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Gospodarka | Sprzedaż napojów wyskokowych: przepijamy coraz więcej

Na alkohol wydajemy miliony
W 2012 roku mieszkańcy czterech naszych gmin (Żychlin, Bedlno, Oporów i Pacyna) wydali na alkohol
14,35 mln zł. Tylko w trzech gminach woj. łódzkiego (czyli bez gminy Pacyna) na procentowe trunki wydaliśmy
o prawie milion złotych więcej niż w roku 2011. W gminie Żychlin ludzie w 2012 roku kupili alkohol za kwotę
o 627.532 zł większą niż przed rokiem, w Oporowie o 243.744 zł, w Bedlnie o 80.869 zł.
Z oświadczeń przedsiębiorców składanych na koniec
stycznia każdego roku wynika, że z roku na rok wydajemy
na alkohol coraz więcej pieniędzy. Wciąż najchętniej kupujemy wódkę, choć od kilku lat
rośnie też sprzedaż piwa. Przedstawiając bardziej obrazowo,

w 2012 roku kupiono w tych
4 gminach 287 tys. litrów wódki, co oznacza, że ich mieszkańcy wypili 12 cystern po 24 tys.
litrów każda.
– Coraz więcej mocnych trunków kupujemy w marketach,
gdyż tam alkohol jest stosunkowo tani – mówi pan Jan z Ży-

chlina. – Ja kupuję alkohol ze
sprawdzonego źródła, a nie z domowej bimbrowni, niewiadomego pochodzenia. Podobnie pewnie myślą inni i dlatego kwoty
pieniędzy wydawanych w sklepach są z roku na rok wyższe.
Niepokojące jest to, że po alkohol coraz częściej sięgają nie-

alkohol zabija
W ocenie Światowej
Organizacji Zdrowia (WHO)
każdego roku z powodu
nadużywania alkoholu
umiera na świecie
2,5 mln ludzi, w tym
320 tys. w wieku 15-29 lat.
Cztery procent zgonów
na świecie to skutek picia
alkoholu. Wskaźniki te rosną
w szybkim tempie.

letni. Wprawdzie sprzedawcom
nieprzestrzegającym
zakazu
sprzedawania alkoholu młodocianym grożą sankcje finansowe,
grzywna do 5 tys. zł, zaś sklep,
w którym dokonano sprzedaży,
może stracić koncesję, ale nieuczciwych handlowców nie brakuje. 
str. 2

Wymiana młodzieży | Litwini byli goszczeni w żychlinie

Piotr Wolski

Chłód na sali widowiskowej
w Żychlińskim Domu
Kultury mocno dawał się
we znaki uczestnikom
kulturalnych imprez.
Wkrótce ma to się zmienić,
bowiem trwa remont
centralnego ogrzewania
w sali i przyległych
pomieszczeniach.

go w Zespole Szkół w Żychlinie.
– Wymiana odbywa się pod nazwą „Uchwyć moment – fotografia sportowa”. Będziemy promować sport i zdrowy styl życia.

Będziemy fotografować wszystkie nasze zajęcia sportowe.
Uczestnicy wymiany śpią
w pensjonacie Borowy w Białym Dunajcu. Ponieważ mają do

dyspozycji autokar, dojazd do Zakopanego nie jest problemem.
Przez dwa dni młodzież z trzech
krajów będzie się uczyć jazdy
na nartach. 
str. 7

Prace mają się zakończyć do
końca lutego. Ich koszt to 62 tys.
złotych. Pierwszy koncert w wyremontowanym pomieszczeniu
odbędzie się 9 marca.
24 stycznia uchwalono budżet
gminy Żychlin na 2013 rok, zabezpieczono 100 tys. zł na remonty w Żychlińskim Domu
Kultury, a już 1 lutego rozpoczęła się modernizacja centralnego
ogrzewania. Do tej pory na sali
były tzw. fawiery, które miały
prawie 50 lat, a ich sprawność na
przestrzeni lat znacznie spadła.
Tymczasem sala widowiskowa
jest obszerna, duża i bardzo wysoka, stąd ogrzanie jej, zwłaszcza gdy na dworze były mrozy,

REKLAMA

Dobrzelin | Policja rozesłała portret pamięciowy

Oszukała krawcową
Policjanci z Łodzi i Tomaszowa poszukują kobiety
w wieku ok. 65 lat, wzrostu ok.
165-170 cm, średniej budowy
ciała z krótkimi blond włosami,
która dokonała dwóch podobnych oszustw.

Jedną z ofiar jest mieszkanka
Dobrzelina, która prowadzi działalność gospodarczą związaną
z krawiectwem. Druga z oszukanych kobiet również prowadzi
krawiecką działalność gospodarczą w Opocznie.
str. 2

Gdy w ubiegłym tygodniu
w NŁ ukazał się artykuł opisujący, jak doszło do przekrętów
w cukrowni w Dobrzelinie, ktoś
na masową skalę wykupywał egzemplarze naszej gazety, by ograniczyć dostęp czytelników do
tej informacji. Proceder ten miał
miejsce w Żychlinie, Dobrzelinie
i Oporowie. W związku z powyższym zdecydowaliśmy się w tym
numerze wydrukować ten artykuł
jeszcze raz, by każdy mógł się
dowiedzieć dokładnie, o co chodzi. Czytaj na stronie 8. Redakcja

Będzie ciepło na sali
widowiskowej

Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Gminy Żychlin
jest koordynatorem
trójstronnej wymiany
młodzieży z Polski,
Słowacji i Litwy.
W ramach tej wymiany
grupa 53 uczniów z trzech
krajów od 17 do 23 lutego
razem spędza czas
w Zakopanem i okolicach.

Gitana Stukiene prezentuje tradycyjny litewski chleb zwany duona. Obok siedzą uczennice uczestniczące
w wymianie: Milena Wilińska i Kamile Pasukyte.

Kto chciał
ukryć prawdę

Żychlin | Remont c.o. w domu kultury

Znad Niemna nad Słudwię, potem pod Giewont

W wymianie bierze udział grupa 17 osób z gminy Żychlin, Bedlno i Pacyna, 14-osobowa grupa z Litwy i 16-osobowa grupa
ze Słowacji. Do tego przyjechało
po dwóch opiekunów z każdego
z tych krajów.
Litwini przyjechali do Żychlina już w sobotę 16 lutego, przenocowali u polskich rodzin, po
czym w niedzielę rano wyjechali do Zakopanego jednym autokarem.
– Dzięki projektowi „Młodzież w działaniu” stowarzyszenie uzyskało dofinansowanie
unijne w wysokości ok. 15 tys.
euro – mówi Iwona Kciuk, koordynatorka projektu, na co dzień
nauczycielka języka angielskie-

Afera w cukrowni

Fortuna wraca!
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Zdobądź
Z
Zd
dobbąd
dob
ądźź sprawność
spraw
p aw
pr
pra
wn
noś
ość
śćć
Fortuną!
Fo
F
orrrtttu
o
un
u
nąą!
n
ą!

Czytaj kolejne porady

- dziś na str. 14!

było niemożliwe. Chłód dawał
się we znaki.
Modernizacji
centralnego
ogrzewania podjęła się firma
Sanco z Kutna, która sprawnie
radzi sobie z robotami. Zdemontowano stare kaloryfery, zamontowano nowoczesne grzejniki
panelowe. Ponieważ w podłodze
były kanały instalacyjne, zmieniono system zasilania kaloryferów na podłogowy. Dzięki temu
zniknęły ze ścian rury.
Nowością jest zamontowanie
dodatkowych czterech wodnych
nagrzewnic na ścianach sali.
Mają być włączane czasowo, by
dogrzać pomieszczenia w razie
potrzeby.
Montaż nagrzewnic wymusił rozbudowę węzła ciepłowniczego, który był modernizowany
w 2010 roku. Dodatkowo 4 kaloryfery zamontowano na zapleczu
sceny, kolejne dwa w pomieszczeniu prób zespołu muzycznego oraz dwa w pomieszczeniu,
gdzie kiedyś była sala treningowa
dla ciężarowców. 1 kaloryfer pojawił się w pomieszczeniu prysznicowym. 
str. 3
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Punkt zapalny >10
Ogłoszenia >26
Sport >34
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Bezpieczeństwo
Rowerzysta
potrącony
Ze złamaną nogą do szpitala
W piątek, 15 lutego, o godz.
17.50, na ulicy plac 29 Listopada w Żychlinie został potrącony
60-letni mężczyzna, mieszkaniec gminy Żychlin.
– Rowerzysta jechał po niewłaściwym pasie ruchu, w pewnym momencie zjechał na środek jezdni i został potrącony
przez 75-letniego kierowcę Fiata Uno, także mieszkańca gminy
Żychlin – informuje Paweł Witczak, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kutnie.
W wyniku zdarzenia mężczyzna ze złamaną prawą nogą trafił
do szpitala. Zarówno rowerzysta
jak i kierowca samochodu byli
trzeźwi. 
dag

Gmina Bedlno | Rzucił się pod pociąg

Po raz kolejny
w tym samym miejscu
W czwartek 14 lutego,
o godz. 10.55, dyżurny
policji w Kutnie został
powiadomiony o wypadku
na przejeździe kolejowym
w Janowie, w gminie Bedlno.
Na miejscu okazało się, że pod
pociąg relacji Kutno-Skierniewice rzucił się 36-letni Krzysztof R., mieszkaniec powiatu kutnowskiego. Mężczyzna poniósł
śmierć na miejscu.
Przez trzy godziny ruch na
trasie kolejowej Warszawa-Poznań był utrudniony. Pociągi
mogły jeździć tylko jednym torem. Pociąg jadący do Skiernie-

wic przez prawie trzy godziny
był zatrzymany, do czasu przeprowadzenia czynności procesowych. W pobliżu miejsca
zdarzenia składy zwalniały do
20 km, choć zwykle pędzą tu
z prędkością ok. 100 km na godzinę. Śledztwo w tej sprawie
prowadzi Prokuratura Rejonowa
w Kutnie.
Janów, to „ulubione” miejsce
samobójców, którzy rzucają się
pod pociąg. Mieszkańcy Żychlina mają jeszcze w pamięci ubiegłoroczną śmierć młodej dziewczyny, która rzuciła się pod
pociąg, będąc w zaawansowanej
ciąży. 
dag

Dorota Grąbczewska

Żychlin

Ruch na przejeździe kolejowym w Janowie, gmina Bedlno, w czwartek koło południa, odbywał się
z utrudnieniami. Kilkaset metrów od przejazdu 36-letni mężczyzna rzucił się pod pociąg.

Gospodarka | Sprzedaż napojów wyskokowych

Policyjne statystyki
wiele mówią
W 2012 roku na terenie powiatu kutnowskiego zatrzymano
664 pijanych kierowców, wielu
z nich jechało pod wpływem alkoholu po raz kolejny. Na terenie
Komisariatu Policji w Żychlinie
obejmującego trzy gminy: Żychlin, Bedlno, Oporów zatrzymano w 2012 roku 131 pijanych
kierowców. Odnotowano też
2628 interwencji domowych,
z czego jedna trzecia dotyczy najczęściej awantur pod wpływem
alkoholu.

Zadymienie
w piwnicy

16 lutego o godz. 7.05 strażacy
zostali powiadomieni o pożarze
w piwnicy budynku przy ulicy
Łukasińskiego. Na miejsce zdarzenia udali się strażacy z OSP
w Żychlinie. Na miejscu okazało
się, że właściciel sam ugasił niewielki ogień. – Od żaru z popielniku zapaliły się materiały zgromadzone obok pieca do palenia
– informuje Zdzisław Pęgowski,
rzecznik PSP w Kutnie. W piwnicy pozostał dym. Strażacy przewietrzyli pomieszczenia. Skończyło się na strachu.
dag

Dwa portrety pamięciowe oszustki, która naciągnęła krawcową
z Dobrzelina i Opoczna.

Dobrzelin | Policja rozesłała portret pamięciowy

W żychlińskich sklepach z alkoholem najczęściej sprzedaje się wódka
w buteleczkach 100 i 200 ml.

nia 338 tys. zł. Te pieniądze są
przeznaczane na akcje profilaktyczne, wspieranie klubów Ano-

nimowych Alkoholików, rodzin
alkoholików, wyjazdy dzieci na
wakacje. 
dag

Wartość sprzedanego alkoholu w gminach
Gmina
Żychlin
Bedlno
Oporów
Pacyna
RAZEM

piwo w zł
4.234.491
911.057
256.036
502.082
5.903.666

wino w zł
1.009.705
383.423
194.326
155.794
1.743.248

wódka w zł
4.425.366
1.365.543
367.694
544.584
6.703.187

razem
9.669.562
2.660.023
818.056
1.202.460
14.350.101

„kapslowe”
200.000
70.000
30.000
38.000
338.000

Dane o ilości sprzedanego alkoholu pochodzą z urzędów gmin, są sporządzone na podstawie
oświadczeń przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w 2012 roku.

Łowicz | Mieszkańcy wszystko widzieli

Czy policjant krył kolegę
W następstwie stawianych
przez NŁ pytań, Komendant
Powiatowy Policji w Łowiczu
wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie policyjnej interwencji na osiedlu Bratkowice w
Łowiczu. 18 lutego ok. 18.30 policyjny patrol prawdopodobnie
„przymknął oko” na postępowanie innego funkcjonariusza.
O sprawie poinformowali nas
czytelnicy. – Zatrzymałem się,
żeby zobaczyć co się stało, bo
może trzeba pomóc... Na Topo-

KWP w Łodzi

W minionym roku w gminie
Żychlin cofnięto z tego właśnie
powodu 3 koncesje na sprzedaż
alkoholu. W gminie Pacyna cofnięto jedną koncesję, bowiem
przedsiębiorca nie dopełnił formalności związanych z rejestracją działalności gospodarczej.
W gminie Bedlno i Oporów koncesji nie cofnięto.
Procedury pozbawienia koncesji są długotrwałe, sąd musi
zdecydować o winie osoby, która
sprzedawała alkohol nieletniemu.
Czasami trudno to udowodnić.
Gdyby w sklepach był monitoring dobrej klasy, udowodnienie
winy byłoby prostsze.

Wprawdzie jeszcze szczegółowych analiz policyjnych za
2012 rok nie ma, ale wiadomo,
że w 2011 roku stwierdzono (na
terenie działania tego komisariatu) 247 przypadków spożywania
alkoholu w miejscach publicznych, za które nałożono mandaty lub skierowano wnioski do
sądu. W 2011 roku skierowano
11 wniosków na odwykowe leczenie alkoholowe. Ujawniono
12 nieletnich spożywających alkohol.
Najbardziej niebezpiecznymi miejscami są okolice dwóch
sklepów nocnych przy placu
Jana Pawła II oraz przy Narutowicza 37.
Sprzedaż alkoholu to dodatkowy dochód dla gminy. Z tzw.
„kaplsowego” w 4 gminach
w 2013 roku będzie do wyda-

Dorota Grąbczewska

dokończenie ze str. 1

KWP w Łodzi

Na alkohol wydajemy miliony

lowej zatrzymał się za stojącą na
środku drogi srebrną Mazdą 3.
Samochód miał zgaszone światła
i z relacji czytelnika wynika, że
tarasował ruch stojąc na środku
drogi. Wewnątrz siedział na miejscu kierowcy mężczyzna w średnim wieku, głowę miał opuszczoną. Hamulec ręczny był w
samochodzie zaciągnięty. – Tak
jakby facet myślał, że jest już na
parkingu – żartuje.
Po chwili mężczyzna ocknął
się i podniósł głowę. – Przecież

to policjant od nas z Bratkowic
– rozpoznała go świadek zdarzenia.
Niedługo na miejsce podjechał policyjny patrol, ale... jeden
z policjantów wsiadł do Mazdy i
odjechał w kierunku osiedla. Za
nim pojechał radiowóz.
Policjanci odprowadzili Mazdę na parking za sklepem, postawili go w szczycie bloku, a kierowcę odprowadzili do domu.
Czy faktycznie kierowcą był policjant, czy był pijany i czy policjanci chcieli „zamieść sprawę
pod dywan” wyjaśnić ma postępowanie wszczęte przez komendanta. 
mak

Oszukała krawcową
dokończenie ze str. 1

Do zdarzenia doszło 7 stycznia
tego roku. Wtedy do krawcowej
z Dobrzelina zgłosiła się oszustka, która zaproponowała atrakcyjne warunki uszycia 100 obrusów
ze swojego materiału. Namówiła
kobietę, by pojechały do sklepu w
Łodzi przy ulicy Dąbrowskiego
po materiał. Gdy były przed sklepem, wzięła od krawcowej z Dobrzelina 800 zł na zakup materiału i zniknęła. W podobny sposób
dokonano oszustwa 14 stycznia
w Opocznie. Tam wzięła od innej krawcowej 900 zł i też zniknęła. Obie poszkodowane powiadomiły policję. Sporządzono
rysopis oszustki: wiek ok. 65 lat,
wzrost ok. 165-170 cm, waga ok.
70 kg, średniej budowy ciała, włosy krótkie koloru blond
z balejażem koloru platynowego mocno wystrzyżone z lewej

strony i zaczesane na prawą stronę. Ubrana w kurtkę ortalionową
puchową przeszywaną w poziome pasy sięgającą do połowy uda
koloru kawy z mlekiem, na szyi
szal koloru beżowego typu „komin”, kozaki koloru beżowego
sięgające do połowy łydki, okularu w grubych czarnych oprawkach. Charakterystyczny brak
zęba – jedynki lub dwójki w górnej szczęce.
Policja apeluje do osób, które
widziały wspomnianą kobietę lub
posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu jej tożsamości.
Można kontaktować się z KPP
w Tomaszowie Mazowieckim
ul. Oskara Langego 44 telefon
44 726 10 00 oraz VIII Komisariatem KMP w Łodzi ul. Wólczańska 250 telefon (w godz.
8-16) 42 665 24 47 lub całodobowy 42 665 24 00. 
dag

Żychlin | Uczyły się, jak nieść pomoc

Znają telefony alarmowe
Dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 1 już posiadają
podstawową wiedzę, jak udzielać
pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, co należy zrobić
i gdzie dzwonić po pomoc.
Wstępem do zajęć przedszkolnych z zakresu udzielania
pierwszej pomocy, jakie odbyły się 7 lutego, a na których się
ich nauczyły, był film instruktażowy zatytułowany: „I ty możesz pomóc!”. Następnie dzieci
ze wszystkich grup uczestniczy-

ły w ćwiczeniach z wykorzystaniem fantomu, prowadzonych
przez pedagog przedszkolną
Martę Cieślak. Zajęcia praktyczne z wykorzystaniem manekina
bardzo się dzieciom podobały.
– Dziś znają już numery telefonów alarmowych i wiedzą,
o czym należy pamiętać, wzywając pomoc – dodaje nauczycielka
Ewa Florczak.
Zajęcia z udzielania pierwszej
pomocy realizowane są w przedszkolu cyklicznie. 
dag
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Aktualności
Żychlin | Monografia Żychlina od 1918 do 1975

Żychlin | Będą Złote Gody

Książka o historii naszego miasta
ukaże się tylko na płytach CD

10 medali od prezydenta
Uroczystość jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego – złotych godów – odbędzie
się 26 lutego o godz. 12 w sali
konferencyjnej przy ulicy Barlickiego 15. Medale za długoletnie pożycie małżeńskie nadane
przez prezydenta RP odbierze
10 par: Bożena i Bogusław Lewandowscy, Marianna i Stanisław Majchrzakowie, Marianna i Bronisław Radzymirscy,
Anna i Jerzy Zielińscy, Stanisława i Bogdan Mielczarkowie,

Do końca lutego ma się ukazać długo oczekiwana monografia Żychlina za lata 1918-1975 opracowana przez
Piotra Stasiaka, kustosza muzeum na zamku w Oporowie. Nie będzie to wydanie książkowe, lecz monografia
na płytach CD przygotowana w ilości 1000 egzemplarzy. Płytę będzie można dostać za darmo w Urzędzie Gminy.

Żychlin | Remont c.o. w domu kultury

Będzie ciepło na sali widowiskowej
dokończenie ze str. 1

Dorota Grąbczewska

Monografia licząca 95 stron
maszynopisu oraz kilkanaście
stron dawnych fotografii została napisana przez Piotra Stasiaka
w 2010 roku. Od tego czasu czekała na opublikowanie. Brak
pieniędzy w budżecie gminy sprawiał, że długo zwlekano
z jego publikacją. Podczas uroczystości patriotycznych 11 listopada 2012 roku na telebimie
w kościele były prezentowane
fragmenty pracy. Wówczas zapowiadano, że monografia ukaże
się w grudniu, ale znów brak pieniędzy był przyczyną opóźnienia.
– Zainteresowanie monografią
Żychlina jest bardzo duże – przyznaje Edyta Ledzion, kierownik
Gminnego Centrum Informacji
i Promocji Urzędu Gminy Żychlin. – Wiele osób o nią pyta.
Pierwotna wersja monografii jest
poddawana korekcie. Niektóre dane liczbowe będą przedstawione graficznie, poza tym tekst
będzie poprzeplatany zdjęciami.
Stare fotografie będą poddane delikatnemu retuszowi. To wszystko kosztuje dużo pracy i czasu.
Elektroniczną wersję monografii opracowuje pracownia Łukasza Garstki z Żychlina. Za jej
opracowanie i wydanie na płytach CD pracownia dostanie ok.
10 tys. złotych. Monografia ukaże się w formie stron zapisanych
w PDF, do tego będzie stworzony krótki filmik. Wydanie wersji
książkowej byłoby kilkakrotnie
droższe, wydatek ten szacuje się
na ok. 30-35 tys. złotych.
Do tej pory historię Żychlina
można było poznać tylko z monografii Jana Józefeckiego, obejmującej okres od średniowiecza
do roku 1918. Monografia uka-

Grzymisława i Józef Ambroziakowie, Bożena i Janusz Nogal,
Eleonora i Zbigniew Okupscy,
Irena i Ryszard Adamscy, oraz
Maria i Paweł Kanieccy.
Listami gratulacyjnymi zostaną uhonorowane pary, które będą obchodzić jubileusz
diamentowych godów, czyli
60-lecie pożycia małżeńskiego:
Marianna i Józef Staszewscy,
Barbara i Zygmunt Ancerowiczowie oraz Krystyna i Stanisław Załuga. 
dag

Edyta Ledzion, kierownik Gminnego Centrum Informacji i Promocji, pokazuje rękopis monografii Żychlina 19181975, która pod koniec lutego znajdzie się na płytach CD.

– To mnóstwo godzin spędzonych w archiwach w Warszawie, w Łodzi, w Instytucie Pamięci Narodowej. O Żychlinie
w tym okresie niewiele się pisało, stąd trudność znalezienia
wiarygodnych materiałów.
Autor monografii podkreśla ogromną pomoc przy stworzeniu dzieła, jaką otrzymał
od Ludwika Zalewskiego z Żychlina jak i od Ewy Andrzejewskiej, dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Żychlinie. To dzięki nim udało się odtworzyć kilka nieznanych kart z historii miasta. Wiele zdjęć do monografii pochodzi

zała się w formie książkowej
w 1997 roku na jubileusz 600-lecia nadania praw miejskich Żychlinowi.
– W urzędzie będzie też jeden egzemplarz wydania papierowego, by ktoś mógł na miejscu przejrzeć publikację – dodaje
pani kierownik. – Jeśli okaże się,
że nakład płyt CD jest niewystarczający, wydanie zostanie wznowione.
Pisanie monografii
trwało 5 lat
– To bardzo pracochłonne zajęcie – przyznaje Piotr Stasiak,
autor monografii 1918-1975.

z prywatnych zbiorów mieszkańców miasta.
– Okres powojenny był białą kartą w historii miasta – ocenia Piotr Stasiak. – Mam satysfakcję, gdyż udało się je zapisać,
wydobywając rzeczy, które były
zupełnie nieznane. O Żychlinie mówiło się, że to czerwone
miasto. Rzeczywistość okazała się zupełnie inna. Wprawdzie
z Żychlina pochodziło kilku działaczy socjalistycznych, ale udało
się dotrzeć do informacji, że to
właśnie w Żychlinie po wojnie
powstało kilka prężnie działających młodzieżowych organizacji
niepodległościowych.  str. 9

Żychlin | Ferie w domu kultury

Dorota Grąbczewska

Dwa tygodnie bez nudy

Róże z plastikowych łyżeczek wykonują: od lewej Beata Kozłowska,
Patrycja Kwiatkowska, Oliwia Pawlak i Adrian Gałaj wraz z instruktorką
Magdaleną Rzeźnicką.

Grupa 25 dzieci, w dwóch
podgrupach wiekowych dzieci
starszych i młodszych, uczestniczy w zajęciach feryjnych w Żychlińskim Domu Kultury.
Każdego dnia dla feryjnych
uczestników organizowane są
różnorodne zajęcia. Była nauka
sztuk walki obronnej prowadzona przez Tomasza Dyjcińskiego
z Kutna. Chłopcy byli zachwyceni zajęciami, wśród dziewcząt był
trochę mniejszy entuzjazm.
Ryszard Zimny, emerytowany nauczyciel fizyki, prezentował
dzieciom różne doświadczenia fizyczne, tłumacząc proste zasady
fizyki. Pokazy ognia wawelskiego smoka, dymowych kółek i latających opakowań po herbacie
wzbudzały emocje feriowiczów.
Żadne z dzieci, z którymi rozmawiał NŁ, nie narzekało na nudę.
– Jestem stałym bywalcem za-

jęć w domu kultury, od 5 lat –
przyznawał Mikołaj Borkowski,
uczeń VI klasy SP2. Krzysztof
Cieślak z SP1 dzięki zajęciom w
domu kultury dowiedział się wielu ciekawych rzeczy, nauczył kilku sztuczek. – Nie sądziłam, że
ze zwykłych plastikowych łyżeczek można zrobić piękne róże –
opowiadała nam Oliwia Pawlak.
– Zajęcia plastyczne są naprawdę bardzo atrakcyjne – dodawała. Także inna dziewczynka, Beata Kozłowska, która na feriach
w domu kultury jest pierwszy
raz, jest bardzo zadowolona z zajęć. – Czas szybko mija, a atrakcji jest bardzo dużo, nie ma nudy.
Codziennie robimy coś innego –
dodaje.
Tylko chłopcy ubolewają czasami, że w związku z remontem
w sali widowiskowej nie mogą
grać w piłkę. 
dag

– Nagrzewnice mają być używane okresowo, aby dogrzać salę
w miarę potrzeb – mówi Magdalena Konczarek, dyrektor ŻDK.
– Mogą też być używane jako
rodzaj wentylacji, by przyśpieszyć wymianę powietrza po imprezie. Resztę przyznanych przez
radę pieniędzy chciałabym wykorzystać na remont dachu, który
przecieka w kilku miejscach. Na
razie dach łatamy, ale są to doraźne prace. Prawdopodobnie trzeba

będzie też pomyśleć o nowej instalacji odgromowej.
Placówka od kilku lat zmienia swój wizerunek. Z budżetu gminy cyklicznie są przeznaczane pieniądze na jego remont.
W przyszłym roku placówka będzie świętować 50 lat istnienia.
– Moim marzeniem jest, abyśmy na jubileusz mieli nowoczesną scenę – dodaje pani dyrektor.
– By goście, którzy do nas przyjadą, zobaczyli zmiany, jakie zaszły w ostatnich latach. 
dag
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Bicykle z Łodzi
pokazano w Bedlnie

Aktualności

– o ciekawych zajęciach dla dzieci. str. 7

Żychlin | Deficyt miejsc parkingowych: na razie bez widoków na poprawę

Ulica 1 Maja jest czasami tak
zastawiona, że wyminięcie się
dwóch samochodów bywa problemem. Samochodami zastawiony jest też Plac Wolności
i ulica Narutowicza: na całej jej
długości samochód stoi za samochodem. Kierowcy parkują
nawet we wjazdach do posesji
skutecznie je blokując. Nie raz
na tym tle dochodzi do awantur
pomiędzy kierowcami a właścicielami nieruchomości.
– Samochodów przybywa
i najwyższa pora, aby władze
miasta zastanowiły się nad budową parkingów – mówi Janusz
Zieliński, mieszkaniec Żychlina. – Teraz to jeden z ważniejszych problemów w mieście.
Póki co, kierowcy sami zrobili sobie dziki parking koło rzeki,
obok Emitu. Teren jest jednak
nieutwardzony i po deszczu zamienia się w breję błota.

Dorota Grąbczewska

W centrum miasta
nie ma żadnego miejsca,
w którym można by
było postawić spokojnie
samochód. Z musu
kierowcy parkują wzdłuż
wszystkich uliczek.
Jak dotąd nie udaje
się tego stanu rzeczy
zmienić.

Koło rzeki ludzie zrobili sobie dziki parking, gdyż urządzonych
miejsc do stawania pojazdów brakuje. Zagospodarowanie tego terenu
jest niemożliwe, gdyż nie jest uregulowany jego stan prawny.

– Rozważaliśmy tę lokalizację, ale okazuje się, że w nasz teren koło rzeki, gdzie można by
urządzić parking, klinem wbija się działka nieznanych właścicieli – wyjaśnia burmistrz
Grzegorz Ambroziak. – Póki
stan prawny nie zostanie uregulowany, nie ma szansy, aby
miasto zainwestowało pieniądze. – Kiedyś zastanawialiśmy
się też nad organizacją parkingu w pobliżu Placu Wolności.
Najgorzej jest w czwartki, gdy
jest targowisko. Po przeanalizowaniu sprawy okazało się, że
chcąc zachować przepisy doty-

Widać i do takiej
decyzji potrzeba
czasu.
czące dróg wojewódzkich, parking miałby tylko 12 miejsc.
Kolejną lokalizacją, którą urząd
uwzględniał, jest teren leżący
w środkowej części ulicy Narutowicza, pomiędzy osiedlem
Traugutta a Narutowicza.

– Mieszkańcy okolicznych
bloków nie wyrażali jednak
zgody, by pod ich blokami był
parking – wyjaśniał burmistrz
8 lutego podczas spotkania
z uczestnikami Uniwersytetu III
Wieku.
– Widać i do takiej decyzji potrzeba czasu – komentuje to kierowca z Żychlina. – Teren zostałby zagospodarowany, a parking
służyłby również mieszkańcom
okolicznych bloków. Oświetlony byłby bezpieczny dla wszystkich. A może warto porozumieć
się ze spółdzielniami i wspólnie
znaleźć miejsca, które można by
było zagospodarować na parking? Te, które są teraz w wielu miejscach są tylko utwardzone, można by je z powodzeniem
poszerzyć?
Piotr Jarosz, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej przyznaje, że
gdyby taka propozycja padła,
a miasto zdecydowało się zrobić miejsca postojowe, to zgoda
spółdzielni na pewno by była.
– Póki co, w połowie 2012 roku
zwróciłem się do burmistrza o
przejęcie parkingu pomiędzy
Traugutta a Narutowicza, gdyż
z niego korzystają mieszkańcy
całego miasta – dodaje prezes
spółdzielni. – Dostaliśmy odpowiedź, że komisje rady mają
rozważyć taką propozycję, ale
dalej jest cisza. Parking należałoby naprawić, bo dziury są tam
straszne.
dag

Dorota Grąbczewska

Każdy chce parkingu,
ale nikt koło swojego bloku
Wolontariuszki Caritas Żychlin podczas wydawania paczek
żywnościowych najuboższym. Od prawej Krystyna Materka i Ewa Dałek

Żychlin | Wolontariusze Caritas

Pracują nie dla poklasku
Przez dwa dni, w poniedziałek 11 i we wtorek 12 lutego
w przykościelnym budynku
w Żychlinie członkowie Parafialnego Zespołu Charytatywnego
Caritas wydawali paczki żywnościowe i ubrania dla najbardziej
potrzebujących w mieście. Rozdano ok. 5 ton żywności 400 osobom. Każda paczka miała wartość ok. 160 złotych.
Członkowie
żychlińskiego
Caritasu pomagają najbiedniejszym od 6 lat. Dary żywnościowe są rozdawane średnio co dwa
miesiące. Jest to możliwe dzięki
ścisłej współpracy z diecezjalną
Caritas w Łowiczu. To na jego
potrzeby za unijne pieniądze,
przy współpracy z Agencją Rynku Rolnego, są przygotowywane
paczki dla biednych. We wtorek
przy pracy zastaliśmy: Krystynę Materkę, Marię Misztal, Ewę
Dałek, Stanisława Baranowskiego oraz Stanisława Gajewskiego,
przewodniczącego ParafialnegoZespołu Caritas, który zwykle
przywozi dary własnym samochodem z Łowicza.

Każda paczka to 12 kg różnych
produktów: 2 kg cukru, 8 dżemów, 4 paczki kaszy gryczanej,
2 kilogramowe puszki klopsów,
4 puszki mielonki, do tego herbatniki i 2 paczki płatków kukurydzianych. Wolontariusze Caritasu napracują się, nadźwigają,
muszą wszak przerzucić aż 5
ton... Nie narzekają jednak. Po
6 latach wydawania żywności
wszystko działa jak w zegarku. –
Listy najbardziej potrzebujących
dostajemy od szkolnych katechetów – mówi Stanisław Gajewski. – Każda osoba dostaje
od nas karteczkę z konkretną godziną, na którą ma się stawić po
odbiór darów. Wie, jakie dokumenty ma zabrać ze sobą. Dzięki temu nie ma kolejek, ludzie
niepotrzebnie się nie denerwują. Wydawanie paczek odbywa
się płynnie.
Jedno tylko zaskakuje. Niewielu spośród obdarowanych
przychodzi, by pomóc wolontariuszom, a przecież większość
z nich nie pracuje i wolnego czasu ma dużo... 
dag

REKLAMA

Żychlin | Remont w Przedszkolu nr 1

Przez trzy dni, od 11 do 13 lutego, dzieci nie przychodziły do
Przedszkola
Samorządowego
nr 1 w Żychlinie. Powód – remont
podłogi w jednej z sal dydaktycznych. Prace społecznie wykonywali panowie: Marek Banasiak
i Paweł Kwiatkowski, czyli rodzic jednego z dzieci oraz mąż
jednej z wychowawczyń.
W poniedziałek rozpoczęło
się wynoszenie mebli z sali dydaktycznej i zrywanie dotychczasowej wykładziny, we wtorek
była już założona nowa podłoga
z paneli. Obaj panowie zrobili
wszystko sami, za darmo. Przedszkole kupiło tylko materiały, na
które wydano ok. 2 tysięcy złotych. W ten sposób w 2 salach są
podłogi z paneli.
– Remontujemy przedszkole małymi kroczkami mówi
dyrektor przedszkola Ewa
Florczak. Kilka lat temu wymieniono okna w salach, do
wymiany zostały okna w pomieszczeniach mniej znaczących, m.in. w gabinecie logopedy i w węźle cieplnym. W 2011
roku zakończono remont sani-

Dorota Grąbczewska

Dwaj panowie pomogli:
za remont nie wzięli ani grosza

Marek Banasiak i Paweł Kwiatkowski społecznie pracowali przy
wymianie podłogi w sali Przedszkola Samorządowego nr 1.

tariatów dla dzieci. Systematycznie wymieniane są meble
w salach. Nowe stoliczki i krzesełka są już w 2 salach, kolej-

ne 2 czekają na wymianę. Podobnie jest z wymianą szafek
w holu. Do wymiany zostały
jeszcze trzy szafki. 
dag
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Żychlin | Dlaczego czasami na niektórych ulicach lampy nie świecą

Firma ma 2 tygodnie na naprawę
– Co dzieje się z tym
światłem? – pytała
podczas ostatniej sesji
Rady Miejskiej
w Żychlinie, 24 stycznia,
Teresa Kubicka, sołtys
Dobrzelina. – Przez dwa
tygodnie światła nie było
w Dobrzelinie, teraz
nie ma w Grabowie.
Jej głos nie był odosobniony,
mieszkańcy Żychlina zauważają, że wciąż w różnych częściach
miasta i gminy zdarzają się awarie
ulicznego oświetlenia. Są niezadowoleni, że do pracy rano muszą
iść ciemnymi ulicami. Zgłaszają awarie, ale ich usuwanie trwa
opornie.
O problemach z oświetleniem
mówiła też na wspomnianej sesji
radna Zofia Pilarska ze Śleszyna.
Informowała, że lampy raz świecą, raz nie.
Problemy z ulicznym oświetleniem w Żychlinie zaczęły się,
gdy około 2 lata temu nowa spółka Energa Oświetlenie zafundowała gminom regionu drastyczne
podwyżki. Za konserwację każdego punktu oświetleniowego firma chciała po 18 zł miesięcznie,
podczas gdy wcześniej było to
5 zł. – Blisko 6 miesięcy negocjowałem z firmą niższe stawki,

Nie mieliśmy innego
wyjścia, musieliśmy
negocjować
z monopolistą.
podobnie było z innymi gminami – wyjaśnia burmistrz. – Chcąc
zmusić firmę do ustępstw cenowych wyłączyłem całkowicie
światło. Poszedłem wówczas va
banque narażając się na krytykę
mieszkańców.
Istotnie, kto sobie przypomni,
ten wie, że od marca do października 2011 roku światło na ulicach
było wyłączone całkowicie.
Wreszcie udało się ustalić, że
gmina za każdy punkt oświetlenia będzie płacić 8 zł netto, ale
z zastrzeżeniem, że reakcja firmy
na awarie będzie wolniejsza. Po
roku cena znów poszła w górę.
Teraz gmina płaci po 9 zł netto od
punktu miesięcznie, ale czeka na
usunięcie awarii 2 tygodnie.
– Problemy z ulicznym oświetleniem to efekt umowy, jaką zawarliśmy z Energą Oświetlenie,
z którą mamy podpisaną umowę
na konserwację oświetlenia – wyjaśnia Grzegorz Ambroziak, burmistrz miasta. – Kupiliśmy nie
mercedesa, a syrenkę. Chcąc pła-

cić mniej za konserwację każdego
punktu zgodziliśmy się, że firma
usuwa awarię nie od ręki. Ma na
to 2 tygodnie.
Czy taka umowa jest korzystna? Czy nie należy szukać innego
operatora? Zdaniem burmistrza
zmiana operatora wcale nie jest
prosta, bowiem to on jest właścicielem urządzeń oświetleniowych
w gminie. – Występowaliśmy do
zakładu energetycznego (operatora sieci oświetleniowych) o zgodę
na dostęp do urządzeń, ale zgody
nie było – wyjaśnia burmistrz. –
Zgoda była potrzebna w przypad-

ku wygrania przetargu przez inny
podmiot. Bez niej inna firma nie
mogłaby usuwać awarii. Nie mieliśmy innego wyjścia, musieliśmy
negocjować z monopolistą.
Konserwacja ulicznego oświetlenia na terenie gminy Żychlin
kosztuje samorząd rocznie 95.580
złotych.
Wcale nie jesteśmy tacy
powolni
Tymczasem Jakub Dusza
z biura prasowego Grupy ENERGA, która zajmuje się utrzymaniem oświetlenia w gminie Ży-

chlin twierdzi, że wprawdzie
w umowie jest zapis, iż awarie
będą usuwane w ciągu 14 dni,
ale firma reaguje zdecydowanie
szybciej. – Zgłoszenie dotyczące Grabowa i znajdującego się
w pobliżu Dobrzelina, a właściwie części ulicy Jabłonkowej,
wpłynęło 21 stycznia, a awaria
została usunięta 25 stycznia –
informuje Jakub Dusza. Awarię
usunięto wymieniając bezpiecznik topikowy Bi25A. Jej przyczyną było najprawdopodobniej
zwarcie na linii niskiego napięcia.

W Bedlnie
wynegocjowali lepiej
W gminie Bedlno umowę na
konserwację oświetlenia podpisano również z Energą Oświetlenie. – Za konserwację jednego punktu płacimy 8 zł netto
miesięcznie, a awarie są usuwane w terminie 7 dni, w nagłych przypadkach są usuwane
natychmiast – mówi o warunkach umowy Krzysztof Kołach, wójt gminy. – Nie mamy
kłopotów z operatorem. Roczny koszt utrzymania urządzeń
to 6.799 zł. 
dag

można czekać krócej, to jest możliwe
W Łowiczu nie czeka się
zbyt długo na usunięcie
awarii oświetlenia. Umowa z
konserwatorem jest tu jednak
inaczej skonstruowana niż
w Żychlinie: miasto nie płaci
za jeden punkt świetlny, ale
za całość powierzonych
do wykonania zadań.
Konserwacją oświetlenia
zajmuje się Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-HandlowoUsługowe Energo-Instal z
Kutna, wyłonione w drodze
przetargu.
Wyłonienie konserwatora
niezależnego od Polskiej
Grupy Energetycznej (PGE),
której odpowiednikiem

w Żychlinie jest Energa,
było tu możliwe dzięki
porozumieniu zawartemu
z PGE przed laty. Łowicz w
2002 roku przystępował do
kompleksowej modernizacji
oświetlenia, która trwała 3
lata. PGE wyraziło zgodę
na montaż lamp na swoich
słupach energetycznych.
Stare rtęciowe lampy
należące do Zakładu
Energetycznego zostały
zdemontowane i zwrócone
właścicielowi, na na ich
miejsce miasto zakupiło
lampy sodowe, których jest
właścicielem, podobnie jak
nowych sieci zasilających,

Rzut okiem | Kominiarz na dachu

które kładzione są w ziemi.
Umowa z Energo-Instalem
dotyczy więc konserwacji
majątku należącego do
miasta. Została ona zawarta
na 3 lata i trwać będzie do
końca 2014 roku. Dotyczy
kompleksowej konserwacji
całego oświetlenia ulicznego,
na które składa się 3.427
punktów świetlnych. Kwota
za wykonywanie tej usługi za
całe 3 lata wynosi 406.683
zł brutto.
Koszt ten podzielony przez
liczbę lamp daje koszt
miesięczny 3,30 zł od 1
lampy. Urzędnicy jednak
radzą ostrożność przy

porównaniach tych kosztów,
bo zakres prac powierzanych
konserwatorom w różnych
gminach może być inny. – My
nie podchodzimy do tego
tak, że bierzemy pod uwagę,
ile kosztuje jeden punkt –
usłyszeliśmy w Wydziału
Spraw Komunalnych Urzędu
Miejskiego w Łowiczu. –
Rozliczamy wykonawcę za
wykonaną pracę i pilnujemy,
aby ona była wykonana
dobrze. Na usunięcie
awarii konserwator ma – w
zależności od jej rodzaju – od
5 do 48 godzin – usłyszeliśmy
od urzędnika zajmującego się
oświetleniem. mwk

Orłów | Mieszkańcy chwalą proboszcza

Inwestycyjna taca
daje efekty

Dorota Grąbczewska

W środę, 13 lutego, na dachu
Przedszkola Samorządowego
nr 1 w Żychlinie zastaliśmy
kominiarza Piotra Pawlaka, który
czyścił kominy. – Cyklicznie raz
w roku robię przegląd kominów
wentylacyjnych na budynku
przedszkola, a cztery razy w roku
przegląd i czyszczenie kominów
dymowych – powiedział nam.
Jak na pechową 13 przystało,
na widok kominiarza warto było
złapać guzik i pomyśleć marzenie
– na szczęście.... dag
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W ciągu ostatnich trzech
lat kościół w Orłowie
w gminie Bedlno i pobliski
cmentarz zmieniły się nie
do poznania.
Młody ksiądz Stanisław
Kosiacki wprowadził
tzw. tace inwestycyjne,
które zbierane są
raz w miesiącu.
Wprawdzie parafia jest niewielka, liczy około tysiąca parafian, ale ci widząc działania
proboszcza są bardzo hojni. –
Na tace inwestycyjne dają dwa
razy więcej pieniędzy niż podczas normalnej mszy – przyznaje proboszcz.
Wierni są hojni, gdyż widzą
efekty działań przedsiębiorczego księdza. Przez kilkadziesiąt
lat w parafii niewiele w dziedzinie materialnej się działo. Teraz
powoli się to zmienia. – Z każdej tacy coś kupuję, na bieżąco
informuję parafian o wszystkim
REKLAMA

Z każdej tacy
coś kupuję,
na bieżąco informuję
parafian o wszystkim.
– mówi proboszcz Stanisław
Kosiacki. – Przed cmentarzem
zrobiłem utwardzony duży parking na 200 samochodów. Najpierw 30 ciężkich samochodów
wywoziło śmieci zgromadzone
przez lata przed cmentarzem.
Teraz jest porządek. Na cmentarzu zrobiłem alejkę asfaltową,
zakupiłem nową bramę wjazdową, stanął nowy krzyż. Wokół
kościoła ułożono 600 metrów
kwadratowych polbruku, by ludzie nie tonęli w błocie jak wyjdą z kościoła. Pojawiły się trzy
lampy, które rozświetlają ciemności przed kościołem.  str. 6

Orłów

Inwestycyjna
taca daje efekty
dokończenie ze str. 5
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Wokół kościoła zrobiono odwodnienie, by woda z dachów
nie leciała pod mury świątyni.
Takie działania od razu zmniejszyły zawilgocenie. Wnętrze kościoła też się zmieniło. Pojawiły się dwa nowe obrazy: Jezusa
Miłosiernego oraz obraz papieża
Jana Pawła II, który został zakupiony przez brata proboszcza.
Dobiegła końca renowacja
dwóch krzyży kościelnych. Zabytkowy, wiszący nad głównym
ołtarzem, został zamontowany
w sobotę 26 stycznia. Zakupiono 4 nowe dywany, które zastąpiły 40-letnie, mocno zniszczone.
Proboszcz zakupił komplet obrusów, dwa ornaty, naczynia liturgiczne oraz komplet figur do
szopki noworocznej. W kościele
wyremontowano kapliczkę baronów Skarżyńskich.
– Ponieważ zaraz jak przyszedłem do parafii, okradziono
mnie, teraz w oknach od strony
łąk zamontowałem kraty i żaluzje
antywłamaniowe, a także alarm
– opowiada proboszcz. – Wyremontowałem plebanię, zakładając gładzie.
W planach na ten rok jest malowanie kościoła w środku.  dag

Skrzeszewy | Na dużą pomoc gminy strażacy nie mają co liczyć

Remont strażnicy w czynie społecznym
Strażacy z OSP
w Skrzeszewach wzięli
się intensywnie za remont
swojej strażnicy. Ponieważ
na wsi nie ma świetlicy
wiejskiej, chcą, aby była
ona miejscem spotkań
mieszkańców. Ludzie
popierają tę inicjatywę.
Ze zbiórki przeprowadzonej
w maju i czerwcu 2012 roku we
wsiach: Skrzeszewy, Raków, Podatkówek uzyskano 6.779 zł.
W 2012 r. gmina dołożyła 3 tys.
zł, ale na większą pomoc strażacy
z OSP w Skrzeszewach nie mają
co liczyć. – Budynek nie należy
do gminy, a więc zgodnie z prawem nie możemy przekazać na
jej remont pieniędzy – wyjaśnia
Krzysztof Woźniak, wójt gminy
Pacyna. – Nasza pomoc może
dotyczyć tylko ochrony przeciwpożarowej, ale nie remontu.
Strażacy ochotnicy jednak
nie załamują rąk. Liczą na siebie, wsparcie sponsorów i mieszkańców. Remont zaczęli trzy lata
temu od wymiany 10 okien, które były spróchniałe. Do wymia-

W remizie w Skrzeszewach trwa wymiana spróchniałej podłogi
na nową. Pracują strażacy i mieszkańcy.

ny zostało jeszcze jedno okno
w kuchni oraz okienka w garażu
i na poddaszu. Pieniądze na okna
mieli z nagród za zwycięstwo
w powiatowych zawodach pożarniczych, jakie wywalczyły drużyny młodzieżowe OSP w Skrzeszewach.
Ze zbiórki pieniędzy wśród
mieszkańców oraz od sponsorów
strażacy sami wyremontowali już
korytarz świetlicy, wyłożony kiedyś boazerią, którą zjadły korniki. Do odpowiednich standardów
doprowadzili sanitariaty, wymie-

Rzut okiem | Nie pal mamo

nili wszystkie drzwi wewnątrz
strażnicy. – Siostry prowadzące Dom Pomocy Społecznej
w Skrzeszewach też nam bardzo
pomogły, przekazały resztki płytek gresowych, które wykorzystaliśmy, aby zrobić nową podłogę
w kuchni – mówi naczelnik OSP
Roman Durka. – Nadleśnictwo
Łąck przekazało nam 5 tys. złotych, które chcemy wykorzystać
na zakup desek na nową podłogę w głównej sali strażnicy – ok.
160 m2. Dotychczasowe były całkowicie spróchniałe.

Sanepid w Kutnie

Na remont czeka jeszcze pomieszczenie kuchenne oraz zaplecze, gdzie stoją naczynia.
Konieczna jest budowa szamba
z prawdziwego zdarzenia, gdyż
dotychczasowe jest tylko prowizorką.– Strażacy naprawdę się
zaangażowali w remont strażnicy. Dobrze, bo, póki co, jedynym miejscem spotkań dla tutejszej młodzieży jest wystawanie
na krzyżówce i pod sklepem –
dodaje Jerzy Chmielecki, mieszkaniec Skrzeszew. – Wkrótce
będą mieć świetlicę do swojej
dyspozycji.
W ubiegłym roku młodzież
ze wsi sama zrobiła koło strażnicy boisko do siatkówki plażowej. Cieszą się, że na wiosnę
będą mieli już gdzie się spotykać,
a deszcz nie będzie im lecieć na
głowę. – Przed nami jeszcze dużo
pracy, ale jestem dobrej myśli, że
dobrzy ludzie docenią nasz wysiłek i jeszcze nam pomogą – dodaje naczelnik Durka.
Rok temu OSP Skrzeszewy
obchodziło jubileusz 80-lecia, ale
nie świętowano, bo nie było miejsca, by godnie podjąć gości. Być
może za 5 lat będzie gdzie świętować. 
Dorota Grąbczewska

Bedlno | Gimnazjum

Szkolny „Mam talent”
Po raz pierwszy, w ostatnim
dniu stycznia, w gimnazjum
w Bedlnie odbył się
konkurs „Mam talent”,
zorganizowany na wzór
programu telewizyjnego.

W Zespole Szkół w Szczycie w gminie Oporów 29 stycznia rodzice klas I i III spotkali się z dziećmi
i pracownikami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kutnie, którzy wyjaśniali rodzicom wpływ dymu
tytoniowego na organizm młodego człowieka, jeśli jest on biernym palaczem, czyli przebywa w pomieszczeniu,
w którym dorośli palą papierosy. Po pogadance mamy otrzymały kotyliony zrobione przez ich pociechy. dag

Wszystkie prace przy remoncie strażnicy strażacy z pomocą
mieszkańców wykonują sami.
Zdjęli już połowę spróchniałej
podłogi, wiosną chcą układać
nową. Rozebrana zostanie też
scena, oparta na betonowej konstrukcji. W przyszłości scena ma
być mniejsza, drewniana i przenośna.
– Od sponsorów dostaliśmy
dekorację, która skutecznie maskuje ściany. Od sponsorów
mamy też komplet naczyń, ludzie
nam przekazali używane kuchnie gazowe, za 500 zł kupiliśmy
używane chłodnie – wszystko po
to, aby świetlica mogła zacząć na
siebie zarabiać – wymienia naczelnik.
– Mamy wielu chętnych, by
wynajmować sale na imprezy.
Młodzież też jest bardzo zainteresowana, miałaby wreszcie gdzie
się spotkać, pograć w ping-ponga. Sponsorzy przekazali nam
2 nowe stoły. Brakuje jednak stołów i krzeseł. Liczyliśmy, że za
pieniądze z gminy moglibyśmy je
zakupić. Skoro gmina nie może
dać nam pieniędzy, to niech zakupi sprzęt i przekaże nam w formie użyczenia – proponuje.

Przed szkolną publicznością
zaprezentowało się 13 uczestników: Paulina Trusińska, Julka Popławska, Sylwia Wódka w duecie
z Izą Drabik, Tomek Dwojacki,
Zosia Wasilewska, Maria Kołach
i Karolina Stępień, Adrian Pietrzak, duet Milena Banasiak i Dominika Szcześniak, Kasia Drabik
i Marlena Jaros.
Pomysł na zorganizowanie szkolnego show wyszedł od
przewodniczącego Samorządu
Uczniowskiego Damiana Laseckiego. Scenariusz programu
napisał Maciek Dzięgielewski,
potem obaj wyszukali szkolne ta-

REKLAMA

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.

lenty. Przygotowaniem dekoracji
zajęli się m.in. Patryk Tarnowski
i Klaudia Skrzypska pod okiem
nauczycielki Elżbiety Prośniewskiej.
– Osoby te dobierały materiały, kolory, starały się zadbać
o wszelkie detale, aby nasz program przypominał ten znany z telewizji – podkreśla Ewa Kowalska, dyrektor szkoły. – Króciutkie
filmiki prezentujące poszczególnych wykonawców były fantastyczne. Montaż tych filmów to
dzieło Damiana Laseckiego. Jestem pod ogromnym wrażeniem
jego umiejętności – dodaje pani
dyrektor.
Filmy wyświetlali Kamil Gach
i Kamil Szałamacha, obsługą oświetlenia zajęła się Natalia
Iwaniak. Program poprowadzili
Milena Sobańska i Damian Lasecki. Część prezentującą osiągnięcia uczniów przedstawiły

Gimnazjum w Bedlnie

21 lutego 2013

Dorota Grąbczewska
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Sylwia Wódka i Izabela Drabik
podczas konkursu „Mam talent”.

Patrycja Wachowicz i Klaudia
Skrzypska.
Uczniowie prezentowali taniec, grę na saksofonie, układanie
kostki Rubika w błyskawicznym
tempie i piosenki. Teraz szkolna młodzież na facebooku może
głosować na swojego kandydata.
Wyniki zostaną ogłoszone po feriach.
Pierwsza edycja szkolnego
programu Mam talent wypadła
bardzo ładnie. Dziś już wszyscy
wiedzą, że pomysł trzeba kontynuować w następnych latach. dag

www.lowiczanin.info

Koncertowe
Walentynki
Tegoroczna impreza walentynkowa, która odbyła się
14 lutego w Żychlińskim Domu
Kultury, była wyjątkowo udana.
Zespoły grające na scenie, przyciągnęły jak magnes młodzież.
Koncertowały trzy: Unnamed,
Catharsis i DD-Truck. Była też
miła niespodzianka od jednego
z członków zespołu, który jednej
z bawiących się dziewczyn przekazał metrowego misia i bukiet
kwiatów.
Atrakcją wieczoru było jednak wręczenie trzech bukietów
przygotowanych przez organizatora wylosowanym osobom oraz
nagroda główna – kolacja w Barze Ułańskim w Bedlnie. Szczęśliwy los z główną wygraną wylosowała Wioleta Baranowska
z Żychlina, absolwentka Liceum
Ogólnokształcącego im. Adama
Mickiewicza, studentka I roku
informatyki w Częstochowie.
Pani Wioleta na obiadokolację poszła już w poniedziałek,
18 lutego ze swoją siostrą. – To
mój urodzinowy prezent dla niej
– mówi. – Atmosfera i obsługa
w Barze Ułańskim była bardzo
sympatyczna – dodaje zadowolona.
dag
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Bedlno | Bicykle w GOK

Na jednym wielkim kole i inne atrakcje
Niecodzienną atrakcję miała trzydziestka dzieci
w wieku od 6 do 15 lat, która uczestniczy w feriach
organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury
w Bedlnie. W piątek 15 lutego w Bedlnie gościła
grupa Bicykle z Łodzi.
Przez około 3 godziny czterech
członków tej grupy zabawiało
dzieci. Atrakcją była oczywiście
możliwość jazdy bicyklami, trójcyklem i tzw. kościotłukiem, czyli prototypem roweru z początku
XVIII wieku, który nie miał ani
pedałów, ani siodełka. – Możliwość pojeżdżenia bicyklami to
prawdziwa frajda – przyznaje
Gracjan Wojciechowski z Antoniewa, który uczestniczy w feryjnych zajęciach w GOK. – Ja już
cztery razy jechałem bicyklem.
Oj, jest wysoko, bardzo wysoko,
aż strach....
Chętnych do jazdy różnymi
typami rowerów i ich prototypów nie brakowało. Grupa z Łodzi świetnie prowadziła zajęcia.
Przeplatały się pokazy, opowiadania i wreszcie możliwość jazdy na bicyklach. Pasjonaci starodawnych rowerów opowiadali

dzieciom historię powstawania
rowerów. Teraz już wszyscy feriowicze wiedzą, że bicykle pochodzą z Anglii i można na
nich osiągnąć prędkość nawet
40-50 km na godzinę.
Zawodowi bicykliści z Łodzi,
którzy pasjonują się pierwotnymi rowerami od 2004 roku, pokazali różne sztuczki, jakie można
robić na takich rowerach: jeździli
na jednym kole, jeździli bez trzymanki, z nogami na kierownicy
itp. Prezentowali, jak bicyklista
na wysokim rowerze parzy herbatę, a następnie podaje ją pani
dyrektor Jolancie Rosół, nie rozlewając nic po drodze.
Wszystkie rowery bicykliści
z Łodzi zrobili sami. Koszt takiego pojazdu to kwota od 5,5 tys. zł
w górę, bowiem wszystkie elementy trzeba zrobić samemu, nie
ma seryjnej produkcji. 
dag

Dorota Grąbczewska

Żychlin



Zosia Wasilewska podczas pierwszej próby jazdy na bicyklu.

Wymiana młodzieży | Litwini odwiedzili nasze miasto

Znad Niemna nad Słudwię, a potem pod Giewont
– Spośród 17 osób z Polski tylko 5 potrafi jeździć na nartach,
z grupy słowackiej nikt nie jeździł na nartach (w wymianie
uczestniczy młodzież z biednych
regionów, narty są kosztownym
sportem na Słowacji), z grupy litewskiej jeździło też tylko kilka
osób – mówiła nam przed wyjazdem pani Iwona. – Wynajmiemy instruktora narciarstwa, który
udzieli nam kilku lekcji.
W programie jest pobyt na lodowisku, wyjazdy na basen, gry
i zabawy oraz warsztaty promujące zdrowy styl życia. Będą
wieczory polskie, słowackie i litewskie. Po powrocie żychlińska grupa będzie robić kalendarz
promujący wymianę, na którym
znajdą się wszyscy uczestnicy
wymiany. Kalendarz trafi później
do wszystkich uczestników wymiany.
Już przed wymianą uruchomiono na Facebooku specjalną
stronę grupy wymiany młodzieży. Poprzez portal społecznościowy młodzież się poznawała.
– Dla nas będzie to wielka
przygoda – zapowiadał przed
wyjazdem Marcel Janicki.
– Ze Słowakami powinniśmy
się dogadać bez problemu, bo
słowacki jest podobny do polskiego – dodaje Damian Jankowski. – Z Litwinami będę rozmawiać po angielsku.
W polskiej grupie w wymianie uczestniczą: Marcel Janicki,
Patryk Parzęcki, Bartek Chrulski, Milena Wilińska, Damian
Jankowski, Sebastian Matuszewski i Milena Wasielewska z gminy Żychlin; z gminy Pacyna pojechali: Patrycja Jurek, Oliwia
Jurek, Adrian Modliborski i Marta Ziółkowska, a z gminy Bedlno:
Karolina Guz, Karolina Witczak,
Łukasz Czajka, Rafał Podstawski
i Paulina Trusińska.

Piotr Wolski

dokończenie ze str. 1

Tuż po posiłku Litwinki przyniosły tradycyjny ciemny chleb
litewski – z lit. duona oraz ulotki promujące ich rodzinne miasto
– Druskieniki. To nieduże miasto
słynie z 9 uzdrowisk oraz atrakcji turystycznych, do których należą imponujący aquapark i Snow
Arena – zadaszony stok narciarski, funkcjonujący przez cały rok.
Nauczycielki opowiedziały krótko o związkach kurortu z Polską.
Doroczne pobyty Józefa Piłsudskiego w tym uzdrowisku w latach międzywojennych spopularyzowały miejscowość. W lutym
1928 r. Rada Miejska Druskienik
nadała mu honorowe obywatelstwo miasta.
Do domu państwa Kciuków
przyszły także 3 dziewczyny:
Polki Marta i Milena Wilińskie
oraz Litwinka Kamile Pasukyte. Milena i Kamile mają 14 lat
i uczestniczą w wymianie. Sobot-

Kolacja w domu państwa Kciuków. Z lewej strony siedzą nauczycielki z Litwy: Loreta Silanskiene i Gitana
Stukiene, z prawej – Bogdan i Iwona Kciukowie.
REKLAMA

Litwini gościli
w polskich domach
Zanim Litwini udali się wspólnie z Polakami do Zakopanego,
przez kilkanaście godzin gościli
w Żychlinie. 14 uczniów i 2 nauczycieli pochodzących z miasta Druskieniki spędziło wieczór
i z 16 na 17 lutego nocowało
w polskich domach.
16 lutego odwiedziliśmy dom
państwa Kciuków w Żychlinie,
którzy przyjmowali dwie nauczycielki, Loretę Silanskiene i Gitanę Stukiene – koordynatorki wymiany ze strony litewskiej. Obie
Litwinki drugi raz gościły w Żychlinie, ponieważ przed dwoma
laty wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 1 organizowały wymianę w ramach programu edukacyjnego Comenius. Nauczycielki
dobrze znały Bogdana Kciuka,
który jako nauczyciel wychowania fizycznego w SP nr 1 był pol-

skim koordynatorem tej wymiany. W czasie pierwszego pobytu
w Żychlinie poznały one także
Iwonę Kciuk, z której inicjatywy
zorganizowano wyjazd do Białego Dunajca.
Nauczycielki z Litwy bardzo
ciepło wypowiadały się o Polsce
i swych znajomych z Żychlina.
Twierdziły, że pochodzimy z podobnych kultur i jest nam łatwo
się porozumieć, ich zdaniem polskie domy nie różnią się zbytnio
od litewskich. Obie dobrze znały
język angielski, rosyjski, a jedna
z nich mówiła także po polsku.
– Moja babcia miała polskie korzenie, pochodziła z okolic Białegostoku, trochę nauczyłam się od
niej, trochę z polskiego radia i telewizji – opowiadała nam Gitana
Stukiene.
W czasie kolacji, na której
serwowano gulasz z kurkami,
makaron i kaszę, a którą przy-

gotował pan Bogdan, grono nauczycieli rozmawiało głównie
w języku angielskim, o projektach unijnych, w ramach których
odbywa się wymiana. Pani Iwona przyznała, że organizowanie
takich wyjazdów to jej styl życia.
– Dzieci są już usamodzielnione,
każdą wolną chwilę spędzam na
Facebooku, gdzie kontaktuję się
z przyjaciółmi z zagranicy – mówiła.
Duże doświadczenie w organizowaniu wymian mają także
nauczyciele z Litwy, którzy podobnie jak pani Kciuk podróżowali już do krajów Beneluksu,
Niemiec, Portugalii, Hiszpanii,
Włoch i krajów skandynawskich.
Wszyscy jak jeden mąż wspominali, że najtrudniej współpracowało im się w Niemczech czy
Holandii, a najlepiej rozumieją
się z Włochami czy mieszkańcami Półwyspu Iberyjskiego.

niego wieczoru Kamile gościła
u rodziny Wilińskich. Nastolatki przyznały, że mają problem
z komunikowaniem się, ponieważ obie słabo znają angielski.
Milena powiedziała nam, że nie
miała żadnych problemów ze
zrozumieniem Słowaków, którzy
także biorą udział w wyjeździe,
a z którymi wcześniej rozmawiała na Facebooku. – Ja piszę do
nich po polsku, a oni do mnie po
słowacku i rozumiemy, o co chodzi – cieszyła się. Niestety, z litewskiego żychlinianka nie jest
w stanie zrozumieć nic.
Uczestnicy wymiany musieli wcześnie pójść spać, ponieważ
w niedzielę rano wspólnie wyjeżdżali do Zakopanego. Litwini
przyjechali do Żychlina busem,
który wrócił na Litwę, a który
ponownie przyjedzie do Polski za
tydzień, by zabrać ich do domu,
po powrocie z gór. 
pw, dag
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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.

zychlin@lowiczanin.info

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,
REKLAMA

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...

zdradzić bliższych szczegółów
postępowania – dodaje. 
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 około
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, spadła 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

Dorota Grąbczewska

Dorota
Grąbczewska

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
nie udziela informacji dotyczących tej sprawy.
Prokuratura Rejonowa w Kutnie potwierdza, że KSC złożyła
doniesienie. – 21 stycznia 2013 r.
zarząd Krajowej Spółki 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

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

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 surowca, było
więc pole do manewru. Skoro jednemu dołożyli, to drugiemu musieli zabrać. Zwykły rolnik nie miał wglądu

Skoro jednemu
dołożyli, to drugiemu
musieli zabrać.
Nieprawidłowości
w cukrowni są na dużo
większą skalę, niż
mówi się nieoficjalnie.
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 procent.
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. Podob-

no automat pobiera próby i określa zawartość zanieczyszczeń.
Ale kto to kontroluje? – kontynuuje – Jak inspektor wpisze
dużo zanieczyszczeń, to 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...
Co nowego w sprawie
–Wykonaliśmy czynności zlecone przez Prokuraturę Rejonową w Kutnie i przesłaliśmy całą
dokumentację – poinformował
nas w środę 20 lutego Paweł Witczak, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Kutnie. – Teraz
materiał musi ocenić prokurator
i to on zdecyduje co dalej w sprawie.
Zastępca prokuratora rejonowego Beata Dolecka-Wieczorkowska poinformowała nas, że
prokurator dostał już materiały
z policji i do końca tygodnia zdecyduje czy śledztwo w tej sprawie
zostanie wszczęte. 
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Książka o historii
naszego miasta ukaże się
tylko na płytach CD
dokończenie ze str. 3

Żychlin ma bardzo prawicowe
korzenie, silny był tu podziemny
ruch oporu.
Zdaniem pana Piotra bardzo ciekawą postacią w historii
Żychlina pierwszych lat powojennych był ówczesny dziekan,
ks. Remigiusz Dąbrowski, który
oparł się inwigilacji służb bezpieczeństwa, a dzięki swej działalności blokował też działania bezpieki chroniąc lokalnych działaczy
niepodległościowych.
Autor monografii przyznaje, że stosunkowo najmniej dokładnie są w niej opisane czasy
bardziej współczesne, lata 19601975. – Moja praca jest dopiero
podstawą do dalszego gromadze-

nia informacji z tamtych czasów.
Wciąż się pojawiają nowe elementy, o które trzeba będzie uzupełniać dzieło – dodaje. 
dag
Kim jest autor
Piotr Stasiak jest kustoszem
Zamku w Oporowie. Urodził
się w 1970 roku, a w 1995
ukończył Wydział Nauk
Historycznych Uniwersytetu
im. Mikołaja Kopernika w
Toruniu. Dzięki opracowywaniu
monografii Żychlina, napisał
pracę doktorską i obronił
ją w 2012 roku. Zatem od
niedawna jest doktorem nauk
humanistycznych.
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Żychlin | Jak upamiętnić historyczne wydarzenia?

Na miejscu biblioteki był Kopiec Kościuszki
Niewielu mieszkańców Żychlina wie, że w miejscu,
gdzie dziś stoi Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna znajdował się przed wojną tzw.
Kopiec Tadeusza Kościuszki
usypany przez mieszkańców
Żychlina w podziękowaniu
powstańcom. Na kopcu znajdował się dwumetrowy głaz
z pamiątkową tablicą, na której napisano „Tadeuszowi Kościuszce – rodacy”.
– Hitlerowcy rozbili głaz,
zniszczyli kopiec, a następnie
na tym miejscu postawiono
dworek, w którym dziś mieści się biblioteka – przypomina Grzegorz Ambroziak, burmistrz miasta. – Zastanawiam
się nad upamiętnieniem tego
faktu.
Jedyne zachowane zdjęcie
z Kopca Kościuszki znajdu-

je się w bibliotece. Niewiele
osób je widziało. Dlatego wiemy, że głaz był tak duży, wyższy niż widoczne na fotografii
stojące przed nim trzy panny.
–
Najstarsi
mieszkańcy opowiadali, że ponad
2-metrowy
głaz
Niemcy
zniszczyli przed 1941 rokiem,
bowiem wtedy zaczęła się budowa dworku dla niemieckiego zarządcy miasta, który
był burmistrzem Żychlina Karla Hempela – opowiada Ewa Andrzejewska, dyrektor biblioteki w Żychlinie.
–
Przy
budowie
budynku
pracowali
Żydzi z żychlińskiego getta.
O napisie na głazie wiemy
z ustnych przekazów najstarszych mieszkańców.
Obok dworku postawionego
na miejscu kopca, w którym

bibliotekA w Żychlinie
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To jedyne zachowane zdjęcie Kopca Kościuszki z głazem
ufundowanym przez mieszkańców Żychlina, który przed wojną
znajdował się na miejscu dzisiejszej biblioteki.

tam na nowo miejsca pamięci
narodowej. Temat jest otwarty
i godny przedyskutowania. dag

dziś mieści się biblioteka, nie
ma jeszcze alejek, więc można pomyśleć o zorganizowaniu

Żychlin | Debata o powstaniu styczniowym w ZS1

Minęło półtora wieku, ale temat nadal gorący
Głównym punktem sporu,
wyjściem do debaty prowadzonej metodą oksfordzką, było
pytanie, czy decyzja o powstaniu była zasadna, czy też wprost
przeciwnie – powstanie było niepotrzebną ofiarą krwi.
Ścierające się poglądy prezentowały dwa zespoły. Zasadności wybuchu powstania bronił
zespół z LO w składzie: Marysia Kaczmarek, Anna Strzelecka, Sandra Zarychta i Mateusz
Kujawa. Drużyna reprezentująca przeciwstawne poglądy to
gimnazjaliści: Agata Klimczak,
Paulina Kuś, Michalina Lewandowska i Jakub Kadziak.
W roli marszałka debaty wystąpił uczeń pierwszej klasy LO
Mikołaj Jędrzejewski. Jego rolą
było prowadzenie debaty i czuwanie nad jej regulaminowym
przebiegiem.
Czy więc powstanie było kolejnym, niepotrzebnym i szkodzącym sprawie polskiej zrywem, zrywem przegranym,
REKLAMA

z którego nie odnieśliśmy żadnych korzyści? Czy powstanie
było głupotą?
Czy była to zbrodnia na narodzie, która oprócz setek zabitych,
skazanych na więzienie i zesłanie
spowodowała zaostrzenie rusyfikacji, straty majątkowe i likwidację resztek polskiej państwowości? Czy też było powstanie
aktem potrzebnym, który zaowocował pracą u podstaw i przygotował podwaliny pod budowę
niepodległego państwa pół wieku później?
Oba zespoły dobrze przygotowały się do obrony swoich stanowisk. Argument padał za argumentem, a każdy poparty był
materiałem źródłowym. Sypały
się liczby, cytowano dokumenty
i wypowiedzi. Co celniejsze riposty publiczność nagradzała brawami.
Zespół broniący powstania
przekonywał m.in., że utworzeniem Narodowego Rządu Tymczasowego, który podjął czynno-

Zenona Kołodziejczyk

Uczniowie pierwszej klasy Liceum Ogólnokształcącego
i trzeciej klasy Gimnazjum przygotowali i byli uczestnikami
zorganizowanej 7 lutego w Zespole Szkół nr 1 w Żychlinie
debaty, której tematem była ocena powstania styczniowego.

Debata nad oceną powstania styczniowego wzbudziła duże emocje, publiczność zadawała wiele pytań.

ści administracyjne i sądownicze
udowodniono, że naród polski
ma ogromny potencjał, wolę
i umiejętności do odbudowy
państwowości i odzyskania suwerenności. Zespół negujący zasadność powstania wska-

zał na lekkomyślność jego
inicjatorów, przejawiającą się
w wybraniu tak niesprzyjającego walkom powstańczym czasu na rozpoczęcie walki. Wytknął naiwność przywódców,
którzy liczyli na wsparcie i po-

moc innych państw europejskich z wybuchem wojny przeciw Rosji włącznie. Przytaczał
listę strat, jakie ponieśliśmy
w wyniku walki zbrojnej, strat
których można byłoby uniknąć
idąc inną drogą.

Debata nie rozstrzygnęła wątpliwości, bo nie było to zresztą
jej celem. Zadaniem debaty oksfordzkiej nie jest bowiem dojście
do konkretnych wniosków, a jedynie sama wymiana poglądów
i wykazanie się umiejętnością
dyskutowania z zachowaniem
kultury wypowiedzi i dobrym
przygotowaniem. Dyskusja przeniosła się na przerwę przeznaczoną dla jury. Padły pytania do
obu zespołów. Łukasz Traczyk
zapytał zespół broniący powstania o osobistą opinię członków
zespołu o zasadności powstania, wyraził swoją wątpliwość
do tezy o dobrym uzbrojeniu powstańców. Wiktoria Sitkiewicz
w podobnym tonie zwróciła się
do przeciwników powstania wyrażając opinię, że nie chcieliby
chyba żyć w kraju, w którym nie
ma optymistów.
Dyskusję przerwało wejście
jury, które podsumowało debatę.
Zwycięzcą został zespół gimnazjalistów, który w opinii jurorów
bardziej wiarygodnie i przekonująco przedstawił swoją argumentację w debacie. Najlepszym
debatantem została Agata Klimczak, a oba zespoły otrzymały od
jurorów nagrody książkowe.  zk
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Punkt zapalny
Łowicz | ŁSM zleciła przycinkę drzew. Były szef powiatowej ochrony środowiska twierdzi, że robi się ją źle

Jak ciąć, aby każdemu dogodzić

tomasz.bartos@lowiczanin.info

Ryszard Deluga, przed kilku
laty dyrektor Wydziału Ochrony
Środowiska w łowickim starostwie, dziś dyrektor Departament
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego,
a prywatnie członek Międzynarodowego Towarzystwa Uprawy
i Ochrony Drzew, jest wstrząśnięty sposobem wykonania prac na
os. Bratkowice. Jego zdaniem
firma Makro-Flora, której ŁSM
zleciła przycinkę, złamała zapisy rozdziału 4 o ochronie terenów zieleni i zadrzewień Ustawy o ochronie przyrody. W art.
82 1a jest zapisane: Zabiegi w obrębie korony drzewa na terenach
zieleni lub zadrzewieniach mogą
obejmować wyłącznie: 1) usuwanie gałęzi obumarłych, nadłamanych lub wchodzących w kolizje z obiektami budowlanymi
lub urządzeniami technicznymi;
2) kształtowanie korony drzewa, którego wiek nie przekracza
10 lat; 3) utrzymywanie formowanego kształtu korony drzewa.
– To nowy zapis dodany do
ustawy dwa lata temu. Dzięki
niemu określono, jak ma wyglądać pielęgnacja, i wynika z nich,
jak ma ona wyglądać. A na Bratkowicach, przy bloku nr 23, jest
drastyczny przykład, że firma
nie ma o tym pojęcia. Pień pięknej brzozy ucięto w połowie. Takie rzeczy są niedopuszczalne, to
jest szczyt niekompetencji i braku zmysłu estetycznego, a przecież chodzi o kształtowanie zieleni, w której żyjemy – denerwuje
REKLAMA

się Deluga. Kilkadziesiąt metrów
od brzozy są też inne drzewa potraktowane w ten sam sposób.
Jak przyznał, próbował dyskutować z właścicielem firmy, wytykając mu błędy, ale, jak twierdzi, niewiele to dało. Świadkowie
tej konfrontacji mówią o ostrej
wymianie zdań, w której wyraźnie poirytowany Deluga w niewybredny sposób komentował
umiejętności pracowników firmy.
Łowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa zleciła firmie Makro-Flora pielęgnację 225 drzew na
kilku osiedlach. Za jedno drzewo
zapłaci około 80 zł. Wiceprezes
ŁSM Maciej Golan powiedział
nam, że spółdzielnia była pewna,
że ma do czynienie z fachowcami, ale zastrzegł, że nie widział
przyciętych drzew. – Firma wykonuje zlecenia z ratusza i jakoś
nie było do niej uwag. Pamiętam
też, że wykonywała ciecia pielęgnacyjne na pomnikowym dębie
na ul. Starzyńskiego, więc chociaż z tego wnoszę, że wie, co
robi – broni decyzji.
Ale jednocześnie przyznaje, że
w spółdzielni nie ma osoby kom-

Też lubimy zieleń, ale
mamy do wykonania
pracę i oczekiwania
zleceniodawcy, jak
i mieszkańców, wśród
których część chętnie
w ogóle pozbyłaby się
drzew sprzed okien.

Brzoza, której pień skrócono o połowę.

petentnej, która miałaby przygotowanie w zakresie pielęgnacji
zieleni i mogłaby nadzorować
wykonywanie prac. Golan twierdzi, że nikt z pracownikami firmy nie ustalał konkretnego zakresu prac pielęgnacyjnych, drzewa
po prostu oddano w jej ręce.
Właściciel firmy Makro-Flora
Marcin Bieguszewski odmówił
nam komentarza. Stwierdził tylko krótko, że pracownicy firmy
wykonują zalecenia spółdzielni.
– Nie jesteśmy głupcami, też
lubimy zieleń, ale mamy do wykonania pracę i oczekiwania zleceniodawcy, jak i mieszkańców,
wśród których część chętnie
w ogóle pozbyłaby się drzew
sprzed okien – dopowiada za niego jego ojciec, Stanisław Bieguszewski, także pracownik Makro-Flory – Cała awantura jest
niepotrzebna. Pan Deluga mógł
z nami spokojnie porozmawiać,
podzielić się sugestiami, jeśli coś
mu się nie podobało, a rozmowę
rozpoczął od awantury. Każde
cięte przez nas drzewo jest przed
wejściem na nie z piłą dokładnie analizowane. Bierzemy pod
uwagę jego gatunek i żywotność,
w pracach tych mamy wieloletnie doświadczenie i wiedzę. Co
do wspomnianej brzozy Bieguszewski twierdzi, że cięcie takie
było potrzebne, drzewo zawiąże
koronę, będzie niższe i łatwiej-

sze do pielęgnacji. Dodaje też, że
zadrzewienia na osiedlach ŁSM
to wynik samowoli pierwszych
mieszkańców, dziś duże drzewa
stają się problemem.
Naczelnik Wydziału Spraw
Komunalnych w łowickim ratuszu Paweł Gawroński powiedział
nam, że ratusz co roku konsultuje z wykonawcą zlecenia na pielęgnację, sposób prowadzonych
prac, niemal przy każdym drzewie, dodatkowo kontroluje prace
w trakcie ich prowadzenia. – Do
firmy Makro-Flora nie mieliśmy

TOMASZ BARTOS

Tomasz
bartos

TOMASZ BARTOS

– Patrz pan, jak pochlastali te drzewa: został tylko
pień i kilka badyli z niego wystaje, z czego to drzewo
puści liście na wiosnę? – pytał nas zbulwersowany
pan Adam, mieszkaniec osiedla Bratkowice, który
zatrzymał się w drodze do domu, widząc, jak robimy
zdjęcia drzew przy bloku 44, poddanych przycinaniu
koron. Inny mieszkaniec osiedla rzucił jednak w naszą
stronę: – Bzdura, powinni je wyciąć...

Drzewa przycięte przy bloku 44.

żadnych uwag, faktycznie wykonywała nasze zlecenia niejednokrotnie, ale nie ma ludzi ani firm
nieomylnych, błędy mogą się
zdarzyć – zastrzega.
W środę 20 lutego Ryszard
Deluga skierował do łowickiego
ratusza pismo, w którym domaga się przeprowadzenia kontroli
wykonanych prac i nałożenia administracyjnych kar pieniężnych.
– Pismo wpłynęło, ale zanim
nie dokonamy kontroli w terenie,
trudno mi się do niego odnieść –
powiedział nam naczelnik Paweł

Gawroński. Kontrolę na osiedlu
Bratkowice zlecił jeszcze tego samego dnia, gdy wpłynęło pismo.
Ewentualne wymierzenie administracyjnych kar pieniężnych
za złe przycięcie drzew reguluje
Ustawa o ochronie przyrody. Prawo do jej nałożenia ma burmistrz.
Opłatę wyjściową do obliczenia
kary dla brzozy nalicza się, mnożąc obwód drzewa na wysokości
1,3 m razy 35,78 zł. Ale maksymalna stawka opłaty może wynieść np. 498,61 zł. dla drzewa
o obwodzie od 26 cm do 49 cm.
Wykonanie kary na wniosek właściciela terenu można zawiesić
na okres 3 lat, jeśli okaże się, że
po tym czasie drzewo przetrwało,
burmistrz może ją anulować.
Kto ewentualnie zapłaci? Nie
firma, ale ŁSM, która jest zleceniodawcą robót. Wiceprezes
spółdzielni Maciej Golan w rozmowie z nami przyznał, że pielęgnacja drzew na osiedlach nie
jest prostą sprawą. Dla jednych
bowiem drastyczne przycięcie
koron to akt barbarzyństwa, ale
dla dużej części mieszkańców
niższych pięter bloków to wybawienie – bo w końcu do ich okien
dotrze światło, zobaczą wiosną
i latem coś więcej niż liście. Jak
zaznaczył, niektórzy spółdzielcy chcieliby, aby w ogóle wyciąć
część drzew.
Do tego dochodzą też kwestie
przeciwpożarowe. Drzewa utrudniają dostęp do okien i wjazd samochodów straży w przestrzeń
między blokami. 

Rolnictwo | Ostrzeżenie przed oszustami

Agencja ostrzega: oszuści chcą
wyłudzić pieniądze od rolników!
Wpłata 246 zł tytułem
„opłaty za wniosek”
miała zapewnić
rolnikom z Ziewanic
w gminie Głowno
uzyskanie
w bieżącym roku
dotacji bezpośredniej.
Na szczęście nie dali się nabrać na korespondencję od podejrzanej firmy, posługującej się
logotypem i skrótem łudząco podobnym do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Rolnicy z Ziewanic 18 lutego
otrzymali na domowy adres list
od nadawcy z Al. Solidarności
w Warszawie, podpisującego się
skrótem ARMiR (podczas gdy
skrót nazwy agencji to ARiMR).
– W pierwszej chwili byłam
przekonana, że to pismo z Agencji – opowiada adresatka listu. –
Sugerowano w nim, że jeśli nie
wpłacimy 246 zł na podane konto, to możemy mieć problemy
z otrzymaniem w tym roku dopłat bezpośrednich. Mąż zwrócił uwagę, że coś się tu nie zgadza, bo agencja nigdy nie żądała
od nas opłat za wniosek. Zajrzeliśmy więc na jej stronę internetową i znaleźliśmy tam ostrzeżenie
przed oszustami podszywającymi się pod ARiMR. Warto to nagłośnić, by inni rolnicy z naszych

okolic też nie dali się naciągnąć!
– podkreśla.
Rzeczywiście, na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa znajduje się ostrzeżenie. Czytamy
w nim, że rolnicy na terenie całej Polski otrzymują listy opatrzone logotypem łudząco podobnym
do logotypu ARiMR (słońce nad
zielonym polem), w których anonimowy autor zachęca do wpłacania pieniędzy na podany numer
konta bankowego, w celu otrzymania dopłat bezpośrednich. Reklamuje to pismo jako „zaproszenie”, które jest „najkrótszą
drogą do otrzymania dotacji bezpośredniej”. Pismo nie precyzuje jednak, na czym ma polegać
skorzystanie z propozycji, sugeruje natomiast, że trzeba zapłacić
za samo dostarczenie wniosku
o przyznanie dopłat bezpośrednich, a przecież taki wniosek rolnik otrzymuje bez żadnych opłat.
Należy też pamiętać, że przesłanie wypełnionego przez rolnika wniosku do Agencji, czy to
w formie papierowej, czy elektronicznej, także jest bezpłatne.
ARiMR nie prowadzi odpłatnej
działalności polegającej na przygotowaniu wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich czy jakiegokolwiek innego rodzaju
wsparcia finansowego.
Ponadto Agencja przestrzega przed korzystaniem z wszelkich ofert „pomocy”, w których

brak podpisu, brak jakichkolwiek danych kontaktowych,
a ich przekaz jest bardzo niejasny.
W przypadku wątpliwości, skąd
pochodzi korespondencja, rolnicy mogą zawsze skontaktować się z najbliższą placówką
ARiMR, w celu potwierdzenia,
czy jakiekolwiek pismo było do
nich wysyłane z Agencji.
W Łowiczu też była
próba oszustwa
Dzień później niż w Ziewanicach, 19 lutego, jeden z rolników z gminy Bielawy zgłosił
się do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łowiczu z takim samym listem. Otrzymał go
od nadawcy, podpisującego się
logotypem i skrótem łudząco podobnym do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ARMiR. Do listu dołączony był
blankiet wpłaty.
W przysłanym piśmie także
zawarta była informacja, że jeżeli dokona wpłaty w wysokości 246 zł, to uzyska w bieżącym roku dotację bezpośrednią.
Jeśli nie – będzie miał kłopoty.
Ponadto nadawca wskazywał, że
korzystając z tej propozycji rolnik zapewni sobie „spokój, relaks i beztroski sen”. Rolnik nie
dał się nabrać na korespondencję
od podejrzanej firmy, a agencja
od razu zgłosiła sprawę do organów ścigania. 
ewr, am
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Region | Nie będzie rurociągu CO2 i składowania gazu pod ziemią

PGE rezygnuje z kontrowersyjnej inwestycji
PIOtr
wolski
piotr.wolski@lowiczanin.info

Przypomnijmy, że CCS
(z ang. Carbon Capture and Storage) to proces polegający na oddzieleniu i wychwyceniu dwutlenku węgla ze spalin w celu
ograniczenia jego emisji do atmosfery. Ta technologia może
być zastosowana w przemyśle energetycznym, przy dużych
elektrowniach opalanych paliwami kopalnymi bądź w przemyśle
chemicznym. Część wychwyconego CO2 znajduje zastosowanie
w przemyśle spożywczym, większość jednak jest przeznaczona
do składowania.
Przechwycony dwutlenek węgla zostanie sprężony, a następnie
wtłoczony do rurociągu i w odpowiednich warunkach (temperatura 31,03 stopnia C i ciśnienie
7,38 MPa) wprowadzony w tzw.
stan nadkrytyczny – pośredni
między stanem gazowym i ciekłym.
Instalacja CCS w województwie łódzkim miałaby polegać
na transportowaniu rurociągiem
o długości 140 km (1,5 metra
pod ziemią) tak wychwyconego
i skonsensowanego CO2 i składowaniu go głęboko pod ziemią
– w strukturach geologicznych,
gdzie gaz zostałby zneutralizowany. Instalacja rozpoczęłaby się
na terenie elektrowni Bełchatów,
gdzie CO2 byłby wychwytywany, a następnie byłby on transportowany rurociągiem CO2 na
północ województwa łódzkie-

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Be%C5%82chat%C3%B3w_Elektrowniajpg&filetimestamp=20120611112649#filelinks / Morgre

Spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna wstrzymała prace przygotowawcze do budowy
pilotażowej instalacji CCS mającej polegać na wychwytywaniu i składowaniu sprężonego CO2 z elektrowni
węglowej w Bełchatowie. Tym samym zarząd PGE bliski jest porzucenia planów budowy rurociągu
transportującego CO2 do gminy Bedlno, biegnącego m.in. przez gminy: Stryków, Głowno i Bielawy.
go przez 17 gmin: Kleszczów,
Bełchatów, Wola Krzysztoporska, Grabica, Moszczenica, Tuszyn, Czarnocin, Będków, Brójce, Rokiciny, Koluszki, Brzeziny,
Nowosolna, Stryków, Głowno,
Bielawy i Bedlno, gdzie w okolicach wsi Wojszyce miałby zostać wtłoczony głęboko pod ziemię, bo tam znaleziono miejsca
korzystne do składowania.
To nie UE rezygnuje
z projektu,
tylko polski rząd
Jeszcze w lipcu 2012 r. pilotażowa instalacja CCS w Bełchatowie, której koszt szacowano
na ok. 600 mln euro, była w czołówce tego typu projektów, które
miały szansę na przyznanie dofinansowania w ramach Europejskiego Programu Energetycznego. Finansuje on jednak tylko do
50% kosztów projektów: resztę
muszą dorzucić kraje członkowskie.
Projekt w Bełchatowie jest jednym z 2 polskich programów pilotażowych CCS. Wcześniej zrezygnowano już z planów budowy
podobnej instalacji w Zakładach
Azotowych w Kędzierzynie-Koźlu.
Instalację CCS porzucił także rząd brytyjski, który wolał
odrzucić ofertę unijnego dofinansowania niż zobowiązać się
do współfinansowania inwestycji. Analogicznego projektu we
Francji nie będzie też kontynuował koncern ArcelorMittal.
W związku z tym pieniądze UE
przeznaczone na rozwój technologii CCS trafią na projekty związane z energią odnawialną.

Widok z lotu ptaka na Elektrownię Bełchatów.

Jak informuje Polska Agencja
Prasowa, zainteresowane rządy
miały przesłać Komisji Europejskiej potwierdzenie swojej części finansowania, od czego zależało, czy inwestycje dostaną
współfinansowanie ze strony UE.
Na początku grudnia Polska nie
potwierdziła jednak Komisji Europejskiej
współfinansowania
instalacji.
Już jesienią ubiegłego roku,
kiedy przedstawiciele Spółki PGE Górnictwo i Energetyka
Konwencjonalna pojawiali na sesjach poszczególnych rad gmin
(w niektórych z nich organizowano nawet konsultacje społeczne)

podkreślali, że projekt może nie
zostać zrealizowany, jeśli PGE
nie otrzyma środków zewnętrznych, ponieważ budowa instalacji
stanie się nierentowna.
Z informacji, którą otrzymaliśmy od PGE wynika, że tak
się właśnie stało. – Zarząd naszej spółki poważnie rozważa
możliwość zamknięcia projektu, między innymi w związku
z niezamknięciem struktury finansowania projektu. Biorąc
pod uwagę zaistniałe uwarunkowania, wstrzymane zostają
prace przygotowawcze w zakresie rurociągu transportowego
dwutlenku węgla – poinformo-

wała nas rzecznik prasowy PGE
GiEK SA Beata Nawrot-Miler.
W podobnym tonie wypowiada
się dyrektor Departamentu Komunikacji PGE GiEK Magdalena Kula, która mówi, że na tę
chwilę budowa instalacji CCS
stała się nierentowna.
Przypomnijmy, że PGE
chciało składować CO2, ponieważ do 2015 roku „Bruksela”
oczekuje od państw członkowskich znaczącej redukcji emisji CO2. Pomysłem, który miał
pomóc w rozwiązaniu tego problemu, jest wychwytywanie 1/3
strumienia gazu na terenie elektrowni w Bełchatowie i składowanie głęboko pod ziemią
w okolicach Bedlna. Dyrektor
Kula powiedziała nam, że PGE
skupia się teraz na innych projektach, które zostaną zrealizowane na terenie elektrowni
w Bełchatowie, a ich celem
także będzie redukcja emisji
CO2. – Spółka nie została zaskoczona koniecznością zakupu dodatkowych praw do emisji CO2, co więcej, jest do tego
dobrze przygotowana realizując
zadania inwestycyjne w zakresie modernizacji i dopasażenia
w urządzenia oczyszczania spalin w naszych elektrowniach.
PGE inwestuje w nowe, niskoemisyjne moce gazowe zastępujące stare wysokoemisyjne
jednostki węglowe – informuje
Magdalena Kula.
Mieszkańcy
protestowali, teraz
odetchną z ulgą
Jesienią ubiegłego roku
w gminach Głowno, Bielawy
i Stryków przeprowadzano konsultacje społeczne, które miały na
celu przekonanie mieszkańców
do tej kontrowersyjnej inwestycji. Głównym argumentem PGE
były opłaty dla właściciela gruntu, które otrzymywałby z tytułu

Na początku grudnia
Polska nie potwierdziła
Komisji Europejskiej
współfinansowania
instalacji.
ustanowienia służebności przesyłu. Także dla gmin miał być to
bardzo intratny interes. Z samego
podatku od nieruchomości miały
czerpać kwotę w wysokości 2%
wartości inwestycji na danym terenie rocznie. Na przykład dla
gminy Stryków byłoby to około
350.000 zł.
Pomysł składowania CO2 pod
ziemią nie wszystkim się podobał. Prezes Europejskiego Stowarzyszenia Ochrony Środowiska Jerzy Walosik przekonywał,
że to bomba biologiczna i istnieje zbyt duże ryzyko, że wtłoczony pod ziemię gaz będzie się
ulatniał. Tymczasem PGE przekonywało, że instalacja będzie
bezpieczna, a ogromna większość dwutlenku węgla rozpuści się w solance i przekształci
w minerały, tworzące skałę.
Największy opór PGE napotkało w gminie Bedlno, gdzie
wykonano odwiert badawczy.
Mieszkańcy Julianowa w gminie Krzyżanów, gdzie PGE wykonało badawczy odwiert, zorganizowali nawet protest, gdyż
nie chcieli, by gaz trafiał do
ich gminy. Wójt gminy Bedlno
Krzysztof Kołach zdawał sobie
sprawę, że nastawienie społeczne do projektu było bardzo sceptyczne. – W tym przypadku to
nie pieniądze są najważniejsze,
ale zdrowie ludzi – mówił w rozmowie z NŁ. Teraz ten kłopot
ludzie mają z głowy. 

Marcin A. Kucharski

REKLAMA

Dyskusja o dietach trwała nawet po sesji. Na zdjęciu sołtys Starych
Grudz Andrzej Marat i radny Michał Kruk.

Gmina Łyszkowice | Diety w górę

450 zł i więcej co miesiąc
Przy czterech głosach
przeciwnych i jednym
wstrzymującym się, radni
gminy Łyszkowice podnieśli
o 150 złotych miesięczne diety
za udział w sesjach
i komisjach.
Propozycja uchwały w tej
sprawie wywołała burzę na sesji
i podzieliła radnych i sołtysów.

Do tej pory każdy z radnych
gminy Łyszkowice otrzymywał
za pełnienie swojej funkcji zryczałtowaną kwotę 300 złotych
miesięcznie pod warunkiem,
że brał udział w ciągu miesiąca we wszystkich zwołanych
sesjach i komisjach, których
był członkiem. Teraz będzie za
to samo otrzymywał 450 złotych. 
str. 12
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Gmina Łyszkowice | Radni podwyższyli diety sobie i sołtysom

KRZYSZTOF MIKLAS

Kuglarstwo w Kauflandzie
„Jeżeli będą Państwo stać
w kolejce do kasy dłużej niż pięć
minut, a nie wszystkie kasy będą
czynne, wówczas dostaną Państwo od Kauflandu bon towarowy na pięć złotych”.
Komunikat takiej mniej więcej treści płynął z głośników
w łowickim markecie w piątek,
15 lutego, między czternastą
i piętnastą, kiedy wpadłem tam
na małe zakupy. Kiedy już stanąłem w kolejce do kasy, włączyłem stoper. Przede wszystkim
dla sprawdzenia marketingowego tricku, bo samo polowanie
na pięciozłotowy prezent od germańskiej firmy mnie nie rajcowało. Gdy pani w kasie zaczęła
podliczać moje zakupy, minęło
minut sześć. Z tego co wiem i co
wie też średnio rozgarnięty pracownik marketu, sześć to więcej
niż pięć, więc zapytałem panią
kasjerkę przeciągającą w tempie karabinu maszynowego kody
kreskowe („normy” jak we wczesnym PRL-u), do kogo zgłosić się
po ów ekwiwalent za ponad pięciominutowy postój.
„Do informacji – usłyszałem, więc wychodząc ze sklepu zapytałem w punkcie
informacyjnym blond mademoiselle imieniem Paulina, jak to
z ową premią. Dowiedziałem
się, że w takich sytuacjach ona
tzn. panna (pani?) Paulina ma
telefonować do kasjerki, a kasjerka ocenia sytuację „na oko
i że premia mi się nie należy.
Wyszło więc na to, że w Kauflandzie uprawiają zwykłe kuglarstwo.
REKLAMA

Z owymi bonami na pięć złotych Kaufland miał już rozmaite osiągnięcia. Niedługo po zapuszczeniu korzeni w Łowiczu
ogłoszono przez głośniki, że jeśli ktoś znajdzie na półkach produkt przeterminowany – taki
bon otrzyma. Dzieciaki z osiedla
naprzeciw (bodaj im. Starzyńskiego) wypatrzyły lekko przeterminowany jogurt owocowy
i całą gromadką z tymi jogurtami w rękach stanęły do kasy.
Ale w Kauflandzie już wtedy
uprawiano kuglarstwo i uznano, że ponieważ przeterminowanie dotyczy tego samego towaru,
więc tylko jednemu klientowi,
w tym przypadku jednemu
dziecku, należy się bon na „piątkę . Pozostałe były mocno zawiedzione, bo musiały obejść się
smakiem. Na dodatek lekko nieświeżym. Trudno nie stwierdzić,
że autorzy pomysłu z własnej
czyli Kauflandowej gęby zrobili
cholewę, a dzieci straciły zaufanie do świata dorosłych.
Rozmaitymi chwytami reklamowymi super- i hipermarkety,
które w kilka lat zdominowały
handel w Polsce, próbują przeciągać klientów na swoją stronę
i robią to czasem w sposób nie
zawsze uczciwy. W Castoramie
twierdzą, że u nich najtaniej, a
jeśli klient kupi gdzieś taniej, to
oni zwrócą różnicę. Oczywista i
wierutna bzdura, bo trudno to
udowodnić (a to kod kreskowy
się nie zgadza, a to jakiś inny
powód wzięty z księżyca), choć
wiele osób, szczególnie majstrów
różnych branż, wie doskona-

le, że mnóstwo produktów można kupić taniej i lepszej jakości
w mniejszych, specjalistycznych
sklepach.
Nie mówiąc już o tym, że Castorama, jeśli chodzi o rozmaite
maszyny i urządzenia, handluje głównie chińszczyzną inaczej
mówiąc totalną tandetą. Co
przyznaje (dyskretnie i po cichu)
wielu handlowców z samej Castoramy.
Trudna sytuacja na rynku pracy sprawia, że zachodnie
markety rządzące teraz niepodzielnie polskim handlem traktują Polskę i Polaków jak tzw.
Trzeci Świat albo kraj neokolonialny, bo to, że jesteśmy w Unii
Europejskiej państwem „drugiej
prędkości” przyznaje nawet nasz
genialny rząd.
Niemieckie czy francuskie sieci we własnych krajach handel
w niedziele i święta od początku mogły sobie wybić z głowy.
U nas niektóre handlują siedem dni w tygodniu i dwadzieścia cztery godziny na dobę
i jeszcze się tym szczycą. Polskich
producentów i dostawców wyciskają niczym cytrynę, zaś szeregowych pracowników traktują
niemal jak XIX-wieczni plantatorzy bawełny w Alabamie Murzynów, o czym już nieraz pisano, ale kto by się jakąś pisaniną
przejmował. A nadzorców nawet
nie muszą ze swych krajów sprowadzać, bo rekrutują gorliwie
wykonujących ów nadzór wśród
tubylców. Na dodatek miejscowy
ekonom jest znacznie tańszy niż
Niemiec, Francuz czy Anglik.

450 zł i więcej co miesiąc
dokończenie ze str. 11
Dieta dla wiceprzewodniczącego Rady będzie wynosiła natomiast 500 złotych, a dla przewodniczącej Ireny Pająk – 1.320
złotych. Za każdą nieobecność
na sesji lub komisji diety radnych będą obniżane o 30%.
– Zastanawialiśmy się nad
wprowadzeniem podwyżek od
listopada ubiegłego roku. Po zasięgnięciu opinii z innych gmin
okazało się, że z wysokością diet
zostaliśmy w tyle, na przykład
za Nieborowem czy Bolimowem
– argumentowała potrzebę podjęcia uchwały przewodnicząca
Pająk. Jak ustaliliśmy, diety radnych w gminie Nieborów wynoszą obecnie 420 zł dla radnych,
470 zł dla przewodniczących komisji, 520 zł dla wiceprzewodniczącego rady i 1.320 zł dla przewodniczącego. W przywołanej
przez przewodniczącą gminie
Bolimów diety radnych wynoszą 90 zł za sesję, zaś przewodniczącego 900 zł miesięcznie,
a wiceprzewodniczącego 450 zł
miesięcznie.
Po co zostaje się
radnym
Nie wszyscy radni jednak
zgodzili się z taką argumentacją. – To bardzo znaczące podwyżki, a pragnę przypomnieć,
że radny nie kandyduje po to,
żeby zarabiać – powiedział radny Michał Kruk z Kalenic zapowiadając, że będzie głosował
przeciwko podwyżkom. – Brawo dla Michała, przynajmniej
on nie przyszedł po pieniądze –
padło z miejsca, gdzie zasiada-

Brawo dla Michała,
przynajmniej on nie
przyszedł po pieniądze
– padło z miejsca,
gdzie zasiadają sołtysi.
ją sołtysi. – Z tego co wiem, nie
we wszystkich gminach mają takie wysokie diety, na przykład
w Domaniewicach jest to 150
złotych – powiedział nam radny
Kruk. Jak ustaliliśmy, dieta przewodniczącego w gminie Domaniewice wynosi obecnie 850 zł.
– Dieta ma być rekompensatą utraconych zarobków i wielu
z nas przyjeżdżając na sesje i komisje takie zarobki traci. Chłopaki biorą bezpłatne dni wolne
i tracą całkiem spore dniówki –
tłumaczyła to radna Marta Dańczak z Łyszkowic.
Za przyjęciem uchwały i
wprowadzeniem podwyżek głosowało 9 radnych, 4 było przeciwnych podwyżkom: Michał
Kruk, Tadeusz Kocemba, Wiesław Bodek i Dariusz Pryk. Od
głosu wstrzymał się natomiast
radny Gabriel Doroba.
O 50 zł dla sołtysa
więcej
Kolejna uchwała dotyczyła podwyżki diet dla sołtysów.
Do tej pory za udział w sesjach
sołtysi otrzymywali po 100 złotych. Radni zafundowali im pod-

wyżkę do 150 złotych za udział
w sesji. Ponadto sołtysi otrzymują tzw. inkaso, czyli 5% od
zebranego przez nich raz w roku
podatku rolnego. Jest to jednak
forma wynagrodzenia za wykonanie określonej czynności.
– W ubiegłym roku za zebranie podatku otrzymałem około 400 złotych, ale pracy przy
tym było dużo. Trzeba wszystkich odwiedzić w domu, rozliczać. Pies u jednego gospodarza
spodnie mi poszarpał... – powiedział sołtys Łyszkowic Piotr
Klimkiewicz.
Dyskusja o wysokości tych
diet rozpętała się jednak dopiero... po podjęciu uchwały. – Jak
ci radni się nie wstydzą dać sobie tyle, a sołtysom 150 złotych
– mówił oburzony sołtys Łagowa Waldemar Śnieguła. – Ile
kredytu gmina planuje zaciągnąć? – pytał sołtys Lech Szymański. – W planie jest 1,9 mln
zł – odparła skarbnik gminy Krystyna Kołudzka. – To oznacza,
że pieniędzy w gminie brakuje,
a my tu podwyżki sobie fundujemy – kontynuował Szymański.
– Najpierw podatek rolny
podnieśli, a teraz diety... – padło
z sali. 
mak

Dyskusja o wysokości
tych diet rozpętała się
jednak dopiero... po
podjęciu uchwały.
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Łowicz | Komisja Rewizyjna omawiała wyniki kontroli wewnętrznych

Masa wniosków i zaleceń po
przeprowadzonych kontrolach
Objętość 18 stron ma informacja o wynikach 22 kontroli wewnętrznych
przeprowadzonych w 2012 roku w Urzędzie Miejskim w Łowiczu i podległych
mu jednostkach, przedstawiona w styczniu miejskiej Komisji Rewizyjnej.
Poważnych nadużyć finansowych nigdzie nie osądzono, ale listy stwierdzonych
nieprawidłowości i zaleceń wydanych przez kontrolerkę w niektórych
przypadkach mają kilkanaście pozycji.
MIRKA WOLSKA
-KOBIERECKA
mirka.wolska@lowiczanin.info

Kontrole obejmowały tematykę wykorzystania dotacji przyznanych przez samorząd miasta
na zadania z dziedziny edukacji, krzewienia kultury fizycznej,
bezpieczeństwa i porządku publicznego, sposób przeprowadzenia zbiórki publicznej, realizację
dochodów lub wydatków, opłacanie abonamentu radiowo-telewizyjnego. Dokonywała je główna specjalistka do spraw kontroli
Agnieszka Sznicer.
Kontrolowano Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski
Zakład Komunikacji, Wydziały Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego,
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Zespół Szkół
REKLAMA

z Oddziałami Integracyjnymi,
Gimnazjum nr 2, Zespół Szkół
przy ul. Grunwladzkiej, Stowarzyszenie Łowicki Klub Amazonek, Miejsko-Powiatowe Koło
Polskiego Związku Diabetyków,
Miejski Uczniowski Klub Sportowy Pelikan, Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Łowicz,
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Miejską Bibliotekę, Szkołę
Podstawową nr 2 i Klub Seniora.
Zakres kontroli był różny,
w przypadku związków i stowarzyszeń, które mają swoje organy zarządzania i kontroli, praca urzędniczki skupiała się na
prawidłowości wykorzystaniu
miejskiej dotacji. Warto jednak
dodać, że uchybień żadnych nie
stwierdzono jedynie podczas
kontroli: w Wydziale Spraw
Obywatelskich, która dotyczyła wykorzystania dotacji przyznanej Komendzie Państwowej
Straży Pożarnej; w Miejskiej

Bibliotece – gdzie przeprowadzana była kontrola prawidłowości wydatków budżetowych
na wynagrodzenia oraz opłacania opłat abonamentowych;
wykorzystania dotacji przyznanej SP 2, która dotyczyła wydatków na wynagrodzenia oraz
abonamentu.
Długie są listy zaleceń z powodu stwierdzonych nieprawidłowości w MOPS i MZK,
Stowarzyszeniu Amazonek, Diabetyków i w PTTK.
Radni zwrócili uwagę m.in.
na wyniki kontroli sprawozdań
PTTK z przeprowadzonych w latach 2010 i 2011 zbiórek pieniędzy na ratowanie zabytkowych
grobów na łowickich cmentarzach. Ze stwierdzonych 11 nieprawidłowości wynika, że przeprowadzenie takiej zbiórki wcale
nie jest łatwe. Brak było np. podpisów osób kwestujących na
identyfikatorach, potwierdzeń

kwestujących przy wydawaniu
puszek, protokółów z otwarcia
puszek i liczenia pieniędzy, dokumentacji z posiedzenia komisji
kwestarskiej, która podejmowała
decyzję o przeznaczeniu pieniędzy, itd.
Kontrolerka z Urzędu Miejskiego w kilku placówkach dopatrzyła się nieprawidłowości
w opłacaniu abonamentu radiowo-telewizyjnego. Z obowiązku tego nie wywiązywały się:
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi, Gimnazjum nr 2,
Zespół Szkół przy ul. Grunwaldzkiej, MZK i OSiR zapłaciły abonamenty po terminie, co skutkuje
brakiem możliwości skorzystania ze zniżki. Nieprawidłowo był
też płacony abonament w ratuszu, ponieważ płacono go za 6 ra-

Stwierdzono 11
nieprawidłowości. Brak
było protokółów
z otwarcia puszek
i liczenia pieniędzy.

dioodbiorników, a faktycznie jest
ich 10.
Stowarzyszenia
Amazonek
i Diabetyków miało problem
z prowadzeniem księgowości.
MOPS za późno powoływał Zespół Interdyscyplinarny, którego
celem jest pomoc osobom dotkniętym przemocą. Mimo ustawowego obowiązku, jaki istnieje od 2010 roku, ośrodek nie
opracował Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy.
Nie pojęto akcji informacyjnej
o możliwości otrzymania pomocy w przypadku przemocy, nie
udostępniono numeru telefonu,
na jaki osoby poszkodowane mogłyby dzwonić.
W MZK stwierdzono m.in.
nieadekwatny do potrzeb jednostki plan wydatków, jaki był przyjęty na 2012 rok. Nie uwzględniał
on tego, że wydatki te nie były
wykonane już rok wcześniej,
wiec powinny być zaplanowane
na niższym poziomie. Kontrolerka oceniła to jako naruszenie
zasady gospodarowania środkami finansowymi, jakie wynikają
z ustawy i finansach publicznych.
Nieprawidłowości stwierdzono
też w liczeniu wynagrodzeń – dodatku specjalnego, nagrody jubileuszowej i wysługi lat. 
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Kiernozia

Nie zastawiać
bramy przed
lądowiskiem
Sołtys Kiernozi Wojciech Olczyk wnioskował na sesji Rady
Gminy 6 lutego, by wójt wpłynął
na kierowców, by ci nie parkowali
przed bramą wjazdową na gminne boisko sportowe. Ma ono bowiem także inne znaczenie, służy
śmigłowcom: Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z Łodzi za
lądowisko. Samochody zaparkowane w bramie uniemożliwiają wjazd wozom strażackim, a te
powinny znajdować się na terenie
boiska, gdy ląduje śmigłowiec.
Wójt gminy Kiernozia Zenon Kaźmierczak odparł, że samochody nie powinny parkować
przed bramą, bo tak jest zapisane
w przepisach ruchu drogowego.
I jeżeli kierowcy nie przestrzegają tego zakazu, to nawet postawienie znaku, w jego opinii, niewiele zmieni. Poza tym w ciągu
ostatnich miesięcy piloci śmigłowców LPR lądowali przeważnie na polach, bliżej domu osoby
chorej, a nie na gminnym boisku,
położonym stosunkowo daleko od centrum Kiernozi. Sołtys
odparł, że zabrał głos w imieniu
strażaków z miejscowej OSP, którzy go o to prosili. – Rozumiem
Pana, ale nie widzę możliwości
w jaki sposób mógłbym to zmienić. Można jedynie skierować
wniosek do policji, by ta częściej
dawała kierowcom parkującym
w bramie pouczenia oraz mandaty – powiedział na koniec wójt. jr
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Na półmetku kadencji
Gmina Nieborów | Półmetek kadencji oznacza tu finisz samorządowej działalności odchodzącego na emeryturę wójta

To co najważniejsze, już zrobiłem
że cieszę, bo dla wielu mieszkańców był to duży problem – mówi
Andrzej Werle.

Minione dwa lata upłynęły
pod znakiem dużego zamieszania, jakie na terenie gminy wywołała budowa autostrady. Pojawiły się poważne utrudnienia
w komunikacji, ale dzięki A2 powstała obwodnica dla Nieborowa do węzła Skierniewice i, co
ważne, potencjalne tereny inwestycyjne, którymi jest duże zainteresowanie. – W trakcie budowy najważniejsze było dla nas
to, aby firmy wykonujące prace nie zniszczyły ciężkim sprzętem dróg gminnych. Mieliśmy to
szczęście, że wykonawca, Mostostal Polimex, wykorzystywał
przede wszystkim zbudowane
przez siebie drogi technologiczne, drogi gminne nie ucierpiały
poważnie. Udało nam się porozumieć z firmą i to, co zniszczono,
już naprawiono. Wszystko skończyło się na poważnych obawach.
Gorzej było z drogami powiatowymi na naszym terenie, przykładem może być droga w miejscowości Piaski. Tam Mostostal
wywiązał się z zobowiązań i położył nową nawierzchnię – przypomina wójt.
Jaka przyszłość szkół
Minione dwa lata to także
wzrastające w gminie napięcie
związane z przyszłością sieci
szkół, na którą składa się aż 7 placówek. Dyskusja nad jej kształtem weszła już na Radę Gminy
i komisje. Wypracowanie stanowiska dotyczącego ewentualnych
likwidacji placówek czy przekazania ich do prowadzenia stowarzyszeniom, jest trudne. Sam
wójt otwarcie deklaruje, że nie
jest zwolennikiem radykalnych
zmian w gminnej oświacie. Rozpoczynając tę kadencję, nie spodziewał się, że temat wywoła tak
dużo emocji wśród radnych.
Boiska też są ważne
W 2011 roku gminie udało
się zbudować boisko Orlik przy
szkole w Bednarach. To drugi
taki obiekt na terenie gminy po
Orliku w Dzierzgówku, który
powstał rok wcześniej. Obie inwestycje miały dofinansowanie z
Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Sportu, co zmniejszyło
zaangażowanie finansowe gmi-

TOMASZ BARTOS

Andrzej Werle, wójt
gminy Nieborów, ma
przed sobą jeszcze
dwa lata sprawowania
urzędu, który piastuje
nieprzerwanie od 24 lat.
Obecna kadencja jest
jego ostatnią, pożegnalną.
Jak przyznaje, będąc
na jej półmetku jest
zadowolony. Z tych
najpoważniejszych
inwestycji, które
planowałem, prawie
wszystko już udało
się zrobić albo jest
realizowane – mówi.

Wójt Gminy Nieborów Andrzej Werle jest w połowie swojej ostatniej kadencji. Po wybraniu nowego wójta
za 2 lata planuje emeryturę.

ny. Dziś z obu obiektów korzysta
młodzież szkolna w godzinach
lekcyjnych, a poza nimi wszyscy
zainteresowani.

Wójt otwarcie deklaruje,
że nie jest zwolennikiem
radykalnych zmian
w gminnej oświacie.
– Niestety, program budowy Orlików już się zakończył,
a szkoda, bo myśleliśmy o budowie podobnego obiektu przy
placówce w Bobrownikach –
mówi nam wójt Werle. Z myślą
o boisku w ubiegłym roku gmina zakupiła sąsiadujący ze szkołą teren. – Sprawa tego boiska to
przyszłość, będziemy szukać na
ten cel pieniędzy z zewnątrz, ale
czy się to uda do końca tej kadencji, nie umiem powiedzieć – zastrzega wójt.
W ciągu ostatnich dwóch lat
gmina ze szczególną uwagą podchodziła do kwestii przygotowania zaplecza sportowego. Wizytówką jej na pewno jest boisko
w Nieborowie, na którym co
roku małymi krokami pojawiają nowe obiekty, ostatnio trybuny
i budynek socjalny. Prace udało
się zakończyć w 2011 roku, kosztowały 1 mln. 787 tys. zł i zostały
wykonane przy unijnym dofinansowaniu wynoszącym 500 tys. zł.
Gmina będzie starać się jeszcze
pozyskać pieniądze na budowę
tam m.in. boiska wielozadaniowego i kortu tenisowego.
Małym sukcesem tej kadencji
było porozumienie z wykonawcą
autostrady, który zgodził się nieodpłatnie wykonać przy boisku
utwardzony parking, w ramach
rekompensat za zniszczenia, jakich dokonał jego transport na lokalnych drogach.

Świetlice integrują
– Obecność świetlicy wpływa
na integrowanie się lokalnej społeczności. Dlatego cieszę się, że
radni przyjmując budżety, dali
zielone światło dla dwóch takich
inwestycji – mówi dalej Andrzej
Werle. W 2011 roku oddano do
użytku świetlicę środowiskową
w Arkadii. Inwestycja, którą rozpoczęto w poprzedniej kadencji,
kosztowała gminę ok. 1 mln zł.
Budynek stał się także siedzibą
filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Nieborowie, która od wielu lat mieściła się w prywatnym
budynku.
W ubiegłym roku rozpoczęła się budowa drugiej świetlicy,
w Karolewie. Obiekt będzie
mniejszy niż w Arkadii, ale spełni tę samą rolę. Będzie kosztować
900 tys. zł i zostanie oddany do
użytku przed wakacjami.
Dlaczego fundusz
sołecki
Dla lokalnych społeczności istotnym elementem budżetu gminy stał się fundusz sołecki, za wprowadzeniem którego
był wójt Werle. Co roku wynosi
on ponad 200 tys. zł. Dzięki tym
pieniądzom podzielonym miedzy
sołectwa,udaje się zrobić wiele
drobnych rzeczy, przy bezpośrednim współudziale mieszkańców.
Są to wybudowane fragmenty
chodników, dokonane wymiany
okien drzwi w strażnicach OSP
i świetlicach oraz zakup wyposażenia, także pomocy dydaktycznych, dla szkół. – Dla gminy jest
to duże obciążenie pracą, bo musi
czuwać nad każdym etapem wykorzystania tych pieniędzy, ale ja
uważam, że dzięki tym pieniądzom wiele osób angażujących
się w życie swojej miejscowości
ma szansę coś zrobić. Gmina nie
zawsze dostrzegłaby te potrzeby
– uważa wójt.
Dużym wyzwaniem było przygotowanie i przeprowadzenie

modernizacji drewnianego mostu
na Bzurze w Patokach. Mieszkańcy okolicy mieli wiele uwag
do gminy, że przez wiele lat nie
była w stanie należycie zabezpieczyć przeprawy, przez co most,
który nie tylko stanowi dojazd do
pól dla rolników, ale jest wygodnym skrótem wykorzystywanym
przez kierowców, był w tragicznym stanie. Koszt inwestycji zamknął się w kwocie 646 tys. zł.
Modernizacja była kompleksowa, część mostu przewieszona
nad wodą wykonano całkowicie
do nowa, na całej swej długości
zyskał on też nową nawierzchnię. – W ubiegłym roku, dzięki wsparciu gminy, udało się też
wymienić zniszczoną przez samochody ciężarowe nawierzchnię na powiatowym moście
w Kompinie. Dziś przejazd po
nim nie budzi u kierowców niepokoju, że za chwilę jedno z kół
utknie w dziurze. I z tego się takREKLAMA

Prace na drogach
W ciągu dwóch lat udało się
sporo zrobić na gminnych drogach. Do najpoważniejszych prac
należała budowa nawierzchni na
głównej ulicy osiedla w Mysłakowie za 401 tys. zł. Wykonano także nawierzchnię na ulicy Leśnej
w Bednarach za 246 tys. zł i na
drodze łączącej Bełchów z Sierakowicami za 440 tys. zł.
– Cały czas bardzo dobrze
układa nam się współpraca
z powiatem łowickim, w 2011
roku dofinansowaliśmy inwestycje na drogach powiatu kwotą
271tys.zł,wrokuminionymbyłoto
230 tys. zł – podkreśla wójt. Pozwoliło to wykonać poszerzenie
drogi Bednary Kolej – Karolew
w jednym roku, a w drugim położyć na niej nową nawierzchnię.
Nowy asfalt pojawił się także na
na ul. Kwiatowej w Bednarach
oraz odcinku drogi Bełchów –
Łyszkowice. Wybudowano parkingi przy Gimnazjum w Kompinie i przy OSP w Mysłakowie.
Nowa szkoła
w Mysłakowie
Najpoważniejszą inwestycją,
która jest obecnie realizowana,
jest budowa nowego budynku
Szkoły Podstawowej w Mysłakowie. Roboty ruszyły w minionym roku, ich wartość to 4,5 mln
zł. Szkoła mieściła się w budynku z 1933 roku, przez lata się rozrastała poprzez dodawane kolejnych przybudówek o mieszanej
konstrukcji. Od dłuższego czasu stary budynek nie był remontowany. Nowa szkoła oprócz sal
lekcyjnych będzie oferować także sale dla 2-3, w zależności od
potrzeb, oddziałów przedszkolnych. – Mysłaków jest miejscowością rozwijającą się, powstaje
tam wiele nowych domów mieszkalnych, budowa nowej szkoły
była konieczna, stara nie spełniała obecnie obowiązujących kry-

teriów – uzasadnia wójt decyzję
o budowie.
Gmina zrealizowała też inwestycję w Gimnazjum w Kompinie, gdzie za 150 tys. zł ocieplono
stary budynek szkoły, pamiętający jeszcze czasu międzywojenne.
Teraz szkoła swoim wyglądem
cieszy oko i tworzy spójną całość
z wybudowaną dwa lata wcześniej salą gimnastyczną.
Przez dwa lata trwającej kadencji udało się też doprowadzić
do remontów 2 budynków komunalnych w Bełchowie, przy ul.
Gwardii Ludowej 4 oraz 12, wykonano na nich docieplenie, położono nowe tynki, wymieniono
obróbki dachowe. Na kolejne lata
przewiduje się termomodernizacje kolejnych budynków.
Autostrada szansą
na przyszłość
– To, co w czasie pierwszej
połowy kadencji udało się rozpocząć i z czego bardzo jestem zadowolony, to prace nad studium
i planem zagospodarowania
gminy. Chodzi mi szczególnie
o okolice węzła autostradowego
i drogi krajowej nr 70 w kierunku Łowicza. Teren ten po dokonanych zmianach stanie się źródłem dochodu dla gminy, mam
nadzieję, że osiedlą się tam firmy, które odprowadzą do budżetu podatki, a mieszkańcom dadzą zatrudnienie – powiedział
nam Andrzej Werle.
W przygotowaniu jest także
budowa kanalizacji sanitarnej
na terenie gminy. W 2011 opracowano koncepcję, zaplanowano
w niej 5 oczyszczalni ścieków
i 180 kilometrów sieci w całej
gminie. Pierwszy etap, obejmie
Nieborów i Julianów, powstać
ma 20 kilometrów kolektora
i pierwsza oczyszczalnia. – Tę
inwestycję uda się przygotować
do końca kadencji, ale jej realizację będzie prowadził już mój
następca. Gmina będzie musiała pozyskać na nią bardzo duże
pieniądze z zewnątrz – ma świadomość wójt Werle. 
tb
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Tyncowe Wróble
od Ksinzoków

Aktualności
Rzut okiem

Niedźwiada | Szkoła Podstawowa

Od przedstawień
przygotowanych przez
poszczególne klasy rozpoczęła
się w sobotę
9 lutego zabawa choinkowa
w szkole Podstawowej
w Bolimowie. Uczniowie tańczyli
i śpiewali. Później każde dziecko
dostało upominek
od Mikołaja ufundowany przez
Radę Rodziców. Dzieci bawiły się
przy dźwiękach muzyki przez
6 godzin. am

REKLAMA

31 stycznia uczniowie Szkoły Podstawowej w Niedźwiadzie mieli po raz drugi możliwość spotkać się z myśliwymi
z Koła Łowieckiego Łowiczanin w Łowiczu: Bogdanem Kośmidrem, Dariuszem Młoczkowskim i Edwardem Papiernikiem.
Pierwsze takie spotkanie odbyło
się w ubiegłym roku szkolnym,
podobnie jak teraz, w ramach
akcji „Pomagamy zwierzętom
przetrwać zimę”. Myśliwi przywieźli na spotkanie swoje trofea

myśliwskie, ciekawie opowiadali
o życiu dzikich zwierząt w Polsce,
a także o swojej pracy związanej z myślistwem: o dokarmianiu
zwierząt, o ich liczeniu i o zachowaniach. Największe zainteresowanie wśród uczniów wzbudziła
obecność na spotkaniu w szkole
psa myśliwskiego Diana i sokoła. Dzieci pytały, jak dbać o takie
zwierzęta, czy sokół się kiedyś
zgubił, czym się żywi itp. Padło
także pytanie co trzeba zrobić,
żeby zostać myśliwym.

Na spotkaniu rozstrzygnięto
konkurs plastyczny, tematycznie
związany ze spotkaniem. Prace
można było wykonać w formie
dowolnej. Wielu uczniów wykonało rysunki, ale część z nich
malowała także farbami lub mieszała różne techniki tworząc collage.
Laureatami konkursu zostali: w kl. 0 – Damian Kruk,
w kl. I – Julia Ciesielska, w kl. II
– Jakub Sułek, w kl. III – Katarzyna Uczciwek, w kl. IV – Jan
Wójcik, w kl. V – Małgorzata Organiściak, w kl. VI – Maria Dutkiewicz. Wszyscy autorzy prac
otrzymali upominki. 
jr

rzut okiem | Karnawał w Przedszkolu

Joanna Rudak

Szkoła Podstawowa w Bolimowie

Spotkanie z myśliwymi

wręczono po raz pierwszy. str. 22

8 lutego dzieci z Przedszkola
nr 3 w Łowiczu bawiły się
na balu karnawałowym.
Kilkadziesiąt przedszkolaków
tańczyło wspólnie ze swoimi
nauczycielkami i wodzirejem
Arkiem. Wśród tancerzy
przeważały księżniczki w różowych
sukniach i spidermani. Każde
dziecko otrzymało do domu worek
słodyczy. jr

Henryka Czajka, Przedszkole w Łyszkowicach

16

Zdecydowana większość dzieci przebrała się za bajkowe postacie.

Łyszkowice | Bal w przedszkolu

Zabawa w starym zamku
Bal karnawałowy w sali zabaw, która tego dnia przypominała wnętrze starego zamku, odbył
się w Tłusty Czwartek, 7 lutego,
w Przedszkolu Samorządowym
w Łyszkowicach.
Wystrój sali zabaw, który
przygotowały przedszkolne nauczycielki wszystkim się podobał. Dzieci, głównie dzięki pomysłom i kreatywności swoich
mam, przebrane były w bajkowe stroje. – Wyglądały po prostu świetnie – powiedziała nam
Henryka Czajka, nauczycielka
z przedszkola. Podczas balu
dzieci tańczyły i bawiły się przy
dźwiękach muzyki granej przez

zespół „Art-Es z Łodzi”. Obecni na balu rodzice wraz z nauczycielkami również aktywnie bawili się z dziećmi. Po balu dzieci
zjadły przygotowane w przedszkolnej kuchni frytki z kotletem
schabowym i surówką, a na deser otrzymały – z okazji Tłustego Czwartku – słodkie pączki.
– Dzieci w naszym przedszkolu
nie są przyzwyczajane do słodkich deserów, więc były bardzo
zaskoczone, ale też zadowolone – powiedziała nam Henryka
Czajka. Przedszkole promuje bowiem zdrowe odżywianie i na deser dzieci otrzymują owoce czy
jogurty, a nie słodycze. 
mak
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Łowicz | Zimowe półkolonie już na finiszu. Opisujemy co dzieci robiły i co im się najbardziej podobało.

Była jazda na łyżwach i poznawanie regionu
ły do kina IMAX w Łodzi, gdzie
w technice 3D obejrzały film pt:
„Ralf Demolka”. Dziś wybierają
się na lodowisko, jutro odbędzie
się bal z konkursami i pokazem
własnych talentów i umiejętności.

Do jutra w szkołach podstawowych nr 3 i 4
potrwają zimowe półkolonie, w których
uczestniczy łącznie ponad 70 dzieci z miasta.
chowawcy. – Dzieci chętnie angażowały się we wszystkie zajęcia – mówi Marzanna Kotowicz
z SP nr 3. – Czas spędzony
w szkole wypełniony był różnymi
zajęciami i rozrywkami – dodaje
Justyna Miodek z SP nr 4.
Półkolonie w SP nr 3
„Łowickie bogactwo barw” –
to hasło drugich półkolonii zorganizowanych w Szkole Podstawowej nr 3. – Chcemy pokazać
dzieciom, że miejsce, w którym
mieszkają, jest niezwykłe barwne, ciekawe i warte poznania,
stąd też takie hasło i zajęcia, które przygotowałyśmy – mówi wychowawca Marzanna Kotowicz.
Podczas tych dwóch tygodni
dzieci miały okazję podziwiać
gwiozdy łowickie znajdujące się
na Starym Rynku. Poznały tajniki wykonania wycinanek oraz
pająków. W czasie lekcji muzealnej dowiedziały się, jak powstaje
płótno na wełniaki, z czego składa się ludowy łowicki strój męski
i żeński, jakie kolory w nim kiedyś dominowały.
Dzieci wyjechały też na wycieczkę do warsztatu garncarskiego Konopczyńskich w Bo-

Aneta marat

Dzieci przychodzą do szkół
codziennie na godz. 8.30 i wychodzą do domu o godz. 14. Podczas tych kilku godzin jedzą śniadanie, ciepły posiłek i korzystają
z przygotowanych atrakcji. Wiele
z tych rozrywek jest już za nimi.
– Gdybym nie przychodziła na
półkolonie do szkoły, to na pewno bym się nudziła i pewnie spędzała czas w domu przed telewizorem lub komputerem – mówi
Amelia Szydlik, która uczestniczy w półkoloniach w SP 4. Cieszy się, że może nawet w ferie
przychodzić do szkoły. Najbardziej podobały jej się wycieczka
na basen oraz konkursy plastyczne. – Te półkolonie są najfajniejsze na świecie – stwierdziła
w rozmowie z naszą reporterką.
Klaudii Łyczkowskiej najbardziej podobały się z kolei wycieczki na lodowisko. Natalia
Gładka przekonuje natomiast, że
najlepsza była wycieczka na sanki na Błonie. Podobał jej się też
wyjazd na basen. – To najlepsze
półkolonie ze wszystkich, które
były dotychczas organizowane –
mówi też Wiktoria Zwolińska.
Z półkolonii zadowolone są
jednak nie tylko dzieci, ale i wy-

Maja Raczek i Wiktoria Zwolińska lubią najbardziej zajęcia plastyczne. To w nich najchętniej brały udział.

limowie, gdzie poznały tajniki
wykonywania naczyń z gliny.
Najpierw przyglądały się pracy artystów, a później każde z
dzieci, z pomocą garncarza, wykonało własne naczynie. Już w
szkole naczynia te dzieci ozdabiały według własnych pomysłów. Opiekunowie przygotowali
także zajęcia, na których dzieci poznały ludowe przyśpiew-

Łowicz | Ferie w Łowickim Ośrodku Kultury

W jaki sposób zrobić
torebkę lub etui na
telefon z filcu, uczyły
się dzieci biorące
udział w warsztatach
plastycznych
„Filcowe szaleństwo”,
zorganizowanych
14 lutego w ramach
Małego Och! Film
Festiwalu w Łowickim
Ośrodku Kultury.
Warsztaty poprowadziły Ewa
Kochanek-Zbróg i Grażyna Gąsecka w zastępstwie za Dorotę
Kosińską, która z przyczyn losowych nie mogła pojawić się na
warsztatach. Panie bardzo dobrze
sobie jednak poradziły, a najmłodsi uczestnicy byli zadowoleni. W warsztatach uczestniczyło
około 20 dzieci. Wśród nich Kacper Haczykowski i Olek Koczywąs. Chłopcy robili torebki dla
swoich mam. Przyznali, że jest to
zadanie bardzo trudne, ponieważ
szycie to zadanie ich mam, a oni
igłę rzadko trzymają w rękach.
– Mam nadzieję, że mamie będzie się podobało, bo to specjalnie dla niej prezent – mówił Kacper w trakcie robienia torebki.
Dodajmy, że razem z niektórymi dziećmi na warsztatach
pojawiły się też mamy i to one
głównie tworzyły filcowe przedmioty. Ich pociechy były bowiem
zbyt małe na to, by posługiwać
się igłą, rodzice zaś, biorąc wejściówki, nie pomyśleli, żeby dopytać się o to, co będzie robione
na warsztatach. – Nie pomyśle-

Aneta Marat

Mały Och, a duży sukces

Na warsztatach dzieciom
pomagała Grażyna Gąsecka.

liśmy rzeczywiście o tym, by
przewidzieć minimalną granicę
wieku – przyznaje koordynator
projektu Mateusz Rudak.
Filcowe szaleństwo to jedna z
kilku atrakcji, którą przygotował
Łowicki Ośrodek Kultury na ferie w ramach Małego Och! Film
Festiwalu. Zorganizowano też
szereg warsztatów, z których skorzystało około 125 dzieci, i kilkanaście seansów i spektakli dla
ponad 1000 dzieci. Warto dodać,
że niemal na każdym seansie był
komplet najmłodszych widzów,
niekiedy dostawiano dodatkowe
krzesła. W miniony wtorek na
pokazie iluzjonisty pracownicy
ŁOK zdecydowali się dostawić
ponad 20 krzeseł, by dzieci, które
nie miały wejściówek, a przyszły
na pokaz, mogły go obejrzeć.
– Już przy rozdawaniu wejściówek informowaliśmy, że warto przychodzić przed seansami
i pytać o wolne miejsca. Często
bowiem mieszkańcy biorą wejściówki, a później ich dzieci nie
przychodzą – mówi koordynator.

I tak też było w tym roku.
Średnio z wejściówek korzystało 80% tych dzieci, które je pobrały, a przed każdym filmem
w kinie pojawiało się od kilkunastu do kilkudziesięciu dzieci, które chciały wejść na film, choć nie
miały biletów. Jeżeli tylko były
miejsca wolne, to były wpuszczane.
Do czwartku wyświetlono kilkanaście bajek. Pojawiły się takie tytuły jak: „Piękna i Bestia”,
„Zima u Kubusia Puchatka”
czy „Walle”. Na filmy wchodzili głównie najmłodsi widzowie,
czasem towarzyszyli im dorośli.
Jeżeli było jednak duże zainteresowanie, to rodzice sadzali swoje
dzieci na kolana lub rezygnowali z bajki.
Na warsztatach z kolei frekwencja była prawie 100%. To
one też najbardziej podobały się
dzieciom. Podczas jednych z nich
młodzi uczestnicy tworzyli kartonowe roboty. – Na początku
miał powstać jeden duży robot,
ale dzieci zdecydowały się robić
w parach mniejsze roboty - opowiada Mateusz Rudak. Zajęcia te
prowadził Krzysztof Kowalczyk.
Około 50 dzieci uczestniczyło w piątek 15 lutego w warsztatach garncarskich. Dzieci najpierw obserwowały, jak Michał
Jabłoński tworzy rożne przedmioty z gliny, a później przy jego
pomocy same wykonywały to, co
chciały. Po spotkaniu z iluzjonistą
robiły magiczne kule z folii aluminiowej.
Wczoraj 47-osobowa grupa
dzieci wyjechała na wycieczkę
do Łodzi. W Teatrze Muzycznym dzieci obejrzały spektakl
„Zorro”, a później zwiedziły Muzeum Kinematografii. 
am

ki oraz wykonały torby ekologiczne z motywami ludowymi.
Poza zajęciami promującymi region nacisk położono na kulturę
fizyczną i zdrowy styl życia. Odbywały się zajęcia w sali gimnastycznej, jazda na łyżwach oraz
pływanie w aquaparku w Kutnie. Pielęgniarka poprowadziła warsztaty oraz przedstawiła
dzieciom prezentację multime-

dialną pt: „Jak ustrzec się przed
chorobami”, panie z łowickiego
Sanepidu opowiedziały z kolei,
jak strzec się przed grypą i jak ją
rozpoznać. Zorganizowano również zajęcia dotyczące zdrowego
odżywiania się i unikania fast foodów, a uczestnicy przygotowali
sałatkę owocową.
Dzieci korzystały też z pracowni komputerowej i pojecha-

Łowicz | Pogadanka na półkoloniach

Z grypą nie ma żartów
Pogadankę na temat profilaktyki grypy oraz bezpieczeństwa
podczas ferii zimowych przeprowadzili 13 lutego pracownicy łowickiego Sanepidu podczas
półkolonii zimowych w Zespole Szkół przy ulicy Grunwaldzkiego. Na zakończenie spotkaREKLAMA

nia uczestnicy otrzymali ulotki
„Chroń przed grypą siebie i innych”. Dzieci dowiedziały się
m.in., że w czasie kaszlu i kichania należy zakrywać nos i usta
chusteczką jednorazową, poza
domem i w podróży warto mieć
przy sobie żel do rąk lub zapas

SP nr 4
Hasło półkolonii dzieci ze
Szkoły Podstawowej nr 4 brzmi
„W poszukiwaniu zimowych
przygód”. W czasie minionych
dwóch tygodni uczestnicy półkolonii byli m.in. na lodowisku i na
Błoniach, gdzie zjeżdżali z górki
na sankach. Ponadto pojechali do
Sochaczewa na basen Orka.
W trakcie zajęć brały udział w
wielu konkursach plastycznych,
które jutro zostaną podsumowane. Spotkały się również z plastyczką Elżbietą Lewandowską.
Oglądały filmy przygodowe i bawiły się w różne gry i zabawy,
zarówno świetlicowe, jak też na
świeżym powietrzu. Najmłodsi
chętni uczestniczyli w zajęciach
sportowych w sali gimnastycznej.
Wczoraj dzieci były w łódzkiej Manufakturze. Obejrzały
tam film w technice 3D, a później młodsze dzieci poszły do sali
zabaw, starsze natomiast bawiły się w Arena Laser Games. Na
zakończenie dzieci zjadły obiad
w restauracji McDonalds. Dziś
zaś będą rywalizowały w olimpiadzie Zimowiska 2013. 
am

jednorazowych chusteczek nasyconych roztworem alkoholu,
w środkach transportu zbiorowego należy unikać niepotrzebnego
dotykania powierzchni i elementów wyposażenia oraz bliskiego
kontaktu „twarz w twarz” z innymi podróżnymi. – Może to uchroni kilka kolejnych osób przed zachorowaniem – powiedziała nam
Bożenna Papierowska z Sanepidu w Łowiczu. 
mak
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Okruchy życia
wspomnienia | pozostaną w naszej pamięci

Leonard Rajpold (1933-2012)

Leonard Rajpold
(1933-2012)
Całe życie zawodowe
i prywatne związał z Głownem.
Z zamiłowania sędzia piłkarski.
Wielki społecznik. Przez lata
prezes Stowarzyszenia Rodzin
Katolickich. Współtwórca
działającej przy parafii św.
Jakuba Apostoła stołówki
socjalnej, dzięki której posiłki
otrzymują do dziś ludzie
potrzebujący pomocy.


Leonard Rajpold urodził się
17 lipca 1933 roku w Głownie. W mieście nad Mrogą
kształcił się w Szkolę Podstawowej nr 1, którą ukończył w 1947 roku. Następnie, do roku 1951 uczył się
w Szkole Zawodowej.
Po ukończeniu pierwszych
etapów edukacji rozpoczął pracę jako tokarz w Wojskowych
Zakładach Motoryzacyjnych
nr 3. Przy okazji pracy kształcił
się dalej w nowo utworzonym
w Głownie wówczas Technikum
Mechaniczno-Elektrycznym
w 42-osobowej klasie, której wychowawcą był inżynier
Henryk Kapusta.
Technikum ukończył w 1970
roku i mniej więcej w tym samym czasie zmienił też miejsce pracy i przeniósł się do Zakładu Szlifierek w Głownie.
Od roku 1974 był w nim kierownikiem ekspozytury.
W roku 1983 rozpoczął prywatną działalność i otworzył
zakład ślusarski. Mimo choroby pracował w nim do uzyskania wieku emerytalnego.
Oprócz pracy zawodowej
Leonard Rajpold miał też jedno
wielkie hobby – sport. Jeszcze
pracując w WZMot włączył się
czynnie do budowy i remontu jednego z boisk piłkarskich
w mieście.
Wraz z innymi zainteresowanymi sportem kolegami utworzył grupę, której członkowie
zdobyli uprawnienia sędziów
piłkarskich. Leonard Rajpold
uchodził za fachowego, profesjonalnego arbitra. Sędziował
na poziomie ogólnopolskim –
na szczeblu drugiej ligi. Piłkarskiemu hobby poświęcał się
w latach 1964-1976.

jechali po pijanemu | 15-19.02.2013
15
 lutego o godz. 21.15 w Bednarach policjanci zatrzymali pijanego rowerzystę. 58-letni mieszkaniec
gminy Nieborów jechał rowerem
mając 0,94 mg/dm³ alkoholu w wydychanym powietrzu.

16
 lutego o godz. 14.50 w Bielawach policjanci zatrzymali pijanego rowerzystę. 28-letni mieszkaniec
gminy Bielawy jechał rowerem mając 0,73 mg/dm³ alkoholu w wydychanym powietrzu.

16 lutego o godz. 2.40 na
ul. 3 Maja w Łowiczu policjanci
zatrzymali pijanego rowerzystę.
25-letni mieszkaniec Łowicza jechał rowerem mając 0,94 mg/
dm³ alkoholu w wydychanym powietrzu.

19
 lutego o godz. 1.19 w Rogóźnie policjanci zatrzymali pijanego rowerzystę. 40-letni mieszkaniec
gminy Domaniewic miał 1,18 mg/
dm³ alkoholu w wydychanym powietrzu. Mężczyzna miał zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów.

Dla pana Leonarda ważną
wartością była rodzina. Poświęcał jej dużo czasu. Wraz z żoną
Stefanią wychowali dwie córki:
Elżbietę, po mężu Wiatr, oraz
Jolantę, po mężu Paskowską.
Leonard Rajpold był również
człowiekiem kochającym swoje miasto – Głowno – na którego rzecz starał się zawsze działać z zapałem i energią. W latach
1996-2005 mocno zaangażował
się w działalność społeczną. Pomagać chciał zwłaszcza ludziom
chorym, biednym, bezrobotnym,
potrzebującym wsparcia.
W roku 1996 został prezesem
i jednym z głównych organizatorów powołanego 1 kwietnia tego
roku przez ks. biskupa Alojzego
Orszulika oraz proboszcza parafii św. Jakuba Apostoła w Głownie ks. Stanisława Banacha Koła
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Łowickiej.
Jak wspominają współpracownicy ze Stowarzyszenia Rodzin
Katolickich, jego powołanie podyktowane było ciężką sytuacją
wielu mieszkańców po transformacji ustrojowej 1989 roku.
W tym okresie gros zatrudniających niegdyś wielu ludzi zakładów upadło bądź mocno
ograniczyło zatrudnienie. Prywatne firmy zatrudniały znacznie mniej osób. Coraz więcej
ludzi znajdowało się na przysłowiowym bruku. Bezrobocie sięgało nawet 20%. Wielu ludzi ma
problemy z powiązaniem końca
z końcem.
Takim właśnie osobom z terenu Głowna postanowił pomóc
prezes Rajpold. Dzięki zaangażowaniu jego, członków zarządu
SRK, firm i wielu ludzi dobrej
woli, a także pomocy Urzędu Miejskiego (wspomaga on

zresztą stowarzyszenie do dziś)
stworzono stołówkę społeczną,
na której działalność ks. Stanisław Banach przekazał 70-metrową piwnicę plebanii.
Pierwszy obiad w stołówce
wydano 7 sierpnia 1997 roku.
Liczba korzystających wzrastała z roku na rok. W rekordowych
czasach miesiącach wydawano
nawet 200 obiadów.
Prezes Rajpold i inni członkowie zarządu zabiegali o środki finansowe na potrzeby stołówki. Zwracali się do samorządów
lokalnych i wojewódzkich czy
Ministerstwa Pracy i Pomocy
Społecznej. Poszukiwano także
sponsorów wśród ludzi związanych z biznesem.
Dzięki tym działaniom wkrótce, oprócz codziennych posiłków, organizowano choćby
paczki żywnościowe dla rodzin
na Wielkanoc i Boże Narodzenie.
Stowarzyszenie zorganizowało także w tym okresie w Szkole Podstawowej nr 1 świetlicę środowiskową dla 25 dzieci.
Zapewnioną miały tam opiekę,
pomoc w nauce oraz kanapki i
herbatę na podwieczorek.
Leonard Rajpold jako prezes stowarzyszenia pomagał
nie tylko mieszkańcom miasta.
W 2001 roku z jego inicjatywy
zorganizowano w trzech głowieńskich szkołach zbiórkę darów (środków finansowych,
żywności, odzieży, pościeli) dla
ofiar powodzi, która przetoczyła
się na południu Polski.
Zmagający się z chorobą Leonard Rajpold zmarł 22 sierpnia
2012 roku. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich działa do dziś,
kontynuując jego pracę na rzecz
potrzebujących. kl

odeszli od nas | 8.02.2013-19.02.2013
8 luty: Czesław
Szybicki, l.70.
10 luty: Stanisław
Gawroński, l.72.
11 luty: Marta Pach, l.77.
12 luty: Tadeusz Piekacz,
l.93, Stare Grudze; Józef
Płuska, l.84, Sierżniki.
13 luty: Anna Kochaniak,
l.58, Głowno; Henryka
Brożek, l.77, Głowno.
14 luty: Zbigniew
Rochatyński, l.64, Osiny;
Marianna Pietrus, l.72, Łowicz

15 luty: Tadeusz
Mularski, l.79, Łowicz;
Wojciech Kędzierski, l.40,
Łowicz;
16 luty: Janina Rosa, l.79,
Łowicz; Marianna Włuka, l.83,
Stryków.
17 luty: Andrzej Kędziora,
l.60, Łowicz; Sabina
Gajewska, l.88, Łowicz;
Irena Sierota, l.83; Tadeusz
Pawlata, l.76.
19 luty: Edward Ogniewski,
l.59, Łowicz;
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Boczki | Przeżyli razem 60 lat

Diamentowe Gody
Budzeniów
Wszystko zaczęło się w ich
parafialnym kościele w Boczkach. Tam proboszcz ks. Marek Kania odprawił mszę św.
w intencji jubilatów. Gdy rodzina zamawiała mszę, proboszcz
przyznał, że liturgii z okazji takiego jubileuszu jeszcze nie odprawiał. W swoim kazania podkreślał rolę prawdziwej miłości,
zadając pytania: Czym jest miłość? Kim jest miłość? Próbował też na nie odpowiedzieć,
podkreślając, że miłość między
małżonkami jest także poświęceniem, rezygnacją z samego

siebie i prawdziwym umiłowaniem drugiej osoby.
W kościele życzenia jubilatom składali wicewojewoda Paweł Bejda, który przyznał, że zawsze był przekonany, że przeżyć
z kimś 50 lat jest to coś wielkiego, ale 10 lat więcej, to jest jeszcze większe dokonanie. Udzielał
też rad, z których każdy mężczyzna może skorzystać, a które
pomagają w trwałości związku:
żeby każdego dnia powiedzieć
żonie coś miłego.
Na uroczystości Budzeniów
obecni byli też przedstawiciele

powiatu: przewodniczący Rady
Powiatu Krzysztof Górski i wiceprzewodnicząca Irena Kolos.
Górski, zabierając głos, powiedział m.in., że kochać to najważniejsze zadanie człowieka.
Z kościoła św. Rocha w Boczkach orszak weselny przyjechał
do Łowicza, gdzie w restauracji
Stara Łaźnia odbyło się wesele
– prawdziwe, z muzyką graną na
żywo i z tańcami. – Rodzice zasłużyli na taką uroczystość. Mieli dobre i pracowite życie, zaczynali od pustego pola i praktycznie
wszystko musieli zdobyć pracą

Stanisław Budzeń

15 lutego minęło 60 lat od chwili, gdy Aniela Perzyna z Niedźwiady i Jan Budzeń
z Boczek w łowickiej kolegiacie powiedzieli sobie sakramentalne „tak”.
Ze względna na to, że w tym roku ich rocznica ślubu przypadła w Wielki Post,
swoje Diamentowe Gody obchodzili jeszcze w karnawale, 3 lutego.
Była rodzina, przyjaciele i przedstawiciele władz powiatu i województwa.

Rodzina przy weselnym stole. Pani Aniela i Jan w centralnym miejscu, obok nich po prawej Ryszard Grzegory.
Po lewej syn Stanisław z wnuczkiem Michałem, Stanisława Dałek, Maria Strożek i Janina Brzozowska.

żeńskie, który wręczył im ówczesny wójt gminy Kocierzew
Pd. Robert Sikorski. Wtedy jednak nie było Złotego Wesela, ale
najbliżsi myśleli o tym, aby kolejny jubileusz obchodzić hucz-

własnych rąk – mówi syn Stanisław, który prowadzi rodzinne
gospodarstwo. W odpowiedzi na
nasze pytania przyznaje, że przed
10 laty odebrali prezydencki Medal za Długoletnie Pożycie Mał-

nie. Dziś pani Aniela ma 79 lat,
pan Jan – 88. Poza synem Stanisławem Budzeniowie mają córkę, u obojga dzieci doczekali się
w sumie czwórki wnucząt i jednego prawnuczka. 
mwk

Różyce | Życie uratowała mu 21-letnia Niemka

Diecezja | Konfraternia św. Wiktorii

Chory na białaczkę
Tomasz Dąbrowski,
dla którego
organizowano szeroką
akcję pomocy,
o której obszernie
pisaliśmy w NŁ, jest
już w swoim domu
w Różycach.

24 stycznia kawalerowie
Konfraterni Świętej
Wiktorii spotkali się na
zebraniu sprawozdawczowyborczym, podczas
którego wybrali nowy
zarząd. Przewodniczącym
ponownie został prof.
Wiesław Wysocki,
a zmian w składzie
zarządu było niewiele.

Tomek dostał drugą szansę

Dąbrowscy
nie wiedzą, jak mogą
za to podziękować,
są dozgonnie
wdzięczni.

Joanna Rudak

Jeszcze jeździ do Poznania
na kontrole, nie wrócił do pracy, jest bardziej nerwowy, nie
może się przemęczać ani chorować, bo dopiero za 5 lat będzie
wiadomo na pewno, czy nie ma
nawrotów choroby. Ale już się
może uśmiechnąć, przytulić
syna, wyjść na spacer.
– Chciałbym już normalnie pracować: rozbudowa obory jest niedokończona, a przecież każde gospodarstwo musi
się rozwijać – mówi niespokojnie 36-letni Tomasz. Dokładnie
rok temu na naszych łamach pisaliśmy o jego chorobie, o walce z białaczką i o tym, że potrzebna jest każda kropla krwi
i nowi dawcy. Odzew i zaangażowanie ludzi przeszły najśmielsze oczekiwania rodziny
pana Tomasza. – Wszystko zaczęło się po artykule, ludzie zaczęli się do nas zwracać z pytaniem, w jaki sposób mogą nam
pomóc – mówi żona Tomasza,
Kinga. – Pomocną dłoń wyciągnęli do nich mieszkańcy gminy Kocierzew i Chąśno, Ło-

Nowy zarząd w mało
zmienionym składzie

Konfraternia
powstała
10 lat temu z inicjatywy biskupa Alojzego Orszulika. Od
tego czasu jej skład niewiele się
zmienił. Należą do niej głównie mieszkańcy Łowicza, znani też z działalności społecznej i gospodarczej, jak np. były
burmistrz Łowicza Ryszard Budzałek, obecni przewodniczący
Rady Miejskiej Henryk Zasępa
i Rady Powiatu Krzysztof Górski, prezes Klubu Katolickiego

Jerzy Garczarczyk, przedsiębiorcy Wiesław Kacprzak, Jacek
Urbanek, Włodzimierz Łuczak,
Jerzy Lędzion, Jan Kaźmierski.
Moderatorem bractwa jest proboszcz parafii katedralnej ks.
Wiesław Skonieczny.
Konfraternia choć niewielka,
znana jest mieszkańcom miasta, bo jej członków, w charakterystycznych wiśniowych togach,
można spotkać na ważnych uroczystościach religijnych. Bractwo otwarte jest na przyjęcie
kolejnych osób, zachowana jest
przy tym procedura zgłaszania kandydata przez proboszcza
oraz akceptacja ze strony biskupa ordynariusza.
Wybrany na najbliższe pięć
lat zarząd tworzą poza przewodniczącym następujące osoby: Jerzy Garczarczyk – wiceprzewodniczący,
Wiesław
Kacprzak – sekretarz, Krzysztof Górski – skarbnik, Ryszard
Budzałek i Jan Kaźmierski –
członkowie. 
mwk

Nareszcie razem: Tomek, Kinga i Krystian Dąbrowscy.

wicza i innych miejscowości,
a także firma, w której pracował
przed chorobą: Łowicka Spółdzielnia Mleczarska. W szkołach zorganizowano spotkania
informacyjne na temat możliwości oddawania szpiku kostnego. W Łowiczu i jego okolicach
organizowano także kilkakrotnie pobory krwi. Dąbrowscy
mówią zgodnie, że nie wiedzą,
jak mogą za to podziękować, że
są dozgonnie wdzięczni. Pani
Kinga rok temu nie wiedziała, do kogo się zwrócić o pomoc. Teraz już wie, że o chorobie trzeba mówić, że nie można
poddawać się, bo ci, którzy się
poddali, już przegrali.
Początkowo przeszczep miał
się odbyć w maju. Znaleziono dawcę. Pana Tomasza jeszcze nie poddano ostatniej dawce chemii, gdy okazało się, że
dawca jest chory. – To było
straszne, w jednym momen-

cie nadzieja prysła, bo innego
dawcy nie było – mówi pani
Kinga
I nagle w sierpniu dostała
telefon, że w ostatnich dniach
zgłosiła się w Niemczech
21-letnia dziewczyna i że ona
jest bardzo dobrym dawcą. Aby
szpik dawcy zgadzał się ze szpikiem chorego, muszą się zgadzać antygeny HLA, czyli białka występujące na powierzchni
komórek. Dąbrowscy chcą osobiście podziękować tej dziewczynie za to, że uratowała panu
Tomaszowi życie.
Leki i wyjazdy do Poznania
dużo kosztują. Stąd rodzina Dąbrowskich nadal liczy na wsparcie. W rocznym rozliczeniu podatkowym można przekazać
1% podatku na rzecz Fundacji Przeciwko Leukemii KRS
0000151978 z dopiskiem „Pomoc dla Tomka Dąbrowskiego”. 
jr

Turystyka | Łowickie koło przewodników PTTK

Łyszkowice

Z wizytą na tyskim Śpiewograniu Kulig
z własnymi
ły się tam płaskorzeźby i maloPięcioosobowa grupa łowidła socrealistyczne.
wickich przewodników wzięła
sankami
Każdego wieczoru przewodudział od 1 do 3 lutego w 10. odsłonie imprezy pod nazwą Śpiewogranie, organizowanej przez
koło przewodnickie w Tychach.
W sumie z całego kraju przyjechało na nią około 60 osób. Na
miejscu czekało na nich wiele
atrakcji, zwiedzali i poznawali
Tychy i okolice. Odwiedzili też
Tyski Browar, w którym wzięli
udział w konkursie rozpoznawania jego produktów.
Ciekawostką dla przewodników łowickich była historia powstawania Tychów, które zostały zbudowane od podstaw
w okresie powojennym. Do dziś
na ścianach budynków zachowa-

nicy spotykali się w swoim gronie na kolacji i śpiewograniu,
w czasie którego śpiewali piosenki o tematyce turystycznej,
górskiej i biesiadnej oraz ogrywali scenki, dobrze się bawiąc
do późna. Łowiccy nie pojechali do Tychów z pustymi rękoma,
zabrali ze sobą materiały promocyjne o atrakcjach turystycznych
powiatu łowickiego i kalendarze
łowickie otrzymane z Centrum
Kultury, Turystyki i Promocji
Ziemi Łowickiej, które rozdali
wszystkim uczestnikom imprezy, zapraszając ich do odwiedzenia Łowicza i okolic.
tb

Na kulig zaprasza dzieci
z gminy Łyszkowice w najbliższy piątek, 22 lutego o godzinie
12. miejscowy Gminny Ośrodek
Kultury. Kulig odbędzie się na
targowisku, a każde dziecko, które chce w nim uczestniczyć, powinno przyjść z własnymi sankami. Ciągnąć będzie quad. - Nie
będziemy wyjeżdżać poza targowisko, ale i tak liczymy na dobrą
zabawę - powiedział nam kierownik GOK Piotr Klimkiewicz. Ponadto w czwartek i piątek o godz.
11. w sali Gminnego Ośrodka
Kultury wyświetlane będą z rzutnika bajki dla dzieci. 
mak
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Dzieci wędrowały po dostojnych
wnętrzach nieborowskiego pałacu

Ludzie

i uczyły się jak powstaje portret. str. 25

Ciekawy człowiek | Zbigniew Bródka: łyżwiarski mistrz jest prawdziwym amatorem

Wszystko osiągnął pracą
jakub.lenart@lowiczanin.info

Rodzinę państwa Bródków odwiedziliśmy w niedzielę 17 lutego, w dniu kiedy Zbigniew akurat
startował w drugim dniu wielobojowych Mistrzostw Świata
w Hamar. Siedzieliśmy i rozmawialiśmy w miłej atmosferze,
w kuchni, gdzie na stole stoi laptop, na którym rodzina zamierzała oglądać kolejny występ Zbyszka. Łyżwiarstwo szybkie nie
jest najpopularniejszą dyscypliną, więc niekiedy jedyna szansa
obejrzenia zawodów to transmisja internetowa. Tak było właśnie
z zawodami w Hamar.
Za chwilę Zbigniew Bródka miał się ścigać na swoim koronnym dystansie, 1.500 metrów.
Mieliśmy chwilę czasu, więc mogliśmy sięgnąć do początków.
Zapał do łyżwiarstwa
Zbigniew Bródka urodził się
28 lat temu w Głownie. Jego
rodzina początkowo mieszkała
w Lisiewicach. Kiedy mały Zbyszek miał 8 lat, przeprowadzili się
do Domaniewic, gdzie ich dom
stoi do dziś.
Gdy Zbyszek uczęszczał do
szkoły podstawowej w Domaniewicach, wypatrzył go tam Mieczysław Szymajda – nauczyciel
wychowania fizycznego i trener
klubu Błyskawica Domaniewice.
Chłopiec wkrótce rozpoczął
regularne treningi w short tracku.
Inne dyscypliny sportu specjalnie
go nie interesowały – najważniejsze były łyżwy.
Od początku wykazywał
ogromny zapał do tego, co robił.
Mama Halina wspomina, że obojętnie czy na dworze panował nawet przeraźliwy mróz, Zbyszek
wraz z kolegami, udawał się na
treningi. Ćwiczył wcześnie rano,
przed lekcjami, potem także popołudniami. – Namawiać się ich
nie namawiało – dodaje pani Halina. – Sami byli chętni.
Smykałkę do short tracku miała także jego dwa lata młodsza
siostra, Joanna, ale ona, koniec
końców, zrezygnowała z wyjątkowo ciężkich w tej dyscyplinie
sportu treningów.
Skąd w rodzinie taki zapał do
sportu? Tego do końca nie wiadomo. Tata mistrza, Andrzej, przyznaje, że na łyżwach jeździł, ale
nigdy nie traktował tego ponad
amatorską zabawę. To Szymajda
potrafił zafascynować tym sportem. Tym bardziej że Zbyszek
mógł zobaczyć, jak wiele pracy
jego trener wkłada w to, by on
i inni w ogóle mogli jeździć:
przecież domaniewickie lodowi-

Życie na walizkach
Bycie członkiem rodziny zawodowego sportowca, zwłaszcza
z krajowego i światowego topu,
to ciągłe podróże. Wie o tym
także rodzina Bródków. Rodzice
zdążyli się przyzwyczaić do ciągłych wyjazdów syna na obozy
i na zawody.
W ten tryb życia weszła także pani Agnieszka – od trzech
lat małżonka Zbigniewa Bródki.
Poznali się 7 lat temu. Jak sama
przyznaje, jest zupełnie innym
niż jej mąż typem człowieka –
domatorką, której sporty były raczej obce. – Mąż kupił mi ostatnio rower, żebym się też czasem
trochę poruszała – śmieje się.
Od początku wiedziała, czym
zajmuje się Zbyszek, najpierw
wydawało jej się, że to miłe, że
może tak sobie jeździć po świecie. Dopiero potem poznała
prawdziwe oblicze życia z osobą
wyczynowo zajmującą się sportem.
W sezonie zdarza się, że jej
męża częściej w domu nie ma,
niż jest. – Niekiedy w miesiącu częściej widuję go na Skypie, niż w domu – opowiada pani
Agnieszka. – Zdarza się tak, że
wróci, przepakuje się, przebierze
i znów w drogę.
Kiedy tylko jest możliwość,
a zawody czy obozy odbywają się
bliżej domu: w Warszawie, a nawet Zakopanem czy Berlinie, rodzina pozwala sobie na wspólny
wyjazd i kibicowanie Zbyszkowi.
Z zawodów w Hamar Zbigniew Bródka miał wrócić we
wtorek, by już w czwartek wyjeżdżać na zgrupowanie do Zakopanego. Przez ten moment bliżej
swojego tatę miała więc ośmiomiesięczna i przeurocza córeczka państwa Bródków – Gabrysia
– która już teraz głośno „dopinguje”.

sko jest naturalne – i istnieje tylko
dzięki upartej, codziennej pracy
pana Mieczysława.
Z short tracku
na długie dystanse
Treningi w Błyskawicy Zbigniew Bródka kontynuował także w szkole średniej. Przez trzy
lata uczęszczał do liceum elektronicznego w Zgierzu. W klasie maturalnej przeniósł się do
Szkoły Mistrzostwa Sportowego
w Białymstoku.
Potem losy rzuciły Zbyszka aż
do Opola. Tam studiował na Akademii Wychowania Fizycznego.
Skończył także fizjoterapię.
Karierę Bródki w short tracku zahamowała kontuzja. Na jednych z zawodów doszło do kolizji z udziałem kilku łyżwiarzy.
W wyniku kraksy doznał m.in.
urazu ścięgien. Rehabilitował się
przez kilka miesięcy.
Short track to sport kontuzjogenny. Oprócz ścięgien zdarzały się Zbyszkowi problemy z kolanami. Mniej więcej 5 lat temu
uznano więc, że dla jego zdrowia
korzystniejsze będzie występowanie na dłuższych dystansach.
Dzięki zapałowi, pracy, wręcz
uporowi szybko udało mu się

Czołowy polski
panczenista jest
zawodowym
strażakiem. Dzięki
przychylności szefów,
udaje mu się łączyć
treningi i zawody
z zawodowymi
obowiązkami.
osiągać coraz lepsze wyniki także i w tej dziedzinie. Imponująca, zdobyta w short tracku kolekcja medali i pucharów znajdująca
się w rodzinnym domu z roku
na rok stawała się coraz większa: mistrzostwa Polski, występy w kadrze, wyjazd na Igrzyska
Olimpijskie w Vancouver w 2010
roku. Długo by wymieniać.
W trakcie naszej rozmowy zakończył się wyścig na
1.500 metrów. Zbigniew zajął
w nim drugie miejsce, co po
trzech z czterech konkurencji
wieloboju dało mu szóstą lokatę.

JAROSŁAW RZAP

Jakub
Lenart

Zbigniew Bródka: tak wygląda pozycja startowa do biegu.

Nie samymi łyżwami
człowiek żyje
Koniec okresu najbardziej
wzmożonych zawodów nie oznacza, że Zbigniew Bródka może
spokojnie wrócić na łono rodziny.
Nic z tych rzeczy. Czołowy polski panczenista jest bowiem zawodowym... strażakiem.
Od trzech lat pracuje w JRG
PSP w Łowiczu. Pracę rozpoczął
praktycznie zaraz po powrocie
z igrzysk w Vancouver. – Nie
wiem, czy był wtedy dobę
w domu – przypomina sobie jego
ojciec, Andrzej Bródka.
Dzięki przychylności szefów,
choćby w ustawianiu grafików,
udaje mu się łączyć treningi i zawody z zawodowymi obowiązkami.
Na co dzień Zbigniew Bródka jeździ do wypadków, pożarów, latem pomaga w usuwaniu

JAROSŁAW RZAP

Pracowity, ambitny, uparty w dążeniu do celu. To tylko kilka cech, dzięki którym domaniewiczanin
Zbigniew Bródka, na co dzień zawodowy strażak z Łowicza, mieszkający w Domaniewicach, stał się
czołowym panczenistą świata. O początkach jego kariery, pracy i życiu na walizkach mieliśmy okazję
porozmawiać z jego najbliższą rodziną: żoną Agnieszką oraz rodzicami: Haliną i Andrzejem.

Zbigniew Bródka z żoną Agnieszką i córeczką Gabrielą.

gniazd os. Miewał już w swojej
pracy także zadania ekstremalne, ale nie lubi o nich opowiadać.
– Nieraz wraca po ciężkiej akcji
i nie chce powiedzieć, co się stało
– opowiada pani Agnieszka.
Jak sam mówi, praca strażaka
daje mu satysfakcję. Rodzina dodaje też, że dawkę napięcia, której po prostu potrzebuje. Ostatnio
do niebezpiecznego sportu i niebezpiecznego zawodu dodał też
niezbyt bezpieczne hobby. – Kupił sobie motor – opowiada żona
i dodaje z uśmiechem. – Mówi,
że ma za mało adrenaliny.
Wzór do naśladowania
Zbigniew Bródka ma 28 lat.
Za rok w rosyjskim Soczi odbędą się kolejne igrzyska. O ile
na pierwszych w karierze dopiero rozpoczynał swoją karierę
w jeździe na dłuższe dystanse,
o tyle w 2014 roku jego forma
powinna być wysoka.
A co będzie dalej? O tym za
wcześnie jest mówić. Zawodnicy w jego dyscyplinie z powodzeniem startują do ok. 35. roku
życia. Bródka może więc z powodzeniem startować nie tylko
w Soczi, ale także na kolejnych
igrzyskach, w 2018 roku.
Sukcesy domaniewickiego
panczenisty mogą być więc
jeszcze większe. Na co liczą na
pewno wszyscy, nie tylko rodzina, która już teraz odbiera
mnóstwo gratulacji i ciepłych
słów po występach Zbyszka.
Sporo dobrej sławy zyskały też
dzięki swojemu coraz słynniej-

szemu mieszkańcowi Domaniewice.
Kto wie, czy nie najważniejsze
jest jednak to, że za przykładem
Zbigniewa Bródki idą kolejne pokolenia młodych domaniewickich adeptów tego jeszcze niezbyt popularnego sportu. W jego
ślady idzie choćby 17-letni Wojciech Sut, który ma możliwość
podpatrywania na treningach
starszego, już bardzo utytułowanego kolegi i wzorowania się na
nim. Już teraz odnotowuje bardzo
dobre rezultaty.
Sportowe
Post Scriptum
Już po zakończeniu naszej
rozmowy z rodziną Zbigniewa Bródki, zakończył się wyścig na 10.000 metrów. Bródka
zajął w nim ósmą lokatę. Taką
samą zajął też w ogólnej klasyfikacji mistrzostw w wieloboju.
Jego klubowy trener, Mieczysław Szymajda, przed zawodami
na naszym portalu Łowiczanin.
info powiedział, że ósma pozycja będzie bardzo dobrym wynikiem. Jego prorocze słowa się
więc spełniły.
W dniach 1-3 marca Zbigniew
Bródka weźmie udział w zawodach Pucharu Świata w niemieckim Erfurcie. Po 4 z 6 zawodów
to on jest w nim liderem klasyfikacji generalnej.
Podsumowanie sezonu odbędzie się 21-24 marca w Soczi,
gdzie zawodnicy pojadą na olimpijskim torze. Życzymy powodzenia! 
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Kompina | Hodowcy gołębi obchodzili jubileusz

Nie tylko sroka łowicka

piotr.wolski@lowiczanin.info

W listopadzie 1983 r. 13 hodowców gołębi z okolic Łowicza podjęło uchwałę o odłączeniu się od Łódzkiego Związku
Hodowców Gołębi Rasowych
i Drobiu Ozdobnego i powołaniu własnego Łowickiego
Związku Hodowców Gołębi
Rasowych i Drobnego Inwentarzu. W ciągu kolejnych lat związek systematycznie się rozwijał,
a obecnie liczy około 70 hodowców. – 95% naszych człon-

Rzadko sprzedaje
się ptaki,
najczęściej dochodzi
do wymiany ras
między hodowcami.

ków to hodowcy z powiatu łowickiego, ale zdarzają się także
osoby z powiatów ościennych –
powiedział nam prezes Dariusz
Antosik.
W dniach 16-17 lutego na
wystawie
zorganizowanej
po raz drugi w Gimnazjum
w Kompinie – wcześniej wystawy organizowano w szkole
na Blichu – hodowcy zaprezentowali 484 gołębie. Niektórzy
wystawili po kilka kolekcji, które składają się z 5 ptaków danej rasy. Najczęściej prezentowanym gołębiem była sroka
łowicka rasy polskiej długodziobej lotnej, której hodowla
w naszym regionie jest bardzo
popularna. Ponadto można było
zobaczyć innych przedstawicieli tej rasy: perłowego i srebrniaka oraz wiedeńskiego, kariera,
niemieckiego wystawowego,
krymka, motyla warszawskiego, kinga czy rysia.
Konkurs na najpiękniejsze eksponaty, bo tak nazywa
się gołębie prezentowane na
wystawie, został rozstrzygnięty przez sędziów, którzy

Komisarz wystawy Zbigniew Bąba (z lewej) oraz prezes Związku
Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza Dariusz Antosik
pokazują najlepszego gołębia rasy sroka łowicka.

Jan Tomaszewski
krytykował rząd

Piotr Wolski

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Jan Tomaszewski przyjechał do Łowicza
na spotkanie organizowane przez łowicki Klub Gazety Polskiej.
Rozmawiano na wiele tematów, ale dominowała oczywiście piłka nożna.
Były bramkarz reprezentacji Polski w piłce nożnej skrytykował polski rząd
za inwestycje zrealizowane na Euro 2012.

Na spotkanie z posłem PiS Janem Tomaszewskim przyszło wielu
fanów piłki nożnej, którzy prosili bohatera z Wembley o autografy.

że zagrali lepiej niż my na Wembley. Anglicy mieli szczęście,
że nie przegrali – mówił Tomaszewski.
Bramkarz słynnej drużyny
zwanej Orłami Górskiego skry-

23-letni Przemysławem Pietruszewski hoduje gołębie od dziecka,
mimo że na początku mieszkał w bloku. Trzymał ptaki u dziadków pod
Łowiczem. Kiedy wyprowadził się na wieś, rozwinął kolekcję. – Ptaki
muszą czuć się swobodnie, te gołębie przebywają w klatkach drugi dzień
i widać po nich, że są zmęczone – mówił nam na wystawie.

tykował także decyzje Polskiego
Związku Piłki Nożnej podejmowane w okresie, kiedy kierował
nim jego kolega z boiska, Grzegorz Lato. – Prokuratura działa
opieszale, dopiero po roku od

IV– Jerzemu Cierlickiemu, V –
Andrzejowi Wójcikowi.
Sędziowie oceniali także kariera i wiedeńskiego. Najpiękniejsze ptaki rasy karier należą
do Marcina Stępnickiego, który
zwyciężył zarówno w konkursie
na najpiękniejszego kariera, jak
i na kolekcję tych gołębi. Waldemar Wojtczak triumfował zaś
w konkursie rasy wiedeński.
W tej kategorii nie przyznano nagrody dla kolekcji, ponieważ prezentowano zbyt mało ptaków.
Pamiątkowe puchary, które
ufundowali wójt gminy Nieborów Andrzej Werle oraz starosta łowicki Krzysztof Figat, wręczono podczas finałowej imprezy
podsumowującej wystawę, która
odbyła 17 lutego.
REKLAMA

Łowicz | Spotkanie z bohaterem z Wembley nie tylko o sporcie

Zdaniem członka klubu parlamentarnego PiS Jana Tomaszewskiego Polska przepłaciła
za budowę autostrad i Stadionu
Narodowego, który okazał się
wielkim niewypałem. – Jak alarmowałem w czasie budowy, że
koszt jest zawyżony kilkakrotnie, to byłem wyśmiewany. Potem po meczu z Anglią śmiała
się z nas cała Europa – mówił
polityk.
W czasie spotkania, które odbyło się 15 lutego w szkole pijarskiej, dyskutowano także na
temat polskiej reprezentacji narodowej. Tomaszewski wskazał
błędne decyzje podjęte przy selekcji zawodników do naszej kadry. Twierdził, że w ostatnich
latach trenerzy stawiali na zaawansowanych wiekowo zawodników lub naturalizowanych obcokrajowców, a nie dostrzegali
potencjału młodych piłkarzy.
– W meczu z Anglią Fornalik
(obecny selekcjoner reprezentacji Polski – przyp. red.) postawił
na młokosów: Milika, Wszołka, Krychowiaka i okazało się,

Piotr Wolski

PIOtr
wolski

Najlepszego gołębia rasy
PLD perłowy wyhodował Henryk Dudek, natomiast najlepsza
kolekcja jest własnością Henryka Aniszewskiego. Dalsze pozycje zajęły kolekcje Józefa Laski
(II miejsce), Henryka Wieczorkowskiego (III miejsce), Zdzisława Rogozińskiego (IV miejsce) i Ryszarda Drązikowskiego
(V miejsce). Srebrniak Zdzisława Barlaka okazał się bezkonkurencyjny w rywalizacji ptaków
tej rasy. Barlak wystawił także
najlepszą kolekcję srebrniaków.
Kolekcja Stanisława Gacia zajęła II miejsce, III pozycję przyznano Dariuszowi Andresowi,

są hodowcami gołębi, ale ich
ptactwo nie bierze udziału
w konkursie. Dany sędzia ocenia rasę, w której hodowli się
specjalizuje. W tym roku do
Kompiny przyjechali sędziowie z Łodzi, Piotrkowa Trybunalskiego i Włocławka.
Wśród rasy PLD sroka łowicka najpiękniejszą sztukę
posiada Henryk Aniszewski.
Zwyciężył on także w rywalizacji na najlepszą kolekcję. II
miejsce zajęła kolekcja Mieczysława Fejdysia, III – Stanisława
Gacia, IV – Dariusza Antosika,
V – Przemysława Pietruszewskiego.

Piotr Wolski

Blisko 500 gołębi można było zobaczyć
w miniony weekend podczas corocznej wystawy
zorganizowanej w Gimnazjum w Kompinie.
Wystawa została połączona z jubileuszem 30-lecia
powstania Łowickiego Związku Hodowców
Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza.

ujawnienia afery w sprawie zakupu gruntu pod siedzibę PZPN
ogłosili, że działka jest warta
3,5 mln dolarów, a nie 8 mln –
mówił członek klubu parlamentarnego PiS.
Członek zarządu łowickiego
Pelikana Jan Skomiał informował
Tomaszewskiego o trudnościach,
z jakimi musi poradzić sobie lokalny klub. Mówił o problemach
z otrzymaniem licencji na grę
w wyższej klasie rozgrywkowej
(I lidze) oraz kosztach zapewnienia dodatkowej ochrony, jakie
Pelikan musi ponosić, kiedy do
Łowicza przyjeżdżają drużyny
z większych miast – posiadające zorganizowane grupy kibiców
wyjeżdżające na mecze wyjazdowe. Poseł stwierdził zaś, że
w dzisiejszych czasach liczy się
infrastruktura sportowa, a nie tylko poziom „piłkarski” drużyny,
dlatego jeżeli niewielkich klubów
nie stać na grę w wyższej klasie
rozgrywkowej, to powinny z niej
po prostu rezygnować. – Spójrzcie na stadion Floty Świnoujście
– lidera I ligi. Jest w fatalnym stanie. Jeżeli ta drużyna awansuje
do ekstraklasy, to będzie musiała
grać w Szczecinie, a to nonsens
– mówił.
Spotkanie w szkole pijarskiej
zakończyło się miłym akcentem, czyli rozdawaniem autografów. Wiele osób przyszło, ponieważ interesują się futbolem. Fani
piłki nożnej przynieśli ze sobą
różne publikacje, na których
podpisał się słynny bramkarz. –
Mam album „Piłka jest okrągła.
1000 najlepszych piłkarzy świata”, chcę dostać autograf na
zdjęciu pana Tomaszewskiego
– powiedział nam jeden z nastolatków. Wspomniany działacz
sportowy Jan Skomiał otrzymał
autograf na piłce ozdobionej łowicką wycinanką. 
pw

Prezes ocenił zainteresowanie
tegoroczną wystawą jako duże.
– W tym tygodniu odbierałem
kilkanaście telefonów dziennie
z zapytaniem o rasy i trasę dojazdu – mówił. Do Kompiny
przyjechali na przykład hodowcy z Radomia, którzy chcieli
nabyć ładne okazy popularnej
w naszym regionie sroki łowickiej. – Rzadko sprzedaje się ptaki, najczęściej dochodzi do wymiany ras między hodowcami
– wyjaśnia nam prezes. Jeden
ze starszych hodowców stwierdził w rozmowie z NŁ, z nutką żalu w głosie, że do hodowli gołębi nie garnie się młodzież.
W związku przeważają osoby
powyżej 40 roku życia interesujące się gołębiami od lat. 
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Kultura
3-dniowy festiwal podczas którego spotkać się będzie można ze
współczesnymi pisarzami zamierza zorganizować w tym roku Łowicki Ośrodek Kultury. 11 lutego
ŁOK otrzymał na jego organizację dofinansowanie w wysokości
17 tys. zł z Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
– Bardzo się cieszę, ponieważ
jest to pierwszy wniosek, który napisałem – mówi koordynator projektu pod nazwą „Między słowami. Przegląd twórczości
współczesnych pisarzy polskich”
Mateusz Rudak. Sukces jest tym
większy, że obok ŁOK do dofinansowania zakwalifikowały się takie firmy i instytucje, jak np. TVN,
Agora, Fundacja Wisławy Szymborskiej czy też Perspektywy Press.
W czasie festiwalu, który planowany jest na wrzesień, odbędzie się 6 spotkań autorskich.
Chętni będą mogli spotkać się
z Andrzejem Sosnowskim, Marcinem Świetlickim, Wojciechem
Brzoską, Darkiem Foksem, Maciejem Meleckim i Krzysztofem Siwczykiem. Przeprowadzony zostanie też „Turniej jednego
wiersza”, w którym będzie można wykazać się swoim talentem poetyckim. W czasie festiwalu odbędą się także koncerty.
Na scenie wystąpią m. in. Siwczyk
i Brylewski, którzy zagrają i wyrecytują wiersze swoje i Rafała Wojaczka. Zespół Babu Król z kolei
wykona utwory Edwarda Stachury.
ŁOK składał też wnioski na 4 inne
przedsięwzięcia. Nie zakwalifikowały się one jednak na razie do dofinansowania. Dotyczyły edukacji
kulturalnej oraz modernizacji sceny w ŁOK. 
am
REKLAMA

Łowicz | Zespół Ksinzoki uhonorował swoich członków i przyjaciół

Tyncowe Wróble wręczono
po raz pierwszy
Wyrzeźbiony z drewna wróbelek, pomalowany w kolory tęczy, stojący na
wyrzeźbionym kapeluszu z łowickiego stroju ludowego, symbolizuje nagrodę
„Tyncowego Wróbla”, którą członkowie zespołu Ksinzoki postanowili
przyznawać za wybitne osiągnięcia i wkład pracy na rzecz zespołu,
łowickiego folkloru i regionu.
6 lutego „Wróble” wręczono po raz pierwszy. Otrzymali
je: Stanisław Wróbel, Stanisław
Madanowski oraz wspólnie
Zofia i Włodzimierz Gala ze
Skierniewic.
– Członkowie zespołu Ksinzoki to elita kultury folklorystycznej Ziemi Łowickiej
– mówi Włodzimierz Gala.
Ksinzoki uzasadnili swoją decyzję tym, że on i jego żona „filmujom wystympy (Ksinzoków
– przyp. red.) i sławiom przez
internet we świecie”. Z wyróżnienia jest bardzo zadowolony,
bo Ksinzoki są dla niego niedoścignionym wzorem ludowego zespołu – Kultywują tradycje i obrzędy Ziemi Łowickiej,
reaktywują stare piosnki ludowe, religijne, związane z weselami, pogrzebami i chrzcinami.
Śpiewają gwarą łowicką, zwaną
przez całe pokolenia Księżaków
mową ojczystą. A wszystko po
to, by je ocalić od zapomnienia.
Decyzja o przyznaniu honorowych nagród zapadła 9 grudnia 2012 roku. Podjęła ją kapituła oraz wszyscy członkowie

zespołu. Ich decyzją „Tyncowym Wróblim Nr 1” został
Stanisław Wróbel – kierownik Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca Boczki Chełmońskie i – jak to określono – ojciec
chrzestny Ksinzoków, ale też
członek tego zespołu.
„Tyncowym Wróblim Nr 2”
został jego imiennik, Stanisław Madanowski, kierownik
muzyczny Ksinzoków, człowiek obdarzony pięknym głosem. Koleżanki i koledzy z zespołu chcieli mu w tej sposób
podziękować za to, że nauczył
ich śpiewać dawnych pieśni
księżackich. – Można zaryzykować stwierdzenie, że jest to

Śpiewają gwarą
łowicką, zwaną
przez całe pokolenia
Księżaków mową
ojczystą.

Oskar Kolberg Ziemi Łowickiej, skarbnica wiedzy o folklorze łowickim, niewyczerpane źródło wiedzy o tradycji,
o piosenkach, przyśpiewkach
i pieśniach łowickich, zarówno ludowych, jak i kościelnych.
Piosenek i pieśni ludowych
w jego interpretacji można słuchać bez końca – twierdzi Włodzimierz Gala, który został
„Tyncowym Wróblim Nr 3”. On
za swojego „Wróbla” dziękując wspomniał, że choć mieszka
w Skierniewicach, to w jego żyłach płynie taka sama księżacka krew, bo jego rodzina pochodzi z Bobrownik, a jego żony
– z Łyszkowic. Zobowiązał się
też do tego, że będzie kochać
folklor, łowicką kulturę i naszą
Małą Ojczyznę, a Ksinzoków
będzie wraz z żoną filmować, fotografować i rozsławiać po świecie.
Wyróżnione osoby otrzymały
wspomniane rzeźby, które wykonała Agnieszka Głuszek-Nowicka, dyplomy oraz po opakowaniu „Ptasiego Mleczka”. Jak
mówili z uśmiechem członko-

Włodzimierz Gala

Łowicz | ŁOK
Współcześni pisarze
spotkają się z
łowiczanami

Anna Staniszewska – prezes Stowarzyszenia Twórców Ludowych
w Łowiczu prezentuje „Tyncowe Wróble”.

wie zespołu Ksinzoki, to miała być karma dla „Wróbla” na
pierwszy miesiąc.
Po wręczeniu nagród wszyscy zasiedli do stołów, na któ-

rych nie brakowało regionalnych
przysmaków. Miłośnicy śpiewu
dawali też popisy swoich możliwości wokalnych, „prześpiewując się” nawzajem. 
mwk
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Rzut Okiem | Zajęcie plastyczne

O książkach wiedzą wiele
26 lutego o godz. 17 w Gminnym Ośrodku Kultury w Bolimowie odbędzie się spotkanie
Dyskusyjnego Klubu Książki.
Członkowie klubu będą rozmawiać o książce Antoniny Kozłowskiej „Czerwony rower”, która to
przedstawia historię dorastania
i dziewczęcej przyjaźni – przyjaźni „na śmierć i życie”, choć
przy tym niełatwej, pełnej konfliktów i rywalizacji.

Do tej pory GOK zorganizował dwa spotkania. Podczas każdego z nich członkowie spotkali
się z pisarkami: Moniką Sawicką
i Katarzyną Enerlich. Najbliższą
dyskusję poprowadzi moderator
klubu Ewa Letka. Przypomnijmy, że klub skupia osoby od lat
związane z biblioteką, które lubią czytać, na razie jest ich 10. Na
spotkanie zaproszone są wszyscy
zainteresowani. 
am

Zielkowice | Dziecięcy Zespół Jarzębina

Zapisy i nowy choreograf
Osoby, które chciałyby tańczyć i śpiewać w Dziecięcym Zespół Jarzębina z Zielkowic, mogą
przyjść na próbę i zapisać się do
zespołu. Pierwsze po feriach zajęcia odbędą się 26 lutego. Próby
odbywają się raz w tygodniu, we
wtorki o godz. 17 w szkole.
Od początku lutego z zespołem pracuje nowy choreograf
REKLAMA

– Jacek Lewandowski. Współpracował do tej pory m.in. z Koderkami, Bańdurką, Rajkł i Polanilem. W swoim dorobku ma
Brązowy Krzyż Zasługi, Medal
im. Frycza Modrzewskiego oraz
odznakę Zasłużony Działacz
Kultury.
W trakcie prób zespołu przygrywa Szymon Mońka. 
jr
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Hafciarki kochają
swoją pracę
Na drugiej imprezie
z cyklu „Spotkania
z Tradycją II –
Rękodzieło Ludowe
Ziemi Łowickiej”
prezentowano hafciarstwo
oraz wyrób łowickich
strojów ludowych dla
lalek.

Spotkanie, które odbyło się
16 lutego w sali konferencyjnej Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej,
było poświęcone czterem łowickim hafciarkom: Janinie Kuczek, Teresie Jabłońskiej, Zofii
Mycce oraz Kazimierze Milczarek. Zanim pracownik centrum
Katarzyna Słoma opowiedziała
o twórczyniach ludowych, dyrektor Jacek Chołuj złożył im podziękowanie za reprezentowanie
i promowanie ziemi łowickiej
w Polsce i na świecie.
Wszystkie twórczynie ludowe
łączy to, że chętnie prezentują
swoje wyroby, są aktywne w lokalnym środowisku i lubią pokazywać, w jaki sposób haftować.
Kazimiera Milczarek należy do Stowarzyszenia Twórców
Ludowych i jest przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich
w Łowiczu. Zajmuje się ręcznym
wyszywaniem firanek, obrusów
i serwetek przy pomocy drewnianej ramki. Jej sposób haftowania
wzbudził duże zainteresowanie.
Tradycyjnego haftu w ramce próbował się nauczyć także dyrektor
Chołuj. Stwierdził, że jest to bardzo skomplikowane i wymaga
dużej koncentracji.

Piotr Wolski

Bolimów | Dyskusyjny Klub Książki
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Łowicz | Ciekawe spotkanie z tradycją

tomasz bartos

12 dzieci wzięło udział 15 lutego w zajęciach plastycznych w filii
nieborowskiego GOK w Bobrownikach. Część osób przyjechała z filii
GOK w Bełchowie, wspólnie z instruktorką Martą Domińczak, w ramach
współpracy obu placówek. Na miejscu dzieci pod okiem kierowniczki
ośrodka w Bobrownikach Doroty Skolimowskiej wykonywały kolorowe
ptaszki z papieru i bibuły. W przerwie był słodki poczęstunek i herbata. tb
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Hafciarka Janina Kuczek z Gągolina Południowego preferuje biały haft richelieu z motywami z obszywanych
dziurek, który wydaje się jej najbardziej elegancki i naturalny.

Hafciarka Janina Kuczek
mieszka w Gągolinie Południowym. Preferuje biały haft richelieu z motywami z obszywanych
dziurek, który wydaje się jej najbardziej elegancki i naturalny.
Co ciekawe, Janina Kuczek pochodzi z miejscowości Lutcza
w województwie podkarpackim.
Na Mazowsze przyjechała, ponieważ podjęła pracę w fabryce traktorów w Ursusie. Tam też
poznała męża, który w Gągolinie
Południowym założył kuźnię.
Z kolei Teresa Jabłońska z Różyc najbardziej lubi wyszywać

na swojej starej maszynie Singer. Katarzyna Słoma opowiadała, że jej prace można poznać
po wyważonym doborze barw
i przejrzystej, ale zwartej kompozycji. Niestety, ta hafciarka
nie wzięła udziału w spotkaniu.
Ostatnia z prezentowanych
twórczyń, Zofia Mycka, mieszka w Strzelcewie. Jest hafciarką – wykonuje haft płaski i koralikowy, zajmuje się także
wyrobem swetrów, koronek oraz
lalek łowickich. Ponad twórczość ludową przedkłada przygotowywanie potraw, zarówno

codziennych jak i świątecznych.
– Kocham gotować, sprawia mi
to taką przyjemność, że mogę to
robić cały dzień i nie myślę o niczym innym – powiedziała nam
gospodyni.
W czasie prezentacji hafciarek przeprowadzono wiele konkursów dla publiczności. Katarzyna Słoma pytała na przykład
o to, ile Zofia Mycka potrafi zrobić pierogów w ciągu doby. Co
ciekawe, w ciągu jednego dnia
gospodyni ze Strzelcewa potrafi przygotować 400 pierogów
i upiec nawet 17 ciast. 
pw
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Łowicz | Galeria Browarna

Wernisaż wystawy prac
Zuzanny Tomaś
W najbliższy piątek,
22 lutego, o godz.
17 w Galerii Browarna
w Łowiczu otwarta zostanie
wystawa malarstwa Zuzanny
Tomaś – absolwentki
Wydziału Malarstwa
Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie w pracowni
Rajmunda Ziemskiego.
Artystka będzie obecna na
wernisażu. – Jej malarstwo jest
żywiołowe – mówi pomysłodawca wystawy i właściciel Galerii Browarna Andrzej Bier-

nacki. Obrazy jej autorstwa
rzadko są wystawiane, ponieważ sama autorka o to nie zabiega. Mimo to jej malarstwo
jest znane i cenione. Głównym
tematem jest człowiek. Jego
ciało przedstawione jest w plątaninie kresek, w sąsiedztwie
barw, na tle których zawsze jednak się wybija.
Wystawę będzie można oglądać do 24 marca. Andrzej Biernacki wydał także katalog wystawy. Wstęp jest bezpłatny.
Przed zwiedzaniem w inne dni
należy wcześniej się skontaktować z właścicielem galerii pod
numerem tel. 46 838 56 53.  jr

Łowicz | Malarstwo

Jedna artystka, trzy wystawy
– Malarstwo jest moją pasją,
moim sposobem na życie i pozwala mi przezwyciężyć problemy związane z niepełnosprawnością. Dzięki niemu mogę
normalnie żyć wśród ludzi – napisała w liście do naszej redakcji
malarka Anna Szcześniak, zapraszając do obejrzenia wystaw
jej prac, które właśnie trwają.
A wystaw tych jest wyjątkowo
dużo, bo aż trzy jednocześnie,
u nas i jedna w stolicy. Od
8 stycznia do końca lutego łowicka malarka prezentuje swoREKLAMA

je płótna w Galerii „Na Piętrze”
Urzędu Dzielnicy Śródmieście przy ul. Nowogodzkiej
w Warszawie. Przez cały luty jej
pejzaże i kwiaty oglądać można
w Centrum Kultury, Turystyki
i Promocji Ziemi Łowickiej na
Starym Rynku, 12 lutego kolejna
wystawa została udostępniona
w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łowiczu, w gmachu
muzeum. Będzie ona czynna do
31 marca, 12 lutego zakończyła
się wystawa jej obrazów w kościele pijarskim. 
mwk

Łowicz | Och! Film Festiwal zbliża się do końca

Mocne kino ma przyciągnąć
Ponad 15 pokazów filmowych i 3 koncerty odbyły
się już w ramach 14. edycji Och! Film Festiwalu.
Zgromadziło się na nich ponad 2600 widzów. Do
zakończenia pozostało tylko 6 seansów i 2 koncerty.
Dyrektor Łowickiego Ośrodka Kultury Maciej Malangiewicz
zapowiada, że na zakończenie zaplanowano najmocniejsze filmy.
Dwa z nich otrzymały nominacje
oskarowe. 21 i 22 lutego zostanie
wyświetlony film Bena Afflecka
z 2012 r. „Operacja Argo”. Zdaniem krytyków produkcja ta jest
na najlepszej drodze do zdobycia
Oscara. Film został nominowany
w 7 kategoriach. Już teraz zdobył szereg nagród, m.in. Złotego
Globa. Dramat został też uznany
za najlepszy film przez Brytyjską
Akademię Sztuk filmowych i Telewizyjnych (BAFTA).
W filmie „Operacja Argo”
wzięli udział Ben Affleck i Bryan Cranston. Produkcja została
oparta na prawdziwych wydarzeniach. Opowiada ona histo-

rię tajnej operacji CIA ratowania
sześciu amerykańskich zakładników porwanych w Teheranie
w 1979 roku. Tłem dla wydarzeń
jest irański kryzys. Ben Affleck
występuje w podwójnej roli – reżysera i agenta.
W ostatni weekend festiwalu, a więc 23 i 24 lutego, na scenie ŁOK wystąpią Mela Koteluk
i Gaba Kulka. Bilety na ich koncerty zostały już sprzedane.
Mela Koteluk śpiewała m.in.
w zespole Scorpions. 8 maja
2012 wydała swoją pierwszą płytę pt. „Spadochron” i to właśnie
z niej zaśpiewa piosenki podczas
koncertu 23 lutego. Dzień później wystąpi Gaba Kulka. Styl,
który prezentuje, to połączenie
jazzu, rocka, poezji śpiewanej
oraz brzmień musicalowych i te-

ną z jego córek o gwałt, dziewczynka doznaje szoku. W główną
rolę wciela się Tim Roth.
Na zakończenie festiwalu
(27 i 28 lutego) zaplanowano film
Quentina Tarantino „Django”.
Produkcja ta również otrzymała
nominacje do Oscara, łącznie 5.
Ponadto została nagrodzona na
innych festiwalach i przeglądach.
Bohaterami rozgrywającego się
na południu USA dramatu są
niewolnik Django (Jamie Foxx)
i niemiecki łowca głów King
Schultz (Christoph Waltz). Łowca i jego czarnoskóry niewolnik
Django wyruszają w podróż, aby
odbić żonę tego drugiego z rąk
bezlitosnego Calvina Candiego.
Dodajmy, że podobnie jak
w ubiegłych latach widzowie
wybierają najlepszy film i koncert festiwalu. Głosowanie już się
rozpoczęło i potrwa do końca festiwalu. Głosy można oddawać
na stronie internetowej ŁOK oraz
w jego siedzibie przy ul. Podrzecznej. 
am

atralnych. Łowicz znalazł się na
trasie jej podróży, podczas której również prezentuje nową płytę
„Hat, Rabbit”.
W kolejne dni oglądać będzie można już tylko filmy.
25 i 26 lutego wyświetlony zostanie brytyjski dramat Rufusa
Norrisa „Broken”. Film powstał
w 2012 roku i jest debiutem reżyserskim Norrisa. Krytycy piszą
o nim „dzieło świetnie zbudowane, dojrzałe, przeszywające w każdej minucie. Cały czas
żyje, tętni, niepokoi, przyciąga, nie rozmywa się niepotrzebnie scenami zapychaczami”.
Film opowiada o jedenastoletniej
dziewczynce, która choruje na
cukrzycę. Nie traci jednak optymizmu i z ciekawością godną
prawdziwego odkrywcy poznaje otaczający ją świat. Pewnego
dnia jej sąsiad brutalnie napada
na Ricka, nadwrażliwego i emocjonalnie niestabilnego chłopaka
z sąsiedztwa. Dodatkowo chłopak zostaje oskarżony przez jed-

Kiernozia | Wystawa młodej artystki w GOK

Malowanie jest jej pasją, którą chce rozwijać
13-letnia Magdalena Witeczek wystawia po raz
pierwszy swoje prace plastyczne. Jej rysunki i obrazki
można oglądać przez okres ferii w Gminnym Ośrodku
Kultury w Kiernozi.
– Bardzo się cieszę i mam nadzieję, że to nie ostatnia moja
wystawa – mówi dziewczynka.
Magda jest uczennicą klasy
VI SP w Kiernozi. Od dziecka lubiła malować, a pasję tę
zaszczepiła w niej jej babcia.
– Moja babci lubiła rysować
i to od niej przejęłam chyba ten
dar – mówi z uśmiechem Magda.
Często razem rysowały, a wnuczka podpatrywała, jak babcia stawia kreski i w jaki sposób tworzy
REKLAMA

rysunki. Choć dziewczyna ma
dopiero 13 lat, to wygrała już kilka konkursów gminnych, zajmowała też wysokie miejsca w konkursach powiatowych.
Poza pracami szkolnymi i konkursowymi Magda maluje też
w domu dla siebie. Stara się malować codziennie, choć nie zawsze znajduje na to czas. Wykonanie pracy zajmuje jej około
godziny. Przez długi czas swoje obrazki przechowywała tylko

aneta marat
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Magdalena Witeczek,
w tle jej prace.

w domu w teczce. W tym roku
zapisała się do koła plastycznego działającego przy GOK, gdzie
szlifuje swoją technikę, a dyrektor GOK Bożena Olczak zaproponowała, by pokazała swoje

prace szerszemu gronu i zorganizowała jej wystawę w ośrodku.
Podziwiać można na niej
22 prace, które powstały w ciągu
dwóch lat. – Magda przyniosła
kilkadziesiąt swoich prac, a wybrałyśmy tylko najlepsze – mówi
Bożena Olczak. Są to szkice wykonane ołówkiem oraz obrazki
malowane farbami i kredkami.
Przedstawiają przede wszystkim
zwierzęta – bo to je Magda lubi
najbardziej malować. Dlaczego? Bo jak mówi, ich malowanie
przychodzi jej najłatwiej. Często
rysuje je z pamięci, czasem wzoruje się na obrazkach.
Na wystawie są obrazy przedstawiające: konie, ptaki, królika, żyrafę, psa i lwa. Oprócz
tego obejrzeć można też portrety.
Większość prac powstała na papierze o formacie A4. 
am
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Z rzeką Bzurą
przez powiat łowicki
Od dziś, 21 lutego, w Domu
Kultury w Zdunach można
oglądać wystawę fotografii pt.
„Z rzeką Bzurą przez powiat łowicki” autorstwa Kazimierza
Kaczora z Łowicza. Pochodzący
z Jackowic emeryt fotografuje
najciekawsze miejsca ziemi łowickiej. Każde miejsce opatrzone jest krótkim tekstem autora
pisanym wierszem.
Kazimierz Kaczor mieszka
w Łowiczu. Od dziecka amatorsko rysuje, maluje i fotografuje.
Należał do klubów plastyków
w Grodzisku Mazowieckim,
Częstochowie i Łowiczu, gdzie

prezentował swoje prace na wystawach plastyków amatorów.
Ponadto brał udział w konkursach fotograficznych.
W fotografii artystę interesuje pejzaż, fauna i flora. W wolnych chwilach pisze wiersze
i jeździ na wycieczki rowerowe.
Jest członkiem Klubu Turystyki
Kolarskiej „Szprycha” w Łowiczu. Zdjęcia do wierszowanego
tekstu „Z rzeką Bzurą przez powiat łowicki” wykonał właśnie
podczas wycieczek rowerowych.
Pracę artysty amatora będą
wystawione w Zdunach przez
miesiąc. 
pw

Rzut Okiem | ćwiczą też w ferie

ZSP nr 2 w Łowiczu
REKLAMA
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Domaniewice

Znana
i nieznana
Ukraina

Już dziś, 21 lutego, o godz.
18.30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Domaniewicach
otwarta zostanie wystawa fotografii Radosława Taflińskiego
pt. „Znana i nieznana Ukraina”.
Zaprezentowane zostaną na niej
zdjęcia, które fotograf wykonał
podczas podróży na Ukrainę.
W ciągu 7 lat odbył on 21 podróży po tym kraju.
Na wystawie chce pokazać ponad 200 zdjęć. – Będzie można
obejrzeć nie tylko tę znaną Ukrainę, ale również miejsca, do których dociera niewielu turystów.
Będą ukazane różne atrakcje tego
państwa – zachęca podróżnik.
Na wystawie będzie też ponad 20 zdjęć przedstawiających
przedwojenny Lwów. Zdjęcia te
będzie można porównać z tymi,
które współcześnie zrobił Tafliński.
Ci, którzy po obejrzeniu wystawy będą czuli niedosyt informacji, będą mogli o godz. 19
obejrzeć jeszcze pokaz slajdów
o Ukrainie i posłuchać opowieści podróżnika o przygodach,
które przeżył podczas swoich
wypraw za naszą wschodnią granicą. Wystawa będzie czynna do
15 marca. 
am

Anna Maniakowska-Sajdak z Muzeum w Nieborowie pokazuje dzieciom, jak wygląda portret przedstawiający
popiersie.

Nieborów | Ferie w pałacu

Dzieci rysowały portrety

Koncert
walentynkowy

Najczęściej bez
zachowania proporcji,
ale za to zdecydowanie
i z rozmachem, dzieci
szkicowały postacie
podczas warsztatów
zorganizowanych
w Muzeum w Nieborowie.
Zainspirowane tym, co
zobaczyły na muzealnych
portretach, najczęściej
rysowały księżniczki.

Piosenki Michała Bajora, Marka Grechuty, Edyty Geppert
i Kabaretu Starszych Panów
można było usłyszeć w czasie walentynkowego koncertu poezji śpiewanej „O miłości”
w Zdunach. Publiczność tworzyły głównie osoby dorosłe. 14 lutego w sali widowiskowej Domu
Kultury pojawiło się ponad
50 osób, śpiewali artyści z Agencji Artystycznej RoMa. 
pw

Zajęcia dla dzieci na temat
portretu poprowadziła 16 lutego konserwator Muzeum w Nieborowie i Arkadii Anna Maniakowska-Sajdak. Uczestniczyło
w nich 13 dzieci z gminy Nieborów, z Łowicza i Skierniewic.
Najpierw prowadząca opowiedziała dzieciom o portrecie,
pokazując obrazy wiszące w
muzeum. Dzieci zobaczyły także pomieszczenia, które na co

DK Zduny

Zespół Pieśni i Tańca „Blichowiacy”, korzystając z zimowych ferii,
11-12 lutego spotkał się na warsztatach taneczno-wokalnych, które
miały na celu dokończenie nauki programu drugiej części „Suity
łowickiej”. Po wielu godzinach ciężkiej pracy i treningu udało się
stworzyć i przećwiczyć układ choreograficzny. Wspomniane warsztaty
przypieczętowało nagranie występu Blichowiaków w regionalnych
strojach, które zostanie wykorzystane do promocji szkoły. tb
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Piotr Wolski

DK Zduny | Wystawa fotografii już od dziś
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dzień są niedostępne dla zwiedzających: konserwator zaprowadziła ich do niedostępnej
części muzeum, w której pracy
naukowej poświęcają się profesorowie wyższych uczelni i artyści. Tam znajduje się ekspozycja
portretów rodziny Radziwiłłów,
do której kiedyś należał pałac.
Artyści w różny sposób ujmują portretowane postaci: ukazują tylko głowę, popiersie, półpostać lub całą postać. Model
może być ukazany frontalnie,
z profilu albo w trzech czwartych. Zdarzają się także, choć
jest to raczej rzadkie, przedstawienia „podwójne” lub „potrójne”, które ukazują tę samą postać na jednym obrazie z kilku
stron. Są także portrety prywatne i reprezentacyjne ukazujące
z godnością i powagą postać zazwyczaj zajmującą wysokie stanowisko.
Anna Maniakowska-Sajdak
mówiła dzieciom, że artyści,

którzy malowali realistycznie,
nie byli popularni. Powodzeniem i sławą cieszyli się natomiast ci, którzy malowali portrety fikcyjne, które nie opierają się
na rzeczywistym wyglądzie postaci, a rekonstruują go często
w sposób korzystny dla modela.
W drugiej części warsztatów
dzieci same tworzyły własne
portrety na specjalnie przygotowanych sztalugach. Niektórzy
woleli zostać modelami, dlatego ubierali się w przygotowane
przez muzeum stroje stylizowane na historyczne. Muzeum posiada kilka tego typu strojów dla
dorosłych, dlatego też niektórzy
rodzice również zgodzili się pozować.
Dzieci rysowały ołówkami.
Prowadząca zajęcia apelowała do nich, żeby tworzyli swoje prace, zachowując proporcje
i skupiali się na modelu. Uczestnicy zajęć najczęściej rysowali
księżniczki. pw
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SEAT

Ibiza, 1.4 benzyna, 1995 rok,
3-drzwiowy, tel. kom. 508‑687‑917.

VW
 Passat, 1.9, TDI, 1998 rok, kombi,
tel. kom. 601‑977‑893.

SEAT

Leon, 1.9, Top Sport 150 KM,
2003 rok, tel. kom. 797‑574‑619.

VW
 Polo, 2004/2005 rok, tel. kom.
505‑056‑590.

SKODA

Fabia gaz, 2001 rok, tel. kom.
606‑104‑597.

VW
 Polo benzyna+gaz (sekwencja),
1998 rok, zadbany, garażowany,
5-drzwiowy, tel. kom. 501‑199‑696, po 17.

SKODA

Fabia, gaz, 2002/2003 rok, tel.
kom. 505‑056‑590.
SKODA

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

Fabia, 1.2, 12V, 2003 rok,
serwisowany, 5-drzwiowy, klimatyzacja,
bezwypadkowy, kupiony w polskim
salonie, tel. kom. 665‑977‑562.
SKODA

Fabia, 1.4 16V, 2000 rok,
salon, 5-drzwiowa, 7.800 zł, tel. kom.
601‑204‑034.
SKODA

Fabia, 1.4 gaz, 2001 rok,
salon Polska, bezwypadkowy, tel. kom.
694‑216‑417.

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.
Absolutnie

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

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

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

AUDI

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

FORD

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

OPEL

Corsa, 1994 rok, tel. kom.
600‑240‑752.

SKODA

Favorit, 1991 rok, stan dobry,
tel. kom. 665‑331‑193.

AUDI

A3, 1.9, TDI, 1998 rok, 7.800 zł,
tel. kom. 504‑129‑814.

HONDA

Civic, 1.4, benzyna,
sprowadzona z Niemiec, tel. kom.
888‑764‑464.

OPEL

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

SKODA

Felicia, 1996 rok, tel. kom.
783‑822‑933.

JEEP

Grand Cherokee, 4.0 gaz, 1998
rok, full opcja, cena do uzgodnienia,
6.500 zł, tel. kom. 607‑385‑811.

OPEL

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

KIA
 Carens, 2.0, CRDI, 2007 rok, tel.
kom. 508‑286‑519.

OPEL

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

AUDI

A3, diesel, 2005 rok, Citroen
C3, 2005 rok, diesel, VW Polo, 1990 rok,
diesel, tel. kom. 502‑240‑358.
Audi

A4, 2.0 TDI disel automat,
kombi, 2005r., tel. kom. 501‑742‑650.
AUDI

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

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

C3, 1.4 HDI, 2004
rok, bogate wyposażenie, tel. kom.
605‑535‑396.
DAEWOO

Espero, benzyna, 1997 rok,
do poprawek lakierniczych lewy błotnik,
1.400 zł, tel. kom. 882‑826‑496.
DAEWOO

Lanos, 1.5, gaz,
tel. kom. 793‑385‑895.
DAEWOO

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

Auta

kupię, tel. kom. 533‑193‑743.

DAEWOO

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

Auto-handel,

Głowno, tel. kom.
604‑392‑876.

DAEWOO

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

Kupię

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

FIAT

126p, 1988 rok, tel. kom.
692‑899‑530.

Kupię

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

FIAT

126p, 2 sztuki, tel. (46) 839‑13‑53.
FIAT

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

LUBLIN

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

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

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

208, D, Bus, tel. kom.
693‑299‑439.
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.
MERCEDES

CLK, gaz, 1998 rok, tel.
kom. 536‑958‑645.
MERCEDES

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

NISSAN

Vanette Cargo, diesel, 1995
rok, tel. kom. 667‑208‑153.

Lucar

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

FIAT

Punto ELX, 1.2, tel. kom.
607‑376‑264.

OPEL

Astra, 1.6, benzyna+gaz, 1999
rok, tel. kom. 695‑855‑170.

Skup

aut, tel. kom. 661‑463‑619.

FIAT

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

OPEL

Astra, 1.4, sedan, 1999/2000
rok, tel. kom. 605‑535‑396.

FIAT

Seicento, 2000 rok, bordowy,
tel. kom. 720‑162‑713.

OPEL

Astra II, benzyna/gaz, 2004 rok,
tel. kom. 693‑155‑811.

FIAT

Seicento, 1.1, 1999 rok, biały,
tel. kom. 602‑170‑154.

OPEL

Astra II, 1.6, 2001 rok,
granatowy metalik, bogate wyposażenie,
tel. (46) 831-02-44, tel. kom. 513‑671‑435.

Skup

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

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

samochodów osobowych
i dostawczych, tel. kom. 505‑959‑200.

FIAT

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

Skup

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

FIAT

Uno, 0.9, XI 1999 rok, I właściciel,
Zielkowice 120.

OPEL

Astra II, 1.7, diesel Isuzu, 2002
rok, bogate wyposażenie, tel. kom.
509‑162‑369.

FIAT

Uno, benzyna+gaz, 1996 rok,
tanio, tel. kom. 509‑634‑002.

OPEL

Astra II, 1.6, 2003 rok, 5-drzwi,
bezwypadkowy, tel. kom. 694‑216‑417.

FORD

Fiesta, gaz, 2010 rok,
uszkodzony, tel. kom. 502‑226‑340.

OPEL

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

FORD

Focus, 1.8, TD, 2002 rok,
tel. kom. 530‑407‑028.

OPEL

Astra, 1.6 benzyna - gaz, 1996
rok, 16v hatchback, zielony metalic, II
właściciel, przebieg 199260km, tel. kom.
602-800‑950, Łowicz.

Skup

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

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

sprzedaż
ALFA

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

80, 1990 rok, tel. kom.
504‑014‑156.

FORD

Focus, diesel, 2001 rok, tel. kom.
505‑056‑590.
FORD

Mondeo, 2.0 diesel, sedan,
2001 rok, tel. kom. 604‑636‑506.
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.

OPEL

Astra, sedan, 1999 rok,
salon, I właściciel, 4.500 zł, tel. kom.
601‑204‑034.
OPEL

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

VW,

benzyna/gaz, 1989 rok, 1.400 zł,
tel. kom. 517‑682‑244.

inne
Pomoc

drogowa, tel. kom.
608‑532‑321.
Opony

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

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

SKODA

Octavia Elegance, 1.9 TDI,
2000 rok, tel. kom. 883‑635‑144.

Przyczepka

samochodowa, tel. kom.
500‑652‑253.

OPEL

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

SKODA

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

OPEL

Vectra B, 6.600 zł, tel. kom.
502‑768‑296.

SUZUKI

Baleno, 2.0 D, kombi, 2000
rok, tel. kom. 668‑180‑957.

Sprzedam

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

OPEL

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

TOYOTA

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

OPEL

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

TOYOTA

Yaris, 2007 rok, I właściciel,
tel. kom. 505‑056‑590.

Sprzedam

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

VOLVO

S60, gaz, 2001 rok, złoty,
stan techniczny i wizualny bdb, tel. kom.
509‑162‑369.

Sprzedam

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

OPEL
Vectra C, 2.0 DTI, 2004 rok,

zarejestrowany, bogate wyposażenie, tel.
kom. 604‑392‑876.
OPEL

Vectra, 2.0 D, 1998 rok, 4.300 zł,
tel. kom. 793‑028‑901.

PEUGEOT

206, 2006 rok, tel. kom.
517-031-742, 500‑791‑512.

FIAT

Marea, 1.6 benzyna/gaz, sedan,
1997 rok, 2.000 zł, tel. kom. 502‑996‑654.

VW
 Vento, 1.8 benzyna, 1995 rok,
przebieg tylko 82.000 km, pełne
wyposażenie, stan idealny, alufelgi+ koła
zimowe, tel. kom. 510‑420‑824.

OPEL

Vectra, 1.8, gaz, XII.1999 rok, tel.
kom. 501‑677‑275.

NISSAN

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

Kupię

samochody do 1.500 zł, tel. kom.
882‑826‑496.

VW
 Tur, 1,9 TDI, 2004 rok,
bezwypadkowy, tel. kom. 0692‑817‑133.

Sprzedam

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

Passat,

sedan, 2009 rok, tel. kom.
533‑193‑743.

NISSAN

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

SKODA

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

VW
 Touran, 1.9 TDI, 2005 rok,
serwisowany, bezwypadkowy, I właściciel
w Polsce, przebieg 165 tys. km, srebrny
metalik, tel. kom. 600‑944‑728.

SKODA

Octavia, TDI, kombi, 2010 rok,
tel. kom. 784‑962‑802.

MERCEDES

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

FIAT

Linea, 2007 rok, tel. kom.
607‑809‑288.

Kupię

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

SKODA

Felicia, 1.9, diesel, kombi,
1999/2000 rok, wspomaganie, tel. kom.
605‑535‑396.

VW
 T4, tel. kom. 501‑632‑719.

PEUGEOT

207, 1.4, 2007 rok, stan
idealny, 5-d, tel. kom. 606‑819‑096.
PEUGEOT

307 SW, 2.0 TDI, 2003 rok,
7-osobowy, tel. kom. 604‑533‑964.
PEUGEOT

307, 2004 rok, szary, cena
do negocjacji, tel. kom. 692‑391‑039.
PEUGEOT

407 SW, 2.0 HDI, 2005 rok,
tel. kom. 792‑655‑018.
POLONEZ

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

Clio II, 1.2 benzyna,
1998 rok, stan bdb, 2900 zł, tel. kom.
882‑281‑560.
RENAULT

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

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

Megane, benzyna/gaz,
1996 rok, tel. kom. 513‑170‑753.
RENAULT

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

XC90, 2004 rok, uszkodzony,
VOLVO

tel. kom. 505‑184‑344.
VW
 Golf, 1.9, TDI, 2006 rok, 3-drzwiowy,
tel. kom. 784‑962‑802.

Sprzedam

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

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

Sprzedam

VW Bora: części, tel. kom.
665‑678‑432.
Butle

na gaz, poj. 45 cylindryczna,
tel. (46) 838‑73‑90.

VW
 Golf 4, 1.9 SDI, 1998 rok, 5d, cena
9 tys., tel. kom. 660‑789‑719.

Mechanika

samochodowa aut
osobowych, tanio i solidnie, tel. kom. 530774-354, 690‑501‑912.

VW
 Golf III, 1.9, 1993 rok, (w całości lub
na części), tel. kom. 691‑955‑329.

samochodowa, 300 zł, tel.
Przyczepka

kom. 600‑240‑752.

VW
 Golf III, 1.8, gaz, 1994 rok, 1.500 zł,
tel. kom. 605‑695‑882.

tylne drzwi do Sprintera, tel.
Sprzedam

kom. 608‑613‑658.

VW
 Golf III, 1,9 disel, 1994r., 2.500 zł,
tel. kom. 690-999‑023, po 19.00.

Komplet

kół zimowych 175/65/14, tel.
kom. 698‑944‑249.

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

opony bezdętkowe
z felgami Continental 255-70R22,5, Pirelli
275-70R22,5, Dunlop 10R-22,5, tel. kom.
503‑065‑714.

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

Kupię

przyczepką samochodową,
zarejestrowaną do 1.000 zł, tel. kom.
607‑644‑677.

VW
 Golf IV, 1.6 16V, 2001 rok, tel. kom.
607‑109‑602.
VW
 Golf IV, TDI, 2002 rok, 150 KM,
3-drzwiowy, tel. kom. 784‑962‑802.
VW
 Golf V, 1.9, TDI, 2007 rok,
(w rozliczeniu mogę przyjąć tańszy),
konkurencyjna cena, tel. kom.
513‑671‑435.
VW
 IV, 1.9 130 KM, 2003 rok, bogate
wyposażenie, tel. kom. 505‑899‑244.
VW
 LT 28, 1995 rok, tel. kom.
501‑632‑719.
VW
 LT-35 Bus, 2.5, TDI, 2001 rok, biały,
110 KM, fvat, cena do uzgodnienia, tel.
kom. 667‑187‑902.

RENAULT

Trafic Maxi, 2008 rok,
tel. kom. 784‑962‑802.

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

SEAT

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

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

motorowe
kupno
Kolekcjoner

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

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

sprzedaż
Motocykle,

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

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

CDR S3, tel. kom. 886‑832‑857.
Sprzedam

Suzuki Bandit 600, 1996
rok, tel. kom. 665‑678‑432.

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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Skuter

sierpień 2011, na gwarancji, tel.
kom. 668‑804‑209.
Motor

Honda VTR 1000, 7.000 zł, tel.
kom. 505‑386‑806.

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.


Mieszkanie

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

Dom

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

Działka

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

Sprzedam

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

Duża

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

Sprzedam

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

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

Dom,

działka 4.900 mkw., Łowicz, tel.
kom. 880‑651‑700.

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

Dom

80 mkw., tel. kom. 503‑594‑363.

Mieszkanie

dwupoziomowe 180 mkw,
centrum Łowicza, tel. kom. 512‑328‑812.

Sprzedam

gospodarstwo rolne 11 ha,
Wyborów, tel. kom. 883‑349‑109.

Sprzedam

pilnie dom z działką,
tel. kom. 607‑347‑823.

Sprzedam

działkę, Łowicz, Łódzka,
tel. kom. 508‑685‑203.

Działka

rolno-budowlana 6.900 mkw.,
tel. kom. 781‑688‑714.

Pawilon

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

Mieszkanie

67,5 mkw., Łowicz,
ul. Tkaczew 4/6 m. 4., tel. kom.
608‑677‑348.
Sprzedam

2 pokoje, 110.000 zł,
tel. kom. 519‑130‑758.

Sprzedam

ciepłe mieszkanie na
os. Kostka, 2-pokojowe, 45 mkw., na
parterze, przestronna kuchnia, okna
plastikowe, do zamieszkania, atrakcyjny
czynsz, 135.000 zł, tel. kom. 794‑631‑210.

Dom

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

sprzedaż

Pawilon

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

Domek

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

Garaż

na Bratkowicach,
tel. kom. 509-790‑323, po 16:00.

Działka

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

Tanio

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

wynajem

RSP

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

M-3

Dąbrowskiego, cegła, tel. kom.
609‑024‑390.

Wynajmę

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

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

nieruchomości

Działka

budowlana, 640 mkw., Łowicz,
Górki Dolne, tel. kom. 500‑478‑800.
M-4 w Głownie, tel. kom.
Sprzedam

534‑067‑681.
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.

kupno

Uzbrojona

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

Mieszkanie

do 35 mkw., tel. kom.
511‑773‑194.

Dom

w Głownie, tel. kom. 518‑615‑518.

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.
Kupię

działkę, bloki, dom, ziemię,
tel. kom. 607‑809‑288.
Kupię

lub wydzierżawię działkę rolną
w gminie Zduny o powierzchni 3-10 ha,
tel. kom. 506‑258‑564.

sprzedaż
Działki

budowlane, Nieborów, tel. kom.
694‑471‑236.
M-5

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

mieszkanie 60 mkw.,
Głowno, Sikorskiego,
tel. kom. 509-171-333, 502‑676‑453.
Dom

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

rolno-budowlana, las, tel. kom.
Działka

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.
Mieszkania

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

działkę w Mysłakowie, tel.
kom. 793‑640‑112.
działka 4.000 mkw.,
Atrakcyjna

Zielkowice, Kępy, tel. (46) 839‑14‑52.
pokoje z kuchnią, 40 mkw.,
Dwa

Głowno, Sikorskiego, tel. kom.
662‑112‑121.
Sprzedam

las, tel. kom. 608‑815‑516.

Mieszkanie

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

inwestycyjno-budowlana, 3.000
mkw.; Bednary, tel. kom. 782‑152‑923.
Mieszkanie

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

46 mkw., po remoncie,
I piętro, Głowno, Sikorskiego, tel. kom.
534‑067‑788.
Sprzedam

3,5 ha ziemi w Nieborowie,
tel. kom. 787‑152‑512.
3 ha ziemi Kozłów Mały, gm.
Sprzedam

Nowa Sucha, tel. kom. 787‑152‑512.
działkę rolno-budowlaną
Sprzedam

3,88 ha na Sypniu, tel. kom. 781‑373‑977.
Mieszkanie

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

budowlana 1.215 mkw.,
Głowno, tel. kom. 502‑539‑686.
Ziemia

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

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

mieszkanie M-3 50 mkw.,
Łowicz, tel. kom. 516‑083‑960.
Mieszkanie
72 mkw., 135.000 zł, tel.

kom. 660‑780‑742.
Sprzedam

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

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

Bednary-Kolonia;

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

Mieszkanie

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

Działka

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

Działka

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

M-3

pilnie, tel. kom. 692‑101‑989.

Sprzedam

działkę budowlaną,
Nieborów, tel. kom. 661‑816‑311.

Mieszkanie

3-pokojowe, 60 mkw.,
Kostka, 180.000 zł, tel. kom. 600-248-791,
668‑599‑646.
Sprzedam

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

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

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

Bratkowice,

IV piętro, 36 mkw.,
2-pokojowe + kuchnia,
tel. kom. 605-721-115, 695‑731‑115.
Gospodarstwo

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

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

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

Dwupoziomowe

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

Sprzedam

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

Działki

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

Sprzedam

las o powierzchni powyżej
1ha, tel. kom. 668‑171‑618.

Gospodarstwo

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

Sprzedam

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

REKLAMA

Mieszkanie

37 mkw., os. Bratkowice,
tel. kom. 606‑397‑574.
M-4

60 mkw., IV piętro, os.
Dąbrowskiego, tel. kom. 502‑211‑918.

Dom

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

Wynajmę

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

Mieszkanie

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

Sprzedam

dom do zamieszkania
170 mkw. na pięknej działce 6.100 mkw.,
bardzo dobra lokalizacja, pilne, tel. kom.
517‑065‑526.

Mieszkanie

58 mkw, os. Starzyńskiego
5, tel. kom. 512‑444‑075.

garaże

Wolny

garaż, tel. kom. 692‑101‑989.

Działka

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

Mieszkanie

32 mkw., Łyszkowice,
tel. kom. 600‑258‑314.
Gospodarstwo

rolne o powierzchni
3 ha z zabudową, tel. kom. 723‑597‑740.
Sprzedam

działkę budowlaną, Otolice,
tel. kom. 668‑049‑706.
Działka

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

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

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

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

działkę o powierzchni 1,5 ha,
w Strykowie, tel. kom. 609‑567‑917.

Budowlano-rolna,

0,7 ha, Zielkowice II,
tel. kom. 502‑778‑128.
Sprzedam

działkę uzbrojoną,
powierzchnia 5.000 mkw. z budynkami
gospodarczymi przy ul. Targowej
w Głownie, tel. kom. 503‑830‑181.
Dom,

nowy okolice Łowicza, tel. kom.
668‑156‑494.
Sprzedam

działkę 800 mkw.
z budynkiem 100 mkw. do remontu
z przeznaczeniem handlowo-usługowym.
Centrum Sannik, tel. kom. 885-493-002,
666‑577‑734.
Sprzedam

lub wynajmę 1/2 domu, tel.
kom. 603‑088‑937.
Działka

w Zielkowicach, tel. kom.
693‑554‑249.
Sprzedam

lub wynajmę kawalerkę na
Bratkowicach, tel. kom. 502‑725‑524.
Sprzedam

działkę budowlaną
w Chąśnie, 10 km od Łowicza,
778 mkw., centrum gminy Chąśno,
tel. kom. 604‑615‑557.
Mieszkanie

3-pokojowe, 60 mkw.,
parter, środkowa klatka oraz garaż,
Bratkowice, tel. kom. 510-657-389,
507‑260‑211.
Mieszkanie

73 mkw., Bratkowice,
III piętro, po remoncie, z wyposażeniem,
tel. kom. 508‑345‑568.
Dom,

stan surowy, budynki
gospodarcze, prąd. Pilnie,
tel. kom. 517-377‑058, Nieborów.
Dom

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

Działki

budowlane w Strzelcewie,
tel. kom. 660‑911‑451.
Mieszkanie

na parterze 48,11 mkw.,
w Zduńskiej Dabrowie, z garażem,
tel. kom. 600‑972‑227.

Dom,

półbliźniak 60 mkw., działka
880 mkw., kompleks budynków
gospodarczych. Głowno, zaciszna
okolica, tel. kom. 667‑303‑040.

wynajem
Tanie

pokoje noclegowe, Łowicz
Plac Przyrynek 11, tel. (46) 837-99-16,
tel. kom. 512‑098‑358.
Do
 wynajęcia lokale handlowousługowe, tel. kom. 692‑725‑590.
Lokal

160 mkw., Przyrynek, tel. kom.
601‑345‑299.
Wynajmę

pokój +kuchnię,
umeblowane, tel. kom. 666‑600‑305.
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.
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.
Kwatery

tanio, Łowicz, tel. kom.
606‑884‑162.

Lokal

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

Głowno, tel. (46) 874‑64‑68.
Wynajmę

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

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

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

mieszkanie dwupokojowe,
35 mkw., przy ul. Ciemnej,
tel. kom. 660-756-220, dzwonić po 16.
Wynajmę

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

Sprzedam

dom i budynki gospodarcze
w miejscowości Kazimierek, tel. kom.
691‑888‑372.

Wynajmę

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

Pilnie

i tanio działkę budowlaną
w Łowiczu - dobra lokalizacja,
media,1000 lub 2000 mkw., od zaraz,
tel. kom. 539‑042‑684, po16.

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

Dom

+ ziemia 1,8 ha, Czatolin
(1,5 km od zjazdu z autostrady A2),
tel. kom. 696‑691‑596.

Przyjmę

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

M-3, tel. kom. 692‑101‑989.
mieszkanie 45 mkw.,
Wynajmę

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

do wynajęcia 240 mkw.,
ul. 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.

Mieszkanie

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

Wynajmę

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

Dom

drewniany po modernizacji
(łazienka, c.o.) + budynki gospodarcze,
działka 2.300 mkw., gmina Zduny,
tel. kom. 886‑028‑272.

Przyjmę

na pokój, tel. kom.
883‑363‑814.

Sprzedam

dom na wsi, budynki
gospodarcze, garaże, działka 18 a,
tel. kom. 501‑603‑924.

Sprzedam

dom w Sobocie koło
Bielaw, tel. kom. 604‑266‑020.

Atrakcyjna

działka położona
w centrum Łowicza przy ul. Sybiraków,
251 mkw., przeznaczona na zabudowę
mieszkaniową, usługową, tel. kom.
608-374-584, 607‑442‑383.

27

w centrum, tanio, tel. kom.
Biurowe

604‑662‑093.

Dom

70 mkw. z budynkiem
gospodarczym, Łowicz, 295.000 zł,
tel. kom. 503‑105‑495.

Sprzedam

działkę budowlaną,
Zielkowice, tel. kom. 601‑402‑190.
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M-3,

60 mkw., Bratkowice, piwnica 25
mkw., tel. kom. 603‑653‑037.

Sprzedam

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

Sprzedam

lub wynajmę kawalerkę,
tel. kom. 660‑707‑834.

nr 8

Stryków,

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

mieszkanie, tel. (46) 838Wynajmę

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.
Mieszkanie

w blokach
na os. Kopernika w Głownie, 49 mkw.,
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 w centrum Głowna,
tel. kom. 503‑445‑077.
Kawalerka,

Głowno, wynajmę,
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) 837-37-78, tel. kom.
696‑017‑590.
Wynajmę

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

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

mieszkanie 75 mkw., I piętro,
Bolimowska 14/18/A, nowe warunki, tel.
kom. 601-390-770, 601‑963‑770, po 16.
2-pokojowe 36 mkw.,
Wynajmę

w Łowiczu, tel. kom. 695‑024‑222.
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.
Wynajmę

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

mieszkania, Łowicz, tel. kom.
662‑736‑603.
lokal na zakład kosmetyczny
Wynajmę

przy fryzjerce, Głowno, tel. kom.
502‑132‑906.
Wynajmę

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

na gabinet kosmetyczny
przy istniejącym salonie fryzjerskim
wynajmę - centrum Łowicza,
tel. (46) 830-00-44, tel. kom.
604‑108‑443.
Wynajmę

mieszkanie w domku
wolnostojącym, na dłuższy okres czasu,
tel. kom. 660‑809‑334.
Wynajmę

bloki, 50 mkw., I piętro,
os. Kopernika, Głowno, tel. kom.
605‑102‑424.
Pokój

w centrum Łowicza, do
wynajęcia spokojnej osobie, tel. kom.
505‑211‑908.
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Pokój,

Bratkowice, tel. kom.
513‑655‑666.

Pianina,

fortepiany, tel. kom.
604‑443‑118.

Wyprz.

szwal. dziurk-guzik prasul. i inne,
tel. kom. 603‑528‑770.

Łubianki

drewniane nowe, plastikowe
używane, tel. kom. 792‑902‑783.

Firma

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

Umeblowana

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

Rębaki

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

Sprzedam

betoniarkę, tel. kom.
605‑526‑005.

Szafa,

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

kierowcę kat. B w transporcie
Przyjmę

międzynarodowym, Łowicz, ul. Kaliska 5,
pokój 101, tel. kom. 728-455-066.

Nową,

małą lodówkę, tel. kom.
604‑781‑866.

Firma

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

Zamrażarka

Whirpool, tel. kom.
608‑613‑658.

Zatrudnię

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

Do
 wynajęcia mieszkanie, Łowicz, tel.
kom. 694‑805‑344.
Lokal

handlowy do wynajęcia,
Zduńska nr 23, tel. kom.
600‑498‑498.
Do
 wynajęcia pomieszczenia na
działalność gospodarczą, Łowicz,
Chrobrego 6, tel. kom. 601‑614‑082.
Wynajmę

lokal użytkowy, 56 mkw.,
Łowicz, ul. Zduńska, tel. kom. 607-442383, 660‑230‑318.

Sprzedam

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

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

wiórowe, tel. kom. 511‑345‑546.
Sprzedam

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

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

Sprzedam

lodówkę, tel. (46) 838‑59‑92.
Cegła

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

podkłady kolejowe, tel.
kom. 605‑097‑071.
używana 600 szt., tel. kom.
Trelinka

692‑292‑969.

Silnik

5,5 kW; kuchnia
gazowo-elektryczna; wykładzina,
tel. (46) 839‑63‑72.

Oddam

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

Wózek

dziecięcy, stan bdb, tel. kom.
663‑010‑122.

Betoniarka

250, tel. kom. 507‑164‑215.

mieszkanie 2-pokojowe,
Wynajmę

umeblowane, blisko stacji PKP, Łowicz,
tel. kom. 607‑809‑500.

Płyty,

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

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

Sprawny,

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

Do
 wynajęcia lokal 19 mkw., ul.
Zduńska, tel. kom. 606‑471‑828.

Sprzedam

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

Przyjmę

w dzierżawę ziemię, tel. kom.
781‑842‑724.

Regały

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

chodaczek, huśtawkę lub
Sprzedam

zamienię, tel. kom. 501‑399‑487.

Wynajmę

mieszkanie w Głownie
120 mkw., 4-pokoje, podwórko, cena
1300 zł + opłaty, tel. kom. 502‑213‑373.

Pralki

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

kominkowe, opałowe, tel.
Drewno

kom. 695‑109‑778.

Bale:

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

tanio pompy trzybiegowe
Sprzedam

do centralnego ogrzewania, tel. kom.
697‑802‑547.

lokal, I piętro, ul.
Wynajmę

Krakowska, nad apteką, tel. kom.
607‑809‑288.
Do
 wynajęcia M-5 w Łowiczu na cele
mieszkalne, działalność usługowobiurową lub inną. Kontakt e-mail:
iwapla@wp.pl
Głowno

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

poszukuję współlokatorki na os.
Dąbrowskiego, tel. kom. 503‑853‑136.
Do
 wynajęcia lokal 80 mkw., Łowicz,
centrum, ul. Zduńska, po remoncie, tel.
kom. 501‑503‑358.
lokal 68 mkw., Plac
Wynajmę

Przyrynek 12 (na wprost parkingu),
tel. kom. 660‑134‑124.

Piec

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

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

lesz żużel, tel. kom.
605‑896‑130.
cegłę, tel. kom.
Sprzedam

606‑641‑347.
Topole

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

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

do piwa KEG, tel. kom.
721‑903‑802.

pokój, Warszawa-Ochota, tel.
Wynajmę

kom. 666‑707‑407.

Senozowane

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

kawalerkę, tel. kom.
Wynajmę

607‑445‑825.

dziecięce, tel. kom.
Łóżeczko

609‑700‑765.

zamiana

Orzechy

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

Sprzedam

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

Meble

„Indiana”, tel. kom. 509‑838‑542.
Huśtawki

ogrodowe, stoły, ławki, tel.
kom. 793‑718‑288.

kominkowe opałowe, stemple
Drewno

buowlane, tel. kom. 698‑550‑032.

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

play, tel. kom. 506‑771‑822.
Piec

do tunelu, tel. kom. 798‑586‑533.

Skrzynki

plastikowe 6kg, tel. kom.
787‑243‑713.
pustaki, tel. kom.
Sprzedam

724‑581‑173.
Sprzedam

używany piec miałowy 25
KW, tel. kom. 601‑818‑310.
Duży

telewizor Philips i Trilux, tel. kom.
600‑749‑007.
Okna

PCV używane i nowe,
gospodarcze, różne. Drzwi sklepowe,
przeszklone, metalowe, duży wybór,
niskie ceny, raty; Piątek, tel. kom.
602‑617‑895.
Silnik

elektryczny 5,5 KW, 1440 obr, tel.
kom. 721‑152‑385.
ogrodowe, akacjowe, stoły,
Huśtawki

ławki, altanki, piaskownice, budy dla
psów, toalety, tel. kom. 502‑981‑959.
Sprzedam

drzewo sosna na deski, bale
dębowe, tel. (46) 838‑74‑91, po 16.
Regał

pokojowy, tel. kom. 696‑613‑770.
Roczny

komplet wypoczynkowy z ławą,
tel. kom. 668‑162‑199.
Drzewo

olcha, tel. kom. 512‑490‑910.

kupno różne

Stemple

budowlane, tel. kom.
505‑243‑493.

brykietu ze słomy Sprzedaż

producent, tel. kom. 539‑415‑178.

Kupię

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

3-ramkowa, ręczna z
Miodziarka

blachy kwasoodpornej, ule wielkopolski
drewniane, tel. kom. 609‑551‑021.

Drewno

na opał, tel. kom. 539‑415‑178.

Kupię

olche, tel. kom. 888‑761‑255.
Płyty

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

betoniarkę, tel. kom.
888‑742‑148.
meble, obrazy, srebra, platery,
Antyczne

odznaki, odznaczenia, szable, książki,
pocztówki, zdjęcia, bibeloty, gotówka, tel.
kom. 504‑017‑418.
Kupię

kuchnię węglową, tel. kom.
663‑360‑730.

tanio wojskowy ponton
Sprzedam

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

2-osobowe, stan bardzo dobry,
tel. kom. 796‑969‑290.
Laptop
tanio, tel. kom. 0500‑204‑559.
Skrzynki

plastikowe, tel. kom.
796‑021‑918.
Suknia

ślubna, tel. kom. 500‑582‑265.

Kupię

tunel, tel. kom. 602‑175‑570.

Sukienka

komunijna, tel. kom.
665‑367‑491.

Kupię

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

Imadło

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

Kupię

drut, tregry, cegłę, tel. kom.
607‑809‑288.

Panasonic 28 cali, tel. kom.
Telewizor

502‑980‑287.

ziemię i gruz, tel. kom.
Przyjmę

609‑843‑635.

Wiertarka

WF-16, tel. kom. 608‑241‑841.

radia, silniki, stare maszyny
Stare

i urządzenia, stare meble, banknoty, inne
starocie, stroje, skrzynie łowickie, tel.
kom. 516‑907‑429.

sprzedaż różne
Sprzedaż

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

tel. kom. 693‑177‑813.
Drewno

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

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

betonowy, kruszony 30 zł/t,
z dowozem, tel. kom. 723‑975‑482.
ziemi, piasku (O2),
Sprzedaż

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

11 kW, tel. kom. 783‑617‑655.
Kret

średnica 95, tel. kom.
500‑652‑253.

budowlane, tel. kom.
Stemple

539‑415‑178.
Kredens

BRW, stan bdb, tel. kom.
691‑715‑557.
Topole

8 szt, objętość 230 cm, 300
zł/szt, Sanniki, tel. kom. 885-493-002,
666‑577‑734.

brzozę, tel. kom.
Sprzedam

600‑827‑148.
Okna

z demontażu pcv, tel. kom.
600‑934‑138.
Przecinarka

do kostki brukowej
i glazury, nowa, wózkowa, tel. kom.
506‑814‑632.
komodę z nadstawką, tel.
Sprzedam

kom. 693‑041‑818.

Sprzedam

wózek dziecięcy,
3-częściowy JUMPER+ nosidełko, mało
używany, tel. kom. 510‑051‑554.

tokarkę, linki do wyciągu,
Sprzedam

wózek 1-osiowy, tel. kom. 726‑843‑466.

Budy

dla psów, tel. kom. 697‑094‑841.

Piaski,

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

Van 380V, tel. kom.
507‑408‑937.
Meble

z lat 80-tych; telewizor Philips;
minichłodziarka- stan bdb, tanio!, tel.
kom. 604‑931‑778.
Komputer

stacjonarny, monitor, tanio,
tel. kom. 503‑699‑872.

spacerówka; łóżeczko;
Fotelik;

ubranka, tanio, tel. kom. 500‑519‑872.
Kamień

łupany, polny, tel. kom.
603‑609‑674.
Kredens

stylowy lata dwudzieste;
namiot 4-osobowy typu: „willa”, tel. kom.
505‑700‑576.
150 zł; meblościanka 100 zł;
Altanka

wersalka 50 zł oraz inne przedmioty za
nieduże pieniądze, tel. kom. 600‑240‑752.
Sprzedam

używane 2 kuchnie gazowe,
tel. kom. 726‑064‑987.

Zatrudnię

operatora koparki I klasa
i spycharki II klasa, z doświadczeniem, tel.
kom. 601‑239‑804.
Sklep

ogrodniczy w Łowiczu zatrudni
pracownika na stanowisko sprzedawca.
Wymagane doświadczenie lub
wykształcenie w kierunku związanym
z ogrodnictwem, tel. kom. 500‑243‑382.
Zakład

krawiecki zatrudni krojczego,
tel. kom. 609‑460‑554.

Poszukuję

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

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

AVON

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

Zatrudnię

absolwenta o profilu
mechanizator rolnictwa, tel. kom.
500‑038‑709.

Zajazd

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

Zatrudnię

szwaczki na dzianinę, tel.
kom. 603‑610‑884.

Zatrudnię

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

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

Zatrudnię

kierowcę kat. C+E, tel. kom.
607‑267‑278.
Zatrudnię

murarza do klinkieru, tel.
kom. 603‑444‑431.
Zatrudnię

kierowcę kat. C z
doświadczeniem po kraju, tel. kom.
608‑059‑817.
Zatrudnię

do montażu bram i
automatyki, Cv + foto na: praca@kolo.biz.

Zatrudnię

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

Zatrudnię

osobę do sklepu
z odzieżą używaną, Łowicz, tel. kom.
509‑854‑421.

Przyjmę

ślusarza, tel. kom.
693‑833‑073.

Zatrudnię

brukarzy, tel. kom.
782‑423‑482.

Drzewo

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

Prace

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

Zatrudnię

solidnego murarza, tel. kom.
691‑736‑552.

łowicki, damski- 2 komplety;
Strój

strój dla dziewczynki (4 lata), tel. kom.
697‑190‑997.

Zatrudnię

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

Zatrudnię

kierowcę kat. C, C+E, tel.
kom. 606‑735‑365.

Wózek

głęboki- 300 zł; spacerowy- 120
zł; fotelik samochodowy- 50 zł, tel. kom.
694‑273‑824.

Bojler

100 l elektryczny i na piec, mało
używany, tel. kom. 508‑194‑191.
Tunel

foliowy, tel. kom. 693‑827‑900.
Sprzedam

działko wodne, tel. kom.
692‑668‑521.
Meble

młodzieżowe; meble do
przedpokoju- stan bdb, tel. kom.
504‑125‑713.
Konstrukcje

hale, wiaty, siatka, słupki
ogrodzeniowe. Kukurydza paszowa,
ziemniaki irga, tel. kom. 660‑789‑719.
Sprzedam

wersalkę + 2 fotele typu
Finka, stan bdb, tel. kom. 793‑018‑796.
Sprzedam

stół + krzesła, ładną
meblościankę, tel. kom. 793‑018‑796.
meble kuchenne,
Sprzedam

użytkowane 1 rok, stan bdb, tel. kom.
793‑018‑796.
Piła
 łańcuchowa 2 szt., niedrogo, tel.
kom. 603‑935‑515.
drzewa klony, dęby, lipy
Sprzedam

na pniu, tel. kom. 698‑443‑347.
Sprzedam

huśtawkę metalową, tel.
kom. 785‑281‑044.

Bojler

Wiessmann Ekocell 100-W,
pompka cyrkulacyjna Grundfos,
wymiennik ciepła Secespol, naczynie
Riflex DE 8L, tel. kom. 533‑009‑198.

Ścięte

topole, tel. kom. 692‑199‑818.

Sprzedam

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

Waga

tonowa, tel. kom. 507‑164‑215.

Materac

przeciwodleżynowy, tel. kom.
783‑039‑233.

Gientarka

do rur, tel. kom. 500‑652‑253.

Kanapa

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

kredens, biurko Artdeco,
Sprzedam

lata 30., tel. kom. 691‑961‑224.

Wanna

półokrągła 1,40x90; bateria
wannowa; grzejnik drabinka metrowa,
stan bdb, tanio, tel. kom. 696‑303‑007.

Gwintownica

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

Sprzedam

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

Tapczany

1-osobowe, z pojemnikiem
na pościel, stan bdb, tel. kom.
662‑077‑157.

bardzo tanio bojler
Sprzedam

elektryczny 80 l firmy „Biawar”, tel. kom.
692‑832‑411.

Opony

zimowe + felgi 205/70/R15;
agregat prądotwórczy Einhell; wózek
dziecięcy, tel. kom. 602‑170‑154.

Opryskiwacz

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

500 l; beczka 600 l;
Hydrofor

dmuchawa do siana- w cenie złomu
użytkowego, tel. kom. 885‑353‑501.

Zatrudnię

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

Zatrudnię

kierowcę C+E,
z doświadczeniem, tel. kom.
601‑239‑804.

HP Pavilion 320HD, 4 ram;
Laptop

Acer Aspire D-260, wbudowane 3G,
250HD, tel. kom. 533‑193‑743.

praca
dam pracę
Hurtownia

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

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

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

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

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

do szycia bielizny
niemowlęcej- Stryków, tel. kom.
607‑677‑855.
Zatrudnię

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

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

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

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

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

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

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

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

klawiszowca do zespołu, tel.
kom. 781‑370‑378.

Zatrudnię

kierowcę kat. C+E,
w transporcie krajowym lub
międzynarodowym, tel. kom.
504‑578‑483.
Zatrudnię

murarzy na budowę, tel.
kom. 603‑591‑544.
Zatrudnię

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

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

krojczego, tel. kom.
602‑241‑867.
Zatrudnię

szwaczki, overlock,
stębnówka, dwuigłówka, z możliwością
dowozu do pracy, tel. kom. 602‑241‑867.
Zatrudnię

kierowcę kat. C+E,
transport krajowy i międzynarodowy,
tel. kom. 505‑083‑574.
Przyjmę

kierowcę z praktyką C+E, tel.
kom. 699‑902‑211.
Zatrudnię

do opieki nad 1,5-rocznym
chłopcem, doświadczenie, ok. Łowicza,
tel. kom. 502‑398‑465.
Zatrudnię

kierowcę kat. C+E, transport
krajowy, tel. kom. 603‑879‑844.

szukam pracy
Młody,

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

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

chałupnictwo,
tel. kom. 663-801-457, 697‑811‑406.
Rencista

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

tel. kom. 692‑101‑989.
Mężczyzna

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

www.lowiczanin.info
Kobieta

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

doświadczenie, tel. kom. 508‑337‑135.
Pilnie

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

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

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

z zespołem, tel. kom. 667‑468‑883.


Kompleksowe

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

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

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

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

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

511‑440‑509.
Tynki,

tel. kom. 503‑077‑863.

Szukam

pracy jako kierowca CE
(świadectwo kwalifikacji, badania lek.
i psych., karta kierowcy) bez
doświadczenia, tel. kom. 509‑260‑307.

Usługi

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

Kierowca

kat. B, C. kwalifikacje
zawodowe, bez doświadczenia, tel. kom.
889‑863‑303.

wykończenia wnętrz od
Kompleksowe

A do Z, adaptacja poddaszy, tel. kom.
728‑163‑557.

C+E z praktyką, podejmie
Kierowca

pracę, tel. kom. 532‑315‑614.

Docieplenia,

tel. kom. 606‑428‑162.

Szukam

pracy dodatkowej, Łowicz, tel.
kom. 784‑650‑422.

inne
Zwrot

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

Glazura,

terakota, tel. kom. 602‑717‑207.

kompleksowe, tel. kom.
Remonty

606‑428‑162.
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.
tynkowanie, tel. kom.
Murarstwo,

668‑489‑577.

usługi wideo

Tynki

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

Wideofilmowanie

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

Tynki

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

Cyfrowe

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

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

Fotograf, tel. kom.
501‑836‑550.
Wideofilmowanie,

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

tel. kom.
795‑267‑788.
Profesjonalna

fotografia ślubna www.
studiokadr.cdx.pl, tel. kom. 604‑357‑594.
Studio

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

tel. kom. 604‑330‑036.
Foto-video,

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

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

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

HD, wieloletnie
doświadczenie, konkurencyjne ceny, tel.
kom. 502‑402‑210.

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.

REKLAMA

Układanie

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

docieplanie budynków
granulatem styropianowym; kondygnacja:
900 zł, tel. kom. 602‑570‑424.
FBS-Tynk wykonuje: tynki
Firma

maszynowe, gipsowe i cementowowapienne oraz posadzki (z
mixokreta), tel. kom. 502‑452‑907.
Szafy

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

Schody

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

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

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

remontowe, gipsowanie,
malowanie, docieplenia, tel. kom.
602‑383‑118.
glazurnictwo, g/k,
Lastrytkarstwo,

wykończenia, tel. (42) 710-80-97, tel. kom.
601‑321‑914.
Układanie

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

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

Kompleksowe

wykończenia wnętrz,
tynkowanie cementowo-wapienne, tel.
kom. 531‑842‑123.
Docieplenia,

tel. kom. 698‑669‑433.
Tynki

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

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

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

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

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

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

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.

Dachy

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

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.

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.

Bramy

przesuwne, ogrodzenia, siatka
ogrodzeniowa, montaż, producent, tel.
kom. 503‑572‑046.
Glazura,

terakota, malowanie,
wykończenia, meble na wymiar, tel. kom.
691‑645‑784.
Usługi

remontowe, wykończenia
wnętrz, glazura, terakota, docieplanie
budynków, tel. kom. 880‑542‑743.
Wykonujemy

ogrodzenia, fundamenty,
klinkiery, bloczek ozdobny, siatki itp., tel.
kom. 796‑497‑762.

Wciągarka

budowlana, elektryczna, tel.
kom. 517‑377‑058.
Szalunki,

wypraski, hydranty i
inne materiały wod. kan., tel. kom.
602‑690‑032.
stemple budowlane, tel.
Sprzedam

kom. 692‑119‑203.
Pustak

Solbet 36x24x59, 512 szt.,
stemple budowlane- różne długości,
tanio, tel. (24) 277-91-85, tel. kom.
600‑269‑658.

usługi
instalacyjne

tynki oraz adaptacje
Wykonam

poddaszy, tel. kom. 721‑304‑562.

Instalacje

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

Wykonam

tynki oraz adaptacje
poddaszy, tel. kom. 795‑005‑381.

Usługi

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

balustrady, ogrodzenia,
Bramy,

produkcja, montaż -10%, tel. kom.
501‑677‑275.

Vertal

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

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

Kominki

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

Przyjmę

zlecenie na budowę domów
z wykończeniem, tel. kom. 509‑771‑368.

Profesjonalne

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

Tynki,

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

Kominki:

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

Pilnie

sprzedam nowy piec kompletny
17KW, tel. kom. 502‑326‑151.

dachowe: montaż
Pokrycia

blachodachówką trapez, okna
połaciowe, wszelkie obróbki i podbitki,
tel. kom. 781‑851‑192.

Docieplenia

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

Aranżacje

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

Budowa

budynków inwentarskich,
hal stalowych wraz z materiałem
od projektu po dach, tel. kom.
601‑303‑235.

Hydraulika,

tel. kom. 608‑263‑951.

Usługi

hydrauliczne, tel. kom.
691‑991‑000.

Glazura,

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

Betoniarka

150 l, stan dobry, tel. kom.
505‑899‑244.

Dachy

- konstrukcje, pokrycia, podbitki,
przeróbki. Tabio, szybko i solidnie!!!
Wolne terminy. Zadzwoń i się przekonaj,
tel. kom. 782‑648‑910.

i wykończenia wnętrz, tel.
Remonty

kom. 517‑023‑091.

Kompleksowe

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

Malowanie,

tapetowanie, gładź, płyty
g/k, glazura, tel. kom. 608‑685‑867.

Dachy:

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

domów, garaży, budynków
Budowa

gospodarczych itp., tel. kom. 512‑924‑857.

Malowanie,

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

29

Wykonuję

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

Gipsowanie,

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

agregatem i gładzie, tel.
Malowanie

kom. 601‑374‑863.
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Ocieplanie

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

Usługi

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

Firma

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

Stawianie

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

Profesjonalne

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

tynki tradycyjne, tel. kom.
Wykonam

607‑385‑722.

Gipsy,

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

Cyklinowanie,

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

Docieplenia,

tel. kom. 794‑230‑700.

Układanie

kostki brukowej, tel. kom.
508‑286‑519.

remonty, tel. kom.
Adaptacje,

783‑511‑751.

Dachy,

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

Malowanie,

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

Wykonam

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

układanie, tel. kom.
Cyklinowanie,

501‑249‑461.

tanio, tel. kom.
Brukarstwo,

503‑976‑505.

Usługi

koparko-ładowarką,
instalacje wodno-kanalizacyjnomelioracyjne, tel. kom. 604‑154‑674.
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Adaptacja

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

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

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

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

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

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

gipsy, glazura, remonty
mieszkań, tel. kom. 662‑808‑565.

Ogrodzenia

z cegieł klinkierowych, tel.
kom. 603‑444‑431.
Kompletne

remonty mieszkań
i domów, tel. kom. 602-690-032,
669‑684‑337.
Usługi

ogólnobudowlane, tel. kom.
667‑286‑782.
Tynki,

remonty, przebudowy,
wyburzenia, wykończenia, tel. kom.
519‑608‑474.
Docieplanie

budynków, elewacje,
kompleksowo, tel. kom. 603‑452‑605.
Tynki

maszynowo- cementowowapienne- gipsowe, docieplenia
poddaszy, zabudowa k/g, całkowite
wykończenia wnętrz, tel. kom.
505‑102‑406.
Budowa

domów, kompleksowo, tel.
kom. 603‑452‑605.
Dachy,

tel. kom. 785‑534‑988.
Docieplenia

budynków maszynowo,
tel. kom. 505‑102‑406.
Dach

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

kostki brukowej, tel. kom.
695‑384‑425.
Balustrady,

poręcze, stal nierdzewna,
tel. kom. 722‑173‑294.
Prace

budowlane i remontowe.
Technologie cienkowarstwowe ytong,
porotherm, terminy od kwietnia, tel. kom.
512‑788‑282.

sprzedaż
Producent!

Siatki, słupki, bramy,
balustrady, usługa montażu, tel. kom.
500‑371‑161.

Usługi

hydrauliczne, tel. kom.
508‑862‑015.

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.
Hydraulika,

glazura, tel. kom.
607‑720‑345.
Instalacje

c.o., woda, kanalizacja,
kotłownia, tel. kom. 607‑720‑345.
Usługi

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

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

hydrauliczne, tel. kom.
784‑006‑861.
Montaż

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

tel. kom. 501‑129‑686.
Usługi

hydrauliczne, spawalnicze,
mechaniczne, tel. kom. 506‑891‑289.
Hydraulika,

kolektory słoneczne od
1.500 zł, tel. kom. 886‑756‑497.
N
 Cyfra Polsat Cyfrowa Naziemna, tel.
kom. 608‑145‑585.
Elektrycy,

tel. kom. 608‑145‑585.
Instalacje,

usługi elektryczne, tel. kom.
509‑838‑364.

usługi inne
Usługi

szewskie. Łowicz, osiedle
Bratkowice 3B (piwnica), tel. kom.
512‑024‑112.
Zespół

Diwers, wesela, bale, tel. kom.
661‑323‑807.

Stemple

budowlane, długość 2,9 m,
cena 5 zł, tel. kom. 602‑389‑510.

Od
 A do Z, tel. kom. 667‑941‑359.

Profesjonalna

renowacja wnętrz od
A do Z, wieloletnie doświadczenie za
granicą, wysoki standard, przystępne
ceny, tel. kom. 534‑388‑470.

Stemple

budowlane, tel. kom.
783‑851‑562.

Masz

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

Usługi

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

M-bruk,

profesjonalne usługi
brukarskie, tel. kom. 781‑377‑138.

Atrakcyjne

ceny w sklepie
internetowym Freshhouse-Domitech.

Pranie

samochodów, dywanów, tel.
kom. 728‑508‑073.

Budowa

domów, tel. kom.
794‑230‑700.

Budowa,

remonty, ocieplenie, tel. kom.
601‑662‑944.

Sprzedam

betoniarkę 140/220 l, tel.
kom. 880‑397‑769.

Przeprowadzki,

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

30

21 lutego 2013

www.lowiczanin.info

nr 8

Meble

pod wymiar: kuchenne, biurowe,
szafy z drzwiami przesuwnymi, solidnie,
raty, tel. kom. 501‑707‑657.

Wynajem

rębaka, tel. kom.
606‑370‑008.

Chemia,

biologia, korepetycje, tel. kom.
606‑949‑152.

Zespół,

Wokalistka, Najtaniej, tel.
kom. 503‑746‑892.

Serwis

komputerowy IMProfessional
24h na dobę. Dojazd do klienta, tel. kom.
606-238-818, www.improfessional.pl.

Pomoc

w pisaniu prac licencjackich
i magisterskich, tel. kom. 502‑404‑275.

Zespół

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

Profesjonalne

ścinanie drzew, tel. kom.
888‑312‑392.

Dekoracje

sal weselnych WARDART,
Strugienice, tel. kom. 886‑328‑694.

Usługi

transportowe Renault Master
Max, tel. kom. 605‑695‑882.

inne imprezy okolicznościowe:
Śluby,

Chrysler 300-C, nowy model, tel. kom.
607‑328‑028.

tanio stół wiejski z
Wypożyczę

dekoracją, antałki, kamieniaki, nalewak
do piwa, piwo. Możliwy dowóz, tel. kom.
889‑994‑992.

inne imprezy okolicznościowe Śluby,

Jaguar XF 2012 luxory - Samochód Roku,
polarna biel; Audi A6/2012 czarna perła;
BMW E-93 Cabrio 2012 srebrny metalik,
tel. kom. 509‑454‑738.
sal weselnych (pokrowce,
Dekoracja

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.
gałęzi rębakiem, tel.
Rozdrabnianie

kom. 667‑732‑751.
Cięcie

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

sprzętu AGD, tel. kom.
Naprawa

510‑158‑880.
przewoźny, tel. kom.
Tartak

512‑907‑059.
Pranie

dywanów, tapicerki
wypoczynkowej i samochodowej, tel.
kom. 692‑476‑228.
Wywóz

nieczystości płynnych, z terenu
gm. Łyszkowice, tel. kom. 600‑369‑623.

Mieszanka,

pszenżyto, tel. kom.
691‑235‑046.

Ziemniaki

jadalne Irga, kukurydza,
okna plastikowe 2 sztuki, tel. kom.
725‑291‑393.

rolnicze - kupno

Przyjmę

pieńki z drzew owocowych, tel.
kom. 790‑333‑719.

Nasiona

bobu, tel. kom. 508‑819‑982.

Owis,

żyto jare, tel. kom. 667‑118‑084.
Pszenica,

tel. (46) 837‑10‑66, po 18.

płody rolne

Kupię

kwotę mleczną, tel. kom.
535‑322‑797.

Pszenica

jara „Zadra” (glutenowa), tel.
kom. 666‑937‑442.

Kupię

zboże paszowe, tel. (46) 838-9806, tel. kom. 605‑370‑062.

Kupię

oponę używaną 12,4/28, tel.
kom. 508‑659‑147.

Kupię

żyto i pszenicę konsumpcyjną,
tel. (46) 874-39-22, tel. kom. 605‑139‑221.

Kupię

gnojowicę bydlęcą, tel. kom.
601‑831‑673.

Kupię

łubin, słodki, paszowy, tel. kom.
696‑096‑385.

Kupię

kwotę mleczną, tel. kom.
697‑054‑250.

Kupię

duże ilości zbóż paszowych,
własny transport, gotówka, tel. kom.
798‑169‑557.
Kupię

zboże paszowe, kukurydzę, tel.
kom. 603‑945‑983.
Żyto

650 zł/t, gotówka, tel. kom.
666‑737‑054.

Sprzedam

mieszankę, owies,
tel. (46) 838‑46‑17.

Kupię

zboże, tel. kom. 667‑566‑276.

Zespół

muzyczny Optima, wesela,
imprezy okolicznościowe, tel. kom.
725‑145‑460.

Kupię

żyto, tel. kom. 605‑097‑071.

Siano

i słoma w balotach, owies, tel.
kom. 667‑441‑108.

Kupię

owies, żyto, tel. kom.
883‑054‑611.

Pranie

dywanów i tapicerki meblowosamochodowej w zakładzie i u klienta, tel.
kom. 501‑431‑978.

matrymonialne
Poznam

Panią na stałe do 55 lat, sms,
tel. kom. 696‑657‑217.

PIT-y,

rozliczanie, tel. kom. 793‑020‑943.

40 lat, szuka pani bez
Mężczyzna

nałogów, tel. kom. 668‑768‑863.

Kupię

zboża: pszenicę, pszenżyto, żyto,
owies, jęczmień, kukurydza, rzepak, łubin
słodki, min 23t, płatne w dniu odbioru, tel.
kom. 504‑082‑106.

Szukam

Pani do lat 50, bez nałogów,
tel. kom. 694‑606‑796.

dziurki, guziki, tel. kom.
Usługowo

605‑317‑260.

Energiczny,

inteligentny mężczyzna
poszukuje do wspólnego prowadzenia
specjalistycznego gospodarstwa rolnego,
kobietę do 45 roku życia, bez nałogów.
W przyszłości możliwość zawarcia
związku, tel. kom. 664‑701‑318.

Zabiegi

lecznicze pijawkami, tel. kom.
691-933-389, 696‑287‑385.
Wróżby

na kryzys, tel. kom.
791‑554‑106.
tradycyjne i cyfrowe.
Domofony:

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

domofony, bramofony, videofony.
Montaż, naprawy, konserwacja, tel. kom.
601‑207‑689.
Zespół

muzyczny „Rytm”, tel. kom.
695‑761‑385.
Wycinka

drzew, czyszczenie, tel. kom.
505‑700‑777.
Zespół

muzyczny Sekret, tel. kom.
693‑754‑349.

komputeropisanie
Komputeropisanie,

szybko, tanio, tel.
kom. 791‑062‑292.

nauka
Angielski

- korepetycje, tel. kom.
796‑447‑016.
tel. (46) 837‑85‑96.
Matematyka,

tanio, tel. kom.
Matematyka,

601‑303‑279.

domów, mycie okien, tel.
Sprzątanie

kom. 666‑310‑322.

Angielski,

Łowicz, tel. kom.
604‑461‑803.

Przewóz

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

maturalne, tel. kom.
Prezentacje

608‑433‑138.

Ale
 szybka gotówka - nawet 5000
zł! Proste zasady, bez zbędnych
formalności. Provident Polska S.A. - 600
400 295 (taryfa wg opłat operatora).

Mgr

matematyki, tel. (46) 837‑53‑15.

Tartak

przewoźny, tel. kom.
512‑907‑059.
Usługi

księgowe, rozliczenia PIT, tel.
kom. 508‑191‑628.
Zespół

muzyczny, tel. kom.
667‑468‑883.
Pogotowie

kanalizacyjne WUKO, tel.
kom. 782‑392‑275.
Toczenie,

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

Romantic wesela, bale itd, tel.
kom. 609‑037‑343.
Naprawa
alternatory, rozruszniki,
prądnice, tel. kom. 512‑816‑406.
Meble

na wymiar, kuchnie, komody,
szafy itp (przeróbki), tel. kom.
889‑474‑502.
od A-Z, tel. kom.
Ogrody

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.

sprawdzian, egzamin
Matematyka,

gimnazjalny, matura, tel. kom.
506‑178‑472.
tel. kom.
Matematyka-korepetycje,

504‑622‑779.
Angielski

profesjonalnie: dzieci,
młodzież, tel. (46) 837‑53‑15.
„Językowo”

- angielski, kursy,
korepetycje; biuro@jezykowo.edu.pl,
tel. kom. 535‑426‑113.
Angielski
profesjonalnie, tel. kom.
606‑345‑788.
Język

angielski, nauczyciel,
egzaminator maturalny, tel. kom.
662‑611‑189.
Korepetycje

z matematyki
(podstawówka, gimnazjum), student PŁ,
tel. kom. 600‑816‑684.
Korepetycje

język angielski
(podstawówka, gimnazjum) studentka,
dojazd, tel. kom. 697‑753‑487.
Polski

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

Zespół

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

Język

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

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.
Kupię

cieliczki HF, ok. 50 kg, tel. kom.
888‑822‑173.
Kupię

bydło pourazowe, tel. kom.
668‑478‑617.
Cielaki

mięsne- kupię, tel. kom.
661‑463‑619.

maszyny

Siano,

sianokiszonka, tel. kom.
692‑176‑902.

Sprzedam

bób, tel. kom. 507‑203‑961.

Owies,

pszenżyto, tel. kom.
885‑372‑588.

Sprzedam

siano - kostka, tel. kom.
608‑721‑730.
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.
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.

Pszenżyto

Milewo pierwszy odsiew;
owies Bingo, tel. kom. 793‑718‑288.
Jęczmień,

pszenżyto, żyto, tel. kom.
793-701‑024, wieczorem.

Sprzedam

owies i żyto, tel. kom.
694‑075‑080.
Mieszanka

20 ton, ziemniaki Denar 20
ton, tel. kom. 665‑725‑790.
Owies,

tel. kom. 693‑441‑557.
Mieszanka

zbożowa, z małą ilością
owsa, tel. kom. 725‑602‑130.
Czosnek

wiosenny, tel. kom.
693‑299‑439.
Sprzedam

mieszankę, tel. kom.
515‑122‑403.
Mieszanka

i owies; słoma w balotach,
bób, tel. kom. 728‑468‑577.
Sprzedam

słomę ze stodoły, duże bele,
tel. kom. 693‑322‑719.
Kiszonkę

z kukurydzy, tel. kom.
693‑698‑352.
Żyto,

tel. kom. 604‑169‑278.
Owies,

tel. (46) 874‑73‑39.
Sprzedam

słomę ze stodoły, okolice
Kiernozi, tel. kom. 502‑600‑089.
Sprzedam

mieszankę zbożową, tel.
kom. 721‑176‑393.
Sprzedam

pszenżyto, tel. kom.
661‑025‑120.
Pszenica,

tel. kom. 695‑068‑710.

Słoma

w kostkach, tel. kom.
668‑165‑645.
Sprzedam

słomę mała kostka i
mieszankę zbożową, 504‑189‑991.
Sprzedam

agrowłókninę, tel. kom. 661145-862, 661‑732‑557.
Jęczmień,

Sierżniki, tel. kom.
693‑157‑163.
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.

Kupię

przystawkę kukurydzy do
Bizona, talerzówkę do remontu, tel. kom.
668‑831‑059.

owies Bingo, tel. kom.
Pszenżyto,

601‑066‑904.
Sprzedam

słomę z żyta w balotach,
tel. kom. 695‑109‑778.
Ziemniaki

Irga, jadalne i sadzeniaki, tel.
kom. 787‑417‑558.
Sprzedam

zboże, tel. kom. 883737‑429, po 16:00.
Pszenica,

żyto, mieszanka zbożowa,
tel. (46) 838-99‑43, po 20:00.
owies, tel. kom.
Sprzedam

605‑679‑209.
Sprzedam

obornik lub zamienię na
słomę, tel. kom. 606‑353‑441.
Sprzedam

słomę ze stodoły, duże bele,
tel. (46) 838‑11‑96.
Zamienię

obornik na słomę, okolice
Zdun, tel. kom. 600‑749‑007.
jęczmień, mieszankę,
Sprzedam

słomę ze stodoły w kostkach, tel. kom.
693‑538‑188.
żyto, siano, słoma,
Pszenżyto,

tel. (46) 838‑74‑91, po 16.
Pszenżyto,

jęczmień, tel. kom.
608‑418‑550.
Owies,

ok. 4 ton, tel. kom. 605‑120‑638.

Sprzedam

owies, tel. kom. 692‑916‑507.
Ziemniaki

do sadzenia żółte i białe
bardzo wczesnych odmian, tel. kom.
795‑348‑995.

Jęczmień

i siano, tel. kom.
603‑722‑772.

Sprzedam

owies ok. 7t, żyto ok. 4t, tel.
kom. 666‑097‑127.

Słoma

w kostkach, tel. kom.
508‑586‑263.

Mieszanka

zbożowa, tel. kom.
661‑220‑527.

Ziemniaki

sadzeniaki: Irga, Lord,
Bryza, Irys, okolice Kiernozi, tel. kom.
603‑061‑866.

pszenica jara, owies,
Sprzedam:

mieszanka: jęczmień z owsem, żyto,
pszenica paszowa, więcej informacji, tel.
kom. 600‑068‑542.

Jęczmień

jary do siewu, tel. kom.
504‑350‑641.

Kupię

owijarkę do balotów na wałek,
używaną, tel. kom. 724‑619‑384.

Słoma,

tel. kom. 697‑289‑514.

10 t., tel. kom. 514‑545‑580.
Żyto


Mieszanka,

tel. kom. 785‑610‑771.
Kolby

z brukselki, tel. kom.
602‑528‑051.

Nasiona

bobu, tel. kom. 664‑909‑790.

Zboża

jare Hodowli Strzelce, ceny
zakładowe. Bielawy, Rynek 14, tel.
kom. 607‑189‑155.

Kupię

C-330 bez dokumentów, tel.
kom. 515‑182‑587.

Kupię

ciągniki i maszyny rolnicze,
tel. kom. 607‑809‑288.

Mieszanka

zbożowa; burak pastewny,
tel. kom. 509‑853‑384.

Sprzedam

mieszankę, tel. kom.
609‑100‑839.

Sprzedam

owies i słomę, tel. kom.
607‑090‑241.

Nauka

Języka Angielskiego Jacek
Romanowski, 20 lat skutecznego
nauczania, tel. kom. 607‑440‑582.

Mieszanka

zbożowa, tel. kom.
798‑586‑533.

Owies

ok. 5 t, tel. kom. 793‑755‑321.

Sprzedam

kapustę pekińską i pora,
tel. (46) 838-35-65, tel. kom. 692‑146‑589.

Kupię

orkan, przyczepę, kombajn
Bizon, tel. kom. 607‑809‑288.

Słoma

i siano, tel. kom. 609‑199‑051.

Sprzedam

mieszankę; łubin żółty, tel.
kom. 514‑188‑038.

Władimirca,

Ursusa, tel. kom.
725‑562‑998.

Język

niemiecki korepetycje, tel. kom.
508‑186‑351.

Mieszanka

i owies, tel. kom.
514‑363‑904.

Słoma

w balotach, tel. kom.
693‑278‑969.

Sprzedam

buraczek ćwikłowy jadalny
i paszowy, tel. kom. 661‑914‑343.

Pług

3- zdrową, tel. kom. 723‑938‑111.

Słoma

ze stodoły, w dużych belach,
tel. kom. 695‑608‑762.

Owies

siewny z oryginału i ziemniaki,
tel. kom. 509‑324‑542.

Kupię

dwukółkę wywrotkę, tel. kom.
667‑882‑172.

Kupię

zaczep dolny do C-330, tel. kom.
663‑360‑730.

Mieszanka,

tel. kom. 602‑522‑478.

Jęczmień,

tel. kom. 697‑289‑514.

Słoma

w dużych belkach, tel. kom.
501‑632‑719.

Rozrzutnik

1-osiowy i 2-osiowy do
remontu, tel. kom. 724‑524‑750.

Słoma

duże baloty, tel. kom.
661‑696‑472.

Sprzedam

mieszankę zbożową, tel.
kom. 500‑272‑538.

Siewnik

zbożowy Amazone D7 Super,
tel. kom. 509‑282‑300.

Kupię

łuskarkę do bobu, tel. kom.
600‑410‑385.

paszowe 3 tony, tel. kom.
Pszenżyto

692‑650‑279.

Mieszankę

zbożową, większą ilość,
słomę ze stodoły - baloty, tel. kom.
695‑441‑197.

Sprzedam

pszenicę, tel. kom.
789‑319‑421.

Skup

macior, knurów, trzody
chlewnej. Wysokie ceny, tel. kom.
603‑711‑760.

Słoma

w balotach 120x150, ze stodoły,
gm. Kiernozia, tel. kom. 514‑429‑322.

Słoma

i mieszanka, tel. kom.
608‑788‑289.

hodowlane

Skup

bydła i koni, dojazd do
klienta, konkurencyjne ceny, tel. kom.
604‑267‑833.

Sprzedam

żyto, słomę w kostkach, tel.
kom. 502‑351‑237.

Słoma,

duże bele, tel. kom.
505‑243‑493.

Sprzedam

owies, tel. kom.
722‑353‑895.

Skup

bydła rzeźnego,
hodowlanego, maciory, knury, cielęta,
konie, tel. (46) 838-88-62, tel. kom.
502-460-724, 500‑258‑237.

Łubin

żółty, słodki, wysoki (100 cm), tel.
kom. 663‑360‑730.

Skup

żyta, wymiana na otręby, tel.
kom. 501‑713‑862.

Żyto,

owies oraz inne zboża, transport,
gotówka, tel. kom. 669‑886‑188.

Skup

bydła rzeźnego, maciory, knury,
tel. kom. 602‑394‑036.

Sprzedam

zboża: jęczmień,
kukurydza, pszenica, owies, tel. kom.
605‑097‑071.

Sprzedam

bób, tel. kom. 608‑613‑658.

Wysłodki

suche granulowane, toffi,
10 ton, tel. kom. 663‑226‑716.

Bydło

wybrakowane - skup.
Najwyższe ceny., tel. kom.
726‑879‑139.

Sprzedam

słomę 120/120, około 200
sztuk (sucha), tel. kom. 503‑445‑141.

Pszenica,

mieszanka zbożowa, tel.
kom. 518‑877‑966.

Kupię

owies, żyto, jęczmień, tel. kom.
662‑164‑903.

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.

Chemia,

matematyka, tel. kom.
503‑977‑183.

Nasiona

bobu Bizon i Topbob, tel. kom.
693‑569‑671.

Słoma

i siano belki okrągłe i kostka,
tel. (46) 838‑14‑35.

Matematyka:

gimnazjum, średnie,
wyższe, przygotowanie do matury,
egzaminy poprawkowe, tel. kom.
660‑781‑884.

Niemiecki
korepetycje, wszystkie
poziomy, Łowicz, tel. kom. 691‑715‑557.

Zboża

jare, sadzeniaki ziemniaka,
trawy, kukurydza, oferuje Firma
Nasienna Granum Sp.j, Łowicz ul.
Katarzynów 46, tel. (46) 837‑23‑05.

Kupię

buraczek czerwony, tel. kom.
608‑719‑223.

Suszarnię

podłogową lub inną kupię,
tel. kom. 794‑113‑931.

Angielski,

korepetycje, tel. kom.
796‑126‑215.

Usługi

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

Kupię

każde zboże paszowe,
konsumpcyjne bądź ekologiczne.
Zapewniam transport, płace w dniu
odbioru. Min 23t, tel. kom. 509‑942‑079.

Język

angielski - szkoła podstawowa,
gimnazjum, Dmosin, tel. kom.
691‑870‑558.

Wielka

wyprzedaż kredytów do
200.000 zł, tel. (46) 830-01-61, tel. kom.
795‑495‑401.

DJ
 - Johny, wesela, chrzciny, komunie
Youtube - Johnyweselnegranie, tel. kom.
880‑098‑537.

Kupię

orzechy włoskie w skorupie, tel.
kom. 608‑613‑658.

Angielski

korepetycje, tanio, z
dojazdem, tel. kom. 608‑750‑915.

Angielski

korepetycje, egzamin
gimnazjalny, matura, tel. kom.
793‑567‑040.

Naprawa

telewizorów, Łowicz,
Topolowa 19, tel. (46) 837-70-20, tel. kom.
728‑227‑030.

Kupię

zboże paszowe, tel. kom.
668‑478‑617.

Glebogryzarki,

talerzówki,
inne maszyny kupię, tel. kom.
794‑113‑931.

Pomoc

kredytowa, 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.

rolnicze sprzedaż

Gruby

buraczek, tel. kom. 695‑052‑735.

Usługi

tokarskie w metalu, tel. kom.
663‑766‑557.

Ziemniaki

jadalne: Rosalinda, Tajfun,
tel. kom. 726‑151‑995.

inne

Profesjonalne

strony, sklepy
internetowe oraz pozycjonowanie (SEO),
tel. kom. 509‑099‑959.

Poznam

pana do 55 lat, tel. kom.
668‑572‑256.

Pszenżyto;

jęczmień, tel. kom.
607‑168‑196.

Kupię

limit buraczany KSC Dobrzelin,
tel. kom. 607‑368‑362.

Chemia:

korepetycje, możliwy dojazd
do ucznia, tel. kom. 605‑729‑686.

płody rolne

Usługi

księgowo-rachunkowe. Prawo
Pracy, tel. kom. 606‑815‑711.

Mieszanka

zbożowa, tel. kom.
517‑895‑817.
Siano

w balotach 20 sztuk, słoma
owsiana w kostkach, tel. kom.
886‑892‑204.

Kupię

pszenżyto, mieszankę, każdą
ilość, tel. kom. 695-102-426, 603‑573‑567.

Usługi

projektowo-kosztorysowe,
nadzory, tel. kom. 509-299-685,
509‑299‑676.

Kupię

rozrzutnik, przyczepę i inne
maszyny rolnicze do remontu, tel. kom.
608‑845‑436.

Bób

Bizon, tel. kom. 691‑715‑503.

Ziemniaki

jadalne, tel. kom.
698‑523‑405.

Sprzedam

ziemniaki Irga, tel. kom.
608‑050‑127.
Słoma

w kostkach, tel. kom.
721‑566‑425.
Mieszanka,

słoma w balotach, gm.
Kocierzew, tel. kom. 721‑347‑742, po 17.

Owies,

jęczmień, tel. kom. 601‑635‑380.

Kiszonka

z kukurydzy,
tel. (24) 277‑72‑79.

Zboże

siewne, pszenica jara- Navra;
jęczmień jary- Stratus, tel. kom.
609‑842‑747.

Pekinkę

na paszę sprzedam, tel. kom.
602‑175‑570.

Owies,

tel. kom. 666‑057‑127.

Owies,

tel. kom. 782‑650‑798.

Pszenica

jara Navra; jęczmień Stratus
po wymianie ze Strzelec, tel. kom.
509‑195‑030.

Jęczmień,

owies, Zielkowice II 104.

Cebula

drobna, tel. (24) 277‑64‑24.

Mieszanka,

owies, słoma, tel. kom.
504‑832‑533.

REKLAMA

ziarno kukurydzy, tel. kom.
Sprzedam

508‑281‑219.
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Marchew

odpadową,
tel. (46) 838‑11‑62.

Sprzedam

5 ton żyta, tel. kom.
791‑508‑124.

Młode

knurki mięsne, tel. kom.
605‑591‑610.

Słoma

w dużych balotach, tel. kom.
515‑071‑886.

łubin wąskolistny, tel. kom.
Sprzedam

667‑171‑906.

Sprzedam

jałówkę na ocieleniu, tel.
kom. 667‑257‑268.

Sprzedam

tanio słomę, tel. kom.
607‑733‑868.

żyto, tel. (42) 719‑86‑00.
Sprzedam


Jałówka

wysokocielna, tel. (46) 838-7388, tel. kom. 886‑772‑819.

Sprzedam

łubin żółty, słodki, siewny,
tel. (46) 838‑15‑78.
w balotach, tel. kom.
Sianokiszonka

691‑744‑268.
Sprzedam

słomę w kostkach, tel. kom.
668‑374‑464.
około 10 ton pszenżyta,
Sprzedam

2 tony mieszanki, tel. kom. 607‑317‑128.
Sprzedam

żyto, pszenżyto, pszenicę,
kukurydzę, tel. kom. 795‑499‑795.
Jęczmień

jary do siewu, I odsiew, tel.
kom. 501‑538‑808.
Sprzedam

słomę, tel. kom.
669‑470‑294.
Słoma

w balotach, Dmosin, tel. kom.
500‑190‑988.
Sprzedam

gorczycę, tel. kom.
692‑119‑203.

Sprzedam

owies, zboże paszowe, tel.
kom. 885‑375‑025.
Słoma

w balotach, okolice Strykowa,
tel. kom. 607‑644‑677.
Pszenżyto,

żyto, pszenicę, jęczmień,
owies, tel. kom. 600‑916‑962.
sianokiszonkę w balotach,
Sprzedam

tel. kom. 605‑670‑919.
Mieszanka

zbożowa, Nieborów,
tel. (46) 838-55-26, tel. kom. 785‑216‑625.
Jęczmień,

pszenica z jęczmieniem,
owies - zboże brane ze Strzelc, słoma
ze stodoły, duże bele i kostka, tel. kom.
519‑122‑521.

hodowlane
Skup

bydła pourazowego, do 5 zł/kg,
tel. kom. 792‑772‑466.

Owies,

jęczmień siewny, tel. kom.
693‑552‑235.

Skup

bydła: byki 7,80 +VAT, krowy
6,00 +VAT, jałówki 7,00 +VAT, tel. kom.
792‑772‑466.

Pszenica

ozima, tel. kom. 790‑865‑890.

cielna, tel. kom. 796‑021‑918.
Jałówka


Owies,

cyklop, tel. (24) 277‑95‑09.

Sprzedam

cielęta, tel. kom.
504‑055‑723.

Mieszanka

jara, tel. kom. 723‑938‑111.
Słoma

w balotach, tel. kom.
600‑428‑743.
Pszenica,

tel. kom. 606‑506‑143.
bób, tel. kom. 663‑440‑519.
Sprzedam

Kukurydza,

groch, tel. kom.
608‑613‑658.
Pszenica,

jęczmień, żyto, słoma, tel.
kom. 602‑800‑987.

Jałówki

na wycieleniu, tel. kom.
504‑605‑267.
Sprzedam

8-letnią krowę na wycieleniu,
tel. kom. 665‑092‑417.
Jałówki

Limouse 100%, tel. kom.
694‑860‑866.
Sprzedam

kariery białe, 20 sztuk,
Bocheń 54.
Sprzedam

kuca, tel. kom. 500‑699‑826.

Sprzedam

nasiona bobu Bizon, tel.
kom. 512‑907‑059.

Sprzedam

klacz zimnokrwistą 7 lat, tel.
kom. 502‑368‑961.

jęczmień, mieszankę
Sprzedam

zbożową, tel. kom. 795‑285‑136.

Klacz

trzyletnią kasztankę, tel. kom.
503‑065‑673.

Sprzedam

marchew pastewną, tel.
kom. 793‑760‑033.
Sprzedam

owies, tel. kom. 665‑415‑741.

Sprzedam

2 jałówki, wycielenie
początek marca i klacz 11-letnią, tel. kom.
697‑035‑106.

Sprzedam

1 t żyta; pszenicę jarą, tel.
kom. 694‑567‑258.

Sprzedam

jałówkę wysokocielną, tel.
kom. 506‑552‑043.

wysokocielna, tel. kom.
Jałówka

728‑927‑358.
Kurczaki

zielononóżki, tel. kom.
539‑415‑178.
tucznika, tel. kom.
Sprzedam

669‑004‑495.
Jałówka

na ocieleniu, tel. kom.
606‑870‑727.
Jałówka,

wycielenie w marcu, tel. kom.
533‑179‑189.
na wycieleniu, termin: 23.03,
Jałówka

tel. kom. 507‑194‑817.
2 jałówki na wycieleniu, tel.
Sprzedam

kom. 606‑438‑323.
Jałowica

wysokocielna, termin 8
marca, tel. kom. 601‑977‑337.
po wycieleniu, Strzelcew 11,
Jałówka

tel. kom. 661‑363‑405.
Jałówka

cielna, tel. kom. 668‑551‑389.
Jałówka

wysokocielna, tel. kom.
888‑895‑150.
Jałówka

wycielenie: 12.03,
tel. (46) 839‑63‑21.
Sprzedam

jałówkę cielną, termin
wycielenia 16.04.2013, tel. kom.
661‑667‑524.
Sprzedam

jałówkę wysokocielną, tel.
kom. 661‑610‑145.
Sprzedam

krowę na ocieleniu, tel. kom.
697‑525‑010.

tel. kom. 607‑545‑273.
Zetor-12145,

Siewnik

poznaniak 3 m, 1996 r., tel.
kom. 607‑813‑558.
2-osiowy, 4.600 zł, tel. kom.
Rozrzutnik

796‑021‑918.
Ursus

C-385, stan bdb 16.000 zł, tel.
kom. 792‑772‑466.
Widlak,

napęd transformatorowy,
Suchedniów, tel. kom. 692‑749‑175.
Beczka

1000 lit. do herbicydów
z tunelem na kołach, tel. kom.
692‑749‑175.
Pług

„3” Unia, dmuchawa, maszyna
wiejka, beczka 600 l, tel. kom.
665‑752‑681.
Beczki

asenizacyjne ocynkowane,
4.500, 5.000, 6.000, 7.000 l, tel. kom.
509‑282‑300.
Pług

obrotowy 4-skibowy Lemken
Opal-110, zabezpieczenia spręzynowe,
tel. kom. 509‑282‑300.
do kiszonek KUHN,
Wycinaki

Stauman, Fella, dubeltowy nóż, tel. kom.
509‑282‑300.
Przyczepa

do zielonek Class
ładowność 6 t., wałki dysze łamane, tel.
kom. 509‑282‑300.

MTZ-80,

import z Danii, w Polsce nie
rejestrowany, tel. kom. 696‑604‑988.

Forchritt z nadstawkami, tel.
Rozrzutnik

kom. 600‑822‑089.

Sadzarka

do ziemniaka
podkiełkowanego, tel. (46) 861‑25‑60.

Rozrzutnik

obornika Fortschritt oraz
wszystkie części nowe i używane, tel.
kom. 693‑830‑160.

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.
prasę kostkującą Sipma
Sprzedam

z podajnikiem, stan bdb; kopaczkę
do ziemniaków elewatorową; siewnik
zbożowy Amazone 4 m; słoma baloty
90 sztuk; kosiarka rotacyjna, tel. kom.
883‑988‑106.

Maszyna

do łuskania bobu, oraz
gałęziarkę, tel. kom. 608‑570‑034.
Tur
 2-sekcyjny samopoziomujący, tel.
kom. 661‑409‑230.
niska 6,50x2,30 m do
Przyczepa

słomy, Orkan II, tel. kom. 660‑266‑355.

Sprzedam

agregat, pługi, wialnię, Bąka,
tel. (46) 838‑40‑77.

Sprzedam

wycinak kiszonek, tel. kom.
607‑147‑913.

Rozrzutnik

Fortschritt, tanio, tel. kom.
661‑848‑399.

Prasa

kostkująca Z-224/1, I właściciel,
tel. kom. 880‑409‑467.

bronę aktywną 3 m z tyłu
Sprzedam

wał, tel. (46) 861‑60‑35.

Przyczepa

4,5 t, pług 4-skibowy,
opryskiwacz, siewnik zbożowy 4m, tel.
kom. 509‑837‑568.

Ursus

1134, 1998r., z Turem, oryginał,
stan bdb., tel. kom. 721‑105‑235.

Pługi

Kverneland, obrotowe,
zagonowe, zabezpieczenia, tel. kom.
726‑329‑856.

Sprzedam

myjkę i sadzarkę do
ziemniaków, tel. kom. 604‑866‑936.

cielną jałówkę, Młodzieszyn,
Sprzedam

tel. kom. 515‑987‑490.
Dwie

jałówki na wycieleniu, tel. kom.
693‑470‑907.

Agregat

uprawowy, szerokość 3,20 m,
z wałkami, tel. kom. 509‑282‑300.

Sprzedam

jałówkę na wycieleniu,
Stachlew 198, tel. kom. 500‑343‑766.

Zgrabiarki

przetrząsarki do siana,
szerokość 3-3,60 m, Kuhn, Neymayer,
tel. kom. 509‑282‑300.

Zetor

3320, tel. kom. 602‑528‑051.

Siewnik

zbożowy Amazone, tel. kom.
726‑329‑856.
Beczka

asenizacyjna, ocynkowana, tel.
kom. 601‑272‑521.

Sortownik

do ziemniaków Amazone,
ze stołem przewierczym, tel. kom.
509‑282‑300.

Pług

5-skibowy Unia Grudziądz Tur
4+1, 1999 rok, tel. (46) 832-01-41, tel.
kom. 603‑568‑497.

Jałówka

na ocieleniu, tel. kom.
721‑109‑030.

Rozrzutnik

obornika 1-osiowy, Welgler,
ładowność 4t, cena 3.400 zł, tel. kom.
509‑282‑300.

Ciągnik

C-330, stan bdb; kombajn
Anna, tel. kom. 698‑371‑521.

maszyny

elektryczny, zgrabiarka konna
Parnik

do siana, tel. kom. 791‑557‑197.

Jałówka

hodowlana HF wycielenie
12.03.2013, tel. kom. 516‑415‑834.

Żyto
owies, tel. kom. 796‑567‑896.

Kultywator

2,80 z wałem strunowym,
tel. kom. 692‑287‑672.

pszenicę konsumpcyjną, 25
Sprzedam

ton, tel. kom. 505‑861‑270.

3 jałówki, wycielenia: 26.03,
Sprzedam

początek i koniec kwietnia, tel. kom.
693‑538‑477, po 15.

Ciągnik

Ursus 1224, tel. kom.
660‑790‑868.

ciągniki, platformy,
Sadownicze:

opryskiwacze itp., z importu, używane,
tel. kom. 504‑475‑567.

Nowy

chwytak do bel na jeden
siłownik, tel. kom. 608‑591‑942.

Sprzedam

łubin słodki, żółty, tel. kom.
696‑253‑998.

Jałówka

na wycieleniu, tel. kom.
721‑347‑722.

Kukurydza,

słoma, tel. kom.
506‑115‑015.

pod zacielenie, tel. kom.
Jałówka

724‑800‑594.

Żyto,

tel. kom. 782‑091‑669.

3 jałówki na wycieleniu, ras
Sprzedam

mięsnych, tel. kom. 502‑100‑896.

Cyklop, rozrzutnik obornika
Ładowacz

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.

Fella, tel. kom.
Przetrząsarka

511‑345‑546.

Anna; rozrzutnik Tandem,
Kombajn

polski, 8 ton, tel. kom. 513‑394‑596.

Agregat

uprawowy bierny, zachodni, tel.
kom. 601‑272‑521.

Prasa

kostkująca Z224, 1987 rok, tel.
kom. 509‑282‑300.

kopaczka, tel. kom.
Rorzutnik,

514‑539‑036.

Sprzedam

dwukółkę ciągnikową, tel.
kom. 509‑056‑084.

Przyczepa

6 t, wywrot, tel. kom.
695‑027‑515.

Sprzedam

mieszankę, jęczmień,
pszenicę, tel. kom. 506‑258‑202.

REKLAMA

Pług

4-skibowy, obrotowy Kverneland
Vario, tel. kom. 600‑822‑089.

Siewnik

poznaniak, tel. kom.
603‑254‑329.

do nawozu Amazone
Rozsiewacz

ZAU-1001, Rauch 600, 900, tel. kom.
509‑282‑300.

Jałówka

na wycieleniu,
tel. (46) 838‑59‑30.

Warchlaki

40 kg, tel. kom. 695‑815‑984.

Cyklop;

zgrabiarkę taśmową;
opryskiwacz, tel. kom. 885‑220‑122.

Prasa

Deutz Fahr GP-230, 1994 r., stan
bdb, tel. kom. 668‑816‑945.

Owies

sprzedam, tel. kom.
607‑370‑606.

Słoma

w kostkach ze stodoły, okolice
Bolimowa, tel. kom. 699‑996‑549.

Samasz 2,10, 2010 r.,
Kosiarka

zgrabiarka karuzelowa, przetrząsarka
karuzelowa, tel. kom. 600‑822‑089.

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.

Sprzedam

2 jałówki na ocieleniu, tel.
kom. 783‑132‑711.

Cielęta

60-300 kg, tel. kom.
696‑910‑449.

Wózek

widłowy Yale elektryczny
24 V, 2004 r., na części, +maszt, tel. kom.
506‑664‑741.

Siewnik

zbożowy Hassia, 2,5m, cena
2.500 zł, Amazone D4, szerokość 3m,
cena 1.600 zł, tel. kom. 509‑282‑300.

owies, tel. kom.
Sprzedam

606‑514‑345.

słomę 120-120 lub zamienię
Sprzedam

na obornik, tel. kom. 667‑278‑282.
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Ursus

C-360, stan bdb, tel. kom.
604‑719‑644.

Prosiaki,

20 szt., tel. kom. 662‑059‑527.

Mała

cieliczka HF, tel. kom.
668‑472‑081.
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do zielonek Potinger
Przyczepa

ładowność 4,5 t, jedno-osiowa dysze
łamane, tel. kom. 509‑282‑300.

zawieszany Hardi,
Opryskiwacz

szerokość 15 m, lance poziomowane, tel.
kom. 509‑282‑300.

Młody

knurek mięsny, tel. kom.
609‑514‑291.

nr 8

Zetor

7711, 1988 rok, tel. kom.
503‑151‑450.
Sprzedam

Bizon, tel. kom. 605‑978‑418.
Tur
 do C-360, tel. kom. 606‑276‑268.
C-360

3P, do drobnych poprawek,
tel. kom. 606‑752‑713.
Wózek

widłowy Yale; gazówka 2003 r.;
udźwig 1,6 t, tel. kom. 506‑664‑741.
Cyklop,

tel. kom. 517‑895‑817.

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.
rozrzutnik 3,5 tony, tel. kom.
Sprzedam

505‑325‑814.
prasę kostka, niemiecką, tel.
Sprzedam

kom. 604‑798‑728.
tury nowe do C-330,
Wyprzedaż
C-360, na linkę lub hydrauliczne, tel. kom.
608‑128‑670.
Kombajn

Anna i cyklop, tel. kom.
798‑682‑101.

Pług

podrywkowy 7-skibowy,
grudziądzki, tel. kom. 609‑442‑123.

Ciągnik

MTZ 820, 2007 rok z turem
lub bez; prasa Sipma 1997 rok, tel. kom.
602‑790‑464.

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.
Bizon

056, 1979 rok, tel. kom.
663‑561‑245.
Dmuchawa

do siana, tel. kom.
504‑985‑644.
C-328,

zarejestrowany, opłacony, tel.
kom. 516‑638‑678.
Pług

obracalny, 4-skibowy, ramię do
wału, stan bdb, tel. kom. 726‑151‑995.
Pług

Agro-Masz 4x40, 2012 rok, tel.
kom. 515‑311‑191.
ciągnikowa, tel. kom.
Dwukółka

502‑338‑780.
HL6011 po odbudowie,
Przyczepa

12.500 zł, tel. kom. 664‑737‑171.
do zbioru ziemniaków i
Kombajn

warzyw Karlik, w bardzo dobrym stanie,
tel. kom. 600‑500‑155.
Agregat

uprawowy 2,40; dmuchawa
z silnikiem; ogrodzenia panelowe
1,70x2,50 szt. 13, tel. kom. 604‑413‑948.
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Ciągnik

C-330 M, tel. kom.
665‑660‑729.

Kombajn

Bolko, 1997 rok, tel. kom.
782‑125‑375.

Pług

3-skibowy, włóka łąkowa, tel. kom.
606‑603‑215.

Kombajn

Bolko,
tel. kom. 698‑504‑865.

Prasa

do słomy Famarol kostka, 2002
rok, tel. kom. 695‑556‑511.

Sprzedam

kwotę mleczną 17.000 kg,
tel. kom. 604‑460‑202.

Rozrzutnik

Fortschritt z nadstawkami
do zielonki, tel. kom. 500‑225‑198.

MTZ-82,

C-360, tel. kom. 690‑899‑100.

Prasa

rolująca Galignani RB22L2
pasowa, tel. kom. 606‑356‑717.

Sprzedam

sadzarkę, tel. kom.
691‑393‑071.

Sprzedam

Ursus 3512, 1994 rok, tel.
kom. 507‑539‑365.

Sprzedam

obornik bydlęcy, tel. kom.
506‑150‑469.

Prasa

Z-224, tel. kom. 693‑552‑207.

MTZ-80,

82, części używane, tel. kom.
880‑353‑819.

4x4, 1997 r., tel. kom.
Ursus-5314

692‑601‑689.

Ziemia

orna 2,27 ha, Wola Stępowska,
tel. kom. 606‑188‑034.

Kombajn

Bizon - części używane, tel.
kom. 880‑353‑819.

Prasa

kostkująca polska, 7.300 zł;
przyczepa 1-osiowa sztywna,
z nadstawkami, 3.500 zł, tel. kom.
607‑902‑650.

Sprzedam

kwotę mleczną, tel. (42) 71957-03, tel. kom. 602‑653‑310.

do siana 5,20 m,
Przetrząsacz

tel. kom. 500‑225‑198.
Kosiarka

dyskowa 2,90 m, tel. kom.
500‑225‑198.
Sprzedam

kombajn zbożowy
Fortschritt E-512, cena do uzgodnienia,
tel. kom. 513‑559‑506.
wozy konne: drewniany i gumowy,
Dwa

tel. kom. 692‑292‑969.
Siewnik

poznaniak, rozsiewacz Piast
RW3, tel. kom. 693‑555‑430.
Glebogryzarka;

agregat Unia
Grudziądz 2,80; talerzówka; opryskiwacz
Pilmet, tel. kom. 728‑203‑280.
Jałówka

wysokocielna, tel. kom.
698‑244‑821.
asenizacyjna, tel. kom.
Beczka

602‑522‑478.
Śrutownik

walcowy, tel. kom.
602‑522‑478.
Bizon

części, tel. kom. 602‑522‑478.
Ursus

C-330, 1980 r., tel. kom.
725‑313‑625.

Sprzedam

maszyny rolnicze, likwidacja
gospodarstwa, tel. kom. 727‑538‑966.
C-330,

Ursus 3512, tel. kom.
667‑491‑487.
Tur
 MTZ-82, pługi 2, 3, 4, tel. kom.
690‑899‑100.
do przewozu zwierząt, tel.
Dwukółka

kom. 693‑737‑059.
Siewnik

do kukurydzy „Monosem”
6-rzędowy, teleskop, tel. kom.
696‑059‑903.
Prasy

rolujące, tel. kom.
607‑168‑196.
ciągnik Ursus 3512,
Sprzedam

1994 rok. Stan dobry. Przebieg 3600
mtg. Pierwszy właściciel, tel. kom.
515‑661‑856.
kombajn ziemniaczany
Sprzedam

Anna z 1990 roku. Stan dobry, oryginalny
lakier, garażowany, tel. kom. 607-609-762
okolice Rybna.
Kosiarka

rotacyjna, listwowa;
młocarnia warmianka, hydrofor, tel. kom.
727‑351‑325.

Fortschritt, tel. kom.
Rozrzutnik

602‑522‑478.

Części

do C-360; butla do spawania
tlenem z przewodami, tel. kom.
691‑270‑829.

Podajnik

kubełkowy, pionowy,
wys. 10 m, tel. kom. 669‑480‑828.

Sprzedam

rozrzutnik, mieszankę,
tel. (42) 710‑87‑03.

kubełkowy kompletny
Podajnik

do zboża; pług 2-skibowy, tel. kom.
606‑967‑890.

do prasy kostkującej (ślizg)
Podajnik

850 zł, 608420169.

Agregat

uprawowy 2,40 m, z dwoma
wałkami; pług 2-,3-skibowy Grudziądzki,
tel. kom. 693‑458‑316.
Kombajn

zbożowy John Deere-1177,
1992 r. heder 4,20, 2.800 Mtg, tel. kom.
698‑750‑121.
Siewnik

poznaniak; pług 2-skibowy,
tel. kom. 509‑853‑384.
Prasa

Z-224/1, tel. kom. 512‑981‑861.
rotacyjna Famarol- Słupsk,
Kosiarka

szer. 1,65, tel. kom. 535‑357‑755.
samozbierająca
Przyczepa

Jugosłowianka, stan dobry; kosiarka
listwowa Osa, stan dobry; basen
320 l Eurotanks, mało uzywany,
tel. (46) 839‑18‑33.
Barakowóz,

podwozie od przyczepy
oraz ostrówek, tel. kom. 601‑343‑854.
Forschnitt 10 t, tel. kom.
Rozrzutnik

726‑739‑443.
Kultywator

„10-tka”, siewnik 2-metrowy,
tel. kom. 608‑643‑187.
5-tonowa, wywrot 3-stronny,
Przyczepa

stan idealny, tel. kom. 506‑487‑919.
Kosiarka

rotacyjna, adapter pionowy
do rozrzutnika, tel. kom. 510‑420‑824.
kosiarkę sadowniczą,
Sprzedam

tel. (46) 832-14-57, tel. kom. 513‑666‑808.
Pług

Unia tur-100, 2006 rok; kultywator
„17” Bomet, stan bdb., tel. (24) 277-92‑20
wieczorem.

Prasa

zwijająca Claas Variant-180
Rotocut, zmiennokomorowa, tel. kom.
692‑601‑689.
tur Quick do Ursusa-4514,
Ładowacz

-5314, tel. kom. 692‑601‑689.
czołowe do : Ursusa,
Ładowacze

Fendta, MF, Case, Deutz Fahr, Claas
Ares, produkcji zachodniej, tel. kom.
692‑601‑689.
Ładowarka

przegubowa O&K L5
łamana w połowie i Atlas, tel. kom.
692‑601‑689.
Fendt-515,

1999 r., przedni tuz i wom,
tel. kom. 692‑601‑689.
Claas-250 Uniwrap, tel.
Praso-owijarka

kom. 692‑601‑689.
115 KM, 1996 r. lub -311,
Fendt-311

1993 r., tel. kom. 608‑420‑169.
Claas

Ares-550 95 KM, 2005 r.,
sprowadzony z Niemiec, tel. kom.
692‑601‑689.

Siewka

Kos, tel. kom. 664‑492‑791.
Zetor

3320, 1996 rok, tel. kom.
501‑850‑017.
Prasa

Z-224, 1996 rok, tel. kom.
501‑850‑017.
C-360

1986 rok; prasa kostka 1983
rok- cena 4.200 zł, tel. kom. 600‑335‑473.
Kombajn

MF-835, heder 4,20, tel. kom.
607‑706‑343.
Rozrzutnik

Fortschritt 10 t; przyczepa
6 t; agregat uprawowy 2,80 m; kosiarka
rotacyjna polska, tel. kom. 600‑335‑473.

Ciągnik

914, Ferguson 3512
z turem, tel. kom. 607‑809‑288.

Wózek

widłowy Rak, 7 maszt, 3.3,
wolny skok, przesuw boczny, widły
120 cm, 8.500 zł, tel. kom. 503‑106‑795.

Rozrzutnik

2-os, 3,5 t, 1984 r., tel. kom.
500‑204‑628.

Włóka

polowa hydrauliczna 5 m, tel.
kom. 600‑500‑155.

Ciągnik

Landini-65.00, kabina, konfort
21.000 zł, tel. kom. 503‑106‑795.

Ursus

C-362, 1985 rok, stan bdb., tel.
kom. 605‑722‑879.

Paleciak

elektryczny 1.200 zł, tel. kom.
503‑106‑795.

Przystawka

(kosz) do ślęzy po
remoncie, tel. kom. 692‑749‑175.

Class

Mercator 70, tel. kom.
602‑800‑987.

do rzepaku do kombajnu Bizon;
Stół

maszt widłowy do wóz GPW, tel. kom.
603‑061‑820.

Ursus

914, 1997 rok, kombajn Anna,
stan bdb, tel. kom. 601‑383‑237.

Sprzedam

rębak do gałęzi napędzany
z WOM ciągnika 2010 roku, tel. kom.
661‑914‑343.
kombajn Bolko, rozrzutnik
Sprzedam

2-osiowy, w dobrym stanie, tel. kom.
692‑214‑959.
Agregat

przedsiewny 2,20;
przetrząsacz karuzelowy Deutz Fahr, tel.
kom. 692‑606‑026.

Przyczepa

samozbierająca, dmuchawa
do siana + silnik, tel. kom. 724‑619‑384.
C-330,

pług, tel. kom. 692‑387‑028.

Przyczepa

4-tonowa, 825x20, sztywna;
C-360 z turem; rozrzutnik 2-osiowy; pług
4-skibowy, tel. (46) 838‑80‑43.

Cyklop,

stan dobry, 4.200 zł, tel. kom.
880‑090‑717.

Sprzedam

ciągnik Ursus C-360, stan
bdb, tel. kom. 880‑727‑303.

Ursus

3512, 1996 rok, tel. kom.
694‑717‑213.

Sprzedam

kultywator, zgrabiarkę
7-gwiazdową, tel. kom. 696‑253‑998.

Siewnik

zbożowy Isaria szerokość
3 m, rozsiewacz nawozu 2-talerzowy,
tel. (24) 261-46-97, tel. kom. 793‑093‑239.

Prasa

Sipma Z-224/1, z podajnikiem,
1997 r.; orkan 2, 1989 r., tel. kom.
661‑554‑045.

C-328,

tel. kom. 723‑300‑041.

Prasa

Sipma Z-224/1, z podajnikiem,
2000 r., tel. kom. 664‑748‑795.

Pług

„4” sprzedam lub zamienię na „3”,
tel. kom. 723‑938‑111.

Orkan

zachodni, tel. kom. 665‑045‑806.

Prasa

kostkująca, kopaczka, agregat
na bronie, przetrząsaczo-zgrabiarka, tel.
kom. 781‑842‑724.
Beczki

asenizacyjne ocynk,
3000, 4000, 5000, 7.0000, 8000 l;
International-644, 1985 r.; pług zagonowy
4-skibowy Killingstad, tel. kom. 600-428743 725‑695‑160.

Sprzedam

ciągnik T-25, tel. kom.
509‑220‑760.

Ursus

C-360 z 1976 rok oraz kombajn
Bolko, 1991 rok, tel. kom. 725‑368‑768.

Sprzedam

ciągnik C-330 1972 rok, tel.
kom. 721‑341‑534.

karuzelowa; chwytak
Zgrabiarka

do bel na tył ciągnika, pilnie!, tel. kom.
728‑924‑555.

Pilmet 600 litrów, 15 m
Opryskiwacz

lance, stan bdb, tel. kom. 660‑728‑897.

REKLAMA

Sprzedam

pług 4-skibowy,
zabezpieczenia sprężynowe, tel. kom.
607‑764‑424.

Sprzedam

rozrzutnik 2-osiowy z
nadstawkami w oryginale, stan bdb, tel.
kom. 607‑889‑255.

Brony

5; kultywator 14; tur do tyłu,
wózek, opryskiwacz 400 l; przyczepa
przerobiona z woza; wyciąg linowy, tel.
kom. 695‑855‑170.

Ursus C-330, 1985 rok, tel.
Sprzedam

kom. 669‑085‑356.

Sprzedam

sadzarkę czeską +
kopaczkę elewatorową, tel. kom.
781‑438‑552.

Sprzedam

siewnik zbożowy,
ciągnikowy, stan dobry, tel. kom.
606‑497‑951.

Sprzedam

ładowacz Trol, tel. kom.
791‑125‑486.

SKR

w Dmosinie sprzeda kombajn
Bizon Z-056 z kabiną, rok prod. 1987,
tel. (46) 874‑74‑16.

Sprzedam

sadzarkę czeską + wałek
2,5 do kultywatora, tel. kom. 661‑115‑580.

Rozrzutnik

obornika 2-osiowy, do
remontu; przetrząsaczo-zgrabiarka
pasowa do siana; sadzarka, tel. kom.
885‑616‑368 po 15.

Silnik

Zetor 4-cylindrowy do ciągnika
C-385; pompa wtryskowa MTZ 82,
tel. (46) 861‑26‑46.

2, tel. kom. 534-460‑470 po
Orkan

20:00.

Silnik

C-330 igła, 2.000 zł, tel. kom.
503‑106‑795.

Pług

2-skibowy Unia Grudziądz, tel.
kom. 501‑538‑808.

Siewnik

do kukurydzy Becker
4-rzędowy;zgrabiarka Nemajer;
kosiarka czołowa 2,65 m szerokości;
pług 4-skibowy, obrotowy; wycinaki
do kiszonek; beczki asenizacyjne;
traktor Renault 9034 z turem, tel. kom.
502‑240‑358.

Kombajn

Anna, tel. kom. 693‑066‑532.

Pług

obrotowy 3-skibowy Lenken,
5.500 zł, tel. kom. 503‑106‑795.

Zetor

7211, 1988 rok, tel. kom.
501‑850‑017.

Rozrzutnik

obornika 2-osiowy, tel. kom.
886‑017‑770.

Sprzedam

pług obrotowy 5-skibowy,
tel. kom. 609‑944‑120.

Części

używane do C-328, C-330,
C-360, C-4011, C-355, T-25 Władimirec skrzynie, silniki, tylne mosty, podnośniki,
felgi, zwolnice, tel. kom. 880‑353‑819.

Sprzedam

rozsiewacz 2-talerzowy
Sulky DTX1002, 2 kosiarki listwowe, tel.
kom. 722‑176‑645.

4 t do remontu; maszynki do
Przyczepa

bobu; pielnik wielorak do warzyw; osie do
przyczep 3,5 t, płaskie; tłoki do wywrotu,
osie przednie do C-330, C-360, tel. kom.
691‑270‑829.

Rozdzielacz

na błotnik, obciążniki
przód C-330, wał 2 metrowy do
kultywatora, tel. kom. 695‑904‑912.

1-osiowa, wywrotka; żmijka;
Przyczepka

ryflowanie walcy, tel. kom. 693‑036‑673.

C-380

części używane: skrzynia
biegów, silnik, obciążniki, zaczepy,
zwolnice, tylny most inne, tel. kom.
502‑939‑200.

Siewnik

poznaniak Amazone 3 m,
obsypnik do ziemniaków, glebogryzarka
grudziądzka, tel. kom. 604‑940‑429.
Siewnik,

tel. kom. 692‑668‑521.

Siewniki

Hassia, Stekstet, wybierak do
kiszonki; zgrabiarka Claas, tel. kom. 600428-743 725‑695‑160.

Glebogryzarka,

przyczepka ciągnikowa
1-osiowa, wywrot, tel. (46) 874-83-94, tel.
kom. 667‑679‑854.
Kombajn

ziemniaczany Bolko,
1992 rok, cena 7tys, zbieracz liści siana
2,5 tys., tel. kom. 660‑789‑719.
Ciągnik

Lamborghini, 1998 rok,
prasa New Holland, 2007 rok, tel. kom.
506‑115‑015.
kosiarkę rotacyjną Famarol
Sprzedam

- Słupsk, opryskiwacz Termit, kabina do
C-330, tel. kom. 601‑067‑778.
Sprzedam

ciągnik Case CX-90m, 1999
rok, stan bdb, tel. kom. 696‑463‑410.
Sprzedam

siewnik Mazur 4
metrowy, agregat uprawowy, agregat
pościerniskowy Wibroflex 3 m, tel. kom.
662‑032‑997.
Fendt

Farmer Turbomatic-312, 1994 r.,
stan dobry, tel. kom. 662‑004‑676.
tel. kom. 500‑674‑526.
Orkan,

Talerzówka

21 talerzy, 1.300 zł;
sieczkarnia, stacjonarna, toporowa, tel.
kom. 601‑977‑283.

Toya

elektryk maszt triplex, 1998 r.,
8.000 zł, tel. kom. 503‑106‑795.

Basen

na mleko, 550 litrów, tel. kom.
695‑999‑028.
Koła

10x15 oraz naprawy opon na
zimno i na gorąco, akumulatory, opony,
tel. kom. 504‑178‑884.
Kwota

mleczna, ilość 40.000, tłuszcz
4,7, tel. kom. 505‑174‑343.
Sprzedam

obornik, tel. kom.
609‑843‑635.
mleczna 10.000 l, tel. kom.
Kwota

513‑159‑645.
Schładzalnik

do mleka, 300 l, tel. kom.
668‑952‑191.
mleczna, tel. kom. 889‑933‑041.
Kwota


Maszty

do ciągników, tel. kom.
665‑374‑423.

Sprzedam

wagę stacjonarną i
samochodową do żywca, tel. kom.
696‑463‑410.

Pomot Chojna 8.000 l, tel. kom.
Beczka

608‑128‑670.

Opony

do przyczepy rolniczej 20/900 z
felgami, tel. kom. 503‑065‑714.

Rozrzutnik

1-osiowy, 3,5 t, tel. kom.
608‑128‑670.

basen na mleko, tel. kom.
Sprzedam

728‑749‑086.

Tur
 2-sekcyjny do 3512, 2812, stan bdb,
tel. kom. 608‑128‑670.

Kwota

mleczna 35.000 kg, tel. kom.
889‑971‑723.

Ciągnik

C-330 z kabiną, stan idealny,
tel. kom. 602‑575‑775.

kwotę mleczną, tel. kom.
Sprzedam

605‑670‑919.

Sprzedam

C-360 z kabiną czeską, stan
dobry. Włóka łąkowa polowa, szerokość
3 m, tel. kom. 698‑700‑313.

Obornik

kurzy, tel. kom. 692‑882‑448.

inne
Schładzalnik

do mleka 330 l, tel. kom.
605‑210‑688.

rolnicze - usługi
Transport

maszyn rolniczych i
budowlanych, tel. kom. 665‑734‑042.

Skrzynki

plastikowe 15 kg, tel. kom.
500‑385‑907.

Transport

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

kwotę mleczną, tel. kom.
Sprzedam

695‑416‑748.

Rozliczenia

VAT rolników, tel. kom.
508‑191‑628.

Obornik

150 t; rozsiewacz nawozowy
Koss, tel. kom. 697‑693‑641.

Transport

maszyn rolniczych, tel. kom.
795‑403‑201.

Basen

550 l, tel. kom. 693‑698‑352.

Wykonuję

kosiarki sadownicze,
tel. (46) 832-14-57, tel. kom. 513‑666‑808.

kwotę mleczną 13.000
Sprzedam

litrów, tel. kom. 661‑914‑343.
Kwota

mleczna, tel. kom.
783‑561‑065.
Kwota

mleczna 18.000 kg, basen
420 litrów, tel. kom. 601‑937‑006.
mleczna 7.862 kg IIR, tel. kom.
Kwota

693‑943‑716.
Super

promocja! Fosforan
amonu NP(18-46) i inne, tel. kom.
607‑992‑213.
kwotę mleczną do 10000
Sprzedam

litrów - możliwe mniejsze ilości,
tel. kom. 668‑183‑877.
Opony

używane 16/70/20,
tel. kom. 693‑830‑160.
Sprzedam

gnojówkę,
tel. kom. 663-077-030, 693‑320‑919.

Mechaniczne

podcinanie porzeczek,
okolice Głowna, tel. kom. 505‑630‑402.

zwierzęta
sprzedaż
Gołębie

Staropolskie i Rzeszowskie,
tel. kom. 882‑404‑160.
Suka,

owczarek niemiecki, 1,5 roku,
tel. kom. 693‑441‑557.
Owczarek

szkocki Collie, suczka,
tel. kom. 664‑964‑367.
Bażanty

królewskie, polne, mongolskie;
pawie białe, czarno-skrzydłe, niebieskie,
tel. kom. 603‑226‑494.
Yorki

szczenięta, tel. kom. 501‑632‑719.

Skrzynki

na owoce, palety, wagi,
beczka 4.000 l, tel. kom. 665‑464‑794.

Sprzedam

pekińczyka, tel. kom.
788‑152‑202.

Skrzynki

plastikowe, tel. kom.
796‑021‑918.

Sprzedam

kozła, tel. kom. 601‑360‑288.

mleczna 10.000 kg, zbiornik
Kwota

na mleko 550 l, tel. kom. 664‑724‑850.
Dojarka

Alfa Laval, tel. kom.
609‑442‑123.
Sprzedam

wspomaganie kierownicy
do Ursus C-330, C-360, T-25, oferuję
montaż, tel. kom. 692‑335‑998.
Dojarka

przewodowa Alfa Laval, tel.
kom. 693‑538‑477.
Kwota

mleczna 10.000 kg, tel. kom.
796‑938‑381.
Sprzedam

kwotę mleczną 30.000,
okolice Żychlina, tel. kom. 723‑588‑294.
Schładzalnik

mleka 250 l,
tel. (46) 838‑98‑66.
Kwota

mleczna 22.000 kg, tel. kom.
695‑608‑762.

Owczarek

kaukaski szczeniaki,
tel. kom. 796‑611‑150.
Owczarki

niemieckie, z rodowodem,
2-miesięczne; suka 3,5 l,
tel. kom. 508‑174‑814.
Szczenięta

amstaf, śliczne, zdrowe,
tel. kom. 662‑556‑348.
Owczarki

niemieckie 5-miesięczne,
tel. kom. 788‑154‑202.
Owczarki

niemieckie z rodowodem,
2-letnie, tel. kom. 694‑308‑076.
Owczarki

niemieckie 6-miesięczne,
tel. kom. 693‑138‑330.
Szczeniaki

Amstafy, tel. kom.
695‑815‑984.
Szczenięta

labradory, tel. kom.
727‑616‑195.

Obornik

100 t, tel. kom. 669‑870‑572.

Szczenięta

owczarka niemieckiego,
tel. kom. 535‑322‑797.

mleczna 12.000 l,
Kwota

tel. (42) 719‑58‑73.

Owczarki

z rodowodem,
tel. (46) 838‑47‑78.

Sprzedam

dojarkę przystosowaną
do doju krów gdy brak światła,
tel. (46) 839‑21‑92.

Króliki,

tel. kom. 601‑413‑366.

Zbiornik

na mleko Frigomilk 550 l,
tel. kom. 515‑291‑421.

Szczeniaki

3-miesięczne 4 sztuki,
oddam, tel. kom. 501‑538‑808.

Osie

na dwukółki, tel. kom.
605‑725‑429.

Yorki,

chihuahua, maltańczyki, tel. kom.
662‑093‑975.

Zbiornik

450 litrów, słomę,
siano, obornik, prasę do kostki,
tel. (46) 861‑12‑46.
Konwia

kompletna do dojarki Alfa
Laval, tel. kom. 692‑199‑818.

Sprzedam

do hurtu 50 sztuk gołębi
pocztowych, obrączkowanych,
z powodu wyjazdu oraz wydam 2 pieski
12-tygodniowe, tel. (24) 285‑43‑63
po 22.00.

Obornik
(trzoda chlewna), tel. kom.

601‑662‑905.

Oddam

młode kotki,
tel. (46) 838‑35‑42.

Sprzedam

oponę używaną do C-330,
tel. kom. 502‑226‑340.

Oddam

szczeniaka- suczkę,
tel. kom. 505‑699‑616.

Obornik

kurzak,
tel. kom. 660‑790‑868.

Sprzedam

rocznego kucyka,
tel. kom. 603‑591‑544.

Sprzedam

bażanty srebrne i pawie,
tel. kom. 795‑499‑795.

www.lowiczanin.info
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Informacje
 INFORMATOR ŁOWICKI
informacje
Informacja PKP (ogólnokrajowa)
22/19436
Informacja PKS (całodobowa)
46/837-38-13
Informacja o krajowych numerach
tp 118-913
Informacja o międzynarodowych
numerach tp 118-912
Rozmowy międzynarodowe tp –
zamawianie 9051
Naprawa telefonów – błękitna linia
tp 9393
Biuro zleceń tp 9497
Wojewódzkie Centrum Zarządzania
Kryzysowego Łódzkiego Urzędu
Wojewódzkiego w Łodzi 9287

pogotowia
Policyjny telefon zaufania 837-80-00
Telefon informacyjno-problemowy:
Poradnia Leczenia Uzależnień 837-37-07
Poradnia Zdrowia Psychicznego 46837-33-07
Pogotowie energetyki cieplnej
46-837-59-16
Pogotowie wodno-kanalizacyjne
46-837-35-32
Pogotowie energet. 46-837-36-05
Zakład pogrzebowy: 46-837-53-85,
46-837-07-10, 46-837-20-22, 46-837-26-74.
Gaz butlowy:
516-053-554, 697-649-492, 46-837-84-40,
46-837-16-16, 46-837-66-08, 46-837-41-02,
46-837-30-30, 46-837-20-37, 46-838-36-36,
509-887-080; 46-837-47-77, 46-837-44-44,
Warsztat konserwatorski ŁSM 46-83765-58
Lecznice dla zwierząt:
ul. Starościńska 5, tel. 46-837-52-48 ul.
Chełmońskiego 31, tel. 46-837-35-24
ul. Krakowska 28, tel. 46-830-22-86
Łyszkowice, tel. 46-838-87-19 Bielawy,
tel. 46-839-20-95

telefony
 Taxi osobowe:
837-34-01; 46-191-91; 46-837-35-28
(bagażowe); 46-830-05-00; 603-0618-18; 794-013-013; 606-486-555;
600-508-308
PUP: 46-837-04-20; 46-837-03-73
Starostwo Powiatowe w Łowiczu:
sekretariat 46 837-59-02
Urząd Miejski: Sekret. 46-830-91-51
Awarie oświetlenia ulicznego:
konserwator 603-802-477, 601-819-912,
601-270-775, 46 830-91-45
Urząd Skarbowy:
centrala 46 837-43-58, 46-837-32-38,
sekretariat 46-837-80-28
ZUS 46-830-17-12
Łowickie Stowarzyszenie Abstynenckie „Pasiaczek” Łowicz, ul. św.
Floriana 7, tel. 46-837-66-92, czynny

codziennie (oprócz sobót) w godz. 16.00
– 20.00.
Gminna Grupa Abstynencka w
Bielawach – spotkania w czw. w godz.
10.00-11.00. Po informacje dzwonić w
czwartek do UG w Bielawach w godz.
8.00-10.00.
Grupa AA „Łowiczanka” spotkania
przy Klubie Pasiaczek na muszli Błonie
w każdy czwartek o godz. 19.00.
Punkt

pomocy dla ofiar przemocy
w rodzinie (siedziba, Stowarzyszenie
„Nadzieja” ul. Podrzeczna 3a, tel.
46-830-03-63, czynny: 16.00-19.00.
Punkt konsultacyjny przy
Grupie Wsparcia „Przeminęło z
wiatrem” (problem przemocy) w
Domaniewicach, czynny: pt. 16-18 tel.
46-838-33-11.
Samopomocowa Grupa Abstynencka „Nie ma mocnych” w Zdunach
(siedziba GOK) – czw. godz. 18.00.
Ogólnopolska poradnia telefoniczna dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym, czynna od pon.-pt. godz.
14.00-22.00 pod bezpłatnym numerem
telefonu 116 123; www.116123.edu.pl

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.

dziedziny papiero-plastyki. Muzeum w Łowiczu, czynna w godz. 10-16, bilet normalny
7 zł, ulgowy 4 zł.

inne

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.

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.

pływalnia miejska

wystawy czasowe

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.

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.

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).
Poradnia Leczenia Uzależnień,
ul. Kaliska 6, tel. 837-37-07

Czwartek, 21 lutego:
godz. 10.00 – Wielka podróż Bolka
i Lolka (film wyświetlany w ramach Mały
Och! Film Festiwal)
godz. 12.00 – Bolek i Lolek na Dzikim
Zachodzie (film wyświetlany w ramach
Mały Och! Film Festiwal)

ul. Podrzeczna 20, tel. 046/837-40-01

godz. 19.00 – Operacja Argo

apteki
Łowicz – apteka całodobowa:
ul. Stanisławskiego, tel. 46-830-22-02
Bielawy, ul. Garbarska 10, tel. 839-22-76
Chąśno 64, tel. 838-18-25
Domaniewice, ul. Główna 9, 838-33-85;
ul. Górna 1A, 911-55-44
ul. Rynek Kopernika 12, tel.
Kiernozia,

24-277-91-58; ul. Kościuszki 6, tel. 24-27797-64; ul. Łowicka 12A, 24/382-11-66
Kocierzew Południowy 101, 839-42-42
Łyszkowice, ul. Kościelna 3, tel. 838-8786; ul. Szkolna 3a, tel. 830-39-01
Nieborów 209, tel. 838-56-25
Bełchów, ul. Przemysłowa 2,
839-68-89
Sobota, ul. Plac Zawiszy Czarnego 20,
tel. 838-22-81
Zduny 1a, tel. 838-74-68
Zduny 34, tel. 838-75-35

msze święte
w niedziele i święta
Kościół św. Ducha:
7.00, 8.30, 10.00, 12.00, 18.00;
Kościół Chrystusa Dobrego Pasterza:
7.00, 8.00, 10.00, 11.15, 12.30, 17.00;

Piątek, 22 lutego:
godz. 10.00 – Tulisie. Przygoda
w słonecznej krainie (film wyświetlany
w ramach Mały Och! Film Festiwal)
godz. 19.00 – Operacja Argo
Poniedziałek, 24 lutego:
godz. 19.15 – Broken
Wtorek, 25 lutego:
godz. 19.15 – Broken
Środa, 26 lutego:
godz. 19.15– Django

Czwartek, 27 lutego:
godz. 19.15 – Django

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.

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.
Znana

i nieznana Ukraina – wystawa
fotograficzna Radosława Taflińskiego.
Będzie można obejrzeć ponad 200 zdjęć
z całej Ukrainy. Otwarcie 21 lutego o godz.
18:30. GOK w Domaniewicach, wstęp wolny,
wystawa czynna do 15 marca.
Malarstwo Zuzanny Tomaś – głównym
tematem jest człowiek, jego ciało przedstawione jest w plątaninie kresek,
w sąsiedztwie barw, na tle których zawsze
jednak się wybija. Otwarcie odbędzie się
w piątek, 22 lutego o 17.00 w Galerii Browarna w Łowiczu, czynna do 24 marca.
Wystawa prac plastycznych Magdaleny Witeczek przedstawiająca przede
wszystkim zwierzęta, które powstały
w ciągu dwóch lat. Są to szkice wykonane
ołówkiem oraz obrazki malowane farbami
i kredkami. GOK w Kiernozi, prace oglądać można przez okres ferii.
Gloria Victis 1863-1864 – Pamięć
i tradycja – na wystawie zostaną pokazane dokumenty aktowe, fotografie, afisze
i karty pocztowe pochodzące ze zasobu
Archiwum w Łowiczu, zdjęcia ze zbiorów
rodzinnych Jana Wegnera oraz wykonane
przez Ewę i Bogumiła Liszewskich z Łodzi.
Siedziba oddziału Archiwum Państwowego Warszawa w Łowiczu, wstęp wolny.

koncerty

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.

Sobota, 23 lutego:
godz. 19.00 – koncert Meli Koteluk, sala
w ŁOK, ul. Podrzeczna 20, biletów brak.

Etnografia

Księstwa Łowickiego – wystawa przedstawia stroje ludowe, wycinanki,
rzeźby, ceramikę, tkaniny oraz eksponaty z

Niedziela, 24 lutego:
godz. 19.00 – koncert Gaby Kulki, sala
w ŁOK, ul. Podrzeczna 20, biletów brak.

godz. 17. 00 – spotkanie słuchaczy
UTW, tematem będzie historia miedniewickiego sanktuarium, prowadzenie
Agnieszka Olszanowska z Miedniewic.
GOK w Bolimowie, wstęp wolny.
godz. 17.30 – wykład o powstaniu
styczniowym, który poprowadzi Zbigniew Zagajewski, członek Stowarzyszenia Historycznego im. 10 PP. Siedziba
Łowickiego Klubu Katolickiego, ul. Stary
Rynek 19, wstęp wolny.
Piątek, 22 lutego:
godz. 12.00 – warsztaty dla dzieci
„Witraże na szkle”, prowadzenie Dorota
Kosioska. ŁOK, ul. Podrzeczna 20, wejściówki w ramach Mały Och! Film Festiwal
zostały rozdane.
godz. 16.00 – spotkanie z Pawłem Piętą, latarnikiem cyfrowym, który pokaże
jak stawiać pierwsze kroki w Internecie.
Gminna Biblioteka Publiczna w Chąśnie,
wstęp wolny.
Wtorek, 26 lutego:
godz. 17.00 – spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Książki, na którym członkowie
będą rozmawiali o książce Antoniny
Kozłowskiej „Czerwony rower”. 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 Bułom z Kiernozi
 państwu Puchalskim z Łowicza
 państwu Kowalskim z Bobrownik
 państwu Dłubiszom z Przemysłowa
 państwu Rypińskim z Iławy
synkowie
 państwu Królikom z Łowicza
 państwu Szumskim z Łowicza

OFERTY PRACY
Powiatowy Urząd pracy w Łowiczu
(stan na 18.02.2013 r.)

 sprzedawca
 szwaczka
 elektromechanik
 likwidator szkód
 hydraulik
 spawacz ręczny gazowy
 stolarz – montażysta mebli
 operator koparki
 przedstawiciel handlowy
 konserwator
 kosmetyczka

skarb rolnika
NOTOWANIA Z TARGOWISKA
W ŁOWICZU z dnia 15.02.2013 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.

brokuł

szt.

1,50-2,50

pęczek

2,00-3,00

ogórek

kg

5,50-6,00

pomidory

kg

6,00-7,00

włoszczyzna

3,00-4,00

 INFORMATOR głowieński i strykowski
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

– 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

dyżury przychodni

n Przychodnie w Strykowie:
ul. Kościuszki 27: tel. 42-719-80-34
ul. Targowa 16: tel. 42-719-92-30

informacje

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

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. 21.02. Pl. Wolności 4/5,
tel. 710-89-60
pt. 22.02. Pl. Wolności 4/5,
tel. 710-89-60
sob. 23.02. Pl. Wolności 4/5,
tel. 710-89-60

ndz. 24.02. Pl. Wolności 4/5,
tel. 710-89-60
pn. 25.02. Pl. Wolności 4/5,
tel. 710-89-60
wt. 26.02. ul. Kopernika 19,
tel. 719-20-12
śr. 27.02. ul. Kopernika 19,
tel. 719-20-12
czw. 28.02. ul. Kopernika 19,
tel. 719-20-12
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 24.02 – ul. Kolejowa 33,
tel. 719-81-48. 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, wstęp wolny, czynna
pn.-pt. 9-17, sob. 8-14, do 20 marca.

inne
Sobota, 23 lutego:
godz. 15.00 – spektakl „Bajkowa zima”,
wystawiana przez grupę Latających Babć
z Łodzi, MOK Głowno, wstęp wolny.

Rolnik Sprzedaje
(ceny z dnia 19.02.2013 r.)

Żywiec wieprzowy:
 Mastki: 4,70 zł/kg+VAT
 Różyce: 4,75 zł/kg+VAT
 Skowroda Płd.: 4,60 zł/kg+VAT
 Domaniewice: 4,75 zł/kg+VAT
 Chąśno: 4,70 zł/kg+VAT
 Karnków: 4,70 zł/kg+VAT
 Kiernozia: 4,70 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 6,20 zł/kg+VAT;
byki 7,50 zł/kg+VAT; jałówki 6,80 zł
kg+VAT;
 Domaniewice: krowy 6,20 zł/kg+VAT;
byki 7,50 zł/kg+VAT; jałówki 6,80 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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Piłka nożna | FiK-Sport Cup 2013

Feriada 2013

Organizatorzy bardzo gościnni

Gimnazjaliści
z Trójki
okazali się
najlepsi

Pięć zespołów wystartowało w rozgrywanym w Bielawach turnieju piłki
nożnej U-11 „FiK-Sport Cup 2013”, a jak się okazało zespoły z Ziemi
Łowickiej okazały się bardzo gościnne.
Górski, Mateusz Kubica, Artur
Witkowski, Mateusz Kaszewski
i Mateusz Grzegory – trenerem
zespołu jest Arkadiusz Przyżycki.
W składzie Victorii Bielawy
znaleźli się natomiast: Kacper
Sołtyszewski – Łucja Holewa, Patrycja Wojciechowska,
Dawid Łukasiewicz, Michał
Holewa, Hubert Bryk, Jakub
Wiesiołek, Sebastian Dziedziela, Wiktor Bińczak i Sebastian
Wieczorek – trenerem jest Piotr
Kociak. 
p

Wszyscy zapowiedzieli, że za rok znowu zagrają w FiK-Sport Cup.

Stal Głowno – Start Złaków
Borowy 2:1; br.: Patryk Tuliński
i samobójcza – Kamil Kołaczyński.

 Orkan II Sochaczew – Orkan I
Sochaczew 1:3
 Victoria Bielawy – Orkan II So-



Arkadiusz Przyżycki

przed turniejem dowiedziałem
się, że nie przyjedzie Marcin
Rychlewski z Pelikanem Łowicz. Rywalizacja byłaby zapewne dużo ciekawsza – dodał.
Najlepszy strzelcem turnieju
okazał się Kamil Kołaczyński
(Start Złaków Borowy), który
zdobył trzy gole, a organizatorzy najlepszym zawodnikiem
wybrali Dawida Szczepanika
(Orkan II Sochaczew), a najlepszym bramkarzem – Piotr
Jasiński (Stal Głowno).
W drużynie Startu Złaków
Borowy grali: Marcin Domżał
– Kamil Kołaczyński (3. gole
w turnieju), Krystian Podleśny, Mateusz Podleśny, Adam

Arkadiusz Przyżycki

Ostatecznie wszystkie miejsca na podium zajęły zespoły,
które zdobyły po siedem punktów. Najlepszy bilans bezpośrednich meczów miał Orkan
I Sochaczew, drugie miejsce
wywalczyła Stal Głowno, a na
trzecim miejscu zostali sklasyfikowani gracze Orkana II.
Dopiero na czwartym miejscu
Start Złaków Borowy, a na piątym Victoria Bielawy.
– Oba zespoły były współorganizatorami zawodów i stąd
nasza tak gościnna postawa –
z humorem skomentował Arkadiusz Przyżycki, trener młodych piłkarzy Startu. – Troszkę
mi szkoda, że dopiero dwa dni

W turnieju FiK-Sport Cup 2013 wystartowało pięć zespołów.
REKLAMA

chaczew 0:1; br.: Jakub Szkopek.
 Orkan I Sochaczew – Stal
Głowno 0:1; br.: Olaf Osiński.
 Start Złaków Borowy – Victoria Bielawy 0:0
 Orkan II Sochaczew – Stal
Głowno 1:0
 Victoria Bielawy – Orkan I Sochaczew 0:1
 Start Złaków Borowy – Orkan
II Sochaczew 1:1; br.: Kamil Kołaczyński.
 Stal Głowno – Victoria Bielawy
0:0
 Orkan I Sochaczew – Start
Złaków Borowy 1:1; br.: Kamil
Kołaczyński.

Tradycyjnie już w ramach Zimowej Akcji „Łowicka Feriada
2013” rozgrywany jest turniej
piłki siatkowej, a tym razem
w kategorii gimnazjalistów wystartowało pięć ekip.
Ostatecznie w hali sportowej OSiR nr 2 w Łowiczu
najlepsi okazali się uczniowie
Gimnazjum nr 3 w Łowiczu.
Podopieczni Pawła Tomczaka
wywalczyli w czterech meczach
komplet czterech zwycięstw.  p
 Gimnazjum nr 3 Łowicz – Only
Win 2:0 (15:7, 15:11)
 Pawełki – Granaty 2:0 (15:8,
15:6)
 Only Win – Pędzące Pisuary
2:0 (15:7, 15:8)
 Granaty – Gim-3 Łowicz 0:2
(5:15, 7:15),
 Pędzące Pisuary – Pawełki 2:1
(12:15, 15:13, 15:13)
 Only Win – Granaty 2:0 (15:5,
15:6)
 Pędzące Pisuary – Gimnazjum nr 3 Łowicz 0:2 (19:21,
9:15)
 Pawełki – Only Win 0:2 (10:15,
8:15)
 Gim-3 Łowicz – Pawełki 2:0
(w.o.)
 Granaty – Pędzące Pisuary
0:2 (w.o.).

1. Orkan I Sochaczew

4

7

5-3

1. Gim-3 Łowicz

4

8

8-0

2. Stal Głowno

4

7

3-2

2. Only Win

4

7

6-2

3. Orkan II Sochaczew

4

7

4-4

3.Pędzące Pisuary

4

6

4-5

4. Start Złaków Borowy

4

3

3-4

4. Pawełki

4

5

3-6

5. Victoria Bielawy

4

2

0-2

5. Granaty

4

4

0-8
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Sport szkolny | Wojewódzkie IMS w piłce siatkowej dziewcząt

Już sam występ
w finale to sukces

REKLAMA

1. SP 5 Konstantynów Łódzki 4

7

7-3

2. SP 71 Łódź

4

7

6-5

3. SP 13 Tomaszów Maz.

4

7

7-2

4. SP 5 Wieluń

4

5

3-7

5. SP Domaniewice

2

2

1-4

2

2

1-4

SP 12 Piotrków Tryb.

Dla młodego lekkoatlety z Łowicza były to kolejne w ostatnim czasie międzynarodowe sukcesy.

Lekka atletyka | Mityng LA w Ostrawie

Dwa drugie miejsca Tomka Wieteski

Siatkarki z Domaniewice zdołały w tomaszowskim turnieju ugrać
jednego seta.

W środę 13 lutego 2013 roku
młody lekkoatleta z Łowicza
– Tomasz Wieteska zanotował
swój kolejny udany międzynarodowy występ. Zawodnik
UKS Błyskawica Domaniewice wystartował w czeskiej
Ostrawie w mityngu lekkoatletycznym, które rozegrano
w tunelu lekkoatletycznym
znajdujący m się w kompleksie
sportowym ČEZ Aréna.
– Można uznać, że start ten
był udany dla Tomka – podsumowuje Wojciech Wieteska,
tata młodego lekkoatlety. Tomek startował z zawodnikami starszymi od siebie o rok,
a mimo to dwukrotnie zajął
drugie miejsca. W biegu na
60 m w eliminacjach uzyskał
wynik 8,90, a w finale 8,83,
czyli powtórzy swój wynik
sprzed kilku tygodni z Cottbus. W skoku w dal uzyskał
rezultat 4,25 m i jest to dobry
wynik. Konkurs skoku w dal
rozgrywany był z belki, a w
stosunku do startu w Cottbus
rozgrywanego na tych samych

rygorystycznych dla młodych
skoczków zasadach, nastąpiła
poprawa o 27cm. Na zakończenie opisanych zawodów Tomek
na prośbę trenerów z Ostravy
i za zgodą swojego klubowego trenera – Miczysława Szymajdy gościnnie wystartował
w barwach jednej ze sztafet
SSK Witkovice na dystansie
6x300 m. Każda z ośmiu sztafet
składała się z trzech dziewcząt
i trzech chłopców. Sztafetę tą
Tomkowi udało się wyprowadzić z siódmego na piąte miejsce z wynikiem 3:36,22 min. p
 60 m: 1. Vojtech Harazim (TJ
Opava) 8,79 s, 2. Tomasz Wieteska
(UKS Błyskawica Domaniewice)
8,83 s, 3. Matthew Hoża (SSK Vitkovice) 8.90 s.
 Skok w dal: 1. Matěj Jurasek (TJ
Sokol Opava), 2. Tomasz Wieteska
(UKS Błyskawica Domaniewice)
4,25 m, 3. Alexandr Vávra (Atletika
Poruba o.s.) 4,23 m i Vojtěch Harazim (TJ Sokol Opava) 4,23 m.
 6x300 m: 1. TJ Sokol A Opava
3:21,86 min, 2. TJ Sokol B Opava

Wojciech Wieteska

Grupa A: SP 12 Piotrków Trybunalski – SP 5 Konstantynów Łódzki
0:2 (17:25, 24:26), SP 5 Konstantynów Łódzki – SP 71 Łódź 1:2
(14:25, 25:11, 6:15), SP 71 Łódź
– SP 12 Piotrków Trybunalski 2:1
(25:12, 10:25, 15:9).
Grupa B: SP 13 Tomaszów Mazowiecki – SP Domaniewice 2:0
(25:11, 25:19), SP Domaniewice
– SP 5 Wieluń 1:2 (19:25, 25:15,
7:15), SP 5 Wieluń – SP 13 Tomaszów Mazowiecki 0:2 (11:25,
18:25).
Mecze półfinałowe: SP 13 Tomaszów Mazowiecki – SP 5 Konstantynów Łódzki 1:2 (19:25, 25:3,
10:15), SP 71 Łódź – SP 5 Wieluń
2:1 (25:17, 6:25, 15:10).

Mecze o 3. miejsce: SP 13 Tomaszów Mazowiecki – SP 5 Wieluń
2:0 (25:19, 25:17).
Mecze o 1. miejsce: SP 71 Łódź
– SP 5 Konstantynów Łódzki 0:2
(17:25, 9:25)

Paweł A. Doliński

Ostatecznie
podopieczne
trenera Arkadiusza Stajudy,
które na co dzień trenują i grają w LUKS Asik Domaniewice
odpadły z rozgrywek już w fazie grupowej, ale już sam start
w grupie sześciu najlepszych
zespołów województwa łódzkiego jest już sukcesem.
W reprezentacji Szkoły
Podstawowej w Domaniewicach zagrały: Agata Gajda,
Julia Grabowicz, Aleksandra
Wodzyńska, Klaudia Wawrzyńczak, Karolina Kostrzewa,
Zuzanna Gajda, Maja Gajda,
Natalia Szymczak i Michalina
Rucińska – nauczycielem w-f
i trenerem w UKS Asik Domaniewice jest Arkadiusz Stajuda. 
P

Wojciech Wieteska

Uczennice Szkoły Podstawowej w Domaniewicach w tym toku najpierw okazały się
najlepsze w zawodach powiatowych, potem wygrały w rawskim turnieju rejonowym,
a na koniec pojechały do Tomaszowa Mazowieckiego na finał Wojewódzkich
Igrzysk Młodzieży Szkolnej w minipiłce siatkowej dziewcząt.

W czeskiej Ostrawie Tomek
Wieteska zajął dwa drugie
miejsca.
3:22,87 min, 3. SSK Vítkovice A
3:23,64 min, 5. SSK Vítkovice B
(Grygarová, Manulák, Honová,
Vanová, Tomasz Wieteska i Hrabovský) 3:36,22 min.
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Piłka nożna | Zimowe przygotowania Pelikana

Tydzień porażek, nie tylko sportowych
ekipami jest niewielka różnica
punktowa. Biało-zieloni mieli
swoje okazje na objęcie prowadzenia. W sytuacji sam na
sam w bramkę nie trafił jednak
Maciej Wyszogrodzki, a groźne
uderzenie Krzysztofa Brodeckiego obronił Seweryn Kiełpin.
Jednak to Nafciarze zdobyli
bramkę po półgodzinie gry. Zagrania z głębi pola nie przejęli
stoperzy Ptaków. W pole karne
wbiegł Marcin Krzywicki. Zdaniem sędziego Mykola Dremluk
przewinił w tej sytuacji (inaczej
widział to Grzegorz Wesołowskiego). Arbiter podyktował
„jedenastkę”, a rzutu karnego
nie zmarnował Bartłomiej Gielewski. Piłkarze, którzy zagrali
w pierwszych trzech kwadransach nie zawiedli oczekiwań
trenera i pokazali, że można na
nich stawiać.
Inaczej było po zmianie stron.
– Zmiennicy nie udźwignęli
ciężaru pogoni za wynikiem.
Trzeba było Wisłę nacisnąć. Ten
mecz pokazał to, co poprzednie
ukryły – podsumował szkoleniowiec Ptaków. Mimo tego biało-zieloni doszli do kilku niezłych
okazji strzeleckich. Skutecznością zawodzili jednak Damian
Kosiorek oraz ponownie Maciej
Wyszogrodzki. Zamiast wyrównać łowiczanie na trzynaście minut przed końcem stracili drugą
bramkę.
– To był generalny sprawdzian. Na trzy tygodnie przed
ligą dał on nam dużo informacji.
Niektórzy nie zdali tego egzaminu i do formy ligowej jeszcze im
dużo brakuje. Przede wszystkim
mówię o Patryku Pomianowskim. Jest to cień zawodnika,
który grał w Pelikanie na wiosnę. Myślę, że przytłacza go
nadganianie tego co stracił nie
jadąc z nami na obóz treningowy (zawodnik był wówczas na

testach w Cracovii – przyp. red.)
– nie ukrywał Grzegorz Wesołowski.
Do wznowienia rozgrywek
ligowych pozostało już około
trzech tygodni, a łowiczanom
właśnie przytrafiły się pierwsze
porażki w okresie przygotowawczym. Szkoleniowca Ptaków nie
martwi jednak taki obrót spraw.
– Z Wisłą Płock mogliśmy grać
na początku zimy i wtedy porażka zapewne nikogo by nie martwiła. Bardziej interesuje mnie
forma poszczególnych zawodników. Z Wartą Sieradz przegraliśmy, ale bramkę straciliśmy
w drugiej połowie, a tamten
mecz graliśmy dwoma składami.
Z Wisłą w przerwie zrobiłem
sześć zmian, gdybyśmy szukali
tylko dobrego wyniku to zapewne bym się z nimi wstrzymał, ale
nie to jest jeszcze naszym celem.
Murawa nie ułatwia
przygotowań
Niestety słabsza forma niektórych piłkarzy to nie jedyne
zmartwienie trenera Pelikana.
– Pierwszy raz zdarzyła się sytuacja, że boisko na którym trenujemy się do tego nie nadaje.
Dziwię się, że młodzi chłopcy,
którzy tam trenują nie mają kontuzji. Boisko jest bardzo twarde.
Zawodnicy mają z tego powodu
silne i nienaturalne przeciążenia.
To jest tak jakbyśmy trenowali
na parkingu. Ja kogoś co chwilę
muszę wyłączać z gry. Dopóki
nie wejdziemy na trawę to przeżywam każde zajęcia. Martwię
się żeby nikomu nic się nie stało.
Po każdym treningu piłkarze narzekają na stawy i mięśnie – opisał trener Pelikana.
Obecnie nie ma możliwości,
aby piłkarze zaczęli trenować na
obiekcie z naturalną murawą. –
Chcemy uciekać z tego twardego boiska. Po każdym treningu

Trener Dawid Ługowski w czasie przedmeczowej odprawy. Obok stoi Michał Ilków-Gołąb.

są mniejsze urazy wynikające
z przeciążeń. Musimy z tego korzystać, mógłby ktoś o to zadbać
– zaznaczył Wesołowski. Dodał
również, że szkoda byłoby gdyby tak ładny obiekt stał się bezużyteczny. Może to spowodować
przede wszystkim szkody dla
młodych piłkarzy, którzy nawet
latem trenują tam. Szkoleniowiec Pelikana przewiduje, że za
kilka lat będą oni mieli problemy ze stawami.
Gołąb odstrzelony.
Będzie zmiana polityki
transferowej?
Na początku okienka transferowego trener Grzegorz Wesołowski zapewniał, że zimą nie
dojdzie do wielu transferów,
a jeżeli ktoś dołączy do biało-zielonej kadry to będzie wzmocnieniem dla klubu. Michał Ilków-Gołąb – to był piłkarz, którego
pozytywnie zaopiniował trener.
Uznał on, że przyda się temu zespołowi i po tygodniu wspólnych
treningów chętnie widziałby go
w klubie. Warto wspomnieć, że
zawodnik ten ostatnie pół roku
pozostawał bez pracy. Szkoleniowiec łowiczan zapewniał

Paweł A. Doliński

Najpierw w środę Pelikan
podejmował na stadionie OSiR
w Łowiczu Wartę Sieradz.
Tego dnia biało-zieloni ponieśli
pierwszą porażkę w tym roku.
Trzecioligowiec wygrał dzięki
bramce Marcina Kobierskiego zdobytej w drugiej części
spotkania. Wówczas na boisku
w dużej mierze przebywali już
piłkarze, którzy wiosną raczej
nie będą stanowić o sile drużyny.
– Skład, który wyszedł na murawę od pierwszej minuty zrealizował nasze założenia. Naszą
bolączką i to już od dłuższego
czasu jest brak skuteczności. Nie
możemy się rozstrzelać, nie jesteśmy w stanie wygrać jakiegoś
meczu różnicą kilku bramek.
Musimy strasznie pracować
na każdego strzelonego gola,
a z drugiej strony bramki tracimy
bardzo łatwo – narzekał Grzegorz Wesołowski.
Szkoleniowiec Ptaków powiedział po meczu z Wartą Sieradz,
że plusem są sprawy wydolnościowe. – Być może na tym
etapie troszkę brakuje szybkości,
ale mamy jeszcze czas żeby to
nadrobić. Wpływ na taki stan
rzeczy mają boiska i warunki
w jakich trenujemy – skomentował Grzegorz Wesołowski.
Kilka dni później, w sobotę,
Pelikan udał się do Płocka, aby
rozegrać sparing z tamtejszą
Wisłą. Zespołem, który plasuje
się na drugim miejscu w grupie
wschodniej II ligi i ma nad łowiczanami tylko punkt przewagi.
Był to jeden z najważniejszych
meczów w tym okresie przygotowawczym. Nafciarze zmusili
podopiecznych trenera Wesołowskiego do dużego wysiłku.
Pierwsza część spotkania
była bardzo wyrównana. Żaden
z zespołów nie osiągnął wyraźnej przewagi i widać było, że
również w tabeli pomiędzy tymi

Paweł A. Doliński

Poprzedni tydzień był bardzo pracowity dla piłkarzy Pelikana Łowicz.
Biało-zieloni rozegrali w nim dwa mecze sparingowe.
W obu ponieśli porażki i były to pierwsze przegrane drużyny w tym okresie
przygotowawczym. Podopieczni trenera Grzegorza Wesołowskiego stracili
również pierwsze bramki w tym roku. Jednak klub w tym tygodniu poniósł
porażkę również na innym polu…

Sztab szkoleniowy drugoligowego Pelikana, po ubiegłotygodniowych porażkach, ma spory materiał do przemyśleń...

o wszechstronności wrocławianina. Zapewniał, że z powodzeniem może występować zarówno w obronie, jak i ataku.
Ostatecznie kontraktu nie udało się podpisać. – Rozmowy są
zawsze prowadzone. Do podpisania kontraktu jest daleka droga
– powiedziała Jolanta Papuga,
prezes klub. Zarząd zdecydował,
że potrzebny jest zawodnik bardziej ofensywny. Sterniczka Pelikana zaznaczyła również, że tej
zimy klub wzmocniło już dwóch
graczy. Mowa o młodym Patryku Bajończyku oraz powracającym z wypożyczenia z Warty
Sieradz Łukaszu Mitku.
Nieoficjalnie udało nam się
jednak dowiedzieć, że piłkarz
był już z klubem dogadany co do
wszystkich szczegółów kontraktu i tak naprawdę nie wiadomo
dlaczego nie doszło do finalizacji umowy. – Mam w kontrakcie zapis zgodnie, z którym nie
mogę się publicznie wypowiadać źle o klubie i zarządzie czy
innych osobach związanych
z Pelikanem – skomentował tylko tym jednym zdaniem tę sytuację Grzegorz Wesołowski.
Nie ma jednak wątpliwości, że drużynie przydałyby się
transfery. Sprowadzenie nowych
piłkarzy zawsze dodaje świeżości drużynie. Dodatkowo jest
większa rywalizacja o miejsce
w wyjściowym składzie. Trener
łowiczan powiedział, że zaczął
się ostatnio zastanawiać czy jest
to właściwa polityka transferowa klubu. Nie ukrywał, że teraz trzeba szukać kogoś bardzo
szybko.
Trener Pelikana dodał, że
wzmocnienia są konieczne.
– W pewnym momencie zabraknie nam zawodników. Nie
„na sztuki”, że tak to nieładnie
określę, ale na umiejętności.
W pierwszym meczu gramy bez
trzech piłkarzy, kolejnych dwóch
jest zagrożonych bezpośrednio.
Nic nie wskazuje na to, abyśmy
się wzmocnili, aby te ubytki
zrekompensować. Jak rozpoczynaliśmy sezon z zerowym
bilansem to było zupełnie inaczej. Boję się, że jak nie będzie
znaczących wzmocnień to zabraknie zwykłych umiejętności.
Ja piłkarzy będę mógł motywować, walki czy ambicji na pewno
im nie zabraknie, ale co innego

to umiejętności – powiedział
szczerze Grzegorz Wesołowski.
Szkoleniowiec Pelikana złożył również odważne deklaracje
jeżeli chodzi o plany na nadchodzącą rundę. – Jestem ambitnym
człowiekiem i nawet jeżeli będziemy grać juniorami to byśmy
walczyli o awans. Sygnalizowałem to wiele razy i moje poczynania szły w tę stronę żeby zabezpieczyć kadrę, jeżeli chodzi
o ubytki spowodowane kontuzjami i kartkami – zapowiedział.
Nie wtórowała mu prezes klubu, która powiedziała, że zarząd
nie postawił Wesołowskiemu
żadnych zadań. Celem Pelikana
jest jak najlepsza gra i walka
o trzy punkty w każdym kolejnym spotkaniu. 
Mateusz Lis
Pelikan Łowicz – Warta Sieradz
0:1 (0:0)
0:1 – Marcin Kobierski (63).
Pelikan: Mariusz Różalski – Michał
Ilków-Gołąb, Krzysztof Brodecki,
Mykoła Dremluk, Damian Ceglarz
– Maciej Wyszogrodzki, Robert Łakomy, Patryk Pomianowski, Michał
Adamczyk – Mariusz Solecki, Kamil
Jackiewicz. II połowa: Mariusz Jędrzejewski (70 Przemysław Perzyna) – Radosław Domińczak, Taras
Maksymow, Konrad Kowalczyk, Rafał Trakul (70 Konrad Grenda) – Michał Fabijański, Mikołaj Zwoliński,
Krystian Mycka, Damian Kosiorek
– Patryk Bojańczyk, Łukasz Mitek.


Wisła Płock – Pelikan Łowicz
2:0 (1:0)
1:0 – Bartłomiej Sielewski (30 karny), 2:0 – Daniel Mitura (77).
Wisła: Seweryn Kiełpin (46 Mateusz Struski) – Mariusz Śnieć (46
Paweł Bojaruniec), Paweł Magdoń,
Marko Radić (60 Grzegorz Wawrzyński), Arkadiusz Mysona – Bartłomiej Sielewski (75 Krystian Pomorski), Jacek Góralski – Krzysztof
Janus (55 Mirosław Kalista), Łukasz
Sekulski, Fabian Hiszpański (46 Daniel Mitura) – Marcin Krzywicki (55
Tomasz Grudzień).
Pelikan: Mariusz Różalski (46
Mariusz Jędrzejewski) – Konrad
Kowalczyk, Krzysztof Brodecki,
Mykoła Dremluk, Damian Ceglarz
– Maciej Wyszogrodzki, Robert Łakomy, Patryk Pomianowski, Michał
Adamczyk – Mariusz Solecki, Kamil
Jackiewicz oraz Patryk Bojańczyk,
Michał Fabijański, Karol Kopeć, Damian Kosiorek i Taras Maksymow.
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Tenis stołowy | MWŁM i WTK Kadetów

Zbigniew Łaziński

Pingpongowe sukcesy
w Moszczenicy

Tomasz Smorawiński (nr 8) i Kacper Kromer (nr 13) byli najskuteczniejszymi graczami Księżaka w meczu z Wybrzeżem Korsażem Gdańsk.

Koszykówka | 15. kolejka II ligi męskiej

Udany rewanż Księżaka
Kolejny dobry występ
we własnej hali zanotowali
koszykarze Księżaka
Łowicz, rywalizujący
w grupie A II ligi.
W minioną sobotę w meczu
15. kolejki nasi koszykarze
odnieśli dziewiąte
zwycięstwo w tym sezonie.

w dniach 9-10 marca w Lidzbarku Warmińskim. Wysoko w tej
kategorii sklasyfikowany został
Mateusz Guzek, który jest jeszcze żakiem. Nasz młody tenisista stołowy zakończył zawody
na miejscach 13-16. 
p
 MWŁM – kobiety: 1. Ksenia
Włuczyńska (ULKS Moszczenica),
2. Klaudia Jagodzińska (ULKS
Moszczenica), 3. Natalia Auguścik
(Elta Łódź), 4. Magdalena Kurzawa
(MKS Jedynka Łódź).
 MWŁM – mężczyźni: 1. Witold
Uzarczyk (Omega Kleszczów),
2. Piotr Podsędek (UMKS Księżak
Łowicz), 3. Kamil Szyszka (STS
SDK MOS Pong Wieluń), 4. Karol
Czech (LKS Biała Rawska).
 III TKK Kadetek: 1. Katarzyna
Gierach (MLUKS Dwójka Rawa
Mazowiecka), 2. Maja Janiszewska (MLUKS Dwójka Rawa Mazowiecka), 3. Kinga Molka (UMLKS
Radomsko), 4. Karolina Dukowska
(PKTS Wobistal Piotrków Trybunalski).
 III TKK Kadetów: 1. Michał
Szczepanek (UMKS Księżak Łowicz), 2. Michał Stobiecki (Elta
Łódź), 3. Michał Oracz (ULKS Kusy
Łobudzice), 4. Szymon Kruś (Energetyk Łódź), 13-16. Mateusz Guzek
(UMKS Księżak), 35-37. Wiktor
Gładki (UMKS Księżak), 38-44.
Szymon Sierota (UMKS Księżak).

Tenis stołowy | GP Polski Weteranów

Orzech był trzeci

Paweł A. Doliński

Podopieczni trenera Cezarego
Włuczyńskiego tym razem zrewanżowali się ekipie Wybrzeża
Korsarza Gdańsk, z którą na
wyjeździe w pierwszej rundzie
przegrali 60:72. W hali sportowej OSiR nr 2 w Łowiczu Księżacy po zaciętym meczu wygrali
91: 58, a „ojcem” zwycięstwa
był Bartosz Włuczyński, który
w ostatnich minutach zdobył
bardzo ważne.
Początek sobotniego pojedynku był bardzo wyrównany
i po czterech minutach Księżacy po celnej „trójce” Tomasza
Smorawińskiego prowadzili 9:8.
W 6. minucie po dobrych akcjach Kacpra Kromera łowiczanie prowadzili już 16:10. Do
końca kwarty mecz był wyrównany i po dziesięciu minutach
nasza ekipa prowadziła 26:21.
W drugiej odsłonie lepiej spisywali się goście. Łowiczanie
byli bardzo nieskuteczni i ekipa
Wybrzeża szybko to wykorzystała. Zespół z Gdańska w 15.
minucie wyszedł na prowadzenie 32:30 i zrobiło się niebezpiecznie. Końcówkę kwarty bardzo dobrze zagrał Smorawiński,
który trafił dwie „trójki” i dzięki
niemu łowiczanie do przerwy
prowadzili 45:42.
Po zmianie stron Księżacy
ponownie wykazali się dobrą
skutecznością w rzutach „za
trzy”. Najpierw trafił Smorawiński, w kolejnej akcji celny
rzut oddał Kromer i łowiczanie
w 21. minucie prowadzili 51:44.
W kolejnych minutach bar-

W Moszczenicy rozegrano Mistrzostwa Województwa
Łódzkiego Młodzieżowców oraz
III Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny Kadetek i Kadetów,
a w zawodach tych z powodzeniem wystartowali łowiczanie.
Pierwsze miejsce w kategorii
kobiet zdobyła reprezentująca
w tym sezonie ULKS Moszczenica – Ksenia Włuczyńska,
która w finale pokonała swoją
koleżankę z drużyny Klaudię
Jagodzińską 3:0. W rywalizacji
mężczyzn w tej kategorii tytuł
wicemistrzowski
wywalczył
Piotr Podsędek (UMKS Księżak
Łowicz), który w finale przegrał
z Witoldem Uzarczykiem (LKS
Omega Kleszczów) 1:3, ale
w meczu o drugie miejsce premiowane awansem na Mistrzostwa Polski Młodzieżowców,
które odbędą się w dnach 22-24
marca 2013 roku w Częstochowie
pokonał Kamila Szyszkę (STS
SDK MOS Pong Wieluń) 3:0.
Znakomicie w turnieju kadetów poradził sobie również
Michał Szczepanek (UMKS
Księżak Łowicz), który wygrał
rywalizację pokonując w finale Michała Stobieckiego (Elta
Łódź) 3:0 i tym samym awansował na III Ogólnopolskiego
Turnieju Kwalifikacyjnego Kadetów, który rozegrany zostanie

Łowicki Księżak po zwycięstwie z gdańszczanami ma wciąż realne szanse nawet na drugie miejsce.

dzo dobrze zagrał Przemysław
Malona i dzięki jego postawie Księżacy cały czas zdołali
utrzymać prowadzenie. Warto
jednak zaznaczyć, że przyjezdni cały czas byli bardzo groźni
i po 30. minutach przegrywali
tylko 63:66.
Ostatnia kwarta była bardzo
wyrównana. W 38. minucie
goście nas dogonili i wyszli na
prowadzenie 83:82. Kolejne
bardzo ważne dwie akcje zakończył celnymi rzutami Bartosz
Włuczyński, który najpierw
trafił „za trzy” a potem odważnie „wjechał” na kosz i zdobył
dwa punkty. To nieco dobił rywali, którzy wiedzieli, że mają
mało czasu na odrobinie strat
i ostatecznie przegrali sześcioma
punktami.
Po dziewiątym zwycięstwie
w tym sezonie łowiczanie nadal są na trzecim miejscu w ligowej tabeli, mając na koncie
23 punkty. W niedzielę 24 lutego
Księżak zagra w Sopocie zale-

gły mecz 14. kolejki z czwartym
w tabeli Treflem II. Zwycięstwo
w tym meczu przybliży naszych graczy do zajęcia trzeciej
pozycji po rundzie zasadniczej,
z realnymi szansami na pozycję wicelidera. W Łowiczu nasz
zespół zagra dopiero w sobotę
9 marca, a rywalami wówczas
będą koszykarze Stawińskiego
Basket Piła. 
zł
 Księżak Łowicz – Wybrzeże
Korsarz Gdańsk 91:85 (26:21,
19:21, 21:21, 25:22)
Księżak: Kacper Kromer 27 (2x3),
Tomasz Smorawiński 25 (5x3),
Bartosz Włuczyński 17 (2x3), Rafał Wojciechowski 8 i Przemysław
Malona 8 oraz Adam Rajkowski
6, Adam Gołuch, Maciej Siemieńczuk i Marcin Kuczmera.
Wybrzeże: Jakub Załucki 19 (2x3),
Daniel Grujić (2x3), Piotr Konsek
13, Matcin Chudy 16 i Wiktor Specyalski 4 oraz Paweł Bach 10, Marcin Skiba 3 (1x3), Kamil Sadowski
2 i Michał Ziębiński 2.

Sędziowali: Bogusław Słupczyński (Warszawa) i Bartłomiej Kucharski (Radom). Widzów: 200.
15. kolejka II ligi – grupa A: Księżak Łowicz – Wybrzeże Korsarz
Gdańsk 91:85, King Wilki Morskie
Szczecin – Noteć Inowrocław
77:72, Stawiński Basket Piła – GTK
Gdynia 92:64, Basket Junior Suchy Las – Trefl II Sopot 65:80, MKS
Skierniewice – SMS PZKosz Władysławowo 96:65. Zalegle mecze
14. kolejki II ligi: SMS PZKosz
Władysławowo – GTK Gdynia
92:69, Noteć Inowrocław – Basket
Junior Suchy Las 76:74.
1. Wilki Morskie Szczecin 15 29 1258:1106
2. SMS Władysławowo

15 25 1138:1109

3. Księżak Łowicz

14 23 1127:1072

4. Trefl II Sopot

14 22 1012:966

5. Stawiński Basket Piła 15 22 1223:1203
6. MKS Skierniewice

15 22 1235:1261

7. Wybrzeże Korsarz Gdańsk 15 22 1143:1183
8. Noteć Inowrocław

15 20 1125:1155

9. GTK Gdynia

15 20 1245:1350

10. Basket Junior Suchy Las 15 17 1015:1216

W Ożarowicach rozegrany został 6. turniej Grand Prix
Polski Weteranów w tenisie
stołowym, a tym razem jedynie
Zdzisław Orzechowski, który
rywalizuje w kategorii M-70
zdołał wywalczy miejsce na podium. Łowiczanin ostatecznie
zajął trzecie miejsce.
Drugi z łowiczan – Tadeusz
„Maciej” Pytkowski na Śląsku
wypadł nieco słabiej i został
sklasyfikowany w kategorii
M-65 ostatecznie na miejscu
9-12, a mieszkający aktualnie
w Otolicach Roman Jagielski na
miejscach 13-16.
Kolejny – 7. turniej Grand
Prix Polski Weteranów odbędzie
się już w weekend 22-24 marca
w Radomiu.  Paweł A. Doliński
Mężczyźni – 65-69 lata:
6. turniej GP Polski Weteranów:
1. Bernard Oślizło (Skrzyszów), 2.
Franciszek Dulkowski (Grudziądz),
3-4. Aarne Puu (Kraków) i Janusz
Olbiński (Łódź), 5-6. Tadeusz Pytkowski (Łowicz) i Zbigniew Okołotowicz (Boguszów-Gorce),7-8.
Antoni Biaduń (Zabrze) i Wojciech
Kaptur (Wodzisław Śląski), 9-12.
Lech Pawłowski (Wrocław), Marek
Ofiarski (Przemyśl), Jan Markiewicz (Warszawa) i Jerzy Przygoda
(Kobyla Góra), 13-16. Zygmunt
Fleszar (Ostróda), Edmund Renkel
(Grudziądz), Lech Kowalczyk (Katowice) i Roman Jagielski (Otolice).
Ranking GP Polski Weteranów:
1. Franciszek Dulkowski (Grudziądz) 1105, 2. Edmund Renkel
(Grudziądz) 965, 3. Lech Pawłowski (Wrocław) 880, 4. Jan Markiewicz (Warszawa) 780, 5. Janusz
Olbiński (Łódź) 755, 6. Bronisław
Kurzak (Dąbrowa) 750, 7. Zygmunt
Fleszar (Ostróda) 715, 8. Tadeusz
Pytkowski (Łowicz) 585, 9. Roman



Jagielski (Otolice) 575, 10. Jerzy
Przygoda (Kobyla Góra) 565, 11.
Bernard Oślizło (Skrzyszów) 500,
12. Marek Ofiarski (Przemyśl) 370,
13. Aarne Puu (Kraków) 355, 14.
Zbigniew Okołotowicz (Boguszów-Gorce) 350, 15. Lech Kowalczyk
(Katowice) 295, 16. Roman Ćwik
(Siemianowice Śląskie) 242, 17.
Wojciech Kaptur (Wodzisław Śląski) 180, 18. Antoni Biaduń (Zabrze) 180, 19. Andrzej Bacz (Kraków) 110, 20-21. Tadeusz Woźniak
(Malinowice) 107 i Andrzej Kuś
(Sucha Góra) 107, 22. Zygmunt
Schaefer (Piekary Śląskie) 97 oraz
23-24. Jerzy Keler (Bytom) 93 i Paweł Fiszer (Świętochłowice) 93.
Mężczyźni – 70-74 lata:
6. turniej GP Polski Weteranów:
1. Ryszard Banaszkiewicz (Brzeg
Dolny), Marian Gęsicki (Działdowo), 3-4. Zdzisław Orzechowski
(Łowicz) i Antoni Szwab (Wodzisław Śląski), 5-6. Henryk Glura
(Bydgoszcz) i Tadeusz Szopa (Kraków), 7-8. Jan Trojanowski (Sandomierz) i Eryk Pogorzałek (Tarnowskie Góry), 9. Jan Hreczuch
(Wrocław), 10. Witold Kuchna
(Ruda Śląska), 11-12. Józef Pastor
(Pewel Mała) i Tadeusz Wziątek
(Gliwice) oraz 13-14. Marek Sajdak
(Gliwice) i Robert Kurek (Strzebnica).
Ranking GP Polski Weteranów:
1. Ryszard Banaszkiewicz (Brzeg
Dolny) 1250, 2. Henryk Glura (Bydgoszcz) 1115, 3. Zdzisław Orzechowski (Łowicz) 1050, 4. Marian
Gęsicki (Działdowo) 935, 5. Marek
Sajdak (Gliwice) 800, 6. Jan Trojanowski (Sandomierz) 690, 7. Antoni Szwab (Wodzisław Śląski) 440,
8. Tadeusz Szopa (Kraków) 405,
9. Jan Hreczuch (Wrocław) 380,
10. Eryk Pogorzałek (Tarnowskie
Góry) 180.
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Futsal | Puchar Burmistrza Łowicza 2013

Faworyci praktycznie jeszcze w komplecie
Już tylko dwanaście zespołów ma szansę sięgnąć po puchar ufundowany
przez burmistrza Łowicza – Krzysztofa Jana Kalińskiego.
Za nami już I i II oraz połowa III rundy Pucharu Ligi ŁoLiF,
po której „na placu boju” pozostaje jeszcze dziewięciu pierwszoligowców,
dwóch drugoligowców i jeden zespół III ligi.
oraz tegoroczni wicemistrzowie Łowicza – Chińczycy. Ci
ostatni decydującą bramkę
w meczu z Zetką zdobyli ułamek sekundy przed końcową
syreną.
Kolejne mecze III rundy
rozegrane zostaną w sobotę
23 lutego 2013 roku, a zagrają
wówczas: godz. 16.00: Chińska
Łowicka Łowicz – Turbo-Car
Gutenów Łowicz, godz. 16.30:
Fantazja-Osman Głowno –
Agros-Nova Łowicz, godz.
17.00: Blokersi-Intermarche
Łowicz – Ha-Ha-Ha! Łowicz
i godz. 17.30: Drużyna-KIA
Łowicz – Juve Domaniewice.
W godz. 18.00-20.00 rozgrywane będą mecze ćwierćfinałowe: godz. 18.00: Renix

Łowicz – Pędzące Imadła Łowicz, godz. 18.30: zwycięzca
meczu (Chińska – Turbo-Car)
– zwycięzca meczu (Fantazja
– Agros-Nova) i godz. 19.00:
zwycięzca meczu (Blokersi – Ha-Ha-Ha!) – zwycięzca
meczu (Drużyna-KIA – Juve).
Mecz: Dach-Lux Łowicz –
Banasz Internet ZTR Łowicz
przełożono na sobotę 2 marca
na godz. 19.00. Na niedzielę
3 marca zaplanowano półfinały (w godz. 17.00-18.00)
i wielki finał Pucharu Ligi ŁoLiF o godz. 18.30.
Tego dnia, tuż przed finałem, zostaną także wręczone
puchary i nagrody za rozgrywki I, II, III i IV ligi Łowickiej
Ligi Futsalu.  Paweł A. Doliński

Paweł A. Doliński

Wydaje się jednak, że po rozegraniu kolejnych meczów III
rundy z grze o puchar zostaną
już tylko zespoły występujące
w najwyższej klasie rozgrywkowej.
Z gry w pucharze odpadła
jak dotąd jedna drużyna z I
ligi. Zatorze uległo głowieńskiej Fantazji aż 1:4. W III
rundzie z pucharem pożegnała się Korona Wejsce, która
już wcześniej zapewniła sobie
awans z II do I ligi. Najbliżej
sprawienia sensacji byli jednak gracze Victorii Zabostów,
którzy przegrali awans z Dach-Luksem dopiero w siódmej
serii rzutów karnych. Nie lada
kłopoty mieli także broniący
tytułu sprzed roku – Blokersi

Czy Pędzącym Imadłom uda się wywalczyć w tym sezonie podwójną koronę? Mistrzostwo Łowicza już
zdobyli...
II runda Pucharu Ligi:
 Banasz Internet ZTR Łowicz
– West Chąśno 6:1 (2:1); br.: Hubert Fijałkowski (5), Jacek Woźniak
2 (6 i 14) i Arkadiusz Przyżycki 3
(11, 16 i 19) – Łukasz Lenarczyk
(9).
 Chińska Łowicka Łowicz – Zetka Łowicz 5:4 (3:2); br.: Dariusz
Słowiński (2), Marcin Kosiorek 2
(4 i 9) i Igor Sobalczyk 2 (13 i 20)
– Tomasz Kaźmierczak 2 (6 i 7),
Patryk Kaczor (19) i Marcel Gędek
(20).

Zatorze III Łowicz – Turbo-Car Gutenów Łowicz 1:4 (1:2);
br.: Adrian Siekierski (2) – Mariusz
Woźniak 2 (4 i 8), Robert Oborowski (15) i Jarosław Myssura (19).
 Fantazja-Osman Głowno – Zatorze Zu-An Łowicz 4:1 (1:0);
br.: Łukasz Nagański 3 (4, 14 i 20)
i Tomasz Florczak (20) – Paweł
Kutkowski (17).
Żółta kartka: Szymon Kuciński

Paweł A. Doliński



Dach-Lux wyeliminował Victorię Zabostów dopiero po serii rzutów karnych.

(Fantazja). Czerwona kartka: Rafał
Gospoś (Zatorze).
 Agros-Nova Łowicz – Project
GT Łowicz 2:1 (1:0); br.: Paweł
Janus (2 i 20) – Mateusz Placek
(12).
 Blokersi-Intermarche Łowicz
– Bo-Dach Grudze 2:1 (1:1); br.:
Tomasz Ścibor (6) i Maciej Jędrachowicz (16) – Leszek Boczek (2).

Merc-OSP Karsznice – Ha-Ha-Ha! Łowicz 1:2 (1:2); br.: Rafał
Sołtysiak (8) – Damian Bryszewski
2 (4 i 9).



 Start Złaków Borowy – Juve
Domaniewice 0:3 (0:2); br.: Damian Kostrzewa 2 (2 i 17) i Tomasz
Wojda (8).
Żółta kartka: Kamil Sobieszek
(Juve).

Drużyna-KIA Łowicz – Perfekt
Głowno 4:2 (3:0); br.: Kamil Gór-



ski 3 (4, 9 i 14) i Bartosz Kaczor (5)
– Łukasz Michalski (18) i Michał
Pawlak (20).
III runda Pucharu Ligi:
Dach-Lux Łowicz – Victoria
Zabostów 1:1 (0:0), w rzutach
karnych 5:4; br.: Michał Plichta
(20) – Daniel Wasiak (19).


 Banasz Internet ZTR Łowicz –
KS Stefan Łowicz 4:0 (1:0); br.:
Jacek Woźniak 2 (3 i 16) i Kamil
Przyżycki 2 (18 i 20).
 Renix Łowicz – Korona Wejsce 4:3 (2:0); br.: Michał karmelita 2 (6 i 8) i Tomasz Gajda 2 (15
i 18) – Sebastian Sumiński (16),
Wojciech Rokicki (17) i Kamil Taraska (18).
 Pędzące Imadła Łowicz –
Bezedura Łowicz 4:1 (3:0); br.:
Jarosław Walczak 3 (4, 10 i 10)
i Piotr Pawłowski (18) – Sebastian
Domińczak (20).

PROGNOZA POGODY DLA REJONU ŁOWICZA | 21.02.2013 – 27.02.2013
SYTUACJA SYNOPTYCZNA:
Pogodę kształtować będzie skraj wyżu,
w weekend zatoka niżowa. Napływać będzie
chłodna masa i wilgotna masa powietrza.

Mirosława Sokołowska

Czwartek – Piątek:
Pochmurno, okresami poprószy śnieg.
Drogi śliskie ! Widzialność umiarkowana,
miejscami słaba, zamglenia, rano lokalnie mgły.
Wiatr północny i północno-wschodni,
słaby i umiarkowany.
Temp. max w dzień: – 2 st. C do – 1 st. C.
Temp. min w nocy: – 5 st. C do – 8 st. C.
Sobota – Niedziela:
Pochmurno z przejaśnieniami, miejscami opady
śniegu. Drogi śliskie ! Widzialność umiarkowana
do dobrej, zamglenia. Wiatr północno-wschodni
i wschodni, umiarkowany.
Temp. max w dzień: + 1 st. C do + 2 st. C.
Temp. min w nocy: 0 st. C do – 2 st. C.
Poniedziałek – Wtorek – Środa:
Pochmurno przejaśnieniami, okresami
rozpogodzenia, miejscami może poprószyć
śnieg. Widzialność umiarkowana do dobrej,
zamglenia. Wiatr północno-wschodni, skręcający
na północno-zachodni, słaby i umiarkowany.
Temp. max w dzień: + 1 st. C do + 3 st. C.
Temp. min w nocy: – 1 st. C do – 4 st. C.

Ekipa z SP Mastki (od lewej) wywalczyła w Łodzi trzecie miejsce.

Sport szkolny | WIMS w tenisie stołowym

Brązowy medal Mastek

PROGNOZA BIOMETEOROLOGICZNA
Pogoda niekorzystnie wpływa na nasze
samopoczucie. Osłabiona sprawność fizyczna
i psychofizyczna.
BIURO METEOROLOGICZNE CUMULUS

Kolejny medal mistrzostw
województwa łódzkiego wywalczyli w Łodzi młodzi pingpongiści ze Szkoły Podstawowej
w Mastkach. W finale Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży
Szkolnej w tenisie stołowym
podopieczni Stanisława Bisiorka: Mateusz Guzek, Jakub Rojek
i Tomasz Witkowski zajęli tym
razem trzecie miejsce. Przypo-

mnijmy, że w ubiegłym roku drużyna z gminy Chąśno wywalczyła wicemistrzowski tytuł. 
P
Kolejność końcowa: 1. SP 2
Rawa Mazowiecka, 2. SP Dobryszyce, 3. SP Mastki, 4. SP Bychlew,
5. SP 109 Łódź, 6. SP Wójcin, 7.
SP Ciężkowice, 8. SP Moszczenica, 9-12. SP 71 Łódź, SP Leśmierz,
SP Gruszczyce i SP 2 Wieruszów.

www.lowiczanin.info
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Piłka nożna | Halowa Liga Piłki Nożnej MGT KIA OPEN 2013

Na półmetku ligi
Pogromcy liderem
Marcin Ranachowski

dokończenie ze str. 40

Zwycięzca turnieju piłki siatkowej - klasa III A.

Sport Szkolny | Mistrzostwa Gimnazjum w piłce siatkowej

Puchar dla klasy III A
Gimnazjum Żychlin
W poniedziałek 4 lutego
2013r. w hali sportowej Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie odbyły się Mistrzostwa Gimnazjum
im. Adama Mickiewicza w piłce siatkowej chłopców o puchar
nauczycieli wychowania fizycznego.
Rywalizowało ze sobą pięć
drużyn. Tak jak przed rokiem
najlepszą drużyną turnieju została klasa III A.	
mr
III A – III D 2:0 (21:13, 21:13)
 II DE – III D 2:0 (21:16, 22:20)
 III A – III D 2:0 (21:10, 21:7)
 III CE – Reprezentacja klas I
2:0 (22:20, 21:12)


Mecz o miejsca III – IV
 Reprezentacja klas I – II DE
2:0 (21:19, 21:18)
Mecz o miejsca I – II
 III A – III CE 2:0 (21:12, 21:14)
Końcowa kolejność turnieju:
1. III A
2. III CE
3. Reprezentacja klas I
4. II DE
5. III D

Składy drużyn:
Klasa III A: Adam Filiński, Mateusz Krzewicki, Maciej Miler, Rafał
Pietrzak, Jakub Szymczak, Maciej
Wiliński. Klasa III CE: Marcin Gło-

gowski, Patryk Borkowski, Mateusz
Kurjata, Patryk Kowalski, Adam
Studziński, Adrian Ścibor, Łukasz
Wybranowski. Reprezentacja klas
I: Przemysław Głogowski, Bartosz
Jóźwiak, Szymon Kunikowski, Marcin Ledzion, Jarosław Maciejewski,
Patryk Obrębski, Łukasz Trojanowski, Bartosz Włodarczyk. Klasa II
DE: Bartek Bernaciak, Marcin Bisiorek, Wojciech Dzwonkowski, Kamil
Frontczak, Jakub Kadziak, Seweryn
Kowalski, Kamil Pietrowicz, Piotr
Przyłoga, Kamil Zawierucha. Klasa
III D: Damian Domżał, Bogumił Halamus, Stanisław Halamus, Michał
Jędrzejczak, Damian Nalewajczyk,
Mateusz Obrębski, Patryk Piekarski.

Łyżwiarstwo szybkie | Mistrzostwa Świata w wieloboju

Dwa razy podium i dwie życiówki
Znakomity start
w Mistrzostwach Świata
w łyżwiarskim wieloboju
ma za sobą panczenista
z Domaniewic – Zbigniew
Bródka. W norweskim
Hamar wychowanek trenera
Mieczysława Szymajdy
dwukrotnie stawał na
podium i pobił jednocześnie
swoje dwa rekordy życiowe.
W wieloboju łyżwiarze na
długim torze startują kolejno
na 500 i 5000 m, a drugiego
dnia na 1500 m oraz najlepsza
ósemka w finale na 10 km. Już
pierwszy start pokazał jak wielkim talentem jest pracownik
Państwowej Straży Pożarnej
w Łowiczu. Okazał się bowiem
najlepszym na dystansie 500 m.
Polak wyprzedził reprezentanta
gospodarzy – słynnego Håvarda
Bøkko i Łotysza – Haraldsa Silovsa, a warto przy tym podkre-

ślić, że wynikiem 25,80 s pobił
przy okazji swój pierwszy na tej
imprezie rekord życiowy.
Gorzej, choć taki wynik
wkalkulowany był w ten start,
zawodnik UKS Błyskawica
Domaniewice wypadł w rywalizacji na 5000 m, którą strażak
z Łowicza zakończył na piętnastej pozycji.
– Po raz drugi wygrywam
500 m w Wielobojowych Mistrzostwach Świata – cieszył
się po sobotnim starcie Bródka.
– Super przejazd, bardzo dobre
otwarcie. Co do 5 km również
jestem zadowolony, szczególnie
że praktycznie cały dystans jechałem bez przeciwnika. Ósme
miejsce po pierwszym dniu?
Myślę, że to dobra wyjściówka przed 1500 m. Gratuluję
rekordów życiowych Janowi
Szymańskiemu – 36,39 s oraz
Rolandowi Cieślakowi 37,41 s.
Po pierwszym dniu Bródka
był najlepszym wśród Biało-Czerwonych. Zajmował ósme

miejsce w klasyfikacji generalnej, dwunasty był Jan Szymański, a szesnasty Roland Cieślak.
Drugi dzień rozpoczynał się
od ulubionej Bródki konkurencji – rywalizacji na 1500 m.
Jak się okazało zawodnik UKS
Błyskawica „wykręcił” czas
1:46,49 min i przegrał jedynie z
Håvardem Bøkko.
– Zajmując drugie miejsce na
1500 m Mistrzostwach Świata potwierdziłem, że to moja
mocna strona – komentuje nasz
główny i jedyny kandydat do
startu w przyszłorocznych Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Soczi. – Szczególnie,
że dzisiaj cała czołówka jechała
po mnie, znając już mój rezultat.
Na koniec mistrzostw pozostał mu jeszcze start na
najbardziej morderczym dystansie 10000 m. Bródka ostatecznie zajął ósme miejsce,
a czas 14:09,29 min to jego
nowa życiówka. Najlepszym
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Pochwała należy się także drużynie Żwawe Kozy, zaciekle walczącej do ostatnich minut. Następnym spotkaniem było starcie
lidera Pogromców z Olimpią
Oporów. Już pierwsze minuty
spotkania dały Olimpii niespodziewane prowadzenie. Drużyna ta rozgrywała bardzo wyrównany mecz. Byliśmy świadkami
dużej ilości strzałów, zarówno
z jednej, jak i z drugiej strony
boiska, jednak wynik do przerwy nie uległ zmianie, nadal 1:0.
Druga połowa była dużo lepsza w wykonaniu Pogromców,
którzy szybko zdobyli gola dającego remis. Strzelcem bramki
był Ziemowit Jóźwiak, dysponujący dobrą formą strzelecka
w tych rozgrywkach. W dwudziestej minucie gry wynik na
2:1 dla Pogromców podwyższył
Kamil Guzek, który ustalił ostateczny wynik spotkania.
Kolejnym spotkaniem był
mecz Ten Tim – Jurny Buhaj.
Dobry początek spotkania wykonał Jurny Buhaj, prowadząc
od piątej minuty, zaś w ósmej
zwiększając prowadzenie 2:0,
takim też wynikiem zakończyła się pierwsza połowa meczu. Druga połowa obfitowała
w dużą liczbę akcji, zarówno pod jedną, jak i pod drugą
bramką. W piętnastej minucie
Ten Tim przebudził się z letargu
i zdobył pierwszą bramkę w tym

meczu. Jednak swoją przewagę w tym spotkaniu udowodnili
zawodnicy Jurnego Buhaja ostatecznie wygrywając 5:2.
Przedostatnie starcie tej kolejki to mecz pomiędzy BS Skład
a Gradobicie Skrzeszewy. Był
to naprawdę wyrównany mecz,
który można nazwać wisienką
na torcie. Jako pierwsi na prowadzenie wyszli zawodnicy BS
Skład, po udanej akcji Adriana
Kaczmarka – strzelca bramki.
Ostatecznie po bardzo wyrównanej grze pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 1: 0 dla
BS Skład. W drugiej połowie
gra drużyn nie uległa zmianie,
ataki z jednie i z drugiej strony.
Więcej zimnej krwi zachowali
zawodnicy BS Skład, którzy po
ładnej bramce – strzelonej piętą przez Daniela Szczepaniaka,
wyszli na prowadzenie 2:0. Najciekawszy i najładniejszy tego
dnia mecz ostatecznie zakończył
się zwycięstwem drużyny BS
Skład 2:0. Ostatnim meczem 6.
kolejki było spotkanie Bad Boys
i Smoke Story Group.
Było to bardzo wyrównane
spotkanie dwóch drużyn okupujących końcowe miejsca w tabeli. Dobry początek miała ekipa Smoke Story Group, która po
strzale Remigiusza Michalaka
objęła prowadzenie w spotkaniu.
W ósmej minucie Bad Boys zdobyli bramkę kontaktową, strzeloną przez Mariusza Walczaka.

wieloboistą świata został mistrz
olimpijski z Vancouver na dystansie 5000 m – Holender Sven
Kramer, a Polak uplasował się
na ósmej pozycji.
– Dziesięć kilometrów nie
jest moją najlepszą stroną, ale
cieszę się jednak, że byłem
w stanie pojechać rekord życiowy, a co najważniejsze wykonałem założenie, czyli pojechałem w finale – podsumowuje
Zbigniew Bródka. – Ostateczne
ósme miejsce to mój życiowy
sukces. Ktoś powie: co to za
miejsce? Jeżeli jednak wie na
czym polega wielobój i jacy zawodnicy startują, to doceni mój
wynik. Dziękuję za wspaniały
weekend za doping wsparcie za
te wszystkie telefony, esy i lajki.
Super, że jesteście ze mną!
W tym roku Bródka ma
przed sobą jeszcze trzy starty.
W weekend 1-3 marca w niemieckim Erfurcie odbędą się
zawody Pucharu Świata, tydzień
później w holenderskim Heerenveen rozegrany zostanie finał tej
imprezy, a w dniach 21-24 marca
w Soczi nasz reprezentant wystartuje w Mistrzostwach Świata
na dystansach.  Paweł A. Doliński

500 m: 1. Zbigniew Bródka
(Polska) 35,80 s, 2. Håvard Bøkko
(Norwegia) 36,01 s, 3. Haralds
Silovs (Łotwa) 36,20 s, 4. Jan Szymański (Polska) 36,39 s, 18. Roland Cieślak (Polska) 37,41 s.
 5000 m: 1. Sven Kramer (Holandia) 6:13,42 min, 2. Iwan Skobriew
(Rosja) 6:19,06 min, 3. Bart Swings
(Belgia) 6:19,72 min, 14. Jan Szymański (Polska) 6:35,43 min, 15.
Zbigniew Bródka 6:35,88 min, 16.
Roland Cieślak 6:37,71 min.
 1500 m: 1. Håvard Bøkko (Norwegia) 1:46,34 min, 2. Zbigniew
Bródka (Polska) 1:46,49 min, 3.
Bart Swings (Belgia) 1:46,51 min,
10. Jan Szymański (Polska) 1:48,02
min, 14. Roland Cieślak (Polska)
1:49,15 m
 10000 m: 1. Sven Kramer (Holandia) 13:11,86 min, 2. Bart Swings
(Belgia) 13:11,91 min, 3. Håvard
Bøkko (Norwegia) 13:15,83 min, 8.
Zbigniew Bródka (Polska) 14:09,29
min.
 Końcowa klasyfikacja: 1. Sven
Kramer (Holandia) 149,228 pkt.,
2. Håvard Bøkko 149,447, 3. Bart
Swings (Belgia) 149,800, 8. Zbigniew Bródka (Polska) 153,348, 12.
Jan Szymański (Polska) 111,939, 16.
Roland Cieślak (Polska) 113,564.


Wynik meczu do przerwy to 1:1.
Gra w drugiej połowie to duży
chaos na boisku w szeregach
obu drużyn, mnóstwo nie wykorzystanych sytuacji pod bramkami obu zespołów. Dopiero na
minutę przed końcem meczu
Rafał Więcek dal zwycięstwo
Bad Boys – strzelając bramkę.
Następna kolejka ŻHLPN już
24 lutego, w godzinach południowych. Serdecznie zapraszamy wszystkich kibiców. 
mr
 MC Zduny – Nieustraszeni 0:7
(0:2)
 Amatorzy – Żwawe Kozy 9:2
(3:1)
 Olimpia Oporów – Pogromcy
1:2
(1:0)
 Ten Tim – Jurny Buhaj 2:5
(0:2)
 BS Skład – Gradobicie Skrzeszewy
2:0
(1:0)
 Bad Boys – Smoke Story
Group
2:1 (1:1)

1.Pogromcy

16

6

30:4

2.Pavulon Squad

13

5

30:7

3.BS Skład

12

5

18:4

4.Jurny Buhaj

12

6 22:10

5.Gradobicie Skrzeszewy

10

6

14:9

6.Amatorzy

9

5 15:12

7.Nieustraszeni

9

6 19:18

8.MC Zduny

9

6 18:19

9.Olimpia Oporów

7

5 11:10

10.Bad Boys

6

6

11.Ten Tim

3

6

9:13

12.Smoke Story Group

0

5

5:30

13.Żwawe Kozy

0

5

5:43

4:21

Piłka siatkowa
mężczyzn 2013

Zaproszenie
na turniej
siatkówki
Wszystkich sympatyków
i kibiców piłki siatkowej
pragniemy zaprosić do
udziału w turnieju siatkówki
mężczyzn z okazji święta
walentynkowego.
Odbędzie się on w hali
sportowej Zespołu Szkół Nr 1
w Żychlinie (ul.
Łukasińskiego 21) w sobotę
23 lutego, począwszy od
godziny 9.30. Oto sześć
drużyn siatkarskich, które
zgłosiły się do turnieju: AZS
WSGK Kutno, Fenix Kutno,
GKS Bedlno, Gostynin Team,
Szczawin Kościelny, Volley
Team Żychlin.
Szczegółowe informacje
zawarte są na stronie
internetowej: facebook.
com/volley.team.zychlin .
Organizatorzy serdecznie
zapraszają!mr

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
10.400 egz. Nakład wraz z wydaniem głowieńskim
(Wieści z Głowna i Strykowa), też kontrolowanym
przez ZKDP: 13.110 egz.

100%

własności polskiej

Sport

Zaproszenie
na turniej

Księżak po meczu
pełnym emocji

siatkówki. str. 39

znowu wygrał w II lidze. str. 37

czwartek 21 lutego 2013 | nr 8 (1025) | Rok XXIII
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Piłka siatkowa | 12. kolejka Kutnowskiej Amatorskiej II Ligi Siatkówki Mężczyzn

Volley Team Żychlin
blisko awansu do I ligi

Kalendarz
imprez
sportowych
SOBOTA, 23 LUTego
 godz. 9.30 – Hala sportowa
w Żychlinie ul. Łukasińskiego 21;
Walentynkowy turniej piłki siatkowej mężczyzn
NIEDZIELA, 24 LUTego:
godz. 9.00 - Sala sportowa Szkoły Podstawowej Nr 4 w Kutnie ul.
Narutowicza 22; 5. kolejka Kutnowskiej Amatorskiej Ligi Koszykówki; mecz Nauczyciele Żychlin
– Avatary, Nauczyciele Żychlin –
Basket Gostynin
 godz. 13.00 – Hala sportowa
w Żychlinie, ul. Łukasińskiego 21;
6. kolejka Halowej Liga Piłki Nożnej MGT KIA OPEN 2013
 godz. 15.45 - Sala sportowa
Szkoły Podstawowej Nr 6 w Kutnie, ul. Łąkoszyńska 9, I liga Kutnowskiej Amatorskiej Ligi Siatkówki mężczyzn; mecz GKS Bedlno
– AZS WSGK Kutno

Lider II Ligi KALS
– Volley Team Żychlin
w niedzielę rozegrał
dwa mecze. Pierwsze
spotkanie grał z drużyną
LZS Kaszewy. Drużyna
Piotra Wojciechowskiego
nie miała większych
problemów z pokonaniem
rywala 2:0.

WTOREK, 26 LUTEGO:
8.30 – Hala sportowa OSiR nr
1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3;
Powiatowa Licealiada Szkolna
w koszykówce dziewcząt;



ŚRODA, 27 LUTEGO:
9.00 – Pływalnia OSiR w Łowiczu, ul. Kaliska 5; XII Indywidualne
Mistrzostwa Łowicza Szkół Gimnazjalnych w pływaniu;



Łukasz Garstka

Spotkanie zaczęło się od
szybkiego prowadzenia Volley Team, którzy skuteczna grą
w ataku zbudowali kilkupunktowa przewagę. LZS Kaszewy
ambitnie walczyli o wyrównanie, ale cały czas inicjatywę
mieli żychlinianie.
Pierwsza odsłona zakończyła
się wynikiem 25:22 dla Volley
Team Żychlin. W drugim secie
gra wyglądała podobnie do partii pierwszej. Przy mocnej zagrywce żychlinian, LZS Kaszewy nie potrafili poradzić sobie
z przyjęciem i zniwelować przewagę. Powtórzył się tym samym
scenariusz z poprzedniej partii –
Volley Team wygrał seta do 20
i całe spotkanie 2:0. MVP spotkania otrzymał Witold Dzięgielewski.
Drugi mecz rozegrany podczas 12. kolejki to spotkanie
Fenix Kutno – Volley Team
Żychlin. Niestety drużyna ze
Żychlina przegrała to spotkanie 2:1. Pierwszy set należał do
ekipy z Kutna. Siatkarze vol-



Szczelny blok Volley Team Żychlin nie dał zwycięstwa nad drużyną Fenix Kutno.

ley Team Żychlin w tej części
gry popełnili błędy w przyjęciu, jak i w ataku. Set zakończył
się wygraną Fenix Kutno do 19.
W drugiej odsłonie „żychliniacy” wrócili do walki. Po bardzo emocjonującej grze zdołali
wygrać set do 27. W tie-breaku
jednak więcej zimnej krwi zachowali zawodnicy z Kutna,

którzy po zaciętej walce wygrali do 12. Kolejne mecze siatkarzy ze Żychlina, jakie będą mogli obejrzeć kibice siatkówki to
spotkania planowane na 10 marca, z drużynami: Bzura Sobota
i Zryw Kutno. 	
mr
Zryw Kutno – Stone Team Kamień
0:2 (19:25, 20:25)


 Stone Team Kamień – Bzura
Sobota 0:2 (19:25, 21:25)
 Potężne Kaczory – Bzura Sobota
1:2 (27:25, 11:25, 6:15)
 Rolpuch Kutno – Potężne Kaczory
0:2 (22:25, 22:25)
 Fenix Kutno – LZS Kaszewy
2:1 (25:22, 23:25, 16:14)
 LZS Kaszewy – Volley Team
Żychlin 0:2 (22:25, 20:25)

Fenix Kutno – Volley Team Żychlin 2:1 (25:19, 27:29, 15:12)



1.Volley Team Żychlin

28

12

21:7

2.Bzura Sobota

26

11

20:7

3.Fenix Kutno

24

12 19:10

4.Potężne Kaczory

20

11 14:11

5.Stone Team Kamień

17

12 13:16

6.LZS Kaszewy

13

13 11:21

7.Rolpuch Kutno

10

12

7:18

9

11

7:18

8.Zryw Kutno

czwartek, 28 LUTEGO:
9.30 – Hala sportowa OSiR nr
1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3;
Powiatowa Licealiada Szkolna
w koszykówce chłopców;



PIĄTEK, 1 MARCA:
8.30 – Hala OSiR nr 2 Łowicz;
Miejska Gimnazjada Szkolna
w piłce siatkowej chłopców;
17.45 – Hala OSiR nr 1, ul. Jana
Pawła II 3; Mecz wojewódzkiej ligi
koszykówki juniorek U-18: Księżak
– UKS Aleksandrów Łódzki. 



Piłka nożna

Marcin Ranachowski

Punkty dla Gladiatorów

Najciekawsze spotkanie 6 kolejki ŻHLPN pomiędzy BS Skład a Gradobicie Skrzeszewy.

Piłka nożna | Żychlińska Halowa Liga Piłki Nożnej MGT KIA OPEN 2013

Na półmetku ligi Pogromcy liderem
Kolejne niedzielne
spotkanie kibiców z halową
piłką nożną przyniosło im
wiele sportowych emocji,
mogli dopingować swoich
faworytów i obserwować ich
zmagania z przeciwnikami.

Pierwszym meczem, który odbył się w żychlińskiej hali

sportowej w szóstej kolejce był
mecz pomiędzy MC Zduny
a Nieustraszonymi. Początkowe minuty meczu były udane dla Nieustraszonych, którzy
w czwartej i siódmej minucie
zdobyli dwie bramki, od tej pory
drużyna Dariusza Jóźwiaka prowadziła grę pod swoje dyktando.
Wynik do przerwy to 2:0 dla Nieustraszonych. W drugiej połowie

drużyna żółtych jeszcze bardziej
powiększała swoją przewagę.
Ostatecznie spotkanie zakończyło się wygraną Nieustraszonych
7:0. Kolejnym spotkaniem
ŻHLPN był mecz pomiędzy
Amatorami a ekipą Żwawe Kozy.
Początek spotkania ułożył się korzystnie dla drużyny Amatorów,
którzy po golu Aleksa Komorowskiego wyszli na prowadzenie.

Po siedmiu minutach gry Żwawe Kozy doprowadziły do remisu po strzale Patryka Kamińskiego. Kozy próbowały nawiązać
walkę, ale szybko zostali skarceni kolejnymi bramkami. Wynik
do przerwy to 3:1 dla Amatorów.
Wdrugiejpołowiedużorozważniej
i lepiej grała drużyna ze Szczawina – to ona zakończyła mecz wysokim zwycięstwem 9:2. str. 39

Zespoły z podium solidarnie wygrały swoje spotkania. Lider Gladiatorzy z Miasta Noży
otrzymali walkowera 3:0, ponieważ rywale The Gunners nie stawili się na hali. Drudzy w tabeli
Miejscy TBS Kutno pokonali 4:2
MVP Squad, zaś Libero rozstrzelało 10:4 Radioaktywnych Łanięta. Na trzy kolejki do zakończenia
rozgrywek Gladiatorzy z Miasta
Noży prowadzą z 30 punktami na
koncie w II lidze KAHLPN.  mr
The Gunners - Gladiatorzy
z Miasta Noży 0:3 (walkower)
 GKS Bedlno - Projekt X 1:7
 Libero Kutno - Radioaktywni
Łanięta 10:4
 Miejscy TBS Kutno - MVP
Squad
4:2
 Fresenius Kabi - FC Wieszczyce
3:4
 Abstraxi Kutno -ZIP Skład 3:0
(walkower)




DS Smith - Trans-Michor 7:3

1. Gladiatorzy

30

69:17

2. Miejscy TBS Kutno

25

58:28

3. Libero Kutno

23

51:31

4. FC Wieszczyce

21

58:35
33:27

5. Abstraxi

16

6. The Gunners

16

40:51

7. Projekt X

13

36:35

8. GKS Bedlno

13

33:43

9. Fresenius Kabi

10

47:49

10. DS Smith

10

28:56

11. Trans-Michor

9

38:41

12. Radioaktywni

9

28:55

13. MVP Squad

5

40:58

14. ZIP Skład

4

28:61

