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Żychlin | Za mało remontów w spółdzielni Wspólny Dom

Niebezpieczny „balkonowiec”:
czy znowu spadnie beton na głowę?

Dobrzelin |Cukrownia

Otwiera
się puszka
Pandory

Balkony, które w tym przypadku stanowią wejście do poszczególnych mieszkań, są w wielu
miejscach mocno skorodowane.
Półtora roku temu kawał betonu
oderwał się i spadł 75-letniej kobiecie na głowę. Mieszkańcy zarzucają, że spółdzielnia od tego
czasu nie zrobiła nic.
– Wyszłam na balkon sprawdzić, jaka jest pogoda, gdy nagle z balkonu piętro wyżej spadł
na mnie kawał betonu, uderzając w głowę i rękę – opowiada
o zdarzeniu sprzed wielu miesięcy pani Danuta Pietrzak, mieszkanka „balkonowca”. – Przewróciłam się, straciłam przytomność.

Nie wiem, jak długo leżałam.
Gdy się ocknęłam, byłam cała
obolała, na czworaka dowlokłam
się do drzwi. Gdy po 3 dniach
skończył mi się chleb, poprosiłam sąsiadkę, by mi zrobiła zakupy. Zadzwoniłam do spółdzielni,
poinformowałam, że beton uderzył mnie w głowę. Przyszła pani
Elżbieta, kazała iść do lekarza.
Mówili, że zwrócą mi pieniądze
za lekarstwa, do dziś nie oddali.
Pieniądze wydałam na lekarstwa
i nie zapłaciłam czynszu w terminie, a później okazało się, że nawet nie umorzyli mi odsetek za
opóźnienie, musiałam dopłacić
kilkanaście złotych. 
str. 5

Dorota Grąbczewska

Mieszkańcy bloku przy ul. Narutowicza
85 w Żychlinie, tzw. „balkonowca”, narzekają na
zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólny Dom,
twierdząc, że spółdzielnia o niego nie dba. Klatka
schodowa jest w opłakanym stanie, jakby wchodziło
się do speluny. Ale nie wygląd jest najgorszy...

Tadeusz Koniarek, mieszkaniec „balkonowca", pokazuje odpadające elementy balkonów.

Śleszyn | Zabytkowy dwór już wystawiony na sprzedaż

Zabytkowy dwór wraz z parkiem w Śleszynie, w którym do
końca czerwca 2012 roku była
szkoła podstawowa, został 12 lutego wystawiony na sprzedaż.
Pierwszy nieograniczony przetarg ustny ma się odbyć 21 marca.
Cena wywoławcza to 2.195.800
zł, w tym wartość samego obiektu – 1.841.900 zł. Ponieważ jest
on wpisany do rejestru zabytków,
cena dworu będzie pomniejszona
o 50 procent.
Wokół dworu znajduje się podworski park krajobrazowy. Na terenie dworu mieszkają trzy rodziny, ale burmistrz gminy Żychlin
zapewnia, że znajdzie im nowe
REKLAMA

Joanna Rudak

Kto przywróci mu świetność?

Tu jeszcze rok temu była szkoła. Za kilka lat będzie pewnie rezydencja.

mieszkania komunalne w ciągu
12 miesięcy od podpisania aktu
notarialnego.
Dwór jest dobrze zachowany.
Wprawdzie na zewnątrz wymaga
wielu prac konserwatorskich, ale
wewnątrz pomieszczenia nie są
ani zniszczone, ani zawilgocone.
Budynek jest cały czas ogrzewany, od stycznia nieruchomości pilnują też ochroniarze.
Dwór zbudował w latach 18301840 Tomasz Pruszak z żoną Seweryną Żochowską. Jego okazały
portyk zwieńczony został trójkątnym tympanonem, wypełnionym
płaskorzeźbami symbolizującymi
rolniczy charakter okolicy. Odnaleźć w nim można m.in. bronę,
grabie, kosę, ul, drzewo owocowe, snop zboża. W 1939 r. dwór
został uszkodzony. Bomba trafiła w południowo-zachodni na-

rożnik obiektu, gdzie znajdowała się kuchnia. Niemcy wysiedlili
ostatnią właścicielkę majątku, p.
Niezabitowską, potem komuniści
majątek znacjonalizowali. Dwór
podupadał, mieściło się w nim
m.in. prezydium Gminnej Rady
Narodowej. W 1968 r. rozpoczęto kapitalny remont, przystosowując dwór na potrzeby szkoły, która
w całości mieściła się w nim od
stycznia 1971. Na początku uczyło się w niej 112 uczniów, jeszcze
we wrześniu 2001 roku do szkoły chodziło 105 dzieci. Potem ich
ubywało, z roku na rok. Szkołę
zamknięto w czerwcu 2012.  dag
O tym, jak znaleźć miejsce
dla emerytowanych nauczycieli
zamieszkujących dawny pałac
i o tym, jak oni sami wspominają minione lata – czytaj na str 9.

Prokuratura
Rejonowa
w Kutnie wszczęła śledztwo
w sprawie nieprawidłowości w cukrowni w Dobrzelinie. – Wszczęliśmy śledztwo
ze względu na znaczną wartość
strat, jakie mogła ponieść Krajowa Spółka Cukrowa – informuje Sławomir Erwiński, prokurator rejonowy w Kutnie.
– Teraz musimy wykonać mnóstwo czynności. Do czasu ich
zakończenia nie mogę udzielać
więcej informacji.
Przypomnijmy, że to KSC
złożyła doniesienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłych
pracowników cukrowni, którzy
wcześniej zwolnili się z pracy.
Oszacowano, że spółka mogła
ponieść stratę 177 tys. zł, a nawet więcej.
Obecnie Krajowa Spółka Cukrowa milczy w sprawie afery
w Cukrowni Dobrzelin, do czasu zakończenia postępowania
prokuratorskiego. Nie chciano
nam nawet odpowiedzieć, w jakim okresie była kontrola KSC
w tym zakładzie. Za to coraz
częściej zaczynają do nas dzwonić rolnicy, którzy odstawiają burak do cukrowni. Powoli
ujawniają mechanizm działania
nieprawidłowości.
– Przekręty w cukrowni to
nic nowego, były od zawsze –
mówi jeden z naszych informatorów, widać dobrze poinformowanych. – Do tej pory nikt
nie sądził, że uda się „ruszyć”
machinę zorganizowanej przestępczości. Najważniejsze, aby
prokuratura sprawdziła majątki
pracowników cukrowni, czy są
one współmierne do odbieranego wynagrodzenia. Skąd nagle
tak się wzbogacili?
Jak mówi nam informator,
możliwości przekrętów było
bardzo dużo, w każdej dziedzinie. 
str. 2
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Droga Kutno – Łowicz | Nie tylko żółte fotoradary czyhają na kierowców

Tolerancja tylko 10 km na godzinę
Kierowcy jadący drogą krajową 92 z Kutna do Łowicza muszą się liczyć z mnóstwem
fotoradarów. W praktyce co 10 kilometrów stoi na niej maszt fotoradaru z miernikiem
pomiaru prędkości. A Inspekcja Transportu Drogowego, która zarządza radarami, informuje,
że tylko przekroczenia prędkości do 10 km na godzinę nie są rejestrowane.
można przedstawić konkretnych
miejsc, w których będą ustawione – mówi. – Aktualnie Inspekcja Transportu Drogowego nie
przewiduje instalacji nowych
urządzeń na DK 92 Krośniewice
– Łowicz – dodaje.
Kiepska to pociecha i nic zaskakującego, gdyż ta krajowa
droga i tak jest naszpikowana
fotoradarami: maszty fotoradarów stoją w Kutnie przy ulicy Metalowej, w Wojszycach,
w Bedlnie, Pleckiej Dąbrowie,
Zdunach i w Łowiczu średnio
co 10 km.
– „Dwójką” nie da się już
normalnie jechać – narzeka
Mariusz Zdanowski, kierow-

nych jest rotacyjnie z wykorzystaniem 7 urządzeń przejętych
przez ITD w 2011 roku od policji i Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad. To ważne przypomnienie. Kierowców
niech więc nie myli, że tylko
w żółtych skrzynkach stoją urządzenia pomiarowe. – W okresie przejściowym do 2014 roku
aktywne mogą być zarówno
skrzynki pomalowane na kolor
żółty, jak i te szare – podkreśla
rzecznik ITD.
Rzecznik ITD informuje przy
tym, że trwają przygotowania do
ustawienia kolejnych 100 stacjonarnych urządzeń rejestrujących.
– Prace trwają, więc dziś nie

Dobrzelin |Cukrownia

Żychlin | Jeden z lokatorów terroryzuje sąsiadów

dokończenie ze str. 2

– Ci, co dopłacali inspektorom, zawsze mieli najwyższy
procent cukru, większe plony. Co
ciekawe, oni też zwykle najczęściej dostawali pieniądze na konta wcześniej niż pozostali rolnicy.
Chodziło o to, aby mieli kasę na
wypłatę prowizji.
– Oszukiwano też na tarowaniu samochodów – mówi mężczyzna. – Wagowy wchodził
na wagę niby o coś zapytać,
a w tym czasie dokonywano
ważenia. 80 kg nadbijano. Jeśli
uwzględni się ilość transportów
dziennie, to łatwo policzyć, jaką
ilość buraka zyskiwano choćby
jednego dnia. A przecież później
musiała się zgadzać ilość buraka,
ilość wyprodukowanego cukru i
wysłodków. Dokonywanie zmian
w komputerach, by wszystko się
zgadzało, było codziennością.
Wszystko funkcjonowało jak system naczyń połączonych. Nic
dziwnego, że teraz wokół afery
zapadła kurtyna milczenia...  dag

2 tys. zł dla gmin
za odśnieżanie
Radni powiatu kutnowskiego
27 lutego podjęli uchwałę dotyczącą częściowej refundacji kosztów poniesionych przez gminy
przy zimowym utrzymaniu dróg
powiatowych. Oznacza to, że
gmina może dostać ok. 2 tys. zł
refundacji. – W ten sposób chcemy podziękować gminom za pomoc w zimowym utrzymaniu
dróg powiatowych – przyznaje
Mirosław Ruciński, członek zarządu powiatu. – Pieniądze na tę
pomoc też znaleźliśmy z ogromnym trudem. Przekazanie 2 tys.
zł to, według naszych stawek
na odśnieżanie, oznacza pracę
100 godzin ciężkiego pługu.
Gminy będą musiały jednak udowodnić poniesione koszty. dag

Fotoradar stoi w Bedlnie. Na drodze krajowej 92 z Kutna do Łowicza
fotoradary stoją co 10 km. Tolerancja wynosi tylko 10 km na godzinę.
Pojazdy jadące szybciej są fotografowane. Nowoczesne urządzenia robią
zdjęcia pojazdom z obu kierunków.

ca z Kutna. – Cały czas trzeba
być bardzo skoncentrowanym,
by w odpowiednim momencie

zdjąć nogę z gazu. Ale jak człowiek jedzie kilkaset kilometrów,
to trudno o ciągłą koncentrację.

Sprawa o groźby karalne w sądzie
Mieszkańcy jednej z kamienic przy ulicy Narutowicza
w Żychlinie są zastraszeni przez sąsiada, Sławomira A.
Mężczyzna czuje się panem i władcą. Ma ok. 50 lat, jest
żonaty, ma dwójkę dorosłych dzieci. Jest bezrobotny.
Przerażeni ludzie pokornie chowają głowę w piasek.
Tylko jedna młoda kobieta, Izabela Janecka, zdecydowała,
że nie ulegnie presji, choć pod jej adresem też padają groźby
pozbawienia życia. Złożyła wniosek o ściganie.
24 stycznia w Sądzie Rejonowym w Kutnie odbyła się pierwsza rozprawa o groźby karalne.
Akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie wniosła Prokuratura Rejonowa w Kutnie. Oskarżony nie
stawił się w sądzie, przedstawił
zwolnienie lekarskie ze szpitala.
– Skierowanie do szpitala oskarżony miał wystawione
16 stycznia 2013 r. – czytał Jacek
Kucharczyk, sędzia Sądu Rejonowego w Kutnie, który prowadzi
sprawę. – Czy istotnie oskarżony
przebywa w szpitalu ? – dopytywał sędzia poszkodowaną.
– W domu go nie było, więc
chyba jest w szpitalu – wyjaśniała pani Izabela. Ze względu na
usprawiedliwioną nieobecność
oskarżonego sąd zdecydował
o odroczeniu sprawy do 5 marca,
z nadzieją, że do tego czasu mężczyzna wyzdrowieje. Aktu oskarżenia nie odczytano.
W sądzie stawił się za to Hubert K., policjant, który był na
interwencji wraz z drugim policjantem, Karolem S. – W trakcie
postępowania przygotowawczego przez prokuraturę nie byłem
przesłuchiwany, bowiem byłem
na zwolnieniu lekarskim. Razem
z kolegą zostaliśmy wezwani na
interwencję domową. Jeśli będzie potrzeba, opowiem wszystko – mówił w sądzie.
Tak jest nie od dziś
Pani Izabela nie kryje, że ostatnich kilka dni, gdy oskarżone-

go nie było w domu, mieszkańcy kamienicy odetchnęli z ulgą.
– Nareszcie można było spokojnie, bez obaw wyjść na podwórko – opowiada nam pani Izabela. – Wcześniej każdy wychodził
z mieszkania, jak musiał. Najpierw patrzyło się, czy jego nie
ma na podwórku, by nie narazić
się na zaczepki i wyzwiska.
Jak opowiada, Sławomir A.
nie przebiera w słowach, a nawet
chwyta się innych bardziej drastycznych środków. Jego agresywne zachowanie ludzie znają
nie od dziś, ale większość się boi.
– Były przypadki, że pobił jednego z sąsiadów, ale ten zastraszony nawet tego nie zgłaszał na
policji. Były poprzebijane opony
samochodu, uszkadzane zamki.
5 stycznia zrobił mi awanturę,
skopał i porysował drzwi. Wezwałam policję, spisali notatkę.
Interwencji w kamienicy przy
ulicy Narutowicza jest bardzo
dużo. Policja zna sprawę. – To
ewidentny konflikt pomiędzy sąsiadami – mówi Jarosław Zieliński, komendant komisariatu policji w Żychlinie. – W październiku
mężczyzna pod adresem kobiety
kierował groźby, że ją pozbawi
życia, dlatego sprawę przekazaliśmy do prokuratury, a ta skierowała ją do sądu.
Izabela Janecka opowiada, że
groźby pod jej adresem padały
już w lipcu, ale wtedy nie reagowała. – W październiku wracałam koło godz. 14 z córką, a on

Dorota Grąbczewska

Otwiera się
puszka Pandory

Dorota Grąbczewska

Przypomnijmy, że w roku
2012 Inspekcja Transportu Drogowego ustawiła 300 nowych
fotoradarów, które zakupiła za
45 mln zł. Aż 18 z nich stanęło lub w najbliższym czasie stanie w województwie łódzkim,
z czego 3 w naszej okolicy –
w Pleckiej Dąbrowie, Wojszycach i Zdunach – już działają.
– Na terenie województwa
łódzkiego Inspekcja Transportu
Drogowego dysponuje 14 nowo
zakupionymi urządzeniami pomiarowymi. Do końca marca
zostaną zamontowane kolejne
4 fotoradary – informuje Łukasz
Majchrzak z ITD. – Dodatkowo
17 lokalizacji wykorzystywa-

Inspekcja Transportu Drogowego nie jest już tak tolerancyjna jak kiedyś policja, która
ustawiała tolerancję na radarze
15-20 km na godzinę. Teraz już
nie chodzi o to, aby karać piratów drogowych, ale ściągać
kasę z kierowców.
Nowe urządzenia umożliwiają rejestrację prędkości
od 20 do 250 km na godzinę,
o każdej porze dnia i nocy. –
Fotoradary automatycznie rozpoznają kierunek ruchu pojazdów, co skutkuje możliwością
dokonywania pomiarów zarówno pojazdów nadjeżdżających, odjeżdżających, jak
i z obu kierunków jednocześnie – ostrzega Łukasz Majchrzak.
No i bywa tak, że radary są
instalowane parami. Pułapka
radarowa czeka na kierowców
np. w Wojszycach w gm. Bedlno. Kierowca jadący od Łowicza mija w Wojszycach fotoradar, dodaje gazu, później
okazuje się, że jest sfotografowany przez drugi fotoradar stojący po przeciwnej stronie drogi kilkaset metrów dalej.  dag

Na początku stycznia sąsiad znów zrobił kobiecie awanturę, skopał i porysował drzwi wejściowe.

zaczął mnie zaczepiać i wyzywać od najgorszych, wreszcie
ruszył w moim kierunku z elementem jakiegoś wystawionego mebla – wspomina kobieta.
– Córce kazałam wołać babcię.
Rzeczywiście się bałam, że zrobi mi krzywdę. Powstrzymał się,
ale i tak oświadczył, że jak będę
szła do pracy, to mnie zabije.
Sprawą zajęła się prokuratura, akt oskarżenia trafił do sądu.
Ale nawet ten fakt nie poskromił zapędów sąsiada. – Strasząc,
sięgając po przemoc, psychicznie maltretuje ludzi, chce podporządkować wszystkich sobie.
Uważa, że on rządzi w kamienicy, a inni maja robić to, co on
chce. Gdy wychodzę do pracy
o 5 rano, on już na mnie czatuje. I tak cię zabiję, k.... – lecą za
mną słowa. Boję się, ale do pracy muszę iść. Prosiłam, aby dano

mi ochronę, ale policja nie ma takich możliwości.
– Rzeczywiście kobieta prosiła
choćby o częstsze patrole, ale nie
mamy takich możliwości, brakuje nam policjantów – mówi Jarosław Zieliński, komendant KP
w Żychlinie.
Pani Izabela zapewnia, że nie
da się zastraszyć. W pojedynkę
walczy z uciążliwym sąsiadem.
Przyznaje, że oprócz sprawy karnej, jaka teraz się zaczyna, założyła mu drugą sprawę z powództwa cywilnego o znieważanie.
Będzie się domagać przeprosin i
zadośćuczynienia za znęcanie się
psychiczne, gdyż po wielu latach
życia pod jednym dachem kamienicy nerwy ma nadszarpnięte. Terminu jeszcze nie wyznaczono.
– Może to go nauczy skromności i da ludziom normalnie

funkcjonować. Tu nie chodzi już
tylko o mnie, ale też i o innych
sąsiadów z kamienicy, by mogli
wreszcie normalnie funkcjonować i nie drżeć w strachu przed
łobuzem – dodaje kobieta.
Administrator kamienicy, dyrektor Samorządowego Zakładu
Budżetowego Marek Jabłoński
podkreśla, że nie ma uprawnień,
aby mieszać się w konflikty sąsiedzkie. – To zadanie dla prokuratury i sądu – mówi. 
dag
P.S. Tego samego dnia, gdy
w sądzie była sprawa, a oskarżony się na niej nie pojawił, wrócił do domu. – Czy człowiek chory, po powrocie do domu od razu
bierze się za odśnieżanie podwórka? – powątpiewa w jego
chorobę sąsiadka. – Znów jest to
samo: wyzwiska, straszenie, interwencja policji...
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Aktualności
Po feriach | Sanepid i policja rozstrzygnęły konkurs plastyczny

Żychlin | Boisko przy ZS nr 1 udostępnione mieszkańcom

Orlik zaprasza od jutra

Nasze dzieci najlepsze
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna
w Kutnie oraz Komenda
Powiatowa Policji w Kutnie
rozstrzygnęły konkurs
plastyczny adresowany do
dzieci w wieku 10-13 lat pt.
„Zdrowe i bezpieczne ferie
zimowe 2013”.

Sanepid Kutno

Wśród nagrodzonych są dzieci z gminy Oporów i Bedlno.
Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się we wtorek 5 marca,
o godz. 10, w siedzibie Sanepidu
przy ulicy Kościuszki 12.
– Celem konkursu było promowanie zasad bezpieczeństwa
podczas ferii zimowych wśród
dzieci i młodzieży, uświadamianie uczestnikom konkursu zagrożeń, z jakimi mogą się spotkać w życiu codziennym oraz
rozwijanie wrażliwości plastycznej – mówi Jolanta Dutkiewicz,
z Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w PSSE Kutno. – Na
konkurs napłynęło 36 prac.
Jury składające się z pracowników Sanepidu i policji zdecydowało się przyznać I nagro-

Kompleks boisk
sportowych Orlik 2012
zlokalizowany przy
Zespole Szkół nr 1 im.
Adama Mickiewicza
w Żychlinie od marca
będzie udostępniony
mieszkańcom miasta za
darmo.

Pracę Joanny Tadeusiak, uczennicy z Zespołu Szkół w Szczycie (gmina
Oporów), oceniono najwyżej, przyznając jej I miejsce.

dę Joannie Tadeusiak z Zespołu
Szkół w Szczycie (gmina Oporów). II miejsce przyznano Mai
Sobieckiej z Zespołu Szkół
w Byszewie (gmina Kutno),
III – Milenie Miziołek ze Szkoły Podstawowej w Szewcach Nadolnych (gmina Bedlno). Przyznano też sześć wyróżnień:

Dominice Kamińskiej z Zespołu Szkół w Szczycie, Dominice Dolatowskiej i Natalii Solarskiej z SP 4 w Kutnie, Ewelinie
Piórkowskiej z SP w Żeronicach
(gmina Bedlno) oraz Sarze Szymańskiej z SP w Strzelcach i Karolinie Graczyk z Zespołu Szkół
w Byszewie (gmina Kutno). dag

Ponieważ został wybudowany
za unijne pieniądze, dlatego warunkiem jest ogólnodostępność
i możliwość korzystania z obiektów nieodpłatnie. Na Orliku będzie zatrudniony animator, który
będzie nadzorować boiska i koordynować korzystanie z nich.
– Wystąpiliśmy z wnioskiem
do Wojewódzkiego Szkolnego
Związku Sportowego o dofinansowanie w wysokości 1000 zł
brutto do wynagrodzenia animatora – mówi Grzegorz Ambroziak, burmistrz gminy.
Kiedy czynne boiska
Od marca do czerwca i od
września do listopada obiekt
będzie funkcjonować zgodnie

Żychlin | Ruszają zapisy do miejskich przedszkoli

Przygotowano 250 miejsc – to może być za mało
Rozpoczynają się zapisy
do dwóch miejskich
przedszkoli w Żychlinie.
Czy 250 miejsc dla
przedszkolaków wystarczy?
Rok temu chętnych było o
43 więcej niż miejsc
w przedszkolach.
Zapisy do Przedszkola Samorządowego nr 2 zaczęły się 25 lutego i potrwają do 22 marca, zaś
w Przedszkolu Samorządowym
nr 1 zapisy zaczynają się 1 marca
i potrwają do 31 marca.
W przedszkolu nr 2 jest
150 miejsc, w przedszkolu nr 1 –
100. W obu placówkach wyczer-

pały się możliwości lokalowe,
aby zwiększyć liczbę oddziałów.
– W przedszkolu mamy 6 oddziałów przedszkolnych dla
dzieci w wieku 3-6 lat, czyli
150 miejsc – mówi Piotr Wysocki, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,
któremu
podlega też przedszkole nr 2.
– W ubiegłym roku chętnych do
przedszkola mieliśmy na jeden
oddział więcej. Z listy rezerwowej do przedszkola nr 2 przyjęto
w końcu 11 dzieci.
Więcej chętnych niż miejsc
było też w przedszkolu nr 1. Do
placówki zgłoszono 118 dzieci
na 100 miejsc. – Na liście rezerwowej na przyjęcie na rok szkol-

Żychlin | Show Katarzyny Żak

ny 2012-2013 oczekuje nadal
18 dzieci – informuje Grażyna
Malinkiewicz, dyrektor przedszkola nr 1. – Nie było przypadków rezygnacji z miejsca
w przedszkolu.
Zainteresowanie przedszkolami jest bardzo duże. Przez 5 godzin pobytu w przedszkolu rodzice nie ponoszą odpłatności, płacą
po 2 zł za każdą następną godzinę.
Przy założeniu, że dziecko
uczęszcza do przedszkola przez
cały miesiąc (21 dni) i przebywa w placówce przez 7 godzin
(czyli 2 ponadprogramowe) rodzic musi miesięcznie zapłacić
84 zł. Jeśli dziecko przebywa w

przedszkolu przez 9 godzin (czyli 4 godziny ponad podstawę programową), wówczas odpłatność
wynosi 168 zł. Do tego dochodzi
odpłatność za całodzienne wyżywienie – po 7,50 zł (trzy posiłki). Miesięcznie stanowi to kwotę
157,5 zł. Łącznie miesięczny
koszt pobytu dziecka w przedszkolu przy wspomnianych 9 godzinach to kwota 325, 5 zł.
– Rodzice mają też możliwość
wykupienia tylko niektórych
posiłków – dodaje Małgorzata Szymańska, kierownik Referatu Oświaty i Zdrowia w UG
Żychlin. – Śniadanie kosztuje
2 zł, obiad 3,5 zł, a podwieczorek
2 zł. 
dag

Żychlin | Statuetki dla aktywnych

Czterdziestolatka w opałach I Gala Puls Żychlina
W sobotę 9 marca, o godz. 17,
w sali widowiskowej Żychlińskiego Domu Kultury rozpocznie
się show Katarzyny Żak, która
w wystawianej komedii będzie
odpowiadać na trudne pytania,
które pojawiają się, gdy kobieta kończy 40 lat. Bilety w cenie
35 zł do nabycia w ŻDK.
Spektakl napisała Małgorzata Gutowska-Adamczyk, pisarka
i scenarzystka filmowa. Jej najnowsza powieść „Cukiernia pod
Amorem” króluje na listach bestsellerów. Reżyserem komedii jest
Wojciech Adamczyk, znany z seriali m.in. „Ranczo” i „Rodzina
zastępcza”.
Recenzje są bardzo pozytywne. Jednoosobowy show kome-

diowy Katarzyny Żak to doskonała terapia śmiechem, bez
względu na wiek i płeć.
W trakcie spektaklu bohaterka, 40-letnia kobieta, odpowiada
na pytania, m.in. czy zmarszczki są sexy i czy można być atrakcyjną po czterdziestce? Bohaterką jest Lilka, która zauważa, że
z biegiem lat jej figura nieco się
zmieniła, mąż nie patrzy na nią
już tak jak kiedyś, a dawna miłość – przystojny blondyn z liceum – jest już łysiejącym panem
z brzuszkiem.
Sztuka jest pełna zabawnych
perypetii, nagłych zwrotów akcji,
obśmiewa kobiece kompleksy
i obawy. Słowem: doskonała zabawa przez 70 minut. 
dag

Po raz pierwszy samorząd
gminny organizuje Galę Puls Żychlina. Impreza zastąpi dotychczasowe noworoczne spotkania
samorządowców. Galę zaplanowano na 5 marca na 16.30 w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy.
Zaproszono ok. 150 gości: samorządowców, przedstawicieli firm,
działaczy społecznych. Impreza
odbędzie się pod patronatem wojewody łódzkiego.
– Poprzez zmianę formuły
spotkań samorządowych chcemy
promować nową markę Żychlina
z Pulsem – mówi Edyta Ledzion,
kierownik Gminnego Centrum
Informacji i Promocji. Podczas
imprezy chcemy uhonorować
statuetkami osoby, które aktyw-

nie działają na rzecz lokalnego
środowiska. W ten sposób chcemy im podziękować za ich pracę,
często społeczną.
– Nasz nowy logotyp: Miasto z Pulsem ma podkreślać pozytywne zmiany, jakie zachodzą
w Żychlinie – podkreśla Krzysztof Tomaszewski z biura promocji. – Powstają nowe boiska,
szkoły zmieniają wizerunek, powstała podstrefa Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Słowem miasto zaczyna żyć –
twierdzi Tomaszewski.
Uroczystość uświetni występ
młodzieży z ZS nr 1 im. Adama
Mickiewicza. Dzieci są przygotowywane przez nauczycielkę muzyki Agnieszkę Wawrzyniak. dag

z planem zajęć szkolnych. Od
poniedziałku do piątku, w godzinach od 8 do 15, obiekt będzie służyć młodzieży szkolnej.
Po południu, od godz. 15 do 21,
boiska będą ogólnodostępne.
W soboty i niedziele obiekt
ma być czynny w godzinach od
10 do 13 i od 15 do 21.
W czasie wakacji, w lipcu
i sierpniu, Orlik ma być czynny we wtorki, środy, czwartki
i piątki, pod opieką animatora.
W weekendy dzieci i młodzież
będą mogli korzystać z obiektów
pod nadzorem rodziców.
W miesiącach zimowych:
grudzień, styczeń, luty obiekt
będzie nieczynny. Ewentualne
zmiany otwarcia boiska mogą
wynikać z panującej aury.
Zasady korzystania
Na boiskach oczywiście będzie zakaz palenia papierosów
i picia alkoholu. Animator ma
zadbać, aby grupy młodzieży korzystające z obiektu dbały
o porządek, by nie zaśmiecano
boiska. Każde wejście na boisko
będzie odnotowywane w rejestrze użytkowników.

Na boisko nie można wprowadzać zwierząt, wprowadzać
rowerów, motorowerów itp.
Za ewentualne zniszczenia
powstałe na skutek niewłaściwego korzystania z obiektu odpowiedzialność ponosi korzystający, a w przypadku osób
nieletnich rodzice lub ich opiekunowie.
dag
Orlik za milion
Kompleks boisk sportowych
przy Zespole Szkół nr 1 im.
Adama Mickiewicza oddano
do użytku 6 grudnia ubiegłego
roku. Inwestycja kosztowała ok.
1,1 mln złotych. Udział gminy to
ok. 293 tys. zł, dotacja
z Ministerstwa Sportu wyniosła
500 tys. zł, zaś z samorządu
województwa łódzkiego
333 tys. zł. Kompleks boisk
tworzą: boisko ze sztuczną
nawierzchnią do gry w piłkę
nożną, boisko wielofunkcyjne
do koszykówki i siatkówki
z powierzchnią poliuretanową.
Orlik jest ogrodzony
i oświetlony.
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Żychlin | Strugi wody płyną ulicą Narutowicza

Woda pryska po elewacjach

– Gdy pada deszcz, chodzenie
prawą stroną ulicy Narutowicza
jest bardzo ryzykowne – przyznaje pani Małgorzata. – Trzeba uważać, aby nie zostać zmoczonym przez kierowcę pirata,
który pędzi autem nie zważając,
że spod kół lecą fontanny wody.
Bezpieczniej chodzić lewą stroną drogi. Tam bowiem wzdłuż
drogi stoją auta. Jest pewność, że

do domu wróci się suchym i czystym.
Na kłopoty z wodami deszczowymi narzekają też właściciele kamienic i budynków użytkowych znajdujących się po prawej
stronie ulicy. – Od lat jest ten
sam problem – przyznaje Sławomir Wodzyński, właściciel jednej
z kamienic. – Woda spod kół skutecznie zalewa elewacje domów,
co sprawia, że wilgoć wchodzi do
pomieszczeń. Obłożyłem kamienicę płytkami, ale czasami i okna
są zmoczone.
Problem sygnalizuje również
Józef Kowalski, radny miejski,
który mieszka przy tej ulicy. Sygnały trafiały też do władz gminy.
Trzy lata temu zrobiono wzdłuż
części ulicy Narutowicza dodatkowe rynsztoki, ale jak się okazuje, nie rozwiązują one do końca problemu. – Jak jest większy
deszcz, to woda potrafi płynąć

po chodnikach – dodaje radny.
– Rynsztoki to doraźne rozwiązanie, które tylko przy mniejszych
deszczach łagodzi problem. Nie
zdają do końca egzaminu. Jak są
czyste, jest lepiej, ale jak zamulą
się piaskiem niesionym z góry,
przestają spełniać swoją rolę.
Burmistrz Grzegorz Ambroziak przyznaje, że jedną z pierwszych inwestycji drogowych, jakie chciałby zrealizować, byłoby
odwodnienie ulicy Kilińskiego,
zaś w drugiej kolejności byłaby
modernizacja ulicy Narutowicza.
– Rozmawiam z projektantami
ulicy Kilińskiego. Szukamy też
rozwiązań, by na skrzyżowaniu
z Narutowicza zrobić wlot wody
deszczowej, co pozwoliłoby odebrać część wody płynącej od ronda – podkreśla burmistrz.
Poprawy sytuacji można się
zatem spodziewać nie wcześniej
niż w 2014 roku. 
dag

Dorota Grąbczewska

Mieszkańcy budynków
i lokali użytkowych przy
ulicy Narutowicza mają
prawo narzekać. Po każdym
deszczu fontanny brudnej
wody zalewają ich elewacje.
Wielu pieszych też jest
oblewanych wodą przez
nieroztropnych kierowców,
którzy jadą ulicą ze zbyt
dużą prędkością.

Właściciele posesji po prawej stronie ulicy Narutowicza w Żychlinie ubolewają, że po większym deszczu
ich domy są notorycznie oblewane wodą przez przejeżdżające samochody, nawet do wysokości 2 metrów.
Przechodnie też muszą uciekać, by przejść sucho.

Żychlin | Wodomierze z odczytem radiowym

Oporów | Toną w ciemnościach, ale mają drogę

Bat na nieuczciwych
lokatorów?

W tym roku wymiana wodomierzy radiowych ma być kontynuowana, zaś w 2014 roku zakończona. Nowoczesne wodomierze
są dzierżawione od firmy, która
zapewnia również odczyt zużycia
wody w mieszkaniach.
– W pierwszej kolejności zaczęliśmy od wymiany wodomierzy w tych blokach, gdzie dotychczasowe wodomierze były
przeznaczone do wymiany, bowiem skończyła się ich legalizacja – mówi Piotr Jarosz, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej
w Żychlinie. – W 2012 roku wymieniliśmy ok. 1000 wodomierzy. Nie kupujemy ich, gdyż spółdzielni nie stać na jednorazowy
wydatek gotówki. Dzierżawimy
je od firmy. Koszty przedsięwzięcia regulowane są w ramach odpisu na fundusz remontowy.
W spółdzielni wynosi on 1 zł
od każdego metra kwadratowego. Zdalny odczyt wodomierzy
eliminuje konieczność wchodzenia do mieszkań. Zużycie wody
w mieszkaniach można kontrolować poprzez wizualny odczyt
stanu wodomierza bezpośrednio
z jego tarczy, tak jak to ma miejsce w przypadku obecnie używanych liczników. Są one od-

Od stycznia 2012 roku niemal cała gmina Oporów po zmroku tonie
w ciemnościach. Światło uliczne pali się tylko w Oporowie. Po konsultacjach
ludzie zdecydowali, że zamiast światła wolą, by inwestowano w drogi, które na
terenie gminy Oporów są w fatalnym stanie, najgorsze w powiecie kutnowskim.

Dorota Grąbczewska

Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Żychlinie rozpoczęła
wymianę tradycyjnych
wodomierzy, na
wodomierze z odczytem
radiowym. Dzięki temu
odczyt stanu liczników
można robić zdalnie, nie
wchodząc do mieszkań,
co znacznie usprawnia
pracę.

Światło tylko w Oporowie

Nowoczesne wodomierze radiowe mają usprawnić odczytywanie stanu
liczników i zminimalizować różnice pomiędzy wskazaniami wodomierzy
indywidualnych i wodomierza zbiorczego.

porne na manipulacje oszustów:
na działanie zewnętrznego pola
magnetycznego (magnes neodymowy), zaś nakładka radiowa rejestruje i sygnalizuje drogą radiową m.in. oddziaływanie
zewnętrznym polem magnetycznym, ilość wstecznie przepływającej wody oraz sygnalizuje zdjęcie nakładki radiowej
z wodomierza.
– Zaletą systemu jest to, że
w Internecie można na bieżąco obserwować zużycie wody w
mieszkaniach – dodaje prezes.
– Mam nadzieję, że dzięki nim
REKLAMA

ograniczymy też różnice pomiędzy odczytami z licznika na budynku a ilością wody odczytanej
na wodomierzach w mieszkaniach. Nie będzie nieuzasadnionych ubytków wody.
Nowoczesne wodomierze stosowane są coraz powszechniej,
również w Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kutnie. To również sposób na nieuczciwych lokatorów, którzy w różny sposób
fałszują pracę dotychczasowych
wodomierzy, aby wykazana ilość
pobranej wody była mniejsza niż
faktyczne zużycie. 
dag

– Zaproponowałem mieszkańcom, że wyłączamy światło,
a zaoszczędzone w ten sposób
pieniądze przeznaczymy na budowę dróg – przyznaje Robert
Pawlikowski, wójt gminy Oporów. – Były rozmowy z sołtysami, z mieszkańcami. Był opór
ludzi, ale wreszcie większość
przyznała, że po co oświetlać
dziury, skoro lepiej je „łatać”.
Początkowo nie wszyscy byli
zadowoleni z takiej decyzji, ale
jak zrobiliśmy w ubiegłym roku
pierwszą drogę Oporów – Wola
Owsiana długości 2,1 km za
242 tysięcy złotych, powoli
zmieniają zdanie.
Na drogę uzyskano dotację
wysokości 47 tysięcy złotych
z Urzędu Marszałkowskiego
w Łodzi.
Przewodniczący Rady Gminy
Józef Kuras przyznaje, że wyłączenie światła było trudną decyzją, mniejszym złem. – Pieniędzy na inwestycje jest niewiele,
a potrzeb w zakresie poprawy
dróg bardzo dużo – mówi przewodniczący. – Mieliśmy wybór:
albo światło, albo drogi, na których były tylko dziury i błoto.

Sołtys sołectwa Świechów-Jastrzębia przyznaje, że kiedyś
rachunki za światło były opłacane z funduszu sołeckiego.
– Później Rada Gminy Oporów zdecydowała, że nie tworzy
funduszu
sołeckiego,
a wszystkie pieniądze idą na remont dróg – tłumaczy pan sołtys. – Ciężkie czasy dla gminy
Oporów. Nie ma ani dróg, teraz toniemy w ciemnościach,
a podatki płacimy. Nie wiadomo, z czego rezygnować. Z zazdrością patrzymy na sąsiednie
bogatsze gminy, gdzie pali się
światło, a ludzie mają asfaltowe drogi. Ze wszystkiego złego może lepsze i drogi, bo uda
REKLAMA

się pozyskać na ich budowę trochę pieniędzy z zewnątrz. Może
się doczekamy, że i u nas będzie
widno.
Dzięki wyłączeniu oświetlenia w ubiegłym roku gmina zaoszczędziła ok. 100 tys. złotych.
– Jak powstaną wiatraki i do
gminy będą wpływać dodatkowe pieniądze, to włączymy też
światło – podkreśla wójt. – Póki
co, musimy zaciągnąć pasa, by
w gminie coś zrobić.
W 2013 roku na drogowe inwestycje przeznaczono kwotę
600 tys. zł, w planach jest zrobienie 11 km dróg, oczywiście
przy dużym zaangażowaniu społeczeństwa. 
dag
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Żychlin | Za mało remontów w spółdzielni “Wspólny Dom”

Danuta Pietrzak wspomina, że półtora roku temu kawał betonu
z balkonu spadł jej na głowę.

Mimo to rynna od strony północno-wschodniej jest jak sito, woda
leje się po murach. Rynna pionowa na balkonie II piętra „załatana” jest papą, woda też leje się
po ścianie, przelatując na kolejne
piętra, na balkonowe posadzki.
Drabinka od włazu oderwana jest

Dorota Grąbczewska

Od czasu wypadku pani Danuta ma problemy z chodzeniem,
i z koncentracją. Przyznaje, że
do lekarza poszła, ale wstydziła
się powiedzieć prawdę, że beton
z balkonu spadł jej na głowę. – To
był mój błąd, wstydziłam się. Powiedziałam, że się przewróciłam
i dlatego posiniaczyłam nogę.
Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólny Dom Jerzy Rosiński podkreśla, że spółdzielnia
jest ubezpieczona.
– Kazaliśmy pani, aby przyniosła zaświadczenie od lekarza,
że została uderzona i ma obrażenia. Aby występować do ubezpieczyciela o odszkodowanie, musimy mieć podstawę, ale takiego
dokumentu nie dostarczyła – wyjaśnia prezes. – Rzeczywiście na
tę kobietą spadł kawał betonu,
który oderwał się od uszczelniacza przy rynnie. Natychmiast to
naprawiliśmy. Problem w tym,
że od czasu wypadku spółdzielnia niewiele zrobiła, by zabezpieczyć balkony. – Tylko patrzeć, jak
następny zmurszały kawał betonu oderwie się i spadnie komuś
na głowę – twierdzi pan Tadeusz
Koniarek, lokator bloku. – Druga sąsiadka miała więcej szczęścia, gdyż beton spadł tuż obok
niej. Czy trzeba czekać na kolejną tragedię? Spółdzielnia niewiele robi.
Mieszkańcy płacą w ramach
czynszu także składkę na fundusz
remontowy, po 0,65 zł za każdy
metr kwadratowy miesięcznie.

Dorota Grąbczewska

dokończenie ze str. 1

Balkony w budynku Narutowicza 85 są mocno skorodowane,
wymagają naprawy.

REKLAMA

od ściany. – To za co płacimy pieniądze na fundusz remontowy?
Jak tak dalej nie będzie się dbać
o podstawowe rzeczy, to blok całkowicie zniszczeje – martwi się
starszy pan.
Prezes Rosiński nie zgadza
się z zarzutami, że w bloku nic
się nie robi. Przyznaje jednak,
że potrzeb faktycznie jest więcej
niż możliwości finansowych. Na
29 lokali, które znajdują się w budynku, 7 lokatorów nie płaci. Ich
zadłużenie wynosi łącznie 20 tys.
złotych. W porównaniu z innymi
blokami to i tak dobry wskaźnik
liczby osób płacących do niepłacących. W innych blokach jest
jeszcze gorzej.
– Gdy przejmowaliśmy spółdzielnię w 1995 roku od zakładów Emit, wszystkie budynki
w spółdzielni były w opłakanym
stanie, większość z nich ma po
100 lat, najmłodsze 30 – podkreśla prezes. – Na tym bloku
w pierwszej kolejności zrobiliśmy dach, kominy, wymieniliśmy
większość rynien. Klatki schodo-

we w bloku były przeszkolone,
były ogromne straty ciepła, więc
je zamurowaliśmy. Zrezygnowaliśmy z tradycyjnej, kosztownej
kotłowni węglowej, podłączyliśmy blok do miejskiego ciepła,
zamontowaliśmy nowoczesną
automatykę – wymienia prezes.
– W 2012 roku przegrodziliśmy
piwnicę, o co ludzie zabiegali od
wielu lat. Musieliśmy odtworzyć
instalację odgromową, gdyż złodzieje ją wycięli.
Trzy lata temu, gdy wichura
zerwała drewniany daszek, spółdzielnia zrobiła nowy.
– Zwracaliśmy uwagę, aby go
wysunąć 20 cm dalej, by woda
z niego nie leciała na nasze balkony, z których wchodzimy do
domów – dodaje pan Tadeusz. –
Dlatego balkony szybciej korodują i wymagają naprawy, by nie
doszło do kolejnego nieszczęścia.
Prezes Rosiński odpowiada, że balkony będą robione,
ale jeszcze nie w tej chwili, najpierw lokatorzy muszą uzbierać pieniądze na funduszu remontowym. – Roboty wykonane
w poprzednich latach znacznie przekraczały możliwości finansowe środków zgromadzonych na funduszu remontowym
mieszkańców bloku Narutowicza
85 – dodaje prezes. – Wówczas
w imię solidarności spółdzielczej pożyczyliśmy pieniądze od
innych spółdzielców. Teraz lokatorzy tego budynku muszą oddać wcześniej zainwestowane
pieniądze. Gdyby wszyscy płacili, to rocznie na funduszu remontowym tego bloku byłoby
9 tys. zł. Natomiast remont samego tylko daszku zerwanego
przez wichurę to wydatek ok.
30 tys. złotych.
– W skali spółdzielni lokatorzy na koniec 2012 roku zalegali
z zapłatą 493 tys. zł. Spółdzielnia
musi płacić na bieżąco rachunki za wodę i za ciepło, by dodatkowo nie obciążały nas odsetki.
Dlatego innego wyjścia nie ma
jak tylko pożyczanie pieniędzy z
funduszu remontowego.
Przewodniczący Rady Nadzorczej Jan Kaczmarek mówi
w podobnym tonie co prezes.
– Gdyby spółdzielcy płacili za
czynsz, to można by było zrobić
dużo więcej. Dorota Grąbczewska

Dorota Grąbczewska

Niebezpieczny „balkonowiec”:
czy znowu beton spadnie na głowę?
Stanisław Obidowski, mąż organizatorki spotkania kobiet z Pacyny Marii
Obidowskiej wczuł się w rolę gospodarza, obsługiwał panie .

Pacyna | Ostatkowe spotkanie kobiet

Bawiły się trzy pokolenia
Po raz trzeci kobiety
z Pacyny i okolicznych
miejscowości spotkały się
we wtorek 12 lutego na
ostatkowym spotkaniu
w remizie strażackiej.
Bawiły się trzy pokolenia
kobiet, łącznie 63 panie.
Z inicjatywą corocznych spotkań wyszły trzy aktywne kobiety: Maria Obidowska, wiceprzewodnicząca rady, radna Maria
Olszewska oraz sołtys Hanna
Pietrzak. Dziś zgodnie przyznają, że są to bardzo przyjemne
spotkania.
Impreza zaczynała się o godzinie 18, ale gros pań przychodziło już znacznie wcześniej,
kilka minut po godzinie 17. Z
każdą minutą gości przybywało, a atmosfera zabawy udzielała się wszystkim. – Wprawdzie
nie mam 20 lat, ale chętnie przyszłam na spotkanie – przyznaje pani Anna. – W zimę nie ma
co robić w domu, a taka uroczystość to doskonała okazja, aby
porozmawiać z ludźmi, popatrzeć, oderwać się od codziennych obowiązków.
Zdaniem Krystyny Ledzion
z zespołu Sejkowice ostatkowe
spotkania to wspaniała zabawa.
– Na wsi zimą jest nuda – dodaje
Marianna Ziółkowska z Modela.
– Dlatego chętnie spotykamy się
raz do roku. Pośmiejemy się, potańczymy.
Składka na ostatkową imprezę wynosiła po 30 zł od osoby.
Za te pieniądze miejscowe kucharki, emerytki Maria Sobańska i Jadwiga Garstka, przygotowały gorące potrawy. – Mam
doświadczenie w gotowaniu –

mówi pani Maria. – 20 lat byłam
kucharką w szkole, później była
choroba, ale teraz zdrowie jakoś
dopisuje. – Za gotowanie wzięłyśmy się we dwie od rana, upiekłyśmy też ostatkowe pączki.
Na przybyłe panie czekały gorące flaczki, bigos, kotlety, kurczak oraz zimne przystawki, napoje i owoce.
Chwile spędzone przy stole
umilał zespół młodzieżowy ze
Szczawina Kościelnego – Massive. Choć grali młodzi panowie, wspaniale potrafili dopasować się do panującej atmosfery.
Gdy panie zaczęły śpiewać znane piosenki, szybko podchwycili
nutę i akompaniowali. Repertuar
też mieli dostosowany do typowej zabawy biesiadnej. Do tańca ruszyły zarówno młodsze, jak
i starsze panie.
Trzy organizatorki okazały się
prawdziwymi gospodyniami imprezy. Biegały wśród gości z tacami, roznosiły gorące posiłki,
pomagały obsłużyć zaproszone
panie.
Wśród kilkudziesięciu kobiet było też pięciu panów: wójt
Krzysztof Woźniak, przewodniczący rady Stanisław Kołodziejczyk, organista Andrzej Jurek,
chórzysta kościelny Ireneusz
Mrowicki oraz mąż radnej Obidowskiej – pan Stanisław, który
podczas imprezy pełnił nieformalną rolę gospodarza, z której
wywiązywał się doskonale.
– To trzecie spotkanie, ale
mam nadzieję, że staną się one
naszą tradycją – mówi Maria
Obidowska. – Kiedyś w Pacynie
było Koło Gospodyń Wiejskich.
Wierzę, że nasze spotkania będą
kultywować tradycję, a spotkanie pań trzech pokoleń służy naszej integracji.
dag
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Rolnicy sołectwa Podgajew, gmina Oporów, pokazują, że tuż przed wiaduktem w Grotowicach-Kotliskach
rów melioracyjny został zasypany, a woda nie ma dokąd odpływać.

Dorota Grąbczewska

28 lutego 2013

Dorota Grąbczewska

6

Brak odwodnienia wokół A1 sprawia, że droga powiatowa Sieraków-Kutno została na odcinku 100 metrów
zalana wodą.

Gmina Oporów | Autostrada A1 powoduje zalewanie pól i drogi

Rów był i trzeba go odkopać
Mieszkańcy sołectwa Podgajew w gminie Oporów od prawie 3 lat biją na alarm i domagają się
od głównego wykonawcy budowanej autostrady A1 przywrócenia drożności zbiorczego rowu
melioracyjnego w Grotowicach, który w czasie budowy wiaduktu został zasypany. Efekt: zalewane
cyklicznie okoliczne pola, zalana droga powiatowa Kutno-Sieraków. Dotychczasowe próby
rozwiązania problemu na razie nie przyniosły rozwiązania.
Dorota
Grąbczewska
zychlin@lowiczanin.info

– Skuteczna interwencja w tej
sprawie potrzebna jest jak najszybciej – mówi Włodzimierz
Kiełbasa, radny gminy Oporów
i sołtys Podgajewa. – Sytuacja
staje się dramatyczna. Rolnikom
trzeba będzie kupić łódki, by mogli dojechać, a raczej dopłynąć
do swoich pół. Tylko, że ryżu nie
będą sadzić… – ironizuje.
Mieszkańcy sołectwa Podgajew w gminie Oporów załamują
ręce. Wszystko wskazuje na to, że
trzeci rok z rzędu ich pola będą zalane i nie uda się zebrać plonów,
choć ziemie wokół budowanej autostrady są dobre – II i III klasa.
Rowy zbierały wodę
z 200 ha
W Grotowicach łączyły się
dwa zbiorcze rowy melioracyjne biegnące od strony Podgajewa oraz Złotniki-Szczyt. ZbieraREKLAMA

ją wodę z ok. 200 ha okolicznych
pól. W pobliżu torów kolejowych rowy się łączyły i dalej
woda płynęła w stronę Kutna do
Ochni. W czasie robót przy budowie wiaduktu autostrady A1,
rów zbiorczy na odcinku 88 metrów przechodzący pod wiaduktem został zasypany. Budowlańcy twierdzili, że to czasowe
rozwiązanie na okres stawiania
ściany wiaduktu. Niestety, rowu
do dziś nie odkopano, a woda
zalewa pola.
– W lutym 2012 roku główny
wykonawca Poldim obiecywał
nam na spotkaniu z mieszkańcami, że rów zostanie odtworzony po zakończeniu prac – mówi
Janusz Kaczmarek, mieszkaniec
sołectwa Podgajew. – Dwa miesiące później Poldim padł, rowu
nikt nie odkopał, a woda, która
nie miała ujścia znów zalała nasze pola. Pomagali strażacy, którzy wypompowali wodę z rowu.
Pole udało się zaorać dopiero
późną wiosną, ale za późno, by
mogło na nim urosnąć zboże.

Nie było na planie?
Rolnicy napisali pismo do nowego wykonawcy odcinka budowanej A1 firmy Bögl a Krysl z
zapytaniem, kiedy rów zostanie
odtworzony. Odpowiedź zaszokowała: – „Rowu melioracyjnego, o którym państwo piszecie,
nie ma na projekcie technicznym i obawiam się, że odtworzenie rowu będzie niemożliwe,
gdyż mogłoby to zagrozić podmyciem ścian wiaduktu” – czytamy w piśmie z 29 października 2012 roku podpisanym przez
inżyniera kontraktu Krzysztofa
Kałużawę.
– Zwróciłem się więc do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych o adres projektanta tego odcinka autostrady
– mówi prezes spółki wodnej
w Oporowie Robert Fabiański.
Trzeba sprawdzić, czy faktycznie rów jest na planach, czy nie
– mówi prezes spółki. – Póki co,
mamy tylko ustne oświadczenia,
że rowu nie było, ale dokumentacji nikt nie widział.

W 2006 roku, przed rozpoczęciem budowy A1, spółka
oczyściła rowy w sołectwie Podgajew, by rowy skutecznie odprowadzały wodę z okolicy. Prace kosztowały 20 tys. złotych.
Teraz, gdy rów został zasypany,
okazuje się, że pieniądze i trud
rolników został zmarnowany,
woda zalewa okoliczne pola. Co
więcej: woda zaczyna pojawiać
się w okolicznych obejściach,
gdyż teren nie jest należycie odwodniony.
Petycja do inwestora
Rozgoryczeni
mieszkańcy
z Gajewa i Szymanówki, którzy
mają pola w pobliżu wiaduktu
Kotliska, 12 grudnia 2012 roku
napisali petycję, tym razem do
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi, inwestora przedsięwzięcia. Domagali się przywrócenia rowu.
– Dwa razy w styczniu 2013
roku do Grotowic, w sołectwie
Podgajew, przyjeżdżali inżynierowie z GDDKiA, oglądali pro-

nikt nie poczuwa się, aby naprawić popełnione błędy.

Poldim padł, rowu nikt
nie odkopał, a woda,
która nie miała ujścia,
zalała nasze pola.
Pomagali strażacy,
którzy wypompowali
wodę z rowu. Pole
udało się zaorać
dopiero późną wiosną,
ale za późno, by
mogło na nim urosnąć
zboże.
blem na miejscu – mówi rolnik
Robert Ciechomski. – Bezradnie
rozkładali ręce twierdząc, że nie
mają pieniędzy, aby doprojektować brakujący odcinek rowu.
Sugerowali nawet, aby rolnicy
zrzucili się na projekt…
– Kompletna błazenada – komentuje sytuację Włodzimierz
Kiełbasa, radny gminny i sołtys
Podgajewa. – Głupich z nas robią, nie ma z kim konstruktywnie rozmawiać. Pola znów są
podtopione, woda zalała część
drogi powiatowej. Najgorsze, że

Inwestor zapowiada:
rów ma być odtworzony
Rzecznik GDDKiA w Łodzi Maciej Zalewski przyznaje, że problem pojawił się po
ogłoszeniu upadłości przez Poldim. – Nowa firma Bögl a Krysl
wprawdzie kontynuowała roboty, ale przejęła tylko część przedsięwzięcia – wyjaśnia rzecznik.
– Teraz dostaliśmy pieniądze
z centrali na dokończenie pozostałych prac przy budowie A1,
w marcu najprawdopodobniej
rozpiszemy przetarg, a nowa firma dokończy inwestycję. Wtedy
rów w Grotowicach koło węzła
Kotliska zostanie odtworzony –
zapewnia.
– To światełko w tunelu, że
nasz problem będzie rozwiązany – komentuje oświadczenie
rzecznika Włodzimierz Kiełbasa. – Tylko, że na wiosnę ok.
40 proc. gospodarstw sołectwa
Podgajew będzie mieć zalane
budynki inwentarskie.
Jeszcze mniej optymistycznie
do informacji podchodzi prezes
spółki Robert Fabijański. – Jak
znam życie, to za rok znów się
spotkamy z tym samym problemem – dodaje. – Chciałbym się
mylić. 
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Żychlin | Stowarzyszenie Dzieci Wojny

Piec na biomasę za 80 tysięcy
Zenona Kołodziejczyk

Do tej pory budynek
szkolny w Szczycie
w gminie Oporów
był ogrzewany za pomocą
pieca olejowego.

Józef Staszewski – prezes
żychlińskiego Stowarzyszenia
Dzieci Wojny.

parafialnym – komentuje to wydarzenie prezes stowarzyszenia,
pan Józef Staszewski.
40-lecie powstania Stowarzyszenia Dzieci Wojny podkreślono w naszym regionie m.in.
wydaniem, dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego, pamiątkowego kalendarza 2013. Stowarzyszenie
powołane zostało w 1972 roku
przez laureatów międzynarodowego konkursu na wspomnienia tragicznych przeżyć dzieci w czasie II wojny światowej.
Główną inspiratorką konkursu
i założycielką Stowarzyszenia
była pisarka Ewa Szelburg-Zarembina. Najważniejszym w tej
chwili działaniem jest uzyskanie poparcia wśród parlamentarzystów dla podjęcia ustawy
o świadczeniu pieniężnym dla
małoletnich ofiar wojny 19391945, której projekt od kilku już
lat czeka w sejmowej zamrażarce.
zk

Żychlin | Szansa na zagraniczne praktyki

Zabiegają o Leonarda da Vinci
Zespół Szkół w Żychlinie złożył do Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci, której
funkcję pełni w Polsce Fundacja
Rozwoju Systemu Edukacyjnego w Warszawie, wniosek dotyczący organizacji międzynarodowych praktyk zawodowych
dla uczniów szkół zawodowych
uczących się zawodu informatyka.
– To uczniowie technikum informacyjnego zabiegali, abym
napisała ten projekt – mówi Iwona Kciuk, nauczycielka języka
angielskiego, która specjalizuREKLAMA

je się w pisaniu unijnych programów wymiany młodzieży.
– Jeśli nasz projekt uzyska
akceptację, to dwie grupy po 10
osób wyjadą na praktyki zawodowe do Hiszpanii. Do wniosku dołączyliśmy listy intencyjne hiszpańskich przedsiębiorców,
którzy deklarują przyjęcie naszych uczniów na praktyki. Firmy te są z branży informatycznej.
W nawiązaniu kontaktów pomogła Polka mieszkająca w Hiszpanii. Rozstrzygnięcie konkursu
spodziewane jest w II kwartale
2013 roku. 
dag
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Roczne ogrzewanie budynku
kosztowało ok. 50-60 tys. złotych. Od 1 stycznia uruchomiono tam piec na pellety drewniane.
Szacuje się, że roczne oszczędności na zmianie pieca sięgną 20
tys. złotych.
O potrzebie zmiany pieca olejowego na inny, bardziej ekonomiczny, mówiło się od kilku lat.
Do tej pory jednak w budżecie
gminy nigdy nie było pieniędzy
na zakup nowego pieca. Dopiero
teraz, gdy wójtem został Robert
Pawlikowski pieniądze wygospodarowano.

Piec na pellety drewniane
kosztował 80 tys. złotych, z czego 60 tys. zł udało się pozyskać
z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
W 2011 roku na dachu szkoły zamontowano kolektory słoneczne
do podgrzewania ciepłej wody, a
teraz przy montażu pieca udało
się zrobić połączenie trzech systemów grzewczych: pieca olejowego, pieca na pellety i solarów.
– Nowy piec uruchomiliśmy
od 1 stycznia i spisuje się bardzo dobrze – chwali Marek Nowaczewski, dyrektor szkoły.
– W placówce jest cieplutko. Przy
większych mrozach, zwłaszcza
rano piec na pellety był wspomagany piecem olejowym.
Szkoła kupuje pellety drewniane od zakładu produkującego

meble. To granulat o średnicy 6-8
mm. Pakowany jest w worki 15-25
kg, a więc łatwe w załadunku pieca. Niestety, okazuje się, że pellety też ostatnio nieco zdrożały. Za
tonę trzeba zapłacić 700-920 zł,
w zależności od kaloryczności.
– Na razie trudno powiedzieć,
jakie będą oszczędności, to się
okaże po okresie grzewczym –
dodaje dyrektor. – Będziemy też
próbować palić pelletami słomianymi, tańszymi. Zobaczymy,
co będzie lepsze.
Szkołę w Szczycie w połowie
lat 90-tych wybudowano w czynie społecznym. Niedocieplony
budynek z ogrzewaniem olejowym był bardzo kosztowny. Rok
temu samorządowcy mieli zamiar
zlikwidować w Szczycie gimnazjum. Rodzice zdecydowanie za-

protestowali. Obawiali się, że zabranie ze szkoły gimnazjalistów
będzie początkiem likwidacji całej placówki.
Dziś do szkoły w Szczycie chodzi 73 uczniów podstawówki, 31
gimnazjalistów, do tego 12 dzieci
jest w klasie zerowej.
– W ramach oszczędności
zwolniliśmy jedną woźną, nie
ma stanowiska wicedyrektora,
w miarę możliwości połączyliśmy
zajęcia niektórych klas – wylicza
oszczędności dyrektor. – Mamy
nadzieję, że nowy piec i solary też
zmniejszą nasze koszty.
Na razie nic się nie mówi o reorganizacji szkoły. Jeśli takowa
miałaby nastąpić, to do końca lutego Rada Gminy powinna podjąć uchwałę intencyjną. Póki co,
nie ma takiego pomysłu. 
dag

Pacyna | Przez pół roku uczą się niemieckiego

W marcu dzieci jadą do Niemiec
W Pacynie 25 dzieci
w wieku 12-15 lat za darmo
uczy się języka niemieckiego.
Program kończy się w marcu,
trzydniową wycieczką
do Niemiec.

Program nauki niemieckiego realizowany jest od października ubiegłego roku. W ciągu 6
miesięcy dzieci i młodzież mają
łącznie 40 godzin nauki języka.
Jest to możliwe, bowiem Pacyńskie Stowarzyszenie Wspierania
Inicjatyw Społecznych realizuje unijny program „W przyjaźni
z niemieckim”. Stowarzyszenie
pozyskało 41.320 zł.
Zajęcia odbywały się w dwóch
grupach wiekowych: początkującej – w niej uczestniczyło 18
osób, uczniów klas VI i I gimnazjum, a także grupę bardziej zaawansowanej 7 osób. Zajęcia z
języka niemieckiego prowadzi
lektor ze szkoły językowej w Kutnie, Rafał Szutoczkin.
– Zapisaliśmy się na dodatkowe zajęcia z języka niemieckiego, bo chcemy się więcej
nauczyć – mówi Karolina Banasiewicz z Ib Gimnazjum w Pacynie. – To była bardzo dobra
decyzja. Mamy super nauczyciela, który potrafi nam urozmaicić
zajęcia. – Zajęcia są bardzo ciekawe, uczymy się nie gramatyki

Dorota Grąbczewska

Na początku swej działalności
skupiał około 60 osób. Dziś pozostała zaledwie połowa z nich.
Prezesem stowarzyszenia w Żychlinie jest Józef Staszewski,
wiceprezesem Tadeusz Koniarek, a w skład zarządu wchodzą
jeszcze Halina Kubiak pełniąca
funkcję sekretarza i Jan Pisarek,
członek zarządu.
Ostatnim ważnym dla stowarzyszenia wydarzeniem było
przyznanie z okazji Święta Niepodległości Złotego Medalu
„Zasłużony dla Stowarzyszenia
Dzieci Wojny w Polsce”. Medal
otrzymali: Ludwik Zalewski,
Tadeusz Koniarek, Stanisław
Bulski, Tadeusz Staszewski i
Jan Pisarek.
– Wręczenia medali chcieliśmy dokonać podczas uroczystości z okazji Święta Niepodległości, organizowanych przez
władze gminy w miejscowym
domu kultury. Nie zmieściliśmy
się jednak w programie uroczystości. Dekoracja odznaczonych
odbyła się, dzięki życzliwości
naszego proboszcza, w kościele
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Gmina Oporów | Szkoła w Szczycie ma wreszcie nowy piec

Została ich już tylko połowa
Jednym z najmłodszych
stowarzyszeń w naszym
kraju skupiających
poszkodowanych w wyniku
II wojny światowej
jest Stowarzyszenie Dzieci
Wojny, które w roku
ubiegłym obchodziło
40 rocznicę działalności.
Żychliński oddział
stowarzyszenia, jeden
z nielicznych w regionie,
powołany został 15 lat temu.

nr 9

Młodzież uczy się języka niemieckiego podczas dodatkowych zajęć. Teraz szykują się na wyjazd do Niemiec.

jaką mamy w szkole, ale umiejętności porozumiewania się
z Niemcem – dodaje Natalia Józefczyk. – W szkole są stopnie.
Tutaj mamy sprawdziany, ale nie
ma ocen, są punkty. Atmosfera
jest bardziej swobodna.
Jakub Kulesza przyznaje, że
w odróżnieniu od kolegów, którzy uczą się w szkole, oni już potrafią porozmawiać z Niemcem.
Sprawdzianem tych umiejętności
będzie wyjazd do Niemiec.

– Wprawdzie 6 miesięcy nauki języka to niewiele, ale mam
nadzieję, że nauczyli się podstawowych zwrotów: jak zapytać o
drogę, czy jak zachować w sklepie – mówi Urszula Budzałek, ze
stowarzyszenia.
– W dniach 20-22 marca jedziemy na wycieczkę do Niemiec. Odwiedzimy kilka niemieckich miast. Będziemy
w Hornav, Cottbus, Frankfurcie
nad Odrą. W planach mamy wi-

zytę na basenach termalnych. Będziemy poznawać kulturę i zabytki naszych sąsiadów.
Z dodatkowych zajęć zadowolona jest też pani Anna Jagoda
z Robertowa, która wraz z innymi mamami dowozi córkę na zajęcia.
– Wyjazd do Niemiec bardzo
mobilizuje córkę do nauki języka niemieckiego. Teraz uczy się
z potrzeby nawiązania kontaktu z
Niemcami. 
dag
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10 śmiałków
wybrało się
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Łowicz i okolice | Dane demograficzne przerażają: to już jest zapaść

Mało się nas rodzi, więcej umiera, wielu wyprowadza

Już tylko 29.399 osób było zameldowanych w Łowiczu na pobyt stały na 31 grudnia 2012. Kobiet było 15.612, mężczyzn –
13.787. W ostatnim roku przyrost naturalny był ujemny i wyniósł – 38, ponieważ urodzeń było 311, a zgonów 349. Więcej osób
też wymeldowało się z naszego miasta – 410 niż zameldowało – 256. To daje ujemny bilans migracji: 154 osoby. W sumie
mieszkańców miasta jest więc mniej o 192 osoby niż w 2011 roku. I o prawie 2,5 tysiąca mniej niż w roku 1997.
Niewielkim
pocieszeniem
jest to, że malejąca liczba mieszkańców nie jest bynajmniej problemem tylko Łowicza. Spada
liczba mieszkańców całego województwa łódzkiego: od 2.548.861
osób w 2008 roku do 2.533.681
w 2011, czyli o 15.180 osób.
W miastach bliskich nam geograficznie, jedynie w Skierniewicach
jest minimalny (0,05%) wzrost
liczby ludności. Wyludnia się natomiast Łódź, Piotrków Trybunalski, Bełchatów, Kutno, Rawa Mazowiecka, Kutno, Zduńska Wola
i Głowno.
W powiecie łowickim w tym samym czasie ubyło 461 mieszkańców, na koniec 2011 roku było nas
80.996 osób. W samym mieście
liczba mieszkańców spada zresztą
od lat, w kolejnych latach wynosiła:
30.105 osób w 2008 roku, 29.970
w 2009, 29.814 w 2010, 29.606
w 2011. Przy czym migracje miały na ten spadek większy wpływ
niż sam przyrost naturalny, który
jeszcze do 2011 roku był dodatni,
a w 2012 roku – ujemny. W ostatnich 5 latach wynosił on na plusie: od 5 w 2010 roku do 36
w 2009, w ubiegłym roku było to,
jak wspomnieliśmy: –38.
Liczba wymeldowań od kilku lat utrzymuje się na podobnym poziomie – od 405 do
473 osób. Luki, jaka powstaje, nie udaje się zapełnić, bo
liczba zameldowań waha się
od 216 do 259.

Migracje miały na spadek
większy wpływ niż sam
przyrost naturalny.
Im ludzie starsi,
tym większa przewaga
kobiet
Dzieci i młodzieży do 18 roku
życia mamy w Łowiczu ogółem
5.382, przy czym w tej grupie
wiekowych chłopców jest więcej niż dziewcząt, liczby te wynoszą odpowiednio 2.752 oraz
2.630. W przedziale wiekowym
tzw. produkcyjnym czyli 1967 lat mamy 20.859 obywateli,
w tym 9.931 mężczyzn i 10.928
kobiet. Seniorów zameldowanych w Łowiczu jest 3.158,
w tym przedziale różnica liczby
mężczyzn i kobiet jest bardo duża,
bo panów po 76. roku życia jest
tylko 1.102, pań zaś aż – 2.056.
Część gmin też się
wyludnia
Gminy powiatu łowickiego też
się wyludniają, ale nie wszystkie i nie w tym samym tempie.
Od 2008 roku liczba ludności nie
spadła drastycznie w gminach
Domaniewice, Kiernozia i Zduny, wzrastała w gminie Łowicz,
choć w ostatnim roku odnoto-

wano tam spadek ludności. Systematycznie spada ilość mieszkańców gmin Bielawy, Chąśno,
Kocierzew Południowy, Łyszkowice i Nieborów. Jakie liczby
urodzeń, zgonów, zameldowań
i wymeldowań w minionym roku
odnotowały tamtejsze urzędy, podajemy poniżej.
Uwaga: Nieścisłości w statystykach, które uważny czytelnik
wychwyci, mogą się brać z tego,
że np. na koniec roku znane było
saldo migracji, natomiast liczba
urodzeń czy zgonów może różnić
się od rzeczywistej, gdyż część
danych z przełomu roku mogła
jeszcze nie dotrzeć do odpowiednich urzędów.
Gmina Bielawy
Liczba ludności gminy Bielawy systematycznie zmniejsza się.
W 2012 r. ubyło 53 mieszkańców,
a i tak jest to wynik lepszy niż
w roku 2011, kiedy w gminie ubyło aż 91 osób. Obecnie na terenie
gminy zameldowanych jest 5799
osób. W 2012 r. odnotowano 36
urodzeń (o 8 mniej w porównaniu
do 2011 r.), natomiast zmarły 104
osoby (w 2011 r. odnotowano 93
zgony). Pozytywną wiadomością
jest wzrost liczby małżeństw na
terenie gminy. W minionym roku
ślub wzięło 55 par (o 4 więcej niż
w 2011 r.). W 2012 r. na pobyt stały zameldowało się 48 osób, wymeldowało zaś 50.
Gmina Bolimów
Liczba mieszkańców gminy
Bolimów zmalała od 2011 roku
o 15 osób. Na koniec grudnia
w gminie było 4033 mieszkańców, 2072 kobiet i 1961 mężczyzn. W minionym roku zameldowało się na pobyt stały 49 osób,
przemeldowało się wewnątrz
gminy 20 osób, wymeldowały
zaś 54 osoby. Na pobyt czasowy
zameldowały się 34 osoby, dodatkowo zameldowało się 4 cudzoziemców, 3 obywateli Ukrainy
i 1 Kanadyjczyk. Na świat przyszły 43 dzieci, 23 chłopców i 20
dziewczynek. 51 osób zmarło, 24
kobiety i 27 mężczyzn.
Gmina Chąśno
Na koniec 2012 roku na terenie
gminy Chąśno zameldowanych
było 3.080 mieszkańców, w tym
nieco więcej kobiet (1.546 osób)
niż mężczyzn (1.534 osoby).
W porównaniu z danymi demograficznymi na koniec 2011 roku
ubyły 34 osoby. Na koniec 2011
roku zameldowanych było bowiem 3.114 osób (1.567 kobiet
i 1.547 mężczyzn). Mieszkańców
ubywa w tej gminie z roku na rok
od kilku już lat. Jeszcze kilka lat
temu na terenie gminy zameldowanych było około 3.300 mieszkańców.
W 2012 roku urodziło się 31
dzieci – o 2 więcej niż w 2011
roku. Więcej było jednak również
zgonów w 2012 roku – zmarły 52
osoby, a w 2011 roku – 46 osób.

Liczba mieszkańców Łowicza w latach 1990-2012
Sylwester
Kubiński
Wójt gminy Bielawy

Dane statystyczne uzyskane z Urzędu Miejskiego w Łowiczu i archiwum Nowego Łowiczanina

stępująco: 2011 – 4532, 2010 –
4563, 2009 – 4605, 2008 – 4604.

W końcu 2012 r.
pierwszy raz w historii
gminy Zduny liczba jej
mieszkańców spadła
poniżej 6 tysięcy,
a warto wspomnieć,
że w 2000 r. gminę
zamieszkiwało jeszcze
blisko 6,5 tys. osób.
Gmina Domaniewice
W 2012 roku w gminie mieszkało 4660 osób, w tym 2372 kobiety i 2288 mężczyzn. To o 23
osoby mniej niż w 2011 roku.
W minionym roku zameldowało się w gminie 26 osób, przemeldowało wewnątrz gminy 29,
a wymeldowało z gminy – 44.
Na pobyt tymczasowy zameldowało się 26 osób. W ubiegłym roku urodziło się 64 dzieci,
w 2011 było ich 45. Niestety znów więcej było zgonów –
zmarło 66 osób. 47 mieszkańców zmieniło stan cywilny, a 12
osób rozwiodło się.
Gmina Kiernozia
Liczba mieszkańców na koniec 2012 roku wynosiła 3.590
czyli o 40 osób mniej niż w 2011
r. Na koniec 2012 r. w gminie
Kiernozia mieszkało 1.825 kobiet i 1.765 mężczyzn. W ubiegłym roku zameldowano nowych
mieszkańców: na pobyt stały 25
osób, a na pobyt czasowy – 76.
W 2012 r. urodziło się 24 dzieci.
54 mieszkańców gminy zmarło,
a 35 osób się wymeldowało.
Gmina Kocierzew Płd.
W gminie tej także utrzymuje się tendencja spadkowa liczby
ludności. Od 2008 roku ubyło już
127 osób, w ciągu ubiegłego roku
55. Na koniec 2012 roku gmina
liczyła 4477 mieszkańców, w ciągu całego roku odnotowano 43
urodzenia i 59 zgonów. Zameldowań było 34, a wymeldowań
prawie dwukrotnie więcej – 62.
W ostatnich latach liczba mieszkańców przedstawiała się na-

Gmina Łowicz
Duża liczba zgonów – 120
osób, przy małej liczbie narodzin
– 79, spowodowała, że w ubiegłym roku zanotowano spadek
liczby mieszkańców gminy Łowicz. Pod koniec 2011 r. zameldowanych było 7.597 mieszkańców. Rok później było ich mniej
o 14 osób. Większość z mieszkańców gminy Łowicz to kobiety – 3813. Pod koniec 2012 r. na
terenie gminy Łowicz mieszkało
3.770 mężczyzn. W 2012 r. zameldowało się 90 osób na pobyt
stały, a na czasowy – 56. Jednocześnie wymeldowało się 73 dotychczasowych
mieszkańców
gminy.
Gmina Łyszkowice
Na koniec 2012 roku na terenie gminy Łyszkowice zameldowanych było 6.784 mieszkańców.
W porównaniu z danymi demograficznymi na koniec 2011 roku
mieszkańców ubyło. Na koniec
2011 roku zameldowanych było

Jarosław
Kwiatkowski
Wójt gminy Zduny
W ostatnim czasie na
terenie gminy mamy
około 50 urodzeń w roku
i jest to bardzo mało.
Jeszcze przed dekadą
tych urodzeń było około
100. Brakuje stabilności
w polityce państwa. Ulgi
dotyczące dzieci powinny
być stałe, a nie zmieniać
się co kilka lat. Być może
wówczas więcej młodych
ludzi decydowałoby się
na urodzenie dziecka.
Jednorazowa zapomoga
– 1 tys. zł becikowego – to
jest tylko kropla w morzu
potrzeb.

bowiem 6.810 osób. Mieszkańców ubywa w tej gminie z roku
na rok od kilku już lat. W 2012
roku urodziło się 78 dzieci –
o 14 więcej niż w 2011 roku. Więcej było jednak również zgonów
w 2012 roku – zmarło 89 osoby,
a w 2011 roku – 79 osób.
Gmina Nieborów
Liczba mieszkańców gminy
Nieborów nie uległa drastycznej
zmianie w 2012 roku. Z liczby
9.473 osób na koniec 2011 roku,
zmalała tylko do 9.471 na koniec 2012. Mieszkańcy gminy to
4.900 kobiet i 4.571 mężczyzn.
W minionym roku na terenie
gminy Nieborów zameldowało
się na pobyt stały 115 osób, kolejnych 47 osób zameldowało się na
pobyt czasowy, dodatkowo urodziło się 91 dzieci. W 2012 roku
wymeldowało się z terenu gminy
84 osób, a zmarło 120.
Gmina Sanniki
Na koniec 2012 roku na terenie
gminy Sanniki zameldowanych
na pobyt stały było 6.438 mieszkańców, w tym zdecydowanie
więcej kobiet (3.341 osób) niż
mężczyzn (3.097 osób). W porównaniu z danymi demograficznymi na koniec 2011 roku ubyło 61 osób. Na koniec 2011 roku
zameldowanych było bowiem
6.499 osób (3.382 kobiety i 3.117
mężczyzn).
W 2012 roku urodziło się 60
dzieci – o 3 mniej niż w 2011
roku. Zgonów w 2012 roku było
95. W 2011 statystyki odnotowały 96 zgonów.
Gmina Zduny
Liczba mieszkańców gminy Zduny także maleje. W koń-

Niewielka ilość urodzeń
dotyczy nie tylko naszego
regionu, ale całego kraju
i Europy. Jeżeli młodzi
ludzie decydują się na
dziecko, to najwyżej na 1,
może 2. Uważam, że dzieje
tak się, ponieważ młodzi
ludzie potrzebują stabilności
ekonomicznej. Taką
stabilność może zapewnić
poprawa koniunktury
gospodarczej oraz zmiana
polityki socjalnej państwa.
Zauważmy, że w Wielkiej
Brytanii znacznie więcej
polskich rodzin decyduje
się na dziecko właśnie
ze względu na korzystne
ustawodawstwo socjalne,
które daje zabezpieczenie
finansowe młodym matkom.

cu 2012 r. na terenie gminy zamieszkiwało 5999 osób, co
stanowi 27 osób mniej niż przed
rokiem. Pierwszy raz w historii
gminy Zduny liczba jej mieszkańców spadła poniżej 6 tys.,
a warto wspomnieć, że w 2000
r. gminę zamieszkiwało jeszcze blisko 6,5 tys. osób. Podobnie jak w poprzednich latach,
także w ubiegłym roku, w gminie Zduny odnotowano więcej
zgonów niż urodzeń. W 2012
r. urodziło się 42 dzieci, natomiast zmarły 72 osoby. Od kilku
lat w gminie występuje ujemny
przyrost naturalny (różnica pomiędzy liczbą urodzeń żywych
a liczbą zgonów) – w 2011 r. odnotowano 67 urodzeń i 79 zgonów.
Korzystniej wypada różnica pomiędzy zameldowaniami
i wymeldowaniami. W ubiegłym roku na pobyt stały zameldowało się 48 osób, wymeldowały się 44 osoby.
Gminę Zduny zamieszkuje
więcej kobiet niż mężczyzn. Na
koniec 2012 r. Urząd Stanu Cywilnego sklasyfikował 3046 kobiet i 2953 mężczyzn. Nieznacznie spadła liczba zawieranych
małżeństw. W 2011 r. odnotowano 58 małżeństw, w 2012 r. – 56.
mwk, jr, am, mak, tb, pw

Najludniej jest na Bratkowicach
Urząd Miejski udostępnił nam
też zestawienie dotyczące
gęstości zaludnienie oraz
liczby mieszkańców w
poszczególnych dzielnicach.
Największą dzielnicą Łowicza
są Bratkowice, na których
mieszka 7.814 osób, a na 1 km2
przypada tam średnio 6.601
osób. Drugie pod względem
liczby ludności jest Śródmieście,

na którym mieszka 7.100
mieszkańców, ale gęstość
zaludnienie jest mniejsza,
ponieważ wynosi 4.763
osoby/km2. Na pozostałych
osiedlach liczba mieszkańców
wynosi: Korabka – 4.193, Kostka
– 2.982, Bolimowska – 2.975,
Górki – 2.382, Łowicka Wieś –
799, Zielkówka – 594, Małszyce
– 581.
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Śleszyn | Ważą się losy trzech nauczycielskich rodzin mieszkających dotąd we dworze

REKLAMA

miałbym dwa obiekty komunalne
do remontu, a do tego musiałbym
wydać pieniądze na jego zakup –
wyjaśnia Grzegorz Ambroziak.
Minęło jak jeden dzień
Dziś przed pałacem w Śleszynie panuje cisza. Zabawki,
pozostałość po placu zabaw, zanurzone są w kilkunastocentrymtrowej warstwie śniegu. W pustych oknach, za którymi jeszcze
w ubiegłym roku było słychać
uczniów, nie widać nikogo.

Wokół przyjaźni ludzie.
A w mieście wszyscy
obcy. Mówi się, że
starych drzew się nie
przesadza…
Kiedy w 1945 r. decyzją władz
komunistycznych znacjonalizowano majątek, podzielono go na
mniejsze części i rozdano je chłopom, kilkanaście rodzin sprowadziło się do pałacyku w Śleszynie. Nie wszyscy szanowali to, co
zastali: piękne drewniane posadzki, piękne stiuki na ścianach i sufitach, zabytkowe piece kaflowe.
Kiedy w latach 60. przystąpiono do remontu pałacu, nie było
już po nich śladu. Trudno się dziwić, skoro w powojennych latach
w pałacu trzymano nawet konie.
Później w pałacyku zorganizowano wiejską świetlicę, przedszkole, bibliotekę, biuro gminnej rady narodowej i kino. Filmy
przyjeżdżały z Łodzi do Śleszyna pociągiem. Taśmy na wielkich szpulach wędrowały także
po okolicy, bo było to kino objazdowe. Zimą taśmy przewożono
na wozie, do którego zaprzęgnięty był koń, a latem na motocyklu.
– Ludzie chcieli oglądać, przychodzili tłumie na seanse, bo
przecież wtedy nikt nie miał telewizora, było to jedyne okno na
świat – wspomina pani Halina
Kopeć, której mąż niejeden raz
jeździł z kinem po okolicy.




Dorota Grąbczewska
Joanna Rudak

Szkolne klasy były najliczniejsze w latach 80.

archiwum

Chcą zostać na wsi
Mieszkańcy przyznają, że woleliby zostać na wsi. Wcale nie
śpieszą się do miasta. – Ja uczyłem kolejne pokolenia mieszkańców Śleszyna, wszyscy mnie tu
znają, szanują – mówi Zbigniew
Kopeć. – Żona była pielęgniarką
środowiskową, więc ją też wszyscy znają. Wokół przyjaźni ludzie. A w mieście wszyscy obcy.
Mówi się, że starych drzew się nie
przesadza…
Póki co padają różne propozycje nowego lokum. Jedną
z nich byłoby przeniesienie lokatorów do budynku dawnej szkoły w Śleszynie (tego, w którym
szkoła mieściła się przed jej przeniesieniem do dworu). Obiekt ten
też trzeba by jednak poddać gruntownej modernizacji. Lokatorzy
przyznają, że chętnie przeprowadziliby się też do budynku dawnej
przychodni zdrowia, choć rozumieją, że samorządowcy musieliby najpierw kupić obiekt od starostwa, a później go zaadaptować na
mieszkania. Trzecią propozycją
byłby zakup mieszkań w blokach.
Wszystko rozbija się o pieniądze. Póki co w budżecie są pieniądze zabezpieczone na remont
budynku przy ulicy 1 Maja 17.
– Dla nas najważniejsze, abyśmy dostali mieszkania nie w gorszym stanie jak te, które mamy.
By było centralne ogrzewanie,
ciepła woda, w.c. – dodają. – Burmistrz cały czas podkreśla, że nie
da nam zrobić krzywdy. Ufamy
mu. Grzegorz Ambroziak przyznaje, że zna decyzję mieszkańców. – Szukamy innego rozwiązania. Przyglądaliśmy się staremu
budynkowi szkoły w Śleszynie,
ale trzeba zobaczyć, w jakim jest
on stanie technicznym – podkreśla burmistrz. – Liczymy też, że
w najbliższym czasie będą się
zwalniać mieszkania komunalne w różnych kamienicach w Żychlinie. Można ewentualnie kupić
mieszkanie w blokach.
Samorząd nie bierze natomiast
pod uwagę zakupu od starostwa
budynku po dawnej przychodni.
– W Śleszynie mam komunalny
budynek po dawnej szkole. Gdybym kupił dawną przychodnię,

Szkoła współpracowała z miejscowym OSP. Przez pewien czas jej
prezesem był dyrektor szkoły Zbigniew Kopeć (stoi pośrodku).

archiwum

Ludzie kategorycznie odmówili przeniesienia ich do budynku przy ulicy 1 Maja 17, który
w tym roku ma być poddany kapitalnemu remontowi. W budżecie gminy na ten remont zabezpieczono 150 tys. złotych, ale
teraz rozważane są inne warianty
przydziału mieszkań.
W zabytkowym dworze
mieszkają trzy nauczycielskie
rodziny, razem od kilkudziesięciu lat, w zgodzie, bez awantur.
Ze Śleszynem i szkołą związani są bardzo emocjonalnie. Te
związki są naturalne, skoro np.
Zbigniew Kopeć pojawił się
w Śleszynie już w 1959 roku.
Najpierw był tu nauczycielem,
a później przez 20 lat dyrektorem
szkoły. Od kilkudziesięciu lat
wraz z żoną mieszka w zabytkowym budynku, podobnie jak pozostałe dwie nauczycielki.
Lokatorzy przyznają, że oglądali budynek, w którym rzekomo
mieliby zamieszkać. – Budynek
przy 1 Maja 17 nie jest budynkiem wolno stojącym, mieszkają tam już inne rodziny – mówi
pan Juliusz Morawski. – Wiązanki niecenzuralnych słów, jakie
usłyszałem, przekonały nas, że
sąsiedztwo może być uciążliwe,
a my chcemy spokoju – mówi,
krytykując proponowaną im lokalizację.
Swoją decyzję o braku akceptacji dla nowego lokum emerytowani nauczyciele przekazali już
burmistrzowi Grzegorzowi Ambroziakowi. Ten zadeklarował, że
znajdzie inne rozwiązanie. – Burmistrz cały czas deklaruje, że nie
da nam zrobić krzywdy, ufamy
mu – podkreślają mieszkańcy.
Na razie podpisali aneksy do
umowy najmu. To ich uspokaja:
przez rok mają jeszcze zapewniony spokój i pobyt w zabytkowym
dworze. – Pomimo to wciąż żyjemy w wielkiej niepewności, jak
to będzie – przyznają. – Przecież
nie mamy pewności, jak zachowa
się ewentualny nowy właściciel.
Czy nie podniesie nam czynszu
i opłat za centralne ogrzewanie?
Tyle się słyszy złego o poczynaniach prywatnych właścicieli wobec lokatorów.

Szkoła dla ponad
100 uczniów
W połowie lat 60. okazało się,
że dotychczasowa szkoła, wybudowana po I wojnie światowej, znajdująca się bliżej strażackiej remizy i kościoła, nie
mieści uczniów. Cześć z nich
uczęszczała na zajęcia do pałacu,
w którym na cele szkolne przeznaczone były 3 pomieszczenia.
Ostatecznie ministerstwo oświaty wspólnie z ministerstwem kultury podjęło decyzję o generalnym remoncie pałacu, w którym
miała powstać szkoła. Oddano ją
do użytku w 1971 r. Utworzono
w niej najpierw 8 oddziałów,
w tym jedną zerówkę, potem 9.
W każdym roczniku była jedna klasa. W latach 80. do szkoły
w Śleszynie uczęszczało ponad
160 dzieci. Uczniami podstawówki byli nie tylko mieszkańcy Śleszyna, ale i ze Śleszynka, Grzybowa, Zosina oraz Wiskiennicy,
położonej w powiecie łowickim.
Początkowo w szkole pracowało 5 nauczycieli, z czasem było
ich 12. Pierwszym dyrektorem
był nieżyjący już Stanisław Roleski. Po nim prawie 20 lat pełnił tę funkcję Zbigniew Kopeć.
W latach 90. dyrektorami byli:
Krystyna Ścibór, Balbina Radowicz absolwentka śleszyńskiej
szkoły, Stanisław Materka i Elżbieta Szymańska.
Swój rozkwit szkoła przeżywała w altach 70. i 80. Dzieci
wyjeżdżały nad morze i w góry,
zwiedzały duże miasta. W szkole odbywały się liczne akademie, kursy gotowania i szycia dla
pań zrzeszonych w miejscowym
KGW, szkolenia dla rolników.
Parkiem, który otacza pałac, zajmował się jeden szkolny pracownik oraz uczniowie. Każda klasa
miała pod swoją opieką fragment
parku. Na szkolny plac zabaw
przychodziły babcie z wnukami.
Większość uczniów kończyła edukację na szkole średniej
w Żychlinie. Byli i tacy, którzy
poszli na studia. Zostali inżynierami i nauczycielami. – Pod koniec
pracy w szkole uczyłem już wnuków moich pierwszych uczniów –
śmieje się Zbigniew Kopeć. – Aż
trudno uwierzyć, że tyle lat minęło. Wydaje się, jakby to był jeden dzień.

Zbigniew Kopeć ze swoimi uczniami.

archiwum

Zabytkowy dwór w Śleszynie, w którym od 1971 roku znajdowała się
szkoła podstawowa, został wystawiony na sprzedaż. Tymczasem los trzech
mieszkających tam rodzin nauczycielskich nie jest do końca przesądzony.

archiwum

Woleliby zostać na wsi

Do 1971 r. dzieci uczyły się w starej szkole. Jej dyrektorem był
Stanisław Roleski (drugi od lewej)

10

28 lutego 2013

www.lowiczanin.info

nr 9

Podwórko posesji przy ul. Podrzecznej 12, z lewej strony widać dwukondygnacyjną oficynę.

TOMASZ BARTOS

TOMASZ BARTOS

Punkt zapalny

Zabytkowa kamienica przy Podrzecznej 12, pochodząca z 1900 roku, wymaga kapitalnego remontu, ale
i tak na rynku nieruchomości powinna być łakomym kąskiem.

Łowicz | Będą zmiany na Podrzecznej 12

Nowy właściciel – czynsze w górę
Kamienica przy ul. Podrzecznej 12 odzyskała swego prawowitego właściciela, a to oznacza, że Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
będzie musiał znaleźć miejsce dla najemców 8 zajętych obecnie w kamienicy lokali. 11 rodzin już wcześniej udało się wyprowadzić
z kamienicy do innych mieszkań. Nowy właściciel wystawił ją już na sprzedaż, a mieszkańcom podniósł czynsz o ponad 100 %.
Tomasz
bartos
tomasz.bartos@lowiczanin.info

Sprawa zaczęła się pod koniec 2010 roku, gdy do ZGM
wpłynęło pismo od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, w którym po dokonanej
kontroli budynków przy ul. Podrzecznej 12 zalecił wykonanie
remontów: wymianę poszycia
dachu, wymianę okien, naprawę
pękających murów, osuszenie
fundamentów i ścian oraz malowanie klatek schodowych. – Kamienica nigdy nie była nasza,
ze strony prawnej nasz zarząd
należy nazwać prowadzeniem
cudzych spraw bez zlecenia –
mówi dyrektor zakładu Joanna
Mika. Dlatego miasto nie mogło wydać na wymagany remont
znacznej kwoty. – Oceniliśmy
ją wówczas w droższej, bo pełniejszej wersji remontów, na ok.
400 tys. zł. Koszty te przekroczyłyby przychody uzyskiwane
z nieruchomości. Byliśmy zobligowani spytać właściciela nieruchomości o to, czy zabezpieczy
pieniądze na remont – mówi dyr.
Mika.
Pismo w tej sprawie zostało
wysłane pod adres córki ostatnich właścicieli nieruchomości,
choć wcześniejsze pisma wracały z tego adresu z adnotacją, że
adresatka zmarła. Tym razem,
w maju 2011 roku, na pismo odpowiedział syn i – jak się później
okazało – spadkobierca majątku.
Wyjaśnił, że nie dysponuje środkami na remont. Dyrektor Mika
przyznaje, że w krótkim czasie

doszło między nimi do kilku telefonicznych rozmów, w czasie
jednej z nich spadkobierca zadeklarował, że jest zainteresowany
odzyskaniem kamienicy.
Od tego czasu minęły blisko
dwa lata, spadkobierca uregulował kwestie prawne, założył
księgę wieczystą, gdzie został
wpisany jako prawowity właściciel. – To bardzo sympatyczny starszy pan – zaznacza dyrektor Mika.
Ze względu na stan techniczny kamienicy i zamieszkałych
oficyn, a także mając na uwadze niejasną sytuację prawną budynku, ZGM w ostatnich latach
i tak przeniósł do innych lokali
z Podrzecznej 12 aż 11 rodzin.
Z 19 zajętych pierwotnie lokali w tej chwili zajętych jest 8,
w większości we frontowej kamienicy, oficyna jest już praktycznie pusta.
Drastyczna podwyżka
20 listopada 2012 roku ZGM
wysłał do dwóch najemców lokali przy Podrzecznej 12, którzy jako jedyni z lokatorów posiadają tytuł prawny do lokalu,
pismo, w którym wypowiedziana została umowa najmu lokalu mieszkalnego w części dotyczącej wysokości czynszu.
Jedna z dwójki lokatorów, przeszło 90-letnia pani Lidia, za lokal o pow. 66, 68 m2 od 1 marca
będzie musiała płacić 566,78 zł,
podczas gdy wcześniej było to
266 zł. Warto dodać, że mieszkanie nie ma wysokiego standardu i nadaje się do gruntownego remontu. Woda, kanalizacja
i centralne ogrzewanie, które ma
w domu, powstało gdy jeszcze

90-letnia pani Lidia,
za lokal o pow.
66,68 m2 od 1 marca
będzie musiała płacić
566,78 zł, podczas
gdy wcześniej było
to 266 zł.
żył jej mąż. Wykonał je w większości samodzielnie.
Na podstawie tego pisma wysłanego przez ZGM w kamienicy mówi się, że to zakład podniósł czynsz. To nieprawda.
Zażądał tego pełnomocnik właściciela, a ZGM jako administrator posesji wysłał tylko stosowne pisma.
– To prawie połowa renty po mężu. Babcia prawie się
załamała, dla starszego człowieka taka informacja to cios,
z którym ciężko się pogodzić –
mówi Przemysław, wnuk starszej pani. – Potem, 6 lutego,
w kamienicy pojawili się jacyś
ludzie oglądający posesję, po
rozmowie z nimi babcia przyjechała do Głowna, w którym
mieszkam, późno w nocy, bardzo zdenerwowana i roztrzęsiona – opowiada. Trudno się
dziwić jej zdenerwowaniu. Ze
strony panów miała wówczas
paść sugestia, że powinna rozpocząć starania o pozyskanie
lokalu zastępczego. Jednym
z tych panów był pełnomocnik
właściciela. Praktycznie nic nie

mówili, tylko oglądali posesję,
w tym jej mieszkanie.
Po tych wydarzeniach pani
Lidia zaczęła starać się o lokal
z zasobów ZGM. Nie będzie to
proste: chciałaby mieć 2 pokoje
z kuchnią, marzy, aby mieszkanie miało centralne ogrzewanie
i kuchnię gazową, aby nie musiała już nosić węgla. – Zaproponowaliśmy tej pani 2 mieszkania, ale nie zdecydowała się na
przeprowadzkę. Jedno było położone poza centrum Łowicza,
a to, które spełniało jej wymagania, było, jej zdaniem, zbyt małe.
Trudno jest sprostać jej oczekiwaniom – powiedziała nam dyrektor Joanna Mika – ale będziemy starać się proponować jej
kolejne lokale, jeśli tylko jakieś
się zwolnią.
– Nie czuję się z tym wszystkim dobrze. Mieszkam w tej
kamienicy ponad 50 lat, nigdy
nie zalegałam z czynszem, na
koniec zostałam tak nieładnie
potraktowana. Czuję się niepotrzebna – powiedziała nam pani
Lidia. Jej rozgoryczenie jest
tym większe, że przez ponad
30 lat pracowała w łowickim
kinie, sprzedając bilety, mąż
był kinooparatorem. Niedawno przekazała do publikacji
dziesiątki zdjęć i dokumentów
o historii łowickiego kina.
Przez chwilę na stare lata czuła,
że coś wniosła dla miasta i że
zostanie po niej jakiś pozytywny ślad. Teraz poczuła się porzucona. To się skończyło, życie jest brutalne... – mówi.
Eksmisja coraz bliżej
Pani Lidia i druga pani mająca
tytuł prawny do lokalu są jednak

i tak w lepszej sytuacji niż pozostałych 6 najemców. Tamci od
dawna czynszu nie płacili, utracili więc już wcześniej prawa do
lokalu i mają nakazy eksmisji.
Wszystko wskazuje na to, że pełnomocnik działający w imieniu
właściciela naliczy im od 1 marca wysokie opłaty za bezumowne korzystanie z lokalu.
ZGM został zobowiązany
przez pełnomocnika właściciela do wystąpienia do sądu rejonowego o ustalenie, czy 6 wspomnianych rodzin ma prawo do
lokalu socjalnego, czyli takiego,
w którym zazwyczaj nie ma toalety, centralnego ogrzewania
i bieżącej wody, a na jedną osobę przydziela się powierzchnię
maksimum 5 m². To dla najemców, którzy w kamienicy mają
po 2 – 3 pokoje, może być ciosem – bo czteroosobowa rodzina może dostać mieszkanie powierzchni 30 m².
Orzeczenia będą najprawdopodobniej korzystne dla właściciela, jedno już zapadło, ale
jeszcze nie jest prawomocne. Jeśli tak będzie, właściciel kamie-

Mieszkam w tej
kamienicy ponad
50 lat, nigdy nie
zalegałam z czynszem,
na koniec zostałam
tak nieładnie
potraktowana.

nicy zapewne zgłosi się do miasta o zapewnienie niepłacącym
lokalu socjalnego. ZGM zaproponuje wtedy rodzinie lokal. Jeśli ta się nie zgodzi, co jest dość
częste, pełnomocnik będzie miał
prawo domagać się od komornika niezwłocznego przewiezienia
rodziny do wskazanego mieszkania.
Mika zaznacza, że w obliczu nowej sytuacji dwie rodziny
uregulowały już wszystkie zaległości czynszowe i wystąpiły
o przywrócenie im tytułu prawnego do mieszkania, ale działający w imieniu właściciela
pełnomocnik nie wyraził na to
zgody. Zależy to od jego dobrej
woli. Inni mieszkańcy kamienicy w ogóle nie interesują się
swoim losem.
Jedna z lokatorek z szóstki
mającej nakazy eksmisyjne powiedziała nam, że nie ma pojęcia, co się z nią stanie. Wie, że
jest nowy właściciel posesji, ale
nikt ją o niczym nie informuje –
po prostu czeka, co będzie dalej.
Na sprzedaż
Choć dyrektorka ZGM Joanna Mika nie wie, jakie są zamiary właściciela kamienicy co
do przyszłości posesji, to jednak podkreśla, że w większości
przypadków odzyskanie mienia
kończy się jego sprzedażą. Jej
zdaniem tak może być i tym razem.
Nie myli się: na jednym z internetowych portali ogłoszeniowych dotyczących nieruchomości znaleźliśmy ogłoszenie
o sprzedaży kamienicy przy Podrzecznej 12. Za 560 tys. zł. oferowana jest cała posesja o powierzchni prawie 2,3 tys. m²,
z budynkami o pow. ok. 1 tys.
m2, w tym zabytkowa kamienica od strony ul. Podrzecznej
z 1900 roku. 
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Łowicz | Dwie umowy na dostawę prądu

Po prostu dałam się oszukać
Mieszkanka ul. Bielawskiej w Łowiczu dała się zwieść przedstawicielom Centrum Energetycznego
z Radomia i podpisała z nimi umowę na dostarczanie prądu do jej mieszkania. – Miało być taniej,
a pieniądze, które do tej pory płaciłam w Zakładzie Energetycznym miały być dzielone:
do tego Centrum oraz do PGE – mówi załamana kobieta. W listopadzie odłączono jej prąd, choć w PGE
ma nadpłatę. Okazało się, że w Centrum Energetycznym jej zadłużenie wynosi 1.706 zł.
MIRKA WOLSKA
-KOBIERECKA
mirka.wolska@lowiczanin.info

O problemie poinformowała nas Agnieszka Kopczyńska,
powiatowa rzecznik konsumentów w Łowiczu. Była to kolejna
sprawa dotycząca umów energetycznych, która do niej trafiła. Chciałaby więc przez nasz
tygodnik ostrzec mieszkańców powiatu łowickiego przed
akwizytorami firm energetycznych, ponieważ ma obawy, że
stosują oni niedozwolone praktyki marketingowe.
Łowiczanka opowiada, że
wiosną 2011 roku do jej mieszkania przyszli akwizytorzy. –
To były studentki, mówiły tak
ładnie... Ja mam małe dochody, pracuję na umowę-zlecenie,
ale nie ma pracy non stop, tylko
okresowo. Wtedy też nie mam
dużo: około 600 zł na miesiąc.
One mówiły, że będzie mi łatwiej... – opowiada. Z jej wyja-

śnień wynika, że nie powiedziano jej, że jak zawrze umowę, to
będzie otrzymywała 2 faktury:
jedną z PGE za przesył energii,
drugą z Centrum Energetycznego za zużycie prądu. Akwizytorzy mieli jej powiedzieć, że
część pieniędzy, jakie po zawarciu umowy będzie płacić, zostanie w PGE, a część trafi do firmy z Radomia.
Najpierw jednak musiała
rozwiązać umowę z PGE i gdy
udała się na Mostową w Łowiczu, pracownik ostrzegał ją, że
inaczej sprawa się ma niż zostało jej to przedstawione, ale ona
nie uwierzyła jego słowom.
Opłacała jedną
fakturę
31 maja 2011 roku podpisała
umowę z Centrum Energetycznym. Z jej zapisów wynika, że
w ciągu 14 dni zaczęła korzystać z usługi. No i zaczęły do
niej przychodzić faktury, z PGE
po 200-300 zł, Centrum Energetycznego po 200 zł (w obu
przypadkach za 2 miesiące).

Powiat łowicki | Kłótnia o obecność

Starosta niezaproszony
to starosta nieobecny
– Dlaczego starosta ani też
nikt inny z Zarządu Powiatu
Łowickiego nie był na
maratonie fitness? – pytał
podczas ostatniej sesji Rady
Powiatu Łowickiego radny
opozycyjny Artur Michalak.
Pytanie na pierwszy rzut oka
wydaje się być śmieszne, gdyby
nie fakt, że podczas I Łowickiego
Charytatywnego Maratonu Tańca i Fitnessu zbierane były pieniądze na zakup sprzętu do rehabilitacji dla dzieci ze Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łowiczu – placówki
bezpośrednio podległej łowickiemu starostwu.
– Przykro było oglądać finał
maratonu, na którym nikt ze starostwa nie potrafił powiedzieć
organizatorom zwykłego „dziękuję” – mówił radny Artur Michalak. Nie był to jedyny przytyk
radnego Michalaka do członków

zarządu w związku z obecnością
(a raczej nieobecnością) na uroczystościach z powiatem związanych. – Nie wiem, czy starosta
wie, że 50 lat temu uroczystościom związanym z rocznicą wybuchu powstania styczniowego
patronował starosta łowicki. Dlaczego nikt nie pofatygował się
złożyć kwiatów pod pomnikiem
Powstańców 1863 roku na Nowym Rynku po inscenizacji? Nikogo ze starostwa nie było. Smutno ogląda się takie uroczystości,
kiedy nie zaszczycają ich obec-

Kwiaty często my
składamy, a miasto nie,
i nie robimy
z tego problemu.

Ponieważ wcześniej jej rachunki wynosiły po 300-320
zł, płaciła tylko fakturę z PGE
uznając, że część jej pieniędzy
trafia na konto firmy z Radomia.
Dużych oszczędności się nie
spodziewała, akwizytorka mówiła, że rachunki będą mniejsze
o około 10 zł. Trwało to do listopada 2012 roku, gdy mieszkance ul. Bielawskiej prąd odłączono. Wtedy też dowiedziała
się, że ma 1.706 zł zaległości
za kilka faktur. Centrum Energetyczne przekazało sprawę firmie windykacyjnej, która nie
wyraziła zgody na rozłożenie
długu na raty, żąda zapłaty jednorazowej. Nasza rozmówczyni
się załamała, bo dla niej to duża
kwota i trudno jej zrozumieć,
jak powstały zaległości.
Napisała pismo do Centrum
Energetycznego z prośbą o rozwiązanie z nią umowy, ponieważ chciałaby ponownie „kupować” prąd w PGE. Od sąsiadki,
która miała problem z tą samą
firmą dowiedziała się, że pomocy można szukać u rzecznika

Telefon zaczął działać po 18 dniach
przyjęcie, denerwowali się też pacjenci mający utrudniony kontakt
z rodzinami, którzy w Stanisławowie przebywali, bo telefonie
komórkowe mają tam bardzo słaby zasięg.
Przyczyną braku łączności telefonicznej była kradzież kabla linii telefonicznej, biegnącej przez
las. Była to kolejna kradzież tego
typu, ale w ostatnim czasie proce-

Firma windykacyjna
nie wyraziła
zgody na rozłożenie
długu na raty,
żąda zapłaty
jednorazowej.
REKLAMA

nością przedstawiciele starostwa
– mówił oburzony radny.
– Nie trafiło do mnie zaproszenie ani na obchody 150 rocznicy wybuchu powstania, ani na
maraton fitnessu. Sprawdzę, co
robiłem w tych dniach – odparł
starosta Krzysztof Figat. – Zasięgnąłem języka u organizatorów
maratonu i twierdzą, że zapraszali starostę. Skoro starosta nie
może osobiście, zawsze można
kogoś delegować – drążył sprawę Michalak. Starosta zamierza
sprawdzić, czy było takie zaproszenie.
– Gdy była akademia związana z rocznicowymi obchodami
wybuchu powstania, to pan starosta był w Berlinie – wyjaśniała wiceprzewodnicząca Irena
Kolos, która brała udział w akademii. – Pod pomnikiem jednak
wieńca ze starostwa zabrakło –
skwitował jej wypowiedź Michalak. Riposta starosty była natychmiastowa: – Często my składamy,
a miasto nie składa i nie robimy
z tego problemu – odparł radnemu Michalakowi, który oprócz
pełnienia funkcji radnego jest też
naczelnikiem Wydziału Promocji
w łowickim ratuszu. 
mak

Stanisławów | Oddział rehabilitacyjny szpitala
Dopiero w południe w piątek
22 lutego Oddział Fizjoterapii
i Rehabilitacji łowickiego ZOZ
w Stanisławowie odzyskał łączność telefoniczną. Telefon stacjonarny nie działał tam od 4 lutego,
o czym pisaliśmy na naszych łamach przed 2 tygodniami. Paraliżowało to pracę oddziału, bo jego
pracownicy nie mieli kontaktu
z pacjentami, którzy oczekują na

konsumentów. Agnieszka Kopczyńska nie miała jednak dla
niej dobrych wieści. Ze wstępnego rozpoznania sprawy wynikało bowiem, że zadłużenie
będzie musiała spłacić, choć
sprawdzić trzeba dokładnie
jeszcze raz faktury, które zdaniem windykatora nie są opłacone. Warto ponownie podjąć
próbę rozłożenia długu na raty.
Druga sprawa, w której rzecznik może pomóc, to staranie
o to, aby nie zapłacić kary za
zerwanie umowy. Tak naprawdę nie wiadomo, ile może ona

der się nasilił. Jak się dowiedzieliśmy, tym razem łupem złodziei
padło około 1 km kabla. – Myślę, że następnym razem, gdy
nagle stracimy łączność, natychmiast poinformujemy o tym policję – zapowiada ordynator oddziału Zdzisław Surmacz. Ma on
nadzieję, że wtedy byłaby szansa
zatrzymania złodziei na gorącym
uczynku. 
mwk

wynieść. W umowie jest zapis
o tym, że zależy to od deklarowanej kwoty zużycia energii elektrycznej, ale w żadnym
miejscu umowy podpisanej
przez łowiczankę nie zostało to
określone, co zdaniem rzecznik
jest błędem.
– Mam obawy, że akwizytorzy stosują niedozwolone praktyki rynkowe i kobieta została wprowadzona w błąd co do
istotnych warunków umowy –
mówi Agnieszka Kopczyńska
– Płaciła jedną fakturę, bo myślała, że robi właściwie. Mogła
jednak od razu szukać pomocy,
gdy tylko przyszły dwie faktury. Na pewno byłyby problemy
z odstąpieniem od umowy, ale
nie doszłoby do takiego zadłużenia i wyłączenia prądu.

Warto interweniować
od razu
Całkiem inny był przypadek
jej sąsiadki. Kobieta z tej samej ulicy zawarła wprawdzie
w lipcu ubiegłego roku umowę z Centrum Energetycznym,
ale nie doszło u niej do wyłączenia prądu, a umowa już
w grudniu została skutecznie
rozwiązana. Gdy zorientowała się bowiem, że nie tylko nie
płaci mniej, ale ma płacić więcej, dała do przeczytania umowę swojej siostrze. Okazało się,

że jej zapisy są inne niż mówili akwizytorzy, natomiast sama
nie mogła jej przeczytać, bo jest
prawie niewidoma i ma to udokumentowane. Choroba wzroku
pomogła jej więc uniknąć przykrych konsekwencji.
Gruszki na wierzbie
Wracając do wspomnianych
10 złotych oszczędności, jakich oczekiwała nasza bohaterka, szukaliśmy w dokumentach, które otrzymała z Centrum
Energetycznego stosownych zapisów. Znaleźliśmy: firma daje
„gwarancję najniższej ceny
i obiecuje 10 zł oszczędności na 1 MWh nie ukrywając,
że jest to „kilkadziesiąt złotych
w skali roku”. I trzeba przyznać, że tu Centrum nie kłamie.
Średnie roczne zużycie energii
elektrycznej przez polską rodzinę waha się od 1900 kWh –
w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego do
5700 kWh – dla rodziny pięcioosobowej, czyli na rok oszczędności powinny wynieść od 19 do
57 zł, w przypadku 4-osobowej
rodziny to byłoby około 45 zł.
Warto wczytać się w ofertę,
jaką przedstawia nam akwizytor i dobrze zastanowić się, zanim podpisze się umowę, która
będzie nas wiązać przez kilka
lat. 
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Powiat łowicki | Odśnieżanie zawsze wywołuje emocje

KRZYSZTOF MIKLAS

Zaradni radni
Rozczulili mnie jakiś czas
temu radni miasta Łowicza. Naprawdę wzruszyłem się niezwykle, gdy przeczytałem w „Nowym
Łowiczaninie”, że łowiccy rajcowie postanowili obniżyć sobie
diety o jakieś trzydzieści złotych
miesięcznie. A może nawet ciut
więcej. Poświęcenie godne podziwu. Wyliczyli przy okazji, ile
to da oszczędności w skali roku.
A powinni jeszcze inaczej. Gdyby obliczyli, jaka to oszczędność
w skali kadencji (przynajmniej
części pozostałej do jej końca),
wrażenie byłoby większe. Można
będzie dzięki temu zaflancować
wiosną (a zbliża się nieuchronnie) więcej bratków na Nowym
i Starym Rynku, albo zimą dodatkowo raz przejechać odśnieżającą
maszyną przez Zduńską. Ale to
już głęboką nocą, gdy na Zduńskiej nie parkują samochody sklepikarzy (pardon, kupców) i ich
personelu. Bo w ciągu dnia nawet nielicznym już reliktom epoki Gierka czyli „maluchom” trudno pryncypialną łowicką ulicą się
przecisnąć.
Więc łowickich radnych trzeba pochwalić. Z małymi jednak
wyjątkami. Dwóch ciągle niezadowolonych (wiadomo – SLD;
całkiem inaczej było za PZPR)
chciałoby pójść dalej i obniżyć
pensję burmistrzowi. O blisko tysiąc złotych nawet. Brutto oczywiście. Panowie, nie róbcie tego.
Chłop ma pięcioro dzieci do wyżywienia i wykształcenia i gdyby
nie tacy, jak on (a przede wszystkim jego wielce sympatyczna
i mądra żona) nie byłoby teraz
REKLAMA

protestów przeciw przedłużeniu
przez Tuska wieku emerytalnego, bo o przyszłość narodu i nasze emerytury nie musielibyśmy
się martwić. A moda nastała
taka, że jak w gimnazjum albo
na dyskotece jakaś panienka nie
zajdzie w ciążę, to potem, jak to
mówią, umarł w butach. A już
żony niektórych biznesmenów –
to broń Boże więcej niż jedno nie
da rady. Nawet czegoś. co w ekonomii nazywa się reprodukcją
prostą. Przecież trzeba cieszyć
się radością życia i wypasionym
samochodzikiem. A jeszcze ojciec, nie mówiąc o dziadku, musiał pohukiwać na konika: wio,
prrr albo nazad. I batem go straszyć.
Więc burmistrzowi bym nie
obniżał, bo rzutem na taśmę jeszcze może nas mile zaskoczyć. Zaś
diety radnych niech już zostaną
na obecnym poziomie czyli mniej
więcej takim, ile zarabiają pielęgniarki w szpitalu albo kasjerki
w marketach. W końcu jesteście
– Panie i Panowie – wybrańcami
ludu i dla ludu swój czas poświęcacie. Nie wspominając o Waszych zacnych umysłach, a wytężanie szarych komórek to też nie
byle co. Chyba, że komuś przyśnie się na sesji. Generalnie jednak – jakiś symboliczny dodatek,
te tysiąc parę złotych, do Waszych
podstawowych dochodów się należy.
W Łowiczu więc obniżają,
a przynajmniej chcą obniżać. Bo
niby kryzys. A Pan Premier nam
gwarantował, że Polska to zielona wyspa na szarej mapie Eu-

ropy i nas kryzysy się nie imają.
Ale rząd nam wiele gwarantował, bo w czym, jak w czym, ale
w obiecywaniu złotych gór to najlepszy nasz rząd w historii. Nawet gruszki na wierzbie by obiecał, byle tylko trwać przy władzy.
Same Miczuriny. Bo władza daje
poczucie pewności i siły. Nie mówiąc o kasie. Oczywiście kasa na
dole jest śmieszna w porównaniu
z tą na górze, tak jak śmieszne
w sumie są diety radnych w porównaniu do diet posłów. O europosłach nie wspominając. Dlatego
przedbiegi do miejsc na listach do
tzw. Euro Parlamentu już się odbywają (wybory za rok). Bo jakoś
nie chce mi się wierzyć, że wszystkim europosłom nic tak nie leży
na sercu, jak dobro Ojczyzny.
Na koniec zejdźmy jednak na
ziemię, dokładnie na Ziemię Łowicką. Oto w Łyszkowicach radni
postanowili, mimo kryzysu, jednak sobie podnieść, choć w porównaniu z Łowiczem są „mocno do tyłu”. W Łyszkowicach jak
widać radni są zaradni, choć i tak
w tej zaradności daleko im do
swego lokalnego idola czyli Pana
Wójta („Ale Radę ma za sobą /
wszyscy stoją za nim murem /
Wójt Łyszkowic jest ozdobą / tak
orzekli zgodnym chórem” – że pozwolę sobie zacytować – za zgodą autora – fragment Łowickiej
Szopki). Twierdzą, że to i tak nie
rekompensuje im utraconych zarobków. A kto każe im obradować w godzinach pracy? Mogliby
poświęcać się już po robocie. I bez
diet. Wtedy byłaby to naprawdę
praca społeczna.

Kto ma zadbać
o chodniki przy
drogach powiatowych?
Problem odśnieżania chodnika przy drodze powiatowej w Bednarach
poruszono na sesji Rady Gminy w Nieborowie, 29 stycznia. Wicestarosta
Dariusz Kosmatka powiedział, że z chodnikami jest faktycznie problem,
ponieważ gminy chcą, aby układać chodniki na ich terenie, ale potem rodzi
się problem: kto ma je odśnieżać?
MIRKA WOLSKA
-KOBIERECKA
mirka.wolska@lowiczanin.info

– Powiat budował tak dużo
chodników, że gdybyśmy chcieli je odśnieżać w każdej gminie,
to wydalibyśmy na to wszystkie pieniądze, jakie mamy na
odśnieżanie – mówił w Nieborowie. Zaproponował też, aby
gmina rozważyła zakup urządzenia, które mogłoby być jednocześnie kosiarką do boisk
i pługiem odśnieżnym. Gmina
podpisałaby z powiatem porozumienie o wspólnym ponoszeniu
kosztów odśnieżania.
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu
Anna Gajek-Sarwa pytana przez
NŁ o to, kto właściwie powinien
odśnieżać chodniki wyjaśnia, że
zgodnie z ustawą właściciel drogi nie ma obowiązku odśnieżania chodników, które bezpośrednio przylegają do zabudowań.
Jej zdaniem chodnik w Bedna-

rach przy szkole, o którym mówiono na sesji w Nieborowie,
powinna odśnieżyć we własnym
zakresie szkoła. Jej zdaniem nie
ma takich chodników przy drogach powiatowych, które musiałyby być odśnieżane przez zarządcę.
Drugim przepisem prawnym,
który nie nakłada na powiat obowiązku odśnieżania chodników
jest rozporządzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z 1994 roku w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach. Zobowiązuje
ono do utrzymania przejezdności oraz eliminacji śliskości na
drogach, ale w tak długim czasie, jaki trudno nam sobie wyobrazić. Oto bowiem rozporządzenie dzieli drogi na kilka
standardów. Łowickie drogi powiatowe mają standard IV, V
oraz VI. Spośród 545 km dróg
powiatowych 129 km to drogi
w standardzie IV, na których dopuszcza się „przerwy w komunikacji” czyli brak przejezdności
do 8 godzin. Dróg w standar-

dzie V łowicki PZDiT ma 90 km
i na nich przerwy w komunikacji mogą wynieść do 24 godzin,
na drogach standardu VI, a jest
ich aż 326 km, ministerstwo dopuszcza brak przejezdności do
48 godzin.
Anna Gajek-Sarwa zapewnia,
że takich sytuacji nieprzejezdności dróg przez ostatnie lata nie
było. – Jesteśmy nawet nadgorliwi przy odśnieżaniu – dodaje
wspominając o tym, że jeśli drogi odśnieża ciągnik z pługiem,
to kierowcy starają się odśnieżyć
też chodnik.
Wydatki na odśnieżanie samych dróg nie są małe. Od 13
listopada do końca grudnia powiat wydał na świadczenie usług
52 tys. zł oraz 50 tys. zł na mieszankę soli z piaskiem. W tym
roku na usługi wydano 149 tys.
zł, na mieszankę 141 tys. zł. Razem jest to już 392 tys. zł. – To
są duże wydatki, ale jeśli będzie
trzeba, będziemy musieli zwiększać pieniądze na ten cel, bo po
opadach śniegu trzeba drogi odśnieżać – mówi dyrektor. 
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Stanisławów | Trwa remont w szpitalu

Pacjenci już nie marzną
wickiego szpitala działa od lat
70. W ostatnim czasie budynek
był w fatalnym stanie i wymagał pilnego remontu – ze ścian

i elewacji gdzieniegdzie odpadał tynk, okna były nieszczelne,
a na ścianach widoczne były plamy spowodowane wilgocią.

Piotr Wolski

W zabytkowym budynku –
dawnej rezydencji ziemiańskiej
rodziny Grabińskich – Oddział
Fizjoterapii i Rehabilitacji ło-

Budynek szpitala pokryje blacha cynkowo-tytanowa. Z zewnątrz ściany nie będą docieplane, czeka je tylko
malowanie.

REKLAMA

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z remontu, ponieważ już tej
zimy odczuliśmy, że jest znacznie cieplej. Stare okna były tak
nieszczelne, że wpadało przez
nie powietrze, dużo dała także
wymiana rur i grzejników, które
były przestarzałe – powiedział
nam ordynator oddziału Zdzisław Surmacz.
Ordynator zapewnia, że nowe
okna są bardzo solidne i szczelne, choć bynajmniej nie plastikowe. Zgodnie bowiem z zaleceniem konserwatora zabytków
nowe okna, drzwi wejściowe
oraz balkonowe zostały wykonane z drewna. Oprócz stolarki
okiennej i drzwiowej wykonawca wymienił już także elementy
instalacji elektrycznej i grzewczej. Na sufitach wewnątrz budynku widać wiele nowych
kabli i rur, które zostaną zasłonięte po zamontowaniu podwieszanych sufitów.
Obecnie pracownicy firmy
Józefa Melki pracują nad ocieplaniem stropu. Dużo czasu zajmuje im pokrycie styropianem
lukarn ozdabiających zabytkowy budynek. Kiedy temperatura wzrośnie powyżej zera, ruszy

Piotr Wolski

Kontynuowany jest kompleksowy remont szpitala w Stanisławowie. Wykonawca – Zakład
Remontowo-Budowlany Józefa Melki z Kutna wymienił już stolarkę okienną, instalację elektryczną
i instalację centralnego ogrzewania. Obecnie docieplany jest strop, a z przyjściem wiosny rozpocznie się
montaż pokrycia dachowego.

Pracownik Zakładu Remontowo-Budowlanego Józefa Melki z Kutna
dociepla lukarny.

także remont elewacji budynku,
na której tynk, zgodnie z wymogami konserwatora, pozostanie cementowo-wapienny, bez
nowych warstw docieplenia.
Wiosną rozpocznie się także montaż pokrycia dachowego. Jeszcze jesienią budowlańcy zdemontowali starą
blachę,uzupełniliposzyciedachu
i pokryli go nową papą, na którą
wkrótce – według zaleceń konserwatora zabytków – położą
nową blachę cynkowo-tytanową. Wymieniona zostanie także instalacja odgromowa na zewnątrz budynku.
Wykonawca odnowi też podłogę na dwóch tarasach oraz
wyremontuje podjazd dla osób
na wózkach inwalidzkich. Balustrady nie będą zdemontowane, a przejdą jedynie renowację.
Widnieje na nich historyczna
data: 1918.

Remont finansują powiat łowicki i Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Koszt
inwestycji opiewa na blisko
850 tys. zł. Jak powiedział nam
ordynator Surmacz, w tym
roku szpital czeka też gruntowne malowanie oraz remont
pomieszczeń, który przewiduje
m.in. wymianę armatury oraz
glazury w toaletach. Te prace
sfinansuje Zakład Opieki Zdrowotnej.
W czasie prac wewnątrz budynku oddział będzie normalnie funkcjonował, podobnie
jak miało to miejsce w czasie
wymiany instalacji elektrycznej i grzewczej. – Jest to trochę uciążliwe, ponieważ 1/3
pomieszczeń będziemy musieli zamknąć, ale nie zdezorganizuje to naszej pracy – zapewnia
ordynator. 
pw
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Łowicz | Gimnazjum nr 4 i I LO

Łowicz | Kolegium Nauczycielskie

– Uważam, że nauka języka francuskiego z native speakerem to bardzo atrakcyjna forma zajęć dla młodzieży
– mówi nauczycielka języka
francuskiego w Gimnazjum
nr 4 i pijarskim LO Małgorzata Wiśniewska. – Cieszę się,
że Ambasada Francji wspiera
w ten sposób nasze starania,
aby rozpowszechnić język
i bogatą kulturę Francji w naszym mieście.
Pierwsza lekcja języka francuskiego prowadzona przez
Denis Gérard, przedstawiciela ambasady francuskiej
i lektora, który przeprowadza
zajęcia w szkołach województwa łódzkiego, odbyła się
w pijarskim LO miesiąc temu.
Pisaliśmy o tym na naszych
łamach i stronie internetowej.
8 lutego odbyły się kolejne takie zajęcia, tym razem w Gimnazjum nr 4 i I LO w Łowiczu.
Uczniowie musieli np. posługując się językiem francu-

Młodzież ze szkół
ponadgimnazjalnych
w Skierniewicach, Łowiczu
i okolicach będzie mogła
po raz trzeci spróbować
swoich sił w konkursie
Made in USA/Made in UK.

Lekcja z native speakerem
gimnazjum nr 4 w łowiczu / Małgorzata Wiśniewska

Konkurs o USA
i Wielkiej Brytanii

Konkurs organizowany jest
przez Nauczycielskie Kolegium
Języków Obcych w Łowiczu
oraz Klasyczne Liceum Ogólnokształcące w Skierniewicach.

W konkursie, który odbędzie się
8 marca w siedzibie łowickiego
kolegium, będą brały udział kilkuosobowe zespoły reprezentujące szkoły.
Każda z grup będzie zespołowo rozwiązywała zadania,
które sprawdzą wiedzę o Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. W konkursie liczy się
śledzenie na bieżąco informacji
z polityki, sportu itp., ale równie ważna jest znajomość historii tych państw.
jr

rzut okiem | Ferie w Bocheniu

Francuska jazda autobusem. Z prawej prowadzący zajęcia Denis Gérard.

skim kupić bilet u kierowcy
paryskiego autobusu (Denis
Gérard) i stosować się do jego
wskazówek, kiedy autobus
skręcał w lewo bądź w prawo albo kiedy przyspieszał

lub gwałtownie hamował. Inne
zadanie polegało na tym, by
przeprowadzić kolegę lub koleżankę z zasłoniętymi oczami
przez tor przeszkód, udzielając
im wskazówek.

Młodzież uczyła się również
jak zaplanować wypoczynek
w wybranym mieście w Bretanii, znaleźć hotel itp. – oczywiście posługując się tylko językiem francuskim. 
jr

Bolimów | Wicewójt przygląda się oświacie

Priorytetem jest osiągnięcie lepszych wyników
W urzędzie pracuje na 1/4 etatu – w czwartki i piątki po 5 godzin. Jak mówi, przygląda się
na razie, jak funkcjonują szkoły
i inne placówki oświatowe na terenie gminy i wyciąga wnioski.
Póki co nie ma jeszcze sprecyzowanych zadań, które chciałby zrealizować, choć już wie, że
najważniejszym będzie poprawa
wyników egzaminów. Zarówno
gimnazjum, jak inne placówki
REKLAMA

wypadają podczas egzaminów
bardzo słabo na tle powiatów łowickiego i skierniewickiego.
– Już w tym roku wyniki egzaminów muszą być wyższe
– zapowiada wicewójt. Hubert
spotyka się z dyrektorami szkół
zachęca ich do analizowania
wyników testów z radą pedagogiczną oraz wzmożonej pracy,
by uczniowie byli jak najlepiej
przygotowani.

Wicewójt myśli również intensywnie o przedszkolu w Bolimowie. Zadaniem na przyszłość jest bowiem znalezienie
nowego lokum dla przedszkola,
które obecnie znajduje się przy
rynku Kościuszki – To nie jest
lokal i miejsce na przedszkole
– mówi stanowczo Jan Hubert.
Po pierwsze dlatego, że jest tam
zbyt mało miejsca na zewnątrz
dla dzieci do zabawy, po drugie

przedszkole położone jest przy
ruchliwej drodze.
Marzeniem wicewójta jest,
by przedszkole znajdowało się
w budynku, w którym jest teraz
gimnazjum i szkoła podstawowa. Zdaje on sobie jednak sprawę, że na razie trudno byłoby
przenieść punkt z powodu braku
miejsca w szkołach. – W przyszłości będzie trzeba o tym myśleć – dodaje. 
am

Joanna Rudak

– Wyniki egzaminów są słabe. Trzeba wyciągnąć odpowiednie wnioski i podjąć działania, dzięki
którym bolimowskie szkoły będą wyżej w rankingach – mówi wicewójt gminy Bolimów Jan Hubert,
który od początku stycznia pełni urząd wicewójta i zajmuje się oświatą na terenie gminy Bolimów.

Dominika Cieślik, Marta Kurczak i Emilia Stępniak bardzo
lubią pomagać w domu, dlatego same zaproponowały,
by podczas zajęć prowadzonych w miejscowej bibliotece
18 lutego upiec ciasta. Nie była to jedyna feryjna atrakcja
w bocheńskiej bibliotece. Młodzież i dzieci mogły skorzystać
z pracowni komputerowej, grać w tenisa stołowego i gry
stolikowe, brać udział w karaoke i oglądać filmy. jr
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Łowicz | Spotkanie z podróżnikami po raz drugi

Radosław Tafliński mówi, że fascynują go rozsiane po Ukrainie ruiny zamków
– takich jak tego, w obwodzie lwowskim, XV-wiecznego zamku w Świrzu.

Domaniewice | 200 zdjęć z Ukrainy

Tak blisko,
a tak ciekawie
Prawdziwy ból głowy
musiał mieć dobrze
znany czytelnikom NŁ
Radosław Tafliński,
podróżnik z Domaniewic,
gdy wybierał fotografie na
otwartą w miniony piątek
w domaniewickim GOK
wystawę swych zdjęć
z Ukrainy.
Mógł zaprezentować 200 fotografii, a w ciągu 6 lat nacisnął migawkę nad Dniestrem, Dnieprem
i Donem około 40 tysięcy razy.
W kraju naszych wschodnich sąsiadów był przez ten czas 21 razy,
w tym 3 razy rowerem. Pozostałe wyprawy podejmował najczęściej pociągiem, czasem samochodem.
Skąd ta fascynacja? W rozmowie z NŁ Tafliński podkreśla, że
wcześniej pociągały go kraje dalsze: Indie, Nepal – fascynowała go ich egzotyka. Na Ukrainie,
tuż za naszą granicą, znalazł natomiast coś pośredniego: kraj
ciekawy, nieszablonowy, zaskakujący, mimo geograficznej bliskości w pewien sposób egzotyczny, taki, po którym niekiedy
nie wiadomo, czego się spodziewać. Pojechał tam pierwszy raz,
szukając motywów do ilustracji
albumu o lampach naftowych,
a potem już nie potrafił nie przyjeżdżać. Z takim skutkiem, że
ukraińscy pogranicznicy przy
kontroli rozpoznają już w nim
„pana od rowerka”, a na lwowskiej ulicy zdarzyło mu się, że
ktoś z przechodniów, rozpoznając go, rzucił w jego stronę: „O,
witam, znowu we Lwowie!”
Najbardziej fascynują go na
Ukrainie zamki: Kamieniec Podolski, Chocim, Białogród u uj-

ścia Dniestru do Morza Czarnego, ale i inne, mało znane, często
popadające w ruinę, zupełnie
nieznane turystom, skryte za zabudowaniami rozpadających się
kołchozów. Pociąga go Lwów
i w ogóle dawne polskie Kresy,
te z czasów II Rzeczypospolitej. Ale był i dalej, nawet na Zadnieprzu, poza naszymi granicami z roku 1772: w Charkowie,
Doniecku, na wybrzeżu Morza
Azowskiego i na Krymie. To
oznaczało podróż dalszą niż do
Paryża czy Londynu.
Podróżuje najczęściej pociągiem, zachwalając wygodne
a tanie kuszetki, pozwalające zaoszczędzić na hotelach, niekiedy
brał samochód. Najchętniej nocuje na prywatnych kwaterach,
bo to pozwala poznać ludzi. – Bo
w hotelu to tylko recepcja, cztery
ściany pokoju i telewizor – mówi.
Z Ukraińcami rozmawia językiem, o którym mówi, że jest
mieszaniną rosyjskiego z ukraińskim, niekiedy ktoś z zagadniętych rozumie po polsku. Czasami, np. oczekując na wschód
słońca, śpi pod gołym niebem,
bywa, że noc spędza w samochodzie.
W piątek w Domaniewicach
pokazywał też kilkaset slajdów, opowiadając o okolicznościach, w których je wykonywał,
przedstawiając miejsca, które
uwiecznił. Szkoda, że dar ładnego kadrowania, uchwycenia
w obiektywie ciekawej chwili,
interesującego detalu, nie idzie
u niego w parze z równie zajmującym opowiadaniem – ale
i tak wieczór był bardzo ciekawy. Para młodych Ukraińców
obecnych na pokazie powiedziała
do niego: – Dziękujemy, że Pan tak
pięknie pokazał nasz kraj. Mieli
rację. 
wal

Łowicz | Kolegium Nauczycielskie

Indeks nagrodą w konkursie
Po raz drugi uczniowie szkół
ponadgimnazjalnych mogą wziąć
udział w konkursach języka niemieckiego i języka angielskiego
organizowanym przez kolegia języków obcych w Łowiczu oraz
w Sieradzu. 10 laureatów w konkursie z danego języka otrzyma
indeksy na wybrane kierunki w
jednym z kolegium językowym.

Konkurs składa się z trzech
etapów: szkolnego, który odbędzie się w miejscowych placówkach, II etapu, który odbędzie
się w formie testu pisemnego
w ZKN w Łowiczu i NKJO
w Sieradzu i III etapu, który w
formie ustnej odbędzie się w obu
wymienionych kolegiach. II etap
odbędzie się już jutro, 1 marca. jr

Już w najbliższą sobotę,
2 marca, o godz. 16,
w sali kina Fenix
w Łowiczu rozpoczyna
się druga edycja festiwalu
podróżniczego „Cały
świat w jednej sakwie”.
Organizator, łowiczanin
Michał Grzejszczak,
zaprosił trzech wytrawnych
podróżników, którzy
opowiedzą o zrealizowanych
przez siebie w ostatnim
czasie przedsięwzięciach,
które głośnym echem odbiły
się w świecie miłośników
podróży.
Jak wyjaśnia Grzejszczak,
w tym roku spotkania nie udało się pogodzić z terminem rajdu związanego z rozpoczęciem
sezonu rowerowego Klubu Turystyki Rowerowej „Szprycha”
– a tak było w 2012 roku. Sobotni termin był jedynym odpowiadającym trzem zaproszonym gościom.
Spotkanie wówczas odbyło
się w kawiarni Powroty na Starym Rynku i jak się okazało, cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. W ciągu kilku godzin
przez kawiarnię przewinęło
się ponad 100 osób. Wówczas
REKLAMA

PIOTR STRZEZYSZ

wojciech waligórski

Przez góry i pustynie

Jedno ze zdjęć podróżnika Piotra Strzeżysza, które będzie można zobaczyć w czasie jego prelekcji
dotyczącej wyprawy z Alaski do Meksyku oraz trasy przez Andy i Kordyliery.

o swoich wojażach opowiadali:
Julia Marchlewicz – uczestniczka rowerowej sztafety Afryka
Nowaka, Radosław Taflinski –
organizator licznych międzynarodowych wypraw rowerowych,
m.in. do Indii i Nepalu, oraz Michał Grzejszczak, który opowiadał o podróżowaniu rowerem
po Hiszpanii.

– Pierwszy Przegląd zorganizowałem całkowicie własnym
sumptem. Wszystko odbyło się
spontanicznie, ale mimo wszystko sprawnie – mówi inicjator –
W tym roku stają przede mną
już większe wyzwania, znacznie podniosłem sobie bowiem
poprzeczkę. Chciałbym, by pokaz miał charakter profesjonal-

ny. Za wzór biorę sobie podobne pokazy w Polsce. Zaproszeni
w tym roku rowerzyści przybędą do Łowicza z różnych stron
kraju. Podróżują z pasji i z pasją
opowiadają o swoich podróżach.
Rozumiejąc moją sytuację, zdecydowali się na bezpłatny udział
w pokazie – mówi nam Grzejszczak. 
str. 19
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Opinie
Łowicz | Jeszcze o podatku śmieciowym

Regulamin trzeba jeszcze raz
przedyskutować, bo zawiera złe zapisy

Po przeczytaniu artykułu pt.
„Czy raz na dwa tygodnie wystarczy” (NŁ 5/2013) zastanawiam się, czy na pewno wystarczyło wyobraźni osobom,
które wpadły na tak zjawiskowy pomysł (odbieranie śmieci z domków jednorodzinnych
co dwa tygodnie, a nie co tydzień – przy. red.). Kwestia wywozu nieczystości i opłat za nie
od dawna pobudza do dyskusji.
Trudno się temu dziwić: osoby,
które do tej pory regularnie segregowały odpady i pozbywały
się nieczystości, mogą w wyniku najnowszych rozporządzeń
być zwyczajnie pokrzywdzone
finansowo.
Na początku należy wspomnieć o stawkach i sposobie rozliczania wywozu śmieci. Według mnie generalizujące
jest stwierdzenie, że każdy wytwarza tyle samo śmieci, więc
najprościej policzyć stawki od
osoby. Przy sześcioosobowej
REKLAMA

rodzinie kwota 14 zł za osobę
może być niemałym obciążeniem. Uważam, że należy wyznaczać stawki za każdy opróżniony kosz/pojemnik – jak do
tej pory bywało – czyli ile śmieci wytworzysz, za tyle zapłać.
Można ślepo wierzyć w to, że
stawki liczone od mieszkańca,
a nie od zużycia wpłyną na to, iż
nie będzie śmieci w lasach i przy
drogach, ale to błędne myślenie.
Nadal odpady z remontów oraz
odpady wielkogabarytowe będą
„cieszyć” nasze spojrzenia.
Dlaczego część
mieszkańców ma być
dyskryminowana?
„Ciekawym” rozwiązaniem
jest również zaproponowana przez władze miasta częstotliwość wywozu nieczystości.
Dlaczego odbiór odpadów niesegregowanych w zabudowie
jednorodzinnej ma się odbywać raz na dwa tygodnie, nato-

miast w zabudowie wielorodzinnej częściej? Dlaczego jeśli już
płacę 14 zł za miesiąc, to skoro
mieszkam w domku jednorodzinnym, śmieci odebrane zostaną ode mnie tylko 2 razy w miesiącu, natomiast dla osoby, która
mieszka w bloku, ta sama usługa zostanie wykonana aż 4 razy?
I to wszystko za tę samą kwotę?
Chciałabym, aby ktoś mi to
rzeczowo wyjaśnił, ponieważ
trudno to zrozumieć. Jest to nieuzasadnione tym bardziej, że to
mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej produkują więcej śmieci: nie tylko komunalno-bytowe,
lecz także odpady typu popiół,
liście czy skoszona trawa. Czy
wyobrażacie sobie Państwo, aby
taka trawa stała na podwórkach
w plastikowych workach i czekała, aż miną 2 tygodnie?
Jeśli już ustalono, że mieszkańcy mają być rozliczani od
osoby za wywóz nieczystości, to
traktujmy ich sprawiedliwie!

Dlaczego
odbiór odpadów
niesegregowanych
w zabudowie
jednorodzinnej ma
się odbywać raz
na dwa tygodnie,
natomiast w zabudowie
wielorodzinnej częściej?
Zadeklarują
– i co z tego?
Kolejną kwestią są stawki za
odbiór odpadów segregowanych
i niesegregowanych. Słuszne, iż
wywóz odpadów segregowanych
jest tańszy – idea recyklingu jest
słuszna. Tyle że w momencie
wprowadzenia nowego regulami-

nu zmieni się jedynie to, że osoby, które dotąd nie segregowały
odpadów, zadeklarują, że to zrobią. Niestety, zrobią to jedynie po
to, aby płacić mniej, ponieważ jeśli ktoś czuł potrzebę segregacji,
przeprowadza ją już teraz. Jak to
będzie sprawdzane i egzekwowane? Oczywiście nie będzie, bo
to niemożliwe: nikt nie będzie
sprawdzał zawartości naszych
śmietników.

Nie wszystko da się
segregować
Przy okazji tego tematu chciałabym uświadomić pewien fakt
– nie ma możliwości posegregowania 100% naszych odpadów!
Niektóre zwyczajnie się do tego
nie kwalifikują (rzeczy brudne
czy choćby pochodzenia biologicznego, jak powszechne pieluchy jednorazowe i inne).
Co w związku z tym zrobić?
Czy każdy płacił będzie jednak
14 zł za odpady nieposegregowa-

ne? Czy może mieć miejsce tak
absurdalna sytuacja, że czteroosobowa rodzina segregująca odpady (ale jednak nie wszystkie),
chcąc postąpić uczciwie, zapłaci
za 2 osoby po 7 zł za dobre chęci i wkład w ochronę środowiska,
a za pozostałych członków rodziny po 14 zł, bo trudno jest jednak
posegregować wszystko?
Tylko naiwny postawi
kompostownik
Szczytnym celem jest propozycja budowania kompostowników. Nie jest tajemnicą, że wielu
mieszkańców już od dawna posiada je w przydomowych ogródkach. Pomysł jest bardzo dobry
i nie mam co do tego wątpliwości, szkoda tylko, że prowadząc
kompostowniki, nie mamy dodatkowych przywilejów. Zachęca
się nas do tego, bo w ten sposób
oczywiście produkujemy mniej
odpadów – ale mimo wszystko
mamy płacić po równo. str. 20
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Okruchy życia
odeszli od nas | 17.02.2013-24.02.2013
17 luty:
Andrzej Kędziora, l.60,
Łowicz; Sabina Gajewska,
l.88, Łowicz;
Andrzej Kozłowski, l.53,
Łowicz; Irena Sierota, l.83,
Łowicz; Tadeusz Pawlata,
l.76, Łowicz.
18 luty:
Krystyna Mączyńska, l.66,
Łowicz; Teresa Rześna, l.77,
Łowicz; Andrzej Chak, l.58,
Lubianków.
19 luty:
Edward Ogniewski, l.59,
Łowicz; Marianna Dutkowska,
l.77, Łowicz; Marianna
Witkowska, l.83, Karsznice
Duże; Alicja Soja, l.75, Łowicz;
Władysław Szpiegl, l.49,
Łowicz.

20 luty:
Barbara Kaźmierczak, l.64,
Łowicz; Otolia Milczarek, l.81,
Rogóźno; Halina Jezierska,
l.59, Głowno.
21 luty: Stanisław Wilk, l.83,
Strzebieszew;
Wiesław Olędzki, l.79.
22 luty:
Władysław Latoszewski,
l.75; Zuzanna Kozioł, l.55,
Domaniewice; Wiesław
Gawryszczak, l.58,
Strzebieszew; Stanisława
Sadowa, l.89, Głowno.
23 luty:
Henryk Owczarek, l.79,
Wygoda; Henryk Ambroziak,
l.89, Łowicz.
24 luty:
Jan Karasek, l.64, Łowicz.

wspomnienia | pozostaną w naszej pamięci

Agnieszka Królik (1967-2012)

Agnieszka Królik
(1967-2012)



Żyła 45 lat. Przez rok
zmagała się z chorobą,
walkę z nią jednak przegrała.
Wiele osób do dziś nie może
się pogodzić, że tak szybko
odeszła. Każdy pamięta jej
uśmiech i miłe słowa. Była
bijącym sercem urzędu –
powiedział o niej wójt gminy
Bolimów Stanisław Linart.
Pracowała w urzędzie przez
kilkanaście lat, każdy mógł
liczyć na pomoc z jej strony.

Agnieszka Królik urodziła się
25 maja 1967 roku w Łowiczu
w rodzinie robotniczej. Przez
całe życie mieszkała wspólnie
z rodzicami, Jerzym i Jadwigą
w Bolimowie. Miała o rok młodszego od siebie brata Sławomira, który mieszka w Skierniewicach.
Do 7 roku życia chodziła
do przedszkola, a w 1974 roku
rozpoczęła naukę w Zbiorczej
Szkole Gminnej w Bolimowie.
Po jej ukończeniu w 1982 roku
podjęła naukę w 3-letniej Zasadniczej Szkole Ogrodniczej
w Sochaczewie, gdzie mieszkała
w internacie. W 1985 roku rozpoczęła naukę w 3-letnim Technikum Ogrodniczym, które
ukończyła w 1988 roku. Uzyskała prawo używania tytułu technik ogrodnik.
Po zakończeniu nauki nie
znalazła pracy w swoim zawodzie, dlatego też w październiku
1988 roku podjęła ją w Zakładzie
Przemysłu Skórzanego „Syrena”
w Skierniewicach. Pracowała
tam do 1991 roku, później musiała zarejestrować w Rejonowym
Urzędzie Pracy w Skierniewicach jako osoba bezrobotna.
W 1995 roku podjęła pracę
w Urzędzie Gminy Bolimów
jako konserwator zieleni. Była
tam zatrudniona w ramach prac
interwencyjnych do 1998 roku
z przerwami na okresy pobierania zasiłku dla bezrobotnych. W
tym też roku została zatrudniona
w Urzędzie Gminy. Tym razem
jednak w sekretariacie, później
została jego szefową. Została
wyznaczona do obsługi Rady
Gminy, redagowała też biuletyn
informacji dla gminy, który po
jej śmierci został zawieszony.

Łowicz | W poniedziałek pogrzeb

Zmarł Marian Szymański
REKLAMA

25 lutego zmarł
w Radomsku
w wieku 89 lat
Marian Szymański
ps. Wędzidło.
Uroczystości
pogrzebowe
rozpoczną się 4 marca o godz.
13.30 mszą świętą w kościele św.
Ducha w Łowiczu, po czym prochy zmarłego zostaną złożone
w grobie rodzinnym na cmentarzu Emaus w Łowiczu.
Zmarły był członkiem ZHP
od 1936 roku, podharcmistrzem,
REKLAMA

harcerzem orlim. We wrześniu
1939 roku pełnił służbę w Wojennym Pogotowiu Harcerzy.
Od grudnia 1939 do stycznia
1945 roku pełnił służbę w konspiracyjnym harcerstwie, Polskiej
Organizacji Skautowej i Szarych
Szeregach hufiec Łoza w Łowiczu. Pełnił funkcję dowódcy sekcji, a później dowódcy II drużyny
Grup Szturmowych.
Uczestniczył w akcjach sabotażowych i zbrojnych przeciwko
Niemcom oraz w akcji uwolnienia 8 marca 1945 roku z więzienia UB i NKWD w Łowiczu

W międzyczasie ukończyła
2-letnią szkołę policealną w Bolimowie. Podczas swojej kariery
zawodowej odbyła także szereg
szkoleń. W pozostawionej teczce znajduje się kilkanaście potwierdzeń ukończenia różnych
kursów i szkoleń. – Sama się
wszystkiego musiała nauczyć.
Chciała wiedzieć jak najwięcej –
wspomina jej ojciec Jerzy.
– Nie bała się żadnej pracy.
Kiedyś nauczycielki zobaczyły
ją jak sprzątała i powiedziały, że
nie przystoi, ona odpowiedziała
im zaś, że żadnej pracy się nie
boi – opowiada jej matka. Wspomina ona, że córka była bardzo
posłuszna, grzeczna i sumienna.
Jeżeli nie zdążyła wykonać czegoś w pracy, to przynosiła dokumenty do domu. Kiedy nad nimi
pracowała nie pozwalała, by ktoś
wchodził do jej pokoju i patrzył,
co robi. Sprawy urzędowe były
tajemnicą, których strzegła na
każdym kroku.
Mieszkała z rodzicami w Bolimowie. Była dla nich opoką.
Pomagała im w domu, opiekowała się nimi. Miała też dużo
planów dotyczących gospodarstwa i domu, których nie udało
się jej jednak zrealizować. Była
panną.
Lubiła robić zdjęcia. Miała kilka aparatów i fotografowała wszystkie imprezy, rodzinę
i to, co ją otaczało. Wszystkie
zdjęcia starała się też wywołać
i układać w albumach. – Ile tych
zdjęć po niej zostało... – wspomina pan Jerzy. Inną jej pasją
było czytanie książek i malowanie obrazów. Poza tym w wolnych chwilach robiła na drutach.
Jednej zimy potrafiła zrobić kilkadziesiąt swetrów. Szyła też

inne ubrania na maszynie, a nawet buty.
Nie lubiła plotkować. Nawet jeśli się czegoś dowiedziała, to nikomu tego nie powtarzała. Wszelkie sprawy trzymała
w dużej tajemnicy.

około 70 aresztowanych. Akcja ta
odbyła się bez jednego wystrzału.
Nazwana została Małym Arsenałem, a jednym z uwolnionych był
Zbigniew Feret ps. Cyfra. Po akcji uniknął aresztowania i ukrywał się pod nazwiskiem Edward
Grabowski, nie przerywając działalności konspiracyjnej.
W latach czterdziestych ubiegłego wieku był więźniem gestapo, a w latach pięćdziesiątych
więźniem PRL.
Po ukończeniu w 1957 roku
studiów na Akademii Wychowania Fizycznego podjął pracę
nauczyciela wf. i trenera lekkiej
atletyki w MKS Radomsko. Wychował kilku mistrzów i reprezentantów Polski.

jechali
po pijanemu
21.02.-24.02.2013

REKLAMA

Jak zapamiętali ją inni
– Panią Agnieszkę znałem
wiele lat. Była osobą radosną,
zawsze uśmiechniętą, emanującą tak potrzebnym nam wszystkim entuzjazmem – wspomina
wójt gminy Bolimów Stanisław Linart. Opowiada, że pani
Agnieszka była świetną koleżanką. Jako pracownik Urzędu Gminy – szefowa sekretariatu – była bardzo kompetentna,
wszechstronna, sumienna i odpowiedzialna. Stanowiła swojego rodzaju bijące serce urzędu
– stwierdza wójt Linart. Potrafił współpracować z każdym
i każdemu pomóc. Niesienie
pomocy sprawiało jej radość
i mobilizowało do pracy.
– Mnie osobiście bardzo jej brakuje – dodaje.
Przez kilkanaście lat z panią
Agnieszką współpracował też
obecny przewodniczący Rady
Gminy Janusz Łukawski. Potwierdza, iż pani Agnieszka była
bardzo dobrym pracownikiem.
Opowiada, że była ona oddelegowana do obsługi Rady Gminy. Niejednokrotnie pomagała
radnym, czy to na przykład odszukać jakieś uchwały, czy też
innych ważnych dokumentów.
– Była obecna niemal na każdej
sesji. Spisywała protokoły, przygotowywała uchwały. Trudno
będzie ją zastąpić – mówi.
– Jeżeli tylko coś było potrzeba, to zawsze można było li-
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 lutego o godz. 23.50 w Starych Orenicach w gminie Bielawy policja skontrolowała kierowcę Peugeota
406. 23-letni mieszkaniec powiatu
łowickiego miał 0,78 mg/l alkoholu
w wydychanym powietrzu. Funkcjonariusze zatrzymali mu prawo jazdy.
W
 piątek 22 lutego około godz.
20 w Maurzycach na drodze krajowej
nr 92 policjanci zatrzymali kolejnego
nietrzeźwego kierowcę. 30-latek bez
stałego miejsca zamieszkania kierował
Fiatem Uno pod wpływem alkoholu,
miał 1,55 mg/l alkoholu.
23
 lutego o godz. 11.30 w Łyszkowicach funkcjonariusze skontrolowali 43-letniego rowerzystę, który jechał
po spożyciu alkoholu. U mieszkańca
powiatu łowickiego alkomat wskazał
0,59 mg/l alkoholu.
W
 niedzielę 24 lutego, około
godz. 10.40, w Jamnie policjanci zatrzymali 42-letniego rowerzystę, który
został poddany badaniu trzeźwości.
Mieszkaniec powiatu łowickiego miał
0,25 mg/l alkoholu w wydychanym
powietrzu. Mężczyzna posiadał także
orzeczony przez sąd zakaz prowadzenia pojazdów niemechanicznych
(rowerów).

www.lowiczanin.info

Choroba ją pokonała
Pani Agnieszka po raz pierwszy zachorowała w 2011 roku.
Badania wykazały, że miała
torbiel na jajniku. Przez pewien
czas musiała zrezygnować
z pracy i poddać się operacji. Po
niej wracała do zdrowia i była
przekonana, że wszystko będzie
w porządku. Znów wróciła do
pracy do urzędu i cieszyła się
życiem. Ponownie zachorowała wiosną w 2012 roku. Okazało się wówczas, że ma chorobę
nowotworową i najprawdopodobniej przerzuty na wątrobie.
Zmarła w szpitalu 28 września
2012 r. Żyła 45 lat. – Odeszła
z tego świata tak szybko, na
pewno się tego nie spodziewała. Zostawiła po sobie tyle niedokończonych spraw – mówią
jej rodzice. 
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Łowicz | Cały program o nich

Dziesiątacy w „Było... nie minęło”
Program historyczny pt. Było... nie minęło
wyemitowany w minioną sobotę o godz. 15 na TVP
Info został całkowicie poświęcony działalności
Stowarzyszenia Historycznego im. 10 Pułku Piechoty
z Łowicza. Autor programu, historyk i dziennikarz
Adam Sikorski, nie szczędził w nim słów uznania
członkom stowarzyszenia.
Program był nagrywany 9 lutego w murach Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łowiczu, gdzie stowarzyszenie ma
swoją siedzibę. Zaprezentowali oni w nim swoje zbiory odzyskane w czasie akcji „Ocalić
od zapomnienia”. Przypominamy, że w ramach tej akcji Dziesiątacy chodzą w umundurowaniu 10PP po łowickich wsiach
i starają się pozyskiwać od
mieszkańców ocalałe jeszcze
historyczne przedmioty stanowiące wyposażenie wojsk polskich, niemieckich i radzieckich
z II wojny światowej.
Oprócz tego pochwalili się
sprzętem łączności, odtworzonym na wzór tego, który w swoim wyposażeniu miał pułk stacjonujący w Łowiczu przed
wojną – oraz rowerami. Dzi-

siątacy nie omieszkali też zaprezentować swego najnowszego nabytku, jakim jest Fiat
508 sprowadzony z Francji
w celu odbudowy na jego bazie
łazika, który był na wyposażeniu
pułku, a którym jeździł dowódca 10PP.
Autor programu na koniec zapowiedział, że do Łowicza jeszcze wróci, aby relacjonować postępy w odbudowie pojazdu.
– Twórcy programu odezwali się do nas po ukazaniu się na
facebookowej stronie stowarzyszenia dwóch ostatnich informacji o naszej działalności. Widać
byliśmy śledzeni od dłuższego
czasu. Zainteresowanie to i wyemitowanie całego programu
poświęconego naszemu stowarzyszeniu traktujemy jak duże
wyróżnienie – powiedział nam

Nagranie programu Było.. nie minęło z Dziesiątakami przy zakupionym niedawno Fiacie 508.
Na pierwszym planie od lewej prowadzący Adam Sikorski, Jan Tarczyński znawca przedwojennej motoryzacji
i prezes SH im. 10PP Piotr Marciniak.

prezes SH im. 10 Pułku Piechoty Piotr Marciniak.
Program Było... nie minęło jest na antenie telewizji od
2009 roku i zdobył ogromne zainteresowanie wśród pasjonatów
historii. Jego formuła odbiega

Łowicz | Spotkanie z podróżnikami po raz drugi

Przez góry i pustynie
dokończenie ze str. 15

– Cieszy mnie, że dzięki ich
szczeremu nastawieniu łowiczanie będą mieli okazję wysłuchać
fascynujących podróżniczych
historii.
Organizator nie ukrywa, iż
jego marzeniem jest zorganizowanie w Łowiczu festiwalu podróżniczego z większym
rozmachem, który przyciągałby do miasta miłośników takiego spędzania czasu z centralnej,
a nawet całej Polski, i zauważa:
– Brakuje takiego przedsięwzię-

on prelekcję na temat podroży
z Alaski do Meksyku oraz trudnej trasy przez Andy i Kordyliery. Za wyprawę „Que te vaya
bien!”, czyli 9-tygodniowa rowerowa podróż zimą przez Andy,
w trakcie której przejechał blisko
4 tys. km i pokonał prawie
40 km przewyższeń, został wyróżniony na prestiżowych Ogólnopolskich Spotkaniach Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów
KOLOSY 2008 w Gdyni.
Tomasz
Grzywaczewski,
z wykształcenia prawnik, z za-

cia w tej części kraju. W tym
roku Grzejszczak otrzymał pomoc w organizacji przedsięwzięcia z łowickiego starostwa
i ratusza, a także z firmy Bracia
Urbanek.
Podróżnicy, którzy w tym
roku zaprezentują relacje ze
swoich wypraw to:
Piotr Strzeżysz, cyklista, podróżnik, dziennikarz i autor
książek podróżniczych, samotnie wędrujący na rowerze przez
najbardziej niedostępne miejsca
globu. W Łowiczu przedstawi

od tradycyjnych programów na
ten temat. Prowadzący go Adam
Sikorski jeździ z ekipą po całej
Polsce, prowadząc poszukiwania mogił żołnierskich, wraków
samolotów i innych śladów historycznych wydarzeń, często

mało znanych, ale głęboko zakorzenionych w lokalnej świadomości. Relacjonuje także poczynania grup rekonstrukcyjnych
takich jak SH im. 10PP. Program
można obejrzeć obecnie na stronie iTVP. 
tb

miłowania podróżnik i reporter.
Zainspirowany książką „Długi
marsz” i historią Witolda Glińskiego zorganizował Long Walk
PLUS Expedition – wyprawę
śladami grupy więźniów, którzy
w 1941 r. uciekli z sowieckiego
łagru i pieszo dotarli z Syberii
do Kalkuty w Indiach. Grzywaczewski przez pół roku pieszo,
konno i rowerem przemierzał Jakucję, Buriację, Mongolię, pustynię Gobi, Tybet i Himalaje.
Ekspedycja była relacjonowana
przez TVP 2, PR Program 3 i na
łamach Rzeczpospolitej.
Marcin Korzonek, podróżnik, dziennikarz i reporter. Od
1997 roku pisze i publikuje artykuły oraz książki o podróżach.

Jego poradniki dotyczące tematyki rowerowej znaleźć można
chociażby w „Gazecie Wyborczej” oraz w magazynach „bikeBoard”, „Magazyn Rowerowy”,
„.npm” czy „Podróże”. Korzonek opowie o swoich wyprawach przez rzadko odwiedzane
kraje Azji Środkowej. Za jego
sprawą przeniesiemy się do Kirgizji i Uzbekistanu oraz dowiemy się o specyfice podróży po
pustyni.
Całe spotkanie może trwać
wiele godzin, nawet do późnego wieczoru. Wśród publiczności biorącej udział w festiwalu
zostanie rozlosowana nagroda
w postaci sakw rowerowych
znanej marki. 
tb

Łowicz | Archiwum Państwowe

Sanniki | Koncert chopinowski

Wystawa fotografii i dokumentów
powstańczych

Zmiana artystów z powodu choroby

Archiwum Państwowe m. st. Warszawy Oddział w Łowiczu
zaprasza na wystawę „Gloria Victis 1863-1864 – Pamięć
i tradycja”, na której można zobaczyć oryginalne dokumenty
i wydruki ze zbiorów archiwum, dotyczące powstania
styczniowego oraz obchodów rocznic jego wybuchu.
A. Wojciechowska, GOK Sanniki

Jana Tur ze Lwowa – studentka trzeciego roku na Akademii
Muzycznej w Bydgoszczy w klasie prof. Jarosława Drzewieckiego wystąpiła w ostatnią niedzielę,
24 lutego, na koncercie inaugurującym 33 sezon artystyczny
w Sannikach. GOK zapowiadał
występ innej artystki – Olgi Danilovej z Ukrainy – ale ta nie dojechała z powodu choroby. Towarzyszył jej Markijan Popil.
Zagrali m.in. utwory: J. S. Bacha i Juliusza Zarębskiego. Ponadto aktorzy teatralni i filmowi, Andrzej Ferenc i Małgorzata
Kaczmarska-Ferenc, recytowali fragmenty Beniowskiego Juliusza Słowackiego. Ze względu
na ciągle jeszcze trwający remont kapitalny pałacu w Sannikach koncert odbył się, tak samo
jak w ostatnich dwóch latach,
w sali koncertowej przy ul. Wólczyńskiej.
Kolejny koncert planowany
jest już 3 marca. Na fortepianie
grać będzie Krystyna Jaskułka
z Warszawy, a recytować wybrane przez siebie wiersze – Stanisław Jaskułka – aktor znany m.in.
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SH im. 10PP

czyć na pomoc pani Agnieszki – mówi dyrektor GOK
Irena
Śmigiera-Milewska.
Podkreśla, że była ona sympatyczną, uśmiechniętą dziewczyną, ale przy tym skrytą.
Nie lubiła opowiadać o sobie,
na pewno już nie mówiła nic
o pracy. Nie było dla niej rzeczy niemożliwej do zrobienia,
nie raz poświęcała swój wolny
czas, by pomóc innym. – Odwiedzałam ją, kiedy chorowała. Dziś żałuję jednak, że nie
tak często. Ciągle nie mogę się
przyzwyczaić, że jej już nie ma
– przyznaje.
– W każdej chwili mogłem
liczyć na pomoc Agnieszki –
wspomina kierownik sekcji obsługi gminy Jacek Paprocki.
– Pani Agnieszka zawsze potrafiła pomóc i dla każdego znalazła 5 minut. Jeśli w danej chwili nie mogła, to z uśmiechem
prosiła o chwilę wyrozumiałości. Uśmiechała się do każdego
i do każdego potrafiła powiedzieć coś miłego.
– Była oddana pracy w samorządzie, była ona jej pasją
i wypełniała niemal całe jej życie – dodaje Jacek Paprocki.
Podchodziła do pracy w sposób
rzetelny, była uczciwa i pracowita. Nie mówiła wiele, ale robiła bardzo dużo. Był rok, że
miała kilkadziesiąt dni niewykorzystanego urlopu.



Artyści wraz z organizatorami koncertu na scenie w sali
przy ul. Wólczyńskiej w Sannikach.

z telenoweli Plebania. Planowane
jest też otwarcie wystawy malarskiej Antoniego Wróblewskiego
„Monstrancje polne ziemią z różnych stron świata malowane”.
Antoni Wróblewski jest absolwentem Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Mieszka w Siedlcach,
a malarstwo jest jego codzien-

nym zajęciem – utrzymuje się
wyłącznie z własnej pracy artystycznej. Zajmuje się akwarelą,
grafiką oraz malarstwem strukturalnym. Interesującym aspektem
jego twórczości jest to, iż do pracy nad swoimi obrazami wykorzystuje między innymi ziemię,
kamienie i drewno pochodzące
z różnych stron świata. 
mak

Ekspozycja została przygotowana przez Marka Wojtylaka, historyka i kierownika Archiwum
Państwowego m. st. Warszawy
Oddział w Łowiczu. W piątek
22 lutego odbył się wernisaż wystawy, którą będzie można oglądać jeszcze do końca kwietnia
w godzinach od 9 do 15 w holu
łowickiego archiwum.
Podczas wernisażu Marek
Wojtylak opowiadał m.in. o obchodach 50. i 100. rocznicy wybuchu powstania styczniowego.
Centrum tych pierwszych stał
się Lwów, ponieważ tylko w zaborze galicyjskim zezwolono na
uroczystości patriotyczne, które
przekształciły się zresztą w formę manifestacji. Historyk wspominał także obchody z 1963 r. ,
kiedy to w sali kina Bzura w Ło-

wiczu historyk Jan Wegner wygłosił odczyt podczas apelu poległych powstańców.
W gablotach prezentowane są
dokumenty i fotografie. Można
zobaczyć m.in. protokół z obrad,
w czasie których zdecydowano
o postawieniu pomnika powstańców na Nowym Rynku w Łowiczu, czy protokół zebrania organizacyjnego obchodów 70.
rocznicy powstania styczniowego z 18 stycznia 1933 r. w szkole
w Domaniewicach.
Najstarsze materiały pochodzą
ze zbioru Władysława Tarczyńskiego, założyciela i współorganizatora wielu instytucji i towarzystw w Łowiczu, na przykład
Muzeum Starożytności i Pamiątek Historycznych w Łowiczu.
Do najbardziej cennych należy

list z marca 1864 r. ks. Franciszka Marcinkowskiego (ówczesnego wikariusza kolegiaty łowickiej) do naczelnika wojennego
powiatu łowickiego o zgodę na
uczestnictwo we mszy świętej
w kaplicy św. Karola Boromeusza powstańców uwięzionych
w gmachu pomisjonarskim.
W holu archiwum można odnaleźć także zdjęcia pomników powstańczych oraz fotokopie aktów
zgonu z księgi zmarłych parafii Kołacinek dwóch bohaterów
powstania: francuskiego pułkownika Paula Ganier d’Aubin
i chorążego Wawrzyńca Rykały
z Jacochowa, którzy polegli w bitwie pod Wolą Cyrusową 4 września 1863 r.
Wystawa została zorganizowana z okazji 150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego.
Zdaniem Marka Wojtylaka ekspozycja „Gloria Victis 1863-1864
– Pamięć i tradycja” jest dopełnieniem łowickich obchodów upamiętnienia 150. rocznicy wybuchu powstania. 
pw
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Jak pracować
z dzieckiem,

Aktualności

żeby ładnie mówiło. str. 27

Powiat łowicki | Podziękowania za sukcesy sportowe

Kamil Zabost odbiera gratulacje
od starosty Krzysztofa Figata.

Stypendia dla zawodników są
przyznawane na rok kalendarzowy, a ich wysokość wynosi od
200 do 380 zł miesięcznie. Nagrody są jednorazowe. W tym
roku władze powiatu przyznały je zawodnikom w wysokości
700 zł, 800 zł lub 1500 zł oraz po
900 zł trenerom.
Największą nagrodę – 1500 zł
– otrzymał uprawiający łyżwiarstwo szybkie Zbigniew Bródka
z UKS Błyskawica w Domaniewicach. Otrzymywać będzie też
stypendium 380 zł miesięcznie.
Stypendia i nagrody otrzymali też jego dwaj koledzy klubowi, Wojciech Sut – stypendium
240 zł, nagroda 850 zł i Mateusz

Fabjański – stypendium 240 zł,
nagroda 700 zł.
Powiat docenił też sukcesy
w taekwondo zawodników Łowickiej Akademii Sportu: Igor
Wojciechowski, Gabriela Gajewska, Kamil Zabost i Piotr
Malczyk otrzymali stypendia w
wysokości 200 zł i nagrody po
700 zł, a Marcel Jóźwiak nagrodę 700 zł. Taką też nagrodę
przyznano Piotrowi Antosikowi
z UKS Korabka.
Nagrody przyznano trenerom
tych zawodników: Mieczysławowi Szymajdzie z UKS Błyskawica, Kamilowi Sobolowi z ŁAS
i wspomnianemu Sławomirowi
Karmelicie. 
mwk

Łowicz | Jeszcze o podatku śmieciowym

Regulamin trzeba jeszcze raz przedyskutować
dokończenie ze str. 16
Mentalność ludzi jest mniej
złożona, wiele zależy od prostej kalkulacji: jeżeli płacę od
osoby, to po co mam tracić czas
na organizowanie kompostownika? Wyrzucę wszystko, co mam,
skoro nie płacę za ilość wyprodukowanych odpadów.
Uboczna korzyść jednak
będzie
Należy jednak podziękować
szanownej komisji za to, że łaREKLAMA

skawie pozwoliła nam samodzielnie wypełnić deklarację
co do liczby osób zamieszkujących dane gospodarstwo. Jestem pewna, że władze miasta
mogą zostać zaskoczone rzeczywistą liczbą mieszkańców
Łowicza, jaka się ujawni w tych
deklaracjach. Nie jest tajemnicą, że wielu mieszkańców,
głównie młodych, jest w Łowiczu jedynie zameldowanych.
Jeśli możemy zadeklarować
liczbę osób zamieszkujących
gospodarstwo, to okaże się, że

jest nas dużo mniej niż wynika z zameldowań. Zachęcam do
wypełnienia deklaracji zgodnie
ze stanem faktycznym, czyli jeśli np. nasze dziecko mieszka
i pracuje w Warszawie, to nie
wpisujmy informacji, że wytwarza odpady w Łowiczu.
Szkoda, że władz miasta nie
martwi fakt ubywania młodych
z Łowicza. No ale trudno się
dziwić: dopóki to tu wpływają
ich (czasem wcale niemałe) podatki, to nie ma powodu do narzekania.

Na zakończenie wyjaśnię, iż
ten tekst nie jest skierowany do
władz miasta po to, aby im wytknąć błędy w sprawie zatwierdzenia regulaminu. Niniejszy list
ma na celu jedynie uświadomienie kilku faktów, nad którymi nie
dość starannie się zastanowiono.
Do wprowadzenia w życie regulaminu mamy jeszcze pół roku,
być może niektóre aspekty zostaną ponownie przedyskutowane,
a wątpliwości wyjaśnione.
Monika Szymczak
magister ochrony środowiska

Aneta marat

7 stypendiów, 9 nagród dla
sportowców oraz 3 nagrody
dla trenerów wręczył starosta
Krzysztof Figat na sesji Rady
Powiatu 25 lutego. Na podstawie nazwisk wyróżnionych osób
można zaryzykować stwierdzenie, że powiat łowicki słynie
z łyżwiarstwa szybkiego, taekwondo i lekkiej atletyki. Większość osób, którym przyznano
nagrody i stypendia, odebrała je
osobiście. Nieobecni byli panczeniści Zbigniew Bródka i Wojciech Sut oraz lekkoatleta Piotr
Antosik, w imieniu których wystąpiły ich mamy oraz Sławomir
Karmelita, trener Uczniowskiego
Klubu Sportowego Korabka.

Mirosława Wolska-Kobierecka

Starosta gratulował zawodnikom
lub ich mamom oraz trenerom

Uczestnicy finału olimpiady filozoficznej: Marta Marciniak, Ada Juraś,
Przemysław Iżycki, Tomasz Jedynak i Karolina Astatkowicz.

Łowicz | Olimpiada filozoficzna

Trzy osoby nagrodzone
za pracę w komitecie
Ada Juraś z I LO im.
J. Chełmońskiego
z Łowicza zajęła
drugie miejsce w etapie
okręgowym olimpiady
filozoficznej i będzie
reprezentowała nasze miasto
w finale, który odbędzie się
w kwietniu w Warszawie.
Oprócz niej do finału zakwalifikowali się Marta Anna Marciniak, uczennica sochaczewskiego LO im. Chopina. Zajęła
ona pierwsze miejsce. Trzecie
zdobył Przemysław Iżycki z LO
z Mszczonowa.
Olimpiada podzielona była na
dwa etapy – pisemny i ustny. Najlepsi zostali wyłonieni 25 lutego,

podczas ustnego etapu okręgowego, który został zorganizowany
w łowickim ratuszu. Uczestnicy
kilku szkół ponadgimnazjalnych
odpowiadali wówczas na pytania
dotyczące teorii i historii filozofii.
Musieli również zinterpretować
tekst filozoficzny.
– Filozofia to moja pasja –
mówi Ada Juraś. W olimpiadzie
brała ona udział już po raz drugi. Uczy się w klasie humanistycznej, a swoją wiedzę poszerza na obowiązkowych zajęciach
z filozofii i w wolnym czasie
w domu. Do konkursu przygotowywała się rok. Pomógł jej
w tym nauczyciel filozofii Jacek
Wiśniewski. Podkreśla, że najtrudniejsza była dla niej logika,
nie bała się natomiast odpowiedzi ustnej.
am
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Łowicz | Organizacje pożytku publicznego: komu przekazać 1%

Można pomóc w dobrych sprawach

Do końca kwietnia musimy rozliczyć swój podatek dochodowy za rok 2012. Wypełniając deklarację podatkową PIT, każdy podatnik może
przekazać 1% swojego podatku organizacjom pożytku publicznego i poszczególnym osobom, które tej pomocy potrzebują, a przy tym
samodzielnie zadecydować o tym, co stanie się z częścią jego finansów. W przeciwnym razie to rząd zdecyduje, gdzie zainwestować pieniądze.
Warto więc skorzystać i pomóc potrzebującym.
Aneta
marat
aneta.marat@lowiczanin.info

Tylko w województwie łódzkim zarejestrowanych jest kilkaset
organizacji pożytku publicznego,
które działają na rzecz chorych,
niepełnosprawnych,
bezdomnych, ubogich, ale dbają też o środowisko, organizują dodatkowe
zajęcia dla dzieci i młodzieży lub
zajmują się zwierzętami.
Warto przypomnieć te, które działają na terenie powiatu łowickiego. Są to: Fundacja Caritas Diecezji łowickiej
(nr 0000252350 w Krajowym
Rejestrze Sądowym), Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy
„Wektor” (0000186922), Łowickie Stowarzyszenie „Dać szansę” (0000053287), Fundacja
„Czyń Dobro im. Jana Pawła II”
(0000235804), Stowarzyszenie
Osób Niepełnosprawnych „Tacy
Sami” w Łowiczu (0000202278),
(0000267878), Stowarzyszenie
Rozwoju Wsi Waliszew i Okolic (0000110930), Stowarzyszenie
Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego (0000089011) oraz Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw
Obywatelskich Ziemi Łowickiej
(0000255117).
Wesprzeć można także m.in.
łowickich harcerzy, przekazując pieniądze na ZHP Chorągiew Łódzka z dopiskiem Hufiec
Łowicz (0000283814). Pieniądze przekazać można także dla
szkół pijarskich w Łowiczu. Wystarczy w deklaracji przeznaczyć
1% swojego podatku na Fundację Krąg Przyjaciół Dziecka im.
św. Józefa Kalasancjusza z dopiskiem Łowicz (0000120773).
Kim są i co robią
Fundacja Caritas Diecezji Łowickiej jest częścią ogólnopolskiej fundacji Caritas. Pomaga
ona chorym, bezdomnym, niepełnosprawnym, samotnym matkom i uchodźcom. Towarzystwo
Upowszechniania Wiedzy „Wektor” to stowarzyszenie, które kładzie nacisk na edukację. W ciągu
roku organizuje wiele konkursów,
m.in. matematyczny Kangur.
Łowickie Stowarzyszenie
„Dać szansę” wspiera osoby
niepełnosprawne. Pomaga im poprzez edukację, rehabilitację oraz
zajęcia terapeutyczne czy świadczenia opiekuńcze w domu osoby
potrzebującej pomocy. Fundacja
Czyń dobro im. Jana Pawła II zbiera pieniądze na budowę
domu pogodnej starości, który
powstaje niedaleko kościoła pw.
Chrystusa Dobrego Pasterza.

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Tacy Sami”
z Parmy prowadzi m.in. warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku
w siedzibie WTZ w Parmie.
Uczestnicy m.in. malują obrazy
i wykonują rzeźby, które potem pokazywane są na wielu wystawach.
Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Waliszew i Okolic działa
na rzecz rozwoju edukacyjnego
dzieci i młodzieży z terenu gminy
Bielawy. Stowarzyszenie to prowadzi szkołę podstawową i gimnazjum w Starym Waliszewie.
Kolejnym stowarzyszeniem, na
które można przekazać 1% podatku, jest Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego Zawisza
Federacja Skautingu Europejskiego. W Polsce jest obecnie około
1.500 skautów i przewodniczek
katolickich, których można spotkać m.in. w Łowiczu. Mimo że
ZHK Zawisza opiera się głównie na zasadzie wolontariatu, to
potrzebne są pieniądze na kursy
szkoleniowe, wydawanie czasopism czy podręczników.
Stowarzyszenie Centrum
Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej prowadzi bezpłatną
rehabilitację, pomaga podopiecznym w powrocie do zdrowia i odzyskaniu sprawności. Organizuje akcje charytatywne na rzecz
dzieci znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej
i zdrowotnej. Ponadto zaprasza
rodziców na szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy,
pielęgnacji i karmienia dziecka
niepełnosprawnego. Stowarzyszenie organizuje także imprezy turystyczne i sportowe, które
sprzyjają integracji rodzin zmagających się z problemami niepełnosprawności swoich bliskich.
ZHP Chorągiew Łódzka Hufiec Łowicz zrzesza młodych
ludzi. Łowiccy harcerze przeprowadzają m.in. co roku akcję
Betlejemskie Światełko i organizują Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Do tego dochodzi
zwykła, ale przecież najważniejsza działalność harcerska: zbiórki i obozy.
Fundacja Krąg Przyjaciół
Dziecka im. Św. Józefa Kalasancjusza powstała, aby wesprzeć zakon pijarów w podejmowaniu różnych działań służących
edukacji i wychowaniu dzieci
i młodzieży. Dzięki zebranym
pieniądzom możliwa będzie organizacja wyjazdów i wycieczek
dla dzieci, których sytuacja materialna nie jest łatwa, zakup podręczników dla nich, doposażenie
klas i pracowni w pomocne sprzęty, wzbogacenie księgozbioru bi-

bliotecznego oraz wsparcie remontu kościoła pijarskiego.
Pomóc można też
potrzebującemu
człowiekowi
1% podatku możemy też przekazać pojedynczym osobom.
Szczególnie pomocy potrzebują
najmłodsi. Wśród nich jest m.in.
Jaś Łaziński, który jest po operacjach oczu. Miał usunięte naturalne soczewki. Dzięki wpłatom
z tytułu 1% Jaś będzie mógł spokojniej korzystać z różnych form
rehabilitacji. Chłopiec mimo
ciężkiej pracy nadal samodzielnie nie chodzi, nie mówi, a jego
ogólny rozwój psychoruchowy
jest bardzo powolny. – Cieszą nas
jednak każde małe osiągnięcia,
jak np. wchodzenie i schodzenie
z małych wysokości czy wstawanie przy meblach – mówi jego
mama Agnieszka. Niestety, okazuje się, że układ nerwowy Jasia nie pozwala na wykonywanie
najprostszych czynności. Jaśkowi
można pomóc poprzez przekazanie 1% podatku w rocznym zeznaniu podatkowym. Wystarczy
wpisać nr KRS Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” – KRS
0000037904, a w rubryce informacje uzupełniające: cel szczegółowy 1% – Łaziński Jan 11301.
Michał Kucharski urodził się
w październiku 2010 r. z wielowadziem, m.in. wadą serca,
wadą układu moczowego i pokarmowego, wadą kończyn górnych. Jak do tej pory, większość
swojego dzieciństwa spędził
w szpitalu. W swoim krótkim życiu przeszedł już kilka operacji.
W lipcu 2012 roku Michał przeszedł operację na otwartym sercu.
Na szczęście się udała. Obecnie
jest w trakcie diagnostyki i leczenia układu moczowego i pokarmowego, być może czekają go
jeszcze zabiegi operacyjne. Wielokrotne pobyty w szpitalu, niewydolność serca, ogromne problemy z układem moczowym
(wielokrotne zakażenia układu
moczowego, konieczność wymiany cewnika co kilka dni) spowodowały opóźnienia w jego
fizycznym rozwoju. Dzięki pomocy Michał bierze udział w zajęciach rehabilitacji fizjoterapii,
SI i logopedii. 1% dla Michała
można przekazać za pomocą Fundacji Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej (KRS 0000266644)
z dopiskiem: Michał Kucharski.
Jakub Chrabański ma 6 lat
i mieszka w Łowiczu. Walczy
z guzem mózgu, tzw. glejakiem
nerwu wzrokowego. Ucisk guza
spowodował u Kubusia utratę
wzroku na lewe oko i niedowład.
Chłopiec poddawany jest leczeniu

Łowicz | Opowie, co robił przez rok

Poseł Cezary Olejniczak zaprasza
W piątek, 1 marca, o godz. 18.
w biurze poselskim posła Sojuszu Lewicy Demokratycznej Cezarego Olejniczaka w budynku
dawnej Praktycznej Pani przy
ul. Mostowej 4, odbędzie się
spotkanie, w czasie którego pod-

sumuje on rok swojej działalności w parlamencie.
W czasie wystąpienia poseł
poinformuje o najważniejszych
zapytaniach i interpretacjach, jakie składał na forum sejmu. Ze
strony internetowej parlamentu

wynika, że było ich blisko 100.
W drugiej części będzie przewidziany czas na zadawanie posłowi pytań dotyczących jego pracy i dyskusję. Spotkanie będzie
otwarte dla wszystkich zainteresowanych. 
tb

oraz rehabilitacji. Chętnie wyjeżdża na turnusy rehabilitacyjne,
jednak jest to bardzo kosztowne. Można mu pomóc przekazując 1% podatku na rzecz Fundacji Dar Serca nr KRS 0000121785
z dopiskiem Jakub Chrabański.
Pomocy potrzebują również
podopieczni Fundacji Dziecięca
Fantazja. Wśród nich jest 13-letni Piotr z Józefowa koło Bolimowa cierpiący na zanik mięśni
Duchenne’a, który porusza się
na wózku inwalidzkim i cały czas
jest rehabilitowany oraz 13-letnia
Marcel z Nowych Zdun, który
zmaga się z hemofilią i rzadkim
zespołem moyamoya. By przekazać za pomocą fundacji 1%
na te potrzebujące dzieci za pomocą Fundacji Dziecięca Fantazja (0000168783), trzeba w celu
szczegółowym wpisać Piotr z
Józefowa lub Marcel z Nowych
Zdun.
Chory jest też 10-letni Igor
Podleśny. Cierpi na stwardnienie guzowate. Guzy, ale także
liczne tętniaki mózgu i padaczka uniemożliwiają mu beztroskie
dorastanie i poznawanie świata.
Chłopiec pochodzi ze wsi Długie (20 km od Łowicza). Jego warunki mieszkaniowe utrudniają
walkę z chorobą – Igor mieszka
REKLAMA

z rodzicami i piątką rodzeństwa
w dwupokojowym domu. Pieniądze można mu przekazać oddając 1% dla fundacji Dziecięcy
Uśmiech (0000072690) z dopiskiem Igor Podleśny.
Kacper Zając urodził się 26
września 2008 r. z obniżonym
napięciem mięśniowym, wrodzonymi wadami twarzoczaszki
(podśluzówkowy rozszczep podniebienia, hipoplazja żuchwy,
astygmatyzm nadwzroczny obu
oczu). Jest pod opieką poradni:
genetycznej, neurologicznej, foniatrycznej, okulistycznej, psychologiczno-pedagogicznej, rehabilitacyjnej, gastrologicznej.
W styczniu 2012 r. przeszedł operację udrożnienia kanałów łzowych. Z powodu opóźnionego
rozwoju psychoruchowego oraz
zaburzeń mowy Kacperek wymaga ciągłej rehabilitacji ruchowej
i logopedycznej oraz przyjmowania suplementów wspomagających prawidłową pracę mózgu.
Wymaga również opieki podczas
spożywania posiłków i zwykłych
czynności pielęgnacyjnych. – Pomimo swojej niepełnosprawności,
męczącej rehabilitacji, częstych
wizyt w szpitalu jest dzieckiem
bardzo pogodnym i kochanym –
mówi jego mama Monika Zając.
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Przekazując 1% podatku
lub darowiznę Fundacji Avalon (0000270809) z dopiskiem
Zając, 1721 pomóc można Kacprowi w jego codziennym funkcjonowaniu.
Pomocy potrzebuje też dorośli,
m.in. Tomasz Dąbrowski z Różyc, o którym wielokrotnie pisaliśmy na łamach NŁ. Mężczyzna
chorował na białaczkę, jest już po
przeszczepie. Leki i wyjazdy do
lekarza w Poznaniu kosztują jednak sporo, stąd rodzina Dąbrowskich prosi o wsparcie. W rocznym
rozliczeniu podatkowym można
przekazać 1% podatku na rzecz
Fundacji Przeciwko Leukomenii
KRS 0000151978 z dopiskiem Pomoc dla Tomka Dąbrowskiego.
1% można przekazać też dla
Kamila Czumaja z Bolimowa. Chłopak choruje na stwardnienie rozsiane. Pieniądze trzeba
przekazać na fundację Dobro Powraca – Fundacja na Rzecz Chorych na Stwardnienie Rozsiane
0000338878.
1% można przekazać
również szkołom
Kilkanaście szkół z powiatu łowickiego przystąpiło również do
akcji „1 procent dla mojej szkoły”, którą koordynuje ogólnopolskie Stowarzyszenie Rodziców na
Rzecz Pomocy Szkołom – Przyjazna Szkoła. Wśród nich jest np.
Zespół Szkół w Błędowie, Szkoła
Podstawowa w Mastkach w gminie Chąśno, I LO im. J. Chełmońskiego w Łowiczu. Szkoły otrzymały swoje subkonta i podatnicy,
wpisując numery na formularzu
rozliczeniowym PIT, mogą przekazać 1% podatku na wybraną
placówkę. 
am
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Na półmetku kadencji:
co się udało, a co nie

Fotoreportaż

Ostatnie przygotowania przed spuszczeniem kajaków na wodę.

foto autor

Joanna Rudak

w gminie Bielawy. str. 26

To wcale nie jest łatwe: wsiąść, by się nie skąpać.

Łowicz | III zimowy spływ kajakowy

Mróz i śnieg
nie były
im straszne

Śmiałkowie musieli się zabezpieczyć i przed zimnem, i przed wodą, i przed utonięciem.

Kamil Sobol

leżeć bezczynnie w domu, tylko
trzeba się ruszać – mówi Nowemu Łowiczaninowi.
Jeszcze przed wyruszeniem,
wchodząc do kajaka, jeden
z uczestników wpadł do wody.
Zamoczył tylko nogi, ale pozostali kajakarze od razu kazali się
mu przebrać. Stąd spływ rozpoczął się kilka minut później.
W połowie drogi uczestnicy zrobili postój, w czasie którego rozpalili ognisko, zjedli ciepły posiłek, a najbardziej odważni z nich
zażyli kąpieli w zimnej Bzurze.jr

foto autor

– Uczestniczę w takim spływie po raz pierwszy – mówił kilkadziesiąt minut przed wypłynięciem Waldemar Cichy, który
służy w łowickim ratownictwie
wodnym. – Pływałem jednak niejednokrotnie jeszcze w zimniejszej wodzie, dlatego powinienem
sobie poradzić – był przekonany.
Jego kolega, Maciej Burzykowski, podkreśla, że lubi każdy
sport, od wspinaczki po pływanie. Również jest ratownikiem
łowickiego OSP – Ratownictwo
Wodne. – Uważam, że nie ma co

foto autor

10 śmiałków udało się 23 lutego w zimowy spływ
kajakowy Bzurą. Zorganizowała go Łowicka
Akademia Sportu pod egidą Kamila Sobola. Trasa
z Łowicza do Sochaczewa miała długość ok 30 km.
Uczestnicy spływu pokonali ją w ciągu 5 godzin.

Gotowi? To ruszamy. Przed nimi 5 godzin spływu.

Kąpiel w zimnej rzece: to jest dopiero satysfakcja.

www.lowiczanin.info
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Aktualności
Łowicz | Szkoły pijarskie będą współpracowały z Centrum A. Smitha

Ekonomiści opowiadali młodzieży o euro
– Jesteście świadkami historycznego wydarzenia. Nasza szkoła jest pierwszą
w Polsce, z którą Centrum im. Adama Smitha podpisuje umowę współpracy
– mówił 26 lutego dyrektor szkoły pijarskiej Przemysław Jabłoński
do zgromadzonej młodzieży, tuż przed podpisaniem umowy z Centrum.

Czy potrzebne jest
nam euro?
26 lutego uczniowie szkoły pijarskiej i młodzież z innych
szkół wysłuchała pierwszego
wykładu. Ekonomiści mówili o
Unii Europejskiej i wspólnej walucie – euro.

Ireneusz Jabłoński zwracał
uwagę, że wiele osób źle rozumie rolę pieniądza. Pełni on
bowiem tylko funkcję symboliczną, nie jest wartością samą
w sobie. – Możemy za niego kupić wiele rzeczy, ale z samego
jego posiadania nie jesteśmy bogatsi. Bogactwo bierze się z pracy, z tego, co tworzymy.
Ekonomista przedstawił argumenty za i przeciw wprowadzeniu euro w Polsce. Jego zdaniem
wiele argumentów euroentuzjastów jest jednie sztuczkami propagandowymi. Zwolennicy euro
mówią, iż obecność w unii walutowej daje możliwość znacznie większego wpływania na
losy Unii Europejskiej, a jest to
nieprawdą. Nie wszystkie kraje
są równo traktowane, a polityka
sprowadza się do dyktatu silniejszych. Likwidacja polskiej waluty uniemożliwia wprowadzenie
niezależnej polityki monetarnej.
Ponadto doświadczenia członków unii walutowej pokazują,

że ich wpływy polityczne nie
zwiększyły się. Przystąpienie
w obecnym momencie do strefy euro oznaczałoby konieczność współpłacenia długów
najbardziej zadłużonych krajów południa. – Dzisiaj nie widać jednoznacznego powodu
dla wprowadzenia euro w Polsce. Trzeba zmienić absurdalne
ustawy, które blokują rozwój,
wprowadzenie euro jest sprawą
trzeciorzędną – podsumował Sadowski.
Młodzież zadawała
pytania
Po wykładzie uczniowie pytali: według jakiego wskaźnika
będzie przewalutowana polska
złotówka, przez jaki czas złotówka będzie jeszcze w obiegu po wprowadzeniu euro i jak
długo będzie istniała Unia Europejska. Ekonomiści tłumaczyli,
że waluta poddana jest rynkowi
i przelicznik zależeć będzie
m.in. od tego, jak intensywna

Aneta Marat

W imieniu CAS – pozarządowej organizacji broniącej ideałów
wolnego rynku, wolności gospodarczej i osobistej – porozumienie podpisali wiceprezydent i jeden z założycieli Centrum im.
Adama Smitha, ekonomista, komentator gospodarczy Andrzej
Sadowski oraz członek zarządu i ekspert Centrum Ireneusz
Jabłoński – były burmistrz Łowicza. W ramach współpracy
w szkole pijarskiej mają odbywać
się 2 wykłady w semestrze dla
uczniów klas o profilu politechniczno-ekonomicznym, a uczniowie mają aktywnie uczestniczyć
w działaniach, które CAS będzie
prowadziło na terenie Polski.

Andrzej Sadowski podpisuje porozumienie o współpracy CAS z łowicką szkołą, po środku Ireneusz
Jabłoński, z prawej strony Przemysław Jabłoński

będzie wymiana handlowa, więc
trudno jest robić wyliczenia. Nie
wiadomo też, przez jaki czas będzie można płacić i złotówka-

mi, i euro. W niektórych krajach
było to pół roku, w innych rok.
– To okres na oswojenie się psychologiczne z nową walutą.

Na zakończenie zaproszeni
goście i uczniowie zjedli przygotowany tort w kształcie 100-złotowego banknotu. 
am

Łowicz | PiS organizuje spotkanie w ŁOK

Posłanka Krystyna Pawłowicz zaprasza na rozmowę o pakcie fiskalnym
Na spotkanie mieszkańców
z posłanką Krystyną
Pawłowicz zapraszają
9 marca o godz. 13.00 do sali
kina Fenix lokalne struktury
Prawa i Sprawiedliwości.
Tematem spotkania ma być
pakt fiskalny, który może być
ratyfikowany przez Polskę.
Jest to już trzecie w tym roku
spotkanie organizowane przez lokalne struktury partii na tematy,
które – według szefa struktur powiatowych Marcin Kosiorka – są
REKLAMA

nieobecne w ogólnodostępnych
mediach. Poprzednie dwa odbyły
się w biurze PiS przy ul. 3 Maja,
a tematami było prawo spółdzielcze (gościem był poseł PiS
Grzegorz Schreiber) oraz ustawa śmieciowa (poseł PiS Marcin
Witko). W spotkaniach uczestniczyło po kilkanaście osób – więcej w pierwszym z nich. Chętnych do spotkania z posłem
Schreiberem było na tyle dużo,
że niewielkie pomieszczenia wynajmowane przez PiS na piętrze
w kamienicy przy ul. 3 Maja okazały się zbyt ciasne.

Pakt fiskalny jest umową międzynarodową zawartą przez
25 z 27 państw Unii Europejskiej,
w tym wszystkie państwa strefy
euro. Z podpisania dokumentu
zobowiązującego do dyscypliny
budżetowej wyłamały się w marcu ubiegłego roku Wielka Brytania i Czechy. Pakt przewiduje tzw.
złotą regułę, wg której roczny deficyt strukturalny państw, które do
niego przystąpiły, nie może przekroczyć 0,5 proc. PKB. Kto przekroczy ten limit, zapłaci wysokie
kary finansowe, a sankcje zostaną uruchomione automatycznie.

Ratyfikując umowę, Polska zobowiązuje się zachować dyscyplinę
budżetową, jednak jako państwo
spoza strefy euro nie będzie mogła ubiegać się o ewentualną pomoc finansową z tworzonego
paktem funduszu ratunkowego.
Za upoważnieniem prezydenta do ratyfikacji paktu fiskalnego głosowało w drugiej połowie
lutego 288 posłów. Przeciw było
155 – z PiS i Solidarnej Polski.
Posłowie tych partii zapowiadali też od raz, że zaskarżą i pakt
oraz tryb głosowania do Trybunału Konstytucyjnego. Lider PiS Ja-

rosław Kaczyński zapowiadał nawet, że jak PiS dojdzie do władzy,
to uzna ten dokument za niebyły.
O co chodzi w sporze
Ustawa o upoważnieniu prezydenta do ratyfikacji paktu została
przyjęta w trybie art. 89 konstytucji – czyli zwykłą większością
głosów. Minister sprawiedliwości
Jarosław Gowin zapewniał w Sejmie jeszcze przed głosowaniem,
że taki tryb przyjęcia ustawy, forsowany przez rząd jest zgodny
z konstytucją. Tymczasem według PiS i SP powinna być uchwa-

lona w trybie art. 90 – większością dwóch trzecich głosów,
bowiem Polska może na podstawie umowy międzynarodowej
przekazać organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencje organów
władzy państwowej w niektórych sprawach – ale zgoda na to
musi być wyrażona większością
2/3 głosów. W związku z przegłosowaniem ustawy zezwalającej na
ratyfikację unijnego paktu fiskalnego Prawo i Sprawiedliwość zamierza zaskarżyć ją do Trybunału
Konstytucyjnego. 
mak
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Kultura
Razem po prostu
przyjemniej

Kiernozcy urzędnicy, pracownicy różnych miejscowych
instytucji, a także mieszkańcy Kiernozi 8 lutego udali się na
przedstawienie „Przez park na bosaka” do Teatru Kwadrat w Warszawie. Każdy uczestnik z własnej kieszeni zapłacił 80 zł.
– Samemu często ciężko wyjść
z domu, choć każdy z nas ma samochód i teoretycznie mógłby pojechać do teatru – mówi współorganizatorka wyjazdu Marta Kuś,
na co dzień pracująca w Urzędzie
Gminy w Kiernozi.
Pierwszy wyjazd do teatru miał
miejsce w listopadzie. Wówczas
wycieczka była współfinansowana z funduszu socjalnego pracowników Urzędu Gminy. Uczestnikom wyjazdu pobyt w teatrze na
tyle się spodobał, że chcieli go
powtórzyć. Ich zdaniem taki wyjazd to dobry sposób na spędzanie czasu, a także świetna okazja do integracji. Dlatego w ciągu
najbliższych miesięcy planowany
jest kolejny spektakl, także z własnych pieniędzy. Do tej pory nie
brakowało chętnych, za każdym
razem w wyciecze uczestniczyło
ponad 40 osób. 
jr

Książki | Wydano dwie pozycje o działaczach ludowych z Łowicza

O Kurczaku i o Maćkowskim
Pod koniec 2012 roku ukazały się dwie książki, które powinny znaleźć się na półkach osób interesujących się dziejami
naszej małej ojczyzny. Pierwszą są „Wspomnienia” Teofila Kurczaka, które ukazały się nakładem Wydawnictwa
Uniwersytetu Łódzkiego. Druga publikacja natomiast została wydana przez Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego.
Jest to praca Tadeusza Piesio ,,Od Legionów do Batalionów Chłopskich. Pułkownik Zdzisław Maćkowski 1895-1941”.
Zdzisław Kryściak
Pamiętnik Teofila Kurczaka,
działacza ludowego z Ostrowa
pod Łowiczem, ukazał się już
w 1958 r. pod tytułem ,,Jak daleko pamięć sięga”. Jednak
wówczas, ze względów ideologicznych, jego wspomnienia
zostały znacznie okrojone. Pominięto całkowicie działalność
polityczną Kurczaka w czasach II Rzeczpospolitej m.in.
w ramach kampanii wyborczej do sejmu, zmian w sytuacji społecznej po przewrocie
majowym oraz oceny wydarzeń wojny z Rosją bolszewicką
w 1920 r. W powtórzonej czę-

Łowicz | Konkurs plastyczno-fotograficzny

ści, dziś już trudno dostępnego
pierwszego wydania, znalazły
się opisy działania Kurczaka na Ziemi Łowickiej, m.in.
zakładanie spółdzielni rolniczych, zjazd nauczycieli
w Pilaszkowie, pierwsze dni
niepodległości w regionie łowickim i Łowiczu.
Wydanie II pamiętnika Kurczaka poprzedzone zostało ciekawą przedmową Wiesława
Piątkowskiego, który był też
redaktorem pierwszego wydania. Został on poszerzony
m.in. o fragmenty korespondencji Kurczaka, który przy
wydaniu pierwszym pisał:
,,Nie bardzo dobry jestem,
że tak dużo mi pamiętnika obcięli. Prawda, że pochwał dla

„komuny” nie pisałem, bo to nie
było moim celem”.
Pamiętnik, który Kurczak rozpoczął pisać w 1943 roku, dopiero dziś ukazał się w całości.
Jest cennym źródłem do dziejów
wielu wsi i działań ruchu ludowego na Ziemi Łowickiej.
Druga z omawianych publikacji przybliża działalność płk
Zdzisława Maćkowskiego, który
mimo wspaniale zapowiadającej
się kariery wojskowej poświęcił się służbie cywilnej. Postać
kontrowersyjnego starosty łowickiego, którego energicznym
działaniom region łowicki zawdzięcza powstanie kilku szkół
wiejskich oraz Domu Ludowego
w Łowiczu, omawiana była już
na łamach Nowego Łowiczanina

w artykule Dobiesława Jędrzejczyka dostępnym na stronie
www.lowiczanin.info (Kwartalnik Historyczny nr 2/2010) i lokalnej encyklopedii NŁ.
Tadeusz Piesio opisał całość
działalności wojskowej i samorządowej Maćkowskiego, m.in.
jako starosty, siedleckiego, radomskiego i łowickiego. Część
dotycząca urzędowania w Łowiczu opisana została tylko na
kilku stronach wydawnictwa
i zapewne pozostawia dużo
do życzenia. Wystarczy wspomnieć, że opisując działania starosty na Ziemi Łowickiej autor
nie sięgnął do wspomnianego
artykułu, o sięgnięciu do bogatego archiwum łowickiego nie
wspominając. Oparł się jedynie

na wspomnieniach innego działacza ludowego pochodzącego
z łowickiego – Tomasza Kazimierowicza.
Cenne w pracy o staroście
Maćkowskim są cytowane fragmenty skarg i pism związanych
z jego działalnością w Łowiczu,
kierowane przez wojewodę warszawskiego do ministra spraw
wewnętrznych i samego starosty. Zdzisław Maćkowski ustąpił
z urzędu w Łowiczu pod koniec
1934 r. Mimo pewnych mankamentów warto sięgnąć do omawianej książki, by poznać szerzej Zdzisława Maćkowskiego
– legionistę, działacza niepodległościowego, działacza ludowego związanego z pracą na rzecz
rozwoju Ziemi Łowickiej. 

Rzut okiem | Biblioteka jak nowa

Ku pamięci Juliana Tuwima
Miejska Biblioteka w Łowiczu zaprasza do udziału w konkursie
plastyczno-fotograficznym dedykowanym pamięci
Juliana Tuwima. Konkurs „Wierszem malowane” zorganizowano
z okazji ogłoszenia przez sejm
roku 2013 rokiem Juliana Tuwima. Uczestnikami konkursu
mogą być osoby w dowolnym
wieku, które złożą pracę (malarską lub fotograficzną) o tematyce inspirowanej wierszem Juliana
Tuwima. Komisja konkursowa
oceni i nagrodzi prace w czterech
kategoriach wiekowych.
Każdy uczestnik może złożyć
jedną pracę, której zestaw stanowi: odbitka fotograficzna i płyta CD z zapisanym zdjęciem.
Z uwagi na możliwości ekspozycji, prace nie powinny przekraczać formatu 40x60 cm, zaś
REKLAMA

minimalna wielkość odbitki fotograficznej to 15x21 cm.
Zgłoszona praca powinna być
wykonana samodzielnie przez
autora. Każda powinna być zaopatrzona w metryczkę, która
zawiera tytuł utworu Juliana Tuwima będący inspiracją do wykonanej pracy, imię, nazwisko, rok
urodzenia autora oraz adres do
korespondencji i nr telefonu kontaktowego.
Prace można przekazywać
do biblioteki za pośrednictwem
przedszkoli, szkół, uczelni, osobiście bądź wysłać na adres:
Miejska Biblioteka, os. Bratkowice 3a, 99-400 Łowicz.
Termin składania prac upływa
29 marca 2013 r. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w maju w Miejskiej Bibliotece na os. Bratkowice.  pw

Około 20 tys. zł wydał Gminny
Ośrodek Kultury w Bolimowie
na odnowienie czytelni
w bibliotece. Pieniądze
pochodzą z oszczędności
budżetowych GOK. Prace
wykonała ekipa sekcji obsługi
gminnej. Jej pracownicy
pomalowali pomieszczenie
i zamontowali w nim nowe regały
na książki oraz biurko.
W tym roku planowane jest
opracowanie projektu
i kosztorysu remontu drugiego
pomieszczenia biblioteki. am
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Łowicz | Galeria Browarna

W piątek 22 lutego w Powiatowej Bibliotece Publicznej
w Łowiczu ruszyła akcja „Uwolnij książki Marii Rodziewiczówny”. Każdy, kto ma niepotrzebne
mu już książki tej autorki, może
je przynieść do placówki i zostawić na przeznaczonym do tego
regale, aby mogli z nich skorzystać inni czytelnicy. Akcja trwać
będzie do 23 kwietnia.

Jest ona związana ze 150.
rocznicą urodzin Marii Rodziewiczówny oraz 150. rocznicą
wybuchu powstania styczniowego. Co warte podkreślenia,
rodzice Marii Rodziewiczówny – Henryk Rodziewicz herbu Łuk i Amelia – za pomoc
udzieloną powstańcom zostali
skazani na konfiskatę rodzinnego majątku oraz zesłanie na

Syberię. Pani Amelii pozwolono na późniejszą zsyłkę, dopiero kilka miesięcy po urodzeniu Marii. Do 1871 roku, kiedy
objęła ich amnestia, ich dzieci
były pod opieką krewnych. Ten
życiorys i opowieści rodziców
odbiły się na twórczości pisarki, w której nie brakuje treści
patriotycznych i chrześcijańskich. 
mwk

Łowicz | Już tylko film i plebiscyt

Joanna Rudak

Kończy się Och! Film Festiwal
Andrzej Biernacki przedstawia Zuzannę Tomaś, którą zna jeszcze
z czasów studiów.

Przedłużono termin nadsyłania
prac fotograficznych

Chłopięce lata Józefa Chełmońskiego. To właśnie ona ma być inspiracją do konkursowych prac fotograficznych. W konkursie mogą
wziąć udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powiatów łowickiego i sieradzkiego, skąd
Goździkiewicz pochodził. Każdy
uczestnik może zgłosić nie więcej niż 3 zdjęcia nie mniejsze niż
15x21 cm, wykonane dowolną
techniką, nienagradzane w innych
konkursach. 
mwk

jednoznaczne. Wystawę będzie
można oglądać do 24 marca.
Andrzej Biernacki wydał także katalog wystawy. Wstęp jest
bezpłatny. Przed zwiedzaniem w
inne dni należy jednak wcześniej
się skontaktować z właścicielem
galerii pod numerem tel. 46 838
56 53. 
jr

W niedzielę 24 lutego w sali
łowickiego Kina Fenix wystąpiła Gaba Kulka. Piosenkarka już
po koncercie spotkała się z fanami, podpisując płyty i plakaty. Była zaskoczona, że wszystkie bilety na jej łowicki koncert
zostały całkowicie wyprzedane

w ciągu kilku dni. Ale nie tylko
jej koncert cieszył się tak dużym
powodzeniem.
Koncert był ostatnim z pięciu, które zaplanowano w ramach trwającego w lutym Och!
Film Festiwalu. Dziś odbędzie
się ostatnia projekcja filmowa:

o godz. 19.15 ŁOK zaprasza na
film Django w reż. Quentina
Tarantino. Na stronie internetowej ośrodka (www.lok.art.pl)
trwa plebiscyt na najlepszy film
i koncert tegorocznego festiwalu, wśród uczestników rozlosowane zostaną nagrody.
tb

Łowicz

Co kryją zbiory
archiwum?
Dziś, 28 lutego, o godzinie
16.00 w sali Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Podrzecznej
20 w Łowiczu odbędzie się kolejny wykład organizowany przez
Łowicki Uniwersytet Trzeciego
Wieku. Tym razem w roli prelegenta wystąpi kierownik Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział w Łowiczu Marek
Wojtylak. Będzie mówił na temat
zasobów łowickiego archiwum
oraz ich znaczenia dla badań regionalnych. Wstęp jest wolny. pw

tomasz bartos

o malarce, którą zna z czasów
studiów. Podkreślał, że jej malarstwo już wówczas było ukształtowane. Na przestrzeni lat uległo jednak zmianom. Teraz,
choć nadal jest ono żywiołowe,
to wybrane przez malarkę barwy są ciemniejsze, a same prace bardziej abstrakcyjne i nie-

Łowicz | Powiatowa Biblioteka Publiczna
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Uwolnij książki Marii Rodziewiczówny

Zapach farby unosił się
w Galerii Browarna
w Łowiczu podczas wernisażu
prac malarki Zuzanny Tomaś
– absolwentki Wydziału
Malarstwa Akademii Sztuk
Pięknych w Warszawie
w pracowni Rajmunda
Ziemskiego. Wystawę otwarto
22 lutego z udziałem autorki
obrazów.

Do 30 kwietnia Powiatowa
Biblioteka Publiczna w Łowiczu przedłużyła termin nadsyłania prac na konkurs fotograficzny
Kolory w kadrze. Rozstrzygnięcia
konkursu można spodziewać się
w maju.
Początkowo ogłaszano, że
prace przyjmowane będą do
29 marca. Przypomnijmy, że jest
to konkurs z okazji 110. rocznica
urodzin Teodora Goździkiewicza,
który napisał książkę pt. Kolory:

21 lutego 2013

Łowicz | Powiatowa Biblioteka Publiczna

Otwarto wystawę
prac Zuzanny Tomaś

Na wernisaż przyszło kilkadziesiąt osób. Tomaś powiedziała zaledwie kilka słów.
– Nie spodziewałam się, że aż
tyle osób będzie chciało zobaczyć moje prace – powiedziała
nieśmiało malarka. Głównym
tematem jej obrazów jest człowiek. Jego ciało przedstawione
w plątaninie kresek, usytuowane
w sąsiedztwie barw, zawsze wybija się na pierwszy plan.
Twórca i właściciel galerii
Andrzej Biernacki w czasie wernisażu powiedział kilka słów

nr 8

Gaba Kulka podpisywała płyty i plakaty tuż po koncercie w Łowickim Ośrodku Kultury i chętnie rozmawiała ze
swoimi fanami.
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Na półmetku kadencji
Gmina Bielawy | Półmetek kadencji wójta: różowo nie jest

Czy autostrada i zakład w Piaskach
Bankowych przyciągną inwestorów?
W rozmowie z NŁ wójt Sylwester Kubiński podsumowuje półmetek kadencji samorządu zapoczątkowany w końcu
2010 r. W czasie minionych
2 lat za kwotę blisko 1 mln zł
wybudowano 7 km dróg gminnych, które są niezbędne do
powstania Regionalnego Zakłady Gospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach
Bankowych.
3-kilometrowy
odcinek drogi w Piaskach Bankowych, 3 km drogi w Starych
Piaskach i 1 km w Żdżarach
gmina wybudowała dzięki dofinansowaniu z Narodowego
Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych i Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Podobną kwotę pochłonęła budowa domu ludowego w Sobocie. Nowy obiekt kosztował blisko 1 mln zł. Połowę tej kwoty
pokryła dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, połowę
sfinansowała gmina Bielawy. Na
początku obecnej kadencji samorządu zakończono także remont
szkoły podstawowej i gimnazjum
w Bielawach oraz budowę rynku
w centrum Bielaw. W zeszłym
roku wybudowano także wodociąg łączący Walewice z Sobotą. Budowa 1,5 km nitki była konieczna, ponieważ awarii uległa
studnia w Sobocie.
Wielu wyborczych zapowiedzi wójtowi Kubińskiemu nie
udało się jednak jeszcze zreali-

zować. W tym miejscu można wskazać na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
i zbiorczych oczyszczalni biologicznych w Bielawach i Sobocie.
W tej pierwszej inwestycji chce
partycypować 300 mieszkańców. Jej wartość wyniesie około
7 mln, z czego 4 mln zł mają pokryć pieniądze z zewnątrz. Wniosek na dofinansowanie budowy
przydomowych oczyszczalni nie
zmieścił się na liście wniosków
zatwierdzonych do realizacji,
ale zostanie złożony ponownie.
– Dokumentacja została uzupełniona, jest gotowa – mówi wójt.
Kubiński nie rezygnuje także
z pomysłu budowy zbiorczych
oczyszczalni
biologicznych

Kandydat na wójta gminy Bielawy w ostatnich wyborach Janusz Sut:
W mojej ocenie jest kilka
spraw, z którymi władze gminy
sobie wyraźnie nie radzą, tj.
oświata i kultura. Ponadto nie
ma jakiejkolwiek wizji rozwoju
gminy. Zaprzepaszczono
szanse wykorzystania naszego
położenia – mam tu na myśli
przebieg autostrady A1.
Gmina Bielawy zatrzymała
się na etapie gierkowskim,
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zarówno w sposobie myślenia
gminnych notabli, jak
i (a może przede wszystkim
) w sposobie rozwiązywania
problemów. Mamy do
czynienia
z nierównomiernym podziałem
środków na poszczególne
sołectwa, co powoduje duże
dysproporcje. Przez pierwsze
3 lata po wyborach robi się

niewiele albo nic.
W roku wyborczym podejmuje
się zaś nieprzemyślane do
końca inwestycje, powodując
niepotrzebne zadłużanie się
gminy – np. budowa rynku
w Bielawach. Są
potrzebniejsze inwestycje,
chociażby oczyszczalnie
ścieków czy poprawa stanu
dróg gminnych. pw

Piotr Wolski

Budowa świetlicy w Sobocie i nowych dróg w Piaskach Bankowych, Starych Piaskach i Żdżarach to główne inwestycje, które
udało się zrealizować na terenie gminy Bielawy w trakcie minionego roku. Wójt Sylwester Kubiński liczy, że w ślad za otwarciem
autostrady A1 i pobliskiego węzła „Piątek” w jego gabinecie będzie pojawiać się więcej inwestorów, którzy będą płacić gminie
podatki i stworzą nowe miejsca pracy na terenie gminy.

Wójt gminy Bielawy Sylwester Kubiński uważa, że gmina
staje się bardziej atrakcyjna dla inwestorów, którzy coraz częściej pukają
do jego gabinetu.

w Sobocie i Bielawach, mimo
że, jego zdaniem, mieszkańcy nie kwapią się do partycypacji w finansowaniu budowy
przyłączy sieci kanalizacyjnej,
a w pierwszej kolejności w tych
właśnie miejscowościach musi
powstać kanalizacja. – To jest
bardzo kosztowna inwestycja, na
którą gminy po prostu nie stać.
Priorytet ma budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, która
wzbudza większe zainteresowanie – mówi Kubiński.

Jak zapowiadał wójt przed wyborami w 2010 r., gmina Bielawy
nadal chce stawiać na turystykę,
której rozwój miałoby zapewnić
powstanie zbiornika retencyjnego w Sobocie. Tę inwestycję sfinansowałby Łódzki Urząd Wojewódzki. Droga do jego budowy
jest jednak daleka, ponieważ teren, który miałby zostać zalany,
należy do Wspólnoty Gruntowej
w Sobocie, a ustalenie spadkobierców członków tej wspólnoty
jest bardzo czasochłonne.

W ubiegłym roku gminę Bielawy dotknął kryzys finansowy.
W budżecie zabrakło w pewnym momencie pieniędzy na
wypłatę wyrównań dla nauczycieli. Na tzw. czternastki brakowało około 350 tys. zł. Gmina
musiała dodatkowo się zapożyczyć, ale jak opowiada wójt, nie
odbiło się to na jej płynności finansowej, ponieważ sprzedano
kilka nieruchomości: mieszkanie nad urzędem pocztowym
w Bielawach za 55 tys. zł, budynek dawnej szkoły w Woli
Gosławskiej za 70 tys. zł czy
2 działki o powierzchni blisko
7 ha pod budowę Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych
w Piaskach Bankowych za ponad
700 tys. zł. Wójt zapewnia, że
obecnie płynność finansowa
gminy nie jest zagrożona.
Sylwester Kubiński jest przekonany, że gmina Bielawy staje się miejscem bardziej atrakcyjnym dla inwestorów. Podaje
przykłady: spółka Varsovia Investments interesuje się kupnem od jednego z rolników
blisko 7 ha ziemi, ponieważ
w pobliżu Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach
Bankowych planuje wybudować zakład produkujący energię elektryczną i cieplną z odpadów nienadających się do
recycklingu. We wspomnianym
zakładzie przeróbki śmieci,
którego budowa rozpocznie się
być może już jesienią bieżącego roku, zostanie zatrudnionych
70 osób. Kolejne 30 osób zatrudni zaś firma WRS Design
z Piątku, która jeszcze w tym
roku, w miejscu dawnego skupu buraków w Brzozowie, rozpocznie budowę nowoczesnej
fabryki mebli. Wójt więc patrzy
w przyszłość z optymizmem.  pw

www.lowiczanin.info
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Aktualności
Wychowanie | Porada logopedy

Często narzekamy, że młodzież nie potrafi mówić ładnie. Nie chodzi
nawet o to, że mówi slangiem, często zachwaszczonym wulgaryzmami,
ale o to, że w ogóle ma problemy z jasnym wyrażeniem swych myśli.
Czy rodzice mogą jakoś przeciwdziałać temu? Pracować nad tym,
by ich młodsze dzieci mówiły lepiej? Tak, mogą.
Anna Waligórska
Na rozwój mowy wpływa
wiele czynników, spora część
z nich jest od nas zależna. Skupmy się na nich, bowiem podstawowym środowiskiem wpływającym na rozwój wszystkich
procesów poznawczych (w tym
mowy) jest rodzina.
Kształtowanie się mowy przebiega tu samorzutnie, w związku z naturalnymi sytuacjami
dnia (ubieraniem, rozbieraniem,
myciem, jedzeniem, zabawą,
zajęciami wszystkich domowników). Dziecko powinno mieć
w tych sytuacjach możliwość
swobodnego wypowiadania się,
zadawania pytań na bieżąco
i otrzymywania cierpliwych odpowiedzi.
Należy przy tym mówić do
niego i w jego obecności językiem normalnym, nie spieszczać, nie naśladować dziecięcej
wymowy, nie uczyć zastępczych
nazw. Mówienie do dziecka jego
językiem zmusza je bowiem do
podwójnego wysiłku, bo dziecko uczy się wtedy jakby dwóch
języków – zniekształconego
i później mowy „normalnej”. Po
co? Skoro chcemy, by mówiło
normalnie...
Rodzicu, stwarzaj okazję
Otoczenie dziecka powinno
świadomie kierować rozwojem
mowy. Należy inicjować sytuacje, które wywołają u dziecka
chęć mówienia, rozmowy, zaREKLAMA

dawania pytań. Należy podejmować rozmowę, zaspokajając
tym samym naturalną ciekawość
dziecka.
Czasem trzeba pozostawić jednak inicjatywę dziecku, nie zmuszać go do mówienia, bo zmuszanie może spowodować gniew
i upór. W rozmowie z dzieckiem
należy zachować spokój i cierpliwość, naturalną intonację, należy
też unikać ustawicznego poprawiania i wytykania błędów.
Brak zainteresowania mową
dziecka jest tak samo zły jak nadmierne wymagania i popisywanie się dzieckiem.
Wszystko ma wpływ
Wiele jest czynników środowiskowych wpływających na
powstawanie i pogłębianie się
zaburzeń mowy. Można je pogrupować.
I Postawy (dorosłych, rodzicielskie): Najbardziej sprzyjające rozwojowi umiejętności językowych są postawy stymulujące,
bo wyzwalają chęć i radość mówienia. To kochająca akceptacja
i uczuciowe ciepło.
Najmniej korzystne są postawy
hamujące: wymienia się pośród
nich nadmierną opiekuńczość,
niechęć, odrzucanie, unikanie
i nadmierne wymagania. Wywołują one reakcję obronną, jak niechęć do mówienia (czasem prowadzą do poważnego opóźnienia
rozwoju mowy)
II Styl wychowawczy: Jednolity, jasny styl wychowawczy
zdecydowanie pomaga. Stawianie dzieciom tych samych wy-

magań, stosowanie tego samego
układu kar i nagród, wpływa korzystnie na cały rozwój dziecka –
w tym na rozwój mowy.
Z kolei brak jednomyślności
powoduje zachwianie równowagi emocjonalnej, często objawy
nadpobudliwości, a nawet zahamowania. Wychowanie zbyt surowe wywołuje lęki, bunt, często agresję, co może prowadzić
do jąkania. Wychowanie zbyt
troskliwe sprzyja natomiast postawie lekceważącej wobec otoczenia. Wpływa ono na kształtowanie się mowy niestarannej,
niedbałej, przedłuża okres wymowy dziecięcej.
Wreszcie: wychowanie niekonsekwentne powoduje niepewność, zmienność nastrojów
– mogą wtedy występować zaburzenia tempa i rytmu mowy,
co także sprzyja powstawaniu jąkania.
III Atmosfera wychowawcza: Zainteresowanie rodziców
osiągnięciami dziecka i ich cierpliwość aktywizuje je do mówienia, inspiruje do formułowania myśli i ich przekazywania,
do dzielenia się swoimi przeżyciami. Rozwój mowy może być
zakłócony przy niekorzystnym
klimacie emocjonalnym, pełnym
napięć, nieporozumień i sytuacji
stresowych. Im bardziej dziecko
czuje się akceptowane, im częstszy ma kontakt z rodzicami –
tym bardziej czuje się bezpieczne
i jest motywowane do rozmawiania.
IV Wzorzec językowy: Nie
możemy sami wyłgać się od

winy. Słuchanie jest pierwszym
etapem uczenia się mowy. Często zła mowa dziecka jest skutkiem niedbałej bądź wadliwej
wymowy dorosłych. Z badań
niektórych logopedów wynika, że znaczny procent dzieci
w wieku powyżej 7 roku życia,
nie ma w swej mowie innych
braków poza utrwalonymi wadliwymi nawykami.
Ważne jest więc dla dziecka,
kto dostarcza mu wzorców językowych, oddziałując poprzez
częstość i jakość bodźców –
i znowu najważniejszą rolę odgrywają tu rodzice i cała rodzina, później nauczyciele.
Ich mowa powinna być modelem, a więc powinna charakteryzować się precyzyjną i poprawną wymową. Ważne jest
tempo mowy i liczba słów oraz
stosowanie
zróżnicowanego
słownictwa. Istotną rolę odgrywa też rozkładanie akcentów
przy opowiadaniu (odpowiedni
ton, barwa głosu, zawieszenia
głosu). No i kontakt wzrokowy:
należy patrzeć na dzieci i tak
opowiadać, by dzieci patrzyły
na mówiącego – to sprzyja zainteresowaniu tematem. Pomocne
są też mimika i gesty oraz widoczny układ warg. Pomaga to
dziecku koncentrować uwagę,
sprzyja wzajemnej więzi.
Na koniec jeszcze jedna uwaga. Zastanówmy się, co będzie lepsze dla naszego dziecka: zrównoważony, spokojny
i ciepły głos rodzica, czy lektor
wykrzykujący często niezrozumiałe dźwięki z telewizora lub
monitora komputera? Nie zastępujmy siebie urządzeniami
technicznymi, bo one nie dadzą dziecku akceptacji, zrozumienia i miłości. Czytajmy naszym dzieciom, opowiadajmy
im, słuchajmy ich i rozmawiajmy z nimi. 

www.maratonczyk.pl

Co robić, by nasze dzieci
mówiły dobrze i ładnie

W Półmaratonie Komandosa, czyli biegu na 21 kilometrów, wziął udział
także podporucznik Ernest Polit z Zakładu Karnego w Łowiczu.

Zakład Karny w Łowiczu | Ernest Polit

Biegać można nawet
z plecakiem i w butach
z cholewami
Dwustu policjantów,
strażników miejskich,
żołnierzy oraz pracowników
Biura Ochrony Rządu wzięło
udział w Półmaratonie
Komandosa w Warszawie.
Jako jedyny funkcjonariusz
służby więziennej w Polsce
dystans 21 kilometrów
pokonał także podporucznik
Ernest Polit z Zakładu
Karnego w Łowiczu.
VI edycję Półmaratonu Komandosa, na który zaproszeni
są żołnierze i przedstawiciele innych służb mundurowych, zorganizowała 16 lutego w Warszawie
Wojskowa Akademia Techniczna. Na liście startowej byli żołnierze, policjanci, strażnicy miejscy, przedstawiciele Żandarmerii
Wojskowej czy Biura Ochrony
Rządu. Porucznik Ernest Polit
z Zakładu Karnego w Łowi-

czu był jedynym reprezentantem
służby więziennej. Bieg odbywa
się bez względu na pogodę. Trasa
przebiega po różnym podłożu na
terenie poligonu WAT na obrzeżach Puszczy Kampinoskiej,
w tzw. Lasach Bemowskich
i wokół rezerwatu Łosiowe Błota. Półmaraton polega na pokonaniu dystansu ponad 21 km
w umundurowaniu polowym
z plecakiem o wymiarach 45x30
cm i wadze co najmniej 10 kg,
która jest weryfikowana przed
startem i na mecie. Uczestnik
startuje w mundurze polowym
z długim rękawem, w czapce,
w butach kroju wojskowego o
cholewce wysokości min. 8 cali.
Był to pierwszy start funkcjonariusza z Łowicza w tej
imprezie biegowej. Z czasem
2 godz. i 44 min zajął 166. miejsce, ale zapowiada, że za rok
również wystartuje i dzięki zdobytemu doświadczeniu będzie
chciał osiągnąć znacznie lepszy
wynik. 
pw
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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.
bezwypadkowe, tel. kom.
Auta

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,

absolutnie auta całe lub
uszkodzone, tel. kom. 609‑027‑388.
Absolutnie,

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

www.lowiczanin.info

NISSAN

Almera, 2000 rok, hatchback,
1.8 benzyna z gazem, 5drzwi, niebieski
metalik, cena 8700 zł, tel. (46) 863-06-10,
tel. kom. 608‑174‑892.

PEUGEOT

407, 2006 rok, kombi, tel.
kom. 784‑962‑802.

NISSAN

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

POLONEZ

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

FIAT

Linea, 1.3 Mjet D, 2007 rok, tel.
kom. 517‑141‑517.

FORD

Transit, 2.5D, 1992 rok,
9-osobowy, stan bdb, tel. kom.
792‑931‑678.

OPEL

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

Audi

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

A4, 1.9 diesel, 2002 rok, kombi,
115KM! Climatronik, hak, airbag, abs,
skrzynia manualna, halogeny, ksenony.
13800 zł, tel. kom. 602‑677‑216.
AUDI

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

A6, 2.5 TDI, 1998 rok, tel. kom.
509‑318‑272.
AUDI

A6, 2.7 TDI, 2005 rok, 2.7 TDI
2005r. AVANT, 173 tyś. km. Czarna perła,
czarny w środku. Prywatny. Serwis ASOksiążka, tel. kom. 668‑210‑643.
BMW

E46, benzyna/gaz, 1999 rok,
czarny metalik, tel. kom. 601‑950‑914.
BMW

E46 320D, kombi, 2000 rok, tel.
kom. 602‑585‑750.

FIAT

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

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

Panda, 2005 rok, 42.000
km, I właściciel, stan bdb, tel. kom.
694‑841‑996.
FIAT

Punto ELX, 1.2, Srebrny metalik,
75 KM, 5-drzwiowy, stan bdb, 2.700 zł do
negocjacji, tel. kom. 607‑376‑264.
FIAT

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

Seicento Yang, 2000 rok, stan
dobry, tel. kom. 509‑166‑135.
FIAT

Seicento, 2002 rok, 0.9 b, srebrny
metalik, pierwszy właściciel, 107000 km,
bezwypadkowy, cena 5500, tel. (46) 86306-10, tel. kom. 694‑547‑204.

CITROËN

C3, 2007 rok, tel. kom.
784‑962‑802.

FORD

Fiesta, 1997 rok, czarny, tel.
kom. 783‑249‑377.

CITROËN

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

FORD

Fiesta, 1.4 D, 2006 rok, tel. kom.
668‑485‑872.

ALFA

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

PEUGEOT

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

OPEL

Agila, 1.2, 2002 rok, srebrny,
lsalon, klimatyzacja, pełne wyposażenie,
tel. kom. 606‑395‑256.

Kupię

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

sprzedaż

MERCEDES

W124, 3.0 D, 1993 rok, tel.
kom. 600‑445‑127.

FORD

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

FIAT

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

do remontu kupię, tel.
Uszkodzony

kom. 506‑713‑289.

PEUGEOT

307, 1.6 16V, hatchback,
2003 rok, srebrny metalik, 5-drzwiowy, I
właściciel, tel. kom. 692‑639‑555.

FIAT

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

CITROËN

Berlingo, 1.4, 1999 rok,
ciężarowy, tel. kom. 795‑629‑994.

Skup

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

MERCEDES

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

AUDI

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

Kupię

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

Skup

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

PEUGEOT

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

FIAT

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

FIAT

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

Skup

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

MERCEDES

Sprinter 208.2.3,
diesel, 1997/2000 rok, I właściciel,
ABS, ABD, wspomaganie, poduszka,
bezwypadkowy, stan bdb, garażowany,
tel. kom. 601‑978‑833.

AUDI

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

CITROËN

Berlingo, 1.4, gaz, 1997 rok,
tel. kom. 795‑629‑994.

Skup

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

PEUGEOT

206, 1.4, 2004 rok, niebieski
metalik, 5-drzwiowy, klimatyzacja, salon, I
właściciel, tel. kom. 606‑395‑256.

FORD

Mondeo, 2.0 TDI, 2005
rok, 131 KM, hatchback, czarny, full
opcja, skrzynia 6-biegowa manualna,
podgrzewane fotele, 13900 zł, tel. kom.
602‑677‑216.

Głowno, tel. kom.
Auto-handel,

604‑392‑876.

Skup

aut za gotówę, tel. kom.
880‑676‑933.

MERCEDES

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

FIAT

Cinquecento 700, tel. kom.
518‑396‑239.

kupię, tel. kom. 533‑193‑743.
Auta


Skup

aut, tel. kom. 661‑463‑619.

PEUGEOT

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

AUDI

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

CHRYSLER

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

Lucar

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

MERCEDES

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

DAEWOO

Espero, benzyna, 1997
rok, w pełni sprawny, 1.400 zł, tel. kom.
882‑826‑496.
DAEWOO

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

Lanos, gaz, 1999 rok, tel.
kom. 662‑173‑679.
DAEWOO

Nubira, 1.6, gaz, 1999
rok, stan dobry, 2.700 zł, tel. kom.
502‑084‑093.
DAIHATSU

Feroza, 1.6, 1992 rok, stan
dobry, tel. kom. 724‑380‑528, po 16.
FIAT

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

126p, 1998 rok, tel. kom.
691‑645‑784.

FIAT

Uno, 900, 2001 rok,
tel. (46) 839‑21‑42.

FORD

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

Focus, 1.8, TDCI, sedan, 2002
rok, tel. kom. 691‑730‑163.
FORD

Focus, 1.8 diesel, 2004
rok, 101KM, bordowy kombi, klima,
elektryczne lusterka i szyby, radio mp3.
ABS, odlicz 23%vat! 10.000 zł, tel. kom.
602‑677‑216.
FORD

Fusion, 1.4, gaz, 2004 rok,
beżowy metalik, I właściciel, salon,
bezwypadkowy, tel. kom. 606‑395‑256.
FORD

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

Mondeo, 2.5 V6, benzyna+gaz
BRC, kombi, 1999 rok, tel. kom.
501‑431‑992.

FIAT

CC, tel. kom. 605‑571‑774.

FORD

Mondeo, 2.0 TDDI, 2002
rok, 115 KM, doinwestowany, tel. kom.
600‑445‑127.

FIAT

CC, 700, 1997 rok, metalik zielona
cytryna, stan bdb, tel. (46) 838-61‑97,
wieczorem.

FORD

Mondeo, 2.0, TDCI, kombi, 2002
rok, srebrny metalik, pełne wyposażenie,
salon, tel. kom. 606‑395‑256.

FIAT

126p, 2 sztuki, tel. (46) 839‑13‑53.

FORD,

1.000 zł, tel. (46) 838‑57‑50.
Golf

III, 1.9 D, 1994 rok, tel. kom.
506‑563‑920.
HONDA

Acord, 1.8, gaz, 1999 rok,
bogate wyposażenie, tanio, tel. kom.
692‑489‑339.
HONDA

HRV, 1.6, benzyna,
1999/2000 rok, srebrny metalik,
3-drzwiowy, 4x4, zadbany, I właściciel, tel.
kom. 606‑395‑256.
VFR, 750, 1993 rok, tel. kom.
HONDA

601‑987‑282.
HYUNDAI

Akcent, 1.3, sedan, 2001
rok, zielony metalik, I właściciel, serwis,
tel. kom. 692‑639‑555.
HYUNDAI

Getz, 2004 rok, tel. kom.
784‑962‑802.
HYUNDAI

Lantra, 1.6 16V, 1993 rok,
170.000, tel. kom. 600‑519‑510.
JEEP

Grand Cherokee, 4.0 gaz, 1998
rok, full opcja, cena do uzgodnienia,
6.500 zł, tel. kom. 607‑385‑811.
KIA
 2700, 2000 rok, tel. kom.
509‑108‑452.
KIA
 Carens, 2.0, CRDI, 2007 rok, tel.
kom. 508‑286‑519.
KIA
 Rio, stan idealny, tel. kom.
606‑819‑096.
LANCIA

Libra, 1.9 JTD, 2002 rok,
spalanie 4,5/100 km, 14.000 zł, tel. kom.
509‑323‑342.
Freelander, 1999 rok,
LANDROVER

diesel, europejczyk, 5-drzwi, zielony
matalik, cena 12 900 zł, tel. (46) 863-0610, tel. kom. 608‑174‑892.
MAZDA

5, 2005 rok, tel. kom.
784‑962‑802.
MAZDA

Premacy, cena 14000 zł,
2.0 diesel, 2002 rok, srebrny metalic,
klimatronic, abs, 4 elektryczne szyby, 4x
poduszki, tel. kom. 604‑300‑835.
MERCEDES

207 D, tel. kom.
604‑116‑061.
MERCEDES,

bus, 210 D, tel. kom.
693‑677‑112.
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.

NISSAN

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

OPEL

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

ASTRA I benzyna-gaz, 1996
rok, II właściciel, stan dobry, cena
wywoławcza 2999 zł. Łowicz, tel. kom.
609‑880‑620.
OPEL

Astra III, 1.6 16V, benzyna,
hatchback, 2004 rok, srebrny metalik,
zarejestrowany, tel. kom. 692‑639‑555.
OPEL

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

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

Astra, 1.4, 1999/2000 rok,
5-drzwiowy, tel. kom. 605‑535‑396.
OPEL

Astra, 1.6, gaz, 1997 rok,
5-drzwiowy, klimatyzacja, tel. kom.
886‑218‑982.

PEUGEOT

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

PEUGEOT

407, 2006 rok, sedan, tel.
kom. 784‑962‑802.

RENAULT

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

Laguna, 1.8 RT, benzyna, tel.
kom. 698‑166‑786.
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

Megane, 1.9, DCI,
hatchback, 2005 rok, niebieski metalik,
5-drzwiowy, pełne wyposażenie, tel. kom.
606‑395‑256.
RENAULT

Scenic, 2005 rok, tel. kom.
784‑962‑802.
RENAULT

Scenic II, 1.6 16V, 2003
rok, 120.000 km, 12.900 zł, tel. kom.
721‑116‑508.
RENAULT

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

Twingo, 1995 rok, tel. kom.
508‑572‑032.
SEAT

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

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

OPEL

Combo B, 2001 rok, tel. kom.
784‑962‑802.

SEAT

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

OPEL

Corsa, 1996 rok, tel. kom.
693‑596‑464.

SEAT

Leon Cupra, 1.9 TDI, 2001 rok,
tel. kom. 605‑836‑466.

OPEL

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

SKODA

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

OPEL

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

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

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

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

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

Vectra, 1.6 16V gaz, 1997
rok, koła letnie+ zimowe, tel. kom.
695‑753‑426.
OPEL

Zafira, 2.0, D, 2001 rok,
7-osobowy, sprowadzony z Niemiec, tel.
kom. 505‑845‑686.
PEUGEOT

206, 2006 rok, tel. kom.
605‑350‑355.

SKODA

Fabia, gaz, 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.
Fabia, 1.4 16V, 2000 rok,
SKODA

salon, 5-drzwiowa, 7.800 zł, tel. kom.
601‑204‑034.
SKODA

Fabia, 1.4 benzyna, 2001 rok,
hatchback, czarna perła, ariabg, ABS,
wspomaganie, przebieg 125 tys. km,
cena 9000 zł, tel. kom. 602‑677‑216.
SKODA

Fabia, 1.4, benzyna, 2003 rok,
81.000 km, szary metalik, I właściciel,
salon, idealna, tel. kom. 606‑395‑256.
SKODA

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

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

Felicia, 1995 rok, tel. kom.
531‑624‑444.
SKODA

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

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

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.

www.lowiczanin.info
SKODA

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



wynajem

SKODA

Octavia, 1.9, TDI, 2000 rok, tel.
kom. 888‑385‑100.

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

Wynajmę

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

Octavia Elegance, 1.9 TDI,
SKODA

2000 rok, tel. kom. 883‑635‑144.

VW,

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

Wynajmę

garaż os. Reymonta, tel. kom.
602‑672‑313.

SKODA

Octavia, 1.6 benzyna/gaz
(sekwencja), kombi, 1999 rok, 220.000
km, cena do negocjacji, tel. kom.
667‑340‑690.

ŻUK

blaszak, diesel, 1996 rok, tel. kom.
501‑369‑831.

Garaż,

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

Star

200, tel. kom. 604‑116‑061.

Pomoc

drogowa, tel. kom.
608‑532‑321.

SUZUKI

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

Swift, 2007 rok, tel. kom.
784‑962‑802.
SUZUKI

Swit, 1.3 benzyna, 2006 rok,
I właściciel, stan bdb, kupiony w Polsce,
wersja Japońska, tel. kom. 660-677-059,
668‑805‑128.
TOYOTA

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

inne
Opony

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

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

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

nieruchomości

Mieszkanie

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

kupno

Działka

budowlana 1215 mkw.,
Głowno, tel. kom. 502‑539‑686.

Przyjmę

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

Mieszkanie

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

Kupię

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

ziemie rolną w gm. Nieborów,
tel. kom. 795‑288‑618, po 16.

TOYOTA

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

Sprzedam

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

Działki

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

TOYOTA

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

Butle

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

TOYOTA

Yaris, 1.0, 2005 rok, 118.000
km, szary metalik, 5-drzwiowy, I
właściciel, serwis, tel. kom. 692‑639‑555.

Mechanika

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

mieszkanie 60 mkw.,
Sprzedam

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

VOLVO

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

Sprzedam

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

VW
 Golf, 1.8, gaz, kombi, 1997 rok, tel.
kom. 787‑190‑310.
VW
 Golf, 1.4, benzyna, 1998 rok, tel.
kom. 604‑576‑097.
VW
 Golf, 1.9, TDI, 2006 rok,
3-drzwiowy, tel. kom. 784‑962‑802.
VW
 Golf II, 1990 rok, tel. kom.
667‑615‑147.
VW
 Golf III, 1,9 disel, 1994r., 2.500 zł,
tel. kom. 690-999‑023, po 19.00.
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.
VW
 Golf III, 1997 rok, 5-drzwiowy, tel.
kom. 511‑270‑159.

Webasto 24V, sprawne, 750
Sprzedam

zł, tel. kom. 509‑323‑342.
oś do przyczepki, 150 zł, tel.
Sprzedam

kom. 509‑323‑342.
przyczepkę Sam 1998 rok,
Sprzedam

150/150, tel. kom. 604‑457‑742.
Tanio

alufelgi 15, tel. kom. 663‑683‑676.

Dom

w Zdunach, tel. kom. 602133‑666, po 18.00.
Bednary-Kolonia;

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

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

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

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

budowlana 1.300 mkw.,
Ostrów, tel. kom. 721‑108‑955.
Pół
 bliźniaka do remontu, Łowicz, tel.
kom. 693‑943‑718.

Silniki

Citroen, tel. kom. 660‑733‑094.

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

zimowe opony Dębica 13
Sprzedam

185/70, tel. kom. 696‑495‑357.

Mieszkanie

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

Sprzedam

części do Nexii, tel. kom.
693‑944‑451.

Dom

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

naprawa, części samochodowe,
Auto

tel. kom. 600‑445‑127.

40 mkw., os. Bratkowice, ul.
Pawilon

Topolowa, tel. kom. 604‑739‑461.

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

motorowe

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

kupno

Mieszkanie

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

Garaż,

tel. kom. 692‑101‑989.

sprzedaż

Sprzedam

opony do naczepy
365x80x22,5 i 315x80x22,5 nowe
nalewki, tel. kom. 509‑323‑342.

Działka

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

Sprzedam

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

Auto

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

VOYAGER,

benzyna/gaz, 1996 rok,
benzyna + gaz, samochód sprawny,
bez rdzy i wkładu finansowego, 5.500
zł do negocjacji, Głowno, tel. kom.
608‑597‑567.

Mieszkanie

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

Działka

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

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

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.
Działka

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

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

Kolonia, budowlana 1500,
media, ogrodzona, tel. kom. 533‑200‑952.
Mieszkanie

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

Kupię

stare motocykle, tel. kom.
504‑944‑860.

Mieszkanie

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

Mieszkanie

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

sprzedaż

Dom

w Głownie, tel. kom. 518‑615‑518.

VW
 LT-35 Bus, 2.5, TDI, 2001 rok, biały,
110 KM, fvat, cena do uzgodnienia, tel.
kom. 667‑187‑902.
VW
 LT, 2.5 TDI, 2000 rok, 109
KM, blaszak, niski, krótki, tel. kom.
530‑706‑606.
VW
 Multivan T5, 2003 rok, 170
KM, bogate wyposażenie, tel. kom.
608‑420‑169.
VW
 Passat, 1.9 TDI, 1999 rok, tel. kom.
602‑442‑867.
VW
 Passat, 2009 rok, tel. 533‑193‑743.

Atrakcyjna

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

Yamaha

Fazer 600, tel. kom.
603‑676‑220.

Sprzedam

las, tel. kom. 608‑815‑516.

WSK 175 Kobus, stan bdb,
Sprzedam

tel. kom. 783‑561‑108.

Gospodarstwo

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

Honda

NSR 125, 1991 rok, tel. kom.
511‑311‑145.

Sprzedam

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

Quad

poj. 110, 800 zł, tel. kom.
600‑240‑752.

Sprzedam

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

Honda

CBR S3, tel. kom. 889‑525‑268.

Dom,

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

Yamaha

XJ-600S, 1999 r., tel. kom.
792‑878‑658.

Dom

80 mkw, tel. kom. 503‑594‑363.

Romet

125, 2009r., przebieg 1.500 km,
tel. kom. 793‑680‑108, po 20.

Pawilon

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

garaże

Domek

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

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

kupno

Tanio

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

VW
 Polo, 1.4 16V, hatchback, 2003 rok,
szary metalik, 5-drziowy, I właściciel, tel.
kom. 692‑639‑555.

Kupię

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

M-3

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

VW
 Passat B4, 1.9 TDI, kombi, 1995
rok, tel. kom. 507‑122‑062.
VW
 Passat kombi, 1.9 TDI, 2007 rok,
granat, tel. kom. 696-741‑976, Łowicz.

VW
 Polo, 1.4 benzyna/gaz, 1998 rok,
6.500 zł, tel. kom. 669‑071‑984.
VW
 Polo, 1.9 SDI, 2003 rok, samochód
z rąk prywatnych, więcej informacji, tel.
kom. 696‑135‑962.
VW
 T4, tel. kom. 501‑632‑719.
VW
 T4, 1.9 TD, 2001 rok, 3-osobowy,
tel. kom. 660‑498‑245.
VW
 T4, 2.4 D, 1994 rok, stan dobry,
5.500 zł, tel. kom. 663‑647‑066.
VW
 Touran, 1.9 TDI, 2005 rok,
przebieg 165 tyś km, serwisowany,
bezwypadkowy, zarejestrowany,
I właściciel w Polsce, tel. kom.
600‑944‑728.

REKLAMA

Sprzedam

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

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

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

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

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

działkę budowlaną,
Zielkowice, tel. kom. 601‑402‑190.
Mieszkanie

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

Mieszkanie

48 mkw., I piętro, w
dwupiętrowym bloku z cegły, os.
Dąbrowskiego, Łowicz, tel. kom.
692‑565‑450.
2 działki budowlane
Sprzedam

w Strzelcewie (koło lasu), tel. kom.
797‑439‑346.
M-3,

tel. kom. 692‑101‑989.
bardzo ekonomiczne
Sprzedam

mieszkanie 52mkw (M3) w Głownie
na osiedlu Swoboda. Po generalnym
remoncie., tel. kom. 796‑777‑189.
M3
 mieszkanie 48 mkw, 1 piętro,
balkon, niski czynsz, Głowno „Pod
Kurantem”. Dzwonić do godz 18., tel.
kom. 694‑470‑470.
mieszkanie 48 mkw., II
Sprzedam

piętro, po remoncie, c.o. os. Wyzwolenia
w Żychlinie, tel. kom. 609‑225‑203.
Mieszkanie

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

M-4

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

Działka

budowlana, Nowe Zduny, tel.
kom. 513‑170‑880.

pilnie dom z działką, tel.
Sprzedam

kom. 607‑347‑823.

działkę 1.143 mkw., Głowno,
Sprzedam

Jesionowa, tel. kom. 606‑556‑311.

Działka

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

Działki,

400 mkw., tel. kom. 696-698085, 728-381-756, Korabka, Jaworowa.

Dom

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

Mieszkanie

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

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.
M-3,

60 mkw., Bratkowice, piwnica- 25
mkw., tel. kom. 603‑653‑037.
dom na wsi, budynki
Sprzedam

gospodarcze, garaże, działka 18 a, tel.
kom. 501‑603‑924.
półbliźniak 60 mkw., działka
Dom,

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

Działka

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

Sprzedam

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

budowlana uzbrojona,
Goleńsko, tel. kom. 609‑513‑353.

Mieszkanie

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

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

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

Działka

1500 mkw oraz 2100 mkw- z
budynkiem gospodarczym, media w
drodze, tel. kom. 605‑744‑069.

Junak,

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

Motocykl

Kawasaki ZX-9R, 1996 r., stan
bdb, tel. kom. 600‑269‑658.

Sprzedam

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

Działka

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

VW
 Golf IV, 1.4 16V, benzyna, 1999 rok,
sprowadzony z Niemiec, 3-drzwiowy, tel.
kom. 505‑845‑686.

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

Dom

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

Działki

3.100 i 3.400 mkw, Bielawy, tel.
kom. 664-040-730, 664‑041‑140.

Sprzedam

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

Honda

CDR S3, tel. kom. 886‑832‑857.

Sprzedam

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

Sprzedam

działkę o powierzchni 1.5
ha, w Strykowie, tel. kom. 609‑567‑917.

Działka

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

VW
 Golf, 1.9 SDI, 2000 rok, 3-drzwiowy,
stan bdb, tel. kom. 600‑352‑099.

Działki

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

Działka

budowlana w gminie Zduny
2000 mkw, lub rolno-budowlana
1,5 ha. Dobra lokalizacja, tel. kom.
721‑610‑751.

Kolekcjoner

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

Sprzedam

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

Dom

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

Sprzedam

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

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.

Atrakcyjna

działka położona w
centrum Łowicza przy ul. Sybiraków,
251 mkw., przeznaczona na zabudowę
mieszkaniową, usługową, tel. kom. 608374-584, 607‑442‑383.

nr 9

Działki

budowlne, Dzierzgów, tel. kom.
517‑141‑517.
Dom,

Bolimów, 100 mkw, wykończony,
tel. kom. 607‑096‑737.
Mieszkanie

58 mkw, 4 pokoje, po
remoncie, podwyższony standard,
do zamieszkania bez kosztów,
klimatyzowane, III pietro, środkowe,
Starzyńskiego, tel. kom. 500‑165‑215.
Działka

w Zielkowicach 1800 mkw, tel.
kom. 693‑554‑249.
dom w Łowiczu, stan
Atrakcyjny

surowy, tel. kom. 608‑010‑508.
6.5 ha, szer 150/450
Budowlano-rolna,

m w Arkadi, tel. kom. 603‑878‑783.
działkę 0,43 ha, Niespusza,
Sprzedam

tel. kom. 695‑608‑751.
39 mkw., 51 mkw, Tkaczew,
Mieszkania

tel. kom. 600-932-175, 795‑592‑139.
Pilnie

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

kawalerkę, tel. kom.
660‑707‑834.
Sprzedam

działkę budowlaną 1.380
mkw., Nieborów, tel. kom. 665‑587‑328.
Działka

rolno-budowlana, Wrzeczko,
tel. (46) 838‑85‑60.
mieszkanie 2-pokojowe z
Sprzedam

kuchnią, os. Dąbrowskiego, II pietro, tel.
kom. 785‑543‑624.
Budynek

mieszkalny 100 mkw., pow.
użytkowej, nowo pobudowany; działka
1,5 ha, 5 km od Łowicza, tel. kom.
518‑905‑611.

owoców z zapleczem,
Przechowalnia

budynkiem mieszkalnym, 4,5 ha sadu,
Głowno, ul. Targowa 72, atrakcyjna cena,
tel. (42) 719‑20‑88.
Gospodarstwo

rolno-ogrodnicze 7 ha,
budynki gospodarcze, dom do remontu,
Lubianków 3, tel. (42) 719‑20‑88.

wynajem
Tanie

pokoje noclegowe, Łowicz
Plac Przyrynek 11, tel. (46) 837-9916, 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

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.
Sprzedam

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

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

Głowno, tel. (46) 874‑64‑68.
Poszukuję

placu do wynajęcia ok.
500 mkw, Łowicz lub okolice, tel. kom.
502‑859‑768.
Do
 wynajęcia lokal handlowo-usługowy
50 mkw, centrum Łowicza, (C.O., W.C.,
inne media), tel. kom. 602‑187‑540.
Wynajmę

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

w dzierżawę grunty orne,
dopłaty + wysoki czynsz nawet 500 zł/
ha, tel. kom. 696‑736‑701.
Do
 wynajęcia lokal handlowousługowy 100 mkw., 130 mkw., lub
170 mkw. w centrum Łowicza, tanio,
tel. kom. 602‑118‑332.
Biurowe

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

do wynajęcia, 51 mkw., os.
Tkaczew, tel. kom. 693‑157‑202.
Do
 wynajęcia mieszkanie 38 mkw.,
11-go Listopada (od marca), tel. kom.
607‑447‑730.
Lokal

w centrum Łowicza, tel. kom.
665‑464‑794.
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Do
 wynajęcia lokal w centrum Głowna,
tel. kom. 503‑445‑077.

Pilnie

poszukuję współlokatorki na os.
Dąbrowskiego, tel. kom. 503‑853‑136.

kupno różne

Huśtawki

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

Nieumeblowane

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

Do
 wynajęcia lokal 80 mkw, Łowicz,
centrum, ul. Zduńska, po remoncie, tel.
kom. 501‑503‑358.

Kupię

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

Miodziarka

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

Wynajmę

lokal 68 mkw., Plac
Przyrynek 12 (na wprost parkingu), tel.
kom. 660‑134‑124.

Antyczne

meble, obrazy, srebra,
platery, odznaki, odznaczenia, szable,
książki, pocztówki, zdjęcia, bibeloty,
gotówka, tel. kom. 504‑017‑418.

Sprzedam

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

Lokal

handlowy 80 mkw.,
do wynajęcia, ul. Zduńska 9,
tel. (46) 837-37-78, tel. kom.
696‑017‑590.
100 mkw., Al. Sienkiewicza
Wynajmę

30, możliwość powiększenia do 180
mkw, tel. kom. 604‑196‑842.
mieszkanie 75 mkw., I piętro,
Wynajmę

Bolimowska 14/18/A, nowe warunki, tel.
kom. 601-390-770, 601‑963‑770, po 16.
Mieszkanie

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

Bratkowice, tel. kom.
513‑655‑666.
Wynajmę

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

Wynajmę

pokój, Warszawa-Ochota, tel.
kom. 666‑707‑407.

Kupię

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

Wynajmę

kawalerkę, tel. kom.
607‑445‑825.

Kupię

tunel, tel. kom. 602‑175‑570.

100 mkw., Bronisławów,
Stodoła

tel. (42) 719-49‑31, po 19.00.
Wynajmę

M-5, w centrum Łowicza, tel.
kom. 697‑650‑819.
Wynajmę

mieszkanie, Łowicz, tel. kom.
505‑093‑016.
Wynajmę

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

mieszkanie 48,16 mkw. na
Bratkowicach, tel. kom. 600‑427‑617.
umeblowane mieszkanie,
Wynajmę

w centrum Łowicza, tel. kom.
602‑676‑416.
Wynajmę

mieszkanie 50 mkw.,
3-pokojowe, parter, os. Tkaczew, tel. kom.
609‑856‑977.
M-3,

tel. kom. 692‑101‑989.

Kupię

płyty winylowe, tel. kom.
503‑133‑524.
Kupię

tunel przenośny, tel. kom.
664‑173‑486.
Przyjmę

ziemię i gruz, tel. kom.
721‑304‑567.

sprzedaż różne

opałowe, kominkowe i w
Drewno

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

Głowno

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

Do
 wynajęcia pomieszczenia na
działalność gospodarczą, Łowicz,
Chrobrego 6, tel. kom. 601‑614‑082.

Lokal

do wynajęcia, Krakowska 21 (50
mkw.), tel. kom. 660‑809‑355.
Tanio

wynajmę lub sprzedam lokal
handlowy w Łowiczu, ul. Bolimowska, tel.
kom. 504‑520‑809.
Kwatery

pracownicze w Łyszkowicach,
tel. kom. 660‑684‑207.
Wynajmę

pokój z kuchnią w centrum
Łowicza, tel. kom. 505‑211‑908.

Przyjmę

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

Wynajmę

lokal 150 mkw., Łowicz,
tel. kom. 502‑110‑726.

Wynajmę

lokal, I piętro, ul.
Krakowska, nad apteką, tel. kom.
607‑809‑288.

Wynajmę

mieszkanie w Głownie, pow.
120 mkw, 4 pokoje, podwórko, w okolicy
os. Kopernika, tel. kom. 502‑213‑373.

Do
 wynajęcia M-5 w Łowiczu na cele
mieszkalne, działalność usługowobiurową lub inną. Kontakt e-mail: iwapla@
wp.pl..

zamiana

REKLAMA

Stare

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

Lokal

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

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

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

Przyjmę

ziemię i gruz, tel. kom.
609‑843‑635.

Sprzedaż

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

Sprzedam

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

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

Kupię

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

Uczciwe

małżeństwo w średnim
wieku przyjmie spadek w postaci
gospodarstwa, domu, itp. w zamian za
służebność, tel. kom. 792‑180‑011.

Do
 wynajęcia lokal 50mkw w Głownie
na dowolną działalność, sklep, biuro.
Media witryny, parter, od ulicy parking, tel.
kom. 606‑811‑578.

Wynajmę

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

Kupię

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

Zamienię

komunalne 34 mkw., na
większe, tel. kom. 607‑445‑825.

Topole

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

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

Garnitur

młodzieżowy 3-częściowy,
grafit, rozmiar 16/165, pas-70 cm, tel.
kom. 693‑960‑706.

Sprzedam

brzozę, tel. kom.
600‑827‑148.

Sprzedam

kino domowe, Samsung, tel.
kom. 698‑535‑780.

Laptop
tanio, tel. kom. 0500‑204‑559.

Okna

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

laptop Acer, stan bdb, 650
Sprzedam

zł, tel. kom. 783‑561‑108.

Skrzynki

plastikowe, tel. kom.
796‑021‑918.

Sprzedam

tokarkę, linki do wyciągu,
wózek 1-osiowy, tel. kom. 726‑843‑466.

Suknia

ślubna, tel. kom. 500‑582‑265.

Kamień

łupany, polny, tel. kom.
603‑609‑674.

Sprzedam

drewno opałowe owocowe
wiśnia, śliwa. Głowno, tel. kom.
698‑903‑078.

Imadło

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

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

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

Sprzedam

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

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

małą lodówkę, tel. kom.
604‑781‑866.

Sprzedam

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

Wózek

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

Wyprz.

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

Sprzedam

kredens, biurko Artdeco,
lata 30., tel. kom. 691‑961‑224.

Sprzedam

lodówkę, tel. (46) 838‑59‑92.

tonowa, tel. kom. 507‑164‑215.
Waga


Sprzedam

podkłady kolejowe, tel.
kom. 605‑097‑071.

Piaski,

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

Trelinka

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

Meble

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

Drewno

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

Komputer

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

Sprzedam

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

Drzewo

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

Skrzynki

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

Strój

łowicki, damski- 2 komplety;
strój dla dziewczynki (4 lata), tel. kom.
697‑190‑997.

Gruz

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

Duży

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

wersalkę + 2 fotele typu
Sprzedam

Finka, stan bdb, tel. kom. 793‑018‑796.

Sprzedaż

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

Sprzedam

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

Pianina,

fortepiany, tel. kom.
604‑443‑118.

Okna

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

Sprzedam

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

Silnik

elektryczny 5,5 KW, 1440 obr, tel.
kom. 721‑152‑385.

Płyty

wiórowe, tel. kom. 511‑345‑546.

ogrodowe, akacjowe, stoły,
Huśtawki

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

tel. kom. 693‑177‑813.
Agrowłóknina,


opałowe i kominkowe, tel.
Drewno

kom. 505‑700‑777.
Płyty,

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

pralkę Beco, 300 zł, tel.
Sprzedam

kom. 721‑256‑623.

Sprzedam

drzewo sosna na deski, bale
dębowe, tel. (46) 838‑74‑91, po 16.
pokojowy, tel. kom. 696‑613‑770.
Regał


Sprzedam

meble kuchenne,
użytkowane 1 rok, stan bdb, tel. kom.
793‑018‑796.
Piła

łańcuchowa 2 szt., niedrogo, tel.
kom. 603‑935‑515.
huśtawkę metalową, tel.
Sprzedam

kom. 785‑281‑044.
Wanna

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

rozkładany skóra, na pilota, tel.
kom. 607‑445‑825.

Skrzynki

plastikowe 15 kg, tel. kom.
500‑385‑907.
Stemple

budowlane 5 zł/szt, tel. kom.
666‑049‑802.
Sprzedam

segment młodzieżowy,
wózek dziecięcy, tel. kom. 795‑125‑693.
Altana

stylowa, tel. kom. 511‑311‑145.
Piec

C.O. 1,8 kW, ze sterownikiem, tel.
kom. 609‑842‑747.
Sprzedam

drzewo wiąz, tel. kom.
535‑568‑177.
Ladówko-zamrażarka,

przeszklona,
półka na pieczywo (drewniana olchowa),
tel. kom. 605‑376‑838.
Toalety

polowe, budy dla psów, tel.
kom. 692‑132‑798.
Sprzedam

drewno opałowe,
tel. (24) 277‑43‑43.
Drzewo

olcha, tel. kom. 512‑490‑910.
Sprzedam

komodę z nadstawką, tel.
kom. 693‑041‑818.
Betoniarki
sprzedaż, remonty,
części zamienne, rusztowania, tel. kom.
603‑072‑751.
Sprzedam

dwuigłówkę i overlock, tel.
kom. 663‑561‑245.
Sprzedam

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

krajzegę, tel. kom.
693‑449‑342.
Rower

górski aluminiowy, 150 zł,
dwukółka ogrodowa, 200 zł, wciągarka
linowa, 100 zł, tel. kom. 600‑240‑752.
Sprzedam

telewizor 29 „, srebrny LD,
stan bdb, tel. kom. 507‑957‑679.
Kompresor

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

rezerwację sali weselnej GOK
w Łyszkowicach na 27.04.2013r., tel. kom.
793‑942‑021.

Sprawny,

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

komplet wypoczynkowy z ławą,
Roczny

tel. kom. 668‑162‑199.

Bale:

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

Sprzedaż

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

Sprzedam

cegłę, tel. kom.
606‑641‑347.

Drewno

na opał, tel. kom. 539‑415‑178.

Zbiornik

na palecie 1000 l, 180 zł, tel.
kom. 509‑323‑342.

budowlane, tel. kom.
Stemple

539‑415‑178.

Szafa

pancerna, 500 zł; gilotyna
ręczna, 150 zł, tel. kom. 509‑323‑342.

Sprzedam

meble młodzieżowe,
jasnoszare (dwie szafy/regały +
biurko) oraz ciemnoszarą, rozkładaną,
dwuosobową kanapę, w dobrym stanie,
tanio!, tel. kom. 694‑743‑624.

Kredens

BRW, stan bdb, tel. kom.
691‑715‑557.

Cegła

rozbiórkowa, tel. kom.
881‑087‑040.

Kuchnia

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

Orzechy

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

„Indiana”, tel. kom. 509‑838‑542.

Grzejniki

żeliwne, tel. kom.
509‑323‑342.

Stół

i 6 krzeseł czarny, rozkładany., tel.
kom. 697‑624‑463.
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Szwalnia

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

Zatrudnię

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

Osobę

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

Zatrudnię

krojczego, tel. kom.
602‑241‑867.

Zatrudnię

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

Zatrudnię

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

Zatrudnię

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

Zatrudnię

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

Fachowiec zatrudni osobę z
Firma

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

Przyjmę

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

Elektromechanika

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

Zatrudnię

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

pionowy 150 litrów 2-letni, bale
Bojler

dębowe wysezonowane, tel. (46) 874-7185, tel. kom. 502‑659‑506.

kat. C+E, z
Kierowcę

doświadczeniem w ruchu
międzynarodowym, tel. kom.
600‑352‑099.

Pięć

maszyn do szycia, pięć
overlocków, tel. (42) 719‑20‑88.

klawiszowca do zespołu, tel.
Poszukuję

kom. 781‑370‑378.

Fachowiec zatrudni sprzedawcę
Firma

z doświadczeniem w branży: podłogi,
drzwi. Wymagana samodzielność, dobra
organizacja pracy, zaangażowanie. CV
ze zdjęciem kierować na rekrutacja@
fachowieclowicz.pl.

Rower

damski 5-biegowy, tel. kom.
504‑065‑348.

Zatrudnię

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

Laptop

HP, DV-6, tel. kom. 533‑193‑743.

Zatrudnię

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

Zatrudnię

kierowcę z
doświadczeniem na busa do 3,5t w
ruchu międzynarodowym, tel. kom.
510‑809‑025.

Sklep

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

Zatrudnię

sprzedawcę do
internetowego sklepu niemowlęcego: CV
osobiście, Sklep Łowicz, ul. Pijarska 1, tel.
kom. 504‑109‑754.

Dwa

tapczaniki 1-osobowe, tel. kom.
509‑108‑452.
Sprzedam

meble stylizowane
pokojowe BRW, zielona sosna, stan bdb,
tel. kom. 600‑852‑174.
Piła

spalinowa Makita, tel. kom.
727‑353‑019.
kanapę + 2 fotele, tel. kom.
Sprzedam

691‑396‑435.
wełniak, tel. kom.
Sprzedam

505‑547‑998.
Regał

kuchenny, 3,60 m; regał
pokojowy 4,50 m, tel. kom. 604‑634‑396.
Sukienka

komunijna, tanio, tel. kom.
696‑698‑085.
trajzege, tel. kom.
Sprzedam

608‑270‑922.

Laptop

Acer D-260 +3G, tel. kom.
533‑193‑743.

praca
dam pracę
Firma

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

kom. 728‑477‑406.
Zatrudnię

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

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

doświadczoną fryzjerkę, tel.
kom. 501‑389‑042.
na staż do oberży w
Przyjmę

Nieborowie w charakterze kelnerki
i pomocy kuchennej, tel. kom.
501‑608‑061.

Zakład

krawiecki zatrudni krojczego,
tel. kom. 609‑460‑554.
Z
 Oriflame jako konsultantka:
dorobisz, zarobisz. Wyślij SMS na numer
603-959-031 z imieniem i nazwiskiem.
Oddzwonimy.
Zatrudnię

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

brukarzy, tel. kom.
782‑423‑482.
Zatrudnię

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

Przyjmę

ślusarza, tel. kom.
693‑833‑073.

Zatrudnię

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

Prace

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

Zatrudnię

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

Pilnie

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

Zatrudnię

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

REKLAMA

Zatrudnię

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

na staż do sklepu z farbami na
Przyjmę

Mickiewicza 15, tel. (46) 837‑79‑89.

Zatrudnię

specjalistę ds. handlu,
branża owocowo-warzywna, wymagane
doświadczenie w handlu, biuro@
frumeco.pl.
Zatrudnię

pracownika biurowego,
biuro@frumeco.pl.
Zatrudnię

emerytkę, kontrola jakości,
konfekcja damska, Głowno, tel. kom.
509‑571‑801.

Potrzebna

pani do opieki nad starszą
panią, (okolice: Świeryż II, Niedźwiada,
Wyborów)- mycie, ubieranie, tel. kom.
512‑544‑697.
Zatrudnię

energiczną osobę z
zamiłowaniem kulinarnym do pracy
w pizzerii w Łowiczu oraz kierowcę z
własnym samochodem, Pizza House, ul.
3-go Maja 8, tel. kom. 509‑637‑817.
Zatrudnię

sprzedawcę salon „Plusa”,
tel. kom. 691‑991‑000.

Wideofilmowanie,

tel. kom.
795‑267‑788.

Wylewki

agregatem, tel. kom.
511‑440‑509.

Mężczyzna

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

fotografia ślubna www.
Profesjonalna

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

Tynki,

tel. kom. 503‑077‑863.

Zaopiekuję

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

Studio

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

Klawiszowiec

podejmie współpracę z
zespołem, tel. kom. 667‑468‑883.

Foto-video,

tel. kom. 604‑330‑036.

szukam pracy

Studio

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

Remonty

kompleksowe, tel. kom.
606‑428‑162.

Przyjmę

pracę do sprzątania domu,
opieki nad dzieckiem lub starszej osoby,
tel. kom. 607‑165‑216.

Videofilmowanie

„EVEL-STUDIO”, tel.
kom. 608‑747‑256.

Projektowanie

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

Emerytka

podejmie pracę, tel. kom.
666‑012‑759.

Videofilmowanie

DVD, Blu-Ray, tel.
kom. 698‑535‑780.

Emerytka

dyspozycyjna zaopiekuje się
starszą osobą (Głowno) 4 godz. dziennie,
tel. kom. 531‑777‑556.

remontowobudowlane

Emerytka

59 lat, dyspozycyjna,
doświadczenie w administracji,
poszukuje pracy 4 godz. dziennie
(oprócz szycia), prawo jazdy, samochód,
Głowno, tel. kom. 531‑777‑556.

usługi
Wylewki

agregatem, tel. kom.
531‑402‑222.

Zatrudnię

sprzedawców mebli
kuchennych oraz glazury, terakotydoświadczenie, tel. kom. 602‑587‑341.

Licencjat.

Prawo jazdy kat. B,
uprawnienia na wózki widłowe,
książeczka sanepidu. Dyspozycyjny, tel.
kom. 791‑822‑503.

Docieplanie

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

usługi wideo

Stawianie

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

Wideofilmowanie

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

Kompleksowe

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

wideofilmowanie,
Cyfrowe

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

Montaż

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

Zatrudnię

kelnerkę do pracy w pizzerii,
Łowicz, tel. kom. 660‑733‑348.

Kompleksowe

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

Szukam

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

Usługi

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

szwaczki biegle szyjące na
Przyjmę

wszystkich maszynach w Głownie, tel.
kom. 668‑008‑211.

Glazura,

terakota, tel. kom. 602‑717‑207.

Kierowca

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

Przyjmę

pracę w chałupnictwie, tel.
kom. 516‑956‑079.

do dziecka, tel. kom.
Opiekunka

603‑407‑457.

Usługi

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

fotografowanie, DVD,
Wideofilmowanie,

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

Saxofonista,

tel. kom. 692‑101‑989.

Zatrudnię

osoby do przycinki sadu z
okolic Łowicza, tel. kom. 728‑588‑205;.
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Zatrudnię

osobę do formowania
skarpet, tel. kom. 507‑135‑183.

Ogrodnicze Tamaryszek
Centrum

w Głownie zatrudni sprzedawców
z doświadczeniem, tel. kom. 507‑139‑164.

Zatrudnię

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

28 lutego 2013

Zatrudnię

kierowcę do rozwożenia
pizzy (Łowicz), tel. kom. 785‑567‑914.

Tynki

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

do cięcia drzew owocowych,
Przyjmę

Głowno, tel. kom. 699‑939‑986.

nr 9

full HD, zdjęcia, tel.
Wideofilmowanie,

kom. 502‑163‑788.

Cyklinowanie,

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

Videofilmowanie.

Fotograf, tel. kom.
501‑836‑550.

Budowa

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

Wideofilmowanie,

tel. kom.
600‑287‑992.

Wylewki

agregatem, tel. kom.
509‑038‑623.

Docieplenia,

tel. kom. 606‑428‑162.

Murarstwo,

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

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

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

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

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

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

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

tanio, tel. kom.
503‑976‑505.
Dachy,

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

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

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

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

tel. kom. 698‑669‑433.
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Tynki

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

Docieplenia

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

Malowanie

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

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.

gipsowanie, płyty k/g,
Malowanie,

glazura, terakota. Tanio!, tel. kom.
668‑181‑142.
Docieplenia

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

gładzie, malowanie,
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.
drobne remonty mieszkań,
Wykonam

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

607‑385‑722.
maszynowe Mixokret, tel. kom.
Wylewki

517-032-915, 606‑314‑749.
Docieplenia,

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

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

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

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

agregatem i gładzie, tel.
kom. 601‑374‑863.
wykańczanie wnętrz,
Kompleksowe

glazura, panele, gładzie gipsowe,
ocieplanie budynków, Głowno, tel. kom.
664‑254‑946.
profesjonalnie, tel. kom.
Aranżacje

691‑774‑281.
Adaptacje,

remonty, tel. kom.
783‑511‑751.
budowlano-tynkarska:
Firma

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

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

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

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

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

na mokro- kompleksowe
remonty, tel. kom. 668‑821‑932.
Docieplenia

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

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

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

tel. kom. 794‑230‑700.
Profesjonalne

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

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

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

tel. kom. 791‑306‑104.
Układanie

kostki brukowej, tel. kom.
508‑286‑519.
Dachy

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

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

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

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

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

sprzedaż pokryć dachowych
Montaż,

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.
remonty mieszkań,
Kompleksowe

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.
ceny, solidne, fachowe
Przystępne

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.

Budowa

budynków inwentarskich,
hal stalowych wraz z materiałem
od projektu po dach, tel. kom.
601‑303‑235.

Prace

budowlane i remontowe.
Technologie cienkowarstwowe ytong,
porotherm, terminy od kwietnia, tel. kom.
512‑788‑282.

Usługi

koparko-ładowarką, roboty
ziemne, niwelacje gruntu, wykopy pod
fundamenty, szamba itp., tel. kom.
503‑115‑145.

Przyjmę

zlecenie na budowę domów z
wykończeniem, tel. kom. 509‑771‑368.

wykończenia wnętrz,
Kompleksowe

docieplanie budynków, solidnie, tel. kom.
504‑004‑323.

Budowa

domów jednorodzinnych;
dachy, krótkie terminy, tanio, tel. kom.
883‑237‑644.

Dachy:

konstrukcje, pokrycia, naprawy,
konserwacje, tel. (46) 839-18-37, tel. kom.
609‑227‑348.

remonty, adaptacja
Kompleksowe

poddaszy, tel. kom. 532‑482‑915.

przesuwne, ogrodzenia, siatka
Bramy

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.

glazura, gładzie, panele, płyta
Terakota,

K/G, tel. kom. 600‑779‑659.

sprzedaż
Producent!

Siatki, słupki, bramy,
balustrady, usługa montażu, tel. kom.
500‑371‑161.

ogrodzenia, fundamenty,
Wykonujemy

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

DACH

od A do Z. Pokrycia dachowe,
krokwie, przeróbki dachów wraz z
pracami murarskimi. Wolne terminy,
wycena gratis, tel. kom. 669‑609‑738.

Pokrycia

dachowe: montaż
blachodachówką trapez, okna
połaciowe, wszelkie obróbki i podbitki,
tel. kom. 781‑851‑192.

DACHY

- konstrukcje, pokrycia,
podbitki, przeróbki. Tanio, szybko i
solidnie. Wolne terminy. Zadzwoń i się
przekonaj, tel. kom. 782‑648‑910.

Bramy,

balustrady, ogrodzenia,
produkcja, montaż -10%, tel. kom.
501‑677‑275.

Wykonam

tynki tradycyjne z
mułkowaniem, tel. kom. 795‑005‑381.

Szalunki,

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

Budowa

domów, docieplanie, tynk
tradycyjny, tel. kom. 512‑335‑940.

Sprzedam

stemple budowlane, tel.
kom. 692‑119‑203.

Malowanie,

gładzie, tynki
dekoracyjne, stiuk, trawertyn, tel.
kom. 661‑723‑048.

Pustak

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

z cegieł klinkierowych, tel.
Ogrodzenia

kom. 603‑444‑431.
remonty mieszkań
Kompletne

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.
domów, kompleksowo, tel.
Budowa

kom. 603‑452‑605.
tel. kom. 785‑534‑988.
Dachy,


renowacja wnętrz od
Profesjonalna

A do Z, wieloletnie doświadczenie za
granicą, wysoki standard, przystępne
ceny, tel. kom. 534‑388‑470.

Tynki

maszynowo- cementowowapienne- gipsowe, docieplenia
poddaszy, zabudowa k/g, całkowite
wykończenia wnętrz, tel. kom.
505‑102‑406.

M-bruk,

profesjonalne usługi
brukarskie, tel. kom. 781‑377‑138.

Docieplenia

budynków maszynowo,
tel. kom. 505‑102‑406.

Budowa,

remonty, ocieplenie, tel. kom.
601‑662‑944.

Układanie

kostki brukowej, tel. kom.
695‑384‑425.

tapetowanie, gładź, płyty
Malowanie,

g/k, glazura, tel. kom. 608‑685‑867.

Balustrady,

poręcze, stal nierdzewna,
tel. kom. 722‑173‑294.

REKLAMA

Montaż

ogrodzeń, wylewki, tel. kom.
667‑837‑817.

Dachy,

blachodachówka, podbitka,
termozgrzewalna, tel. kom. 515‑236‑149.
obwoźny, spalinowy, tel.
Tartak

kom. 510‑988‑154.
Malowanie,

gładź, hydraulika, tel. kom.
515‑830‑969.
Docieplenia,

elewacje, adaptacja
poddaszy, gładzie, glazury, tel. kom. 605318-007, 663‑851‑389.
Klinkier,

elewacje, docieplenia, tel. kom.
667‑361‑560.
Tapetowanie,

malowanie, profesjonalne
doradztwo, tel. kom. 602‑361‑430.
Andresole,

usługi budowlane,
tynki, glazura, terakota, g/k, tel. kom.
694‑941‑276.
Malowanie,

gładź, hydraulika, tel. kom.
666‑281‑850.
Usługi

remontowo-budowlane, budowa
domów jednorodzinnych, budynków
inwentarskich, ogrodzenia klinkierowe,
tel. kom. 607‑817‑492.

Stemple

budowlane, tel. kom.
783‑851‑562.
Atrakcyjne

ceny w sklepie
internetowym Freshhouse-Domitech.
Pilnie

sprzedam nowy piec kompletny
17KW, tel. kom. 502‑326‑151.

Stemple

budowlane, tel. kom.
609‑355‑534.
Stemple

budowlane, tel. kom.
605‑376‑838.
Stemple

budowlane, tel. kom.
501‑661‑904.

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.
Hydraulika,

tel. kom. 608‑263‑951.
Profesjonalne

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

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

elektroinstalacje, pomiary,
odgromówka, automatyka budynkowa
EIB/KNX, wideo-domofony, RTV-Sat,
komputerowe, bramonapędy, alarmy,
kamery; naprawy, konserwacja,
przeglądy, odbiory, uprawnienia, VAT,
el-arm@o2.pl, tel. kom. 601‑303‑858.
Hydraulik,

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

hydrauliczne, tel. kom.
784‑006‑861.
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.

Sprzedam

stemple budowlane, tel.
kom. 723‑307‑985.

Instalacje,

usługi elektryczne, tel. kom.
509‑838‑364.

Zagęszczarkę

marki Honda, waga 100
kg, tel. kom. 609‑864‑800.

Montaż

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

Stemple

budowlane 3 metrowe, tel.
kom. 600‑445‑127.

usługi
instalacyjne
Instalacje

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

hydrauliczne, tel. kom.
508‑862‑015.

Usługi

hydrauliczne C.O., kolektory
słoneczne, pompy ciepła, tel. kom.
518‑905‑611.
Usługi

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

elektryczne, przyłącza,
pomiary, dokumentacja - rozsądna cena,
tel. kom. 723‑121‑325.

www.lowiczanin.info



usługi inne

Zespół

muzyczny „Rytm”, tel. kom.
695‑761‑385.

Usługi

szewskie. Łowicz,
osiedle Bratkowice 3B
(piwnica), tel. kom. 512‑024‑112.

Domofony:

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

Zespół

Diwers, wesela, bale, tel. kom.
661‑323‑807.
Masz

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

samochodów, dywanów, tel.
kom. 728‑508‑073.
Przeprowadzki,

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

Wokalistka, Najtaniej, tel.
kom. 503‑746‑892.
Zespół

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

sal weselnych WARDART,
Strugienice, tel. kom. 886‑328‑694.
Śluby,

inne imprezy okolicznościowe
- Jaguar XF 2012 luxory - Samochód
Roku, polarna biel; Audi A6/2012 czarna
perła; BMW E-93 Cabrio 2012 srebrny
metalik, tel. kom. 509‑454‑738.
Dekoracja

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

gąsiennicowa, kopanie
stawów, koparko-ładowarka (z młotami),
wszelkie prace ziemne, rozbiórkowe,
usługi wywrotką, tel. kom. 693‑565‑564.
Nowo

otwarty Salon Urody GRAZIA ul.
Śląska 9, Głowno, tel. kom. 693‑490‑469.
Zespół

muzyczny „Antrakt”, tel. kom.
669‑877‑514.
Rozdrabnianie

gałęzi rębakiem, tel.
kom. 667‑732‑751.

Instalacje

i centralki telefoniczne,
domofony, bramofony, videofony.
Montaż, naprawy, konserwacja, tel. kom.
601‑207‑689.
Wycinka

drzew, czyszczenie, tel. kom.
505‑700‑777.
Zespół

muzyczny Sekret, tel. kom.
693‑754‑349.
Sprzątanie

domów, mycie okien, tel.
kom. 666‑310‑322.
Przewóz

mebli, przeprowadzki, tel.
kom. 664‑013‑145.
Ale
 szybka gotówka - nawet 5000
zł! Proste zasady, bez zbędnych
formalności. Provident Polska S.A. - 600
400 295 (taryfa wg opłat operatora).
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.
Zespół

Romantic wesela, bale itd, tel.
kom. 609‑037‑343.
Meble

na wymiar, kuchnie, komody,
szafy itp (przeróbki), tel. kom.
889‑474‑502.
Ogrody

od A-Z, tel. kom.
727‑512‑859.

Pranie

dywanów i tapicerki meblowosamochodowej w zakładzie i u klienta,
tel. kom. 501‑431‑978.

Pilnie

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

PIT-y,

rozliczanie, tel. kom.
793‑020‑943.

Transport

busem do 1,5 t, tel. kom.
517‑023‑091.

Usługi

projektowo-kosztorysowe,
nadzory, tel. kom. 509-299-685,
509‑299‑676.

Pożyczka

od reki do 1.000 zł, tel. kom.
795‑495‑401.

Usługowo

dziurki, guziki, tel. kom.
605‑317‑260.
Wróżby

na kryzys, tel. kom.
791‑554‑106.

REKLAMA

Pomoc

kredytowa, tel. (46) 830-01-61,
tel. kom. 795‑495‑401.
Wielka

wyprzedaż kredytów do
200.000 zł, tel. (46) 830-01-61, tel. kom.
795‑495‑401.

Porady

prawne; pisma procesowe,
rozwody, alimenty, sprawy cywilne,
gospodarcze, administracyjne, tel. kom.
531‑692‑393.
Naprawa

telewizorów, Łowicz,
Topolowa 19, tel. (46) 837-70-20, tel. kom.
728‑227‑030.
Zespół

muzyczny, wieloletnie
doswiadczenie, tel. kom. 606‑908‑346.
Usługi

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

rębaka, tel. kom.
606‑370‑008.
Firma

chętnie nawiąże współpracę ze
składami i podmiotami zainteresowanymi
dystrybucją ekogroszku, tel. kom.
509‑920‑555.
Profesjonalne

ścinanie drzew, tel. kom.
888‑312‑392.
Naprawa

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

przewoźny, tel. kom.
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.
Zespół

muzyczny Optima, wesela,
imprezy okolicznościowe, tel. kom.
725‑145‑460.
Dekoracja

sal weselnych i kościołów,
tel. kom. 512-250-166, 665‑273‑591.
Przeprowadzki,

transport do 2 ton, tel.
kom. 510‑809‑025.

Zaginęła

legitymacja nr 2173, tel. kom.
723‑500‑136.
Tani

przewóz „BUSEM
9-osobowym”, tel. kom. 603‑709‑302.
Usługi

transportowe Renault Master
Max, tel. kom. 605‑695‑882.
Dekoracje

ślubne i okolicznościowe,
klasyczne i tematyczne, tel. kom. 507937-148, 514‑808‑445.
Zespół,

tel. kom. 692‑101‑989.
Wypożyczę

tanio stół wiejski z
dekoracją, antałki, kamieniaki, nalewak
do piwa, piwo. Możliwy dowóz, tel. kom.
889‑994‑992.

Komputeropisanie,

szybko, tanio, tel.
kom. 791‑062‑292.

nauka

Angielski,

korepetycje, tel. kom.
796‑126‑215.
Język

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

gimnazjum, średnie,
wyższe, przygotowanie do matury,
egzaminy poprawkowe, tel. kom.
660‑781‑884.
Język

niemiecki korepetycje, tel. kom.
508‑186‑351.
Nauka

Języka Angielskiego Jacek
Romanowski, 20 lat skutecznego
nauczania, tel. kom. 607‑440‑582.

Restauracja

„Kalipso” Łyszkowice
zaprasza na obiady domowe.
Organizujemy przyjęcia okolicznościowe;
-urodziny; -imieniny; -chrzciny; -komunie;
-konselacje. Łyszkowice, ul. Głowackiego
28, tel. kom. 660‑684‑207.

Matematyka,

tanio, tel. kom.
601‑303‑279.

Chemia,

matematyka, tel. kom.
503‑977‑183.

Prezentacje

maturalne, tel. kom.
608‑433‑138.

Chemia,

biologia, korepetycje, tel. kom.
606‑949‑152.

Mgr

matematyki, tel. (46) 837‑53‑15.

Transport,

piasek, pospółka,
tel. (46) 837-06-19, tel. kom. 602‑471‑796.

Matematyka,

sprawdzian, egzamin
gimnazjalny, matura, tel. kom.
506‑178‑472.

Pomoc

w pisaniu prac licencjackich i
magisterskich, tel. kom. 502‑404‑275.

Transport,

piasek, pospółka, podsypka,
tel. (46) 837-06-19, tel. kom. 602‑471‑796.

Matematyka-korepetycje,

tel. kom.
504‑622‑779.

Korepetycje

WOS, historia, tel. kom.
727‑472‑483.

Cięcie

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

Angielski

profesjonalnie: dzieci,
młodzież, tel. (46) 837‑53‑15.

Kanadyjczyk

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

Transport

wywrotką - piach, żwir,
ziemia, pospółka, podsypka itp, tel. kom.
503‑115‑145.
Profesjonalne

tworzenie stron
oraz sklepów internetowych
oraz pozycjonowanie (SEO),
tel. kom. 509‑099‑959.

Biuro

rachunkowe, Łowicz, ul.
Stanisławskiego 24, tel. kom.
604‑621‑125.

Poznam

Panią do 53 lat, stały związek,
sms, tel. kom. 696‑845‑040.

Laboratoria

Synevo - gwarancja
najwyższej jakości usług zaprasza do
PUNKTU POBRAŃ ul. Podrzeczna 22
Łowicz (ARS-MEDICA).

komputeropisanie

33

Niemiecki
korepetycje, wszystkie
poziomy, Łowicz, tel. kom. 691‑715‑557.

matrymonialne

Dokładna,

uczciwa, 42 lata, sprzątanie,
mycie okien, prasowanie, tel. kom.
664‑725‑447.

Poznam

Panią do 45 lat, tel. kom.
691‑645‑784.
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Matematyka,

tel. (46) 837‑85‑96.

Stolarstwo:

drzwi, parkiety, schody, tel.
kom. 782‑033‑933.

Wycinka

drzew, tel. kom. 696‑008‑528.

Po
 50, dobrze sytuowany, wesoły,
lubiący się bawić, pozna Panią, tel. kom.
535‑203‑279.
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Energiczny,

inteligentny mężczyzna
poszukuje do wspólnego prowadzenia
specjalistycznego gospodarstwa
rolnego, kobietę do 45 roku życia,
bez nałogów. W przyszłości
możliwość zawarcia związku,
el. kom. 664‑701‑318.
Mężczyzna

Pozna Kobietę Cel
Towarzyski, tel. kom. 665‑314‑627.

„Językowo”

- angielski, kursy,
korepetycje; biuro@jezykowo.edu.pl,
tel. kom. 535‑426‑113.
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.
Język

angielski - szkoła podstawowa,
gimnazjum, Dmosin, tel. kom.
691‑870‑558.
Angielski

korepetycje, egzamin
gimnazjalny, matura, tel. kom.
793‑567‑040.
Angielski,

tel. kom. 796‑603‑379.

Chemia:

korepetycje, możliwy dojazd
do ucznia, tel. kom. 605‑729‑686.

Intensywny

kurs przygotowujący do
matury z języka angielskiego, tel. kom.
784‑898‑250.
Angielski

- egzaminy, liceum,
gimnazjum, tel. kom. 511‑368‑521.
Angielski

korepetycje - tanio, miło,
skutecznie. Łowicz. Możliwe lekcje u
mnie. Więcej lady5u2wp.pl, tel. kom.
605‑363‑310.

rolnicze – kupno
płody rolne
Kupię

zboże paszowe, tel. (46) 838-9806, tel. kom. 605‑370‑062.
Kupię

żyto i pszenicę konsumpcyjną,
tel. (46) 874-39-22, tel. kom. 605‑139‑221.
Kupię

duże ilości zbóż paszowych,
własny transport, gotówka, tel. kom.
798‑169‑557.
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Kupię

zboże paszowe, kukurydzę, tel.
kom. 603‑945‑983.

Kupię

orkan, przyczepę, kombajn
Bizon, tel. kom. 607‑809‑288.

Sprzedam

nasiona fasoli Unidor, tel.
kom. 665‑683‑231.

Mieszanka

i owies, tel. kom.
514‑363‑904.

Słoma

w balotach, Dmosin, tel. kom.
500‑190‑988.

Gruby

buraczek, tel. kom. 695‑052‑735.

Kupię

ciągniki i maszyny rolnicze,
tel. kom. 607‑809‑288.

Mieszanka

zbożowa, 50%
jęczmienia/50% owsa, tel. kom.
880‑313‑429.

Mieszanka

zbożowa; burak pastewny,
tel. kom. 509‑853‑384.

gorczycę, tel. kom.
Sprzedam

692‑119‑203.

Owies,

4 tony, tel. kom. 693‑830‑160.

Słoma

i mieszanka, tel. kom.
608‑788‑289.

Owies,

jęczmień siewny, tel. kom.
693‑552‑235.
Pszenica

ozima, tel. kom. 790‑865‑890.

Kupię

zboże, tel. kom. 667‑566‑276.
Kupię

żyto, tel. kom. 605‑097‑071.

Kupię

owijarkę do balotów na wałek,
używaną, tel. kom. 724‑619‑384.

Kupię

owies, żyto, tel. kom.
883‑054‑611.

Kupię

mieszalnik, 2 tony, tel. kom.
509‑467‑588.

Sprzedam

jęczmień jary, 20 ton, tel.
kom. 515‑270‑479.

Pszenżyto,

owies Bingo, tel. kom.
601‑066‑904.

Kupię

pszenżyto, mieszankę, każdą
ilość, tel. kom. 695-102-426, 603‑573‑567.

Pszenica,

mieszanka zbożowa, tel.
kom. 518‑877‑966.

Ziemniaki

Irga, jadalne i sadzeniaki, tel.
kom. 787‑417‑558.

Kupię

zboże paszowe, tel. kom.
668‑478‑617.

Kupię

wałek 2-metrowy do kultywatora,
3 brony ciągnikowe, bez ramy do ich
zawieszenia w dobrym stanie, tel. kom.
534‑950‑675.

Słoma

w kostkach, tel. kom.
668‑165‑645.

Pszenica,

żyto, mieszanka zbożowa,
tel. (46) 838-99‑43, po 20:00.

Kupię

orzechy włoskie w skorupie, tel.
kom. 608‑613‑658.

Kupię

przyczepę 3,5 t, stan
obojętny, tel. kom. 694‑941‑276.

Sprzedam

owies, tel. kom.
605‑679‑209.

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.

słomę mała kostka i
Sprzedam

mieszankę zbożową, 504‑189‑991.
Sprzedam

agrowłókninę, tel. kom. 661145-862, 661‑732‑557.

obornik lub zamienię na
Sprzedam

słomę, tel. kom. 606‑353‑441.

Jęczmień,

Sierżniki, tel. kom.
693‑157‑163.

Sprzedam

słomę ze stodoły, duże bele,
tel. (46) 838‑11‑96.

Sprzedam

mieszankę, tel. kom.
604‑973‑885.

Zamienię

obornik na słomę, okolice
Zdun, tel. kom. 600‑749‑007.

inne

Owies

Bingo, tel. kom. 880‑263‑930.

Kupię

limit buraczany KSC Dobrzelin,
tel. kom. 607‑368‑362.

Pszenica

jara, parametry bdb, 15 ton,
tel. kom. 781‑581‑624.

żyto, siano, słoma,
Pszenżyto,

tel. (46) 838‑74‑91, po 16.

pieńki z drzew owocowych, tel.
Przyjmę

kom. 790‑333‑719.

Słoma

w balotach, tel. kom.
603‑945‑983.

Kupię

oponę używaną 12,4/28, tel.
kom. 508‑659‑147.

Pszenżyto

oraz mieszanka, tel. kom.
510‑249‑632.

ziemię w dzierżawę w gminie
Przyjmę

Dmosin, tel. kom. 609‑025‑538.

Sprzedam

owies Sławko, tel. kom.
662‑775‑424.

Kupię

zboże paszowe, tel. kom.
693‑253‑063.
Kupię

owies, tel. kom. 694‑402‑211.
Żyto,

owies oraz inne zboża. Transport,
gotówka, tel. kom. 669‑886‑188.

hodowlane
Skup

bydła rzeźnego, maciory, knury,
tel. kom. 602‑394‑036.
Skup

bydła rzeźnego,
hodowlanego, maciory, knury, cielęta,
konie, tel. (46) 838-88-62, tel. kom.
502-460-724, 500‑258‑237.
Bydło

wybrakowane-skup.
Najwyższe ceny, tel. kom.
726‑879‑139.
Skup

macior, knurów, trzody
chlewnej. Wysokie ceny, tel. kom.
603‑711‑760.
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.
Skup

bydła, koni i bydła pourazowego,
tel. kom. 604‑267‑833.
Cielaki

mięsne- kupię, tel. kom.
661‑463‑619.

maszyny
Władimirca,

Ursusa, tel. kom.
725‑562‑998.
Kupię

C-330 bez dokumentów, tel.
kom. 515‑182‑587.

Kupię

tanio brony mogą być
niekompletne, uszkodzone, tel. kom.
504‑623‑781.

rolnicze sprzedaż
płody rolne
Sprzedam

mieszankę, owies,
tel. (46) 838‑46‑17.
Siano

i słoma w balotach, owies, tel.
kom. 667‑441‑108.
Zboża

jare, sadzeniaki ziemniaka,
trawy, kukurydza, oferuje Firma
Nasienna Granum Sp.j, Łowicz ul.
Katarzynów 46, tel. (46) 837‑23‑05.
Nasiona

bobu Bizon i Topbob, tel. kom.
693‑569‑671.
Skup

żyta, wymiana na otręby, tel.
kom. 501‑713‑862.
Mieszankę

zbożową, większą ilość,
słomę ze stodoły - baloty, tel. kom.
695‑441‑197.
Sprzedam

pszenicę, tel. kom.
789‑319‑421.

talerzówki,
Glebogryzarki,

inne maszyny kupię, tel. kom.
794‑113‑931.

Sprzedam

owies i żyto, tel. kom.
694‑075‑080.

Suszarnię

podłogową lub inną kupię,
tel. kom. 794‑113‑931.

Słoma

w dużych belkach, tel. kom.
501‑632‑719.

1-osiowy i 2-osiowy do
Rozrzutnik

remontu, tel. kom. 724‑524‑750.

Owies,

jęczmień, tel. kom.
601‑635‑380.

Kupię

zaczep dolny do C-330, tel. kom.
663‑360‑730.

REKLAMA

Nasiona

bobu, tel. kom. 508‑819‑982.
bób, tel. kom. 507‑203‑961.
Sprzedam


Owies

siewny z oryginału i ziemniaki,
tel. kom. 509‑324‑542.
mieszankę; łubin żółty, tel.
Sprzedam

kom. 514‑188‑038.
Zboża

jare Hodowli Strzelce, ceny
zakładowe. Bielawy, Rynek 14, tel.
kom. 607‑189‑155.
Jęczmień

i siano, tel. kom.
603‑722‑772.
Słoma

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

Bizon, tel. kom. 691‑715‑503.
Jęczmień

jary do siewu, tel. kom.
504‑350‑641.
Kiszonka

z kukurydzy,
tel. (24) 277‑72‑79.
Pszenica

jara Navra; jęczmień Stratus
po wymianie ze Strzelec, tel. kom.
509‑195‑030.
Ziemniaki

jadalne: Rosalinda, Tajfun,
tel. kom. 726‑151‑995.
Owis,

żyto jare, tel. kom. 667‑118‑084.
Pszenica,

tel. (46) 837‑10‑66, po 18.
Sprzedam

zboża: jęczmień,
kukurydza, pszenica, owies, tel. kom.
605‑097‑071.
Siano,

sianokiszonka, tel. kom.
692‑176‑902.

Owies,

ok. 4 ton, tel. kom. 605‑120‑638.
Słoma

w balotach, tel. kom.
693‑278‑969.
Owies

ok. 5 t, tel. kom. 793‑755‑321.
owies, tel. kom. 692‑916‑507.
Sprzedam

Żyto

10 t., tel. kom. 514‑545‑580.
Ziemniaki

do sadzenia żółte i białe
bardzo wczesnych odmian, tel. kom.
795‑348‑995.
Mieszanka

zbożowa, tel. kom.
661‑220‑527.
Słoma

w kostkach, tel. kom.
721‑566‑425.
Mieszanka,

słoma w balotach, gm.
Kocierzew, tel. kom. 721‑347‑742, po 17.
Zboże

siewne, pszenica jara- Navra;
jęczmień jary- Stratus, tel. kom.
609‑842‑747.
Owies,

tel. kom. 782‑650‑798.
Jęczmień,

owies, Zielkowice II 104.
Sprzedam

ziarno kukurydzy, tel. kom.
508‑281‑219.
Marchew

odpadową,
tel. (46) 838‑11‑62.
Słoma

w dużych balotach, tel. kom.
515‑071‑886.
Sianokiszonka

w balotach, tel. kom.
691‑744‑268.
Sprzedam

słomę w kostkach, tel. kom.
668‑374‑464.
Sprzedam

żyto, pszenżyto, pszenicę,
kukurydzę, tel. kom. 795‑499‑795.

Mieszanka,

tel. kom. 602‑522‑478.

Jęczmień

jary do siewu, I odsiew, tel.
kom. 501‑538‑808.

Słoma

ze stodoły, w dużych belach,
tel. kom. 695‑608‑762.

Sprzedam

słomę, tel. kom.
669‑470‑294.

Sprzedam

pszenżyto, jęczmień do
siewu, ziemniaki sadzeniaki, paszowe, tel.
kom. 694‑456‑985.
Jęczmień

sprzedam, tel. kom.
666‑287‑727.
Łubin

wąskolistny, tel. kom.
667‑171‑906.

Mieszanka

jara, tel. kom. 723‑938‑111.

Owies

(po centrali); pszenica bardzo
wczesna, Rybno, tel. kom. 784‑553‑915.

Słoma

w balotach, tel. kom.
600‑428‑743.

Sprzedam

łubin żółty szeroko-listny
słodki, tel. kom. 664‑270‑461.

Sprzedam

Łubin słodki, tel. kom.
510-143-816.

Sianokoiszonka

w belach,
tel. (46) 839‑21‑42.

Sprzedam

bób, tel. kom. 608‑613‑658.
Kukurydza,

groch, tel. 608‑613‑658.

Biuro
VAT z rolnictwa 100 zł/m-c, tel.
kom. 512‑197‑178.

Pszenica,

jęczmień, żyto, słoma, tel.
kom. 602‑800‑987.

Ziemniaki

jadalne Irga, tel. kom.
782‑116‑597.

Sprzedam

nasiona bobu Bizon, tel.
kom. 512‑907‑059.

Jęczmień,

tel. kom. 888‑043‑928.

Sprzedam

marchew pastewną, tel.
kom. 793‑760‑033.
Sprzedam

owies, tel. kom. 665‑415‑741.
Sprzedam

1 t żyta; pszenicę jarą, tel.
kom. 694‑567‑258.
Sprzedam

owies, kapustę,
ziemniaki pasowe, tel. kom.
606‑514‑345.
Sprzedam

ziemniaki Bellarosa zółte i
Aruba białe, tel. kom. 508‑194‑191.
Owies

sprzedam, tel. kom.
607‑370‑606.
Sprzedam

pszenicę konsumpcyjną, 25
ton, tel. kom. 505‑861‑270.
Sprzedam

łubin słodki, żółty, tel. kom.
696‑253‑998.
Kukurydza,

słoma, tel. kom.
506‑115‑015.
Żyto,

tel. kom. 782‑091‑669.
Słoma

w kostkach ze stodoły, okolice
Bolimowa, tel. kom. 699‑996‑549.

Mieszanka

zbożowa, tel. kom.
602‑689‑205.
Mieszanka:

jęczmień z pszenicą, 13
ton, tel. kom. 695‑469‑411.
Sprzedam

owies, Sierżniki 49.
Sprzedam

mieszankę, tel. kom.
515‑122‑403.
Owies;

mała waga, tel. (46) 838‑13‑77.
Sprzedam

owies, tel. kom. 513‑473‑662.
Sprzedam

słomę w belach 120x120,
tel. kom. 608‑193‑506.
Ziemniaki

jadalne i sadzeniaki Lord,
Tajfun, Rozalinda, tel. kom. 535‑606‑333.
Sprzedam

owies, łubin, tel. kom.
880‑877‑722.
Cebule
ręcznie oczyszczona, tel. kom.
785‑240‑260.
Pszenżyto,

tel. kom. 608‑418‑550.
Klacz

5-letnią; 0,5-rocznego źrebaka,
tel. kom. 784‑040‑771.
Sprzedam

owies, tel. kom. 781‑174‑730.

Sprzedam

mieszankę, tel. kom.
793‑333‑196.

Słoma

i sadzeniaki, tel. kom.
693‑574‑400.

Pszenżyto,

żyto, pszenicę, jęczmień,
owies, tel. kom. 600‑916‑962.

Jęczmień

jary, tel. kom. 692‑365‑635.

Mieszanka

zbożowa, Nieborów,
tel. (46) 838-55-26, tel. kom. 785‑216‑625.
Pszenżyto

700 kg, żyto 100 kg, owies
2 tony, pszenica jara 200 kg, słoma 400
kostek, tel. (46) 838-63‑16, Kompina 36.
Jęczmień,

pszenżyto, ziemniaki
paszowe, tel. kom. 603‑754‑598.
Sprzedam

żyto, mieszankę,
tel. (46) 837‑14‑44.
Sprzedam

słomę ze stodoły, kostka,
duże bele; owies, tel. kom. 721‑737‑369.
Sprzedam

słomę, Głowno, Złota 13.
Sprzedam

owies, Bąków Górny,
tel. (46) 838‑76‑35.
Łubin

gorzki, tel. kom. 668‑423‑381.

Sprzedam

Bób, tel. kom. 662‑095‑386.
Pszenżyto

Milewo pierwszy odsiew;
owies Bingo, tel. kom. 793‑718‑288.
Sprzedam

buraczek jadalny i paszowy
oraz ziemniaki jadalne Satina, tel. kom.
661‑914‑343.
Pszenżyto,

łubin żółty (odmiana
Mister), tel. kom. 502‑315‑451.
Sprzedam

siano w kostkach, Bednary,
tel. kom. 668‑765‑370.
Pszenica,

jęczmień, pszenżyto - jare,
Zduny, tel. kom. 666‑075‑465.
Sprzedam

słomę, baloty, pszenżyto, tel.
kom. 505‑329‑991.
Sprzedam

słomę w belach, tel. kom.
608‑411‑461.
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Sprzedam

siano, okolice Głowna,
tel. kom. 609‑251‑962.

Sprzedam

owcę, tel. kom. 513‑159‑650,
po 17.

Wózek

widłowy Yale; gazówka 2003 r.;
udźwig 1,6 t, tel. kom. 506‑664‑741.

Rozrzutnik

Fortschritt, tel. kom.
602‑522‑478.

Pług

2-skibowy Unia Grudziądz, tel.
kom. 501‑538‑808.

Wysłodki

suche, tel. (24) 277‑64‑24.

Słomę

w okrągłych belach, tel. kom.
724‑166‑163.

Jałówka

na ocieleniu, tel. kom.
603‑676‑220.

Pszenica

jara Nawra, jęczmień jary
Stratus, tel. kom. 605‑278‑719.

Sprzedam

słomę w małych belach ze
stodoły, tel. kom. 604‑576‑097.

Jałówka,

wycielenie 19 marca, tel. kom.
606‑324‑970.

Wózek

widłowy Yale elektryczny 24
V, 2004 r., na części, +maszt, tel. kom.
506‑664‑741.

kubełkowy kompletny
Podajnik

do zboża; pług 2-skibowy, tel. kom.
606‑967‑890.

Stół

do rzepaku do kombajnu Bizon;
maszt widłowy do wóz GPW, tel. kom.
603‑061‑820.

Wysłodki

suche, granulowane, toffi w
workach po 30 kg, tel. kom. 606‑112‑794.

Słoma

w balotach, żytnia, tel. kom.
790‑409‑462.

Sprzedam

byczka, tel. 692‑101‑976.

Ursus

C-360, stan bdb, tel. kom.
604‑719‑644.

Siewnik

poznaniak; pług 2-skibowy, tel.
kom. 509‑853‑384.

Jałówka

cielna, tel. kom. 693‑398‑532.

Sprzedam

słomę w balotach,
tel. (42) 719‑60‑14.

Agregat

uprawowy bierny, zachodni,
tel. kom. 601‑272‑521.

Rozrzutnik

Forschnitt 10 t, tel. kom.
726‑739‑443.

Sprzedam

rębak do gałęzi napędzany
z WOM ciągnika 2010 roku, tel. kom.
661‑914‑343.

Pługi

Kverneland, obrotowe,
zagonowe, zabezpieczenia, tel. kom.
726‑329‑856.

„10-tka”, siewnik 2-metrowy,
Kultywator

tel. kom. 608‑643‑187.

Mieszanka,

tel. kom. 514‑666‑544.
Owies,

tel. kom. 666‑097‑127.

Żyto,

tel. kom. 607‑736‑511.
Słoma

duże bele- Piotrowice; śruta z
kukurydzy, tel. kom. 696‑425‑214.

Owies,

tel. kom. 607‑385‑635.

Sprzedam

pszenicę jarą, może być do
siewu, owies, jęczmień + owies (30%),
pszenżyto, pszenicę paszową, tel. kom.
600‑068‑542.

Jęczmień,

tel. kom. 603‑523‑912.

Sprzedam

zboże, żyto, pszenżyto,
pszenicę, owies, jęczmień, tel. kom.
506‑173‑625.
Sprzedam

owies, jęczmień, łubin Graf,
tel. kom. 669‑299‑585.
Sprzedam

łubin Mister, tel. kom.
502‑559‑441.
Ziemniaki

paszowe i jadalne, tel. kom.
728‑588‑205;.
Sprzedam

owies, słomę, tel. kom.
697‑892‑855.
Pszenica

jara, tel. kom. 666‑937‑442.
Mieszanka

(pszenica, jęczmień)
pszenżyto, jęczmień, łubin zółty słodki,
Boczki, tel. kom. 532‑314‑505.
Sprzedam

kapustę, tel. kom.
723‑461‑250.
Pszenżyto

paszowe, żyto, tel. kom.
692‑650‑279.
Sprzedam

1,5 tony buraku
pastewnego, tel. kom. 692‑927‑139.
Owies

Bingo po wymianie, tel. kom.
662‑018‑566.
Sprzedam

owies i jęczmień do siewu,
pszenicę paszową, tel. kom. 693‑269‑621.
Burak

pastewny, tel. kom. 724‑729‑379.
Sprzedam

sianokiszonkę w balotach,
tel. kom. 500‑336‑162.
Sprzedam

miesznke zbożową z małą
ilością owsa, tel. kom. 602‑387‑024.
Sprzedam

owies Krezus drugi wysiew,
tel. kom. 723‑461‑264.

Ziemniaki

Lordy, tel. kom. 697‑714‑837.
Żyto

1,5 tony, tel. kom. 667‑588‑476.
Słoma

w balotach 120x150, ze stodoły,
gm. Kiernozia, tel. kom. 514‑429‑322.
Jęczmień

20 t, gm. Kiernozia, tel. kom.
514‑429‑322.
Łubin

żółty, ok. 3 t, tel. kom.
508‑171‑800.
Sprzedam

mieszankę zbożową jęczmień i pszenica 50/50, tel. kom.
517‑441‑538.
Sprzedam

jęczmień, owies, jęczmień z
pszenicą - zboże brane ze Strzelc (świeżo
po wymianie) i słomę ze stodoły, tel. kom.
519‑122‑521.

hodowlane
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.
Sprzedam

cielęta, tel. kom.
504‑055‑723.
Sprzedam

jałówkę wysokocielną, tel.
kom. 506‑552‑043.

Jałówka

na wycieleniu 20.04.2013, tel.
kom. 694‑903‑163.
Jałówka

cielna Jersey, tel. kom.
697‑270‑596.
Jałówka

hodowlana HF, wycielenie na
pół marca, tel. kom. 721‑283‑136.
Sprzedam

krowę na ocieleniu, 6 lat, tel.
kom. 880‑214‑141.
Sprzedam

2 jałówki wysokocielne,
tel. (46) 838‑62‑87.
Sprzedam

krowę na ocieleniu, Urzeczu
73, tel. kom. 664‑098‑433.

Sprzedam

byczka i jałoszkę Smental,
pow. 200 kg, tel. kom. 668‑551‑389.

Maszyna

do łuskania bobu, oraz
gałęziarkę, tel. kom. 608‑570‑034.

Sprzedam

jałoskę i byczka 250 kg, tel.
kom. 605‑411‑913.

Przyczepa

niska 6,50x2,30 m do
słomy, Orkan II, tel. kom. 660‑266‑355.

Sprzedam

maszyny rolnicze, likwidacja
gospodarstwa, tel. kom. 727‑538‑966.

Trzy

jałówki cielne, mieszanka do
siewu, tel. kom. 512‑799‑479.

Sprzedam

wycinak kiszonek, tel. kom.
607‑147‑913.

C-330,

Ursus 3512, tel. kom.
667‑491‑487.

Krowa

na wycieleniu, 2-gie ciele,
tel. (46) 835‑20‑09.

Pług

4-skibowy, siewnik zbożowy 4m,
tel. kom. 509‑837‑568.

Tur
 MTZ-82, pługi 2, 3, 4, tel. kom.
690‑899‑100.

Sprzedam

jałoszkę, waga ok. 75kg.
Okolice Słubic, tel. kom. 505‑532‑679.

Pług

podrywkowy 7-skibowy,
grudziądzki, tel. kom. 609‑442‑123.

Dwukółka

do przewozu zwierząt, tel.
kom. 693‑737‑059.

Sprzedam

jałówkę HF 16 miesięczną,
tel. kom. 885‑179‑501.

Prasa

Deutz Fahr GP-230, 1994 r., stan
bdb, tel. kom. 668‑816‑945.

Siewnik

do kukurydzy „Monosem”
6-rzędowy, teleskop, tel. kom.
696‑059‑903.

Młode

knurki mięsne, tel. kom.
605‑591‑610.

maszyny

Warchlaki

40 kg, tel. kom. 695‑815‑984.

Kultywator

2,80 z wałem strunowym,
tel. kom. 692‑287‑672.

Ziemniaki

Irga, tel. kom. 795‑629‑994.
Jęczmień,

mieszanka,
tel. (24) 277‑95‑92.

Sprzedam

krowę na ocieleniu, tel. kom.
697‑525‑010.

Owies

i słomę w dużych belach, tel.
kom. 669‑137‑703.

Dwie

jałówki na wycieleniu, tel. kom.
693‑470‑907.

Przetrząsarka

Fella, tel. kom.
511‑345‑546.
Ursus

C-385, stan bdb 16.000 zł, tel.
kom. 792‑772‑466.
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.
Wycinaki

do kiszonek KUHN,
Stauman, Fella, dubeltowy nóż, tel. kom.
509‑282‑300.

Przyczepa

6 t, wywrot, tel. kom.
695‑027‑515.
Ursus

1134, 1998r., z Turem, oryginał,
stan bdb., tel. kom. 721‑105‑235.
Sprzedam

myjkę i sadzarkę do
ziemniaków, tel. kom. 604‑866‑936.
Sprzedam

stertnik 9 m, tel. kom.
609‑502‑051.
Przyczepa,

zgrabiarka na podnośnik,
brony, kultywator, kuchnia do C.O., tel.
kom. 698-485-500 789‑274‑222.
C-328,

zarejestrowany, opłacony, tel.
kom. 516‑638‑678.
Kombajn

Anna i cyklop, tel. kom.
798‑682‑101.
Pług

Agro-Masz 4x40, 2012 rok, tel.
kom. 515‑311‑191.
Ciągnik

C-330 M, tel. kom.
665‑660‑729.
Fortschritt z nadstawkami
Rozrzutnik

do zielonki, tel. kom. 500‑225‑198.
Przetrząsacz

do siana 5,20 m, tel. kom.
500‑225‑198.
Kosiarka

dyskowa 2,90 m, tel. kom.
500‑225‑198.

REKLAMA

2, tel. kom. 534-460‑470 po
Orkan

20:00.

Kombajn

Anna; rozrzutnik Tandem,
polski, 8 ton, tel. kom. 513‑394‑596.

Jałówka

po wycieleniu, Urzecze, tel.
kom. 501‑351‑745.

Sprzedam

jałówkę cielną, termin
wycielenia 16.04.2013, tel. kom.
661‑667‑524.

Anna, tel. kom. 693‑066‑532.
Kombajn


Sprzedam

jałówkę wysokocielną, tel.
kom. 697‑298‑966.

Sprzedam

3 jałówki na wycieleniu, ras
mięsnych, tel. kom. 502‑100‑896.

Jałówka

wycielenie: 12.03,
tel. (46) 839‑63‑21.

Rozrzutnik

Forchritt z nadstawkami, tel.
kom. 600‑822‑089.

Pług

Unia tur-100, 2006 rok; kultywator
„17” Bomet, stan bdb., tel. (24) 277-92‑20
wieczorem.

Dwie

jałówki, wycielenie koniec marca,
tel. kom. 516‑142‑934.

Sprzedam

prosiaki, tel. kom.
697‑045‑083.

Jałówka,

wycielenie w marcu, tel. kom.
533‑179‑189.

Sprzedam

prasę kostka, niemiecką, tel.
kom. 604‑798‑728.

kosiarkę sadowniczą,
Sprzedam

tel. (46) 832-14-57, tel. kom. 513‑666‑808.

Sprzedam

dwukółkę ciągnikową, tel.
kom. 509‑056‑084.

Jałówka

na wycieleniu, tel. kom.
721‑347‑722.

Sprzedam

około 5 ton buraczka
czerwonego na paszę, tel. kom.
600‑389‑324.

Beczka

asenizacyjna, ocynkowana, tel.
kom. 601‑272‑521.

Kosiarka

rotacyjna, adapter pionowy
do rozrzutnika, tel. kom. 510‑420‑824.

Sprzedam

jałówkę, wycielenie 16
marzec, tel. kom. 724‑576‑114.

Jałówka

na wycieleniu, termin 20
marca, tel. kom. 692‑157‑606.

Kurczaki

zielononóżki, tel. kom.
539‑415‑178.

Siewnik

zbożowy Amazone, tel. kom.
726‑329‑856.

Rozrzutnik

obornika Fortschritt oraz
wszystkie części nowe i używane, tel.
kom. 693‑830‑160.

Sprzedam

2 jałówki na ocieleniu, tel.
kom. 783‑132‑711.

Słoma

ze stodoły, okrągłe belki, tel.
kom. 608‑738‑088.

Łubin

żółty, słodki, jęczmień jary,
zboże paszowe, gmina Dmosin, tel. kom.
604‑871‑975.

Byczek

Simentaler, tel. (46) 838‑98‑66.

Dwa

wozy konne: drewniany i gumowy,
tel. kom. 692‑292‑969.
Glebogryzarka;

agregat Unia
Grudziądz 2,80; talerzówka; opryskiwacz
Pilmet, tel. kom. 728‑203‑280.
Beczka

asenizacyjna, tel. kom.
602‑522‑478.
Śrutownik

walcowy, tel. kom.
602‑522‑478.
Bizon

części, tel. kom. 602‑522‑478.
Prasa

Z-224, tel. kom. 693‑552‑207.

REKLAMA

Sprzedam

ładowacz Trol, tel. kom.
791‑125‑486.
Sprzedam

ciągnik C-330 1972 rok, tel.
kom. 721‑341‑534.
Kombajn

Bolko, 1997 rok, tel. kom.
782‑125‑375.
MTZ-82,

C-360, tel. kom. 690‑899‑100.

Prasy

rolujące, tel. kom.
607‑168‑196.
rotacyjna, listwowa;
Kosiarka

młocarnia warmianka, hydrofor, tel. kom.
727‑351‑325.
Części

do C-360; butla do spawania
tlenem z przewodami, tel. kom.
691‑270‑829.
Sprzedam

rozrzutnik, mieszankę,
tel. (42) 710‑87‑03.
Rozdzielacz

na błotnik, obciążniki
przód C-330, wał 2 metrowy do
kultywatora, tel. kom. 695‑904‑912.
Brony

5; kultywator 14; tur do tyłu,
wózek, opryskiwacz 400 l; przyczepa
przerobiona z woza; wyciąg linowy, tel.
kom. 695‑855‑170.
Sprzedam

pług obrotowy 5-skibowy,
tel. kom. 609‑944‑120.
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.
Sprzedam

ciągnik T-25, tel. kom.
509‑220‑760.
Zgrabiarka

karuzelowa; chwytak do
bel na tył ciągnika, pilnie!, tel. kom.
728‑924‑555.

Sprzedam

kombajn Bolko, rozrzutnik
2-osiowy, w dobrym stanie, tel. kom.
692‑214‑959.
Cyklop,

stan dobry, 4.200 zł, tel. kom.
880‑090‑717.
Ursus

3512, 1996 rok, tel. kom.
694‑717‑213.
zachodni, tel. kom. 665‑045‑806.
Orkan

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.
Siewnik

poznaniak Amazone 3 m,
obsypnik do ziemniaków, glebogryzarka
grudziądzka, tel. kom. 604‑940‑429.
Ursus

C-360 z 1976 rok oraz kombajn
Bolko, 1991 rok, tel. kom. 725‑368‑768.
Opryskiwacz

Pilmet 600 litrów, 15 m
lance, stan bdb, tel. kom. 660‑728‑897.
Siewniki

Hassia, Stekstet, wybierak do
kiszonki; zgrabiarka Claas, tel. kom. 600428-743 725‑695‑160.
Kombajn

Bolko, tel. kom. 698‑504‑865.
Sprzedam

sadzarkę, tel. kom.
691‑393‑071.
Dmuchawa

do siana, tel. kom.
504‑985‑644.
Przyczepa

4 t do remontu; maszynki do
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.
Ciągnik

914, Ferguson 3512 z
turem, tel. kom. 607‑809‑288.
Włóka

polowa hydrauliczna 5 m, tel.
kom. 600‑500‑155.
Class

Mercator 70, tel. kom.
602‑800‑987.
Ursus

914, 1997 rok, kombajn Anna,
stan bdb, tel. kom. 601‑383‑237.
Sprzedam

sadzarkę czeską + wałek
2,5 do kultywatora, tel. kom. 661‑115‑580.
Sprzedam

sadzarkę czeską +
kopaczkę elewatorową, tel. kom.
781‑438‑552.
Sprzedam

pług 4-skibowy,
zabezpieczenia sprężynowe, tel. kom.
607‑764‑424.
Przyczepa

samozbierająca, dmuchawa
do siana + silnik, tel. kom. 724‑619‑384.
Siewnik

do buraków; siewnik
poznaniak; kultywator; przyczepa
samozbierająca jugosłowianka, tel. kom.
602‑577‑190.
Sprzedam

siewnik zbożowy,
ciągnikowy, stan dobry, tel. kom.
606‑497‑951.
ciągnik Ursus C-360, stan
Sprzedam

bdb, tel. kom. 880‑727‑303.

Sprzedam

Ursus C-330, 1985 rok, tel.
kom. 669‑085‑356.

Sprzedam

kultywator, zgrabiarkę
7-gwiazdową, tel. kom. 696‑253‑998.

Prasa

rolująca Galignani RB22L2
pasowa, tel. kom. 606‑356‑717.

Prasa

Sipma Z-224/1, z podajnikiem,
1997 r.; orkan 2, 1989 r.; rozrzutnik
6-tonowy Warfama tandem, tel. kom.
661‑554‑045.

Siewka

Kos, tel. kom. 664‑492‑791.
Kombajn

MF-835, heder 4,20, tel. kom.
607‑706‑343.

Orkan,

tel. kom. 500‑674‑526.
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Prasa

Sipma Z-224/1, z podajnikiem,
2000 r., tel. kom. 664‑748‑795.

Rozrzutnik

obornika 1-osiowy; wóz
konny, tel. kom. 889‑722‑699.

Fendt-515,

1999 r., przedni tuz, tel. kom.
692‑601‑689.

Prasa

zwijająca łańcuchowa 120x120,
tel. kom. 513‑807‑898.

Sprzedam

wialnię, tel. kom.
505‑547‑998.

Kwota

mleczna 10.000 l, tel. kom.
513‑159‑645.

przyczepka ciągnikowa
Glebogryzarka,

1-osiowa, wywrot, tel. (46) 874-83-94, tel.
kom. 667‑679‑854.

Sprzedam

pług 4-skigowy Staltech
U006, 2007 rok, tel. kom. 500‑427‑060.

Praso-owijarka

Claas-250 Uniwrap, tel.
kom. 692‑601‑689.

ciągnik C-330, 1971 rok, tel.
Sprzedam

kom. 512‑795‑938.

prasę rolującą, rozrzutnik 9
Sprzedam

ton, tel. kom. 604‑907‑755.

Schładzalnik

do mleka, 300 l, tel. kom.
668‑952‑191.

Opryskiwacz

400 l, szerokość 10 m.,
tel. kom. 721‑737‑369.

Fendt-311

115 KM, 1996 r. lub -311,
1993 r., tel. kom. 608‑420‑169.

Ursus

3512, 1994 rok, tel. kom.
507‑539‑365.

mleczna, tel. kom. 889‑933‑041.
Kwota


Siewnik

Poznaniak, cena do
uzgodnienia, tel. kom. 606‑405‑474.

Claas

Ares-550 95 KM, 2002 r.,
sprowadzony z Niemiec, tel. kom.
692‑601‑689.

Sadzarka

do warzyw 2-rzędowa,
przyczepka 2-kołowa do ciągnika, silnik
elektryczny 3-fazowy 2,2 kW 2.850
obrotów na minutę, koła 16/650, tel. kom.
692‑765‑019.

Zetor

5211, 1988 rok, tel. kom.
513‑776‑073.

wagę stacjonarną i
Sprzedam

samochodową do żywca, tel. kom.
696‑463‑410.

Obciążniki

na tyle koła do Ursusa
C-330, tel. kom. 784‑040‑771.

Sprzedam

przyczepę wywrotkę, tel.
kom. 504‑032‑418.

Opony

do przyczepy rolniczej 20/900 z
felgami, tel. kom. 503‑065‑714.

Kombajn

Bizon 056, 1979 rok, tel. kom.
663‑561‑245.

Ursus

2812, 1996r., I właściciel, stan
bdb. Agregat uprawowy 3,9 m, tel. kom.
607‑385‑635.

Obornik

kurzy, tel. kom. 692‑882‑448.

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.

Obsypnik

do kiszonek mały, w ocynku,
2000 zł, tel. kom. 667‑373‑504.
Przyczepa

3,5 t, tel. kom. 668‑162‑199.
MF27, prasa New Holand
Kombajn

640, tel. kom. 693‑596‑464.
Beczka

asenizacyjna 5800 l,
zgrabiarka karuzelowa, kultywator z
broną 3 m, tel. kom. 693‑596‑464.

Fendt-511,

1998 r., sprowadzony z
Niemiec, tel. kom. 608‑420‑169.
Sprzedam

blok silnika C-330,
wał, miskę, obudowę sprzęgła,
korpus zwolnicy do C-360, tel. kom.
698‑038‑765.

Prasa

Sipma Z-224/1, tel. kom.
798‑682‑101.

karuzelowy Deutz Fahr,
Przetrząsacz

tel. kom. 692‑606‑026.

do warzyw 2-rzędowa, tel.
Sadzarka

kom. 530‑706‑606.

Ursus-5714

z ładowaczem, 2006/2007
r., tel. kom. 504‑375‑754.

Siewnik

mechaniczny do kukurydzy,
śrutownik bijakowy, kopaczka
ciągnikowa, tel. kom. 501-963-867

Talerzówka

21 talerzy, 1.300 zł;
sieczkarnia, stacjonarna, toporowa, tel.
kom. 601‑977‑283.

Prasa

rolująca Sipma Z-279/1 rok
prod. 2007, szerokie koła, stan bdb., tel.
kom. 607‑626‑858.

Prasa

do słomy Famarol kostka, 2002
rok, tel. kom. 695‑556‑511.

Prasa

John Deere 580, sznurek, siatka
, tel. kom. 606‑641‑506.

„Osa”; dmuchawa do siana;
Kosiarka

eternit grubofalisty nowy i używany, tel.
kom. 604‑349‑007.

Prasa

kostkująca polska, 7.300
zł; przyczepa 1-osiowa sztywna, z
nadstawkami, 3.500 zł, tel. kom.
607‑902‑650.

Ciągnik

C-330, 1991 rok, 3400
mht; dwie dmuchawy do siana, tel.
kom. 608‑431‑725.

Nowy

chwytak do bel na jeden
siłownik, dorabianie euro ramek, tel. kom.
608‑591‑942.

Schładzalnik

do mleka 870 litrów, tel.
kom. 606‑641‑506.

asenizacyjna 6.000 litrów, tel.
Beczka

kom. 501‑620‑689.

do zielonek 2A, stan bdb, tel.
Orkan

kom. 693‑025‑944.

Kombajn

Bizon 1988 rok + stół do
rzepaku, przystawkę do kukurydzy, stan
bdb, tel. kom. 535‑765‑857.

Pług

obrotowy 3-skibowy Lenken,
5.500 zł, tel. kom. 503‑106‑795.
Paleciak

elektryczny 1.200 zł, tel. kom.
503‑106‑795.
Silnik

C-330 igła, 2.000 zł, tel. kom.
503‑106‑795.
Toya

elektryk maszt triplex, 1998 r.,
8.000 zł, tel. kom. 503‑106‑795.

Sadzarka

karuzelowa do warzyw stan
b.dobry 6,9 tys oraz przyczepa do bel
długość 6m na 18 bel cena 6 tys., tel.
kom. 537‑467‑337.
4x4, 1997 r., tel. kom.
Ursus-5314

692‑601‑689.

Claas

Variant 180, orkan 2A, pług
5 Unia, agregat Unia kombi, 3 m;
opryskiwacz 300 l, 10 m termit, tel. kom.
889‑971‑723.
1-osiowy, stan bdb;
Rozrzutnik

zgrabiarka taśmowa; MF-255; prasa
Z-224; pług „3” nowy, tel. kom.
600‑820‑374.

Wózek

widłowy Rak, 7 maszt, 3.3,
wolny skok, przesuw boczny, widły 120
cm, 8.500 zł, tel. kom. 503‑106‑795.

do prasy kostkującej (ślizg)
Podajnik

850 zł, 608420169.

Ciągnik

Landini-65.00, kabina, konfort
21.000 zł, tel. kom. 503‑106‑795.

Prasa

zwijająca Claas Variant-180
Rotocut, zmiennokomorowa, tel. kom.
692‑601‑689.

Silnik

SW-400; myjka; sprężarka, tel.
kom. 660‑733‑094.

Ładowacz

tur Quick do Ursusa-4514,
-5314, tel. kom. 692‑601‑689.

z wałem strunowym do
Kultywator

C-330; silos paszowy 15 t, tel. kom.
609‑842‑747.

Maszty

do ciągników, tel. kom.
665‑374‑423.
Pług

„Unia Grudziądz”, obrotowy 3+1,
tel. kom. 600‑215‑536.
Ciągnik

C-330 z kabiną, stan idealny,
tel. kom. 602‑575‑775.
Kabina

do C-360, tel. kom.
509‑323‑342.
Ciągnik

C-360 z turem, 1985 rok, tel.
kom. 793‑553‑004.

Ładowacze

czołowe do : Ursusa,
Fendta, MF, Case, Deutz Fahr, Claas
Ares, produkcji zachodniej, tel. kom.
692‑601‑689.
Ładowarka

przegubowa O&K L5
łamana w połowie i Atlas, tel. kom.
692‑601‑689.
Talerzówka,

tel. kom. 605‑376‑838.

czeski ładowacz Noine,
Sprzedam

2.300 zł, tel. kom. 697‑366‑263.
asenizacyjna 5.000 l, tel. kom.
Beczka

609‑661‑559.
Siewnik

poznaniak 1995 r., stan bdb,
tel. kom. 667‑899‑123.
Kombajn

Bizon, tel. kom. 663‑974‑286.

Prasa

Z-224, 1987 rok z podajnikiem
bel, stan bdb, tel. kom. 697‑435‑566.
do siana Deutz Fahre
Roztrząsacz

4-wirnikowy, tel. kom. 722‑208‑094.
Pług

3-skibowy, opryskiwacz 400 litrów,
tel. kom. 783‑619‑660.
agregat uprawowy na
Sprzedam

bronie 2,10 m, pług zagonowy 3+1, tel.
kom. 692‑378‑942.
2-os, 3,5 t, 1984 r., tel. kom.
Rozrzutnik

500‑204‑628.
Ursus

C-362, 1985 rok, stan bdb., tel.
kom. 605‑722‑879.
3512 1998 rok, I właściciel; pług
Ursus

3-skibowy Unia Grudziądz; kopaczka, tel.
kom. 516-398-658, 793‑528‑641.

Sprzedam

ciągnik C360 - cena 13.000
zł. Sprzedam ciągnik C330 - cena 11.000
zł. Stan techniczny ciągników bardzo
dobry, tel. kom. 601‑425‑345.
Sprzedam

wybierak do kiszonki
Strautmann stan dobry. Pług 3 skibowy
podorywkowy (mniejsze odkładnice), tel.
kom. 698‑700‑313.
Owijarka

samozaładowcza ELHO,
tandem, 2009 rok, FRA VAT, stan bdb.,
tel. kom. 608‑128‑670.
Beczka

asenizacyjna Pomot Chojna
8000L, 2005 rok, ocynk, tandem, FRA
VAT, rozrzutnik 1-osiowy Agromet, 3,5t,
tel. kom. 608‑128‑670.
Władimirec

T-25, 1987 rok, kabina,
rewers, w oryginale, ładowacz tur do
Ursus 3512,2812, 2-sekcje 2008 r., tel.
kom. 608‑128‑670.
Rozrzutnik

obornika 2-osiowy, do
remontu;, tel. kom. 885‑616‑368 po 15.

Skrzynki

plastikowe 15 kg, tel. kom.
500‑385‑907.
Obornik

kurzak, tel. kom. 660‑790‑868.
Łubianki

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

na mleko, 550 litrów Alfa
Laval, tel. kom. 605‑278‑719.
Wózek

paleciak, 2 sztuki, tel. kom.
693‑830‑160.
Skrzyniopalety

drewniane nowe, tel.
kom. 601‑286‑499.
ALFA Laval, tel. kom.
Dojarkę

609‑513‑353.
słomę, siano, agregaty 2,9
Sprzedam

m, 3 m, talerzówkę 16 talerzy, cyklop,
porodówki do macior, kamienie polne
duże i małe, tel. kom. 726‑767‑915.
Zamienię

obornik na słomę lub
sprzedam, tel. kom. 783‑521‑694.
Basen

420 litrów, tel. 601‑937‑006.

rolnicze - usługi

Prasa

Z-224/1, tel. kom. 512‑981‑861.

Transport

maszyn rolniczych i
budowlanych, tel. kom. 665‑734‑042.

Rozrzutnik

1-osiowy, 2-osiowy do
remontu; wózek do hederu do Bizona, tel.
kom. 608‑398‑915.

Transport

ciągników, przyczep, maszyn
i urządzeń rolniczych, budowlanych, tel.
kom. 609‑135‑502.
Rozliczenia

VAT rolników, tel. kom.
508‑191‑628.

Siewnik

poznaniak, przyczepa
wywrotka, tel. kom. 501‑850‑017.

Sprzedam

prasę Warfama
2006, siewnik zbożowy niemiecki,
grabiarko- trząsarka Pamarol 2006,
brona uprawowa niemiecka, tel. kom.
506‑333‑504.

IH
 Case z turem, 1982r., tel. kom.
605‑205‑821.

Pług

4-skibowy, obrotowy Kverneland
Vario, Gruber, tel. kom. 600‑822‑089.

Sprzedam

rozrzutnik Tandem, stan
bdb, tel. kom. 512‑811‑101.

Zgrabiarka

karuzelowa, suszarnia do
zboża i kukurydzy na olej opałowy, tel.
kom. 600‑822‑089.

agregat na bronie 2 m
Sprzedam

i śrutownik na kamienie, tel. kom.
609‑046‑903.
maszyny rolnicze, tel. kom.
Sprzedam

795-233‑884 po 19.00.
5211, 1989 rok, tel. kom.
Zetor

501‑850‑017.

prasę rolującą Deutz Fahr
Sprzedam

Landini, tel. kom. 660‑117‑565.
REKLAMA

Sprzedamy:

kombajn Bizon Z-56,
ciągnik Ursus C-360, przyczepę 4,5
i 6 ton, prasę Sipma Z-224, tel. kom.
512‑179‑465.

Prasa

kostka; kombajn Anna, tel. kom.
530‑313‑227.
siewkę do nawozu,
Sprzedam

kultywator szerokość 2,10 m z wałem
strunowym, dwukółkę ciągnikową, tel.
kom. 607‑996‑170.
Ślęza

sadownicza mały kosz, stan bdb,
mało używana, tel. kom. 601‑978‑833.
Ciągnik

C-360, tel. kom. 604‑286‑264.
Silnik

do C-360 3P, tel. kom.
604‑286‑264.
Cyklop,

1986 rok, tel. kom.
795‑629‑994.

Rama

do dłużycy; wycinak do
kiszonek, tel. kom. 600‑822‑089.
MTZ-80,

import z Danii, w Polsce nie
rejestrowany, tel. kom. 696‑604‑988.
Przetrząsacz;

zgrabiarka; dmuchawa
pionowa do siana; obredlacz; ładowacz
na tył do ciągnika, stan bdb, tel. kom.
880‑565‑192.

inne
Schładzalnik

do mleka 330 l, tel. kom.
605‑210‑688.
Obornik

150 t; rozsiewacz nawozowy
Koss, tel. kom. 697‑693‑641.

Wykonuję

kosiarki sadownicze,
tel. (46) 832-14-57, tel. kom. 513‑666‑808.
Mechaniczne

podcinanie porzeczek,
okolice Głowna, tel. kom. 505‑630‑402.
Naprawa

ciągników, maszyn
rolniczych i sprzętu budowlanego, tel.
kom. 510‑809‑025.
Podsiew

łąk nowym siewnikiem
firmy Verdo, tel. kom. 660‑330‑597.
Usługi

beczką 5.000, okolice Błędowa,
tel. kom. 693‑552‑235.
Biuro
VAT z rolnictwa 100 zł/m-c, tel.
kom. 512‑197‑178.

zwierzęta
sprzedaż
Gołębie

Staropolskie i Rzeszowskie,
tel. kom. 882‑404‑160.
Yorki

szczenięta, tel. kom. 501‑632‑719.

Opony

używane 16/70/20, tel. kom.
693‑830‑160.

Sprzedam

kozła, tel. kom.
601‑360‑288.

Sprzedam

gnojówkę, tel. kom. 663-077030, 693‑320‑919.

Owczarek

kaukaski szczeniaki, tel.
kom. 796‑611‑150.

Ciągnik

C-330, tel. kom. 696‑425‑214.

Skrzynki

na owoce, palety, wagi,
beczka 4.000 l, tel. kom. 665‑464‑794.

Sprzedam

gruber Unia Grudziądz 9
łap, stan idealny, tel. kom. 506‑173‑625.

Skrzynki

plastikowe, tel. kom.
796‑021‑918.

Owczarki

niemieckie, z rodowodem,
2-miesięczne; suka 3,5 l, tel. kom.
508‑174‑814.

Sprzedam

sadzarkę karuzelową
2-osobową, tel. kom. 506‑173‑625.

mleczna 10.000 kg, zbiornik na
Kwota

mleko 550 l, tel. kom. 664‑724‑850.

Ursus

C-330M, 1987 rok, 16.900 zł,
okolice Sannik, tel. kom. 667‑862‑667.

Dojarka

Alfa Laval, tel. kom.
609‑442‑123.

Sprzedam

ciągnik C-360, stan bdb i
silnik do 3P, tel. kom. 609‑225‑633.

Sprzedam

wspomaganie kierownicy
do Ursus C-330, C-360, T-25, oferuję
montaż, tel. kom. 692‑335‑998.

Przyczepę

3.5t wywrotkę po remoncie.
Wywrotkę 3.5t do remontu po cenie
złomu. Maszt do ciągnika 1.5 udżwigu,
tel. kom. 788‑440‑206.

Wózek

widłowy RAK 7, tel. kom.
785‑405‑552.
Maszt

widlaka do ciągnika, tel. kom.
785‑405‑552.
Tur
 i kabina do C-360, tel. kom.
539‑064‑432.
Taśmociąg

8 metrów z koszem
zasypowym na dole do jabłek, warzyw,
itp., tel. kom. 601‑286‑499.
Sprzedam

kosiarkę rotacyjną, czeską;
brony 5; pług 2; kultywator; rozrzutnik
obornika do częściowego remontu,
tel. (46) 838‑25‑79.
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.

Dojarka

przewodowa Alfa Laval, tel.
kom. 693‑538‑477.
Schładzalnik

mleka 250 l,
tel. (46) 838‑98‑66.
Sprzedam

dojarkę przystosowaną
do doju krów gdy brak światła,
tel. (46) 839‑21‑92.
Zbiornik

na mleko Frigomilk 550 l, tel.
kom. 515‑291‑421.
Osie

na dwukółki, tel. kom.
605‑725‑429.
Obornik

(trzoda chlewna), tel. kom.
601‑662‑905.

Szczenięta

amstaf, śliczne, zdrowe, tel.
kom. 662‑556‑348.
Owczarki

niemieckie z rodowodem,
2-letnie, tel. kom. 694‑308‑076.
Szczeniaki

Amstafy, tel. 695‑815‑984.
Owczarki

z rodowodem,
tel. (46) 838‑47‑78.
Króliki,

tel. kom. 601‑413‑366.
Sprzedam

bażanty srebrne i pawie, tel.
kom. 795‑499‑795.
Szczeniaki

3-miesięczne 4 sztuki,
oddam, tel. kom. 501‑538‑808.
Yorki,

chihuahua, maltańczyki, tel. kom.
662‑093‑975.
Sprzedam

rocznego kucyka, tel. kom.
603‑591‑544.
parę kucyków+ kózkę
Sprzedam

miniaturkę, tel. kom. 694‑514‑370.
kozy, tel. kom. 608‑418‑287.
Sprzedam


Sprzedam

oponę używaną do C-330,
tel. kom. 502‑226‑340.

Pawie

niebieskie, tel. kom.
723‑500‑144.

Rozrzutnik

Fortschritt, tanio, tel. kom.
661‑848‑399.

Sprzedam

obornik bydlęcy, tel. kom.
506‑150‑469.

tel. kom. 607‑992‑191.
Kozy,


Sprzedam

wyciąg linowy, kosiarkę
rotacyjną, czeską, małą, tel. kom.
662‑240‑085.

Ziemia

orna 2,27 ha, Wola Stępowska,
tel. kom. 606‑188‑034.

Siewnik

poznaniak, pług 2-skibowy, tel.
kom. 603‑592‑345.

Basen

na mleko, 550 litrów, tel. kom.
695‑999‑028.

Władimirec

T-25A Leda, 31 KM, 1998
rok, tel. kom. 507‑216‑596.

Koła

10x15 oraz naprawy opon na
zimno i na gorąco, akumulatory, opony,
tel. kom. 504‑178‑884.

Prasę

Z-224/1, 1993 rok, stan dobry,
tel. kom. 505‑547‑998.

obornik, tel. kom.
Sprzedam

609‑843‑635.

Labradory

szczenięta, tel. kom.
517‑728‑743.
Oddam

szczeniaki po małej suczce,
tel. kom. 530‑527‑043.
Suka,

owczarek niemiecki, 1,5 roku, tel.
kom. 693‑441‑557.
Pies

Cocker Spaniel, tel. 692‑212‑565.
Szczenięta

sznaucerki miniaturki, tel.
kom. 533‑904‑400.

www.lowiczanin.info
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informacje
Informacja PKP (ogólnokrajowa)
22/19436
Informacja PKS (całodobowa)
46/837-38-13
Informacja o krajowych numerach
tp 118-913
Informacja o międzynarodowych
numerach tp 118-912
Rozmowy międzynarodowe tp –
zamawianie 9051
Naprawa telefonów – błękitna linia
tp 9393
Biuro zleceń tp 9497
Wojewódzkie Centrum Zarządzania
Kryzysowego Łódzkiego Urzędu
Wojewódzkiego w Łodzi 9287

pogotowia
Policyjny telefon zaufania 837-80-00
Telefon informacyjno-problemowy:
Poradnia Leczenia Uzależnień 837-37-07
Poradnia Zdrowia Psychicznego 46837-33-07
Pogotowie energetyki cieplnej
46-837-59-16
Pogotowie wodno-kanalizacyjne
46-837-35-32
Pogotowie energet. 46-837-36-05
Zakład pogrzebowy: 46-837-53-85,
46-837-07-10, 46-837-20-22, 46-837-26-74.
Gaz butlowy:
516-053-554, 697-649-492, 46-837-84-40,
46-837-16-16, 46-837-66-08, 46-837-41-02,
46-837-30-30, 46-837-20-37, 46-838-36-36,
509-887-080; 46-837-47-77, 46-837-44-44,
Warsztat konserwatorski ŁSM 46-83765-58
Lecznice dla zwierząt:
ul. Starościńska 5, tel. 46-837-52-48 ul.
Chełmońskiego 31, tel. 46-837-35-24
ul. Krakowska 28, tel. 46-830-22-86
Łyszkowice, tel. 46-838-87-19 Bielawy,
tel. 46-839-20-95

telefony
 Taxi osobowe:
837-34-01; 46-191-91; 46-837-35-28
(bagażowe); 46-830-05-00; 603-0618-18; 794-013-013; 606-486-555;
600-508-308
PUP: 46-837-04-20; 46-837-03-73
Starostwo Powiatowe w Łowiczu:
sekretariat 46 837-59-02
Urząd Miejski: Sekret. 46-830-91-51
Awarie oświetlenia ulicznego:
konserwator 603-802-477, 601-819-912,
601-270-775, 46 830-91-45
Urząd Skarbowy:
centrala 46 837-43-58, 46-837-32-38,
sekretariat 46-837-80-28
ZUS 46-830-17-12
Łowickie Stowarzyszenie Abstynenckie „Pasiaczek” Łowicz, ul. św.
Floriana 7, tel. 46-837-66-92, czynny

codziennie (oprócz sobót) w godz. 16.00
– 20.00.
Gminna Grupa Abstynencka w
Bielawach – spotkania w czw. w godz.
10.00-11.00. Po informacje dzwonić w
czwartek do UG w Bielawach w godz.
8.00-10.00.
Grupa AA „Łowiczanka” spotkania
przy Klubie Pasiaczek na muszli Błonie
w każdy czwartek o godz. 19.00.
Punkt

pomocy dla ofiar przemocy
w rodzinie (siedziba, Stowarzyszenie
„Nadzieja” ul. Podrzeczna 3a, tel.
46-830-03-63, czynny: 16.00-19.00.
Punkt konsultacyjny przy
Grupie Wsparcia „Przeminęło z
wiatrem” (problem przemocy) w
Domaniewicach, czynny: pt. 16-18 tel.
46-838-33-11.
Samopomocowa Grupa Abstynencka „Nie ma mocnych” w Zdunach
(siedziba GOK) – czw. godz. 18.00.
Ogólnopolska poradnia telefoniczna dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym, czynna od pon.-pt. godz.
14.00-22.00 pod bezpłatnym numerem
telefonu 116 123; www.116123.edu.pl

dyżury przychodni
Nocna

i Świąteczna Pomoc
Lekarska ul. Ułańska 28, tel. 46-83756-11, 46-837-56-12, 46-837-56-13 lub
509-056-091– czynna: w dni robocze
18.00-8.00, soboty, niedziele i święta od
8.00 (przez 24 h).
Poradnia Leczenia Uzależnień,
ul. Kaliska 6, tel. 837-37-07

apteki
Łowicz – apteka całodobowa:
ul. Stanisławskiego, tel. 46-830-22-02
Bielawy, ul. Garbarska 10, tel. 839-22-76
Chąśno 64, tel. 838-18-25
Domaniewice, ul. Główna 9, 838-33-85;
ul. Górna 1A, 911-55-44
ul. Rynek Kopernika 12, tel.
Kiernozia,

24-277-91-58; ul. Kościuszki 6, tel. 24-27797-64; ul. Łowicka 12A, 24/382-11-66
Kocierzew Południowy 101, 839-42-42
Łyszkowice, ul. Kościelna 3, tel. 838-8786; ul. Szkolna 3a, tel. 830-39-01
Nieborów 209, tel. 838-56-25
Bełchów, ul. Przemysłowa 2,
839-68-89
Sobota, ul. Plac Zawiszy Czarnego 20,
tel. 838-22-81
Zduny 1a, tel. 838-74-68
Zduny 34, tel. 838-75-35

msze święte
w niedziele i święta
Kościół św. Ducha:
7.00, 8.30, 10.00, 12.00, 18.00;
Kościół Chrystusa Dobrego Pasterza:
7.00, 8.00, 10.00, 11.15, 12.30, 17.00;

Bazylika Katedralna: 7.00, 9.00, 10.30,
12.00, 18.00;
Kościół o.o. Pijarów: 8.00, 9.30,
11.00, 12.30, 16.00;
Kościół Sióstr Bernardynek:
8.00, 10.00;
Kościół pw. Matki Bożej Nieustającej
Pomocy: 8.00, 10.00, 12.30, 17.00;
Kościół św. Leonarda: 11.30;
Kaplica seminaryjna: 10.00.

pływalnia miejska
Pływalnia miejska dostępna jest dla ogółu
chętnych w godz.:
Poniedziałek –8.00-22.00
Wtorek –8.00-22.00
Środa –8.00-22.00
Czwartek –8.00-22.00
Piątek – 8.00-22.00
Sobota – 10.00-20.00
Niedziela – 10.00-20.00
Grota solna i sauna czynne od poniedziałku do piątku w godz. 16.00-22.00,
sobota, niedziela 12.00-20.00.

kino Fenix

ul. Podrzeczna 20, tel. 046/837-40-01

Czwartek, 28 lutego:
godz. 19.15 – Django
Piątek, 1 marca:
godz. 17.00 – Django
godz. 20.00 – Tajemnice Westerplatte
– 1 września 1939 wojska niemieckie zaatakowały polską placówkę wojskową Westerplatte. Licząca ok. 180 żołnierzy załoga
przez 7 dni stawiała opór kilkutysięcznej
armii hitlerowskiej wspieranej przez ciężką
artylerię, lotnictwo oraz potężny pancernik
Schleswig-Holstein.
Sobota, 2 marca:
godz. 20.00 – Tajemnice Westerplatte
Niedziela, 3 marca:
godz. 17.00 – Django
godz. 20.00 – Tajemnice Westerplatte
Poniedziałek, 4 marca:
godz. 17.00 – Django
godz. 20.00 – Tajemnice Westerplatte
Wtorek, 5 marca:
godz. 17.00 – Django
godz. 20.00 – Tajemnice Westerplatte
Środa, 6 marca:
godz. 17.00 – Django
godz. 20.00 – Tajemnice Westerplatte

Czwartek, 7 marca:
godz. 17.00 – Django
godz. 20.00 – Tajemnice Westerplatte
Piątek, 8 marca:
godz. 17.00 – Last minute
godz. 19.00 – Anna Karenina

wystawy stałe
Sztuka

Baroku – na ekspozycję składają się przykłady rzemiosła artystycznego:
meble, tkaniny, szkło, porcelana, a także

malarstwo i rzeźba. Muzeum w Łowiczu,
czynna w godz. 10-16, bilet normalny 7 zł,
ulgowy 4 zł.
Współcześni

plastycy łowiccy
– wystawa obrazów artystów związanych
z Łowiczem oraz portretów łowickich malarzy. Muzeum w Łowiczu, czynna w godz.
10-16, bilet normalny 7 zł, ulgowy 4 zł.
Etnografia

Księstwa Łowickiego – wystawa przedstawia stroje ludowe, wycinanki,
rzeźby, ceramikę, tkaniny oraz eksponaty
z dziedziny papiero-plastyki. Muzeum
w Łowiczu, czynna w godz. 10-16, bilet
normalny 7 zł, ulgowy 4 zł.
Wystawa

w Muzeum Diecezjalnym
w Łowiczu – zwiedzanie katedry wraz
z eksponatami znajdującymi się w wieży.
Dodatkowo można oglądać panoramę
miasta z tarasu widokowego oraz projekcję
filmu o historii katedry. Muzeum czynne od
poniedziałku do soboty w godz. 10-16.

wystawy czasowe
Zima w łowickim – wystawa
fotograficzna Sylwestra Cichala i Pawła
Pisarskiego z Kutna przedstawiająca
znane atrakcje turystyczne regionu łowickiego, w zimowej szacie. Foto Art Galeria
EKSPOZYCJA 34, brama w kamienicy
przy ul. Zduńskiej 34. Otwarcie 28 lutego
o godz. 16.00, czynna do 6 kwietnia,
wstęp wolny.
Znana

i nieznana Ukraina – wystawa fotograficzna Radosława Taflińskiego. Będzie
można obejrzeć ponad 200 zdjęć z całej
Ukrainy. 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. Galeria Browarna w
Łowiczu, wystawa czynna do 24 marca.
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,
wystawa czynna do końca kwietnia.
Z rzeką Bzurą przez powiat łowicki
– wystawa fotograficzna autorstwa
Kazimierza Kaczora z Łowicza. Artystę
interesuje pejzaż, fauna i flora. Domu
Kultury w Zdunach, wstęp wolny, wystawa
czynna do 21 marca.

koncerty
Piątek, 8 marca:
godz. 21.30 – koncert zespołu „PLUM”
założony przez braci Rafała i Marcina Piekoszewskich, bilety 10 zł. Klub Pracownia
w Łowiczu, ul. Podrzeczna 20.

inne
Czwartek, 28 lutego:
godz. 16.00 – wykład UTW: Zasoby
Archiwum w Łowiczu i ich znaczenie
dla badań regionalnych. Sala USC w
Łowiczu, wstęp wolny.
Piątek, 1 marca:
godz. 18.00 – spotkanie z posłem
Cezarym Olejniczakiem – podsumowanie rocznej działalności poselskiej.
Siedziba SLD w Łowiczu, ul. Mostowa 4 ,
wstęp wolny.
Sobota, 2 marca:
godz. 16.00 – Przegląd Fotografii
Podróżników Rowerowych CAŁY ŚWIAT
W JEDNEJ SAKWIE. Prelekcję wygłoszą:
Piotr Strzeżysz, Tomasz Grzywaczewski,
Marcin Korzonek. Sala Łowickiego Ośrodka Kultury, ul. Podrzeczna 20, wstęp wolny.

KRONIKA
WYpadków
miłosnych
urodziły się:
córeczki
 państwu Słomskim z Łowicza
 państwu Przyżyckim z Bełchowa
 państwu Wolskim z Łowicza
 państwu Wiśniewskim z Łowicza
 państwu Szczepaniakom z Łowicza
 państwu Szuflińskim z Łowicza
synkowie
 państwu Bułom z Kiernozi
 państwu Jędrachowiczom
ze Stradzewa
 państwu Lulkom z Łowicza

Poniedziałek, 4 marca:
godz. 17.00 – spektakl Cyrku Korona pt.
Fabryka Śmiechu. Targowisko Miejskie
w Łowiczu.
Piątek, 8 marca:
godz. 11:00 – wykład filmoznawcy
Grzegorza Pieńkowskiego pt. Lillian
Gish „Zaślubiona srebrnemu ekranowi”
ilustrowany fragmentami filmów, poświęcony wybitnej amerykańskiej aktorce Lillian
Gish. Sala w ŁOK, ul. Podrzeczna 20,
wstęp wolny.
Sobota, 9 marca:
godz. 13.00 – spotkanie z posłanką PiS
prof. Krystyną Pawłowicz. Tematem
będzie pakt fiskalny. Sala w ŁOK, ul.
Podrzeczna 20, 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

OFERTY PRACY
Powiatowy Urząd pracy w Łowiczu
(stan na 25.02.2013 r.)

 szwaczka
 elektromechanik
 likwidator szkód
 hydraulik
 spawacz ręczny gazowy
 stolarz – montażysta mebli
 operator koparki
 przedstawiciel handlowy
 konserwator
 sprzedawca (oferta pracy dla osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności – II
grupa inwalidzka)

skarb rolnika
NOTOWANIA Z TARGOWISKA
W ŁOWICZU z dnia 22.02.2013 r.
buraczek czerwony

kg

1,00-1,50

cebula

kg

1,50-2,50

czosnek

szt.

0,80-1,50

jabłka

kg

1,00-2,50

jaja fermowe

15 szt.

6,00-9,00

jaja wiejskie

15 szt.

9,00-12,00

kapusta biała

szt.

1,50-2,50

marchew

kg

1,50-2,00

pieczarki

kg

5,00-8,00

pietruszka

kg

2,50-3,00

por

szt.

0,80-1,50

natka pietruszki

pęczęk

1,00-1,50

kg

3,00-3,50

kg

0,50-0,80

brukselka
ziemniaki
miód

0,9 litra 28,00-32,00

kalafior

szt.

brokuł

szt.

1,50-2,50

pęczek

2,50-3,00

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. 28.02. ul. Kopernika 19,
tel. 719-20-12
pt. 01.03. ul. Swobodna 17/19,
tel. 710-44-66
sob. 02.03. ul. Swobodna 17/19,
tel. 710-44-66

ndz. 03.03. ul. Swobodna 17/19,
tel. 710-44-66
pn. 04.03. ul. Swobodna 17/19,
tel. 710-44-66
wt. 05.03. ul. Swobodna 17/19,
tel. 710-44-66
śr. 06.03. ul. Sikorskiego 45/47,
tel. 719-10-28
czw. 07.03. ul. Sikorskiego 45/47,
tel. 719-10-28
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 03.03. – ul. E. Plater 2,
tel. 719-80-41. 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

Rolnik Sprzedaje

wystawy

Żywiec wieprzowy:

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
Czwartek, 7 marca:
godz. 18.30 – występ zielonogórskiego
kabaretu Ciach w ramach obchodów
Dnia Kobiet. MOK w Głownie, bezpłatne
zaproszenia na występ można odbierać do
2 marca w Urzędzie Miejskim w Głownie.

(ceny z dnia 26.02.2013 r.)

 Mastki: 4,70 zł/kg+VAT
 Różyce: 4,90 zł/kg+VAT
 Skowroda Płd.: 4,80 zł/kg+VAT
 Domaniewice: 4,90 zł/kg+VAT
 Chąśno: 4,70 zł/kg+VAT
 Karnków: 4,70 zł/kg+VAT
 Kiernozia: 4,80 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 7,60 zł/kg+VAT; jałówki 7,00 zł
kg+VAT;
 Domaniewice: krowy 6,20 zł/kg+VAT;
byki 7,60 zł/kg+VAT; jałówki 7,00 zł/
kg+VAT;
 Kiernozia: krowy 4,00-6,00 zł kg+VAT;
byki 6,80-8,00 zł/kg+VAT; jałówki
6,00-7,00 zł/kg+VAT;
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Sport

Paweł A. Doliński

w 33. Półmaratonie Warszawskim. str. 40

Feryjne turnieje triobasketu wzbudziły spore zainteresowanie młodych koszykarek i koszykarzy...

Łowicka Feriada 2013 | I Feryjny Turniej Triobasketu

Wielu chętnych do grania w koszykówkę
We wtorek 19 lutego w hali
łowickiego OSiR nr 2 odbył się
I Feryjny Turniej Triobasketu.
Zawody rozgrywane były w ramach dorocznej akcji „Łowicka
Feriada 2013”, którą jak zwykle
organizuje Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łowiczu.
Organizatorzy mogli być nieco
zaskoczeni dużą frekwencją. Do
turnieju zgłosiło się w sumie 13
zespołów, które podzielone zostały na trzy kategorie. Tak liczne
przybycie młodych koszykarzy
świadczy o tym, że koszykówka
jest bardzo popularna w Łowiczu
i warto organizować takie zawo-

dy dla młodych graczy, którzy
spędzają wolny czas w domu.
W turnieju starszych najlepszą ekipą w gronie 6. zespołów
okazała się Gimbaza-2 (Kacper
Kłos, Jakub Szkup i Kacper Płacheta), która pokonała w finale
rywali z Nie Ma Lipy (Mateusz
Kacprowski, Maciej Kosiorek
i Maciej Kacprowski) 7:3.
W rywalizacji uczniów szkół
podstawowych zagrały 3 zespoły, a zdecydowanie najlepszym
była drużyna Masters (Kacper
Kramarz, Michał Kacprowski
i Jakub Dańczak). Wśród dziewcząt rywalizacja była bardzo wy-

równana, a najlepszą ekipą z 4.
zespołów okazały się Łowiczanki
(Aleksandra Duranowska, Julia
Woźniak, Zofia Zbrożek i Michalina Urbaniak), które po rozegraniu trzech spotkań miały tyle
samo punktów co Dziołchy (Elżbieta Siekiera, Paulina Skowrońska, Klaudia Traut i Ada Wilk) i
o zwycięstwie zadecydował bezpośredni wynik, w którym lepsze
były Łowiczanki. 
zł
Dziewczęta:
 Boogie Girls (Paulina Wielemborek, Natalia Bliźniewska i Wiktoria
Fabijańska) – Dziołchy 4:5

Łowiczanki – Niewyspane (Maja
Gabrysiak, Aleksandra Paliwoda
i Natalia Szewczyk) 2:4
 Dziołchy – Łowiczanki 2:4
 Niewyspane – Boogie Girls 1:5
 Łowiczanki – Boogie Girls 6:5
 Dziołchy – Niewyspane 4:3

No Name (Damian Brzozowski,
Stanisław Kucharski, Michał Fabijański i Kacper Kramarz) – Ruski
Brendal 6:3
 Nie Ma Lipy – No Name 5:4
Grupa II:
 Gimbaza-2 – FC Wałbrzych (Mariusz Dobrzyński, Mateusz Zabost,
Bartłomiej Golisz i Jakub Dańczak)
6:2
 Oby Remis (Wiktor Wawrzyńczak,
Piotr Bronecki i Bartosz Bończak) –
FC Wałbrzych 6:4
 Gimbaza-2 – Oby Remis 6:2
Mecz o 5. miejsce:
 Ruski Brendal – FC Wałbrzych
3:6



1. Łowiczanki

3

5 12:11

2. Dziołchy

3

5 11:11

3. Googie Girls

3

4 14:12

4. Niewsypane

3

4



8:11

Chłopcy – open: Grupa I:
 Nie Ma Lipy – Ruski Brendal
(Dawid Kacprowski, Norbert Nowych i Michał Kacprowski) 5:0

Łowicka Feriada 2013 | II Feryjny Turniej Triobasketu

Boogie Girls, Landrynki i Kozaki wygrywają
Bliźniewska, Paulina Wielemborek, Aleksandra Duranowska
i Maja Gabrysiak), które pokonały Chłopców 4:3 (Kacper Kramarz, Jakub Dańczka, Kamil Olczyk i Jan Haczykowski) i Smerfy
4:2 (Anastazja Kunat, Natalia
Szewczyk, Marika Frątczak
i Elżbieta Siekiera). W meczu
o drugie miejsce Smerfy wygrały
z Chłopcami 4:1.
Na czwartkowe zawody przyjechały dwie drużyny z Głowna.
Jednak okazało się, że w finale
zagrały tylko łowickie teamy.
Wśród chłopców rywalizacja
przebiegała w trzech grupach,
a ich zwycięzcy trafili do grupy finałowej. Najlepszą ekipą
w gronie 9. zespołów była drużyna Kozaków (Jakub Organiściak,
Julian Rosa i Krzysztof Rondoś),
która w finałach pokonała Gimbazę 2 (Michał Zdunkiewicz,
Jakub Szkup i Kacper Płacheta)
11:3 i Hefalumpów (Michał Rokicki, Mateusz Gładki i Mateusz
Dobrzyński) 8:4. W meczu decydującym o 2. miejscu Gimbaza 2
pokonała Hefalumpów 8:7.  zł

Dziewczęta młodsze:
 Landrynki – Lejdis 2:1




Lejdis – Super Squad 2:1
Landrynki – Super Squad 5:1

1. Landrynki

2

4

7:2

2. Lejdis

2

3

3:3

3. Super Sqad

2

2

2:7

1. Gimbaza-2

3

3

2. Nie Ma Lipy

3

2 12:11

3. Oby Remis

3

2 12:12

4. No Name

3

1 12:12

5. FC Wałbrzych

3

1 12-15

6. Ruski Brendal

3

0

1. Boogie Girls

2

4

8:5

2. Smerfy

2

3

6:5

3. Chłopcy

2

2

4:8

Chłopcy, grupa I:
 Synkowie Mamusi Głowno
(Hubert Gajda, Bartosz Kurzawski
i Maciej Grzelak) – FC Kalafiory (Mariusz Dobrzyński, Mateusz
Zabost i Jakub Dańczak i Norbert
Nowysz) 6:4
 Gimbaza-2 – FC Kalafiory 8:2
 Synkowie Mamusi Głowno –
Gimbaza-2 2:5

Kozaki okazali się najlepsi w drugim turnieju chłopców.

1. Gimbaza-2

2

4

2. Synkowie Mamusi Głowno 2

3

8:9

3. FC Kalafiory

2

6:14

2

13:4

Chłopcy, grupa II:

Synkowie Tatusia Głowno

19:7

6:17

Chłopcy – rocznik 2000 i młodsi:
 Dragon Team (Michał Zabost, Julian Potocki oraz Arkadiusz Bazak) –
Masters 2:4
 Masters – Kolesie (Kamil Olczyk,
Bartłomiej Skoneczny i Mateusz Kobuszewski) 5:0
 Kolesie – Dragon Team 0:1
1. Masters

2

2

9:2

2. Dragon Team

2

1

3:4

3. Kolesie

2

0

0:6

(Alan Kacperski, Bartłomiej Łysio
i Michał Rasiński) – XXXL (Wiktor
Wawrzyńczak, Bartosz Bończak,
Piotr Okraska i Łukasz Kosiorek)
5:4
 Hefalumpy – XXXL 7:6
 Synkowie Tatusia Głowno –
Hefalumpy 4:5
1. Hefalumpy

Dziewczęta starsze:
 Boogie Girls – Chłopcy 4:3
 Boogie Girls – Smerfy 4:2
 Chłopcy – Smerfy 1:4

Paweł A. Doliński

W czwartek 21 lutego po raz
drugi w ferie zimowe w hali
łowickiego OSiR nr 2 przy ul.
Topolowej 2 odbył się Feryjny
Turniej Triobasketu. Ponownie
na zawody przybyła liczna grupa
miłośników koszykówki. Do rywalizacji zgłosiło się aż 13 zespołów, które tym razem podzielono
tylko na trzy kategorie – dwie
dziewcząt i jedna chłopców. A to
dlatego, że do turnieju chłopców
ze szkół podstawowych zgłosiła
się tylko jedna ekipa, którą dołączono do rywalizacji dziewcząt.
Wśród dziewcząt ze szkół
podstawowych najlepsze okazały się Landrynki (Wiktoria
Fabijańska, Kinga Chmurska
i Klaudia Traut), które pokonały
Lejdis (Zofia Zbrożek, Patrycja
Zakrzewska i Angelika Waracka)
2:1 i Super Squad (Agata Dzionek, Ada Wilk i Klaudia Musialik) 5:1. W meczu o 2. miejsce
Lejdis pokonały Super Squad 2:1.
W rywalizacji starszych
dziewcząt, gdzie dołączyli chłopcy z podstawówki najlepiej poradziły sobie Boogie Girls (Natalia

Mecz o 3. miejsce:
 Oby Remis – No Name 4:2
Mecz o 1. miejsce:
 Nie Ma Lipy – Gimbaza-2 3:7

2

4 12:10

2. Synkowie Tatusia Głowno 2

3

3. XXXL

2 10:12

2

9:9

Chłopcy, grupa III:
 Kozaki – No Name (Damian
Brzozowski, Stanisław Kucharski,
Paweł Miziołek i Kacper Kramarz)
6:0
 Nie Ma Lipy (Mateusz Kacprowski, Maciej Kacprowski, Mateusz
Klimczak i Jakub Perzakowski) –
No Name 5:1
 Kozaki – Nie Ma Lipy 9:3
1. Kozaki

2

4

15:3

2. Nie Ma Lipy

2

3

8:10

3. No Name

2

2

1:11

Mecze finałowe:
 Kozaki – Gimbaza-2 11:3
 Kozaki – Hefalumpy 8:4
 Gimbaza-2 – Hefalumpy 8:7
1. Kozaki

2

4

2. Gimbaza-2

2

3 11:18

19:7

3. Hefalumpy

2

2 11:16
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Łyżwiarstwo szybkie | XIX OOM Podkarpackie 2013 w sportach zimowych

W tym roku brakowało lodu

Juniorki:
 1000 m: 1. Patrycja Roszkowska
(ŁKS Juvenia Białystok) 1:56,68
min, 2. Anna Olszewska (Warmińsko-Mazurski Klub Sportowy)
1:57,24 min, 3. Patrycja Rokicka
(ŁKS Juvenia Białystok) 2:07,75
min, 8. Magdalena Grabowicz (UKS
Błyskawica Domaniewice) 2:08,17
min, 9. Kamila Graszka (UKS Błyskawica Domaniewice) 2:16,60
min, 10. Małgorzata Kuśmierek
(UKS Błyskawica Domaniewice)
2:16,82 min, 11. Ewelina Pająk (UKS
Błyskawica) 2:20,27 min.
 500 m: 1. Patrycja Rokicka
(ŁKS Juvenia Białystok) 48,27 s,
2. Hanna Olszewska (Warmińsko-

-Mazurski Klub Sportowy) 48,27 s,
3. Anna Olszewska (Warmińsko-Mazurski Klub Sportowy) 48,45 s,
9. Magdalena Grabowicz (UKS Błyskawica Domaniewice) 1:01,32 min,
10. Kamila Graszka (UKS Błyskawica Domaniewice) 1:03,02 min,
11. Małgorzata Kuśmierek (UKS
Błyskawica Domaniewice) 1:04,96
min, 12. Ewelina Pająk (UKS Błyskawica Domaniewice) 1:12,06
min.
 777 m: 1. Patrycja Roszkowska
(ŁKS Juvenia Białystok) 1:17,64
min, 2. Anna Olszewska (Warmińsko-Mazurski Klub Sportowy)
1:18,05 min, 3. Patrycja Rokicka
(ŁKS Juvenia Białystok) 1:18,53
min, 9. Magdalena Grabowicz
(UKS Błyskawica Domaniewice)
1:37,67 min, 10. Kamila Graszka
(UKS Błyskawica Domaniewice)
1:41,28 min, 11. Małgorzata Kuśmierek (UKS Błyskawica Domaniewice) 1:45,67 min, 12. Ewelina
Pająk (UKS Błyskawica Domaniewice) 1:55,34 min.
 1500 m: 1. Patrycja Roszkowska
(ŁKS Juvenia Białystok) 3:59,62
min, 2. Adrianna Ciwoniuk (ŁKS
Juvenia Białystok) 4:00,60 min,
3. Anna Olszewska (Warmińsko-Mazurski Klub Sportowy) 4:02,44
min, 5. Magdalena Grabowicz
(UKS Błyskawica Domaniewice)
3:26,40 min, 6. Kamila Graszka
(UKS Błyskawica Domaniewice)
3:45,10 min, 7. Małgorzata Kuśmierek (UKS Błyskawica Domaniewice) 4:00,52 min, 8. Ewelina Pająk
(UKS Błyskawica Domaniewice)
4:04,01 min.
 Klasyfikacja wieloboju: 1. Patrycja Roszkowska (ŁKS Juvenia
Białystok) 110, 2. Patrycja Rokicka (ŁKS Juvenia Białystok) 60, 3.
Anna Olszewska (Warmińsko-Mazurski Klub Sportowy) 55, 9. Kamila Graszka (UKS Błyskawica), 10.
Magdalena Grabowicz (UKS Błyskawica Domaniewice), 11. Małgorzata Kuśmierek (UKS Błyskawica
Domaniewice), 12. Ewelina Pająk
(UKS Błyskawica).
Juniorki młodsze:
 1000 m: 1. Natalia Maliszewska
(ŁKS Juvenia Białystok) 1:47,59

min, 2. Oliwia Gawlica (AZS Politechnika Opolska Opole) 1:47,71
min, 3. Agata Greś (ŁKS Juvenia
Białystok) 2:11,85 min, 11. Aleksandra Gałaj (UKS Błyskawica Domaniewice) 1:56,94 min, 14. Sara
Rosiak (UKS Błyskawica Domaniewice) 2:16,45 min, 15. Patrycja
Kujawiak (UKS Błyskawica Domaniewice) 2:36,51 min.
 500 m: 1. Nikola Mazur (ŁKS Juvenia Białystok) 47,73 s, 2. Natalia
Maliszewska (ŁKS Juvenia Białystok) 47,77 s, 3. Agata Greś (ŁKS
Juvenia Białystok) 47,86 s, 13.
Aleksandra Gałaj (UKS Błyskawica
Domaniewice) 56,83 s, 14. Patrycja
Kujawiak (UKS Błyskawica Domaniewice) 1:05,17 min, 15. Sara Rosiak (UKS Błyskawica Domaniewice) 1:06,08 min.
 777 m: 1. Natalia Maliszewska (ŁKS Juvenia Białystok)
1:18,88 min, 2. Nikola Mazur
(ŁKS Juvenia Białystok) 1:19,04
min, 3. Oliwia Gawlica (AZS
Politechnika Opolska Opole)
1:19,15 min, 13. Aleksandra Gałaj (UKS Błyskawica Domaniewice) 1:38,29 min, 14. Sara Rosiak
(UKS Błyskawica Domaniewice)
1:46,27 min, 15. Patrycja Kujawiak
(UKS Błyskawica Domaniewice)
1:47,22 min.
 1500 m: 1. Natalia Maliszewska
(ŁKS Juvenia Białystok) 2:54,46
min, 2. Nikola Mazur (ŁKS Juvenia Białystok) 2:55,03 min, 3.
Oliwia Gawlica (AZS Politechnika
Opolska Opole) 2:55,12 min, 13.
Aleksandra Gałaj (UKS Błyskawica Domaniewice) 3:16,59 min,
14. Sara Rosiak (UKS Błyskawica
Domaniewice) 3:33,35 min, 15. Patrycja Kujawiak (UKS Błyskawica
Domaniewice) 3:47,14 min.
Klasyfikacja wieloboju: 1. Natalia Maliszewska (ŁKS Juvenia Białystok) 123, 2. Nikola Mazur (ŁKS
Juvenia Białystok) 76, 3. Oliwia
Gawlica (AZS Politechnika Opolska
Opole) 47, 13. Aleksandra Gałaj
(UKS Błyskawica Domaniewice),
14. Sara Rosiak (UKS Błyskawica
Domaniewice), 15. Patrycja Kujawiak (UKS Błyskawica Domaniewice).



Juniorzy młodsi:
 1000 m: 1. Wojciech Kamieński
(ŁKS Juvenia Białystok) 1:41,10
min, 2. Rafał Kiluk (ŁKS Juvenia
Białystok) 1:41,68 min, 3. Mikołaj Kowalewski (Stoczniowiec
Gdańsk) 1:43,50 min, 15. Dawid
Grabowicz (UKS Błyskawica Domaniewice) 1:54,61 min, 16. Mateusz Bartosiak (UKS Błyskawica
Domaniewice) 2:00,98 min.
 500 m: 1. Rafał Kiluk (ŁKS Juvenia Białystok) 44,18 s, 2. Wojciech
Kamieński (ŁKS Juvenia Białystok)
44,24 s, 3. Karol Nieścier (ŁKS Juvenia Białystok) 46,83 s, 14. Dawid
Grabowicz (UKS Błyskawica Domaniewice) 1:08,85 min, 16. Mateusz Bartosiak (UKS Błyskawica
Domaniewice) 54,06 s
 777 m: 1. Wojciech Kamieński
(ŁKS Juvenia Białystok) 1:09,34
min, 2. Rafał Kiluk (ŁKS Juvenia
Białystok) 1:10,08 min, 3. Adam
Stanisławowski (ŁKS Juvenia
Białystok) 1:12,93 min, 11. Dawid
Grabowicz (UKS Błyskawica Domaniewice) 1:25,01 min, 12. Mateusz Bartosiak (UKS Błyskawica)
1:25,02 min.
 1500 m: 1. Wojciech Kamieński
(ŁKS Juvenia Białystok) 2:39,83
min, 2. Rafał Kiluk (ŁKS Juvenia Białystok) 2:41,66 min, 3. Adam Stanisławowski (ŁKS Juvenia Białystok)
2:45,14 min, 14. Mateusz Bartosiak
(UKS Błyskawica Domaniewice)
2:56,80 min, 15. Dawid Grabowicz
(UKS Błyskawica) 3:00,02 min.

Robert Chojnowski

W Sanoku rozegrana została
walka o medale XIX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
w short tracku, ale jak się okazało żadnemu z reprezentantów
UKS Błyskawica Domaniewice
nie udało się stanąć na podium.
Najbliżej z podopiecznych trenera Mieczysława Szymajdy była w
rywalizacji juniorek A Magdalena Grabowicz, która na dystansie 1500 m zajęła piąte miejsce.
Szósta w tym samym wyścigu
była Kamila Graszka, siódma –
Małgorzata Kuśmierek, a ósma
Ewelina Pająk.
– W tym sezonie kłopotów
z przygotowaniami nam nie brakowało – opowiada trener Szymajda. – Zima w Domaniewicach była w sumie krótka, trzy
razy wylewaliśmy lodowisko,
ale przerw nie brakowało. Mało
lodu, a co za tym idzie mieliśmy
mało czasu na przygotowania.
Nie pomogły nam także zawirowania w Ministerstwie Sportu
związane z finansowaniem kadr
wojewódzkich. Ostatecznie dwa
razy nie pojechaliśmy na zawody,
do Białegostoku i do Gdańska.
Ten brak wsparcia ze strony Ministerstwa szczególnie dotknął
właśnie kadrę juniora – dodał.
Kolejny start ekipa łyżwiarzy
z Domaniewic czeka w dniach
8-9 marca w Białymstoku, gdzie
rozegrane zostaną Mistrzostwa
Polski Młodzików. 
p

Feryjny turniej szachów.

Szachy | Puchar Dyrektora OSiR Łowicz

Coraz więcej graczy

Już po raz szósty odbył się
turniej szachowy o Puchar Dyrektora OSiR w Łowiczu – Zbigniewa Kuczyńskiego w ramach
Akcji Zimowej „Łowicka Feriada
2013”, a tym razem, w dwóch
grupach, wystartowało szesnastu
zawodników. W obu sędziowie
Robert Chojnowski i Zdzisław
Czyżak zaproponowali system
„każdy z każdym” w tempie gry
szachów szybkich P-15.
W grupie zaawansowanej
miejsca na podium wywalczyli
szachiści UKS Pałac Nieborów.
Najlepszym okazał się faworyt Mateusz Brzozowski, który
bez problemów wygrał wszystkie
swoje pojedynki. O 2. miejscu
zadecydowała dodatkowa punktacja Sonneborna-Bergera. Ostatecznie Dominik Fudała wyprzedził Gabriela Jagurę.
Wśród początkujących wygrał
zawodnik z Bielaw – Kacper Tokarski (UKS GOK Zduny), który
w partii finałowej pokonał Elizę
Placek. Trzeci był brat młodej zawodniczki z Nieborowa – Artur
Placek, zdobywając 5 „oczek”.
– Cieszy mnie coraz większa
liczba zawodników grających

Klasyfikacja wieloboju: 1. Wojciech Kamieński (ŁKS Juvenia
Białystok) 123, 2. Rafał Kiluk (ŁKS
Juvenia Białystok) 97, 3. Adam Stanisławowski (ŁKS Juvenia Białystok)
26, 13. Dawid Grabowicz (UKS Błyskawica Domaniewice), 16. Mateusz
Bartosiak (UKS Błyskawica).




2. Warmińsko-Mazurski KS

88,00

3. Stoczniowiec Gdańsk



46,00

4. Orzeł Elbląg



38,32

5. UKS Błyskawica Domaniewice

 34,01

6. UKS MOSiR Sanok



29,33

7. UKS Błyskawica Toruń



29,00

8. AZS PO Opole



17,00

Łyżwiarstwo szybkie | Mistrzostwa Polski Młodzików „Srebrna Łyżwa”

500 m: 1. Dawid Burzykowski
(SNPTT 1907 Zakopane) 40,45
s, 2. Gaweł Oficjalski (UKS Zryw
Słomczyn) 41,21 s, 3. Kamil Wszołek (SNPTT 1907 Zakopane) 42,43
s, 23. Dominik Jóźwicki (UKS Błyskawica Domaniewice) 52,35 s,
26. Jakub Kucharek (UKS Błyskawica Domaniewice) 54,03 s.
 1500 m: 1. Dawid Burzykowski
(SNPTT 1907 Zakopane) 2:10,22


min, 2. Gaweł Oficjalski (UKS Zryw
Słomczyn) 2:10,48 min, 3. Kamil
Wszołek (SNPTT 1907 Zakopane)
2:13,20 min, 20. Jakub Kucharek
(UKS Błyskawica Domaniewice)
2:43,24 min, 24. Dominik Jóźwicki
(UKS Błyskawica Domaniewice)
2:45,56 min.
 1000 m: 1. Dawid Burzykowski
(SNPTT 1907 Zakopane) 1:23,24
min, 2. Gaweł Oficjalski (UKS Zryw
Słomczyn) 1:25,26 min, 3. Kamil
Wszołek (SNPTT 1907 Zakopane)
1:25,75 min, 23. Jakub Kucharek
(UKS Błyskawica Domaniewice)
1:47,52 min, 24. Dominik Jóźwicki
(UKS Błyskawica Domaniewice)
1:50,20 min.
 3000 m: 1. Dawid Burzykowski
(SNPTT 1907 Zakopane) 4:42,72
min, 2. Gaweł Oficjalski (UKS Zryw
Słomczyn) 4:43,44 min, 3. Kamil
Wszołek (SNPTT 1907 Zakopane)
4:46,84 min, 17. Jakub Kucharek
(UKS Błyskawica Domaniewice)
5:46,53 min, 24. Dominik Jóźwicki
(UKS Błyskawica Domaniewice)
6:03,20 min.

Mateusz Bartosiak

Domaniewiczanie w końcówce drugiej dziesiątki
W Tomaszowie Mazowieckim
rozegrano Mistrzostwa Polski
Młodzików w łyżwiarstwie szybkim o nazwie „Srebrna Łyżwa”,
a wśród wszystkich młodych polskich panczenistów, którzy powoli wkraczają w wiek juniorski
znaleźli się dwaj zawodnicy UKS
Błyskawica Domaniewice: Jakub
Kucharek i Dominik Jóźwicki.
Ostatecznie podopieczni trenera
Mieczysława Szymajdy w klasyfikacji wielobojowej zajęli miejsca w końcówce drugiej dziesiątki – Kucharek był dziewiętnasty,
a Jóźwicki dwudziesty. 
p

Ekipa łyżwiarzy z Domaniewic podczas obozu letniego w Zakopanem.
Wielobój: 1. Dawid Burzykowski
(SNPTT 1907 Zakopane) 172,597,
2. Gaweł Oficjalski (UKS Zryw Słomczyn) 174,573, 3. Kamil Wszołek


(SNPTT 1907 Zakopane) 177,512,
19. Jakub Kucharek (UKS Błyskawica) 219,958, 20. Dominik Jóźwicki
(UKS Błyskawica) 223,170.

Juniorzy starsi:

1. Mateusz Brzozowski

7,0

2. Dominik Fudała

5,0 13,0

3. Gabriel Jagura

5,0 11,0

4. Norbert Jagura

3,0

7,5

5. Weronika Staszewska

3,0

5,5

6. Tymoteusz Karczewski

2,5

4,5

7. Jan Karczewski

2,5

4,0

8. Szymon Adamczyk

0,0



Juniorzy młodsi:

1. Kacper Tokarski

6,5

2. Eliza Placek

6,0

3. Artur Placek

5,0

4. Magdalena Bryła

3,0

6,5

5. Piotr Pikulski

3,0

6,5

6. Michał Sierota

2,5

7. Jakub Lelonkiewicz

1,5

8. Magdalena Wojenko

0,5

Spore zainteresowanie

437,33




Szachy | VIII Mistrzostwa PŁ „Fischera”

Klasyfikacja punktowa:

1. Juvenia Białystok

w ferie w hali sportowej OSiR
– podsumowuje trener Robert
Chojnowski. – Lepsze to niż
siedzieć przed telewizorem lub
komputerem. A po za tym cały
czas młody zawodnik kontynuuje zdobywanie wiedzy w praktyce i doskonali różne warianty
„szachowego abecadła”, co będzie procentowało w przyszłości – mówi główny organizator
czwartkowego turnieju. 
p

Rekordowa liczba 27. zawodników wystartowała w VIII Mistrzostwach Powiatu w szachach
„Fischera”. Turniej, tak jak co
roku, odbyły się w GOK w Zdunach. – Zdzisław Czyżak zaprosił
do gry graczy z całego powiatu
łowickiego na „dobrą zabawę”
jaką niewątpliwie jest gra z nietypowo ustawionymi figurami w
pozycji wyjściowej – relacjonuje
Robert Chojnowski. – Według
Roberta Fischera, fenomenalnego zawodnika amerykańskiego,
byłego mistrza świata, prekursora
tego sposobu rozgrywania partii
istnieje aż 960 możliwych ustawień bierek. Jedną z tych pozycji
wyjściowych wylosowali przed
pierwszą rundą najmłodsi zawodnicy w turnieju – dodaje łowicki
entuzjasta „królewskiej” gry.
Turniej był rozgrywany na dystansie dziewięciu rund w tempie
P-15', a jak się okazało żaden z
zawodników, którzy przed rokiem znaleźli się na podium tym
razem nie powtórzyli swojego
sukcesu. Nie obyło się zresztą
bez niespodzianek.
Ostatecznie zwyciężył zawodnik UKS Pałac Nieborów – Mateusz Brzozowski, który wygrał
siedem partii, dwie zremisował
i nie poniósł ani jednej porażki. Drugi był reprezentant UKS
GOK Zduny – Ariel Brzozowski,
a trzeci kolejny „pałacowiec” –
Wojciech Białas.
W klasyfikacji juniorów na
podium stanęli: Zuzanna Mazgaj, Weronika Staszewska i

Artur Placek (wszyscy UKS Pałac). Najlepszymi w klasyfikacji
dziewcząt okazały się Anna Falkiewicz (Łowicz), Natalia Sobieraj i Aleksandra Białas (obie
UKS Pałac). W klasyfikacji początkujących puchary otrzymali:
zawodnik z Bielaw – Kacper Tokarski (UKS GOK Zduny), Eliza
Placek (UKS Pałac) i Szymon
Kuś (UKS Pałac). Statuetkę dla
najmłodszego zawodnika turnieju otrzymał Wojciech Gratys –
rzedszkolak z Nieborowa. p
1. Mateusz Brzozowski

8,0

2. Ariel Brzozowski

7,5

40,0
37,0

3. Wojciech Białas

6,5

41,0

4. Łukasz Łąpieś

6,5

35,0

5. Robert Chojnowski

6,0

36,0

6. Błażej Czyżak

5,5

39,0

7. Zuzanna Mazgaj

5,5

38,0

8. Mateusz Dzierżawski

5,5

36,5

9. Tadeusz Wójcik

5,5

34,0

10. Anna Falkiewicz

5,5

26,0

11. Weronika Staszewska

5,0

31.0

12. Artur Placek

5,0

26,5

13. Tadeusz Nodzak

4,5

36,0

14. Dominik Fudała

4,5

33,0

15. Radosław Karasiewicz

4,5

32,5

16. Kacper Tokarski

4,0

31,5

17. Natalia Sobieraj

4,0

29,0

18. Aleksandra Białas

4,0

28,0

19. Eliza Placek

4,0

28,0

20. Szymon Kuś

4,0

28,0

21. Lidia Kuś

4,0

26,5

22. Andrzej Ptaszyński

3,5

34,0

23. Jakub Ptaszyński

3,5

31.0

24. Jan Gratys

3,5

28.5

25. Piotr Pikulski

3,0

24,5

26. Wojciech Gratys

2,0

27,0

27. Magdalena Wojenko

1,0

26,0
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Koszykówka | Zaległy mecz 14. kolejka II ligi męskiej

Księżak wygrywa i zostaje na podium
W minioną niedzielę koszykarze Księżaka Łowicz
rozegrali z ekipą Trefla II Sopot zaległy mecz
14. kolejki II ligi. To wyjazdowe spotkanie
zapowiadało się niezwykle ciężko, ponieważ
zespół z Sopotu cały czas depcze Księżakom
po piętach i jest w tabeli tuż za nimi.

Zbigniew Łaziński

części kwarty punkty już tylko
zdobywał Bartosz Włuczyński
i Adam Rajkowski, jednak po
dwudziestu minutach łowiczanie przegrywali 30:34.
Po zmianie stron dobry fragment zagrał Przemysław Malona i po jego akcjach Księżacy
wrócili na prowadzenie 39:36.
W końcówce kwarty znów dobrze zagrał duet Wojciechowski,
Kromer i do przerwy po trzech
kwartach nasza ekipa prowadziła 44:42.
O zwycięstwie miała zdecydować zatem ostania odsłona, którą
od „trójki” zaczął Włuczyński.
Jednak w 35. minucie Trefl odrobił stratę i wyszedł na prowadzenie 51:49. Za chwilę bardzo
ważny celny rzut „za trzy” wykonał Tomasz Smorawiński i znów
prowadzili łowiczanie. W kolejnych akcjach miejscowi dwa razy
nie trafili do kosza, natomiast
Smorawiński dwa razy się nie
pomylił i na 2:20 min przed końcem łowiczanie prowadzili 56:51.
Jednak gospodarze walczyli do
końca i na 30 sekund przed końcem przegrywali tylko 56:57.
W przedostatniej akcji Trefl nie
trafił, trener Włuczyński poprosił
o czas i przekazał swoje wskazówki swoim podopiecznym.
W ostatniej akcji Bartek Włu-

Księżak okazał się lepszy od rezerw Trefla zarówno w Łowiczu, jak w Sopocie.

czyński odważnie wszedł pod
kosz i został sfaulowany. Bezbłędnie trafił dwa rzuty wolne
i zapewnił Księżakowi zwycięstwo 59:56.
To było już dziesiąte zwycięstwo w tym sezonie Księżaka
Łowicz, dzięki któremu nasz
klub nadal jest na trzecim miejscu w ligowej tabeli, mając na
koncie 25 punktów. Niespodziewanie punkty stracił lider grupy
A – Wilki Morskie Szczecin.
Mecz z MKS Skierniewice został zweryfikowany jako walkower, (grał nieuprawniony

Lekka atletyka | I Bieg Powstańca

Kunikowski na drugim miejscu
Łódzkich, zatem bieg miał prawie górski charakter. Zwycięzcami pierwszej edycji zawodów
zostali: Daria Lajn (UKS Azymut Pabianice) i Krzysztof Pietrzyk (LKS Koluszki).
Wśród panów bardzo dobrze
zaprezentował się Tomasz Kunikowski (LKS Dar Placencja),
który dotarł na metę tuż za
Pietrzykiem i stanął na drugim

Tomasz Kunikowski

W Dobrej koło Łodzi odbył
się I Bieg Powstańca, który rozegrany został dokładnie w dniu
150 rocznicy Bitwy pod Dobrą.
Na starcie tej nowej imprezy
biegowej w regionie łódzkim
stanęło 151 zawodniczek i zawodników, a miłośnicy biegania
mieli do pokonania trasę 10 kilometrów. Prowadziła ona przez
Parku Krajobrazowy Wzniesień

W I Biegu Powstańca Tomasz Kunikowski wywalczył drugie miejsce.

miejscu podium. Łowiczanin
uzyskał na tej trudnej trasie czas
38:53 min. W zawodach też wystartował Adam Gładki (R-Team
Łowicz) ze Świeryża, który zajął 36. lokatę z wynikiem 48:57
min.
– Bieg w Dobrej był wyjątkowo trudny, ponieważ prowadził
przez wzniesienia Łódzkiego
Parku Krajobrazowego. Niektóre podbiegi były naprawdę imponujące. Tego dnia nie było co
liczyć na dobry czas, ponieważ
dodatkową trudnością był śnieg,
który tego dnia powoli się roztapiał, dlatego też nogi cały czas
się rozjeżdżały po tej nierównej
trasie. Wielu zawodników za
mną przewracało się, ale najwyraźniej w moim przypadku
takie warunki mi służą, czego
przykładem mogą być poprzednie dobre biegi w niesprzyjających warunkach. Od początku z
Krzyśkiem Pietrzykiem narzuciliśmy mocne tempo. Po czterech
kilometrach Krzysiek minął
mnie i pozostała mi walka o
drugą pozycję, którą obroniłem,
pomimo małej pomyłki na trasie
z winy wolontariuszy – podsumował swój występ Kunikowski.
Biegacz z Placencji bierze
również udział Pucharze Maratonu, w którym obecnie zajmuje
trzecie miejsce. O końcowym
wyniku tej rywalizacji napiszemy po ostatnim biegu na 25 km,
który zaplanowany jest na sobotę 9 marca 2013 roku. 
zł

zawodnika), jednak Wilki nadal
są liderem. Punkty z walkowera
dały Skierniewicom awans na
piąte miejsce w ligowej tabeli.
Za tydzień łowiczanie znowu udadzą się na Wybrzeże.
W niedzielę 3 marca o godz. 15
zagrają z GTK Gdynia. W Łowiczu nasz zespół zagra dopiero
w sobotę 9 marca, a rywalami
wówczas będą koszykarze Stawińskiego Basket Piła. 
zł
Trefl II Sopot – Księżak Łowicz 56:59 (19:17, 15:13, 8:14,
14:15)

Zaległy mecz 14. kolejki II ligi:
Trefl II Sopot – Księżak Łowicz 56:59.
Zweryfikowany mecz 14. kolejki II
ligi: MKS Skierniewice – King Wilki
Morskie Szczecin 20:0 (w.o.).

Trefl II: David Brembly 18, Paweł
Dzierżak 9, Aleksander Lebiedziński 3, Łukasz Jaśkiewicz 3 i Kacper
Szymański oraz Kamil Piechaczek
12, Cyprian Zięba 11 (3x3), Adam
Brenk, Grzegorz Kulka i Dawid Morawiec.
Księżak: Rafał Wojciechowski 19,
Bartosz Włuczyński 12 (1x3), Tomasz Smorawiński 11 (1x3), Kacper Kromer 7 i Przemysław Malona
7 oraz Adam Rajkowski 3 i Maciej
Siemieńczuk.

1. Wilki Morskie Szczecin 15 27 1161:1052
2. SMS Władysławowo

15 25 1238:1109

3. Księżak Łowicz

15 25 1186:1128

4. Trefl II Sopot

15 23 1068:1025

5. MKS Skierniewice

15 23 1181:1164

6. Stawiński Basket Piła 15 22 1223:1203
7. Wybrzeże Korsarz Gdańsk 15 22 1143:1183



Sędziowali: Łukasz Cichowski i
Piotr Hołowczyc.

8. Noteć Inowrocław

15 20 1125:1155

9. GTK Gdynia

15 20 1245:1350

10. Basket Suchy Las

15 17 1015:1216

Lekka atletyka | XXXIII Półmaraton Wiązowski

Życiówka i III klasa Łukasza Zagawy
Leżąca w powiecie otwockim
Wiązowna już po raz 33 gościła
biegaczy, którzy rywalizowali w
półmaratonie (21 km i 97,5 m).
Bieg w 2010 roku ukończyła
rekordowa liczba zawodników
– 1156, lecz w ostatnich latach
frekwencja spada, a to dlatego,
że organizatorzy chyba lekko
przesadzili z wpisowym, które
wynosiło 100 zł. Takie wpisowe
raczej spotyka się w dużych miastach, gdzie koszty organizacji są
wysokie. Tu bieg ma charakter
typowo „wiejski”. Biegnie się
po nudnej trasie w jedną stronę i
zawraca, dlatego część amatorów
bojkotuje ten półmaraton, który
od lat uznawany jest mimo to za
początek sezon biegowego.
Do Wiązownej pojechał
sprawdzić formę Łukasz Zagawa
(Eko-Plast Łowicz), który przygotowuje się do maratonu. Łowiczanin poradził sobie w tych
zawodach bardzo dobrze. Zajął
wysokie szesnaste miejsce w klasyfikacji generalnej, a uzyskany
czas 1:16,16 h pozwolił mu uzyskać trzecia klasę sportową.
– Zawody te były bardzo dobrze zorganizowane, a poziom
biegu był na bardzo wysokim poziomie o czym świadczy udział
trzeciego zawodnika mistrzostw
Polski w maratonie oraz liczne
grono zawodników z zagranicy.
Pogoda tego dnia nie rozpieszczała. Temperatura była w granicach 2 stopni, a silny wiatr,
utrudniał bieg w pierwszej części

Justyna Kwestarz

W pierwszym meczu we
własnej hali łowiczanie wygrali
76:66. Na wyjeździe podopieczni trenera Cezarego Włuczyńskiego również wywalczyli zwycięstwo, które umocniło ich na
trzecim miejscu w tabeli. Mecz
był bardzo wyrównany i zacięty,
a niski wynik świadczy o niskiej
skuteczności obu ekip, która wynikała z dobrej obrony.
W pierwszej kwarcie od
pierwszych minut gra była
bardzo wyrównana. W naszej
ekipie dobrze w pierwszych akcjach spisywali się Kacper Kromer i Rafał Wojciechowski i to
dzięki ich punktom łowiczanie
po pięciu minutach wygrywali
11:7. W końcówce kwarty nasi
koszykarze mieli problemy ze
skutecznością i popełnili kilka
prostych błędów. Miejscowi
to wykorzystali, odrobili stratę
i wyszli na prowadzenie po dziesięciu minutach 19:17.
W drugiej odsłonie nadal dobrze spisywał się Wojciechowski, który dobrze trafiał spod
kosza i w 12. minucie Księżak
znowu prowadził, tym razem
23:21. W kolejnych minutach
znów był chwilowy przestój, ale
na szczęście gospodarze też nie
zachwycali grą i nie udało im
się zdobyć punktów. W drugiej

Łukasz Zagawa pobił swoją
życiówkę w półmaratonie.

– relacjonował swój występ Łukasz Zagawa. – Osobiście jestem
z zawodów bardzo zadowolony.
Pierwsze 10 kilometrów było bardzo trudne, trzeba było dosłownie
przepychać się z wiatrem. Pierwsze 4 kilometry biegłem sam, na
szczęście po czwartym kilometrze biegłem w małej trzyosobowej grupce, gdzie mocno współpracowaliśmy i dawaliśmy sobie
zmiany przez 9 kilometrów. Po 13
kilometrach grupka się rozerwała
i każdy biegł sam, lecz silny wiatr

w plecy był w tym momencie
bardzo pomocny i biegło się
bardzo dobrze. Udało mi się poprawić swój rekord życiowy o 39
sekund, co jednocześnie dało mi
wynik III klasy sportowej. Cieszy
to tym bardziej, iż do maratonu zostało jeszcze sporo czasu i
można jeszcze popracować nad
wieloma czynnikami, następny
sprawdzian już za dwa tygodnie
w Ostrowie Wielkopolskim również na dystansie półmaratonu.
Mam nadziej że zdrowie dopisze
i również uda się dobrze zaprezentować.
W półmaratonie wystartował
również Łukasz Kawczyński,
który zajął 295. miejsce, uzyskując wynik 1:43,25 h, który
jest jego nowym rekordem życiowym. Do sezonu i biegów
maratońskich przygotowuje się
nasz weteran Jacek Rembowski,
który w Wiązownej uzyskał czas
2:03,06, który dał mu 558. miejsce w gronie 674 startujących.
Oprócz półmaratonu można
było wystartować na dystansie 5
kilometrów. W tym biegu pojawiło się dwoje łowiczan. Damian
Pawłowski zajął 48. miejsce z
czasem 22,32 min, a Karolina
Zwolińska miejsce 83. z czasem
25,49 min (14. miejsce wśród
kobiet). Zarówno Karolina, jak
i Damian dopiero rozpoczynają
swoją przygodę z bieganiem, a
zatem jest szasna, że wyniki będą
z czasem na pewno jeszcze lepsze. 
zł
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Piłka nożna | Zimowe przygotowania Pelikana

Dobrze w ostatnim
tygodniu spisali się
piłkarze Pelikana
Łowicz. Wygrali oni
swoje wszystkie mecze
sparingowe. Zdobyli
w nich aż osiem
bramek, ale stracili za
to trzy.

jednak do treningów. W sparingu z MKS Kutno odpoczywali,
ale na pierwszy mecz ligowy
z Puszczą Niepołomice powinni być w pełni zdrowia.
A wspomniany mecz sparingowy z zespołem z Kutna rozegrany został w sobotę 23 lutego.
Grzegorz Wesołowski potraktował go bardzo poważnie. Może
się okazać bowiem, że będzie
to sprawdzian generalny dla
jego podopiecznych. Spotkanie
z Zagłębie Sosnowiec, które
miało odbyć się 2 marca w Gutowie Małym zostało odwołane.
Mocno wątpliwe jest to czy uda
się znaleźć innego sparingpartnera w tak krótkim czasie.
W trakcie spotkania z MKS
Kutno trener Ptaków zdecydował się na przeprowadzenie
tylko trzech zmian (dodatkowo
były również zmiany powrotne).
Wielu z piłkarzy tego samego
dnia zagrało również w meczu
drugiej drużyny. Od pierwszego
gwizdka sędziego łowiczanie
uzyskali wyraźną przewagę na
murawie i stwarzali sobie dogodne sytuacje, ale seryjnie je
marnowali. Fatalnie spudłował
chociażby Karol Kopeć, który
nie trafił do pustej bramki.
Dość niespodziewanie, więc
to goście jako pierwsi zdobyli
gola. W tej akcji nie popisała
się dwójka stoperów Ptaków,
a ich niezdecydowanie wykorzystał Łukasz Pałczyński. Pelikan wyrównał tuż przed przerwą, a piękną bramkę strzałem
w samo okienko zdobył Kamil
Jackiewicz. Po przerwie łowiczanie nadal dominowali, ale
tym razem w końcu zagrali
skutecznie. Prowadzenie biało-zielonym dał Patryk Bojańczyk, który tuż przed oddaniem strzału, ładnym zwodem
łatwo poradził sobie z przeciwnikiem.
Końcowy fragment meczu
należał jednak do Roberta Ła-

Karol Mackiewicz zaprezentował się w meczu z Bzurą całkiem nieźle, ale kontraktu jeszcze nie podpisał.

komego. Jeden z najlepszych
piłkarzy Pelikana w rundzie jesiennej najpierw zdobył bramkę
głową wykorzystując precyzyjne dośrodkowanie Tarasa
Maksymowa. Dziesięć minut
po strzeleniu pierwszego gola
Łakomy znów wpisał się na
listę strzelców, tym razem wykończył indywidualną akcję
lewą nogą.
Ostatecznie Pelikan odniósł
pewne, trzybramkowe, zwycięstwo nad siódmą drużyną
III ligi. – Nasza gra w tym
spotkaniu wyglądała bardzo
optymistycznie. W pierwszej
połowie goście jeszcze nam
się sprzeciwiali, ale po zmianie
stron zaczęliśmy dominować.
Kontrolowaliśmy przebieg gry.
Cieszy mnie to, że na całym
boisku zagraliśmy pressingiem. Przeprowadziliśmy kilka
ładnych akcji, udawała nam się
gra z pierwszej piłki – podsumował to spotkanie trener Wesołowski.
Trzeci w ciągu sześciu dni
sparing łowiczanie rozegrali
z Bzurą Chodaków Sochaczew.

Paweł A. Doliński

Jest za to mały problem
z ostatnim meczem kontrolnym biało-zielonych. 2 marca
podopieczni trenera Grzegorza Wesołowskiego mieli mieć
sprawdzian generalny w Gutowie Małym z Zagłębiem Sosnowiec, ale mecz ten został
odwołany. W to miejsce nasi
piłkarze zagrają bądź to z GKS
Bełchatów, bądź ze Mszczonowianką Mszczonów. Mecz
ten ma się odbyć w niedzielę
o godz. 12.00, czyli dokładnie siedem dni przed meczem
w Niepołomicach z Puszczą.
Najpierw w środę do Łowicza przyjechał zespół Zawiszy
Rzgów. Zespół zajmujący ostatnie miejsce w III lidze postawił
łowiczanom stosunkowo duży
i zaskakujący opór. Spotkanie
toczone było na zaśnieżonej
murawie, dzięki czemu nie była
ona tak twarda. Biało-zieloni
rozpoczęli to starcie z dużym
animuszem. Już w 12. minucie dwójkową akcję Łakomy
– Solecki wykończył pierwszy
z wymienionych. Sześć minut
później mieliśmy sytuację odwrotną, tym razem to Robert
Łakomy asystował przy trafieniu „Solesia”.
Po 180 następnych sekundach
goście byli na kolanach. Prawą
stroną przedarł się Konrad Kowalczyk. Boczny obrońca Ptaków zagrał piłkę wzdłuż pola
karnego, a całą akcję bardzo

ładnym strzałem wykończył
Kamil Jackiewicz. – Trzeba mu
przyznać, że ma ostatnio szczęście do ładnych bramek – cieszył się Grzegorz Wesołowski.
Po niewiele ponad półgodzinie gry łowiczanie wykonywali rzut wolny. Jednak zamiast
zmusić do wysiłku golkipera
Zawiszy, gospodarze nadziali
się na zabójczy kontratak, który wykończył Tomasz Gędek.
W przerwie trener Ptaków dokonał wielu zmian w składzie.
Na murawie zameldowała się
niemal całkowicie inna jedenastka. Kompletnie zmienił się
obraz gry.
Biało-zieloni przestali już
dominować, gra się wyrównała,
a momentami to nawet trzecioligowiec przeważał na murawie.
W 67. minucie piłkę pod własną
bramką stracił Radosław Domińczak. Goście skrzętnie to
wykorzystali, a na listę strzelców wpisał Jarosław Szyc. Mariusz Jędrzejewski nie miał przy
tym uderzeniu zbyt wiele do
powiedzenia.
Po meczu Grzegorz Wesołowski nie ukrywał, że jest bardzo zadowolony z postawy drużyny w ciągu pierwszych trzech
kwadransów. Martwi go jednak
dysproporcja jaka była widoczna w grze zespołu po przerwie
i zmianie niemal całego składu.
Spotkanie z powodu urazów przedwcześnie zakończyli
Mykola Dremluk i Mariusz
Solecki. W poprzednim numerze Nowego Łowiczanina
pisaliśmy o tym, iż murawa na
stadionie łowickiego OSiR jest
nie najlepiej przygotowywana
i może przyczynić się do kontuzji zawodników. Zdaniem szkoleniowca właśnie to może być
przyczyną ich urazów. Zarówno Dremluk jak i Solecki mieli
problemy z plecami. Stoperowi
Ptaków odnowiła się stara dolegliwość. Obaj szybko powrócili

Paweł A. Doliński

Jest nutka optymizmu

W meczu z Zawiszą Rzgów Pelikan wygrywał już 3:0, ale skończyło się wygraną 3:2.

Od kilku tygodni zespół ten
prowadzi Jacek Cyzio, z którym kilka lat temu zespół ze
Starzyńskiego 6/8 awansował
na bezpośrednie zaplecze polskiej ekstraklasy. Wtorkowy
mecz zakończył się ostatecznie
wygrana 1:0, a jedyną bramkę
zdobył głową Łukasz Mitek.
Asystą w tej sytuacji popisał
się dwudziestojednoletni Karol
Mackiewicz, testowany w tym
meczu gracz Jagiellonii Białystok, który bardzo dokładnie
dośrodkował piłkę w pole karne. Już w pierwszej połowie
gospodarze powinni wygrywać,
i to z przewagą kilku goli. Znów
szwankowała jednak skuteczność…
W momencie pisania tego
tekstu do końca okienka transferowego pozostało pięć dni.
Na początku zimy trener zapewniał, że o ile klub będzie
z kimś podpisywać kontrakt
to będzie to piłkarz, który od
razu będzie nadawał się do gry
w pierwszym zespole. Wydawało się, że takim człowiekiem
będzie Michał Ilków-Gołąb.
Klub ostatecznie nie podpisał
jednak z nim umowy. Czy kontrakt zostanie podpisany Mackiewiczem? Trudno cokolwiek
przewidywać…
Coraz mniej czasu pozostało
do wznowienia rozgrywek ligowych. Biało-zieloni swój pierwszy mecz w rundzie wiosennej
rozegrają w niedzielę 10 marca
w Niepołomicach. Zmierzą się
tam z miejscową Puszczą – liderem rozgrywek. Oczywiście już
sama sytuacja w tabeli wskazuje na to, że drużyna prowadzona
przez Dariusza Wójtowicza będzie jednym z głównych kandydatów do awansu.
Kto oprócz niepołomiczan
powalczy o najwyższe ligowe
cele? Trener Pelikana przewiduje, że w walce o awans może
liczyć się pierwszych sześć,
a może nawet siedem, zespołów
w tabeli. Wśród nich znajduje się oczywiście Pelikan Łowicz. Zdaniem Wesołowskiego
pierwsze cztery-pięć wiosennych kolejek pokażą układ sił
w grupie wschodniej II ligi.
Trener uważa także, że w tym
sezonie nie będzie powtórki z
poprzednich rozgrywek, które
wyraźnie zdominował jeden
klub – wtedy był to Okocimski
Brzesko. – Ciężko jest jednak
cokolwiek prorokować. To jest
głównie tak, że miejsca zajmowane przez kluby obligują je do
walki o najwyższe cele – ucina

wszelkie spekulacje Wesołowski.
Przypomnijmy, że rywalami
łowiczan w pierwszych pięciu
wiosennych meczach będą kolejno: Puszcza Niepołomice
(wyjazd), Motor Lublin (dom),
Stal Stalowa Wola (w), Pogoń
Siedlce (d) oraz Świt Nowy
Dwór Mazowiecki (w).

Mateusz Lis, p
n Pelikan
Łowicz – Zawisza
Rzgów 3:2 (3:1)
1:0 – Robert Łakomy (12), 2:0 –
Mariusz Solecki (18), 3:0 – Kamil
Jackiewicz (21), 3:1 – Tomasz Gędek (31), 3:2 – Jarosław Szyc (67).
Pelikan: Mariusz Różalski – Konrad Kowalczyk, Krzysztof Brodecki, Mykoła Dremluk (40 Daniel
Bończak), Damian Ceglarz – Maciej Wyszogrodzki, Robert Łakomy, Patryk Pomianowski, Michał
Adamczyk – Mariusz Solecki (30
Michał Fabijański), Kamil Jackiewicz. II połowa: Mariusz Jędrzejewski – Radosław Domińczak,
Taras Maksymow, Konrad Grenda,
Rafał Trakul – Karol Kopeć, Mikołaj
Zwoliński, Krystian Mycka, Damian
Kosiorek – Patryk Bojańczyk, Łukasz Mitek oraz Michał Fabijański
i Daniel Bończak.
n Pelikan Łowicz – MKS Kutno
4:1 (1:1)
0:1 – Łukasz Pałczyński (?), 1:1 –
Kamil Jackiewicz (44), 2:1 – Patryk
Bojańczyk (61), 3:1 – Robert Łakomy (73), 4:1 – Robert Łakomy (83).
Pelikan: Mariusz Różalski (46
Mariusz Jędrzejewski) – Konrad
Kowalczyk, Krzysztof Brodecki,
Robert Łakomy, Michał Adamczyk
– Karol Kopeć (46 Damian Ceglarz), Mikołaj Zwoliński (46 Taras
Maksymow), Patryk Pomianowski,
Maciej Wyszogrodzki – Kamil Jackiewicz (46 Łukasz Mitek), Patryk
Bojańczyk.

Pelikan Łowicz – Bzura Chodaków Sochaczew 1:0 (0:0)
1:0 – Łukasz Mitek (63).
Pelikan: Mariusz Różalski – Taras
Maksymow, Mykoła Dremluk, Konrad Kowalczyk, Michał Adamczyk
– Maciej Wyszogrodzki, Robert
Łakomy, Patryk Pomianowski, Karol Mackiewicz – Kamil Jackiewicz,
Mariusz Solecki. II połowa: Mariusz
Jędrzejewski (69 Przemysław
Perzyna) – Radosław Domińczak,
Krzysztof Brodecki, Konrad Grenda (69 Rafał Trakul), Damian Ceglarz – Karol Kopeć, Łukasz Mitek
(75 Daniel Bończak), Mikołaj Zwoliński, Karol Mackiewicz (68 Michał
Fabijański) – Patryk Bojańczyk, Damian Kosiorek.

n
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Futsal | Puchar Burmistrza Łowicza 2013

W końcu w pucharze
zrobiło się ciekawie
We wcześniejszych meczach Pucharu Ligi ŁoLiF, czyli Łowickiej Ligi
Futsalu praktycznie omijały nas niespodzianki. Dopiero ostatnia sobota
przyniosła „wpadki faworytów”. Z walki o trofeum ufundowane przez
burmistrza Łowicza – Krzysztofa Jana Kalińskiego odpadli zarówno mistrz,
jak i wicemistrz. Ale po kolei…

Paweł A. Doliński

Sylwester Sokół z Romanem
Jagielskim awansowali do finału.

czu piszemy na str. 43). Na koniec wielki finał, który zakończy
tegoroczna rywalizację w łowickiej halówce.  Paweł A. Doliński
III runda Pucharu Ligi ŁoLiF:
 Chińska Łowicka Łowicz –
Turbo-Car Gutenów Łowicz 2:2
(0:1), w rzutach karnych 2:3; br.:
Daniel Krawczyk (14) i Marcin Kosiorek (20) – Tomasz Czajkowski
2 (6 i 19).
 Fantazja-Osman Głowno –
Agros-Nova Łowicz 7:2 (2:0);
br.: Rafał Szymbor 3 (7, 9 i 19),
Paweł Szulc 2 (12 i 13), Radosław
Kuciński (15) i Szymon Kuciński
(18) – Błażej Miazek (18) i Witold
Kunikowski (20).
Żółta kartka: Szymon Kuciński
(Fantazja).

Blokersi-Intermarche Łowicz –
Ha-Ha-Ha! Łowicz 2:3 (1:2); br.:
Jakub Jędrachowicz (9) i Tomasz
Ścibor (13) – Paweł Karwat (6),
Jakub Papuga (10) i Tomasz Szufliński (14).
Żółte kartki: Damian Bryszewski
i Krystian Cipiński (obaj Ha-Ha-Ha!).



Paweł A. Doliński

zapowiadaną podwójna koronę,
a z dalszej gry wykluczyli ich
młodzi gracze Reniksu Łowicz.
W najbliższy weekend zostaną rozegrane ostatnie już mecze ŁoLiF w sezonie 2012/13.
W sobotni wieczór, po meczach
IV i III ligi rozegrany zostanie
zaległy mecz ćwierćfinałowy,
w którym zmierzą się Dach-Lux
Łowicz i Banasz Internet ZTR
Łowicz. Mecz ten rozpocznie
się o godz. 19.00.
Ostatnie już mecze kończącego się XX sezonu rozgrywane
będą od godz. 17.00. Najpierw
odbędą się półfinały: godz.
17.00: Drużyna-KIA Łowicz –
Turbo-Car Gutenów Łowicz,
godz. 17.30: Renix Łowicz –
zwycięzca meczu (Dach-Lux –
Banasz Internet). O godz. 18.00
rozpocznie się baraż o awans do
I ligi ŁoLiF: Merc-OSP Karsznice – ZS Zduńska Dąbrowa,
a po tym pojedynku bądź to rozpocznie się uroczystość wręczania pucharów i nagród za rozgrywki I, II, III i IV ligi, bądź to
wcześniej odbędzie się jeszcze
baraż dwóch czwartoligowców
(o możliwym dodatkowym me-

Niektórzy uważają, że największym przegranym tegorocznego pierwszoligowego sezonu jest Chińska-Łowicka. Jak
się okazało, pomimo kolejnych
„zaciągów” zespołowi prezesa
Mariusza Więcka nie powiodło
się także w pucharze. „Chińczycy” odpadli w III rundzie po serii rzutów karnych. Swoją szansę
ma awans do półfinału wykorzystali natomiast gracze Turbo-Caru Gutenów, którzy w kolejnym
meczu wygrali, choć nie bez
kłopotów, z Fantazją Głowno.
Zespół Marcina Pińkowskiego
został wzmocniony kolejnym
ex-futsalowcem występującym
kiedyś w ekstraklasowym Hurtapie Łęczyca – Marcinem Karasińskim.
Sporą sensację sprawili piłkarze zespołu Ha-Ha-Ha!, którzy wyeliminowali Blokersów.
W ćwierćfinale jednak Michał
Trzoska i spółka nie sprostali
Drużynie KIA, ale porażka 2:3
wstydu im nie przynosi..
I w końcu z pucharem pożegnali się także mistrzowie
Łowicza 2013. Team Jarosława
Walczaka nie sięgnie zatem po

Gracze Ha-Ha-Ha! wyeliminowali pierwszoligowych Blokersów, ale póxniej sami odpadli po porażce
z Drużyną KIA.
 Drużyna-KIA Łowicz – Juve Domaniewice 6:3 (4:1); br.: Patryk
Krzeszewski 3 (4, 5 i 19), Dawid
Ługowski 2 (6 i 12) i Andrzej Grzegorek (8) – Jakub Imiołek (10),
Przemysław Mrzygłód (11) i Kamil
Sobieszek (15).

Mecze ćwierćfinałowe:
 Dach-Lux Łowicz – Banasz Internet ZTR Łowicz przełożono na
sobotę 2 marca na godz. 19.00.

miej Tkacz 2 (10 i 20), Rafał Bogus
(12) i Jakub Czerbniak (19) – Grzegorz Durka (6). Żółta kartka: Jakub
Łazęcki (Imadła).

Patryk Krzeszewski (14) – Krystian
Cipiński (1) i Michał Trzoska (6).
Żółta kartka: Andrzej Grzegorek
(drużyna-KIA).

Turbo-Car Gutenów Łowicz
– Fantazja-Osman Głowno 3:2
(2:1); br.: Robert Czekalski (2),
Marcin Karasiński (5) i Janusz Jonczyk (20) – Łukasz Nagański (7) i
Radosław Kuciński (17).

Mecze półfinałowe – 3 marca
2013 roku (sobota):
 godz. 17.00: Turbo-Car Gutenów Łowicz – Drużyna-KIA Łowicz,
 godz. 17.30: Renix Łowicz –
zwycięzca meczu (Dach-Lux – Banasz Internet).
 Wielki finał – 3 marca 2013
roku (sobota, godz. 18.30).



Drużyna-KIA Łowicz – Ha-Ha-Ha! Łowicz 3:2 (2:2); br.: Dawid
Ługowski (1), Piotr Michalski (8) i



Renix Łowicz – Pędzące Imadła Łowicz 4:1 (1:1); br.: Bartło

Brydż sportowy | Eliminacje Mistrzostw Polski Par

Tenis stołowy | Turniej amatorów

Łowiczanie awansowali do finału

Zawody przyciągnęły
ponad 70 startujących

W Domu Kultury Rondo w
Łodzi rozegrano drugi turniej
eliminacyjny do Mistrzostw
Polski Par w brydżu sportowym.
Był to turniej jednosesyjny par
na maxy. W zawodach tych wy-

stąpiła łowicka para Roman Jagielski i Sylwester Sokół, która
wywalczyła ostatecznie czwarte
miejsce. W styczniowym pierwszym turniej nasi brydżyści zajęli dopiero czternaste miejsce.

– Do ostatniego rozdania zajmowaliśmy miejsce na podium,
ale ostatecznie z niego wypadliśmy – opowiada Sylwester
Sokół. – Awansowaliśmy tym
samym do finału.
p

PROGNOZA POGODY DLA REJONU ŁOWICZA | 28.02.2013 – 6.03.2013
SYTUACJA SYNOPTYCZNA:
Pogodę kształtuje układ wyżowy znad Wysp
Brytyjskich, ale w weekend niż. Napływać
cieplejsza masa powietrza.
Czwartek–Piątek:
Zachmurzenie duże z rozpogodzeniami do
umiarkowanego, okresami do małego, bez
opadów. Wiatr zachodni, umiarkowany, 5-8 m/s,
okresami silny i porywisty do 15-20 m/s.
Temp. max w dzień: + 4 st. C do + 6 st. C.
Temp. min w nocy: 0 st. C do – 3 st. C.
Sobota–Niedziela:
Zachmurzenie umiarkowane do dużego,
przelotne opady deszczu i deszczu
ze śniegiem. Widzialność umiarkowana
do dobrej, zamglenia, w czasie opadów słaba.
Wiatr zachodni, umiarkowany, 5-8 m/s,
okresami silny i porywisty do 15-20 m/s.
Temp. max w dzień: + 3 st. C do + 5 st. C.
Temp. min w nocy: 0 st. C do – 3 st. C.
Poniedziałek–Wtorek–Środa:
Zachmurzenie umiarkowane do dużego,
lokalnie przelotne opady deszczu lub deszczu
ze śniegiem. Wiatr zachodni i południowozachodni, słaby i umiarkowany.
Temp. max w dzień: + 3 st. C do + 6 st. C.
Temp. min w nocy: 0 st. C do – 3 st. C.

PROGNOZA BIOMETEOROLOGICZNA
Na ogół niekorzystne warunki
biometeorologiczne. Osłabiona sprawność
fizyczna i psychofizyczna.

BIURO METEOROLOGICZNE CUMULUS

– Cieszę się, że z roku na rok
jest coraz więcej uczestników,
że młodzież sama się
dopomina, by zorganizować
zawody – mówi Zbigniew
Żaczek, sekretarz gminy
Kocierzew Południowy i
współorganizator turnieju
amatorów w tenisie
stołowym, zorganizowanego
jak co roku w ostatni dzień
ferii zimowych, w szkolnej
sali gimnastycznej w
Kocierzewie Południowym.
24 lutego w walce o puchar
wójta wzięło udział 74 uczestników: 16 uczniów szkół podstawowych, 19 – gimnazjum oraz
39 uczniów szkół ponadgimnazjalnych i osób dorosłych. Zawodnicy pochodzili z Kocierzewa i ościennych wiosek.
W zawodach wzięli udział nie
tylko chłopcy, ale także dziewczęta. Gdyby było ich więcej,
wydzielono by odrębną kategorię, ale ze względu na to, że było
ich zaledwie kilka, musiały zmagać się wspólnie z chłopcami.
– Bardzo dużo trenowałam,
żeby móc się jak najlepiej przygotować – mówiła nam przed
zawodami Kinga Gruziel z kl. V,
która w ubiegłym roku zdobyła
III miejsce.
38-letni Grzegorz Słubik z
Kocierzewa drugi raz brał udział
w turnieju. – Ćwiczę razem z sy-

nem – mówił w rozmowie z NŁ.
– Zrobiliśmy sobie sami stół do
gry i zainstalowaliśmy go w garażu. W ferie syn cały czas chce
grać, więc w garażu spędzamy sporo czasu. Przyznaje, że
jeszcze rok temu on wygrywał
praktycznie każdy mecz, w tym
roku jednak proporcje powoli się
zmieniają i to syn coraz częściej
wygrywa z tatą.
Pierwszy raz w zawodach brał
udział Jakub Skumiał z kl. VI.
Jego zdaniem lepiej nie siedzieć
w domu. Podczas gry szybko
czas płynie i jest po prostu fajniej, bo można spędzić czas z
kolegami. Podobnego zdania
jest Daniel Michalak, który na
codzień uczy się w kl. III technikum na Blichu w Łowiczu. –
Koledzy mnie namówili, żeby
razem z nimi pograł – mówi Daniel. Dla niego liczy się przede
wszystkim atmosfera turnieju i
to, ze można spotkać się z kolegami. A oto wyniki turnieju: w
grupie I (uczniowie szkół podstawowych) pierwsze miejsce
zajął Dawid Słubik, drugie Michał Malejka, a trzecie Mateusz
Buczek. W grupie II (uczniowie
gimnazjów) pierwsze miejsce
zajął Piotr Buczek, drugi był
Cezary Grzanka, a trzeci Michał Staszewski. W grupie III
– seniorskiej – pierwsze miejsce
zajął Rafał Trakul, drugi był Łukasz Scęcelek, a trzeci Łukasz
Pietrzak. 
jr, mak

www.lowiczanin.info
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Piłka siatkowa | Siatkówka Mężczyzn

Pogromcy
nie zwalniają tempa

Awans drużyny GKS Bedlno
na trzecie miejsce

Marcin Ranachowski

W niedzielne
popołudnie zaczęła się
już 7. kolejka ŻHLPN.
Hala sportowa
w Żychlinie
zgromadziła
i tym razem
mnóstwo kibiców.

Sala sportowa Szkoły Podstawowej Nr 6 w Kutnie zgromadziła w niedzielne popołudnie
(24 lutego) sympatyków siatkówki. Na parkiecie spotkały
się dwie drużyny: GKS Bedlno
i AZS WSGK Kutno.
Zawodnicy GKS Bedlno po
raz kolejny wyrwali zwycięstwo
przeciwnikom w tie-breaku.
Mecz od początku układał się
po myśli AZS WSGK Kutno,
którzy wygrali dwa pierwsze
sety do 21 i 24. Jednak w trzecim secie drużyna stanęła. GKS
Bedlno wygrali gładko dwa następne sety do 22 i 19 oraz doprowadzili do rozstrzygającego
piątego seta.
Po bardzo zaciętej walce losy
spotkania na swoją korzyść rozstrzygnęło Bedlno – wygrywając
do 12, zaś całe spotkanie wynikiem 3:2. Duża w tym spotkaniu
zasługa Wojciecha Lewandowskiego, zawodnika GKS Bedlno,

który w tym meczu otrzymał
MVP. Kolejny mecz z udziałem
drużyny GKS Bedlno w najbliższą niedzielę – w starciu z drużyną KS Aura Łąck. 
mr
AZS WSGK Kutno – GKS Bedlno 2:3 (25:21, 26:24, 22:25, 19:25,
12:15)
 KS Aura Łąck – Szczawin Kościelny 3:1 (28:26, 25:15, 19:25,
25:18)
 Huragan Kutno – Team Gostynin 1:3 (20:25, 16:25, 25:16,
23:25)
 Zaxa Rdutów – Farbis Łowicz
1:3 (24:26, 25:22, 22:25, 19:25)


1. Gostynin Team

31

12 33:12

2. Huragan Kutno

30

12 24:21

3. GKS Bedlno

20

12 26:23

4. AZS WSGK Kutno

19

12 24:23

5. Szczawin Kościelny

18

12 25:23

6. KS Aura Łąck

17

12 20:22

7. Farbis Łowicz

11

12 19:31

8. Zaxa Rdutów

8

12 15:31

minutach meczu zawodnicy
z Kutna strzelili jeszcze bramkę
ustalając wynik dla Pavulonu.
Kolejne spotkanie to próba sił
futbolowych pomiędzy Smoke
Story Group a Nieustraszonymi.
W ciągu kilku minut zawodnicy
Nieustraszonych szybko zdobyli
trzy gole, a w 10 minucie podwyższyli wynik na 4:0, takim
wynikiem zakończyła się pierwsza połowa. W drugiej odsłonie
nie trzeba było czekać na kolejne bramki, które dawały coraz
to większą przewagę Nieustraszonym nad zawodnikami Smo-

Najskuteczniejszy
strzelec Krystian
Zdziarski zdobył
aż osiem bramek.

Wysoka wygrana Nieustraszonych 12:2 z zawodnikami Smoke
Story Group.

ke Story Group. Ekipa Smoke
zmniejszyła stratę do 2:7. Jednak
od tej pory grę kontrolowali Nieustraszeni, a ich najskuteczniejszy strzelec Krystian Zdziarski
zdobył w tym meczu aż osiem
bramek. Smoke Story Group
ulegli Nieustraszonym 2:12.
Następny mecz jaki obył się
w tej kolejce to Bad Boys – Olimpia Oporów. Jako pierwsi na prowadzenie wyszli zawodnicy Bad
Boys. Ostatecznie po bardzo wyrównanej grze pierwsza połowa
zakończyła się wynikiem 1:0.
W drugiej odsłonie Olimpia
Oporów częściej dochodziła do
sytuacji strzeleckich i w 15 minucie cieszyła się z remisu 1:1,
by po chwili wyjść na prowadzenie 2:1. W końcówce spotkania
bramkę na wagę remisu strzelił
Dawid Włodarczyk. Ostatecznie
mecz zakończył się remisowym
wynikiem 2:2 i w konsekwencji
podziałem punktów.
W przedostatnim meczu grały ze sobą drużyny: BS Skład
i Żwawe Kozy. Szybki mecz,
podczas którego bramki zdobywali tylko zawodnicy BS Skład.
Ich przewaga w pierwszej połowie była dość duża i do przerwy wynik 4:0. Od samego początku drugiej połowy niebiescy
coraz bardziej uciekali z ilością
zdobytych bramek swoim przeciwnikom. Wynik meczu nie był
zaskoczeniem, Żwawe Kozy zostały pokonane 6:0.
Ostatni mecz w tym dniu rozegrany został pomiędzy drużyna Jurny Buhaj a Gradobiciem
Skrzeszewy. Przez pierwsze minuty drużyny sprawdzały na co
mogą pozwolić sobie w ofensywie. Dopiero w 6 minucie padła bramka dla Jurnego Buha-
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ja. Jeszcze przed przerwą Jurny
podniósł wynik o jedno „oczko”,
wychodząc na prowadzenie 2:0.
Pod koniec pierwszej odsłony Gradobicie zdobyło bramkę kontaktową. Wynik do przerwy 2:1 dla Jurnego Buhaja. Po
zmianie stron mimo wielu stworzonych sytuacji zawodnikom
ze Skrzeszew nie udało się doprowadzić do remisu. Mecz ten
wygrała drużyna Jurny Buhaj
wynikiem 2:1. Dobre spotkanie
w drużynie zwycięskiej rozegrał
Łukasz Strzygielski – zdobywca
dwóch bramek.
Kolejne spotkania ŻHLPN
rozgrywane będą w ciągu dwóch
dni weekendowych (sobota, niedziela). Wszystkich kibiców organizatorzy serdecznie zapraszają. 
mr
Pogromcy – Ten Tim 3:1 (2:1)
Pavulon Squad – Amatorzy 4:0
(3:0)
 Smoke Story Group – Nieustraszeni 2:12 (0:4)
 Bad Boys – Olimpia Oporów
2:2 (1:0)
 BS Skład – Żwawe Kozy 6:0
(4:0)
 Jurny Buhaj – Gradobicie
Skrzeszewy 2:1 (2:1)



1. Pogromcy

19

7

33:5

2. Pavulon Squad

16

6

34:7

3. BS Skład

15

6

24:4

4. Jurny Buhaj

15

7 24:11

5. Nieustraszeni

12

7 31:20

6. Gradobicie Skrzeszewy

10

7 15:11

7. Amatorzy

9

6 15:16

8. MC Zduny

9

6 18:19

9. Olimpia Oporów

8

6 13:12

10. Bad Boys

7

7

11. Ten Tim

3

7 10:16

12. Smoke Story Group

0

6

7:42

13. Żwawe Kozy

0

6

5:49

6:23

Marek Witkowski

Mecz pomiędzy drużyną Pavulon Squad a Amatorami, zakończony zwycięstwem Pavulonu.

Marcin Ranachowski

Pierwszym spotkaniem tej
kolejki był mecz rozegrany pomiędzy Pogromcami a Ten Tim.
Dobry początek meczu w wykonaniu obydwu drużyn, jednak
jako pierwsi na prowadzenie po
szybkiej kontrze wyszli zawodnicy Ten Tim. Od tego momentu lepiej zaczęli grać Pogromcy,
stwarzając więcej sytuacji bramkowych, co przyniosło efekt
w postaci strzelonego gola. Liderowi jeszcze przed przerwą udało się objąć prowadzenie, zdobywając drugą bramkę. Po zmianie
stron nadal drużyną przeważającą była ekipa Pogromców, która kontrolowała przebieg spotkania. W siedemnastej minucie
meczu drużyna czerwonych
podwyższyła wynik spotkania
na 3:1, ustalając tym samym rezultat końcowy. Pogromcy zdobyli kolejne 3 punkty – umacniając się na pozycji lidera.
Drugim starciem był mecz Pavulon Squad kontra Amatorzy.
Drużyna Pavulonu rozegrała spotkanie bardzo spokojnie, tym samym kontrolując przebieg pierwszej połowy, która zakończyła
się wynikiem 3:0. Dużą zasługę
w tym prowadzeniu miał Michał
Sokołowicz – strzelec trzech bramek. W drugiej połowie Amatorzy próbowali zdobyć kontaktową bramkę, ale na drodze stał
dobrze dysponowany w tym dniu
bramkarz Pavulonu, albo zabrakło skuteczności. W końcowych
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Dobra gra w obronie dała zwycięstwo drużynie GKS Bedlno.

Piłka nożna | Halowa liga piłki nożnej

Gladiatorzy zapewnili
sobie awans do I ligi
Na dwie kolejki przed zakończeniem II ligi KAHLPN drużyna Gladiatorzy z Miasta Noży
wywalczyła awans i w przyszłym sezonie będzie grała w I
lidze. W jedenastej kolejce ligi
drużyna ze Żychlina zmierzyła
się z ekipą z trzeciego miejsca
– Libero Kutno, wygrywając to
spotkanie 7:4. Drużyna Gladiatorów jak do tej pory wygrała
wszystkie mecze w lidze. Do
zwycięstwa zawodników ze Żychlina poprowadził Artur Piotrowicz, który otrzymał MVP
spotkania. Bramki dla Gladiatorów strzelili: Piotr Domżał (2),
Marcin Petera, Piotr Trościanko,
Jarosław Bieńkowski, Artur Piotrowicz. 
mr
Gladiatorzy z Miasta Noży – Libero Kutno 7:4


 MVP Squad – Fresenius 3:7
ZIP Skład – DS Smith 4:3
 FC Wieszczyce – Abstraxi 3:7
 Trans-Michor – GKS Bedlno
3:2
 Radioaktywni – Miejscy TBS
Kutno 0:3
 Projekt X – The Gunners 4:3

1. Gladiatorzy z Miasta Noży

33

76:21

2. Miejscy TBS Kutno

28

61:28
55:38

3. Libero Kutno

23

4. FC Wieszczyce

21

61:42

5. Abstraxi

19

40:30

6. Projekt X

16

40:38

7. The Gunners

16

43:55

8. GKS Bedlno

13

35:46

9. Fresenius Kabi

13

54:52

10. Trans-Michor

12

41:43

11. DS Smith

10

31:60

12. Radioaktywni

9

28:58

13. ZIP Skład

7

32:64

14. MVP Squad

5

43:65

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 28, 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
10.250 egz. Nakład wraz z wydaniem głowieńskim
(Wieści z Głowna i Strykowa), też kontrolowanym
przez ZKDP: 13.000 egz.

100%

własności polskiej

Sport

Gladiatorzy zapewnili
sobie awans

Pogromcy
nie zwalniają

do I ligi. str. 43

tempa. str. 43
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Koszykówka | Kutnowska Amatorska Liga Koszykówki

Dwa zwycięstwa Nauczycieli Żychlin

ŁOWICKI
INFORMATOR
SPORTOWY

W ostatniej kolejce
KALK drużyna
Nauczyciele Żychlin
rozegrała dwa spotkania.

NIEDZIELA, 3 MARCa:
godz. 9.00 – Sala sportowa
Szkoły Podstawowej Nr 4 w Kutnie ul. Narutowicza 22; 5. kolejka
Kutnowskiej Amatorskiej Ligi Koszykówki; mecz Nauczyciele Żychlin – Czarni Kutno
 godz. 9.00 – Sala sportowa
Szkoły Podstawowej Nr 6 w Kutnie, ul. Łąkoszyńska 9, I liga Kutnowskiej Amatorskiej Ligi Siatkówki mężczyzn; mecz GKS Bedlno
– KS Aura Łąck
 godz. 11.30 – Hala sportowa
w Żychlinie, ul. Łukasińskiego 21;
Wojewódzka ligi kadetów U-16;
Mecz UKS Żychlin – ŁKS II Łódź
 godz. 13.00 – Hala sportowa
w Żychlinie, ul. Łukasińskiego 21;
9. kolejka Żychlińskiej Halowej Ligi
Piłki Nożnej MGT KIA OPEN 2013


Tomasz Osiecki

Pierwszy mecz stoczyła z drużyną Avatary. Spotkanie drużyn
zajmujących III oraz IV miejsce
dostarczyło kibicom sportowych
emocji, ale tylko w pierwszej
połowie zakończonej 37:36 dla
Żychlina. Od trzeciej kwarty
Nauczyciele zaczęli powiększać
przewagę, aby cały mecz wygrać
różnicą 19 pkt. W ekipie Nauczycieli aż 53 oczka z 83 rzucili Jacek Filiński (18 pkt.) i Filip
Filiński (35 pkt.).
Drugim meczem rozegranym
przez Nauczycieli w tym dniu
było spotkanie z Basket Gostynin. Żychlinianie mimo stoczonego wcześniej spotkania oraz
wysoko postawionej poprzeczki
ze strony Basket Gostynin – grali
bardzo wyrównany mecz. Dopiero w czwartej kwarcie Nauczycielom udało się uzyskać
znaczącą przewagę i zapisać na
koncie drugie w tym dniu zwycięstwo 68:54. Dobra gra Jacka
Filińskigo (26pkt) szczególnie
w końcówce pozwoliła na wyprowadzenie drużyny na pewne
prowadzenie i utrzymanie go już
do końca. W najbliższą niedzielę,
koszykarze ze Żychlina zagrają
z drużyną Czarni Kutno. 
mr

SOBOTA, 2 MARCa
 godz. 9.00 – Sala sportowa
Szkoły Podstawowej Nr 6 w Kutnie, ul. Łąkoszyńska 9, Kutnowskiej Amatorskiej Ligi Siatkówki
kobiet; mecz Gimnazjum Nr2
Kutno – Zespół Szkół Żychlin,
Mickiewicz Żychlin – Zespół Szkół
Żychlin, Gimnazjum Nr1 Kutno –
Mickiewicz Żychlin
 godz. 13.00 – Hala sportowa
w Żychlinie, ul. Łukasińskiego 21;
8. kolejka Żychlińskiej Halowej
Ligi Piłki Nożnej MGT KIA OPEN
2013

Drużyna Nauczyciele Żychlin w spotkaniu z Basket Gostynin.
Avatary – Nauczyciele 64:83
Basket Gostynin – Nauczyciele
54:68

Pingwiny – Czarni Kutno 43:90
Basket Gostynin – Szewskie Poniedziałki 61:37





1. Czarni Kutno

18

8

4. Avatary

9





2. Szewskie Poniedziałki

17

8

5. Pingwiny

6

8
8

3. Nauczyciele Żychlin

15

8

6. Basket Gostynin

6

8

Siatkówka | Walentynkowy turniej piłki siatkowej mężczyzn

Drużyna Team Gostynin
zwycięzcą turnieju w Żychlinie
Kutno, Fenix Kutno, GKS Bedlno, Team Gostynin, Szczawin Kościelny, Volley Team
Żychlin. Zespoły rywalizowały
w dwóch grupach, po trzy zespoły. Etap grupowy rozegrany został systemem „każdy z każdym”,
a następnie do półfinałów przechodziły po dwie pierwsze drużyny z grupy.

Krzysztof Tomaszewski

Głównym
pomysłodawcą
i organizatorem tego przedsięwzięcia sportowego był Piotr
Wojciechowski – trener drużyny
siatkarskiej Volley Team Żychlin.
Turniej spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony zawodników, jak i przybyłych licznie kibiców. W zawodach wzięło udział
sześć drużyn: AZS WSGK

Szczęśliwy kibic Piotr Jędrysiak po wylosowaniu głównej nagrody.

Rywalizacja odbywała się na
wysokim poziomie, zarówno
sportowym, jak również organizacyjnym. Turniej zapewnił
dużo sportowych emocji i sporo
zwrotów akcji. Choć nie zabrakło
też mniej przyjemnych obrazków
– kontuzja jednego z graczy AZS
WSGK Kutno.
Dodatkową motywacją dla dobrej gry były atrakcyjne nagrody
– ufundowane przez Urząd Gminy Żychlin oraz sponsorów. Najlepszych zawodników wyróżniono nagrodami indywidualnymi:
MVP turnieju otrzymał Paweł
Dolak (Team Gostynin), tytuł
najlepszego atakującego otrzymał Rafał Mroziak (Volley Team
Żychlin), miano najlepszego
rozgrywającego przypadło Piotrowi Wojciechowskiemu (AZS
WSGK Kutno), tytuł najlepszego
libero uzyskał Damian Jastrzębski (Volley Team Żychlin).
Po zmaganiach grupowych
rozlosowano nagrody rzeczowe
spośród kibiców. Główną nagrodą dla kibiców była koszulka
drużyny Skry Bełchatów wraz
z podpisami zawodników tego
klubu. Szczęśliwym zdobywcą
tej nagrody został Piotr Jędrysiak.

Marcin Ranachowski

W sobotę 23 lutego w hali sportowej Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie
odbyła się druga edycja Walentynkowego Turnieju Siatkarzy 2013.

Volley Team Żychlin w starciu ze Szczawinem Kościelnym o III miejsce.

Na koniec wszystkie drużyny z rąk kierownik Gminnego
Centrum Promocji i Informacji
w Żychlinie – Edyty Ledzion
otrzymały okolicznościowe puchary, medale i statuetki. Głos
również zabrał organizator turnieju – Piotr Wojciechowski,
który podziękował drużynom
i kibicom za udział w zawodach
oraz zaprosił do licznego udziału
także w przyszłym roku. 
mr
Grupa A:
 GKS Bedlno – Szczawin Kościelny 0:2 (11:25, 16:25)
 Volley Team Żychlin – GKS Be-

dlno 2:1 (19:25, 25:19, 15:11)
 Volley Team Żychlin – Szczawin Kościelny 0:2 (23:25, 21:25)
Grupa B:
AZS WSGK Kutno – Team Gostynin 2:0 (25:21, 25:19)
 Fenix Kutno – Team Gostynin
1:2 (25:23, 13:25, 11:15)
 AZS WSGK Kutno – Fenix Kutno 2:0 (25:17, 27:25)


Półfinał:
Szczawin Kościelny – Team
Gostynin 1:2 (9:25, 25:17, 7:15)
 Volley Team Żychlin – AZS
WSGK Kutno 0:2 (20:25, 21:25)


Mecz o III miejsca:
Volley Team Żychlin – Szczawin Kościelny 0:2 (21:25, 20:25)



Finał:
AZS WSGK Kutno – Team Gostynin 0:2 (11:25, 22:25)


