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Dobrzelin | Krajowa Spółka Cukrowa powiadomiła prokuraturę

Kto i co kradł w cukrowni
Od kilku tygodni kutnowska policja prowadzi, na zlecenie Prokuratury
Rejonowej, postępowanie w sprawie nieprawidłowości, do jakich doszło
w cukrowni. Krajowa Spółka Cukrowa mogła stracić, w wyniku oszustw
popełnionych przez pracowników, prawie 177 tysięcy złotych.
Z oficjalnych informacji wynika, że w proceder zamieszanych mogło być kilku pracowników z działu surowcowego.
Nieoficjalnie dowiedzieliśmy
się jednak, że to dopiero wierzchołek góry lodowej, gdyż skala nieprawidłowości może być
znacznie większa. Najprawdopodobniej niektórzy rolnicy też
są w aferę zamieszani, bowiem
dawali łapówki, by dostarczany
przez nich surowiec został uznany za zawierający wyższy procent cukru, za czym szła większa zapłata. Inni kupowali „na
lewo” wysłodki. Teraz wszyscy
się boją, że mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności
karnej.

Długo całą sprawę utrzymywano w tajemnicy. Dyrektor cukrowni Marek Giżyński nie chce
rozmawiać na ten temat, odsyła do KSC, a ta też odpowiada
bardzo lakonicznie. Zarówno
przedstawiciele pracowników,
jak i związek plantatorów nabrali wody w usta. W aferę zamieszane są wysoko postawione osoby z działu surowcowego,
rangi kierowniczej i dyrektorskiej – mówi nam nasz informator. Przynajmniej część ludzi,
których działalność jest teraz
przedmiotem zainteresowania
prokuratury, w ostatnim czasie
zwolniła się z pracy.
– Ja nikogo nie zwalniałem
– zastrzega Marek Giżyński,

dyrektor Cukrowni Dobrzelin.
– Pracownicy zwolnili się sami,
12 osób z różnych działów.
Doniesienie
do prokuratury
– W wyniku wewnętrznych
kontroli prowadzonych przez
KSC S.A. zostały stwierdzone
nieprawidłowości w danych dotyczących oceny jakości skupionego surowca – odpowiada na
nasze pytania Sylwia Kalska,
dyrektor Biura Promocji i Public Relations w KSC. – Sprawa została skierowana przez zarząd KSC S.A. do prokuratury
i w chwili obecnej trwa wyjaśnianie nieprawidłowości. Do czasu
zamknięcia postępowania spółka

Rzut Okiem | Ostatnia studniówka

Sprawa nie wyszłaby na
jaw, gdyby nie wypadek,
do jakiego doszło
na terenie cukrowni.
Wtedy zaczęła się
kontrola monitoringu
samochodów
wjeżdżających
i wyjeżdżających
z cukrowni z wysłodkami.
Bilans się nie zgadzał...
nie udziela informacji dotyczących tej sprawy.
Prokuratura Rejonowa w Kutnie potwierdza, że KSC złożyła doniesienie. – 21 stycznia
2013 roku zarząd Krajowej Spół-

ki Cukrowej w Toruniu złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
przez byłych pracowników cukrowni – powiedział Nowemu
Łowiczaninowi Sławomir Erwiński, prokurator rejonowy
z Kutna. – Chodzi o zaniżanie
poziomu zanieczyszczeń w próbkach buraków. Spółka szacuje, że
straty mogły wynieść 176.953 zł.
25 stycznia prokuratura skierowała do policji dokumentację
w sprawie wykonania czynności w związku z ewentualnymi
nieprawidłowościami. – Trwają
czynności sprawdzające w sprawie zaniżania danych co do ilości zanieczyszczeń w dostawie
buraka do Cukrowni Dobrzelin – informuje Paweł Witczak,
rzecznik prasowy KPP w Kutnie.
– W sprawę mogą być zamieszane 4 osoby, pracownicy spółki. Na razie jednak nie możemy
zdradzić bliższych szczegółów
postępowania – dodaje.  str. 4

Powiatowy
Urząd Pracy

12 mln złotych
już rozdzielone

Powiatowa Rada Zatrudnienia działająca przy Powiatowym
Urzędzie Pracy w Kutnie zaakceptowała podział środków, jakie urząd dostanie z budżetu
państwa i Europejskiego Funduszu Społecznego. Podzielono
12.272.900 złotych. Dzięki już
pozyskanym pieniądzom 2,5 tys.
osób bezrobotnych w powiecie
kutnowskim będzie mogło albo
znaleźć czasową pracę, albo nauczyć się nowego zawodu.
Zaplanowano, że w 2013 roku
zostanie zorganizowanych w powiecie 561 robót publicznych za
kwotę 2,7 mln zł. Kolejne 3 mln
zł przeznacza się na założenie
działalności gospodarczej przez
139 bezrobotnych. Wartość dotacji dla osoby to ok. 20 tys. złotych. Przedsiębiorcy będą mogli
utworzyć 49 dotowanych przez
PUP stanowisk pracy, zabezpieczono na to milion złotych.

str. 3

Gmina Oporów | Do kwietnia rada ma podjąć decyzję

TOMASZ BARTOS

Jeśli radni nie dołożą pieniędzy
– komunikacja MZK stanie

W sobotę
9 lutego
w Domu
Weselnym
Bajka w Nowym
Franciszkowie
bawili się
maturzyści
z Zespołu Szkół
w Żychlinie.
Większość
obowiązków
związanych
z przygotowaniem
studniówki
spoczywała
w tym roku na
barkach dwóch
uczennic. O ich
zaangażowaniu
i zabawie piszemy
na stronie 3.

Prezes Zakładu Komunikacji Miejskiej w Kutnie Jacek Sikora poinformował 30 stycznia
radnych gminy Oporów, że jeśli rada nie podniesie dotacji dla
jego firmy, to autobusy linii nr
6, jeżdżące z dworca PKP
w Kutnie przez Komadzyn
i Mnich do Oporowa (a 2 kursy także do Skórzewa), w roku
2014 nie będą jeździć na terenie
gminy Oporów.
Zdaniem prezesa MZK firmy nie stać, aby dalej dopłacać
do transportu na terenie gminy.
Dziś gmina płaci dla MZK dotację w wysokości 0,78 zł za kilometr, zaś koszty wynoszą 4,75 zł
za kilometr. Prezes Sikora pro-

ponuje kroczącą podwyżkę dotacji. Od kwietnia dotacja miałaby wzrosnąć do 2 zł, zaś od
2014 roku wynosić 3,09 zł za kilometr.
– Rozumiem, że gmina Oporów jest jedną z najbiedniejszych gmin na terenie powiatu
kutnowskiego, ale MZK też nie
może dłużej dopłacać do komunikacji w gminie, nie możemy tak funkcjonować, gdyż los
całej MZK byłby zagrożony –
przekonuje Sikora. – Od kilku
lat dopłacamy do komunikacji
w Oporowie. Dłużej nie możemy. Nie chcę nikogo stawiać pod
ścianą, deklaruję, że do końca
2013 roku będziemy jeździć, ale

co dalej? To zależy od państwa.
Jeśli dotacja nie wzrośnie, kursy będziemy kończyć na granicy
gminy Kutno.
Informacja zaskoczyła radnych. W budżecie gminy na rok
2013 na dotację do MZK przewidziano tylko 15 tys. zł, podczas gdy wzrost dotacji do 2 zł
za kilometr skutkowałby dotacją wysokości ok. 40 tys. złotych. Kolejny wzrost do 3,09 zł
za kilometr oznaczałby dotację
60 tys. złotych w 2014 roku.
Radny Włodzimierz Kiełbasa dopytywał, czy można jeszcze zminimalizować liczbę kursów, by ograniczyć wysokość
dotacji.
str. 4
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Bezpieczeństwo

NASI DZIENNIKARZE DO WASZEJ DYSPOZYCJI
OD 8.30 DO 15.30

Telefon redakcyjny 796 455 333
e-mail: zychlin@lowiczanin.info
Dorota Grąbczewska

Żychlin – Łowicz | Funkcjonariuszka ratowała życie

Trzeba być zawsze gotowym,
by udzielić pomocy
Za udzielenie pomocy 8 lutego z rąk dyrektora służby więziennej, generała Jacka Włodarskiego, otrzymała odznakę
Semper Paratus (z łac. zawsze
gotowy), przyznawaną za dokonanie czynu wykraczającego
poza zakres zwykłych obowiązków służbowych.
Wieczorem 19 października 2012 r. Agnieszka Gałązka
wracała z pracy w Łowiczu drogą krajową nr 92. Jak opowiada NŁ, jechała wówczas wolno,
ponieważ dłużej została w pracy
i czuła się zmęczona. Jadącemu
za nią dłuższy czas kierowcy nie
odpowiadała taka prędkość i tuż
przed Plecką Dąbrową wyprzedził ją. Za kilkanaście sekund
w auto uderzył jadący z naprzeciwka samochód, który nagle
zjechał na przeciwległy pas ruchu. Później okazało się, że kierowca tego auta zasłabł i stracił panowanie nad kierownicą.

– Gdyby ten mężczyzna mnie
nie wyprzedził, to być może ja
uczestniczyłabym w wypadku –
powiedziała nam Gałązka.
Pielęgniarka natychmiast zatrzymała się i przystąpiła do
sprawdzenia stanu osób poszkodowanych w wypadku. Dwie
osoby były w szoku, zaś jednym
z poszkodowanych był mężczyzna, który stracił przytomność
za kierownicą.
Po rozpoznaniu sytuacji kobieta przystąpiła do udzielenia
pierwszej pomocy medycznej
poszkodowanemu, a w międzyczasie poinformowała o zdarzeniu pogotowie i policję. Po
ocknięciu się przez poszkodowanego pielęgniarka ustaliła, że
odczuwa on silny ból w klatce
piersiowej.
Przybyłe na miejsce zdarzenia pogotowie nie było w stanie przetransportować mężczyzny do karetki, ponieważ był

Zatrzymanie się
i udzielenie pomocy
uczestnikom wypadku
jest obowiązkiem
każdego z nas.
on uwięziony w samochodzie,
który ugrzązł w przydrożnym
rowie. Dopiero po interwencji
straży pożarnej poszkodowany
został zabrany do szpitala. Ratownicy podkreślali, że działania
Agnieszki Gałązki mogły uratować mu życie.
W rozmowie z nami pielęgniarka podkreśla, że chwilę po
wypadku na drodze krajowej zatrzymały się kolejne 2 auta, któ-

Służba Więzienna

Jesienią ubiegłego roku wracająca po służbie do domu w Żychlinie funkcjonariuszka Zakładu Karnego
w Łowiczu była świadkiem czołowego zderzenia dwóch samochodów w Pleckiej Dąbrowie. Starszy
szeregowy Agnieszka Gałązka, na co dzień pielęgniarka w łowickiej jednostce, natychmiast przystąpiła
do akcji ratunkowej.
rych kierowcy również nie byli
obojętni. – Poprosiłam ich, żeby
uprzątnęli elementy karoserii
pozostałe na środku drogi, żeby
nikt w nie nie wjechał. Bałam
się, że w aucie mogło być także
dziecko, ponieważ dostrzegłam
fotelik, ale po pewnym czasie
kierowca powiedział, że jechał
sam – mówi Gałązka.
Pielęgniarka uważa, że każdy, kto znalazłby się na jej miejscu, zachowałby się tak samo
i nie zrobiła nic nadzwyczajnego. Przypomina, że zatrzymanie
się i udzielenie pomocy uczestnikom wypadku jest obowiązkiem każdego z nas. Agnieszka
Gałązka podkreśla, że na pewno
drugi raz postąpiłaby tak samo.
W związku z zaistniałym
zdarzeniem dyrektor Zakładu
Karnego w Łowiczu pułkownik Robert Rusiecki wystąpił
do dyrektora generalnego służby więziennej o wyróżnienie

Agnieszka Gałązka w towarzystwie wiceministra sprawiedliwości
Stanisława Chmielewskiego (z lewej) oraz dyrektora generalnego służby
więziennej gen. Jacka Włodarskiego (z prawej).

ra Bezpieczeństwa Narodowego
Stanisław Koziej, wiceminister
sprawiedliwości odpowiedzialny za więziennictwo Stanisław
Chmielewski, były minister
sprawiedliwości Andrzej Czuma
oraz wielu przedstawicieli służb
mundurowych. Wśród zaproszonych gości byli również rodzice
uhonorowanej funkcjonariuszki oraz jej córka. – Wyróżnienie
jest dla mnie dużym zaszczytem
i nagrodą, bardzo przyjemnie
było otrzymać gratulacje od wielu ważnych osób – opowiada.
W łowickim więzieniu pielęgniarka pracuje od sierpnia
2011 r. Szlachetne postępowanie
wiąże się także z awansem: żychlinianka awansowała na stopień starszego szeregowego.  pw

funkcjonariuszki odznaką Semper Paratus, przyznawaną za
dokonanie czynu mającego na
celu ratowanie życia i zdrowia
ludzkiego. – Takiego wyróżnienia nie otrzymał wcześniej żaden funkcjonariusz z Łowicza.
W tym roku przyznano je tylko kilkunastu osobom w kraju
i zaledwie 2 funkcjonariuszom
z woj. łódzkiego – powiedział
oficer prasowy ZK w Łowiczu
kapitan Zdzisław Kryściak.
8 lutego, podczas centralnych obchodów święta służby
więziennej w Kaliszu, starsza
szeregowa Agnieszka Gałązka została odznaczona odznaką
Semper Paratus. W uroczystości
wziął udział prezydent RP Bronisław Komorowski, szef Biu-

Żychlin | Czy „pastor” molestował dziewczynki?

Żychlin

W środę 30 stycznia został zatrzymany Stanisław K.
z Żychlina, samozwańczy pastor jednego z protestanckich
wyznań chrześcijańskich. Tego samego dnia Sąd Rejonowy
w Kutnie wydał nakaz aresztowania go na 3 miesiące.
Jest głównym podejrzanym o molestowanie dwóch
dziewczynek w wieku 5 i 7 lat.

Od 10 lutego zmienił się rozkład autobusów komunikacji
miejskich w Żychlinie. Zmiana
rozkładu wynika ze zmian dokonywanych przez PKP, a te korekt
dokonują co dwa miesiące.
– Staramy się dostosowywać
rozkład jazdy naszych autobusów
do pociągów PKP, gdyż wiele
osób dojeżdża do pracy, do szkoły – mówi Rafał Zajączkowski,
kierownik Zakładu Komunikacji
Miejskiej w Żychlinie. – Ostatnia
zmiana była 2 miesiące temu, 9
grudnia 2012 roku. 
str. 5

Nowe rozkłady
już wiszą

odebrane rodzinie mieszkającej
w jednej z kamienic przy ulicy
Narutowicza.
Od pobliskich sąsiadów dowiedzieliśmy się, że dzieci były
zaniedbane, a rodzina sobie nie
radziła z ich wychowaniem,
miała odcięty prąd.
– Wiele razy tłumaczyłam kobiecie, aby się ogarnęła, żeby posprzątała w domu, lepiej zaopiekowała się dziećmi, bo wreszcie
zabiorą jej dzieci. Wszystko jak
grochem o ścianę – mówi jedna
z sąsiadek.
– Mąż wydzielał jej pieniądze, wszystkich rozstawiał po
kątach, krzyczał na dzieci, na

To nie pierwsze oskarżenie
We wrześniu 2012 r.
Stanisław K. został skazany
na 2 lata pozbawienia
wolności w zawieszeniu za
molestowanie innych dwóch
dziewczynek w wieku 5 i 7 lat.
Wcześniej przesiedział
w areszcie 5 miesięcy,
4 kwietnia 2012 r. został
wypuszczony na wolność.
Po skazaniu pozostał na

wolności, wyrok wciąż nie
jest bowiem prawomocny.
Od wyroku odwołał się
zarówno sam oskarżony,
który uważa, że jest niewinny
jak i prokuratura w Kutnie,
która uważa, że wyrok jest
zbyt łagodny: Domagała się
bowiem 6 lat. Sąd Okręgowy
w Łodzi jeszcze nie zajął się
rozpatrywaniem apelacji.

W tej kamienicy mieszka rodzina, której zabrano dzieci, a dziewczynki
były najprawdopodobniej molestowane przez Stanisława K.

kobietę. Dziewczynki chodziły
brudne i głodne – dodaje inna
kobieta, pani Mirosława, także
z sąsiedztwa. – Wiele razy młoda matka mówiła, że weźmie
rozwód, zapewniała, że nie dopuści, by zabrano jej dzieci.
Co ma do tego Stanisław K.?
Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, starsza z dziewczynek
opowiadała, że była dotykana
przez niego w intymne miejsca, w czasie gdy on przychodził
wspomnianej rodzinie pomagać.
Kamienica, o której mowa, znajduje się bowiem w sąsiedztwie
byłego Domu Bożego, w którym rok temu nauki prowadził
niedoszły pastor.
– Przychodziłem i pomagałem, gdyż żal ściskał serce, jak
patrzyłem na biedne dzieci, któ-

re chodziły zaniedbane i głodne – mówił nam w grudniu
2012 roku Stanisław K. – Z własnej, skromnej renty kupowałem mleko dla najmłodszego
chłopczyka i chleb, bo nawet nie
było z czego zrobić dziecku kanapek do szkoły. Matka na całe
dnie gdzieś znikała. Pomagałem,
sprzątałem w domu, by żyli jak
ludzie. Ale gdy policja zaczęła
mnie wypytywać, dlaczego chodzę do rodziny, do dziewczynek,
przestałem ich odwiedzać, by
znów mnie nie posądzono o molestowanie. Mam miękkie serce,
pomagam tam, gdzie dzieciom
dzieje się krzywda i wygląda na
to, że znów będę mieć problemy
– dodawał.
Jednak prokuratura nie ma
wątpliwości, że Stanisław K.

Dorota Grąbczewska

Mężczyzna twierdzi, że tylko
pomagał zaniedbanej rodzinie,
w której wychowywał się również roczny chłopczyk.
Istotnie, rodzina była z tych,
które określa się mianem „niewydolnych
wychowawczo”
– Sąd postanowieniem z 4 grudnia 2012 r. w trybie natychmiastowym umieścił małoletnie
dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub zawodowej
rodzinie zastępczej niespokrewnionej z małoletnimi. Sprawa
jest w toku – informuje Maria Blanka Korowajska, prezes
Sądu Rejonowego w Kutnie.
Już dzień później dzieci zostały

Dorota Grąbczewska

Aresztowany twierdzi, że tylko pomagał małoletnim

Stanisław K. z Żychlina został
aresztowany na 3 miesiące.

molestował dziewczynki. Kilka tygodni po naszej rozmowie
z nim został aresztowany.
– Dziewczynki były przesłuchiwane przez psychologa
w obecności prokuratora i sędziego – mówi prokurator Sławomir
Erwiński z Prokuratury Rejonowej w Kutnie. – Z ich zeznań wynika, że były molestowane. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo,
że popełniono przestępstwo.
– Teraz podejrzenia o molestowanie rzucają na Stanisława K., który bardzo im pomagał, tak jak i ja – komentuje to,
nieprzekonana,
wspomniana
wcześniej pani Mirosława, notabene znajoma Stanisława K. –
A może policja powinna zainteresować się tatusiem… – rzuca.


Dorota Grąbczewska

Łowicz

Pięścią w twarz

7 lutego ok. godz. 11.25 funkcjonariusze z Ochrony Kolei
w Łowiczu podjęli interwencję
wobec podróżnego, który blokował drzwi pociągu Kutno-Skierniewice, uniemożliwiając odjazd
pociągu. W trakcie interwencji
mężczyzna uderzył funkcjonariusza pięścią w twarz.
Mężczyzna został obezwładniony i doprowadzony do posterunku SOK w Łowiczu, gdzie
ponownie uderzył sokistę. Agresywnego napastnika zakuto
w kajdanki. Po sprawdzeniu personaliów okazało się, że jest to
45-letni mieszkaniec Żychlina,
który miał 2,3 promila alkoholu
w organizmie. Grozi mu kara do
10 lat pozbawienia wolności. dag
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Aktualności
Żychlin | Maturzyści bawili się na studniówce

100 dni przed
egzaminem

Wychowawczyni Małgorzacie Urbańska kwiaty wręczyli Mateusz
Kućba i Damian Pasikowski.

Żychlin | Uniwersytet III Wieku

semestr letni już się rozpoczęły.
Opłata wynosi 60 zł.
–
Zajęcia
Uniwersytetu
III Wieku są bardzo ciekawe –
przyznaje z radością jedna ze stałych uczestniczek zajęć, p. Małgorzata Urbańska. – To drugi
rok funkcjonowania uniwersytetu i chciałoby się powiedzieć,
że szkoda wielu lat, gdy go nie
było.
– Największą popularnością
wśród uczestników cieszą się
zajęcia korekcyjno-rehabilitacyjno-ruchowe – podkreśla inna
uczestniczka, Emilia Studzińska. – Zresztą, wszystkie zajęcia
są prowadzone w sposób bardzo
atrakcyjny. Języka też się chętnie
uczymy, to daje nam satysfakcję,
że my też potrafimy coś powiedzieć po angielsku czy niemiecku – jak nasze wnuczęta.  dag

Po raz ostatni w semestrze zimowym spotkali się słuchacze
Uniwersytetu III Wieku w Żychlinie. Wysłuchali prelekcji
burmistrza Grzegorza Ambroziaka, który opowiadał o samorządności terytorialnej w Polsce.
Wykład był ciekawy, w prosty
sposób burmistrz wyjaśniał, jak
funkcjonują poszczególne szczeble samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego. Ciekawostki o Żychlinie uatrakcyjniły
pokaz multimedialny.
Dzięki wykładowi uczestnicy Uniwersytetu III Wieku, i nie

tylko, dowiedzieli się np., że dochód na mieszkańca w gminie
Żychlin wynosi 2.310 złotych,
że na koniec 2012 roku na terenie miasta było zameldowanych
8.627 mieszkańców, zaś w gminie Żychlin mieszka 12.603 osób.
Po wykładzie uczestnicy wykładu zadawali burmistrzowi pytania dotyczące problemów miasta. Tematem numer jeden był
brak parkingów w mieście i zatłoczone ulice.
Teraz uczestnicy Uniwersytetu III Wieku mają 2 tygodnie
przerwy semestralnej. Zapisy na

Powiatowy Urząd Pracy

12 milionów złotych
już rozdzielone
dokończenie ze str. 1

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się staże. W roku
2013 będzie mogło z nich skorzystać 550 osób. Na tę formę
aktywizacji bezrobotnych przeznaczono aż 4,3 mln złotych.
Na prace społeczno-użyteczne postanowiono przeznaczyć
300 tys. zł, organizując zajęcie
dla 260 osób.
W tym roku będą pieniądze nawet na pomoc bezrobotnym w szkoleniach, które dla

64 osób zostaną zrefundowane
na kwotę ok. 150 tys. zł. Zaplanowano, także że 356 osób skorzysta ze zwrotu kosztów dojazdu do pracy – zabezpieczono na
tę inicjatywę 350 tys. zł. Pięć
osób może liczyć na pokrycie
kosztów opieki nad dzieckiem,
jeśli podejmą zatrudnienie. Na
tę pomoc zabezpieczono 10 tys.
zł. Przewidziano też stypendium
dla 22 osób, które będą kontynuować naukę, zaś 38 osobom
urząd zrefunduje studia pody-

plomowe. Na każdy z tych projektów przewidziano po 100 tys.
złotych.
Być może na tym nie
koniec
– 23 stycznia 2013 roku wystąpiliśmy do ministerstwa pracy
z wnioskiem o dodatkowe środki w wysokości 3 mln zł z rezerwy – informuje Danuta Raciborska, dyrektor PUP w Kutnie.
– W tym roku po raz pierwszy
mają być dwa razy uruchamiane
środki z rezerwy. Pierwszy raz
w I półroczu, drugi raz w drugim. Szacujemy, że w tym roku
będziemy mieć łącznie do wydania 16 mln złotych na aktywizację bezrobotnych – dodaje
z optymizmem. 
dag

nie Banachowicz w czasie studniówki bukietem kwiatów, mówiąc wprost, że bez niej balu by
nie było.
– To jedyna taka impreza
w naszym życiu, gdy możemy
spotkać się i bawić w gronie,
w którym spędziliśmy kilka lat
nauki – powiedziała nam Michalina. Agata dodała: – Takie
spotkanie nie będzie pewnie już
nigdy możliwe, a wiadomo, że
po maturze wszyscy będziemy
zajęci swoimi sprawami, studiami, wyjazdami. Inna uczennica
szkoły, Aleksandra Szczepańska, powiedziała nam natomiast,
że bal jest dla niej bardzo ważny, bo po nim świat staje się zupełnie inny, zaczyna się szybkie
wchodzenie w dorosłe życie.
Dyrektor szkoły Zbigniew
Chrulski tłumaczył nam, że zabawa w tym roku była skromna, ale też cztery klasy trzecie:
liceum profilowanego o nachyleniu usługowo-gospodarczym,
liceum
ogólnokształcącego
o nachyleniach humanistycznym
oraz biologiczno-chemicznym
i technikum elektronicznego, nie
należą do licznych. tb

Żychlin | Młodzi szukają „haka na raka”

Przechodnie byli zainteresowani,
ale mróz sprawił, że nie było ich wielu
4 lutego pięcioro uczniów
liceum ogólnokształcącego
z Zespołu Szkół w Żychlinie
przy ulicy Narutowicza
roznosiło wśród
mieszkańców ulotki na
temat groźnego raka skóry.
Ulotkę o czerniaku opracował
uczeń ZS, Mateusz Zieliński, na
podstawie materiałów konkursowych „Mam haka na raka”,
umieszczonych w internecie.
„Mam haka na raka” to ogólnopolski program profilaktyczny,
zorganizowany m.in. przez Polską Unię Onkologii i firmę farmaceutyczną GlaxoSmithKline, przy wsparciu ministerstw:
edukacji i administracji. Biorą
w nim udział zespoły ze szkół
zgłaszających się do programu.
W konkursie i akcji ogólnopolskiej mogą uczestniczyć drużyny 5-osobowe. ZS uczestniczy w projekcie po raz trzeci.
Wcześniej akcje dotyczyły raka
prostaty i jelita grubego – bo
co roku propaguje się działania
profilaktyczne przeciwko innemu nowotworowi.
– W poniedziałek rano na
dworze było zimno i niewielu
mieszkańców można było spotkać na ulicach – żałuje Aleksandra Głuszcz, koordynatorka programu w ZS. – Mieliśmy
problemy, aby rozdać 200 ulotek, jakie przygotowaliśmy. Gdy

Zespół Szkół w Żychlinie

Szkoda, że dawniej
nie było uniwersytetu

TOMASZ BARTOS

TOMASZ BARTOS

Organizatorki balu: Michalina Banachowicz i Agata Wojciechowska
z klasy IIIa LO.

TOMASZ BARTOS

Michał Szałamacha z Patrycją Motylewską bawią się w doskonałych
humorach.

W tym roku uczniowie sami
podjęli się organizacji balu,
a właściwie uczyniły to dwie
uczennice: Michalina Banachowicz i Agata Wojciechowska
z klasy IIIa. Jak nam powiedziały, wzięły sprawy w swoje
ręce, przejmując je od rodziców,
bo tym organizacja szła opornie. Rodzicom udało się jednak
zarezerwować i wynająć salę
w domu weselnym. One zajęły się całą otoczką, wynajęciem
zespołu, kamerzysty, fotografów, zapewnieniem kwiatów, napojów i zebraniem pieniędzy na
pokrycie kosztów zabawy. Pomagali im inni uczniowie, ale to
one zajęły się koordynowaniem
tych działań. Maturzyści za tę
pracę podziękowali Michali-

TOMASZ BARTOS

Aleksandra Szczepańska w pierwszej parze otwierała bal. Jak nam
powiedziała, studniówka to jeden z najważniejszych momentów w życiu.

65 maturzystów wspólnie
z nauczycielami
i dyrekcją Zespołu Szkół
w Żychlinie bawiło się
w minioną sobotę na balu
studniówkowym w Domu
Weselnym Bajka
w Nowym Franciszkowie.

Uczniowie z ZS w Żychlinie rozdawali ulotki na temat raka skóry.
Uświadamiali ludziom, jak ważna jest profilaktyka.

mówiliśmy ludziom o naszej akcji przeciw rakowi, z ochotą brali ulotki, a nawet dyskutowali.
Deklarowali też, że będą zachęcać do badań profilaktycznych
inne osoby.
A wskazania profilaktyczne
nie są skomplikowane: obserwować swoje „pieprzyki”, nie wystawiać się nadmiernie na słońce, regularnie kontrolować się
u dermatologa.
Po feriach młodzież z tej szkoły będzie na lekcjach biologii
i wychowawczych oglądać film
dotyczący raka skóry. Także
uczniowie z ZS nr 1 im. Adama
Mickiewicza, gimnazjaliści i licealiści, uczestniczą w progra-

mie „Mam haka na raka”. Zaczynają 26 lutego, organizując
prelekcję o czerniaku dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku. Prelekcja będzie połączona
z prezentacją multimedialną. Ponadto na spotkanie zaproszono
kosmetologa, który będzie służyć swoimi radami.
– Od 2 lat współpracujemy
z Uniwersytetem III Wieku. To
bardzo wdzięczni słuchacze,
dlatego do nich kierujemy naszą
prelekcję o raku skóry – podkreśla Anna Mazurek, wicedyrektor
ZS nr 1. – Młodzież musi się nauczyć mówić do ludzi starszych
w taki sposób, by oni zrozumieli,
o czym jest mowa. 
dag
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Aktualności
Dobrzelin | Krajowa Spółka Cukrowa powiadomiła prokuraturę

Gmina Oporów

Kto i co kradł w cukrowni
Jest to więc nadal postępowanie „w sprawie”, a nie przeciwko konkretnym osobom. Zarzuty
nie zostały jeszcze nikomu postawione, ale wydaje się to tylko kwestią czasu, podobnie jak
nadanie działaniom prokuratury
statusu śledztwa – bo tak duża
wydaje się skala procederu.
Zaczęło się od
tragicznego wypadku
O nieprawidłowościach w cukrowni powiadomił nas jeden
z plantatorów. Jego zdaniem
sprawa nie wyszłaby na jaw, gdyby nie wypadek, do jakiego doszło na terenie cukrowni 18 grudnia. Wtedy dopiero zaczęła się
kontrola monitoringu samochodów wjeżdżających i wyjeżdżających z cukrowni z wysłodkami.
Bilans się nie zgadzał...
– Do zdarzenia doszło ok.
godz. 19.30 – informuje Sylwia
Kalska z KSC. – Według informacji otrzymanych od inspektora
BHP Cukrowni Dobrzelin „Osoba kupująca wysłodki (nie był to
pracownik cukrowni czy osoba
zatrudniona przez inną firmę, nie
był to również zleceniobiorca)
nie przestrzegała podstawowych
zasad związanych z bezpieczeństwem przy pracy, ponieważ weszła na przyczepę, która była oblodzona i pokryta warstwą pary.”
(…) „Ze strony cukrowni nie
było żadnych uchybień.”
Osoba ta, 44-letni rolnik
z powiatu łowickiego spadł z
przyczepy. Do wypadku zostało
wezwane pogotowie, na miejscu

była policja. Poszkodowany został przetransportowany do szpitala, ale po 2 tygodniach zmarł.
– Postępowanie zostało umorzone, bowiem okazało się, że był
to nieszczęśliwy wypadek, nie
było udziału osób trzecich – dodaje rzecznik Paweł Witczak.
Tyle że umorzono postępowanie w sprawie nieszczęśliwego wypadku, sprawa otworzyła
natomiast kierownictwu spółki
oczy na to, co działo się na bramie.

Kiedy zabrakło
wysłodków i o czym
to świadczy
Każdy plantator, który dostarcza do cukrowni buraki, może
odebrać za darmo wysłodki. Jak
się dowiedzieliśmy, pod koniec
kampanii nagle okazało się, że
wysłodków zabrakło. Zaczęło się
dochodzenie, sprawdzanie, jak
to możliwe. Według naszego informatora nieprawidłowości były
zarówno na wadze wysłodkowej,
jak i buraczanej. Pewna liczba
samochodów przejechała przez
bramę, wywożąc towar, choć oficjalnie nie ma ich w ewidencji.
– Niektórzy rolnicy płacili inspektorom surowcowym, by ci
za opłatą podnosili wysokość polaryzacji cukru w ich buraku, od
której zależała jego cena. W ubiegłym roku była to stawka 300 zł
od 10 samochodów, w tym roku
żądano już 500 zł – mówi jeden z plantatorów. – Rolnik nie
miał żadnego wglądu w pobierane próby buraka. Nie wie, czy
przedstawione dane dotyczą jego

dokończenie ze str. 1

Dorota Grąbczewska

dokończenie ze str. 1

Kontrola wewnętrzna Krajowej Spółki Cukrowej w Toruniu wykazała nieprawidłowości w cukrowni
w Dobrzelinie. Sprawę bada prokuratura.

surowca, było więc pole do manewru. Skoro jednemu dołożyli, to drugiemu musieli zabrać.
Zwykły rolnik nie miał wglądu
w dokumentację. Tłumaczono,
że maszyna pobiera próbki i robi
analizy. Nieprawidłowości w cukrowni są na dużo większą skalę,
niż mówi się oficjalnie.
Zdaniem plantatorów sposób
określania zawartości nieczystości w dostarczanym surowcu również jest kontrowersyjny.
– Kiedyś, gdy zbieraliśmy burak
tradycyjnie, zanieczyszczenia (tj.

ziemia) wynosiły 10 proc. Teraz
buraki wykopuje kombajn wyposażony w specjalne dmuchawy, później jest czyszczarka –
a zanieczyszczenia wcale się nie
zmniejszyły. Jak to sprawdzić? –
pyta retorycznie jeden z dostawców buraka. – Rolnik nie ma takich możliwości by sprawdzić,
czy próby brane są z jego buraków. Podobno automat pobiera
próby i określa zawartość zanieczyszczeń. Ale kto to kontroluje? – kontynuuje – Jak inspektor
wpisze dużo zanieczyszczeń, to

Żychlin | Ferie w miejskiej bibliotece

Śpiochy walczą z actimelami

Dorota Grąbczewska

Czternaścioro dzieci z SP
1, z klas I-V, uczestniczy
w zajęciach
organizowanych w czasie
ferii zimowych przez
żychlińską bibliotekę.

Ulubioną zabawą feriowiczów w żychlińskiej bibliotece jest „dentysta".
Zabawa polega na wyrywaniu z grupy kolejnych osób. W roli dentysty
Piotr Wódka.
REKLAMA

Jeśli radni
nie dołożą
pieniędzy
– komunikacja
MZK stanie

Na brak atrakcji nie narzekają. W ciągu 4 godzin codziennego pobytu, od godziny 10 do 14,
mają mnóstwo zabaw oraz posiłek w środku dnia.
Feriowicze są od dawna z biblioteką związani. Na co dzień
korzystają z wypożyczalni książek oraz z komputerów znajdujących się w czytelni.

– Jestem stałym bywalcem biblioteki – przyznaje Piotr Wódka,
uczeń III klasy. – Dużo czytam.
Ferie w bibliotece to prawdziwa
frajda. Nie ma nudy. Zajęcia są
ciekawe, codziennie inne. Siedzenie w domu, przed telewizorem, byłoby nudne. Joanna Morga, która jest uczennicą V klasy,
także dużo czasu spędza w czytelni, zwłaszcza przed komputerem.
Połowa uczestników ferii
w bibliotece bawi się tu po raz
kolejny. Grupa podzielona jest
na dwie drużyny: śpiochów i actimel, które ze sobą rywalizują
w różnych konkurencjach. Mimo
zróżnicowania wieku rozumieją

może się okazać, że rolnik na kilkanaście samochodów aż 2 dostarczył ziemi z pola, za co mu
nie zapłacono. Za to buraka i pozyskany z niego cukier można
sprzedać na lewo...
W ocenie rolników również
gospodarka wysłodkami i przeliczniki na suchą masę są niezrozumiałe. – Nieraz woda się lała
z wysłodków, a liczono, jakby
było dużo suchej masy. Ale z kim
mieliśmy się kłócić? Pole do nadużyć jest ogromne...

Dorota Grąbczewska

się i bawią doskonale. Najmłodszy uczestnik chodzi dopiero do
I klasy – Piotr Kajma przychodzi
na zajęcia ze starszym bratem.
– Codziennie rano dzieci mają
gimnastykę, później tzw. iskierkę przyjaźni, czyli uścisk dłoni
każdego z kolegów i koleżanek,
wreszcie okrzyki powitania.
Ulubioną zabawą dzieci jest
„dentysta”. Zabawa polega na
tym, że jedno z dzieci jest „dentystą” i próbuje wyrwać z gromady pojedyncze osoby.
We wtorek dzieci miały konkurs wiedzy o Julianie Tuwimie. Najlepszy okazał się Jakub Frontczak, który w nagrodę
dostał wodoodporny zegarek.
Drugie miejsce zajęła Roksana
Jóźwiak, trzecie Adam Kajma –
dla nich nagrodą były czekolady. 
dag

– Już raz ograniczyliśmy liczbę kursów, teraz już nie wiem,
z którego kursu można zrezygnować – odpowiadał Jacek
Sikora. – Ludzie muszą dojechać do szkół, do pracy, na zakupy i wrócić. Co mam wyciąć? Rocznie MZK na terenie
gminy Oporów przejeżdża ok.
19 tys. km.
Kilka miesięcy temu z obsługi linii Szczyt-Podgajew-Wola
Owsiana wycofał się PKS. Ludzie już zostali tam pozbawieni
dojazdu do miasta czy urzędu
gminy. – Mamy tam sytuację
patową, ludzie zostali całkowicie zdani na własne środki
transportu, o ile takie posiadają – mówi Włodzimierz Kiełbasa, radny gminny. – Dla wielu jest problem, by dojechać do
lekarza.
Prezes MZK przyznaje, że
jeśli rada podejmie decyzję
o zwiększeniu dotacji, to można dyskutować nad uruchomieniem nowych połączeń, gdyż
firma ma niezbędny tabor. To
jednak będzie oznaczać kolejny wzrost kosztów dla gminy,
gdyż wzrośnie liczba przejechanych kilometrów.
Do końca kwietnia rada ma
zdecydować, czy godzi się na
wzrost dotacji do MZK. Brak
decyzji może oznaczać zawieszenie komunikacji miejskiej
na terenie gminy. Zostaną tylko
połączenia PKS. Jednak jeśli
uwzględni się trudną sytuację
PKS Kutno, który balansuje na
granicy upadłości, to perspektywy dla mieszkańców gminy
nie są kolorowe.
– Będziemy musieli się
wspólnie zastanowić nad priorytetami w gminie – przyznaje
Robert Pawlikowski, wójt gminy Oporów. – Chcąc utrzymać
miejską komunikację, musimy
z czegoś zrezygnować.


Dorota Grąbczewska

Żychlin

Koncertowy
dzień
zakochanych
Na czwartek 14 lutego Żychliński Dom Kultury zaprasza
pary na walentynki. W tym roku
imprezę z niespodziankami dla
par uświetnią koncerty trzech
zespołów. Początek zabawy
o godz. 17. Wstęp za darmo.
O godz. 17 koncert rozpocznie zespół Unnamed. O godz.
18.30 na scenie pojawi się zespół
Catharsis, zaś o godz. 19 DD-Truck. W trakcie koncertu będzie losowanie nagród dla zakochanych par. 
dag
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Żychlin | Zespół Szkół przygotowuje nowe oferty szkolnictwa zawodowego

Elektronika odstrasza, bo za trudna.
Szkoła szuka więc nowych dróg
Takiego kierunku nie ma
w ościennych powiatach. Od
września rozpoczęto szkolenie
zawodowe na nowym kierunku
obrabiarek skrawających z elementami nowoczesnej grafiki
komputerowej – na to chętni byli.
Czy będą w nowym roku?
W ZS są tylko trzy klasy
technikum. W ubiegłym roku
nie udało się otworzyć klasy I,
w II i III klasie trwa nauczanie
w zawodzie technik informatyk,
zaś IV klasa jest ostatnim rocznikiem, którego uczniowie zgłębiają wiedzę elektronika. Chętnych,
by uczyć się na tym trudnym kierunku, też nie ma, choć szkoła od
lat uczyła takich właśnie fachowców.
Ofertę szkoły uzupełniają dwie
klasy zawodowe: pierwsza klasa ucząca się na nowym kierunku obrabiarek skrawających, do
której chodzi 29 uczniów, oraz
klasa III, która kończy kierunek

mechanik, monter maszyn i urządzeń.
– Ten ostatni kierunek był
w szkole od wielu lat, ale w ubiegłym roku szkolnym już nie było
chętnych, nie otworzyliśmy klasy – mówi wicedyrektor szkoły
Cezary Kwiatkowski. – Dlatego
wyszliśmy z propozycją nowego
kierunku obrabiarek skrawających, gdyż, jak się okazało, na takich fachowców jest zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy.
Patronat nad szkolnictwem
w tym kierunku objął pobliski
Emit, który deklaruje, że zatrudni
najlepszych uczniów, a w trzeciej
klasie zakład może ufundować
najlepszym stypendium. Drugim partnerem jest Politechnika
Łódzka.
– Po feriach jedziemy na wycieczkę na tę politechnikę, będziemy oglądać wydział mechaniczny – mówi dyrektor szkoły
Zbigniew Chrulski. – W umo-

Dorota Grąbczewska

Dyrekcja Zespołu Szkół w Żychlinie szuka sposobu,
by przyciągnąć do placówki uczniów. Od nowego
roku szkolnego ma być uruchomiony nowy
kierunek: technik ochrony środowiska.

Od 30 lat praktycznych umiejętności zawodu obróbki metalu w warsztatach szkolnych uczy młodzież Marek
Lewandowski.

wie mamy zapis, że wykładowcy
z politechniki przyjadą do nas,
aby przeprowadzić wykłady
z grafiki i projektowania kompu-

Żychlin | Do końca lutego ma być opracowana dokumentacja

Do końca lutego ma być gotowy projekt modernizacji stadionu miejskiego w Żychlinie.
Szacuje się, że cała inwestycja
będzie kosztować ok. miliona
złotych. W tym roku rozpocznie się pierwszy etap realizacji
zadania. W budżecie gminy na
2013 rok zabezpieczono na tę inwestycję 340 tys. złotych.
Władze miasta chcą zabiegać o unijne pieniądze z budżetu
2014-2020 na dalsze prace. Jeśli
się nie uda dostać dotacji, przedsięwzięcie będzie robione ze
środków własnych.
Stadion po modernizacji będzie nieco mniejszy niż pierwotny. Zaplanowano trawiaste boisko
do piłki nożnej. Wokół boiska ma
być bieżnia 4-torowa, zrobiona
z mączki ceglanej. Będzie skoczREKLAMA

Dorota Grąbczewska

Jak będzie wyglądał nowy stadion

Jesienią budynki socjalne i hałdy ziemi z trybunami rozebrano.
Teren został uporządkowany.

nia w dal oraz zamontowane zostaną piłkochwyty. W miejscu,
gdzie teraz znajduje się część zadaszonej trybuny, będą nadal try-

buny. Istniejąca konstrukcja jest
na tyle solidnie zrobiona, że zostanie z powodzeniem wykorzystana w nowym projekcie.

terowego. Właśnie udało się nam
pozyskać od jednej z firm pracownię komputerową. Do celów
edukacyjnych dostaliśmy też na

rok darmowy program graficzny, z czeskiej firmy. Komputery
przyjechały kilka dni temu, jeszcze są zapakowane w kartonach.

Tuż za wejściem na stadion, po
prawej stronie, będzie postawiony budynek socjalny z szatniami
i natryskami. Teren całego stadionu zostanie ogrodzony, przewidywane jest ogrodzenie stalowe.
Założony zostanie monitoring,
a stadion będzie oświetlony.
Jesienią 2012 roku rozebrane zostały dotychczasowe, stare
budynki stadionowe. – Wykorzystaliśmy sytuację, że jesienią
jedna z firm pracujących przy
budowie autostrady zgłosiła się
do nas, że zabierze gruz w zamian za rozbiórkę – dodaje burmistrz. – Dzięki temu prawie
bezkosztowo rozebrano stare budynki, zlikwidowano hałdy, na
których, jak się okazało, były
zgromadzone różne śmieci, z
betonem włącznie. Kosztowało
nas to tylko tysiąc złotych. Gdyby gmina wynajmowała firmę
do rozbiórki obiektów, musiałaby wydać co najmniej kilkanaście tysięcy. 
dag

1 września ubiegłego roku
zamknięto zielony rynek, który
odbywał się przy stadionie.
Powodem była właśnie informacja,
że stadion będzie remontowany.
– Pośpiech z zamykaniem nam
ryneczku był zbędny – ocenia
Maria Trojanowska, mieszkanka
osiedla Wyzwolenia. – Od
września nic się tutaj nie dzieje
i pewnie jeszcze długo nic się
dziać nie będzie. Ryneczek mógł
nam służyć przez te miesiące.
Tłumaczono, że po rozebraniu
starego budynku i likwidacji WC
obiekt nie spełnia wymogów.
A przecież można było postawić
przenośne WC. Na osiedlu
Wyzwolenia mieszka dużo
starszych ludzi. Na targowisko na
stadionie mieli blisko, by kupić
świeże owoce i warzywa na cały
tydzień. Tymczasem targowisko
przy 3 Maja jest na drugim
końcu miasta, wielu starszych
ludzi nie ma sił, aby iść tam na
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Szkolne
warsztaty
Na razie uczniowie I klasy uczą się teorii, raz w tygodniu mają zajęcia na szkolnych warsztatach. W latach
świetności w warsztatach było
kilkanaście cennych maszyn
i urządzeń, tokarek, szlifierek,
frezarek, które dziś w większości stoją bezużytecznie. Mają
po 30 lat. Warsztaty szkolne jednak funkcjonują, gdyż
wciąż zarabiają na swoje istnienie. Dwie osoby zatrudnione w warsztatach – mistrzem
jest tam uczący młodych od
30 lat Marek Lewandowski –
wraz z uczniami produkują
zwalniaki elektromagnetyczne wykorzystywane w budownictwie. W 2012 roku sprzedali
ich za 66,7 tys. złotych.
– Pieniędzy tych starczyło
na pokrycie kosztów funkcjonowania warsztatów oraz remont sufitu w pomieszczeniu
warsztatowym i zakup wielu narzędzi, które się zużywają – mówią dyrektorzy. – W
2008 roku za pieniądze warsztatowe udało się kupić nową
frezarkę za 33 tys. zł. Teraz
dyrekcji szkoły marzy się zakup nowoczesnej prostej tokarki, ale to kolejny wydatek
ok. 35 tys. złotych.
– Mam nadzieję, że nowe
kierunki w szkole zawodowej
i technikum przyciągną do nas
uczniów i uda się otworzyć
pierwsze klasy – dodaje Cezary Kwiatkowski. 
dag

Powrót ryneczku nie teraz
zakupy. – Oni najczęściej nie mają
samochodu, aby pojechać na
miejskie targowisko, a iść pieszo
z zakupami jest za daleko i za
ciężko – dodaje Marcin Pawłowski,
mieszkaniec tego samego osiedla.
Autobus nie rozwiązuje problemu,
bo jeździ rzadko: –Jeden jest
o 7.20, następny dopiero o 10.
Radna miejska Jadwiga Melcher,
która mieszka na osiedlu,
przyznaje, że mieszkańcy są
niezadowoleni z decyzji
o zamknięciu ryneczku, ale
na razie cierpliwie czekają na
spełnienie obietnicy. – Ludzie
wierzą, że zielony ryneczek
powróci na osiedle Wyzwolenia
po remoncie stadionu – mówiła
21 stycznia, podczas obrad
połączonych komisji rady, przed
uchwaleniem budżetu.
Burmistrz Ambroziak nie przeczy,
że ma takie plany – ale budowa
stadionu potrwa co najmniej
2 lata. dag

Żychlin | Zmiana godzin odjazdu

Nowe rozkłady już wiszą
dokończenie ze str. 2

Teraz jest kolejna, a następna
zapowiadana jest na 13 kwietnia.
Niestety, nie przywrócono na razie zlikwidowanych połączeń do
Warszawy, Poznania, Torunia czy
REKLAMA

Bydgoszczy. Dla nas to też strata, gdyż sporo osób jeździło tymi
trasami, a my dowoziliśmy ludzi
do dworca PKP.
Każda zmiana rozkładu jazdy to nieco pracy. Na wszystkich
przystankach trzeba zmienić harmonogram jazdy autobusów. Dodatkowo, aby ułatwić mieszkańcom życie, drukowanych jest ok.
300 ulotek z nowym rozkładem,
które są rozłożone w autobusach.
Z ciągłych zmian rozkładów
nie wszyscy są zadowoleni. –
Trudno się połapać z tymi zmianami, można oszaleć – denerwuje się Jadwiga Matusiak z gminy
Żychlin. – Jak się człowiek przyzwyczai do rozkładu, to znów go
zmieniają. Po zmianie nie zdążyłam na autobus do miasta.  dag
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Żychlin, Grzybów | Sprzęt dla bibliotek

Bibliotekarz pomoże
w szukaniu pracy

Miejsko-Gminna Biblioteka
Publiczna w Żychlinie została finalistą ogólnopolskiego projektu „Rozpracuj to z biblioteką”.
Program opracowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego ma uczyć pisania CV, listów motywacyjnych
i tworzenia prezentacji multimedialnych, by ułatwić mieszkańcom poszukiwanie pracy.
Umowa na realizację projektu została podpisana w grudniu
2012 roku. W ramach projektu
biblioteka i 2 jej filie (w Grzybowie i Żychlińskim Domu Kultury) dostaną po dwa zestawy komputerów, czyli 6 komputerów.
Ponadto do każdej placówki trafią urządzenia wielofunkcyjne,
laptop, rzutnik z ekranem, aparat
cyfrowy oraz najnowocześniejsze
oprogramowanie. Już 28 lutego
odbędzie się pierwsze szkolenie

pracowników biblioteki w zakresie realizacji programu. Cztery
osoby będą się uczyć, jak wykorzystać sprzęt, a także jak gromadzić informacje dotyczące miejsc
pracy. W ramach programu
Orange dla Bibliotek, biblioteka
będzie mieć zwrot kosztów internetu na czas trwania programu,
a ten ma się zakończyć 31 sierpnia
2014 roku.
– Program, który teraz realizujemy, jest tylko usankcjonowaniem tego, co w bibliotece od
dawna robimy, gdyż taka jest potrzeba – mówi dyrektorka biblioteki Ewa Andrzejczyk. – Pomagamy ludziom napisać CV, list
motywacyjny, wysyłać do pracodawców zgłoszenia do pracy.
Teraz przynajmniej biblioteka
zyska nowy sprzęt, który po zakończeniu programu będzie służyć mieszkańcom. 
dag

Gmina Oporów | Zabiegi o grant

1 mln zł na dodatkowe zajęcia

Po raz pierwszy gmina Oporów wystąpiła 27 listopada
2012 r. z wnioskiem do Urzędu
Marszałkowskiego w Łodzi na
przyznanie miliona złotych w ramach programu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
z grup o utrudnionym dostępie do
edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości edukacji”.
Oporowski program dotyczy
wszystkich uczniów w Zespole Szkół w Oporowie i Zespo-

le Szkół w Szczycie. Mogłoby
z niego skorzystać 270 uczniów,
również z klas zerowych. Program miałby trwać 2,5 roku.
Dzieci skorzystałyby z wielu godzin dodatkowych zajęć z różnych przedmiotów. Szkoły liczą
też na doposażenie w pomoce
naukowe i sprzęt multimedialny.
Rozstrzygnięcie, komu przyznane zostaną pieniądze w ramach
tego programu, spodziewane jest
w I kwartale tego roku.
dag

Gmina Pacyna | Równali pobocza, zostawili rozpapraną robotę

Zarządca drogi każe mieszkańcom
przyciąć wystające gałęzie
Mieszkańcy Skrzeszew
w gminie Pacyna
z niedowierzaniem mogą
patrzeć na efekt pracy
pracowników Zarządu Dróg
Powiatowych w Gostyninie,
którzy, ich zdaniem, zrobili
więcej złego niż dobrego,
„ścinając” pobocza wzdłuż
drogi powiatowej od
Skrzeszew do Czarnowa.
Na fatalny stan drogi po robotach zwracała też uwagę radna
powiatowa Teresa Russek, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pacynie.– W mojej
ocenie pracę wykonano fatalnie,
zniszczono pobocza, które utwardzono 3-4 lata temu – mówiła
radna na grudniowej sesji Rady
Powiatu Gostynińskiego.
Wcześniej nie udało się nam
sprawdzić, czy mają rację, gdyż
śnieg przykrył wszystko. Teraz,
gdy stopniał, sprawdziliśmy, jak
wygląda droga. Niechlujna robota: pobocze fatalnie zryte, zwały ziemi wzdłuż drogi. – Droga
do Czarnowa jest wąska – mówi
Jerzy Chmielecki, mieszkaniec
Skrzeszew. – Od czasu, gdy zerwano pobocza, grunt tam jest
niestabilny i nawet rowerem nie
można na nie zjechać, bo można się przewrócić w błoto. Samochodem też nikt nie chce zjeżdżać
na rozmiękłe pobocze. Strach mijać się na drodze z autem.

żychlin, Bedlno, Oporów | Wolontariusze chcą uczyć internetu

Latarnicy z Żychlina
Wolontariusze z ZHP Żychlin napisali wniosek grantowy na realizację
programu „Latarnicy Polski Cyfrowej”, dostali 26,5 tys. złotych.
Dzięki pieniądzom będą uczyć, jak posługiwać się komputerem i internetem,
osoby w wieku ponad 50 lat z gmin Żychlin, Bedlno i Oporów.
– Nasza grupa 12 harcerskich wolontariuszy zgłosiła
się do stowarzyszenia „Miasta
w internecie”, na szkolenie dające nam legitymację trenerów
projektu – mówi Damian Kowalski, jeden z wolontariuszy.
REKLAMA

– W listopadzie 2012 roku
mieliśmy 2-dniowe szkolenie
w Tarnowie. Później napisaliśmy grant i uzyskaliśmy pieniądze.
Do rozdania było 200 grantów. Na konkurs napłynęły

223 wnioski. Przed świętami
Bożego Narodzenia ogłoszono
wyniki konkursu. Żychliński
projekt zyskał akceptację.
– W ramach uzyskanego grantu mamy w ciągu 1,5
roku przeszkolić kilkaset osób
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Pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych zaczęli ścinanie poboczy na drodze ze Skrzeszew do Czarnowa.
Pracy nie skończyli, zostawiając rozpapraną robotę. Gałęziami z rosnących wierzb też nie ma kto się zająć.

Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Gostyninie Włodzimierz Rejniewicz twierdzi
jednak, że roboty w Czarnowie
nie zostały jeszcze skończone.
– Mróz nam przerwał prace – tłumaczy. – Zostały „drewki”, czyli zwałki ziemi wzdłuż
rowu, które zbierzemy wiosną.
Ewentualne ubytki pobocza zostaną uzupełnione. Dalszy odcinek poboczy zrobimy, jak będzie
cieplej.

z gmin Żychlin, Bedlno, Oporów – dodaje pan Damian.
– Zajęcia będziemy prowadzić
w placówkach oświatowych:
szkołach, bibliotekach, remizach OSP itp., płacąc oczywiście za wynajem sal.
Szkolenie dla mieszkańców
w wieku 50 plus, którzy chcą
nauczyć się posługiwania komputerem i internetem, będzie
oczywiście za darmo.
Zajęcia będą odbywać się
popołudniami, w weekendy,
w zależności od czasu, jakim
będą dysponować uczestnicy
projektu. Organizatorzy przewidują, że nauka będzie w grupach 3-6-osobowych.

Jednak zerwane pobocza to
jeden problem. Drugi to potężne wierzby rosnące wzdłuż drogi, których gałęzie daleko sięgają nad drogę.
– Tędy jeździ autobus dowożący dzieci do szkoły – dodaje
pan Jerzy. – Jak mija się z drugim autem, musi zjechać z wąskiej drogi, a gałęzie szorują po
karoserii samochodu. Aż żal patrzeć, jak niszczą gminne autobusy. Coś trzeba z tym zrobić.

W ramach uzyskanego
grantu mamy w ciągu
1,5 roku przeszkolić
kilkaset osób
z gmin Żychlin,
Bedlno, Oporów.
Ministerialny program ma na
celu wyrównywanie różnic międzypokoleniowych w umiejętności korzystania z komputera
i internetu. Dlaczego „latarni-

Zapytaliśmy więc kierownika,
czy przy okazji poprawy poboczy
wiosną podlegli mu pracownicy
przytną też gałęzie. – Zarząd nie
ma pieniędzy, mamy tylko 4 pracowników, a 314 km dróg powiatowych do utrzymania. – Wiem,
że mieszkańcy tej miejscowości
są bardzo aktywni, wiele prac
wykonują społecznie, więc niech
sami obetną wystające gałęzie, ja
wyrażę zgodę, by takie prace wykonano – mówi Rejniewicz. dag

cy”? – Przyjęliśmy metaforę latarni morskich i opiekujących
się nimi latarników – mówi wolontariusz ZHP. – Latarnia morska wskazuje drogę tym, którzy
potrafią odczytywać wysyłane
przez nią sygnały. Tak jak każdy
żeglarz powinien korzystać z jej
sygnałów, tak każdy Polak powinien potrafić korzystać z internetu i komputera.
Osoby zainteresowane darmowym kursem komputerowo-internetowym mogą się zgłaszać do siedziby hufca ZHP
w Żychlinie przy ulicy Marchlewskiego 3. Można też kontaktować się z Damianem Kowalskim 504-968-287. 
dag
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Żychlin | Uczniowie Zespołu Szkół poznają swoich rówieśników z 5 krajów

Ciekawe odkrycia na sportowych drogach
Zespół Szkół w Żychlinie rozpoczął na jesieni realizację kolejnego programu
Comenius, w którym uczestniczy 20 uczniów z klas licealnych. Program potrwa
do końca lipca 2014 roku. Partnerami żychlinian jest młodzież szkolna z Turcji,
Belgii, Hiszpanii, Rumunii i Irlandii. W styczniu grupa 5 uczniów
i 2 nauczycieli wróciła z wizyty w Belgii. W kwietniu jadą do Turcji.

zychlin@lowiczanin.info

Na realizację projektu ZS wygrał grant w wysokości 20 tys.
euro. – Teraz realizujemy projekt
„Sportowe drogi do aktywniejszego, zdrowego europejskiego obywatela”, który w ocenie
komisji oceniającej w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji,
uzyskał 99,7 pkt. na 100 możliwych – podkreśla z dumą koordynująca projekt Iwona Kciuk,
nauczycielka języka angielskiego. – Nasz projekt jest też projektem badawczym. Uczniowie
ze wszystkich krajów muszą
zrobić badania, które na koniec
projektu zostaną podsumowane.
Przed pierwszym wyjazdem
do Belgii, uczestnicy: Weronika Obrębska, Michał Ciszewski, Luiza Tarka, Sebastian Pietrzak i Damian Tybińkowski

przez trzy tygodnie zapisywali,
ile energii zużywają w drodze
do szkoły, na zajęciach z wychowania fizycznego, na dodatkowych ćwiczeniach itp. Ilość
zużytej energii przeliczali na
podstawie tabel zużycia kalorii
przy przejściu określonych odcinków i wykonywaniu ćwiczeń
w określonym czasie. W Belgii
każda z ekip przedstawiała swoje wyniki.
– Okazało się, że w Polsce
stosunkowo najmniej się ruszamy, mniej uprawiamy sportów, ale jesteśmy zdecydowanie najszczuplejsi – mówi Iwona
Kciuk. – Przed wyjazdem do
Turcji kolejne grupa młodzieży
ma zapisywać, ile zużywa kalorii, wykonując różne ćwiczenia po 10 minut, i po jakie produkty żywnościowe sięga, aby
uzupełnić braki energii. Później
wszystko zostanie przeliczone
na kalorie. To da obraz, jak odżywia się młodzież w różnych
krajach.

Bedlno | Programu Comenius

Gimnazjaliści chcą
współpracować
z kolegami z Europy
Nauczyciele z Gimnazjum
w Bedlnie piszą dwa projekty mające umożliwić uczniom udział
w programie Comenius, polegającym na wspólnej ze szkołami
w innych krajach realizacji przygotowanego programu tematycznego, z czym jest związana
wymiana młodzieży. Wnioski
w języku polskim i angielskim
mają być złożone do 20 lutego.
– Wysłałam ok. 200 maili do
partnerów z różnych krajów z naszymi propozycjami dotyczącymi realizacji programu – mówi
Karolina Myszkowska, nauczyciel języka angielskiego w gimnazjum. – Odpowiedziały tylko dwa kraje, które wspólnie
REKLAMA

z nami chcą realizować program
Comenius. Dzieci 11 lutego zaczęły ferie, ale przed nami, nauczycielami, ogromna praca, aby
dopracować napisane programy i w formie wniosku złożyć
je w Fundacji Rozwoju Systemu
Edukacji, w ramach programu
„Uczenie się przez całe życie”.
Gimnazjum chce realizować
dwa projekty. Jeden dotyczy rękodzieła. W tym projekcie chęć
udziału zadeklarowały szkoły
z Turcji (koordynator programu),
Litwy, Łotwy i Estonii.
Drugi projekt dotyczy zagadnień ekologicznych – ochrony
zagrożonych gatunków zwierząt.
Gimnazjaliści z Bedlna chcą się

Najbardziej w Belgii
zaskoczył nas rygor,
jaki jest w szkołach.
W szkole nie wolno mieć
włączonych telefonów
komórkowych.
U nas baseball, w Belgii
kolarstwo torowe
Program zakłada, że podczas pobytu w każdym z państw
młodzież poznaje różne dyscypliny sportu. Gdy w listopadzie
2012 roku ZS w Żychlinie gościł
młodzież z 5 krajów, prawdziwą furorę zrobił pokaz baseballu
w Centrum Baseballu Małej Ligi
w Kutnie.
Podczas wymiany w Belgii,
16-20 stycznia, młodzież mieszkała u belgijskich rodzin. Mło-

zająć zagrożonymi gatunkami
w pradolinie Bzury, która w gminie Bedlno jest pod ochroną programu Natura 2000. W tym projekcie koordynatorem chce być
Hiszpania. Pozostali partnerzy
to szkoły z Turcji, Estonii i Rumunii. – Jesteśmy optymistami
i liczymy, że przynajmniej jeden
z wniosków uzyska akceptację
komisji działającej przy fundacji – dodaje Ewa Kowalska, dyrektor Gimnazjum w Bedlnie.
– Udział w programie to korzyści
zarówno dla szkoły, która może
zakupić pomoce naukowe, jak
i dla dzieci, które będą uczestniczyć w wymianach młodzieży. Apetyty są tym większe, że
w 2011 roku szkoła zakończyła
jeden program Comenius. Wtedy był realizowany projekt pt.
Moduły komputerowe w edukacji ekologicznej. Obok uczniów
Gimnazjum w Bedlnie uczestniczyli w nim uczniowie z Turcji,
Włoch i Portugalii. 
dag

Zespół Szkół w Żychlinie

Dorota
Grąbczewska

Grupa młodzieży i nauczycieli z Zespołu Szkół w Żychlinie, która pojechała do Belgii w ramach projektu
Comenius, na tle zamku w Gandawie. Na zdjęciu Weronika Obrębska, Michał Ciszewski, Luiza Tarka, Sebastian
Pietrzak i Damian Tybińkowski oraz Elżbieta Dobińska wraz z dwójką uczestników z innych krajów.

dzi poznawali tajniki łyżwiarstwa
i kolarstwa torowego, w którym,
jak się okazało, rowery nie mają
hamulców. Nie obyło się bez wywrotek. Taką zaliczył na przykład
Damian Tybińkowski.
Szkolny rygor większy
niż u nas
– Najbardziej w Belgii zaskoczył nas rygor, jaki jest

w szkołach – opowiada Weronika Obrębska. – W szkole nie
wolno mieć włączonych telefonów komórkowych, na szkolnym korytarzu nie ma takiego jazgotu jak u nas. Wszyscy
uczniowie musieli mieć ubrania w kolorze zielonym – taki
kolor miała szkoła. Za złamanie reguł są kary, tzw. kozy. Zainspirowana tym Iwona Kciuk

Bedlno | Drugi próbny egzamin gimnazjalny

Druga próba sił
Przed feriami, 5-7 lutego,
gimnazjaliści z Gimnazjum
im. Jana Pawła II
w Bedlnie pisali drugi
w tym roku szkolnym
próbny egzamin
gimnazjalny. Tym razem
był to egzamin wewnętrzny.
– Pierwszy próbny egzamin
uczniowie pisali 13, 14 i 15 listopada, arkusze były z Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej – wyjaśnia Ewa Kowalska, dyrektor Gimnazjum w Bedlnie. – Po
pierwszym egzaminie okazało
się, że uczniowie mieli kłopoty
z czytaniem ze zrozumieniem
i odczytywaniem danych z tabel.
Nad poprawą w tym zakresie

pracowali nauczyciele z uczniami. Teraz chcieliśmy sprawdzić,
jakie są efekty. Poza tym zależało nam, aby uczniowie oswoili się z atmosferą egzaminu, by
podczas najważniejszej próby
zmniejszyć im stres.
W trakcie ferii nauczyciele
sprawdzają prace. Będą mieć
dwa miesiące na ewentualne
uzupełnienie braków w wiedzy.
Prawdziwy egzamin państwowy przed gimnazjalistami już od
23 kwietnia. Przystąpi do niego
92 uczniów z czterech III klas
gimnazjalnych. Zaczynają we
wtorek 23 kwietnia, od części
humanistycznej, dzień później
będą pisać część matematyczno-przyrodniczą, a 25 kwietnia test
z języka obcego.

wprowadza większy rygor na
lekcjach angielskiego: nie ma
grupowego odpowiadania na
pytania.
Każdy, kto chce zabrać głos,
musi podnieść palec do góry
– tak, jak to było w naszych
szkołach kilkadziesiąt lat temu.
Są też słodkie kary – osoba,
która nie stosuje reguł, przynosi cukierki. 

Bedlno

Festiwal piosenki
odwołany
Zaplanowany na czwartek
31 stycznia II Festiwal
Piosenki Ireny Jarockiej,
który miał się odbyć w sali
Gminnego Ośrodka Kultury
w Bedlnie, został odwołany.
– Grypa znów zaatakowała
i nauczyciele ze szkół
podstawowych poprosili,
aby konkurs przełożyć na
inny termin – informuje
Jolanta Rosół, dyrektor
GOK w Bedlnie.
– Ustaliliśmy, że festiwal
odbędzie się 28 lutego, po
tym jak dzieci wrócą z ferii
zimowych.
W festiwalu piosenki
Ireny Jarockiej wezmą
udział dzieci ze szkół
podstawowych z terenu
gminy i z gimnazjum. dag
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Łowicz | W Światowym Dniu Chorego byliśmy w szpitalu

Rodzina jest wielkim wsparciem
PIOtr
wolski
piotr.wolski@lowiczanin.info

Tegoroczny
poniedziałek
był szczególny dla nas wszystkich, bo dotarła do nas wówczas
smutna wiadomość o abdykacji
papieża Benedykta XVI. To nie
była tylko nieoczekiwana wieść,
ale i przypomnienie o tym, czym
jest cierpienie człowieka.
Pacjenci łowickiego szpitala,
z którymi rozmawialiśmy, często są hospitalizowani i przeważnie cierpią na choroby przewlekłe. Wszyscy podkreślali, że
w czasie choroby wspiera ich rodzina, ale najwięcej zawdzięczają lekarzom, którzy wielokrotnie
ratowali im życie.
Pani Zofia: synowie
to mój skarb
Pani Zofia z Łowicza ma
69 lat i przeżyła 4 zawały mięśnia sercowego. Ponadto choruje
na miażdżycę, cukrzycę i przewlekłe zapalenie oskrzeli. Mimo
tego jest osobą sprawną i pełną
energii.
Pierwszy z zawałów miał
miejsce 13 lat temu, kiedy pracowała jeszcze jako przedszkolanka w Łyszkowicach. W roku
2002 przeszła na emeryturę.
Do kolejnych zawałów doszło
w 2010, 2011 i w październiku
2012 r., kiedy do szpitala trafiła w stanie krytycznym. Wówczas lekarze podjęli decyzję
o badaniu koronarograficznym,
w następstwie którego w szpita-

lu w Kutnie udrożniono jej tętnice. Do tego czasu była leczona wyłącznie farmakologicznie.
– Nie chciałam operacji, a na zabieg namówił mnie syn, którego z kolei poprosił o to lekarz,
i było warto – mówi pacjentka.
Przez kolejne 3 miesiące po
wyjściu ze szpitala pani Zofia
czuła się bardzo dobrze. 2 lutego
ponownie tu trafiła – tym razem
na zapalenie płuc. – Przeziębienie powoduje migotanie przedsionków, które zaburza rytm pracy serca – opowiada nam pani
Zofia, która wkrótce o własnych
siłach zamierza opuścić mury
szpitala.
Mimo wielu chorób i coraz
częstszych hospitalizacji 69-letnia kobieta jest osobą bardzo
pogodną i pozytywnie nastawioną do życia. W rozmowie
z nami stwierdziła, że nigdy się
nie załamała i nie wątpiła w to,
że wróci do zdrowia. Pacjentka wzruszyła się, kiedy zapytaliśmy ją o wsparcie rodziny
w czasie choroby. – Mam
5 synów, zdarza się, że niektórzy przychodzą do mnie 2 razy
dziennie, kiedy leże w szpitalu
w Łowiczu, to mój skarb – mówiła.

Jestem wdzięczny
łowickim lekarzom,
bo pewnego razu
uratowali mi życie.

Światowy Dzień Chorego
został ustanowiony przez
papieża Jana Pawła II
11 maja 1992 r.
– w 75. rocznicę objawień
fatimskich i w 11. rocznicę
zamachu na jego życie na
placu św. Piotra w Rzymie.
Dzień Chorego wyznaczono

REKLAMA

na 11 lutego, gdyż tego
dnia w 1984 r. ogłoszono
pierwszy w dziejach
Kościoła list apostolski
Jana Pawła II „Salvifici
doloris”, poświęcony
wartości ludzkiego
cierpienia.

Pan Piotr: dobrze, jak
ktoś jest w domu
Kolejny z pacjentów, z którym rozmawialiśmy, to rencista
– pan Piotr. 55-letni mieszkaniec Łowicza od 22 lat cierpi na astmę oskrzelową, która prowadzi do nawracających
napadów duszności i kaszlu.
Pierwszy raz do szpitala trafił około 10 lat temu. Po 5 latach ponownie został poddany
hospitalizacji, a w ciągu ostatniego 1,5 roku czterokrotnie
zabierało go pogotowie. Przechodził hospitalizację w specjalistycznych szpitalach w Łodzi i Tuszynie, w których leczy
się choroby płuc. Pobyt w tych
szpitalach nie przyczynił się do
poprawy jego stanu zdrowia.
W wyniku choroby pan Piotr
często musi się inhalować i systematycznie brać lekarstwa.
Podręczny inhalator musi mieć
zawsze przy sobie. Zawsze ma
ich kilka, w każdej bluzie i kurtce, ponieważ w porę musi zatrzymać atak duszności. – Kiedy jestem w domu, inhaluję się
minimum 2 razy dziennie: rano
i wieczorem, w szpitalu jestem
na stałe podłączony do aparatury, która podaje mi także tlen –
mówi.
Łowiczanin twierdzi, że nie
miał problemów z płucami
przed pierwszym atakiem astmy w 1991 r. Podejrzewa, że do
ujawnienia choroby mógł przyczynić się pobyt w Niemieckiej
Republice
Demokratycznej.
W latach 80. jako technik elektryk, bo taki ma zawód, pracował tam w zakładzie, gdzie
wszechobecna była gorąca para.
W chorobie pana Piotra
wspiera żona i dwóch synów.
– Podnoszą mnie na duchu, odwiedzają, dobrze, jak ktoś jest
w domu, bo kiedy mam silny atak, to trzeba wezwać pogotowie. Jestem wdzięczny łowickim lekarzom, bo pewnego
razu uratowali mi życie. To był
bardzo silny atak, mogłem nie
przeżyć – mówi.

Piotr Wolski

W poniedziałek 11 lutego obchodziliśmy Światowy Dzień
Chorego, dzień zwrócenia szczególnej uwagi na tych, którzy
w swoim życiu doświadczają bólu i cierpienia. Jest ich wielu.
Z kilkoma z nich rozmawialiśmy w łowickim szpitalu.

Panią Zofię z Łowicza odwiedza liczna rodzina oraz znajomi. Wczoraj z wizytą przyszła do niej także koleżanka.

Pan Mieczysław:
mam nadzieję
Inny pacjent łowickiego oddziału chorób wewnętrznych –
pan Mieczysław – 17 lat temu
przeszedł zawał i otrzymał rentę.
– Miałem wówczas 53 lata, byłem jeszcze w sile wieku, chciałem pracować, ale zawał był
ciężki – opowiada. 70-letni mężczyzna poddał się niedawno operacji przepukliny, ale nie dlatego
przebywa w szpitalu. Zachorował
na infekcję dróg oddechowych,
która objawia się bardzo silnym
kaszlem. Lekarz pierwszego kontaktu źle dobrał mu antybiotyki,
które zaszkodziły jego osłabionemu sercu i osłabiły go. Na kolejnej wizycie w przychodni dostał
skierowanie do szpitala. Infekcja
trwa ponad tydzień i nie słabnie,
ale on chciałby jak najszybciej
wyjść ze szpitala. – Może dziś
lub jutro ustąpi ten kaszel, mam
taką nadzieję – mówił.
Pani Marianna: dobrze
być samodzielnym
Także 77-letnia pani Marianna Szmigielskiej z Łowicza cie-

Jestem szczęśliwa,
że po kolejnym zawale
wracam jeszcze silna
do domu.
szy się, bo przed chwilą otrzymała zapewnienie od lekarza,
że wkrótce zostanie wypisana
do domu. W ostatnich latach
przeszła 2 zawały serca oraz
2 cykle rehabilitacji po złamaniach. Drugi zawał miał miejsce
w zeszłym tygodniu. Pacjentka
przeszła po nim operację udrożnienia tętnic w szpitalu w Kutnie i powróciła na hospitalizację
do szpitala w Łowiczu.
Najwięcej cierpienia pani
Mariannie
sprawiły
złamania, do których doszło
w 2011 i 2012 roku. 2 lata temu
wieszała ona firanki, poślizgnęła się i spadła z drabiny, w wyniku czego złamała 2 kręgi. Po
tym zdarzeniu przeszła żmudną

rehabilitację na oddziale fizykoterapii i rehabilitacji w Stanisławowie. Kiedy powróciła
do rodzinnego domu i do pełni zdrowia, po kilku miesiącach
zawadziła o dywan, w wyniku czego przewróciła się i złamała nogę. Po zrośnięciu kości ponownie została poddana
rehabilitacji w Stanisławowie
i ponownie powróciła do pełni
zdrowia. Pani Szmigielska chodzi samodzielnie, ale przeważnie pomaga sobie balkonikiem
rehabilitacyjnym, dzięki któremu, jak mówi – nie forsuje się.
77-letnia kobieta mieszka
z synem i synową oraz 3 wnukami. Powiedziała nam, że
najbardziej ją cieszy, że jest
jeszcze samodzielna. Nie potrzebuje pomocy, kiedy idzie do
łazienki czy chodzi po domu.
– Starość jest fajniejsza, jak jest
się długo samodzielnym, dlatego jestem szczęśliwa, że po
kolejnym zawale wracam jeszcze silna do domu – mówi. Bo
szpital jest miejscem, w którym
nam pomogą, ale to jednak nie
to samo co dom. 
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Żychlin | Spotkanie z historią w rocznicę powstania styczniowego

Żychlin był na krótko w polskich rękach
Wydarzenia poprzedzające początek powstania styczniowego w Żychlinie są jakby przeniesione ze scenariusza filmu sensacyjnego:
w przeddzień powstania, o północy, na stacji kolejowej pojawia się kilka tajemniczych postaci. To przedstawiciele Tymczasowego Rządu
Narodowego przybyli z Kutna. Zatrzymują się w żychlińskiej oberży. Przyjechali, aby skontaktować się z miejscowymi spiskowcami...
Taki obraz naszkicował słuchaczom obecnym 29 stycznia na spotkaniu w żychlińskiej
bibliotece publicznej, poświęconym w całości powstaniu
styczniowemu, Piotr Stasiak,
pracownik naukowy Muzeum
w Oporowie.
Przedstawił on uczestniczącym w spotkaniu bogaty materiał historyczny dokumentujący przebieg powstania na ziemi
kutnowskiej. Zachowało się
wiele dokumentów, zdjęć, urzędowych raportów dokumentujących powstańcze potyczki,
organizację powstańczych oddziałów, relacje świadków tych
wydarzeń, działania przedstawicieli tymczasowych władz
polskich, a także reakcję zaborcy na powstanie. Słuchacze
mogli z przedstawionych przez
dra Piotra Stasiaka materiałów
poznać ludzi, mieszkańców
Żychlina i okolic, którzy byli
zaangażowani w powstanie.
Do pierwszej zbrojnej potyczki dochodzi w Żychlinie już 22 stycznia. Jej celem
jest zdobycie miasta, którego pilnował stuosobowy oddział rosyjski, stacjonujący
w nieistniejącej już części budynków, na terenie, na którym
obecnie mieści się Przedszkole nr 1. Oddział polski, złożony według źródeł rosyjskich
z 500 pieszych i 150 konnych
powstańców, po wymianie
ognia wyparł z miasta Rosjan,
którzy wycofali się w kierunku Oporowa. Przez kilkanaście godzin miasto znalazło
się w rękach Narodowego Rządu Tymczasowego. Powstańcy to byli głównie robotnicy
z okolicznych cukrowi i folwarków oraz grupa młodzieży warszawskiej, która schroniła się w Puszczy Kampinoskiej
przed branką, a następnie przemieściła się w okolice Żychlina.
Według źródeł atakiem na
Żychlin miał dowodzić Kazimierz Mielęcki. Inne źródła
wymieniają także jako organizatora ataku dyrektora Cukrowni Dobrzelin Laurysewicza.
Wymieniane są również nazwiska dwóch członków kierownictwa Cukrowni Walentynów: Ignacego Kurowskiego
i Jana Zawadzkiego. Jak podkreślił pan Piotr Stasiak, była to jedyna zbrojna akcja powstańcza
w województwie mazowieckim
w nocy z 22 na 23 stycznia zakończona sukcesem.
23 stycznia Rosjanie wzmocnili swoje siły i wyparli powstańców z miasta. Ci schronili
się w lasach w okolicach Gąbina i Gostynina. Jeszcze tego samego dnia oddział powstańczy

Na cmentarzu
parafialnym
w Żychlinie pochowani
są powstańcy
styczniowi.

z Żychlina stoczył potyczkę na
stacji kolejowej Pniewo.
Zdobycie miasta to nie jedyny zbrojny incydent w Żychlinie i okolicach. W Śleszynie dochodzi do walki latem
1863 roku, w wyniku której
ginie dwóch oficerów wiozących powstańczą kasę. Byli to
Władysław Orłowski i Tadeusz
Góra, którzy w lesie pomiędzy
Żychlinem a Śleszynem zostali napadnięci przez kozaków
i zabici. Ich groby znajdują się
na miejscowym cmentarzu.
Do kolejnej potyczki dochodzi
w okolicach zamku oporowskiego.
Innym udokumentowanym
wydarzeniem jest stoczona
22 lipca 1863 roku potyczka
pomiędzy Żychlinem a Dobrzelinem. Przesuwający się
przez Skrzeszewy do Oporowa oddział pod dowództwem
płk. Edmunda Callier’a połączył siły z przebywającą tam
jazdą płk. E. Syrewicza. Od
strony Żychlina ze wsi Budzyń
ruszył na powstańców oddział
rosyjskich wojsk. Pierwszy
atak kozaków został odparty
siłami wysłanego do natarcia
podjazdu i konnicy. Nadciągnęła jednak piechota rosyjska i do akcji wkroczyła artyleria, która „sypnęła” kartaczami
i powstańcy rozpoczęli odwrót.
Na szczęście bez strat w swych
szeregach – opowiadał o tych
wydarzeniach Piotr Stasiak.
Ostatnie akordy powstańczego zrywu w Żychlinie to dramatyczne wydarzenia z jesieni
1863 roku, kiedy to na ul. Narutowicza czterech powstańców ścigało dwóch kozaków.
Jednemu z kozaków spadła
czapka, którą drugi w pełnym
galopie podniósł bagnetem.
Uciekający skręcili najpierw
w ul. Zdrojową, a następnie
poprzez Rynek z powrotem
wjechali w ul. Narutowicza i tu
doszło do starcia. Jeden z kozaków zginął, a powstaniec został
ciężko ranny. Zabitego kozaka
ukryto pod mostem, a rannego
powstańca umieszczono w cukrowni. Zwłoki kozaka odkryto
dopiero po kilku dniach.
Rosyjskie represje
Władze carskie z całą bezwzględnością tłumiły powstanie i od pierwszych dni represjonowały tak powstańców, jak
i ludność cywilną. Już 28 stycznia 1863 r. zapadły surowe wyroki na osoby uznane za winne
lub przynajmniej zamieszane
w wydarzenia z 22 i 23 stycznia. Walentego Pruskiego skazano na 12 lat ciężkich robót,
a Jana Dąbrowskiego na 6 lat
katorgi w hutach. Kilkunastu
powstańców z Żychlina i okolic
zostało wcielonych do rot aresztanckich na okres 3 – 5 lat. Byli
wśród nich: Jakub Stawowski,
Leon Godziński, Jan Kalinowski, Jan Rzędzikowski, Jan Banachowicz.
W gminie Żychlin na 48 osób
skazanych – 20 osób zesłanych
zostało na Sybir, z czego 8 osób
było mieszkańcami Dobrzelina

– w większości byli to pracownicy cukrowni.
Na karę śmierci skazano m.in.
burmistrza Żychlina Stanisława Tańskiego, za to, że nie powiadomił władz o zjawieniu się
w mieście powstańców, a także Ludwika Stankiewicza, właściciela zajazdu w Żychlinie,
w którym zatrzymali się dowódcy oddziału. Na karę śmierci skazano również Józefa
Tomaszewskiego, robotnika cukrowni z Sannik, i Bonawenturę
Majewskiego, zarządcę majątku w Śleszynie. Wyrok na burmistrza Tańskiego jednak zmieniono, sprawował on potem swą
funkcję do 1866 r.
Na cmentarzu parafialnym
w Żychlinie pochowani są powstańcy styczniowi: Jakub Nowakowski, Stanisław Lewandowski ze Śleszyna, Władysław
Orłowski, Tadeusz Góra, Józef
Fijałkowski.
Na liście zesłanych znajdujemy nazwiska Jakuba Nowakowskiego, Ostrowskiego i Stanisława Lewandowskiego. Znamy
los tylko jednego z nich, Jakuba
Nowakowskiego, który po 25 latach zesłania powrócił do domu.
REKLAMA

Powstańcy to byli
głównie robotnicy
z okolicznych cukrowi
i folwarków oraz
grupa młodzieży
warszawskiej.
Jakie były losy innych powstańców, nie wiadomo.
W miejscu, gdzie dziś w mieście stoi budynek OSP, Rosjanie
wykonali egzekucję przez powieszenie na dwóch wziętych
do niewoli powstańcach. Ciała
straconych zostały wywiezione
i nieznane jest miejsce ich pochówku.
Jak wynika z materiałów
przedstawionych przez Piotra
Stasiaka, w roku 1865 została
sporządzona przez wójta gminy Żychlin lista mieszkańców
gminy, którzy brali udział w powstaniu. Byli to: Jan Zawadzki,
Paweł Szenk, Szymon Niewiadomy, Adam Przybysiak, To-

masz Paterski, Mikołaj Klepczarek, Franciszek Woźniak,
Walenty Pawłowski – wszyscy
z Dobrzelina, Szymon Rokicki, Wojciech Paskuda z Gajów,
Jan Łękawski ze Śleszyna, Izydor Urbański, Konstanty Olejniczak z Żabikowa, Józef Żychliński z Orątek, Ignacy Krukowski,
Jan Dąbrowski, Antoni Jankowski, Jan Przybylski, Jan Tolsch
z Budzynia.
Ważne dla nas
Powstanie straciło swą dynamikę jesienią 1863 roku. Wyraźne ożywienie nastąpiło dopiero wiosną roku następnego, ale
w tym czasie Rosjanie wzmocnili większość swoich garnizonów i coraz lepiej udawało im
się ograniczać swobodę działania powstańców. Powstanie
upadło. Jednak ten powstańczy
zryw, mimo porażki w zbrojnej
walce z zaborcą i mimo późniejszych represji i zaostrzenia rusyfikacji, spowodował podtrzymanie niepodległościowych dążeń
Polaków, które zaowocowało
odzyskaniem
niepodległości
w 1918 roku. I nie można chyba
nie postawić sobie pytania: czy

bez powstania styczniowego bylibyśmy dziś suwerennym państwem w takim kształcie, w jakim jesteśmy?
W spotkaniu „Patriotyzm
jutra” uczestniczyli głównie
uczniowie klas maturalnych Liceum Ogólnokształcącego im.
A. Mickiewicza w Żychlinie.
– Organizujemy w tym roku
kulturalno-oświatowym
cały
cykl spotkań z historią, które
kierujemy do określonych odbiorców. W listopadzie odbyło
się spotkanie poświęcone dwudziestoleciu międzywojennemu,
czasom po odzyskaniu niepodległości, na które zaprosiliśmy
młodzież gimnazjalną. W najbliższym czasie, w marcu, zaplanowana jest kolejna lekcja historii, której tematem raz jeszcze
będzie powstanie styczniowe, na
którą zaprosić chcemy młodzież
drugiej w naszym mieście szkoły średniej. Organizowane przez
nas spotkania z historią są jednak otwarte i zapraszamy na nie
wszystkich mieszkańców gminy
zainteresowanych historią – powiedziała nam Ewa Andrzejewska, dyrektorka MGBP w Żychlinie. 
zk
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Łowicz | Ratusz rozdzielił pieniądze dla klubów i stowarzyszeń

Kto dostanie większy, a kto
mniejszy zastrzyk finansowy
140.000 zł Urząd Miejski w Łowiczu przeznaczył na dotację dla Miejskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego Pelikan,
a 90.000 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Księżak. Kwoty te są takie same jak przed rokiem, podobnie jak na inne
dyscypliny sportu. W sumie miasto wyłoży na sport dzieci i młodzieży 374.040 zł, co wynika z konkursu rozstrzygniętego
w ratuszu 1 lutego. Dotacje dla stowarzyszeń, które w swoim statucie mają zadania z zakresu ochrony zdrowia, działania na rzecz
niepełnosprawnych i przeciwdziałania patologiom, które objęte były odrębnym konkursem, wyniosą w sumie 165.700 zł.
ży (rok temu było to 20.000 zł).
Z tej puli KS Księżak otrzyma
20.000 zł na koszykarską szkółkę dla dzieci w wieku 7-10 lat,
Uczniowski Klub Korabka na zajęcia z piłki siatkowej 12.000 zł,
UMKS na tenis stołowy 20.000
zł, UKS Korabka oraz Uczniowski Klub Sportowy Jedynka – po
20.000 zł na organizację zajęć
pozalekcyjnych w lekkiej atletyce. Łowicki Klub Karate Kyokushin Fighter – 5.540 zł, Łowicki Klub Taekwondo – 6.500 zł,
a Łowickie Stowarzyszenie Aikido Aiki Okami – 5.000 zł.
Przewodnicy będą
oprowadzać w niedziele
Całkiem nowym zadaniem
w tym konkursie są dyżury licencjonowanych
przewodników PTTK w drewnianej chatce, ustawionej na czas sezonu
turystycznego na Starym Rynku. Będą one odbywać się w nie-

Miasto płaci orkiestrze za każdy koncert
– Miejsko-Strażacka Orkiestra
Dęta działa i bardzo chcemy
ją wspomagać – deklaruje
burmistrz Łowicza
Krzysztof Kaliński.
– W budżecie miejskim mamy
zabezpieczone około 50 tys.
zł dla orkiestry na ten rok.
Za jeden koncert orkiestra
otrzymuje 2.600 zł – wyjaśnia
burmistrz.
Drugi już rok miasto
zdecydowało się płacić

REKLAMA

orkiestrze za koncerty,
a nie wspomagać ją poprzez
dotacje. To forma prostsza
i bardziej przejrzysta. Miasto
ogłosiło konkurs na obsługę
uroczystości, jakie organizuje,
a orkiestra złożyła ofertę, która
została zaakceptowana. Na
mocy zawartej umowy opłata
netto za koncert wynosi
2.600 zł (3.100 zł brutto).
Średnio w miesiącu orkiestra
będzie grać 2 koncerty. mwk

Marcin A. Kucharski

Nie tylko piłka nożna
W konkursie na sport nie
wpłynęła oferta w dziedzinie
karate tsunami, a takie zadanie
przewidywał konkurs, więc rozdzielono o kilka tysięcy złotych
mniej, niż zakładano.
Najwięcej dostanie wspominany MUKS Pelikan na szkolenie 8 drużyn w piłce nożnej
– 140.000 zł. UMKS Księżak
otrzyma 90.000 zł na 6 drużyn koszykarskich dzieci i młodzieży. Pozostałe kluby sportowe będą realizować swoje
działania statutowe, łącząc je z
profilaktyką przeciwuzależniową
i przeciwdziałaniem patologiom
społecznym – ponieważ pieniądze na te dotacje pochodzić będą
z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym i Narkomanii. Międzyszkolny Klub Sportowy Zryw
otrzyma 35. 000 zł na organizację
zajęć judo dla dzieci i młodzie-

Spacery po łowickich nekropoliach od kilku lat cieszą się dużym zainteresowaniem. Od czerwca do września
tego roku łowiczania i turyści induwidualnie będą mieli możliwość zwiedzania miasta z przewodnikiem PTTK.

dziele od początku czerwca do
końca sierpnia. Jeśli tylko będą
chętni, to o godz. 10.00, 12.00
i 14.00 oprowadzać będą indywidualnych turystów po Łowiczu.
Miasto przeznaczyło na ten cel
2.000 zł. 9.000 zł to z kolei dotacja dla Stowarzyszenia Twórców
Ludowych na warsztaty ludowe
w miniskansenie przy łowickim
muzeum. Podobnie jak w latach
poprzednich będą się one odbywały we wszystkie soboty i niedziele czerwca, lipca i sierpnia.
Nie dla orkiestry
symfonicznej
Do Urzędu Miejskiego wpłynęła też oferta Towarzystwa Upo-

wszechniania Wiedzy Wektor na
wsparcie inauguracji działalności Łowickiej Orkiestry Symfonicznej Sonus. Opiewała ona na
9.979 zł, ale została odrzucona,
ponieważ w otwartym konkursie ofert nie było takiego zadania.
Ponadto Urząd Miejski zwrócił uwagę na niezgodność oferty
z celami statutowymi „Wektora”.
Jak ustaliliśmy, orkiestra, starając się o dotację ze środków publicznych, powinna być formalnie ukonstytuowana albo jako
samodzielny zespół, albo cele
statutowe Towarzystwa Upowszechniania Wiedzy powinny
być pod jej kątem rozszerzone.
Gdyby ten warunek był spełnio-

ny, starania o dotację powinny
być rozpoczęte w ubiegłym roku,
w terminie składnia wniosków do
budżetu – czyli do 30 września
2012 roku. Takiego wniosku wtedy jednak nie było.
Warto dodać, że w tym roku
nie było konkursu na dotację dla
Miejsko-Strażackiej Orkiestry
Dętej (patrz ramka).
Dotacje na świetlice
dla dzieci i dla seniorów
z Uniwersytetu III Wieku
Lista dotacji przyznanych
w drugim konkursie liczy 16 pozycji, a największe kwoty przyznanych dotacji na ochronę zdrowia i zapobiegania patologiom

społecznym wynoszą 20 tys. zł.
Tyle otrzymają na prowadzenie
świetlic środowiskowych: parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Stowarzyszenie Centrum
Wolontariatu Nadzieja oraz Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
Diecezji Łowickiej. Drugi już rok
o dotację nie występowała parafia
katedralna.
20 tys. zł ma też wynieść dotacja miasta na działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
10 tys. zł to wsparcie dla Stowarzyszenia Diabetyków oraz Łowickiego Klubu Amazonek. Po
6 tys. zł na rehabilitację osób niepełnosprawnych otrzymają Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw
Obywatelskich Ziemi Łowickiej
i Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Edukacyjne Karino (oba występowały o dotacje po 20 tys. zł).
„Nadzieja” poza dotacją na
świetlicę otrzyma też 5.000 zł
na pomoc dla osób z problemem
alkoholowym i ich rodzinom,
13.000 zł na pomoc rodzinom
dotkniętym przemocą i 5.000 zł
na pomoc dla dzieci i młodzieży
w ramach „Pomarańczowej linii”. Łowickie Stowarzyszenie
Abstynenckie Pasiaczek otrzyma też kilka dotacji: 2.800 na organizację abstynenckiego forum,
3.300 na Biegi Trzeźwości,
1.800 zł na rozgrywki piłkarskie
o puchar burmistrza, 2.300 zł na
udział w Wojewódzkiej Lidze
Abstynenckiej, 2.500 zł na udział
w ogólnopolskich rozgrywkach
w piłce ulicznej.
Dotacji Urząd Miejski nie
przyznał Łowickiemu Stowarzyszeniu Dać Szansę, które chciało
otrzymać 5.000 zł na zajęcia terapeutyczne dzieci oraz 15.000 zł
na świetlicę środowiskową. Problem z tym, że zajęcia dla niepełnosprawnych dzieci miały się
odbywać na wakacyjnym turnusie na Mazurach, zaś Urząd
Miejski chciał wesprzeć rehabilitację prowadzoną w Łowiczu,
w sposób ciągły, przynajmniej 2
razy w tygodniu po godzinie zegarowej. Drugi wniosek został
odrzucony dlatego, że stowarzyszenie nie ma w swoim statucie
profilaktyki przeciwalkoholowej, jedynie działania na rzecz
niepełnosprawnych dzieci. Tymczasem miasto dotuje świetlice
właśnie z „trzeźwościowych”
pieniędzy. 
mwk
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Punkt zapalny
Łowicz | Przeprowadzki noclegowni

Bezdomni będą tam,
gdzie chcą władze miasta
Z Podrzecznej na Kaliską, z Kaliskiej na Akademicką, z Akademickiej na Kaliską – w ciągu 2 lat Punkt
Pomocy Mieszkaniowej – tymczasowe lokum dla bezdomnych – trzy razy zmieni swój adres. Z końcem
stycznia został przeniesiony z ul. Podrzecznej 12 na ul. Kaliską 6. Przeprowadzki zażądał właściciel
kamienicy na Podrzecznej, który przejmie budynek w najbliższych dniach.
Joanna
Rudak
joanna.rudak@lowiczanin.info

PPM zajął 5 pomieszczeń po
gabinetach
rehabilitacyjnych
w dużym budynku przy Kaliskiej 6. Na razie mieszka w nich
8 osób. Umowę na wynajem
tych sal podpisano na 2 miesiące. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Samopomocy Społecznej
w Łowiczu Marek Dziedziela ma nadzieję, że w tym czasie
uda się dopełnić formalności, by
PPM przenieść do budynku przy
ul. Akademickiej 11.
Na razie nie pozwalają na to
przepisy pożarowe. Musi być
dopiero sporządzona dokumen-

tacja, która określi, czy miejsce
to należy potraktować jako miejsce pobytu zbiorowego. Trzeba
także określić liczbę wyjść ewakuacyjnych, z jakiego materiału
powinny być wykonane podłogi,
liczbę sanitariatów, pomieszczeń
itp. Mika przyznaje, że opracowywanie dokumentacji już się
opóźnia i prawdopodobnie PPM
będzie na Kaliskiej dłużej niż
2 miesiące.
O pomyśle przeniesienia PPM
na Akademicką pisaliśmy na początku grudnia. Wówczas za takim rozwiązaniem byli zarówno
burmistrz Krzysztof Kaliński,
dyrektor Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej (zarządcy budynku) Joanna Mika, jak i dyrektor MOPS Marek Dziedziela.
Zdziwione pomysłem były nato-

miast 3 lokatorki, mieszkające
w budynku przy ul. Akademickiej 11. Jeszcze w grudniu na
parterze kamienicy wymieniono
stare okna na plastikowe.
Do pomysłu nie był także
przekonany
przewodniczący
komisji mieszkaniowej Leszek

Może się okazać, że
na okres letni, kiedy
mniej bezdomnych
poszukuje noclegu,
wystarczy punkt przy
ul. Świętojańskiej.

Plichta. Także radna Ewa Zbudniewek zadawała w tej sprawie
pytania burmistrzowi na obradach komisji mieszkaniowej
22 stycznia i na sesji Rady Miejskiej 31 stycznia. Chciała wiedzieć, czy rzeczywiście miasto
nie ma w swoich zasobach innego miejsca niż budynek przy
Akademickiej, w którym mógłby się mieścić PPM.
Mika, Dziedziela i Kaliński
odpowiadają jednym głosem:
nie ma takiego budynku, a PPM
musi być w mieście, bo taki obowiązek muszą spełnić miejskie
samorządy. Wszyscy podkreślają, że jest to rozwiązanie tymczasowe, że ostatecznie PPM za
mniej więcej 1,5 roku zostanie
przeniesiony do budynku, w którym mieści się obecnie MOPS.

Łowicz | Zmiany diet dla radnych

Radni już myślą, jak zagospodarować oszczędności
Po długiej dyskusji o tym,
o ile obniżyć diety łowickich radnych i czy zarobią oni mniej czy
więcej niż w poprzednim roku,
31 stycznia podjęto uchwałę, na
mocy której diety nie będą już
uzależnione, tak jak do tej pory,
od najniższej kwoty krajowej, ale
od diety ustalonej przez Sejm.
Dzięki temu miasto ma zaoszczędzić ponad 30 tys. zł.
Proponowane zmiany stawek
diet to efekt nieformalnego spotkania, podczas którego radni
zaproponowali, by obniżyć ich
diety. Radni opozycyjni uważali, że diety powinny zostać obni-

żone od 10 do 15%, Władysław
Michalak zaś w imieniu swoim
i pozostałych radnych z Koalicji
Ziemi Łowickiej zaproponował,
by stawki zostały obniżone maksymalnie do 15%.
Po tych rozmowach przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Zasępa przygotował projekt
uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet. Zgodnie z projektem zaproponowano,
by przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Zasępa otrzymał
100% kwoty dopuszczonej prawem, a więc 1987,27 zł (ustawa
o samorządzie gminnym zakła-

da, że radny gminy liczącej od
15 tys. do 100 tys. mieszkańców,
otrzymywać może co miesiąc
maksymalnie właśnie tyle). Jego
zastępcy mieli dostać po 90% tej
kwoty, przewodniczący komisji
mieszkaniowej 85%, przewodniczący pozostałych komisji oraz
radni z komisji mieszkaniowej
– 80%, a pozostali członkowie
rady po 65%.
Radny Ryszard Szmajdziński wypowiedział się, że przewodniczący Rady Miejskiej
Łowicza nie powinien zarabiać tyle co przewodniczący
miasta 100-tysięcznego, dlate-

go też w imieniu swoim i radnego Wójcika złożył wniosek,
w którym zaproponował nowe
stawki. I tak zgodnie z nimi
przewodniczący miał dostać
95% ustawowego limitu, wiceprzewodniczący rady – 85%,
przewodniczący komisji mieszkaniowej i socjalnej – 80%, radni tej komisji – 70%, przewodniczący komisji stałych – 70%,
a pozostali radni 65%.
Podczas głosowania wniosek ten poparły jednak tylko
trzy osoby: obaj radni opozycyjni oraz Grażyna Sobieszek,
14 radnych wstrzymało się od

Burmistrz: nie ma się czego bać
Podczas ostatnich posiedzeń
komisji Rady Miejskiej
i całej rady burmistrz
Kaliński podkreślał, że
z mieszkańcami Punktu
Pomocy Mieszkaniowej
nie ma większych
problemów. Jak wyjaśniał,
na jego prośbę została
przygotowana lista
interwencji policyjnych
w lokalach komunalnych,
w tym socjalnych – i w PPM.
Z jej analizy wynika, że do
mieszkań komunalnych
policja jest wzywana

niemal każdego wieczora,
natomiast w PPM nie
ma takich problemów.
Nie można powiedzieć,
że funkcjonariusze tam
nie przyjeżdżają, ale
zdecydowanie rzadziej.
Burmistrz zapewniał, że
nikomu na Akademickiej nie
grozi żadna krzywda
w związku umieszczeniem
tam PPM. – Wszyscy
wytwarzają jakąś psychozę,
że to draństwo i łobuzy, a to
są normalni ludzie – bronił
głośno bezdomnych.

Przypomnijmy, że w tym roku
planowany jest remont budynku przy Kaliskiej 6, w którym
ma się w przyszłości mieścić
ZGM, MOPS i Środowiskowy
Dom Samopomocy – więc parterowy budynek po MOPS będzie wolny.
Mika, Dziedziela i Kaliński są
także zdania, że sąsiedztwo noclegowni nie powinno być uciążliwe dla obecnych lokatorek.
– Razem z bezdomnymi, do
godz. 22, a zimą nawet do 24,
w PPM są pracownicy MOPS –
uspokaja Dziedziela.
Mimo to dwie z obecnych
3 lokatorek złożyły wnioski
o zamianę mieszkania. Jak
podkreśla naczelnik Wydziału Spraw Lokalowych łowickie-

go ratusza Alina Guszlewicz, do
chwili obecnej nie udało się znaleźć lokali, do których mogłyby
się one przeprowadzić.
Sprawa przeprowadzki PPM
zmienia się jednak z tygodnia
na tydzień. W ostatniej rozmowie z Joanną Miką, 11 lutego,
dyrektorka przyznała, że jeżeli opracowywanie dokumentacji będzie się przedłużać, może
się okazać, że na okres letni, kiedy mniej bezdomnych poszukuje noclegu w PPM, wystarczy
punkt przy ul. Świętojańskiej.
Jesienią jednak problem znowu powróci. Jest bowiem mało
prawdopodobne, by do tego czasu MOPS przeniósł się na Kaliską 6, a PPM do budynku opuszczonego przez ośrodek. 

głosu, a 4 członków rady było
przeciw.
Zaraz po głosowaniu przewodniczący ogłosił 10-minutową przerwę. Tuż po niej Władysław Michalak złożył formalny
wniosek, w którym zaproponował nowe stawki. Proponowali, by przewodniczący otrzymywał 95% ustalonego limitu
(1887 zł), wiceprzewodniczący – 85% (1688 zł), przewodniczący komisji mieszkaniowej –
85% (1688 zł), przewodniczący
pozostałych komisji oraz radni
z komisji mieszkaniowej – 80%
(1589 zł), a pozostali członkowie rady po 65% (1291 zł).
Ich wniosek, a później uchwała
o takim brzmieniu zostały przegłosowane większością głosów.

Na co wydać pieniądze
Już w czasie interpelacji i zapytań radni złożyli wnioski, na co
ewentualnie można przeznaczyć
pieniądze z oszczędności. Jak
wynika bowiem z analizy, miasto ma w tym roku zaoszczędzić
ponad 30 tys. zł na zmianie sposobu naliczania diet radnych. Radny Leszek Plichta zaproponował
w imieniu swoim i radnych z PiS,
by pieniądze zostały przeznaczone na podwyższenie uposażenia
lub na nagrody dla pracowników
obsługi szkół i przedszkoli, którzy
mają zasadnicze wynagrodzenie.
Z kolei radna Grażyna Sobieszek
zgłosiła propozycję opłaty letnich
kolonii dla uczniów ze szkół podstawowych. Propozycje te również
mają być dyskutowane. 
am
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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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Powiat łowicki | Echa spotkania starosty z wójtami

KRZYSZTOF MIKLAS

Popiół na głowy!
Wczoraj, w Środę Popielcową, wielu z nas posypało głowy popiołem. I jak to zazwyczaj
bywa, popiół sypał się na ogół
na głowy tych, którzy najmniej
powinni mieć sobie do zarzucenia. Żadna to jednak nowość,
bo pod wszystkimi szerokościami geograficznymi rodzaje i typy ludzkich charakterów
bywają podobne. Ci, którzy w
większym czy mniejszym stopniu krzywdzą i oszukują bliźnich, zawsze mają coś na swoje usprawiedliwienie. I w kolejce
do posypania głowy popiołem
się nie ustawiają. Szczególnie
paskudna jest wedle mojej, osobistej oceny, chciwość. W polskim, ciągle bardzo jeszcze młodym kapitalizmie, widać to co
krok. Także w najbliższym naszym otoczeniu.
Wiele mówi się ostatnio o tzw.
umowach śmieciowych albo o
zatrudnianiu pracowników „na
czarno”. I to przez nieźle prosperujących biznesmenów, którym stale będzie mało, bo po
prostu mają chciwość wpisaną
w charakter. Wykorzystują do
bólu fakt rosnącego bezrobocia, więc w takiej rzeczywistości
oni dyktują warunki tym, którzy szukają jakiegokolwiek zajęcia. I nie mają w tej chciwości najmniejszych skrupułów.
O najzwyklejszych oszustwach
czy złodziejskich „dokonaniach”
nie wspominam, bo to pospolite przestępstwa, w zależności od
charakteru ścigane z mocy prawa. Często jednak owe oszustwa tak są preparowane, by
REKLAMA

organom ścigania wytrącić argumenty z rąk. Jak choćby owe
słynne prezentacje cudownych
urządzeń albo medykamentów
mających dać zdrowie, a nawet
przywrócić młodość. O jednej z
takich można było przeczytać w
poprzednim „Nowym Łowiczaninie”.
Szczególny spektakl chciwości
odbywał się w ostatnim czasie
niemal na naszych oczach. Okazja była wyjątkowa, bo z oczywistych względów politycznych
rządowi Donalda Tuska wyjątkowo zależało na zrealizowaniu niektórych inwestycji, szczególnie komunikacyjnych, przed
mistrzostwami Europy w piłce
nożnej, popularnie nazywanymi „Euro’2012”. W ten wykaz
wpisał się też bliski nam, 90-kilometrowy odcinek autostrady
A-2 ze Strykowa do Warszawy,
na którym z placu budowy „tylko” wykurzono Chińczyków.
Polityczny pośpiech i medialne przebieranie nogami sprawiły, że wiele drobnych firm
dysponujących jakimś sprzętem przydatnym w takich robotach, powiedzmy wywrotkami,
koparkami czy walcami drogowymi, uznało, że to wyjątkowa okazja do uczciwego zarobku. Zostali jednak w sposób
bezczelny i chamski oszukani
przez tych, którzy zlecali im te
prace obiecując oczywiście złote góry. Największe przekręty
miały miejsce na samej górze,
o czym dowiedzieliśmy się niedawno, bo wyszła na jaw sprawa tzw. ustawiania przetargów,

choć nie dotyczyło to akurat
A-2. I tu już w grę wchodziły
kwoty wielomilionowe. Możemy
za to wszyscy słono zapłacić, bo
jak powszechnie wiadomo, Unia
Europejska wstrzymała wypłatę
olbrzymich, idących w miliardy,
kwot, które z europejskiego budżetu przeznaczone były na owe
trefne budowy. Wprawdzie rząd
próbuje sprawę bagatelizować,
ale smrodu jaki powstał nie zlikwiduje najlepszymi, francuskimi dezodorantami.
Kolejne „popisowe” numery to lotnisko w Modlinie czy
też budowa drugiej linii metra
w Warszawie. Czyż można sobie wyobrazić kogoś, kto buduje dom i nie dogląda placu budowy zdając się wyłącznie na
uczciwość wykonawców? Gdzie
był nadzór budowlany pozwalając na tak gigantyczną fuszerkę
jak ta w Modlinie za, bagatela,
jeśli się nie mylę, około połowy
miliarda? Ale ważniejsze były
cele polityczne, bowiem należało pokazać, że przed Euro’2012
Warszawa będzie miała drugie międzynarodowe lotnisko.
Przypomina się komuna w czystej postaci i propaganda sukcesu uprawiana głównie w stacjach telewizyjnych. Jak za
Gierka, któremu niektórzy chcą
teraz stawiać pomniki. Wtedy
też zdarzało się wiele „propagandowych” budów, które musiały być skończone, żeby się
waliło i paliło, na 22 lipca albo
na kolejny zjazd PZPR. A braki i niedoróbki usuwano potem
przez długi czas. Albo wcale.

Zawieszony w obowiązkach
wójt gminy Łyszkowice
był na spotkaniu ze starostą
Temat spotkania starosty łowickiego Krzysztofa Figata z przedstawicielami
gmin powiatu łowickiego, do którego doszło 4 stycznia i o którym pisaliśmy
już na naszych łamach, wciąż wzbudza emocje. Dali temu wyraz radni
opozycyjni na sesji Rady Powiatu 30 stycznia, zadając kilka pytań.
MIRKA WOLSKA
-KOBIERECKA
mirka.wolska@lowiczanin.info

Przypomnijmy, że spotkanie
odbyło się w sali konferencyjnej Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej
przy Starym Rynku. Do wzięcia
udziału w nim zaproszeni zostali wójtowie oraz przewodniczący
rad gmin. Jak wynikało w oficjalnej informacji, którą po spotkaniu
otrzymaliśmy, tematem rozmów
były możliwości wspólnego prowadzenia promocji naszego regionu przez instytucje gminne
i powiatowe.
Kontrowersyjne w spotkaniu było to – co podkreślaliśmy
w artykule – że nie zaproszono
przedstawicieli największej gminy powiatu łowickiego, jaką jest
30-tysięczne miasto. Radny Artur
Michalak, który jest jednocześnie
naczelnikiem Wydziału Promocji w Urzędzie Miejskim, spytał
starostę, dlaczego na spotkaniu
nie było ani przedstawicieli miasta, ani Jacka Chołuja, dyrektora
Powiatowego Centrum Promocji. W odpowiedzi Krzysztof Figat odniósł się jedynie do nieza-

proszenia burmistrza. Oznajmił
najpierw, że było to robocze spotkanie z wójtami i przewodniczącymi rad gmin, a potem przyznał,
że przeprosił już burmistrza za to,
że go nie zaprosił.
Pytany o koszty spotkania, odpowiedział, że rachunek za śniadanie zapłaci Centrum Promocji.
Dyrektor Centrum odpowiedział
zaś, że do dnia sesji nie wpłynęła
faktura za zamówione dania, ale
spodziewa się, że wyniesie ona
około 600 zł.
– A jakie są wymierne efekty tego spotkania dla powiatu?
– pytał radny Marcin Kosiorek.
Starosta odpowiedział, że na
efekty nie trzeba będzie długo

Jak wiadomo, wójt
został zawieszony
w obowiązkach
służbowych, ponieważ
postawiono mu wiele
zarzutów.

czekać. Powiat i gminy chcą razem brać udział w targach „Na
styku kultur”, organizować dożynki. Artur Michalak zapytał o
wspólne wystawienie się z miastem na wspomnianych targach,
co było dotąd praktykowane.
– Jak miasto zwróci się z taką
propozycją do zarządu, to ją pozytywnie rozpatrzymy – deklarował Figat.
– A ile osób było na spotkaniu?
– spytał radny Waldemar Wojciechowski. W odpowiedzi usłyszał,
że miało być 23, było 18. Ostatnie pytanie ze strony tego radnego brzmiało: A czy był wójt
z Łyszkowic? Radny Michał Śliwiński zareagował na nie nerwowo: – A co to ma do rzeczy? Do
czego te pytania dążą? Po chwili
się okazało, ponieważ starosta odpowiedział, że gminę Łyszkowice reprezentowały 3 osoby: przewodnicząca Rady Gminy Irena
Pająk, zastępca wójta Ola Suszkowska oraz wójt Włodzimierz
T. Jak wiadomo wójt został zawieszony w obowiązkach służbowych, ponieważ postawiono mu
wiele zarzutów o charakterze korupcyjnym, przekroczenia uprawnień i nadużycia władzy. Więcej
pytań na ten temat nie było. 
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Gmina Bielawy | Radni uchwalili budżet

Ponad 7 mln zł na utrzymanie szkół

Budżet przewiduje dochody
w wysokości 15,8 mln zł i wydatki rzędu 15 mln 16 tys. zł. Ponad 7 mln zł gmina przeznaczy
na oświatę. Przed głosowaniem
uchwały budżetowej dyskutowano właśnie na ten temat. Niektórzy radni byli zdziwieni wysokością dotacji dla gimnazjów
prowadzonych przez stowarzyszenia: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bocheń i Okolic oraz
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi
Waliszew i Okolic. Otóż dotacja dla tego pierwszego, prowadzącego gimnazjum w Sobocie,
wyniesie 250 tys. zł, natomiast
dla tego drugiego – 296 tys. zł.
Różnica jest niewielka, zwłaszcza jeśli kwoty dotacji porówna się z liczbą uczniów: obecnie
17 uczy się w Sobocie i 28
w Starym Waliszewie.
Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Bielawy i jednocześnie
REKLAMA

Piotr Wolski

13 głosami za, przy
2 wstrzymujących Rada
Gminy Bielawy uchwaliła
30 stycznia budżet na
2013 r. Nie znalazła
się w nim żadna duża
inwestycja. Głosowanie
poprzedziła dyskusja na
temat gimnazjów
w Sobocie
i Starym Waliszewie.

Jedno z głosowań w czasie sesji Rady gminy Bielawy na której uchwalono budżet na 2013 r.

dyrektor gimnazjum w Sobocie
Wojciech Szcześniak stwierdził,
że niewielka różnica wynika
z faktu, że już od września jego
szkoła powinna liczyć 36 dzieci.
– Są to jednak tylko plany – zastrzegł.
Wójt gminy Bielawy Sylwester Kubiński w rozmowie
z NŁ podkreśla, że nie przewiduje żadnych rewolucji w sieci
szkół na terenie swojej gminy.
Przyznaje, że na początku kadencji rozważał przekształcenie szkół w Sobocie i Oszkowicach w społeczne placówki, ale
zrezygnował. Przyczyniła się

do tego większa liczba dzieci
uczęszczająca do podstawówki
w Sobocie za sprawą uczniów
z Bochenia i okolic, a także powstanie w Oszkowicach przedszkola.
Przewodniczący Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej Ireneusz Gralak miał kilka zastrzeżeń do projektu budżetu. Radny
stwierdził na przykład, że przeznaczona na sprzedaż duża
działka w Piotrowicach powinna zostać wcześniej podzielona
na mniejsze działki budowlane,
co powinno pozwolić na pozyskanie większych środków.

Wójt już w rozmowie z NŁ
odparł, że nie zdążył wyjaśnić
radnemu istotnej kwestii. Działka ta, choć rzeczywiście duża –
liczy 5 ha – jest działką rolniczą.
Zdaniem Kubińskiego nie ma
więc większego sensu dzielić ją
już teraz na małe działki, bo i tak
jeśli nowy właściciel chciałby
rozpocząć na nich budowę, musiałby wystąpić do Rady Gminy Bielawy o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego.
Niekorzystnie o budżecie
wypowiedział się radny Dariusz Topolski, który jako jeden
z 2 radnych wstrzymał się od

głosowania. – Oprócz postawienia kilku lamp oświetleniowych
nie ma w tym budżecie żadnych
znaczących inwestycji. Sprzedajemy nieruchomości i giną nam
te pieniądze – mówił.
Niezadowolony z budżetu
gminy był także sołtys Woli Gosławskiej Józef Błaszczyk, który stwierdził, że szkoła w tej
miejscowości, którą niedawno
sprzedała gmina, była budowana
przez lokalną społeczność i uzyskane środki powinny wrócić do
wsi w formie jakiejś inwestycji,
na przykład remontu drogi.
Wójt Sylwester Kubiński odpowiedział mu, że faktycznie jeden odcinek drogi gminnej w tej
wsi wymaga przebudowy, ale na
razie nie znajdą się na to środki.
– Nie ma żadnej dużej inwestycji, można powiedzieć, że jest to
budżet stagnacji – przyznawał.
W rozmowie z NŁ Kubiński
podkreśla, że ma nadzieję, że to
tylko moment przejściowy, stąd
taki a nie inny kształt budżetu.
Z niecierpliwością oczekuje kolejnych transz pieniędzy unijnych, dzięki którym można by
rozpocząć inwestycje i remonty dróg. Z perspektywy gminy
ważna jest także budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadami w Piaskach Bankowych. Już
teraz widać wśród inwestorów
zwiększone zainteresowanie sąsiednimi działkami, należącymi
do prywatnych właścicieli. pw, jr
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Rolnictwo | ARiMR

Wnioski można
złożyć bez
wychodzenia
z domu

15 marca ARiMR rozpocznie przyjmowanie wniosków
o przyznanie płatności bezpośrednich, ONW i rolnośrodowiskowych. Już teraz jednak wysyła
do wszystkich, którzy wcześniej
korzystali z takich dopłat, tzw.
wnioski spersonalizowane. Są
one wypełnione zgodnie z informacjami, jakie agencja posiada z lat ubiegłych. Rolnik musi
je podpisać, wypełnić załączniki graficzne, a później dostarczyć
wniosek do placówki agencji.
Ci, którzy chcą, mogą złożyć
też swoje wnioski przez internet. Bez wychodzenia z domu
rolnik może złożyć jeden wspólny wniosek o przyznanie dopłat
bezpośrednich, pomocy ONW
i płatności rolnośrodowiskowych. By uzyskać taką możliwość, musi złożyć w biurze
powiatowym ARiMR wniosek
o wydanie loginu i kodu dostępu
do systemu teleinformatycznego
agencji.
Posiadając ten dostęp, można również dokonywać zmian
w Rejestrze Zwierząt Gospodarskich. Rolnik, wypełniając
wniosek przez internet, będzie
miał wstępnie wypełniony wniosek o przyznanie tych płatności
na rok 2013. Co więcej, system
podpowie, gdzie mogły zostać
popełnione błędy podczas wypełniania wniosku. 
am
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Okruchy życia
wspomnienia | pozostaną w naszej pamięci

Ks. Stefan Gralak (1928-2012)
Własnego kapłaństwa się boję,
własnego kapłaństwa się lękam
i przed kapłaństwem
w proch padam,
i przed kapłaństwem klękam (...)

X Jan Twardowski

 Ks. Stefan Gralak
(1928-2012)
Był kanonikiem
honorowym Kapituły
Katedralnej Łowickiej.
Przez 11 lat był
proboszczem parafii
św. Stanisława Kostki
na warszawskim Żoliborzu,
w której w 1990 r.
rozpoczął budowę Domu
im. Sługi Bożego Księdza
Jerzego Popiełuszki.
Żył 84 lata, w kapłaństwie
58 lat.

Ksiądz prałat Stefan Gralak
stanął zalękniony na początku
swej drogi kapłańskiej – były to
ostatnie lata czwartej dziesiątki poprzedniego stulecia, kiedy przyszło nam zmagać się
z podejmowaniem decyzji i odczytywaniem powołania kapłańskiego. Pierwszy rok po
maturze Stefan przepracował
w gminie w Bielawach.
Był to czas spokojnego dojrzewania, by powołanie puściło pierwsze korzenie. Pobożni rodzice, liczne
rodzeństwo nie byli bez wpływu na formację jednego
z siódemki rodzeństwa. Wacław i Stanisława ze Stanisławem pomagali rodzicom,
zwłaszcza gdy pojawili się
bliźniacy – Stefan z Marianem.
Kazik z Andrzejem dopełnili gromadki i nauka życia społecznego, umiejętności współpracy dały swój efekt.
Piękno więzów rodzinnych miałem okazję obserwować przez całe życie Stefana,
a zwłaszcza przez ostatnie dwa
lata. Z sentymentem wspominał miejsce urodzenia, chrztu,
wychowania i kształtowania się
powołania kapłańskiego. Serce
Jego biło jak poety Władysława Bełzy, który mówił:
"... Kocham tę świętą ziemię
rodzinną,
Na której moja kołyska stała ..."
W okresie utwierdzania władzy ludowej wybór kapłaństwa i pójście do seminarium
było niewątpliwie poparte łaską. Nie zapomnę w 1953 roku
wizyty w seminarium Księdza
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, chyba na zakończenie
rekolekcji. Trzymał swój łań-

cuch na szyi – i mówił o obronie Wiary, Kościoła i Ojczyzny. Widziałem to jak symbol
tego, który na łańcuchu broni i nie popuści. Taki był klimat naszej formacji i piękny
przykład oddania Kościołowi i Ojczyźnie. Verba docent,
egzempla trahunt. Wkrótce po
tym spotkaniu Prymas został
internowany i 8 sierpnia roku
1954 święceń udzielił nam
ksiądz bp Wacław Majewski.
W czasie naszych seminaryjnych studiów odczuwaliśmy
brak podręczników. Stefan zorganizował powielarnię skryptów. Staranie się o matryce
i papier było niezwykle trudne,
a on to zdobywał, nam dawał
gotowe skrypty autoryzowane
przez profesorów.
Posługa wikariusza wykazała u Stefana zdolności opiekuńcze, o czym świadczy wieloletnia praca u św. Stanisława
Biskupa Męczennika na Woli
i opieka nad księdzem prałatem Janem Podbielskim. Nie
była to jego pierwsza parafia. Pracował w Nadarzynie,
Rawie Mazowieckiej, Grójcu, parafii św. Stefana w Warszawie. Objął wtedy jednocześnie obowiązki dyrektora
Caritasu. Wkrótce ogłoszono
stan wojenny. Doskonale dał
sobie radę, ogarniając ówczesną wielką metropolię darami

Z testamentu
Księdza Gralaka:
Poza meblami i książkami
(obrazami) nie posiadam
żadnego majątku
znaczniejszego. Meble
przydatne w parafii pozostawię,
pozostałe przekażę rodzinie
lub potrzebującym. Książki
nadające się przekażę
bibliotece parafialnej par. św.
Stanisława Kostki, pozostałe
na pamiątkę rodzinie, bliskim,
znajomym.

nadsyłanymi z całej Europy.
Poprzednika swego w pracy
charytatywnej, księdza Teofila Boguckiego, otaczał wielką życzliwością, duchem opiekuńczym i starał się iść jego
śladami.
Kuria Metropolitalna Warszawska ustaliły ze Zgromadzeniem Sióstr Nazaretanek,
że ich dużą kaplicę wykorzysta się do zorganizowania parafii. Stefan stanął przed dylematem, jakiego przyjąć patrona
dla Kościoła i parafii. Przygotował szereg umotywowanych
propozycji i umówił się z księdzem biskupem Jerzym Modzelewskim. Widział, że żadna z przedłożonych propozycji
nie uzyskała aprobaty księdza
biskupa. Dostojnik, z charakterystycznym dla niego uśmiechem, zapytał: „A jak księdzu
na imię”? I „dlaczego ksiądz
tak daleko szuka?” Zapadła
decyzja i Stefan zorganizował
parafię, dając za patrona swoje imię…
Potem, poszukując kandydata na kierowanie trudną placówką św. Stanisława Kostki
na Żoliborzu, która po męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki stała się narodowym
sanktuarium, ks. kardynał Józef Glemp wybrał spośród
wielu kandydatów księdza Stefana, którego wcześniej poznał
w jego działalności organizacyjnej i duszpasterskiej.
Ksiądz
Gralak
dobrze
wszedł w klimat nowej parafii
z duchowym dziedzictwem,
jaki zostawił błogosławiony ksiądz Popiełuszko. „Zło
dobrem zwyciężaj”. Miłość,
życzliwość, pogodne łagodzenie różnicy zdań i otwarta współpraca między grupami łączyły powstające zespoły
tworzące się przy sanktuarium.
Konfesjonał, duch modlitwy,
pogłębienie więzi z Chrystusem miast wkradającej się brutalnej polityki, głosiły obecność Błogosławionego.
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Rekolekcje
w seminarium
Klerycy z Wyższego Seminarium Duchownego rozpoczęli
w Środę Popielcową rekolekcje,
które potrwają do soboty. Nauki
dla kleryków głosi o. Krzysztof
Wiśniewski z Legnicy. Są one
czasem zastanowienia się nad
sobą i życiem. 
am
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28.01.2013-4.02.2013
24 stycznia: Tomasz Adam
Klimczak, l.52, Głowno;
4 luty: Eugenia Tęsiorowska,
l.81;
1 luty: Edward Kucharek,
l.83; Grażyna Jóźcikiewicz,
l.57, Bocheń
5 luty: Zofia Mikołajczyk,
l.91, Placencja;
7 luty: Henryk Bryk, l.70,
Chruślin Nowy; Józef Pawlina,
l.77, Lasocin; Marianna
Tomaszewska, l.77, Borki; Ewa
Kunat, l.77, Bobrowniki; Stefan
Cieślak, l.76, Stryków; Marcin
Nowogórski, l.39;
8 luty: Czesław
Szybicki, l.70
10 luty: Stanisław
Gawroński, l.72
11 luty: Marta Pach, l.77
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Z misiem przez Bobrowniki
Ostatkowy korowód na ulicach miejscowości pojawił się
po raz czwarty po kilkuletniej
przerwie. Odrodził się dzięki staraniom filii nieborowskiego Gminnego Ośrodka Kultury
w Bobrownikach.
Korowód rozpoczął swoją trasę od posesji znajdujących się na
trakcie łowickim, łączącym Bobrowniki z Zielkowicami, potem
przeniósł się na osiedle. Tam odwiedził proboszcza miejscowej
parafii, ks. Piotra Sapińskiego.
Później grupa dotarła do młyna nad rzeką Skierniewką, skąd
została przewieziona wozami do
Dzierzgowa i przed wiaduktem
autostrady rozpoczęła wędrówkę w stronę Bobrownik i Arkadii.
Wędrujący przebierańcy starali się odwiedzać wszystkie
mijane posesje, część z nich
niestety pozostała dla nich niedostępna. Niektórzy mieszkańcy
zamknęli furtki, bramy i drzwi

domów i ukrywając się za firanami okien, obserwowali to, co
działo się na ulicy. Ale wiele
osób było bardziej gościnnych
i czekało na korowód na ulicy.
Rozmawiając z nimi, usłyszeliśmy, że nie wypada nie czekać,
przejście misia przez Bobrowniki to starodawna tradycja.
– Kiedyś z misiem szło bardzo dużo młodzieży, było blisko
30 osób, była wspaniała atmosfera i trzeba powiedzieć, że znacznie więcej osób wychodziło
przed domy. Diabły porządnie
smarowały po twarzach sadzami. Nie odpuszczali łatwo, czasami gonili swoje ofiary po polu, aż
do skutku. Każdy musiał być nasmarowany – powiedziała nam,
wspominając, Justyna Karczewska. Dziś jeśli ktoś mówi, że nie
chce być smarowany, to diabły
szybko odstępują, zazwyczaj jednak smarują symbolicznie.
Jak nam przyznała, gdy widzi
korowód, łza się w jej oku kręci

TOMASZ BARTOS

Zgodnie z tradycją ostatkową w minioną niedzielę,
10 lutego, przez Bobrowniki i część Dzierzgowa
przeszedł korowód ostatkowy. Za Cyganki i Cyganów,
diabły, śmierć i turonia przebrali się rodzice i dzieci
występujące w Zespole Folklorystycznym Krzewina.
Za słomianego misia przebrał się w tym roku Bogdan
Owczarek z Bobrownik.

Cyganie: August Barańczyk i Dorota Skolimowska, idąc przez Dzierzgów i Bobrowniki spotykali wiele
znajomych osób.

ich brudził po twarzy, nawet jeśli dostają w zamian cukierka
i szczęśliwą wróżbę.

od wspomnień wspaniałej zabawy, bo sama przez wiele lat chodziła z misiem. Było to jeszcze
nie tak dawno, na przełomie lat
80. i 90 .ubiegłego wieku. Nieco ponad 20 lat, jakie minęły,
i przerwa w chodzeniu po wsi
z misiem sprawiły, że wszystko
wygląda już zupełnie inaczej.
Ludzie nie chcą chyba, aby ktoś

Miś zatrzymywał się przy wszystkich, którzy wyszli przed dom. Na zdjęciu: Wiktoria i Monika Siatkowskie,
a z tyłu Zofia Podrażka.

Nie wszyscy są jednak
tak sceptyczni
– No jak nie czekać na misia,
przecież to nasza tradycja, atrakcja dla dzieci... – powiedziała
nam jedna z pań, które czekały
na korowód przy bramie swego
domu w Bobrownikach.
Ostatkowym
korowodem
zdziwieni byli jednak kierowcy, którzy wybrali drogę przez
Dzierzgówek i Bobrowniki. Ich
samochody były zatrzymywane
przez korowód, nie ominęło ich
wróżenie z kart i smarowanie sadzami po twarzach. Większość
reagowała pozytywnie, z uśmiechem na twarzy.
Dorota Skolimowska, kierownik filii GOK w Bobrownikach, powiedziała nam, że
w korowodzie wzięło tym razem udział mniej osób niż
w latach minionych. W jego organizacji, szczególnie w transporcie przebierańców pomogła
jednostka Ochotniczej Straży
Pożarnej z Dzierzgowa, panie
z Koła Gospodyń Wiejskich
z Bobrownik przygotowały przebierańcom strawę w ośrodku.
Miłym akcentem było przekazanie przez Regionalny Ośrodek
Łowickiego Domu Kultury pa-

Dorota
Skolimowska,
kierownik filii GOK
w Bobrownikach
Mam wrażenie, że tradycja
ostatkowego chodzenia
z misiem nie przetrwa zbyt
długo, bo coraz mniej
osób czuje jej klimat.
Więcej osób wymaga,
abyśmy chodzili, niż
chce w tym uczestniczyć.
Uważam jednak, że byłaby
to wielka szkoda, bo to
bardzo wesoła i unikalna
tradycja. Możliwe, że
w przyszłym roku
chodzenie ograniczymy
do terenu wsi Bobrowniki,
gdzie przyjęcie korowodu
ostatkowego zawsze było
najcieplejsze.
pierowej maski dla misia wykonanej przez Michała Zaskórskiego z Teatru Animagia specjalnie
na potrzeby zabawy w Bobrownikach. 
tb

Łowicz | Klub Seniora Radość

Dobra zabawa na balu w tłusty czwartek
115 osób bawiło się na
karnawałowym balu
Klubu Seniora, który
w tłusty czwartek,
7 lutego, odbył się
w restauracji Polonia
przy Starym Rynku.
Podczas balu świętowano
Dzień Babci i Dzień Dziadka, jeszcze raz zaśpiewano też
„Sto lat” Annie Bieguszewskiej, przewodniczącej klubu,
gratulując otrzymanego przed
miesiącem tytułu Łowiczanin
Roku 2012, wręczonego przez
naszą redakcję. „Sto lat” na tej
imprezie śpiewano zresztą więcej razy.

Życzenia takie wraz z piosenką otrzymał także Jacek Haczykowski, radny miejski, który pomaga klubowi. Dziękowano mu
za to i złożono życzenia z okazji
imienin, które obchodził trzy dni
później.
Wcześniej przed uczestnikami balu wystąpiła młodzież
z II Liceum Ogólnokształcącego
im. Mikołaja Kopernika. – Bardzo serdecznie podziękowałam
im za to, że niezależnie od tego,
czy są zajęci przygotowaniami
do studniówki, czy do matury,
zawsze znajdą czas dla Klubu
Seniora – mówi Anna Bieguszewska. W dalszej części imprezy swoje wiersze o seniorach
czytały klubowiczki, Krystyna
Kunikowska i Krystyna Kopeć.

Pierwsza z pań opisała radość
dziadka z tego, jak babcia zaczęła dbać o swój wygląd. Druga
z pań w zabawny sposób przedstawiła historyjkę dziadka nieradzącego sobie z obsługą telefonu
komórkowego. Poznaje on kobietę, która mu w tym pomaga,
i stają się parą. Nie obyło się bez
piosenek o seniorach i o Annie
Bieguszewskiej – do której słowa ułożyła Krystyna Kopeć specjalnie na galę wręczenia tytułu
Łowiczanin Roku.
Po występach była zabawa taneczna i konkurs na króla i królową balu. W tym celu powołana
została komisja w składzie: Maria Nierobisz, Janina Fuks i Hanna Kuleta. Jurorki przez blisko
3 godziny obserwowały bawią-

Mirosława Wolska-Kobierecka

odeszli od nas
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TOMASZ BARTOS

Chronił pamiątki po Popiełuszce, przechował sutannę zamordowanego.
Towarzyszył
dostojnikom tego świata oddającym hołd Męczennikowi.
Nadał świątyni i formie pracy
duszpasterskiej kształt miejsca,
które zbliża ku Bogu. Pomyślał o spotkaniach dla pielgrzymów, wszystko by przygotować
sanktuarium Męczennika.
W toku pracy Księdza Prałata – Ksiądz Prymas w 1995
roku ustanowił Komisję Historyczną celem zbadania i zebrania materiałów oraz ich oceny
pod kątem ewentualnego procesu beatyfikacyjnego, w czym
czynny udział miał ksiądz Stefan. 8 lutego 1997 roku w kościele św. Stanisława odbyła
się I sesja publiczna Trybunału Beatyfikacyjnego. Końcowy etap diecezjalny procesu
beatyfikacyjnego zamknął rok
2001 przesłaniem akt procesu
do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie. – Tym
wszystkim działaniom towarzyszył ksiądz Gralak.
Nie sprzedawał, nie reklamował swojej działalności
kapłańskiej,
obowiązywała
u niego niepisana zasada: „Ad
maiorem Dei gloriam” i “non
nobis Domine non nobis, sed
Nomini Tuo da gloriam”...
Ks. Stefan Grelak zmarł
8 grudnia 2012 roku. Gdy poinformowałem biskupa Andrzeja Dziubę o śmierci księdza Gralaka, żywo zareagował,
mówiąc o jego aktywnym zaangażowaniu w pracy i kontaktach z nim na Miodowej, gdzie
pośredniczył między ordynariuszem – kardynałem Glempem, a dyrektorem Caritasu.
Stefan Gralak całym życiem służył Bogu, Kościołowi i drugiemu człowiekowi.
Umiał i lubił się modlić, widać było, że w tym kontakcie
odnajduje radość obcowania
z Bogiem. Ostatnimi jego słowami przed zamknięciem oczu
był psalm po łacinie „Miserere
mei Deus”. Wrócił do brewiarza, który latami odmawiał.
Chrystus Zmartwychwstały
– Najwyższy Kapłan przyjmie
ofiarę pracowitego życia ks.
Stefana oraz obdarzy go szczęściem oglądania Go twarzą
w twarz.
Sługo oddany, wierny byłeś
w małym, talentu nie zakopałeś, myślę żeś usłyszał: przyjdź
do Królestwa Mego, które
uczyniłem dla takich jak Ty.
Do rychłego zobaczenia Przyjacielu Drogi, Prałacie wspaniały. 



Przewodnicząca Klubu Anna Bieguszewska z radnym miejskim
Jackiem Haczykowskim.

ce się pary, aby wydać werdykt
– Królem balu został Czesław
Przychodzeń, królową – Krystyna Kopeć. Nagrodami były

korony oraz szampan dla pana
i czekolada dla pani. Zachęcona
przez klubowiczów para odtańczyła tango. 
mwk
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Wywiad
Diecezja łowicka | Echa abdykacji Benedykta XVI

którzy nam się podobają bądź
nie podobają.

Biskup Zawitkowski: A mnie się
decyzja papieża nie podoba

 A czego Ekscelencja spodziewa się po konklawe? Czy
zostanie wybrany papież, który będzie kontynuował posługę
Benedykta XVI i Jana Pawła
II, czy będzie to osoba o zupełnie innej osobowości?
To byłoby proroctwo, a ja nie
jestem prorokiem. Ale myślę, że
będzie to człowiek, który będzie
znał dalszy świat, bo Europa nam
się zestarzała. Trzeba spojrzeć
daleko, a daleko na Wschód: tam
są narody, które podbiją nas gospodarczo i tam są świeci, bo są
męczennicy i niewolnicy. Trzeba też spojrzeć na wielki świat
Afryki, na ten Czarny Świat.
I na drugą półkulę, zwłaszcza południowo-zachodnią (Amerykę
– przyp. red.). Tam są też wielcy
ludzie, tam wśród męczenników
i prześladowanych święci wzrastają. Kogo Kościół wskaże – nie
wiemy. Musi być to ktoś bardzo
mądry i daleko widzący.

Dzień po abdykacji papieża Benedykta XVI biskup
Józef Zawitkowsji zgodził się na rozmowę z NŁ
na ten temat. Mówi w niej, że nigdy by się takiej
decyzji nie spodziewał i że jemu osobiście jest
bliższa postawa bł. Jana Pawła II, który prowadził
Łódź Piotrową do końca. Z księdzem biskupem
rozmawiała Mirosława Wolska-Kobierecka.

 Czy kiedyś wcześniej przyszło księdzu biskupowi na
myśl, że za naszych czasów coś
takiego może się zdarzyć?
Nigdy. Papież był szczególnie
umocniony katechezą Jana Pawła II podczas ostatnich dni jego
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życia, gdy odchodził do Domu
Ojca. Myślałem, że tak zawsze
będzie, że papież będzie do końca ze swoimi owcami, bo z krzyża się nie schodzi.
 A widząc Jana Pawła II
w ostatnich miesiącach jego
życia, gdy miał problemy
z chodzeniem i mówieniem,
gdy nie mógł pobłogosławić
wiernych, czy wtedy nie rodziła się taka myśl, ludzka czy
kapłańska, że papież powinien
jednak odpocząć?
Była taka myśl. Ona była
i ludzka, i kapłańska. Jak ten
człowiek z Tryptyku rzymskiego, który całe życie szedł pod
górę potoku, szukając starannie
ukrytego źródła. I tak bym mu
wtedy powiedział: – Janie Pawle, buty masz zmoczone, zdejmę Ci skarpety, stopy ucałuję.
Odpocznij trochę. Nie – szedł
aż do końca i to było katechezą, jego nauką, że tak ma być
i inaczej być nie może. Ale to
jest nasze myślenie słowiańskie,

Mirosława Wolska-Kobierecka

 Jak zareagował ksiądz biskup na informację o abdykacji papieża Benedykta XVI?
Pierwszym odczuciem było
zaskoczenie i myśl: Co się stało? Byłem w Rawie Mazowieckiej – najpierw w szpitalu, potem spotkałem się z lekarzami,
z władzami miasta, kiedy dotarła do mnie wieść z Rzymu,
przysłana przez księdza Wojciecha, że papież abdykował wobec
Kolegium Kardynalskiego. Zaskoczenie było dlatego, że nie
znaliśmy takiego wydarzenia.
Jedynie z historii, sprzed 700 lat
prawie. No wtedy... wiemy, że
tak było, ale teraz... Żeby papież
odszedł? Po spokojnej refleksji
pomyślałem jednak, że przecież
miał prawo.

Bp Józef Zawitkowski mówi, że Ojciec Święty ma zawsze rację i ma wielką wiarę w to, że decyzja Benedykta
XVI wyjdzie Kościołowi na dobre. Ma jednak pewne ale...

tak nam Sienkiewicz pokazał
Piotra, który nie jako skazaniec,
ale jako triumfator błogosławi Urbi et Orbi i nawet prosi: –
Ukrzyżujcie mnie głową w dół,
bom się zaparł Jezusa. To są głosy Piotra i Piotra naszych czasów,czyli papieża słowiańskiego.
 Czy podjęta przez Ojca
Świętego decyzja jest dobra

dla Kościoła, czy może teraz
czekają nas trudne tygodnie
i miesiące?
Myślę, że ta decyzja jest dobra, bo Pan Bóg wyprowadzi
z niej jakieś dobro i ja nie mam
takich wątpliwości. Dobra, bo
ludzie teraz zaczną dużo więcej wiedzieć o Kościele – czym
jest Kościół, czy jak nie ma papieża, to nie ma Kościoła? Nie,

jest. Dokąd jeden ochrzczony
będzie, zawsze będzie Kościół.
A ten Kościół ma swój porządek,
bo tam, gdzie jest Piotr i Kolegium Biskupów, tam któregoś
dnia po 28 lutego wskażą „To Ty
będziesz Piotrem” i sprawy będą
szły dalej, tak jak dotąd. A do
28 lutego będziemy wszyscy
mocno dyskutować o tym, kto
to będzie, i wskazywać na tych,

 I będzie musiał mieć dużą
siłę ducha.
Tak. Bardzo dużą.
 Jak powinniśmy odbierać
decyzję Ojca Świętego? Jako
akt odwagi czy przeciwnie?
Będą nam wszyscy podpowiadać, mówić, że to odważny czyn:
rezygnować z najwyższej godności. Wystarczy powiedzieć:
– Jestem już za słaby, potrzebuję oprzeć się, odpocząć. Ale my
jesteśmy wychowani po słowiańsku, to znaczy, że jak się oddajemy Panu Bogu, to do końca. Bo
zostawić coś dla siebie na to, aby
jeszcze poczytać książkę, żeby
mieć jeszcze trochę czasu na rozmowy z bratem – to nie nasze
myślenie. Obawiam się, że niektórzy hierarchowie, księża będą
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wyciągać wnioski z decyzji papieża. Czasy są trudne, odpowiedzialność wielka, wali nam się
wszystko na głowę, krzyk wielki i my nie nadążamy. Myślimy
„odpocznę trochę i będzie lepiej”.
Może być taka pokusa, może nawet nie pokusa, tylko taki sposób
bycia. W Kościele też księża powiedzą: Skorzystam z tego, co
powiedział Pan Jezus: „Odpocznijcie trochę”, to dla mnie też jest
potrzebne...
Ale trochę czy na zawsze?
No właśnie: trochę czy na zawsze?


 Ale czy ksiądz biskup powie szczerze, od siebie, czy papież dobrze zrobił, czy źle?
Ja jestem z zakochania łowiczak, do tego od urodzenia Słowianin. Dlatego wiem, co mówił o tym Słowacki „Pan Bóg
uderzył w wielki dzwon”. I Mickiewicz: „Jak urósł duszą i ciałem, na trzech stoi koronach,
a sam bez korony”, ja się naczytałem Sienkiewicza i śmierć Piotra znam na pamięć. Czytałem
też Gałczyńskiego, który pisał,
że „Stare papiestwo jak dąb się
rozłoży przy polskim dębie” i już

myślałam, że to jest szczyt i doskonałość. Ale to jest nasze myślenie, słowiańskie, polskie i trochę łowickie, że „Jak się oddać,
to na całego”. Jak być pasterzem,
to nie zgubić owcy żadnej. Jak
być chłopem, to orać ziemię do
końca, a nie stanąć w którymś
momencie. I wydawałoby się, że
tak powinno być w Kościele, że
żadna owca nie zginęła, a żadna
skiba nie została niezaorana. Ale
tu jest papież nie-Słowianin.
 Ale czy my możemy swoje
myślenie przypisać mu?
No właśnie. Nie możemy,
a on myśli po germańsku. On
myśli bardzo uczciwie: – Dokąd
mam siłę, jestem produktywny,
dokąd mam ducha mocnego, to
mogę rządzić, mogę prowadzić
Łódź Piotrową. Ale skoro ręce
słabe, kolana omdlałe i ducha
słabego, to ja dziękuję, ja trochę
odpocznę. Z tym, że jak bym tak
się chciał spowiadać, to bym powiedział „A mnie się to nie podoba”. Papież zawsze ma rację,
ale w moim myśleniu jest Piotr,
który jest do końca... W moim
myśleniu to jest mój papież Jan
Paweł II, który nie zszedł z krzyża.
... Chociaż niektórzy mówili, że powinien to zrobić.
Chociaż niektórzy mówili. Oj,
krzyki nawet były na ten temat:
że to starzec niedołężny, że mówi
byle jak i po co jeszcze jest papieżem, lepiej niech by odszedł.
A jednak była nam potrzebna
i tamta katecheza. Ale i ta też jest
nam potrzebna, żebyśmy się nauczyli myśleć o Kościele trochę
dalej i trochę szerzej. 
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Licytacja lalek dla dzieci z Czadu
Uczniowie z Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łowiczu zaangażowali się
ochoczo w akcję Wszystkie Kolory Świata, polegającą na szyciu lalek na rzecz biednych
dzieci w Czadzie. Łowicka placówka należy bowiem do Szkół UNICEF – międzynarodowej
organizacji humanitarnej, organizującej obecnie pomoc dla Czadu.
Każda osoba, która chciała
wziąć udział w akcji, otrzymała
wzór, według którego szyła lalkę. Stąd są one podobne do siebie, jednak wiele też je różni.
Przede wszystkim kolor skóry.
Jedne są czarne, inne żółte i białe. Łącznie wykonano 40 lalek.
Wszystkie mają włosy z włócz-

ki. Wiele z nich ma swetry zrobione na drutach przez mamy
i babcie. W szycie zaangażowały
się bowiem niejednokrotnie całe
rodziny.
– Mnie samej średnio się szyło, ale pomogła mi moja mama
i dzięki temu udało mi się skończyć lalkę w ciągu dwóch dni –

mówi Gabriela Stasiak ze Szkoły Podstawowej nr 7. Trudna do
wykonania była twarz lalek, na
której trzeba było wyszyć oczy,
usta, nos. Niektórzy autorzy naszywali koraliki zamiast oczu,
inni guziki. Były też twarze,
których rysy były namalowane
mazakiem. Każdej z nich autor

Joanna Rudak

Żeby papież odszedł?
Po spokojnej refleksji
pomyślałem jednak,
że przecież miał
prawo.



Daria Markus, Monika Czajka, Hubert Stelmaszczyk i Mikołaj Krukowski oraz nauczycielka Agnieszka
Mucha razem z lalkami, kilka minut przed aukcją.
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nadał imię, a także cechy charakteru oraz określał kraj, z którego pochodzi. Gimnazjaliści
szyli lalki w dwie, trzy osoby, by
w krótkim czasie móc ukończyć
lalkę. Jedna z Japonek ma nawet
uszyte kimono. W gronie lalek
znalazły się także łowiczanki.
W trakcie licytacji 7 lutego,
podczas szkolnej zabawy choinkowej, sprzedano 40 lalek, łącznie za 1.715 zł. Aukcję prowadził jeden z rodziców, Grzegorz
Kołaczyński, który przygotował
na tę okazję drewniany młotek
i mównicę, zza której prowadził
licytację. Lalki kupili rodzice
i nauczyciele. Dochód z aukcji
zostanie przekazany UNICEF
na zakup szczepionek dla dzieci
z Czadu w Afryce.
Zanim uczniowie zrobili lalki, obejrzeli film dokumentalny o dzieciach żyjących w Czadzie. Dowiedzieli się, jak wiele
z nich umiera i nie dożywa piątego roku życia. 10 zł potrzebne
na zakup szczepionki może uratować jedno dziecko.
– Jestem bardzo zadowolona
z akcji, przede wszystkim dlatego, że zaangażowały się w nią
dzieci i młodzież, a także rodzice – mówi nauczycielka ze szkoły na os. Bratkowice Agnieszka
Mucha. Licytację rozpoczęto już
3 dni przed zabawą. Wtedy padły pierwsze oferty kupna. Cena
wywoławcza każdej lalki wynosiła 10 zł. Ostatecznie wszystkie sprzedano jednak za większą
kwotę, a najdroższe z nich kupiono nawet za 110 zł.
Film z aukcji przeprowadzonej w łowickiej szkole można
obejrzeć na naszej stronie internetowej www.lowiczanin. info jr
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Aktualności
Bolimów | Po dwóch samobójstwach, które wstrząsnęły gminą

Tych tragedii nie udało się uniknąć,
ale innych pewnie można
16-letni Sebastian z Bolimowa walczy od ponad miesiąca o życie w łowickim szpitalu po
nieudanej próbie samobójczej, jego kolega Dominik nie żyje, powiesił się. Prokuratura Rejonowa
w Skierniewicach prowadzi śledztwo w obu tych sprawach, próbując dociec przyczyn postępowań
młodych chłopaków. Przyczyny te mogą sięgać jednak bardzo głęboko.
Sebastian jest uczniem III klasy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łowiczu. Uczęszcza do niego od
początku gimnazjum, wcześniej
chodził do Szkoły Podstawowej
w Bolimowie. Z powodu problemów w nauce został skierowany na badania, po których dostał
orzeczenie i propozycję, by podjął naukę w specjalnym ośrodku.
Jego rodzice zdecydowali się go
przenieść do szkoły w Łowiczu.
Z informacji, do jakich udało nam się dotrzeć, wynika,
że Sebastian radził sobie dobrze w szkole, a wszyscy mają
o nim bardzo pozytywne zdanie.
– Jest grzecznym, dobrym
chłopakiem, który się po prostu zakochał – mówi nam jeden
z mieszkańców Bolimowa, który
go dobrze zna.
Chłopak spotykał się od
dwóch lat z dziewczyną, uczennicą klasy III bolimowskiego
gimnazjum. 6 stycznia jego najbliżsi znaleźli go powieszonego
w garażu. Najprawdopodobniej
tego feralnego dnia pomiędzy
nastolatkami doszło do kłótni.
Dziewczyna zerwała z chłopakiem, a ten, nie mogąc poradzić
REKLAMA

sobie z tą sytuacją, próbował
popełnić samobójstwo. W porę
znaleźli go jednak jego najbliżsi,
którzy wezwali karetkę i reanimowali go.
Kilka dni po tym wydarzeniu samobójstwo popełnił jego
kolega Dominik, uczeń klasy
I Gimnazjum w Bolimowie.
Jego ciało znaleźli najbliżsi
w stodole. Najprawdopodobniej
chłopak miał wyrzucać sobie
samobójstwo Sebastiana. Jeden
z mieszkańców Bolimowa opowiada nam, że chłopak miał dostawać SMS-y z pogróżkami od
kolegów Sebastiana, bo ponoć to
on zaczął się spotykać z dziewczyną Sebastiana.
16-letni Dominik był w I klasie gimnazjum, którą powtarzał
dwa razy. Sprawiał problemy
wychowawcze, bardzo często
opuszczał zajęcia szkolne. Jego
matka odmawiała proponowanej
pomocy psychologa. Chłopak
był objęty indywidualną pomocą
psychologiczno-pedagogiczną.
Od 7 do 16 stycznia nie przychodził do szkoły. Dyrektor szkoły Agnieszka Osicka wykonała
kilka telefonów do jego domu.
Podczas rozmowy telefonicz-

nej matka poinformowała ją, iż
Dominik otrzymuje od kolegów
SMS-y z pogróżkami. Dyrektor poprosiła matkę, by zgłosiła
ten fakt na policję, jednocześnie
ona skierowała pismo do GOPS
w Bolimowie z prośbą o rozpoznanie tej sytuacji.
16 stycznia rano dyrektor
szkoły w obecności wychowawcy klasy i pracownika policji
pojechała do domu Dominika,
by zobaczyć, co się z nim dzieje. Jego siostra przyrodnia poinformowała ich jednak, że chłopaka nie ma w domu i gdzieś
wyszedł. Kilka godzin później

Rodzice nie powinni
pod żadnym
warunkiem wyrażać
zgody na to, by ich
dzieci angażowały się
tak emocjonalnie
w związki uczuciowe.

dyrektor szkoły z wychowawcą
i pedagogiem szkolnym po raz
drugi odwiedzili ucznia, ale Dominik wtedy już nie żył.
Rozmowy w szkole –
niestety po fakcie
Dyrektor powiadomiła o zaistniałym zdarzeniu Kuratorium
Oświaty w Łodzi Delegatura
w Skierniewicach, wójta gminy oraz zwróciła się z prośbą do
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skierniewicach o przeprowadzenie zajęć ze wsparcia
psychologicznego dla uczniów
szkoły.
Pierwsze zajęcia odbyły się
17 stycznia. W szkole było wówczas dwóch psychologów, którzy prowadzili zajęcia z uczniami
oraz przeprowadzali z nimi rozmowy indywidualne. Skorzystało
z nich 4 uczniów.
17 stycznia ze wsparcia fachowców skorzystała również
uczennica, która spotykała się
z chłopakami, oraz jej matka.
Warto dodać, że dziewczyna pomoc otrzymała też wcześniej.
W kolejnych dniach również
istniała możliwość wsparcia. Został uruchomiony dyżur telefo-

niczny w poradni specjalnie dla
rodziców, w szkole dyżurował
psycholog, prowadzone były zajęcia w klasie i rozmowy indywidualne.
W pogrzebie chłopaka brała udział cała jego klasa i inni
uczniowie, którzy chcieli pożegnać kolegę, w sumie prawie połowa uczniów ze szkoły.
Rodzic musi wiedzieć
wszystko o swoim
dziecku
Temat relacji rodzic-dziecko
został także poruszony podczas
spotkania szkolnego z rodzicami, które odbyło się niedługo po
tych wydarzeniach. Obecny był
na nim wicewójt gminy Jan Hubert. Rozmawiał z rodzicami na
temat tego, czy rodzice potrafią
rozmawiać ze swoimi dziećmi,
jakim językiem to czynią i jak
często siadają wspólnie z nimi
przy stole?
Zwracał bowiem uwagę, że
okres gimnazjum to najtrudniejszy etap w życiu dorastającego człowieka. – Nigdy nie może
być tak, że gimnazjalista zwierza się koleżance czy też koledze ze swoich problemów. Powinien rozmawiać z matką i ojcem
– mówił. Podkreślał, że w relacji
rodzic-dziecko musi być pełne
zaufanie, a młodzi ludzie bardzo
często ukrywają swojego chłopaka lub dziewczynę przed rodzicami. Choć nikt nie chce teraz

nikogo obwiniać za to, co się zdarzyło, to nasi rozmówcy podkreślali, że tym razem zabrakło zainteresowania rodziców.
Jeden z psychologów podkreśla, że rodzice bardzo często
tracą kontakt ze swoimi dziećmi
w okresie gimnazjalnym. To bardzo trudny etap, podczas którego
nastolatkowie mogą mieć niskie
poczucie wartości, stany depresyjne. Często dochodzą do tego
konflikty rodzinne, słabe oceny,
niespełniona miłość, zdrada.
Inny psycholog przyznaje, że
rodzice nie powinni pod żadnym
warunkiem wyrażać zgody na to,
by ich dzieci angażowały się tak
emocjonalnie w związki uczuciowe. Młody człowiek nie jest
na to gotowy, choć bardzo często
w okresie młodzieńczych lat nastolatkowie spotykają się z chłopakiem lub dziewczyną. – Pod
żadnym pozorem nie powinno
być przyzwolenia na takie zachowanie, ponieważ taki stan emocjonalny może być przyczyną
nieszczęścia – mówi stanowczo
jeden z psychologów, z którym
rozmawialiśmy. Dodaje, iż wystarczy jeden impuls, by doszło
do tragedii. Rodzice nie powinni
tolerować związków swoich dzieci w tak młodym wieku.
Podobnie zresztą szkoła. Tyle
że ta niewiele może zrobić, poza
rozmową z uczniem i rodzicami.
Najwięcej w tym przypadku zależy od rodziców. 
am
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Tak się kończył karnawał
Łowicz | Gimnazjum nr 1

Przegranego plemienia nie było
Indiańskie plemię Nawaho kontra afrykańskie
plemię Himba – pod takim hasłem 5 lutego
w Gimnazjum nr 1 odbyła się integracyjna
impreza dla klas VI szkół podstawowych nr 1 i 4.
4 walczyli: Oliwia Jankowska,
Michalina Kozłowska, Paulina Smolarek, Wojciech Guzek, Tomasz Wudkiewicz i Filip Siejka.
Na koniec okazało się, że drużyna „Czwórki” ma jeden punkt
mniej niż „Jedynki”, ale ten
1 pkt. do remisu przyznano reprezentacji SP 4 za stroje. Wszyscy członkowie każdej z drużyn
dostali więc takie same nagrody
– opakowania ptasiego mleczka,
a organizatorzy ogłosili, że wodzowie Himby (SP 1) i Nawaho

Mirosława Wolska-Kobierecka

Sześcioosobowe
drużyny
z każdej ze szkół walczyły
o punkty dla swojego plemienia
w zabawnych konkurencjach:
jedzenia makaronu bez użycia
rąk, przenoszenia wody bez użycia naczyń, rzucaniu piłeczką do
lwa, wreszcie wznoszenia plemiennego okrzyku.
SP 1 reprezentowała drużyna
w składzie: Patrycja Perzyńska,
Weronika Sujak, Aleksandra
Nowogórska, Bartłomiej Jędrach, Adrian Śmigielski i Tomasz Rześny. W drużynie SP

(SP4 ) spotkali się na szczycie
i zawarli sojusz, aby w przyszłości walczyć wspólnie przeciwko
wspólnym wrogom.
– Wspaniała impreza, dzieci się świetnie bawiły – mówiły opiekunki dzieci z obu szkół.
– Mam nadzieję, że spotkają się
w I klasie naszego gimnazjum,
bo taki jest cel tej imprezy – zapoznanie się i integracja – mówi
dyrektor gimnazjum Jolanta
Urbanek. Autorką scenariusza
imprezy była pedagog Gimnazjum nr 1 Joanna Haczykowska,
która w rozmowie z nami przyznała, że inspiracją do wykorzystania motywu rywalizacji plemion była twórczość Henryka
Sienkiewicza i Janusza Korczaka. 
mwk

Prowadzące imprezę też miały odpowiednie stroje i charakteryzację. Z lewej Indianka Wiktoria
Kuśmierczyk z Murzynką, czyli Anną Panek.

SP Mastki

rzut okiem | zabawa choinkowa

Dzieci nie tylko tańczyły z balonami, ale również je malowały oraz odgrywały scenki z nimi związane.

Mastki | Zajęcia przedszkolne

Bal radosnych baloników
Nietypowa zabawa, do której wcześniej należało się przygotować – „Bal radosnych baloników” – odbyła się 29 stycznia
w oddziale przedszkolnym działającym w Szkole Podstawowej

nych partnerów, którymi były radosne, kolorowe baloniki. Dzieci
przy dźwiękach muzyki inscenizowały różne sytuacje oraz brały
udział w konkurencjach tanecznych. 
mak

w Mastkach. Inicjatorką zabawy dla dzieci była wychowawczyni Małgorzata Miazek. Dzieci w tym dniu przygotowywały
maski, dekorowały salę oraz musiały zaprosić do zabawy niezna-

Dzieci z Przedszkola
w Bolimowie bawiły się
1 lutego na zabawie
choinkowej. Podczas niej
każda z grup przedszkolaków
zaprezentowała też program
artystyczny. 3- i 4-latki zatańczyły
taniec do piosenki „Gangma
style”, a 5-latki do przeboju
zespołu Weekend „Ona tańczy
dla mnie”. 6-latki zaprezentowały
zaś przedstawienie o bohaterach
popularnych bajek. Dzieci tego
dnia odwiedził też Mikołaj,
który wręczył wszystkim
przedszkolakom paczki ze
słodyczami. am

rzut okiem | szkoła dla babci i dziadka

Łyszkowice | Choinka w gimnazjum
Największym
zainteresowaniem
podczas ostatniej zabawy
choinkowej, która odbyła
się w Gimnazjum
w Łyszkowicach,
cieszyło się karaoke.
Uczniowie losowali piosenki
i śpiewali je później do podkładu
muzycznego. Zabawa choinkowa dla uczniów klas I-III odbyła
się 2 lutego.
Uczniowie bawili się w rytmach muzyki, którą sami wcześniej przygotowali. Nagłośnieniem imprezy zajęli się
uczniowie klasy III B: Bartosz

Placek i Arkadiusz Stradza.
W trakcie zabawy młodzież
uczestniczyła w konkursach
przygotowanych przez uczennice z samorządu uczniowskiego.
Podczas karaoke o zajęciu
poszczególnych miejsc decydowała intensywność braw. Zwycięzcami w tej konkurencji okazali się Dawid Zieliński z kl. I B
i Bartosz Skowronek z II A, którzy w duecie zaśpiewali utwór
zespołu Weekend „Ona tańczy
dla mnie”. Drugie miejsce zajęła
Aneta Kucińska, uczennica klasy III A za wykonanie piosenki
„Cztery osiemnastki”, a trzecie
– Dominika Kopania z II B, która wylosowała utwór Patty „Nie
ma nas”. 
mak

Joanna Rudak

Karaoke święciło tryumfy

Uczniowie Zespołu Szkół
z Oddziałami Integracyjnymi
w Łowiczu 21 stycznia zaprosili
do szkoły swoje babcie
i swoich dziadków. Szkolna sala
gimnastyczna wypełniła się po
brzegi. Dzieci śpiewały piosenki
i recytowały wierszyki, wręczyły
gościom laurki. Na koniec
wystawiły jasełka. jr
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Łyszkowice | Bal trzecioklasistów w gimnazjum
Podczas balu trzecioklasistów
w Gimnazjum w Łyszkowicach
uczniowie zatańczyli poloneza
Wojciecha Kilara. W balu, poza
gimnazjalistami, uczestniczyli
rodzice i nauczyciele.
Część oficjalna rozpoczęła się od przemówienia dyrektor Zespołu Szkół Publicznych
w Łyszkowicach Małgorzaty Zielińskiej. Wspominała ona
trzy lata nauki. Następnie nadszedł moment, kiedy oświadczyła, że „poloneza czas zacząć”.
Po tych słowach, przy akompaniamencie poloneza Wojciecha Kilara – dobrze znanego

Gimnazjum w Łyszkowicach

Polonez zachwycił rodziców i nauczycieli

Michalina Czułek z kl III a
i Sebastian Sobieszek z III b.

z adaptacji filmowej „Pana Tadeusza”, ruszył taneczny korowód
uczniów i uczennic. Układ choreograficzny przygotowany pod
okiem nauczycieli, Sylwii Tryzno i Marcina Rychlewskiego,
zachwycił rodziców, nauczycieli i gości.
Po zakończeniu poloneza
głos zabrała przedstawicielka
uczniów klas trzecich, Karolina Styszko, i podziękowała wychowawcom, nauczycielom, dyrekcji oraz pracownikom obsługi
i rodzicom za trud włożony
w nauczanie i wychowanie. Potem była zabawa.
mak

W Domu Ludowym
w Zielkowicach
w sobotę 9 lutego odbył
się Dzień Kobiet gminy
Łowicz, bawiło się
na nim blisko
100 pań z 18 KGW
i kilkudziesięciu
zaproszonych gości.
Zorganizowano go tak
wcześnie, bo 8 marca
będzie sam środek
Wielkiego Postu.
Organizatorem spotkania był
Zarząd Gminny Kółek i Organizacji Rolniczych oraz Koło
Gospodyń Wiejskich w Zielkowicach. Panie wzięły na swoje barki m.in. stronę kulinarną
spotkania, ale nie tylko. Zaskoczyły zebranych przygotowanym przez siebie programem
artystycznym. Zaprezentowały bowiem pełen humoru pokaz kobiecej mody oraz taniec
do przeboju grupy Weekend
„Ona tańczy dla mnie”. Oprócz
pań program łowicki przedstawił Dziecięcy Zespół Folklorystyczny Jarzębina.
Po występach nastąpił poczęstunek i dalsza wspólna zabawa
przy muzyce.
Jak powiedział nam prezes
Zarządu Gminnego Kółek i Organizacji Rolniczych Wiesław
Sierota, na uroczystość zaproszono pięcioosobowe delegacje ze wszystkich Kół Gospo-

TOMASZ BARTOS

TOMASZ BARTOS

kupić ciasta i zapiekanki. Dochód ma być wykorzystany na
potrzeby szkoły, możliwe, że na
wymianę drzwi do sal lekcyjnych, bo jest to jedna z najpoważniejszych obecnie potrzeb,
co przyznała nam dyrektor Ewa
Zabrzewska. 
tb

ci, zwłaszcza chłopców, który
szybko go oblegli.
Rodzice zapewnili bezpłatny poczęstunek dla uczniów,
a na czas zabawy dodatkowo
uruchomili także kawiarenkę,
w której za drobną opłatą
uczestnicy zabawy mogli za-
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Z okazji swego święta
z humorem o sobie

Mikołaj przyjechał na motocyklu

Dym oraz bańki mydlane sprawiły dzieciom dużo radości.

14 lutego 2013

Zielkowice | Dzień Kobiet gminy Łowicz

Bobrowniki | Zabawa karnawałowa w szkole
W Szkole Podstawowej
w Bobrownikach odbyła się
w sobotę 9 lutego zabawa karnawałowa. Bawiące się dzieci spotkała duża niespodzianka
– Mikołaj z prezentami przyjechał do nich na motocyklu.
W tym roku zabawa karnawałowa w szkole była inna
niż poprzednie. Rada Rodziców zdecydowała zaprosić do
jej poprowadzenia DJ Pioruna
z Sierakowic, dzięki czemu na
sali pojawiło się dyskotekowe
oświetlenie, dym oraz mydlane
bańki, które sprawiły dzieciom
dużo radości.
Rodzice przygotowali dla
dzieci paczki ze słodyczami,
maskotkami i owocami, ale nie
chcieli ich wręczyć tradycyjnie. W ostatniej chwili poprosili jednego z rodziców, Bogdana Gacia, aby ubrany w strój
Mikołaja podjechał pod szkołę swoim motocyklem Harley Davidson. Widok Mikołaja
– harleyowca zachwycił dzie-
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Rewia mody, w tym wypadku dyskotekowej, w wykonaniu pań
z Zielkowic zaskoczyła i rozbawiła zebranych w Domu Ludowym.

dyń Wiejskich działających na
terenie gminy Łowicz. Spotkanie było formą podziękowania
kołom za ich całoroczną pracę
na rzecz gminy i lokalnej społeczności. W tym roku za wieloletnią pracę na rzecz swojej
miejscowości wyróżniono cztery panie z Zielkowic, zostały
one odznaczone Orderem Serca Matkom Wsi, były to: Jani-

na Salamon, Grażyna Więcek,
Irena Podrażka i Władysława
Więcek.
W uroczystości udział wzięli m.in.: wicewojewoda łódzki Paweł Bejda, przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego
Krzysztof Górski, burmistrz
Łowicza Krzysztof Kaliński
oraz wójt gminy Łowicz Andrzej Barylski. 
tb

Łyszkowice | Festiwal piosenki o tematyce miłosnej

Mastki | Zabawa karnawałowa w szkole

Piosenka „Jak zapomnieć?”
z repertuaru zespołu
hiphopowego Jeden Osiem
L w wykonaniu Bartosza
Skowronka i Mateusza
Chmurskiego z klasy III b
Gimnazjum w Łyszkowicach
zyskała największe uznanie
publiczności i komisji
konkursowej w szkolnym
festiwalu piosenki
o tematyce miłosnej. Duet
gimnazjalistów zajął
I miejsce.

W sobotę 9 lutego przeszło
120 uczniów Szkoły Podstawowej w Mastkach oraz młodszych
dzieci z rejonu szkoły bawiło się
na zabawie karnawałowej zorganizowanej w placówce.
Atrakcji było bardzo dużo,
były nie tylko tańce, ale i występy dzieci. Najpierw zerówkowicze przedstawili taniec z szarfami i grę na cymbałach, później
uczniowie klas I i III wystąpili w przedstawieniu „Dziwny
świat bajek”, po czym uczniowie klasy IV zaśpiewali m.in.
szkolną wersję piosenki Czerwonych Gitar „Tak bardzo się
starałem”.

Tańce, konkursy i licytacja
Odbył się także konkurs na
najładniejszy strój karnawałowy. Zwyciężyli: Alicja Waracka
za strój Pocahontas, Wiktoria
Czubak za strój Cyganki i Szymon Brzozowski, który przebrał się za transformersa.
W czasie zabawy odbyła się
także licytacja lalek, które ze
skrawków materiału wykonały dzieci w czasie zajęć plastycznych. Uzyskany dochód –
360 zł – zostanie przekazany na
konto UNICEF, zasilając akcję
Wszystkie Kolory Świata, mającą pomóc dzieciom z Czadu.
Do tańca grał dzieciom na keyboardzie Jakub Zaczkiewicz. tb

Zwycięzcy festiwalu – Bartosz Skowronek i Mateusz Chmurski z III b.

nizatorka Małgorzata Błońska,
która przeprowadziła przesłuchania wstępne. W koncercie
wzięli udział uczniowie klas
drugich i trzecich.
Festiwal poprowadziła Sylwia
Warzyńczak – przewodnicząca samorządu uczniowskiego.
Koncert cieszył się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży,
nauczycieli i nie tylko – mocno
kibicowały wokalistom również
pracownice obsługi szkoły.

Komisja przyznała także
wyróżnienia, które otrzymały
uczennice klasy II b: Dominika
Kopania za interpretację utworu
„Znam cię na pamięć” z repertuaru Moniki Brodki i Justyna
Borowska za piosenkę „Dlaczego nie?” Kasi Kowalskiej. Jurorzy wyróżnili także wykonania
uczennicy i ucznia klasy III a:
Dominiki Foks, która wyśpiewała „Nieodporny rozum” Eweliny Lisowskiej oraz Kamila Wa-

siaka i jego prezentację piosenki
„Cudna jak sen” ze spektaklu
„Deszczowa piosenka”.
Podczas spotkania ogłoszone
zostały także wyniki konkursu
plastycznego Moja Walentynka. Nagrodę w tym konkursie
otrzymała Natalia Kugler z klasy
II a, przyznano także trzy wyróżnienia, które otrzymały: Paulina
Redo, kl. I a, Natalia Frątczak,
kl. II b oraz Edyta Gołębiewska
z III b. 
mak

TOMASZ BARTOS

II miejsce wyśpiewała uczennica klasy II b – Kamila Pryk –
„Kołysanką dla nieznajomego”,
będącą interpretacją utworu zespołu Perfect. III miejsce zdobyła piosenka „Zawsze tam gdzie
ty”, wykonały ją Sylwia Różycka, Aneta Kucińska, Michalina Czułek i Karolina Styszko
z klasy III a, która również
akompaniowała koleżankom na
gitarze.
Szkolny festiwal odbył się
4 lutego, miał charakter konkursu zorganizowanego w ramach
integracji trzech przedmiotów:
muzyki, języka polskiego i zajęć artystycznych. – Tematyka
utworów nawiązywała do obchodzonych 14 lutego walentynek – powiedziała nam orga-

Gimnazjum w Łyszkowicach

Bartosz i Mateusz śpiewali jak Jeden Osiem L

Na balu w szkole w Mastkach wszyscy doskonale się bawili,
najlepiej jednak najmłodsi.
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Kultura
Skierniewice | Grupa teatralna Trzypotrzy

I nagroda za Jędze
spod Swarzędza
Już po raz drugi grupa teatralna Trzypotrzy
działająca w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej
w Łowiczu wzięła udział w Festiwalu Teatrów
Jednego Wiersza w Skierniewicach.

spod Swarzędza” i występ ten
dał młodym aktorom z Łowicza
I miejsce. Tytułowe „jędze”, idąc
z duchem czasu, przebywają na
siłowni, gdzie ćwicząc, ustawiają się tak, jakby były maszynami
przemysłowymi.
Młodsze dzieci wystąpiły
w inscenizacji wiersza „Czarownice”. Nie wygrały, ale zostały
wyróżnione. Ich występ był też

Stary Waliszew | Konkurs

Łowicz | Konkurs dla uczniów i dorosłych

Magdalena Kłosińska

Na scenie MDK w Skierniewicach młodsze artystki w programie „Czarownice”. Na pierwszym planie
z lewej Zuzanna Tokarska, obok Katarzyna Bąba.

Występ 1 lutego w Młodzieżowym Centrum Kultury skończył się zwycięstwem w kategorii klas IV-VI oraz wyróżnieniem
wśród uczestników z klas I-III.
Tym razem opiekunka grupy
Magdalena Kłosińska wybrała do zaprezentowania na scenie wiersze Małgorzaty Strzałkowskiej. W przypadku starszej
części grupy były to „Jędze

Dla tych, którzy potrafią
malować na szkle
Zespół Szkół Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Waliszew
i Okolic w Starym Waliszewie
zaprasza do wzięcia udziału
w VIII edycji adresowanego do
mieszkańców powiatu łowickiego konkursu plastycznego
„Na szkle malowane – ptaki
i ich siedliska”.
Szkoła chce zainteresować
dzieci, młodzież i dorosłych
techniką malowania na szkle.
Tematem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej inspirowanej pięknem i różnoREKLAMA

rodnością ptaków. Uczestnicy
konkursu wykonują prace malarskie na szkle z wykorzystaniem farb transparentnych do
szkła, witrażowych, żelowych
itp. Format prac jest dowolny.
Ocena prac zostanie przeprowadzona w czterech grupach wiekowych: uczniowie
klas III-IV szkoły podstawowej, uczniowie klas V-VI szkoły podstawowej, uczniowie klas
I-III gimnazjum oraz osoby dorosłe – w tym przypadku do
udziału dopuszczeni są tylko

podopieczni warsztatów terapii zajęciowej. Dla autorów najciekawszych prac organizator
przewidział nagrody rzeczowe
i dyplomy.
Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 15 marca
2013 r., rozstrzygnięcie konkursu przewidziano na 22 marca.
Prace można nadsyłać lub dostarczać osobiście na adres: Zespół Szkół Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Waliszew i Okolic im.
Jana Pawła II w Starym Waliszewie, Stary Waliszew 20a,
99– 423 Bielawy.
Dzięki przychylności dyrektor Teresy Sokalskiej-Lebiody
prace konkursowe składać można również w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 1 w Łowiczu
przy ul. Kaliskiej 12. 
opr. pw

Test z Kolumbów i Popiołów
później, niż planowano
W ostatnim tygodniu maja,
27 o godz. 16, a nie jak wcześniej planowano w I połowie
marca, odbędzie się konkurs
czytelniczy „Literaccy bohaterowie wobec życiowych wyborów w świetle powieści Stefana
Żeromskiego Popioły i Romana
Bratnego Kolumbowie. Rocznik
20”, adresowany do młodzieży
i osób dorosłych. Warto jednak
już teraz zabrać się do czytania.
– Stwierdziliśmy, że trzeba uczestnikom dać więcej czasu na przygotowanie się do tego
konkursu – mówi dyrektor szkół

pijarskich w Łowiczu Przemysław Jabłoński. Główną nagrodą
jest wycieczka do Wilna. Udadzą się na nią zwycięzcy dwóch
kategorii wiekowych: osób niepełnoletnich i powyżej 18. roku
życia. Osoba niepełnoletnia pojedzie do Wilna z opiekunem,
którego pobyt też zostanie opłacony. Dla osób dorosłych zostanie przygotowany test z pytaniami otwartymi i zamkniętymi, dla
młodzieży – test będzie połączony z wypracowaniem. Prace będzie oceniać pracownik naukowy Uniwersytetu Łódzkiego.

bardzo pomysłowy, bo tym razem tytułowe „czarownice” czarowały ludzi, aby nie marnowali
papieru.
Dzieci biorące udział w festiwalu w czasie obrad jurorów
miały okazję obejrzeć przedstawienie „Calineczka na marionetki i fortepian”. Spektakl
bardzo podobał się dzieciom
z Łowicza i ich opiekunce, bo
grano w nim na fortepianie i prowadzono dialog z publicznością.
Rok temu grupa Trzypotrzy
z festiwalu w Skierniewicach
przywiozła również nagrodę
i wyróżnienie. 
mwk

Każdy może wziąć udział
w konkursie. Dyrektor Jabłoński podkreśla, że warto aby
wzięli w nim udział także nauczyciele, którzy mogą sprawdzić swoją wiedzę na temat tych
książek. Do ostatniej chwili
będą przyjmowane zgłoszenia.
Dlaczego warto ponownie,
a w przypadku młodzieży przeważnie po raz pierwszy, sięgnąć
po „Popioły” i „Kolumbów”?
Właśnie w tych książkach są
ujęte w sposób ciekawy wybory młodych ludzi, jakie musieli
podjąć w momentach ważnych
dla dziejów Polski. Może ta lektura skłoni łowiczan do refleksji nad tym, co w życiu jest najważniejsze.
Nowy Łowiczanin objął nad
konkursem patronat medialny. jr
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Popów | Konkurs mitologiczny

Zmiana terminu na kwiecień
W związku z licznymi prośbami o zmianę terminu konkursu
mitologicznego, motywowanymi
bliskością terminów konkursów
przedmiotowych i poszerzeniem
formuły konkursu o mitologię
i historię starożytnego Rzymu,
dyrektor Szkoły Podstawowej
w Popowie Grażyna Sobieszek
postanowiła przesunąć jego datę
z marca na kwiecień.
Test z mitologii Greków
i Rzymian odbędzie się 15 kwietnia. Zgłoszenia uczniów należy przesłać do 1 marca. Nagrodą
w X edycji konkursu jest wycieczka na Litwę dla zwycięzcy
i dorosłego opiekuna. Tym razem uczniowie klas V i VI podstawówek powiatu łowickiego
będą musieli wykazać się znajo-

mością mitologii greckiej i rzymskiej. Laureatami konkursu zostaną osoby, który uzyskają co
najmniej 90% punktów możliwych do uzyskania. W przygotowaniu do testu uczniom pomóc
ma wskazana literatura: Mitologia – wierzenia i podania Greków
i Rzymian Jana Paradowskiego,
Słownik mitów i tradycji kultury Władysława Kopalińskiego,
Encyklopedia szkolna. Historia
PWN oraz Atlas historyczny.
Test będzie zawierał zadania
zamknięte i otwarte, analizę tekstów źródłowych, odczytywanie danych z mapy, znajomość
związków frazeologicznych i ich
współczesne znaczenie. Konkurs
odbywa się pod patronatem medialnym Nowego Łowiczanina. jr

Łowicz | Powiatowa Biblioteka Publiczna

Konkurs fotograficzny
110. rocznica urodzin Teodora
Goździkiewicza stała się pretekstem do zorganizowania przez
PBP w Łowiczu konkursu fotograficznego „Kolory w kadrze”.
Prace konkursowe mają być inspirowane książką Goździkiewicza pt. „Kolory: chłopięce lata
Józefa Chełmońskiego”.
Nie będzie to łatwe zadanie,
aby odnieść się w fotografiach
do twórczości malarskiej Józefa Chełmońskiego, bohatera
książki „Kolory”, a także włączyć jego twórczość w kontekst
współczesności.

Konkurs adresowany jest do
uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatów łowickiego
i sieradzkiego – skąd Ludomir
Goździkiewicz pochodził. Każdy uczestnik może zgłosić do
konkursu maksymalnie 3 zdjęcia w formacie nie mniejszym
niż 15x21 cm, wykonane dowolną techniką, jednak nienagradzane w innych konkursach.
Termin zgłaszania prac upływa
29 marca. Bliższe informacje
można uzyskać w PBP przy Starym Rynku 5/7 lub pod nr tel
46/837-38-74. 
mwk

Łowicz | Megitza Quartet w ŁOK

Folkowe rytmy
Zespół Megitza Quartet, który
wystąpił 9 lutego w kinie Fenix
w ramach Och! Film Festiwalu,
zachwycił publiczność ekspresyjnym wokalem. Wokalistka MałREKLAMA

gorzata Babiarz śpiewała utwory skompononowane przez siebie
oraz grała na kontrabasie. Na scenie towarzyszyło jej trzech muzyków. 
am
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Powiat łowicki | Z obrad Rady Powiatu: Rada Muzeum okrojona

Karczemna pyskówka
wokół kandydatur
do kulturalnej instytucji
Rada Powiatu Łowickiego
nie wybrała nowego
przedstawiciela
do Rady Muzeum na sesji
30 stycznia, choć taki punkt
znalazł się w porządku
obrad. Drugi już raz taka
sama sprawa merytoryczna
zmieniła się w polityczną.

Poprzednio samorząd powiatu „przerobił to” niewiele ponad
rok temu. Wtedy to właśnie została powołana Rada Muzeum
w 7-osobowym składzie, a jedynym przedstawicielem powiatu
w tym gremium został Bolesław
Heichman. Ówczesny zarząd ze
starostą Januszem Michalkiem
chciał mieć dwóch przedstawicieli w Radzie Muzeum, a jej
skład byłby wówczas 8-osobowy. Powiat reprezentować mieli Bolesław Heichman i Marcin
Kosiorek, ówczesny wicestarosta.
W głosowaniu większością głosów kandydatura Kosiorka została jednak odrzucona
30 stycznia Zarząd Powiatu zaproponował, aby w miejsce Bolesława Heichmana wszedł członek zarządu Krzysztof Janicki.
Wówczas jeden z liderów opozycji, Marcin Kosiorek, spytał, czy
kandydat w ogóle wie, czym się
zajmuje Rada Muzeum? Na to
Janicki odparł, że... dowie się od
Marcina Kosiorka, bo on w tej radzie jest. Wojciech Miedzianowski pytał, kto podjął decyzję, aby
do rady zgłosić Krzysztofa Janickiego. – Zarząd mnie wybrał, a ja

Krzysztof Janicki

Marcin Kosiorek

Artur Michalak

się zgodziłam, bo za to nie płacą – oparł Janicki. Miedzianowski podkreślił wtedy, że członkami Rady Muzeum zostają osoby,
które wybierze Rada Powiatu,
a nie sam zarząd.
– W imieniu opozycji przepraszam, że wciąż się czemuś dziwimy, że dziwi nas sprawa parkingu
przed starostwem, prowadzenia
rozmów na temat oświaty i wybory p.o. dyrektora ZOZ itd., ale
nie godzimy się na podejmowanie decyzji bez naszego udziału
– grzmiał ze strony opozycji Ar-

tur Michalak i spytał Krzysztofa
Janickiego o jego wykształcenie
i kwalifikacje.
– Są odpowiednie. Z każdym
jednym można być, nawet podstawowym – odparł Janicki. Michalak zareagował na to słowami:
– Pan swój poziom pokazał. Na
najprostsze pytanie nie umie pan
odpowiedzieć. Wtedy Janicki demonstracyjnie próbował zgłosić
na kandydata do Rady Muzeum
Artura Michalaka. Ten odmówił.
Waldemar Wojciechowski zadał kolejne pytanie o doświadczenie Janickiego w szeroko pojętej
kulturze. Ku zaskoczeniu wszystkich Janicki odparł wówczas, że
nie wie, czym Rada Muzeum się
zajmuje, wie tylko, że jest taka
potrzeba, aby ktoś do niej wszedł
w miejsce zmarłego radnego.
– Ja chciałem się spytać pana Kosiorka: Ile razy się spotyka i czym
się zajmuje?
Marcin Kosiorek odparł, że
nie odpowie Janickiemu, bo jak
ten kandyduje, to powinien był
sam zapoznać się z działalnością

Rady. Ostatecznie zmianę składu
Rady Muzeum większością głosów zdjęto z porządku obrad.
Przypomnijmy skład Rady
Muzeum powołanej w grudniu
2011 roku: Bolesław Heichman
– jako przewodniczący Rady Powiatu, Krzysztof Kaliński jako
przedstawiciel Łowicza, Halina
Anyszka – przedstawiciel gminy Zduny, Tadeusz Żaczek z Łowickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Marek Wojtylak
z łowickiego archiwum, Barbara Rzeczycka ze Stowarzyszenia
Muzealników Polskich, oddział
mazowiecki oraz Zbigniew Skuza ze Stowarzyszenia Muzeów na
Wolnym Powietrzu w Polsce.
W takim 7-osobowym składzie Rada Muzeum, która jest organem doradczym i opiniującym,
miała pracować 4 lata. Warto podkreślić, że w jej składzie, wbrew
temu, co mówił Krzysztof Janicki, nie ma Marcina Kosiorka. Kosiorek był w Radzie Muzeum, ale
w poprzedniej kadencji samorządu, gdy była ona 9-osobowa. mwk

Artur Michalak spytał
Krzysztofa Janickiego
o jego wykształcenie
i kwalifikacje.
– Są odpowiednie
– odparł.
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Reportaż
Turystyka | Setki osób w hołdzie powstańcom sprzed 150 lat

Historyczne mundury, modlitwa i pamięć
Około 500 osób, nie tylko z Łowicza, Skierniewc
czy Bolimowa, ale także z Łodzi, Warszawy i Kutna,
wzięło udział w uroczystościach poświęconych
150-leciu bitwy stoczonej w 1863 roku przez
powstańczy oddział Władysława Stroynowskiego
pod Bolimowem w Mogiłach.

REKLAMA

Jarosław Liński,
prezes Stowarzyszenia
Inicjatywa Ziemi
Bolimowskiej

Adam Szymański,
przewodnik PTTK,
komandor rajdu
Tegoroczny rajd był
wyjątkowy ze względu na
frekwencję i bardzo bogaty
program. Po raz pierwszy
stało się tak,
że przygotowanych
200 porcji jedzenia
z trudem wystarczyło dla
uczestników. Był to 13.
rajd, ale mimo to bardzo
szczęśliwy. Na trasie było
bardzo ślisko, szczególnie
nad Rawką, ale nikomu nic
się nie stało. A droga, którą
pokonaliśmy, jak zawsze
była bardzo malownicza.
kompanię honorową, członkowie stowarzyszeń historycznych:
łowickiego im. 10 Pułku Piechoty i skierniewickiego – Tradycji
26 Dywizji Piechoty. Otaczało
ich ponad 200 osób.

TOMASZ BARTOS

Były one częścią XIII Rajdu
Szlakiem Powstania Styczniowego po Puszczy Bolimowskiej.
W tym roku, w odróżnieniu od
lat poprzednich, atrakcją były inscenizacje walk powstańczych
z Rosjanami, w których wzięło
udział ok. 50 pasjonatów historii
z całej Polski.
Rajd od lat organizuje łowicki
oddział Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego.
Jak co roku turyści z Łowicza
mogli dojechać do Mogił autokarem, w tym roku musiał on
przejechać trasę dwukrotnie.
W Bolimowie, w Gminnym
Ośrodku Kultury, grupy miały okazję zwiedzić wystawę poświęconą powstaniu styczniowemu (patrz ramka).
Uroczystości w Mogiłach
rozpoczęły się tradycyjnie polową mszą świętą pod pomnikiem upamiętniającym bitwę.
Celebrował ją proboszcz parafii w Bolimowie, ks. Krzysztof
Chojnacki. W tym roku msza
była wyjątkowa, dzięki miłośnikom historii ze Skierniewic i Mszczonowa, którzy stanęli przed ołtarzem w strojach
z czasów powstania, mężczyźni z białą bronią i chorągwią,
kobiety w czarnych sukniach.
W mszy udział wzięli, tworząc

Mężczyźni z oddziału powstańczego w czasie inscenizacji przyjęli błogosławieństwo przed wyruszeniem
do lasu. Wcześniej każdy z nich pożegnał się z rodziną i otrzymał zawiniętą w materiał żywność.

Proboszcz w czasie kazania
przypomniał rolę duchowieństwa w czasie zrywu z roku
1863, wskazując, że to księża mówili modlitwy i odprawiali msze po polsku, wspierając ducha powstańczego, szli
z oddziałami i udzielali im błogosławieństwa. – Moskal rozsierdiłsia, nie mógł znieść tego
ducha, musieli wygrać oni.
Wiadomo, wygrali, ale czy naród się poddał. Polacy spontanicznie kapliczki zaczęli na
czarno malować. Ten czarny

kolor był wszędzie widoczny.
To był znak – nie zniszczyliście
nas – powiedział do zebranych
ks. Chojnacki.
Sceny jak z dawnych
czasów
Po zakończonej mszy świętej,
na leśnym parkingu, kilkadziesiąt metrów obok, odbyły się inscenizacje historyczne, ilustrujące to, co działo się na terenie
Polski w 1863 roku.
Widzowie, stłoczeni między
drzewami, zobaczyli trzy sce-

ny: pożegnania przez rodziny
oddziału powstańczego, odbicia
młodych Polaków pojmanych
w celu wcielenia do carskiej
armii oraz walki między powstańcami i armią rosyjską inspirowane wydarzeniami pod
Bolimowem w 1863 r. Były
strzały z długiej broni, którą zapewniło Studenckie Koło Historyczne działające przy Wojskowej Akademii Technicznej
w Warszawie.
W inscenizacji wystąpili miłośnicy historii, którzy wcie-

Na pewno będziemy
kontynuować inscenizacje
historyczne związane
z I wojną światową
i z frontem, który stał pod
Bolimowem w latach
1914-1915, tym bardziej że
w przyszłym roku będzie
100. rocznica tych walk.
A powstanie styczniowe?
Możliwe, że te inscenizacje
też będziemy kontynuować,
biorąc pod uwagę duże
zainteresowanie, które było
w tym roku. Z tej pierwszej
inscenizacji jesteśmy
zadowoleni.
lili się w role powstańców –
z Mszczonowa z grupy odtwarzającej 31 Pułk Strzelców Kaniowskich, wśród nich Marek
Grzelak i Łukasz Biesiadecki, którzy dzierżyli w dłoniach
przekute na sztorc kosy. Jak
przyznali w rozmowie z NŁ,
była to ich pierwsza rekonstrukcja związania z powstaniem styczniowym. Stroje mieli już wcześniej przygotowane,
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Wieńczysław
Kowalski
z Lublina GRH 69 Pułk
Piechoty Riazańskiej
Dzięki takim inscenizacjom
jak pod Bolimowem
widzowie mogą się
dowiedzieć, jak wyglądał
koloryt czasów, które
odtwarzają rekonstruktorzy.
Sceny batalistyczne można
zobaczyć na obrazach, to
daje pewne wyobrażenie,
ale tu, w czasie inscenizacji,
widzowie mają żywe sceny
z dialogami i żołnierskimi
komendami. Jestem
przekonany, że zapadają
one widzom w pamięci. Dla
bolimowiaków, szczególnie
dla dzieci i młodzieży, mogą
stać się one impulsem do
zainteresowania się bogatą
historią tej ziemi, poprzez
sięgnięcie do literatury.
To jest sens naszej
działalności.

W mundurze przez las
Po zakończonej inscenizacji
organizatorzy zaprosili wszystkich na grochówkę oraz kiełbaski, które można było upiec nad
ogniskiem, w malowniczej dolinie Rawki. Grochówka rozeszła się bardzo szybko, wydano
przeszło 200 porcji, na kilka kolejnych brakowało plastikowych
talerzy.
Po posiłku przeszło 100 osób
wyruszyło w liczącą 18 kilome-

TOMASZ BARTOS

Moskal rozsierdiłsia,
nie mógł znieść tego
ducha.

z miejscem dla aut, same inscenizacje też nie były dopracowane, bo nie było na to czasu. Ale
brawa na ich zakończenie i opinie, jakie usłyszeliśmy od oglądających, mogą sugerować, że
nie wszystkie niedociągnięcia
były zauważone. Na pamiątkę
każda z grup otrzymała kosę
przekutą na sztorc w improwizowanym warsztacie kowalskim przy parkingu w Mogiłach
przez kowala Edwarda Buczka
z Bolimowa.
Koszt inscenizacji wstępnie
został oceniony na 12 tys. złotych, ale udało się go zmniejszyć. Stowarzyszenie wsparła
gmina Bolimów kwotą 3 tys. zł
oraz skierniewicki ratusz kwotą 700 zł. Jak przyznał Liński,
znaczą część finansów pokryli
członkowie stowarzyszenia.

9 rota 25 Smoleńskiego Pułku Piechoty z Kielc. Rekonstruktorzy,
którzy odtwarzają jednostkę, pochodzą z całej Polski: Krakowa, Gdańska,
Tomaszowa Mazowieckiego. Do Bolimowa przyjechali, bo zostali zaproszeni.

REKLAMA

trów pieszą trasę przez Puszczę
Bolimowską, najpierw wzdłuż
doliny Rawki, później Grabinki, przez Prochowy Młynek do
Skierniewic Rawki, gdzie na turystów czekał autokar, aby odwieźć ich do Łowicza.
Tradycyjnie już w czasie drogi zostały wręczone nagrody
w postaci sprzętu turystycznego, w czterech kategoriach:
najliczniejszej grupy zorganizowanej – zwyciężyli uczniowie
z Gimnazjum nr 1 w Łowiczu,
najliczniejszej rodziny – zwyciężyła rodzina Aftewiczów z Bolimowa, najmłodszego uczestnika
– Zuzanna Kosieradzka (7 lat),
najstarszego uczestnika – Kazimierz Kaczor (72 lata).
Wśród grup można było zauważyć harcerzy z łowickiego
Hufca ZHP, uczniów z Gimnazjum nr 2, przewodników
z łowickiego koła działającego przy PTTK oraz członków
Stowarzyszenia Historycznego
im. 10 Pułku Piechoty, którzy
trasę rajdu pokonali w pełnym
umundurowaniu i oporządzeniu. – Szliśmy zupełnie tak,
jakbyśmy wyruszali na front.
Nie powiem, aby było to łatwe
zadanie, po paru kilometrach
byliśmy cali mokrzy od potu –
wspomina rajd Piotr Marciniak,
prezes Dziesiątaków. 
tb

Powstanie na Wystawie w GOK w Bolimowie
i ludzi, którzy walczyli. Jest też
Od 7 lutego w Gminnym
wiele zdjęć prezentujących
Ośrodku Kultury
pomniki, które zostały
w Bolimowie można oglądać
wykonane, by uczcić pamięć
okolicznościową wystawę
o bohaterach powstania. Na
poświęconą powstaniu. Na
planszach przeczytać można
wystawie prezentowane są
także informacje o bitwach,
różne reprodukcje, dokumenty,
które rozegrały się w czasie
pocztówki, elementy
powstania oraz zapoznać się
uzbrojenia, mapy, książki,
z listą nazwisk powstańców,
medale, pochodzące głównie
którzy zginęli. Obejrzeć można
ze zbiorów Jerzego
również karty narysowane
i Artura Murgrabiów oraz m.in.
przez Artura Grottgera.
Andrzeja Chmielewskiego,
Oprócz reprodukcji na
rodziny Konopczyńskich, PTTK
wystawie jest replika szabli
Łowicz.
austriackiej używanej podczas
Prezentowane reprodukcje
powstania, kosa powstańcza,
przedstawiają głównie przebieg
pika, kule karabinów, orzeł
powstania styczniowego na
z okresu powstańczego,
naszym terenie – pokazują
bagnet do karabinu, krzyże
bitwy
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bo wzięli w nich udział w uroczystościach w swojej miejscowości.
Zachwyt wywołało umundurowanie trzech grup odtwarzających wojska rosyjskie:
z Przasnyskiego Stowarzyszenia
Historii Ożywionej, które wystąpiło w mundurach 41 Pułku
Strzelców Syberyjskich, z Grupy Rekonstrukcji Historycznej
69 Pułku Piechoty Riazańskiej
z Lublina oraz z całego kraju
odtwarzający 9 rotę 25 Smoleńskiego Pułku Piechoty. W sumie „Rosjan” było kilkunastu.
Prezes organizującego inscenizację Stowarzyszenia Inicjatywa Ziemi Bolimowskiej
Jarosław Liński i jego zastępca Adam Dymecki powiedzieli
nam, że z inscenizacji są bardzo
zadowoleni, choć zastrzegli, że
nie udało się uniknąć pewnych
kłopotów
organizacyjnych.
Okazało się m.in., że widzów
przybyło tylu, że był problem



Już po walce. Ksiądz towarzyszący powstańczemu oddziałowi, pochyla
się w modlitwie nad konającym powstańcem.

oraz inne fragmenty uzbrojenia.
Część rzeczy została
wykopana na naszym terenie,
inne zostały pozyskane przez
Murgarbiów z różnych źródeł.
Podziwiać można tablice, które
były zawieszone na drzewie
obok pomnika w Joachimowie
Mogiłach. Pierwsza wykonana
w 100. rocznicę powstania
przez Zdzisława Pągowskiego,
druga zrobiona z okazji 120.
rocznicy przez mieszkańców
Bolimowa. Ponadto na
wystawie zapoznać się można
z ukazem carskim z 1862 roku.
Wystawione zostały też medale
okolicznościowe, które były
wydawane na poszczególne
rocznice powstania

styczniowego. GOK prezentuje
również liczne publikacje, które
opisują historie powstania
styczniowego. Przypomniana
została także historia rajdu,
który od 13 lat organizuje
Polskie Towarzystwo
Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział w Łowiczu.
Odwiedzający mogą zobaczyć
obraz namalowany przez
Zbigniewa Błaszczyka
przedstawiający pomnik
w Joachimowie Mogiłach.
Na pamiątkę dostaną
wydrukowaną kartę pocztową
z jego obrazem. Wystawa
będzie czynna do końca
lutego. Oglądać ją można
w godzinach pracy GOK.
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PEUGEOT

206, 2006 rok, tel. kom. 517031-742, 500‑791‑512.
PEUGEOT

207, 2007 rok, tel. kom.
606‑819‑096.
PEUGEOT

Boxer, 2.8, HDI, 2003 rok,
skrzyniowy, tel. kom. 509‑822‑409.
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.
POLONEZ

Truck, 1.9D, Citroen 1994 rok,
tel. kom. 500‑243‑428.
RENAULT

Laguna, 1.9 TDI, 2002 rok, tel.
kom. 667‑208‑153.
RENAULT

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

samochodowe
kupno
Kupię

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

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

bezwypadkowe, tel. kom.
795‑297‑763.

AUDI

A4, 1.6, 1995 rok, zielony, I
właściciel, 5.900 zł, tel. kom. 537‑156‑731.

FIAT

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

AUDI

A6, 1.9, TDI, sedan, 1998 rok, tel.
kom. 723‑981‑745.

FORD

Escort, 1.8 D, 1991 rok, 1.050 zł,
tel. kom. 796‑266‑026.

AUDI

A6 benzyna, sedan, 1999 rok,
10.500 zł, tel. kom. 790‑351‑091.

FORD

Escort, 1.6, benzyna, kombi,
1995 rok, granatowy, 2.000 zł, tel. kom.
723‑746‑466.

BMW

316, sedan, 1999 rok, czarny, tel.
kom. 790‑351‑091.
CHRYSLER

Voyager, 2.5, TD, 1999 rok,
full opcja, 2 komplety kół, 8.000 zł, tel. kom.
796‑063‑025.
CITROËN

Berlingo, 1.9D, 1997 rok,
chłodnia -22C, tel. kom. 507-101-542,
789‑081‑690.
DAEWOO

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

Absolutnie

auta całe, uszkodzone
kupię, tel. kom. 601‑317‑076.

DAEWOO

Lanos, sedan benzyna/gaz,
1998 rok, stan dobry, tel. kom. 530‑206‑731.

Absolutnie

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

DAEWOO

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

Absolutnie,

aktualnie auta kupię, tel. kom.
533‑484‑911.

DAEWOO

Nexia, 1.5, 1996 rok,
uszkodzone sprzęgło, tel. kom.
728‑749‑058.

Auta

kupię, tel. kom. 533‑193‑743.
Auto

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

tel. kom. 500‑812‑312.
Kupię

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

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

DAEWOO

Matiz, 1999 rok, 2 komplety
opon, tel. kom. 668‑398‑348.

DAEWOO

Nubira, 1.6 benzyna/gaz,
1999 rok, 3.700 zł, tel. kom. 537‑156‑731.
DAIHATSU

Feroza, 1.6, 1992r. brak OC i
przeglądu, sprawny 100%. Stan dobry, tel.
kom. 724‑380‑528, po 16.
FIAT

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

126p, 2006 rok, granatowy, tel. kom.
518‑103‑986.
FIAT

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

FORD

Fiesta, 1.4, 2003 rok, 5
drzwi, srebrny, bogato wyposażony,
bezwypadkowy, od dziadka, stan bdb.,
tel. (46) 833-16-96, tel. kom. 519‑160‑808.

NISSAN

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

Micra, 2000 rok, czerwony,
1.0, benzyna, 5 drzwi, pierwszy właściciel,
zadbany, cena 6500zł, tel. (46) 863-06-10,
tel. kom. 694‑547‑204.

NISSAN

Terrano 4x4, 2.7 TDI, 2000 rok,
terenowy, tel. kom. 601‑593‑171.

RENAULT

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

FORD

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

OPEL

Astra F, 1.4, benzyna+gaz, kombi,
1997 rok, w całości lub na części, tel. kom.
519‑131‑711.

JEEP

Grand Cherokee, 4.0 gaz, 1998
rok, full opcja, cena do uzgodnienia, 6.500
zł, tel. kom. 607‑385‑811.
KIA
 Carens, 2.0, CRDI, 2007 rok, tel. kom.
508‑286‑519.
KIA
 K2700, 1999 rok, 3-stronna
wywrotka, garażowana, cena do negocjacji,
tel. kom. 502‑472‑077.
KIA
 Piccanto, 2010/2011 rok, tel. kom.
696‑073‑646.
LUBLIN

silnik bez turbo, stan bdb, tel.
kom. 500‑652‑253.
MAZDA

6 combi, 2.0 TDI, 2004 rok, tel.
kom. 668‑366‑126.
MAZDA

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

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

OPEL

Astra, 1.6, 1992 rok, 1.900 zł, tel.
kom. 693‑508‑458.

SEAT

Ibiza Sport, 1.9, TDI, 2000 rok,
sprowadzony, przygotowany do rejestracji,
7.900 zł, tel. kom. 601‑317‑076.

OPEL

Astra, 1.4 120 KM benzyna,
XII.2011 rok, czerwona, najnowszy model,
tel. kom. 798‑906‑448.
OPEL

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

OPEL

Tigra, 1995 rok, tel. kom.
606‑586‑484.

MERCEDES

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

OPEL

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

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

Vectra B, 1998 rok, tel. kom.
665‑487‑500.

MERCEDES

ML-270, diesel, 2002 rok,
pełne wyposażenie, tel. kom. 668‑574‑870.

OPEL

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

MERCEDES

Sprinter, Max 2.9, 1998 rok,
tel. kom. 606‑586‑484.

FIAT

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

AUDI

80, 1.8 benzyna/gaz, 1990 rok,
stan dobry, tel. kom. 697‑212‑154.

FIAT

Seicento, 1999 rok, 80.000 km, tel.
kom. 502‑600‑089.

AUDI

A3, 1.8 T, 2001 rok, czarny metalik,
150 KM, 5-drzwiowy, full opcja, skóra,
(w rozliczeniu mogę przyjąć tańszy),
tel. (46) 831-02-44, tel. kom. 604‑706‑309.

FIAT

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

MITSUBISHI

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

FIAT

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

NISSAN

Almera, 1.8 benzyna z gazem
sekwencyjnym, 2000 rok, 5 drzwi, niebieski
metalik, cena 8700, tel. (46) 863-06-10, tel.
kom. 694‑547‑204.

AUDI

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

MERCEDES

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

VW
 Passat, 1.9, TDI, 1998 rok, kombi, tel.
kom. 601‑977‑893.
VW
 Polo, 2004 rok, tel. kom.
505‑056‑590.
VW
 Polo, 1997 rok, 1.0, sprawny jeżdżący,
tanio, tel. kom. 608‑845‑436.
VW
 Polo benzyna+gaz (sekwencja), 1998
rok, zadbany, garażowany, 5-drzwiowy, tel.
kom. 501‑199‑696, po 17.
VW
 T4, tel. kom. 501‑632‑719.
VW
 T4 Karawela, 2.4, D, 1997 rok,
niebieski metalik, 9-osobowy, 6.900 zł, tel.
kom. 601‑317‑076.
VW
 Touran Highline, 1.9 TDI 105 KM,
2004r, bogata wersja, cena 22500, tel. kom.
600‑526‑667.
VW
 Transporter, diesel, 1996 rok, biały,
stan dobry, 6-osobowy + załadunek
ciężarowy, FVAT, możliwość zamiany, tel.
kom. 504‑755‑253.

zamiana
OPEL

Vectra, 1993 rok, tanio, tel. kom.
505‑386‑806.

inne
Pomoc

drogowa, tel. kom.
608‑532‑321.

Sprzedam

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

MERCEDES

208, D, Bus, tel. kom.
693‑299‑439.

AUDI

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

VW
 Passat B6, 2.0, TDI, 2007 rok, tel.
kom. 604‑208‑588.

SKODA

Octavia, 2002 rok, z polskiego
salonu, bezwypadkowa, hatchback, 1.6
benz + sekw.gaz, zielony metalik, tel. kom.
607‑609‑968.

OPEL

Corsa, 1.2, 2002 rok, 5 drzwi, salon
Polska, sprzedam, tel. kom. 532‑706‑515.

FIAT

CC, 900, gaz, tel. kom. 691‑270‑919.

FIAT

Punto, 1.2, 2005 rok, 88.000 km,
bordo, 11.500 zł, tel. kom. 537‑156‑731.

VW
 Passat B4, 1.9 TDI, kombi, 1996 rok,
tel. kom. 506‑123‑651.

Opona

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

Mercedesy,

Toyoty, tel. kom.
725‑562‑998.

AUDI

80, 1990 rok, tel. kom. 504‑014‑156.

VW
 Multivan T5, 2003 rok, 170
KM, bogate wyposażenie, tel. kom.
608‑420‑169.

SKODA

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

OPEL

Corsa, 2007 rok, salon Polska,
stan bdb, 20.500 zł, tel. kom. 604‑512‑871.

OPEL

Omega, 2.5 benzyna/gaz, 1994
rok, wersja sportowa, tel. kom. 665‑631‑871.

FIAT

Punto, 1.1 1996 r. z gazem, kolor
niebieski, tel. kom. 517‑441‑538.

VW
 Lupo, 2004 rok, tel. kom.
535‑413‑013.

Opony

używane, tel. kom.
602‑133‑182.

MERCEDES

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

sprzedaż

VW
 LT 28, 1995 rok, tel. kom.
501‑632‑719.

SKODA

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

FIAT

CC, 700, 1998 rok, tel. kom.
692‑009‑691.

ALFA

ROMEO 156, 2.5 gaz sekwencja,
1999 rok, 7,800 zł, tel. kom. 667‑566‑106.

SKODA

Fabia, 1.4 gaz, 2001 rok, ciemna
zieleń, tel. kom. 532‑706‑515.

VW
 IV, 1.9 130 KM, 2003 rok, bogate
wyposażenie, tel. kom. 505‑899‑244.

OPEL

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

Lucar

auto-części, skup, laweta, tel. kom.
796‑199‑706.

FIAT

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

SKODA

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

VW
 Golf V, 1.9, TDI, 2007 rok, (w
rozliczeniu mogę przyjąć tańszy),
konkurencyjna cena, tel. kom. 513‑671‑435.

SKODA

Felicia, 1997 rok, bezwypadkowy,
tel. kom. 696‑085‑346.

OPEL

Insignia, 2.0 diesel, XII.2009 rok,
117.000 km, 160 KM; spalanie 5,7 l/100
km, tel. kom. 505‑063‑002.

Uszkodzony

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

SEAT

Ibiza, 2001 rok, tel. kom.
506‑891‑289.

VW
 Golf IV, 1.6 16V, 2001 rok, tel. kom.
607‑109‑602.

OPEL
Corsa C, 1.0, klimatyzacja, opony

zimowe, tel. kom. 512‑842‑650.

MERCEDES

124, 2.0 D, 1997 rok, tanio,
tel. kom. 724‑157‑561.

FIAT

Punto II, 1.2, 2000 rok, zadbany,
5-drzwiowy, 5.500 zł, tel. kom. 668‑028‑556.

RENAULT

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

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

FIAT

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

FIAT

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

RENAULT

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

OPEL

Astra III, 1.7 CDTI, 2005 rok,
100KM 4/5D, zielony, przebieg 227000km,
stan b.dobry, cena 15800 zł, Sochaczew,
tel. kom. 515‑107‑665.

Kupię

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

Skup

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

RENAULT

Master, 3.0, DCI, 2004 rok,
Fvat, tel. kom. 511‑777‑711.
RENAULT

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

OPEL

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

HONDA

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

RENAULT

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

NISSAN

Pamete Kangoo D, 1995 rok, tel.
kom. 661‑208‑153.

FORD

Mondeo, 1.8 TD, 2000 rok, stan
dobry, 5.700 zł, tel. kom. 785‑971‑050.

FORD,

1.000 zł, tel. (46) 838‑57‑50.

RENAULT

Laguna II, 1.9 DCI, 2002 rok,
189.000 km, bogate wyposażenie, 9.000 zł
do negocjacji, pilne, tel. kom. 795‑318‑681.

VW
 Golf III, 1.9 TDI, 1997 rok, granatowy,
w rozliczeniu przyjmę Matiz lub Seicento,
tel. kom. 604‑706‑309.

OPEL

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

OPEL

Vectra B, 1.6 16V, kombi, 1997 rok,
instalacja gazowa na sekwencji, tel. kom.
792‑067‑697.
OPEL

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

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

Vectra, 1.6 16V, gaz, 2000 rok,
7.900 zł, tel. kom. 601‑317‑076.

Sprzedam

Żuka lub skrzynię, tel. kom.
693‑423‑184.
TOYOTA

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

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

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

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

Sprzedam

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

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

tanio przyczepkę
samochodową i lawetę, tel. kom.
600‑536‑579.
Sprzedam

w całości na części Fiat 126p,
1996 rok, stan dobry, 750 zł, tel. kom.
669‑268‑467.
Przyczepka

samochodowa, tel. kom.
500‑652‑253.

TRANSPORTER

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

Sprzedam

4 koła letnie z alufelgami do
Audi A6 oraz silnik bez osprzętu, tel. kom.
604‑196‑842.

VOLVO

S80, gaz, 1999 rok, tanio, tel.
kom. 604‑208‑588.

Sprzedam

opony 900/20, Radiany, tel.
kom. 503‑065‑714.

VOLVO

XC90, 2004 rok, uszkodzony, tel.
kom. 505‑184‑344.

Auto

laweta- pomoc drogowa, tel. kom.
796‑199‑706.

VW
 Golf, 1.9 D, 1995 rok, tel. kom.
783‑413‑984.

Butla

gazowa, samochodowa,
nieużywana, 2-letnia, 60 l, okrągła, tel. kom.
665‑417‑394.

VW
 Golf, 1999 rok, tel. kom. 606‑586‑484.
VW
 Golf III, 1.8 benzyna, 1997 rok,
3-drzwiowy, przegląd do 07.2013, nowy
akumulator, nowy rozrząd, cena do
uzgodnienia, tel. kom. 510‑740‑813.

Sprzedam

przyczepkę samochodową,
tel. kom. 502‑338‑780.
Sprzedam

części do Golfa II, tel. kom.
664‑171‑783.

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; Dmosin 1, Bożena krzeszewska, piekarnia: 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.
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motorowe

Budowa

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

kupno

mieszkanie 60 mkw.,
Sprzedam

Głowno, Sikorskiego, tel. kom. 509-171333, 502‑676‑453.

Kolekcjoner

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

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

i inne kupię, tel. kom. 726‑153‑200.
Honda

VTR1000, 7.000 zł, tel. kom.
505‑386‑806.

sprzedaż

Mieszkanie

40 mkw., wraz z garażem, ul.
Czajki, tel. kom. 602‑774‑552.
Bednary-Kolonia;

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

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

Działka

budowlano-rolna 0,24 ha, na wsi,
okolice Łowicza, tel. kom. 795‑102‑365.

Atrakcyjny

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

Pawilon

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

w lesie 0,9 ha, tel. kom.
Działka

509‑217‑640.

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

Sprzedam

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

Sprzedam

mieszkanie 48 mkw., I piętro,
Dąbrowskiego, tel. kom. 604‑941‑542.

Mieszkanie

w bloku z cegły, 4-pokojowe,
83 mkw., stan bdb, Łowicz, Bolimowska, tel.
kom. 603‑741‑496, po 17.

Działka

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

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

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

mieszkanie na parterze 36,6
Sprzedam

mkw w Łowiczu, tel. kom. 666‑342‑501.
Sprzedam

działki budowlane w
Głownie, tel. kom. 606‑414‑222.
Dom,

działka 4900 mkw., Łowicz, tel.
kom. 880‑651‑700.
Dom

80 mkw, tel. kom. 503‑594‑363.

Skuter

Aprilla SR, 1997 rok, tel. kom.
698‑766‑772.

Działka

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

Pawilon

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

działkę 3 ha, z budynkami, tel.
Sprzedam

kom. 666‑287‑727.

Motocykle,

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

Sprzedam

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

Pawilon

handlowy na terenie targowicy,
tel. kom. 696-085-346, 690‑909‑636.

WSK

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

skuter, tel. kom. 882‑496‑835.

Zamienię

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

Działka

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

Sprzedam

skuter Moto Ventus 2008 rok,
uszkodzony silnik, tel. kom. 787‑417‑184.

mieszkanie, Bratkowice, 60
Atrakcyjne

mkw., II piętro, tel. kom. 605‑721‑082.

Sprzedam

M-4 w Głownie, tel. kom.
534‑067‑681.

Honda

NSR 125, stan bdb; Suzuki GSX
400 -1.700 zł, tel. kom. 511‑311‑145.

4.500 mkw., zalesiona z
Działka

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

Działka

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

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

inwestycyjno-budowlana, 3.000
Działka

mkw.; Bednary, tel. kom. 782‑152‑923.

Dom

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

Uzbrojona

działka budowlana w Łowiczumedia, przy ulicy, tel. kom. 531‑866‑884.

Mieszkanie

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

Dom

w Głownie, tel. kom. 518‑615‑518.

Mieszkanie

57,8 mkw., 3-pokojowe, z
kuchnią, blok z cegły, IV piętro, Łowicz
centrum, tanio, tel. kom. 607-314-088,
793‑071‑999.

Skuter

Motobi Orlik II, 2008 rok, tel. kom.
783‑886‑162.
Honda

CDR S3, tel. kom. 886‑832‑857.

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.

Dwupoziomowe

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

6 ha, tel. kom. 663‑077‑029.
Działki

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

rolne, 7 ha z budynkami,
gm. Dmosin, tel. (46) 874-73-98, tel. kom.
510‑297‑491.

garaże

Sprzedam

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

kupno

Mieszkanie

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

Kupię

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

wynajem
Wolny

garaż, tel. kom. 692‑101‑989.
Garaż

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

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

garaż os. Noakowskiego, tel.
kom. 698‑728‑146.

nieruchomości
kupno
Mieszkanie

do 35 mkw., tel. kom.
511‑773‑194.
Przyjmę

ziemię w dzierżawę, tel. kom.
695‑248‑808.
Poszukuję

do dzierżawy 2-4 ha,w
powiecie łowickim, ekstra warunki, tel. kom.
507‑825‑217.

sprzedaż
Działki

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

Działka

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

lub wynajmę kawalerkę 24
mkw., III piętro po remoncie, Łowicz, tel.
kom. 600‑020‑442.
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.
mieszkanie 60 mkw.,
Sprzedam

II piętro, po remoncie, duży balkon,
Głowno, Kopernika bl. 13, tel. kom.
698‑035‑468.
Pół
 bliźniaka do remontu, Łowicz, tel.
kom. 693‑943‑718.
Budowlano-rolna,

6.5 ha, szer 150/450 m
w Arkadi, tel. kom. 603‑878‑783.
Pół
 bliźniaka, Łowicz, tel. kom.
604‑189‑085.
Mieszkanie

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

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

Działka

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

Działka

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

rolno-budowlana, las, tel. kom.
511‑970‑890.
Grunty

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

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

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

Domek

60 mkw., działka 6.000 mkw.,
budowlano-usługowa, narożna; Łowicz, tel.
kom. 603‑878‑783.
Tanio

72 mkw lub zamienią na mniejsze,
tel. kom. 608‑111‑459.

Mieszkanie

46 mkw., po remoncie, I
piętro, Głowno, Sikorskiego, tel. kom.
534‑067‑788.
3,5 ha ziemi w Nieborowie, tel.
Sprzedam

kom. 787‑152‑512.
Sprzedam

3 ha ziemi Kozłów Mały, gm.
Nowa Sucha, tel. kom. 787‑152‑512.
Mieszkanie

2-pokojowe 51,2 mkw.,
Łowicz, tel. kom. 668‑435‑483.

budowlana 1215 mkw., Głowno,
Działka

tel. kom. 502‑539‑686.

działka 4.000 mkw.,
Atrakcyjna

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

Ziemia

+ dom do remontu, Michałówek,
tel. kom. 695‑413‑291.

pokoje z kuchnią, 40 mkw., Głowno,
Dwa

Sikorskiego, tel. kom. 662‑112‑121.

Mieszkanie

w centrum Łowicza,
2-pokojowe, 32 mkw., tel. kom.
888‑751‑723.

Bratkowice,

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

zmechanizowane
Nowoczesne

gospodarstwo 17 ha, I i II klasa ziemi,
możliwość powiększenia, gmina Żychlin, tel.
kom. 884‑307‑554.
mieszkanie M-3 50 mkw.,
Sprzedam

Łowicz, tel. kom. 516‑083‑960.
Mieszkanie

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

rolne, 2,5 ha wraz
Gospodarstwo

z budynkami, Łyszkowice, tel. kom.
667‑747‑508.

Sprzedam

działkę lub działki, Pilaszków,
Otolice przy trasie Łęczyckiej, tel. kom.
607‑032‑462.

Dom

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

dom w centrum Łowicza
Sprzedam

na ul. Zduńskiej z lokalem handlowym,
garażem, ogródkiem. Dobra cena!!, tel.
kom. 660‑851‑621.

20 ha ziemi w jednym
Sprzedam

kawałku, okolice Nieborowa, tel. kom. 661887‑760, po 20:00.
Dom
wolnostojący, działka 1.200 mkw.,

sprzedam lub zamienię na bloki z dopłatą,
Łowicz, tel. kom. 668‑180‑957.

Dom

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

Dom

w Zdunach, tel. kom. 602-133‑666,
po 18.00.

Łąka,

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

las o powierzchni powyżej
Sprzedam

1ha, tel. kom. 668‑171‑618.

Stryków,

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

Sprzedam

2ha ziemi w miejscowości
Wiesiołów, tel. kom. 601‑216‑263.

Przyjmę

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

działkę o powierzchni 1.5 ha,
Sprzedam

w Strykowie, tel. kom. 609‑567‑917.
Działka

budowlana 1.200 mkw.,
Zielkowice-Czajki, (wodociąg miejski,
elektryczność), tel. kom. 607‑343‑411.
Sprzedam

działkę 0,30 ha z domem,
działkę 1,15 ha + 3,50 ha, tel. kom.
504‑454‑620, po 18.
Działki

budowlane, Nieborów, tel. kom.
506‑163‑728, po 17.
Rolno-budowlana,

Głowno ul.Ostrołęcka,
ok 1 ha, media w ulicy, tel. kom. 666-865844, 608‑047‑532.

Mieszkanie

2-pokojowe, 45,67 mkw., os.
Broniewskiego, tel. kom. 607‑677‑898.

Sprzedam

działkę w Mysłakowie, tel.
kom. 793‑640‑112.

M-3
 pilnie, tel. kom. 692‑101‑989.

Mieszkanie

37 mkw, Łowicz ul. Blich,
tel. (43) 825-21-78, wieczorem, tel. kom.
506‑336‑631.

wynajem

Mieszkanie

48 mkw, I piętro, Głowno, tel.
kom. 509‑730‑878.

Mieszkanie

38 mkw., Walewice; działka
budowlana 0,26 ha, okolice Łowicza, tel.
kom. 723‑938‑111.

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

Tanie

pokoje noclegowe, Łowicz Plac
Przyrynek 11, tel. (46) 837-99-16, tel.
kom. 512‑098‑358.

Mieszkania

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

las, tel. kom. 608‑815‑516.
Sprzedam


Dom

w stanie surowym, ok. 170 mkw w
Bednarach, tel. kom. 664‑732‑718.

M-3
 Dąbrowskiego, cegła, tel. kom.
609‑024‑390.

Sprzedam

działkę rolno-budowlaną 3,88
ha na Sypniu, tel. kom. 781‑373‑977.

M-5
 po remoncie, IV piętro,
Starzyńskiego, tel. kom. 791‑101‑031.

REKLAMA

Dom

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

działkę, tel. kom. 660‑571‑149.
Sprzedam


gospodarstwo rolne 4
Sprzedam

ha w tym staw 0,5 ha, duże budynki
gospodarcze, gmina Stryków, tel. (42) 71961‑97, po 20.00.

Działki

Otolice 29, tel. kom. 600‑476‑446.

27

Dom

piętrowy z działką, 5.300 mkw.,
Głowno, tel. kom. 667‑977‑068.

RSP

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

Sprzedam

motorower Romet Ogar 1985
rok, stan bdb, zarejestrowany, 700 zł, tel.
kom. 669‑268‑467.
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Dom

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

Działka

budowlano-rolna 3500 m2,
Popów Głowieński, tel. kom. 725-492-520,
883‑929‑596.

Yamaha

XJ900, 1992 rok, tel. kom.
668‑483‑254.
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Działka

rolno-budowlana 1,72 ha, woda,
prąd, Sanniki, tel. kom. 518‑802‑389.
działkę budowlaną, Nieborów,
Sprzedam

tel. kom. 661‑816‑311.
Mieszkanie

32 mkw, Łyszkowice, tel.
kom. 600‑258‑314.
rolne o powierzchni 3 ha
Gospodarstwo

z zabudową, tel. kom. 723‑597‑740.
działkę budowlaną, Otolice,
Sprzedam

tel. kom. 668‑049‑706.

Do
 wynajęcia lokale handlowo-usługowe,
tel. kom. 692‑725‑590.
160 mkw., Przyrynek, tel. kom.
Lokal

601‑345‑299.
Wynajmę

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

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

sklep 42 mkw przy ul.
Bolimowskiej (droga na Skierniewice),
tel. kom. 504‑013‑572.
Do
 wynajęcia mieszkanie w centrum
Łowicza, tel. kom. 694‑805‑344.
Wynajmę

firmie 2-pokojowe mieszkanie
w Głownie na ul. Sikorskiego, tel. kom.
510‑966‑509.
Do
 wynajęcia lokale usługowe oraz
mieszkalne w centrum Łowicza, atrakcyjne
stawki, tel. kom. 509-837-566, 509‑659‑963.
Mam

do wynajęcia mieszkanie
3-pokojowe, umeblowane, os.Sikorskiego w
Głownie, tel. kom. 517‑637‑643.
Kwatery

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

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

handlowy 50 mkw.,
super centrum Łowicza, tel. kom.
604‑107‑760.
Wynajmę

budynek ok.400 mkw. z
możliwością adaptacji - przychodnia,
gabinety lekarskie lub inną działalność
usługowo-handlową. Głowno, ul.
Kilińskiego 4 (przy rynku), tel. kom.
509‑582‑258.
Wynajmę

budynek handlowo-usługowy
360 mkw., i 250 mkw., w Łowiczu,
z parkingiem 700 mkw., na działce
znajduje się pawilon handlowy, tel. kom.
603‑993‑065.
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.
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.

Kwatery

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

M-3, tel. kom. 692‑101‑989.
Wynajmę

mieszkanie 45 mkw., tel. kom.
502‑263‑003.
Do
 wynajęcia 3 pokoje z kuchnią i
łazienką w Głownie, tel. (42) 719‑35‑79.
do wynajęcia 240 mkw., ul.
Lokal

Powstańców 10, tel. kom. 501‑229‑814.
Do
 wynajęcia lokal handlowousługowy 100 mkw., 130 mkw., lub 170
mkw. w centrum Łowicza, tanio, tel.
kom. 602‑118‑332.
Biurowe

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

do wynajęcia, 51 mkw., os.
Tkaczew, tel. kom. 693‑157‑202.
Wynajmę

mieszkanie, tel. (46) 838-65‑86,
wieczorem.
Do
 wynajęcia mieszkanie 38 mkw.,
11-go Listopada (od marca), tel. kom.
607‑447‑730.
Lokal

w centrum Łowicza, tel. kom.
665‑464‑794.
Umeblowana

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

w blokach na os. Kopernika
w Głownie, 49mkw, tel. kom. 507‑421‑393.
Do
 wynajęcia mieszkanie 50 mkw.,
Łowicz w bloku przy ul. Kwiatowej, tel. kom.
502-418-801, dzwonić po 17.
Do
 wynajęcia lokal 19 mkw, ul.
Zduńska, tel. kom. 784‑389‑862.
Do
 wynajęcia lokal w centrum Głowna,
tel. kom. 503‑445‑077.
Dom,

3 pokoje z kuchnią, Głowno, tel.
kom. 723‑449‑143.
Nieumeblowane

38 mkw., 2-pokojowe,
od 1 marca, tel. kom. 514‑316‑710, po 18.
Lokal

handlowy 80 mkw., do
wynajęcia, ul. Zduńska 9, tel. (46) 83737-78, tel. kom. 696‑017‑590.
Wynajmę

100 mkw., Al. Sienkiewicza 30,
możliwość powiększenia do 180 mkw, tel.
kom. 604‑196‑842.
Wynajmę

lokal 100 lub 150 mkw., w
Łowiczu, w nowym budownictwie, tel. kom.
502‑110‑726.
Mieszkanie

2-pokojowe, 39 mkw., os.
Noakowskiego, tel. kom. 507‑799‑796.
Lokal

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

mieszkanie 75 mkw., I piętro,
Bolimowska 14/18/A, nowe warunki, tel.
kom. 601-390-770, 601‑963‑770, po 16.
Wynajmę

2-pokojowe 36 mkw., w
Łowiczu, tel. kom. 695‑024‑222.
Do
 wynajęcia lokal 50mkw na sklep,
biuro, salon, usługi. Wszystkie media,
parking witryny, parter, toaleta, tel. kom.
606‑811‑578.
Mieszkanie

w centrum Łowicza,
2-pokojowe, 44 mkw., tel. kom.
888‑751‑723.
Wynajmę

mieszkanie M-3 50 mkw.,
Łowicz, tel. kom. 516‑083‑960.
Do
 wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe
32mkw, os. Starzyńskiego, tel. kom.
663‑428‑181.

Wynajmę

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

Wynajmę

pawilon handlowy (27,5 mkw.),
w centrum miasta- Stryków, tel. kom.
512‑330‑849.

Wynajmę

mieszkanie dwupokojowe, 35
mkw, przy ul. Ciemnej, tel. kom. 660-756220, dzwonić po 16.

Noclegi,

mieszkania, Łowicz, tel. kom.
662‑736‑603.

Wynajmę

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

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

Przyjmę

na pokój, tel. kom. 883‑363‑814.

Głowno

dom, do wynajęcia, tel. kom.
794‑608‑724.

Wynajmę

lokal handlowy 100 mkw,
Łowicz Nowy Rynek 11, tel. kom.
501‑044‑546.

Wynajmę

lokal na zakład kosmetyczny
przy fryzjerce, Głowno, tel. kom.
502‑132‑906.
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Wynajmę

kawalerkę od 1 marca, os.
Broniewskiego, tel. kom. 500‑245‑658.
Wynajmę

pokój w dużym domu
jednorodzinnym studentom, miła
atmosfera, dostęp do internetu, tel. kom.
534‑388‑470.
Wynajmę

domek z budynkami
gospodarczymi, 6 km od Łowicza, tel. kom.
509‑231‑973.
Wynajmę

mieszkanie 33 mkw., w nowym
bloku z windą, centrum Łowicza, tel. kom.
726‑390‑510.
Wynajmę

(72mkw) na os. Bratkowice -3
pokoje, jadalnia, częściowo umeblowane,
opłata 1000zł/m-c + media. Kaucja 2m-ce,
tel. kom. 505‑415‑048.

zamiana
Sprzedam

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

kupno różne
Kupię

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

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

olche, tel. kom. 888‑761‑255.
Płyty

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

betoniarkę, tel. kom. 888‑742‑148.
Kupię

kręgi betonowe „80” lub większe,
tel. kom. 798‑461‑910.
Kupię

deski topolowe, tel. kom.
609‑227‑348.

Piec

C.O., tel. kom. 665‑489‑346.
Sprzedam

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

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

kamień polny, tel. kom.
669‑299‑585.
Sprzedam

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

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

Piec.

17 kW, po 4 sezonach, tanio, tel.
kom. 721‑737‑343.

Drewno

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

Prace

zlecone dla studiujących prawo,
tel. kom. 606‑414‑222.

Drewno

dębowe sezonowane, wyrobione
na schody, gotowe do klejenia, tel. kom.
886‑749‑432.

Sprzedam

topole, tel. kom. 664‑732‑718.

Zatrudnię

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

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.
Sprzedam

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

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

frania+ wirówka, automat Whirlpool,
tel. kom. 886‑566‑384.
używaną kuchnię gazową, tel.
Sprzedam

kom. 698‑766‑772.
Pianino

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

lesz żużel, tel. kom.
Sprzedam

605‑896‑130.
Sprzedam

cegłę, tel. kom.
606‑641‑347.
Topole

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

Piec

miałowy 30 KW, tel. kom.
505‑056‑590.
Sprzedam

dębaka, ściętego 4 m3, tel.
kom. 609‑227‑348.

Telewizor

Panasonic 28 cali, tel. kom.
502‑980‑287.
Silniki

elektrycze 7,5, 5,5 kW, tel. kom.
663‑974‑286.

Rower

damski 7-biegowy, tel. kom.
504‑065‑348.

Spawarka

transformatorowa Bester,
piec do pizzy Kromet, kompresor 12 bar,
contaktgrill, tralki betonowe na balkon, tel.
kom. 790‑591‑203.

Skrzynki

plastikowe 6kg, tel. 787‑243‑713.

Silnik

11 kW, tel. kom. 783‑617‑655.
Kret

średnica 95, tel. kom. 500‑652‑253.

wózek dziecięcy, 3-częściowy
Sprzedam

JUMPER+ nosidełko, mało używany, tel.
kom. 510‑051‑554.
Opryskiwacz

spalinowy taczkowy;
łuparka do drewna- świder, tel. kom.
663‑141‑077.
Agregat

prądotwórczy 1,5 kW, tel. kom.
720‑180‑710.
Sprzedam

kontener samochodowy, tel.
kom. 503‑065‑714.
Kanapa

rozkładana, fotel beż, stolik
wenge, stan bdb., tel. kom. 791‑062‑292.
Sprzedam

łóżko dziecięce z szufladami
+komoda +szafka, tel. kom. 608‑808‑904.
Budy

dla psów, tel. kom. 697‑094‑841.

Zatrudnię

kierowcę C+E,
transport międzynarodowy, tel. kom.
506‑137‑392.
Przyjmę

ślusarza, tel. kom. 693‑833‑073.

Zatrudnię

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

kierowcę kat. C+E, transport
międzynarodowy, tel. kom. 603‑430‑992.
Pilnie

poszukiwany dobry basista i
gitarzysta, na stałe. Duża ilość imprez,
tel. kom. 530‑504‑080.

Sprzedam

meblościankę, jasna olcha,
stan bdb, tel. kom. 606‑397‑574.

serwisant rowerów,
Sprzedawca,

oferty kierować na maila rowerowo.
biz@wp.pl, tel. kom. 609‑688‑538.

praca

Zatrudnię

wulkanizatora/mechanika
oraz pracownika myjni, CV ze zdjęciem na:
biuro@myjnilowicz.pl.

dam pracę

Szwalnia

w Głownie przyjmie
szwaczki chałupniczki (dzianina), tel.
kom. 604‑475‑553.

Wiertarka

WF-16, tel. kom. 608‑241‑841.

Gientarka

do rur, tel. kom. 500‑652‑253.

Bale:

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

Modem

play, tel. kom. 506‑771‑822.

Sprzedam

tanio pompy trzybiegowe
do centralnego ogrzewania, tel. kom.
697‑802‑547.

Heblarka

żeliwna 40, z silnikiem; drabina
aluminiowa 2-członowa, dł. 7,5; spawarka
fabryczna Bester SP-315, komplet kabli, tel.
kom. 791‑766‑688.

Zatrudnimy

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

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

kierowcę kat. B w transporcie
międzynarodowym, Łowicz, Kaliska 5
pokój 101, tel. 728-455-066

Osobę

do ulotek z Łowicza, tel. kom.
795‑495‑401.
Zatrudnię

kierowcę kat. C+E, tel. kom.
506‑140‑681.
Zatrudnię

do szycia bielizny niemowlęcejStryków, tel. kom. 607‑677‑855.

Kuchnia

węglowa, tel. kom. 692‑668‑521.

Sprzedam

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

Miodziarka

3-ramkowa, ręczna z
blachy kwasoodpornej, ule wielkopolski
drewniane, tel. kom. 609‑551‑021.
Sprzedam

łoże małżeńskie + szafeczki
nocne, meble młodzieżowe, stan bdb, tel.
kom. 504‑125‑713.
Sprzedam

tanio wojskowy ponton
desantowy w dobrym stanie, kompletny
tel./fax (42) 719‑11‑32.

Trelinka

używana 600 szt., tel. kom.
692‑292‑969.
Odzież

używana po likwidacji sklepu, 1
zł/kg, tel. kom. 600‑821‑073.
Sprzedam

3+2+1, 500 zł, nierozkładane,
stan bdb., niemieckie, tel. kom.
600‑821‑073.
Oddam

gruz, załadunek gratis,
tel. (46) 838‑88‑79.
Betoniarka

250, tel. kom. 507‑164‑215.
Chłodziarka,

tel. kom. 602‑514‑691.

Wideofilmowanie,

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

Fotograf, tel. kom.
501‑836‑550.

Fachowiec zatrudni osobę z
Firma

doświadczeniem w handlu, wymagana
samodzielność, zaangażowanie i dobra
organizacja pracy. CV ze zdjęciem proszę
kierować na: rekrutacja@fachowieclowicz.
pl.

Zatrudnię

przedstawiciela handlowego.
Wymagania: prawo jazdy kat. B, łatwość
nawiązywania kontaktów, tel. kom.
600‑023‑649.

podkłady kolejowe, tel.
Sprzedam

kom. 605‑097‑071.

wideofilmowanie,
Cyfrowe

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

Zatrudnię

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

Zatrudnię

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

Meble

„Indiana”, tel. kom. 509‑838‑542.

NAK

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

tel. kom. 604‑330‑036.
Foto-video,


Kierowca

kat: C+E. Transport
Międzynarodowy, tel. kom. 691‑200‑608.

Cegła

biała; przyczepka Niewiadów; tur
do 30-tki, tel. kom. 784‑626‑487.

Wideofilmowanie

cyfrowe, Blu-ray- tanio,
tel. kom. 606‑852‑557.

Zatrudnię

prasowaczkę, tkanina, Głowno,
tel. kom. 509‑571‑801.

Poszukuję

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

Pralka

frania, tel. kom. 882‑496‑835.

usługi wideo

Studio

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

Wyprz.
szwal. dziurk-guzik prasul. i inne,

tel. kom. 603‑528‑770.

lodówkę, tel. (46) 838‑59‑92.
Sprzedam


Kierowca

B, C, C+E, dorywczo, tel. kom.
603‑408‑122.

Zlecę

szycie tkaniny, na małą szwalnię,
tel. kom. 509‑571‑801.

Zatrudnię

spedytora z doświadczeniem
w transporcie międzynarodowym, tel. kom.
608-059-817, 606‑457‑050.

Piec

kaflowy do rozbiórki, tel. kom.
882‑496‑835.

Gitarzysta

+ wokal podejmie współpracę
z zespołem, tel. kom. 695‑413‑291.

kierowcę w transporcie
Zatrudnię

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

z pompą i slinikiem, tel. kom.
Hydrofor

518‑103‑986.

Sprzedam

betoniarkę, tel. kom.
605‑526‑005.

Poszukuję

każdą pracę, pełna
dyspozycyjność, kat. B, tel. kom.
791‑822‑503.

fotografia ślubna www.
Profesjonalna

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

Senozowane

bele dębowe i deski
dębowe 356 mm, 32 mm, 25 mm, tel. kom.
517‑544‑028.

Orzechy

włoskie- niełuskane, tel. kom.
500‑158‑707.

Pilnie

podejmę każdą pracę, w pełni
dyspozycyjny, prawo jazdy kat. B, tel. kom.
609‑192‑448.

kosmetyczna oferuje pracę, tel.
Firma

kom. 728‑477‑406.

Telewizor

LG, 29 cali, 300 zł, tel. kom.
504‑350‑641.

Kanapa

młodzieżowa i biurko, stan bdb,
tel. kom. 887‑527‑535.

Student

w trybie zaocznym podejmie
pracę. Prawo jazdy kat. b, kurs obsługi
wózków jezdniowych. PILNE, tel. kom.
796‑162‑840.

Zatrudnię

szwaczki, tkanina, Głowno, tel.
kom. 509‑571‑801.

Beczka

do piwa KEG, tel. kom.
721‑903‑802.

Meble

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

Zaopiekuję

się dzieckiem,
doświadczenie, tel. kom. 508‑337‑135.

Zatrudnię

kierowcę kat. C+E, okolice
Strykowa, emeryt mile widziany z kat. C, tel.
kom. 605‑097‑071.

Piece

akumulacyjne; wypoczynek, tel.
kom. 692‑101‑989.

Łóżeczko

dziecięce, tel. kom.
609‑700‑765.

Kobieta

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

Firma

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

Sprzedam

bardzo tanio łóżko
młodzieżowe jednoosobowe i ławę
drewnianą. Kontakt po 16.00, tel. kom.
781‑997‑989.

Stemple

budowlane, tel. kom.
505‑243‑493.
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Imadło

ślusarskie hydrauliczne,
tel. (42) 719‑59‑36.

Gwintownica

elektryczna do rur, tel. kom.
500‑652‑253.

Sprzedam

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

Kanapa

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

Altana

prostokątna, tel. kom. 511‑311‑145.

Szafa,

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

Płyty

wiórowe, tel. kom. 511‑345‑546.

Beczki

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

Zaopiekuję

się dzieckiem lub starszą
osobą, z Łowicza, tel. kom. 697‑118‑333.

Sprzedam

chodaczek, huśtawkę lub
zamienię, tel. kom. 501‑399‑487.

Wózek

bliźniaczy, 2 foteliki
samochodowe, tel. kom. 600‑119‑145.

Wózek

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

Przyjmę

na staż do oberży w Nieborowie
w charakterze kelnerki i pomocy
kuchennej, tel. kom. 501‑608‑061.

Sukienka

komunijna, tel. kom.
665‑367‑491.

Agrowłóknina,

tel. kom. 693‑177‑813.

Pianina,

fortepiany, tel. kom.
604‑443‑118.

Tokarka

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

do tunelu, tel. kom. 798‑586‑533.

Sprzedam

używany piec c.o. 21 kW, 3,2
mkw., tel. kom. 501‑624‑400.

Sprzedaż

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

Laptop
tanio, tel. kom. 0500‑204‑559.

Suknia

ślubna, tel. kom. 500‑582‑265.

Skrzynki

1, uniwersalki, plastiki 15 kg, 5
kg, tel. kom. 692‑749‑175.

Gruz

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

Mężczyzna

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

płytki chodnikowe Yumby,
Płyty,

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

Sprzedaż

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

Sprzedam

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

Podnajmę

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

Skrzynki

plastikowe, tel. kom.
796‑021‑918.

Piec

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

Drewno

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

Drewno

kominkowe opałowe, stemple
buowlane, tel. kom. 698‑550‑032.

Drewno

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

sprzedaż różne

Piach

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

Łóżko

2-osobowe, stan bardzo dobry, tel.
kom. 796‑969‑290.

Z
 Oriflame jako konsultantka: dorobisz,
zarobisz. Wyślij SMS na numer 603-959031 z imieniem i nazwiskiem. Oddzwonimy.

Zatrudnię

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

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

- konsultantki, atrakcyjne
prowizje i prezenty, tel. kom.
501‑032‑348.
Przyjmę

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

krojczego, tel. 502‑420‑340.
Zajazd

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

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

Zespół

potrzebuje wokalisty- wesela, tel.
kom. 781‑236‑886.

szukam pracy
Szukam

pracy dodatkowej, Łowicz i
okolice, tel. kom. 784‑650‑422.
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. 663-801457, 697‑811‑406.
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.

tel. kom. 600‑287‑992.
Wideofilmowanie,

Wideofilmowanie,

tel. kom. 795‑267‑788.

Wideofilmowanie,

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

wideofilmowanie przy
zamówieniu fotografa ślubnego. Więcej na
www.foto-sukces.pl, tel. kom. 693‑991‑372.
Fotografia,

Rafał Gronecki, www.
reportazfoto.pl, kontakt: reportazfoto@gmail.
com, tel. kom. 787‑874‑151.
Studio

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

remontowobudowlane
usługi
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.
Stawianie

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

wykańczanie wnętrz, tel.
kom. 531‑842‑123.
i sprzedaż pokryć dachowych,
Montaż

tel. kom. 501‑694‑856.

www.lowiczanin.info
Cyklinowanie,

układanie, olejowanie,
lakierowanie parkietów, tel. kom.
505‑072‑638.
Budowa

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

agregatem, tel. kom.
509‑038‑623.
Remonty

i wykończenia mieszkań,
malowanie, gładzie, sufity podwieszane,
zabudowy K/G, płytki, panele, parkiety,
poddasza, 502772870
Wylewki

agregatem, tel. kom.
511‑440‑509.


Kompleksowe

usługi budowlane; usługi
stolarskie; hydraulika; elektryka; układanie
kostki brukowej, tel. kom. 669-684-337,
602‑690‑032.

Kompleksowe

wykańczanie wnętrz,
glazura, panele, gładzie gipsowe,
ocieplanie budynków, Głowno, tel. kom.
664‑254‑946.

Docieplenia,

tel. kom. 698‑669‑433.

Glazura,

terakota, gipsy, malowanie,
panele itp., tel. kom. 508‑313‑799.

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.

Tynki,

tel. kom. 503‑077‑863.

Malowanie,

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

Usługi

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

Docieplenia

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

Glazura,

terakota, tel. kom. 602‑717‑207.

Docieplenia

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

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.
Projektowanie

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

tynkowanie, tel. kom.
668‑489‑577.
Tynki

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

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

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

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

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

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

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

naprawa, wymiana, podbitki itp.,
tel. kom. 607‑610‑786.
Usługi

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

tanio, tel. kom.
503‑976‑505.
Przystępne

ceny, solidne, fachowe
wykończenia wnętrz (glazura, terakota,
gipsy, malowanie). Docieplenia budynków,
murowanie, tynki, klinkier itp., tel. (46) 83713-91, tel. kom. 793‑035‑025.
Dachy,

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

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

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

REKLAMA

Schody

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

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

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

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

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

i pokrycia dachowe,
podbitki, docieplanie budynków, tel. kom.
600‑262‑935.
Docieplenia

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

maszynowe Mixokret, tel. kom.
517-032-915, 606‑314‑749.
Docieplenia,

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

Firma

budowlano-tynkarska: murowanie
z klinkieru, rozbiórki, remonty, malowanie
agregatem malarskim, faktury Vat, tel. kom.
692‑382‑852.
Kominki:

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

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

montaż i wykonanie wkładów
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.
Murowanie,

ocieplanie budynków,
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-kanalizacyjno-melioracyjne, tel.
kom. 604‑154‑674.
Adaptacja

poddaszy, kompleksowe
remonty i wykończenia, tel. kom. 532482-915, 608‑228‑789.
Malowanie,

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

układanie,
cyklinowanie z polerowaniem
parkietów, lakierowanie. Schody
-cyklinowanie, lakierowanie, tel. kom.
607‑090‑260.
Docieplenia

budynków, tynk strukturalny,
tel. kom. 507‑458‑670.
Docieplanie

budynków, wykończenia
wnętrz, malowanie, gipsy, zabudowa
poddaszy, tel. kom. 505‑024‑964.
Brukarstwo,

tel. kom. 791‑306‑104.

Usługi

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

Wykonam

tynki oraz adaptacje poddaszy,
tel. kom. 721‑304‑562.

Dachy:

konstrukcje, pokrycia, naprawy,
konserwacje, odśnieżanie, tel. (46) 839-1837, tel. kom. 609‑227‑348.

Wykonuję

tynki tradycyjne, kwarcowe, tel.
kom. 697‑923‑472.

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.

Usługi

hydrauliczne, tel. kom.
691‑991‑000.

Ocieplanie

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

Remonty,

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

Gipsowanie,

malowanie, panele
podłogowe, tanio i solidnie, tel. kom.
664‑712‑854.

Malowanie,

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

remonty, tel. kom.
783‑511‑751.

Wykończenia

wnętrz i poddaszy, tel. kom.
603‑164‑156.

Malowanie

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

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

kostki brukowej, tel. kom.
Układanie

508‑286‑519.

Tynki,

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

i wykończenia wnętrz, tel. kom.
517‑023‑091.
Docieplenia

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

sprzedaż pokryć dachowych
Firmy Rukki Budmat, Florian, podsufitka
Bryza Orobel, tel. kom. 507‑056‑578.

Ciesielstwo
krycie dachów, roboty
murarskie, przebudowy, rozbudowy,
docieplenia budynków, montaż podsufitki
dachowej, sufity karton-gips, usuwanie
azbestu, dojazd do klienta, pomiary,
kosztorysy, wysoka jakość, konkurencyjne
ceny, tel. kom. 694‑470‑514.

Instalacje

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

CBU

GAMA oferuje kompleksowe
remonty, wykończenia- gładzie, glazura,
terakota, malowanie, tynki, montaż drzwi,
panele, sufity podwieszane itp., tel. kom.
602‑587‑341.

Usługi

hydrauliczne, kompleksowo,
przeciski podziemne, przyłącza wod.-kan.,
usługi koparko-ładowarką, przyjmę pracę
również jako podwykonawca, tel. (46) 83875-53, tel. kom. 601‑379‑355.

Glazura,

terakota, gładzie, malowanie, tel.
kom. 514‑753‑196.

Hydraulika,

tel. kom. 608‑263‑951.

Dach

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

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

remonty mieszkań, wolne
terminy, FVAT, tel. kom. 602‑370‑470.
Malowanie,

gładź, płyty k/g, glazura,
adaptacja poddaszy, panele, tel. kom.
668‑026‑851.
Glazura,

terakota, gipsy, malowanie,
panele itp., tel. kom. 508‑313‑799.
Malowanie,

gipsowanie, sufity
podwieszane, układanie paneli ściennych,
podłogowych, glazury, terakoty, tel. kom.
511‑492‑515.

usługi
instalacyjne

Usługi

hydrauliczne, tel. kom.
508‑862‑015.
Profesjonalne

instalacje sygnalizacji
włamania, pożaru, kontroli dostępu,
nadzoru wizyjnego (monitoring), tel. kom.
601‑207‑689.
Vertal

- żaluzje poziome, pionowe, rolety
materiałowe i antywłamaniowe, siatki
przeciw owadom. Produkcja, montaż, tel.
kom. 602-736-692, 512‑342‑751.
Przyłącza,

elektroinstalacje, pomiary,
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.

Śluby,

inne imprezy okolicznościowe:
Chrysler 300-C, nowy model, tel. kom.
607‑328‑028.
Śluby,

inne imprezy okolicznościowe 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.
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.
Wycinka

trudnodostępnych drzew, tel.
kom. 506‑660‑095.
Rozdrabnianie

gałęzi rębakiem, tel. kom.
667‑732‑751.
drzew, tel. kom. 696‑008‑528.
Wycinka

przyjmie zamówienia na
Kucharka

imprezy okolicznościowe: wesela, komunie,
chrzciny, stypy itp., tel. kom. 508‑127‑207.
Transport,

piasek, pospółka, tel. (46) 83706-19, tel. kom. 602‑471‑796.

Usługi

hydrauliczne C.O., tel. kom.
518‑905‑611.

Cięcie

drzew niebezpiecznych,
konkurencyjne ceny, tel. kom. 782‑718‑483.

Malowanie,

gipsy, glazura, remonty
mieszkań, tel. kom. 662‑808‑565.

wszystkie technologie, tel.
Hydraulik,

kom. 608‑101‑676.

Profesjonalna

renowacja wnętrz od A do
Z, wieloletnie doświadczenie za granicą,
wysoki standard, przystępne ceny, tel. kom.
534‑388‑470.

Usługi

hydrauliczne, tel. kom.
784‑006‑861.

imprezy okolicznościowe, czarny
Śluby,

Chrysler 300 C, 2007r., tel. kom. 694-484902, 511‑354‑215.

M-bruk,

profesjonalne usługi brukarskie,
tel. kom. 781‑377‑138.
Budowa,

remonty, ocieplenie, tel. kom.
601‑662‑944.
Malowanie,

tapetowanie, gładź, płyty g/k,
glazura, tel. kom. 608‑685‑867.
Budowa

budynków inwentarskich,
hal stalowych wraz z materiałem
od projektu po dach, tel. kom.
601‑303‑235.
Wylewki

agregatem !!! Skł.: piach,
cement, woda. Docieplanie stropów.
Szybko, najtaniej a profesjonalnie!, tel. kom.
605‑416‑083.

sprzedaż
Producent!

Siatki, słupki, bramy,
balustrady, usługa montażu, tel. kom.
500‑371‑161.

Montaż

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

dywanów i tapicerki meblowoPranie

samochodowej w zakładzie i u klienta, tel.
kom. 501‑431‑978.
komputerów, profesjonalnie, tel.
Naprawa

kom. 781‑527‑006.

Elektryk,

tel. kom. 501‑129‑686.

PIT-y,

rozliczanie, tel. kom. 793‑020‑943.

Usługi

hydrauliczne, spawalnicze,
mechaniczne, tel. kom. 506‑891‑289.

Usługi

projektowo-kosztorysowe,
nadzory, tel. kom. 509-299-685,
509‑299‑676.

Hydraulika,

kolektory słoneczne od 1.500
zł, tel. kom. 886‑999‑970.

usługi inne
Zespół

Diwers, wesela, bale, tel. kom.
661‑323‑807.
Masz

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

samochodów, dywanów, tel. kom.
728‑508‑073.

Usługi

tokarskie w metalu, tel. kom.
663‑766‑557.
dziurki, guziki, tel. kom.
Usługowo

605‑317‑260.
Zabiegi

lecznicze pijawkami, tel. kom.
691-933-389, 696‑287‑385.
Wróżby

na kryzys, tel. kom. 791‑554‑106.
Domofony:

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

Przeprowadzki,

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

Instalacje

i centralki telefoniczne,
domofony, bramofony, videofony.
Montaż, naprawy, konserwacja, tel. kom.
601‑207‑689.

Stemple

budowlane, tel. kom.
783‑851‑562.

Meble

pod wymiar: kuchenne, biurowe,
szafy z drzwiami przesuwnymi, solidnie,
raty, tel. kom. 501‑707‑657.

Zespół

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

Atrakcyjne

ceny w sklepie internetowym
Freshhouse-Domitech.

Zespół,

Wokalistka, Najtaniej, tel.
kom. 503‑746‑892.

Kominki,

piece, kuchnie kaflowe, tel.
kom. 502‑324‑102.

betoniarkę 140/220 l, tel. kom.
Sprzedam

880‑397‑769.

Zespół

muzyczny, wesela, tel. kom. 607992-169, 601‑854‑670.

Zespół

muzyczny „Rytm”, tel. kom.
695‑761‑385.

Pilnie

sprzedam nowy piec kompletny
17KW, tel. kom. 502‑326‑151.

Dekoracje

sal weselnych WARDART,
Strugienice, tel. kom. 886‑328‑694.

Wycinka

drzew, czyszczenie, tel. kom.
505‑700‑777.

budowlane, długość 2,9 m,
Stemple

cena 5zł, tel. kom. 602‑389‑510.
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Zespół

muzyczny Sekret, tel. kom.
693‑754‑349.
Naprawa

sprzętu AGD, tel. kom.
510‑158‑880.
domów, mycie okien, tel. kom.
Sprzątanie

666‑310‑322.
Usługi

szewskie: wymiana obcasów,
wklejanie i wszywanie suwaków,
rozciąganie obuwia, fleki, żelówki, inne.
Łowicz, osiedle Bratkowice 3B (piwnica),
tel. kom. 512‑024‑112.
DJ-Johny,

Duet Muzyczny, wesela,
chrzciny, komunie, tel. kom. 880‑098‑537.
Przewóz

mebli, przeprowadzki, tel. 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).

Przekaż

1% podatku dla chorej na SM.
KRS 0000338878-dla Jadwiga Bura.
Dziękuję bardzo za poprzednie 2 lata
wszystkim.
Naprawa

telewizorów, Łowicz,
Topolowa 19, tel. (46) 837-70-20, tel. kom.
728‑227‑030.
Zespół

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

matrymonialne
Pan

50 po pozna Panią, stały związek,
sms, tel. kom. 664‑745‑567.
Poznam

uczciwego przyjaciela do lat 58,
tel. kom. 724‑616‑895.
Mężczyzna

40 lat, szuka pani bez
nałogów, tel. kom. 668‑768‑863.

Tartak

przewoźny, tel. kom. 512‑907‑059.

Młody,

23 lata, szuka kobiety, aby
stworzyć stały związek, tel. kom.
882‑496‑835.

Usługi

księgowe, rozliczenia PIT, tel.
kom. 508‑191‑628.

Poznam

pannę na stałe, może być z
dzieckiem, 25-39 lat, tel. kom. 515‑662‑132.

Zespół

muzyczny, tel. kom. 667‑468‑883.
Pogotowie

kanalizacyjne WUKO, tel. kom.
782‑392‑275.

komputeropisanie

Toczenie,

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

Komputeropisanie,

szybko, tanio, tel.
kom. 791‑062‑292.

Zespół

Romantic wesela, bale itd, tel.
kom. 609‑037‑343.

nauka

Naprawa
alternatory, rozruszniki,
prądnice, tel. kom. 512‑816‑406.

Matematyka,

tel. (46) 837‑85‑96.

Meble

na wymiar, kuchnie, komody, szafy
itp (przeróbki), tel. kom. 889‑474‑502.

historia, wos, tel. kom.
Korepetycje

727‑472‑483.

Meble

na wymiar, najlepsze ceny w
Łowiczu i okolicach. SYLW-MEBEL,
Sylwester Kaźmierczak, tel. kom.
519‑179‑199.
Ogrody

od A-Z, tel. kom.
727‑512‑859.
Pilnie

poszukiwany dobry basista i
gitarzysta, na stałe. Duża ilość imprez,
tel. kom. 530‑504‑080.
Transport

busem do 1,5 t, tel. kom.
517‑023‑091.
Pożyczka

od reki do 1.000 zł, tel. kom.
795‑495‑401.
Pomoc

kredytowa, tel. (46) 830-01-61, tel.
kom. 795‑495‑401.
Wielka

wyprzedaż kredytów do 200.000
zł, tel. (46) 830-01-61, tel. kom. 795‑495‑401.
Porady

prawne; pisma procesowe,
rozwody, alimenty, sprawy cywilne,
gospodarcze, administracyjne, tel. kom.
531‑692‑393.
Wypożyczę

tanio stół wiejski z dekoracją,
antałki, kamieniaki, nalewak do piwa,
piwo. Możliwy dowóz, tel. kom.
889‑994‑992.
Oferuje

różnego rodzaju kredyty
gotówkow, konsolidacyjne i hipoteczne,
chwilówki, dla osób ze złym BIK-iem,
leasing, tel. kom. 504‑515‑182.

REKLAMA

Języka Angielskiego Jacek
Nauka

Romanowski, 20 lat skutecznego
nauczania, tel. kom. 607‑440‑582.

Polski

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

Angielski

profesjonalnie: dzieci, młodzież,
tel. (46) 837‑53‑15.
- angielski, kursy, korepetycje;
„Językowo”

biuro@jezykowo.edu.pl, tel. kom.
535‑426‑113.
matematyka, tel. kom.
Fizyka,

783‑672‑926.
Angielski
profesjonalnie, tel. kom.
606‑345‑788.
Język

angielski, nauczyciel, egzaminator
maturalny, tel. kom. 662‑611‑189.
z matematyki (podstawówka,
Korepetycje

gimnazjum), student PŁ, tel. kom.
600‑816‑684.
język angielski
Korepetycje

(podstawówka, gimnazjum) studentka,
dojazd, tel. kom. 697‑753‑487.

Sprzedam

mieszankę, tel. kom.
515‑122‑403.

tel. kom. 514‑545‑580.
Pszenżyto,


żyto, tel. kom. 889‑148‑759.
Sprzedam


Milewo pierwszy odsiew;
Pszenżyto

owies Bingo, tel. kom. 793‑718‑288.

Sprzedam

pszenicę jarą Werbena i
Tybalt oraz pszenżyto jare Dublet, tel. kom.
607‑992‑129.

Kupię

bydło pourazowe, tel. kom.
668‑478‑617.

maszyny

Jęczmień,

pszenżyto, żyto, tel. kom. 793701‑024, wieczorem.

C-330

lub T-25, może być do remontu,
tel. kom. 506‑713‑289.

Słoma

w balotach, tel. kom. 600‑428‑743.

Siewnik

poznaniak do remontu, może
być dziurawy zbiornik, ciągnik C-360 do
remontu, tel. kom. 664‑981‑618.

Łubin

gorzki, tel. kom. 668‑423‑381.

słomę ze stodoły, duże bele,
Sprzedam

tel. kom. 693‑322‑719.

Sprzedam

nasiona bobu Top, tel. kom.
609‑705‑840.

siano i słomę, tel. kom.
Sprzedam

698‑556‑743.

owies, żyto, tel. kom.
Sprzedam,

505‑928‑735.

Kiszonkę

z kukurydzy, tel. kom.
693‑698‑352.

Słoma

i siano belki okrągłe i kostka,
tel. (46) 838‑14‑35.

Owies,

jęczmień siewny, tel. kom.
693‑552‑235.

Sianokoszonka

baloty, tel. kom.
664‑981‑618.

Żyto,

tel. kom. 604‑169‑278.

Angielski

korepetycje, egzamin
gimnazjalny, matura, tel. kom. 793‑567‑040.
Angielski,

korepetycje, tel. kom.
796‑126‑215.
Język

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

gimnazjum, średnie,
wyższe, przygotowanie do matury,
egzaminy poprawkowe, tel. kom.
660‑781‑884.
Język

niemiecki korepetycje, tel. kom.
508‑186‑351.

rolnicze – kupno
płody rolne

Siewnik

zbożowy Amazone D7 Super, tel.
kom. 509‑282‑300.
Kupię

dwukółkę wywrotkę, tel. kom.
667‑882‑172.
Władimirca,

Ursusa, tel. kom.
725‑562‑998.
Kupię

C-330 bez dokumentów, tel. kom.
515‑182‑587.

Kupię

zboże paszowe, tel. (46) 838-9806, tel. kom. 605‑370‑062.

Glebogryzarki,

talerzówki, inne
maszyny kupię, tel. kom. 794‑113‑931.

Kupię

żyto i pszenicę konsumpcyjną,
tel. (46) 874-39-22, tel. kom. 605‑139‑221.

Suszarnię

podłogową lub inną kupię, tel.
kom. 794‑113‑931.

Kupię

łubin, słodki, paszowy, tel. kom.
696‑096‑385.

Kupię

łuskarkę do bobu, tel. kom.
600‑410‑385.

Kupię

duże ilości zbóż paszowych,
własny transport, gotówka, tel. kom.
798‑169‑557.

Rozrzutnik

1-osiowy i 2-osiowy do
remontu, tel. kom. 724‑524‑750.

Kupię

zboże paszowe, kukurydzę, tel.
kom. 603‑945‑983.
Gruby

buraczek, tel. kom. 695‑052‑735.
Kupię

zboże paszowe, tel. kom.
668‑678‑617.
Żyto

650 zł/t, gotówka, tel. kom.
666‑737‑054.

tel. kom.
Matematyka-korepetycje,

504‑622‑779.

tel. kom. 514‑545‑580.
Pszenżyto,


Język

angielski - szkoła podstawowa,
gimnazjum, Dmosin, tel. kom. 691‑870‑558.

Kupię

żyto, owies, tel. kom. 697‑677‑530.

Matematyka,

sprawdzian, egzamin
gimnazjalny, matura, tel. kom. 506‑178‑472.

Czosnek

wiosenny, tel. kom.
693‑299‑439.

Skup

bydła: byki 7,80 +VAT, krowy
6,00 +VAT, jałówki 7,00 +VAT, tel. kom.
792‑772‑466.

Angielski,

Łowicz, tel. kom. 604‑461‑803.

Mgr

matematyki, tel. (46) 837‑53‑15.

Mieszankę

zbożową, większą ilość,
słomę ze stodoły - baloty, tel. kom.
695‑441‑197.

Angielski

korepetycje, tanio, z dojazdem,
tel. kom. 608‑750‑915.

tanio, tel. kom. 601‑303‑279.
Matematyka,

maturalne, tel. kom.
Prezentacje

608‑433‑138.

Skup

bydła pourazowego, do 5 zł/kg, tel.
kom. 792‑772‑466.

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.
Kupię

cyklop, tel. kom. 600‑662‑362.
Kupię

siewnik konny 17 w dobrym
stanie oraz przystawkę do ciągnika
C330, sprzedam wciągarkę, tel. kom.
798‑586‑237.

Mieszanka

zbożowa, tel. kom.
602‑689‑205.
bób, tel. kom. 663‑440‑519.
Sprzedam

Owies,

tel. kom. 782‑650‑798.

Mieszanka

i owies; słoma w balotach,
bób, tel. kom. 728‑468‑577.

Owies,

tel. (46) 874‑73‑39.
mieszankę, pszenżyto,
Sprzedam

Nieborów 87, tel. kom. 506-792‑018, po
16.00.

Bób

Bachus, tel. kom. 665‑489‑346.

Sprzedam

słomę ze stodoły, okolice
Kiernozi, tel. kom. 502‑600‑089.

słomę 100 sztuk, bele, tel.
Sprzedam

kom. 665‑169‑248.

Sprzedam

mieszankę zbożową, tel. kom.
721‑176‑393.

Sprzedam

sianokiszonkę w balotach, tel.
kom. 500‑225‑198.

pszenżyto, tel. kom.
Sprzedam

661‑025‑120.

Wysłodki

suche granulowane, toffi, 10
ton, tel. kom. 663‑226‑716.

Słoma

w dużych belkach, tel. kom.
501‑632‑719.

słomę w balotach, tel. kom.
Sprzedam

667‑533‑633.

Sprzedam

buraczek ćwikłowy jadalny i
paszowy, tel. kom. 661‑914‑343.

Sprzedam

pszenżyto, tel. kom.
508‑079‑639.

kapustę pekińską i pora,
Sprzedam

tel. (46) 838-35-65, tel. kom. 692‑146‑589.

Słoma

w belach, tel. kom. 504‑778‑660.

Jęczmień

jary do siewu i na paszę, tel.
kom. 725-418-883, 726‑768‑368.

Pszenica

paszowa, 100 zł,
tel. (42) 719‑56‑83.

Mieszanka,

tel. kom. 785‑610‑771.

Sprzedam

owies, tel. kom. 722‑353‑895.

z brukselki, tel. kom. 602‑528‑051.
Kolby

Cebula

drobna, tel. (24) 277‑64‑24.

Kupię

zboże, tel. kom. 667‑566‑276.

inne

Sprzedam

łubin słodki, żółty, tel. kom.
696‑253‑998.

Kupię

pszenżyto i mieszankę, tel. kom.
603-573-567, 695‑102‑426.

Kupię

kwotę mleczną, tel. kom.
535‑322‑797.

Kukurydza,

słoma, sianokiszonka, tel.
kom. 506‑115‑015.

Kupię

żyto, tel. kom. 605‑097‑071.

Kupię

limit buraczany KSC Dobrzelin, tel.
kom. 607‑368‑362.

Buraczek

czerwony, tel. kom.
885‑254‑502.

Sprzedam

pszenicę, tel. kom.
789‑319‑421.

owies, tel. kom. 888‑513‑196.
Sprzedam


Kupię

owies, żyto, tel. kom. 883‑054‑611.
owies oraz inne zboża, transport,
Żyto,

gotówka, 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. 502-460724, 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.

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.

Sprzedam

słomę, tel. kom. 669‑470‑294.
Czosnek

wiosenny ze zwisem do
sadzenia, zdrowy, tel. kom. 605‑539‑256.
owies i żyto, tel. kom.
Sprzedam

694‑075‑080.
Sprzedam

słomę w kostkach i owies, tel.
kom. 722‑152‑794.
Mieszanka

20 ton, ziemniaki Denar 20
ton, tel. kom. 665‑725‑790.
Sprzedam

5 ton żyta, tel. kom.
791‑508‑124.

Nasiona

bobu Bizon i Topbob, tel. kom.
693‑569‑671.

Owies,

tel. (46) 838‑13‑77.

bób, tel. kom. 608‑613‑658.
Sprzedam


Owies,

tel. kom. 693‑441‑557.

Skup

żyta, wymiana na otręby, tel.
kom. 501‑713‑862.

Mieszanka

zbożowa, z małą ilością owsa,
tel. kom. 725‑602‑130.

Owies,

tel. kom. 668‑959‑073.

Owies,

jęczmień, tel. kom. 601‑635‑380.

słomę rolki 120 lub zamienię
Sprzedam

na obornik, tel. kom. 692‑191‑819.
Sprzedam

brukiew, tel. kom.
514‑589‑358.
Pekinkę

na paszę sprzedam, tel. kom.
602‑175‑570.
Sprzedam

jęczmień, owies, łubin, tel.
kom. 880‑877‑722.
Mieszanka,

owies, słoma, tel. kom.
504‑832‑533.
Sprzedam

sianokiszonkę, tel. kom.
697‑612‑161.
Mieszanka

zbożowa, tel. kom.
517‑895‑817.
burak pastewny 2,5 tony, tel.
Sprzedam

kom. 692‑927‑139.
Siano

w balotach 20 sztuk, słoma
owsiana w kostkach, tel. kom. 886‑892‑204.
Mieszanka,

pszenżyto, tel. kom.
691‑235‑046.
Nasiona

bobu, tel. kom. 508‑819‑982.
Pszenica

jara „Zadra” (glutenowa), tel.
kom. 666‑937‑442.
Sprzedam

owies i słomę, okolice
Głowna, tel. kom. 506‑103‑998.
słomę 120/120, około 200
Sprzedam

sztuk (sucha), tel. kom. 503‑445‑141.
słomę w balotach,
Sprzedam

tel. (42) 719‑60‑14.
Łubin

żółty, słodki, wysoki (100 cm), tel.
kom. 663‑360‑730.
jadalne i paszowe, tel. kom.
Ziemniaki

721‑060‑306.
Słoma

w balotach 120x150, ze stodoły,
gm. Kiernozia, tel. kom. 514‑429‑322.
Sprzedam

bób, tel. kom. 507‑203‑961.
Sprzedam

nasiona fasoli Unidor, tel. kom.
665‑683‑231.
Mieszanka

zbożowa, 50%
jęczmienia/50% owsa, tel. kom.
880‑313‑429.
Łubin

żółty, słodki, tel. kom. 607‑318‑501.
Siano

i mieszanka zbożowa, tel. kom.
695‑469‑411.
Owies,

4 tony, tel. kom. 693‑830‑160.
Jęczmień,

mieszanka ok. 25 ton; słoma
mała kostka, tel. kom. 600‑369‑623.
Sprzedam

jęczmień jary, 20 ton, tel. kom.
515‑270‑479.
Pszenica,

mieszanka zbożowa, tel. kom.
518‑877‑966.
Słoma,

duże bele, tel. kom. 505‑243‑493.
Jęczmień

i pszenżyto, tel. kom.
509‑171‑283.
Sprzedam

mieszankę zbożową, tel. kom.
500‑272‑538.
Mieszankę

zbożową, okolice Bielaw, tel.
kom. 662‑273‑215.
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Słoma

w kostkach, tel. kom. 668‑165‑645.
Sprzedam

słomę 120x120, 50 zł szt. lub
wymienię na obornik. Łazin gm. Bielawy, tel.
kom. 782‑560‑797.
Sprzedam

słomę mała kostka i
mieszankę zbożową, 504‑189‑991.
Sprzedam

agrowłókninę, tel. kom. 661145-862, 661‑732‑557.
Pszenżyto,

jęczmień, tel. kom.
608‑418‑550.
Jęczmień,

Sierżniki, tel. kom.
693‑157‑163.
Żyto,

słoma sucha, duże bele, tel. kom.
721‑737‑343.
Sprzedam

mieszankę, tel. kom.
604‑973‑885.
Owies

Bingo, tel. kom. 880‑263‑930.
Pszenica

jara, parametry bdb, 15 ton, tel.
kom. 781‑581‑624.
Nasiona

bobu, odmiana „bizon”, tel. kom.
693‑677‑112.
Sprzedam

słomę, belki 130x120, 240
kg waga, 50 zł belka, możliwy transport,
Chruślin, tel. kom. 695‑248‑808.
Słoma

w balotach, tel. kom. 603‑945‑983.
Sprzedam

siano gmina Głowno,
tel. (42) 710‑87‑06.
Pszenżyto

oraz mieszanka, tel. kom.
510‑249‑632.
Owies

Sławko z ziarna kwalifikowanego,
tel. kom. 662‑775‑424.
Owies

siewny z oryginału i ziemniaki, tel.
kom. 509‑324‑542.
Sprzedam

mieszankę; łubin żółty, tel.
kom. 514‑188‑038.
Sprzedam

mieszankę, tel. kom.
609‑100‑839.


Sprzedam

zboża: jęczmień,
kukurydza, pszenica, owies, tel. kom.
605‑097‑071.
Mieszanka

i jęczmień z pszenicą, tel.
kom. 506‑258‑202.
Sprzedam

żyto, słomę w kostkach, tel.
kom. 502‑351‑237.
Pszenżyto,

Domaniewice, tel. kom.
601‑172‑764.
Siano,

sianokiszonka, tel. kom.
692‑176‑902.
Owies,

pszenżyto, tel. kom. 885‑372‑588.
Pszenżyto

paszowe 3 tony, tel. kom.
692‑650‑279.
Słoma

duże baloty, tel. kom. 661‑696‑472.
Mieszanka,

tel. kom. 602‑522‑478.
Słoma

ze stodoły, w dużych belach,
tel. kom. 695‑608‑762.
Mieszanka

i owies, tel. kom. 514‑363‑904.
Słoma

i siano, tel. kom. 609‑199‑051.
Mieszanka

zbożowa, tel. kom.
798‑586‑533.

na wycieleniu, tel. kom.
Jałówki

504‑605‑267.
Sprzedam

8-letnią krowę na wycieleniu,
tel. kom. 665‑092‑417.
Jałówka,

wycielenie 29.02,
tel. (46) 838‑47‑99.
Jałówki

Limouse 100%, tel. kom.
694‑860‑866.

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.
Rorzutnik,

kopaczka, tel. kom.
514‑539‑036.
Wózek

do hedera, tel. kom. 514‑545‑580.

Sprzedam

kariery białe, 20 sztuk,
Bocheń 54.

Kuhn 800 kg, 1999 r.,
Rozsiewacz

2-talerzowy, tel. kom. 668‑592‑070.

kuca, tel. kom. 500‑699‑826.
Sprzedam


Przetrząsarka

Fella, tel. kom.
511‑345‑546.

Sprzedam

klacz zimnokrwistą 7 lat, tel.
kom. 502‑368‑961.
spod kontroli, tel. kom.
Jałówka

695‑469‑411.
Klacz

trzyletnią kasztankę, tel. kom.
503‑065‑673.
Sprzedam

jałówkę cielną, tel. kom.
697‑298‑966.
mięsny, Skowroda, tel. kom.
Byczek

667‑248‑198.
2 jałówki, wycielenie
Sprzedam

początek marca i klacz 11-letnią, tel. kom.
697‑035‑106.

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. 600-428-743
725‑695‑160.

Prasa

Warfama 2000 rok, rolująca, tel.
kom. 664‑981‑618.

Wycinaki

do kiszonek KUHN, Stauman,
Fella, dubeltowy nóż, tel. kom. 509‑282‑300.

Jałówka,

wycielenie 08.03.2013, tel. kom.
601‑977‑337.

Siewnik

poznaniak, tel. kom.
664‑981‑618.

Jałówka

hodowlana HF wycielenie
12.03.2013, tel. kom. 516‑415‑834.

Agregat

Kombi 3 m, I włąściciel, bardzo
mało używany; przyczepa HL-80, rolnicza,
tel. kom. 530‑964‑326.

Przyczepa

do zielonek Class ładowność
6 t., wałki dysze łamane, tel. kom.
509‑282‑300.

Pszenica,

gmina Stryków, tel. kom.
503‑941‑884.
Żyto,

tel. (42) 719‑86‑00.
Słoma

w kostkach, balotach, tel. kom.
668‑831‑059.
Pszenżyto,

owies Bingo, tel. kom.
601‑066‑904.

wysokocielna z pochodzeniem,
Jałówka

kukurydza sucha, mieszanka, tel. kom.
518‑103‑986.

Prasa

Sipma Z-224/1, z podajnikiem,
2000 r., tel. kom. 728‑501‑663.

Jałówki

na wycieleniu, tel. (46) 838‑12‑12.

Bób

Bizon, tel. kom. 691‑715‑503.

Jęczmień

30 t i pszenicę 10 t, gm.
Kiernozia, tel. kom. 514‑429‑322.

Sprzedam

owies i słomę, tel. kom.
607‑090‑241.

Sprzedam

zboże, tel. kom. 883-737‑429,
po 16:00.

Jęczmień

jary do siewu, tel. kom.
504‑350‑641.

Sprzedam

łubin żółty mister
(oczyszczony) 200 zł oraz słomę w małych
kostkach, wciągarkę budowlaną, tel. kom.
724‑745‑342.

Mieszanka

ok 3 t, tel. kom. 600‑685‑574.
Owies,

tel. kom. 666‑057‑127.
Pszenica

jara Navra; jęczmień Stratus
po wymianie ze Strzelec, tel. kom.
509‑195‑030.
Pszenżyto

z żytem; jęczmień, tel. kom.
607‑168‑196.
Siano,

tel. (46) 838‑30‑44.
Słoma

w kostkach, tel. kom. 668‑374‑464.
Ziemniaki

jadalne: Rosalinda, Tajfun, tel.
kom. 726‑151‑995.
Ziemniaki

jadalne Irga, kukurydza, okna
plastikowe 2 sztuki, tel. kom. 725‑291‑393.
Owis,

żyto jare, tel. kom. 667‑118‑084.
Pszenica,

tel. (46) 837‑10‑66, po 18.
Łubin,

mieszanka zbożowa, tel. kom.
516‑843‑987.

REKLAMA

Beczki

asenizacyjne ocynkowane, 4.500,
5.000, 6.000, 7.000 l, tel. kom. 509‑282‑300.

Sprzedam

2 jałówki na ocieleniu, tel.
kom. 783‑132‑711.

Słoma,

tel. kom. 697‑289‑514.

Jałówka

na wycieleniu, tel. kom.
721‑347‑722.

Kiszonka

z kukurydzy, tel. (24) 277‑72‑79.

Pług

„3” Unia, dmuchawa, maszyna
wiejka, beczka 600 l, tel. kom. 665‑752‑681.

Jęczmień,

tel. kom. 697‑289‑514.

Sprzedam

pszenżyto, tel. kom.
665‑487‑500.

Ziemniaki

jadalne, tel. kom. 698‑523‑405.

Beczka

1000 lit. do herbicydów
z tunelem na kołach, tel. kom.
692‑749‑175.

Sekatory

pneumatyczne, tel. kom.
668‑765‑370.

knurka młodego, Urzecze 83,
Sprzedam

tel. kom. 510‑603‑072.

Mieszanka

i zboże, tel. kom. 783‑886‑162.

Widlak,

napęd transformatorowy,
Suchedniów, tel. kom. 692‑749‑175.

Jałówka

termin wycielenia początek
marca, tel. kom. 660‑672‑701.

Słoma

w balotach, okolice Strykowa, tel.
kom. 607‑644‑677.

Siano

w kostkach, Mysłaków, tel. kom.
788‑342‑568.

Ursus

C-385, stan bdb 16.000 zł, tel.
kom. 792‑772‑466.

Słoma

w balotach, 40 zł/szt., tel. kom.
605‑780‑957.

Ziemniaki

Irga, grube i sadzeniaki, tel.
kom. 787‑417‑558.

Ziemniaki

sadzeniaki: Irga, Lord, Bryza,
Irys, okolice Kiernozi, tel. kom. 603‑061‑866.

Rozrzutnik

2-osiowy, 4.600 zł, tel. kom.
796‑021‑918.

Pług

zagonowy Rabe/Werk, 4-skibowy,
zabezpieczenia sprężynowe, tel. kom.
509‑282‑300.

Kombajn

ziemniaczany Karlik,
tel. (46) 838‑47‑79.

Słoma

w kostkach, tel. kom.
508‑586‑263.

Rozrzutniki,

przyczepę- platformę,
agregat uprawowy, likwidacja
gospodarstwa, tel. kom. 781‑995‑103.

Sprzedam

jałówkę wysokocielną, tel.
kom. 506‑552‑043.

3 jałówki, wycielenia: 26.03,
Sprzedam

początek i koniec kwietnia, tel. kom.
693‑538‑477, po 15.

Mieszanka,

jęczmień, owies, tel. kom.
538‑455‑989.

do balotów zawieszany na
Ładowacz

tył ciągnika samopoziomujący, tel. kom.
665‑374‑423.

Nasiona

bobu, tel. kom. 664‑909‑790.

Kombajn

Bizon Record Z-058, stan bdb,
1985 r., tel. kom. 512‑842‑650.

Jęczmień

i siano, tel. kom. 603‑722‑772.

Paleciaki

elektryczne, tel. kom.
503‑106‑795.

z taśmociągiem do zbioru
Przyczepa

warzyw kapustnych, myjka do warzyw
korzeniowych, ładowacz tylny do ciągnika,
łyżka, widły, dwukółka do przewozu
zwierząt, tel. kom. 608‑400‑447.

Mieszanka

zbożowa; burak pastewny, tel.
kom. 509‑853‑384.

wysokocielna, tel. kom.
Jałówka

888‑895‑150.

Zboża

jare Hodowli Strzelce, ceny
zakładowe. Bielawy, Rynek 14, tel. kom.
607‑189‑155.

Ursus-3512,

1997 r., tel. kom.
503‑135‑471.

Sprzedam

słomę z żyta w balotach,
tel. kom. 695‑109‑778.

Słoma

duże bele jak i kostka ze stodoły,
jęczmień z pszenicą, owies. Zboże brane ze
Strzelc, tel. kom. 519‑122‑521.

hodowlane
Sprzedam

cielęta, tel. kom. 504‑055‑723.
jałówkę, wycielenie początek
Sprzedam

marca, tel. (46) 838-70-81, tel. kom.
0609‑541‑346.
Jałówki

wysokocielne, tel. kom.
609‑842‑734.
jałówkę, wycielenie na
Sprzedam

marzec, tel. (24) 277‑42‑97.
Jałówki

wysokocielne, tel. kom.
608‑137‑544.
Skup

bydła pourazowego, do 5 zł/kg, tel.
kom. 792‑772‑466.
Skup

bydła: byki 7,80 +VAT, krowy
6,00 +VAT, jałówki 7,00 +VAT, tel. kom.
792‑772‑466.
Jałówka

cielna, tel. kom. 796‑021‑918.
cielęta, tel. kom. 504‑055‑723.
Sprzedam


Jałówka

na wycieleniu, termin 25 luty, tel.
kom. 608‑056‑920.
Jałówka

na wycieleniu,
tel. (46) 835‑20‑09.
Jałówka

pod zacielenie, tel. kom.
724‑800‑954.
Dwie

jałówki 1,5-roczne, tel. kom.
785‑748‑868.
Jałówka

wysokocielna, tel. kom.
783‑770‑721.
Sprzedam

3 jałówki na wycieleniu, ras
mięsnych, tel. kom. 502‑100‑896.
Cielęta

60-300 kg, tel. kom. 696‑910‑449.

maszyny
Hurlimann

H470, 4x4, 70KM, z turem, tel.
kom. 665‑734‑042.
Sortownia

do jabłek Greefa A3
(bączek); wywrotnice skrzynio-palet
WS/M (elektryczna); skrzynki uniwersalne
używane, tel. kom. 694‑122‑716.
Zgniatacz

do ziarna; żmijka, tel. kom.
693‑036‑673.
Sprzedam

sadzarkę, redełka 5, grabie
konne, bardzo mało używane, tel. kom.
661‑115‑580.
Sadownicze:

ciągniki, platformy,
opryskiwacze itp., z importu, używane,
tel. kom. 504‑475‑567.

tel. kom. 607‑674‑017.
Ursus-4512,

beczkę asenizacyjną 4.500
Sprzedam

litrów, wycinak do kiszonek, prasę rolującą,
siewkę do nawozu, śrutownik bijakowy,
przyczepę wywrotkę, tel. kom. 509‑293‑050.
Sprzedam

silos na zboże, śrutownik
ssąco-tłoczący, zgrabiarkę do siana,
karuzelową, dmuchawę do zboża, tel. kom.
509‑293‑050.
kombajn Bizon Rekord ZO58
Sprzedam

w idealnym stanie technicznym i wizualnym,
tel. kom. 785‑385‑391.
Sprzedam

przetrząsacz do siana,
składany hydraulicznie 5,20 m szerokości,
tel. kom. 500‑225‑198.
Prasa

kostkująca, kopaczka,
przetrząsaczo-zgrabiarka, agregat na
bronie, tel. kom. 781‑842‑724.
Zetor-12145,

tel. kom. 607‑545‑273.
Siewnik

poznaniak 3 m, 1996 r., tel. kom.
607‑813‑558.
Prasa

rolująca Feraboli HTC 265 pasowa
zmiennokomorowa, 2011 rok, po 1 sezonie,
tel. kom. 606‑989‑475.
C-330,

tel. kom. 606‑571‑566.
samozbierająca do zielonek,
Przyczepa

zbiornik na mleko 350 litrów, tel. kom.
607‑628‑561.
Ursus

C-360 3P, tel. kom. 501‑620‑689.
Rozrzutnik

2-osiowy, tel. kom.
501‑620‑689.
Sprzedam

orkan, tel. kom. 696‑253‑998.
C-360

zarejestrowany, z kabiną, 1981 rok,
tel. kom. 607‑734‑191.
2,80, tel. kom. 602‑325‑159.
Kultywator


Pług

obrotowy 4-skibowy Lemken Opal110, zabezpieczenia spręzynowe, tel. kom.
509‑282‑300.

Przyczepa

do zielonek Potinger
ładowność 4,5 t, jedno-osiowa dysze
łamane, tel. kom. 509‑282‑300.
Siewnik

zbożowy Hassia, 2,5m, cena
2.500 zł, Amazone D4, szerokość 3m, cena
1.600 zł, tel. kom. 509‑282‑300.
Rozsiewacz

do nawozu Amazone
ZAU-1001, Rauch 600, 900, tel. kom.
509‑282‑300.
Opryskiwacz

zawieszany Hardi,
szerokość 15 m, lance poziomowane, tel.
kom. 509‑282‑300.
kostkująca Z224, 1987 rok, tel.
Prasa

kom. 509‑282‑300.
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Ciągnik

ogrodniczy Forschnitt, z
narzędziami i przyczepką; brony 3
ciągnikowe; ładowacz na tył ciągnika, widły
i szufla, tel. kom. 791‑766‑688.
Rozrzutnik

obornika do remontu;
miodarkę, tel. kom. 697‑366‑263.
Wózek

widłowy Yale; gazówka 2003 r.;
udźwig 1,6 t, tel. kom. 506‑664‑741.
Wózek

widłowy Yale elektryczny 24
V, 2004 r., na części, +maszt, tel. kom.
506‑664‑741.
Cyklop;

zgrabiarkę taśmową;
opryskiwacz, tel. kom. 885‑220‑122.
Suszarnia

podłogowa z piecem na olej;
dmuchawa ssąco-tłocząca; Zetor-10145;
agregat Głębosz; Dominator-56, tel. kom.
782‑596‑215.
MTZ-80,

import z Danii, w Polsce nie
rejestrowany, tel. kom. 696‑604‑988.
Sadzarka

do ziemniaka
podkiełkowanego, tel. (46) 861‑25‑60.
Ślęza

2.000 litrów, pompa włoska, kosz
wyprofilowany, tel. kom. 692‑749‑175.
Beczka

asenizacyjna 5.000 l, tel. kom.
609‑661‑559.
Ursus

1224 z turem, 1996 rok, tel. kom.
605‑896‑130.
Sprzedam

prasę kostkującą Sipma
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, Bąka,
Sprzedam

tel. (46) 838‑40‑77.
przyczepę 4,5 tony, wywrotkę;
Sprzedam

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.
Sprzedam

bronę aktywną 3 m z tyłu wał,
tel. (46) 861‑60‑35.
Ursus

C-360, stan bdb, tel. kom.
604‑719‑664.
3320, tel. kom. 602‑528‑051.
Zetor


Agregat

uprawowy, szerokość 3,20 m., z
wałkami, tel. kom. 509‑282‑300.

Roztrząsacz

do siana szerokość
robocza 3,30 m Samarol Słupsk, tel. kom.
606‑192‑202.

Zgrabiarki

przetrząsarki do siana,
szerokość 3-3,60 m, Kuhn, Neymayer, tel.
kom. 509‑282‑300.

Kombajn

zbożowy Bizon, 1989 rok, tel.
kom. 784-616‑248 wieczorem.

Sortownik

do ziemniaków Amazone,
ze stołem przewierczym, tel. kom.
509‑282‑300.

MF
 235 Ursus 2812, 1991 rok, tel. kom.
666‑888‑750.

Rozrzutnik

obornika 1-osiowy, Welgler,
ładowność 4t, cena 3.400 zł, tel. kom.
509‑282‑300.

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.

Włóka

polowa hydrauliczna 5 m, tel. kom.
600‑500‑155.

Prasa

Z-224/1, 1997 rok, tel. kom.
888‑958‑276.

Parnik

elektryczny, zgrabiarka konna do
siana, tel. kom. 791‑557‑197.

Siewnik

poznaniak, tel. kom.
603‑254‑329.

Ciągnik

Ursus 1224, tel. kom.
660‑790‑868.

Agregat

uprawowy bierny, zachodni, tel.
kom. 601‑272‑521.

Nowy

chwytak do bel na jeden siłownik,
tel. kom. 608‑591‑942.

Pługi

Kverneland, obrotowe, zagonowe,
zabezpieczenia, tel. kom. 726‑329‑856.

Prasę

Z-224/1, 1993 rok, stan dobry, tel.
kom. 505‑547‑998.

Siewnik

zbożowy Amazone, tel. kom.
726‑329‑856.

Zetor

7711, 1988 rok, tel. kom.
503‑151‑450.

asenizacyjna, ocynkowana, tel.
Beczka

kom. 601‑272‑521.

Sprzedam

Bizon, tel. kom. 605‑978‑418.

podsypnik nawozu do warzyw,
Gruber;

tel. kom. 726‑329‑856.

Sprzedam

silnik do C-330, korpus
zwolnicy z pochwą do C-360, tel. kom.
698‑038‑765.
Tur
 do C-360, tel. kom. 606‑276‑268.
C-360

3P, do drobnych poprawek, tel.
kom. 606‑752‑713.

Ursus

4011, 2 sztuki, tel. kom.
887‑211‑270.
Pług

5-skibowy Unia Grudziądz Tur 4+1,
1999 rok, tel. (46) 832-01-41, tel. kom.
603‑568‑497.
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Rozdrabniacz

sadowniczy, węgierski 3 m,
tel. kom. 697‑714‑837.

Podajnik

do prasy kostkującej (ślizg) 850
zł, 608420169.

Rozdrabniacz

do buraków, tel. kom.
692‑668‑521.

Dwa

wozy konne: drewniany i gumowy,
tel. kom. 692‑292‑969.

Cyklop,

tel. kom. 517‑895‑817.

Prasa

zwijająca Claas Variant-180
Rotocut, zmiennokomorowa, tel. kom.
692‑601‑689.

Dmuchawa

pionowa, tel. kom.
508‑678‑424.

Siewnik

poznaniak, rozsiewacz Piast
RW3, tel. kom. 693‑555‑430.

Przyczepa,

zgrabiarka na podnośnik,
brony, kultywator, kuchnia do C.O., tel. kom.
698-485-500 789‑274‑222.

Glebogryzarka;

agregat Unia Grudziądz
2,80; talerzówka; opryskiwacz Pilmet, tel.
kom. 728‑203‑280.

Rozrzutnik

obornika 2-osiowy do
remontu; przetsząsaczko-zgrabiarka
pasowa do siana, tel. kom. 885‑616‑386.

Kabina

3512, tel. kom. 692‑387‑028.
Pług

„2”, tanio, tel. kom. 692‑387‑028.

kwotę mleczną do 10000
Sprzedam

litrów - możliwe mniejsze ilości, tel.
kom. 668‑183‑877.

Bizon

056, 1979 rok, tel. kom.
663‑561‑245.

Jałówka

wysokocielna, tel. kom.
698‑244‑821.

mleczna 10.000 l, tel. kom.
Kwota

504‑941‑380.

Kwota

mleczna 12.000 l,
tel. (42) 719‑58‑73.

Beczka

asenizacyjna Pomot Chojna
8.000 l, 2005 r., FVAT, tel. kom.
608‑128‑670.

Beczka

asenizacyjna, tel. 602‑522‑478.

Ładowarka

przegubowa O&K L5 łamana
w połowie i Atlas, tel. kom. 692‑601‑689.

40.000 l, tel. kom.
Wydzierżawię

513‑159‑645.

Kwota

mleczna 17.000, tel. kom.
721‑021‑154.

Ładowacz

tur do ciągnika Fendt serii 311,
512, tel. kom. 608‑420‑169.

Promocja
pługi do śniegu do C-330,
C-360 lub do tura, tel. kom. 608‑128‑670.

Sprzedam

rozrzutnik 3,5 tony, tel. kom.
505‑325‑814.

Fendt-515,

1999 r., przedni tuz i wom, tel.
kom. 692‑601‑689.

Sprzedam

prasę kostka, niemiecką, tel.
kom. 604‑798‑728.

Prasa

zwijka Warfama Z-543, 2003 r.,
stan bdb, tel. kom. 608‑128‑670.

Praso-owijarka

Claas-250 Uniwrap, tel.
kom. 692‑601‑689.

Dmuchawa,

tel. kom. 504‑985‑644.

Rozrzutnik

Fortschritt, tel. kom.
602‑522‑478.

Wyprzedaż
tury nowe do C-330,
C-360, na linkę lub hydrauliczne, tel. kom.
608‑128‑670.

Prasa

Deutz Fahr GP-230, 1994 r., stan
bdb, tel. kom. 668‑816‑945.

C-328,

zarejestrowany, opłacony, tel. kom.
516‑638‑678.

Podajnik

kubełkowy, pionowy, wys. 10 m,
tel. kom. 669‑480‑828.

Agregat

uprawowy 2,40 m, tel. kom.
660‑863‑760.

Podajnik

kubełkowy kompletny do zboża;
pług 2-skibowy; Zetor-7711, 1990 r., krajowy,
tel. kom. 606‑967‑890.

Sprzedam

ciągnik Ursus C-360, 1980
rok, tel. kom. 695‑305‑028.
Silnik

elektryczny 11 kW, tel. kom.
694‑903‑163.
Ciągnik

C-330, stan bdb; kombajn Anna,
tel. kom. 698‑371‑521.
Śrutownik

walcowy z silnikiem, tel. kom.
501‑963‑867.
Pług

Stand 5 skib i przystawka do
kukurydzy, Class 4-rzędowy, tel. kom.
603‑243‑409.
Sprzedam

prasę Warfama Z-543,
zwijająca, 2005 rok, tel. kom. 501‑420‑456.

Kosiarka

Samasz 2,10, 2010 r., zgrabiarka
karuzelowa, przetrząsarka karuzelowa, tel.
kom. 600‑822‑089.
Pług

4-skibowy, obrotowy Kverneland
Vario, tel. kom. 600‑822‑089.
Rozrzutnik

Forchritt z nadstawkami, tel.
kom. 600‑822‑089.
Sprzedam

siewnik zbożowy poznaniak,
tel. kom. 608‑721‑730.
Rozrzutnik

obornika Fortschritt oraz
wszystkie części nowe i używane, tel. kom.
693‑830‑160.
Sprzedam

dwukółkę ciągnikową, tel.
kom. 509‑056‑084.
Kombajn

Anna; rozrzutnik Tandem,
polski, 8 ton, tel. kom. 513‑394‑596.
Maszyna

do łuskania bobu, oraz
gałęziarkę, tel. kom. 608‑570‑034.
Tur
 2-sekcyjny samopoziomujący, tel.
kom. 661‑409‑230.
Przyczepa

niska 6,50x2,30 m do słomy,
Orkan II, tel. kom. 660‑266‑355.
Sprzedam

wycinak kiszonek, tel. kom.
607‑147‑913.
Prasa

kostkująca Z-224/1, I właściciel, tel.
kom. 880‑409‑467.
Sadzarka

karuzelowa 2-rzędowa, do
rozsady doniczkowej lub bobu, tytoniu itp.
Stan bardzo dobry, cena 7 tys., tel. kom.
537‑467‑337.
Sprzedam

ciągnik C360 stan b. dobry,
nowa kabina, cena 16000, oraz ciągnik
C330, stan b.dobry, cena 14500, tel. kom.
601‑425‑345.
Przyczepa

4,5 t, pług 4-skibowy,
opryskiwacz, siewnik zbożowy 4m, tel. kom.
509‑837‑568.
Pług

podrywkowy 7-skibowy, grudziądzki,
tel. kom. 609‑442‑123.
Opony

Kleber 520/70/38, tel. kom.
886‑749‑432.

REKLAMA

Fendt:

514, 1995 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.

Kosiarka

rotacyjna; przyczepa;
opryskiwacz, tel. kom. 538‑455‑989.
Ciągnik

MTZ 820, 2007 rok z turem
lub bez; prasa Sipma 1997 rok, tel. kom.
602‑790‑464.
Kopaczka

ciągnikowa; pług „3”
grudziądzki, tel. kom. 880‑847‑330.
Przyczepa

6 t, wywrot, tel. kom.
695‑027‑515.
Zetor

3320, 1996 rok, tel. 501‑850‑017.
Zetor

7215, 1998 rok, tel. 501‑850‑017.
Ursus

1134, 1998r., z Turem, oryginał,
stan bdb., tel. kom. 721‑105‑235.
Prasa

Z224, 1996 rok, tel. kom.
501‑850‑017.
Sprzedam

myjkę i sadzarkę do
ziemniaków, tel. kom. 604‑866‑936.
Rozrzutnik

obornika Cynkomet N-221/3
8 t, posuw hydrauliczny, 2001 r., 31.000 zł;
siewnik zbożowy 2,7 m poznaniak 1978
r., 2.500 zł; beczka asenizacyjna 3.000 l
Meprozet 2.600 zł, tel. kom. 668‑020‑288.
Agregat

uprawowy 4,2 m Expon,
ząb redlicowy 5.200 zł; sadzarka do
ziemniaków czeska, orginał 1.000 zł;
pielnik- obredlacz kompletny 1.100 zł, tel.
kom. 668‑020‑288.
Rębak

ciągnikowy do gałęzi, tel. kom.
784‑648‑112.
Sprzedam

kombajn Bizon zo56
czerwony, 1988 rok z zatartym silnikiem,
reszta podzespołów w stanie dobrym, cena
22 tys. zł, tel. kom. 785‑936‑678.
Sprzedam

stertnik 9 m, tel. kom.
609‑502‑051.
Siewnik

do cebuli i warzyw, tel. (24) 27793-89, tel. kom. 504‑517‑015.
Agregat

uprawowy na bronie 2,10, tel.
kom. 792‑902‑783.
Zetor

3320, rok produkcji 1998, krajowy,
stan idealny oraz prasa rolująca Sipma
Farma II+ siatka, rok produkcji 2008, tel.
kom. 607‑626‑858.

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.

Śrutownik

walcowy, tel. kom.
602‑522‑478.
części, tel. kom. 602‑522‑478.
Bizon

Ursus

C-330, 1980 r., tel. kom.
725‑313‑625.

uprawowy 2,40 m, z dwoma
Agregat

wałkami; pług 2-,3-skibowy Grudziądzki, tel.
kom. 693‑458‑316.

C-380

części używane: skrzynia biegów,
silnik, obciążniki, zaczepy, zwolnice, tylny
most inne, tel. kom. 502‑939‑200.

zbożowy John Deere-1177,
Kombajn

1992 r. heder 4,20, 2.800 Mtg, tel. kom.
698‑750‑121.

Kombajn

Bizon -części używane, tel. kom.
880‑353‑819.

siewnik Poznaniak, stan bdb,
Sprzedam

tel. (42) 719‑58‑73.

MTZ-80,

82, części używane, tel. kom.
880‑353‑819.

Siewnik

poznaniak; pług 2-skibowy, tel.
kom. 509‑853‑384.

Pług

obracalny, 4-skibowy, ramię do
wału, stan bdb, tel. kom. 726‑151‑995.

Rozrzutnik

Forschnitt T-088, tel. kom.
605‑780‑957.

Sadzarka

do warzyw 2-rzędowa, stan
dobry produkcji fabrycznej w dobrej cenie,
tel. kom. 601‑452‑565.
Kombajn

Anna i cyklop, tel. kom.
758‑682‑101.

asenizacyjna 6.000 litrów, tel.
Beczka

kom. 501‑620‑689.
mleczna OSM Łowicz, sezon:
Kwota

2012/2013, 60.000 kg, tel. kom.
602‑325‑159.

samozbierająca
Przyczepa

Jugosłowianka, stan dobry; kosiarka
listwowa Osa, stan dobry; basen
320 l Eurotanks, mało uzywany,
tel. (46) 839‑18‑33.

rolnicze - usługi
Transport

maszyn rolniczych i
budowlanych, tel. kom. 665‑734‑042.

Transport

maszyn rolniczych, tel. kom.
795‑403‑201.

Skrzynki

plastikowe 15 kg, tel. kom.
500‑385‑907.
kwotę mleczną 10.000 kg, tel.
Sprzedam

kom. 783‑497‑307.
kwotę mleczną, tel. kom.
Sprzedam

695‑416‑748.
kwotę mleczną 3.000, tel.
Sprzedam

kom. 602‑511‑928.
150 t; rozsiewacz nawozowy
Obornik

Koss, tel. kom. 697‑693‑641.
Basen

550 l, tel. kom. 693‑698‑352.

mleczna, tel. kom. 725-418-883,
Kwota

726‑768‑368.
Kwota

mleczna 15.000, tel. kom.
604‑840‑416.
Kwota

mleczna 33.000 kg, basen 420
litrów, tel. kom. 601‑937‑006.

zwierzęta
sprzedaż
Gołębie

Staropolskie i Rzeszowskie, tel.
kom. 882‑404‑160.
niemiecki, długowłosy, czarny,
Owczarek

szczenięta, tel. kom. 512‑624‑763.
Kuce,

tel. kom. 697‑638‑898.
Para

dzikich kaczek; dziki, tel. kom.
723‑746‑466.
Szczenięta

sznaucerki miniaturki, tel.
kom. 602‑394‑036.
Oddam

kotki 5-miesięczne, tel. kom.
880‑511‑711.
Suka,

owczarek niemiecki, 1,5 roku, tel.
kom. 693‑441‑557.
Owczarek

szkocki Collie, suczka, tel.
kom. 664‑964‑367.
królewskie, polne, mongolskie;
Bażanty

pawie białe, czarno-skrzydłe, niebieskie, tel.
kom. 603‑226‑494.

mleczna 3.000 litrów, tel. kom.
Kwota

604‑463‑486.

Króliki,

tel. kom. 601‑413‑366.

Kwota

mleczna 7.862 kg IIR, tel. kom.
693‑943‑716.

pekińczyka, tel. 788‑152‑202.
Sprzedam


mleczna 4.000 kg, tel. kom.
Kwota

691‑640‑389.

podwozie od przyczepy oraz
Barakowóz,

ostrówek, tel. kom. 601‑343‑854.

Rozrzutnik

Fortschritt z nadstawkami do
zielonki, tel. kom. 500‑225‑198.

Rozrzutnik

Forschnitt 10 t, tel. kom.
726‑739‑443.

Super

promocja! Fosforan
amonu NP(18-46) i inne, tel. kom.
607‑992‑213.

Przetrząsacz

do siana 5,20 m, tel. kom.
500‑225‑198.

„10-tka”, siewnik 2-metrowy,
Kultywator

tel. kom. 608‑643‑187.

Opony

używane 16/70/20, tel. kom.
693‑830‑160.

Kosiarka

dyskowa 2,90 m, tel. kom.
500‑225‑198.

Władimirec

T-25, tel. kom. 608‑128‑670.

gnojówkę, tel. kom. 663-077Sprzedam

030, 693‑320‑919.

Sprzedam

kombajn zbożowy Fortschritt
E-512, cena do uzgodnienia, tel. kom.
513‑559‑506.

Kwota

mleczna 5.354 kg, tel. kom.
667‑038‑879.

Sprzedam

kwotę mleczną 15.000 kg, tel.
kom. 518‑350‑731.

Ciągnik

C-330 M, tel. kom. 665‑660‑729.

Ładowacz

cyklop 86r, stan bdb, 1
właściciel, cena 6500 zł, ładowacz do
balotów na tył ciągnika 1100zł, tel. kom.
692‑446‑421.

Obornik

100 t, tel. kom. 669‑870‑572.

VAT rolników, tel. kom.
Rozliczenia

508‑191‑628.

mleczna, tel. kom.
Kwota

783‑561‑065.

Przetrząsaczko-zgrabiarka

pasowa do
siana, tel. kom. 508‑433‑406.

Kwota

mleczna 22.000 kg, tel. kom.
695‑608‑762.

Schładzalnik

do mleka 330 l, tel. kom.
605‑210‑688.

Obsypnik

Wulkan, tel. kom. 605‑780‑957.

rotacyjna Famarol- Słupsk, szer.
Kosiarka

1,65, tel. kom. 535‑357‑755.

Schładzalnik

mleka 250 l,
tel. (46) 838‑98‑66.

mleczna, tel. kom. 889‑933‑041.
Kwota


kwotę mleczną 13.000 litrów,
Sprzedam

tel. kom. 661‑914‑343.

Prasa

Z-224/1, tel. kom. 512‑981‑861.

Sprzedam

kwotę mleczną 30.000,
okolice Żychlina, tel. kom. 723‑588‑294.

Transport

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

Brona

talerzowa 3 m, ciągnięta z wałem,
tel. kom. 605‑780‑957.

Dwukółka

ciągnikowa, tel. kom.
502‑338‑780.

Agregat

uprawowy 2,40; dmuchawa z
silnikiem; ogrodzenia panelowe 1,70x2,50
szt. 13, tel. kom. 604‑413‑948.

Basen

8.000 l, tel. kom. 608‑220‑425.

mleczna 33.000 kg, tel. kom.
Kwota

668‑276‑380.

Autosan, 11 t; przyczepa do
Przyczepa

słomy 9,20 m, tel. kom. 605‑780‑957.

Kombajn

do zbioru ziemniaków i warzyw
Karlik, w bardzo dobrym stanie, tel. kom.
600‑500‑155.

inne
Sprzedam

kwotę mleczną, tel. kom.
605‑670‑919.

Siewnik

do kukurydzy Monosen,
4-rzedowy, idealny, tel. kom. 605‑780‑957.

Pług

Agro-Masz 4x40, 2012 rok, tel. kom.
515‑311‑191.

Przyczepa

HL6011 po odbudowie,
12.500 zł, tel. kom. 664‑737‑171.

Sprzedam

pług obrotowy 4skibowy
zabezpieczenia non-stop, tel. kom.
667‑232‑652.

Skrzynki

na owoce, palety, wagi, beczka
4.000 l, tel. kom. 665‑464‑794.
Skrzynki

plastikowe, tel. kom.
796‑021‑918.
mleczna 10.000 kg, zbiornik na
Kwota

mleko 550 l, tel. kom. 664‑724‑850.

Yorki

szczenięta, tel. kom. 501‑632‑719.
kozła, tel. kom. 601‑360‑288.
Sprzedam

kaukaski szczeniaki, tel. kom.
Owczarek

796‑611‑150.
niemieckie, z rodowodem,
Owczarki

2-miesięczne; suka 3,5 l, tel. kom.
508‑174‑814.
Szczenięta

amstaf, śliczne, zdrowe, tel.
kom. 662‑556‑348.
owczarka niemieckiego, tel.
Szczenięta

kom. 535‑322‑797.
Owczarki

niemieckie 5-miesięczne, tel.
kom. 788‑154‑202.
niemieckie z rodowodem,
Owczarki

2-letnie, tel. kom. 694‑308‑076.
Sprzedam

króle, tel. kom. 888‑176‑412.

Alfa Laval, tel. kom. 609‑442‑123.
Dojarka


Szczenięta

labradory, tel. 727‑616‑195.

Osie

na dwukółki, tel. kom.
605‑725‑429.

Owczarki

niemieckie 6-miesięczne, tel.
kom. 693‑138‑330.

wspomaganie kierownicy do
Sprzedam

Ursus C-330, C-360, T-25, oferuję montaż,
tel. kom. 692‑335‑998.

Oddam

kotki, tel. kom. 723‑746‑466.

Dojarka

przewodowa Alfa Laval, tel. kom.
693‑538‑477.

Oddam

szczenięta po owczarku
niemieckim, tel. kom. 516‑858‑862.

mleczna 10.000 kg, tel. kom.
Kwota

796‑938‑381.

Wypożyczę

kozła u siebie na podwórku,
tel. kom. 505‑866‑202.

REKLAMA

inne
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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

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.

dyżury przychodni

kino Fenix

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).

Czwartek, 14 lutego:
godz. 10.00 – Dzwonnik z Notre Dame
(Mały Och Film Festiwal)
godz. 17.00 – Drogówka
godz. 19.15 – Kochankowie z księżyca

Poradnia Leczenia Uzależnień,
ul. Kaliska 6, tel. 837-37-07

Piątek, 15 lutego:
godz. 19.15 – Cafe De Flore

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;

ul. Podrzeczna 20, tel. 046/837-40-01

Sobota: 16 lutego:
godz. 19.15 – Cafe De Flore
Poniedziałek, 18 lutego:
godz. 10.30 – Piękna i Bestia (Mały Och
Film Festiwal)
godz. 17.00, 19.15 – To tylko wiatr
Wtorek, 19 lutego:
godz. 19.15– Sesje
Środa, 20 lutego:
godz. 19.15– Sesje

Czwartek, 21 lutego:
godz. 19.15 – Operacja Argo

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.
Współcześni

plastycy łowiccy –
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 Łowi-

czu, czynna w godz. 10-16, bilet normalny
7 zł, ulgowy 4 zł.
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.

koncerty
Niedziela, 17 lutego:
godz. 19.00 – koncert Doroty Miśkiewicz, sala w ŁOK, ul. Podrzeczna 20,
biletów brak.

inne
Czwartek, 14 lutego:
godz. 12.00 – warsztaty dla dzieci
„Filcowe szaleństwo”, prowadzenie
Dorota Kosioska. ŁOK, ul. Podrzeczna
20. Wejściówki w ramach Mały Och Film
Festiwal zostały rozdane.
Piątek 15 lutego:
godz. 10.00-15.00 – warsztaty garncarskie – historia garncarstwa, pokaz, zabawa – prowadzenie Michał Jabłoński. ŁOK,
ul. Podrzeczna 20. Wejściówki w ramach
Mały Och Film Festiwal zostały rozdane.
godz. 18:00 – spotkanie z posłem
Prawa i Sprawiedliwości – Janem
Tomaszewskim – legendą polskiej piłki
nożnej, medalistą olimpijskim. Szkoły
Pijarskie w Łowiczu, wstęp wolny.
Sobota, 16 lutego:
godz. 11.00 – warsztaty plastyczne
dla dzieci pt. Uroda portretu. Muzeum
w Nieborowie. Koszt 12 zł, rezerwacja:
dzial.sztuki@nieborow.art.pl lub tel.
(46)8385635 wew. 15.
godz. 16.00 – Spotkanie z tradycją –
podczas spotkanie będzie można pozna
sposób haftowania szydełkowego oraz
proces powstawania strojów ludowych
dla lalek. Spotkanie poprowadzą Janina
Kuczek, Teresa Jabłońska, Zofia Mycka i

Kazimiera Milczarek. Sala konferencyjna
CKTiP Ziemi Łowickiej, Stary Rynek 17,
wstęp wolny.
Sobota-niedziela, 16-17 lutego:
godz. 7.00-14.00 – wystawa gołębi
rasowych i drobnego inwentarza. Sala
Gimnastyczna w Kompinie, bilety: dorośli
10 zł, młodzież w wieku szkolnym wstęp
bezpłatny.
Niedziela, 17 lutego:
godz. 11.00 – Akademia Pana Kleksa
– spotkanie ze Sławomirem Wronką,
odtwórcą filmowej roli Adasia Niezgódki.
Muzeum w Nieborowie. Koszt 10 zł, rezerwacja: dzial.sztuki@nieborow.art.pl lub tel.
(46)8385635 wew. 15.
 Wtorek, 19 lutego:
godz. 12:00 – warsztaty plastyczne
„Zbuduj kulę – czyli papierowe ferie” –
prowadzenie Krzysztof Kowalczyk. ŁOK,
ul. Podrzeczna 20. Wejściówki w ramach
Mały Och Film Festiwal zostały rozdane.
godz. 17.00 – spotkanie z Marcinem
Witko, posłem PiS z Tomaszowa
Mazowieckiego. Tematem będzie ustawa
śmieciowa. Biuro poselsko-senatorskie
w Łowiczu, ul. 3 Maja 6a.
Czwartek, 21 lutego:
godz. 16.00 – wykład UTW pt. „Legendy
Łowickie – inne poznawanie historii”.
Wykład poprowadzi historyk Zdzisław
Kryściak. ŁOK ul. Podrzeczna 20, wstęp
wolny.
godz. 17. 00 – spotkanie słuchaczy
UTW, tematem będzie historia miedniewickiego sanktuarium, prowadzenie
Agnieszka Olszanowska z Miedniewic.
GOK w Bolimowie, wstęp wolny.

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
urodziły się:
córeczki
 państwu Kunikowskim z Soboty
 państwu Żelazkiewiczom z Łowicza
 państwu Wojdom z Łowicza
 państwu Dąbrowskim z Chruśli
synkowie
 państwu Zabrzewskim z Mysłakowa
 państwu Kalinowskim z Nieborowa
 państwu Chorążkom z Łowicza
 państwu Przybyszewskim z Janowic
 państwu Grabowiczom z Domaniewic
 państwu Krukom z Arkadii

OFERTY PRACY
Powiatowy Urząd pracy w Łowiczu
(stan na 11.02.2013 r.)

 technik prac biurowych
 likwidator szkód
 hydraulik
 spawacz ręczny gazowy
 stolarz – montażysta mebli
 operator koparki
 przedstawiciel handlowy
 konserwator
 sprzedawca – handlowiec
 specjalista ds. promocji projektu
 kosmetyczka
 operator frezarek CNC
 sprzątaczka biurowa (oferta dla osób z
orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności)

skarb rolnika
NOTOWANIA Z TARGOWISKA
W ŁOWICZU z dnia 08.02.2013 r.
buraczek czerwony

kg

cebula

kg

1,00-1,50
1,20

czosnek

szt.

0,80-1,00

kg

1,50-2,50

jaja fermowe

15 szt.

6,00-8,00

jaja wiejskie

jabłka

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

pietruszka

kg

2,50-3,00

por

szt.

0,80-1,50

natka pietruszki

pęczęk

1,00-1,50

kg

3,50-4,00

kg

0,50-0,80

brukselka
ziemniaki
miód

0,9 litra 28,00-30,00

kalafior

szt.

3,00-4,00

 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. 14.02. ul. Zgierska 27,
tel. 719-24-84
pt. 15.02. ul. Zgierska 27,
tel. 719-24-84
sob. 16.02. ul. Łowicka 38,
tel. 719-21-31
ndz. 17.02. ul. Łowicka 38,
tel. 719-21-31
pn. 18.02. ul. Łowicka 38,

tel. 719-21-31
wt. 19.02. ul. Łowicka 38,
tel. 719-21-31
śr. 20.02. ul. Łowicka 38,
tel. 719-21-31
czw. 21.02. Pl. Wolności 4/5,
tel. 710-89-60
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 17.02 – ul. Kolejowa 11,
tel. 719-82-71. 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
Piętek, 15 lutego:
godz. 17.00 – Gala Czytelnika Roku
– podsumowanie pierwszej edycji
całorocznego konkursu czytelniczego.
Galę uświetnią występy Krzysztofa Kaczmarka – aktora i twórcy łódzkiego Teatru
Zwierciadło oraz Wiesławy Stolarczyk
– podopiecznej Fundacji Anny Dymnej
„Mimo Wszystko”. DK w Strykowie, wstęp
wolny.

Rolnik Sprzedaje
(ceny z dnia 12.02.2013 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: 4,70 zł/kg+VAT
 Karnków: 4,80 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 7,60 zł/kg+VAT; jałówki 6,70 zł
kg+VAT;
 Domaniewice: krowy 6,00 zł/kg+VAT;
byki 7,60 zł/kg+VAT; jałówki 6,70 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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Łyżwiarstwo szybkie | Puchar Świata

Bródka został liderem
światowego rankingu
Trwa wspaniała seria kolejnych sukcesów Zbigniewa Bródki. Po medalach mistrzostw Polski
i Europy domaniewiczanin z UKS Błyskawica znakomicie zaprezentował się teraz w Inzell w
kolejnych zawodach Pucharu Świata łyżwiarzy szybkich.
dniach 16-17 lutego rozegrane
zostaną Mistrzostwach Świata
w wieloboju, potem w weekend
1-3 marca w niemieckim Erfurcie rozgrywane będą zawody Puchary Świata, a tydzień
później w holenderskich Heerenveen rozegrany zostanie finał
tej imprezy. Na podsumowanie
sezonu w Soczi w dniach 21-24
marca odbędą się Mistrzostwa
Świata na dystansach. Za rok
na tym samym torze rozegrane
zostaną Zimowe Igrzyska Olimpijskie. 
Paweł A. Doliński

drugi, to przesunął się na czoło
klasyfikacji Pucharu Świata. Po
raz pierwszy w historii polskich
panczenów nasz reprezentant
przewodzi stawce najlepszych
zawodników na olimpijskim dystansie 1500 m. Dotychczasowy
lider – Norweg Havard Bokko
zajął w tych zawodach odległe
jedenaste miejsce. Bródka do
zwycięzcy – Rosjanina Denisa
Juskowa stracił jedynie 0,02 s.
Łyżwiarska światowa czołówka przenosi się teraz do
Hamar w Norwegii, gdzie w

1500 m mężczyzn: 1. Denis
Juskow (Rosja) 1:46,07 min, 2.
Zbigniew Bródka (Polska) 1:46,09
min, 3. Brian Hansen (USA) 1:46,14
min, 4. Koen Verweij (Holandia)
1:46,16 min, 5. Konrad Niedźwiedzki
(Polska) 1:46,28 min, 20. Jan
Szymański (Polska) 1:50,01 min.
 Klasyfikacja Pucharu Świata
(po 4 z 6 zawodów): 1. Zbigniew
Bródka (Polska) 240, 2. Havard
Bokko (Norwegia) 234, 3. Denis
Juskow (Rosja) 220, 6. Konrad
Niedźwiedzki (Polska) 194, 13. Jan
Szymański (Polska) 74.


Jarosław Rząp

Wychowanek trenera Mieczysława Szymajdy po raz
drugi w karierze wywalczył
miejsce na podium na dystansie
1500 m, a jak się okazało drugie
miejsce w Niemczech dało mu
awans na pierwsze miejsce w
światowym rankingu.
Strażak Państwowej Straży
Pożarnej w Łowiczu w grudniu
wywalczył trzecie miejsce w
zawodach rozgrywanych w stolicy Kazachstanu – Astanie, a
było to jego pierwsze podium w
karierze. Teraz nie dość, że był

Zbigniew Bródka zajął w niemieckim Inzell drugie miejsce, ale i tak
onjął prowadzenie w klasyfikacji Pucharu Świata na 1500 m.

Łyżwiarstwo szybkie | XIX OOM Podkarpackie 2013 w sportach zimowych

Wojciech Sut dwa razy tuż za podium

Zbigniew Łaziński

W dniach 8-18 lutego 2013 roku w Sanoku rozgrywane były zawody
w łyżwiarstwie szybkim w ramach XIX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
Podkarpackie 2013 w sportach zimowych. Jedynym naszym reprezentantem był
zawodnik UKS Błyskawica Domaniewice – Wojciech Sut.
– Był dwa razy piaty na 500 i
3000 m oraz dwa razy czwarty
na 1500 i 1000 m – komentuje
trener Mieczysław Szymajda.
– Po trzech dystansach Wojtek
zajmował nawet czwarte miejsce wieloboju, ale postanowiliśmy go oszczędzić na najbardziej wyczerpującym dystansie
5000 m. Liczyliśmy na medal
na 1000 m, ale troszkę jednak
zabrakło. W sumie Wojtek
wywalczył aż 26. punktów do
współzawodnictwa dzieci i
młodzieży.

O medale OOM powalczą
teraz łyżwiarze na krótkim
torze. W dniach 11-13 lutego
rozgrywany będzie finał Olimpiady w short tracku, a trener
Szymajda zabiera do Sanoka
liczną, bo aż ośmioosobową
ekipę. 
Paweł A. Doliński
 500 m mężczyzn: 1. Piotr Michalski (Górnik Sanok) 37,78 s, 2.
Aleksander Puszkarski (Marymont
Warszawa) 38,39 s, 3. Kamil Ziemba (Górnik Sanok) 38,98 s, 4. Artur
Kisielewski (Orzeł Elbląg) 39,47 s,

5. Wojciech Sut (UKS Błyskawica
Domaniewice) 39,80 s, 6. Szymon
Król (SNPTT 1907 Zakopane)
40,15 s.
 3000 m mężczyzn: 1. Aleksander Puszkarski (Marymont Warszawa) 4:10,86 min, 2. Daniel Tylka
(SNPTT 1907 Zakopane) 4:12,69
min, 3. Piotr Michalski (Górnik
Sanok) 4:14,22 min, 4. Michał
Ostaszewski (Stegny Warszawa)
4:21,18 min, 5. Sebastian Król (Pilica Tomaszów Mazowiecki) 4:26,70
min, 6. Wojciech Sut (UKS Błyskawica Domaniewice) 4:26,87 min.

 1500 m mężczyzn: 1. Piotr Michalski (Górnik Sanok) 1:56,90
min, 2. Aleksander Puszkarski
(Marymont Warszawa) 1:57,24 min,
3. Kamil Ziemba (Górnik Sanok)
2:02,28 min, 4. Wojciech Sut (UKS
Błyskawica Domaniewice) 2:05,20
min, 5. Szymon Król (SNPTT 1907
Zakopane) 2:05,39 min, 6. Michał
Ostaszewski (Stegny Warszawa)
2:06,16 min.
 1000 m mężczyzn: 1. Piotr Michalski (Górnik Sanok) 1:16,72 min,
2. Aleksander Puszkarski (Marymont Warszawa) 1:17,94 min, 3. Kamil Ziemba (Górnik Sanok) 1:18,66
min, 4. Wojciech Sut (UKS Błyskawica Domaniewice) 1:20,10 min, 5.
Szymon Król (SNPTT 1907 Zakopane) 1:22,36 min, 6. Michał Ostaszewski (Stegny Warszawa) 1:23,19 min.

Na mecz rewanżowy z Treflem II trzeba poczekać dwa tygodnie.

Koszykówka | 14. kolejka II ligi męskiej

Większość przełożono

14. kolejka II ligi – grupa A: Wybrzeże Korsarz Gdańsk – Stawiński
Basket Piła 80:89, MKS Skierniewice – King Wilki Morskie Szczecin
74:97. Mecze: SMS PZKosz Władysławowo – GTK Gdynia i Noteć
Inowrocław – Basket Junior Suchy
Las i Trefl II Sopot – Księżak Łowicz przełożono.
1. Wilki Morskie Szczecin 14 271181:1034
2. SMS Władysławowo

13 22 1081:944

3. Księżak Łowicz

13 21 1036:987

4. Wybrzeże Korsarz Gdańsk 14 211058:1092
5. Trefl II Sopot

13 20 930:891

6. Stawiński Basket Piła

14 20 1131:1139

7. MKS Skierniewice

14 20 1139:1196

8. GTK Gdynia

13 18 1112:1166

9. Noteć Inowrocław

13 17 977:1004

10. Basket Junior Suchy Las 13 15 876:1060

Tomasz Sowa

Rozgrywane w ostatni weekend turniej półfinałowe Mistrzostw Polski Juniorów Starszych U-20 spowodowały, że
z zaplanowanych pięciu meczów
II ligi aż trzy zostały przełożone.
Jak się zresztą okazało, oparte
na młodych graczach zespoły
z naszej grupy, wywalczyły
awans do finału. Zagrają w nim
m.in. GTK Gdynia, Basket Junior Suchy Las i Trefl Sopot.
W sobotę 16 lutego 2013 roku
Księżak rozegra u siebie bardzo
ważne dla układu czołówki spotkanie z Wybrzeżem Korsarzem
Gdańsk. Mecz ten rozpocznie
się w hali sportowej OSiR nr 2
w Łowiczu przy ul. Topolowej 2
o godz. 18.30. 
p

Wojciech Sut w Sanoku dwukrotnie zajął czwarte miejsca.

www.lowiczanin.info
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Szachy | Zawody rejonowe IMS i GS

Trzy z czterech miejsc
zajęli nasi reprezentanci

Zbigniew Łaziński

Znakomicie
w rozgrywanych
w Skierniewicach
szachowych zawodach
rejonowych w ramach
Igrzysk Młodzieży
Szkolnej oraz Gimnazjady
Szkolnej spisały się zespoły
reprezentujące Ziemię
Łowicką. Nasi młodzi
szachiści zajęli trzy
z czterech miejsc, które
premiowane są awansem do
finału wojewódzkiego, który
odbędzie 26 lutego 2013
roku w Wieluniu.

W drużynie AKS Skok Na Sok Skierniewice systematycznie wystepowały trzy dziewczęta, które niejednokrotnie nawet punktowały...

Piłka siatkowa | 14. kolejka Siatkarskich Amatorskich Mistrzostw Łowicza

Nie wykorzystali prezentu

5 10

19,5-0,5

2. SP Nieborów

5 8

16,5-3,5

3. SP 6 Kutno

5 5

9,0-11,0

4. SP 2 Rawa Mazowiecka 5 4

7,0-13,0

5. SP Sadkowice

5 2

5,0-15,0

6. SP Bielawy

5 1

3,0-17,0

Rejonowa Gimnazjada
Szkolna w szachach:
Jeszcze lepiej nasi reprezentanci wypadli w rywalizacji gimnazjalistów. Oparta na zawodnikach UKS Pałac Nieborów
ekipa Pijarskiego Gimnazjum
Królowej Pokoju w Łowiczu
okazała się najlepszą, a drugie
miejsce wywalczyła ekipa Gimnazjum Publicznego w Nowych
Zdunach.
Mistrzami okazali się uczniowie Pijarskiego Gimnazjum
Królowej Pokoju w Łowiczu:
Zuzanna Mazgaj, Wojciech
Białas, Mateusz Brzozowski,
Bartosz Szczepanik i Mateusz
Pruk – nauczyciel w-f Tadeusz
Rutkowski.
Drugie miejsce w rejonie
wywalczyli uczniowie Gimnazjum Publicznego w Nowych
Zdunach: Damian Workowski
(6), Jakub Łąpieś (5), Michalina Karasiewicz (4,5) i Wojciech
Muras (4) – nauczycielka w-f
Aleksandra Mostowska. 
p
Rejonowa GS w szachach:
1. Pijarskie GKP Łowicz

7 14

28,0-0,0

2. GP Nowe Zduny

7 11

19,5-8,5

3. G 2 Skierniewice

7 11 18,0-10,0

4. G 2 Rawa Mazowiecka

7 7 14,0-14,0

5. GP Kurzeszyn

7 6 12,0-16,0

6. G 3 Skierniewice

7 4 10,5-17,5

7. G 2 Kutno

7 3 10,0-18,0

8. G 1 Skierniewice (p.k.)

7 0

0,0-28,0

Dominik Pacler (nr 6) zdobył w meczu z Korabką II aż 23. punkty...

Zaległy mecz 13. kolejki SAM:
 LKS Retki – Pijarska Łowicz
3:1 (25:12, 25:12, 21:25,
25:17)
Retki: Mariusz Głowacki 9, Piotr
Głowacki 8, Paweł Koza 6 (3),
Maciej Koza 2, Marcin Głowacki 2
i Jacek Koza 1.
Pijarska: Bartłomiej Zajączkowski 6, Rafał Baczyński 5 (2), Piotr
Ptasiński 5, Bartłomiej Gąsecki 3
(1), Mariusz Rogowski 3 (1), Paweł
Piorun 1, Rafał Cieszyński i Piotr
Kolos. MVP: Piotr Głowacki (Retki).
14. kolejka SAM:
Pijarska Łowicz – AKS Skok
Na Sok Skierniewice 0:3 (11:25,
17:25, 11:25)
Pijarska: Piotr Ptasiński 5 (1), Mariusz Rogowski 4, Maciej Godosz 2,
Paweł Piorun, Bartłomiej Gąsecki,
Rafał Cieszyński i Piotr Kolos.
AKS: Michał Michalak 7, Karol Głowacki 3, Dariusz Foks 3, Maciej Ziębiński 3 (1), Maciej Morawski 2 (1),
Klaudia Sala 1, Paweł Gawinek 1,
Katarzyna Górska i Marta Krakowska. MVP: Michał Michalak (AKS).

Paweł A. Doliński



Nieukrywana radość siatkarzy LKS Retki po tym jak pierwszego seta
Korabce II urwali gracze Rawki Bolimów.

GKS Rawka Bolimów – UKS
Korabka II Łowicz 2:3 (26:24,
20:25, 18:25, 25:22, 6:15)
Rawka: Dominik Pacler 23 (1),
Łukasz Buczek 15 (1), Patryk Boguś 10 (2), Paweł Pietraszewski 6
(2), Łukasz Wagner 2 (1), Przemysław Sitarek 2, Paweł Sobolewski, Mateusz Wójcik i Bartłomiej
Wójcik.
Korabka II: Dawid Pawlak 17 (3),
Piotr Rześny 14 (4), Piotr Okraska
9 (2), Mateusz Kwasek 9, Jakub
Zagórowicz 8 (2), Łukasz Kosiorek
4 (4), Piotr Zagórowicz, Kornel Jagodzińska i Michał Bińczak.
MVP: Piotr Okraska (Korabka II).



Robert Chojnowski

dwóch wygranych skróconych
setów (do 15). 
p

Tego dnia w hali sportowej OSiR
nr 2 w Łowiczu przy ul. Topolowej 2 rozegrany zostanie Puchar
Ligi SAM. W ćwierćfinałach
zagrają: godz. 10.00: AKS Skok
Na Sok Skierniewice – LKS
Retki, Pijarska Łowicz – Solidar Bełchów, UKS Korabka II
Łowicz – GKS Rawka Bolimów
i godz. 10.30: UKS Korabka I
Łowicz – Grom Domaniewice.
Ten miniturniej rozgrywany będzie systemem pucharowym do

Uczniowie Pijarskiego Gimnazjum Królowej Pokoju w Łowiczu
odnieśli sukces w Rejonowej Gimnazjadzie Szkolnej w szachach

 Solidar Bełchów – UKS Korabka I Łowicz 0:3 (0:25, 0:25,
0:25)
 Grom Domaniewice – LKS
Retki 0:3 (0:25, 0:25, 0:25)

1. UKS Korabka I Łowicz

14

2. AKS SNS Skierniewice

14

36 39:12
31 34:17

3. LKS Retki

14

30 33:17

4. UKS Korabka II Łowicz

14

29 33:18

5. Rawka Bolimów

14

21 26:25

6. Grom Domaniewice

14

9 17:37

7. Solidar Bełchów

14

8 11:37

8. Pijarska Łowicz

14

4 10:40

Paweł A. Doliński

Już wcześniej mistrzowski tytuł zapewniła sobie ekipa UKS
Korabka I Łowicz, a po piątkowym zwycięstwie z Pijarską
Łowicz drugie miejsce przypadło drużynie AKS Skok Na Sok
Skierniewice. Niewiadomą zatem pozostała trzecia pozycja…
We wtorkowym zaległym
meczu 13. kolejki SAM niespodziewanie ostatnia w tabeli
Pijarska urwała seta walczącej
o podium ekipie LKS Retki
i wydawało się, ze tego prezentu od podopiecznych trenera
Damiana Górskiego skorzystają
gracze Korabki II. W ostatnim
meczu musieli oni bez straty
seta ograć Rawkę Bolimów. Jak
się jednak okazało nie dość, że
stracili seta, to stracili także jeden punkt. Mecz Korabka II –
Rawka zakończył się bowiem
zwycięstwem graczy trenera
Pawła Tomczaka, ale tylko 3:2.
Zakończenie rozgrywek XIV
edycji SAM zaplanowane zostało na sobotę 23 lutego 2013 roku.

Rejonowe IMS w szachach:
1. SP 5 Skierniewice

Paweł A. Doliński

Dopiero ostatni mecz
sezonu w rozgrywkach
XIV edycji SAM, czyli
Siatkarskich Amatorskich
Mistrzostw Łowicza
rozstrzygnął o kolejności
na podium.

Rejonowe IMS:
W rywalizacji szkół podstawowych mistrzowie powiatu
łowickiego – uczniowie Szkoły Podstawowej w Nieborowie
pokonali po 4:0 kolejno rywali
z SP Bielawy (nauczyciel w-f
Piotr Kociak), SP Sadkowice,
SP 2 Rawa Mazowiecka i SP
6 Kutno, ale w meczu decydującym o pierwszym miejscu
ulegli gospodarzom zawodów
z SP 5 Skierniewice 0,5-3,5.
– Ekipa ze Skierniewic była
nieco, lepsza lecz kto wie co
będzie w finale, gdzie walka o medale wyzwala emocje
i dodaje energii – skomentował
Robert Chojnowski, trener nieborowskich szachistów.
W wicemistrzowskiej ekipie
Szkoły Podstawowej w Nieborowie zagrali: Jan Karczewski
(4. punkty w turnieju), Gabriel
Jagura (3,5), Norbert Jagura
(3), Natalia Sobieraj (2), Eliza
Placek (2) i Szymon Adamczyk (2) – nauczycielem w-f
oraz trenerem w UKS Pałac

Nieborów jest Robert Chojnowski.

Szachiści z Nieborowa po raz kolejny awansowała do finału WIMS.
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Koszykówka | Wojewódzka liga juniorów U-18

Porażki dzień po dniu
Najpierw zagrali w hali OSiR
nr 1 w Łowiczu przy ul. Jana
Pawła II 3 zaległy mecz 15.
kolejki. Podopieczni Piotra Rutkowskiego podejmowali lidera
ze Skierniewic, który jest bardzo mocną ekipą i jak na razie
z łatwością ogrywa wszystkich
sowich rywali.
Łowiczanie wiedzieli, że w
tym spotkaniu nie mają żadnych szans na zwycięstwo, a pod
znakiem zapytania stał jedynie
rozmiar porażki. Podopieczni
trenera Krzysztofa Wierciocha
ze Skierniewic od pierwszych
minut zdominowali piątkowe
zawody i po pięciu minutach
prowadzili już 17:2. Po pierwszej
kwarcie łowiczanie przegrywali
10:33, a punkty dla nas zdobywali Jakub Organiściak i Mateusz Gładki.
W drugiej odsłonie Księżacy
nadal nie mieli żadnych szans
i byli tłem dla przeciwnika.
Najlepiej wyglądała trzecia
odsłona, w której nasza młodzież prowadziła równy bój

z liderem ligi wojewódzkiej i
przegrała kwartę tylko 22:25.
Zdecydowanie wyróżniał się w
tym okresie gry w naszej ekipie
Gładki, który ostatni jest w dobrej formie. W ostatniej kwarcie
znów dominowała ekipa AZS,
która szybko powiększała przewagę i wygrała mecz 119:56.
Po piątkowej porażce z liderem ze Skierniewic nasi juniorzy podejmowali w 16. kolejce
czwarty zespół z tabeli ligi
wojewódzkiej – Junaka Radomsko. Oczywiście faworytem
byli goście, bo nasz zespół jest
najmłodszy w tegorocznej rywalizacji, ale można było się
spodziewać, że w hali OSiR nr
2 przy ul. Topolowej 2 łowiczanie nieco się rywalowi postawią. Niestety tak się jednak nie
stało…
Podopieczni trenera Piotra
Rutkowskiego już od pierwszych
minut nie mogli poradzić sobie
w ataku z rywalami i szybko
pozwolili im zdobyć przewagę
ponad dziesięć oczek. W końcowych minutach dobre akcje zaliczyli Jakub Szkup i Kacper Kłos
i po pierwszej odsłonie Księżacy
przegrywali 13:20.
W drugiej kwarcie ekipa Junaka znów była lepsza i wygrała
ten fragment meczu 23:17. W
naszym zespole w tym czasie

najlepiej spisywał się duet Jakub
Organiściak i Julian Rosa.
Po zmianie stron gra wyrównała się i praktycznie toczyła się
„kosz za kosz”. Znów z dobrej
strony pokazał się Organiściak,
który trafił dwie „trójki”, ale jednak po 30 minutach łowiczanie
przegrywali 47:62 i było widać,
że te 15 oczek straty trudno będzie odrobić. Ostatnia odsłona
należała zdecydowanie do przyjezdnych, którzy wygrali ją 22:8,
a cały mecz 84:55.
Po 16. kolejkach łowiccy juniorzy nadal są na przedostatnim
miejscu w tabeli i mają na koncie trzy cenne zwycięstwa. Kolejny mecz łowiczanie zagrają
po feriach zimowych w Łowiczu
w sobotę 2 marca o godz. 10.00
z Piotrcovią Piotrków Trybunalski. zł

Paweł A. Doliński

Juniorzy Księżaka
Łowicz w ostatni
weekend rozegrali
swoje dwa mecze
wojewódzkiej ligi U-18.

Rok starsi rywale ze Skierniewic byli roślejsi, lepiej rzucali i bronili. Stąd wysoka porażka...
Księżak Łowicz – AZS PWSZ
Skierniewice 56:119 (10:33,
7:27, 22:25, 17:39)
Księżak: Mateusz Gładki 15 (1x3),
Jakub Organiściak 13, Krzysztof
Rondoś 5, Szymon Aniszewski
i Mateusz Dobrzyński oraz Michał
Zdunkiewicz 8, Julian Rosa 6, Kacper Kłos 4, Kacprowski Maciej 3
(1x3), Jakub Szkup 2 i Michał Rokicki.
Najwięcej dla AZS: Alan Nowakowicz 37 (2x3), Michał Lipski 35

Najwięcej dla Junaka: Jakub Cieślik 31 i Bartosz Gaik 26 (1x3).

(1x3) i Tomasz Wielec 24 (4x3).
Księżak Łowicz – Junak Radomsko 55:84 (13:20, 17:23, 17:19,
8:22)
Księżak: Jakub Organiściak 15
(3x3), Julian Rosa 13, Mateusz
Gładki 10, Michał Zdunkiewicz 5 i
Mateusz Dobrzyński 2 oraz Kacper
Kłos 4, Jakub Szkup 4, Dominik
Wieczorek 2, Jan Wójcik, Kacprowski Maciej i Michał Rokicki.

Zaległy mecz 15. kolejki wojewódzkiej ligi juniorów (U-18):
UMKS Księżak Łowicz – AZS
PWSZ Skierniewice 56:119. 16. kolejka: UMKS Księżak Łowicz – Junak Radomsko 55:84, AZS WSGK
Kutno – SMS MG-13 Łódź 50:112,
ŁKS KM Łódź – Wiking Tomaszów
Mazowiecki 20:0 (w.o.). Mecz: PKK

99 Pabianice – Piotrcovia Piotrków
Trybunalski przełożono. Pauza:
AZS PWSZ Skierniewice.
1. AZS Skierniewice

14 28 1443:736

2. ŁKS KM Łódź

14 26 1193:786

3. SMS MG-13 Łódź

14 26 1036:727

4. Junak Radomsko

15 23 1044:1123

5. Piotrcovia Piotrków

14 18

6. AZS WSGK Kutno

14 18 831:1122

868:964

7. PKK 99 Pabianice

13 17 872:1061

8. Księżak Łowicz

14 17 739:1186

9. Wiking Tomaszów

14 11

590:911

Koszykówka | 17. kolejka wojewódzkiej ligi młodzików U-14

Tylko do przerwy było w miarę przyzwoicie
sobie radzili w pierwszej połowie meczu. Od pierwszych
minut grali uważnie w obronie
i po pięciu minutach przegrywali tylko 5:4. Niestety, końcówka
kwarty należała do miejscowych, którzy nabrali rozpędu
i kilkoma szybkimi atakami zdołali odskoczyć błyskawicznie do
wyniku 26:12.
Najlepiej łowiczanie zagrali
w drugiej kwarcie, w której grę
prowadził Damian Brzozowski.
Nasza ekipa przegrała ten fragment 18:24, ale prowadziła równorzędną walkę.
Po zmianie stron było tragicznie. W trzeciej kwarcie fatalnie

grał Dobrzyński i Redo, którzy
popełniali proste błędy i łowiczanie nie potrafili zdobyć punktów. Honor uratował Norbert
Nowysz, który trafił „trójkę”
i zagrał w sumie dobre zawody.
Popularny „Najka” zazwyczaj
nie gra dużo, ale w tym spotkaniu zdołał zdobyć sześć oczek.
Czwarta odsłona to również
popis nieskuteczności łowiczan, którzy momentami doprowadzali do dużych nerwów
swojego szkoleniowca. Młodzi
koszykarze dochodzili do pozycji rzutowych, ale nie potrafili
trafić do kosza. W końcówce na
parkiecie pojawili się rezerwowi

i rywale to szybko wykorzystali. Zaczęli agresywnie bronić na
całym boisku i momentalnie dorzucili 12 punktów, wygrywając
ostatecznie 103:43.
Do zakończenia rozgrywek
ligowych w grupie młodzików
U-14 pozostały już tylko trzy
kolejki. Nasza ekipa w gronie
pięciu ekip zajmuje ostatnie
miejsce.
Kolejny ligowy pojedynek
drużyna młodzików starszych
Księżaka zagra w Łowiczu
w sobotę 2 marca z Trójką Sieradz. W tym meczu będzie szansa powalczyć o drugie zwycięstwo w tym sezonie. 
z

Zbigniew łaziński

Koszykarze Księżaka Łowicz
z rocznika 1999, którzy ostatnio
mają kłopoty kadrowe, nadal pozostają z jednym zwycięstwem w
rozgrywkach ligi wojewódzkiej
Po odejściu Filipa Kramarza,
który był jednym z czołowych
graczy i bardzo słabej formie
podstawowego zawodnika Mariusza Dobrzyńskiego drużyna
nie może się pozbierać. Dodatkowo pierwszy mecz po kontuzji
zagrał kulejący jeszcze Kacper
Borycki, a w składzie zabrakło
Mateusza Zabosta, który ostatnio często zdobywa punkty.
Podopieczni trenera Zbigniewa Łazińskiego całkiem dobrze

Zbigniew łaziński

Trener Księżaka nie miał większych pretensji jedynie do Damiana
Brzozwskiego, który zdobył w meczu a AZS WSGK Kutno 11. punktów.

W pierwszej połowie jeszcze nie było najgorzej, ale po przerwie łowiczanie zdobyli w Kutnie tylko trzynaście punktów.

AZS WSGK Kutno – Księżak
Łowicz 103:43 (26:12, 24:18,
26:5, 27:8)
Księżak: Damian Brzozowski 11,
Paweł Redo 10, Norbert Nowysz
6 (1x3), Stanisław Kucharski 5,
Mariusz Dobrzyński 4, Michał Kacprowski 3 (1x3), Jan Puchalski 3,
Michał Fabijański 1, Bartłomiej Golisz i Kacper Borycki.
Najwięcej dla AZS: Marcel Haczyk 30 i Krzysztof Góral 28.
Zaległy mecz 15. kolejki wojewódzkiej ligi młodzików U-14:

PKK 99’ Pabianice – Trójka Sieradz 131:29.
17. kolejka wojewódzkiej ligi
młodzików U-14: AZS WSGK
Kutno – UMKS Księżak Łowicz
103:43. Mecz: ŁKS KM Łódź –
Trójka Sieradz przełożono. Pauza:
PKK 99 Pabianice.
1. PKK 99 Pabianice

12 24 1017:517

2. ŁKS KM Łódź

12 21 1011:580

3. AZS WSGK Kutno

13 17

792:797

4. Trójka Sieradz

12 17

623:871

5. Księżak Łowicz

13 14 544:1222

www.lowiczanin.info
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Piłka nożna | Zimowe przygotowania Pelikana do rundy wiosennej w II lidze

Pelikan znów na zero z tyłu
Niepokonana w tym roku jest łowicka defensywa. Biało-zieloni w czwartym meczu sparingowym tej
zimy znów zdołali zachować czyste konto. Tym razem sposobu na rozmontowanie obrony Ptaków nie
znaleźli zawodnicy wicelidera III ligi – Sokoła Aleksandrów Łodzi.
sparingpartnerów zabrakło klasowych drużyn z wyższych lig.
Jest on przekonany, że takie mecze również mogą dać mu wiele
materiału poglądowego, a jak
zapewnia Grzegorz Wesołowski
na mecze z wymagającymi rywalami przyjdzie czas w trakcie
rundy wiosennej.
Do wznowienia rozgrywek
ligowych pozostał już niewiele
ponad miesiąc. Powoli można
się, więc zastanawiać jak będzie
wyglądała wyjściowa jedenastka
w rundzie wiosennej. Na razie
ciężko jest jednak cokolwiek
powiedzieć. – Nie wiadomo
jeszcze jak to będzie. Powoli już
nad tym myślimy. Przymierzamy się do różnych wariantów,
próbujemy różne opcje – nie

ukrywa trener. Należy również
pamiętać, że w pierwszym ligowym meczu w tym roku Pelikan
będzie musiał zagrać bez trzech
piłkarzy pauzujących z powodu
żółtych kartek, a więc: Damiana
Ceglarza, Krzysztofa Brodeckiego oraz Damiana Kosiorka.
W spotkaniu z Sokołem
Aleksandrów Łódzki w ataku
wystąpił duet Mariusz Solecki – Patryk Bojańczyk. Spisał
się on nieźle. Trener zaznaczył,
że obaj zawodnicy byli bardzo
aktywni, ale przytrafiło im się
kilka nieporozumień. – Widać,
że nie grali ze sobą na razie zbyt
często – skwitował krótko Wesołowski. Bojańczyk to młody zawodnik, który kontrakt podpisał
kilka dni temu, ale z zespołem

Paweł A. Doliński

motorycznym. Cieszy wygrana,
bo zawsze jak się gra to trzeba
wygrać – podsumował to spotkanie trener Grzegorz Wesołowski.
Dotychczas piłkarze Pelikana na
cztery mecze sparingowe wygrali trzy, a w żadnym nie stracili
jeszcze bramki.
W środę łowiczanie rozegrali sparing z Wartą Sieradz.
Spotkanie to zostanie opisane
w najbliższym numerze Nowego Łowiczanina. Tymczasem
już w sobotę biało-zielonych
czeka potyczka z wiceliderem
grupy wschodniej II ligi – Wisłą Płock. Będzie to najwyżej
notowany rywal z jakim Pelikan
zagra w okresie przygotowawczym. Szkoleniowca Ptaków nie
martwi jednak fakt, że w gronie

Patryk Bojańczyk już podpisał swój kontrakt z Pelikanem.

Paweł A. Doliński

Podopieczni trenera Grzegorza Wesołowskiego byli w tym
meczu stroną przeważającą.
Mieli oni przewagę, ale w żaden
sposób nie potrafili jej udokumentować. Zmarnowali wiele
dogodnych sytuacji strzeleckich.
Gospodarze w końcu dopięli
swego na dziesięć minut przed
ostatnim gwizdkiem sędziego.
Piłkę w „szesnastkę” posłał Radosław Domińczak. Tam już
czekał na nią Kamil Jackiewicz,
który ograł obrońcę i strzałem
lewą nogą wpakował futbolówkę do siatki.
– Jestem zadowolony z postawy moich podopiecznych.
Był to najniższy wynik z możliwych. Zawodnicy wyglądają
bardzo dobrze pod względem

W meczu z Sokołem Aleksandrów Łódzki w Pelikanie testowany był grający ostatnio w I lidze Michał Ilków-Gołąb (pierwszy z lewej).

trenuje od kilku miesięcy. Spełnia on warunek młodzieżowca.
Niewykluczone, że zdoła przebić się do pierwszego składu.
Czy wtedy miejsce w jedenastce
straciliby Patryk Pomianowski
bądź Damian Ceglarz? – Może
być tak, że wszyscy trzej będą
grać w wyjściowym składzie. Ja
im tego nie bronię – komentuje
szkoleniowiec Pelikana.
Jeszcze w ubiegłym roku
Grzegorz Wesołowski zapowiadał, że głównym celem na
zimowe okienko transferowe
będzie utrzymanie wszystkich
obecnych piłkarzy w kadrze.
Do tej pory jedynie Patryk Pomianowski znalazł się w orbicie
zainteresować Cracovii Kraków.
Jednak młody pomocnik nie
wzmocni wiosną trzeciej drużyny I ligi. Wiele wskazywało
również na to, że biało-zieloni
nie dokonają zimą żadnego znaczącego wzmocnienia.
Tymczasem obecnie rozmowy z klubem prowadzi Michał
Ilków-Gołąb. Piłkarza pozytywnie zaopiniował już trener
Grzegorz Wesołowski. Szkoleniowiec Ptaków dodał, że już
w czerwcu starał się o pozyskanie gracza, ale wówczas ten był
jeszcze związany umową z Zawiszą Bydgoszcz.
Teraz pozostają już tylko
rozmowy pomiędzy klubem
a samym zainteresowanym.
Szkoleniowiec łowiczan przewiduje, że będą one z pewnością
ciężkie. Wesołowski niegdyś
współpracował już z 27-letnim
obrońcą. – To piłkarz wszechstronny, może zarówno atakować jak i bronić. Grać na boku

pomocy i boku obrony. Również
w ataku sobie poradzi – scharakteryzował krótko Wesołowski.
Obaj pracowali razem w zespole
GKP Gorzów Wielkopolski.
Trener zaznaczył, że sprowadzenie takiego zawodnika byłoby dla klubu sporym
wzmocnieniem. – Mamy mało
wartościowych zawodników do
grania. W kadrze znajduje się
wielu młodych i zdolnych piłkarzy, ale oni jeszcze nie prezentują takiego poziomu, aby mogli z
powodzeniem występować na ligowym froncie. Jest za wcześnie
żeby grali w podstawowym składzie w II lidze. Próbuję skompletować zespół na pierwsze
mecze. Te pierwsze spotkania
wiosenne będą już o wszystkim
decydować. Nie chciałbym mieć
do dyspozycji tylko jedenastu
czy dwunastu piłkarzy. Pelikan
musi być mocny od pierwszej do
ostatniej kolejki – zapowiedział
Wesołowski.
Mateusz Lis
Pelikan Łowicz – Sokół Aleksandrów Łódzki 1:0 (0:0)
1:0 – Kamil Jackiewicz (81).
Pelikan: Mariusz Różalski – Michał Ilków-Gołąb, Taras Maksymow, Mykoła Dremluk, Michał
Adamczyk – Maciej Wyszogrodzki,
Robert Łakomy, Patryk Pomianowski, Karol Kopeć – Mariusz Solecki,
Patryk Bojańczyk. II połowa: Mariusz Jędrzejewski – Radosław Domińczak, Mykoła Dremluk (67 Robert Łakomy), Konrad Kowalczyk,
Damian Ceglarz – Michał Ilków-Gołąb, Mikołaj Zwoliński, Patryk
Pomianowski, Michał Adamczyk
(67 Karol Kopeć) – Łukasz Mitek,
Kamil Jackiewicz.


Lekka atletyka | Grand Prix Łodzi w biegach przełajowych

W Łodzi po raz czwarty
w tej edycji odbył się
bieg przełajowy na 5
kilometrów z cyklu
Grand Prix Łodzi 2013.
Oprócz biegaczy na trasie
rywalizowali też już tradycyjnie miłośnicy nordic walking.
Czwarta odsłona tych zawodów,
która odbyła się w Parku 3 Maja
miała niecodzienny charakter.
Dla zawodników przygotowano
karnawałowy konkurs na najlepsze przebranie, zatem wielu zawodników biegło w niecodziennych strojach. Było wesoło
i kolorowo.
Oczywiście oprócz zabawy
była też ostra sportowa rywalizacja. Wśród mężczyzn bardzo zacięta była walka o zwycięstwo.
Na finiszy minimalnie lepszy
od Krzysztofa Pietrzyka (LKS
Koluszki) okazał się łowiczanin
Sebastian Kosęda, który wygrał

ten bieg po raz drugi z wynikiem 16:27 min. Na czwartym
miejscu do mety dobiegł reprezentant Łowicza Łukasz Zagawa
(Eko-Plast) z czasem 17:01 min.
Bieg w Łodzi ukończyło łącznie
tym razem 230 zawodników.
Oprócz naszej czołowej
dwójki łowiczan, kolejny raz
bardzo dobrze zaprezentował
się Tomasz Kunikowski z Placencji, który zajął jedenastą lokatę z dobrym wynikiem 17:48
min. W Parku 3 Maja swoją formę sprawdziło jeszcze kilku reprezentantów Ziemi Łowickiej.
Piąte miejsce wśród pań zajęła
Monika Czyż, która dystans 5
km przebiegła w czasie 22:44
min (71. miejsce w klasyfikacji generalnej). Dobry występ
zaliczył Tomasz Ścibor (Vera
Sport), który zajął 41. lokatę z
wynikiem 21:25 min, Ernest
Polit (R-Team Łowicz) z Domaniewic uplasował się na 93.
miejscu (23:30 min), Michał

Chojnacki zajął 171. miejsce
(27:32 min), Karolina Karasek
z Rogóźna (R-Team Łowicz)
zajęła 197. miejsce (29:25 min),
a Roksana Polit z Domaniewic
była 217 (32:01 min). Swój biegowy debiut zaliczyła Dorota
Czaja, która dobiegła do mety
na 224. miejscu z czasem 34:10
min.
Już tradycyjnie nasza najlepsza dwójka długodystansowców
chętnie podzieliła się swoimi
wrażeniami z zawodów. – Mój
start w GP Łodzi stał pod znakiem zapytania, ponieważ przez
większą część tygodnia walczyłem z infekcją, co mnie znacznie osłabiło, ale zdecydowałem
się jechać i walczyć, bo zależy
mi na zwycięstwie w całym
cyklu Grand Prix. Generalnie
bieg nie układał się dla mnie
pomyślnie, bo nikt nie chciał
prowadzić, więc sam podyktowałem tempo od początku i tak
robiłem robotę dla innych przez

3 km. Później mój główny rywal chciał mnie zgubić na ostatnim podbiegu i prawie mu się to
udało, bo tempo wzrastało i tak
na pół kilometra przed metą prawie go doszedłem, ale Pietrzyk
znów skontrował. Wiedziałem,
że stać mnie na kolejny zryw
tylko czekałem na odpowiedni
moment i zaatakowałem na 200
m przed kreską takim tempem,
którego rywal nie był w stanie
utrzymać. Walka była dziś bardzo zacięta, a takie zwycięstwa
cieszą najbardziej – powiedział
po tym zwycięstwie Kosęda.
– Trasa tego dnia była dość
niebezpieczna i trzeba było
bardzo dokładnie patrzeć gdzie
się stawia stopy, ponieważ była
bardzo oblodzona. Na szczęście było już cieplej, niż na ostatniej edycji biegu, dzięki czemu
czasy były znacznie lepsze. Niestety musiałem się zadowolić
tylko czwartym miejscem – tym
najmniej lubianym. Z biegu je-

Michał Zagawa

Sebastian Kosęda po raz drugi wygrywa w Łodzi

Dobre nastroje łowiczan zarówno przed, jak i po biegu... Od prawej:
Monika Czyż, Sebastian Kosęda, ukasz Zagawa i Tomasz Kunikowski.

stem zadowolony, mimo dużego tygodniowego kilometrażu,
udało mi się poprawić swój czas.
Niestety zabrakło świeżości i
treningu szybkościowego. Mam
nadzieję, że zdrowie dopisze i
będę mógł dalej przygotowywać się do maratonu – swój wy-

stęp w Łodzi podsumował Łukasz Zagawa, który finiszował
tuż za podium.
Następna impreza z cyklu GP
Łodzi odbędzie się 3 marca 2013
rok. Wszelkie informacje i zapisy dostępne są na stronie www.
biegampolodzi.pl. 
zł
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Piłka siatkowa | II Liga Siatkówki

Pierwsza przegrana
Volley Team Żychlin
w tej edycji ligi
Podczas 11. kolejki II ligi
KALS mężczyzn, 10 lutego drużyna Volley Team Żychlin rozegrała dwa mecze: z drużyną Rolpuch Kutno oraz ekipą Potężne
Kaczory. W pierwszym spotkaniu po bardzo wyrównanej grze
drużyna Piotra Wojciechowskiego wygrała 2:1 z Rolpuch Kutno. Zwycięstwo przyszło dopiero w tie-breaku, grając na
przewagę.
W drugim meczu drużyna
Volley Team Żychlin przegrała po raz pierwszy w tej edycji
ligi. Ulegli oni dość łatwo drużynie ze środka tabeli – Potężne
Kaczory, ukazując kryzys formy
w tym spotkaniu. Kolejne mecze
siatkarzy ze Żychlina, jakie będą

mogli obejrzeć kibice siatkówki to spotkania planowane na 17
luty, z drużynami: LZS Kaszewy i Fenix Kutno. 
mr
Rolpuch Kutno – Volley Team
Żychlin 1:2 (26:28, 26:24, 14:16)
 Potężne Kaczory – Volley
Team Żychlin 2:0 (25:18, 25:20)
 LZS Kaszewy – Potężne Kaczory 0:2 (16:25, 17:25)


1. Volley Team Żychlin

24

10

18:5

2. Bzura Sobota

21

9

16:6

3. Fenix Kutno

20

10

15:8

4. Potężne Kaczory

15

9

11:9

5. Stone Team Kamień

13

10 11:14

6. LZS Kaszewy

12

11 10:17

7. Rolpuch Kutno

9

11

7:20

8. Zryw Kutno

8

10

7:16

Marek Witkowski

Tenis stołowy | II liga mężczyzn

GKS Bedlno nie dało rady Huraganowi Kutno.

Piłka siatkowa | 11. kolejka Kutnowskiej Amatorskiej I Ligi Siatkówki Mężczyzn

GKS Bedlno utrzymuje się
w środku tabeli
Podczas 11. kolejki Kutnowskiej Amatorskiej
I Ligi Siatkówki Mężczyzn rozegrał
mecz GKS Bedlno z drużyną Huragan Kutno.
Tego spotkania nie można nazwać wyrównanym, od samego
początku widać było przewagę
Huraganu. Siatkarze z Bedlna
nie mogli sobie poradzić z piłkami przeciwnika. Pierwszy set zakończył się wynikiem 25:17 dla
Kutna. W drugim secie inicjaty-

wę przejęła drużyna GKS Bedlno, kończąc go wynikiem 25:22.
I to wszystko na co było stać siatkarzy z Bedlna.
W trzecim odsłonie zawodnicy Ignacego Kubiaka grali
bardzo słabo zarówno w obronie, jak i w ataku, czego efek-

tem była przegrana do 18.
W czwartym secie Huragan
nie pozostawił już żadnych nadziei ekipie z Bedlna, kończąc
set wynikiem 25:20. Następny mecz drużyna GKS Bedlno
rozegra z AZS WSGK Kutno
w niedziele 24 lutego.
mr
Huragan Kutno – GKS Bedlno
3:1 (25:17, 22:25, 25:18, 25:20)
 AZS WSGK Kutno – Team Gostynin 0:3 (19:25, 11:25, 22:25)


Zaxa Rdutów – KS Aura Łąck
3:1 (25:20, 21:25, 26:24, 25:17)
 Farbis Łowicz – Szczawin Kościelny 3:1 (25:21, 24:26, 25:14,
25:23)


1. Gostynin Team

28

11 30:11

2. Huragan Kutno

20

11 23:18

3. Szczawin Kościelny

18

11 24:20

5. GKS Bedlno

18

11 23:21

6. AZS WSGK Kutno

18

11 22:20

7. KS Aura Łąck

14

11 17:21

8. Farbis Łowicz

8

11 16:30

9. Zaxa Rdutów

8

11 14:28

PROGNOZA POGODY | 14.02.2013 – 20.02.2013
SYTUACJA SYNOPTYCZNA:
Pogodę kształtować będzie wyż. Napływać
będzie chłodna i wilgotna masa powietrza.
0/ 2
-1/ -4

Czwartek – Piątek:
Pochmurno z przejaśnieniami, miejscami
rozpogodzenia, lokalnie może poprószyć śnieg.
Widzialność umiarkowana do dobrej, zamglenia,
rano lokalnie mgły osadzające szadź.
Wiatr wschodni i południowo-wschodni,
słaby do umiarkowanego, 3-7 m/s.
Temp. max w dzień: – 1 st. C do + 2 st. C.
Temp. min w nocy: – 1 st. C do – 3 st. C.
Sobota – Niedziela:
Pochmurno z przejaśnieniami, miejscami
rozpogodzenia, lokalnie może poprószyć śnieg.
Widzialność umiarkowana do dobrej, miejscami
zamglenia, rano lokalnie mgły. Wiatr północnozachodni, słaby i umiarkowany, 3-7 m/s.
Temp. max w dzień: – 1 st. C do + 2 st. C.
Temp. min w nocy: – 2 st. C do – 4 st. C.
Poniedziałek – Wtorek – Środa:
Zachmurzenie duże z rozpogodzeniami,
miejscami poprószy śnieg.
Widzialność umiarkowana do dobrej, zamglenia.
Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany.
Temp. max w dzień: – 2 st. C do + 1 st. C.
Temp. min w nocy: – 3 st. C do – 6 st. C.

0/ 2
-1/ -4
0/ 2
-1/ -4
0/ 2
-1/ -4

-1/ 2
-2/ -4

0/ 2
-1/ -4

0/ 2
-1/ -4

0/ 2
-1/ -4

-1/ 2
-2/ -4

-1/ 2
-2/ -4

0/ 2
-1/ -4

PROGNOZA BIOMETEOROLOGICZNA
Niekorzystne warunki biometeorologiczne.
BIURO METEOROLOGICZNE CUMULUS

Wysoka wygrana
Trzynasta odsłona rywalizacji w II lidze tenisa stołowego
mężczyzn ekipa łowickiego
Księżaka zmierzyła się u siebie
z zajmującym ostatnie miejsce
teamem Polonii Białogon Kielce.
Zgodnie z przewidywaniami drużyna grającego trenera
Krzysztofa Placka bez problemów wygrała z outsiderami.
Prowadząc już 9:0 jedyny punkt
stracił nieco mniej już skoncentrowany Mateusz Podsędek.  P
13. kolejka – o miejsca 1-6:
Omega Kleszczów – SKTS Skarżysko Kamienna 8:2, KTS Sandomierz – Energetyk Łódź 6:4,
Legion Skierniewice – LKS Biała
Rawska 2:8. 13. kolejka – o miej-

sca 7-12: UMKS Księżak Łowicz
– Polonia Białogon Kielce 9:1
(pkt.: Piotr Podsędek 2,5, Krzysztof
Placek 2,5, Leszek Kalina 2,5 i Mateusz Podsędek 1,5), UKS Fungis
Maków – Jutrzenka Bychlew 9:1,
Elta Łódź – ŁTSR Agrosad-BroWęg
Buczek 0:10.
1. Omega Kleszczów

13 26 108-22

2. KTS Sandomierz

13 21 90-40

3. Legion Skierniewice

13 17

4. LKS Biała Rawska

13 17

71-59

5. SKTS Skarżysko Kam.

13 15

77-53

72-58

6. Energetyk Łódź

13 12 65-65

7. UKS Fungis Maków

13 15

73-57

8. Księżak Łowicz

13 14

69-61

9. ŁTSR Agrosad Buczek

13 11

69-61

10. Jutrzenka Bychlew

13

6 50-80

11. Elta Łódź

13

1 12-118

12. Polonia Białogon Kielce 13

1 24-106

Tenis stołowy | III liga mężczyzn

Jak zwykle zwycięstwo
Zwycięstwa w rozgrywkach
III ligi tenisa stołowego odniosła u siebie ekipa UKS Bednary.
Najpierw w piątkowy wieczór, po
emocjonującym meczu, zespół
prezesa Piotra Uczciwka wygrał
z wyżej notowanymi rywalami
z Wielunia 8:6.
– Zawsze wygrywamy dla
Zuzi – zapowiadał jeszcze przed
meczem Piotr Uczciwek, grający
prezes i trener zespołu z gminy Nieborów. – Tak było, kiedy
urodziła się moja córka Zuzanna,
tak też będzie dzisiaj. Przemkowi
Myczce tydzień temu urodziła się
Zuzia. Pozdrawiamy przy okazji
szczęśliwą mamę Kamilę...
W kolejnym meczu UKS Bednary pokonał PKTS Wobistal
Piotrków Trybunalski 8:3i tym
samym zrobił ogromny krok do
utrzymania się w III lidze.
Kolejny mecz pingpongiści
z Bednar rozegrają w sobotę
9 marca o godz. 16.00 na wyjeździe, a rywalem będzie UMLKS
Radomsko. 
P
12. kolejka III ligi mężczyzn: UKS
Bednary – MLUKS Dwójka Rawa
Mazowiecka 0:8, MLUKS Brzeziny
– PKTS Wobistal Piotrków Trybunalski 8:0, UMLKS Radomsko – Burza
Pawlikowice 4:8, LKS II Biała Rawska – Stomil Bełchatów 1:8, STS

SDK MOS Pong Wieluń – Włókniarz
Pabianice 8:4.
13. kolejka III ligi mężczyzn: UKS
Bednary – PKTS Wobistal Piotrków Trybunalski 8:3 (pkt.: Damian
Winnicki 3, Łukasz Bakalarski 2,5,
Piotr Uczciwek 1,5 i Przemysław
Myczka 1), MLUKS Dwójka Rawa
Mazowiecka – Stomil Bełchatów
8:2, MLUKS Brzeziny – UMLKS Radomsko 7:7, STS SDK MOS Pong
Wieluń – Burza Pawlikowice 0:8,
LKS II Biała Rawska – Włókniarz
Pabianice 8:2.
14. kolejka III ligi mężczyzn: UKS
Bednary – STS SDK MOS Pong Wieluń 8:6 (pkt.: Przemysław Myczka 3,
Damian Winnicki 3 i Piotr Uczciwek
2), UMLKS Radomsko – MLUKS
Dwójka Rawa Mazowiecka 1:8, Stomil Bełchatów – MLUKS Brzeziny
8:4, Włókniarz Pabianice – Burza
Pawlikowice 4:8, PKTS Wobistal
Piotrków Trybunalski – LKS II Biała
Rawska 4:8.
1. MLUKS Dwójka Rawa Maz.14 28 112-20
2. Burza Pawlikowice

14

24 108-51

3. LKS II Biała Rawska

14

21 92-63

4. MLUKS Brzeziny

14

21103-60

5. STS SDK Pong Wieluń

14

12 69-88

6. UMLKS Radomsko

14

11 71-92

7. Stomil Bełchatów

14

10 70-87

8. UKS Bednary

14

9 58-95

9. Włókniarz Pabianice

14

4 56-104

10. PKTS Wobistal Piotrków 14

0 33-112

www.lowiczanin.info
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Zmiana lidera po 5. kolejce
Jako pierwsi prowadzenie objęli zawodnicy ze Zdun. W piątej minucie prowadzenie było
już dwu bramkowe. Zawodnicy
z Oporowa nie dawali za wygrana i strzelili kontaktową bramkę.
Na minutę przed przerwą Olimpia miała szansę doprowadzić
do remisu, ale nie wykorzystała
rzutu karnego. Wynik do przerwy 2:1 dla MC Zduny. Druga połowa to optyczna przewaga
niebieskich, ale to Olimpia doprowadziła do remisu. W końcówce meczu MC Zduny strzelili bramkę, która przesądziła
o wygranej MC Zduny 3:2.
Jurny Buhaj walczył o punkty
w kolejnym meczu z Amatorami.
W czwartej minucie po kontrze
Jurny objął prowadzenie. Dwie
minuty później podniósł prowadzenie o kolejne trafienie. Amatorzy mimo stwarzanych sytuacji
nie mogli strzelić bramki, pozwalającej im nawiązać kontakt. Nie
wykorzystane przez Amatorów
sytuacje zemściły się, gdyż drużyna przeciwna strzeliła bramkę do szatni. Wynik do przerwy 3:0 dla Jurnego Buhaja. Po
przerwie gra nie uległa zmianie,
mimo stwarzanych sytuacji Amatorzy nie strzelili gola. Ostatnie
słowo należało do Jurnego Buhaja, który strzelając bramkę ustalił wynik na 4:0. Dobry mecz w
drużynie zwycięskiej rozegrał
Łukasz Szczygielski – strzelec
trzech goli.

Marcin Ranachowski

Niedzielne rozgrywki
rozpoczęły się bardzo
ciekawie w meczu
MC Zduny – Olimpia
Oporów. Był to bardzo
wyrównany i zacięty
mecz od pierwszego,
aż do ostatniego
gwizdka arbitra.

Trudna przeprawa drużyny Pavulon Squad z zawodnikami Ten Tim.

Już w drugiej minucie
drugiej połowy szybki
kontratak niebieskich
dał im trzecią bramkę.
W końcówce meczu
przewaga urosła
do pięciu bramek.
Następnym spotkaniem 5. kolejki był mecz Pogromcy kontra Smoke Story Group. Bardzo duża przewaga Pogromców
już od pierwszych minut meczu przełożyła się na znaczącą
przewagę. Prowadzenie 2:0 objęli zaledwie po dwóch minutach meczu. Przed gwizdkiem
na przerwę Smoke Story Group
po nielicznych akcjach udało się
strzelić bramkę kontaktową. Wynik do przerwy 2:1 dla Pogromców. W drugiej połowie strzelali

szewy – 5:0. Strzelcem dwóch
bramek w zwycięskiej drużynie
był Marek Miętkiewicz.
Piątym meczem niedzielnych
rozgrywek było spotkanie Pavulon Squad – Ten Tim.
Dobry początek spotkania
w wykonaniu zawodników Pavulonu, którzy już od piątej minuty prowadzili. Wszyscy czekali na kolejne bramki różowych,
ale to Ten Tim zaczął coraz częściej atakować bramkę przeciwnika. Wynik do przerwy nie uległ
zmianie 1:0 dla Pavulonu.
Druga połowa również pozostawała bardzo wyrównana i obfitowała w dużą liczbę akcji, zarówno pod jedną, jaki pod drugą
bramką. W czwartej minucie drugiej połowy drużyna Ten Tim doprowadziła do remisu. Jednak
swoją przewagę w tym spotkaniu udowodnili zawodnicy Pavulonu, ostatecznie wygrywając
mecz 2:1. Dobre zawody w drużynie Pavulon Squad rozegrał
Marcin Kaliński – strzelec dwóch
bramek.

już tylko czerwoni, którzy dołożyli kilka goli i ostatecznie wygrali ten mecz 9:1. Najlepszym
zawodnikiem tego meczu został
Ziemowit Jóźwiak, który strzelił
cztery bramki.
Czwartym z kolei spotkaniem był mecz pomiędzy Gradobiciem Skrzeszewy a Bad
Boys. Początek meczu był bardzo zacięty. Jako pierwsi na
prowadzenie wyszli zawodnicy ze Skrzeszew i od tej pory
kontrolowali przebieg gry.
W szóstej minucie prowadzenie było już dwu bramkowe.
W drużynie Bad Boys panował chaos, który był widoczny zarówno w defensywie, jak
i w ofensywie. Wynik do przerwy 2:0 dla Gradobicia. Już
w drugiej minucie drugiej połowy szybki kontratak niebieskich dał im trzecią bramkę.
W końcówce meczu przewaga
urosła do pięciu bramek. W wyniku takiego przebiegu meczu
zwycięstwo w nim należało zasłużenie do Gradobicia Skrze-

Ostatni mecz należał do drużyn Nieustraszeni – Żwawe
Kozy. Jako pierwsi na prowadzenie wyszli zawodnicy Nieustraszonych, którzy mieli optyczną
przewagę. Z minuty na minutę
ich przewaga rosła, efektem tego
była druga bramka. Już w tej samej połowie Żwawe Kozy podjęli
walkę, zmniejszając straty do jednego gola. Wynik do przerwy 2:1
dla Nieustraszonych. Druga odsłona należała do żółtych. Widać
było po ekipie Żwawych Kóz, że
zeszło z nich ciśnienie i nie mają
pomysłu na pokonanie rywala.
Nieustraszeni zaczęli częściej dochodzić do bramki rywala, podnosząc prowadzenie. Ostatecznie
wygrana przypadła ekipie Nieustraszeni 6:1.
Podczas 5. kolejki ŻHLPN
obejrzeliśmy łącznie 34 bramki.
Gra drużyn mogła się podobać
kibicom, licznie zgromadzonym
w hali sportowej Zespołu Szkół
Nr 1 w Żychlinie. Następna kolejka halówki odbędzie się 17 lutego, w niedzielne popołudnie.

Organizatorzy serdecznie zapraszają. 
mr
MC Zduny – Olimpia Oporów
3:2 (2:1)
 Jurny Buhaj – Amatorzy 4:0
(3:0)
 Pogromcy – Smoke Story
Group 9:1 (2:1)
 Gradobicie Skrzeszewy – Bad
Boys 5:0 (2:0)
 Pavulon Squad – Ten Tim 2:1
(1:0)
 Nieustraszeni – Żwawe Kozy
6:1 (2:1)


1. Pogromcy

13

5

28:3

2. Pavulon Squad

13

5

30:7

3. Gradobicie Skrzeszewy

10

5

14:7

4. BS Skład

9

4

16:4
17:8

5. Jurny Buhaj

9

5

6. MC Zduny

9

5 18:12

7. Olimpia Oporów

7

4

10:8

8. Amatorzy

6

4

6:10

9. Nieustraszeni

6

5 12:18

10. Ten Tim

3

5

7:8

11. Bad Boys

3

5

2:20

12. Smoke Story Group

0

4

4:28

13. Żwawe Kozy

0

4

3:34

Koszykówka | Kutnowska Amatorska Liga Koszykówki

Marcin Ranachowski

Nie udał się rewanż za porażkę
w pierwszej rundzie

Dobra gra w obronie nie przyniosła jednak zwycięstwa Nauczycielom Żychlin.
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Sobotni poranek 9 lutego
zgromadził kibiców koszykówki w sali sportowej kutnowskiej Szkoły Podstawowej
Nr 4. Został rozegrany pojedynek pomiędzy drużyną Nauczyciele Żychlin a drużyną
Szewskie Poniedziałki – Kutno.
Było to najbardziej wyrównane
spotkanie 4. kolejki z udziałem
dwóch drużyn zajmujących odpowiednio trzecie oraz drugie
miejsce w tabeli.
W pierwszych dwóch kwartach Szewskie Poniedziałki zdobyli kilkupunktowa przewagę.

Po trzech kwartach żychlinianie mieli już 9 punktowa stratę,
a w połowie czwartej wzrosła
ona nawet do 17 pkt.
Druga połowa ostatniej części
meczu to 12 pkt z rzędu zdobytych przez drużynę z Żychlina.
Zbyt duże rozluźnienie wdarło
się w szeregi drużyny z Kutna.
Nauczycielom prawdopodobnie
zabrakło kilku minut do objęcia
prowadzenia i ostatecznie mecz
zakończył się wynikiem 66:62
dla Szewskich.
Najwięcej punktów dla Nauczycieli zdobył Filip Filiński

– 24 pkt, a dla Szewskich Poniedziałków Jarek Stemplewski
– 27 pkt. 
mr
 Nauczyciele Żychlin – Szewskie Poniedziałki 62:66
 Basket Gostynin – Czarni Kutno 52:122
 Pingwiny – Avatary 49:67

12

6

567:384

2. Szewskie Poniedziałki 11

1. Czarni

6

479:372

3. Nauczyciele Żychlin

6 398:387

4. Avatary

9

6

5. Pingwiny

6

6 282:3:87

6. Basket Gostynin

6

6

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania
nadesłanych tekstów, zmiany ich tytułów,
dodawania śródtytułów.
Nie odsyłamy niezamówionych tekstów.

Ogłoszenia drobne przyjmowane są osobiście
w biurze ogłoszeń, punktach wymienionych na stronie 26, a także przez stronę www.lowiczanin.info
Skład tekstu własny.

Ogłoszenia ramkowe i reklamy
przyjmujemy telefonicznie, faxem: (46 837-37-51,
46 830-34-08), e-mailem (reklama@lowiczanin.info)
lub osobiście w biurze ogłoszeń, ul. Pijarska 3a,
w 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.

Druk: SEREGNI PRINTING GROUP Sp. z o.o.
03-796 Warszawa, ul. Rzymska 18a.
Nakład kontrolowany Nowego Łowiczanina
10.310 egz. Nakład wraz z wydaniem głowieńskim
(Wieści z Głowna i Strykowa), też kontrolowanym
przez ZKDP: 13.050 egz.

9

100%

393:418
313:482

własności polskiej

Sport

GKS Bedlno
utrzymuje się

Nie udał się rewanż
za porażkę

w środku tabeli. str. 38

w pierwszej rundzie. str. 39
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Na własnym parkiecie
nie doznali porażki

ŁOWICKI
INFORMATOR
SPORTOWY
SOBOTA, 16 LUTY
 godz. 10.00 – Hala sportowa
w Bedlnie; Turniej Piłki siatkowej
mężczyzn.
NIEDZIELA, 17 LUTY
godz. 13.00 – Hala sportowa
w Żychlinie, ul. Łukasińskiego 21;
5. kolejka Żychlińskiej Halowej
Liga Piłki Nożnej MGT KIA OPEN
2013
 godz. 14.00 – Sala sportowa
Szkoły Podstawowej Nr 6
w Kutnie, ul. Łąkoszyńska 9,
II liga Kutnowskjej Amatorskiej
Ligi Siatkówki mężczyzn;
LZS Kaszewy – Volley Team
Żychlin, Fenix Kutno – Volley
Team Żychlin.


W piątkowym meczu
koszykarze UKS
Żychlin pokonali
we własnej hali
ŁKS I Łódź 62:51;
było to ich trzecie
zwycięstwo z rzędu.

SOBOTA, 23 LUTY
godz. 9.30 – Hala sportowa
w Żychlinie, ul. Łukasińskiego
21; Walentynkowy Turniej piłki
siatkowej mężczyzn.
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Zwycięstwo
Gladiatorów
po raz dziewiąty
Marcin Ranachowski

Trener Jacek Filiński nie
mógł skorzystać w tym meczu
z najwyższego koszykarza
UKS – Rafała Pietrzaka, który
nabawił się kontuzji. Początek
spotkania był bardzo wyrównany i żadna drużyna nie była
w stanie wypracować sobie
znaczącej przewagi. Po 4 minutach gry drużyna ŁKS Łódź
prowadziła 10:6. Czas wzięty
przez Jacka Filińskiego uspokoił jednak grę żychlinian. Po
wznowieniu gry skutecznie zaczął trafiać Mateusz Krzewicki,
uzyskane przez niego 8 punktów w pierwszej kwarcie i dwa
celne rzuty za 3 punkty Huberta
Lewandowskiego i Adam Filińskiego, pozwoliły koszykarzom
UKS zejść na pierwszą przerwę
prowadząc 19:18.
Druga kwarta była bardzo
wyrównana, wynik oscylował
na granicy remisu, ale ostateczne słowo należało do zawodników UKS, którzy po rzucie
Macieja Wilińskiego prowadzili
34:32.
Początek trzeciej odsłony należał do gości, którzy w 2 minucie
trzeciej kwarty prowadzili 43:37.
W tym momencie przypomniał o
sobie rozgrywający UKS Żychlin
– Hubert Lewandowski, trafiając
dwie „trójki”, kolejne trafienie

Piątkowe spotkanie drużyny UKS Żychlin z ŁKS I Łódź.

trzy punktowe dołożył Adam Filiński i po 30 minutach gry wynik
na tablicy świetlnej to 49:44 dla
Żychlina.
Ostatnia część spotkania rozpoczęła się od czterech z rzędu
trafień koszykarzy ŁKS Łódź,
którzy doprowadzili na 6 minut

przed końcem spotkania do remisu 51:51. Od tego momentu do
kosza rzucali już tylko zawodnicy
UKS, kontrolując wydarzenia na
parkiecie. UKS Żychlin stopniowo pozyskiwał przewagę i ostatecznie wygrał u siebie piątkowy
mecz 62:51. 
mr

UKS Żychlin: Maciej Wiliński
(12), Hubert Lewandowski (12), Jakub Szymczak (6), Mateusz Krzewicki (16), Marcin Stasiak (5),Mateusz Jóżwiak (0) Adam Ledzion (0),
Maciej Miler (0), Kamil Pietrowicz
(0), Adam Filiński (11), trener Jacek Filiński.



UKS Żychlin – ŁKS I Łódź 62:51

1. ŁKS II Łódź

18 9-0672:492

2. UKS Żychlin

16 7-2591:525

3. Ósemka Skierniewice

14 5-4573:618

4. Start I Łódź

13 4-5646:616

5. ŁKS I Łódź

11 2-7508:583

6. PKK 99 Pabianice

9 0-9503:659

Sport Szkolny | Powiatowe Igrzyska

Turniej ,,5 Milionów”
szkół podstawowych

Marcin Ranachowski

6 lutego w ramach Igrzysk
Młodzieży Szkolnej rozegrano
w Kutnie Powiatowy Konkurs
,,5 Milionów”. Dzieci w wieku
szkolnym rywalizowały w różnych konkurencjach sportowo-rekreacyjnych. Drużynę stanowią 3 grupy uczniów (gr.1 kl.
I-II, gr.2 kl. III-IV, gr.3 kl. V-VI)
po 2 dziewczynki i 2 chłopców
z każdej klasy oraz rezerwowi.
Awans do zawodów rejonowych
uzyskała Szkoła Podstawowa Nr
6 z Kutna.	
mr

Reprezentacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żychlinie w turnieju „5 milionów”.

1. SP 9 Kutno

63 pkt.

2. SP Imielno

62 pkt.

3. SP 2 Żychlin

56 pkt.

Reprezentacja SP Nr 2 w Żychlinie – klasa I: Maksymilian Wiśniewski, Michał Petera, Filip Toma-

szewski, Filip Lewandowski, Oliwia
Jóźwiak, Zuzanna Bonińska, Julia
Morawiec; klasa II: Ida Kalinowska,
Aleksandra Mazurek, Julia Szampanty, Kinga Kunikowska, Kacper
Koza, Bartłomiej Łacheta, Szymon
Dałek, Szymon Kaczmarek; klasa
III: Gabrysia Jaźwińska, Aleksandra Jagniątkowska, Julia Białkowska, Wiktoria Szymańska, Maciej
Studziński, Mateusz Jarota, Kamil
Fijałkowski; klasa IV: Zuzanna Kalinowska, Julia Szymańska, Ewelina
Misztal, Jakub Wichrowski, Kacper
Janczak, Konrad Kuciapski; klasa
V: Marysia Frydrysiak, Aleksandra
Sitkiewicz, Wioletta Radosiewicz,
Wiktoria Żernicka, Mikołaj Lewandowski, Damian Krygier; klasa VI:
Wiktoria Białkowska, Julia Żurawik,
Oliwia Bzowa, Maciej Pawlak, Adrian
Pińkowski, Karol Kowalski.

W 9. kolejce drużyna Gladiatorzy z Miasta Noży pokonała
zespół Projekt X 6:2. Było to
dziewiąte zwycięstwo z rzędu,
które umocniło żychlińskich piłkarzy na czele tabeli.
Bramki dla Gladiatorów
w tym spotkaniu strzelali: Bartosz Piotrowicz (2), Jarosław
Bieńkowski, Marcin Petera,
Mateusz Pawlak, (gol samobójczy). Do „piątki” kolejki został
wybrany zawodnik ze Żychlina
Bartosz Piotrowicz.
mr
Projekt X – Gladiatorzy z Miasta
Noży 2:6
 The Gunners – Radioaktywni 3:2
 Trans-Michor – Abstraxi 1:8
 ZIP Skład – Fresenius Kabi 2:11
 Miejscy TBS Kutno – FC Wieszczyce 6:3
 MVP Squad – Libero 3:5
 DS Smith – GKS Bedlno 4:5


1. Gladiatorzy z Miasta Noży 2766:17
2. Miejscy TBS Kutno

2254:26

3. Libero

2041:27

4. FC Wieszczyce

1854:32

5. The Gunners

1640:48

6. GKS Bedlno

1332:36

7. Abstraxi

1330:27

8. Fresenius Kabi

1044:45

9. Projekt X

1029:34

10. Trans-Michor

935:34

11. Radioaktywni

924:45

12. DS Smith

721:53

13. MVP Squad

535:54

14. ZIP Skład

428:58

