz podobnych, w komplecie łyżka
i krokodyl, stan jak nowy, tel. kom.
693‑136‑318.
Sprzedam

kombajn Bizon, ciągnik
Ursus C-360, przyczepy 4,5 i 6 ton, tel.
kom. 512‑179‑465.
Prasa

Z-224/1, 1997 rok, tel. kom.
888‑958‑276.

Sprzedam

kwotę mleczną w ilości
7.831 kg, tel. kom. 516‑319‑320.
Kwota

mleczna, tel. kom. 790‑865‑890.
Sprzedam

kwotę mleczną, tel. kom.
605‑670‑919.
Oś
 z kołami od naczepy, tel. kom.
601‑286‑499.
Skrzynio-palety

drewniane nowe, tel.
kom. 601‑286‑499.
Kwota

mleczna 10.000 l, tel. kom.
504‑941‑380.
Wydzierżawię

40.000 l, tel. kom.
513‑159‑645.

Szczenięta

owczarka niemieckiego, tel.
kom. 535‑322‑797.
Suka,

owczarek niemiecki, 1,5 roku, tel.
kom. 693‑441‑557.
Owczarek

szkocki Collie, suczka, tel.
kom. 664‑964‑367.
Bażanty

królewskie, polne,
mongolskie; pawie białe, czarnoskrzydłe, niebieskie, tel. kom.
603‑226‑494.
Króliki,

tel. kom. 601‑413‑366.

Basen

8.000 l, tel. kom. 608‑220‑425.

Klacz

zimnokrwista, źrebna, tel.
kom. 784‑606‑900.

Beczka

asenizacyjna 6.000 litrów, tel.
kom. 501‑620‑689.
Kwota

mleczna OSM Łowicz, sezon:
2012/2013, 60.000 kg, tel. kom.
602‑325‑159.
Kwota

mleczna, tel. kom. 889‑933‑041.
Schładzalnik

do mleka 330 l, tel. kom.
605‑210‑688.

Sprzedam

siewnik Poznaniak,
tel. (42) 719‑58‑73.

Sprzedam

dojarkę przystosowaną
do doju krów gdy brak światła,
tel. (46) 839‑21‑92.

Siewnik

zbożowy Amazone, tel. kom.
726‑329‑856.

Klacz

źrebna, zimnokrwista z
rodowodem, tel. (46) 861-16-15 po godz.
20.00.

Kwota

mleczna 10.000 kg, tel. kom.
796‑938‑381.

Siewnik

poznaniak, tel. kom.
603‑254‑329.

Frezarka

do drzewa,
tel. (46) 839‑63‑13.

Oddam

kotki 5-miesięczne, tel. kom.
880‑511‑711.

Sprzedam

kwotę mleczną 15.000 kg,
tel. kom. 518‑350‑731.
Basen

550 l, tel. kom. 693‑698‑352.

Yorki

szczenięta, tel. kom. 501‑632‑719.

Labradory

szczenięta, tel. kom.
517‑728‑743.
Oddam

sukę bernardyna, tel. kom.
508‑433‑406.
Oddam

suczkę owczarka
niemieckiego, tel. kom. 788‑152‑202.
Sprzedam

pekińczyka, tel. kom.
788‑152‑202.

inne
Oddam

kotki, tel. kom. 723‑746‑466.
Oddam

szczenięta po owczarku
niemieckim, tel. kom. 516‑858‑862.

www.lowiczanin.info
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Informacje
 INFORMATOR ŁOWICKI
informacje
Informacja PKP (ogólnokrajowa)
22/19436
Informacja PKS (całodobowa)
46/837-38-13
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

pogotowia
Policyjny telefon zaufania 837-80-00
Telefon informacyjno-problemowy:
Poradnia Leczenia Uzależnień 837-37-07
Poradnia Zdrowia Psychicznego 46837-33-07
Pogotowie energetyki cieplnej
46-837-59-16
Pogotowie wodno-kanalizacyjne
46-837-35-32
Pogotowie energet. 46-837-36-05
Zakład pogrzebowy: 46-837-53-85,
46-837-07-10, 46-837-20-22, 46-837-26-74.
Gaz butlowy:
516-053-554, 697-649-492, 46-837-84-40,
46-837-16-16, 46-837-66-08, 46-837-41-02,
46-837-30-30, 46-837-20-37, 46-838-36-36,
509-887-080; 46-837-47-77, 46-837-44-44,
Warsztat konserwatorski ŁSM 46-83765-58
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

telefony
 Taxi osobowe:
837-34-01; 46-191-91; 46-837-35-28
(bagażowe); 46-830-05-00; 603-0618-18; 794-013-013; 606-486-555;
600-508-308
PUP: 46-837-04-20; 46-837-03-73
Starostwo Powiatowe w Łowiczu:
sekretariat 46 837-59-02
Urząd Miejski: Sekret. 46-830-91-51
Awarie oświetlenia ulicznego:
konserwator 603-802-477, 601-819-912,
601-270-775, 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 czw. w godz.
10.00-11.00. Po informacje dzwonić w
czwartek do UG w Bielawach w godz.
8.00-10.00.
Grupa AA „Łowiczanka” spotkania
przy Klubie Pasiaczek na muszli Błonie
w każdy czwartek o godz. 19.00.
Punkt

pomocy dla ofiar przemocy
w rodzinie (siedziba, Stowarzyszenie
„Nadzieja” ul. Podrzeczna 3a, tel.
46-830-03-63, czynny: 16.00-19.00.
Punkt konsultacyjny przy
Grupie Wsparcia „Przeminęło z
wiatrem” (problem przemocy) w
Domaniewicach, czynny: pt. 16-18 tel.
46-838-33-11.
Samopomocowa Grupa Abstynencka „Nie ma mocnych” w Zdunach
(siedziba GOK) – czw. godz. 18.00.
Ogólnopolska poradnia telefoniczna dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym, czynna od pon.-pt. godz.
14.00-22.00 pod bezpłatnym numerem
telefonu 116 123; www.116123.edu.pl

dyżury przychodni
Nocna

i Świąteczna Pomoc
Lekarska ul. Ułańska 28, tel. 46-83756-11, 46-837-56-12, 46-837-56-13 lub
509-056-091– czynna: w dni robocze
18.00-8.00, soboty, niedziele i święta od
8.00 (przez 24 h).
Poradnia Leczenia Uzależnień,
ul. Kaliska 6, tel. 837-37-07

apteki
Łowicz – apteka całodobowa:
ul. Stanisławskiego, tel. 46-830-22-02
Bielawy, ul. Garbarska 10, tel. 839-22-76
Chąśno 64, tel. 838-18-25
Domaniewice, ul. Główna 9, 838-33-85;
ul. Górna 1A, 911-55-44
ul. Rynek Kopernika 12, tel.
Kiernozia,

24-277-91-58; ul. Kościuszki 6, tel. 24-27797-64; ul. Łowicka 12A, 24/382-11-66
Kocierzew Południowy 101, 839-42-42
Łyszkowice, ul. Kościelna 3, tel. 838-8786; ul. Szkolna 3a, tel. 830-39-01
Nieborów 209, tel. 838-56-25
Bełchów, ul. Przemysłowa 2,
839-68-89
Sobota, ul. Plac Zawiszy Czarnego 20,
tel. 838-22-81
Zduny 1a, tel. 838-74-68
Zduny 34, tel. 838-75-35

msze święte
w niedziele i święta
Kościół św. Ducha:
7.00, 8.30, 10.00, 12.00, 18.00;

Kościół Chrystusa Dobrego Pasterza:
7.00, 8.00, 10.00, 11.15, 12.30, 17.00;
Bazylika Katedralna: 7.00, 9.00, 10.30,
12.00, 18.00;
Kościół o.o. Pijarów: 8.00, 9.30,
11.00, 12.30, 16.00;
Kościół Sióstr Bernardynek:
8.00, 10.00;
Kościół pw. Matki Bożej Nieustającej
Pomocy: 8.00, 10.00, 12.30, 17.00;
Kościół św. Leonarda: 11.30;
Kaplica seminaryjna: 10.00.

pływalnia miejska
Pływalnia miejska dostępna jest dla ogółu
chętnych w godz.:
Poniedziałek –8.00-22.00
Wtorek –8.00-22.00
Środa –8.00-22.00
Czwartek –8.00-22.00
Piątek – 8.00-22.00
Sobota – 10.00-20.00
Niedziela – 10.00-20.00
Grota solna i sauna czynne od poniedziałku do piątku w godz. 16.00-22.00,
sobota, niedziela 12.00-20.00.

kino Fenix

ul. Podrzeczna 20, tel. 046/837-40-01

Czwartek, 7 lutego:
godz. 19.15 – SAMSARA
Piątek, 8 lutego:
godz. 17.00, 19.15 – DROGÓWKA
Niedziela, 10 lutego:
godz. 17.00, 19.15 – DROGÓWKA
Poniedziałek, 11 lutego:
godz. 17.00 – Drogówka
godz. 19.15 – MIŁOŚĆ
Wtorek, 12 lutego:
godz. 10:00 – „Podróż na Tajemniczą
Wyspę” 3D – Mały Och! Film Festiwal
godz. 17.00 – Drogówka
godz. 19.15 – MIŁOŚĆ
Środa, 13 lutego:
godz. 10:00, 12.30 – Wall-e – Mały Och!
Film Festiwal
godz. 17.00 – Drogówka
godz. 19.15 – Kochankowie z księżyca

Czwartek, 14 lutego:
godz. 17.00 – Drogówka
godz. 19.15 – Kochankowie z księżyca
Więcej o filmach wyświetlanych
w ramach Och! Film Festiwal czytaj
na str. 25.

wystawy stałe
Sztuka

Baroku – na ekspozycję
składają się przykłady rzemiosła
artystycznego: meble, tkaniny, szkło,
porcelana, a także malarstwo i rzeźba.
Muzeum w Łowiczu, czynna w godz.
10-16, bilet normalny 7 zł, ulgowy 4 zł.
plastycy łowiccy –
Współcześni

wystawa obrazów artystów związanych
z Łowiczem oraz portretów łowickich

malarzy. Muzeum w Łowiczu, czynna
w godz. 10-16, bilet normalny 7 zł,
ulgowy 4 zł.
Etnografia

Księstwa Łowickiego
– wystawa przedstawia stroje ludowe,
wycinanki, rzeźby, ceramikę, tkaniny oraz
eksponaty z dziedziny papiero-plastyki.
Muzeum w Łowiczu, czynna w godz.
10-16, bilet normalny 7 zł, ulgowy 4 zł.
Galeria

Ceramiki w Łowiczu
Magdaleny Surmacz – można w niej
obejrzeć przedmioty wykonywane z
gliny. Czynna codziennie od godz. 11
do późnych godzin nocnych. Łowicz,
ul. Gdańska.
Wystawa

w Muzeum Diecezjalnym
w Łowiczu – zwiedzanie katedry wraz
z eksponatami znajdującymi się w wieży.
Dodatkowo można oglądać panoramę
miasta z tarasu widokowego oraz projekcję filmu o historii katedry. Muzeum
czynne od poniedziałku do soboty
w godz. 10-16.

wystawy czasowe
Powstanie Styczniowe 1863 –
wystawa fotografii przedstawiających
wydarzenia i działaczy politycznych z lat
1861 – 1864 oraz dowódców i partyzantów Powstania Styczniowego. Fotografie
zostały zebrane i opatrzone komentarzem
przez Władysława Tarczyńskiego. Foto
Art Galeria EKSPOZYCJA 34, brama w
kamienicy przy ul. Zduńskiej 34. Wystawa
czynna do końca lutego.
„Powstanie Styczniowe 1863 – 150.
rocznica” – wystawa zdjęć i innych pamiątek związanych z powstaniem ze zbiorów
Jerzego Murgrabiego. Ponadto zobaczyć
będzie można pocztówki Andrzeja
Chmielewskiego, pracownika łowickiego
muzeum oraz plakaty i znaczki z Rajdu
Szlakiem Powstańców Styczniowych.
GOK w Bolimowie. Wstęp wolny, czynna
do końca lutego w godz. pracy ośrodka.
Malarstwo

Anny Szcześniak – malarki
ziemi łowickiej – na wystawie zobaczyć
można prace z papieru fotograficznego:
kwiaty, pejzaże, chaty. Wystawę oglądać
można do 12 lutego w Kościele Ojców
Pijarów w Łowiczu.

koncerty
Piątek, 8 lutego:
godz. 21.00 – koncert The Analogs.
Klub Pracownia, ul. Podrzeczna 20. Bilety
w cenie 25, w dniu koncertu 30 zł.
Sobota, 9 lutego:
godz. 19.00 – koncert Megitza Quartet
Łowicki Ośrodek Kultury, ul. Podrzeczna
20, bilety 15/20 zł.

inne
Czwartek, 7 lutego:
godz. 15.00 – wykład Uniwersytetu

Trzeciego Wieku połączony z pokazem
kosmetycznym nt. „Kobieta piękna w każdym wieku”. Sala USC w Łowiczu, wstęp
wolny dla członków UTW.
godz. 17.00 – spotkanie z Dorotą
Zawadzką, psychologiem dziecięcym.
Szkoła Podstawowa nr 4 w Łowiczu,
wstęp wolny.
Piątek 8 lutego:
godz. 18:00 – spotkanie z posłem
Prawa i Sprawiedliwości – Janem
Tomaszewskim – legendą polskiej piłki
nożnej, medalistą olimpijskim. Szkoły
Pijarskie w Łowiczu, wstęp wolny.
Niedziela, 10 lutego:
godz. 11.00 – Rajd Szlakiem Powstania
Styczniowego, w programie m.in.: złożenie kwiatów pod pomnikiem, msza św.,
inscenizacja epizodów powstańczych,
ognisko nad rzeką Rawką, przejście
szlakiem Powstańców 1863 r.. Wyjazd z
Łowicza o godz. 9.00 ze Starego Rynku.
Wieś Joachimów-Mogiły koło Bolimowa.
Wtorek, 12 lutego:
godz. 12.30 – spektakl teatralny „Zima
u Kubusia Puchatka” wystawiony przez
krakowskich aktorów ze studia Art-Re.
ŁOK, ul. Podrzeczna 20, Wejściówki w
ramach Mały Och! Film Festiwal zostały
rozdane.
Środa, 13 lutego:
godz. 12:00 – warsztaty plastyczne
„Twój kartonowy robot” – prowadzenie
Krzysztof Kowalczyk. ŁOK, ul. Podrzeczna
20, Wejściówki w ramach Mały Och! Film
Festiwal zostały rozdane.

boiska i hale
sportowe
Chcąc skorzystać z obiektów sportowych
należy się kontaktować z:
Orlik przy ul. Grunwaldzkiej
– nr tel. 608-433-787 (po godz. 16)
Orlik przy ul. Bolimowskiej
– Marian Dymek nr tel. 516-031-268
Orlik w Popowie – 46 895-15-36
(po 15, wcześniej korzysta szkoła)
Boisko przy SP nr 1 – nr. tel. 519-130551 (czynne od pon.-pt. w godz. 16.0020.00, w weekendy w godz. 12.00-20.00)
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 83848-26 (tylko osoby z najbliższego terenu,
wcześniej należy napisać podanie)
SP Stachlew – 46 838-67-29
(tylko dla mieszkańców gminy
Łyszkowice)
SP Mysłaków – 46 838-59-25 (bezpośrednie zgłoszenie do dyrektora szkoły)
SP Nieborów – 46 838-56-94
Gimnazjum w Bolimowie – 838-03-99
Gimnazjum

w Łaguszewie – 838-43-93
ZSP Błędów – 46 838-14-76 (8 -14)
Kompleks sportowy w Bolimowie
czynny od 8 rano do zmroku

KRONIKA
WYpadków
miłosnych
ślubowali sobie:

 Anna Wilk z Łowicza i Jarosław
Dąbrowski z Warszawy
 Agata Pabijan z Zawad i Paweł
Holewa ze Zdżar

urodziły się:
córeczki
 państwu Lisowiec z Łowicza
 państwu Nowakom z Łowicza
 państwu Wojdom z Łowicza
 państwu Więckom z Ostrowa
 państwu Pająkom z Piask
 państwu Gawęckim z Łowicza
 państwu Wójcikom z Wiskienicy
Dolnej
 państwu Ptaszyńskim z Bełchowa
 państwu Kotlarkom z Kołacinka
synkowie
 państwu Niewiadomskim z Bełchowa
 państwu Pałatyńskim z Wygody

OFERTY PRACY
Powiatowy Urząd pracy w Łowiczu
(stan na 04.02.2013 r.)

 technik handlowiec
 hydraulik
 spawacz ręczny gazowy
 stolarz – montażysta mebli
 sprzedawca
 operator koparki
 przedstawiciel handlowy
 konserwator
 sprzedawca – handlowiec
 kasjer – doradca klienta
 specjalista ds. promocji projektu
 kosmetyczka
 operator frezarek CNC
 pracownik gospodarczy (oferta dla osób
z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności)
 sprzątaczka biurowa (dla osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności)

skarb rolnika
NOTOWANIA Z TARGOWISKA
W ŁOWICZU z dnia 01.02.2013 r.
buraczek czerwony

kg

cebula

kg

1,20

czosnek

szt.

0,80-1,00

jabłka

1,00-1,50

kg

1,50-2,50

jaja fermowe

15 szt.

6,00-8,00

jaja wiejskie

15 szt.

9,00-12,00

kapusta biała

szt.

1,50-2,50

marchew

kg

1,50-2,00

pieczarki

kg

5,00-8,00

 INFORMATOR głowieński i strykowski
informacje
n Informacja: PKS 042-631-97-06
n Naprawa telefonów 96-96
n Naprawa telefonów publicznych 980
n Policja 997 alarmowy
n Policja w Głownie 42-719-20-20
n Policja w Strykowie: 42-719-80-07
n Straż pożarna: 998 alarmowy
n Pogotowie ratunkowe 999 alarmowy

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
– zdrowia psychicznego:
pn. 14-20; wt. 7.45-14.45; śr. 10-18, czw.
8-15; pt. 13.15-20.
– reumatolog: czw. 8.00-14.00
– poradnia K: pn. 8-12 i 14-16;
wt. 8-12; śr. 8-12 i 13-15;
czw. 12-16; pt. 13.-1h:
– dermatolog.: wtorek. 8-12; środa 13-15;
czwartek w godzinach 8-12.00
– urolog: śr. 11.00-13.00

– pulmonolog: pn., śr., pt. 8.00-15.00
– laryngolog: pon. 8-14; śr. 8-12; czw.
13-18.00
– neurolog: pn., śr. 15.00-18.00
–ortopeda: pn., wt., czw., pt. 11.00-13.00
– okulista: pn., śr., pt. 8.00-13.00
– diabetolog: wt., czw. 11.00-13.00
– ortodonta: pn. 11.00-18.25; wt., śr. 11-18.
– stomatolog: pn. 8.00-18.25, wt.,śr. 8.0015.35; czw., pt. 8.00-15.35
n Przychodnie w Strykowie:
ul. Kościuszki 27: tel. 42-719-80-34
ul. Targowa 16: tel. 42-719-92-30

pogotowia
n Policja w Głownie 42-719-20-20
n Policja w Strykowie: 42-719-80-07
n Straż pożarna:
w Głownie: 42-719-10-08
w Strykowie: 42-719-82-95;
Straż pożarna: 998 alarmowy
n Lecznica dla zwierząt:
Głowno ul. Łowicka 62: 42-719-14-40,
Głowno ul. Sowińskiego 3: 887-894-942
Stryków : 42-719-80-24
n Zakład pogrzebowy
w Głownie: 42-710-71-90, 42-719-30-24
w Strykowie: 42-719-86-16
n Pogotowie energetyczne
w Zgierzu: 42-675-10-00

w Strykowie: 42-719-80-10
n Pogotowie wodociągowe w Głownie
tel. 42-719-16-39

telefony
Filia Powiatowego Urzędu Pracy
w Głownie 042-719-20-76
n Filia Powiatowego Urzędu Pracy
w Strykowie 042-719-84-22
n Urząd Gminy Głowno
42-719-12-91
n Urząd Miejski w Głownie
42-719-11-51, 42-719-11-29
n Taxi w Głownie 42-719-10-14
n Urząd Miasta-Gminy Stryków
042-719-80-02
n KRUS 042-719-95-15

apteki
Dyżury nocne aptek w Głownie:
czw. 07.02. ul. Sikorskiego 45/47,
tel. 719-10-28
pt. 08.02. ul. Sikorskiego 45/47,
tel. 719-10-28
sob. 09.02. ul. Sikorskiego 45/47,
tel. 719-10-28
ndz. 10.02. ul. Sikorskiego 45/47,
tel. 719-10-28
pn. 11.02. ul. Zgierska 27,

tel. 719-24-84
wt. 12.02. ul. Zgierska 27,
tel. 719-24-84
śr. 13.02. ul. Zgierska 27,
tel. 719-24-84
czw. 14.02. ul. Zgierska 27,
tel. 719-24-84
Apteki pełnią dyżury w godzinach
od 19.00 do 8.00 dnia następnego;
soboty i niedziele: w godzinach 8.00-8.00
dnia następnego.
n Dyżury aptek w Strykowie:
niedziela 10.02 – Plac Łukasińskiego,
tel. 719-80-85. Apteki pełnią dyżur
w godz. 9.00-14.00.
n Punkt apteczny w Bratoszewicach:
tel. 42-719-65-25, czynny w godz: pn.-pt.
8.30-16.00;

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, 18.00
Parafia Św. Marcina w Strykowie:
8:00, 9:30, 11:00, 18:00

wystawy
Wystawa w ramach Hurtowni Sztuki
– na wystawie zaprezentowane zostaną
prace malarskie Mariusza Jasińskiego,
grafiki autorstwa Karoliny Zimnej oraz
fotografie udostępnione przez Polskie
Towarzystwo Tatrzańskie Oddział w Łodzi.
MOK Głowno, ul. Kopernika 45, czynna do
końca lutego w godz. 12-19, wstęp wolny.
„Kwiaty na śniegu” – wystawa prac
malarskich wybitnych polskich malarzy:
Józefa Panfila, Magdaleny Kapuścińskiej-Borkiewicz, Piotra Butkiewicza, Anety
Jaźwińskiej w towarzystwie lokalnych
artystów Zofii Bogutczak, Agnieszki Andruszkiewicz oraz Dariusza Młynarczyka.
Galeria Bank&DM w Głownie, otwarcie 15
lutego 2013 r. o godz. 18.00.

inne
Wtorek, 12 luty:
godz. 16.00 – ostatki i Dzień Kobiet,
w programie: występy dzieci ze szkoły
z terenu gminy Głowno, Zespołu Pieśni
i tańca Mąkolice oraz Zespołu „ELENI”.
Zespół Szkół w Lubiankowie, wstęp wolny.
godz. 17.00 – gminny Dzień Kobiet,
sala nowej strażnicy OSP w Nowostawach Dolnych, wstęp wolny.

Rolnik Sprzedaje
(ceny z dnia 05.02.2013 r.)

Żywiec wieprzowy:
 Mastki: 4,70 zł/kg+VAT
 Różyce: 4,70 zł/kg+VAT
 Skowroda Płd.: 4,70 zł/kg+VAT
 Domaniewice: 4,70 zł/kg+VAT
 Chąśno: 4,60 zł/kg+VAT
 Karnków: 4,70 zł/kg+VAT
 Kiernozia: 4,60 zł/kg+VAT
Żywiec wołowy:
 Mastki: krowy 5,80 zł/kg+VAT; byki
7,80 zł/kg+VAT; jałówki 7,00 zł/+VAT;
 Skowroda Płd.: krowy 6,00 zł/kg+VAT;
byki 8,00 zł/kg +VAT; jałówki 7,00 zł/
kg+VAT;
 Różyce: krowy 6,00 zł/kg+VAT;
byki 8,00 zł/kg+VAT; jałówki 7,00 zł
kg+VAT;
 Domaniewice: krowy 6,00 zł/kg+VAT;
byki 8,00 zł/kg+VAT; jałówki 7,00 zł/
kg+VAT;
 Kiernozia: krowy 4,00-5,80 zł kg+VAT;
byki 6,50-7,50 zł/kg+VAT; jałówki
6,00-6,50 zł/kg+VAT;
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Zespoły z Łowickiego
zajęły drugie miejsca

Sport

w etapie rejonowym. str. 35

Lekka atletyka | Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów

Zimny wygrał finał B

Bracia Piotr i Mateusz Podsędkowie oraz ich ojciec Arkadiusz ze złowymi medalami na piersiach.

Sport szkolny | Wojewódzka Licealiada w tenisie stołowym

Mistrzostwo po raz drugi z rzędu

Waldemar Kret

Przed zawodami trener i zawodnik zakładali walkę o miejsca 5-8, czyli awansu do finału B
i cel ten osiągnęli. – W swoim
biegu eliminacyjnym Czarek pobiegł bardzo dobrze i zajął drugi miejsce z nowym rekordem
życiowym 23,18 s – opowiada
trener Waldemar Kret. – Przypomnę, że poprzedni wynosił
23,75 s. Gdyby na ostatnich 40
metrach nie usztywnił się mógł
jeszcze troszkę z tego wyniku
urwać. Uzyskany czas dał Czarkowi piąty wynik eliminacji.
Pierwsza czwórka i finał A był
jeszcze raczej poza zasięgiem –
dodał.
W finale pocieszenia sprinter UKS Jedynka odniósł zwycięstwo do końca kontrolując
bieg i przy okazji jeszcze raz
nieznacznie znowu poprawiając rekord życiowy na 23,15 s.
– Piąte miejsce w mistrzostwach
jest wykonaniem zakładanego
celu. Czarek ma jeszcze duże
rezerwy jeżeli chodzi o wytrzymałość szybkościową i nad tym
będziemy się skupiali w trakcie
przygotowań do sezonu letniego
– podsumowuje łowicki szkoleniowiec.
W zawodach tych wystartowała również sprinterka z MKS
Jedynka – Iwona Olewicz, która
w swoim biegu eliminacyjnym
na dystansie 200 m zajęła dru-

Arkadiusz Podsędek

Na obiektach Centralnego
Ośrodka Sportu w
Spale rozegrano Halowe
Mistrzostwa Polski Juniorów
i Juniorów Młodszych w
lekkiej atletyce. Bardzo dobre
piąte miejsce w biegu na
200 m zajął zawodnik UKS
Jedynka Łowicz – Cezary
Zimny.

Trener UKS Jedynka – Waldemar Kret i dwójka jego podopiecznych:
Iwona Olewicz i Cezary Zimny.

gie miejsce z wynikiem 27,16
s. Poprawiła tym samym swój
rekord życiowy o 0,72 s, ale rezultat ten pozwolił Iwonie na
zajęcie czternastego miejsce. – Z
pewnością zawodniczkę stać na
jeszcze lepsze rezultaty – ocenia
Kret. – Zarówno Iwona, jak i
Czarek pokazują, że od paru lat
należą do czołowych sprinterów
w Polsce w swoich kategoriach
wiekowych. 
P
 200 m juniorek młodszych:
1. Ewa Swoboda (UKS Czwórka
Żory) 24,85 s, 2. Zuzanna Kaniecka (Zawisza Bydgoszcz) 25,70 s, 3.

Joanna Walas (RKS Rumia) 26,14
s, 14. Iwona Olewicz (UKS Jedynka
Łowicz) 27,16 s.
200 m juniorów młodszych:
Finał A: 1. Maciej Wiślicki (AZS
Łódź) 22,65 s, 2. Kacper Więcław
(Sokół Lublin) 22,68 s, 3. Bartłomiej
Rabenda (MOSiR Krosno) 23,12 a,
4. Marcin Talacha (Pogoń Siedlce)
23,25 s. Finał B: 1. Cezary Zimny
(UKS Jedynka Łowicz) 23,15 s, 2.
Dawid Nitka (WKS Zawisza Bydgoszcz) 23,24 s, 3. Adrian Karwecki
(UKS Czapla Białe Błota) 23,39 s,
4. Damian Kalankiewicz (MOS Płomień Sosnowiec) 24,22 s.



Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu powtórzyli swój ubiegłoroczny sukces
i znowu bracia Piotr i Mateusz
Podsędkowie okazali się najlepsi
w mistrzostwach województwa
łódzkiego w tenisie stołowym
chłopców.
W rozgrywanym w Zelowie
finale Wojewódzkiej Licealiady
Szkolnej wzięło udział aż dwanaście zespołów, a łowiczanie
w fazie grupowej rozpoczęli od zwycięstwa z Zespołem
Szkół Ponadgimnazjalnych nr
1 w Piotrkowie Trybunalskim,
ale tylko 3:2. – Z losowania
w pierwszej rundzie wynikała
pauza i moi synowie chyba nie
do końca dobrze się rozgrzali –
opowiada Arkadiusz Podsędek.
– Najpierw brak koncentracji,
potem nerwy i ostatecznie swoją
grę przegrał Mateusz, a po chwili przegraliśmy debla. Później
było jednak już zdecydowanie
lepiej.
W drugim grupowym meczu
łowiczanie gładko pokonali Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

nr 2 z Tomaszowa Mazowieckiego 3:0, a w grach finałowych
o miejsca 1-4 nasi pingpongiści ograli po 3:0 kolejno Zespół Szkół nr 1 w Pabianicach,
I Liceum Ogólnokształcące
w Wieluniu oraz Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych z Białej
Rawskiej.
Przypomnijmy, że kilka dni
wcześniej łowiczanie przegrali
w finale rejonowym z rywalami
z Białej Rawskiej 0:3, ale podobnie jak w zeszłym roku w finale
wojewódzkim udanie im się zrewanżowali. Czekamy teraz na
sukces Podsędków w Mistrzostwach Polski Szkół Ponadgimnazjalnych., które odbędą się
w czerwcu w Zamościu. W ubiegłym roku zawodnicy UMKS
Księżak Łowicz wywalczyli piąte miejsce w kraju. 
p

LO Łowicz 0:3, I LO Łowicz – ZSP 1
Piotrków Tryb. 3:2. Grupa III: XXXII
LO Łódź – SLO Zgierz 2:3, SLO
Zgierz – I LO Wieluń 1:3, XXXII LO
Łódź – I LO Wieluń 2:3. Grupa IV:
XX LO Łódź – ZS 1 Wieluń 1:3, ZS
1 Wieluń – ZSP Biała Rawska 0:3,
3. XX LO Łódź – ZSP Biała Rawska
0:3. Mecze półfinałowe o miejsca 5-8: ZSP 1 Piotrków Tryb. –
ZS 1 Wieluń 3:0, ZSP 1 Radomsko
– SLO Zgierz 3:1. Mecz o 7. miejsce: ZS 1 Wieluń – SLO Zgierz 3:0.
Mecz o 5. miejsce: ZSP 1 Piotrków Tryb. – ZSP nr 1 Radomsko
3:0. Finał A: I LO Łowicz – ZS 1
Pabianice 3:0, ZSP Biała Rawska
– I LO Wieluń 3:0, I LO Łowicz – I
LO Wieluń 3:0, ZSP Biała Rawska
– ZS 1 Pabianice 3:0, ZS nr 1 Pabianice – I LO Wieluń 3:0, I LO Łowicz – ZSP Biała Rawska 3:0.
Ostateczna kolejność: 1. I LO
Łowicz, 2. ZSP Biała Rawska, 3. ZS
1 Pabianice, 4. I LO Wieluń, 5. ZSP
1 Piotrków Tryb., 6. ZSP 1 Radomsko, 7. ZS 1 Wieluń, 8. SLO Zgierz,
9-12. XX LO Łódź, XXXII LO Łódź,
ZSP Opoczno i ZSP 2 Tomaszów
Maz.



Grupa I: ZSP 1 Radomsko – ZSP
Opoczno 3:1, ZS 1 Pabianice –
ZSP Opoczno 3:2, ZS 1 Pabianice
– ZSP nr 1 Radomsko 3:1. Grupa
II: ZSP 2 Tomaszów Mazowiecki
– ZSP 1 Piotrków Trybunalski 0:3,
ZSP 2 Tomaszów Mazowiecki – I


Sport szkolny | Miejskie IMS w minikoszykówce dziewcząt

Pięć zespołów wystartowało w mistrzostwach Łowicza
w minikoszykówce dziewcząt,
a zawody rozegrano systemem
każdy z każdym. Komplet zwycięstw wywalczyła po raz kolejny drużyna złożona z koszykarek UMKS Księżak, które są
uczennicami łowickiej Czwórki.
Prawo startu w finale mistrzostw
Ziemi Łowickiej, oprócz podopiecznych trenera Pawła Dolińskiego, mają także dwie inne
drużyny z Łowicza: Dwójka
(nauczycielka w-f Agata Zapisek) i Siódemka (nauczyciel w-f
Zbigniew Łaziński).
Mistrzyniami Łowicza zostały ponownie uczennice Szkoły
Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Łowiczu, a w zwycięskim zespole grały: Klaudia
Traut (42), Klaudia Łukawska
(28), Zofia Zbrożek (18), Wiktoria Matych (16), Kinga Chmurska (16), Wiktoria Fabijańska
(12), Dominika Stanisławska
(10), Julita Godos (6), Angelika

Waracka (4), Klaudia Musialik
(2), Michalina Urbaniak (4), Joanna Gałaj (2) i Weronika Majer
– nauczycielem w-f i trenerem
w UMKS Księżak Łowicz jest
Paweł Doliński. 
PALP
 SP 4 I Łowicz – SP 4 II Łowicz
52:6 (8:4, 4:2, 26:0, 14:0); pkt.:
Klaudia Traut 10, Wiktoria Matych
8, Zofia Zbrożek 6, Klaudia Łukawska 6, Kinga Chmurska 4, Wiktoria
Fabijańska 4, Julita Godos 4, Dominika Stanisławska 4, Angelika
Waracka 2, Michalina Urbaniak 2
i Klaudia Musialik 2 – Paulina Kowalewska 4 i Patrycja Stępień 2.
 SP 2 Łowicz – SP 7 Łowicz
22:14 (5:4, 10:0, 6:6, 1:4); pkt.:
Patrycja Zakrzewska 8, Maria Wójcik 5, Agata Dzionek 3, Marcelina
Banaszkiewicz 2, Gabriela Kozakiewicz 2 i Julia Rybus 2 – Aleksandra Olejniczak 10, Natalia Cichocka 2 i Natalia Siekiera 2.
 SP 1 Łowicz – SP 4 I Łowicz
32:34 (2:14, 10:0, 16:8, 4:12);
pkt.: Dagmara Wojciechowska 20,

Katarzyna Mitek 4, Magdalena
Bryła 2, Oliwia Bednarek 2, Agata
Świeca 2 i Aleksandra Nowogórska 2 – Klaudia Traut 10, Kinga
Chmurska 6, Zofia Zbrożek 6,
Klaudia Łukawska 6, Wiktoria Fabijańska 2, Michalina Urbaniak 2 i
Wiktoria Matych 2.
 SP 4 II Łowicz – SP 2 Łowicz
12:30 (4:12, 2:0, 4:2, 2:16); pkt.:
Paulina Kowalewska 6, Patrycja
Stępień 4 i Barbara Wiesiołek 2 –
Maria Wójcik 18, Patrycja Zakrzewska 4, Klaudia Korejwo 2, Marcelina Banaszkiewicz 2, Gabriela
Kozakiewicz 2 i Julia Rybus 2.
 SP 4 I Łowicz – SP 2 Łowicz
48:19 (10:12, 12:2, 14:0, 12:5);
pkt.: Klaudia Traut 18, Klaudia
Łukawska 12, Wiktoria Matych 6,
Zofia Zbrożek 6, Joanna Gałaj 2,
Angelika Waracka 2 i Dominika
Stanisławska 2 – Maria Wójcik 10,
Gabriela Kozakiewicz 7 i Agata
Dzionek 2.
 SP 1 Łowicz – SP 7 Łowicz
14:16 (4:2, 4:2, 4:8, 2:2, 0:2);
pkt.: Dagmara Wojciechowska 4,

Paweł A. Doliński

Czwórka znowu najlepsza w baskecie

Młode, młodsze i najmłodsze... W drużynach SP 4 Łowicz wystąpiły koszykarki z klas 6, 5, 4 i 3...
Agata Świeca 4, Aleksandra Kozakiewicz 2 i Katarzyna Mitek 2
– Agata Kaczmarczyk 8, Patrycja
Siejka 4, Klaudia Sapińska 2 i Aleksandra Mądraczyk 2.
 SP 4 II Łowicz – SP 7 Łowicz
14:25 (2:8, 6:4, 4:2, 2:11); pkt.:
Paulina Kowalewska 4, Patrycja
Stępień 4, Joanna Gałaj 2, Daria
Duranowska 2 i Weronika Reczycka 2 – Agata Kaczmarczyk 11, Patrycja Siejka 8, Natalia Siekiera 4
i Natalia Cichocka 2.

 SP 2 Łowicz – SP 1 Łowicz
13:10 (5:2, 0:4, 4:0, 4:6); pkt.:
Gabriela Kozakiewicz 5, Maria Wójcik 4 i Julia Rybus 4 – Dagmara Wojciechowska 4, Magdalena Bryła 2,
Oliwia Bednarek 2 i Agata Świeca 2.
 SP 4 I Łowicz – SP 7 Łowicz
26:16 (14:2, 8:10, 4:4, 0:0);
pkt: Wiktoria Fabijańska 6, Kinga
Chmurska 6, Dominika Stanisławska 4, Klaudia Traut 4, Klaudia Łukawska 4 i Julita Godos 2 – Agata
Kaczmarczyk 10, Natalia Cichocka

4 i Patrycja Siejka 2.
 SP 4 II Łowicz – SP 1 Łowicz
2:25 (0:9, 2:4, 0:4, 0:8); pkt.: Wiktoria Zwolińska 2 – Katarzyna Mitek
8, Agata Świeca 7, Aleksandra Nowogórska 4, Dagmara Wojciechowska 4 i Magdalena Bryła 2.
1. SP 4 I Łowicz

4

8 160:73

2. SP 2 Łowicz

4

7 84:84

3. SP 7 Łowicz

4

6 71:76

4. SP 1 Łowicz

4

5 81:65

5. SP 4 II Łowicz

4

4 34:132

www.lowiczanin.info

nr 6

35

7 lutego 2013

Paweł A. Doliński



Paweł A. Doliński

Szczypiorniści z Pijarskiej niespodziewanie przegrali w finale rejonu.

Reprezentanci Pijarskiego Gimnazjum KP i zdunianie zmierzyli się ze sobą dwukrotnie, ale każdym razem wygrywali łowiczanie.

Sport szkolny | Powiatowa Gimnazjada Szkolna w piłce ręcznej chłopców

Pijarska zdobyła mistrzostwo

Grupa A:
 G 2 Dzierzgówek – G 2 Łowicz
9:6 (4:3); br.: Bartłomiej Bakalarski 5, Aleksander Bartosiewicz 2,
Daniel Borowiec i Przemysław Czuba – Mateusz Klimczak 2, Michał
Zdunkiewicz, Jakub Szkup, Bartłomiej Więcek i Kacper Kłos.

 G Popów – G 2 Dzierzgówek
3:7 (1:3); br.: Jakub Niedzielski 2
i Maksymilian Siekiera – Bartłomiej
Bakalarski 4, Przemysław Czuba 2
i Daniel Borowiec.
 G 2 Łowicz – G Popów 11:6 (5:3);
br.: Mateusz Klimczak 4, Jakub Szkup
2, Szymon Aniszewski 2, Dawid Sobolewski 2 i Michał Warzywoda – Dawid Gałązka 2, Maksymilian Siekiera
2, Paweł Koza i Krystian Jagoda.
Grupa B:
 Pijarskie GKP Łowicz – PG
Błędów 10:4 (5:2); br.: Tomasz
Dąbrowski 4, Tomasz Wasilewski
2, Przemysław Wilk 2, Nikodem
Andrzejewski i Mateusz Gajda –
Piotr Kowalski 2, Dominik Kotlarski
i Mateusz Miazek.

GP Nowe Zduny – Pijarskie
GKP Łowicz 2:7 (2:4); br.: Jakub
Jaros 2 – Nikodem Andrzejewski 2,
Tomasz Wasilewski 2, Przemysław
Wilk 2 i Tomasz Dąbrowski.
 PG Błędów – GP Nowe Zduny
5:8 (2:3); br.: Mateusz Siejka 2,
Dominik Kotlarski, Mateusz Miazek i Piotr Kowalski – Bartłomiej
Grzegory 4, Piotr Robak 3 i Karol
Siekiera.
Mecze półfinałowe:
 Pijarskie GKP Łowicz – G 2
Łowicz 7:5 (3:2); br.: Przemysław Wilk 2, Tomasz Dąbrowski
2, Tomasz Wasilewski, Nikodem
Andrzejewski i Bartłomiej Gąsecki – Mateusz Klimczak 4 i Michał
Zdunkiewicz.
 G 2 Dzierzgówek – GP Nowe
Zduny 4:7 (1:3); br.: Bartłomiej Bakalarski 2, Przemysław Czuba i Michał Godos – Bartłomiej Grzegory
5, Jakub Jaros i Dawid Kaszewski.
Mecz o 3. miejsce:
 G 2 Łowicz – G 2 Dzierzgówek
5:3 (1:1); br.: Mateusz Salamon 2,
Michał Zdunkiewicz, Mateusz Klimczak i Michał Warzywoda – Daniel
Borowiec 2 i Przemysław Czuba.
Mecz o 1. miejsce:
 Pijarskie GKP Łowicz – GP
Nowe Zduny 8:5 (2:3); br.: Nikodem Andrzejewski 2, Tomasz
Dąbrowski 2, Bartłomiej Gąsecki
2 i Przemysław Wilk 2 – Bartłomiej
Grzegory 2, Dawid Kaszewski, Karol Siekiera i Jakub Jaros.


Zdunianie nie potrafili skutecznie zatrzymać sprytnych graczy Pijarskiej.

1. Pijarskie GKP Łowicz

4

8 32-16

2. GP Nowe Zduny

4

4 22-24

3. G 2 Łowicz

4

4 27-25

4. G 2 Dzierzgówek

4

4 23-21

5. G Popów

2

0

9-18

2

0

9-18

PG Błędów

4

4-0

2. SP 6 Kutno

2

3

2-3

3. SP 4 Skierniewice

2

3

2-2

4. SP 1 Łowicz

2

0

1-4

Paweł A. Doliński

2

Ekipa łowickiej Jedynki zajęła czwarte miejsce w rejonie.

Mecze półfinałowe:
 Pijarskie GKP Łowicz – G Żychlin 13:8 (6:3); br.: Przemysław
Wilk 4, Tomasz Dąbrowski 4, Nikodem Andrzejewski 3, Tomasz Wasilewski i Maciej Godosz – Marcin
Głogowski 4, Maciej Miler 2 i Rafał
Pietrzak 2.
 G 3 Skierniewice – G Biała
Rawska 7:14 (3:6)
Mecz o 3. miejsce:
 G Żychlin – G 3 Skierniewice
11:3 (6:1); br.: Rafał Pietrzak 4, Maciej Wiliński 2, Marcin Głogowski,
Hubert Lewandowski, Maciej Miler,
Patryk Obrębski i Adam Filiński.
Mecz o 1. miejsce:
 Pijarskie GKP Łowicz – G Biała
Rawska 10:11 (4:4); br.: Nikodem
Andrzejewski 4, Przemysław Wilk
2, Tomasz Dąbrowski 2, Tomasz
Wasilewski i Maciej Godosz.
1. G Biała Rawska

2

4 25-17

2. Pijarskie GKP Łowicz

2

2 23-19

3. G Żychlin

2

2 19-16

4. G 3 Skierniewice

2

0 10-25

Nie wykorzystały szansy

Sierota – nauczyciel w-f Robert
Graczyk. 
P

1. SP 2 Rawa Maz.

Pietrzak (6), Marcin Głogowski
(5), Maciej Miler (3), Maciej
Wiliński (2), Hubert Lewandowski (1), Patryk Obrębski
(1), Adam Filiński (1), Marcin
Stasiak i Jakub Szymczak – nauczyciel w-f Jarosław Kapes.  p

Sport szkolny | RGS w piłce ręcznej

Łowiczanie w rejonie ugrali tylko seta
Mecze półfinałowe:
 SP 6 Kutno – SP 1 Łowicz 2:1
(25:8, 18:25, 15:3)
 SP 2 Rawa Mazowiecka – SP 4
Skierniewice 2:0 (25:10, 25:8)
Mecz o 3. miejsce:
 SP 4 Skierniewice – SP 1 Łowicz 2:0 (25:14, 25:14)
Mecz o 1. miejsce:
 SP 2 Rawa Mazowiecka – SP 6
Kutno 2:0 (25:13, 25:15)

W hali sportowej OSiR nr 1
w Łowiczu rozegrano Rejonową Gimnazjadę Szkolną w piłce
ręcznej chłopców, a w zawodach
tych zagrali tegoroczni mistrzowie Ziemi Łowickiej – uczniowie Pijarskiego Gimnazjum
Królowej Pokoju. Podopieczni
Sebastiana Popiela w półfinale pewnie wygrali z rywalami
z Żychlina, ale w meczu finałowym już tak dobrze nie było. Po
wyrównanym spotkaniu minimalnie lepsi okazali się gracze
z Gimnazjum w Białej Rawskiej.
W meczu o trzecie miejsce
ekipa z Gimnazjum w Żychlinie nie dała najmniejszych szans
rywalom ze Skierniewic wygrywając aż 11:3.
W reprezentacji Pijarskiego
Gimnazjum Królowej Pokoju
w Łowiczu zagrali: Dawid Feliga – Nikodem Andrzejewski
(7. goli w turnieju), Przemysław
Wilk (6), Tomasz Dąbrowski
(6), Tomasz Wasilewski (2), Maciej Godosz (2), Mateusz Brzozowski, Piotr Zabrzewski, Rafał
Cieszyński, Mateusz Gajda
i Karol Kaźmierczak – nauczyciel w-f Sebastian Popiel.
W ekipie gimnazjalistów
z ZS nr 1 w Żychlinie zagrali natomiast: Michał Kubiak – Rafał

Ekipa z Domaniewic nie zdołały awansować do finału wojewódzkiego.

Sport szkolny | Rejonowe IMS w piłce siatkowej chłopców

Nie udała się wyprawa do
Kutna ekipy SP 1 Łowicz na
zawody Rejonowe Igrzysk Młodzieży Szkolnej w piłce siatkowej chłopców. Podopieczni
Roberta Graczyka najpierw
w półfinale uległa 1:2 rywalom
z SP 6 Kutno, a w pojedynku
o trzecie miejsce łowiczanie
przegrali w dwóch setach z ekipą SP 4 Skierniewice.
W reprezentacji Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza
Kościuszki w Łowiczu zagrali:
Paweł Cieślak, Szymon Kowalczyk, Jakub Gawryszczak, Patryk Pająk, Grzegorz Czarnota,
Bartosz Wiśniewski, Łukasz
Tybuś, Jakub Pająk i Michał

Minimalna porażka

Paweł A. Doliński

browski (9. goli w turnieju),
Przemysław Wilk (8), Tomasz
Wasilewski (5), Nikodem Andrzejewski (6), Bartłomiej Gąsecki (3), Mateusz Gajda (1),
Adam Dębski, Mateusz Brzozowski, Mateusz Gajda, Piotr
Zabrzewski, Szymon Baczyński
i Rafał Cieszyński – nauczyciel
w-f Sebastian Popiel. 
p

Paweł A. Doliński

Sześć zespołów rywalizowało w Powiatowej Gimnazjadzie Szkolną w piłce ręcznej
chłopców, a mistrzami okazali
się uczniowie Pijarskiego Gimnazjum Królowej Pokoju. Podopieczni Sebastiana Popiela w
decydującym meczu wygrali z
ekipą z Gimnazjum Publicznego
w Nowych Zdunach (nauczyciel
w-f Stanisław Znyk), a trzecie miejsce wywalczyła ekipa
z Gimnazjum nr 2 w Łowiczu
(nauczyciel w-f Mariusz Kwiatkowski).
W mistrzowskim zespole Pijarskiego Gimnazjum Królowej
Pokoju w Łowiczu wystąpili:
Dawid Feliga – Tomasz Dą-

Sport szkolny | RGS w piłce ręcznej

W hali sportowej Millenium
w Rawie Mazowieckiej odbyła się Rejonowa Gimnazjada
Szkolna w piłce ręcznej dziewcząt, a w zawodach tych Ziemię
Łowicką reprezentowały uczennice Gimnazjum Publicznego
w Domaniewicach.
Podopieczne
Mieczysława
Szymajdy w meczu eliminacyjnym pokonały rywalki z Kutna
7:6, awansując tym samym do
drużynowego finału, w którym
trzy drużyny grały systemem
„każdy z każdym”. Niestety
w kolejnym meczu zabrakło
troszkę szczęścia. W pojedynku
z GP Sadkowice domaniewicka
bramkarka – Sara Rosiak mogła
przechylić szansę zwycięstwa,
ale przy remisie przestrzeliła jednak z rzutu karnego. Po
chwili rywalki zdobyły zwycięską bramkę. W meczu o drugie

miejsce domaniewiczanki wygrały z GP Strzyboga 3:1. 
p
Mecze eliminacyjne:
 GP Strzyboga – G 3 Skierniewice 6:0 (0:0)
 G 2 Kutno – GP Domaniewice
6:7 (3:3, 6:6)
Mecz o 4. miejsce:
 G 3 Skierniewice – G 2 Kutno
0:9 (0:5)
Mecze finałowe o miejsca 1-3.:
 GP Sadkowice – GP Strzyboga
7:1 (4:1)
 GP Sadkowice – GP Domaniewice 2:1 (0:1)
 GP Strzyboga – GP Domaniewice 1:3 (1:2)
1. GP Sadkowice

2

4

9-2

2. GP Domaniewice

3

4

11-9

3. GP Strzyboga

3

2

8-10

4. G 2 Kutno

2

2

15-7

5. G 3 Skierniewice

2

0

0-15
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W meczu z Notecią praktycznie od pierwszej piłki Księżak kontrolował przebieg gry...

Koszykówka | 14. kolejka II ligi męskiej

Pewne zwycięstwo z Notecią
ale po chwili łowiczanie znów
przeprowadzili dobre akcję i po
punktach Rafała Wojciechowskiego, Przemysława Malony i
Bartosza Włuczyńskiego nasz
team do przerwy prowadził
47:38.
Po zmianie stron łowiczanie
zdominowali spotkanie i zagaili
bardzo dobry fragment tego pojedynku. W 28. minucie przewaga wrosła aż do 22 oczek.
Wynik 70:48 mówił sam za siebie i chyba nikt nie wątpił już w
tej chwili, że Księżacy odniosą
zwycięstwo. Po trzeciej kwarcie
łowiczanie wygrywali 74:55 i
wiadomo było, że takiej zaliczki
nie da się zmarnować.
W ostatniej odsłonie w 32.
minucie przewaga Księżaka urosła do 25 punktów, po celnym
rzucie dobrze grającego Kacpra
Kromera. Goście do końca grali
ambitnie i wykorzystali chwilę
słabości Księżaka, odrabiając w
końcówce 15 oczek. Nasza ekipa
odniosła ostatecznie pewne zwy-

cięstwo 89:79, które nie było zagrożone nawet przez chwilę.
Po ósmym zwycięstwie w tym
sezonie łowiczanie nadal są na
trzecim miejscu w ligowej tabeli
drugoligowców, mając na koncie
już 21 punktów.
W sobotę 9 lutego 2013 roku
Księżak zagra wyjazdowy mecz
w Sopocie z czwartym w tabeli
Treflem II i pewno tam będzie
dużo trudniej o zwycięstwo niż
w meczu z Notecią. 
zł

sław Rychłowski 2, oraz Wojciech
Pagacz 15, Amadeusz Włodarski
9, Przemysław Szmelter, Michał
Warchowski, Dawid Radzikowski,
Sędziowali: Tomasz Seferyński
(Pruszków) i Rafał Zuchowicz (Warszawa). Widzów: 200.
13. kolejka II ligi – grupa A: Księżak Łowicz – Noteć Inowrocław
89:79, Basket Junior Suchy Las
– MKS Skierniewice 63:74, King
Wilki Morskie Szczecin – SMS
PZKosz Władysławowo 78:76,
GTK Gdynia – Wybrzeże Korsarz
Gdańsk 85:72, Stawiński Basket
Piła – Trefl II Sopot 76:86.

Księżak Łowicz – Noteć Inowrocław 89:79 (26:11, 21:27,
27:17, 15:24)
Księżak: Przemysław Malona 21,
Kacper Kromer 21, Bartosz Włuczyński 20 (2x3), Rafał Wojciechowski 7 i Tomasz Smorawiński
5 (1x3) oraz Adam Rajkowski 7,
Adam Gołuch 4, Marcin Kuczmera 2, Maciej Siemieńczuk 2 i Piotr
Pawłowski.
Noteć: Mikołaj Grod 23, Tomasz
Tlałka 12 (2x3), Hubert Wierzbicki
9, Aleksander Filipiak 9, Przemy-



Najskuteczniejszą koszykarką Księżaka okazała sie Maja Gabrysiak.

Koszykówka | Juniorki U-18

Z PTK też nie dały rady
Koszykarki
łowickiego
Księżaka rozegrały już swój
przedostatni mecz w sezonie w
tegorocznych rozgrywkach wojewódzkiej ligi juniorek U-18.
Zespół trenera Pawła Dolińskiego zmierzył się u siebie z Rywalkami z PTK Pabianice przegrywając ostatecznie 53:109.
Swój ostatni mecz w sezonie
juniorki Księżaka rozegrają u
siebie w piątek 1 marca 2013
roku, a rywalkami będą koszykarki UKS Aleksandrów Łódzki. Mecz ten rozpocznie się w
hali sportowej OSiR nr 1 w Łowiczu przy ul. Jana Pawła II 3 o
godz. 17.45. 
PALP

 Księżak Łowicz – PTK Pabianice 53:109 (9:29, 13:31, 17:20,
14:29)
Księżak: Elżbieta Siekiera 10
(1x3), Weronika Rondoś 8, Aleksandra Duranowska 7, Aleksandra
Wojda 4 i Paulina Wielemborek
oraz Maja Gabrysiak 14, Amanda
Skrabucha 6, Natalia Bliźniewska i
Aleksandra Kwiatkowska.
Najwięcej dla PTK: Izabela Olczak 27.

1. Widzew Łódź

6 11 457:252

2. UKS Aleksandrów Łódzki 5 9 332:220
3. ŁKS KK Łódź

5 8 440:241

4. PTK Pabianice

5 7 335:302

5. Księżak Łowicz

7 7 242:791

1. Wilki Morskie Szczecin 13 25 1084:960
2. SMS Władysławowo

13 22 1081:944

3. Księżak Łowicz

13 21 1036:987

4. Trefl II Sopot

13 20 930:891

5. Wybrzeże Korsarz Gdańsk 13 20 978:1300
6. MKS Skierniewice

13 191065:1099

7. GTK Gdynia

13 18 1112:1166

8. Stawiński Basket Piła

13 181042:1057

9. Noteć Inowrocław

13 17 977:1004

10. Basket Junior Suchy Las 13 15 876:1060

Paweł A. Doliński

Koszykarze Księżaka Łowicz, rywalizujący w II lidze w
grupie A, w minioną sobotę w
meczu 14. kolejki odnieśli ósme
zwycięstwo w tym sezonie.
Podopieczni trenera Cezarego
Włuczyńskiego bez większych
problemów pokonali we własnej
hali w Łowiczu na ulicy Topolowej przedostatni zespół z tabeli
Noteć Inowrocław 89:79 i nadal
zajmują 3. miejsce w tegorocznej rywalizacji.
Łowiczanie sobotni pojedynek zaczęli bardzo skutecznie
i po niespełna dwóch minutach
prowadzili już 8:0. Do końca
pierwszej kwarty nasza ekipa
zdecydowanie dominowała na
boisku, a goście razili barkiem
skuteczności i po 10. minutach
Księżacy prowadzili wyraźnie
26:11.
W drugiej kwarcie rywale już
częściej znajdowali drogę do kosza i zdołali nieco odrobić stratę.
W 35. minucie przewaga nawet
stopniała już do 7 oczek (34:27),

Paweł A. Doliński
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Koszykówka | 5. kolejka finałów wojewódzkiej ligi kadetów U-16 o miejsca 7-12

Zwycięstwo bez najmniejszych kłopotów
Kolejne ligowe zwycięstwo
odnieśli kadeci Księżaka Łowicz z rocznika 1997 i 1998,
którzy walczą w finałach w lidze
wojewódzkiej kadetów U-16 o
miejsca 7-12. Podopieczni trenera Piotra Rutkowskiego w
meczu 5. kolejki zmierzyli się
na wyjeździe z ostatnim zespołem z tabeli – Jordanem Łódź.

Łowiczanie pewnie i wysoko
pokonali młodszych rywali, którzy w tym sezonie ogrywają się
w ligowej rywalizacji.
W 6. kolejce łowiczanie zagrają w Łowiczu mecz z Junakiem Radomsko, a spotkanie
to zadecyduje o mistrzostwie w
grupie zespołów walczących o
miejsca 7-12. Spotkanie to od-

będzie się w niedzielę 3 marca o
godz. 10.00. 
zł, p

Aleksandra Kwiatkowska rzuciła rywalkom z PTK aż 17. punktów.

Jan Wójcik 4 i Dominik Wieczorek
3.
Najwięcej dla Jordana: Grzegorz
Pawlak 16 i Bartosz Sierakowski
12.

 Jordan Łódź – Księżak Łowicz
44:106 (11:25, 10:21, 7:32,
16:38)
Księżak: Szymon Aniszewski 34,
Michał Rokicki 20, Michał Zdunkiewicz 15, Jakub Szkup 13 i Kacper Kłos 12 oraz Paweł Szustak 5,

5. kolejka wojewódzkiej ligi kadetów U-16 – o miejsca 7-12:
UKS Jordan Łódź – Księżak Łowicz 44:106, Piotrcovia Piotrków
Trybunalski – Start II Łódź 68:47,
AZS WSGK Kutno – Junak Radomsko 114:93.
1. Junak Radomsko

8 15

2. Księżak Łowicz

8 15

694:436

3. AZS WSGK Kutno

7 10

556:509

4. Piotrcovia Piotrków Tryb.7 10

443:437

5. Start II Łódź

8 10

463:616

6. UKS Jordan Łódź

8

444:716

9

646:532

Zbigniew Łaziński

5. kolejka wojewódzkiej ligi
kadetów U-16 – o miejsca 1-6:
PKK 99 Pabianice – UKS Żychlin
47:64, ŁKS KM I Łódź – Start I Łódź
43:90, ŁKS KM II Łódź – Ósemka
Skierniewice 72:60.

Znowu najskuteczniejszym w Księżaku okazał się Szymon Aniszewski, który zdobył aż 34. punkty.

1. ŁKS KM II Łódź

9 18

672:492

2. UKS Żychlin

8 14

529:474

3. Ósemka Skierniewice 9 14

573:618

4. Start I Łódź

9 13

646:616

5. ŁKS KM I Łódź

8 10

457:521

6. PKK 99 Pabianice

9

503:659

9

Koszykówka | Młodziczki U-14

Liderki straciły aż 66
W meczu z liderkami rozgrywek wojewódzkiej ligi koszykówki młodziczek U-14 – zawodniczkami PTK Pabianice
ekipa łowickiego Księżaka-99
z góry skazana była na porażkę.
Chwilami można było być zadowolonym z postawy podopiecznych trenerki Pauliny Hemki,
które zdobyły aż 66. punktów.
Żadnej innej drużynie w tym sezonie nie udała się taka sztuka.
Kolejny mecz łowiczanki rozegrają już feriach zimowych,
w niedzielę 3 marca, kiedy to
rozegrają wyjazdowy mecz w
Łodzi z miejscowym UKS Teofilów-48. Spotkanie to rozpocznie się o godz. 11.30. 
PALP

nat 1, Paulina Skowrońska i Natalia
Szewczyk.
Najwięcej dla PTK: Sandra Maciejewska 20, Patrycja Kirsz 16 i
Patrycja Morawiec 16.
Zaległy mecz 14. kolejki wojewódzkiej ligi młodziczek U-14:
Orlik Ujazd – UKS Teofilów-48
Łódź 83:36. 16. kolejka wojewódzkiej ligi młodziczek U-14:
Księżak Łowicz – PTK Pabianice
66:117, Ósemka Skierniewice –
Orlik Ujazd 20:0 (w.o.), MKS Kutno
– Widzew Łódź 30:77. Mecze: ŁKS
KK Łódź – Lider Tomaszów Mazowiecki i UKS Aleksandrów Łódzki –
UKS Teofilów-48 Łódź przełożono.
1. PTK Pabianice

Księżak Łowicz – PTK Pabianice 66:117 (14:28, 18:35, 13:25,
21:29)
Księżak: Aleksandra Kwiatkowska 17, Marika Frątczak 10, Natalia
Bliźniewska 14, Klaudia Łukawska
9, Aleksandra Paliwoda 5, Aleksandra Wojtasiak 4, Kinga Chmurska
2, Zofia Zbrożek 2, Anastazja Ku

16 32 1489:669

2. UKS Aleksandrów Łódzki 15 27 1266:777
3. Lider Tomaszów Maz.

13 24 973:634

4. Widzew Łódź

15 24 1073:856

5. UKS Orlik Ujazd

15 23 970:739

6. ŁKS KK Łódź

14 20 761:1057

7. MKS Kutno

16 20 750:1102

8. Ósemka Skierniewice

14 19 769:1061

9. Księżak Łowicz

16 18 879:1431

10. UKS Teofilów-48 Łódź

14 14 456:1080

www.lowiczanin.info
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Piłka siatkowa | 13. kolejka SAM

Paweł A. Doliński

Korabka I już pewna mistrzostwa

W turnieju LZS wygrał Orzeł Nieborów, druga była Victoria Bielawy, a trzecia Olimpia Chąśno.

Piłka nożna | Mistrzostwa Powiatu Łowickiego LZS

Puchar dla Orła
W hali sportowej OSiR nr 1
rozegrano Mistrzostwa Powiatu
Łowickiego Zrzeszenia LZS w
halowej piłce nożnej, a puchar
Starosty Łowickiego trafił do rąk
kapitana nieborowskiego Orła.
W meczu finałowym padł co
prawda remis, ale gracze trenera
Zbigniewa Czerbniaka najlepiej
wykonywali rzuty karne.
W mistrzowskim zespole Orła
Nieborów zagrali: Jarosław Rusek – Łukasz Papuga (1. gol w
turnieju), Patryk Krzeszewski
(1), Łukasz Wierzbicki (1), Albert Lepieszka (1), Bartłomiej

Tkacz, Jakub Czerbniak, Mateusz Zimecki, Patryk Demidowicz i Kamil Kozioł.

Paweł A. Doliński

rów 0:1; br.: Patryk Krzeszewski.
 Astra Zduny – Korona Wejsce
0:2

Grupa A:
 Astra Zduny – Olimpia Chąśno
1:0
 Korona Wejsce – Orzeł Nieborów 0:2; br.: Łukasz Papuga i
Łukasz Wierzbicki.
 Olimpia Chąśno – Korona Wejsce 2:0
 Orzeł Nieborów – Astra Zduny
1:0; br.: Albert Lepieszka.
 Olimpia Chąśno – Orzeł Niebo-

1. Orzeł Nieborów

3

9

4-0

2. Olimpia Chąśno

3

3

2-2

3. Korona Wejsce

3

3

2-4

4. Astra Zduny

3

3

1-3

Grupa B:
 Victoria Bielawy – Vagat Domaniewice 0:4
 Naprzód Jamno – Laktoza
Łyszkowice 0:1
 Naprzód Jamno – Vagat Domaniewice 1:0
 Laktoza Łyszkowice – Victoria
Bielawy 0:1; br.: Karol Dobrzyński.
 Vagat Domaniewice – Laktoza
Łyszkowice 2:2
 Victoria Bielawy – Naprzód
Jamno 2:0; br.: Karol Dobrzyński 2.
1. Victoria Bielawy

3

6

3-4

2. Vagat Domaniewice

3

4

6-3

3. Naprzód Jamno

3

3

1-3

4. Laktoza Łyszkowice

3

1

3-3

Już tylko jednak kolejka pozostała do zakończenia XIV
edycji SAM, czyli Siatkarskich
Amatorskich Mistrzostw Łowicza. W tym roku w gronie ośmiu
ekip, walczących o tytuł mistrza
naszego miasta najlepsza okazała się drużyna UKS Korabka
I Łowicz, która już zapewniła
sobie zwycięstwo w tegorocznej
rywalizacji. Podopieczni trenera
Pawła Tomczaka w przedostatniej kolejce pokonali 3:1 ekipę
Rawki Bolimów 3:1.
To nie był może łatwy mecz,
ale lider ostatecznie zdobył trzy
punkty i już mógł się cieszyć z
mistrzowskiego tytułu. Najlepszym graczem w tym pojedynku
wybrany został Mariusz Misiura
(Korabka I), który zdobył w tym
meczu aż 20 punktów i wszystko
wskazuje na to, że zostanie on
najskuteczniejszym zawodnikiem naszej ligi. Po tej kolejce
ma na koncie już 119 punktów i
chyba nikt już nie jest w stanie
wyprzedzić jego osiągnięcia.
Ciekawie wygląda rywalizacja o kolejne miejsca na podium.
Po drugie miejsce zmierzają
siatkarze ze Skierniewic. Ekipa
AKS Skok Na Sok Skierniewce w 13. kolejce bardzo szybko
uporała się z Solidarem Bełchów, wygrywając 3:0 i umocniła się na drugiej pozycji. Teraz
w ostatniej kolejce AKS zagra
z Pijarską, która jest najsłabszą
ekipa w tegorocznej rywalizacji,
zatem wszystko wskazuje na to,
że siatkarze ze Skierniewic zajmą ostatecznie drugą lokatę w
XIV edycji SAM.

Ważne zwycięstwo odnieśli
zawodnicy z teamu Korabka II,
która walczy o najniższy stopień
podium. Ekipa trenera Pawła
Tomczaka wygrała z Gromem
Domaniewice 3:0, ale w ostatniej partii było trochę nerwów
i Grom miał szansę na urwanie
seta. Jednak ostatecznie Korabka
wygrała 3:0 i w ostatniej kolejce
musi pokonać w trzech setach
Rawkę Bolimów i liczyć na stratę seta LKS Retki, który walczyć
będzie z Gromem Domaniewice. Jeśli zespół z gminy Zduny
pokona w zaległym meczu Pijarską i Grom Domaniewice po
3:0 to zajmie ostatecznie trzecią
lokatę. W innym wypadku to
drugi zespół Korabki zdobędzie
brązowe medale SAM.
Ostatnia już, 14. kolejka SAM,
zaplanowana została w hali
sportowej OSiR nr 2 w Łowiczu
przy ul. Topolowej 2 na weekend
8-9 lutego: piątek – godz. 17.30:
Pijarska Łowicz – AKS M&M`s
Skierniewice, sobota – godz.
12.15: Solidar Bełchów – UKS
Korabka I Łowicz, GKS Rawka Bolimów – UKS Korabka II
Łowicz i Grom Domaniewice –
LKS Retki. 
zł
13. kolejka SAM:
 AKS Skok Na Sok Skierniewice – Solidar Bełchów 3:0
(25:13, 25:15, 25:19)
Solidar: Damian Lisiewski, Paweł
Bober, Michał Zimny, Karol Kromski, Przemysław Wiercioch i Katarzyna Salamon.
AKS: Maciej Ziębiński 9, Dariusz
Foks 12 (7), Paweł Gawinek 7 (1),

Michał Michalak 6 (1), Karol Głowacki 5 (2), Tomasz Pięcek 4, Klaudia Sala 1 (1) i Marta Krakowska.
MVP: Dariusz Foks (AKS).
UKS Korabka II Łowicz –
Grom Domaniewice 3:0 (25:20,
25:21, 26:24)
Korabka II: Dawid Pawlak 16 (6),
Piotr Okraska 10 (3), Piotr Rześny
9 (1), Jakub Zagórowicz 7, Mateusz
Kwasek 4 (1) i Łukasz Kosiorek 2.
Grom: Adam Pawlikowski 13,
Krzysztof Woźniak 9, Bartłomiej
Kwasek 7 (2), Daniel Witkowski 4
(4), Patryk Chmurski 2 (1) i Paweł
Niedzielski 2.
MVP: Dawid Pawlak (Korabka II).



GKS Rawka Bolimów – UKS
Korabka I Łowicz 1:3 (23:25,
20:25, 25:21, 15:25)
Rawka: Paweł Sobolewski 11,
Dominik Pacler 9, Przemysław Sitarek 7 (3), Łukasz Buczek 6, Paweł
Pietraszewski 3 i Aldona Galińska.
Korabka I: Mariusz Misiura 20
(2), Robert Kowalski 15 (1), Karol
Joachimek 10 (2), Adrian Zrazek 9
(2), Rafał Kret 4, Adam Pietrzak 3
(1) i Paweł Tomczak 1 (1).
MVP: Mariusz Misiura (Korabka I).



 LKS Retki – Pijarska Łowicz
przełożono.

1. UKS Korabka I Łowicz

13

33 36:12

2. AKS SNS Skierniewice

13

28 31:17

3. UKS Korabka II Łowicz

13

27 29:16

4. LKS Retki

12

24 27:16

5. Rawka Bolimów

13

20 24:22

6. Grom Domaniewice

13

9 17:34

7. Solidar Bełchów

13

8 11:34

8. Pijarska Łowicz

12

4

9:34

Gracze Orła Nieborów bardzo skutecznie wykonywali rzuty karne.

1. Orzeł Nieborów

4

10

4-0

2. Victoria Bielawy

4

7

3-4

3. Olimpia Chąśno

4

6

6-2

4. Vagat Domaniewice

4

4

6-7

5. Korona Wejsce

3

3

2-4

Naprzód Jamno

3

3

1-3

7. Astra Zduny

3

3

1-3

Laktoza Łyszkowice

3

1

3-3

Paweł A. Doliński

Paweł A. Doliński

Mecz o 3. miejsce:
 Olimpia Chąśno – Vagat Domaniewice 4:0; br.: Sebastian
Sołtysiak 2, Sylwester Knera i Rafał Bogus.
Mecz o 1. miejsce:
 Orzeł Nieborów – Victoria Bielawy 0:0, w rzutach karnych 3:1.

Siatkarze Korabki I, wygrywając z Rawką Bolimów, przypieczętowali swój mistrzowski tytuł.

Lekka atletyka | Grand Prix Łodzi w biegach przełajowych

Już po raz trzeci w Łodzi odbył się bieg przełajowy i marsz
nordic walking, który wchodzi
w skład cyklu Grand Prix Łodzi
2013. W Parku 3 Maja przy dość
mroźnej aurze na starcie stawiło
się aż 241 biegaczy. Wśród pań
po raz drugi rywalizację wygrała Monika Kaczmarek z Łodzi,
a wśród mężczyzn bezkonkurencyjny okazał się tym razem
długodystansowiec z Koluszek
– Krzysztof Pietrzyk.
W tak licznym gronie rewelacyjnie spisała się dwójka zawodników z Łowicza. Łukasz Zagawa (Eko-Plast Łowicz) zajął
trzecie miejsce z czasem 18:01
min. Bardzo dobrze zaprezentował się ponownie Tomasz Kunikowski (Dar Placencja), który

zajął siódmą lokatę z wynikiem
18:48 min.
– Trasa biegu tego dnia
nie była zbyt łatwa. Była pokryta grubą warstwą śniegu.
Na szczęście większość trasy była ubita, jednak w kilku
miejscach
musieliśmy
biec po miękkim śniegu, co
sprawiało dodatkową trudność
i spowodowało, iż wyniki tego
dnia nie były zbytnio wygórowane – komentował swój występ
Łukasz Zagawa. – Z zawodów
jestem bardzo zadowolony, gdyż
po raz drugi udało mi się zająć
trzecie miejsce, pomimo to, że
od ponad miesiąca przygotowuje
się do biegu maratońskiego, co
w dużej mierze ukierunkowuje
mój trening na wytrzymałości i

jest w nim bardzo mało elementów szybkościowych. Starty na
GP Łodzi biegam jako przetarcie przed długimi treningami
pod maraton. W trzeciej edycji
biegło mi się dobrze pomimo
niskiej temperatury i trudnych
warunków na trasie. Na szczęście wziąłem ze sobą kolce
lekkoatletyczne, dzięki którym
nie ślizgałem się tak mocno na
śniegu. Następny start z cyklu
GP Łodzi na 5 km zaplanowany
jest na 10 lutego i mam nadzieje, że wypadnie równie dobrze.
Jednak priorytetem jest sprawdzian na dystansie półmaratonu,
który odbędzie się 24 lutego w
miejscowości Wiązowna. W
zawodach bardzo dobrze wypadł Tomasz Kunikowski, który

ostatnio dużo trenuje pod moim
okiem. Tomek jako jedyny z
pierwszej dziesiątki wystartował bez kolców, a mimo to zajął siódme miejsce a na finiszu
wyprzedził zawodnika biegnącego w kolcach, co świadczy o
jego bardzo dobrej dyspozycji i
dobrze prognozuje na pierwszą
część sezonu – podsumował
zawody łowicki długodystansowiec.
Następna impreza z cyklu
GP Łodzi odbędzie się 10 lutego 2013 rok. Podczas zawodów
odbędzie się konkurs karnawałowy, na najlepiej przebranych
biegaczy i kijkarzy. Wszelkie
informacje i zapisy dostępne są
na stronie www.biegampolodzi.
pl. 
zł

Łukasz Zagawa

Zagawa na podium, dobry bieg Kunikowskiego

Łukasz Zagawa ma za sobą bardzo dobry start w Parku 3 Maja.
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Piłka nożna | Halowa liga piłki nożnej

Zapowiada się
na awans do I ligi

Skład zespołu: w górnym rzędzie od lewej : opiekun – Kamil Gałązka,
Wiktor Florczak, Dawid Walczak, Damian Pietrzak, Szymon Wódka,
Brayan Kostrzewa, na dole: Konrad Baczyński, Bartosz Baranowski,
Kacper Milczarski.

Kamil Gałązka

Kamil Gałązka

Ósme zwycięstwo z rzędu
zanotowała na swym koncie
drużyna Gladiatorzy z Miasta
Noży. Podczas 8. kolejki
Gladiatorzy rozegrali spotkanie
z drużyną GKS Bedlno.

Kadra zespołu: w górnym rzędzie od lewej: Dawid Dębski, opiekun
– Kamil Gałązka, Daniel Kaczmarek, Arkadiusz Sobański, Mateusz
Mierzejewski, na dole: Adrian Pietrzak, Maciej Jackowski – najlepszy
bramkarz turnieju, Maciej Pawlak, Szczepan Kacprzak, Patryk Cybulski.

Piłka nożna | Turniej halowej piłki nożnej w Bedlnie

Gospodarze na trzecim miejscu
Hala sportowa w Bedlnie zgromadziła od sobotniego ranka zawodników i kibiców futsalu.
Odbył się tam turniej halowej piłki nożnej Rajsport Cup 2013 w kategoriach wiekowych: rocznik 2002
i młodsi oraz roczni 2000 i młodsi. Do udziału w rozgrywkach przystąpiło 12 drużyn.
Zawody rozgrywane były
w dwóch kategoriach wiekowych, w obu wystąpiło po sześć
zespołów. Od godzin porannych
walczyli chłopcy z rocznika 2002
i młodsi, a po południu grali ich
starsi koledzy urodzeni w roku
2000. Zwycięzców rywalizacji
wyłoniono grając systemem „
każdy z każdym”. W młodszej
kategorii rywalizowali: GKS Bedlno, AP Kutnowskie Lwy, AP
Kutnowskie Lwy II, MKS Orkan
Sochaczew, Start Złaków Borowy, Drużyna Św. Mikołaja Krośniewice. Do ostatnich spotkań
ważyły się losy zwycięzcy turnieju. Ostatecznie zasłużenie na najwyższym stopniu podium stanęli
zawodnicy z Krośniewic, drugie
miejsce zajęła AP Kutnowskie
Lwy, a trzecie gospodarz – GKS
Bedlno. Za najlepszego zawodnika turnieju uznano Huberta Stolarczyka z AP Kutnowskie Lwy,

a najlepszym bramkarzem imprezy został Miłosz Szałamacha
-Krośniewice.
Drużyna ŚM – MKS II Kutno 3:0;
MKS Kutno – Orkan Sochaczew
3:0; GKS Bedlno – Start Złaków
Borowy 1:1; MKS Kutno – MKS II
Kutno 8:1; Drużyna ŚM – Orkan
Sochaczew 2:0; Start Złaków Borowy – MKS II Kutno 4:0; MKS Kutno
– GKS Bedlno 0:0; Drużyna ŚM –
Start Złaków Borowy 2:1;
MKS
II Kutno – Orkan Sochaczew 0:1;
MKS Kutno – Drużyna ŚM 2:2;
GKS Bedlno – Orkan Sochaczew
5:2; MKS Kutno – Start Złaków Borowy 1:0; MKS II Kutno – GKS Bedlno 1:1; Orkan Sochaczew – Start
Złaków Borowy 2:0; GKS Bedlno
– Drużyna ŚM 1:5
Klasyfikacja końcowa
1.Drużyna ŚM Krośniewice

5

13

14:4

2. AP Kutnowskie Lwy

5

11

14:3

3. GKS Bedlno

5

6

8:9

4. Orkan Sochaczew

5

6

4:10

5. Start Złaków Borowy

5

4

6:6

6. AP Kutnowskie Lwy II	

5

1

2:17

Zawody w kategorii 2000
i młodsi miały jeszcze silniejszą
obsadę. Do rywalizacji przystąpili : Mazur Gostynin, GKS
Bedlno, SP Ostrowy, Górnik
Łęczyca, Witonianka Witonia
i Łodzianka Łódź. Zasłużone
zwycięstwo odniosła drużyna
Mazura Gostynin, która straciła
punkty tylko z gospodarzami
imprezy. Pozostałe miejsca na
podium zajęli reprezentanci
powiatu kutnowskiego: II – SP
Ostrowy, a III – GKS Bedlno.
W tej kategorii najlepszym zawodnikiem turnieju został Eryk
Przybylski z Gostynina, a tytuł
bramkarza turnieju przypadł reprezentantowi Bedlna Maciejowi Jackowskiemu.	
mr

Mazur Gostynin – Łodzianka Łódź
5:0; SP Ostrowy – Górnik Łęczyca
2:1; GKS Bedlno – Witonianka
Witonia 2:0; SP Ostrowy – Mazur
Gostynin 0:3; Witonianka Witonia –
Łodzianka Łódź 2:0; Górnik Łęczyca – GKS Bedlno 0:1; Witonianka
Witonia – SP Ostrowy 0:3; Górnik
Łęczyca – Mazur Gostynin; 0:4
GKS Bedlno – Łodzianka Łódź
5:1; Górnik Łęczyca – Witonianka
Witonia 3:3; Łodzianka Łódź – SP
Ostrowy 0:6; Mazur Gostynin –
GKS Bedlno 1:1; Łodzianka Łódź –
Górnik Łęczyca 2:0; Mazur Gostynin – Witonianka Witonia 5:0; GKS
Bedlno – SP Ostrowy 0:1

GKS Bedlno – Gladiatorzy
z Miasta Noży 0:7
n Projekt X – Radioaktywni Łanięta 7:1
n The Gunners–MVP Squad 11:6
n

1. Gladiatorzy z Miasta Noży

24

60:15

2. Miejscy TBS Kutno

19

48:23

3. FC Wieszczyce

18

51:26

4. Libero Kutno

17

36:24

5. The Gunners

13

37:46

6. GKS Bedlno

10

27:32

7. Abstraxi

10

22:26

8. Projekt X

10

27:28

9. Trans Michor

9

34:26

10. Radioaktywni Łanięta

9

22:42

11. Fresenius Kabi

7

33:43

12. DS Smith

7

17:48

13. MVP Squad

5

35:49

14. ZIP Skład

4

26:47

Piłka siatkowa | 10. kolejka

Siatkarze zaprezentowali
dobrą formę
Kolejne z rzędu zwycięstwo
drużyny GKS Bedlno, która
pokonała drużynę Zaxa Rdutów
3:0. Drużyna Ignacego Kubiaka
zagrała równo, skutecznie i bez
przestojów. Siatkarze z Bedlna
łatwo wygrali wszystkie partie,
zgarniając komplet punktów.
Zwycięstwo to dało awans na
czwarte miejsce w tabeli. Najbliższe spotkanie GKS rozegra
10 lutego (niedziela) z Huraganem Kutno.	
mr
GKS Bedlno – Zaxa Rdutów
3:0 (25:19, 25:16, 25:21)
n

Team Gostynin – KS Aura Łąck
3:0 (25:23, 25:23, 25:22)
n Huragan Kutno – Farbis Łowicz 3:2 (25:14, 21:25, 15:25,
25:22, 15:12)
n AZS WSGK Kutno – Szczawin Kościelny 2:3 (27:29, 25:21,
23:25, 25:21, 15:17)
n

1.Gostynin Team

25

10 27:11

2.Szczawin Kościelny

18

10 23:17

3.AZS WSGK Kutno

18

10 22:17

4.GKS Bedlno

18

10 19:15

5.Huragan Kutno

17

10 20:17

6.Aura Łąck

14

10 19:21

7.Farbis Łowicz

5

10 13:29

8.Zaxa Rdutów

5

10 11:27

Futsal | 11. kolejka III ligi ŁoLiF

Klasyfikacja końcowa
1. Mazur Gostynin

5

13

18:1

2. SP Ostrowy
3. GKS Bedlno

5

12

12:4

5

10

9:3

4. Witonianka Witonia

5

4

3:15

5. Łodzianka Łódź

5

3

3:18

6. Górnik Łęczyca

5

1

4:12

PROGNOZA POGODY | 7.02.2013-13.02.2013
SYTUACJA SYNOPTYCZNA: Pogodę
kształtować będzie zatoka niżowa. Napływać
będzie chłodna i wilgotna masa powietrza.
Czwartek-Piątek:
Pochmurno z przejaśnieniami, lokalnie może
poprószyć śnieg. Widzialność umiarkowana
do dobrej, miejscami zamglenia.
Wiatr północno-zachodni i północny, słaby
i umiarkowany, 3-6 m/s.
Temp. max w dzień: + 1 st. C do + 3 st. C.
Temp. min w nocy: - 2 st. C do - 4 st. C.
Sobota-Niedziela:
Pochmurno z przejaśnieniami, okresami
z opadami śniegu, chłodniej. Drogi śliskie!
Widzialność umiarkowana do dobrej, zamglenia,
w opadach umiarkowana do słabej.
Wiatr północno-zachodni i północny,
słaby i umiarkowany, 3-5 m/s.
Temp. max w dzień: - 1 st. C do 0 st. C.
Temp. min w nocy: - 3 st. C do - 5 st. C.
Poniedziałek-Wtorek-Środa:
Zachmurzenie duże z rozpogodzeniami,
miejscami poprószy śnieg, chłodno.
Wiatr z kierunków wschodnich, słaby
i umiarkowany, 3-5 m/s.
Temp. max w dzień: - 1 st. C do + 1 st. C.
Temp. min w nocy: - 3 st. C do - 6 st. C.

Od początku meczu widoczna
była przewaga ekipy ze Żychlina, która ostatecznie wygrała
7:0, nie dając szans ekipie z Bedlna. Bramki dla Gladiatorów
zdobywali: Jarosław Bieńkowski
(2), Piotr Petera, Artur Piotrowicz, Piotr Domżał, Jarosław
Jaźwiński i Mateusz Pawlak. mr

n Libero Kutno – C Wieszczyce
4:8
n Miejscy TBS Kutno – ZIP Skład
6:4
n Fresenius Kabi – Trans-Michor
Kutno 3:9
n Abstraxi – DS Smith 0:2

PROGNOZA BIOMETEOROLOGICZNA
Niekorzystne warunki biometeorologiczne.
BIURO METEOROLOGICZNE CUMULUS

Strzelali w końcówce
W 11. kolejce III ligi ŁoLiF,
czyli Łowickiej Ligi Futsalu
praktycznie bez niespodzianek.
Prowadzące w ligowej tabeli
Heńki Nagawki i Olimpia Niedźwiada zgodnie powygrywały,
choć w ich meczach problemów
im nie brakowało.
Mecze 12. kolejki III ligi rozegrane zostaną 8-9 lutego: piątek
– godz. 18.30: Project GT – Zetka, sobota – godz. 13.30: Kapela
Wuja Toma – Abex-Foto, godz.
14.00: KS Stefan – Pioruny-Damagu, godz. 14.30: Halo – Olimpia, godz. 15.00: Start-94 Złaków
Borowy – Ha-Ha-Ha! , godz.
15.30: Heńki – KS II Ostrowiec
i godz. 16.00: Bezedura – KS I
Ostrowiec. Pauza: Górki. 
pd
11. kolejka III ligi ŁoLiF:
 Zetka Łowicz – Bezedura Łowicz 3:4 (0:2); br.: Tomasz Kaźmierczak (17), Patryk Kaczor (24)
i Marcel Gędek (24) – Jakub Płóciennik 2 (6 i 7) i Sebastian Domińczak 2 (16 i 23).
Żółta kartka: Sebastian Cichal 2
(16 i 23).
 KS I Ostrowiec – Heńki Nagawki 0:4 (0:0); br.: M. Knera (20),
Mateusz Wardziński (22), Dawid
Ślązak (24) i Grzegorz Piela (24).
 KS II Ostrowiec – Start-94 Złaków Borowy 1:3 (0:0); br.: Józef
Gładki (22) – D. Lus 2 (19 i 22)
i Konrad Gładki (24 samobójcza).

 Ha-Ha-Ha! Łowicz – Halo Łowicz 4:1 (2:1); br.: Jakub Papuga
3 (4, 5 i 23) i Mateusz Rudak (24)
– Krzysztof Mika (2).
Czerwona kartka: Jakub Pietrzyk
(Halo).
 Olimpia Niedźwiada – Kapela
Wuja Toma Łowicz 0:2 (0:0);
br.: Maciej Jaros (20) i Przemysław
Bury (24).
Żółta kartka: Łukasz Skierski
(Olimpia).
 Abex-Foto Mysłaków – KS Stefan Łowicz 11:4 (7:1); br.: Rafał
Gala 6 (2, 3, 10, 12, 14 i 18), Dariusz Trydulski 2 (4 i 17), Arkadiusz
Grzywacz (8), Artur Taczalski (8)
i Michał Czapnik (22).

Pioruny-Damagu Łowicz –
Górki Łowicz 2:0 (2:0); br.: Mikołaj Koszelski 2 (6 i 10).
Pauza: Project GT Łowicz.

1. Heńki Nagawki

10 26

2. Olimpia Niedźwiada

10 25 33-16

42-5

3. Start-94 Złaków Bor.

10 19 32-22

4. Pioruny-Damagu Łowicz 10 19 24-18
5. Abex-Foto Mysłaków

10 18 31-21

6. Ha-Ha-Ha! Łowicz

10 17 28-20

7. Bezedura Łowicz

10 15 23-25

8. KS I Ostrowiec

11 15 21-24

9. Zetka Łowicz

11 14 23-31

10. Project GT Łowicz

10 13 25-24

11. Górki Łowicz

11 13 24-38

12. KS Stefan Łowicz

11 10 34-50

13. Halo Łowicz

10

9 12-25

14. KS II Ostrowiec

10

6 14-31

15. KWT Łowicz

10

4 22-38

www.lowiczanin.info
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Marek Witkowski

Piłka siatkowa | 11. kolejka Ligi Siatkówki

Marek Witkowski

Siatkarki z Mickiewicza Żychlin w starciu z drużyną Kasprowicz Kutno.

Drużyna siatkarek Zespołu Szkół w przegranym meczu z Hurt-Pap Kutno.

Piłka nożna | Halowa Liga Piłki Nożnej

Przy piłce zawodnik Damian Okupski – strzelec zwycięskiej bramki dla
Jurnego Buhaja.

Nowy Łowiczanin.
Tygodnik Ziemi Łowickiej,
członek Stowarzyszenia Gazet
Lokalnych.

Wydawca:
Oficyna Wydawnicza „Nowy Łowiczanin” s.c.
Wojciech Waligórski, Ewa Mrzygłód-Waligórska
99-400 Łowicz, ul. Pijarska 3a, fax 46 837-46-57
e-mail: redakcja@lowiczanin.info,
adres dla korespondencji: skrytka pocztowa 68.
Kontakt w sprawie wydania NŁ dla Żychlina
i okolic: tel. 796-455-333
e-mail: zychlin@lowiczanin.info

W spotkaniach rozegranych
w sali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Kutnie drużyna
ZS Żychlin przegrała z Go-Gostynin 2:1 oraz z Hurt-Pap
Kutno 2:0. Natomiast drużyna
Mickiewicz Żychlin uległa drużynie Kasprowicz Kutno 2:0,
a w drugim meczu nie dały rady
liderowi Rolpuch Kutno, przegrywając 2:0. Miejmy nadzieję,
że niepowodzenia te, to chwilowy spadek formy i kolejne spotkania siatkarek ze Żychlina okażą się zwycięskie.
Kibice siatkówki będą mogli się o tym przekonać 2 marca
(sobota), gdzie zostaną rozegrane
spotkania: Zespół Szkół Żychlin
kontra Gimnazjum Nr 2 Kutno,

spotkanie derbowe Mickiewicz
Żychlin – ZS Żychlin oraz spotkanie pomiędzy Mickiewiczem
Żychlin a Gimnazjum Nr 1
w Kutnie. 
mr
n Go-stynin Gostynin – Troczewski Kutno 1:2 (25:22, 22:25,
14:16)
n Go-stynin Gostynin – Zespół
Szkół Żychlin 2:1 (21:25, 26:24,
15:3)
n Hurt-Pap Kutno – Zespół Szkół
Żychlin 2:0 (25:23, 25:23)
n Kasprowicz Kutno – Mickiewicz Żychlin 2:0 (25:12, 25:21)
n Kasprowicz Kutno – Hurt-Pap
Kutno 0:2 (17:25, 22:25)
n Rolpuch Kutno – Mickiewicz
Żychlin 2:0 (25:14, 25:19)

1.Rolpuch Kutno

36

13

26:3

2.Zespół Szkół w Żychlinie 31

14 22:10

3.Hurt-Pap Kutno

30

13

4.Troczewski Kutno

18

14 14:18

21:7

5.Go-stynin Gostynin

17

12 14:14

6.Kasprowicz Kutno

16

13 13:17

7.Mickiewicz Żychlin

13

13 10:17

8.Gimnazjum Nr 1 Kutno

9

12

4:21

9.Gimnazjum Nr 2 Kutno

7

13

5:22

n MC Zduny – Jurny Buhaj
1:2(0:1)
n Pavulon Squad – Olimpia Oporów 2:2 (2:1)
n Ten Tim – Nieustraszeni 1:2
(1:1)
n Żwawe Kozy – Pogromcy 0:14
(0:7)
n Amatorzy – Gradobicie Skrzeszewy 3:1 (1:0)
n Bad Boys – BS Skład 0:5 (0:2)

1.Pavulon Squad

10

4

2.Pogromcy

10

4

19:2

3.BS Skład

9

4

16:4

4.Gradobicie Skrzeszewy

7

4

9:7

5.Olimpia Oporów

7

3

8:5

6.Jurny Buhaj

6

4

13:8

7.MC Zduny

6

4 15:10

8.Amatorzy

6

3

6:6

9.Ten Tim

3

4

6:6

10.Nieustraszeni

3

4

6:17

11.Bad Boys

3

4

2:15

12.Smoke Story Group

0

3

3:19

13.Żwawe Kozy

0

3

2:28

Redakcja w Łowiczu:
Redaktor naczelny: Wojciech Waligórski
Sekretarz redakcji: Ewa Mrzygłód-Waligórska
Dziennikarze:
Dorota Grąbczewska, Tomasz Bartos,
Marcin A. Kucharski, Aneta Marat, Joanna Rudak,
Mirosława Wolska-Kobierecka, Piotr Wolski,
Marcin Ranachowski i Paweł A. Doliński (sport)

28:6

www.kutno.net.pl

Od początku piątego z kolei spotkania w tym dniu, rozegranego
pomiędzy Amatorami i Gradobiciem Skrzeszewy – wiadomo
było, iż będzie to zacięta walka.
W szóstej minucie Amatorzy
wyszli na prowadzenie strzelając
bramkę, taki wynik pozostał do
przerwy. Zaraz po wznowieniu
gry padł drugi gol dla Amatorów.
Gradobicie próbowało cały
czas zrewanżować się przeciwnikowi. Dopiero w siedemnastej
minucie udało im się odrobić
jedno „oczko”. Gra wyraźnie
nabrała tempa. Ostateczne słowo
należało do Amatorów, którzy
w końcówce meczu zdobyli trzecią bramkę, wygrali spotkanie
3:1. Ostatni mecz niedzielnego

Marcin Ranachowski

W pierwszych minutach meczu Pogromcy szybko pokazali
przeciwnikom, gdzie ich miejsce, szybko obejmując cztero
bramkowe prowadzenie. Zespół
Żwawe Kozy nie wykazał się
przygotowaniem taktycznym na
boisku, nie byli w stanie przeciwstawić się dobrej grze zespołowej
Pogromców. Wynik pierwszej
połowy to 7:0 dla czerwonych.
Druga połowa nie przyniosła
większych zmian w grze obu
drużyn, wynik końcowy druzgoczący Żwawe Kozy to 14:0.
Dobre zawody rozegrali w tym
meczu Ziemowit Jóźwiak i Rafał Berent, obaj strzelili po trzy
bramki dla drużyny Pogromców.

Dwie drużyny siatkarskie
ze Żychlina: Zespół Szkół
Żychlin i Mickiewicz
Żychlin nie zaliczą
11. kolejki KALS
do udanych występów.

popołudnia rozegrany został pomiędzy Bad Boys a BS Skład.
Szybki mecz, podczas którego
bramki zdobywali tylko zawodnicy BS Skład. Ich przewaga
w pierwszej połowie była duża
i do przerwy wynik wynosił 0:2.
Od samego początku drugiej
połowy drużyna Mateusza Darowskiego nadal powiększała
swoją przewagę z minuty na minutę. Do końca meczu częściej
przy piłce byli zawodnicy BS
Skład – i to właśnie oni oddawali
celne strzały do siatki przeciwnika. Ostatecznie Bad Boys zostali
pokonani 0:5. Już w następną niedzielę kolejne mecze ligi.
mr

Lider traci punkty
dokończenie ze str. 40

Porażki
obu drużyn
siatkarskich

Dobra gra koszykarzy z drużyny Nauczyciele Żychlin dała awans w tabeli.

Koszykówka | Amatorska Liga Koszykówki

Po pierwszej rundzie Nauczyciele Żychlin
na trzecim miejscu w tabeli
Podczas 3. kolejki KALK
drużyna Nauczycieli Żychlin
zmierzyła się z drużynami:
Basket Gostynin oraz Avatary.
W pierwszym spotkaniu zasłużone zwycięstwo nad Basketem
odnieśli żychlinianie 78:55.
Dobre zawody w tym spotkaniu w barwach Nauczycieli
rozegrał Marek Okupski, zdobywając 22 punkty. Również
w spotkaniu z drużyną Avatary
zwycięstwo Nauczycieli przyszło bez problemu, wygrali

Stale współpracuje:
mł. asp. Urszula Szymczak (kronika policyjna)
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych tekstów, zmiany ich tytułów, dodawania
śródtytułów. Nie odsyłamy niezamówionych tekstów.
Ogłoszenia ramkowe i reklamy przyjmujemy
telefonicznie, faxem: (46 837-37-51, 46 830-34-08),

76:53. W tym meczu dobrą formą wykazał się Filip Filiński
zdobywając 28 punktów.
Oba zwycięstwa dały awans
drużynie Nauczycieli na trzecie miejsce w tabeli. Runda
rewanżowa rozpocznie się
w najbliższą niedzielę, w której
koszykarze ze Żychlina zagrają
z drużynami: Szewskie Poniedziałki i Pingwiny.	
mr

n Basket Gostynin – Nauczyciele
Żychlin
55:78
n Czarni Kutno – Szewskie Poniedziałki
89:84 (po dogrywce)
n Avatary – Nauczyciele Żychlin
53:76
n Pingwiny – Czarni Kutno 54: 77

Avatary – Szewskie Poniedziałki
69:95
n

e-mailem (reklama@lowiczanin.info) lub osobiście
w biurze ogłoszeń w Łowiczu ul. Pijarska 3a,
w pon., wt.i i pt.w godz. 7.30-18.00, śr. i czw.
w godz. 7.30-16.00, sob. w godz. 8.00-14.00.

Skład tekstu własny.

Ogłoszenia drobne przyjmowane są osobiście
w naszym biurze ogłoszeń, punktach wymienionych na stronie 26, a także przez stronę
internetową www.lowiczanin.info

Nakład kontrolowany Nowego Łowiczanina
9.990 egz. Nakład wraz z wydaniem
głowieńskim (Wieści z Głowna i Strykowa),
też kontrolowanym przez ZKDP: 12.700 egz.

1. Czarni Kutno

10

5 445:332

2. Szewskie Poniedziałki 9

5 413:310

3. Nauczyciele Żychlin

8

5 336:321

4. Avatary

7

5 326:369

5. Pingwiny

6

5 233:320

6. Basket Gostynin

5

5 261:362

Druk: SEREGNI PRINTING GROUP Sp. z o.o.
03-796 Warszawa, ul. Rzymska 18a.

100%
własności polskiej

Sport

Porażki obu drużyn
siatkarskich

Turniej
futsalowy

ze Żychlina. str. 39

w Bedlnie. str. 38
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Piłka siatkowa | 10. kolejka Kutnowskiej Amatorskiej II Ligi Siatkówki Mężczyzn

Pewne zwycięstwo lidera

ŁOWICKI
INFORMATOR
SPORTOWY
PIĄTEK, 8 LUTY
 godz. 17.00 – Hala sportowa
w Żychlinie, ul. Łukasińskiego
21; Wojewódzka ligi kadetów
U-16; Mecz UKS Żychlin – ŁKS
I Łódź

Rywalizacja siatkarzy Volley Team Żychlin z drużyną Stone Team Kamień odbyła się 3 lutego w sali Szkoły Podstawowej Nr 6
w Kutnie i była ona korzystna dla zespołu z Żychlina. Volley Team Żychlin umocnił swoją pozycję lidera, wygrywając mecz 2:0.
Spotkanie trwało raptem 40
minut. Wynik pierwszej odsłony
spotkania był efektem dobrej gry
drużyny Piotra Wojciechowskiego, jak i błędów popełnianych
przez rywali. Wynik pierwszego
seta to 20:25. W drugiej partii
gra drużyny ze Żychlina nabrała jeszcze bardziej rozpędu, dosłownie „wbijając” przeciwników w parkiet, set zakończył się
wynikiem 13:25.
MVP meczu otrzymał Błażej
Chabowski. Kolejne spotkanie,
jakie rozegra Volley Team Żychlin odbędzie się w niedzielę
10 lutego, gdzie zmierzy się
z drużynami: Rolpuch Kutno
oraz Potężne Kaczory.
mr

SOBOTA, 9 LUTY:
godz. 9.00 – Sala sportowa
w Bedlnie, Turniej halowej piłki
nożnej (rocznik ’99 i ‘97)



22

8

16:2

2.Bzura Sobota

21

9

16:6

3.Fenix Kutno

20

10

15:8

4.LZS Kaszewy

14

10 10:15

5.Stone Team Kamień

13

10 11:14

6.Potężne Kaczory

9

7

7:9

7.Zryw Kutno

8

10

7:16

8.Rolpuch Kutno

8

10

6:18

Łukasz Garstka

n Stone Team Kamień – Volley
Team Żychlin 0:2 (20:25, 13:25)
n Rolpuch Kutno – LZS Kaszewy
2:1 (19:25, 25:23, 15:12)
n Zryw Kutno – Fenix Kutno 0:2
(20:25, 24:26)

1.Volley Team Żychlin

NIEDZIELA, 10 LUTY:
godz. 9.00 – Sala sportowa
Szkoły Podstawowej Nr 4 w Kutnie ul. Narutowicza 22; 4. kolejka
Kutnowskiej Amatorskiej
Ligi Koszykówki; mecz Nauczyciele Żychlin – Szewskie
Poniedziałki, Nauczyciele Żychlin
– Pingwiny
 godz. 10.15 – Sala sportowa
Szkoły Podstawowej Nr 6
w Kutnie, ul. Łąkoszyńska 9, I
liga Kutnowskiej Amatorskiej Ligi
Siatkówki mężczyzn; mecz GKS
Bedlno – Huragan Kutno
 godz. 13.00 – Hala sportowa
w Żychlinie, ul. Łukasińskiego 21;
4. kolejka Żychlińskiej Halowej
Liga Piłki Nożnej MGT KIA OPEN
2013
 godz. 14.15 – Sala sportowa
Szkoły Podstawowej Nr 6 w
Kutnie, ul. Łąkoszyńska 9, II liga
Kutnowskjej Amatorskiej Ligi Siatkówki mężczyzn; Rolpuch Kutno
– Volley Team Żychlin, Potężne
Kaczory – Volley Team Żychlin.


Siatkarze Volley Team Żychlin nie zwalniają tempa, wygrywając kolejny mecz.

Koszykówka | Wojewódzka liga kadetów U-16

Piłka nożna | Halowa Liga Piłki Nożnej

UKS Żychlin umocnił się na drugiej pozycji, Lider traci punkty
dającej awans do rozgrywek strefowych
4. kolejka ŻHLPN
rozpoczęła się od ciekawego
spotkania pomiędzy MC
Zduny – Jurny Buhaj.
Od pierwszych minut
spotkania gra obu zespołów
była bardzo wyrównana,
w siódmej minucie
Jurny Buhaj wyszedł na
prowadzenie, strzelając
bramkę.

Druga część meczu przebiegała niemal w całości pod
dyktando zawodników UKS
Żychlin, którzy wykorzystywali
błędy popełniane przez rywali.
Dobra gra w obronie żychlinian
przysporzyła ogromne problemy
z wykończeniem akcji zawodnikom z Pabianic. Po 20 minutach
UKS prowadził 35:17. Trzecia
kwarta była bardzo wyrównana,
z lekką przewagą gospodarzy,
którym udało się zmniejszyć
straty do 6 punktów. Wynik po
trzech kwartach to 39:45.
Ostatnia część spotkania rozpoczęła się od celnych trafień
zawodników ze Żychlina. Od
tego momentu kontrolowali oni
już wydarzenia na parkiecie.

Marcin Ranachowski

Koszykarze UKS Żychlin
pewnie pokonali na
wyjeździe drużynę PKK 99
Pabianice 47:64. Już początek
spotkania należał do
podopiecznych Jacka
Filińskiego, dzięki rzutom
między innymi Rafała
Pietrzaka na pierwszą
przerwę schodzili
prowadząc 12:17.

Na parkiecie w Pabianicach UKS Żychlin nie dał szans gospodarzom.

Ekipa UKS stopniowo powiększała przewagę i ostatecznie
wygrała spotkanie 47:64. Kolejne spotkanie drużyny UKS
Żychlin odbędzie się 8 lutego
(piątek) o godzinie 17.00 w hali
Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie,
zmierzą się oni z drużyną ŁKS I
Łódź.	
mr

Drużyna UKS Żychlin prowadzona przez trenera Jacka Filińskiego, wystąpiła w składzie: Rafał
Pietrzak (23), Maciej Wiliński (7),
Hubert Lewandowski (6), Jakub
Szymczak (10), Mateusz Krzewicki (11), Marcin Stasiak (2), Adam
Ledzion (0), Kamil Pietrowicz (0),
Adam Filiński (5).

PKK 99 Pabianice–UKS Żychlin
47:64; ŁKS I Łódź–Start I Łódź
43:90
1.ŁKS II Łódź

16 8-0600:432

2.UKS Żychlin

14 6-2529:474

3.Start I Łódź

13 4-5646:616

4.Ósemka Skierniewice

13 5-3513:546

5. ŁKS I Łódź

10 2-6457:521

6.PKK 99 Pabianice

9 0-9503:659

Zawodnicy ze Zdun próbowali doprowadzić do remisu, ale
nie mogli znaleźć skutecznego
sposobu. Wynik do przerwy 1:0
dla Jurnego Buhaja. Początek
drugiej połowy rozpoczął się po
myśli MC Zduny, którzy doprowadzili do remisu. W końcówce
spotkania ostateczne słowo miał
zawodnik Jurnego Buhaja – Damian Okupski, który przechylił
szalę zwycięstwa dla swojej drużyny strzelając bramkę na 2:1.
Drugim meczem było spotkanie
Pavulon Squad z Olimpią Oporów.
Bardzo zacięty mecz, który mógł się podobać, szybkie
prowadzenie objęli zawodnicy
Pavulonu. Dwie minuty później
Olimpia odpowiedziała na 1:1.
W samej końcówce pierwszej
części ponownie Pavulon za-

atakował, pokonując bramkarza
przeciwników na 2:1. Po zmianie stron drużyną przeważającą
była ekipa z Kutna, ale to Olimpia Oporów strzeliła gola na
remis. Wynik końcowy to 2:2.
Kolejny mecz to Ten Tim kontra
Nieustraszeni.
Jako pierwsi na prowadzenie
wyszli zawodnicy Nieustraszonych, jednak z przewagi bramkowej cieszyli się tylko cztery
minuty, przeciwnicy doprowadzili do remisu. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem
remisowym 1:1. Drugą odsłonę
zaczęły dobrze obie drużyny,
mając duże aspiracje na wygraną. Na trzy minuty przed
końcem spotkania Błażej Kołaczyński strzelił bramkę zapewniając tym samym zwycięstwo
Nieustraszonym 2:1. Kolejnym
meczem 4. kolejki była rywalizacja pomiędzy Pogromcami
a Żwawymi Kozami.  str. 39

