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Żychlin, Bedlno, Oporów, Pacyna | Ile zarabiają burmistrz i wójtowie gmin?

Sąd Rejonowy

W gminie Pacyna zarabiają najwięcej
Na prośbę naszych Czytelników podajemy, ile zarobili włodarze poszczególnych
gmin. Dane pochodzą z oświadczeń majątkowych za 2011 rok.
Dorota
Grąbczewska
zychlin@lowiczanin.info

Aby można było lepiej ocenić
wysokość wynagrodzenia, podajemy informację o wysokości
budżetu na 2011 rok oraz o liczbie mieszkańców w gminie.
Tę ostatnią zaczerpnęliśmy
z danych Urzędu Statystycznego
w Łodzi i Warszawie, a wielkość
budżetów na 2011 rok według
uchwalonych budżetów.
Z przedstawionych danych
wynika, że najwyższe wynagrodzenia, począwszy od wójta, sekretarza i skarbnika, mają urzędnicy w Pacynie.

Gmina Pacyna
Budżet na 2011 rok to kwota 8,2 mln zł. Liczba ludności –
3.814.
Wynagrodzenie wójta gminy Pacyna za 2011 rok Krzysztofa Woźniaka – 144 tys. zł,
do tego dochodzi ryczałt samochodowy 6.070 zł. Razem
150.070 zł. Wynagrodzenie sekretarza gminy Waldemara Rachubińskiego z tytułu zatrudnienia w gminie Pacyna za 2011 rok
to kwota 101.683 zł. Wynagrodzenie skarbnik gminy Elżbiety
Szymańskiej to 110.227 złotych,
do tego dochodzi 300 zł z innych
źródeł wynikających z umowy
o pracę. Wynagrodzenie przewodniczącego rady Stanisława
Kołodziejczyka z tytułu pobierania diet radnego – 14.400 zł.

Gmina Oporów
Budżet gminy w 2011 r. – 6,5
mln zł. Liczba ludności – 2.687.
Wynagrodzenie wójta Roberta
Pawlikowskiego z tytułu zatrudnienia w gminie za 2011 rok –
93.529 zł. Wynagrodzenie skarbnik gminy Jolanty Liberadzkiej
z tytułu zatrudnienia w urzędzie – 93.496 zł. Przewodniczący Rady Gminy Józef Kuras –
w 2011 r. odebrał 8.400 zł diety.
Gmina Bedlno
Budżet w 2011 roku – 12,8
mln zł. Liczba ludności – 5.867.
Wynagrodzenie wójta Krzysztofa Kołacha z tytułu zatrudnienia w gminie – 123.332 zł. Wynagrodzenie sekretarza gminy
Jacka Gasika z tytułu zatrudnienia w gminie – 85.178 zł. Wyna-

Ludziom mówi się,
że nie ma pieniędzy
na drogi,
ale na wysokie
wynagrodzenia są.
grodzenie skarbnik gminy Anety Ciężarek z tytułu zatrudnienia
w urzędzie – 82.440 zł. Wynagrodzenie
przewodniczącego
rady Jacka Tarki – 15.898 zł.
Gmina Żychlin
Budżet w 2011 – 24,5 mln zł.
Liczba ludności – 12.690.
Wynagrodzenie burmistrza
Grzegorza Ambroziaka z tytułu zatrudnienia – 129.674 zł.

Groźby były
tylko słowami?
Sąd Rejonowy w Kutnie na posiedzeniu 5 marca zdecydował,
że umarza postępowanie wobec
Sławomira A. z Żychlina, którego
prokurator oskarżał o stosowanie
gróźb pozbawienia życia wobec
jego sąsiadki, Izabeli Janeckiej.
Uznał, że słowa groźby były wypowiedziane tylko pod wpływem
wzburzenia emocjonalnego, nie
miały charakteru zapowiedzi jej
spełnienia. Wyrok nie jest prawomocny. Poszkodowana zapowiada apelację.
5 marca sąd rozpoczął przewód
sądowy i odczytał akt oskarżenia skierowany przez Prokuraturę Rejonową w Kutnie. Sławomir
A. był oskarżany o czyn z art. 190
KK czyli: „Kto grozi innej osobie, a groźba wzbudza uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie lub karze
ograniczenia wolności do lat 2”.
Oskarżony przyznał w sądzie,
że był karany i był na leczeniu odwykowym. Jest rencistą, pobiera
rentę socjalną. Nie przyznawał
się do winy, twierdząc, że nikomu nie groził. – Powinna się pani
leczyć psychiatrycznie, podobnie
jak i jej matka – mówił w sądzie.
Sąsiedzka awantura zaczęła się od wykręcenia żarówki
w korytarzu, o co pani Izabela
posądziła szwagra oskarżonego. Zaczęła się awantura, padły
wzajemne wyzwiska. Następnego dnia Sławomir A. spotkał
wracającą do domu panią Izabelę z 6-letnią córką. Znów zaczęła się awantura, wyzwiska, wzajemne ubliżanie. 
str. 2

Wynagrodzenie zastępcy burmistrza – Zbigniewa Gałązki
– 90.988 zł. Wynagrodzenie
skarbnik Emilii Rajewskiej –
82.348 tys. zł. Wynagrodzenie
sekretarza Waldemara Bartochowskiego – 64.960 zł. Wysokość diety za 2011 rok przewodniczącej Rady Miejskiej
w Żychlinie Elżbiety Tarnowskiej – 14.308 zł.
– Mamy kryzys w kraju,
więc i samorządowcy powinni
trochę ograniczyć swoje wynagrodzenia, może uchwalać te
z niższej półki – mówi spotkany przez nas przy okazji zbierania materiałów do tego tekstu pan Janusz z gminy Pacyna.
– Ludziom mówi się, że nie
ma pieniędzy na drogi, ale na
wysokie wynagrodzenia są. To
nieuczciwe wobec wyborców.
Trochę umiaru, panowie samorządowcy. 

Dowóz do szkół | Zima znów zaatakowała

Intensywne opady śniegu
w nocy z niedzieli na
poniedziałek oraz wiejący
wiatr skutecznie zawiały
drogi powiatowe i gminne.
W poniedziałek rano
nie pojechały gimbusy
dowożące dzieci do szkół
z terenu gminy Żychlin.
Rodzice prywatnymi
samochodami dowozili
dzieci. Tak źle tej zimy
jeszcze nie było.
– Sytuacja na drogach jest
nieciekawa – przyznaje Krzysztof Anyszka z Urzędu Gminy w Żychlinie. – W niedzielę
wieczorem spadło 2 cm śniegu.
Uznaliśmy, że nie ma potrzeby,
aby pługi wyjechały. Tylko że
w nocy pojawił się wiatr i wystarczyło, by zawiał on drogi
REKLAMA

w wielu miejscach. Rano w zaspie ugrzązł gimbus na drodze
powiatowej w Zarębowie. Dlatego zdecydowaliśmy, aby nie wysyłać w trasę następnych autobusów. W teren ruszyły pługi.
W poniedziałek sytuacja z każdą godziną stawała się coraz trudniejsza, gdyż padał intensywny śnieg, a wiatr nie przestawał
wiać. Marcin Załuga, pracownik
gospodarczy z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żychlinie,
do południa już trzeci raz odwalał śnieg, aby dzieci mogły bezpiecznie wejść i wyjść ze szkoły.
Już wiadomo, że gminy będą
musiały wesprzeć odśnieżanie
dróg powiatowych. Na pewno wykorzystają 2 tysiące złotych, jakie powiat kilkanaście
dni temu przeznaczył na zimowe
utrzymanie dróg przez samorządy gminne. 
str. 2

Dorota Grąbczewska

Gimbusy nie dojechały

Marcin Załuga, pracownik Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żychlinie, do południa odśnieżał chodniki
wokół szkoły trzy razy, by dzieci mogły bezpiecznie wejść i wyjść ze szkoły.
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Kutno | Sąd umorzył postępowanie

Policja | Oszukani metodą na wnuczka

Groźby były tylko słowami?
– Jak go nazwałam kryminalistą, ruszył w moim kierunku,
by mnie uderzyć. Przestraszyłam
się, zaczęłam uciekać. Przewróciłam szafki, fotele odgradzające
mnie od agresywnego sąsiada –
zeznawała w sądzie pani Izabella. – Wtedy usłyszałam: „Jak będziesz szła do roboty, to cię k…
zabiję”. Wezwałam policję.
Zeznający przed sądem policjant będący na interwencji
6 października 2012 roku, Karol
S., przyznał, że feralnego dnia,
już po interwencji, wychodząc
usłyszał od oskarżonego słowa,
że jeśli pani Izabela jeszcze raz
to zrobi, to ją zadusi.

Strony są sąsiadami
i niecelowe jest
wymierzanie kary.
Mam nadzieję, że
sprawa w sądzie
wpłynie na poprawę
wzajemnych relacji
międzysąsiedzkich.

– Dlaczego bezczelnie kłamiesz człowieku – mówił na
sali sądowej z nerwami w głosie
oskarżony do policjanta. – Kto ci
kazał tak mówić? Powiedziałem
tylko, że jeżeli jeszcze raz powtórzy się taka sytuacja, to może
się to źle skończyć.
Sąsiedzi, Andrzej P. i Jan W.,
przyznali, że awantury pomiędzy dwojgiem sąsiadów zdarzają się bardzo często. Owego
dnia wprawdzie słyszeli awanturę, wzajemne wyzwiska, ale
żadnych gróźb nie słyszeli. – Sławomir A. jest dobrym gospodarzem, sprząta podwórko, dba
o czystość, pilnuje porządku –
mówił pan Andrzej.
Żona oskarżonego z kolei
twierdziła, że to pani Izabela
chwyciła za deskę i chciała uderzyć nią jej męża. Pani Izabela
jest szczupłą osobą, pan Sławomir wysokim, postawnym mężczyzną.
Pani Izabela opowiadała, jak
w Wigilię sąsiad czatował na
nią o 5 rano, gdy wychodziła do
pracy. Znów jej groził. Prosiła
o ochronę policję, ale komendant
policji przyznał, że nie ma takich
możliwości. Później wielokrotnie na nią czatował w korytarzu.
– Agresywne zachowanie
pana Sławomira to norma wobec

Prokuratura Rejonowa
w Gostyninie, ze względu
na ważny interes społeczny,
pozwoliła na opublikowanie
wizerunku podejrzanego
o dokonanie oszustw
metodą „na wnuczka”.

Dorota Grąbczewska

dokończenie ze str. 1

Izabela Janecka zamierza wnosić apelację od wyroku umarzającego
groźby kierowane pod jej adresem.

pani Izabela nazwała oskarżonego złodziejem, kryminalistą, co
mocno wzburzyło oskarżonego,
wywołało w nim agresję. Słowa groźby nie miały charakteru
zapowiedzi jej spełnienia. Strony są sąsiadami i niecelowe jest
wymierzanie kary. Mam nadzieję, że sprawa w sądzie wpłynie
na poprawę wzajemnych relacji
międzysąsiedzkich.
Wyrok nie jest prawomocny.
Stronom przysługuje wniesienie
apelacji. Izabela Janecka już zapowiedziała, że ją wniesie.  dag

wielu sąsiadów, tylko ludzie boją
się mówić – zeznawała w sądzie
Halina, matka pani Izabelli.
Sędzia Jacek Kucharczyk po
ocenie wszystkich faktów uznał
jednak, że groźby kierowane pod
adresem pani Izabeli były tylko
słowami wypowiedzianymi pod
wpływem emocji, nie powinny
wzbudzać obaw.
– Umarzam postępowanie
ze względu na znikomą szkodliwość czynu – uzasadniał wyrok. – Podczas sąsiedzkiej kłótni i wzajemnego wyzywania się

Żychlin | Kto rozpoznaje sprawcę rozboju?

Żychlin

Pokażą,
co najlepsze
w szkole

Przypomnijmy, że dwóch zamaskowanych sprawców, po
przewróceniu na ziemię dwójki pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie, dokonało wtedy
kradzieży walizki, w której przenoszono ok. 50 tys. złotych na
wypłaty zasiłków dla podopiecznych tegoż ośrodka. Do zdarzenia doszło około godz. 9, na uli-

cy Kościuszki, przed wejściem
do parku, gdzie znajduje się biblioteka.
Na podstawie zeznań świadków policja sporządziła portret
pamięciowy jednego ze sprawców, który był w kominiarce.
Osoby, które rozpoznają sprawcę, są proszone o kontakt z Komisariatem Policji w Żychlinie
24-253-00-14 lub najbliższą jednostką policji.
Przypomnijmy, że burmistrz
Grzegorz Ambroziak i Rada
Miejska w Żychlinie wyznaczyli
nagrodę 3 tys. złotych dla osoby,
której informacje przyczynią się
do ujęcia sprawcy. 
dag

KPP Kutno

Portret pamięciowy już znany
Funkcjonariusze
Komisariatu Policji
w Żychlinie prowadzą
czynności w sprawie
rozboju dokonanego
26 listopada 2012 roku.

Portret pamięciowy sprawcy
napadu na pracowników M-GOPS.

Dowóz do szkół | Zima zaatakowała ze zdwojoną siłą

Gimbusy nie dojechały
dokończenie ze str. 1

Z zaspami śniegu walczą też
na terenie gminy Bedlno, gdzie
dróg gminnych jest najwięcej.
Tam wozy strażackie wyposażone w pługi ruszyły do akcji koło
północy. – Odśnieżamy niemal
cały czas, od niedzielnego wieczora, z dwiema 2-godzinnymi przerwami na odpoczynek
– mówi Adam Fabiański z OSP
Załusin.
Jednostka dba o przejezdność
dróg w okolicach szkoły w Żeronicach, w Orłowie, Stradzewie,
Gosławicach.

W gminie Pacyna dzieci dojechały do szkół bez większych
kłopotów. – Na razie pługi wysyłaliśmy tylko tam, gdzie była
interwencja: w Rakowcu i Kamionce – mówi Maria Słomińska
z Urzędu Gminy w Pacynie, która
odpowiada za zimowe utrzymanie dróg. Śnieg cały czas sypie,
zwiewa. Monitorujemy sytuację.
Pługi ruszą albo wieczorem, albo
rano, by ludzie mogli dojechać do
pracy, a dzieci do szkół – mówiła
nam w poniedziałek.
W gminie Oporów pługi wysłano w poniedziałek o godz.

Oszustem jest
mieszkaniec Łodzi

6 rano, dlatego dzieci dojechały
do szkół.
– Mamy umowę aż z 9 podmiotami, więc nie ma obaw
o przejezdność dróg – uspokaja
Robert Pawlikowski, wójt gminy
Oporów. – Najwyżej będziemy
musieli więcej zapłacić.
W poniedziałek koło południa
pługi pojechały odśnieżać drogi na Kolonii Oporów oraz Kamienna-Szczyt. Później śnieg
padał już coraz słabiej, więc i
sytuacja na drogach się unormowała. We wtorek gimbusy jeździły już normalnie.
dag

W sobotę 16 marca, w godz.
9-12, do Zespołu Szkół mogą
przyjść gimnazjaliści i rodzice
uczniów, którzy chcą poznać
szkołę, w której chcieliby kontynuować naukę. Nauczyciele
i ich starsi koledzy przygotowali dla zwiedzających dużo
atrakcji. Będzie też koncert zespołu „Unnamed”.
Gimnazjaliści będą mogli
uczestniczyć w pokazach chemicznych prowadzonych przez
Elżbietę Dobińską, zwiedzić
klasopracownie, zobaczyć nowoczesne wyposażenie szkoły. Będzie też okazja, aby zobaczyć warsztaty szkolne.
W świetlicy będzie prezentacja multimedialna dotycząca sukcesów szkoły i udziału
uczniów w życiu szkolnym.
– Zapraszamy też rodziców,
by obejrzeli szkołę, dopytali
o szczegóły ewentualnej edukacji swoich dzieci – podkreśla Małgorzata Urbańska, odpowiedzialna za rekrutację
w szkole. – W środę byliśmy
w gimnazjum w Oporowie,
Bedlnie i Szczawinie Kościelnym. Dzisiaj w czwartek odwiedzamy gimnazjalistów ze
Szczytu i Krzyżanowa, w piątek jedziemy do Pacyny. W żychlińskim gimnazjum będziemy pod koniec marca, termin
jeszcze nie jest ustalony. Zostawiliśmy ulotki w Zdunach.  dag

Mężczyzna ma 30 lat, jest
mieszkańcem Łodzi. Wiadomo, że oszukał co najmniej dwie
starsze osoby, w Gostyninie
i w Radomsku (woj. łódzkie).
Na podstawie zebranych materiałów prokuratura przypuszcza, że oszukanych w ten sposób
osób może być więcej, dlatego
prosi, aby osoby pokrzywdzone lub rozpoznające mężczyznę
zgłaszały się na policję.
Młody człowiek został zatrzymany na gorącym uczynku w lutym w Gostyninie. Stało
się to możliwe dzięki przezorności jednej z mieszkanek Gostynina, która powiadomiła policję
o próbie wyłudzenia pieniędzy.
Kobieta odebrała telefon od
mężczyzny, który prosił o kilka tysięcy złotych w imieniu jej
członka rodziny, który rzekomo
miał ulec wypadkowi. Sprawcy wydawało się, że jest bardzo
sprytny. Tuż przed dokonaniem
transakcji dzwonił do kobiety,
podając się za policjanta. W ten
sposób chciał sprawdzić, czy kobieta powiadomiła funkcjonariuszy. Oszust został zatrzyma-

ny w chwili, gdy zgłosił się po
gotówkę.
Wiadomo, że mężczyzna tą
samą metodą oszukał 31 stycznia 2013 roku mieszkankę Radomska (woj. łódzkie). Wyłudził
5 tys. złotych.
– Z poczynionych ustaleń wynika, że mężczyzna mógł dokonać kolejnych oszustw metodą na wnuczka – mówi Dorota
Słomkowska, rzecznik prasowy
Komendy Powiatowej Policji
w Gostyninie. Osoby, które zostały oszukane lub rozpoznają
mężczyznę, proszone są o kontakt z policją w Gostyninie pod
numerem 24-235-02-22 lub
z najbliższą jednostką policji
pod numerem 997 lub 112.
Za oszustwa grozi mu kara do
8 lat pozbawienia wolności.  dag

KPP Gostynin
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30-letni oszust z Łodzi, który
oszukuje metodą na wnuczka.

Mirosława Wolska-Kobierecka
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Wiadukt, pod którym doszło do wypadku. Na miejscu pracują jeszcze
służby, których zadaniem jest wyjaśnienie okoliczności zdarzenia.

Łowicz | Tragiczny wypadek na torach

Wypadek czy
samobójstwo?
61-letnia kobieta zginęła pod
kołami pociągu relacji Szczecin
– Warszawa. Do wypadku doszło w Łowiczu, pod wiaduktem kolejowym, na którym górą
przechodzi droga krajowa nr 92.
O godz. 12.10 pociąg ten wjeżdżał od strony Kutna do Łowicza. Nie wiadomo, czy był to
wypadek czy samobójstwo.
Ruch na torowisku został wstrzymany na 2 godziny.
W tym czasie na miejscu wypadku pracowały służby kolejowe, prokurator i policja, początkowo miejsce zabezpieczała też
straż. Ciało ofiary było tak bar-

dzo zmasakrowane, że początkowo nie było pewne, czy jest to
kobieta czy mężczyzna. Dopiero
następnego dnia udało się ustalić personalia ofiary. Wiadomo,
że była to 61-letnia mieszkanka
Łowicza. Policja nie chce jednak
podawać ani jej inicjałów, ani
dzielnicy, w której mieszkała.
Dlaczego o to pytaliśmy?
Ponieważ do zdarzenia doszło
w miejscu często uczęszczanym przez mieszkańców miasta
– na nielegalnym przejściu przez
tory. Kilkakrotnie dochodziło tu
do wypadków, jak i prób samobójczych. 
mwk
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Aktualności
Gmina Żychlin | Monografia miasta i gminy już na płytach CD

Urzędy skarbowe| Dzień otwarty

W biurze promocji
Urzędu Gminy Żychlin
można za darmo dostać
długo oczekiwaną
monografię Żychlina
i gminy Żychlin.
Nie jest to jednak
wersja papierowa,
ale na płytach CD.

Do 30 kwietnia trzeba rozliczyć się z podatku za 2012 rok.
W najbliższą sobotę, 16 marca,
urzędy skarbowe w Gostyninie
i Kutnie organizują dzień otwarty. W godzinach 9-13 pracownicy
urzędu będą odpowiadać na wątpliwości i pytania podatników. Po
raz piąty PIT można złożyć przez
Internet. To najszybsza, najprostsza i bezpłatna forma rozliczenia
się z fiskusem.

Będą służyć poradą,
jak rozliczyć podatek

Na wersję książkową trzeba będzie poczekać

Żychlin | Rekolekcje wielkopostne

Modlitwa, śpiew, zaduma
– a potem droga krzyżowa
Dorota Grąbczewska

Pierwsze egzemplarze płyty
dostali uczestnicy I Gali Puls Żychlina. Niestety, w całości płyty
nie da się odtworzyć na wszystkich komputerach, bowiem do
odtworzenia części multimedialnej potrzebne jest odpowiednie
oprogramowanie. Na niektórych
komputerach występują nawet
problemy z prezentacją 15 zdjęć
znajdujących się w galerii pierwszej strony. Ci, którzy mają nowoczesne oprogramowanie, mogą
się jednak cieszyć bogactwem
zdjęć zamieszczonych na płycie.
Monografia Żychlina, czyli
dzieje miasta i gminy w latach
1918-1975, autorstwa doktora
Piotra Stasiaka, na płytach CD
wydana jest w estetycznym etui.
Nagrano ją w 1000 egzemplarzy.
– Niewielkie opóźnienie wydania monografii na CD wynikało z faktu, że autor elektronicznej

Pierwsze płyty z monografią Żychlina w latach 1918-1975 rozdawano 5 marca, podczas I Gali Puls Żychlina.
Nakład wynosi 1000 egzemplarzy, które można nabyć za darmo.

wersji, Łukasz Garstka z Żychlina, chciał zadbać o wszystkie
szczegóły, by płyta była jak najbardziej atrakcyjna – przyznaje
burmistrz Grzegorz Ambroziak.
Zrobienie retuszu starych zdjęć,

autora i czekaliśmy, aż dzieło zostanie ukończone.
Monografia na płycie CD
jest przejrzysta. Zamieszczono
w niej mnóstwo zdjęć archiwalnych. 
str. 8

by poprawić ich jakość, zajęło
autorowi nieco więcej czasu, niż
sądził. Opóźnienie nie było więc
wynikiem braku środków. Pieniądze na poczet zapłaty za usługę
wpłaciliśmy na depozyt bankowy

Bedlno | Dzień Kobiet w gimnazjum

Iza Wypych laureatka Oskara w kat. sweet dziubek miała za zadanie

przebrać Grzegorza Buczka i zamieścić jego zdjęcie na Facebooku.

Dorota Grąbczewska

Impreza odbywała się w hali
sportowej. Społeczność szkolną przywitała zmyślna wiosenna

scenografia przygotowana przez
uczniów pod kierunkiem nauczycielki Elżbiety Prośniewskiej.
Dobrej zabawy nie zepsuła nawet śnieżyca szalejąca za oknem.
Wszystkim dopisywały doskonałe humory. W klimat dobrej
zabawy wprowadzili najpierw
uczniowie klasy IIb: Michał Jakubowski, Szymon Jędrzejewski,
Karolina Stępień i Marcin Otoliński, którzy zabawnie, gwarą młodzieżową, poprowadzili rozmowę o zaletach i wadach kobiet.
Najważniejszą częścią obchodów 8 marca było jednak
wręczanie Babskich Oskarów.

Dorota Grąbczewska

Babskie Oskary rozdane wśród dziewcząt i pań
Piątek 8 marca
w Gimnazjum w Bedlnie
minął w miłej atmosferze.
Z okazji Dnia Kobiet
zorganizowano w szkole
pełne humoru i doskonałej
zabawy widowisko pt.
„Babskie Oskary”,
a gimnazjaliści wręczyli
nauczycielkom pachnące
hiacynty.

W piątek 29 kwietnia i w sobotę 30 kwietnia urzędy skarbowe pracują z tej racji dłużej, do
godziny 18.
Dodatkowo urząd w Gostyninie uruchomił punkty informacji
telefonicznej, pod numerami telefonów: (24) 235-69-25, (24) 23569-24, (24) 235-89-83, (24) 23589-88, czynne w poniedziałki
w godz. 8-17.30 oraz wtorek –
piątek w godz. 8-14.15. 
dag

Podczas Babskich Oskarów młodzież doskonale się bawiła.

Wcześniej młodzież w głosowaniu tajnym nominowała uczniów
i nauczycieli w różnych kategoriach. W piątek 8 marca ogłaszano nominowanych i zwycięzców,
ku ogromnej radości szkolnej
braci. Galę wręczania szkolnych
Oskarów poprowadzili: Monika
Kołaczyk i Maciej Dzięgielewski, oboje z klasy IIa.
Pomiędzy
poszczególnymi
nominacjami szkolne koleżanki
śpiewały piosenki o kobietach.
Wszystkie wykazały, że są muzykalne i drzemie w nich potencjał wokalny. Paulina Trusińska
z Ia zaśpiewała „Być kobietą”,
Zofia Wasilewska z IIIb zaprezentowała „Damą być”. Nowy
duet, Karolina Kubica i Justyna
Wenerska, obie z klasy IIIc, wykonały „Baju, baju”, a Marlena
Jaros wystąpiła w piosence „To
nie ja byłam Ewą”, zaś Sylwia
Wódka „Mała nie szalej”. s
 tr. 8

W niedzielę 17 marca rozpoczynają się w żychlińskiej parafii
rekolekcje wielkanocne dla dorosłych. Nauki będą również w poniedziałek i we wtorek o godz. 7,
9, 11 i 18.
Od środy 20 marca rozpoczynają się rekolekcje dla dzieci
i młodzieży. Spotkania zaplanowano o godz. 8.30 dla gimnazjalistów, o godz. 10 dla klas 0-II,
o godz. 11 dla dzieci z klas III-

-VI, o godz. 12 dla uczniów szkół
średnich. Rekolekcje dla dorosłych poprowadzi ks. Rafał Wiśniewski z Kutna, dla dzieci salezjanin Henryk Chibowski
Spowiedź w poniedziałek
i wtorek oraz w czwartek i piątek,
w godzinach rekolekcji i mszy
św. Rekolekcje zakończą 22 marca gorzkie żale o godz. 17.15
i droga krzyżowa o godz. 19, która przejdzie ulicami miasta.  dag
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Żychlin | Udrażniano kanalizację deszczową w ulicy 1 Maja

Dorota Grąbczewska

Czy zniknie jezioro wody
koło przedszkola?
Władze Żychlina
postanowiły zrobić
porządek z zastoiną
wody przy wjeździe
do Przedszkola
Samorządowego nr 1.
Po każdym deszczu wody
było tam tak dużo, że
rodzice mieli problem,
aby przejść z dziećmi do
przedszkola.

Śleszyn | Remont w świetlicy

Podłogę dało się uratować

Dorota Grąbczewska

– Problem jeziora wody we
wjeździe istnieje od kilku lat
– przyznaje Emilia Zielińska,
mama Filipka. – Po każdym
większym deszczu był problem,
aby bezpiecznie doprowadzić
dziecko do przedszkola. Potężną
kałużę wody trzeba było obejść,
schodząc na ruchliwą ulicę,
a później uważać, by samochód
nie jechał i nie opryskał.
– Nie raz dzieci były oblewane i moczyły buty, jak przechodziliśmy obok kałuży – dodaje
Marzena Więcek, mama Julki.
– Mąż kilka razy usuwał liście
i patyki znajdujące się na pobliskiej kratce. Ale to niewiele dawało, gdyż spad we wjeździe jest
źle zrobiony. Może należałoby
zrobić studzienkę we wjeździe.
Póki co w Urzędzie Gminy
zadecydowano, by rozpocząć
od przepychania kilkudziesięciu

Trwa remont strażnicy i świetlicy wiejskiej w Śleszynie. Na realizację
inwestycji udało się pozyskać unijne pieniądze.

W środę, 6 marca, do pracy przy udrażnianiu odcinka kanalizacji deszczowej w ulicy 1 Maja przystąpili strażacy.

niku, odprowadzającą wodę
pod drogą do pobliskiego rowu,
udrażniali pracownicy Fa-Budu
z Pniewa. – Studzienka była zabita strasznie – mówili nam. – Ledwie ją udrożniliśmy.
Dodatkowo wokół studzienki założono specjalny betonowy
okrąg.
W środę, 6 marca, pomagali strażacy. Pod ciśnieniem
10 atmosfer pompowali wodę do

metrów kanalizacji deszczowej
znajdującej się w ulicy 1 Maja.
– To powiatowa droga i powiatowa deszczówka, ale z powiatem trudno się rozmawia, dlatego
zdecydowaliśmy, że sami rozwiążemy problem – mówi Krzysztof
Anyszka, kierownik w Urzędzie
Gminy Żychlin. – Zaczynamy od
przepychania kanalizacji.
W poniedziałek, 4 marca, studzienkę kanalizacyjną w chod-

kanalizacji deszczowej, aby ją
całkowicie udrożnić. Zużyto 5 tysięcy litrów wody.
Czy roboty przyniosły efekty? Okaże się, jak przyjdą większe deszcze. Wtedy będzie widać, czy woda schodzi, czy nadal
stoi we wjeździe. – Jeśli prace nie
przyniosą efektu, będziemy rozbierać chodnik i robić kawałek
nowej kanalizacji deszczowej –
dodaje Krzysztof Anyszka.  dag

Rzut okiem | wiosenne porządki

Gmina Oporów | Zalane pola

W piątek, 8 marca, pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych
przez Urząd Gminy Żychlin sprzątali teren za miejskim skwerem, koło
TESCO. Ten niezagospodarowany plac niektórzy mieszkańcy miasta
upodobali sobie do wyrzucania własnych śmieci. Można tam znaleźć
butelki, gałęzie po choinkach, popiół itp. dag

Rolnicy z Szymanówki, Grotowic i okolic załamują ręce. Po raz
kolejny ich uprawy toną w wodzie. Wszystko przez zniszczone
w następstwie budowy autostrady A1 odwodnienie. Około 20 ha
upraw w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady jest pod wodą.
– Aż żal patrzeć: rzepaki,
pszenżyto – wszystko jest zalane wodą – mówi Janusz Kaczmarek, rolnik z Szymanówki. – Zaraz przyjdą mrozy i po naszych
uprawach. To drugi rok z rzędu,
jak mamy straty. Kto nam za to
zapłaci? Chyba będziemy musieli iść do sądu i domagać się odszkodowania.
Ludzie przyznają, że będą
zwracać się do wójta, by powołano gminną komisję, która

Dorota Grąbczewska

Rolnicy załamują ręce

REKLAMA

w obiektywny sposób oszacowałaby straty. To uprościłoby później ewentualne dochodzenie
roszczeń.
O zasypanym rowie melioracyjnym odprowadzającym wodę
z 200 ościennych hektarów pisaliśmy już w NŁ 28 lutego. Rów
zasypał wykonawca A1 Poldim.
Teraz nie ma kto go odkopać.
Wójt Robert Pawlikowski
przyznaje, że sprawa jest skomplikowana, bowiem wszyscy
przerzucają odpowiedzialność na
innych. Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad przerzuca
ją na wykonawców, którzy wciąż
się zmieniają. – Na nasze pisma
w sprawie odkopania zasypanego rowu odpowiedzi też nie ma –
dodaje wójt. 
dag

Oporów | Tereny pod budownictwo jednorodzinne

Gmina chce zatrzymać mieszkańców
Gmina Oporów kończy opracowywanie planu zagospodarowania przestrzennego, który przewiduje na terenie gminy,
wzdłuż dróg publicznych, mieszkaniową zabudowę jednorodzinną. – Mam nadzieję, że za kilka
miesięcy plan zostanie uchwalo-

ny, a ludzie będą mogli budować
domy – podkreśla Robert Pawlikowski, wójt gminy Oporów.
– Zainteresowanie jest bardzo
duże. Mam nadzieję, że ta decyzja sprawi, iż wiele osób zdecyduje się tu pozostać. Włodarze
gminy liczą też, że na jej terenie

zechcą się osiedlać mieszkańcy
z Kutna, którzy szukają spokoju na wsi. Budownictwo indywidualne ma być bodźcem, aby
zwiększyć liczbę mieszkańców,
z nadzieją na powiększenie liczby dzieci w wieku szkolnym i dodatkowe podatki do gminy.  dag

Trwa remont strażnicy OSP
i
świetlicy
środowiskowej
w Śleszynie. Świetlica jest gruntownie modernizowana. Cała
inwestycja będzie kosztować
552.627 zł, z czego unijne dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniesie
315.727 złotych. Roboty mają się
zakończyć do końca sierpnia.
Wykonawcą zadania jest firma „Raf-Det” z Żychlina. Roboty adaptacyjne zaczęły się
w październiku 2012 r. Jesienią
ułożono nowy dach, docieplono
budynek, wymieniono okna.
Teraz trwają prace wewnątrz
budynku. Całkowicie wymieniono już instalację elektryczną
i wodno-kanalizacyjną.
Pomieszczenie
świetlicowe
wprawdzie jest w trakcie remontu, ale już wygląda imponująco.
Stylowe łuki i kolumny dodają
mu uroku.
– W sali głównej zerwaliśmy
stary sufit zrobiony z materiałów

wiórowych, zamontowaliśmy
nowy piec węglowy, rozprowadziliśmy centralne ogrzewanie
po pomieszczeniach sali, kuchni, zaplecza, sanitariatu – mówi
jeden z pracowników. – Wycyklinowaliśmy na próbę część
drewnianej podłogi. Okazuje się,
że jest ona w dobrym stanie i zapadła decyzja, że nie będziemy
jej zrywać.
W ramach projektu przewidziano nie tylko kapitalny remont strażnicy, ale też zakup
wyposażenia, kuchni gazowej,
lodówek, naczyń, stołów. Wcześniej sołectwo w ramach funduszu sołeckiego zakupiło krzesła.
Od września społeczność Śleszyna zyska piękną świetlicę, która będzie miejscem spotkań różnych grup mieszkańców.
OSP w Śleszynie działa w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jej strażacy często wyjeżdżają, by ratować
życie i mienie ludzi. 
dag

Okolice | Padłe zwierzęta zabierze Hetman

Odbiór padliny jest za darmo
Urząd Gminy w Żychlinie zawarł umowę na 2013 rok
z Przedsiębiorstwem Przemysłowo-Handlowym „Hetman” sp.
z o.o. w Bedlnie na nieodpłatne świadczenie usług w zakresie
odbioru, transportu i utylizacji
padłych bezdomnych zwierząt.
Podobne umowy z tą firmą zawarły pozostałe gminy: Oporów,
Bedlno i Pacyna.
PPH „Hetman” deklaruje również nieodpłatny odbiór
w wypadkach, gdy z różnych
względów (dotyczy to w szczególności osób w podeszłym
wieku, które nie prowadzą gospodarstwa) rolnik nie posiada
wymaganego numeru identyfikacyjnego padniętej sztuki lub
nie uzyskał nadania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa numeru siedziby stada.
Jednocześnie firma dokonuje
za rolnika zgłoszenia przemieszczenia trzody chlewnej, a dokumenty są podpisywane w momencie odbioru padliny. Rolnik
zatem nie musi dokonywać żadnych formalności w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w Kutnie.
– W ramach umowy zawartej
z centralą Agencji Restruktury-

zacji i Modernizacji Rolnictwa
z dofinansowaniem unijnym,
od 2008 roku wszystkie padłe
zwierzęta u rolników są zabierane i utylizowane za darmo –
informuje Dariusz Adamiak,
wiceprezes firmy PPH „Hetman”.
– Ta zmiana sprawiła, że teraz
rolnicy nie wyrzucają padłych
zwierząt do rowów czy lasów,
jak to bywało wcześniej. Dzięki
umowom z gminami nie ma też
problemu z padłymi bezdomnymi zwierzętami. Powiat łowicki, w którym więcej jest hodowli zwierząt, obsługują codziennie
dwa samochody specjalistyczne,
które wyjeżdżają z Bedlna i odbierają padlinę. Do pozostałych
gmin samochody jadą w miarę
potrzeb.
Samorządowcy chwalą sobie współpracę z firmą Hetman.
Padłe zwierzęta są odbierane na
bieżąco.
Wszystkie padłe zwierzęta są
przewożone do spalarni w miejscowości Olszówka koło Brześcia Kujawskiego, w pobliżu
Torunia. Ze spalanych zwierząt
wytwarzana jest energia elektryczna.
Po odbiór padłych zwierząt można dzwonić pod numer
24-282-16-53.
dag
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Żychlin, Bedlno, Oporów | Inwestycje w jakość wody w wodociągach

Woda, którą pijemy zaczyna być lepsza
W ciągu trzech ostatnich lat jakość wody w wodociągach w Bedlnie, Oporowie i Żychlinie
zdecydowanie się poprawiła. O ile na koniec 2010 roku warunkowo wyrażono zgodę
na spożywanie wody z wodociągów w gminach: Żychlin, Oporów, częściowo w gminie
Bedlno, o tyle na koniec 2012 roku wodociągi w tych trzech gminach uzyskały pozytywną
opinię Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kutnie.
niejących studni – twierdzi
Krzysztof Kołach, wójt gminy
Bedlno. – Aby poprawić jakość
wody, zrobiliśmy nowe studnie
głębinowe na terenie istniejących
gminnych ujęć wody.
W latach 2011-2012 wykonano studnię głębinową w Głuchowie. Łączny koszt przeprowadzonej inwestycji wyniósł 200.127 zł
brutto. W 2012 roku rozpoczęto również budowę studni głębinowej w Pniewie, wykonano odwiert i dokumentację na łączną
kwotę 136.149 zł brutto. W 2013
roku budowa będzie dokończona.
Również gmina Oporów, pomimo skromnego budżetu,
w 2010 roku przebudowała Stację
Jak poznać wodę,
w której jest
za dużo manganu
i żelaza?
Woda na żółty odcień,
a na powierzchni tworzy się
charakterystyczna „blaszka”.
Wprawdzie woda nadaje się
do picia, ale trudno mówić,
by biała pościel czy bluzki
były po praniu śnieżnobiałe.

Uzdatniania Wody w Kurowie,
co znacznie poprawiło jakość
wody. – Przed nami przebudowa
SUW w Oporowie, ale to planujemy na 2014 rok. Liczymy
na unijne pieniądze – podkreśla
wójt Robert Pawlikowski.
Modernizacji wymaga
stacja w Żychlinie
Gruntownej modernizacji wymaga natomiast Stacja Uzdatniania Wody w Żychlinie, która zaopatruje ok. 12,5 tysięcy
mieszkańców. – W grudniu
2009 r. decyzją Sanepidu zobligowaliśmy Zakład Gospodarki
Komunalnej do przeprowadzenia modernizacji Stacji Uzdatniania Wody – mówi Celina
Marciszewska, dyrektor Sanepidu w Kutnie. – Wtedy ZGK
poinformował, że w 2012 roku
planuje modernizację. Prace się
nieco opóźniły, ale jak przyznaje
burmistrz Grzegorz Ambroziak
dostarczenie wody dobrej jakości jest jednym z priorytetowych
zadań. – Trwają prace projektowe modernizacji SUW. Z uwagi
na duży zakres technologiczny
oraz konieczności przełączania

Dorota Grąbczewska

W minionym roku nie było
też skarg mieszkańców żadnej
z trzech gmin, choć w trakcie
roku były okresowe problemy
w wodociągach z Orłowie (kilkudniowe wyłączenie po stwierdzeniu obecności bakterii coli),
Pniewie w gminie Bedlno oraz
Kurowie w gminie Oporów.
– Decyzje o warunkowej przydatności wody do spożycia były
przed dwoma laty związane
z przekroczeniami parametrów
żelaza, manganu, mętności, barwy i jonu amonowego – informuje Celina Marciszewska, dyrektor
Sanepidu w Kutnie.
Przypomnijmy, że przed wyborami samorządowymi w 2010
roku jakość wody stała się przyczyną, dla której jeden z mieszkańców oblał wodą włodarzy
gminy Bedlno. Zdaniem wójta tamte zdarzenia były grą polityczną. Dyrektor kutnowskiego
Sanepidu przyznaje, że w 2010
roku to właśnie z gminy Bedlno
było najwięcej skarg na jakość
wody. Skargi na jakość wody
w 2011 roku składali też mieszkańcy Pniewa. – Problem wynikał ze spadku wydajności ist-

W Stacji Uzdatniania Wody w w Żychlinie rozpoczęły się prace przy wymianie złóż odżelaziaczy w dwóch
zbiornikach. Wymiana każdego z nich to koszt ok. 1,5 tys. złotych

działalności w trakcie zasilania
w wodę – prace będą długotrwałe. Na etapie projektu chcemy
przewidzieć wszelkie zagrożenia, które mogłyby wystąpić na
etapie realizacji. To kosztowne
zadanie, ok. 5 mln zł i dlatego
musimy posiłkować się środkami zewnętrznymi.
SUW w Żychlinie powstała
w 1976 roku, ostatnia modernizacja była w 1984 roku. Urzą-

dzenia są przestarzałe i tylko patrzeć, kiedy dojdzie do awarii.
Stacja Uzdatniania Wody korzysta z pięciu odwiertów głębinowych czerpiąc wodę z trzecio- i czwartorzędu, z głębokości
ok. 200 metrów. Najnowszy odwiert był robiony w 2004 roku.
Trzy-cztery lata temu, właśnie
ze względu na złą jakość wody,
Spółdzielnia
Mieszkaniowa
w Żychlinie założyła na każdym

bloku filtry wody. – Wkłady filtrowe wymieniamy co kwartał
lub co pół roku – mówi Piotr Jarosz, prezes spółdzielni.
Do czasu kompleksowej modernizacji stacji wymieniane są
cyklicznie złoża w odżelaziaczach. – Właśnie trwa wymiana
złoża w dwóch odżelaziaczach –
informuje Marek Jabłoński, dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej.
dag

REKLAMA

Pacyna | Jaki koszt gospodarki odpadami

Sołtysi będą zbierać deklaracje
Rusza wielka machina
działań związanych
z gospodarką odpadami
na nowych zasadach,
które będą obowiązywać
od 1 lipca 2013 roku.
W gminie Pacyna za odbiór
śmieci będzie odpowiadać Związek Gmin Regionu Płockiego.
Do 31 marca do związku mają
dotrzeć deklaracje mieszkańców
o tym, ile osób pozostaje w gospodarstwie oraz oświadczenia,
czy gospodarstwo będzie dostarczać śmieci posegregowane czy
zmieszane. W piątek, 25 luteREKLAMA

go, sołtysi z gminy Pacyna mieli
w tym zakresie spotkanie.
Zbieraniem deklaracji od
mieszkańców będą zajmować się
właśnie oni – sołtysi.
– Wysokość opłaty za usługę kolportażu deklaracji oraz
pomocy w jej wypełnieniu będzie przedmiotem indywidualnej
umowy cywilno-prawnej między
Związkiem Gmin Regionu Płockiego a osobą zainteresowaną
– informuje Michał Żukowski ze
ZGRP.
Na piśmie nie potwierdzono wysokości stawek za usługę.
Wcześniej pracownica związku powiedziała nam, że sołtysi

otrzymają po 5 zł za deklarację
dostarczoną do mieszkańca oraz
kolejnych 5 zł za odebranie prawidłowo wypełnionej deklaracji
oraz dostarczenie jej do związku.
Łącznie 10 zł od jednej deklaracji
(jednej rodziny).
– Wzory deklaracji mają do
nas dotrzeć na początku marca –
mówi Hanna Pietrzak, sołtys Pacyny. – Wtedy będę musiała dotrzeć do każdego gospodarstwa
i pomóc ludziom je prawidłowo
wypełnić.
Wstępną cenę odbioru i utylizacji odpadów w związku ustalono na 16 zł od osoby za odpady
nieposegregowane i 7 zł za odpa-

dy posegregowane. Taką uchwałę
podjęła też Rada Gminy Pacyna.
Jaka będzie faktyczna cena, okaże
się po rozstrzygnięciu przetargu.
– Z tytułu przystąpienia gminy do Związku Gmin Regionu
Płockiego będziemy płacić co
roku 0,15 zł od każdego mieszkańca, czyli 6.777 zł – mówi
Elżbieta Szymańska, skarbnik
gminy Pacyna. – Ponadto gmina
wniosła jednorazową opłatę 7,5
tys. zł za przystąpienie do związku oraz jednorazową opłatę za
wdrożenie systemu związanego
z gospodarką odpadami – 27 tys.
złotych.
To oznacza, że scedowanie
spraw związanych z gospodarką
odpadami na związek kosztuje
gminę Pacyna 34,5 tys. złotych
plus co roku składka członkowska. 
dag
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Żychlin | Uczniowie Zespołu Szkół wrócili z Comeniusa

Z petycją u burmistrza Stambułu

REKLAMA

Piąto- i szóstoklasiści podziękowali nauczycielkom za codzienny trud.

Szewce Nadolne | 8 marca w szkole

Jak być kobietą?
Dorota Grąbczewska

Gościli w domach tureckich.
Podczas wizyty uczestnicy projektu napisali ekologiczną petycję, którą złożyli na ręce burmistrza Stambułu.
W projekcie uczestniczą szkoły z czterech krajów. Obok Polaków są Turcy, Słowacy i Hiszpanie. Chłopcy przez cały czas
pobytu w Turcji spali w rodzinach tureckich.
Przed wyjazdem przygotowali
w języku angielskim prezentację
o Polsce, o szkole oraz o systemie edukacji. Niektórzy znali się
wcześniej już z Facebooka.
– Rodzina turecka była bardzo
gościnna – opowiadał nam po powrocie Dawid Justyński. – Przygotowali uroczystą kolację z wieloma ich tradycyjnymi daniami.
Ku mojemu zaskoczeniu nie było
dań mięsnych. Dominował ryż
z warzywami, makarony z sosami, sery z koziego mleka.
Inny z wyjeżdżających, Kamil Szymański, przyznaje, że on
swojego kolegę poznał wcześniej
na Facebooku. Wymienili poglądy. Turecki kolega gra na gitarze.
Wiedział też, jakie potrawy lubię.
Na kolacji było więc dużo potraw
z mięsem oraz rybami, była baranina – dodaje.
Rodzina turecka, w której
przebywał Konrad Zadęcki, potraktowała gościa z Polski wyjątkowo. Z tej okazji zorganizowano
rodzinne spotkanie. Na uroczystą
kolację przyjechał wuj gospodarzy, ich ciotka i kuzynka.

SP Szewce Nadolne

Sześciu uczniów z II klasy
technikum informacyjnego
w Zespole Szkół
w Żychlinie powróciło
10 marca z wymiany
młodzieżowej realizowanej
w ramach programu
Comenius „Złączmy ręce
ponad światem
dla wspólnego dobra”.

Uczniowie z II klasy technikum informatycznego, którzy uczestniczyli w wyjeździe do Turcji. Od lewej: Dawid
Justyński, Jakub Kmieciak, Konrad Zadęcki, Mateusz Garboś, Kamil Szymański i nauczycielka Iwona Kciuk.

Jak kichnąłem,
usłyszałem od nich
polskie „na zdrowie”,
czym mnie zaskoczyli.
Byli naprawdę bardzo
sympatyczni.
– Wszyscy z zainteresowaniem wypytywali o Polskę, o nasze tradycje – opowiada Konrad.
– Pytali, jak się żyje w Polsce. Jak
kichnąłem, usłyszałem od nich
polskie „na zdrowie”, czym mnie
zaskoczyli. Byli naprawdę bardzo
sympatyczni.
Podczas pobytu w Turcji
uczestnicy projektu z 4 krajów
mieli warsztaty, podczas których opracowywali ekologiczną
petycję. – Stambuł to olbrzymie
15-milionowe miasto, nad którym unosi się ogromny smog,

dlatego jedną z naszych propozycji był sposób na zmniejszenie zanieczyszczenia spalinami – opowiada Mateusz Garboś.
– Proponowaliśmy, aby samochody ekologiczne: hybrydowe
i na prąd, mogły parkować za
darmo, by dla ich właścicieli były
ulgi podatkowe. Sugerowaliśmy,
aby studenci i renciści mieli za
darmo komunikację miejską, by
nie jeździli samochodami.
Petycja podpisana przez
uczestników projektu została
przekazana na ręce burmistrza,
który podjął grupę bardzo serdecznie. Szczególnie miło zwracał się do polskiej ekipy.
W trakcie pobytu uczestnicy
projektu robili ekologiczne plakaty, były też zajęcia sportowe.
Ostatniego dnia pobytu wszyscy
zwiedzali Stambuł.
W kwietniu przyjadą
do Żychlina
W dniach 22-28 kwietnia Zespół Szkół z Żychlina będzie gościć uczestników Comeniusa,

którzy również będą spać w żychlińskich rodzinach. – Chcemy
zorganizować wieczór narodowy
– mówi Iwona Kciuk, nauczycielka z ZS, koordynująca polską część programu Comeniusa.
– Poprosimy rodziców, by przygotowali tradycyjne polskie dania. Chcemy też, aby w trakcie
pobytu grupa z każdego kraju
ugotowała jedną narodową potrawę, po czym zbierzemy przepisy
i zrobimy wspólną broszurę kulinarną w języku angielskim.
W projekcie z ZS uczestniczą
niemal sami chłopcy. Jest tylko
jedna dziewczyna – Magdalena
Albiniak. Ciekawe, jak chłopcy
poradzą sobie z gotowaniem...
Uczestnicy projektu będą też
badać jakość wody w Słudwi, pojadą na wycieczkę rowerową do
zamku w Oporowie, gdzie będzie
ognisko. W planach jest też mecz
siatkówki i koszykówki oraz
zwiedzanie Płocka i Warszawy.
– Będziemy też pisać naszą petycję do burmistrza Żychlina – dodaje pani Iwona. 
dag

8 marca w Szewcach
Nadolnych za oknem była
śnieżyca, ale w szkole
radosna atmosfera.
Wszystko za sprawą uczniów,
którzy przygotowali uroczysty apel z okazji Dnia Kobiet.
– 8 marca to nie komunistyczne święto, lecz dzień, w którym
doceniamy pracę, poświęcenie wszystkich kobiet – mówili
uczniowie na apelu. Były więc
kwiaty dla nauczycielek, słodkości oraz występ piątoklasistów

i szóstoklasistów, którzy w humorystyczny sposób przedstawiali role kobiety w codziennym
życiu. Uczniów przygotowywały
nauczycielki: Dorota Mroziewicz
i Katarzyna Kubiak.
Samorząd Uczniowski przygotował dla pań pracujących
w szkole niespodziankę – piękne apaszki z dołączoną karteczką
z życzeniami. Święto uświetnił
występ uczniów z koła tanecznego prowadzonego przez Agnieszkę Miedzińską. Były rytmy samby i hip-hopu. 
dag

Żychlin | Miłośnicy historii się rejestrują

Wybrano władze Towarzystwa
Towarzystwo Miłośników
Historii Żychlina
na posiedzeniu 6 marca
wybrało 5-osobowy
skład zarządu.
Prezesem został Stefan Kasprzak, wiceprezesem Henryk
Olszewski, sekretarzem Monika Sylwestrowicz, skarbnikiem
Magdalena Krupińska-Kotulska.
Piątym członkiem zarządu jest
Anna Wrzesińska.
Członkami honorowymi zostali seniorzy: Ludwik Zalewski
i Józef Staszewski. Przewodniczącym komisji rewizyjnej jest

Jerzy Banasiak, członkami Ewa
Wypych i Zenona Kołodziejczyk.
– Statut mamy już opracowany i wkrótce zawozimy go do
rejestracji w sądzie – mówi Stefan Kasprzak, prezes Towarzystwa Miłośników Historii Żychlina. – Bardzo mnie cieszy, że nasi
członkowie z entuzjazmem podchodzą do działalności naszego
towarzystwa.
Spotkania Towarzystwa Miłośników Historii Żychlina odbywają się w środy, o godzinie 18,
w Żychlińskim Domu Kultury.
Na spotkanie może przyjść każdy
mieszkaniec miasta, którego interesuje historia Żychlina. 
dag
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Gmina Oporów | Fundacja spełniła marzenie 16-letniej Oli chorej na białaczkę

Kanadyjczycy przyjechali z prezentem
Jakież było zdziwienie Oli Kraśkiewicz z Szymanówki w gminie Oporów, gdy do drzwi jej
mieszkania zapukali 26 lutego przedstawiciele Fundacji „Dziecięca Fantazja”,
która spełnia marzenia chorych dzieci. Wolontariusze z Kanady wraz z przedstawicielem
fundacji przywieźli jej w prezencie play station 3, o którym Ola marzyła.

zychlin@lowiczanin.info

– Zgłoszenie do fundacji wypełniałam w grudniu 2010 roku,
gdy leżałam w szpitalu w Łodzi przy ulicy Spornej – wspomina Ola. – Musiałam napisać
swój życiorys, wyjaśnić, na co
choruję i co bym chciała dostać.
Minęło tyle czasu, że zapomniałam już o zgłoszeniu. Dlatego gdy teraz przyjechali, była
ogromna radość i zaskoczenie.
Dobrze znam angielski, więc
nie było problemu, aby teraz
porozmawiać z wolontariuszami z Kanady – wspomina Ola.
Było naprawdę bardzo sympatycznie. Zaskakująca i miła wizyta.
Walka z białaczką
O jej chorobie rodzina dowiedziała się w grudniu
2010 roku. Zaczęło się od anginy, później okazało się, że jest
zapalenie płuc. – Byłam bardzo
słaba, dużo spałam – opowiada
dziś Ola. – Po badaniach okazaREKLAMA

ło się, że to białaczka, choroba
szpiku kostnego zaatakowanego
przez nowotwór.
– Diagnoza była szokiem –
przyznaje Ola. – Najpierw było
ogromne przerażenie i pytania:
dlaczego ja? Szybko trafiłam do
szpitala. Opuściłam wiele lekcji
w szkole i bardzo się bałam już
nie o siebie, ale że nie zdam do
następnej klasy.
Mama
nastolatki,
Teresa Kraśkiewicz, przyznaje, że
pierwsza diagnoza lekarzy ścięła
ją z nóg. – Całą drogę do szpitala strasznie płakałam – opowiada. – Gdy weszłam na oddział
w szpitalu i zobaczyłam roześmiane twarze mam chorych
dzieci, byłam zszokowana. Nie
rozumiałam, jak one mogą się
śmiać? Powoli nauczyłyśmy się
żyć z chorobą – podkreśla.
Najgorsze były początki. Najmniejsza infekcja, przeziębienie
były niebezpieczne. Do dziś co
miesiąc Ola jeździ na kontrolne
badania do szpitala. Powoli chemioterapia przynosi efekty. Dziś
Ola chodzi do szkoły... Wprawdzie jest zwolniona z WF, ale
chętnie jeździ na rolkach i na rowerze. Kiedyś biegała, uczestni-

czyła w licznych zawodach. Teraz musiała z nich zrezygnować,
gdyż jej kondycja wciąż nie jest
taka jak przed chorobą.
Przede mną jeszcze leczenie,
by całkowicie zniszczyć komórki rakowe, a później czeka mnie
przeszczep szpiku kostnego... –
mówi z optymizmem.
Najlepsza uczennica
Co ciekawe, nastolatka należy do najlepszych uczennic
w szkole. – Ola ma średnią ocen
5 – mówi Marek Nowaczewski, dyrektor Zespołu Szkół
w Szczycie. – Jest dziś w trzeciej
klasie gimnazjum. Wkrótce będzie pisać egzamin gimnazjalny.
– Jedno marzenie się spełniło dostałam play station 3, teraz
mam następne: całkowicie wyzdrowieć i wybrać szkołę średnią – mówi uśmiechnięta Ola.
– Lubię się uczyć. Kocham matematykę. Teraz stoję przed wyborem szkoły pomiędzy kutnowskim „Dąbrowszczakiem”
a „Staszicem”. Wybór jest pomiędzy biochemią oraz matematyką i fizyką. Wprawdzie z polskiego też mam piątkę, ale wolę
ścisłe przedmioty.

Dorota Grąbczewska

Dorota
Grąbczewska

Ola Kraśkiewicz z Szymanówki z mamą. Fundacja „Dziecięca Fantazja" spełniła marzenie nastolatki kupując
jest play station 3.

Origami
zaraziła mamę
Podczas ubiegłorocznych wakacji Ola była na turnusie rehabilitacyjnym w Darłówku. Pogody nie było, więc jednym z zajęć
było origami, sztuka robienia figur z kawałków papieru.

– Nauczyłam mamę, jak składać kolorowe papiery – śmieje
się dziewczyna. – Teraz to pasja
mamy, która cały wolny czas poświęca na robienie kolorowych
łabądków czy koszyczków. –
Rzeczywiście, to pasjonujące zajęcie – przyznaje pani Teresa. –

Zrobiłam już ok 50 koszyczków,
łąbędzi itp. Wiele było świetnymi
prezentami na gwiazdkę, imieniny. Teraz kończę koszyczek wielkanocny. Zaniosę w nim przed
ołtarz najważniejsze marzenie
całej rodziny – by Ola całkowicie
wyzdrowiała. 
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Gmina Żychlin | Monografia miasta i gminy już na płytach CD

Bedlno

Na wersję książkową
trzeba będzie poczekać
dokończenie ze str. 3
Ilustracje pochodzą ze zbiorów w Żychlinie, muzeum
w Oporowie, muzeum w Kutnie,
parafii w Żychlinie i osób prywatnych: Ludwika Zalewskiego,
Z. Pilarskiego, Krzysztofa Maciejewskiego, Łukasza Garstki.
Monografię podzielono na trzy
okresy historyczne, obejmujące
lata 1918-1939, 1939-1945 i 19451975 ujęte w różnych aspektach
życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego. I tutaj można
swobodnie przeglądać poszczególne działy, wszystkie bogato
ilustrowane. Niektóre fotografie
zachowały się w doskonałej jakości. I ta część, tekstowa, jest stosunkowo łatwo dostępna.
Gorzej jest z częścią multimedialną, której nie udaje się

odtworzyć na wszystkich komputerach. Szkoda, gdyż właśnie
tam są wspomnienia audio, czyli krótkie opowieści ludzi, którzy wspominają wydarzenia historyczne oraz krótkie filmiki
tematyczne pokazujące historię
wybranych firm, OSP itp.
I wreszcie można na płycie
znaleźć ciekawostki prezentujące
wizualizację rozbudowy kościoła
parafialnego czy biogramy pięciu
wybitnych postaci Żychlina.
Pierwsza cenna praca
od lat
Jedyną do tej pory monografią Żychlina było opracowanie Jana Józefeckiego wydane
w 1997 roku obejmujące okres
od początku Żychlina do
1918 roku. Wcześniej były tylko próby utrwalenia wybranych

Babskie Oskary
rozdane wśród
dziewcząt i pań
dokończenie ze str. 3

Patrycja Nykiel z klasy IIIc
i Julka Popławska z klasy Ib zaprezentowały się w nowoczesnym tańcu.

fragmentów z życia społecznego i politycznego podejmowane przez regionalnych badaczy:
Franciszka Górecznego i Ludwika Zalewskiego, choć te prace były tylko w formie maszynopisów lub rękopisów. Zapisy
przez nich sporządzone zostały wykorzystane w pracy Piotra
Stasiaka. Okazały się bezcenne.
Dobrze, że po latach niemocy, obecny samorząd zlecił opracowanie monografii Piotrowi
Stasiakowi i wydał ją w wersji
CD – choć szkoda, że z tej formy monografii na pewno nie
skorzysta wielu starszych ludzi,
którzy bardziej są przyzwyczajeni do wersji papierowej. Jedno
jest pewne: historia miasta i okolic została trwale zapisana. Teraz
można spokojnie czekać na wersję książkową.
dag

Oporów | Harcerze gościli w szkole

REKLAMA

ZHP Bedlno

Świętowali Dzień Myśli Braterskiej
Tegoroczne harcerskie święto przyjaźni, czyli Dzień Myśli Braterskiej, w Hufcu Żychlin
obchodzono 2 marca w Oporowie, choć tradycyjnie wypada
ono 22 lutego, w dniu urodzin
założyciela skautingu, sir Roberta Baden-Powella (ur. 1857 r.).
– Świętowanie rozpoczęliśmy uroczystym apelem, w którym uczestniczyło 42 harcerzy
i zuchów z gminy Bedlno należących do Szczepu Bedlno
„Młodzi Patrioci”. Nie byliśmy
jednak jedynymi uczestnikami obchodów – wspomina Ewa
Kowalska, komendant szczepu
w Bedlnie. – W spotkaniu
uczestniczyli również przedstawiciele innych drużyn, seniorzy,
władze hufca ZHP Żychlin oraz
zaproszeni goście.
Dzień Myśli Braterskiej
uświadamia skautom na całym
świecie, jak jest ich wielu i że
wszyscy są dla siebie braćmi, niezależnie od koloru skóry, narodowości czy wieku.
Potwierdziło to spotkanie Hufca Żychlin w oporowskiej szkole, gdzie spotkały się trzy pokolenia. Wśród uczestników był jeden

Harcerze ze szczepu z Bedlna podczas uroczystego apelu.

z najstarszych harcerzy, Ludwik
Zalewski, który z harcerstwem
jest związany od 75 lat. Do harcerstwa wstąpił w 1938 roku,
mając 12 lat. Harcerskie świętowanie stało się okazją do wspólnej zabawy i wykazania się harcerską wiedzą i umiejętnościami.
Był czas na wspomnienia, harcerskie gawędy.
Instruktorzy
uczestniczyli
w konferencji, podczas której

omówiono lokalne problemy
i miejsce ZHP w społeczeństwie.
Gospodarze ze szkoły w Oporowie przygotowali dla harcerzy
słodki poczęstunek.
Na zakończenie wszyscy usiedli w braterskim kręgu. Śpiewano, przypominano ideę harcerstwa, na koniec przesłano
sobie iskierkę pokoju, a wszyscy
z uśmiechem na twarzach, zrelaksowani, wrócili do domu. dag
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Babskie Oskary
dla 10 pań
W kategorii „Damą być”
Oskar powędrował do Aleksandry Rzeźnickiej z klasy IIIb.
W kat. „Przyszłość szkoły”
Oskara odebrała Natalia Walczak z klasy IIIa.
Zdaniem szkolnej młodzieży
męskie serca najbardziej przyciąga Kasia Misztal z klasy IIc,
która wygrała w kategorii „Rozkochane serca”.
„Gorący uśmiech” powędrował do Elwiry Kacprzak z klasy
IIIb. Tytuł „Kokietki” przyznano
Milenie Banasiak z klasy IIId.
Oskar „Sweet dziubek” przyznano Izie Wypych z klasy Ia,
której zadaniem było przebranie Grzegorza Buczka z klasy
IIIb w kolorowe damskie ciuszki
i zamieszczenie jego fotografii
na Facebooku. Grześ o wesołym
usposobieniu doskonale wczuł
się w rolę przebranej damy….
Oskar w kategorii „Hot sisters” otrzymały siostry bliźniaczki Monika i Weronika
Dudkiewicz z klasy IIIa i IIId,
które z zawiązanymi oczyma
miały się nakarmić kisielem.
Sportsmenką roku wybrano Angelikę Pawłowską z klasy
IIb, zaś osobowością roku została nauczycielka języka angielskiego Bogumiła Kołodziejska.
Oskar w kategorii „Żartowniś”
powędrował do nauczycielki
biologii Elżbiety Prośniewskiej.
Szkolny Dzień Kobiet wraz
z oskarową galą przygotowali
uczniowie pod kierunkiem Alicji Olejniczak, opiekuna Szkolnego Samorządu Uczniowskiego.
dag
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Tomek Dwojacki (od prawej) podbił serca kolegów i koleżanek
z gimnazjum w Bedlnie, układając kostkę Rubika. Za zajęcie I miejsca
dostał bon na 10 zł do szkolnego sklepiku i książkę.

Bedlno | Szkolny Konkurs „Mam talent"

Wygrała kostka Rubika
8
marca
rozstrzygnięto
I Szkolny Konkurs „Mam talent”
w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bedlnie. Młodzież prezentowała swoje umiejętności przed szkolną publicznością
przed feriami. Uczniowie oddawali swoje głosy na Facebooku.
Zdaniem gimnazjalistów na najwyższe wyróżnienie zasłużył Tomek Dwojacki, uczeń klasy IIIc,
który podbił serca rówieśników
sprawnością w układaniu kostki
Rubika. W nagrodę dostał czek
wartości 10 zł do szkolnego sklepiku oraz album książkowy.

Drugie miejsce uczniowie
przyznali Izie Drabik i Sylwii Wódce, obie są z klasy IIc.
Dziewczyny przebrane w kolorowe ciuszki zaśpiewały w humorystyczny sposób „On tańczy
dla mnie”.
Trzecie miejsce zajął duet Marysia Kołach z klasy IIa i Karolina Stępień z klasy IIb.
Czwarte miejsce koledzy i koleżanki przyznali Zofii Wasilewskiej z klasy IIIa, piąte miejsce
zajął Adrian Pietrzak z klasy Ia.
Wszyscy dostali w nagrodę
dyplomy i książki. 
dag

Kutno | O ludzkie traktowanie zwierząt

Reaguj, gdy biją psa
Policja w Kutnie włącza się
ogólnopolskiej akcji „Wejdź do
zielonej strefy”, która ma położyć kres nieludzkiemu traktowaniu zwierząt.
– Jeśli ktoś posiada informacje o nieuzasadnionym i niehumanitarnym zabijaniu zwierząt,
znęcaniu się nad nimi poprzez
m.in. przetrzymywanie ich
w niewłaściwych warunkach
oraz oferowaniu do sprzedaży
lub kupna zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem, to powinien skontaktować się z poli-

cją lub wysłać wiadomość pod
adres zielonastrefa@kutno.policja.gov.pl – informuje Paweł
Witczak, rzecznik KPP Kutno.
Przypomnijmy, że na początku stycznia koło Luszyna w gminie Pacyna mieszkaniec gminy
Żychlin wywiózł do lasu i skatował psa. Widzieli to przypadkowi mieszkańcy i powiadomili
policję. Teraz mężczyzna odpowie przed sądem za znęcanie się
nad psem ze szczególnym okrucieństwem. Grozi mu kara do
3 lat pozbawienia wolności.  dag
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Pacyna | Młodzi podsumowali swą przygodę z aparatem

Nauczyciele z Zespołu
Szkół Ogólnokształcących
w Pacynie napisali
i złożyli 20 lutego wniosek
o przyjęcie ich szkoły
do programu wymiany
uczniowskiej pod tytułem
„Jedność różnorodności”
realizowanego w ramach
europejskiego programu
Comenius.

Dorota Grąbczewska
Dorota Grąbczewska

fotograficznego. – Mam nadzieję,
że jury też doceni umiejętności
naszych szkolnych fotografów.
Warunkiem dostania się do programu fotograficznego było posiadanie własnego aparatu.
Łukasz Trzaskowski przyznaje, że po 6 miesiącach przygody
z fotografią teraz lubi fotografować. – Nauczyliśmy się również
obrabiania zdjęć, by były ciekawsze, kadrowania, korygowania

Rodzice uczestników warsztatów fotograficznych oglądali prace
wykonane przez dzieci.

czerwonych oczu. Zawodowy fotograf omawiał z nami błędy, jakie popełniliśmy robiąc pierwsze
foty.
Mama Łukasza, Małgorzata
Trzaskowska przyznaje, że syn
nie miał wcześniej pasji fotografowania, a teraz to się zmienia.
– Byłam mile zaskoczona, gdy
zobaczyłam prezentację. To piękny program unijny. Dzieci wiele
się nauczyły, zobaczyły kawałek Polski. Szkoda, że program
się kończy. Julia Pawlak fotografią zajmowała się już wcześniej.
Była laureatką wielu powiatowych konkursów fotograficznych. Dzięki warsztatom pogłębiła fachową wiedzę dotyczącą
fotografowania.
– Uwielbiam fotografować
– przyznaje. – Fascynują mnie
zdjęcia makro. Najczęściej chodzę z psem na spacer i wtedy fotografuję. Jestem rodzinnym fotografem. Robię wszystkim zdjęcia,
ale mnie najczęściej na nich nie
ma – śmieje się dziewczyna.
Paulina Kobierecka przystępując do zajęć była nowicjuszką
fotografii – a teraz przyznaje, że
robienie zdjęć stało się jej pasją.

Podczas prezentacji jako jedyna
z bliska pokazywała ludzi.
– Zakopane to piękne miejsce –
mówi. – Chciałam na zdjęciach
pokazać radość ludzi, którzy
odpoczywają, cieszą się z życia.
W warsztatach fotograficznych uczestniczyli: Karolina Banasiewicz, Dominik Czerwiński,
Wiktoria Fudała, Natalia Józefczyk, Damian Józwik, Mateusz
Jóźwiak, Oliwia Jurek, Patrycja
Jurek, Paulina Kobierecka, Aleksandra Kowalska, Alicja Kozłowska, Adrian Modliborski, Partycja Motylewska, Julia Pawlak,
Weronika Rębowska, Magdalena
Seliwiak, Szymon Stangreciak,
Sylwia Szubka, Adam Śnieć, Łukasz Trzaskowski.
Prezentację poszczególnych
uczestników można zobaczyć na
stronie internetowej www.fotografiapasjaczyzawod.pl
Projekt
„Fotografia
pasja czy zawód” był realizowany dzięki dofinansowaniu
wysokości 50 tys. zł z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt był realizowany od września 2012 roku do lutego 2013
roku. 
dag

9

Chcą poznać historię
i kulturę innych

Dwudziestu uczestników
unijnego programu
„Fotografia: pasja czy
zawód” z Zespołu Szkół
Ogólnokształcących
w Pacynie podsumowało
swoją pracę. W środę,
27 lutego, zaprezentowali
swoje fotografie licznie
przybyłym rodzicom.

Każdy z uczestników programu wykonał setki zdjęć. Choć w gronie tym byli nowicjusze, dziś dla większości
fotografowanie to pasja.

14 marca 2013

Pacyna | Zespół Szkół Ogólnokształcących

Pejzaże i kwiaty w makro
na wystawie dla rodziców

Najpierw były prezentacje najlepszych zdjęć każdego
z uczniów, jakie zrobili oni podczas czterech plenerów, w których uczestniczyli od września
2012 roku. – Było w czym wybierać – mówią uczestnicy projektu. – Każdy z nas zrobił po
kilkaset zdjęć, do prezentacji wybieraliśmy po 30-50 najlepszych
fotografii.
Multimedialne
prezentacje
z podkładem muzycznym odzwierciedlały gust i upodobania
uczniów. Jedni prezentowali wyłącznie pejzaże, inni chcieli pokazać obrazy wykonane w skali makro – dużym przybliżeniu.
Wiele spośród zaprezentowanych zdjęć z powodzeniem może
wziąć udział w konkursach fotograficznych.
– Już wyszukałem trzy konkursy fotograficzne, na które będziemy chcieli wysłać kilka naszych
prac – mówi Jacek Studziński,
koordynator unijnego programu

nr 11

Koordynatorem tego konkretnego programu jest szkoła
z Turcji, chcą w nim też uczestniczyć szkoły z Anglii, Hiszpanii Grecji i Włoch.
Głównym celem projektu
Comenius jest poznanie krajów partnerskich, ich religii,
kultury i tradycji, dzieł sztuki,
symboli, historii, świąt, tradycyjnych potraw i strojów, rękodzieła, tańców, muzyki i słynnych osobistości – podkreśla
Jacek Studziński, nauczyciel
ze szkoły w Pacynie. – Poznając młodzież z innych krajów

będziemy obalać mity i eliminować niepotrzebne uprzedzenia. Poprzez wymianę
młodzieży i wspólne zajęcia
chcemy pokazać, że pomimo
innych kultur i wyznań możemy się wspólnie dogadywać,
nawiązywać przyjaźnie. W latach 2009-2011 szkoła też realizowała projekt Comeniusa
„Przytulam Cię w swoim świecie”. Obok szkoły w Pacynie
uczestniczyła w nim młodzież
z Turcji i Portugalii. Program
był bardzo podobny do tego,
o który teraz szkoła zabiega.
Młodzież również poznawała
kulturę i religię innych krajów.
Na koniec projektu każda ze
szkół miała wykonać maskotkę
– przytulankę. Ta pacyńska
uszyta przez młodzież miała
wymiary 40x40x20.
To było rewelacyjne doświadczenie zarówno dla
uczniów jak i dla nas, nauczycieli – podkreśla pan Jacek. –
Dlatego teraz też napisaliśmy
projekt i liczymy, że uzyska
on akceptację, a nasze dzieci
znów będą mogły poznać kawałek Europy. 
dag

Żychlin | Uniwersytet III Wieku

O prawach konsumenta
i bezpieczeństwie
Przygotowano już
harmonogram wykładów dla
studentów Uniwersytetu III
Wieku. Na 22 marca godz. 11
w Żychlińskim Domu Kultury
zaplanowano wykład doktora
Piotra Stasiaka „Żychlin
nieznany”. Po świętach, 11
kwietnia z wykładem „Historia
nutami pisana” wystąpi Anna
Mazurek. Wykład będzie w
gimnazjum.
25 kwietnia Wanda Justyńska będzie opowiadać „Jak
słuchać, żeby chciano z nami
rozmawiać”. W maju zaplanowano dwa wykłady: aspirant Andrzej Góralski z KKP
w Kutnie będzie przekonywać,
że „Bezpieczeństwo to nasza
wspólna sprawa”, 28 maja po-

wiatowy rzecznik konsumentów Aleksandra Bielecka opowie o prawach konsumenta w
Polsce.
Obok wykładów w każdy
dzień tygodnia rozpisano standardowe zajęcia. I tak w poniedziałki słuchacze będą uczestniczyć w zajęciach plastycznych,
będzie też gimnastyka korekcyjno-usprawniająca, za którą
słuchacze muszą zapłacić po
5 zł. We wtorki wiekowi studenci uczą się języka angielskiego,
w środę języka niemieckiego.
Mają też gimnastykę korekcyjno-usprawniającą. Czwartek jest dniem zajęć plastycznych, teatralnych i muzycznych.
W piątki będą zajęcia z obsługi
komputera. Sprzęt po południu
udostępnia Zespół Szkół nr 1
im. Adama Mickiewicza.  dag
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Punkt zapalny
Gmina Bielawy | Pracownicy gminy będą kontrolować przyłącza

Radni podejrzewają, że
mieszkańcy kradną wodę
PIOtr
wolski

– Szczególną uwagę należy
zwracać na gospodarstwa o dużej obsadzie zwierząt gospodarskich, a małym poborze wody –
mówił 27 lutego w czasie sesji
Rady Gminy przewodniczący tej
komisji Ireneusz Gralak.
Komisja wyliczyła straty wody
w 2012 r. na 17,46% – a to przekłada się na kwotę 135 tys. zł.
W 2011 roku straty wody wynosiły tylko 8,25%.
Największe zdziwienie u radnych wywoływały jednak różnice
w płatnościach u poszczególnych
odbiorców. – Jak to możliwe, że
rolnik, który prowadzi dużą hodowlę krów, zużywa mniej wody
niż dwoje emerytów? – pytała
retorycznie radna Dorota Gawrysiak. W informacji w sprawie
rozliczenia wody radna szybko doszukała się innych danych,
które budziły u niej podejrzenia.
Na przykład w budynku Banku
Spółdzielczego Ziemi Łowickiej
wykazano zużycie 169 m³ wody
rocznie, a w komisariacie policji aż 1,4 tys. m³. Gawrysiak była
zdumiona także wskazanym poborem wody przez Stadninę Koni
w Walewicach, który wydawał
jej się zbyt niski. Akurat w tym
przypadku wielu sołtysów i radnych nie podzieliło jej zdania,
ponieważ wiedzieli już, że stadnina posiada własną studnię głębinową, dlatego nie zużywa dużo
wody z wodociągu gminnego.

Piotr Wolski

piotr.wolski@lowiczanin.info

Przewodniczący Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej Rady Gminy
Bielawy Ireneusz Gralak przedstawia wnioski, które wyciągnęli radni na
podstawie analizy informacji w sprawie rozliczenia za wodę.

W celu wyjaśnienia wątpliwości na obrady wezwano pracownika referatu rolnictwa i gospodarki komunalnej Stanisława
Dolnego, który powiedział, że
w zeszłym roku przy budynku
policji była duża awaria, której usunięcie trwało kilka dni.
Utracona woda została oszacowana i wpisana na konto komisariatu, ale policja zapłaciła
tylko za wodę, którą faktycz-

nie zużyła i którą zarejestrował
wodomierz. Dolny stwierdził
także, że wodomierze są przestarzałe i przy małym poborze
wody po prostu się nie załączają, dlatego też w zeszłym roku
radni podjęli uchwałę dotyczącą stawek za wodę, w której pojawił dodatkowy zapis o wprowadzeniu miesięcznej opłaty
w wysokości 1 zł na poczet wymiany wodomierzy. – Każdy od-

biorca zapłaci 12 zł w roku, więc
po 5 latach zwróci się koszt wymiany wodomierzy, ponieważ
koszt zakupu 1 sztuki to około 60
zł – powiedział nam pracownik
urzędu gminy.
Na podstawie wniosków wyciągniętych z informacji w sprawie rozliczenia wody Komisja
Gospodarczo-Ekonomiczna zobowiązała wójta do powołania
komisji, która zajmie się kontrolą
legalności przyłączy. Jak dowiedzieliśmy się od wójta Sylwestra
Kubińskiego, komisja rozpoczyna działalność w połowie marca i sukcesywnie przeprowadzi
kontrolę, która będzie odbywać
się równolegle z wymianą wodomierzy. W skład komisji wejdzie
3 hydraulików (m.in. konserwator hydrofornii), którzy najlepiej
znają sieć wodociągową na terenie gminy.
Stanisław Dolny powiedział
nam, że kontrola rozpocznie się
po zakupie pierwszych 100 wodomierzy i potrwa do końca 2013
roku. Urzędnik szacuje, że na terenie gminy należy wymienić
około 1000 wodomierzy. Komisja skontroluje każde domostwo,
nawet to, gdzie wodomierz jest
nowy, ponieważ się zepsuł i był
niedawno wymieniony. – Być
może wymianę zakończymy
z końcem roku. Na pewno hydraulicy zapukają do każdego
domu, żeby sprawdzić legalność
przyłącza i wodomierz, nawet
jeśli był niedawno wymieniany.
Nie chcę zdradzać, w której wsi
rozpoczniemy kontrolę, żeby nie
uprzedzać nieuczciwych mieszkańców – mówi Dolny.
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Straty wody są
powszechne
O przyczynach różnic we
wskazaniach poboru wody rozmawialiśmy z Pawłem Wielemborkiem, właścicielem firmy
CEWOKAN Sp. z o.o., która zajmuje się konserwacją linii wodociągowej w gminie Kocierzew
Południowy. Doświadczony hydraulik nie był zaskoczony stratami wody w gminie Bielawy.
Wręcz przeciwnie – stwierdził,
że wcale nie są one wysokie, ponieważ w gminie Kocierzew Płd.
wynoszą zazwyczaj od 20 do
30%. Jego zdaniem, nie powinno się w ogóle mówić o stratach,
tylko o skuteczności obliczania
ilości zużytej wody, ponieważ

Marcin Kucharski

Z informacji w sprawie rozliczenia wody za 2012 r. przedstawionej Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej Rady
Gminy Bielawy jasno wynika, że na terenie gminy występują duże straty wody tłoczonej gminnymi wodociągami.
Radni zobowiązali wójta do powołania komisji, która przeprowadzi kontrolę legalności przyłączy.

w wielu miejscach faktyczne zużycie wody nie jest odnotowywane
przez wodomierze. – Są czasami
takie awarie, o których nie wiadomo od miesięcy, ponieważ ujście
wody jest niewielkie i nie widać
na powierzchni, że z wodociągiem
jest coś nie w porządku – mówił
Wielemborek. A w przypadku pożarów pobiera się duże ilości wody
z hydrantów – dodawał.
Hydraulik potwierdził także,
że rację ma pracownik urzędu
gminy mówiący o tym, że wodomierze nie odzwierciedlają stanu rzeczywiście zużytej wody,
ponieważ małego poboru często nie odnotowują. – Nawet kiedy spłuczka w toalecie się napełnia, to wodomierz nie pracuje
ze względu na niewielki pobór
wody – wyjaśniał. Wielemborek
powiedział nam, że dowodem na
to, że tzw. „woda zanikowa” zawsze występuje, jest sytuacja
w blokach, gdzie znajduje się wiele wodomierzy w poszczególnych
mieszkaniach oraz wodomierz
główny – rejestrujący pobór wody
w całym budynku. W takim przypadku, jeśli nie dojdzie do awarii
w budynku, nie powinno być
strat wody. Tymczasem straty zawsze są, zazwyczaj kilkuprocentowe. 

Rzecznik konsumentów Agnieszka Kopczyńska.

Powiat łowicki | Rzecznik konsumentów

Problemów przybywa,
ale świadomość też rośnie
440 spraw trafiło
w minionym roku do
Agnieszki Kopczyńskiej,
powiatowego rzecznika
konsumentów, który
zatrudniony jest na pół etatu
w łowickim starostwie. Było
to o 66 spraw więcej niż przed
rokiem. Kaliber spraw jest
różny i niektóre
z nich opisywaliśmy na
naszych łamach.
Skąd tak dużo spraw? – zapytaliśmy pani rzecznik. Jej
zdaniem składają się na to trzy
czynniki: przybywa problemów
konsumenckich, rośnie u ludzi
świadomość, gdzie można szukać bezpłatnej pomocy w tego
typu sprawach, rośnie świadomość możliwości prawnego rozwiązywania spornych spraw,
choć nie zawsze do Agnieszki
Kopczyńskiej trafiają osoby, które mają problem konsumencki.
Są też osoby, które po prostu szu-

kają pomocy prawnej – ale w tym
miejscu jej nie uzyskają.
Najczęściej powtarzające się
interwencje dotyczą nie uznanych reklamacji obuwia i odzieży
oraz niekorzystnych dla konsumentów umów na zakup przedmiotów lub usług poza siedzibą
firmy, czyli na kiermaszach lub
podczas prezentacji. Na drugim
miejscu są umowy z operatorami telekomunikacyjnymi, które
dotyczą świadczenia usług telefonicznych, telewizyjnych i internetowych. Inne sprawy to: spory z firmami windykacyjnymi,
wady zakupionego wyposażenia mieszkań (najczęściej mebli),
problemy z reklamacją sprzętu
komputerowego oraz akcesoriów
motoryzacyjnych. Zdarzają się
też reklamacje produktów spożywczych oraz problemy finansowe w tym najczęściej pożyczki
zaciągane w parabankach, czyli firmach, których działania nie
kontroluje Komisja Nadzoru Finansowego. 
mwk

www.lowiczanin.info

listy
do redakcji
Obie strony nie mają
czystego sumienia
Niestety, przyszło mi czytać
z zażenowaniem tekst z Waszej
gazety pod tytułem „Nieoczekiwane zakończenie Dnia Żołnierzy Wyklętych”. Oczywiście nie
chodzi o tekst, tylko o całą tę sytuację. Nie chcę bronić żadnej
ze stron (choć obie mają troszkę na sumieniu), ale już powoli mam dosyć takich sytuacji
w Polsce. Chcę przedstawić Wam
mój punkt widzenia, może być on
troszkę subiektywny, ale w końcu
to mój punkt widzenia.



Bardzo cenię patriotyzm, ale
patrzę na to zagadnienie bardziej
nowocześnie (o tym później), lecz
nie zapominam przy tym o szacunku dla osób, które walczyły dla
Polski. Super, że chłopaki przyszli
na uroczystość – brawo! W tekście było wspomniane, że młodzi
patrioci są członkami łowickiego Fan Clubu Widzewa. Sam nie
tak dawno troszkę udzielałem się
w pewnych sprawach związanych
z kibicami i sądzę, że mam minimalnie większe pojęcie od zwykłego przechodnia o tym, co tam
się dzieje, co daje mi prawo do
pewnego stwierdzenia. O co chodzi? Już piszę – otóż w tekście jeden z uczestników wypowiadał się
mniej więcej: „skąd chłopaki mo-

gli wiedzieć, że race są zabronione”. Moim zdaniem panowie od
rac doskonale zdawali sobie sprawę z tego, jak postrzegane są środki pirotechniczne – wiadomo – nagonka w mediach itp. Być może nie
spodziewali się reakcji policji, ale
powinni mieć świadomość tego, że
raca działa na służby jak czerwona płachta na byka. Dla mnie race
nie dodają splendoru – wręcz odwrotnie – zalatuje wiochą. Można
wybrać inne formy uczczenia Żołnierzy Wyklętych, bardziej adekwatne do sytuacji. Wybrali race
– ok – ogólnopolska akcja kibiców,
którą obserwowałem również oddała hołd, używając m.in. rac.
Na początku wspomniałem, że
obie strony mają troszkę na su-
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kiem, górę wzięły emocje. W drugim akapicie wspomniałem o nowoczesnym patriotyzmie. Co mnie
boli? Otóż duża część osób mieniących się jako patrioci odnosi się
tylko do historii. Byłem na marszu! Jestem megapatriotą! Oczywiście ogromny szacunek dla osób
biorących udział w patriotycznych marszach (nie mylić z marszami, gdzie leją się prawicowcy
z lewicowcami), ale panowie, nie,
nie, nie... Dbajmy o historię – jestem na tak! Ale dbajmy również
o teraźniejszość! Z ręką na sercu powiedzcie – ilu z Was, drodzy koledzy mieniący się patriotami, rzuciło papierek na pobocze
drogi, przyczyniając się do jeszcze
większego syfu przy drogach? Lub

mieniu. Odnosząc się do działań
policji – uważam, że przesadzili, choć pewnie musieli zareagować na zgłoszenie anonimowego pana. Pan incognito pewnie
był niesamowicie dumny z siebie,
że stoi w obronie prawa polskiego. Brawo! Ale nie przesadzajmy
z takimi rzeczami – race, o ile są
używane z głową, to szkody nikomu nie zrobią. Nie widzę potrzeby, aby fatygować służby do
tak błahego występku. Jak słusznie zauważył jeden z uczestników
– w tym czasie policja mogła zająć się poważniejszymi sprawami
lub po prostu odpocząć. Poza tym
– cała ta sytuacja z policją zepsuła wzniosłą uroczystość. Zamiast
kierować się zdrowym rozsąd-

Łowicz | Spotkanie z posłanką PiS zgromadziło wielu słuchaczy

Profesor Pawłowicz:
to jest pełzająca dyktatura
Ludzie, którzy 9 marca przybyli do kina Fenix
na spotkanie z posłanką Krystyną Pawłowicz
z PiS, wypełnili salę. Tematem trzeciego
już spotkania z posłami tej partii w ostatnim
czasie w Łowiczu miał być głównie pakt fiskalny,
ale posłanka mówiła wiele również
o innych sprawach.

marcin.kucharski@lowiczanin.info

Nie ukrywała, że na spotkaniu zamierzała agitować. Już na
samym początku spotkania dostało się PSL-owi. – Łowicz jest
rejonem rolniczym i tutaj podejrzewam PSL ma pewne wpływy.
Niestety, ale będę agitowała: nie
wolno głosować na PSL, bo to,
z czym mamy teraz do czynienia, to zasługa PSL-u. Bez PSL-u Platforma nie przepchnęłaby
np. zniesienia KRUS-u (planowanego przez rząd włączenia
KRUS w struktury ZUS – przyp.
red.), nie przepchnęłaby pracy

Prezes partii i były
premier nie może
doprosić się, żeby
jego i nasz kandydat
mógł przedstawić
program! Nad czym
potem posłowie
mają głosować, jak
oni nie słyszą tego
przedstawiciela?

Prof. Pawłowicz przyznaje się do Łowicza
Kształciła się od najmłodszych
Krystyna Pawłowicz urodziła
lat w Warszawie. Jest
się 14 kwietnia 1952 roku
prawnikiem, w drugiej połowie
w Wojcieszowie, jednak część
lat 70. została pracownikiem
dzieciństwa spędziła
naukowym Instytutu Nauk
w Łowiczu. – Kocham Łowicz –
Administracyjno-Prawnych na
mówiła na spotkaniu
Wydziale Prawa i Administracji
w kinie. – Tutaj w 1920 roku
Uniwersytetu Warszawskiego.
w kolegiacie łowickiej ślub brali
W 1979 ukończyła aplikację
moi dziadkowie, Gawrońscy.
sędziowską. Uzyskała stopień
Tutaj do dziś mieszkają i są
doktora nauk prawnych,
na sali moi bracia i siostry –
a w 2005 habilitowała się. Jest
dodawała. Na ramiona miała
profesorem nadzwyczajnym
zarzuconą chustę z łowickimi
na Uniwersytecie Kardynała
haftami.
Stefana Wyszyńskiego
W Łowiczu jej dziadkowie
w Warszawie oraz profesorem
mieszkali w domu przy ul.
w Wyższej Szkole Administracji
Nadbzurzańskiej. – Ten dom
w Ostrołęce.
do dzisiaj stoi – powiedział
Brała udział w rozmowach
nam brat cioteczny posłanki,
Okrągłego Stołu po stronie
Cezary Gawroński. Z Łowicza
solidarnościowej, jest m.in.
pochodzi matka posłanki.
współautorką ustawy
Na oficjalnym profilu na
o zgromadzeniach
Facebooku jako miasto
z 1990 r. W okresie rządu Jana
rodzinne Pawłowicz podaje
Olszewskiego pracowała
Ursus oraz Łowicz. – Dziadek
w Biurze Prasowym Rządu.
z Łowicza był mistrzem
14 listopada 2007 roku Sejm
rzeźnictwa i najlepsze wyroby
wybrał ją na stanowisko
wędliniarskie były właśnie od
członka Trybunału Stanu.
niego – powiedziała posłanka.

Marcin A. Kucharski

marcin
kucharski

Prof. Krystyna Pawłowicz na spotkanie w Łowiczu ubrała chustę
z motywami łowickimi. Obok siedzi szef łowickich struktur PiS Marcin
Kosiorek.

do śmierci – do 67. roku dla kobiet. Bez PSL-u nie byłoby sprawy z GMO, a to jest zniszczenie
zdrowego polskiego rolnictwa.
Informacja oznacza
upadek tej władzy
Dłuższą wypowiedź poświęciła mediom i przekazywaniu
informacji. Ostro krytykowała
media ogólnopolskie, które według niej sprzyjają tylko i wyłączenie ekipie rządzącej. – Jeśli

czytacie Wyborczą, jeśli oglądacie TVN, który nienawidzi Kościoła, to musicie wiedzieć, że
chcecie czy nie chcecie, sto razy
powtarzane te same tezy kształtują Was. Idziecie potem głosować tak, jak Was ta Wyborcza,
TVN i te różne inne media, Polsaty, ukształtowały – mówiła.
I zachęcała do szukania informacji w innych miejscach
i na własną rękę. – Macie państwo wybór, bo jest Nasz Dzien-

nik. Można nie być osobą głęboko wierzącą, ale oglądajcie TV
Trwam, słuchajcie Radio Maryja – mówiła.
Według niej wiadomości
w TV Trwam to najlepszy serwis informacyjny, porównywalny do BBC. – Nawet trochę mnie
denerwuje, że nie skomentują,
że nie powiedzą ludziom, jak jakiś fakt zinterpretować. Tam nie
ma komentarza. Wypowiada się
jedna strona, druga strona – mówiła.
W jej mniemaniu TV Trwam
nie dostanie koncesji na nadawanie w cyfrowym multipleksie
przed najbliższymi wyborami,
chyba że ludzie wcześniej wyjdą na ulice. – Informacja oznacza upadek tej władzy – przekonywała.
Jako przykład blokowania informacji wskazywała na ostatnie
posiedzenie Sejmu, kiedy uniemożliwiono kandydatowi na premiera forsowanemu przez PiS
przedstawienia programu. – Pani
Kopacz to uniemożliwiła. Dopiero potem wyszedł ten fortel z tym
tabletem. Nic wcześniej my posłowie nie wiedzieliśmy, bo być
może utrudniono by, gdyby się
rozeszło. Trzeba było się uciekać do forteli. Prezes partii i były
premier nie może doprosić się,
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rzuciło plastikową torebkę gdzie
popadnie? To jest patriotyzm? Robimy wielkie śmietnisko z naszego
pięknego kraju (ja już tego nie robię od kilku lat). Smutne i prawdziwe, być może młodsze pokolenia będą mieć inną mentalność
i coś się zmieni. Polacy, patrioci
– dbajmy również o nasz wspaniały język. Gdy widzę jak Polacy kaleczą polszczyznę, to szlag
mnie trafia! Może zacznijmy
u podstaw? Zwracajmy uwagę na
szczegóły, dbajmy o nasz kraj, aby
był postrzegany jako przyjazny,
czysty, nowoczesny. Dopiero wtedy
bierzmy się za rzeczy wielkie.
Koniec, kropka. Pisał lokalny
patriota, Księżak z krwi i kości.


Łukasz skumiał

Co to jest pakt
fiskalny?
Pakt fiskalny wszedł w życie
1 stycznia tego roku po
ratyfikowaniu go przez
12 spośród 17 państw strefy
euro. Podpisało go 25 państw
strefy euro. Nie zgodziły się na
jego zapisy Czechy i Wielka
Brytania. Zadaniem tego paktu
ma być wymuszenie większej
dyscypliny w finansach
publicznych. Za jej złamanie
pakt ustanawia sankcje.
Decyzję Sejmu w sprawie
ratyfikacji paktu fiskalnego
zamierza zaskarżyć do
Trybunału Konstytucyjnego
Prawo i Sprawiedliwość.
Przedmiotem zaskarżenia
będzie zarówno treść paktu,
jak i tryb przyjęcia ustawy
ratyfikacyjnej. Według PiS tryb
przyjęcia ustawy ratyfikacyjnej
nie był zgodny z Konstytucją,
ponieważ przyjęto, że
wystarczy zwykła większość
głosów, a nie 2/3. Według
PiS pakt fiskalny przekazuje
Unii część uprawnień,
dotyczących naszego kraju,
a do przyjęcia takiej ustawy
potrzebna jest większość
2/3 głosów. – Pakt fiskalny
ogranicza suwerenność Polski
i przekazuje część kompetencji
Brukseli – podkreśla rzecznik
PiS Adam Hofman.
żeby jego i nasz kandydat mógł
przedstawić program! Nad czym
potem posłowie mają głosować,
jak oni nie słyszą tego przedstawiciela? – mówiła. Według niej
pokazuje to gwałcenie reguł demokracji przez obecną władzę.
Obecnie mamy do czynienia
z „pełzającą dyktaturą” – uważa
Pawłowicz. 
str. 16
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Łowicz | Uroczystości patriotyczne na ul. Kurkowej

Strażak Zbyszek
Moje oczekiwania się spełniają.
Nie tak dawno żaliłem się na tych
łamach, że Łowicz i Ziemia Łowicka rzadko trafiają na antenę
centralnych stacji telewizyjnych
i radiowych, a także na łamy
ogólnopolskich gazet, pism i pisemek i proszę bardzo. Od tamtego
czasu o Łowiczu co i rusz zaczęło
się mówić.
Za pierwszym razem mało pozytywnie, bo łowiccy tropiciele
i poszukiwacze rozmaitych form
życia wykryli robaczki w miejskich wodociągach. Ponoć sympatyczne i całkowicie nieszkodliwe, na dodatek tak niewielkie, że
przyjrzeć im się dokładniej można tylko przez lupę, ale są przecież i tacy, którzy na samo słowo
„robaczek” mają odruch wymiotny. Więc temat trafił nawet do Teleexpresu.
Za drugim razem było ironicznie, satyrycznie, a przede wszystkim kpiąco, kiedy krajową sensacją stał się biust panny P. Ściślej
sądowy proces przed łowicką Temidą z owym sztucznie powiększonym biustem w roli głównej.
Jak mówili na Pradze, siurpryza
w branży nie mniejsza od czasu,
kiedy cycki ciotki Klary w magiel się wkręciły, ale to było jeszcze przed wojną. Słyszałem nawet, że pewna francuska firma,
specjalizująca się w powiększaniu
biustów na życzenie, zaoferowała lasce z Bełchowa-Osiedla swój
produkt gratis proponując, by poprzednie silikony odesłać pocztą
fundatorowi, który, by spełnić fanaberyjne kaprysy eks narzeczonej, wziął w banku spory kredyt.
Tylko po co chłopu używane siREKLAMA

likony? Nawet na jaśka podczas
snu nie bardzo się nadają, bo to
kiepski erzac. Generalnie trudno
stwierdzić, czy w całej tej sprawie
jest bardziej śmiesznie, czy bardziej strasznie? A ludzka głupota
po raz kolejny przekroczyła barierę dźwięku.
Za trzecim jednak razem Łowicz i Ziemię Łowicką potraktowano w centralnych mediach
jak najbardziej poważnie, bowiem mieszkaniec Domaniewic,
a etatowo strażak z łowickiej PSP,
Zbigniew Bródka, zdobył jako
pierwszy Polak Puchar Świata w
łyżwiarstwie szybkim. Konkretnie w wyścigach na 1500 m. Osiągnięcie jest naprawdę wielkiego
kalibru, więc na czołówkach poniedziałkowych gazet pojawiły się tytuły w rodzaju „Strażak
z Łowicza zdobywcą Pucharu
Świata” itp. W Domaniewicach,
u mamy i żony pana Zbyszka z
dziecięciem na ręku, a także u
„ojca sukcesu” Mieczysława Szymajdy oraz u łowickich strażaków zjawiła się ekipa TVN, a kilkuminutowy materiał (ciekawy i
dobrze dziennikarsko zrobiony)
trafił do głównego wydania „Faktów”. Szkoda wielka, że obok tematu przeszli moi byli koledzy
z telewizji publicznej. Ale: jaki
pan taki kram. Obecny szef TVP
Sport, Szaranowicz zawsze dbał o
autoreklamę, więc to samo czynią
jego podwładni. W poniedziałkowych serwisach sportowych jedną z głównych informacji było to,
że red. Maciej K. ma zamiar wystartować w siedmiu maratonach
na siedmiu kontynentach i jak
znam telewizyjne życie oraz Ma-

ciusia, wszędzie będzie jeździć za
nim kamera. We wtorek zaś trzeba było chwalić się „Telekamerą” Przemka Babiarza, skądinąd
sympatycznego i dobrego dziennikarza, więc wyróżnienie należało
mu się jak najbardziej.
Na temat wspaniałego sukcesu naszego strażaka Zbyszka nie
będę się rozpisywał, bowiem zrobił to obszernie w innym miejscu „NŁ” red. Paweł Doliński, ale
chciałbym przynajmniej złożyć
szczere gratulacje samemu bohaterowi i panu Mietkowi Szymajdzie, a żonie i mamie przekazać
wyrazy uznania za cierpliwość
i wyrozumiałość wobec ciągłego nieobecnego. Sportowcy często
mawiają, że dla tak radosnych
chwil, jak ta, którą przeżył Zbigniew Bródka podczas ostatniego weekendu w Heerenveen, warto ponosić wiele wyrzeczeń. Teraz
życzmy panu Zbyszkowi medalu na mistrzostwach świata, a za
niespełna rok na igrzyskach olimpijskich.
Na koniec moje osobiste wspomnienie. Właśnie minęło 48
(czterdzieści osiem) lat, kiedy
niespodziewanie dla samego siebie wygrałem na lodowisku Pelikana (stoi teraz w tym miejscu
hala OSiR) mistrzostwa powiatu
szkół średnich w jeździe szybkiej
na lodzie (oczywiście na hokejówkach). Moja sportowa kariera załamała się jednak, bowiem
na czas mistrzostw województwa w Tomaszowie zmogła mnie
jakaś grypa czy angina. A potem
była już matura i studia. Kariery w łyżwiarstwie więc nie zrobiłem.

W 68. rocznicę
brawurowej akcji

Przedstawiciele Stowarzyszenia Szarych Szeregów, władz miasta, harcerstwa i szkół
wzięli udział w uroczystościach upamiętniających akcję odbicia z więzienia UB
i NKWD żołnierza AK i członka Szarych Szeregów Zbigniewa Fereta ps. Cyfra.
W piątek 8 marca burmistrz
Łowicza Krzysztof Kaliński,
przewodniczący Rady Miejskiej
Henryk Zasępa, prezes łowickiego oddziału Stowarzyszenia
Szarych Szeregów Kazimierz
Szymański oraz dyrektor szkół
pijarskich Przemysław Jabłoński
złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą 11 bohaterów, którzy 68 lat temu zorganizowali
akcję odbicia swojego przyjaciela, Zbigniewa Fereta ps. Cyfra.
Złożenie kwiatów poprzedziły wspomnienia. O akcji opowiadali burmistrz Łowicza,

Nowakowskiego. Obaj odeszli
w lutym tego roku.

prezes łowickiego oddziału
Stowarzyszenia Szarych Szeregów i ostatni żyjący uczestnik tamtych wydarzeń, ks. Stefan Wysocki, który podkreślił,
że akcja była udana, dzięki
przyjaźni i zrozumieniu, które łączyło harcerzy. Kazimierz
Szymański mówił, że mimo
że rocznica tegorocznych obchodów nie jest okrągła, to
mają one szczególny charakter ze względu na smutne
wiadomości o śmierci dwóch
uczestników akcji: Mariana
Szymańskiego i Eugeniusza

Piotr Wolski

KRZYSZTOF MIKLAS

Ks. Stefan Wysocki (pierwszy z lewej) to ostatni żyjący uczestnik akcji.

Nie chcieli zabijać
Polaków
8 marca 1945 roku 11 członków Szarych Szeregów bez jednego wystrzału zajęło łowickie więzienie NKWD-UB przy
ul. Kurkowej. Harcerze chcieli uwolnić zatrzymanego przez
bezpiekę kolegę, Zbigniewa Fereta. Jak opowiadał ks. Wysocki,
przygotowując akcję, harcerze
założyli sobie, że nie będą strzelać do strażników – Polaków i nikomu nie może stać się krzywda. Szczęśliwie ten cel udało im
się osiągnąć. Dzięki brawurowej
akcji wolność odzyskało także
około 70 pozostałych więźniów,
głównie działaczy i żołnierzy
podziemia niepodległościowego
z powiatów łowickiego i skierniewickiego.
W akcji nazywanej „małym
Arsenałem” wzięli udział: Kazimierz Chmielewski, Jerzy
Miecznikowski, Marian Szymański, Bohdan Józewicz, Mieczysław Grzybowski, Józef Wolski, Wojciech Tomczyk, Edward
Horbaczewski, Jan Kopałka, Eugeniusz Nowakowski i ks. Stefan
Wysocki. Dziś żyje już tylko ten
ostatni. 
pw
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Łowicz | Rozstrzygnięto konkurs o powstaniu styczniowym

Uczennice Chełmońskiego bezkonkurencyjne
Zespół złożony z uczniów I LO w Łowiczu wygrał konkurs wiedzy
o powstaniu styczniowym zorganizowany z okazji 150. rocznicy jego
wybuchu. Magdalena Bąba, Anna Kaba i Katarzyna Ścibor zdobyły
40 na 41 możliwych punktów.

piotr.wolski@lowiczanin.info

Konkurs dla szkół ponadgimnazjalnych pod patronatem starostwa, PTTK i Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych nr
4 odbył się w piątek, 1 marca,
w bibliotece ostatniej wspomnianej placówki. Uczestniczyło w nim 9 uczniów, którzy
reprezentowali 3 łowickie szkoły ponadgimnazjalne: ZSP nr 4,
I LO i ZSP nr 3.
Uczniowie rozwiązywali test
wiedzy w 3-osobowych zespołach. Większość pytań była zamknięta, ale najlepiej punktowane były te otwarte. Każdy
zespół mógł zdobyć maksymalnie 41 punktów. Po sprawdzeniu
testów odbyła się uroczystość
wręczenia nagród książkowych
i gadżetów łowickich ufundowanych przez starostwo i Centrum Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej. Wyniki ogłosił
przewodnik Zdzisław Kryściak,
natomiast nagrody wręczył Janusz Dyl – prezes oddziału
PTTK w Łowiczu.

Okazało się, że największą wiedzę o powstaniu styczniowym posiadają uczennice
I LO, które zdobyły 40 na 41
możliwych punktów. Pozostali
uczniowie także osiągnęli bardzo dobre wyniki. 36 pkt i II
miejsce zajęła drużyna z ZSP
nr 3: Karolina Owczarek, Piotr
Lesiewicz i Filip Sibielak.
Uczniowie ZSP nr 4: Adrian
Celiński, Katarzyna Miazek
i Mateusz Urbaniak uplasowali się na III miejscu, ale rozwiązali test na 35 punktów,
więc także nie mają się czego
wstydzić.
W rozmowie z nami licealiści przyznali, że test
nie był trudny. Kłopotów
nie sprawiły im zwłaszcza pytania zamknięte, które dotyczyły ogólnej wiedzy
o
powstaniu
styczniowym.
Trudniejsze
były
pytania otwarte. – Mieliśmy
problem z rozszyfrowaniem
symboliki herbu powstańczego i dlatego straciliśmy kilka
punktów. Szkoda, bo moglibyśmy się zbliżyć do dziewczyn z Chełmońskiego – powiedział nam Filip Sibielak
z ZSP nr 3.

Ferie przeszkodziły
w przygotowaniach
W powiatowym konkursie
uczestniczyły 3 szkoły ponadgimnazjalne, natomiast na terenie powiatu takich szkół jest
7. Organizatorzy z PTTK przyznają, że słabe zainteresowanie mogło wynikać z układu
kalendarza. Otóż w dniach 1124 lutego uczniowie mieli ferie
i mogli nie być zainteresowani
nauką w czasie wolnym od zajęć szkolnych, natomiast po ich
zakończeniu do konkursu pozostały już tylko 4 dni.
Agnieszka Pawłowska-Kalinowska, nauczycielka historii
w II LO, które nie uczestniczyło w konkursie, powiedziała nam z kolei, że trudno jest
namówić uczniów do udziału
w konkursie powiatowym.
Młodzież chętniej uczestniczy w olimpiadach ogólnopolskich, w których głównym
nagrodami są indeksy uczelni
państwowych. Jej zdaniem program nauczania historii nie zawiera elementów historii lokalnej i trudno jest zainteresować
nią młodzież, kiedy lekcji historii jest bardzo mało. – Nikt
z uczniów nie zgłosił swoje-

Piotr Wolski

PIOtr
wolski

Prezes oddziału PTTK w Łowiczu Janusz Dyl przygotowuje się do wręczenia dyplomów za zdobycie I miejsca
w konkursie o powstaniu styczniowym. Konkurs wygrał zespół złożony z uczennic I LO: Magdalena Bąba,
Anna Kaba i Katarzyna Ścibor.

go udziału, mimo tego, że zachęcałyśmy (w II LO historii
uczy także Agnieszka Wróbel – przyp. red.). Może wynika to z tego, że uczniowie coraz mniej interesują się historią
i rzadziej wybierają ten przedmiot na maturze – mówiła.

Dyrektor szkół pijarskich
Przemysław Jabłoński powiedział nam, że zaproszenie na
konkurs powiatowy do nauczycieli historii w liceum po prostu
nie dotarło. – Trudno odtworzyć sytuację sprzed miesiąca
i kogoś obwiniać. Codziennie

przychodzi do nas kilka lub kilkanaście maili z zaproszeniami
do udziału w różnych konkursach, uczestniczyliśmy w konkursie o powstaniu styczniowym dla gimnazjów, dlatego
w tym też pewnie wzięlibyśmy
udział – mówił. 
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Rzut okiem | Spektakl dla uczestników konkursu

Łowicz
ul. Poznańska 26/30

marcin a. kucharski

Stacja Paliw

Blisko godzinne przedstawienie przygotowane specjalnie dla uczestników powiatowego konkursu
wiedzy o powstaniu styczniowym „Gloria Victis” wystawili 27 lutego uczniowie Publicznego Gimnazjum
w Łaguszewie. W kilkunastu krótkich scenkach opowiadali o powstaniu oraz o losach powstańców.
Przedstawienie zostało pokazane przed podsumowaniem konkursu, w którym pierwsze trzy miejsca zajęli Kamila
Rześna, Jakub Szram i Piotr Czapnik. – Mam nadzieję, że to, co jedni uczniowie zaprezentowali na scenie, a inni
obejrzeli, zapadnie wszystkim w pamięci. W taki sposób chcemy kształtować postawy patriotyczne – powiedział
nam dyrektor gimnazjum Marcin Kosowski. Galerię zdjęć można obejrzeć na stronie www.lowiczanin.info mak

W ofercie:
• bar • sklep • noclegi
• sala kominkowa do 40 osób
• mechanika:
geometria kół, naprawy bieżące
• serwis opon: wymiana, sprzedaż
• parking TIR

Tankuj taniej
*
do 25 gr/l

Domaniewice | Wykład w GOK

Co się wydarzyło w czasie powstania
styczniowego
„Powstanie
styczniowe
w Księstwie Łowickim” – to
tytuł wykładu, który wygłosi
14 marca o godz. 18 w Domaniewicach Zbigniew Zagajewski.
Z zawodu i z zamiłowania hi-

storyk przypomni wydarzenia,
które rozegrały się w czasie powstania styczniowego na terenie
Łowicza i powiatu łowickiego.
Spotkanie
odbędzie
się
w Gminnym Ośrodku Kultury.

Wstęp na nie jest wolny. – Zapraszam każdego, kto tylko będzie miał ochotę – mówi prelegent.
Wykład potrwa około półtorej
godziny. 
am
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Łowicz | Trwa remont muzeum - będą nowości

W lutym na dziedzińcu stanęły rusztowania i rozpoczęto
skuwanie zniszczonych tynków
na budynku oraz na ogrodzeniu. Zdemontowano także płyty
chodnikowe, którymi wyłożony
był dziedziniec, i starą dachówkę, która pokrywała parkan.
Obecnie budowlańcy skupili się
na uzupełnianiu tynków i budowaniu podziemnej części fontanny, która odnowiona stanie na samym środku dziedzińca. – Teraz
przygotowujemy szalunek, który
musi być wykonany z solidnych
desek, żeby się nie rozszedł, kiedy wylejemy beton – opowiadał
nam jeden z pracowników.

W głównym holu będzie winda

REKLAMA

Jeżeli sprzyja temperatura, to budowlańcy z Zielonki kontynuują remont
dziedzińca. Jeden z pracowników przygotowuje zaprawę tynkarską.

i zalali go betonem. Wkrótce
rozpocznie się montaż szybu.
Marian Rożej, kierownik delegatury Wojewódzkiego Urzędy Ochrony Zabytków w Skierniewicach, pełniący nadzór
konserwatorski nad renowacją muzeum, powiedział nam,
że zamontowanie windy w muzeum jest koniecznością, ponieważ dostęp do eksponatów
powinny mieć także osoby nie-

pełnosprawne. – Lepiej, żeby nie
było windy w takim zabytkowym gmachu, ale nie możemy
ograniczać dostępu do muzeum,
musieliśmy wybrać mniejsze zło
– wyjaśnia.
Renowację przejdą także
drewniane parapety i drzwi oraz
podłogi: parkiety zostaną wycyklinowane, natomiast lastrykowa posadzka przejdzie szlifowanie. Zerwane zostaną tylko

Piotr Wolski

W styczniu firma Lumar
z Bydgoszczy dostarczyła i zainstalowała meble do części
administracyjnej oraz magazynowej, a Spółdzielnia Rzemieślnicza Budowlana z Łodzi rozpoczęła renowację holu
głównego i otwartej klatki
schodowej w gmachu muzeum.
Odnowiono już część ścian
i posadzki, a wkrótce rozpocznie się montaż windy, która
znacznie ułatwi dostęp do muzeum osobom niepełnosprawnym i starszym.
Podnośnik
hydrauliczny
o udźwigu 400 kg będzie
mógł się wznieść na wysokość
8 metrów. Na panelu sterującym windą znajdą się oznaczenia Brailla, które ułatwią
obsługę niewidomym. – Podnośnik hydrauliczny i szyb zostanie umiejscowiony na klatce
schodowej, tuż obok schodów
– mówi kierownik administracyjny muzeum Wiktor Bieniek. Wejście do windy znajdzie się tuż obok pierwszego
schodka. Budowlańcy ze Spółdzielni Rzemieślniczej przygotowali już fundament pod montaż podnośnika: wycięli otwór

Piotr Wolski

Trwają prace na terenie łowickiego muzeum. Wkrótce w holu zostanie zamontowana winda, która ułatwi dostęp na piętro osobom
niepełnosprawnym i starszym. Na początku lutego pracownicy firm z podwarszawskiej Zielonki rozpoczęli także remont elewacji
i ogrodzenia budynku. Obecnie trwa uzupełnianie tynków i przygotowywanie szalunku fontanny, która stanie na środku
dziedzińca. Dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego odnowione zostaną także niektóre eksponaty.

W tym miejscu zostanie zamontowana winda, która osobom starszym
i niepełnosprawnym znacznie ułatwi dostęp do eksponatów.

te fragmenty posadzki, na których nie widnieją żadne wzory.
W ich miejsce zostanie ułożony
kamień szlachetny.
Muzeum pięknieje
także z zewnątrz
Renowacji dziedzińca, elewacji i parkanu podjęły się firmy:
Zakład Remontowo-Budowlany
Jan Biernat oraz firma Remontowo-Konserwatorska Master-

bud. Zakres prac obejmuje wymianę wszystkich istniejących
nawierzchni utwardzonych na
dziedzińcu wraz z elementami
wykończeniowymi typu cokoły, progi i przejścia, przesadzenie starej i częściową wymianę
zieleni na nową oraz gruntowny
remont fontanny wraz z demontażem starej niecki i zamontowanych w niej, niedziałających od
lat instalacji.

Eksponaty będą
poddane konserwacji
Muzeum w Łowiczu pozyskało też 55 tys. zł z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego na konserwację zabytków
i pozyskanie ludowego rękodzieła.
Za 30 tys. zł muzeum przeprowadzi konserwację eksponatów,
które uzupełnią stałą ekspozycję
sztuki baroku. Wśród wytypowanych dzieł stuki znajdują się
3 malowidła na desce z przełomu XVII i XVIII w., które kiedyś stanowiły ozdobne oszalowanie ścian kaplicy św. Karola
Boromeusza. Są to jedne z niewielu zachowanych oryginalnych elementów wyposażenia
kaplicy z czasów, gdy pełniła
ona funkcje sakralne.
Pozostałe 25 tys. zł przeznaczone zostanie na zakup
obiektów z dziedziny rzeźby
i wycinankarstwa od twórców
ludowych, kontynuujących regionalne tradycje. 
pw
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Stary Waliszew | Straż podsumowuje rok

gier oraz pomieszczenie, z którego korzystałyby panie z miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich. Za pozyskane pieniądze
straż wybuduje także zaplecze
rekreacyjne na zewnątrz, gdzie
można by odpocząć, ale też zorganizować imprezę. Druhowie
planują zakupić altankę, z której mogliby korzystać także tu-

ryści przyjeżdżający do gminy
Bielawy. Zebranie połączono
z uroczystym Dniem Kobiet.
Z tej okazji wszystkie panie
otrzymały kwiaty oraz słodycze.
– Warto podkreślić, że większość kobiet z Koła Gospodyń
Wiejskich to także czynne członkinie OSP w Starym Waliszewie
– mówi prezes Olejniczak.  pw

Gmina Kocierzew Płd. | OSP

Które jednostki będą świętować
Obchody trzech jubileuszy
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych planowane są
w tym roku w gminie Kocierzew Południowy. Tak wynika
z dorocznych zebrań sprawozREKLAMA

dawczych, które zakończyły
się w lutym.
Najmłodsza w gminie jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Różycach Żurawieńcu
obchodzić będzie 18 sierpnia

30-lecie działalności. 1 września 85-lecie świętować będą
druhowie z Wicia. W październiku natomiast OSP w Sromowie planuje obchody 70-lecia
jednostki. 
mwk

15

Pieniądze na start
dla 70 bezrobotnych
osp w starym waliszewie

Prezes OSP w Starym Waliszewie, a obecnie także poseł na Sejm RP,
Cezary Olejniczak przedstawia sprawozdanie z działalności straży.

14 marca 2013

Powiat łowicki | Ruszył nabór wniosków

W oczekiwaniu na zmiany w strażnicy
W Starym Waliszewie 9 marca podsumowano ubiegłoroczną
działalność jednostki miejscowej
OSP. Sprawozdanie przedstawił
prezes i poseł na Sejm RP Cezary
Olejniczak. Następnie rozmawiano o przyszłości jednostki.
Podstawowym celem, który stawiają przed sobą strażacy,
jest utrzymanie sprawności bojowej, która wynika z uczestnictwa w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, oraz jak
najlepsze przygotowanie młodzieży do udziału w gminnych i
powiatowych zawodach strażackich. Jeszcze w tym roku druhowie chcą przeprowadzić remont
strażnicy za pieniądze pozyskane
z Łowickiej Grupy Rybackiej,
ponieważ OSP w Starym Waliszewie otrzymała na modernizację tego obiektu ponad 80 tys.
zł. – Obecnie trwa weryfikacja
wniosku w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi, więc pieniędzy jeszcze nie mamy – powiedział nam Cezary Olejniczak.
W budynku OSP strażacy
chcą stworzyć siłownię, salę do
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Nabór wniosków o przyznanie jednorazowych dofinansowań na podjęcie
działalności gospodarczej ruszył w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łowiczu.
Urząd zakłada, że będzie miał pieniądze na start z własnym biznesem dla
30 kobiet i 40 mężczyzn.
Maksymalna kwota dofinansowania w tym roku wynosi
do 20 tysięcy złotych. Wnioski
można składać do 12 kwietnia.
– Złożony przez nas wniosek
do programu został pozytywnie
oceniony i szacujemy, że dostaniemy pieniądze dla 70 osób.
Formalnej decyzji jednak jeszcze nie mamy – powiedział nam
zastępca dyrektora PUP Cezary
Gawroński.
Pieniądze na podjęcie działalności pochodzą z projektu
Nowe Perspektywy Europejskiego Funduszu Społecznego.
Nabór wniosków od bezrobotnych ruszył 1 marca.
– Zainteresowanie co roku
jest spore i zwykle co najmniej kilka osób odchodzi
z kwitkiem i nie dostaje od nas
pieniędzy. Podejrzewam, że
w tym roku będzie podobnie
– powiedział nam Gawroński.
Kilka dni po ogłoszeniu naboru do urzędu zaczęły spływać pierwsze wnioski. – Wiele
osób dopiero wzięło je do wy-

pełnienia – dowiedzieliśmy się
w urzędzie.
Osoby, które chcą starać się
o dofinansowanie, muszą znajdować się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. W tym
roku szansę na otrzymanie
pieniędzy mają bezrobotni do
25 roku życia (4 kobiety i 6 mężczyzn), bezrobotni długotrwale
(8 kobiet i 10 mężczyzn), bezrobotni powyżej 50 roku życia
(2 kobiety i 3 mężczyzn), jeden
bezrobotny niepełnosprawny,
bezrobotni z terenów wiejskich
(13 kobiet i 17 mężczyzn) oraz
bezrobotni z wykształceniem
poniżej ponadgimnazjalnym.
Dlaczego akurat do takich osób
mają trafić pieniądze? – Wynika to z unijnego projektu i zawartych w nim wskaźników, do
których my jako urząd musimy
się dostosować – powiedział
nam Gawroński.
Osoby, które zdecydują się
na dofinansowanie, będą musiały wziąć udział w szkoleniu w zakresie przedsiębior-

czości. Druki wniosków można
pobrać w pokoju 6 w Powiatowym Urzędzie Pracy przy ul.
Stanisławskiego. W przypadku nieosiągnięcia przez urząd
wskaźników zostanie ustalony dodatkowy termin naboru wniosków. Kiedy bezrobotni mają szansę na otrzymanie
pieniędzy? – Nabór trwa do
12 kwietnia, więc patrząc realnie na ilość papierów do „przerobienia”, będzie to prawdopodobnie początek maja – uważa
Gawroński.
W ubiegłym roku dofinansowanie do podjęcia działalności gospodarczej otrzymały
64 osoby. Bezrobotni nie muszą zwracać pieniędzy, jeśli
przynajmniej przez rok prowadzą działalność. – Z tego, co mi
wiadomo, ok. 90% po roku nadal prowadzi działalność. Znam
na przestrzeni ostatnich 2,
może 3 lat tylko kilka osób, które zaprzestały prowadzenia dofinansowanej działalności – powiedział nam Gawroński.  mak
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Łowicz | Absolwenci znów tu zawitają

W czerwcu
spotkania
po latach

„Jestem dumny, że posiadam świadectwo ukończenia
tej znakomitej, jednej z najstarszych szkół
w Polsce” – pod takim hasłem niektórzy absolwenci
I LO im. J. Chełmońskiego będą obchodzić
w czerwcu 50-lecie i 60-lecie swej matury.
Już dziś rozpoczęły się przygotowania do tych uroczystości.
Dla wielu osób będzie to pierwsze spotkanie po kilkudziesięciu
latach. Absolwenci, którzy zdawali maturę w 1963 roku, spotkają się 1 czerwca. – Mamy już 41
zgłoszeń, a przewidujemy, że będzie ich około 50 (maturę zdawało 90 osób – przyp. red.) – mówi
jeden z organizatorów spotkania. W organizację imprezy zaangażował się 7-osobowy komitet, składający się z absolwentów.
Swoją pomocą służy także I LO.
Organizatorzy przez kilka miesięcy ustalali adresy swoich kolegów. Wielu z nich wyjechało
bowiem z Łowicza, osiedlając
się na północy i na południu Polski. Są też tacy, którzy wyemigrowali za granicę. Jedna z osób jest
w Stanach Zjednoczonych, druga
w Kanadzie, a inna w Holandii.
Absolwenci od ukończenia
szkoły spotkali się już kilka razy,
między innymi na 30- i 35-lecie
matury, ale tym razem swój przyjazd zapowiedziały osoby, które
wcześniej z różnych względów
nie mogły uczestniczyć w spotkaniach.
– Winni jesteśmy to spotkanie
szkole, czujemy się z nią związani i chcemy to podkreślać. I LO
to szkoła, do której się wraca we
wspomnieniach bardzo często –
mówi jeden z absolwentów.
1 czerwca – już dziś seniorzy
– przypomną sobie jak to było
50 lat temu. Zasiądą w szkolnych ławkach, zwiedzą szkołę
i klasy, w których kiedyś się
uczyli. Później zapalą znicze na
grobach zmarłych profesorów
i kolegów, a na zakończenie dnia
zjedzą wspólnie kolację i otrzymają okolicznościowe dyplomy.
2 czerwca absolwenci zjedzą uroczyste śniadanie, po którym pożegnają się.

Dwa
tygodnie
później,
15 czerwca, podobną uroczystość, tyle że 60-lecia uzyskania
matury, będą obchodzić absolwenci z roku 1953. Janusz Grunwald, organizator spotkania, wysłał zaproszenia do 55 osób, tyle
bowiem udało mu się odnaleźć
osób z 78, które chodziły razem
z nim do szkoły. Ich poszukiwania zajęły mu pół roku. – Trudno
było mi znaleźć niektóre osoby,
a najdłużej szukałem kolegi, który mieszka w Łowiczu – opowiada z uśmiechem. Wśród tych,
których udało się odnaleźć są
m.in. księża, komandor marynarki, trenerzy, profesor medycyny, dyrektorzy różnych placówek
i przedsiębiorcy. – Niestety, kilka
osób jest chorych i pewnie do nas
nie dotrze – mówi z ubolewaniem
organizator.
Warto dodać, że to również
nie będzie pierwsze spotkanie
dla absolwentów. Od ukończenia
szkoły zorganizowano już 4 takie
zjazdy.
Zgodnie z planami 15 czerwca seniorzy wezmą udział we
mszy świętej, spotkają się z burmistrzem Łowicza Krzysztofem
Kalińskim i zjedzą uroczystą kolację. – Chcemy to zrobić przy
zaangażowaniu jak najmniejszych środków finansowych,
by dotarło jak najwięcej osób –
mówi Janusz Grunwald. 
am

Trudno było mi znaleźć
niektóre osoby,
a najdłużej szukałem
kolegi, który mieszka
w Łowiczu.

Łowicz | Spotkanie z posłanką PiS

Profesor Pawłowicz:
to jest pełzająca dyktatura
dokończenie ze str. 11
Tracimy suwerenność
O pakcie fiskalnym, który miał być głównym tematem spotkania, mówiła stosunkowo niedużo. Według
niej pakt fiskalny odebrał Polsce fundamentalne kompetencje świadczące o suwerenności. Podstawową kompetencją
każdego suwerennego państwa
poza tym, że ma własne wojsko, określa i rozdziela podatki, ma własne sądownictwo
i stanowi prawo, jest według
posłanki właśnie uchwalanie

budżetu i podział środków budżetowych. – Pan premier Tusk
podpisuje pakt, na mocy którego godzi się, że budżet będzie
akceptowany przez Niemców
– przez komisję, ale w komisji
rządzą Niemcy – mówiła.
Spotkanie próbowała zakłócić Teresa Wojda, zadając szereg
pytań niezwiązanych z tematem
spotkania oraz próbując wygłaszać monologi o szkodliwości
wydobywania gazu łupkowego oraz rzekomym truciu wody
w Łowiczu. Oburzona tym, że
nie może zadać pytania, wyszła
ze spotkania. 
mak

RZUT OKIEM | Dzień otwarty w Gimnazjum nr 2

Gimnazjum nr 2 w Łowiczu

14 marca 2013

Gimnazjum nr 2 w Łowiczu

16

W czasie Dnia Otwartego w Gimnazjum nr 2 w Łowiczu, który odbył się 5 marca, dyrektor Mirosława Walczak (na zdjęciu z prawej) przedstawiła
wszystkich nauczycieli, omówiła bazę lokalową szkoły, zaprezentowała wyniki egzaminów końcowych oraz sukcesy szkoły w konkursach i zawodach
sportowych. W oparciu o przygotowaną przez ucznia Wojciecha Dębskiego z kl. 1A prezentację multimedialną wszyscy nauczyciele (samodzielnie
lub wraz z uczniami) opowiedzieli o swojej pracy na rzecz szkoły. Dzień otwarty zakończył pokaz walca w wykonaniu uczniów z zespołu tanecznego
Europa XXI oraz projekcja fragmentu filmu z przedstawienia grupy teatralnej Busola „Spod znaku graffiti”. Nie mogło zabraknąć także występu finalistki
programu telewizyjnego Must be the music Marceliny Olak z kl. 3S (na zdjęciu z lewej), która zaśpiewała przebój Adele „Skyfall”. pw

Łyszkowice | Już dwa przetargi nie przyniosły rozstrzygnięcia

Do trzech razy sztuka, a potem z wolnej ręki
Po raz trzeci gmina Łyszkowice ogłosiła przetarg nieograniczony, w którym próbuje kupić
używany autobus, który ma służyć do dowozu dzieci do szkół.
Jeśli i ten nie przyniesie rozstrzygnięcia, urząd będzie próbował
kupić autobus z tzw. wolnej ręki
– bez konieczności organizowania kolejnego przetargu i ścisłego trzymania się parametrów wyszczególnionych w specyfikacji
przetargowej. – Z takim przetargiem na kupno używanego autoREKLAMA

busu jest sporo zachodu i pojazd
musi spełnić wiele kryteriów, np.
zużycia paliwa, emisji spalin i innych. Z wolnej ręki będzie łatwiej
coś kupić – uważa Stanisław Felczyński z Urzędu Gminy w Łyszkowicach.
Gmina nie ma pieniędzy na
całkiem nowy pojazd, więc kupiony ma być używany. W budżecie na kupno autobusu jest
300 tys. zł. To i tak więcej niż
pierwotnie, gdyż najpierw zaplanowane było o 100 tys. zł mniej.

Autobus przeznaczony ma
być do przewozu maksymalnie
55 osób wraz z kierowcą – taka
liczba jest wystarczająca na potrzeby dowożenia uczniów. Nie
może być starszy niż z 2003 roku,
zaś przebieg pojazdu nie może
być większy niż 700 tys. km. Aktualnie dowożenie uczniów odbywa się na podstawie porozumienia autobusem wynajętym
od prywatnego przewoźnika. Jeśli gminie udałoby się rozstrzygnąć trzeci przetarg, to od po-

czątku kwietnia ma odbywać się
autobusem będącym własnością
gminy. Jeśli nie – umowa z prywatnym przewoźnikiem będzie
przedłużona. Poprzedni autobus
szkolny marki Jelcz był już wyeksploatowany oraz uszkodzony
i nie opłacało się go już kolejny
raz remontować. Gmina sprzedała go za 7.750 złotych. Osoba,
która go kupiła, zamierza rozebrać pojazd na części i wykorzystać te, które będą się jeszcze do
tego nadawały. 
mak
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Zduny | Liceum Ogólnokształcące stara się zachęcić uczniów

Czy promocja i nowe kierunki
zapewnią szkole byt
Dyrekcja szkoły wierzy, że
otwarcie nowych profili kształcenia przyczyni się do porzucenia planów przeniesienia liceum,
które pojawiły się w łowickim
starostwie jesienią ubiegłego
roku. Czy szkoła przetrwa, a jej
starania nie pójdą na marne, okaże się latem.
Jak nigdy wcześniej uczniowie ze Zdun zaangażowali się
w promocję szkoły wśród młodszych kolegów. Młodzież otrzymała ulotki promocyjne i plakaty, które rozdaje młodszym
kolegom i rozwiesza w rodzinnych miejscowościach. – Wezmę kilka plakatów i rozwieszę w okolicy, ponieważ lubię
tę szkołę i zależy mi, żeby przetrwała – powiedział nam uczeń
I klasy, Sebastian August, który
mieszka w Nieborowie. W promocję na swoim terenie angażują się także uczniowie pochodzący z innych miejscowości z gmin
Bielawy, Kiernozia i Żychlin czy
nawet ze Skierniewic. Duże zainteresowanie nauką w Zdunach
jest w gminach Bedlno i Żychlin
oraz w gminach powiatu gostynińskiego i łęczyckiego, dlatego
do gimnazjów z tego terenu tak-

że wysłano zaproszenia na dzień
otwarty, który odbędzie się
w czwartek 21 marca.
Nie przyjdą do Zdun,
bo to prowincja
Wiemy, że także w sąsiednich
powiatach są uczniowie, którzy
chcą się u nas uczyć, ale problem
stanowi komunikacja – opowiada
Tarkowska. Jej słowa potwierdzają uczniowie, którzy podkreślają,
że dojazd do szkoły nie jest łatwy. Licealiści powiedzieli nam,
że ich młodsi koledzy rozważaliby wybór zduńskiej szkoły, gdyby nie fakt, że leży ona właśnie
na prowincji. Mimo tego, że do
Zdun można dojechać autobusem lub pociągiem, to połączenia nie są ze sobą zsynchronizowane i nie odpowiadają uczniom.

Są uczniowie, którzy
chcą się u nas uczyć,
ale problem stanowi
komunikacja.

– Dojazd z Nieborowa jest bardzo
utrudniony, ponieważ trzeba czekać pół godziny w Łowiczu na
kolejny pociąg. Musiałbym wstawać bardzo wcześnie rano, żeby
zdążyć na lekcje – mówi uczeń
Piotr Pacler z Nieborowa, który
zamiast dojazdów wybrał mieszkanie w internacie należącym do
położonej w sąsiedztwie LO –
szkoły rolniczej w Zduńskiej Dąbrowie. Nie wszyscy jednak chcą
mieszkać z dala od rodziny.
Gimnazjaliści
interesują się
rehabilitacją
Zduńskie liceum chce przyciągnąć gimnazjalistów, proponując im nowe profile kształcenia: biologiczny z elementami
rehabilitacji ruchowej i kosmetologii oraz matematyczny z elementami zarządzania funduszami i projektami unijnymi. Szkoła
zaproponowała takie profile na
podstawie analizy ankiety przeprowadzonej wśród uczniów
III klas gimnazjów w Zdunach
i Bielawach. Profil biologiczny cieszył się największym zainteresowaniem, ponieważ chęć
kształcenia w takim kierunku

zadeklarowało 65% ankietowanych. Profil skierowany jest do
uczniów zainteresowanych pracą
w gabinetach odnowy biologicznej, gabinetach kosmetycznych
czy w klubach sportowych. Dyrektor Aneta Tarkowska zauważa, że na rynku pracy rośnie zapotrzebowanie na rehabilitantów
i otwarcie takiego profilu nie byłoby dla szkoły problemem.
Dyrektor zapewnia, że uczniowie interesują się także drugim
proponowanym profilem, ponieważ jest zapotrzebowanie na specjalistów ds. funduszy unijnych.
Skierowany on jest do uczniów
zainteresowanych przedmiotami ścisłymi. W związku z tym
kierunkiem szkoła chce nawiązać współpracę z Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
– Chcielibyśmy, żeby systematycznie przyjeżdżali do nas z Łodzi specjaliści z zakresu funduszy
unijnych – mówi Tarkowska.
Fundamentem, w oparciu
o który szkoła ma szansę przetrwać, jest jednak trzeci z proponowanych przez liceum profilów: profil obronno-pożarniczy
z elementami bezpieczeństwa

Piotr Wolski

W dniach 18-23 marca w Liceum Ogólnokształcących w Zdunach odbędzie się tydzień gimnazjalisty,
który poprzedziła zakrojona na szeroką skalę akcja promocyjna.

Uczniowie I klasy LO w Zdunach o profilu obronnym podczas lekcji
języka polskiego. Po lekcjach licealiści chętnie angażują się w promocję
szkoły, np. rozwieszając plakaty zapraszające na dni otwarte.

wewnętrznego, który w LO istnieje od 10 lat. Władze placówki zdają sobie sprawę, że obecnie szkoła jest kojarzona wśród
młodzieży właśnie z tym profilem nauczania. – Wielu absolwentów naszej szkoły to strażacy i policjanci. W samej PSP
w Łowiczu pracuje kilku – dodaje dyrektor. Tarkowska zabiega
o nawiązanie współpracy z Izbą
Celną w Łodzi i Bazą Lotnictwa
Taktycznego w Łasku. Szkolenia w tych placówkach mają
dodatkowo wzbogacić naukę na
tym profilu.
Obecnie szkoła współpracuje z jednostką PSP w Łowiczu – na terenie której odbywają się cykliczne zajęcia edukacja
dla bezpieczeństwa, oraz z Robertem Starbałą ze Skierniewic,
który prowadzi obozy i biwaki szkoleniowe dla uczniów klas
obronnych. Na początku lutego zorganizowano na przykład

szkolenie w zintegrowanym systemie walki SPECIALSQUAD
TACTICAL COMBAT SYSTEM, dzięki któremu młodzież
miała okazję zapoznać się z elementami ju jitsu: zasadami, ceremoniałem i etykietą tej tradycyjnej japońskiej sztuki walki
wręcz. Uczniowie poznali wówczas także elementy krav manga
– kolejnego systemu samoobrony
i walki wręcz w bliskim kontakcie oraz panantukan, czyli filipińskiego boksu ulicznego.
Czy kierunki nauczania proponowane przez szkołę w Zdunach zapewnią jej przetrwanie,
pokaże przyszłość. W kwietniu
gimnazjaliści będą rejestrować
się do klas, w których chcieliby
się uczyć. Na początku maja poznamy zainteresowanie profilami
proponowanymi przez zduńskie
liceum. Ilu ostatecznie gimnazjalistów wybierze tę szkołę okaże
się na początku lipca. 
pw
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Okruchy życia
odeszli od nas | 1.03.2013-10.03.2013
1 marca: Marek Walczak,
l.62; Józef Wieczorek, l.64;
Józef Kamiński, l.79.
2 marca: Marianna Tybus,
l.89, Łaguszew.
3 marca: Stanisław
Szymański, l.76, Łowicz;
Halina Rybus, l.86, Łowicz;
Wanda Płuska, l.90, Łowicz.
4 marca: Ryszard
Lechański, l.73, Łowicz;
Helena Golińska, l.92,
Łowicz.
5 marca: Henryk Doroba,
l.80, Reczyce.

6 marca: Stanisław
Ciesielski, l.83, Łowicz;
Stefania Kazimierczak, l.86.
7 marca: Jadwiga
Szuflińska, l.84, Łowicz;
Henryka Jaszczak, l.71,
Stryków.
8 marca: Józef Budzeń, l.82,
Reczyce.
9 marca: Janina Lesiak,
l.93, Mirosław Manowski, l.54,
Głowno; Jan Nowakowski,
l.75.
10 marca: Małgorzata
Witkowska, l.34.

wspomnienia | pozostaną w naszej pamięci

Ksiądz Krzysztof Szalewski (1955-2012)

Ks. Krzysztof Szalewski
(1955-2012)



Łowicz | Katedra i Dobry Pasterz

Rekolekcje
przed Wielką Nocą
13 marca rozpoczęły się
w katedrze rekolekcje
wielkopostne dla dzieci.
Prowadzi je salezjanin
ks. Andrzej Dołęgowski.
Potrwają do 15 marca.
Nabożeństwa z nauką dla
najmłodszych są odprawiane
o godz. 10 i 12. Rekolekcje dla
dorosłych rozpoczną się mszą
św. 16 marca o 18 i trwać będą
do 20 marca. Nauki poprowadzi
saletyn ks. Władysława Pasiuta.
W niedzielę o 15 zostaną odprawione gorzkie żale z nauką pasyjną, a w środę o 17.30 nowenna do Matki Bożej Łowickiej.
W parafii Chrystusa Dobrego Pasterza rekolekcje głosić
będą ks. Sławomir Sobierajski
– proboszcz kościoła św. Andrzeja w Łęczycy oraz o. Piotr

Przez 11 lat był
proboszczem parafii
św. Jana Chrzciciela
i św. Doroty w Dobrej.
Wcześniej tyle samo
czasu sprawował posługę
kapłańską w parafii św.
Wojciecha w Niesułkowie.
Parafianie cenili go za
skromność, a jednocześnie
charyzmę i nieustające
poczucie humoru. Odszedł
w momencie, kiedy nikt
się tego nie spodziewał.
Miał jeszcze wiele planów
związanych z dobrską
parafią.

Różański – pijar. Ks. Sobierajski prowadził będzie nauki
dla dorosłych i dzieci od 15 do
17 marca. W piątek i sobotę
(15-16 marca) odbywać się one
będą w następującym porządku:
8.30 i 10.00 – msze św. z nauką
dla dorosłych, 11.30 – spotkanie
dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, 16.45 oraz
18.00 – msze św. z nauką dla
dorosłych. Spowiedź św. będzie
prowadzona w piątek i sobotę
w godz. 8.30-11.30 oraz 16-19.
17 marca nauki dla dorosłych
głoszone będą na mszach św.
o godz. 7.00, 8.00, 12.30 i 17.00,
dla młodzieży o godz. 10.00,
a dla dzieci o 11.15.
Rekolekcja dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych trwać będą
od 19 do 21 marca w kilkugodzinnych blokach. Rozpoczynać
się będą o godz. 9.00. 
mwk

W kwietniu minie pół roku
od śmierci ks. Krzysztofa
Szalewskiego, proboszcza
parafii św. Jana Chrzciciela
i św. Doroty w Dobrej.
Parafianie noszą się
z zamiarem nadania jego
imienia Stowarzyszeniu
„Nadzieja”, którego był
inicjatorem i w którym
przez wiele lat działał
wspierając jego świeckich
członków radą i pomysłem.
Ksiądz Krzysztof pochodził
z Gągolina Północnego w gminie Kocierzew Południowy koło
Łowicza. Był jednym z dwojga
dzieci Wandy i Józefa Szalewskich. Jego młodszy brat Grzegorz mieszka w Łodzi, gdzie
zresztą przeniosła się cała rodzina Szalewskich. Ojciec księdza
Krzysztofa, Józef, zmarł wcześnie – w wieku 50 lat, a matka,
Wanda, została pochowana niedawno, bo 14 lutego, w Łodzi.
Święcenia kapłańskie ksiądz
Krzysztof otrzymał 29 stycznia 1984 roku. Przez pierwsze
6 lat swojej posługi duszpasterskiej był wikariuszem w parafii Najświętszego Serca Jezusa w Karsznicach oraz parafii
św. Jakuba Apostoła w Piotrkowie Trybunalskim. W 1990
roku został proboszczem parafii

św. Wojciecha w Niesułkowie,
skąd następnie przyszedł do parafii w Dobrej. Pełnił tu swoją
posługę od 2001 roku, od kiedy to zastąpił księdza Sylwestra
Rylskiego, który był tu proboszczem 30 lat.
Ksiądz Krzysztof Szalewski był ceniony za skromność,
a jednocześnie charyzmę, talent
organizatorski i nieustające poczucie humoru. Z jego inicjatywy przy parafii powstała schola
skupiająca dziewczęta i chłopców oraz dwa Koła Żywego Różańca, reaktywował się chór parafialny oraz orkiestra. Ksiądz
Krzysztof założył również Stowarzyszenie przy Parafii św. Doroty „Nadzieja”, które współpracuje z Bankiem Żywności,
wspiera dzieci, młodzież i starszych. Wakacyjne wyjazdy zarówno krajowe jak i zagraniczne
dla najmłodszych mieszkańców
parafii od kilku już lat były właśnie zasługą księdza Krzysztofa.
Parafia potrzebowała
takiego księdza
– Zanim ksiądz Krzysztof
przyszedł do naszej parafii, widywaliśmy go tylko przy okazji
większych uroczystości kościelnych, na przykład dożynek. Ani
on nas nie znał, ani my nie znaliśmy jego, ale pierwsze bariery
przełamaliśmy bardzo szybko
– wspomina Urszula Siemińska, przewodnicząca Stowarzy-

szenia „Nadzieja”, jednocześnie członkini Rady Parafialnej.
Z pierwszych dni pobytu ks.
Krzysztofa na nowej parafii zapamiętała ona, że na wszystkich
wywarł on wrażenie tzw. nowoczesnego księdza, czyli takiego,
jakiego akurat w danej chwili
potrzebował i niszczejący coraz
bardziej kościół, i podupadająca
plebania.
– Pamiętam pierwsze spotkanie na Radzie Parafialnej.
Ksiądz był wypłoszony i my też,
bo nie wiedzieliśmy, czego się
można spodziewać, ale wypytał
nas o to, jakie są potrzeby, o to,
co od razu można byłoby zrobić.
Był przerażony stanem plebanii
i tym, że do kościoła przez powybijane okna wlatują wróble
– wspomina Urszula Siemińska.
Najważniejsze dla Rady Parafialnej skupiającej 22 dwie osoby, czyli po dwóch przedstawicieli z każdej wsi, było właśnie
to, że nowy ksiądz chce coś robić. Wiedząc o tragicznym stanie plebanii, w której nawet
podłogi wymagały generalnego
remontu, Rada Parafialna zebrała dla księdza Krzysztofa z tzw.
domowych zbiórek 5 tys. zł na
pierwsze zagospodarowanie się.
Sposób, w jaki nowy proboszcz wykorzystał te pieniądze, zapewnił mu już na wstępie
sympatię i szacunek parafian.
Miast przeznaczyć darowiznę
na własne lokum, ksiądz posta-

jechali
po pijanemu
6-11.03.2013
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6 marca o godz. 17.05 w Bednarach w gminie Nieborów w ręce
policji wpadł 36-letni rowerzysta,
mieszkaniec tej gminy, który miał
1,3 promila alkoholu we krwi.
Tego samego dnia o godz.
23.45 w Al. Sienkiewicza w Łowiczu policja zatrzymała 23-letniego
mieszkańca Łowicza, który kierował Audi, mając prawie 3 promile
alkoholu we krwi. Dodatkowo mężczyzna złamał zakaz kierowania
pojazdami, wydany przez sąd.
7 marca o godz. 10.30
w Domaniewicach Oplem kierował
45-letni mieszkaniec tej gminy, który miał 0,95 promila alkoholu we
krwi.
Tego samego dnia o godz.
16.35 w Seligowie w gminie Łyszkowice policja zatrzymała 46-letniego rowerzystę. Miał on 1,5 promila alkoholu.
9 marca o godz. 8.20 na ul.
Łódzkiej w Łowiczu 26-letni mieszkaniec Łodzi kierował Seatem Altea, mając 0,4 promila.
9 marca o godz. 17.34
w Mysłakowie w gminie Nieborów
policja zatrzymała 56-letniego
mieszkańca tej gminy, który jechał
rowerem, mając 1,6 promila.
11 marca o godz. 8.00
w Łyszkowicach w rejonie autostrady A2 zatrzymany został 56-letni
mieszkaniec powiatu łódzkiego
wschodniego, który kierował TIR-em Scania, mając prawie 0.9 promila.
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Co jeszcze wymyślimy,
żeby pomóc?
Ksiądz Krzysztof wśród członków Rady Parafialnej znany był
z pytania „Co jeszcze wymyślimy,
żeby pomóc?”. Chodziło o pomoc
konkretnym osobom, co do których
proboszcz powziął wiedzę, iż są
w potrzebie.
Stowarzyszenie „Nadzieja”
powstało w 2007 roku. Zaczęło

się od podróżniczej pasji księdza Krzysztofa i jego propozycji, aby zorganizować dzieciom
wakacyjny wyjazd. Pierwszy
taki wyjazd odbył się do Kotliny Kłodzkiej i był na tyle udany, by chcieć kontynuować tę
inicjatywę przez kolejne lata.
Grupka zainteresowanych parafian z pomocą księdza postanowiła założyć stowarzyszenie, on
sam został przewodniczącym jej
komisji rewizyjnej. Dziś działa
w nim 12 osób. Śmieją się, że
stowarzyszenie ma swoje biuro na „oknie nr 1 u księdza”.
W tym roku planowany jest już
ósmy z rzędu wakacyjny wyjazd, tym razem do Hiszpanii.
Dzięki umiejętnościom organizatorskim księdza Krzysztofa,
hojności parafian, ale również
dotacjom, które udawało się pozyskiwać stowarzyszeniu w ramach konkursów ogłaszanych
przez gminę Stryków, na wakacje poza miejscem zamieszkania miały szanse te dzieci, których rodzin nigdy nie byłoby na
to stać. Księdzu udało się wynaleźć biuro podróży z Bielska,
które dla jednego dziecka fundowało zawsze wyjazd gratis. Na
wakacjach proboszcz Krzysztof
był dla dzieci „wujkiem”. Dzieci lubiły go za bezpośredniość,
za to że można było z nim porozmawiać, a on zawsze starał
się, by z powodu tego, że ich rodziców nie stać na wszystko, nie
czuły się gorsze.
Mała dobrska parafia ogarniająca zaledwie 850 rodzin
łącznie z ul. Strykowską w Łodzi nigdy nie miała dwóch księży. Proboszcz Krzysztof Szalewski musiał radzić sobie sam,
ale miał przyjaciół, którzy go
w tym wspierali. Oprócz członków organizacji skupionych wokół parafii mógł zawsze liczyć
na pomoc swojego przyjaciela jeszcze z seminaryjnej ławy
ks. Jacka Stasiaka, proboszcza

płanem, pewnie byłby elektronikiem lub elektrykiem. Obok
podróżowania (zawsze w czasie
wakacji wyjeżdżał raz z dziećmi,
a drugi raz samemu) jego konikiem był sprzęt elektroniczny.
Był za pan brat z komputerem
i towarzyszącym mu sprzętem,
lubił mieć dobrej klasy aparat
fotograficzny. Był też złotą rączką w sprawach naprawy drobnego sprzętu elektrycznego,
o czym nieraz mogli się przekonać ci, którzy dekorowali kościół
na Boże Narodzenie.

parafii ks. Stanisława Kostki
w Aleksandrowie Łódzkim, założyciela i prezesa Ekumenicznego Centrum Dialogu Religii i Kultur. Były charytatywne
przedsięwzięcia, które ciągnęli
razem, jak na przykład dożywianie osób ubogich. Stowarzyszenie „Nadzieja” porozumiało się
z łódzkim Bankiem Żywności
i za pośrednictwem stowarzyszenia dostarcza żywność 300
osobom z terenu parafii. Dzięki
temu potrzebujące i spełniające
kryteria dochodowe osoby mogą
otrzymać rocznie ponad 30 kg
żywności za darmo.

Chorował, ale się nie
skarżył
Ksiądz Krzysztof chorował na
nerki, kilka lat temu przeszedł
zawał serca, ale nigdy nie robił
z tego tragedii, czasami nawet żartował. Jesienią ubiegłego roku doznał udaru mózgu.
Najpierw trafił do szpitala wojewódzkiego w Zgierzu, a później do placówki WAM w Łodzi.
Dwa tygodnie leżał w śpiączce.
Na mszy świętej odprawianej
przez ks. Jacka Stasiaka w intencji zdrowia księdza Krzysztofa
kościół pękał w szwach.
W niedzielę, 7 października,
Dobrą obiegła wiadomość, że
proboszcz nie żyje. Dla parafian
to był szok, przeżyli tę śmierć,
jakby odszedł od nich ktoś bliski. W informację o śmierci
księdza trudno było uwierzyć
po pierwsze dlatego, że miał
dopiero 57 lat, a po drugie, że
miał jeszcze wiele planów na
przyszłość. Najbliższym był
wyjazd do Hiszpanii, podczas
którego dzieci miały wypoczywać na Costa Brava, zobaczyć
Barcelonę, a w powrotnej drodze zatrzymać się 3 dni w Paryżu. Teraz dzieci pojadą już
bez „wujka”. Pogrzeb księdza
Krzysztofa odbył się 10 października. Proboszcz został pochowany na cmentarzu parafialnym w Dobrej. 
ljs

Potrafił rozbawić
parafian
Parafianie zapamiętali też
księdza Krzysztofa z jego spokojnych, wyważonych kazań.
– Ksiądz nigdy nie politykował,
to nie leżało w jego naturze. Nie
w jego stylu było też mówić:
róbcie to, a nie róbcie tamtego.
Na pewno nie był konserwatystą. Zawsze nawiązywał do tego,
co dzieje się tu i teraz, ale zarówno w wymiarze duchowym jak i
czysto ludzkim. Widać było, że
nasze przyziemne problemy nie
są mu obce – mówi Urszula Siemińska.
W kazaniach czy ogłoszeniach parafialnych ksiądz
Krzysztof potrafił zażartować
tak, że cały kościół wybuchnął
śmiechem. Ksiądz znany był
również z tego, że czasami lubił
ucinać sobie pogawędki z ludźmi zgromadzonymi w kościele
właśnie podczas ogłoszeń parafialnych. Przykładów poczucia humoru księdza Krzysztofa
można byłoby mnożyć wiele.
W lany poniedziałek proboszcz
tak święcił parafian, że z kościoła wychodzili mokrzy, ale
i też nie miał nic przeciwko rewanżowi.
Parafianie mówią, że gdyby ks. Krzysztof nie został ka-

Łowicz | Zajęcia dla niepełnosprawnych

Obcowanie z końmi to świetna terapia dla osób niepełnosprawnych.
Tomasz Stawicki prezentuje jednego z koni, na których odbywa się terapia.

– Na jednym z nich prowadziliśmy zajęcia w Łowiczu, drugiego zaś pozyskaliśmy z Polskiego
Towarzystwa Hipoterapeutycznego z Warszawy – mówi hipoterapeuta ze stowarzyszenia Karino
Tomasz Stawicki.
Stowarzyszenie zmieniło miejsce, gdzie będą odbywać się zajęcia. W zeszłym roku przeprowadzano je w Lasku Miejskim
w Łowiczu, teraz odbywać się
one będą w gospodarstwie państwa Stawickich w Otolicach.
– Przenieśliśmy zajęcia na teren

naszego gospodarstwa w Otolicach ze względu na wysokie
koszty wynajmu placu w Lasku
Miejskim – dodaje jego żona,
Katarzyna Stawicka.
Dzięki miejskiej dotacji bezpłatną terapią ma zostać objętych
20 osób z Łowicza. Pacjenci są
kierowani na hipoterapię za zgodą lekarza. Zajęcia z końmi przeznaczone są dla osób z różnymi
schorzeniami, np. porażeniem
mózgowym, autyzmem, stwardnieniem rozsianym, zespołem
Aspergera czy ADHD. 
pw
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Łowicz | ARiMR – dopłaty dla rolników

Wniosek można złożyć przez
internet lub w placówce
Od 15 marca ARiMR
rozpoczyna przyjmowanie
wniosków o przyznanie
dopłat bezpośrednich,
wsparcia ONW i płatności
rolnośrodowiskowych.
Uczynić to można w sposób
tradycyjny – przez złożenie
dokumentów w najbliższej
placówce agencji
lub przez internet.
Agencja wysłała do osób, które korzystały z dopłat, wnioski
spersonalizowane. Są one wypełnione na podstawie posiadanych
przez placówkę informacji. Ubiegający się o dopłaty rolnik (jeśli
w jego gospodarstwie nic się nie
zmieniło) musi tylko je podpisać
oraz wypełnić załączniki graficzne dotyczące upraw na użytkowanych rolniczo działkach. Informacje te dostępne są także
w wersji elektronicznej.
Wszyscy, którzy złożą wnioski
do 15 maja, mogą liczyć na otrzymanie należnych dopłat w pełnej

wysokości, natomiast osoby, które dostarczą swoje wnioski po 15
maja, ale do 10 czerwca, otrzymają płatności pomniejszone
o 1% za każdy roboczy dzień
opóźnienia. Osoby, które gospodarują na obszarach o niekorzystnych warunkach, które wymagają
dodatkowych kosztów i większego nakładu pracy mogą ubiegać
się w dopłaty ONW (Obszary
o Niekorzystnych Warunkach).
Rolnicy mogą także składać
wnioski o płatności rolnośrodowiskowe. By je otrzymać, rolnik
musi podejmować m.in. specjalne działania agrotechniczne, co
podnosi koszty, a jednocześnie
zgodzić się na to, by ograniczyć zużycie nawozów sztucznych i środków ochrony roślin.
Aby zrekompensować rolnikom
te straty, ARiMR wypłaca im
w czasie realizacji tego programu, czyli przez 5 lat, pomoc finansową. Jej wysokość uzależniona jest od rodzaju pakietu
i wariantu realizowanego w gospodarstwie. 
oprac. am

Łowicz | Łowiccy pszczelarze zapraszają

Targi na wiosnę
Prezentacja sprzętu, a także
wykłady poświęcone pszczelarstwu odbędą się podczas targów
„Wiosna w pasiece” 14 kwietnia na dziedzińcu Łowickiego
Ośrodka Kultury. Ich organizatorem będzie Regionalne Koło
Pszczelarzy w Łowiczu. Podczas targów prezentowane będą
m. in. odymiacze elektryczne,
urządzenia do kremowania, drut
pasieczny oraz dekrystalizatory.

Na targi pszczelarskie może
przyjść każdy zainteresowany tą
tematyką. – Zapraszam tym bardziej, że ostatnie takie wydarzenie odbyło się w Łowiczu w latach 50. XX w., zorganizowano
je wtedy po raz ostatni – mówi
prezes Zarządu Regionalnego
Koła Pszczelarzy w Łowiczu
Marek Boroski. – Chciałbym
to zmienić i organizować targi
pszczelarskie cyklicznie. 
jr

Spotkanie młodzieży z osadzonymi

Stowarzyszenie Rehabilitacyjno – Edukacyjne Karino

Hipoterapia to forma rehabilitacji psychoruchowej, do której stosuje się konie. Jest jedną
z form rehabilitacji oddziałującej jednocześnie fizycznie, psychicznie i społecznie. Stosowana
jest zarówno u dzieci, u młodzieży, jak i u dorosłych. Hipoterapia reguluje napięcie mięśniowe,
zmniejsza zaburzenia emocjonalne, koryguje postawy ciała. Osoby nadpobudliwe znakomicie
uspokajają się i wyciszają, nieśmiałe zaś otwierają się i nabywają pewności siebie.
Stowarzyszenie obecnie dysponuje dwoma przygotowanymi
do tego typu zajęć końmi. Obydwa zostały już sprawdzone.

14 marca 2013

Łowicz – Bolimów | Wycieczka do Zakładu Karnego

Hipoterapia już nie
w Lasku Miejskim
Stowarzyszenie
Rehabilitacyjno-Edukacyjne
Karino z Łowicza na
początku marca otrzymało
6 tys. zł dotacji z Urzędu
Miejskiego w Łowiczu na
zajęcia z hipoterapii, które po
raz pierwszy będą odbywać
się w Otolicach
w gm. Łowicz. Dotychczas
odbywały się one w Lasku
Miejskim w Łowiczu.
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– To była ważna lekcja,
która nauczyła nas wiele
nowego – tak
o wycieczce do Zakładu
Karnego w Łowiczu mówi
uczeń klasy Ia Mateusz
Uczciwek. Młodzież
z klas pierwszych z Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych
z Bolimowa zwiedzała
i poznawała pracę
funkcjonariuszy służby
więziennej 28 lutego.
Dla większości uczniów była
to pierwsza wizyta w więzieniu.
Podczas niej przekonali się, jak
wygląda życie w więzieniu, zarówno osadzonych jak i funkcjonariuszy. Już na początku przywitał ich funkcjonariusz działu
ochrony w pełnym umundurowaniu i uzbrojeniu, a inny
z funkcjonariuszy SW zapoznał
młodzież z poszczególnymi elementami umundurowania oraz
specyfiką służby funkcjonariusza ochrony.
Najciekawsze okazało się
dla młodzieży jednak spotkanie
z grupą osadzonych z oddziału
terapeutycznego dla uzależnionych od środków odurzających
lub psychotropowych. Skazani więźniowie opowiadali młodzieży o błędach, które popełnili
w przeszłości. Byli to zarówno

ZSP Bolimów

nowił wymienić szwankującą
skrzynkę elektryczną w kościele, a plebanię zacząć remontować bez angażowania pieniędzy
parafian. Widząc podejście księdza Krzysztofa i umiejętność pozyskiwania środków z różnych
źródeł, ludzie ufnie wspierali proboszcza przez cały okres
jego posługi swoimi datkami.
Po remoncie plebanii przyszła pora na remont kościoła.
W latach 2003-2004 do świątyni wstawiono nowe okna z witrażami. W 2005 roku ogrzewanie
elektryczne zmieniono na nowe,
zakupiono promienniki. W międzyczasie wymieniana była instalacja elektryczna, wykonano
remont dachu świątyni, a także
przeprowadzono malowanie –
z którym zresztą ksiądz Krzysztof miał niemało perypetii, bo
ekipa nie do końca znała się na
swoim fachu.
W ciągu tych 11 lat księdzu
Krzysztofowi udało się również
wyremontować zakrystię, założyć nową bramę na cmentarz,
co zostało przeprowadzone bez
udziału parafialnych składek.
Na własny koszt w budynku po
siostrach zakonnych proboszcz
wyburzył ściany i urządził dużą
świetlicę, kupił komputery.
Dzieci przychodziły tu uczyć
się angielskiego, odrabiać lekcje, pograć w piłkarzyki. Przy
kościele zniwelowany został teren po dzikim sadzie, gdzie co
roku organizowane są pikniki
rodzinne.



Uczniowie z dużym zainteresowaniem słuchali funkcjonariuszy Służby
Więziennej, którzy opowiadali im o swojej pracy.

ludzie młodzi jak też i starsi, którzy uzależnili się od narkotyków.
– By zdobyć narkotyki, gotowi
byli popełniać kolejne przestępstwa, co ostatecznie doprowadziło ich osadzenia w zakładzie
karnym – opowiada Mateusz.
Krzysztof Podladowski dodaje, że była to dla nich najlepsza
przestroga, by nigdy nie popełniać takich błędów. – Osadzeni zrozumieli, co zrobili i chcą
się dzielić swoimi przeżyciami
z innymi, by ich ostrzec – mówi
Krzysztof.
Równie interesujące było dla
młodzieży zwiedzanie więzienia,
podczas którego mieli możliwość
zapoznania się zabezpieczeniami
techniczno-ochronnymi zakładu

i obejrzenia celi izolacyjnej.
Zwiedzając zakład widzieli więźniów siedzących w celach. – Wyobrażałem sobie, że będzie gorzej, tymczasem osadzeni byli
bardzo spokojni. Wszystko było
pod kontrolą. Jak nam powiedział
jeden z funkcjonariuszy, byliśmy
dla nich atrakcją, na co dzień widzą te same twarze – opowiada
Krzysztof.
Podczas wycieczki uczniowie dowiedzieli się również, jakie wymagania muszą spełnić,
by dostać się w przyszłości do
służby więziennej – kandydat
musi mieć m.in. nienaganny stan
zdrowia i dobre wyniki badań
psychologicznych i sprawnościowych. 
am
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Bełchów | Jeszcze o feriach

Dzieci z GOK odwiedziły chińską ambasadę
bardzo ciekawe doświadczenie
– powiedziała nam Marta Domińczak.
Do Warszawy pojechało 50
dzieci wraz z opiekunkami
z GOK. Dzieci miały okazję
zwiedzić ambasadę od kuchni i poznać, na czym polega jej
przedstawicielstwo w Polsce.
Grupa została podjęta przez attache kulturalną Wu Guang,
która przywitała gości i uczestniczyła w przygotowanym dla
nich programie.
Na początek dzieci obejrzały film dokumentalny „Droga do szkoły”, opowiadający
o uczniach prowincjonalnej
szkoły położonej w górach, którzy, aby dotrzeć na lekcje, muszą przejść pieszo kilkanaście
kilometrów, a napotkaną po
drodze rzekę pokonują przejeżdżając nad jej nurtem na linie.

Grupa dzieci i młodzieży z filii Gminnego Ośrodka Kultury w Bełchowie, we wnętrzy ambasady CHRL
w Warszawie.

W filmie dzieci mogły zobaczyć, jak wygląda chińska szkoła, czym się różni od naszej, a

Karma dla zwierząt zamiast biletu

Wystarczy kupić dowolną
ilość karmy dla psów lub szelki,
smycze, obroże, aby wejść na zajęcia zumby.
REKLAMA

Zumba to forma ruchu zainspirowana latynoskimi rytmami, połączenie tańca i aerobiku. W Łowiczu w akcję
zaangażowała się instruktorka zumby Joanna Gałka-Walczykiewicz. Zajęcia odbędą się
14 marca w Studio Rampa Łowicz na os. Kostka. Na godz.
18. zaproszeni są seniorzy, na
19.30 pozostali chętni. 15 marca podobne zajęcia przeprowadzone zostaną w Gminnym
Ośrodku Kultury w Bełchowie.
O godz. 17. odbędą się lekcje

Później dzieci z GOK uczestniczyły w prelekcji na temat kultury, tradycji i historii Chin, po

Rzut okiem | Dzieci robiły Kwiaty z bibuły

Łowicz, Bełchów | Zajęcia zumby

Nietypowy bilet wstępu
na zajęcia zumba®fitness
wymyślili organizatorzy
ogólnopolskiej akcji
„Razem można więcej”
na rzecz potrzebujących
schronisk dla zwierząt.

także, jak wygląda nauka, relacje między dziećmi a rodzicami
oraz dziećmi i nauczycielami.

czym wzięły udział w konkursie
wiedzy na temat tego kraju pt.
„Świetnie znam Chińską Republikę Ludową”.
– Przygotowaliśmy dzieci
przed wyjazdem przekazując im
najważniejsze informacje i zachęcając do samodzielnych poszukiwań wiedzy na temat Chin.
Jak się okazało, dzieci odrobiły pracę domową. Świetnie odpowiadały na pytania i wykazały się dużym zasobem wiedzy,
bez problemu wskazywały na
przykład najciekawsze zabytki,
jak Mur Chiński, Pałac Letni w
Pekinie czy pałac na górze Lu –
powiedziała nam Marta Domińczak, ale znały też odpowiedzi
na trudniejsze pytania.
Wszystkie dzieci zostały nagrodzone przez przedstawicieli ambasady m. in. zabawkami
oraz książkami lub słownikami
do nauki języka chińskiego.
Delegacja z Bełchowa odwdzięczyła się natomiast łowickimi gadżetami, a attache
otrzymała dodatkowo łowicką
chustę. 
tb

dla seniorów, o 18. dla pozostałych.
– Zapraszam nie tylko
uczestników tych zajęć, ale
także wszystkich, którzy chcą
pomóc. To najlepsza okazja,
by zobaczyć, jak wyglądają zajęcia zumby, a przy okazji zrobić coś dobrego – przekonuje
instruktorka.
Zebrane dary zostaną przeznaczone dla pensjonatu dla
zwierząt w Lesie Brzozowym
w Szczudłowie oraz dla przytuliska w Głownie. 
am

W bolimowskim przedszkolu
rozpoczął się cykl spotkań
z przedstawicielami
ginących zawodów.
5 marca wychowawczyni
Ewa Białas zaprosiła Teresę
Mechecką, pracownika
Gminnego Ośrodka Kultury.
Pokazała ona najmłodszym,
w jaki sposób robić kwiaty
z bibuły. 6-latki, a szczególnie
dziewczęta, z wielkim zapałem
składały bibułę, nacinały ją,
zaplatały. – Każdy kolejny
kwiatek był ładniejszy – mówi
nauczycielka. Wiosną dzieci
spotkają się z garncarzem
i z kowalem. am

Przedszkole w Bolimowie

Instruktorka z filii GOK
w Bełchowie Marta Domińczak
powiedziała nam, że wyjazd,
który odbył się 24 lutego, był
dla dzieci wielkim przeżyciem,
miały bowiem okazję dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy o Chinach.
– Nasza współpraca z ambasadą trwa już 3 rok, spotykamy
się z jej strony z dużą życzliwością i zainteresowaniem, przedstawiciele ambasady przyjeżdżają do Bełchowa na piknik
Bełchowskie Familijki, a my
z kolei jesteśmy zapraszani na
uroczystości, które organizuje
ambasada. Ostatnio byliśmy na
przykład na inauguracji chińskiego święta wiosny, które
1 lutego odbyło się w Sali Kongresowej w Pałacu Kultury, nasza delegacja obejrzała występy chińskich artystów. Było to

TOMASZ BARTOS

Wśród atrakcji przygotowanych na ferie
przez filię nieborowskiego Gminnego Ośrodka
Kultury w Bełchowie znalazł się wyjazd
do ambasady Chińskiej Republiki Ludowej.
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Ludzie
Służba więzienna | Hanna Wojciechowska wyróżniona Brązowym Krzyżem Zasługi

Uzależnionym można pomagać,
młodych należy ostrzegać
PIOtr
wolski
piotr.wolski@lowiczanin.info

Brązowy Krzyż Zasługi otrzymany przez major Wojciechowską był jedynym wręczanym
tego dnia odznaczeniem tej klasy. Ponadto Brązowe Odznaki za
Zasługi w Pracy Penitencjarnej
otrzymali czterej inni funkcjonariusze łowickiego ZK: kpt. Piotr
Miazio, por. Grażyna Malinowska, por. Jakub Jarka oraz ppor.
Ernest Polit.
Pozostałe awanse dotyczyły
dwóch innych oficerów i 6 funkcjonariuszy z korpusu podoficerów łowickiego więzienia. Na
stopień majora służby więziennej awans otrzymali kpt. Magdalena Graczyk i kpt. Witold
Zieliński. Awanse na kolejne
stopnie otrzymali funkcjonariusze: na sierżantów sztabowych
Jacek Brzeziński i Grzegorz
Pacler, na plutonowych Jarosław
Gładki i Paweł Salamon oraz na
starszych kaprali Katarzyna Piaskowska i Sebastian Laska.
Odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi Hanna Wojciechowska była inicjatorem spoREKLAMA

tkań młodzieży szkolnej z grupą
terapeutyczną i uzależnionymi
skazanymi, które są organizowane od 2001 r. Co roku na terenie łowickiego Zakładu Karnego w zajęciach tych bierze udział
500-800 uczniów ze szkół w Łowiczu oraz z powiatów łowickiego
i skierniewickiego. Ponadto major organizowała spotkania pacjentów oddziału terapeutycznego ze studentami uniwersytetów:
łódzkiego i warszawskiego.
Cyganie nie są leniwi,
chcą się uczyć
W rozmowie z NŁ była już
funkcjonariuszka Zakładu Karnego w Łowiczu opowiada
o swojej pracy oraz o więźniach,
którzy zapadli jej w pamięć. Co
ciekawe dwóch skazanych, którzy odsiadywali wyroku w Łowiczu, po wyjściu na wolność
zostało terapeutami ds. uzależnień od narkotyków.
Wyróżniona przyznaje, że
praca w ZK wymaga wielu poświęceń i dużej odporności na
stres. – Należy być dyspozycyjnym i mieć wyrozumiałą rodzinę, ponieważ można zostać wezwanym w każdej chwili. Jeśli
zdarzy się alarm, należy szybko
przyjechać do pracy – mówi.

Dla byłej funkcjonariuszki
ZK ważne było organizowanie
spotkań więźniów z młodzieżą, na których łamano stereotyp
mówiący o tym, że osadzeni są
wyłącznie bandytami, których
nigdy nie uda się zresocjalizować. – Kiedyś podszedł do mnie
uczeń i podziękował za takie
spotkanie, ponieważ nie przypuszczał, że wśród więźniów są
zwyczajni ludzie, którzy po prostu gdzieś zbłądzili – opowiada
Wojciechowska.
Emerytowana funkcjonariuszka wspomina kilku więźniów.
Jeden z nich, nazywany przez
osadzonych Van Gogh, w czasie

Podszedł do mnie
uczeń i podziękował
za takie spotkanie,
ponieważ nie
przypuszczał, że wśród
więźniów są zwyczajni
ludzie, którzy po prostu
gdzieś zbłądzili.

Służba Więzienna w Łodzi

Podczas wojewódzkich obchodów Święta Służby Więziennej, które odbyły się 6 lutego w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej
w Łodzi, major Hanna Wojciechowska otrzymała Brązowy Krzyż Zasługi. Emerytowana funkcjonariuszka to wieloletnia kierownik oddziału
terapeutycznego dla osadzonych uzależnionych od środków odurzających lub psychotropowych w Zakładzie Karnym w Łowiczu.

Wojewódzkie obchody Święta Służby Więziennej. Za chwilę z rąk
wojewody łódzkiej Jolanty Chełmińskiej emerytowana funkcjonariuszka
ZK w Łowiczu Hanna Wojciechowska (na dole w środku) otrzyma
Brązowy Krzyż Zasługi.

pobytu w areszcie śledczym odciął sobie małżowiny uszne i na
znak protestu wysłał je listem do
prokuratora, który był oskarżycielem w jego sprawie.
Hanna Wojciechowska bardzo
ciepło wypowiada się o Cyganach, którzy, wbrew panującemu
stereotypowi, jej zdaniem nie są
leniwi i zazwyczaj pożytecznie wykorzystują czas spędzony
w zakładzie karnym. Większość z nich jest analfabetami,
a umiejętność czytania i pisania ma szansę nabyć właśnie

w więzieniu. – Nie zapomnę, jak
tuż przed wyjściem jeden Cygan
płakał, dziękując nam za to, że
nauczyliśmy go czytać i pisać –
dodaje. Inny, który od kilka lat
odsiaduje w łowickim więzieniu
wyrok (27 lat pozbawienia wolności) za potrójne zabójstwo,
aktywnie udziela się w grupie
zadaniowej skupiającej więźniów objętych terapią. Zdaniem
pracowników ZK jest on bardzo inteligentny i swoimi wypowiedziami szybko wzbudza zainteresowanie słuchaczy.

Zadaniem służby więziennej
jest monitorować to, co dzieje
się ze skazanymi po wyjściu na
wolność. Co ciekawe, niektórzy
z nich sami kontaktują się z Zakładem Karnym. – Niektórzy
chcą się pochwalić, że znaleźli
pracę, inni, że kupili samochód,
ale zdarzają się także prośby
o pomoc – mówi Wojciechowska W pamięć zapadł jej telefon,,
który wykonała żona jednego
z byłych osadzonych z Warszawy 8 latach od wyjścia na wolność.
Powiedziała, że jej mąż znowu zaczął brać narkotyki i może
zrobić coś złego, dlatego prosi w jego imieniu o rozmowę
z terapeutą. W takiej sytuacji zadaniem funkcjonariusza
jest przypomnienie skazanemu
o wartościach, które są dla niego
ważne i dla których jest w stanie
wyjść z uzależnienia. – Najczęściej taką wartością jest rodzina
– mówiła.
Niestety, praca w służbie więziennej wiąże się także ze złymi doświadczeniami. Kilka lat
temu nasza rozmówczyni była
prześladowana przez jednego
z byłych osadzonych, który zdobył adres i numer telefonu do jej
domu. Pochodzący z południa
Polski mężczyzna często dzwonił i pisał, wygrażając jej oraz
członkom jej rodziny. Szczęśliwie proceder ten skutecznie zakończyła interwencja policji.
Była funkcjonariuszka nadal będzie pomagać uzależnionym, ponieważ prowadzi miejski punkt konsultacyjny dla osób
z problemem narkotykowym
przy ul. Podrzecznej 4 w Łowiczu, gdzie mieści się także siedziba Stowarzyszenia Centrum
Wolontariatu „Nadzieja” w Łowiczu. – Cieszę się, że nadal
mogę pomagać uzależnionym,
lubię swoją pracę – dodaje. 
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Rolnictwo | Olimpiada Młodych Producentów Rolnych

PIOtr
wolski
piotr.wolski@lowiczanin.info

Najpierw walczyli
o awans w Bujnach
Etap wojewódzki olimpiady
odbył się 1 marca w szkole rolniczej w Bujnach w gminie Wola
Krzysztoporska. Uczestniczyło
w nim 50 uczniów i rolników z
całego województwa. Szkołę rolniczą ze Zduńskiej Dąbrowy reprezentowali uczniowie II klasy technikum rolniczego: Janusz
Błachowicz (III miejsce) i Kamil Kucharski, który wywalczył
VII miejsce. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 na Blichu w Łowiczu reprezentowało
3 uczniów technikum agrobiznesu: Bartłomiej Szufliński (zajął
VII miejsce ex equo z Kamilem
Kucharskim), Łukasz Zabost (9.
miejsce) oraz Katarzyna Rolewska (poza pierwszą dziesiątką).
Do szkoły położonej niedaleko Piotrkowa TrybunalskieREKLAMA

go pojechało także 6 uczniów
Zespołu Szkół nr 1 w Bratoszewicach i absolwent tej szkoły,
a obecnie student Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie, Andrzej Szubert.
Żaden z uczniów ZS nr 1 nie
znalazł się w pierwszej dziesiątce, która walczyła o awans do finału krajowego. Dobrze wypadł
natomiast absolwent tej placówki, który zajął IV miejsce w województwie. Dokładnie rok temu
pochodzący z Plichtowa w gminie Nowosolna Andrzej Szubert wygrywał finał krajowy tej
olimpiady. Oprócz indeksu na
dowolny kierunek studiów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugo
Kołłątaja w Krakowie uczeń ZS
nr 1 otrzymał wówczas laptop
marki Sony.
Do finału krajowego Olimpiady Młodych Producentów Rolnych awansowało 5 osób, które
osiągnęły najlepsze wyniki na
szczeblu wojewódzkim. Oprócz
Szuberta zakwalifikował się zatem także Janusz Błachowicz
z ZSCKR Zduńska Dąbrowa.

17-latek mieszka w miejscowości Rybie w gminie Krzyżanów. Jego rodzice posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni
35 ha, nastawione na hodowlę
bydła mlecznego. W gospodarstwie Błachowiczów uprawia
się zboża, kukurydzę i lucernę.
Uczeń ze Zduńskiej Dąbrowy
od dziecka interesuje się rolnictwem, a w szczególności fascynują go nowoczesne maszyny
rolnicze. – Wiążę swoją przyszłość z rolnictwem, nie wiem,
czy pójdę na studia, czy przejmę
zaraz po szkole gospodarstwo od
rodziców – powiedział nam Błachowicz.
Szubert ponownie
w czołówce finału
krajowego
Ścisły finał Olimpiady Młodych Producentów Rolnych
odbył się w dniach 7-8 marca – podczas XIX Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej „Agrotech” w Kielcach.
Uczestniczyło w nim 69 osób
wyłonionych w etapach woje-

ZSCKR Zduńska Dąbrowa

Uczeń Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie Janusz
Błachowicz oraz absolwent Zespołu Szkół nr 1 w Bratoszewicach Andrzej Szubert wzięli
udział w finale krajowym Olimpiady Młodych Producentów Rolnych. W zeszłym roku
Szubert zwyciężał w finale krajowym tej olimpiady, tym razem zajął 5. miejsce.
Janusz Błachowicz

Andrzej Szubert

wódzkich. Januszowi Błachowiczowi nie udało się awansować
do finałowej 30. Dobrze wypadł
natomiast Andrzej Szubert, który awansował do ścisłej 10. Ostatecznie ubiegłoroczny zwycięzca
olimpiady zdobył bardzo dobre
V miejsce i w nagrodę (podobnie
jak zdobywcy miejsc od 4 do 10)
otrzymał piłę spalinową.
W rozmowie NŁ Szubert
przyznał, że zaskoczyła go duża
liczba pytań związanych z polityką rolną Unii Europejskiej.
– Chociażby z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pytań
było więcej i były bardziej szczegółowe niż przed rokiem, to mnie
trochę zaskoczyło – mówił.
Drugi z uczestników finału –
Janusz Błachowicz, ma podobne odczucia. Powiedział nam, że
zaskoczyły go przede wszystkim
pytania ściśle związane z ekonomią. – Na przykład te dotyczące
KRUS były trudne, nie przygotowywałem się tak szczegółowo

– mówił. Ucznia szkoły rolniczej w Zduńskiej Dąbrowie zaskoczyło także pytanie o nową
odmianę pszenicy, którą sieje się
w Polsce. Okazało się, że jest to
odmiana brązowa. Błachowicz
zapewnia, że się nie zniechęcił
i w przyszłym roku także wystartuje w tej olimpiadzie. Będzie on
mógł wówczas wykorzystać także zdobyte doświadczenie, ponieważ w olimpiadzie startował
pierwszy raz.
W podobnym tonie wypowiada się jego opiekunka – nauczycielka mechanizacji Jolanta Bilska. – W finale krajowym
zawsze jest wysoki poziom. Na
niektóre pytania łatwiej jest odpowiedzieć rolnikom posiadającym już własne gospodarstwa,
ponieważ prowadzą wszystkie
formalności. Janusz jest jednak
głodny wiedzy, sam chce się
uczyć, prosi mnie o materiały,
tak że z optymizmem czekam na
kolejne olimpiady – mówi. 
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Szkoła na Blichu

Trzecie
miejsce
z owoców
i warzyw
Lilianna Jóźwiak-Staszewska

Janusz Błachowicz i Andrzej Szubert
w finale krajowym

14 marca 2013

Dwie uczennice Zespołu Szkół
na Blichu w Łowiczu: Justyna
Malejka i Andżelika Kotlarska
z klasy II Technologii Żywienia
i Gospodarstwa Domowego
wzięły udział w konkursie „Sałatkowe Wariacje”, który odbył
się 1 marca w ZSP nr 2 w Kutnie.
Pierwsza z nich zajęła trzecie miejsce w pisemnym sprawdzianie wiedzy na temat wartości
odżywczych owoców i warzyw
i ich zastosowaniu w technologii gastronomicznej. Pytania
w teście – jak przyznała Andżelika – były trudne i wymagające sporej wiedzy. W nagrodę
otrzymała ona książkę i dyplom.
W konkursie udział wzięły reprezentacje uczniów z 10 szkół
z miast Polski centralnej.
Uczennice
uczestniczyły
w odbywających się w czasie
konkursu warsztatach i pokazach, np. carvingu, który przygotowała szkoła z Sochaczewa, w czasie którego uczyły się
m.in., jak zrobić łabędzia z jabłka czy kwiatki z bakłażana lub
pomidora. Obejrzały także pokaz flair dance, czyli popisów
barmańskich
wykonywanych
w czasie przygotowywania drinków. Dziewczyny przy okazji
mogły nauczyć się, jak wykonać
bezalkoholowy drink np. mojito
czy cosmopolitan.
tb
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Rower daje poczucie wolności.
O czym opowiadali podróżnicy

Fotoreportaż

Radosław tafliński

Marcin A. Kucharski

zaproszeni do Łowicza. str. 27

Zespół ludowy Kalina z Domaniewic tym razem nie zatańczył tańców regionalnych,
tylko nowoczesne.

Żółte tulipany wręczał nie tylko przewodniczący Rady Gminy w Zdunach, ale również strażacy OSP Zduny
i Strugienice. Od lewej stoją Cezary Kowalski, Michał Wielec, Daniel Pędziejewski.

Chąśno, Zduny, Bolimów, Domaniewice | Atrakcje z okazji Dnia Kobiet

Nie tylko kwiaty

marcin.kucharski@lowiczanin.info

wej, osadzony w stylistyce swingu, popu i bluesa. Licznie zgromadzona publiczność mogła
usłyszeć utwory: „My melancholy blues”, „Love of my life”,
„Byłaś serca biciem”, „Siódmy
rok”, „Niebo do wynajęcia”,
„Wymyśliłem Ciebie” itd. Nie
obyło się bez bisów, a także autografów, które artysta rozdawał
po zakończeniu koncertu.
Również w niedzielę, 10 marca, około 100 pań spotkało się
w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Domaniewicach. Przewodniczący Rady Gminy Ryszard
Ogonowski złożył im życzenia
i wręczył każdej pani tulipana.
Dwa energiczne tańce zaprezentował miejscowy zespół folklorystyczny Kalina. Był też tort. 

Justyna Wieteska, Marysia Ploch i Julka Kurczak na początku
spotkania w GOK w Zdunach zaśpiewały piosenkę pt. „Szukaj mnie”.

Marcin A. Kucharski

Honorowe odznaczenia, obiad,
spotkanie przy kawie i ciastkach połączone z okolicznościowym koncertem chóru, kwiaty
od strażaków, recital Macieja Jachowskiego – tak różne oblicza
miały imprezy i spotkania zorganizowane w okolicach Łowicza z okazji Dnia Kobiet.
W sobotę 9 marca panie spotkały się w sali przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Chąśnie.
Były życzenia od władz gminy
i nie tylko, odznaczenia (m.in.
Order Serca – Matkom Wsi),

scowego kościoła. Chór przygotował repertuar specjalnie na tę
okazję.
Następnego dnia odbyła się
impreza w Gminnym Ośrodku
Kultury w Zdunach. Najpierw
dziewczęta przygotowane przez
Katarzynę Bogdan zaśpiewały
piosenkę pt. „Szukaj mnie”. Następnie przewodniczący Rady
Gminy Zbigniew Bończak złożył wszystkim paniom życzenia, a miejscowi strażacy w galowych mundurach wręczyli im
kwiaty.
Po życzeniach przyszedł czas
na główny punkt tegorocznego święta – recital Macieja Jachowskiego „Lubię, kiedy muzyka…”. Program złożony był
ze szlagierów muzyki rozrywko-

Marcin A. Kucharski

marcin
kucharski

występ uczniów z Zespołu Szkół
w Błędowie oraz wspólny obiad
i biesiadowanie. W uroczystościach wziął udział również
m.in. wicewojewoda łódzki Paweł Bejda, który wręczył kobietom odznaki honorowe „Zasłużeni dla rolnictwa” nadawane
przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Tego samego dnia odbył się
też Dzień Kobiet w Gminnym
Ośrodku Kultury w Bolimowie.
W sali na piętrze na panie czekały ciasta, kawa i herbata.
Wójt Stanisław Linart złożył
życzenia i zaprosił do wysłuchania występu chóru działającego
od niedawna przy ośrodku kultury pod kierownictwem Pawła
Godlewskiego, organisty z miej-

Panie z gminy Chąśno pokazały kolejny raz, że potrafią zorganizować świetną imprezę. Bo przecież tak naprawdę to one same przygotowały
Dzień Kobiet w bibliotece.

Marcin A. Kucharski

Marcin A. Kucharski

Recital Macieja Jachowskiego, z którym aktor wystąpił w GOK Zduny,
podobał się. Śpiewał o kobietach. Nie obyło się bez bisów, a także
autografów, które rozdawał po koncercie.

W bolimowskim chórze śpiewają też panowie, ale są w zdecydowanej
mniejszości. Występ na Dzień Kobiet był mocno oklaskiwany.
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Domaniewice | Ekipy telewizyjne zaatakowały dom mistrza i jego trenera

Droga Bródki do Pucharu Świata
przykuła zainteresowanie dziennikarzy
Aneta
marat
aneta.marat@lowiczanin.info

Ekipa pracowała
kilkanaście minut
w Domaniewicach
Zaraz po przyjeździe 2-osobowej ekipy telewizyjnej rozpoczął się wywiad. Nie było
długich przygotowań. Krótka
rozmowa wstępna o tym, czego
wywiad będzie dotyczył, podłączenie kabla z kamery do wozu

Wizyta ekipy TVN w domu państwa Bródków i rozmowa z żoną sportowca – Agnieszką Bródką.

transmisyjnego, a później odliczanie do wejścia na antenęi rozmowa podczas programu „Dzień
na żywo”.
– Trochę się stresuję, ale dam
radę – mówił tuż przed rozpoczęciem wywiadu Mieczysław
Szymajda. Wiedział, co chce powiedzieć.
Rozmowa rozpoczęła się
w sali gimnastycznej w gimnazjum w Domaniewicach. Na
początku reporter TVN 24 zaznaczył, że Zbigniew Bródka
pochodzi z miejscowości, w której nie ma toru łyżwiarskiego,
a mimo to osiągnął tak spektakularny sukces. Później pytał
on Mieczysława Szymajdę o to,
w jaki sposób Zbyszek trenował
w Domaniewicach, skoro nie ma
w tej miejscowości toru. Szymajda odpowiadał, że łyżwiarz
pracuje w Domaniewicach nad
swoją kondycją głównie w mie-

Marzę, by mąż zdobył
na igrzyskach swój
wymarzony medal
i wtedy może usiądzie
na dłużej w domu,
choć nie wiem, czy się
bardziej nie rozkręci
i nie będzie miał
większych marzeń...

archiwum NŁ

Od poniedziałku do Domaniewic przyjeżdżają reporterzy
z ogólnopolskich mediów, którzy chcą porozmawiać z pierwszym trenerem Bródki, Mieczysławem Szymajdą, rodziną
panczenisty i sąsiadami. Odwiedzają również jednostkę Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu, gdzie Bródka pracuje.
– To dla nas zupełnie nowa sytuacja – mówią rozmówcy. Pierwsi
z kamerą byli na miejscu reporterzy TVN 24 i TVN, a my towarzyszyliśmy im przy nagrywaniu
materiałów. potem były tam też
ekipy TVP 1, TVP 2 i Polsatu.
W niedzielę 10 marca Zbigniew Bródka w wielkim stylu sięgnął jako pierwszy Polak
w historii łyżwiarstwa szybkiego po Puchar Świata. Zawodnik
UKS Błyskawica Domaniewice
został najlepszym łyżwiarzem
świata na 1.500 metrów. O sportowej stronie jego sukcesu piszemy więcej na stronie 48.
Ekipa TVN 24 była w Domaniewicach w poniedziałek
11 marca kilka minut po godz.
10. Reporter Piotr Borowski
i operator kamery Hubert Szczepanik przyjechali do gimnazjum, w którym pracuje Mieczysław Szymajda. To dzięki niemu
bowiem panczenista połknął
bakcyla łyżwiarstwa. Trener poświęcał jemu i jego kolegom
swój prywatny czas, przygotowywał lód przed lekcjami, często w nocy wylewał hektolitry
wody. Jego zaangażowanie mo-

bilizowało do treningu, a dziś
procentuje.
– Zadzwonili do mnie z telewizji około godz. 9 i powiedzieli, że chcieliby ze mną zrobić
wywiad o Zbigniewie – opowiada Mieczysław Szymajda. Nie
ukrywa, że było to dla niego zaskoczenie, ale miłe. Już wcześniej, nawet w niedzielę, zaraz
po podsumowaniu generalnej
klasyfikacji Pucharu Świata,
otrzymał kilka telefonów z prośbą o udzielenie wywiadu. Były
to jednak tylko telefony z redakcji gazet. Pan Mieczysław nie
zastanawiał się długo nad odpowiedzią i od razu zaprosił ekipę
do Domaniewic.
Po pierwsze uważa, że dzięki temu głośniej będzie o Zbigniewie Bródce, o którego sukcesach do tej pory wiedziało
niewiele osób. Poza tym ma on
nadzieję, że dzięki temu zacznie
się więcej mówić o samej dyscyplinie łyżwiarstwa szybkiego
i o tym, jakie są potrzeby w kraju w związku z tym sportem.
Brakuje bowiem zakrytego toru,
na którym panczeniści mogliby
ćwiczyć. Dziś muszą oni wyjeżdżać za granicę, by trenować
w dobrych warunkach. W Polsce są 4 trasy do jazdy szybkiej
na łyżwach, to i tak dobrze – ale
wszystkie odkryte.
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Po niedzielnym zwycięstwie Zbigniewa Bródki
w Pucharze Świata w łyżwiarstwie szybkim
w Domaniewicach zawrzało. O małej
miejscowości głośno zrobiło się w całej Polsce.

Sportowcy UKS Błyskawica Domaniewice z trenerem Mieczysławem Szymajdą (pierwszy z lewej), rok 2004.
Zbigniew Bródka (trzeci z lewej) brał wówczas udział w mistrzostwach świata juniorów w short-tracku.

siącach letnich i wiosennych.
Ćwiczy w sali gimnastycznej
i na siłowni. Kiedy padło hasło
siłownia, reporter wraz z Szymajdą przeszli do szkolnej siłowni, gdzie oprócz kilkudziesięciu par rolek, na których
ćwiczą młodzi łyżwiarze, znajduje się m.in. deska, na której
łyżwiarz ćwiczy tzw. ślizgi łyżwiarskie. Trener opowiadał widzom, w jaki sposób można na
niej pracować. – Deska musi
być umocowana na sztywno, na
buty zakłada się wełniane skarpety wykonywane przez górali
i jeździ po desce w pozycji łyż-

Zbigniew Bródka: poradzę sobie z zamieszaniem
pierwszej piątki, by wygrać
We wtorek po popołudniu
puchar. – Od początku
mieliśmy okazję rozmawiać
narzuciłem tempo i czekałem
ze Zbigniewem Bródką, który
na rywala – przyznaje.
aktualnie przebywa w Berlinie.
Po zwycięstwie rozdzwoniły się
Polska kadra przeniosła
do niego telefony. Każdy
się tam w poniedziałek, by
z reporterów chce
rozpocząć przygotowania do
porozmawiać ze zwycięzcą
Mistrzostw Świata. Zawody te
Pucharu Świata. Dla Zbyszka
rozgrywane będą w rosyjskim
nie jest to całkiem nowa
Soczi 21-24 marca.
sytuacja, choć z żalem mówi,
Sportowiec przyznał, że
że szkoda, że dopiero teraz
zwycięstwo w Pucharze Świata
dziennikarze przypomnieli
to dla niego wielka radość
sobie o tej dyscyplinie sportu
i szczęście, to potwierdzenie,
i odnoszonych przezeń
że warto marzyć i zdobywać
sukcesach. Podkreśla,
marzenia. – Na ten wynik
że z jednej strony jest to
złożyła się powtarzalność
krzywdzące, że na przykład
i cykliczność. Nie było żadnego
o skokach narciarskich mówi
przypadku. Byłem liderem
się tak dużo, a o pucharze
pucharu od 4 zawodów.
w łyżwiarstwie praktycznie nic.
Jestem waleczny – mówił.
Z drugiej ma tę przewagę, że
Domaniewiczanin opowiadał
nie miał dużego obciążenia
nam, że tuż przed startem
psychicznego, ponieważ
starał się nie wywoływać
nikt nie liczył na to, że może
dodatkowej presji. Miał dużą
odnieść zwycięstwo, choć, jak
motywację, by sięgnąć po
zaznacza, prowadził od
najwyższe miejsce. Jego
4 zawodów Pucharu Świata,
założenie było takie, że
a łącznie było ich 6.
musiał znaleźć się na podium
Sytuacja, w której teraz się
lub przynajmniej wejść do

wiarskiej, a więc na nogach lekko ugiętych w kolanach – mówił.
Dziennikarz pytał trenera
również o to, jakim człowiekiem
na co dzień jest Zbyszek. Szymajda podkreślał, że jest skromnym i inteligentnym mężczyzną,
który na swój sukces pracował
18 lat. Szymajda przyznał też,
że jest zaskoczony i zadowolony
z wyniku, jaki osiągnął jego
podopieczny. Jego recepta to:
trzeba po prostu chcieć i pracować, a sukces przyjdzie.
Kończąc wywiad, Borowski
podsumował rozmowę, że choć
klub UKS Błyskawica, do którego należał Bródka, jest mały,
a warunki do ćwiczeń bardzo
skromne, to można w Domaniewicach szlifować formę i to na
najwyższym poziomie. To ewenement, że Szymajda założył
sekcję łyżwiarstwa w wiosce,
z której do najbliższego sztucznego lodowiska było 80 kilometrów. Rozmowa o karierze Bródki trwała około dwóch minut.
Lodowisko powstało
z potrzeby
Zaraz po zakończeniu tego
wywiadu reporterzy nagrali
z panem Mieczysławem drugi
materiał, który można było obejrzeć w TVN 24 w programie
„Między godz. 15 a 16”. Rozmowa przebiegała bardzo podobnie
jak poprzednia. Podczas przygotowywania tego tematu, materiał został jednak poszerzony
o wizytę reportera w wypożyczalni łyżew, która znajduje się
w szkolnej piwnicy przy lodowisku, oraz o to, w jaki sposób powstaje tafla lodu w Domaniewicach. 
→

znalazł, jest dla niego miła
i motywująca do dalszej
pracy. Żałuje, że swój sukces
przeżywa daleko od rodziny,
ale 25 marca wraca do Polski,
a od 2 kwietnia do pracy
w straży. – Jest mi ciężko bez
żony i dziecka, nasza psychika
poddana jest kolejnym
próbom, ale przede mną
ostatnie mistrzostwa w tym
sezonie – mówił w rozmowie
z nami. Zbigniew Bródka już
teraz myśli o najważniejszej dla
każdego sportowca imprezie
– igrzyskach olimpijskich.
– Przygotowania do nich
rozpocząłem już po igrzyskach
w Vancouver. Po zdobyciu
pucharu apetyt rośnie na coś
jeszcze cenniejszego – mówi.
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– Nie ma żadnych maszyn.
To lodowisko własnoręcznie robione – opowiadał domaniewiczanin. Trener wspominał,
jak zaczynał od 5 par łyżew.
Przez kilkanaście lat uzbierał
ich ponad 600. Wszystkie leżą
w piwnicy szkoły, w której uczy.
Opowiadał również, czym charakteryzują się łyżwy do jazdy
szybkiej na lodzie. Zwracał uwagę, że muszą być one odpowiednio wyprofilowane.

Trzeba po prostu
chcieć i pracować,
a sukces przyjdzie.

archiwum nł

Reporterzy odwiedzili
też innych
Po zakończeniu wywiadu
z Szymajdą, ekipa pojechała do
PSP w Łowiczu, gdzie rozmawiała z komendantem straży
o pracy Zbigniewa Bródki, bo
łączenie zawodu strażaka i łyżwiarza nie jest łatwe. W Łowiczu
rozumieją jednak wyjątkową sytuację swojego pracownika. –Tak
dopasowujemy służby, żeby praca nie kolidowała mu z treningami czy zawodami. A nie chodzi tutaj tylko o sezon zimowy,
ale też o okres letni, kiedy trzeba trenować i trzymać formę. Ale
warto tak robić, czujemy dumę,
Zbigniew może być wzorem dla
innych, jego postawa motywuje
nas do ciężkiej pracy – mówił komendant Jacek Szeligowski.
Na zakończenie reporterzy ponownie wrócili do Domaniewic,
by po godz. 15. połączyć się na
żywo z reporterami programu

informacyjnego, a następnie zaprezentować zebrany wcześniej
materiał o Szymajdzie i pracy
zwycięzcy w straży.
– To normalna sprawa, że się tu
pojawiliśmy. W takiej sytuacji nie
mogło nas zabraknąć w rodzinnej
miejscowości Zbigniewa Bródki
– mówili pracownicy TVN 24.
Podkreślali oni, że zawsze starają się zbierać jak najwięcej informacji i przygotowywać tego typu
materiały, bo jak sami przyznali
są one bardzo sympatyczne.
Ich przygotowanie nie zajmuje dużo czasu. W rozmowie na
żywo nie ma mowy o żadnych
powtórkach czy wycinaniu zbędnych fragmentów. Inaczej jest,
kiedy przygotowuje się materiał
na kilka godzin przed jego transmisją. Można dopracować wówczas więcej elementów lub powtórzyć jakiś fragment. Tak się
zdarzyło podczas nagrania drugiej rozmowy. Reporter zwracając się do pana Mieczysława, powiedział doń „Zbigniew”. Było
to jednak tylko kilka sekund,
które szybko udało się naprawić.

Tak ćwiczyła grupa, w której trenował w Domaniewicach Zbigniew
Bródka (na zdjęciu niewidoczny). Fotografia pochodzi z roku 2001.
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TVN też nakręcił
materiał
Telefon od ekipy TVN odebrała w poniedziałek rano również żona Zbyszka – Agnieszka
Bródka. – To było zaskoczenie.
O 9 dostałam telefon, że przyjedzie do mnie dziś ekipa TVN, by
porozmawiać o mężu – opowiada
pani Agnieszka. Nie ukrywa, że
był to dla niej duży stres, ponieważ przebywała sama z 9-miesięczną córeczką w domu i nie
spodziewała się takiej wizyty.
– Gdybyśmy wczoraj odebrali
wiadomość, że ktoś zamierza nas
odwiedzić, byłoby inaczej, a tak
niepotrzebnie się zestresowałam
– przyznała w rozmowie z nami.
Nikt wcześniej nie interesował się
nimi.
Ekipa, która przyjechała do
pani Agnieszki, przygotowywała z kolei materiał do wieczornego wydania Faktów. W rozmowie
z reporterką Justyną Bocheńską Agnieszka podkreślała, że to
dla całej rodziny wielki sukces
i ogromna radość. Nic nie przychodzi jednak łatwo, życie ze
sportowcem wcale nie jest takie
łatwe. Zbigniew Bródka mnóstwo czasu poświęca na treningi,
do tego dochodzą częste wyjazdy. – Non stop coś robi – mówiła Agnieszka. Podkreślała, że
w Polsce brakuje zadaszonego lodowiska, na którym panczeniści
mogliby ćwiczyć, w rezultacie jej
mąż często wyjeżdża za granicę.
Nawet zaś jeśli jest w domu, to
pracuje w straży lub robi coś innego. – Mąż mówi, że lubi dużo
adrenaliny. W pracy jego życie
narażone jest na niebezpieczeństwo, na lodzie też nie jest łatwo,
bo mogą zdarzyć się różne kontuzje, a jeszcze jakby było mało,
to kupił sobie motor – opowiadała. – Marzę, by mąż zdobył na
igrzyskach swój wymarzony medal i wtedy może usiądzie na dłużej w domu, choć nie wiem, czy
się bardziej nie rozkręci i nie będzie miał większych marzeń... –
przyznała. Pani Agnieszka ma
również nadzieję, że zwycięstwo
Zbyszka spowoduje, że młodzi
ludzie, którzy zaczynają jeździć,
zachęcą się do ciężkiej pracy.

Aneta marat
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Piotr Borowski z Mieczysławem Szymajdą rozmawiali w szkolnej siłowni o karierze Zbigniewa Bródki.

2% ze 100%
wykorzystanego
materiału
Ekipa Faktów spędziła u pani
Agnieszki ok. 2 godzin. Materiał
nagrywali w jadalni i w pokoju
gościnnym, żona Bródki występowała sama, z córką i teściową.
Panie pokazywały zgromadzone medale i puchary zwycięzcy
Pucharu Świata, wycinki z gazet
oraz zdjęcia z domowego archiwum.
Po rozmowie z nimi ekipa
wybrała się do gimnazjum, do
Mieczysława Szymajdy, a później do łowickiej straży. Reporterzy przesyłali w wozie transmisyjnym na bieżąco zebrany
materiał do Poznania, gdzie Jarosław Kostkowski przygotowywał informacje do wiadomości.
To bowiem na prośbę oddziału Faktów w Poznaniu łódzcy
dziennikarze zbierali informacje. – Bardzo często rano dostajemy zlecenie, że mamy nagrać
jakieś zdjęcia z naszego terenu – mówi Pasterczyk. Ile czasu
mają na wykonanie zdjęć? Jak

sami mówią, bywa bardzo różnie. Zdarza się, że materiał jest
wysyłany nawet 15 minut przed
rozpoczęciem programu.
Materiał, który zebrała ekipa
Faktów, liczył ponad godzinę.
Były to liczne rozmowy z żoną,
trenerem i kolegami Bródki.
W zaprezentowanym na antenie
materiale zostały wykorzystane
tylko niewielkie fragmenty tych
zapisów. – To normalne. Czasem przygotowuje się duży materiał, a są wykorzystane z niego tylko 3 zdjęcia – opowiada
operator kamery Radosław Pasterczyk. Dodaje on, że średnio
wykorzystuje się 2% ze 100%
zebranego materiału.
Szybki jak błyskawica,
czyli Fakty w TVN
– Zachwycił i zawstydził
sportowy świat. Nie była to łatwa droga, bo prawie bez lodowiska. Jest jak błyskawica, karierę zaczynał w klubie, który
w nazwie ma błyskawicę – te
i wiele innych sformułowań opisujących karierę Bródki można

było usłyszeć w będącym plonem tej wizyty materiale reporterskim w Faktach. Widzowie
mogli z niego dowiedzieć się też
o tym, jak wyglądał kiedyś dzień
Bródki – pobudka o 5 nad ranem, trening na asfaltowym boisku szkolnym, na które wylewano wodę, często pomoc przy tej
pracy. Potem kąpiel, szkoła i kolejny trening. Tylko tak dochodzi
się do sukcesu. 
Koledzy będą chcieli
go powitać
Mieczysław Szymajda
zapowiada, że 25 marca
ekipa z klubu UKS Błyskawica
pojedzie na lotnisko do
Warszawy, by godnie powitać
tam zwycięzcę Pucharu Świata.
Będzie on wracał wówczas
z Soczi. W planach jest występ
Kaliny lub Blichowiaków na
lotnisku. – Szczegóły będziemy
jeszcze ustalali, ale na pewno
pojedziemy – mówi pierwszy
trener sportowca. am
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Łowicz | Podróżnicy zwiedzający świat na rowerach przyciągnęli do kina pełną salę

Rower daje poczucie wolności
Przyjechali zaproszeni przez
Michała Grzejszczaka, łowiczanina, znanego naszym czytelnikom z relacji z jego rowerowych
wypraw po Hiszpanii. Zorganizowany przezeń II Przegląd Fotografii Podróżników Rowerowych
„Cały świat w jednej sakwie” to
impreza niskobudżetowa, co rozumiejąc, wszyscy trzej: Tomasz
Grzywaczewski, Marcin Korzonek i Piotr Strzeżysz, przyjechali, nie żądając dla siebie żadnego
honorarium.
Każdy jest inny: Grzywaczewski z widoczną dumą podkreślał patriotyczny wymiar swej
wyprawy (pieszo, konno i rowerem) śladami słynnego „długiego marszu” Wiktora Glińskiego
i grupy innych więźniów, którzy w 1941 roku uciekli z łagru
w Jakucji i pieszo przedarli się
przez Syberię, Mongolię, Tybet
i Himalaje do Indii. Korzonek
uwypuklał w opowieści absurdy
życia w totalitarnym państwie,
jakim jest Turkmenistan, przez
który podróżował przemierzając pustynie Kyzył-Kum i Kara-Kum, a Strzeżysz opowiadał, jak
jeździ bez szczegółowego planu
i bez GPS-u, wytyczając tylko
zasadniczy kierunek, zmierzając
REKLAMA

z rana tam, dokąd akurat mu się
zachce.
Jeden entuzjasta, drugi spokojny i rzeczowy, trzeci marzyciel
– ale więcej ich łączy, niż dzieli.
Słuchając opowieści, można było
dostrzec, że tym, co ich łączy, jest
pragnienie wolności, przekraczania granic, sięgania po to, co
jeszcze nieodkryte, jakiś zew, na
który muszą odpowiedzieć. Ten
zew odczuwa też w sobie Michał
Grzeszczak. – To mnie kręci –
mówił w dniu przeglądu Nowemu Łowiczaninowi.
Śladami słynnej
ucieczki.
Grzywaczewski
opowiadał
w Łowiczu o trwającej pół roku,
zorganizowanej w 2010 r. wyprawie śladami słynnej ucieczki z łagru Witolda Glińskiego.
Nie była to wyprawa jedynie rowerowa, z początku wędrowali
pieszo, potem konno, na rowery wsiedli w Mongolii (doleciały
samolotem do Ułan-Bator) i już
z nich nie zsiedli aż do Indii. Oni
– bo oprócz Grzywaczewskiego
uczestniczyli w wyprawie jeszcze Filip Drożdż i Bartosz Malinowski. Szli przez tajgę, jechali po stepie, pchali rowery przez

pustynię, w Tybecie mijali buddyjskich pielgrzymów co kilka kroków padających na twarz
w drodze do Lhasy, a kierując
się od granicy Chin i Nepalu na
południe przeżyli najostrzejszy
zjazd, tracąc 5000 m wysokości
na odcinku zaledwie 140 km.
Teraz szykują nową wyprawę: śladami gułagów rozsianych
wzdłuż zarzuconej po śmierci
Stalina budowy linii kolejowej za
kołem polarnym, zwanej „drogą
umarłych”. – To będzie „archeologia epoki stalinowskiej” – zapowiada.

Dla mnie wzorzec
dobrej drogi to jest taka,
gdy nic wokół nie ma.
Piasek nie do przebycia
Także po terenach byłego
Związku Sowieckiego jeździł
w tym samym roku 2010 Marcin
Korzonek. W ciągu 18 dni pokonał wraz ze swymi towarzyszami
1800 km dróg przez pustynie Ky-

zył-Kum i Kara-Kum w Turkmenii i Uzbekistanie. Drogi były asfaltowe, czasami nawet pojawiał
się na nich jakiś samochód – dopóki były. W pewnym momencie
dotarli jednak do miejsca, w którym drogę przerwał rwący nurt
okresowej rzeki. Przejść ją wpław
było niemożliwe, próbowali objechać – po kilku kilometrach przeprawy przez piaski musieli zawrócić – rowery tak się zapadały,
że można było je w piasku postawić i nie przewracały się. W końcu, po dwóch dniach czekania aż
ktoś nadjedzie, zabrali się na jakiejś ciężarówce. Ta dała piaskom
radą, ale by przejechać niedostępne 5 kilometrów, musieli zrobić
koło o długości 100 km.
Wspomnieniem, jakie Korzonek zachował w pamięci, jest
wykańczająca amplituda temperatur na pustyni – od 3 stopni
w nocy do 35 w dzień, silny wiatr
– największy wróg rowerzysty –
i życzliwość napotkanych po drodze ludzi, którzy zawsze zatrzymywali się, by porozmawiać.
Śladem gwiazd
O wietrze, jako najpotężniejszym przeciwniku, mówił także Piotr Strzeżysz. Opowiadał

Wojciech Waligórski

Każdy z trzech podróżników, którzy rowerem przemierzali różne krainy, od lodowatych przestrzeni
Alaski i Tybetu, po gorące pustynie Azji i Ameryki, a których 2 marca zaprosił do Łowicza
Michał Grzejszczak, był inny – ale łączy ich niegasnące pragnienie ruszania w trasę znowu i znowu
– przed siebie, by czuć wiatr we włosach i wypatrywać nieznanego.

Pełna sala patrzyła na ciekawe slajdy – jak ten, na którym widać, jak
Piotr Strzeżysz przemierza słoną pustynię.

o swych wyprawach przez góry
obu Ameryk, choć mógłby opowiadać także o Tybecie, Gruzji
i wielu innych miejscach na
świecie, które przemierzył na
dwóch kółkach. Jeździ za grosze, nie każda jego wyprawa jest
super zaplanowana. Zamarzyła
mu się Patagonia, więc w roku
2011 poleciał tam, z pomysłem,
że rower kupi na miejscu. Kupił,
tanio, za odpowiednik 200 złotych, ale szybko okazało się, że
sprzęt nie wytrzymał – więc go
podarował spotkanej gdzieś na
bezdrożach dziewczynce – i za
kilka miesięcy wrócił, już z własnym rowerem. Z Argentyny ruszył na północ, w stronę Boliwii.
„Na pałę” – jak to określa, tam,
gdzie go niesie ranne pragnienie.
W jego opowieści, którą ilustrował (tak jak obaj jego poprzednicy) świetnymi slajdami,
najciekawsze było właśnie to,
jak opowiadał o tym, co go ciągnie w trasę. – Lubię puste kra-

jobrazy, jest mi to potrzebne do
życia – mówił. – Dla mnie wzorzec dobrej drogi to jest taka,
gdy nic wokół nie ma. Nie zwiedzam, za ludźmi nie przepadam,
po 5-10 dniach jazdy odezwać
się do kogoś OK, lubię, ale parę
godzin później wolę już jechać
dalej, samemu. Strzeżysz nie korzysta z GPS, za dnia kieruje się
słońcem, w nocy – bo uwielbia
jeździć księżycową nocą – szlak
wyznaczają mu gwiazdy.
I tylko mamy mu żal, bo się
martwi, że nie ma ani żony, ani
pracy, ani pieniędzy. Właściwie
pracę miał, ale przed wyprawą
na Alaskę, o której też opowiadał, zrezygnował, bo tyle urlopu
by nie dostał. Miał sponsora, to
był jego przyjaciel, ale w końcu
się nie dogadali co do warunków. – Teraz ani sponsora, ani
przyjaciela, ani pracy... – mówił,
a sala śmiała się do łez. Przez te
łzy jednak niejeden mu zazdrościł. 
wal
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Kultura
Łowicz

Kwiaty
bibułowe,
lalki i hafty
Trzecie już w tym roku Spotkanie z Tradycją, mające w tym
sezonie postać spotkań z twórcami ludowymi z powiatu łowickiego, odbędzie się w sobotę
16 marca o godz. 16 w Centrum
Kultury, Turystyki i Promocji
Ziemi Łowickiej przy Starym
Rynku.
Do udziału w nim zaproszono cztery twórczynie, które będą
mówić o swojej profesji. Będą
to: Beata Rokicka – której specjalnością są kwiaty z bibuły,
Małgorzata Kosiorek – która
haftuje koralikami, Alicja Brzozowska – wykonująca haft ręczno-maszynowy oraz Małgorzata
Kołodziejczyk, która szyje i haftuje stroje dla lalek łowickich.
Wstęp na spotkanie z twórcami jest wolny dla wszystkich zainteresowanych. 
mwk

Nagawki

Nieborów | Muzeum szukało w Poznaniu nabywców majoliki

Majolika ma szansę wrócić do łask
– Nasze stoisko wyróżniało się spośród 150 innych, które prezentowały się w czasie targów. Jako jedyni cofnęliśmy się w czasie
do połowy XIX wieku, stąd też duże zainteresowanie tym, co pokazywaliśmy. Pozostałe stoiska pokazywały nowoczesne elementy
wystroju wnętrz – powiedziała nam rzecznik nieborowskiego muzeum Monika Antczak o udziale instytucji w Międzynarodowych
Targach Poznańskich Home Decor w dniach 5-8 marca. W tym czasie stoiska obejrzało 15 tys. osób.

Jak podkreśliła Antczak, dużą
część z nich stanowili projektanci wnętrz i dekoratorzy, właściciele sklepów i galerii. Właśnie
do nich chciało dotrzeć muzeum
z produkowaną w manufakturze
przy nieborowskim pałacu majoliką, czyli bogato zdobionymi
wyrobami ceramicznymi, które
pod koniec XIX wieku były bardzo popularne na terenie zaboru rosyjskiego i w samej Rosji.
Przedmioty te nie są tanie, dlatego muzeum zależało na dotarciu
do odbiorców, którzy mają wysublimowany smak i rozumieją
cenę, którą trzeba za nie zapłacić.
W okresie rozkwitu manufaktura produkowała ozdobne piece i kominki, wazony i amfory,
żardiniery i wazy, talerze i drob-

Dobre głosy poszukiwane! –
ruszył bowiem nabór chętnych
do chóru przy Zespole Pieśni
i Tańca „Mrożanie” w Nagawkach. Jak informuje nas Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Dmosinskiej, chętni do wstąpienia
w szeregi chóru mogą zgłaszać
się na próby w poniedziałki i piatki od godz. 18.00. Wysłuchany
zostanie każdy w wieku od 10 do
80 lat. Próby odbywają się w sali
lustrzanej w dworku w Żywym
Skansenie w Nagawkach.  ewr
REKLAMA

MONIKA
Antczak
rzecznik Muzeum
w Nieborowie
Pozyskanie klientów,
szczególnie stałych,
sprawiłoby, że kasa
muzeum zostałaby
zasilona dodatkowymi
dochodami, które
oznaczałyby np. większe
możliwości finansowe
przy organizowaniu zajęć
edukacyjnych dla dzieci
i młodzieży, a także
wydarzeń kulturalnych,
z którymi muzeum
wystartowało po raz
pierwszy w ubiegłym roku.
Chodzi np. o Noc Kupały
w parku w Arkadii.
REKLAMA

Muzeum w Nieborowie

Nabór do chóru

Tak wyglądało stoisko Muzeum w Nieborowie i Arkadii, zaprezentowane w czasie targów Home Decor w Poznaniu. Na zdjęciu Monika Antczak
i Dominika Miodek.

ne przedmioty o przeznaczeniu
użytkowym i dekoracyjnym. Projektowaniem i dorywczym zdobieniem wyrobów zajmował się
sam książę-właściciel, czyli Michał Piotr Radziwiłł, i dyrektor
Stanisław Thiele, a obok nich
rzeźbiarz Sławomir Celiński, który kształtował formy modelowe.
Na poznańskich targach muzeum prezentowało wyroby, które zostały wykonane na wzór
tego, co tworzono w niej przed
laty. Dziś zdobią je dwie pracownice manufaktury, które
mają 30-letnie doświadczenie:
Małgorzata Burzykowska i Zofia Solak. – Założyliśmy, że rok

2013 będzie rokiem wielkiego powrotu majoliki nieborowskiej, stąd wyjazd na wystawę,
a to z kolei jest związane z naszym pozyskaniem dofinansowania na modernizację wyposażenia manufaktury z programu
Ministerstwa Kultury Narodowej
„Infrastruktura kultury” – powiedziała nam Antczak. Warto przypomnieć, że wniosek muzeum
w Nieborowie wyprzedził jedynie wniosek złożony przez Muzeum Narodowe w Krakowie,
uzyskał on zaledwie 0,4 pkt.
więcej, a wszystkich złożonych
wniosków było 555, rozpatrzonych pozytywnie 124. Pienią-

dze, które ma dostać muzeum to
100 tys. zł. Pozwolą one kupić dwa nowoczesne, sterowane
komputerowo piece, w których
będzie można prowadzić wypalanie ceramiki w sposób energooszczędny, oprócz tego koło
garncarskie oraz stoły i krzesła,
niezbędne do realizacji zadań
edukacyjnych takich jak lekcje
muzealne oraz warsztaty edukacyjne, które są prowadzone stale
w pracowni ceramicznej. Nowy
sprzęt dla manufaktury zastąpi
stary i wyeksploatowany, pochodzący jeszcze z lat 70.
Zainteresowanie z jakim spotkało się stoisko manufaktury,

wskazuje zdaniem Antczak, że
wszystko jest na dobrej drodze,
aby już w niedalekiej przyszłości
wyroby fajansowe z Nieborową
na dużą większą skalę niż dotąd
ruszyły w świat. O masowej produkcji jednak nie ma mowy.
Dekoratorzy wnętrz, nie tylko
z Polski, ale i z zagranicy, bardzo
uważnie oglądali wyroby z Nieborowa, wielu było zainteresowanych np. kaflami umieszczanymi na piecach, nawet całymi
piecami. Muzealnicy spotkali
się też z propozycjami wyjazdu
na podobne targi za granicą np.
w Niemczech. I możliwe, że
skorzystają z tych propozycji.  tb
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Gimnazjum nr 2 | „Spod znaku graffiti” święci triumfy

Wygrali konfrontacje w Skierniewicach
i w nagrodę zaprezentują się w Łodzi
Wystawiając przedstawienie „Spod znaku graffiti”, grupa teatralna Busola, złożona z uczniów Gimnazjum nr 2 w Łowiczu,
zdobyła I miejsce na XIII Regionalnych Konfrontacjach Teatralnych „Centrum 2013” w Skierniewicach. W nagrodę szkoła weźmie
udział w Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów Dziecięcych – Konfrontacje 2013 w Łodzi, które w dniach 25-26 marca odbędą się
w Bałuckim Ośrodku Kultury „Lutnia” w Łodzi.

Spektakl „Spod znaku graffiti” miał swoją premierę 30 listopada ubiegłego roku podczas
XIII Gali z cyklu „Gimnazjum
nr 2 prezentuje…” – o której szeroko pisaliśmy na łamach NŁ.
Przedstawienie zrobiło furorę.
Młodzi aktorzy wystawili je jeszcze czterokrotnie. W grudniu
musical obejrzeli uczniowie klas
II i III gimnazjum, rodzice, którzy przyszli na zebranie szkolne,
oraz młodzież trzech łowickich
szkół ponadgimnazjalnych: I Liceum Ogólnokształcącego im.
Józefa Chełmońskiego, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr
4 im. Władysława Grabskiego
oraz z Pijarskiego Liceum Królowej Pokoju.
Inspirowali się „West
Side Story”
Musical „Spod znaku graffiti”
rozgrywa się w rytmie hip-hopu
i jest przeplatany układami choreograficznymi autorstwa samych
uczniów. Jest to wzruszająca opowieść o miłości dwojga ludzi reprezentujących dwa różne światy.
Znakomicie oddaje klimat ulicy
z życiem przepełnionym problemami i konfliktami. Opiekunka
grupy teatralnej, Renata Hymka,
podkreśla, że 29 uczniów, którzy
występują w przedstawieniu, podeszło do aktorstwa bardzo odpowiedzialnie i z zapałem. Młodzież proponuje własne układy
choreograficzne, tworząc przekonujące i wzruszające kreacje bohaterów.
Ćwiczy ponad 40 osób
Praca nad widowiskiem trwała 3 miesiące, a w jego powstanie
zaangażowała się grupa ponad
40 uczniów i absolwentów szkoREKLAMA

Poważnie, ale na luzie
W rozmowie z NŁ uczniowie
podkreślają, że aktorstwo sprawia
im przyjemność m.in. dlatego, że
nikt ich nie zmusza do przychodzenia na próby. Renata Hymka
daje młodzieży swobodę w odgrywaniu poszczególnych ról.
Z kolei gimnazjaliści proponują
jej, w jaki sposób wyreżyserować
daną scenę, i często te pomysły są
uwzględniane pod warunkiem,

Widzą w teatrze
świetny pomysł
na spędzanie wolnego
czasu i uważają,
że uczestnicząc
w próbach, robią coś
pożytecznego.

Scena ze spektaklu „Spod znaku graffiti”. W musicalu występuje 29 uczniów oraz absolwentów Gimnazjum
nr 2 w Łowiczu.

że nie odbiegają zbytnio od scenariusza.
Członkowie grupy Busola widzą w teatrze świetny pomysł na
spędzanie wolnego czasu i uważają, że uczestnicząc w próbach,
robią coś pożytecznego. – Traktujemy aktorstwo poważnie, ale
podchodzimy do tego z luzem,
dzięki czemu publiczność ma
wrażenie, że jesteśmy naturalni –
mówi Kacper Płacheta.
Gimnazjaliści zdają sobie sprawę, że zawsze ktoś może popełnić błąd – i nie musi to być odtwórca roli, tylko np. ktoś, kto
zajmuje się obsługą techniczną.
W takiej sytuacji muszą improwizować i udawać, że się nic nie
stało, co wymaga dużej odporności na stres. – W Skierniewicach
było tak, że ktoś włączył nie tę,
co trzeba, wersję nagrania i mieliśmy próbkę improwizacji, podobno niektórzy nie zorientowali
się nawet, że coś poszło nie tak –
opowiada Dominika Majer.
Docenieni
w Skierniewicach
Regionalne Konfrontacje Teatralne „Centrum 2013” odbyły

się 7 marca w Młodzieżowym
Centrum Kultury w Skierniewicach. Uczestniczą w nich co
roku szkoły z powiatów: łódzkiego wschodniego, łęczyckiego, kutnowskiego, brzezińskiego,
rawskiego, łowickiego i skierniewickiego. Spektakle były prezentowane w trzech kategoriach wiekowych: szkół podstawowych,
gimnazjów i szkół średnich. Każda szkoła mogła zaprezentować
wyłącznie jeden spektakl i miała
na to nie więcej niż 30 minut.
Na skierniewicki przegląd
zgłoszono w tym roku 8 przedstawień, z czego tylko 2 w kategorii szkół gimnazjalnych.
3 najlepsze spektakle z każdej kategorii otrzymały kwalifikacje na
XXXI Wojewódzkie Konfrontacje Teatrów Młodzieżowych –
Centrum 2013 w Łodzi (szkoły
średnie) oraz XXXI Wojewódzki
Przegląd Teatrów Dziecięcych –
Konfrontacje 2013 w Łodzi (gimnazjaliści i uczniowie szkoły podstawowej).
Spektakl wystawiony przez
Busolę pokonał przedstawienie gimnazjalistów ze Skierniewic, którzy warsztat aktorski

szlifują w Młodzieżowym Centrum Kultury w Skierniewicach.
Jury zwróciło uwagę na wysoki
poziom aranżacji muzycznych
wykonywanych utworów oraz
choreografii tanecznych. Podkreślano energię i zaangażowanie występujących w spektaklu młodych aktorów. – Widać,
że bawią się rolą i że wkładają

Przed nimi Łódź
Renata Hymka powiedziała nam, że jury doradzało szkole, żeby anglojęzyczne utwory
zastąpić polskimi, ponieważ to
może zwiększyć szansę szkoły w konfrontacjach wojewódzkich. Jej zdaniem do występu
w Łodzi pozostało już zbyt mało
czasu, żeby w przedstawieniu wprowadzać inne utwory.
Przed wystawieniem spektaklu
w Skierniewicach spektakl został
już skrócony i uczniowie będą teraz ćwiczyć końcowe sceny – te
w których zmieniono najwięcej.
– W oryginale spektakl trwał ponad 50 minut, a zgodnie z regulaminem musimy zmieścić się
w 30 minutach, dlatego wiele
scen zostało po prostu skróconych, inne natomiast pozmieniane tak, żeby wszystko miało sens
– mówi Renata Hymka.
Wojewódzkie Konfrontacje
Teatralne „Centrum” 2013 odbędą się w Łodzi 25-26 marca 2013 r. Szkoła z Łowicza zakwalifikowała się do nich po raz
pierwszy. O wyniku osiągniętym
przez Gimnazjum nr 2 z pewnością poinformujemy na naszych
łamach. 

Piotr Wolski

piotr.wolski@lowiczanin.info

ły. Adaptacji scenariusza i reżyserii spektaklu podjęła się pedagog
szkolna Renata Hymka. W spektaklu występują: Anna Tomaszkiewicz, Kacper Płacheta, Łukasz Koza, Maciej Rachubiński,
Marcelina Olak, Oskar Durka,
Jakub Szkup, Dominik Stuldych
(absolwent szkoły, obecnie uczeń
ZSP nr 4 w Łowiczu), Dominik
Walczak, Małgorzata Chwalińska, Michalina Puchalska, Adam
Golis, Błażej Cywiński, Magdalena Kędzierska, Dominika
Majer, Marlena Cichocka, Sara
Merzouk, Michał Więcławski
(absolwent, obecnie uczeń I LO
w Łowiczu), Radosław Bzeziński vel Berens, Wojciech Dębski,
Marta Graczyk, Mateusz Jagiełło. Barbara Krawczyk, Karolina
Dudkiewicz, Natalia Stępniewska, Joanna Straszyńska, Natalia
Siejka oraz Michał Zdunkiewicz
(zastąpił Katarzynę Rześną, która
złamała nogę).

Gimnazjum nr 2 w Łowiczu

PIOtr
wolski

w nią samych siebie. Nie udają,
lecz grają – mówił jeden z jurorów.

Młodzi aktorzy z grupy teatralnej Busola. Od lewej stoją: Anna
Tomaszkiewicz, Marcelina Olak, Małgorzata Chwalińska, Dominika Majer,
Maciej Rachubiński i Kacper Płacheta.
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Muzeum w Łowiczu | Konkurs

Wystarczy
sfotografować eksponat
Muzeum w Łowiczu
wraz z Urzędem Miejskim
zaprasza dzieci i młodzież
do udziału w konkursie
„Muzealne Spotkania
z Fotografią”.
Skierowany jest on do uczniów
poniżej 20. roku życia, którzy
podczas wizyty w muzeum wykonali fotografie przedstawiające
muzealne wystawy albo ich fragmenty.
Międzynarodowa edycja konkursu „Muzealne Spotkania z Fotografią” organizowana jest przez
muzeum w Koszalinie i od wielu
lat cieszy się dużą popularnością.
W tym roku muzeum w Łowiczu po raz szósty uzupełni grono
współorganizatorów i przeprowadzi w Łowiczu etap lokalny konkursu, w wyniku którego wybierze najlepsze prace i prześle je do
muzeum w Koszalinie.
Uczniowie mogą fotografować
pojedyncze eksponaty lub zestawy zabytków, zaplecze muzeum
(pracownie naukowe, konserwatorskie), a także budynki muzeów, elementy ich architektury,
otoczenia lub zabytki zgroma-

dzone w skansenach. Do konkursu mogą przystąpić także dzieci
i młodzież, które w formie reportażu, felietonu lub eseju fotograficznego przedstawią swoje spotkanie z muzeum (lekcję
muzealną, zajęcia w muzealnej
pracowni fotograficznej czy wycieczkę do muzealnego skansenu).
Podstawą wykonywania zdjęć
w muzeum jest uzyskanie zgody na fotografowanie. Każdy autor może nadesłać 5 samodzielnie
wykonanych fotografii. Format
barwnych lub czarno-białych
zdjęć nie może być mniejszy niż
20 x 30 cm. Prac konkursowych
nie należy oprawiać ani podklejać.
Termin zgłaszania prac upływa 30 kwietnia. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród laureatom nastąpi
18 maja w muzeum w Łowiczu.
Do 14 czerwca zgłoszone prace
zostaną przesłane do Koszalina
i wezmą udział w międzynarodowej edycji konkursu.
Regulamin konkursu oraz
wzory kart zgłoszeniowych można znaleźć na stronie internetowej: www.muzeumlowicz.pl.  pw

Bolimów | GOK zaprasza na wyjazd

Musical w deszczu
Gminny Ośrodek Kultury
w Bolimowie organizuje wyjazd
do Teatru Roma w Warszawie
na musical pt. „Deszczowa piosenka”. Wyjazd zaplanowano na
25 kwietnia na godz. 17.
Koszt biletu to 100 zł. Do ceny
tej doliczyć trzeba też koszt przejazdu i ubezpieczenie (cena ta
będzie ustalona w zależności od
liczby osób).
Musical „Deszczowa piosenka” to sceniczna wersja jednego
REKLAMA
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z najpopularniejszych filmów
muzycznych. Reżyserem przedstawienia jest dyrektor teatru
Wojciech Kępczyński. Spektakl
to wesoła, roztańczona i kolorowa produkcja, podczas której
– co ciekawe – w pewnych momentach aktorzy tańczą w strumieniach prawdziwego deszczu.
Zapisy prowadzi Gminny
Ośrodek Kultury w Bolimowie.

am

Łowicz | Koncerty Centrum Edukacji Muzycznej

Wystąpiło 90 młodych muzyków
Dwa koncerty z okazji
Dnia Kobiet zagrali
w niedzielę 10 marca
uczniowie i nauczyciele
Centrum Edukacji
Muzycznej w Łowiczu.

Obydwa odbyły się w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 1 przy ul. Podrzecznej. Podczas obu koncertów, które trwały łącznie ponad 3 godziny, zaprezentowało swoje umiejętności
około 90 osób. Poprowadził je
kierownik CEM Stefan Staszewski.
– Nie robimy naszym uczniom
egzaminów, tylko zachęcamy do
występowania na organizowanych przez nas z różnych okazji koncertach – powiedział nam
Staszewski. Koncerty odbywają
się cyklicznie, co około 2-3 miesiące. Mają przede wszystkim
mobilizować uczniów Centrum
do nauki gry na wybranych instrumentach. Uczniowie muszą
też nauczyć się przezwyciężyć
tremę przed publicznymi wystąpieniami. – Nie muszą występować w każdym koncercie, ale jak
ktoś nie wystąpi 2-3 razy pod
rząd, to może oznaczać, że się nie
stara. Wtedy pytamy, czy chce
się dalej u nas uczyć – dodał szef
Centrum.

Marcin A. Kucharski

30

Tercet gitarowy w składzie Martyna Nowińska, Wojciech Dębski oraz Dominik Odolczyk zagrał utwór Zielone
wzgórza Irlandii Tatiany Stachak.

Podczas koncertów dominowały występy w 2-5-osobowych
zespołach, a uczniowie grali na
gitarach, flecie, skrzypcach i fortepianie. Można również było posłuchać piosenek np. z repertuaru zespołów Enej, Cisza, Clary
Lago, Urszuli czy Dwa Plus Jeden. Najmłodszym uczniom towarzyszyli na różnych instrumentach nauczyciele, np. Anna
Barańska na altówce lub skrzypcach, Michał Janocha na gitarze

czy Bohdan Fudała na kontrabasie.
Podczas obydwóch koncertów na sali był komplet słuchaczy. Byli to głównie rodzice
oraz dziadkowie występujących młodych muzyków. Mimo
że wśród publiczności były
znajome twarze, uczniowie
CEM mieli tremę, co było i widać, i słychać. Trzęsły się też
głosy solistek. – Liczy się to,
że potrafili ją przezwyciężyć

Łowicz | Premiera internetowa filmu

Powraca historia Janka Piwowarczyka
W sobotę 16 marca, w rocznicę urodzin Janka Piwowarczyka,
Łowicki Ośrodek Kultury zaprezentuje internetową premierę filmu dokumentalnego pt. „Historia
Janka Piwowarczyka” w reżyserii
Tomasza Świątkowskiego. Jego
premiera odbyła się 16 listopada
2010 roku w kinie „Fenix”. Wyświetlono wówczas 3 seanse, któ-

re obejrzało około 300 osób. Film
na płytach DVD trafił także m.in.
do szkół i bibliotek.
– Po 2010 roku żywot tego filmu skończył się. W tym roku minie zaś już 65 lat od śmierci Janka
Piwowarczyka, dlatego zdecydowaliśmy się upublicznić film, by
przypomnieć losy tego bohatera – mówi dyrektor ŁOK Maciej

Malangiewicz. Film będzie można zobaczyć od soboty na stronie
ŁOK oraz na portalu youtube.
Dokument opowiada historię
osiemnastoletniego
maturzysty, ucznia Liceum Handlowego
i harcerza, który po aresztowaniu przez funkcjonariuszy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa
Publicznego w Łowiczu w listo-

i wyjść na scenę – powiedział
nam dziadek występującej na
scenie Ani.
– Mam nadzieje, że zaprezentowane utwory klasyczne oraz
utwory muzyki rozrywkowej
były miłym „kwiatkiem muzycznym” dla wszystkich pań,
które uczestniczyły w koncercie
– mówi Staszewski. Każda z pań
po koncercie otrzymała żółte tulipany od uczniów lub nauczycieli. 
mak

padzie 1948 r. miał popełnić samobójstwo. Według nieoficjalnej
wersji Jan Piwowarczyk został
jednak zamordowany w siedzibie
UB. Film, którego producentem
jest ŁOK, powstał przy wsparciu
finansowym Narodowego Centrum Kultury, Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w
Łowiczu. Występują m.in. Ireneusz Czop, Michał Wójt, Wojciech
Podleśny, Piotr Podleśny, Jakub
Skoneczny, Mariusz Pełka, Piotr
Madej, Kamil Bielecki i inni. am
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Z sali sądowej
Łowicz | Proces w sprawie malwersacji w radiu Victoria

Oskarżony ksiądz nie chciał
więcej wyjaśniać
Przed zamknięciem rozprawy w procesie dotyczącym malwersacji
finansowych w łowickim radiu Victoria i agencji reklamowej o tej samej
nazwie sąd chciał jeszcze raz wysłuchać wyjaśnień oskarżonego w procesie
księdza, byłego dyrektora rozgłośni, Piotra Sipaka (oskarżony chce,
żeby publikować jego pełne imię i nazwisko) oraz zadać mu kilka pytań.
Oskarżony jednak wyłącznie potwierdził złożone wcześniej wyjaśnienia
i odmówił składania dalszych oraz odpowiedzi na pytania sądu.
Rozprawa odbyła się 1 marca
w Sądzie Rejonowym w Łowiczu. Sąd zdecydował, że przesunie termin następnej planowanej
rozprawy z 26 marca na 10 kwietnia. Należy spodziewać się wówczas zamknięcia przewodu sądowego oraz wygłoszenia mów
końcowych oskarżyciela publicznego, adwokatów oraz oskarżonych – jeśli wyrażą taką chęć.
– Trzy tygodnie do zamknięcia
przewodu sądowego to dla sądu
zbyt mało, dlatego z uwagi na obszerność i skomplikowanie sprawy wyznaczam nowy termin
– powiedziała sędzia Anna Gronkiewicz-Fastyn.
REKLAMA

Ponadto sąd zasygnalizował
możliwość zmiany kwalifikacji
prawnej i opisu czynów zarzucanych księgowej radia Elżbiecie
Ł. – Postanowienia w tej sprawie
dzisiaj nie będzie, ale sąd sygnalizuje, że rozważa uznać część
czynów jako czyny współukarane poprzednio – mówiła sędzia Anna Gronkiewicz-Fastyn.
Z konstrukcją prawną „czynów
współukaranych
poprzednio”
mamy do czynienia w przypadku
czynów poprzedzających dokonanie przestępstwa. Czyny takie,
mimo że wypełniają znamiona
czynu zabronionego, nie podlegają odrębnemu ukaraniu z uwa-

gi na to, że przy całościowej ocenie zachowania sprawcy zostaje
„wliczone ich ukaranie”. W tym
przypadku chodzi o fałszowanie
podpisów na części dokumentów pracowniczych, co w konsekwencji prowadziło, zdaniem
prokuratury, do wyłudzenia części dotacji.
Podczas ostatniej rozprawy
sąd zaliczył w poczet materiałów dowodowych dokumenty
z 19 tomów akt, które zostały
wytworzone przez organa ścigania w tej sprawie. W postępowaniu przygotowawczym powstało
osiemaście tomów akt, a ten
oznaczony jako 19 powstał już

w czasie postępowania przed sądem.
Proces rozpoczął się 14 czerwca. Oskarżonymi są w nim główna księgowa radia Elżbieta Ł.
oraz dyrektor ks. Piotr Sipak.
Prokuratura Rejonowa w Łowiczu oskarżyła dyrektora oraz byłą
księgową o wyłudzenie części
dotacji otrzymanych na realizację
3 projektów, a księgową dodatkowo o fałszowanie dokumentów
dotyczących czwartego projektu.
Byłej księgowej oraz dyrektorowi radia prokuratura zarzuciła tzw. oszustwo dotacyjne,
dotyczące
niepowiadomienia
właściwego podmiotu o powstaniu sytuacji mającej wpływ na
wstrzymanie lub ograniczenie
wysokości udzielonego wsparcia finansowego. Obojgu oskarżonym prokuratura zarzuciła
nierzetelne prowadzenie ksiąg
podatkowych radia, a kobiecie dodatkowo agencji reklamowej, która ściśle współpracowała
z rozgłośnią. 
mak

Łowicz | Może być ciąg dalszy procesu

Policjant żąda pisemnego
uzasadnienia wyroku
Łukasz M., policjant
z łowickiej drogówki, oraz
jego pełnomocnik złożyli
w Sądzie Rejonowym
w Łowiczu wniosek
o sporządzenie uzasadnienia
wyroku w głośnym procesie
cywilnym o pieniądze za
biust fotomodelki. Oznacza
to, że powód rozważa
złożenie apelacji.
Wniosek wpłynął do sądu
31 stycznia – dowiedzieliśmy
się w Wydziale Cywilnym Sądu
Rejonowego w Łowiczu. Sędzia Anna Czerwińska powinna
w ciągu 14 dni uzasadnić pisemnie wyrok. Termin ten minął
w walentynki, 14 lutego, ale
z uwagi na obłożenie sądu sprawami, był przedłużony. Powód
będzie miał 14 dni od daty doręczenia pisemnego uzasadnienia wyroku na podjęcie decyzji,
czy będzie składał apelację do
sądu wyższej instancji czy nie.
- Uzasadnienie zostało wysłane,
ale jeszcze nie ma potwierdzenia
odbioru - dowiedzieliśmy się 12
marca w sądzie.

Łukasz M. po wyjściu z sali
rozpraw nie komentował wyroku. Nie przesądzał też, czy odwoła się od niego do Sądu Okręgowego w Łodzi. Spóźniona na
ogłoszenie wyroku fotomodelka
deklarowała, że nie będzie wnosiła apelacji.
Przypomnijmy, że wyrok
w tej sprawie zapadł 29 stycznia. Proces toczył się przed Sądem Rejonowym w Łowiczu
przy drzwiach zamkniętych. Łukasz M. żądał od swojej byłej
dziewczyny, fotomodelki Patrycji Pająk, zwrotu ponad 18 tys.
zł między innymi za zabieg powiększania jej biustu oraz inne
prezenty – uważając, że były to
tylko pożyczki.
Wyrok nie był dla niego korzystny: fotomodelka ma zapłacić Łukaszowi M. kwotę tylko
1.080 złotych plus odsetki ustawowe od 31 maja 2012 roku do
dnia zapłaty. Są to pieniądze,
które miała pożyczyć na kurs
modelingu. Pozostałe żądania
powoda sąd oddalił i zasądził
kwotę 2.076 zł dla pozwanej
tytułem zwrotu kosztów sądowych. 
mak
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MERCEDES

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

PEUGEOT

Partner, 2003 rok, tel. kom.
784‑962‑802.

MERCEDES

Vito, 1998 rok, cena do
uzgodnienia, tel. kom. 785‑622‑099.

POLONEZ

Plus, benzyna/gaz, 1998
rok, tel. kom. 518‑239‑251.

MERCEDES

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

POLONEZ,

1995 rok, stan dobry,
1.000 zł, tel. kom. 601‑444‑063.

NISSAN

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

Primera, 1,9, 2003,
bardzo bogato wyposażony (skóra),
504‑072‑390.

samochodowe
kupno

sprzedaż
ALFA

ROMEO 156, 2.5, gaz
sekwencja, 1999 rok, 7.500 zł, tel. kom.
667‑566‑106.

Kupię

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

AUDI

A6 kombi, 2.5 TDI, 2004
rok, pełne wyposażenie, tel. kom.
798‑461‑910.

Auto

Skup, 1-24 h, tel. kom.
796‑999‑111.

AUDI

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

AAA

ABSOLUTNY AUTO-SKUP
od 1997, uczciwie, gotówka, tel. kom.
608‑174‑892.

AUDI

80, 1.8 benzyna/gaz, 1988 rok,
CB radio, GPS, przegląd luty 2014, tel.
kom. 793-609-606, 793‑609‑653.

AAAauta

bezwypadkowe, tel. kom.
795‑297‑763.

AUDI

A2, 2004 rok, tel. kom.
784‑962‑802.

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.
uszkodzone, gotówka od ręki,
Auta

tel. kom. 604‑689‑161.
Skup

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

- skup. Kupię całe i lekko
uszkodzone, tel. kom. 604‑194‑657.
Auto

skup, wszystkie marki,
obojętny stan, najlepsze ceny, tel. kom.
604‑191‑186.
Auto

skup. Najlepsze ceny, tel. kom.
530‑900‑868.
Dostawcze,

tel. kom. 500‑812‑312.
FIAT

126 p, 1997 rok, tel. kom.
502‑601‑143.

AUDI

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

A6 QUATRO, 3.0, 2005 rok,
skóra, GPS, telefon, telewizor- bogate
wyposażenie, 52.800 zł, tel. kom.
608‑067‑847.

DAEWOO

Nexia, 1.6, 1996 rok,
I właściciel, stan bdb, tel. kom.
605‑049‑498.
FIAT

126 p, tel. (46) 837‑50‑96, po 16.
FIAT

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

126p, tel. kom. 694‑259‑545.
FIAT

126p, 1997 rok, zielony, mały
przebieg, tel. kom. 519‑596‑646.
FIAT

Brava, 1.2, benzyna, 2000 rok,
platyna metalik, Opel Astra II, 1.7TDI,
kombi, srebrny, 2002 rok, cena do
uzgodnienia, tel. kom. 692‑375‑439.
FIAT

CC, stan dobry,
tel. (46) 838‑64‑48.
FIAT

Cinquecento, 900, benzyna/gaz,
1998 rok, tel. kom. 606‑134‑102.
FIAT

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

AUDI

B4, tel. kom. 888‑395‑741.

FIAT

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

BMW

3 E46, 2.0 diesel, stan bdb, tel.
kom. 726‑796‑275.

FIAT

Palio, benzyna/gaz, 2000 rok, tel.
kom. 512‑630‑603.

BMW

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

FIAT

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

BMW

E46, 2000 rok, tel. kom.
602‑585‑750.
CITROËN

Berlingo, 1,9D, 2003 rok, tel.
kom. 600‑331‑916.
CITROËN

Berlingo, 2.0 HDI, 2002 rok,
tel. kom. 721‑147‑354.
CITROËN

Berlingo, 1.4, 1999 rok,
ciężarowy, tel. kom. 604‑927‑476.
CITROËN

C3, 2007 rok, tel. kom.
784‑962‑802.

FIAT

Punto II, 2002 rok, tel. kom.
606‑819‑096.

FORD

KA, 1997 rok, nowe opony,
akumulator na gwarancji, nowy
rozrusznik, nowe amortyzatory, ładny, tel.
kom. 882‑826‑496.
FORD

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

Mondeo MK II, 1.8 TD, kombi,
2000 rok, 215.000 km, stan dobry, tel.
kom. 600‑802‑261.
FORD

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

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

Transit, 1996 rok, Opel Astra
I, 1.7 TD, 1996 rok, części, tel. kom.
515‑509‑511.
HONDA

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

Civic, 1.4, benzyna, 1996 rok,
sprowadzona z Niemiec, stan bdb, tel.
kom. 888‑764‑464.
KIA
 Picanto, stan idealny, tel. kom.
606‑819‑096.

FIAT

Punto, 1.2, 2000 rok, 5.000 zł, tel.
kom. 501‑511‑427.

LANDROVER

Freelander, 1999
rok, diesel, 5drzwi, wersja europejska,
zielony met. stan idealny, cena 12900,
tel. (46) 863-06-10, tel. kom. 608‑174‑892.

FIAT

SC, 1999 rok, tel. (46) 838-44-62,
tel. kom. 605‑949‑566.

LAWETA,

2007 rok, tel. kom.
784‑962‑802.

FIAT

Seicento, 1100, 2003 rok, tel.
kom. 668‑481‑409.

LT
 28, po przeglądzie, stan bdb, tel.
kom. 603‑886‑339.

FIAT

Seicento, benzyna/gaz, tel. kom.
512‑124‑832.

LUBLIN

III, 2000 rok, biały, skrzyniowy,
stan bdb, 7.000 zł, tel. kom. 607‑385‑462.

FIAT

Siena, 1.6 16V, gaz, 1997 rok,
2.700 zł, tel. kom. 669‑138‑228.

MAZDA

323 benzyna/gaz, 1995 rok,
tel. kom. 696‑741‑796.

FIAT

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

MX-3, tanio!, tel. kom.
MAZDA

660‑780‑742.

Kupię

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

CITROËN

C5, 2.2 HDI, 2004 rok,
wersja eksklusiv, tel. kom. 726‑312‑725.

Kupię

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

CITROËN

Xantia, gaz, kombi, 1997
rok, hak, oryginalny lakier, stan dobry, tel.
kom. 662‑054‑259.

Kupię

silnik i skrzynię biegów od
malucha, tel. kom. 514‑505‑250.

CITROËN

Xara Picasso, 2,0 HDI, 2001
rok, tel. kom. 600‑331‑916.

FORD

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

MAZDA

Premacy, 2.0 D, 2004 rok, tel.
kom. 691‑979‑284.

Lucar

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

DAEWOO

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

FORD

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

MERCEDES

190, 1.8, benzyna, 1991
rok, tel. kom. 605‑561‑542.

FORD

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

MERCEDES

207 D, tel. kom.
604‑116‑061.

Mercedesy,

Toyoty, tel. kom.
725‑562‑998.
Skup

aut za gotówę, tel. kom.
880‑676‑933.
Skup

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

i dostawczych, tel. kom. 505‑959‑200.
Skup

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

DAEWOO

Lanos, 1.6, 1998 rok, tel.
kom. 507‑740‑906.
DAEWOO

Lanos, 1.4, benzyna/
gaz, 2000 rok, biały, tanio, tel. kom.
509‑321‑987.
DAEWOO

Matiz, tel. kom. 603‑103‑174.
DAEWOO

Matiz benzyna/gaz
sekwencja, 1999 rok, tel. kom. 796213‑908, po 18:00.
DAEWOO

Matiz, 1999 rok, tel. kom.
605‑049‑498.
DAEWOO

Matiz Joy, 2000/2001 rok,
tel. kom. 601‑940‑877.

FORD

Focus, 2003 rok, tel. kom.
533‑179‑189.
FORD

Focus kombi, 1.8 TDCI,
2001 rok, 164.000 km, czerwony, hak,
klimatyzacja, stan bdb., 9.800 zł, tel.
kom. 605‑233‑844.
FORD

Focus, 2004 rok, kombi,
bordowy, 1.8 diesel. Klima, airbag, ABS,
elektryka, radio mp3. Odlicz 23% VAT!!
8.900 zł, tel. kom. 602‑677‑216.
FORD

Focus, 1,8 TDDI, 2004 rok,
biały, przyciemniane szyby, tanio, tel.
kom. 660‑618‑613.

MERCEDES

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

C-klasa kompressor,
2009 rok, tel. kom. 784‑962‑802.
MERCEDES

C180, 2001 rok,
129.000 km, stan idealny, tel. kom.
510‑669‑664.
MERCEDES

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

POLONEZ

Caro Plus, benzyna/gaz,
1998 rok, tel. kom. 790‑420‑480.

II, 1.2, 1999 rok, 5.000zł, tel.
Punto

kom. 886‑991‑520.
RENAULT

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

Kangoo benzyna/gaz, 1998
rok, tel. kom. 793‑024‑030.

OPEL

Astra II gaz, 2000 rok, , tel. kom.
667‑113‑929.

RENAULT

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

OPEL

Astra II, benzyna+gaz, 2004 rok,
5-drzwiowy, tel. kom. 693‑155‑811.

RENAULT

Master, 2.5 DCI, 2003 rok,
ciemny granat, stan idealny, tel. kom.
692‑650‑279.

OPEL

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

Astra, 1.6 i benzyna/gaz, 1993
rok, 3-drzwiowy, tel. kom. 785‑971‑050.
OPEL

Astra, 1.6, sedan, 1996 rok, stan
bdb., tel. kom. 602‑187‑612.
OPEL

Combo, 2002 rok, tel. kom.
784‑962‑802.
OPEL

Corsa, 1.0, gaz, 2004 rok, tel.
kom. 502‑639‑575.
OPEL

Corsa B, 1.4 benzyna/gaz,
1998 rok, zielony metalik, bogato
wyposażony, tel. (46) 831-02-44, tel. kom.
604‑706‑309.
OPEL

Corsa, 1.4, 1997 rok, 5-drzwi, tel.
kom. 693‑155‑811.
OPEL

Meriva, 1.7, CDTI, 2004 rok, stan
bdb, tel. kom. 609‑500‑982.
OPEL

Omega benzyna/gaz, 1999 rok,
stan dobry, tel. kom. 697‑366‑263.
OPEL

Vectra, 1.8, kombi, 2000 rok, tel.
kom. 600‑394‑592.
OPEL

Vectra, 2.0 diesel, 1988 rok,
bordowy, tel. kom. 609‑468‑274.
OPEL

Vectra B, 1.8, 1995 rok, tel. kom.
721‑021‑148.
OPEL

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

Vectra B, 1.8, v16 benzyna,
kombi, po lifcie 1999/2000, tel. kom.
723‑528‑046.
OPEL

Vectra C, 2,2D, kombi, stan
bdb, tel. kom. 696‑055‑259.
OPEL

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

Zafira, 1.8 benzyna, 2000r,
srebrny met. bezwypadkowa,
pełne wyposażenie, cena 10500zł.,
tel. (46) 863-06-10, tel. kom. 608‑174‑892.
OPEL

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

Zafira, 1.8, 2001 rok, benzyna
z gazem, zielony metalik, salon RP,
bezwypadkowa, cena 12900 zł,
tel. (46) 863-06-10, tel. kom. 608‑174‑892.
PEUGEOT

206, 2006 rok, tel. kom.
605‑350‑355.
PEUGEOT

206, 1.4 TDI, 2006 rok, tel.
kom. 500‑791‑512.
PEUGEOT

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

306, 1.9 D, 1998 rok, stan
dobry, tel. kom. 663‑647‑066.
PEUGEOT

407, 2006 rok, tel. kom.
784‑962‑802.

RENAULT

Megane, DTI, kombi, 2000
rok, bogate wyposażenie, tel. kom.
504‑205‑312.
RENAULT

Scenic, 2004 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.
SEAT

Alhambra D, 1999 rok, zielony,
90 KM, ABS, elektryczne szyby, CB
radio, centralny zamek, radio mp3, hak,
przyciemniane szyby, wspomaganie
kierownicy, 7-osobowy, stan bdb, tel.
kom. 602‑679‑841.
SEAT

Altea, 2008 rok, tel. kom.
784‑962‑802.
SEAT

Cordoba, 1.4, 1998 rok, tel. kom.
693‑531‑602.
SEAT

Leon design TopSport benzyna/
gaz, 2002 rok, tel. kom. 663‑319‑196.
SEAT

Leon, 2006 rok, stan
perfekcyjny, tel. kom. 606‑819‑096.
SEAT

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

Fabia, 2001 rok, tel. kom.
505‑056‑590.
SKODA

Fabia, 1.4 gaz, 2001 rok,
bezwypadkowy, 5drzwi, 8700zł,
sprzedam lub zamienię na tańszy, tel.
kom. 532‑646‑336.
SKODA

Fabia, 1.9 SDI, 2003 rok,
bordowy metalik, pierwszy właściciel,
bezwypadkowy, pełne wyposażenie,
cena 12900, tel. (46) 863-06-10, tel. kom.
608‑174‑892.
SKODA

Fabia, hatchback, 2001r 1.4
benzyna, czarna perła, wspomaganie,
airbag, 123000km, stan bdb. 9000 zł, tel.
kom. 602‑677‑216.
SKODA

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

Fabia, 1.4 MPI, 2001
rok, kombi, tel. kom. 788-694-389,
725‑076‑331.
SKODA

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

Felicia, 1.6, 1999 rok, tel. kom.
600‑970‑598.
Felicia, 1.3, benzyna/gaz,
SKODA

1998 rok, tel. kom. 600‑970‑598.
SKODA

Felicia, 1999 rok, 2.000 zł, tel.
kom. 601‑239‑800.
SKODA

Felicia, 1999 rok, stan bdb,
5.400 zł, tel. kom. 698‑962‑189.
SKODA

Felicia, 1997 rok, stan dobry,
tel. kom. 609‑459‑539.
SKODA

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

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 II, 1.9 TDI, Elegance,
X 2006 rok, czarna perła,
bezwypadkowy, radar cofania, tel. kom.
502‑037‑679.
Star

200, tel. kom. 604‑116‑061.
STAR

200, wywrot, wózek widłowy
Yale, tel. kom. 600‑323‑947.
SUZUKI

Swift, 2008 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.


VW
 LT 28, tel. kom. 501‑632‑719.
VW
 Multivan T5, 2003 rok, 170
KM, bogate wyposażenie, tel. kom.
608‑420‑169.
VW
 Passat kombi, 1.9 TDI, 2007 rok,
granat, tel. kom. 696-741‑976, Łowicz.
VW
 Passat, 1.8, benzyna, kombi, 1995
rok, stan bdb, tel. kom. 502‑370‑352.
VW
 Polo Clasic, stan dobry, tel. kom.
791‑408‑165.
VW
 Polo, 1.4, benzyna, 1999 rok,
zielony metalik, salonowy, stan bdb, tel.
kom. 606‑330‑976.

Honda

CBR F3,
tel. kom. 889‑525‑268.

Działka

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

Motorower

Romet, Ogar, stan db,
zarejestrowany, cena 700 zł, tel. kom.
669‑268‑467.

Działka

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

Skuter

Romet 727, tel. kom.
796‑314‑456.
MZ
 ETZ 250, stan bdb, po remoncie
silnika i lakieru, tel. kom. 795‑131‑463.
Skuter

Zipp, 2008 rok, tel. kom.
693‑554‑249.
Skuter

Magnus, tel. kom. 668‑594‑262.

Dom

w Głownie, tel. kom. 518‑615‑518.
Sprzedam

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

mieszkanie 2-pokojowe
Sprzedam

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

48 mkw., I piętro,
w dwupiętrowym bloku z cegły, os.
Dąbrowskiego, Łowicz, tel. kom.
692‑565‑450.
M-3,

tel. kom. 692‑101‑989.

Dom,

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

Mieszkanie

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

Dom

80 mkw, tel. kom. 503‑594‑363.

Działka

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

Domek

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

Działki,

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

TOYOTA

Auris, 2.0 diesel, 2007 rok,
5 drzwi, I właściciel, bezwypadkowa,
sprzedam (ew. zamienię), tel. kom.
601‑367‑556.

VW
 Polo, 1996 rok, tanio, pilnie, tel.
kom. 603‑076‑762.

ETZ

250 w całości lub na części, tel.
kom. 697‑366‑263.

VW
 T4, tel. kom. 501‑632‑719.

Honda

NSR 125, 1991 rok + Choper
150, 2005 rok, tel. kom. 511‑311‑145.

TOYOTA

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

VW
 Touran, 1,9 TDI, 2004 rok, srebrny
metalik, bezwypadkowy, tel. kom.
692‑817‑133.

Sprzedam

WSK 125 i motorynkę, tel.
kom. 783‑561‑108.

Niesułków

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

ŻUK

blaszak, diesel, 1996 rok, 1.700
zł, tel. kom. 501‑369‑831.

Skuter

Yamaha Maiesty 180, 2006 rok,
tel. kom. 695‑754‑547.

2ha ziemi w miejscowości
Sprzedam

Wiesiołów, tel. kom. 601‑216‑263.

zamiana

inne

Sprzedam

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

FIAT

Palio Weekend, 2000 rok,
z gazem, sprzedam lub zamienię na
przyczepę rolniczą, kultywator lub
siewnik, tel. kom. 792‑014‑304.

Naprawa

skuterów, quadów oraz
starych motocykli, tel. kom. 788‑019‑343.

Gospodarstwo

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

Mieszkanie

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

Dom

handlowy w Łowiczu przy ul.
Zduńskiej, tel. kom. 606‑818‑288.

TOYOTA

Avensis, 2004 rok, mały
przebieg, pięknie utrzymana, tel. kom.
518‑641‑808.
TOYOTA

Corolla, 2.0 D4D, kombi,
2003 rok, , tel. kom. 510‑259‑018.
VW
 Golf, 1.6, gaz, 1994 rok, tel. kom.
696‑309‑685.
VW
 Golf 4, 1,9 SDI, 1998 rok, 9 tys.;
AUDI A4 Kombi 1,9 TDI, 2001 rok,
cena 23 tys.; kombajn ziemniaczany
BOLKO 1992 rok, cena 7 tys., tel. kom.
660‑789‑719.

inne
Pomoc

drogowa, tel. kom.
608‑532‑321.
Auto

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

Części

MZ ETZ 250, tel. kom.
506‑771‑822.

garaże
kupno

Silniki

Citroen, tel. kom. 660‑733‑094.

Kupię

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

VW
 Golf II, 1.6 benzyna, 1988 rok, tel.
kom. 781-193-897, 662‑112‑121.

Sprzedam

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

Kupię

garaż blaszak, tel. kom.
728‑308‑404.

VW
 Golf II, 1.4, 1992 rok, tel. kom.
504‑296‑112.

Auto

naprawa, części samochodowe,
tel. kom. 600‑445‑127.

VW
 Golf II, 1989 rok, tel. kom.
724‑831‑651.

VW
 Golf II, 1.6, GTD diesel, 1996 rok,
tel. kom. 607‑195‑969.

Sprzedam

przyczepę SAN, Niewiadów,
tel. kom. 603‑615‑480.

VW
 Golf II, benzyna/gaz, 1989 rok,
1.300 zł, tel. kom. 517‑682‑244.

Sprzedam

oryginalne opony z felgami
Audi 195/65/15, tel. kom. 724‑551‑112.

VW
 Golf III, 1.6 benzyna/gaz, 1993 rok,
tel. kom. 605‑061‑691.

Alufelgi

7x15, 4x108 ET15, tel. kom.
603‑188‑911.

VW
 Golf III, benzyna/gaz, kombi, tel.
kom. 661‑162‑575.

Przyczepa

do przewozu koni, tel. kom.
509‑950‑894.

VW
 Golf III, 1.9 TDI, 1997 rok, 110 KM,
5-drzwiowy, stan bdb., tel. kom. 782411‑558, po 16:00.

Felgi

aluminiowe z oponami
195/50/15 (Opel, VW, Honda), tel. kom.
724‑840‑517.

VW
 Golf II, 1986 rok, sprawny, tel. kom.
660‑702‑548.

Pomogę

znaleźć, sprowadzić auto
z zagranicy: Niemiec, Belgii, Holandii,
załatwić formalności rejstracyjne, tel.
kom. 609‑046‑805.

VW
 Golf IV, 1.4 16V, benzyna, 1999
rok, sprowadzony z Niemiec, 3-drzwiowy,
tel. kom. 505‑845‑686.
VW
 Golf IV, 1.9 TDI 115 KM, 2002 rok,
niebieski metalik, skrzynia 6, klimatyzacja
(możliwość zamiany na mniejszy), tel.
kom. 604‑706‑309.
VW
 Golf V, 2005 rok, tel. kom.
784‑962‑802.
VW
 Golf V, 1.9 TDI, tel. kom.
517‑965‑243.
VW
 Golf V, 1.9, TDI, 2007 rok,
(w rozliczeniu mogę przyjąć tańszy),
konkurencyjna cena, tel. kom.
513‑671‑435.
VW
 Golf, 1.9 SDI, 2000 rok,
3-drzwiowy, stan bdb, tel. kom.
600‑352‑099.
VW
 Golf TDI, 1994 rok, niebieski,
klima, 3-drzwiowy, zadbany , tel. kom.
511‑298‑664.
VW
 Golf, 1.9 TDI, 2000 rok, kombi,
bogate wyposażenie, tel. kom. 788-694389, 725‑076‑331.

REKLAMA

Alufelgi

aluminiowe 16 do VW na 5
śrub+ opony, tel. kom. 695‑667‑127.
Silnik

kompletny IFA multicar plus
skrzynia, tel. kom. 505‑109‑255.

motorowe

sprzedaż
Sprzedam

garaż, Bratkowice
za Intermarche, tel. kom. 604‑550‑627.
Sprzedam

garaż na Czajkach, tel. kom.
606‑397‑574.

wynajem
Garaż,

tel. kom. 692‑101‑989.
Do
 wynajęcia plac pod garaż, przy os.
Noakowskiego, tel. kom. 728‑308‑404.
Długa/Podgrodzie, tel. kom.
Garaż,

795‑511‑050.
Garaż

do wynajęcia, Bratkowice, tel.
kom. 500-075‑420, wieczorem.

Działka

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

Działka

6.600 mkw., z domem
drewnianym, Bąków Górny, tel. kom.
607‑517‑238.
Mieszkanie

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

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

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

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

Mieszkanie

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

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

Działka

budowlana, Julianów, koło
Nieborowa, tel. kom. 661‑333‑735.
Działka

budowlana 600 mkw., Łowicz,
cena 165.000 zł, tel. kom. 882‑423‑374.
Działka

budowlana w Mysłakowie, tel.
kom. 605‑910‑287.
Budowlana

6.300, tel. kom.
664‑507‑718.
Bratkowice,

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

kamienica, 81 mkw., I piętro,
tel. kom. 513‑159‑647.
Działka,

Zielkowice, tel. kom.
795‑950‑922.

Dwupokojowe,

52 mkw., sprzedam
lub zamienię na kawalerkę, tel. kom.
880‑141‑984.

Działka

budowlana 0,26 ha, Goleńsko
(przy Kiernozkiej), tel. kom. 723‑938‑111.

Sprzedam

działkę budowlaną o pow.
1.600 mkw, tel. kom. 536‑004‑956.
Mieszkanie

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

Sprzedam

działkę 2,81 ha, Bednary
Kolonia, tel. kom. 662‑263‑386.
Sprzedam

działkę rolno-budowlaną
1,16 ha, 0,74 ha, Sypień, tel. kom.
781‑373‑977.
Działkę

budowlaną, pow. 1442 mkw,
Zielkowice-Czajki, cena 68zł/mkw, tel.
kom. 668‑979‑000.

mieszkanie 48mkw
Sprzedam

Głowno, os. Sikorskiego, tel. kom.
600‑243‑710.

Nowe

obszerne zmechanizowane
zabudowania 17 ha, ziemia klasy 2,3,
gmina Żychlin, tel. kom. 884‑307‑554.

Sprzedam

mieszkanie 40 mkw.,
Głowno os. Kopernika, tel. kom.
600‑243‑710.

Działka

819 mkw z małym domkiem
38 mkw, Zielkowice, tel. kom.
518‑429‑665.

Działka

rolno-budowlana 1,16 ha,
Świeryż I, tel. kom. 667‑118‑195.

Sprzedam

pół bliźniaka z działką
1.000 mkw., tel. kom. 664‑944‑374.

Sprzedam

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

Domek

działkowy 18 mkw., tel. kom.
667‑118‑195.

działkę pod Głownem, tel.
Sprzedam

kom. 664‑944‑374.

Działka

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

Mieszkanie

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

Mieszkanie

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

Stachlew

0,62 ha, budowlano- rolne,
rzeka, tel. kom. 517‑640‑507.

Pięknie

zalesione działki budowlane
w Strzelcewie. Kilkumetrowe świerki
w naturalny sposób izolują od otoczenia.
Ogólna powierzchnia ponad 0.5 ha.
Nabywca może decydować o wielkości
działki oraz o jej położeniu, tel. kom.
501‑213‑061.

Dom

+ ziemia 1,8 ha, Czatolin (1,5
km od zjazdu z autostrady A2), tel. kom.
696‑691‑596.
dom do zamieszkania 170
Sprzedam

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

Dom

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

kupno

Działki

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

Kupię

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

Działka

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

Działka

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

działkę budowlaną 1428
mkw, Zielkowice, tel. kom. 691‑405‑535.

Działki

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

Budowlano-rolna,

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

Mieszkanie

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

M-5

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

działkę 0,43 ha, Niespusza,
Sprzedam

tel. kom. 695‑608‑751.

Działki

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

Mieszkania

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

HONDA

VFR 750, 1993 rok, tel. kom.
601‑987‑282.

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

działkę budowlaną 1.380
Sprzedam

mkw., Nieborów, tel. kom. 665‑587‑328.

Sprzedam

działkę budowlaną 1.000
mkw. w Głownie, ul. Nowa 3, blisko
centrum miasta, spokojna dzielnica,
woda, kanalizacja, prąd w ulicy, tel. kom.
783‑127‑664.

Yamaha

Fazer 600, tel. kom.
603‑676‑220.

Dom

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

Działka

rolno-budowlana, Wrzeczko,
tel. (46) 838‑85‑60.

Mieszkanie

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

sprzedaż

Mieszkanie

60,5 mkw., 3-pokojowe, tel.
kom. 608‑409‑694.

Sprzedam

5 hektarów gruntów rolnych
z budynkamitel./fax (46) 838‑15‑25,
Błędów.

Atrakcyjny

dom w Łowiczu, stan
surowy, tel. kom. 608‑010‑508.

Junak,

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

Dom

i budynki gospodarcze o pow.
100 mkw i obok dwie działki 20 mkw.
i 15 mkw., tel. kom. 691‑063‑049.

Działki

budowlane, atrakcyjna
lokalizacja, tel. kom. 692-620-780,
601‑523‑440.

sprzedaż

Kupię

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

Sprzedam

tanio atrakcyjną działkę
leśną, domek letniskowy, ogrodzoną
4.588 mkw., media, zagospodarowana,
rozpoczęta budowa, Głowno, tel. kom.
603‑754‑597.

Działka

3.300 mkw. z domem
i garażem dwustanowiskowym, Głowno,
tel. kom. 888‑560‑776.

Głowno,

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

Kolekcjoner

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

budowlana, 1.900 mkw., tel.
kom. 601-310‑375, Nieborów.

Działka

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

kupno

14 marca 2013

Działka

budowlana, 3.200 mkw., tel.
kom. 665-209-882, Bednary-Wieś.

Mieszkanie

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

nieruchomości

Kupię

lub wydzierżawię 10 ha lub
więcej w okolicach Kiernozi, może być
z budynkami, tel. kom. 603‑112‑242.

nr 11

Łąka

0,49 ha, okolice Górek,
tel. (46) 837-37-25, 46/837-85‑06,
wieczorem.

Działka

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

rolna, tel. kom. 663‑703‑647.
Działka

budowlana, ziemia, las
2,5 ha, Wrzeczko Borowiny, tel. kom.
602‑103‑367.
Działka

budowlana, Łyszkowice,
tel. kom. 695‑288‑200.
Sprzedam

lub wydzierżawię
ziemię 2,12 ha w Chąśnie II, tel. kom.
606‑441‑354.
1,4 ha z budynkami,
Gospodarstwo

Sypnień k./Nieborowa, tel. kom.
518‑443‑192.
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nr 11

Działka

budowlana 800 mkw.
w Łyszkowicach na osiedlu za
stadionem, tel. kom. 604‑938‑874.
Sprzedam

kawalerkę, tel. kom.
660‑707‑834.
Działka1.500

mkw., 1 kilometr
od Łowicza, tel. kom. 600‑455‑455.
Sprzedam

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

800 mkw. Dom w surowym
stanie + budynek gospodarczy, media,
Nieborów, obok oberży, tel. kom.
501‑768‑206.
Sprzedam

48 mkw, Dąbrowskiego, tel.
kom. 882‑772‑999.
Mieszkanie

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

stan surowy, budynki
gospodarcze, prąd. Pilnie, tel. kom. 517377‑058, Nieborów.
Dom;

Łowicz, Szafirowa, tel. kom.
603‑633‑434.
Działka

4.800 mkw.,inwestycyjnobudowlana z budynkiem mieszkalnym
i gospodarczym, media, woda prąd, koło
Łowicza, tel. kom. 694‑057‑902.
ziemię: Nowy Kozłów
Sprzedam

Pierwszy 1,56 ha, gm. Nowa Sucha, tel.
kom. 724‑562‑264.
Sprzedam

1,43 ha, rolna, tanio, tel.
kom. 602‑820‑852.
Mieszkanie

38 mkw., II piętro, osiedle
Starzyńskiego, tel. kom. 691‑405‑535.
Sprzedam

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

Mieszkanie

38 mkw., Walewice, tel.
kom. 603‑514‑922.
Dom

w Kiernozi, budowany w
latach 70-tych, 5 pokoi, kuchnia, garaż
murowany, ocieplony, instalacja c.o.,
działka 1.000 mkw. z drzewami, tel. kom.
698‑503‑625.

Wynajmę

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

Działka

budowlana 1.584 mkw.,
110 zł/mkw., Jastrzebia, przy os.
Górki, tel. kom. 604‑162‑581.

Stodoła

100 mkw., Bronisławów,
tel. (42) 719-49‑31, po 19.00.

Sprzedam

kawalerkę, Broniewskiego,
Łowicz, tel. kom. 660‑707‑834.
Mieszkanie

60 mkw., Bratkowice
IV piętro środkowe, po kapitalnym
remoncie, tel. kom. 696‑957‑700.
Sprzedam

M-4, 78 mkw. w Błoniu,
3.300 zł/mwk., tel. kom. 608‑482‑193.
Dąbrowskiego,

I piętro, 50 mkw.,
cegła, środkowe, tel. kom. 609‑024‑390.
Okazja,

mieszkanie M-3, 54 mkw. do
remontu, tel. kom. 725‑402‑501.
Mieszkanie

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

60 mkw w bloku „Dom
pod Pelikanem” przy ul. Tkaczew w
Łowiczu, tel. kom. 600‑712‑906.
M-4,

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

dwie działki budowlane
w Chąśnie 10km od Łowicza 778 mkw
-1556 mkw centrum gminy Chąśno, tel.
kom. 604‑615‑557.
Sprzedam

mieszkanie 52 mkw. (M-3).
Głowno ul. Swoboda mieszkanie bardzo
ekonomiczne po remoncie, tel. kom.
883‑949‑488.

Gospodarstwo

rolne: drewniany dom
z zabudowaniami oraz 1,5 ha ziemi
lub sam dom, Bąków Górny, tel. kom.
788‑474‑375.

Sprzedam

działkę rolną 4.800 mkw.,
Nadbzurzańska (dolna granicząca z
oczyszczalnią mleczarni) 45.000, tel.
kom. 881‑583‑161.

Sprzedam

lub zamienię na mniejsze
72 mkw., tel. kom. 691‑711‑397.

Dobra

cena! Dom w centrum Łowicza
na ul. Zduńskiej, tel. kom. 660‑851‑621.

dom z ogrodem, Zduny.
Sprzedam

W rozliczeniu mogą być bloki, tel. kom.
515‑105‑311.

Działka

budowlana w Łowiczu, dobra
lokalizacja, media, tel. kom. 539‑042‑684.

Sprzedam

0,50 ha lasu, Michałówek,
tel. kom. 604‑089‑021.
Sprzedam

działki budowlane,
Raciborów koło Kutna, tel. kom.
512‑018‑834.
Dom

w Walewicach, tel. kom.
509‑950‑894.
Sprzedam

gospodarstwo rolne
o powierzchni 7 ha z budynkami,
tel. kom. 724‑612‑227.

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

Sprzedam

mieszkanie dwupokojowe
z kuchnią, 3 piętro, os. Bratkowice, tel.
kom. 606‑397‑574.

Działka

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

Dom

Stryków, okolice, 140 mkw.,
do zamieszkania, media, osiedle, 399
tys., tel. kom. 519‑574‑413.

na gabinet kosmetyczny
Lokal

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

wynajem
Tanie

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

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

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

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

Wynajmę

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

mieszkanie, centrum Łowicz,
stare budownictwo, parter, tel. kom.
600‑276‑893.
Wynajmę

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

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

umeblowane mieszkanie, 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.
małżeństwo w średnim
Uczciwe

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

lokal handlowy 100 mkw,
Łowicz Nowy Rynek 11, tel. kom.
501‑044‑546.
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.
Do
 wynajęcia 28 mkw., oś. Reymonta,
tel. kom. 787‑854‑152.
Do
 wynajęcia 2-pokojowe
umeblowane mieszkanie, os. Kopernika,
Głowno, tel. kom. 500‑007‑884.
Wynajmę

2 dziewczynom M2, centrum
Łowicza, tel. (46) 837‑89‑47.
Wynajmę

lokal, 20 mkw., centrum
Łowicza, tel. kom. 609‑491‑588.
Do
 wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe
na os. Konopnickiej, tel. (46) 837‑46‑74.
Kawalerka,

tel. kom. 538‑397‑032.
Do
 wynajęcia M-3, os. Starzyńskiego,
tel. kom. 603‑753‑990.
Wydzierżawię

plac wraz z budynkami
gospodarczymi pod inwestycje, tel. kom.
691‑063‑049.
Atrakcyjny

lokal w centrum Głowna, tel.
kom. 601‑699‑405.
Do
 wynajęcia M-3, Głowno, Kopernika,
tel. kom. 781‑508‑033.

w centrum Łowicza,
Mieszkanie

2-pokojowe, 44 mkw., tel. kom.
888‑751‑723.

Domek

3-4 osobowy, działka 500
mkw., firmie lub inne propozycje, Łowicz,
Górki, tel. kom. 509‑853‑390.

PSS”Społem”

w Łowiczu, wydzierżawi
pom. biurowe przy Starym Rynku 4
(ogród Saski) oraz lokal 144 mkw, oś.
Kostka 20., tel. kom. 691‑306‑430.

zamiana

Lokale

w Łowiczu, przy ul. Stary
Rynek (ok. 60 mkw i 15 mkw), przy
ul. Seminaryjnej (ok. 50 mkw) oraz
mieszkanie przy ul. Kwiatowejtel./
fax (46) 837‑66‑45.
Mieszkanie

do wynajęcia 58 mkw,
os. Broniewskiego, Łowicz, tel. kom.
608‑328‑145.
Wynajmę

magazyn 800 mkw
przy trasie A2, tanio, tel. kom.
607‑168‑196.
Do
 wynajęcia mieszkanie 3-pokojowe,
cegła, os. Dąbrowskiego, tel. kom.
609‑688‑511.
mieszkanie z oddzielna
Dwupokojowe

kuchnia do współdzielenia bez
właściciela wyposażone umeblowane
tanio, tel. kom. 666‑600‑305.
grunty orne z gminy
Wydzierżawie

Bielawy i okolic, super warunki!, tel. kom.
601‑913‑305.
Wynajmę

mieszkanie w Głownie
120mkw + podwórko + garaż (4 pokoje
2 łazienki i kuchnia) koszt 1300+ media,
tel. kom. 502‑213‑373.

Zamienię

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

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

kupno różne
Kupię

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

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

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

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

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

big-bagi używane, tel. kom.
696‑447‑652.
Przyjmę

ziemię i gruz, tel. kom.
609‑843‑635.

Do
 wynajęcia mieszkanie w Łowiczu,
tel. kom. 729‑365‑956.

Kupię

betoniarkę, tel. kom.
888‑742‑148.

Wynajmę

mieszkanie w centrum
Łowicza, 38 mkw., tel. kom. 518‑992‑246.

Kupię

kuchnię węglową, tel. kom.
609‑063‑583.

Lokal

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

Kupię

rury stalowe i tregry na wiatę, tel.
kom. 663‑766‑561.

Wynajmę

mieszkanie, 40 mkw.,
Łowicz, tel. kom. 697‑706‑839.
Do
 wynajęcia mieszkanie 38 mkw.,
Łowicz 11-go Listopada, tel. kom.
607‑447‑730.
Wydzierżawię

lub kupię łąki i grunty
orne, w rejonie Łowicz-Zduny, tel. kom.
604‑313‑647.
Do
 wynajęcia lokal 80 mkw, Łowicz,
centrum, ul. Zduńska, po remoncie, tel.
kom. 501‑503‑358.
Do
 wynajęcia kawalerka,
Broniewskiego, tel. kom. 696‑091‑647.
Kawalerka,

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

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

po banku, Głowno, centrum, tel.
kom. 728‑348‑420.
Do
 wynajęcia lokal w centrum Głowna,
tel. kom. 503‑445‑077.

Kupię

akację na pniu, tel. kom.
660‑680‑409.
Kupię

kuchnię gazową, tel. kom.
606‑884‑162.
Kupię

szlakę, tel. kom. 603‑171‑097.

sprzedaż różne
Agrowłóknina,

tel. kom. 693‑177‑813.
Drewno

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

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

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

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

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

Pokój

do wynajęcia w centrum
Łowicza, tel. (46) 838‑13‑05.

Płyty,

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

Kawalerkę,

os. Tkaczew, tel. kom.
664‑616‑271, po 15.

Do
 wynajęcia lokal 170 mkw.,
nad Rossmanem, Łowicz, tel. kom.
509‑637‑817.

REKLAMA

Wynajmę

lokal w Głownie, Róg
ul. Kopernika/ Czackiego, tel. kom.
512‑250‑466.

Lokal

do wynajęcia 20 mkw., ul.
Zduńska, tel. kom. 790‑300‑415.

Głowno

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

Biurowe

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

Lokal

handlowy 25 mkw., Zduńska 15,
tel. (46) 837‑67‑89.

Wynajmę

lokal 18 mkw., na biuro, tel.
kom. 511‑491‑109.

Mieszkanie

w Borowie 48,80mkw., gm.
Bielawy, tanio, tel. kom. 721‑578‑007.

Lokal

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

Dom

do sprzedaży, Kiernozia,
tel. (24) 277‑90‑85.

Noclegi,

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

Do
 wynajęcia lokale usługowe
oraz mieszkalne w centrum Łowicza,
atrakcyjne stawki, tel. kom. 509-837-566,
509‑659‑963.

las, tel. kom. 608‑815‑516.
Sprzedam


M-3

w Łodzi, tel. kom. 609‑970‑979.

Lokale

w centrum Łowicza. Dom
wolnostojący lub 2 mniejsze bliźniaki/
mieszkania w kamienicy/bloku blisko
siebie z garażem/miejscem postojowym,
pow. 50-200mkw. Wynajem od września
do 2 lat. Cena do 1000 zł/m-c, tel. kom.
665‑450‑070.

Dom

w Głownie, tel. kom.
692‑694‑085.
Sprzedam

działkę budowlaną
przy trasie Łowicz- Głowno, tel. kom.
519‑833‑206.
Stacja

LPG, niski nakład, stabilna
praca, umiarkowany zysk, tel. kom.
603‑641‑489.

REKLAMA

Kwatery,

Głowno, tel. (46) 874‑64‑68.
Do
 wynajęcia lokal handlowousługowy 50 mkw, centrum Łowicza,
(C.O., W.C., inne media), tel. kom.
602‑187‑540.

Nowe

mieszkania: 28, 48, 59 mkw.,
www.osiedle-grunwaldzka.pl.

Do
 wynajęcia pokój panu, Warszawa
Wesoła, tel. kom. 503‑024‑006.

Bale:

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

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

ogrodowe, stoły, ławki, tel.
kom. 793‑718‑288.
Laptop
tanio, tel. kom. 0500‑204‑559.
Okna

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

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

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

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

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

żwiry, pospółka, podsyp, tel.
kom. 600‑895‑026.
opałowe, kominkowe, tel.
Drzewo

kom. 693‑636‑233.
Fotel

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

rozbiórkowa, tel. kom.
881‑087‑040.
plastikowe 15 kg, tel. kom.
Skrzynki

500‑385‑907.
Stemple

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

segment młodzieżowy,
wózek dziecięcy, tel. kom. 795‑125‑693.
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.
Betoniarki
sprzedaż, remonty,
części zamienne, rusztowania, tel. kom.
603‑072‑751.
Sprzedam

lesz żużel, tel. kom.
605‑896‑130.
kuchenny, 3,60 m; regał
Regał

pokojowy 4,50 m, tel. kom. 604‑634‑396.
Sukienka

komunijna, tanio, tel. kom.
696‑698‑085.
Bojler

pionowy 150 litrów 2-letni, bale
dębowe wysezonowane, tel. (46) 874-7185, tel. kom. 502‑659‑506.
Pięć

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

1-osobowy, tel. kom.
600‑262‑693.
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Łóżko

rehabilitacyjne, tel. kom.
500‑426‑076.

Sprzedam

betoniarkę, tel. kom.
880‑397‑769.

Tapczanik

dziecięco-młodzieżowy,
jak nowy, tel. kom. 512‑874‑011.

Kocioł

z montażem eko-groszek:
16 kW: 5.900 zł; 25 kW: 6.500 zł, tel.
kom. 508‑862‑015.

Rury

3 cale, używane, stan bdb, tel.
kom. 503‑818‑177.
WC

kompakt, tel. kom. 697‑043‑229.
szafę dębową z wzorami
Sprzedam

i kredens z lat 80, tel. (046) 838‑16‑04.
Drewno

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

Zmywarka

Indesit, tel. kom.
664‑901‑471.
Telewizor

Panasonic 28’, płytę
wiórową, tel. kom. 502‑980‑287.
Kantówka

„5-ka”, tel. (46) 838-15‑06,
wieczorem.

Domek

drewniany, drut, wózek, tel.
kom. 608‑641‑030.
baliki „8”, tel. kom.
Akacja,

608‑372‑254.
DVD Grundig 6200, tel.
Przenośne

kom. 512‑347‑981.
Kuchnia

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

(sieczkarnia)tel./
fax (46) 838‑23‑55.
Dwie

szafy dwudrzwiowe,
tel. (46) 838‑88‑05.
Waga

200 kg, suwakowa, zegarowa,
tel. kom. 507‑164‑215.
Odzież

używana, tel. kom.
784‑907‑587.
Betoniarka,

tel. (46) 839‑68‑10.
Tanio

sprzedam wyposażenie sklepu
spożywczego, tel. kom. 504‑247‑248.
magazynowe, imadło
Regały

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

tablice reklamowe LED
o wymiarach: 6m x 0,5m oraz 1.3 m
x 2m, tel./fax (46) 837‑66‑45.
Heblarka

żeliwna 40, z silnikiem;
drabina aluminiowa 2-członowa, dł. 7,5;
Stal teowa 30, blacha ryflowana 8mm,
tregra 220mm, ceownik 280mm, tel.
kom. 791‑766‑688.

Łóżeczko,

fotelik, telewizor,
spacerówka, ubranka- tanio, tel. kom.
603‑652‑998.

spedytora z
Zatrudnię

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

Kamień

polny, tel. kom. 696‑565‑452.

szwaczki, overlock,
Zatrudnię

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

Baniak

olejowy 1600 l, tel. kom.
728‑910‑844.

Sprzedam

krajzegę do drzewa na 220
V, tel. kom. 606‑490‑951.

Sprzedam

Topole i Lipy z pniami,
tel. (46) 837‑14‑44.

dziecinny, tel. kom.
Rower

785‑281‑044.

Meble

pokojowe, kanapę sprzedam,
tel. kom. 694‑743‑624.

czopiarkę łańcuchową do
Sprzedam

drewna, tel. kom. 660‑348‑352.

Tapczan

1-osobowy; szafka na obuwie
z lustrem, tel. kom. 664‑738‑753.

Piec

c.o. propan-butan+ ziemny, tel.
kom. 515‑164‑182.

Gałęzie

z drzew spryzmowane
do rozdrobnienia oddam nieodpłatnie,
zabudowę skrzyni Truck, tel. kom.
501‑653‑941.

po cemencie 130 sztuk, tel.
Palety

kom. 510‑144‑213.

Drewno

opałowe tanio, tel. kom.
511‑824‑459.
dębowe sezonowane,
Drewno

wyrobione na schody, gotowe do
klejenia + 2 komplety masywny stół + 2
ławy, cena za komplet 1.200 zł, tel. kom.
886‑749‑432.

kamień polny, tel. kom.
Sprzedam

669‑299‑585.
DaeWoo 29’, płaski
Telewizor

kineskop, wersja slim, stan idealny, tel.
kom. 504‑561‑585.
pokojowy, tel. kom.
Regał

504‑561‑585.

Wózek

inwalidzki, tel. kom.
693‑054‑784.

maszynę Arka Radom Typ
Sprzedam

900 komputerowa, wieloczynnościowa,
tel. kom. 722‑266‑434.

komodę z nadstawką
Sprzedam

i wersalkę, tel. kom. 693‑041‑818.

ławę szklaną, tel. kom.
Sprzedam

506‑256‑481.

Altana

stylowa, tel. kom. 511‑311‑145.

overlocki 5-nitkowe,
Sprzedam

dwuigłówki drabinkowe, stoły
prasowalnicze, stębnówki, tel. kom. 608182-860, 10.00‑18.00.

Stemple

budowlane, tel. kom.
539‑415‑178.
na opał, tel. kom. 539‑415‑178.
Drewno

brykietu ze słomy Sprzedaż

producent, tel. kom. 539‑415‑178.
Maszyny

szwalnicze wyprzedaż, tel.
kom. 603‑641‑489.

damski 5-biegowy, tel. kom.
Rower

504‑065‑348.
Sprzedam

nowy chodak i huśtawkę,
tel. kom. 501‑399‑487.

Meble

stylowe, tel. kom. 605‑517‑042.

Silniki:

2,2 KW, 1400 obr/min.; 5 kW,
tel. kom. 693‑305‑300.

Meble

do sypialni, tel. kom.
605‑517‑042.

Segment

pokojowy +szafa, 400 zł, tel.
kom. 501‑280‑594.

Konsola

do gry Playstation 2 +
gry + Dance Mat + 3 pady, tel. kom.
605‑517‑042.

Konstrukcje,

hale, wiaty, kratownice,
siatka, słupki ogrodzeniowe, rura φ 51,
ścianka 2,5 mm cena za 1m - 8zł, rura
φ 76 2,4m - 30 zł, tel. kom. 660‑789‑719.

Wypoczynek,

ekoskóra, tanio, tel. kom.
662‑171‑123.

Siłownia

komplet + 120 kg (mały atlas),
nowa, tel. kom. 605‑517‑042.

Komodę,

szafę, ławę, wersalkę, tel.
kom. 604‑941‑542.

Sprzedam

2 topole, 5 świerków, tel.
kom. 692‑931‑979.

Rura

do wody PE100, 100 m, nowa,
tel. kom. 504‑109‑133.

Łubianki

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

Brama

wjazdowa 5 m, nowa,
z kątownika, tel. kom. 504‑109‑133.

Tapczan

1-osobowy, stan dobry, tel.
kom. 508‑080‑459.

REKLAMA

kuchnię węglową w dobrym
Sprzedam

stanie, tel. (46) 838‑64‑48.

Zatrudnię

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

stół rozkładany, czarny + 6
Sprzedam

krzeseł, tel. kom. 697‑624‑463.

z silnikiem, tel. kom.
Krajzega

503‑830‑451.

i dwuigłówka Textima, tel.
Overlock

kom. 604‑392‑876.

Sprzedam

dąb, tel. kom. 781‑092‑260.

Szwalnia

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

Sprzedam

komodę, tanio, tel. kom.
695‑973‑731.

piachu, tel. kom. 607‑168‑196.
Przywóz

z fotelami i ławą, tel. kom.
Wersalka

668‑162‑199.

Sprzedam

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

Sprzedam

telewizor srebrny LG, tel.
kom. 507‑957‑679.

Zatrudnię

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

krojczego, tel. kom.
Zatrudnię

602‑241‑867.

Skrzynki

plastikowe, tel. kom.
796‑021‑918.

Łóżko

szpitalne, balkonik, meble
antyczne, tel. kom. 662‑736‑603.

Wózek

inwalidzki akumulatorowy
4-kołowy, prawie nowy, pełna
dokumentacja, tel. kom. 603‑112‑242.

praca
dam pracę
AVON

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

Zatrudnię

panią do sprzątania biura,
tel. kom. 888‑431‑443.
dyspozycyjną osobę
Zatrudnię

do sprzątania mieszkania, tel. kom.
791‑927‑728.
Przyjmę

kierowcę kat. C+E
z doświadczeniem w przewozach
międzynarodowych, tel. kom.
501‑249‑017.

na staż do sklepu z farbami
Przyjmę

na Mickiewicza 15, tel. (46) 837‑79‑89.

Poszukuję

doświadczonych kelnerek
na weekendy oraz pomocy kuchennej,
tel. kom. 727‑472‑434.

kierowcę do rozwożenia
Zatrudnię

pizzy (Łowicz), tel. kom. 785‑567‑914.
osobę do formowania
Zatrudnię

skarpet, tel. kom. 507‑135‑183.
mechanika samochodów
Zatrudnię

ciężarowych, tel. kom. 601‑239‑804.
na staż mężczyznę, tel. kom.
Przyjmę

601‑226‑944.
potrzebuje wokalisty- wesela,
Zespół

tel. kom. 781‑236‑886.
Zatrudnię

kierowcę kat. C, z
doświadczeniem, kraj, z Łowicza i okolic,
tel. kom. 601‑360‑267.
do pomocy w domu,
Emerytkę

tel. (46) 838-58-65, tel. kom.
666‑191‑320.
Przyjmę

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

kierowcę kat. C+E w
transporcie międzynarodowym, tel.
kom. 515‑209‑432.
Zatrudnię

murarza- tynkarza, z okolic
Łowicza, tel. kom. 692‑382‑852.
Rozdroże w Nieborowie
Zajazd

zatrudni pracownika do biura, tel. kom.
501-152-077, 501‑152‑088.
Przyjmę

młodą, energiczną
dziewczynę do pracy w sklepie.
Zainteresowane osoby proszę o CV
na e-mail krzysztofwasilewski_k@wp.pl.
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Zatrudnię

handlowca z językiem
rosyjskim, praca biurowa w Łowiczu,
foodtrade@foodtrade.pl, tel. kom.
888‑431‑443.

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

sprzedawców mebli
Zatrudnię

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

specjalistę ds. zakupu
w Łowiczu- branża mięsna, wymagane
doświadczenie w handlu, foodtrade@
foodtrade.pl, tel. kom. 888‑431‑443.

Fachowiec zatrudni sprzedawcę
Firma

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

Zatrudnię

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

brukarza, tel. kom.
667‑837‑817.

szwaczki, tel. kom.
Zatrudnię

500‑243‑325.
GTI Sp. z o.o. poszukuje osób
Firma

na stanowisko: konsultant ds. sprzedaży
w lokalizacji: Sochaczew, tel. kom.
500‑368‑504.
Szukam

opiekunki dla dwulatka
w Głownie, mile widziane referencje lub
studia pedagogiczne, 8zł/h, tel. kom.
607‑135‑126.

Poszukuję

przedstawiciela
handlowego do hurtowni, tel. kom.
600‑023‑649.
Zlecę

przeszycia dzianiny zakładom
i zespołom chałupniczym, tel. kom. 608182-860, 10.00‑18.00.

tynkarza-murarza
Przyjmę

i pomocnika, tel. kom. 668‑489‑577.

Zatrudnię

kierowcę z okolic Łowicza,
kategoria C+E, kraj plus zagranica, tel.
kom. 797‑374‑486.

kierowcę kat. C, praca po
Zatrudnię

kraju, Łowicz Kiernozka 12, tel. kom.
793‑625‑651.

kierowcę z okolic Łowicza,
Zatrudnię

kategoria C+E, kraj plus zagranica, tel.
kom. 603‑993‑060.

kierowcę C+E i kierowcę
Zatrudnię

C+E z uprawnieniami HDS, Łowicz ul.
Armii Krajowej 61, tel. kom. 606‑123‑379.
pracownika w firmie
Zatrudnię

Pro Elektronics na stanowisku serwisant
telefonów GSM, możliwość
przyuczenia, stała umowa o pracę,
tel. (46) 837-92-79,
w godz. 9.00‑18.00.
elektryka samochodowego
Zatrudnię

z doświadczeniem do napraw
rozruszników i alternatorów w Łowiczu,
tel. kom. 606‑228‑526.

szukam pracy
Szukam

pracy do sprzątania, tel. kom.
606‑168‑980.
pracy dodatkowej, Łowicz, tel.
Szukam

kom. 784-650‑422, po 16.00.
pracę do sprzątania domu,
Przyjmę

opieki nad dzieckiem lub starszej osoby,
tel. kom. 607‑165‑216.
podejmie pracę, tel. kom.
Emerytka

666‑012‑759.
tel. kom. 692‑101‑989.
Saxofonista,


szwaczkę overlock,
Zatrudnię

rendelka, tel. kom. 519‑570‑442.

pracę w chałupnictwie, tel.
Przyjmę

kom. 516‑956‑079.

z doświadczeniem,
Zatrudnię

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

Koparko-ładowarki podejmie
Operator

pracę, tel. kom. 721‑201‑313.

Zatrudnię

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

murarza, tel. kom.
603‑872‑901.

się starszą osobą, tel. kom.
Zaopiekuję

721‑109‑048.
29-letni, podejmie pracę,
Mężczyzna

tel. kom. 790‑602‑012.
z druga grupą inwalidzką
Rencista

poszukuje pracy, tel. kom. 508‑731‑175.
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Operator

ładowarki kl. II,operator
koparko-ładowarki, ślusarz-spawacz, tel.
kom. 662‑204‑983.
Przyjmę

chałupnictwo, tel. kom.
506‑694‑707.
Przyjmę

pracę jako masażysta I i II
stopnia, tel. kom. 507‑586‑871.
Dokładna,

uczciwa, 42 lata, sprzątanie,
mycie okien, prasowanie, Łowicz, tel.
kom. 664‑725‑447.
Kierowca

kat. C z uprawnieniami, tel.
kom. 668‑444‑127.

usługi wideo
Wideofilmowanie

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

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

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

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

795‑267‑788.
fotografia ślubna www.
Profesjonalna

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

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

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

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

Kroton- filmowanie, HD,
zdjęcia, tel. (46) 837-47-48, tel. kom.
504‑057‑550.
„EVEL-STUDIO”, tel.
Videofilmowanie

kom. 608‑747‑256.
Videofilmowanie

DVD, Blu-Ray, tel.
kom. 698‑535‑780.

remontowobudowlane
usługi
Tynki

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

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

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

bramy, balustrady, tel.
kom. 506-771-822
Budowa

domów, budynków
gospodarczych, przeróbki, rozbiórki itp.,
tel. kom. 785‑333‑971.
agregatem, tel. 509‑038‑623.
Wylewki

Wylewki

agregatem, tel. kom.
511‑440‑509.
Tynki,

tel. kom. 503‑077‑863.
Usługi

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

terakota, tel. 602‑717‑207.
Kompleksowe

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

Stawianie

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

Docieplanie

budynków, elewacje,
kompleksowo, tel. kom. 603‑452‑605.

Malowanie,

gładź, hydraulika, tel. kom.
666‑281‑850.

Dachy,

podbitki, płyta karton-gips, tel.
kom. 785‑534‑988.

Kompleksowe

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

Budowa

domów, kompleksowo, tel.
kom. 603‑452‑605.

Remonty,

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

Usługi

nową koparko-ładowarką,
solidnie, tanio, niwelacja terenu,
wyburzenia, melioracja, itp, tel. kom.
790‑606‑451.

Tynki

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

Tynki

maszynowo- cementowowapienne- gipsowe, docieplenia
poddaszy, zabudowa k/g, całkowite
wykończenia wnętrz, tel. kom.
505‑102‑406.

mieszkań, układanie
Malowanie

paneli, tel. kom. 668‑342‑534.

Docieplenia

budynków maszynowo,
tel. kom. 505‑102‑406.

Układanie

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

Układanie

kostki brukowej, tel. kom.
695‑384‑425.

Usługi

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

Balustrady,

poręcze, stal nierdzewna,
tel. kom. 722‑173‑294.

Docieplenia,

tel. kom. 698‑669‑433.

Układanie

kostki brukowej, tel.
kom. 697‑116‑271.
Wylewki

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

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

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

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

budynków, wykończenia
wnętrz, malowanie, gipsy, zabudowa
poddaszy, tel. kom. 505‑024‑964.
tel. kom. 791‑306‑104.
Brukarstwo,

Dachy:

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

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

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

Docieplenia,

tel. kom. 606‑428‑162.

Malowanie,

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

Remonty

kompleksowe, tel. kom.
606‑428‑162.

M-bruk,

profesjonalne usługi
brukarskie, tel. kom. 781‑377‑138.

Projektowanie

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

Malowanie,

tapetowanie, gładź, płyty
g/k, glazura, tel. kom. 608‑685‑867.

tynkowanie, tel. kom.
Murarstwo,

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.

zlecenie na budowę domów z
Przyjmę

wykończeniem, tel. kom. 509‑771‑368.
Bramy

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

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

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

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

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

dachowe: montaż
blachodachówką trapez, okna
połaciowe, wszelkie obróbki i podbitki,
tel. kom. 781‑851‑192.
Usługi

ogólnobudowlane, tel. kom.
667‑286‑782.
Tynki,

remonty, przebudowy,
wyburzenia, wykończenia, tel. kom.
519‑608‑474.

Prace

budowlane i remontowe.
Technologie cienkowarstwowe ytong,
porotherm, terminy od kwietnia, tel. kom.
512‑788‑282.

Usługi

remontowo-budowlane,
budowa domów jednorodzinnych,
budynków inwentarskich, ogrodzenia
klinkierowe, tel. kom. 607‑817‑492.
domów jednorodzinnych;
Budowa

dachy, krótkie terminy, tanio, tel. kom.
883‑237‑644.
remonty, adaptacja
Kompleksowe

poddaszy, tel. kom. 532‑482‑915.
Ciesielstwo-dekarstwo,

tel. kom.
508‑155‑289.
Układanie

kostki brukowej,
granitowej, kompleksowo, www.
kamienie.x.pl, tel. kom. 506‑333‑277.

Kompleksowe

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

Montaż

ogrodzeń betonowych,
metalowych, siatki, bramy, tel. kom.
606‑303‑471.

Dachy:

konstrukcje, pokrycia, naprawy,
konserwacje, tel. (46) 839-18-37, tel. kom.
609‑227‑348.

Glazura,

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

Montaż

ogrodzeń, wylewki, tel. kom.
667‑837‑817.
Terakota,

glazura, gładzie, panele,
płyta K/G, tel. kom. 600‑779‑659.

tel. kom. 608‑372‑254.
Piaskowanie,

Glazura,

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

poddaszy, malowanie,
gipsowanie, sufity podwieszane, tel. kom.
502‑768‑219.
Tanio

solidnie docieplenia budynków,
murowanie tynki, klinkier, wykończenia
wnętrz, tel. kom. 534‑835‑309.
Glazura,

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

remontowo-budowlane, tel.
kom. 667‑941‑359.
domów i budynków
Budowa

gospodarczych, tel. kom. 667‑941‑359.

kompleksowo, wycena gratis,
Remonty

tel. kom. 501‑020‑414.

docieplenia, remonty, tel.
Dekarstwo,

kom. 509‑061‑640.

Malowanie

agregatem, elewacje,
wnętrza, tanio, tel. kom. 515‑509‑511.
Rynny

metalowe; różne kolory,
parapety metalowe (złoty dąb), dachy
kompleksowo, podbitki, tel. kom.
692‑817‑156.

ogrodzeń klinkierowych i
Stawianie

kominków, tel. (42) 710‑88‑91.

Docieplenia

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

Malowanie,

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

Piotr-Bud: ocieplanie
Firma

elewacji, glazura, terakota, adaptacja
poddaszy, tel. kom. 602‑814‑481.

Układanie

kostki brukowej i granitowej,
tel. kom. 661‑937‑398.

REKLAMA

i więźby dachowe, tel.
Konstrukcje

kom. 604‑373‑348.

domów, budynków
Budowa

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

obwoźny, spalinowy, tel.
Tartak

kom. 510‑988‑154.

Andresole,

usługi budowlane,
tynki, glazura, terakota, g/k, tel. kom.
694‑941‑276.

Elewacje

budynków, wykończenia
wnętrz, kostka, usługi z towarem, tel.
kom. 513-823-750, 502‑312‑887.

glazurnictwo, g/k,
Lastrytkarstwo,

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

Docieplanie,

malowanie, tynk akrylowy,
mazaikowy, tel. kom. 698‑054‑645.

Tapetowanie,

malowanie,
profesjonalne doradztwo, tel. kom.
602‑361‑430.

Elewacje,

wykończenia wnętrz,
zabudowy gips-karton, malowanie, tynki
mineralne, tel. kom. 794‑787‑789.

gipsy, glazura, remonty
Malowanie,

mieszkań, tel. kom. 662‑808‑565.

mini-koparką, cena od 50
Wykopy

zł, tel. kom. 505‑928‑735.

Ocieplanie

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

Układanie

kostki brukowej i granitowej,
tel. kom. 884‑626‑856.

ocieplanie budynków,
Murowanie,

glazura, tel. kom. 887‑818‑290.

Dachy,

blachodachówka, podbitka,
termozgrzewalna, tel. kom. 515‑236‑149.

Klinkier,

elewacje, docieplenia, tel.
kom. 667‑361‑560.

Usługi

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

Malowanie,

gipsowanie, płyta k/g,
panele podłogowe, glazura, terakota, tel.
kom. 790‑329‑790.

domów, docieplanie, tynk
Budowa

tradycyjny, tel. kom. 512‑335‑940.

Tynki

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

DACHY

- od A do Z, remonty dachów,
podbitka, siding, smarowanie dachów,
tel. kom. 692-589-209, 515‑581‑393.

Solidne

tynki, tradycyjne remonty, tel.
kom. 788‑523‑561.

wykańczanie wnętrz,
Kompleksowe

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

Docieplenia,

elewacje, adaptacja
poddaszy, gładzie, glazury, tel. kom. 605318-007, 663‑851‑389.

DACH

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

Wylewki

agregatem, solidnie, tel. kom.
604‑727‑951.
usługi remontowoKompleksowe

budowlane, FVAT, tel. kom. 660‑454‑195.

Dachy

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

Usługi

remontowo-budowlane, ścianki
gipsowe, sufity, gładzie, tynki, sztablatury,
malowanie tradycyjne, malowanie
farbami Para I K-81, tapetowanie, glazura,
terakota i inne prace wykończeniowe.
FVAT, tel. kom. 692‑638‑648.

Glazura,

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

Klinkier,

ogrodzenia, elewacje, kominy,
tel. kom. 516‑061‑848.

Ocieplanie

styropianem, elewacje,od
zaraz, solidnie, tanio, tel. kom. 608-861026, 694‑831‑111.
układanie kostki
Kompleksowe

brukowej i granitowej, tel. kom.
797‑395‑331.
Montaż

ogrodzeń betonowych,
metalowych, panelowych. Słupki, siatki,
wiaty, tel. kom. 731‑710‑042.

sprzedaż
Producent!

Siatki, słupki, bramy,
balustrady, usługa montażu, tel. kom.
500‑371‑161.

www.lowiczanin.info
Atrakcyjne

ceny w sklepie
internetowym Freshhouse-Domitech.
Pustak

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


Elektrycy,

tel. kom. 608‑145‑585.
Montaż

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

Stemple

budowlane, tel. kom.
609‑355‑534.

Usługi

hydrauliczne C.O., kolektory
słoneczne, pompy ciepła, tel. kom.
518‑905‑611.

budowlane, tel. kom.
Stemple

605‑376‑838.

Usługi

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

Stemple

budowlane, tel. kom.
501‑661‑904.

Instalacje

elektryczne, przyłącza,
pomiary, dokumentacja - rozsądna cena,
tel. kom. 723‑121‑325.

Stemple

budowlane 3 metrowe, tel.
kom. 600‑445‑127.
budowlane, tel. kom.
Stemple

606‑303‑471.
Cegła

biała i pojedyncza, potrójna, tel.
kom. 723‑938‑111.
z cegły klinkierowej, tel.
Ogrodzenia

kom. 603‑444‑431.
cegłę, tel. kom.
Sprzedam

606‑641‑347.
wciągarkę budowlaną, tel.
Sprzedam

kom. 603‑886‑339.

usługi
instalacyjne
Instalacje

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

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

elektroinstalacje, pomiary,
odgromówka, automatyka budynkowa
EIB/KNX, wideo-domofony, RTV-Sat,
komputerowe, bramonapędy, alarmy,
kamery; naprawy, konserwacja,
przeglądy, odbiory, uprawnienia, VAT,
el-arm@o2.pl, tel. kom. 601‑303‑858.

Profesjonalne

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

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

hydrauliczne i kolektorów
słonecznych, tel. kom. 663‑474‑390.
Hydraulika,

tel. kom. 608‑263‑951.

usługi inne
Usługi

szewskie. Łowicz,
osiedle Bratkowice 3B
(piwnica), tel. kom. 512‑024‑112.
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.

Koparka

gąsiennicowa, kopanie
stawów, koparko-ładowarka (z młotami),
wszelkie prace ziemne, rozbiórkowe,
usługi wywrotką, tel. kom. 693‑565‑564.
Zespół

muzyczny „Antrakt”, tel. kom.
669‑877‑514.
Pranie

dywanów i tapicerki meblowosamochodowej w zakładzie i u klienta,
tel. kom. 501‑431‑978.
PIT-y,

rozliczanie, tel. kom.
793‑020‑943.
Usługi

projektowo-kosztorysowe,
nadzory, tel. kom. 509-299-685,
509‑299‑676.
Zespół

muzyczny „Rytm”, tel. kom.
695‑761‑385.
Sprzątanie

domów, mycie okien, tel.
kom. 666‑310‑322.

Zespół

muzyczny Optima, wesela,
imprezy okolicznościowe, tel. kom.
725‑145‑460.
Dekoracja

sal weselnych i kościołów,
tel. kom. 512-250-166, 665‑273‑591.
Stolarstwo:

drzwi, parkiety, schody, tel.
kom. 782‑033‑933.
Biuro

rachunkowe, Łowicz, ul.
Stanisławskiego 24, tel. kom.
604‑621‑125.
Wycinka

drzew, tel. kom. 696‑008‑528.
Tani

przewóz „BUSEM
9-osobowym”, tel. kom.
603‑709‑302.
Śluby,

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

mebli, przeprowadzki, tel.
Przewóz

kom. 664‑013‑145.

Dekoracje

ślubne i okolicznościowe,
klasyczne i tematyczne, tel. kom. 507937-148, 514‑808‑445.

Zespół

muzyczny, tel. kom.
667‑468‑883.

Zespół,

tel. kom. 692‑101‑989.

Pogotowie

kanalizacyjne WUKO, tel.
kom. 782‑392‑275.

piasek, pospółka,
Transport,

tel. (46) 837-06-19, tel. kom. 602‑471‑796.

Zespół

Re-box: wesela, bale, komunie,
tel. kom. 609‑037‑343.

Transport,

piasek, pospółka,
podsypka, tel. (46) 837-06-19, tel. kom.
602‑471‑796.

Meble

na wymiar, kuchnie, komody,
szafy itp (przeróbki), tel. kom.
889‑474‑502.

Cięcie

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

Zespół

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

Ale
 szybka gotówka - nawet 5000
zł! Proste zasady, bez zbędnych
formalności. Provident Polska S.A. - 600
400 295 (taryfa wg opłat operatora).

Usługi

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

rębaka, tel. kom.
606‑370‑008.

Usługi

minikoparką od 50 zł, tel.
kom. 508‑175‑031.
Opieka

pielęgniarska, całodobowa, tel.
kom. 501‑074‑045.

Zespół,

Wokalistka, Najtaniej, tel.
kom. 503‑746‑892.

Firma

chętnie nawiąże współpracę ze
składami i podmiotami zainteresowanymi
dystrybucją ekogroszku, tel. kom.
509‑920‑555.

Zespół

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

Profesjonalne

ścinanie drzew, tel. kom.
888‑312‑392.

sal weselnych WARDART,
Dekoracje

Strugienice, tel. kom. 886‑328‑694.

Tartak

przewoźny, tel. kom.
512‑907‑059.

N
 Cyfra Polsat Cyfrowa Naziemna, tel.
kom. 608‑145‑585.

sal weselnych (pokrowce,
Dekoracja

obrusy w komplecie), tel. kom.
693‑776‑474.

Pranie

dywanów, tapicerki
wypoczynkowej i samochodowej, tel.
kom. 692‑476‑228.

Instalacje

i centralki telefoniczne,
domofony, bramofony, videofony.
Montaż, naprawy, konserwacja, tel. kom.
601‑207‑689.

Instalacje,

usługi elektryczne, tel. kom.
509‑838‑364.

Nowo

otwarty Salon Urody GRAZIA ul.
Śląska 9, Głowno, tel. kom. 693‑490‑469.

Przeprowadzki,

transport do 2 ton, tel.
kom. 510‑809‑025.

Toczenie,

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

Hydraulik,

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

tel. kom. 501‑129‑686.
Hydraulika,

kolektory słoneczne od
1.500 zł, tel. kom. 886‑756‑497.

REKLAMA

Śluby,

imprezy okolicznościowe,
czarny Chrysler 300 C, 2007r., tel. kom.
694‑484‑902.
Domofony:

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

księgowe, rozliczenia PIT,
tel. kom. 508‑191‑628.
Sprzątanie,

mycie okien, tel. kom.
601‑057‑247.
Rozdrabnianie

gałęzi rębakiem, tel.
kom. 667‑566‑961.
telewizorów, Łowicz,
Naprawa

Topolowa 19, tel. kom. 728-227-030
tel./fax (46) 837‑70‑20.
Zagubiono

legitymację studencką - nr
albumu 332793, tel. kom. 666‑187‑204.
Usługi

transportowe Renault Master
Max, tel. kom. 605‑695‑882.
Śluby

- Chrysler 300C Hemii,
dekoracja gratis, tel. kom. 728‑348‑420.
Domowy

wypiek ciast na każdą
okazję, tel. kom. 669‑478‑111.
Zaproszenia,

ulotki, wizytówki, banery,
indywidualne projekty. Szybko i tanio!, tel.
kom. 669‑165‑191.
sprzętu AGD, tel. kom.
Naprawa

510‑158‑880.
Zespół

lub DJ na wesela, tel. kom.
889‑249‑910.
Wypożyczę

tanio stół wiejski z
dekoracją, antałki, kamieniaki, nalewak
do piwa, piwo. Możliwy dowóz, tel. kom.
889‑994‑992.
Profesjonalne

tworzenie sklepów, stron
internetowych oraz pozycjonowanie
(SEO), tel. kom. 509‑099‑959.

matrymonialne
Pan

50 po pozna Panią, stały związek,
sms, tel. kom. 664‑745‑567.
Kobieta

40+ pozna Pana do stałego
związku, tel. kom. 666‑310‑322.
Kawaler

po 40-tce, wysoki, pozna
panią w odpowiednim wieku, tel. kom.
722-162‑382, wieczorem.

nauka
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Matematyka,

tel. (46) 837‑85‑96.
Język

angielski, nauczyciel,
egzaminator maturalny, tel. kom.
662‑611‑189.
Polski

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

korepetycje, egzamin
gimnazjalny, matura, tel. kom.
793‑567‑040.
Język

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

gimnazjum, średnie,
wyższe, przygotowanie do matury,
egzaminy poprawkowe, tel. kom.
660‑781‑884.
Nauka

Języka Angielskiego Jacek
Romanowski, 20 lat skutecznego
nauczania, tel. kom. 607‑440‑582.
Niemiecki
korepetycje, wszystkie
poziomy, Łowicz, tel. kom. 691‑715‑557.
Chemia,

matematyka, tel. kom.
503‑977‑183.
Korepetycje

WOS, historia, tel. kom.
727‑472‑483.
Kanadyjczyk

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

kurs przygotowujący do
matury z języka angielskiego, tel. kom.
784‑898‑250.
Angielski,

tel. kom. 796‑603‑379.
Angielski

- egzaminy, liceum,
gimnazjum, tel. kom. 511‑368‑521.
Mgr

matematyki, tel. (46) 837‑53‑15.
j. angielski, Łowicz, tel.
Korepetycje

kom. 515‑761‑595.
Matematykatel./fax

(46) 837‑01‑80.
Angielski,

korepetycje, tel. kom.
796‑126‑215.

Matematyka,

tanio, tel. kom.
601‑303‑279.

Pisanie

prac licencjackich,
dyplomowych, zaliczeniowych, tel. kom.
661-683‑041, po 17.00.

„Językowo”

- angielski, kursy,
korepetycje; biuro@jezykowo.edu.pl, tel.
kom. 535‑426‑113.

Korepetycje:

nauczyciel, egzaminator
gimnazjalny i maturalny z j. niemieckiego,
tel. kom. 602‑399‑307.
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Niemiecki,

korepetycje, tel. kom.
663‑505‑433.

Kupię

prase Claas i kombajn
ziemniaczany, tel. kom. 880‑426‑156.

Słoma

ze stodoły, okrągłe belki, tel.
kom. 608‑738‑088.

Pietruszka

drobna i gruba, tel. kom.
798‑765‑412.

Mieszanka

zbożowa, pszenica Stratus,
jęczmień Nawra, tel. kom. 792‑320‑050.

Sprzedam

mieszankę zbożową,
okolice Głowna, tel. kom. 662‑273‑215.

Język

niemiecki korepetycje, tel. kom.
508‑186‑351.

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.

około 5 ton buraczka
Sprzedam

czerwonego na paszę, tel. kom.
600‑389‑324.

Łubin

żółty, słodki, szerokolistny Mister,
tel. kom. 512‑347‑439.

Jęczmień

jary do siewu i na paszę, tel.
kom. 725-418-883, 726‑768‑368.

Sprzedam

słomę i siano w kostkach,
tel. kom. 518‑473‑687.


Sprzedam
mieszankę i owies do
siewu; słomę z mieszanki 1,2/1,3, tel.
kom. 503-730‑843, Guźnia.

Ziemniaki

Wineta, tel. kom.
691‑972‑304.

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.
Kupię

owies, żyto, tel. kom.
883‑054‑611.

Kupię

przyczepę D-47 do remontu, tel.
kom. 668‑831‑059.

Łubin

żółty, słodki, jęczmień jary,
zboże paszowe, gmina Dmosin, tel. kom.
604‑871‑975.

inne

Owies

i słomę w dużych belach, tel.
kom. 669‑137‑703.

Przyjmę

ziemię w dzierżawę w gminie
Dmosin, tel. kom. 609‑025‑538.

Sprzedam

siano, okolice Głowna, tel.
kom. 609‑251‑962.

Kupię

rury stalowe i tregry na wiatę, tel.
kom. 663‑766‑561.

Słomę

w okrągłych belach, tel. kom.
724‑166‑163.

rolnicze sprzedaż

Jęczmień,

tel. kom. 603‑523‑912.
Mieszanka

zbożowa, tel. kom.
517‑895‑817.

Kupię

pszenżyto, mieszankę,
każdą ilość, tel. kom. 695-102-426,
603‑573‑567.

płody rolne

Jęczmień,

pszenica, słoma: baloty, tel.
kom. 691-753-381, Złaków Borowy.

Jęczmień,

owies, tel. 693‑960‑636.

Kupię

zboże paszowe, tel. kom.
693‑253‑063.

jęczmień ozimą, tel.
Sprzedam

kom. 792-572-324

Sprzedam

łubin szerokolistny żółty,
słodki, tel. (46) 874-73-53, tel. kom.
696‑724‑348.

Kupię

siano, tel. (46) 837‑14‑61.

Sprzedam

mieszankę, owies,
tel. (46) 838‑46‑17.

Sprzedam

mieszankę, tel. kom.
721‑347‑742.

Zboża

jare, sadzeniaki ziemniaka,
trawy, kukurydza, oferuje Firma
Nasienna Granum Sp.j, Łowicz ul.
Katarzynów 46, tel. (46) 837‑23‑05.

Zboże:

owies, jęczmień spod
kombajnu, tel. kom. 606‑674‑132.

Mieszankę

zbożową, większą ilość,
słomę ze stodoły - baloty, tel. kom.
695‑441‑197.

Jęczmień

„Eunowa”, tel. (46) 838-7957, tel. kom. 691‑138‑230.

Kupię

jęczmień, pszenżyto paszowe,
odbiór własnym transportem, tel. kom.
880‑350‑450.
Ziemniak

jadalny 4 t Satina, ładny,
gruby, możliwość transportu, tel. kom.
605‑049‑498.
Kupię

zboże paszowe, tel. kom.
668‑478‑617.
Żyto

600 zł/ t, tel. kom.
666‑737‑054.
Kupię

orzechy włoskie w skorupie, tel.
kom. 608‑613‑658.
Kupię

żyto i pszenicę oraz mieszankę
zbożową, tel. kom. 694‑402‑211.
Kupię

40 bel słomy żytniej lub innej
ściółkowej, tel. kom. 604-941‑897,
wieczorem.
Żyto,

owies oraz inne zboża. Transport,
gotówka, tel. kom. 669‑886‑188.

hodowlane

Mieszanka,

owies; słoma w balotach,
bób, tel. kom. 728‑468‑577.
Sprzedam

mieszankę, tel. kom.
604‑973‑885.

Sprzedam

słomę 150x150 i siano
kiszonkę, tel. kom. 534‑080‑125.

Owies

i kostki słomy, tel. kom.
888‑513‑196.
Siano,

tel. kom. 605‑052‑065.
Łubin

słodki, tel. kom. 510‑143‑816.

oraz mieszanka, tel. kom.
Pszenżyto

510‑249‑632.

Mieszanka

jęczmień, tel. kom.
664‑909‑913.

Owies

siewny z oryginału i ziemniaki,
tel. kom. 509‑324‑542.

Słoma

w dużych balotach, ze stodoły,
tel. kom. 697‑689‑881.

Jęczmień

jary do siewu, tel. kom.
504‑350‑641.

jarka, Nawra, pierwszy
Przenica

odsiew, 20 ton, łąka 1,45ha okolice
Chruślinatel./fax (46) 838‑25‑73.

żyto, siano, słoma,
Pszenżyto,

tel. (46) 838‑74‑91, po 16.
Sprzedam

bób, tel. kom. 608‑613‑658.

Słoma

kostka, tel. kom. 693‑552‑235.

Sprzedam

nasiona bobu Bizon, tel.
kom. 512‑907‑059.

Sprzedam

jęczmień do siewu,
odmiana Stratus oraz pszenżyto jare, tel.
kom. 697-138‑103, Kocierzew.

Sprzedam

owies, kapustę,
ziemniaki pasowe, tel. 606‑514‑345.

Jęczmień

jary, owies i owies bez
łuskowy, tel. kom. 605-128‑019, Sierżniki.

Pszenżyto,

żyto, pszenicę, jęczmień,
owies, tel. kom. 600‑916‑962.

Sadzeniaki

Lord, Irga, tel. kom.
726‑002‑628.

Skup

macior, knurów, trzody
chlewnej. Wysokie ceny, tel. kom.
603‑711‑760.

Pszenżyto

700 kg, żyto 100 kg, owies
2 tony, pszenica jara 200 kg, słoma 400
kostek, tel. (46) 838-63‑16, Kompina 36.

Ziemniaki

jadalne i paszowe,
Bielawy, tel. kom. 600‑485‑110.

Skup

bydła innego, do 5 zł/kg, tel.
kom. 792‑772‑466.

owies, Bąków Górny,
Sprzedam

tel. (46) 838‑76‑35.

bydła: byki 7,60 +VAT, krowy
Skup

5,80 +VAT, jałówki 7,00 +VAT, tel. kom.
792‑772‑466.

Łubin

gorzki, tel. kom. 668‑423‑381.

Pszenżyto,

mieszanka, tel. kom.
601‑851‑421.

Łubin

wąskolistny, tel. kom.
667‑171‑906.

Sprzedam

jęczmień, pszenicę, owies,
jare, Łaźniki, tel. (46) 838‑72‑99.

Skup

bydła, koni i bydła pourazowego,
tel. kom. 604‑267‑833.

Owies

(po centrali); pszenica bardzo
wczesna, Rybno, tel. kom. 784‑553‑915.

Sprzedam

saladerę, Świeryż I 12, tel.
kom. 721‑152‑691.

Byczki,

jałówki w wadze 150-300 kg,
tel. kom. 796‑021‑918.

Sprzedam

łubin żółty szeroko-listny
słodki, tel. kom. 664‑270‑461.

Słoma

w kostkach, Kocierzew, tel.
kom. 604‑112‑568.

Skup

cieląt, tel. kom. 606‑901‑931.

VAT z rolnictwa 100 zł/m-c, tel.
Biuro
kom. 512‑197‑178.

Sprzedam

cebulę, tel. kom.
664‑856‑826.

Jęczmień,

tel. kom. 888‑043‑928.

Pszenżyto

90 zł, tel. kom. 665‑487‑500.

Kupię

cielaki mięsne, tel. kom.
667‑257‑268.

Mieszanka

zbożowa, tel. kom.
602‑689‑205.

nasiona bobu Bizon, tel.
Sprzedam

kom. 721‑136‑035.

Kupię

bydło pourazowe, tel. kom.
668‑478‑617.

Sprzedam

owies, Sierżniki 49.

Słoma

w dużych belach, tel. kom.
501‑632‑719.

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.

Kupię

byczki od 90 do 200 kg, tel.
kom. 606‑505‑072.

Krowy

mleczne na wycieleniu, tel.
kom. 666‑737‑054.

mieszankę, tel. kom.
Sprzedam

515‑122‑403.

Mieszanka

zbóż jarych (jęczmień,
pszenica), tel. kom. 606‑901‑931.

tel. kom. 606‑506‑143.
Pszenica,


owies, tel. kom.
Sprzedam

513‑473‑662.

Sprzedam

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

Kupię

gęsi, tel. kom. 501‑399‑487.

Ziemniaki

jadalne i sadzeniaki Lord,
Tajfun, Rozalinda, tel. kom. 535‑606‑333.

maszyny

Pszenżyto,

tel. kom. 608‑418‑550.

sadzonki porzeczki
Sprzedam

czarnej i sztobry odmiana Ben Konan,
tel. kom. 693‑350‑873.

Cielaki

mięsne kupię, tel. kom.
661‑463‑619.

Każdego

Władimirca, Ursusa, tel. kom.
725‑562‑998.
Glebogryzarki,

talerzówki,
inne maszyny kupię, tel. kom.
794‑113‑931.
Suszarnię

podłogową lub inną kupię,
tel. kom. 794‑113‑931.
Ukraincy

kupują kosiarki listwowe Osy,
zgrabiarki 4 zawieszane, grabiarki konne,
kopaczki i sadzarki, pług 2-,3-,kombajny
Bolko, prasa Z-224. Atrakcyjne ceny, tel.
kom. 788‑934‑923.
Kupię

C-330 bez dokumentów, tel.
kom. 515‑182‑582.
Siewnik

poznaniak do remontu, może
być dziurawy zbiornik, ciągnik C-360 do
remontu, tel. kom. 664‑981‑618.
Kupię

maszyny rolnicze - ciągnik,
przyczepę, pług, inne - stan
obojętny, gotówka od ręki, tel. kom.
604‑689‑161.
Kupię

krój do pługa, tel. kom.
667‑882‑172.
Kupię

ścinacz łęty ziemniaczanej, tel.
kom. 609‑063‑583.

Słoma

i sadzeniaki, tel. kom.
693‑574‑400.
Sprzedam

Bób, tel. kom. 662‑095‑386.
buraczek jadalny i paszowy
Sprzedam

oraz ziemniaki jadalne Satina, tel. kom.
661‑914‑343.
Pszenżyto,

łubin żółty (odmiana
Mister), tel. kom. 502‑315‑451.
słomę w belach, tel. kom.
Sprzedam

608‑411‑461.
Mieszanka,

tel. kom. 514‑666‑544.
Wysłodki

suche, tel. (24) 277‑64‑24.
Wysłodki

suche, granulowane, toffi w
workach po 30 kg, tel. kom. 606‑112‑794.
Słoma

duże bele- Piotrowice; śruta z
kukurydzy, tel. kom. 696‑425‑214.
owies, jęczmień, łubin Graf,
Sprzedam

tel. kom. 669‑299‑585.
Sprzedam

łubin Mister, tel. kom.
502‑559‑441.
Pszenica

jara, tel. kom. 666‑937‑442.
Ziemniaki

sadzeniaki: Irga, Bryza, Irys,
okolice Kiernozi, tel. kom. 603‑061‑866.

Mieszanka

i żyto, tel. (46) 838‑58‑24.
Mieszankę

i pszenżyto, Boczki,
tel. (046) 838‑43‑42.

Jęczmień,

tel. kom. 534‑237‑127.

Siano

w kostkach, tel. kom.
698‑586‑442.

Łubin

Juno, tel. kom. 603‑609‑674.
Sprzedam

słomę w belach 120x120,
tel. kom. 608‑193‑506.

Burak

pastewny, tel. kom. 502‑772‑246.

Sprzedam

słomę baloty, tel. kom.
669‑470‑294.

Sprzedam

owies Fingo pierwszy rok
po wymianie, tel. kom. 693‑269‑621.

Sprzedam

słomę ze stodoły, około
100 sztuk, tel. kom. 507‑012‑793.

Ziemniaki

paszowe, tel. (46) 838‑11‑83.

Pszenica,

żyto, mieszanka zbożowa,
tel. (46) 838-99‑43, po 20:00.

Obornik,

tel. kom. 506-833-114,
798‑160‑940.

Mieszanka

zbożowa 2 t,
tel. (46) 838‑59‑65.

Sprzedam

ziemniaki jadalne,
sadzeniaki Cyprian, Tajfun, tel. kom.
531‑791‑123.

Jęczmień

jary Stratus, Skarlet, tel. kom.
530‑964‑326.

Jęczmień,

pszenicę, siewne, tel. kom.
603‑609‑674.

Słoma,

baloty, Kiernozia, tel. kom.
661‑143‑536.
Słoma

ze stodoły, tel. kom.
519‑175‑299.

Słomę

i siano w kostkach, tel. kom.
505-694‑274, Mysłaków.
Łubin,

tel. kom. 516‑843‑987.
Słoma

ze stodoły, kostka, mieszanka 2
tony, Mąkolice, tel. kom. 781‑484‑941.
Sprzedam

mieszankę zbożową, żyto,
tel. kom. 660‑702‑548.
Pszenica

paszowa, pszenżyto, tel. kom.
695‑066‑195.
Mieszanka

zbożowa, tel. kom.
691‑235‑046.
Sprzedam

owies, tel. kom.
722‑353‑895.

Słoma

ze stodoły, duże bele, tel. kom.
884‑163‑962.
Słoma

w dużych belach z mieszanki
i łubin słodki Mister, Wygoda, tel. kom.
514‑536‑444.
Mieszanka

owies, tel. kom.
692‑916‑507.
Pszenica

jara Navra; jęczmień Stratus
po wymianie ze Strzelec, tel. kom.
509‑195‑030.
Suche

ziarno kukurydzy 25 ton, tel.
kom. 661‑584‑272.
Pszenica

jara, werbena, Boczki, tel.
kom. 604‑948‑641.

Sprzedam

mieszankę zbożową, tel.
kom. 798-855‑314, po 15.00.
pekińska na paszę, tel. kom.
Kapusta

693‑370‑407.
Sprzedam

słomę ze stodoły, kostka,
duże bele; owies 15 t, opryskiwacz 400 l,
Chąśno 1, tel. kom. 721‑737‑369.
Sprzedam

burak pasterny, Bąków,
tel. (46) 838‑70‑54.
Mieszanka

(pszenica, jęczmień),
(jęczmień, owies), jęczmień, łubin żółty
słodki, tel. kom. 532-314‑505, Boczki.
Sprzedam

słomę w belach i kiszonkę z
kukurydzy, tel. kom. 605‑670‑842.
Sprzedam

słomę, tel. kom.
609‑199‑051.
Sprzedam

łubin, słodki, żółty, tel. kom.
696‑253‑998.

Sprzedam

mieszankę, tel. kom.
785‑610‑771.

Zboże:

pszenżyto i mieszanka
zbożowa, Osiek, tel. kom. 661-709-954,
660‑587‑518.

Sprzedam

owies, jęczmień, pszenżyto
jare, tel. (24) 277‑63‑81.

Sprzedam

kukurydzę paszową około
2t, gmina Bielawy, tel. kom. 601‑913‑305.

Sprzedam

sadzeniaki ziemniaka
Bellarosa zółte i Aruba białe, tel. kom.
508‑194‑191.

Sprzedam

mieszankę. 35% pszenicy
okolice Kiernozi/Sannik około 5t, tel.
kom. 503‑043‑942.

Jęczmień,

pszenica - siewne, Głowno,
tel. kom. 668‑852‑130.

Słoma

w kostkach magazynowana,
siano luzem - łąkowe żyto paszowe
materiał siewny jęczmień pszenica, tel.
kom. 691‑411‑355.

Skup

żyta, wymiana na otręby, tel.
kom. 501‑713‑862.

Żyto

jare, owies, pszenica, pszenżyto,
Bocheń, tel. kom. 667‑118‑084.

Słoma

w balotach, Dmosin, tel. kom.
500‑190‑988.

Sprzedam

1,5 t pszenicy, Chruślin, tel.
kom. 508‑578‑982.

Owies,

jęczmień do siewu, tel. kom.
506‑190‑230.

Sianokoszonka

baloty, tel. kom.
664‑981‑618.

Łubin

żółty, słodki, szerokolistny,
oczyszczony Mister, tel. kom.
512‑347‑439.

sianokiszonkę w balotach,
Sprzedam

tel. kom. 500‑225‑198.

Siano,

słoma- kostka, tel. kom.
504‑629‑438.

Mieszanka

zbożowa, przewaga owsa,
tel. kom. 668‑594‑262.

Żyto,

pszenżyto, mieszanka, tel. kom.
504‑629‑438.

Sianokiszonka

- baloty, okolice
Strykowa, tel. kom. 603‑877‑390.

Sprzedam

owies około 10 ton, tel.
kom. 509‑730‑692.

Sprzedam

pszenżyto, tel. kom.
695‑136‑941.

Pszenice

jarą do siewu, tel. kom. 698531-158, 694‑777‑239.

Zboża

jare Hodowli Strzelce,
Bielawy, Rynek 14, tel. kom.
607‑189‑155.

Sprzedam

jęczmień do siewu, tel. kom.
665‑030‑961.
Owies;

słoma kostka, tel. kom.
727‑351‑325.
Słomę

okrągłe belki, żyto i pszenice
paszową, tel. (46) 838‑81‑06.

Sprzedam

owies, tel. kom.
694‑590‑051.
Mieszanka

zbożowa, tel. (46) 838-5526, tel. kom. 785‑216‑625.

Mieszanka

owsa z jęczmieniem, ok.
Kocierzewa, tel. kom. 605‑679‑812, po
18.

Sprzedam

łubin, tel. kom.
600‑073‑458.
Mieszanka

zbożowa 4 tony,
dmuchawa do zboża, słoma w balotach,
tel. kom. 510‑514‑012.
Sprzedam

słomę i owies, Czatolin, tel.
kom. 725‑406‑808.

Łubin

żółty, tel. kom. 505‑660‑707.

Słoma

ze stodoły, baloty, tel. kom.
696‑565‑452.
Sprzedam

łubin gorzki, tel. kom.
880‑540‑547.
Sprzedam

jęczmień siewny, tel. kom.
508‑250‑827.
Słoma

w balotach, okolice Strykowa,
tel. kom. 607‑644‑677.
Sprzedam

słomę żytnią, tel. kom.
668‑831‑059.
Jęczmień,

pszenica jare , tel. kom.
504‑501‑038.

Sprzedam

słomę w balotach, około
200 sztuk, tel. kom. 600‑150‑123.

Sprzedam

brukiew, tel. kom.
514‑589‑358.

Sprzedam

saladerę, tel. kom.
510‑143‑816.

Sprzedam

żyto i słomę w kostkach, tel.
kom. 502‑351‑237.

Seradere,

tel. kom. 697‑693‑665.

Sprzedam

pszenżyto jare, mieszankę,
słomę w belach, tel. kom. 662‑089‑395.

Owies

Bingo do siewu, pszenżyto, tel.
kom. 601‑066‑904.

Sprzedam

słomę, tel. kom.
785‑534‑988.

Sprzedam

owies około 15 ton oraz
słomę w dużych belach albo zamienię
na obornik, tel. kom. 667‑278‑282.

Sprzedam

pszenicę, mieszankę łubin
żółty, tel. kom. 514‑188‑038.

Mieszanka,

pszenica, tel. kom.
509‑853‑384.

Jęczmień,

pszenżyto, ziemniaki
paszowe, tel. kom. 603‑754‑598.

Owies

Sławko z ziarna
kwalifikowanego, tel. kom. 662‑775‑424.

Siano

200 belek, tel. kom.
604‑891‑092.

Słoma

owsiana w dużych belach, tel.
kom. 501‑399‑487.

Słomę

w kostkach, tel. kom.
781‑173‑461, po 16.

Owies,

Jastrzębia, tel. kom.
698‑614‑138.

Kukurydza

1.500 kg, tel. kom.
606‑756‑861.

Sadzonki

truskawek: Marmolada,
Florence, tel. kom. 724‑551‑112.

Sprzedam

mieszankę, owies, tel. kom.
788‑212‑520.

Żyto,

pszenica, Jackowice, tel. kom.
888‑365‑188.

Mieszanka,

tel. kom. 604‑973‑885.

Seradela,

Bocheń 76.

Sprzedam

pszenżyto z żytem, 80 zł/m,
4 tony, tel. kom. 500‑716‑998.

Sprzedam

11 ton pszenżyta, 5 ton żyta,
tel. kom. 660‑121‑986.

Sianokiszonka

12 bel, tel. kom.
602‑213‑726.

Sprzedam

owies, łubin, tel. kom.
880‑877‑722.
Słoma

duże bele, tel. kom.
889‑536‑068.

Jęczmień,

tel. kom. 600‑722‑368.

Owies

i żyto, tel. kom. 691‑666‑513.

Owies,

tel. kom. 609‑740‑816.

słomę 120x120, sucha, tel.
Sprzedam

kom. 696‑447‑652.

Sprzedam

siano w kostkach oraz żyto,
owies, tel. kom. 662‑603‑608.

Pszenżyto,

tel. kom. 603‑945‑950.

Sprzedam

pszenicę jarą, mieszankę
(jęczmień + owies), pszenżyto, pszenicę
paszową, siano - duże baloty, tel. kom.
600‑068‑542.

Owies,

4 tony, łubin słodki, Bielawy, tel.
kom. 606‑145‑529.

Sprzedam

słomę żytnią w belach,
ze stodoły oraz owies, tel. kom.
601‑968‑970.

Mieszanka

zbożowa, jęczmień, owies,
sadzeniaki, Kiernozia, tel. (24) 277-91‑85,
po 18.00.

Sprzedam

mieszankę zbożową 15-20t
z małą ilością owsa oraz słomę w dużych
belach. Goleńsko, tel. kom. 667‑936‑757.

Sadzonki

truskawek Honeoye,
tel. (24) 277‑93‑69.

Kukurydza

paszowa (suszarnia
podłogowa, kiełkowanie 95%); ziemniaki
Irga - 6zł / worek 15kg; wyka jara - 2,5 zł/
kg, tel. kom. 660‑789‑719.

Sprzedam

owies, łubin, Domaniewice,
tel. kom. 694‑200‑181.

Słoma,

duże bele, tel. kom.
608‑861‑854.
Sprzedam

ziemniaki jadalne, tel. kom.
692‑492‑058.
Mieszanka

zbożowa, tel. kom.
723‑938‑111.
Sprzedam

owies, tel. kom.
724‑207‑986.
Mieszanka,

tel. (24) 277-96-92, tel.
kom. 603‑389‑692.
tel. kom. 519‑184‑403.
Pszenżyto,

Żyto,

mieszanka zbożowa, zamienię
słomę na obornik, tel. kom. 691‑721‑493.
Pietruszka,

tel. kom. 608‑833‑255.

Sprzedam

owies i żyto, tel. kom.
694‑075‑080.
Pszenżyto

i mieszanka zbożowa,
tel. (46) 874-71-85, tel. kom. 502‑659‑506.

Jęczmień,

mieszanka,
tel. (24) 277‑95‑92.
Jęczmień

jary, tel. kom. 502‑768‑409.

hodowlane

Słoma,

duże bele, tel. kom.
666‑981‑922.

Kapusta

na paszę, tel. kom.
724‑875‑382.

Skup

bydła innego, do 5 zł/kg, tel.
kom. 792‑772‑466.

Jęczmień

jary, tel. kom.
500‑487‑395.

Sprzedam

2 tony jęczmienia i słomę,
mała kostka, tel. kom. 609‑386‑125.

Sprzedam

seladerę, tel. kom.
506‑852‑888.

Żyto,

słoma baloty 120/130, tel. kom.
721‑737‑343.

Skup

bydła: byki 7,60 +VAT, krowy
5,80 +VAT, jałówki 7,00 +VAT, tel. kom.
792‑772‑466.

Ziemniaki

paszowe, tel. kom.
514‑192‑927.

Sprzedam

owies, tel. kom.
789‑454‑425.

Owies,

słoma w kostkach ze stodoły,
tel. (46) 838‑92‑42.

Mieszanka

zbożowa, pszenica jara,
słoma, tel. kom. 880‑259‑333.

Sprzedam

2 jałówki wysokocielne,
tel. (46) 838‑62‑87.
Sprzedam

jałówkę, wycielenie 16
marzec, tel. kom. 724‑576‑114.
Kaczki,

tel. kom. 880‑999‑752.

www.lowiczanin.info
Jałówka

na wycieleniu, termin koniec
marca, tel. (46) 838-79-06, tel. kom.
606‑607‑566.


Młoda

krowa, 2-gie wycielenie, tel.
kom. 792‑061‑562.

Ursus

3512 1998 rok, I właściciel; pług
3-skibowy Unia Grudziądz; kopaczka, tel.
kom. 516-398-658, 793‑528‑641.

Pług

pięcio-skibowy zagonowy firmy
Unia Grudziądz, pług w bardzo dobrym
stanie, tel. kom. 500‑561‑862.

maszyny rolnicze, tel. kom.
Sprzedam

795-233‑884 po 19.00.

stall Z-550 hydra,
Przetsząsarka

tel. (46) 839‑23‑83.
Pług

4-skibowy, Unia Grudźądz,
1999r., tel. (46) 838-47-83, tel. kom.
663‑600‑213.

Jałówkę

na wycieleniu 31 marzec, tel.
kom. 512‑831‑125.

Sprzedam

jałówkę cielną, termin
wycielenia koniec kwietnia, tel. kom.
661‑610‑145.

Sprzedam

2 jałówki wysokocielne, tel.
kom. 693‑209‑799.

maszyny

IH
 Case z turem, 1982r., tel. kom.
605‑205‑821.

wysokocielna, tel. (46) 838Jałówka

83-53, tel. kom. 883‑144‑505.

Ursus

C-385, stan bdb 16.000 zł, tel.
kom. 792‑772‑466.

rozrzutnik Tandem, stan
Sprzedam

bdb, tel. kom. 512‑811‑101.

Sprzedam

80 gołębi kolorowych, tel.
kom. 664‑778‑301.

ciągnik Sam z silnikiem
Sprzedam

Esa, tel. kom. 604-236-417

prasę rolującą Deutz Fahr
Sprzedam

Landini, tel. kom. 660‑117‑565.

Kozy

mleczne i świnki wietnamskie, tel.
kom. 539‑415‑178.

zgrabiarka na podnośnik,
Przyczepa,

brony, kultywator, kuchnia do C.O., tel.
kom. 698-485-500 789‑274‑222.

Ślęza

sadownicza mały kosz, stan bdb,
mało używana, tel. kom. 601‑978‑833.

2 jałówki czarno-białe
Sprzedam

2-latki, tel. (46) 861‑60‑35.

Kombajn

Bolko, 1997 rok, tel. kom.
782‑125‑375.

Sprzedam

jałówkę na wycieleniu, tel.
kom. 783‑132‑711.

MTZ-82,

C-360, tel. kom. 690‑899‑100.

jałówek cielnych, tel. (46) 838Stawka

98‑15, wieczorem.

C-330,

Ursus 3512, tel. 667‑491‑487.
Prasy

rolujące, tel. 607‑168‑196.

wysokocielna,
Jałówka

tel. (24) 277‑81‑16.

pług obrotowy 5-skibowy,
Sprzedam

tel. kom. 609‑944‑120.

Jałówka

cielna, tel. kom. 663‑361‑769.

Ursus

C-360 z 1976 rok oraz kombajn
Bolko, 1991 rok, tel. kom. 725‑368‑768.

2.800 zł , tel. kom.
Zróbka,

502‑906‑384.
Jałówka

HF, wycielenie 28 kwietnia,
Reczyce, tel. kom. 692‑259‑610.
Jałówkę

na wycieleniu, termin 20
marca, Czatolin, tel. (46) 838-85-10, tel.
kom. 501‑923‑115.
Jałówka

wysokocielna, tel. kom.
506‑587‑077.

sadzarkę czeską + wałek
Sprzedam

2,5 do kultywatora, tel. kom. 661‑115‑580.
sadzarkę czeską +
Sprzedam

kopaczkę elewatorową, tel. kom.
781‑438‑552.
Pług

„Unia Grudziądz”, obrotowy 3+1,
tel. kom. 600‑215‑536.
Ciągnik

C-360 z turem, 1985 rok, tel.
kom. 793‑553‑004.

jałówkę na wycieleniu,
Sprzedam

tel. (46) 838-88‑89, po 16.00.

obornika 1-osiowy; wóz
Rozrzutnik

konny, tel. kom. 889‑722‑699.

na wycieleniu, termin:
Jałówka

24.03.2013, tel. (46) 838‑59‑65.

pług 4-skigowy Staltech
Sprzedam

U006, 2007 rok, tel. kom. 500‑427‑060.

Dwie

jałówki hodowlane wysokocielne,
tel. kom. 660‑712‑670.

Siewnik

Poznaniak, cena do
uzgodnienia, tel. kom. 606‑405‑474.

Jałówkę

cielną, tel. kom. 605‑159‑165.

Obsypnik

do kiszonek mały, w ocynku,
2000 zł, tel. kom. 667‑373‑504.

wysokocielna, tel. kom.
Jałówka

669‑870‑572.

Przyczepa

3,5 t, tel. kom. 668‑162‑199.

Ciągnik

C-330, tel. kom. 696‑425‑214.
obornika Fortschritt oraz
Rozrzutnik

wszystkie części nowe i używane, tel.
kom. 693‑830‑160.
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.
Fortschritt, tanio, tel. kom.
Rozrzutnik

661‑848‑399.
wyciąg linowy, kosiarkę
Sprzedam

rotacyjną, czeską, małą, tel. kom.
662‑240‑085.

Rama

do dłużycy; wycinak do
kiszonek, tel. kom. 600‑822‑089.

John Deere 580, sznurek, siatka
Prasa

, tel. kom. 606‑641‑506.

2 jałówki hodowlane, tel.
Sprzedam

kom. 692‑365‑635.

Schładzalnik

do mleka 870 litrów, tel.
kom. 606‑641‑506.

Kurczaki

zielononóżki, tel. kom.
539‑415‑178.

Ciągnik

1991 rok po kapitalnym
remoncie C330M, tel. kom. 667‑171‑906.

wysokocielna, mieszanka
Jałówka

zbożowa, tel. kom. 518‑103‑986.

Orkan

do zielonek 2A, stan bdb, tel.
kom. 693‑025‑944.

na wycieleniu, tel. kom.
Jałówka

606‑438‑323.

Nowy

chwytak do bel na jeden
siłownik, dorabianie euro ramek, tel.
kom. 608‑591‑942.

ciągnik rolniczy Renault
Sprzedam

1181\4 1980 r., stan bdb, z przednim
tuzem, tel. kom. 506‑123‑651.

na wycieleniu, początek
Jałówka

kwietnia, tel. kom. 668‑951‑245.

asenizacyjna 6.000 litrów, tel.
Beczka

kom. 501‑620‑689.

kostkująca Massey Ferguson,
Prasa

tel. kom. 606‑253‑871.

jałówkę wysokocielną,
Sprzedam

początek kwietnia, tel. kom.
663‑690‑060.

Kombajn

Bizon 1988 rok + stół do
rzepaku, przystawkę do kukurydzy, stan
bdb, tel. kom. 535‑765‑857.

MTZ-82,

1990 rok; agregat uprawowy
3,20 m, Unia Grudziądz, tel. kom.
697‑436‑224.

Sprzedam

jałówkę na wycieleniu,
Parma 101, tel. (46) 839‑68‑37.

1-osiowy, stan bdb;
Rozrzutnik

zgrabiarka taśmowa; MF-255; prasa
Z-224; pług „3” nowy, tel. kom.
600‑820‑374.

Siewnik

„poznaniak”, tel. kom.
509‑065‑711.

Usługi

inseminacyjne, Goleńsko, tel.
kom. 503‑105‑408.

Silnik

SW-400; myjka; sprężarka, tel.
kom. 660‑733‑094.

Pług

Unia Grudziąz, Tur 4x35,
zagonowy, 2003 rok, stan idealny,
rozrzutnik obornika 3,5 tony, tel. kom.
509‑425‑237.

Ursus

U-902, w pełni sprawny, tel. kom.
605‑128‑019.

Sprzedam

kosiarkę rotacyjną, tel. kom.
663‑319‑281.

Prasę

polską kostkę, tel. kom.
668‑409‑727 po 20.

Sprzedam

przyczepę wywrotkę 4, tel.
kom. 609‑788‑346.

Prasa

clas wariant 180, 1999r., tel.
kom. 693‑596‑464.
Opryskiwacz

Ślęza do remontu,
tel. (46) 874-72-71, tel. kom. 691‑707‑937.
prasę Z-224/1 oraz dojarkę
Sprzedam

Alfa Lawę, tel. kom. 691‑089‑873.
Rozrzutnik

2-osiowy, 4.600 zł, tel. kom.
796‑021‑918.

Walce

młyńskie, tel. kom. 606‑901‑931.

karuzelowa, suszarnia do
Zgrabiarka

zboża i kukurydzy na olej opałowy, tel.
kom. 600‑822‑089.

MTZ-80,

import z Danii, w Polsce nie
rejestrowany, tel. kom. 696‑604‑988.
zgrabiarka; dmuchawa
Przetrząsacz;

pionowa do siana; obredlacz; ładowacz
na tył do ciągnika, stan bdb, tel. kom.
880‑565‑192.
Cyklop,

tel. kom. 517‑895‑817.

mechaniczny do kukurydzy,
Siewnik

śrutownik bijakowy, kopaczka
ciągnikowa, tel. kom. 501‑963‑867.

Deszczownia

szpulowa 250 m, tel.
kom. 507‑046‑414.
Płu
 obrotowy „Atlas”, 4-skibowy, tel.
kom. 507‑046‑414.
Sprzedam

pług 5-skibowy, zagonowy,
Grudziądz; sadzarkę czeską; kołki, linki
do pastucha, Łaźniki, tel. (46) 838‑72‑99.
Sprzedam

ciągnik C-360; agregat
uprawowy 240; dmuchawa i silnik, tel.
kom. 604‑413‑948.
do kukurydzy, preumatyczny,
Siewnik

6-rzędowy; MTZ-82, 1994 r.; STAR 200
wywrot, tel. kom. 602‑731‑582.
Ursus

C-385 z turem, stan bdb;
kombajn John Deere, heder 4,30, tel.
kom. 608‑452‑241.
Zgrabiarka

7, stan dobry; dojarka
DeLaval, tel. kom. 604‑969‑205.
Tur
 14 Zetor, widły do palet, przyczepa
4,5 tony wywrotka, opryskiwacz 450
litrów, przyczepa do słomy, pług
2-skibowy, tel. (46) 839-21-27, tel. kom.
698‑034‑855.
Sprzedam

beczkę asenizacyjną
4.500 litrów, wycinak do kiszonki, prasę
rolującą, siewką do nawozu, śrutownik
bijakowy, przyczepę wywrotkę, tel. kom.
509‑293‑050.
Silos

na zboże, śrutownik ssącotłoczący, zgrabiarka do siana
karuzelowa, dmuchawa do zboża,
glebogryzarka rzędowa do truskawek,
tel. kom. 509‑293‑050.
Sprzedam

łuskarkę do bobu, tel. kom.
691‑715‑503.
Sprzedam

agregat, wialnię, Bąka,
saladerę, tel. (46) 838‑40‑77.

Talerzówka,

tel. kom. 605‑376‑838.

Tur
 2-sekcyjny do Zetora-527211 i
podobne, tel. kom. 608‑627‑572.

Beczka

asenizacyjna 5.000 l, tel. kom.
609‑661‑559.

Śrutownik

Bąk; 2 osie z kołami, tel.
kom. 512‑874‑011.

poznaniak 1995 r., stan bdb,
Siewnik

tel. kom. 667‑899‑123.

Dwie

jałówki hodowlane, tel. kom.
697‑270‑596.

C-360

z turem; cyklop stan bdb, tel.
kom. 669‑034‑018.

Prasa

Sipma Z-224/1, tel. kom.
798‑682‑101.

Sprzedam

ciągnik C-360 w dobrym
stanie, rozrzutnik 2-osiowy, tel. kom.
608‑826‑975.
Radło

3, tel. kom. 602‑511‑928.

Dwie

jałówki wysokocielne, tel. kom.
787‑523‑191.

Kosiarka

rotacyjna czeska, tel. kom.
606‑832‑750.

Prasa

Z-224, 1987 rok z podajnikiem
bel, stan bdb, tel. kom. 697‑435‑566.

Jałówka

na wycieleniu 20.04.2013, tel.
kom. 694‑903‑163.

Pług

3-skibowy, opryskiwacz 400
litrów, tel. kom. 783‑619‑660.

Jałówka

cielna, Łagów 39, tel. kom.
692‑817‑156.
Sprzedam

jałówkę limuse 100%, tel.
kom. 601‑663‑385.

REKLAMA

Siewnik

poznaniak, sadzarka do
ziemniaków polska kubełkowa, obsytnik
5, sortownik do ziemniaków, tel. kom.
46‑838‑25‑73.

poznaniak 2,70 m; 3
Siewnik

karmniki dla trzody chlewnej, tel. kom.
503‑151‑450.

kostka Z-224/1, I właściciel,
Prasa

bardzo mało używana jak nowa;
ładowacz cyklop, w idealnym stanie, tel.
kom. 798‑169‑557.

1-osiowy, 2-osiowy do
Rozrzutnik

remontu; wózek do hederu do Bizona,
tel. kom. 608‑398‑915.

Pług

4-skibowy, obrotowy Kverneland
Vario, Gruber, tel. kom. 600‑822‑089.

Pług

3-skibowy, kultywator, sadzarka
do ziemniaków, sortownik, dwukółka
ciągnikowa, tel. kom. 725‑208‑750.

poznaniak, nadstawki do
Siewnik

przyczepy, tel. kom. 664‑492‑791.

Agregat

prądotwórczy 8 kW, napęd
WOM od ciągnika, tel. kom. 606‑901‑931.

prasę Warfama
Sprzedam

2006, siewnik zbożowy niemiecki,
grabiarko- trząsarka Pamarol 2006,
brona uprawowa niemiecka, tel. kom.
506‑333‑504.

Pług

4-skibowy Nemajer,
zabezpieczenia hydrauliczne,
opryskiwacz 400 litrów szerokość 12
metrów, tel. kom. 609‑501‑657.

Pług

4-skibowy, tel. kom. 607‑316‑955.

Władimirec

T-25A Leda, 31 KM, 1998
rok, tel. kom. 507‑216‑596.

jałówkę na wycielenie,
Sprzedam

tel. (46) 838‑59‑74.

Jałówka

po wycieleniu z cielakiem, tel.
kom. 502‑460‑724.

Zetor

7211, 1991r. oraz kosiarkę
czeską, tel. kom. 695‑066‑829.

Maszt

do ciągnika, tel. kom.
503‑324‑671.

Zwijająca

Galignani, siewnik Gama, tel.
kom. 726‑102‑811.
16245, 1997 rok, Renault 550RX,
Zetor

2002 rok, tel. kom. 605‑143‑523.
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Rozrzutnik

Forschnitt 10 ton, stan bdb,
tel. kom. 726‑739‑443.
Beczkowóz

hts do gęstej gnojowicy,
10.000 litrów, stan bdb, tel. kom.
726‑739‑443.
Talerzówke;

kosiarkę rotacyjną, tel.
kom. 519‑184‑403.
Siewnik

Amazone D-7 super S,
szerokość 3,3 m, stan idealny, tel. kom.
512‑592‑291.
Kombajn

Bizon, 1989 rok, sadzarka do
ziemniaków, tel. (24) 277‑83‑81.
Ciągnik

T-25, opryskiwacz Pilmet do
remontu, tel. kom. 692‑781‑091.
Przyczepa,

kombajn Anna w cenie
złomu, opony 12,4/24, 320/80/24,
900/20, nowe lemiesze do kopaczki, tel.
kom. 518‑877‑966.

14 marca 2013
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Układ

kierowniczy C-360, tel. kom.
502‑906‑384.
Sprzedam

ścinacz zielonek Z-378
(przyczepa samokosząca), 2005 rok, tel.
kom. 660‑702‑548.
Siewnik

konny 24 rurki przystosowany
do ciągnika, tel. kom. 501‑513‑454.
polowy 300 litrów,
Opryskiwacz

zbiornik belka 10 m, tel. kom.
665‑437‑013.
Sprzedam

C-330, 1976 rok, tel. kom.
603‑477‑660.
Sprzedam

kosiarkę rotacyjną,
przetrząsaczo-zgrabiarkę, rozrzutnik, tel.
kom. 511‑786‑307.
Welger

RP165 szeroki podbierak,
boczne ślimaki, rotor, odrzutnik balotów,
stan bdb, tel. kom. 603‑617‑046.
Ursus

C-355, zarejestrowany,
przyczepa sztywna (kaczuszka)
zarejestrowana, tel. kom. 667‑988‑983.
Rozrzutnik,

tel. kom. 514‑539‑036.
Sprzedam

wspomaganie kierownicy
do ciągników Ursus, C-330, C-360, T-25,
oferuję montaż, tel. kom. 692‑335‑998.
Rozrzutnik

1-osiowy; przyczepka
„dwukólka”; ładowacz Tur,
tel. (46) 837‑14‑61.
2-osiowy, stan dobry, tel.
Rozrzutnik

kom. 663‑801‑972.
Agregat

przedsiewny Famarol 3m, tel.
kom. 664‑981‑618.
Prasa

Warfama 2000 rok, rolująca, tel.
kom. 664‑981‑618.
Sprzedam

przyczepę do słomy, tel.
kom. 604‑698‑335.

Poznaniak

3 m, 1996 rok, tel. kom.
607‑813‑558.

Prasa

Deutz Fahr GP-230, stan
bdb; rozsiewacz nawozu, tel. kom.
668‑816‑945.

Przyczepa

4 tony, wywrot, po
remoncie, tel. kom. 607‑317‑128.

Wózek

widłowy Yale; gazówka 2003 r.;
udźwig 1,6 t, tel. kom. 506‑664‑741.

Cyklop,

tel. (24) 277‑95‑09.

Pług

„2”; stertnik, tel. kom.
504‑629‑438.

C-360,

1991 rok, Orkan, rozrzutnik
2-osiowy, tel. kom. 661‑143‑536.
Beczka

asenizacyjna, ocynkowana,
holenderska, tel. kom. 726‑329‑856.

Ciągnik

ogrodniczy Forschnitt, z
narzędziami i przyczepką; brony 3
ciągnikowe; ładowacz na tył ciągnika,
widły i szufla, tel. kom. 791‑766‑688.

Siewnik

zbożowy, Amazone, tel. kom.
601‑272‑521.

Forschnit; siewnik
Sieczkarnia

poznaniak, tel. kom. 723‑528‑084.

Pług

Kverneland obrotowy i zagonowy,
zabezpieczenia, tel. kom. 726‑329‑856.

Ciągnik

C-360, tel. kom. 539‑064‑432.

Wycinak

do kiszonek, tel. kom.
601‑272‑521.

rolniczy „Sam” z
Ciągniczek

podnośnikiem, bez silnika, tel. kom.
724‑115‑910.

Pilnie

siewnik konny 15”,
przystosowany do ciągnika, 600 zł, stan
dobry, tel. kom. 604‑212‑720.

Ciągnik

Ursus C-360, 1980 rok, stan
bdb, tel. kom. 880‑727‑303.

Podsypnik

nawozu do warzyw, tel.
kom. 601‑272‑521.
Siewnik

do kukurydzy, Pneumasen, tel.
kom. 726‑329‑856.
C-360

po odbudowie, tel. kom.
783‑637‑875.
Rozrzutnik

2-osiowy do remontu,
kultywator „16-stka”, tel. kom.
697‑366‑263.
Przyczepa

samozbierająca, tel. kom.
601‑940‑877.
Kultywator

z wałem strunowym, tel.
kom. 697‑049‑235.
Pług

Unia Grudziądz 5-skibowy na
odkładnicy 35, 1996 rok, rozrzutnik
Forschritt, tel. kom. 515‑121‑410.
Sadzarka

polska, tel. (46) 838‑23‑55.
Cyklop

polski, siewnik Poznaniak,
przetrząsaczo-zgrabiarka taśmowa, tel.
kom. 721‑280‑664.

Ciągnik

C-330, tel. kom. 693‑555‑430.
Siewnik

Poznaniak, tel. kom.
693‑555‑430.
Rozrzutnik

obornika 3,5 t; przetrząsacz
karuzelowy; pług 2-skibowy, tel. kom.
609‑997‑379.
Sprzedam

sieczkarnię Fortschritt 281
lub na części, tel. kom. 692‑205‑762.
Agregat

Bomet szer. 2,10, tel. kom.
666‑584‑583.
Prasa

Z224/1, 1987 rok; kosiarka
rotacyjna 1,30 m, tel. kom. 500‑716‑998.
Sprzedam

siewnik zbożowy, tel. kom.
691‑958‑811.
Prasa

Z-224, 1986 rok, stan dobry, tel.
kom. 602‑249‑820.
Zbieracz

do liści; sieczkarnia
1-rzędowa do kukurydzy; prasa
kostkująca Famarol; przekładnia do
wyciągu łańcuchowego; rozsiewacz
Kos; dwukółka ciągnikowa, tel. kom.
608‑259‑757.
Basen

do mleka 320l, dojarka
konwiowa, tel. kom. 608‑259‑757.
Zetor

6245 z turem, 4x4, 1990
rok; kombajn Fortschrit 512, tel. kom.
666‑981‑922.
Obciążniki

przód Ursus 2812, 3512,
tel. (46) 874-71‑46 wieczorem.
Prasa

polska kostka, tel. kom.
607‑418‑736.
Ciągnik

rolniczy C-330, 1985 rok;
cyklop; maszt widlak; schładzalnik 320 l,
tel. kom. 664‑901‑471.
John

Deere 5720 2006 rok, mało
używany, klimatyzacja, radio, cena do
uzgodnienia, tel. kom. 502‑453‑671.
Zetor

5211 1991 rok, tel. kom.
883‑760‑108.
MTZ

Pronar 82SA, tel. kom.
501‑504‑723.
Prasa

rolująca Sipma lub Warfama, tel.
kom. 501‑504‑723.
Prasa

rolująca Metal Fach, owijarka
bel, tel. kom. 883‑760‑108.
walcowy do ziarna, tel.
Gniotownik

kom. 693‑036‑673.
Kosiarka

rotacyjna, polska, tel. kom.
796‑154‑265.
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Opryskiwacz

400 litrów, polowy, tel.
kom. 782‑602‑245.

Ładowarka

teleskopowa JCB-531-79,
2006 r., tel. kom. 608‑420‑169.

Pług

„4-ka”, maszyna do opielania
truskawek, platforma do belek, tel. kom.
606‑678‑418.

zbożowe Nordsten, Isaria, tel.
Siewniki

kom. 668‑594‑262.

Pług

3-skibowy, włóka łąkowa, tel.
kom. 606‑603‑215.
4 m; rozrzutnik obornika
Siewnik

2-osiowy, tel. kom. 509‑837‑568.
wialnię, tel. kom.
Sprzedam

505‑547‑998.
Ładowacz

Cyklop 2004 r. z kabiną, tel.
kom. 603‑080‑109.
Ciągnik

rolniczy Zetor T-25, sprawny,
1949 rok, tel. kom. 609‑688‑542.
karuzel, 2rzęd, stan bdb.
Sadzarka

c. 6900, luskarka bobu z podajnik.
taśmowym na 6 straków i sortownik,
c3500, tel. kom. 537‑467‑337.
Prasa

kostkująca FAMAROL, 1997r.
stan bardzo dobry, tel. kom. 607-074-580
726‑333‑795.

Zgrabiarka

karuzelowa, tel. kom.
668‑594‑262.
Rozrzutnik

obornika polski, 4 tony, tel.
kom. 531‑915‑314.
siewnik Poznaniak, Cyklop
Sprzedam

Nujn, tel. kom. 500‑336‑162.
Sprzedam

ładowacz Nouj, 2.300 zł, tel.
kom. 697‑366‑263.
MTZ-80,

82, części używane, tel. kom.
880‑353‑819.
Kombajn

Bizon -części używane, tel.
kom. 880‑353‑819.
C-380

części używane: skrzynia
biegów, silnik, obciążniki, zaczepy,
zwolnice, tylny most inne, tel. kom.
502‑939‑200.

Przyczepa,

żmijka do zboża, tel. kom.
661‑220‑527.

używane do C-328, C-330,
Części

C-360, C-4011, C-355, T-25 Władimirec skrzynie, silniki, tylne mosty, podnośniki,
felgi, zwolnice, tel. kom. 880‑353‑819.

Kabina

do C-360, kompresor 2
cylindrowy, tel. kom. 691‑863‑492.

1971 r., z kabiną,
Zetor-8011,

zarejestrowany, tel. kom. 880‑353‑819.

sadowniczy „Sepia”
Opryskiwacz

1.000 l, 2005 r., (użytkowany 5 ha
porzeczki), tel. kom. 500‑385‑907.

I właściciel 3.500 mtg,
Ursus-3512,

1996 r., koła ogrodnicze +zapas, stan
bdb, garażowany, kabina komfort, tel.
kom. 506‑365‑659.

Sieczkarnia

do kukurydzy, 4-rzędowa
Z-350/3, 1989 r. +3 hedery, stan dobry,
12.000 zł, tel. kom. 667‑373‑504.
Kabina

do C-330, tel. kom.
607‑992‑191.
samochodowa do
Przyczepka

przewozu zwierząt, tel. kom. 607‑992‑191.
Siewnik

zbożowy zachodni, szer. 2,5
m lub zamienię na kosiarkę rotacyjną lub
glebogryzarkę, tel. kom. 661‑760‑254.
Brony

ciągnikowe „3”; skrzynki
drewniane „1”; platony 1/2, tel. kom.
692‑765‑019.
Chwytak

do bel do ciągnika Matal
Fahr, jak nowy, tel. kom. 728‑924‑555.
Podajnik

do prasy kostkującej (ślizg)
850 zł, 608420169.
Ładowacz

tur Quick do Ursusa-4514,
-5314, tel. kom. 692‑601‑689.
czołowe do : Ursusa,
Ładowacze

Fendta, MF, Case, Deutz Fahr, Claas
Ares, produkcji zachodniej, tel. kom.
692‑601‑689.
1999 r., przedni tuz, tel.
Fendt-515,

kom. 692‑601‑689.
Praso-owijarka

Claas-250 Uniwrap, tel.
kom. 692‑601‑689.
Fendt-311

115 KM, 1996 r. lub -311,
1993 r., tel. kom. 608‑420‑169.
Fendt-511,

1998 r., sprowadzony z
Niemiec, tel. kom. 608‑420‑169.
rolująca John Deere-570,
Prasa

zmiennokomorowa, max wyposażenie,
tel. kom. 608‑420‑169.
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Kosiarka

rotacyjna, kultywator,
kolczatka do pługa, tel. kom.
600‑335‑473.
Ciągnik

C-360 z kabiną, tel. kom.
539‑001‑876.
Przyczepa

3-osiowa Krone, wywrotka
18 ton, tel. kom. 539‑001‑876.
ziemniaczany Anna, prasa
Kombajn

Z-224, tel. kom. 607‑762‑291.
Pług

3-skibowy (Unia Grudziądz),
stan bdb, elementy orne (odkładnie
itp.) zostały wymienione na nowe,
oryginalne w zeszłym sezonie, tel. kom.
606‑880‑430.
Pług

5-skibowy podwyższany, 2004
rok, tel. kom. 888‑895‑150.
Siewnik

Poznaniak 3 m, duży kosz
zasypowy, tel. (24) 285‑40‑24.
Łańcuchy

podłogowe do rozrzutnika,
nowe 300 zł, tel. kom. 885‑616‑368
po 15.
Sprzedam

rozrzutnik Tandem, stan
bdb, tel. kom. 512‑811‑101.
Jeantil 8 t,
Rozrzutnik

tel. (46) 837‑13‑24.
Przyczepy

6 t, 8 t, tel. (46) 837‑13‑24.

Beczka

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

Pług

Ibis, 4-skibowy, tel. kom.
504‑501‑038.

Młóto

browarniane, wytłoki z jabłek, tel.
kom. 600‑323‑947.

Ślęza

sadownicza - duży kosz, tel. kom.
506‑188‑515.

Siewnik

poznaniak, tel. kom.
889‑933‑041.

Wapno

nawozowe, nawozy, żużel, tel.
kom. 600‑323‑947.

Duży

kosz do ślęzy, tel. kom.
506‑188‑515.

Pług

3-skibowy, tel. kom. 691‑753‑644.

Zamienię

obornik na słomę, tel. kom.
533‑179‑189.

Prasy

rolujące warfama Z-543; Metal
Fach Z-562, tel. kom. 604‑213‑682.
Pronar

Zefir 85 KM, 2007 r.; ładowacz
tur 4 do Ursus-4514, -5314; prasa
Sipma Z-224/1; podajnik bel do Sipma
Z-224/1,, tel. kom. 604‑213‑682.
Cyklop,

stan dobry, dmuchawa do
siana, tel. kom. 507‑408‑937.

do Tura 2, widły, tel. kom.
Łyżka

507‑164‑215.

Kosiarka

rotacyjna, 2003 rok,165 cm,
tel. kom. 608‑686‑489.

Rozrzutnik

obornika, tel. kom.
511‑821‑623.

Prasa

Sipma Z-224 oraz chwytak bel
hydrauliczny zawieszany na tuz, tel. kom.
505‑109‑255.

Siewnik

Poznaniak, zbiornik na mleko,
opryskiwacz 400 litrów, konwie do
dojarki, śrutownik zaciągowy, mieszalnik,
rozrzutnik, pług 3-skibowy, tel. kom.
606‑769‑925.

Piec

nadmuchowy do tuneli foliowych,
tel. kom. 784‑648‑112.

Sprzedam

rozrzutnik 1-osiowy do
remontu, tel. kom. 605‑283‑913.

Rama

z barakowozu; brony „5”, tel.
kom. 697‑289‑514.

Sprzedam

Ursus C-360M, 1987 rok,
niemalowany, tel. kom. 663‑862‑667.

poznaniak, tel. kom.
Siewnik

531‑450‑890.

Ursus

C-362, 1985 rok, stan bdb, tel.
kom. 500‑204‑628.

Prasa

Claas Rolland 44; pług
4-skibowy zachodni, tel. kom.
880‑259‑333.

do ziemniaków,
Sadzarkę

glebogryzarkę, wyorywacz, tel. kom.
693‑705‑621.

Dwukółka

do ciągnika,
tel. (46) 838‑04‑79.

T-25

Włodimirec, 1997 rok, tel. kom.
511‑123‑016.

Nowy

3-metrowy kultywator, tel. kom.
668‑049‑706.

Orkan

2, tel. kom. 536‑602‑532.

Sprzedam

Bąka, tel. kom.
512‑630‑603.

Sprzedam

rozrzutnik T0-88 z
nadstawkami, kosiarkę dyskową Class,
przetrząsacz hydrauliczny, składany, tel.
kom. 500‑225‑198.

Sprzedam

ciągnik Zetor 7745, 1992
rok, tel. kom. 783‑482‑700.
Ursus

1634, 2001 rok, I właściciel, tel.
kom. 696‑463‑410.
siewnik zbożowy Amazone
Sprzedam

D-8, redlice talerzowe szerokość 3 m, tel.
kom. 696‑463‑410.
Prasa

zwijająca łańcuchowa 120x150,
tel. kom. 503‑591‑319.
Opryskiwacz,

sadzarka, baloty, tel.
kom. 532‑619‑815.
Sprzedam

siewnik przerabiany 25
rurek, tel. kom. 607‑897‑544.
poznaniak, tel. kom.
Siewnik

509‑853‑384.
Przyczepa

wywrot 6 ton HL, siewnik
Poznaniak do remontu, tel. kom.
539‑001‑876.
C-328,

tel. kom. 723‑300‑041.
4,5 tony, rozrzutnik
Przyczepa

Fortschritt 10 ton, tel. kom. 600‑335‑473.

sieczkarnię 1-rzędową
Sprzedam

Pottinger, wały uprawowe 3-częściowe,
radła 3, tel. kom. 693‑066‑536.

Siewnik

zbożowy Nordsen NS-1030,
stan bdb, tel. kom. 609‑947‑597.

Opryskiwacz

taczkowy, spalinowy, tel.
kom. 663‑141‑077.

Sprzedam

kosiarkę dyskową Krone
AM282, tel. kom. 602‑131‑357.

śrutownik walcowy lub
Sprzedam

żmijkę, tel. kom. 509‑112‑148.

Siewka

do wapna, skrzynia ładunkowa
do wapna, tel. kom. 604‑610‑387.

Siewka

do nawozu Amazone,
przetrząsacz karuzelowy, zgrabiarka,
prasa Galignani pasowa 97, tel. kom.
607‑992‑213.

Sadzarka

czeska, 1.000 zł, stan bdb,
tel. kom. 607‑644‑677.

Rozrzutnik

obornika 2-osiowy, siewnik
zbożowy Poznaniak, tel. (42) 719‑58‑51.
Rozrzutnik

6-tonowy Warfama tandem,
orkan 2 1989 r., tel. kom. 661‑554‑045.
do zbioru ziemniaków i
Kombajn

warzyw Karlik, w bardzo dobrym stanie,
tel. kom. 600‑500‑155.
Sprzedam

kultywator z wałem
strunowym, zgrabiarka 7-gwiazdowa, tel.
kom. 696‑253‑998.

Ładowacze

czołowe tur do ciągnika
Ursus C-330, C-360, 3512, MF255, 235,
T-25, hydrauliczne lub na linkę, tel. kom.
608‑128‑670.
Owijarka

samozaładowcza Elho,
tandem, 2009 r, FVAT, beczkowóz Pomot
Chojna 8000L, 2005r, tandem, FVAT, tel.
kom. 608‑128‑670.

Pług

obrotowy Unia 4, tel. kom.
600‑879‑205.

Ładowacz

Cyklop, rozrzutnik obornika
1-osiowy, przetrząsarko-zgrabiarka
5,sadzarka do ziemniaków, obsypnik
do ziemniaków 5, tel. (42) 719-57-18, tel.
kom. 783‑017‑131.

Sprzedam

silnik do ciągnika C-385 lub
902, stan bdb, tel. kom. 503‑065‑714.

2-osiowy do poprawek,
Rozrzutnik

kombajn Bizon 1980 rok z sieczkarnią,
tel. kom. 507‑408‑937.

Pług

Akpil Pilzno 4x35 wysoki stojan,
zabezpieczenia kołkowe, 3.600 zł, tel.
kom. 608‑056‑920.

przyczepę 4 tony, wywrotka;
Sprzedam

prasę Z-224: przetrzasaczo-zgrabiarkę 5;
śrutownik bijakowy; wialnię; siłownik do
kombajnu Bizon, tel. kom. 668‑967‑827.

Prasa

Z-224/1, pług 2 i 5
podorywkowa, tel. (46) 838‑46‑81.

260 szerokości, waga do
Talerzówka

200 kg, tel. kom. 668‑831‑059.
Sprzedam

kosiarkę rotacyjną,
rozsiewacz nawozu, tel. kom.
603‑171‑097.
Przyczepa

samozbierająca na
tandemie, prasa Famarol, 1998 rok,
ładowacz cyklop, tel. kom. 505‑174‑343.
Cyklop

1 właściciel, stan bdb,
rozrzutnik dwuosiowy 4t nowe: łańcuchy,
tryby, burty, łożyska, podłoga zdrowa, tel.
kom. 692‑446‑421.

Prasa

Z-224/1, opona 11.2/24, Zetor
5340, tel. kom. 512‑981‑861.
Wieżyczka

widlaka, tel. kom.
607‑137‑690.
Ursus-3512,

1996 rok, 4.220 Mth, cały
w oryginale, ogumienie tył 70%, przód
40%, od 1-ego właściciela, stan bdb., tel.
kom. 536‑499‑519.
Pług

zagonowy 4-skibowy; agregat
uprawowy firmy Bomet, szer. 3,20 m na
podwójnych wałkach, stan idealny, tel.
kom. 607‑427‑669.
Ursus

C-360 1985r.; waga
samochodowa do żywca, tel. kom.
721‑086‑263.

inne
Sprzedam

gnojówkę, tel. kom. 663077-030, 693‑320‑919.
Skrzynki

na owoce, palety, wagi,
beczka 4.000 l, tel. kom. 665‑464‑794.
Zbiornik

na mleko Frigomilk 550 l, tel.
kom. 515‑291‑421.
Skrzynki

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

200 t, tel. kom. 697‑693‑641.
Zbiornik

na mleko, 550 litrów Alfa
Laval, tel. kom. 605‑278‑719.
Wózek

paleciak, 2 sztuki, tel. kom.
693‑830‑160.
Opony

używane 16/70/20, tel. kom.
693‑830‑160.

Schładzalnik

do mleka 650 l; sadzarka
łańcuchowa do ziemniaków, tel. kom.
603‑157‑790.
Basen

550 Alfa Laval, tel. kom.
604‑245‑140.
Nawozy

azotowe wieloskładnikowe, tel.
kom. 607‑992‑213.
gnojowicę, możliwość
Sprzedam

dowozu, tel. kom. 798‑169‑557.
Basen

na mleko 550 l, tel. kom.
781‑173‑462.

rolnicze - usługi
Transport

maszyn rolniczych i
budowlanych, tel. kom. 665‑734‑042.
kosiarki sadownicze,
Wykonuję

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.
Biuro
VAT z rolnictwa 100 zł/m-c, tel.
kom. 512‑197‑178.
Transport

ciągników, przyczep, maszyn
i urządzeń rolniczych, budowlanych, tel.
kom. 609‑135‑502.
Siew,

zbiór i skup kukurydzy, tel. kom.
664‑187‑631.
Rozliczenia

VAT rolników, tel. kom.
508‑191‑628.
Ciągnik

C-360; kombajn Bizon Z-56;
przyczepa 4,5 i 6 t; koparko-odmularka
„Pelikan”; prasa Sipma.
Pisanie

wniosków o dofinansowanie
z programu Modernizacja Gospodarstw
Rolnych, ostatni nabór na lata
2007/2013, tel. kom. 507‑474‑735.

zwierzęta
kupno
Kupię

dobermana sukę, tel. kom.
606‑884‑162.

Skrzyniopalety

drewniane nowe, tel.
kom. 601‑286‑499.

sprzedaż

Basen

420 litrów, tel. kom.
601‑937‑006.

Gołębie

Staropolskie i Rzeszowskie,
tel. kom. 882‑404‑160.

Owies

około 20 ton, tel. kom.
667‑118‑195.

Sprzedam

parę kucyków+ kózkę
miniaturkę, tel. kom. 694‑514‑370.

Obornik,

tel. kom. 661‑880‑458.

Sprzedam

kozy, tel. kom. 608‑418‑287.

Karpie-kroczek

od 0,5 do 1 kg.
Młyn Sopel, tel. kom. 512‑307‑727.

Kozy,

tel. kom. 607‑992‑191.

Nadstawki

na palety-stelaże, tel. kom.
507‑046‑414.
Zbiornik

15 m3, tel. kom. 507‑046‑414.
Węże

kroplujące, tel. kom.
507‑046‑414.
Wiertarka

WEK30 MK4, tel. kom.
504‑635‑814.
Sprzedam

obornik, tel. (46) 837‑14‑61.
PHU

Agro Dmosin oferuje w
przystępnych cenach nawozy, opał,
tel. kom. 691‑149‑896.
Obornik

bydlęcy, tel. kom.
693‑059‑976.
Zbiornik

na mleko Frigomilk, 550
litrów, sadzarka polska, I właściciel,
tel. (24) 277‑96‑42.
Dojarka

Alfa Laval 2-konwiowa, 700 zł,
sprzedam, tel. kom. 723‑114‑747.
Schładzalnik

do mleka, 300 l, tel. kom.
668‑952‑191.

Suka,

owczarek niemiecki, 1,5 roku, tel.
kom. 693‑441‑557.
Szczenięta

sznaucerki miniaturki, tel.
kom. 533‑904‑400.
Sprzedam

kucyki, tel. (24) 277-63-65,
tel. kom. 601‑642‑705.
Owczarki

kaukaskie, tel. kom.
791‑836‑110.
York

mix z pinczerkiem, 7-tyg., suczka,
ładna. Reproduktor shih-tzu 1,5-roczny,
tel. kom. 783‑561‑108.
Yorki

szczenięta, tel. kom. 501‑632‑719.
Sprzedam

owczarki niemieckie,
rodowodowe, tel. kom. 509‑481‑761.
Świnki

morskie, tel. kom. 511‑220‑765.
Owczarki

niemieckie, z rodowodem,
2-miesięczne, tel. kom. 508‑174‑814.
Króle,

Głowno, tel. kom. 606‑343‑033.
Sprzedam

pawie, tel. kom.
668‑952‑191.

Opona

tylnia do ciągnika C-360, tel.
kom. 695‑999‑028.

Gołębie,

tel. kom. 697‑689‑858.

Sprzedam

obornik, tel. kom.
530‑964‑326.

Dwa

szynszyle z klatką, tel. kom.
515‑140‑403.

Sprzedam

opony ciągnikowe tylne
16/9/28, 50-60% bieżnika, tel. kom.
606‑490‑951.

Kucyk

miniaturka, półtora roku, 80 cm
w kłębie, tel. kom. 667‑904‑069.

Sprzedam

zbiornik na mleko 660 i 550
litrów, tel. kom. 606‑992‑063.

Rottweilery,

tel. kom. 725‑790‑042.

Sprzedam

obornik, tel. kom.
609‑843‑635.

Kucyki,

bryczka, tel. kom. 607‑992‑191.

Brązowa

ratlerka, szuka partnera, tel.
kom. 728‑703‑436.

Obornik

lub zamienię na słomę, tel.
kom. 669‑870‑572.

Szczeniak

Cocker Spaniel, tel. kom.
692‑212‑565.

Sprzedam

słomę bele + kwadraty,
agregat 2,10 m, cyklop, porodówki do
macior, kamienie polne duże i małe, tel.
kom. 726‑767‑915.

Yorki,

chihuahua, maltańczyki, mopsy,
tel. kom. 662‑093‑975.

Sprzedam

opryskiwacz Evart lance 24
m, 3.000 litrów z komputerem, tel. kom.
696‑463‑410.

Sprzedam

kozy, tel. kom. 501‑399‑487.

inne
Oddam

doga, tel. kom. 791‑776‑110.
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Informacje
 INFORMATOR ŁOWICKI
informacje
Informacja PKP (ogólnokrajowa)
22/19436
Informacja PKS (całodobowa)
46/837-38-13
Informacja o krajowych numerach
tp 118-913
Informacja o międzynarodowych
numerach tp 118-912
Rozmowy międzynarodowe tp –
zamawianie 9051
Naprawa telefonów – błękitna linia
tp 9393
Biuro zleceń tp 9497
Wojewódzkie Centrum Zarządzania
Kryzysowego Łódzkiego Urzędu
Wojewódzkiego w Łodzi 9287

pogotowia
Policyjny telefon zaufania 837-80-00
Telefon informacyjno-problemowy:
Poradnia Leczenia Uzależnień 837-37-07
Poradnia Zdrowia Psychicznego 46837-33-07
Pogotowie energetyki cieplnej
46-837-59-16
Pogotowie wodno-kanalizacyjne
46-837-35-32
Pogotowie energet. 46-837-36-05
Zakład pogrzebowy: 46-837-53-85,
46-837-07-10, 46-837-20-22, 46-837-26-74.
Gaz butlowy:
516-053-554, 697-649-492, 46-837-84-40,
46-837-16-16, 46-837-66-08, 46-837-41-02,
46-837-30-30, 46-837-20-37, 46-838-36-36,
509-887-080; 46-837-47-77, 46-837-44-44,
Warsztat konserwatorski ŁSM 46-83765-58
Lecznice dla zwierząt:
ul. Starościńska 5, tel. 46-837-52-48 ul.
Chełmońskiego 31, tel. 46-837-35-24
ul. Krakowska 28, tel. 46-830-22-86
Łyszkowice, tel. 46-838-87-19 Bielawy,
tel. 46-839-20-95

telefony
 Taxi osobowe:
837-34-01; 46-191-91; 46-837-35-28
(bagażowe); 46-830-05-00; 603-0618-18; 794-013-013; 606-486-555;
600-508-308
PUP: 46-837-04-20; 46-837-03-73
Starostwo Powiatowe w Łowiczu:
sekretariat 46 837-59-02
Urząd Miejski: Sekret. 46-830-91-51
Awarie oświetlenia ulicznego:
konserwator 603-802-477, 601-819-912,
601-270-775, 46 830-91-45
Urząd Skarbowy:
centrala 46 837-43-58, 46-837-32-38,
sekretariat 46-837-80-28
ZUS 46-830-17-12
Łowickie Stowarzyszenie Abstynenckie „Pasiaczek” Łowicz, ul. św. Floriana
7, tel. 46-837-66-92, czynny codziennie
(oprócz sobót) w godz. 16.00 – 20.00.
Gminna Grupa Abstynencka w
Bielawach – spotkania w czw. w godz.

10.00-11.00. Po informacje dzwonić w
czwartek do UG w Bielawach w godz.
8.00-10.00.
Grupa AA „Łowiczanka” spotkania
przy Klubie Pasiaczek na muszli Błonie
w każdy czwartek o godz. 19.00.
Punkt

pomocy dla ofiar przemocy
w rodzinie (siedziba, Stowarzyszenie
„Nadzieja” ul. Podrzeczna 3a, tel.
46-830-03-63, czynny: 16.00-19.00.
Punkt konsultacyjny przy
Grupie Wsparcia „Przeminęło z
wiatrem” (problem przemocy) w
Domaniewicach, czynny: pt. 16-18 tel.
46-838-33-11.
Samopomocowa Grupa Abstynencka „Nie ma mocnych” w Zdunach
(siedziba GOK) – czw. godz. 18.00.
Ogólnopolska poradnia telefoniczna dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym, czynna od pon.-pt. godz.
14.00-22.00 pod bezpłatnym numerem
telefonu 116 123; www.116123.edu.pl

Kościół 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

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;

Czwartek, 14 marca:
godz. 19.00 – Niemożliwe
Piątek, 15 marca:
godz. 14.30, 16.30 – Jack pogromca
olbrzymów – pradawny spór ożywa, kiedy
młody rolnik przypadkowo otwiera bramę
między światem ludzi, a przerażającym
światem olbrzymów. Wypuszczone na
ziemię po raz pierwszy od stuleci, usiłują
one odzyskać panowanie nad utraconym
niegdyś lądem.
godz. 18.30 – Baczyński – z jednej
strony to opowieść o poecie i jego postrzeganiu rzeczywistości, o potrzebie wystawiania się na śmiertelną próbę, by się
spełnić i tworzyć. Z drugiej – o bezsensie
wojny i sztuce, która jest ponadczasowa i
nieśmiertelna.
godz. 20.00 – Daję nam rok – Nat jest
atrakcyjna i przedsiębiorcza, Josh to
niezbyt znany pisarz ze specyficznym
poczuciem humoru. Jego denerwuje jak
ona śpiewa, ona wstydzi się, kiedy on tańczy. Film zaczyna się w miejscu, które dla
większości komedii romantycznych jest
punktem dojścia czyli przed ołtarzem.
Sobota, 16 marca:
godz. 14.30, 16.30 – Jack pogromca
olbrzymów
godz. 18.30 – Baczyński
Niedziela, 17 marca:
godz. 14.30, 16.30 – Jack pogromca
olbrzymów
godz. 18.30 – Baczyński
godz. 20.00 – Daję nam rok
Poniedziałek, 18 marca:
godz. 14.30, 16.30 – Jack pogromca
olbrzymów
godz. 18.30 – Baczyński
godz. 20.00 – Daję nam rok
Wtorek, 19 marca:
godz. 14.30, 16.30 – Jack pogromca
olbrzymów
godz. 18.30 – Baczyński
godz. 20.00 – Daję nam rok
Środa, 20 marca:
godz. 14.30, 16.30 – Jack pogromca
olbrzymów
godz. 18.30 – Baczyński
godz. 20.00 – Daję nam rok

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.
Księstwa Łowickiego – wyEtnografia

stawa 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.
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.
w Muzeum Diecezjalnym
Wystawa

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 – pokazane są dokumenty aktowe, fotografie i karty pocztowe pochodzące
z 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. DK w Zdunach, wstęp
wolny, wystawa czynna do 21 marca.
Kościoły Drewniane Diecezji Łowickiej – wystawa fotografii Jana Rucińskiego, na której przedstawia drewniane
kościoły diecezji łowickiej. Urząd Gminy w
Nieborowie, wystawa czynna do 31 marca.

koncerty
Sobota,16 marca:
godz. 21.00 – koncert zespołu „NieBoNie” rockowej grupy pochodzącej

ze Zduńskiej Woli, Klub Pracownia, ul.
Podrzeczna 20, bilety 10 zł.
Niedziela, 17 marca:
godz. 16.30 – koncert Młodzieżowej
Orkiestry Symfonicznej SONUS,
podczas którego usłyszymy m.in. uwerturę
„Egmont” – Ludwika van Beethovena,
suitę „Peer Gynt” – Edvarda Griega, „Jezioro Łabędzie” – Piotra Czajkowskiego.
Bazylika katedralna w Łowiczu.

inne
Czwartek, 14 marca:
godz. 18.00 – zajęcia zumby, czyli latynoskich rytmów, które prowadzić będzie
Joanna Gałka-Walczykiewicz. Studio
Rampa Łowicz, os. Kostka. Biletem wstępu
jest zakup karmy dla psów lub innych
akcesoriów: szelki, smycze, obroże.
godz. 18.00 – wykład pt. „Powstanie
styczniowe w Księstwie Łowickim”
poprowadzi Zbigniew Zagajewski. Gminny Ośrodek Kultury w Domaniewicach,
wstęp wolny.
Sobota, 16 marca:
godz. 16.00 – Spotkanie z Tradycją –
cykl spotkań z twórcami ludowymi,
w którym udział wezmą: Beata Rokicka
– której specjalnością są kwiaty z bibuły,
Małgorzata Kosiorek – która haftuje
koralikami, Alicja Brzozowska – haft ręczno-maszynowy oraz Małgorzata Kołodziejczyk, która szyje i haftuje stroje dla
lalek łowickich. Centrum Kultury, Turystyki
i Promocji Ziemi Łowickiej przy Starym
Rynku w Łowiczu. Wstęp wolny.

KRONIKA
WYpadków
miłosnych
urodziły się:
córeczki
 państwu Tomczakom z Tydówki
 państwu Kosiorkom z Łowicza
 państwu Przyłudzkim z Zamiar
 państwu Golisom z Janinowa
synkowie
 państwu Banasiakom z Łowicza
 państwu Sokołowskim z Lasocina
 państwu Siewierskim z Kocierzewa
 państwu Czeczko z Łowicza
 państwu Okraskom z Zabostowa
 państwu Kwiatkowskim z Kocierzewa

OFERTY PRACY
Powiatowy Urząd pracy w Łowiczu
(stan na 12.03.2013 r.)

 szwaczka
 elektromechanik
 operator koparki
 przedstawiciel handlowy
 konserwator
 sprzedawca
 sprzedawca (oferta pracy dla osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności – II
grupa inwalidzka)

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

skarb rolnika
NOTOWANIA Z TARGOWISKA
W ŁOWICZU z dnia 08.03.2013 r.
buraczek czerwony

kg

cebula

kg

1,50-1,80

czosnek

szt.

0,50-1,00

jabłka

1,00-1,50

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

1,00-1,50

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

0,80-1,00

brukselka
ziemniaki
miód

0,9 litra 28,00-32,00

kalafior

szt.

brokuł

szt.

1,50-2,50

pęczek

2,50-3,00

włoszczyzna
ogórek

3,00-4,00

kg

10,00

 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. 14.03. ul. Zgierska 27,
tel. 719-24-84
pt. 15.03. ul. Zgierska 27,
tel. 719-24-84
sob. 16.03. ul. Łowicka 38,
tel. 719-21-31

ndz. 17.03. ul. Łowicka 38,
tel. 719-21-31
pn. 18.03. ul. Łowicka 38,
tel. 719-21-31
wt. 19.03. ul. Łowicka 38,
tel. 719-21-31
śr. 20.03. ul. Łowicka 38,
tel. 719-21-31
czw. 21.03. Pl. Wolności 4/5,
tel. 710-89-60
Apteki pełnią dyżury w godzinach
od 19.00 do 8.00 dnia następnego;
soboty i niedziele: w godzinach 8.00-8.00
dnia następnego.
n Dyżury aptek w Strykowie:
niedziela 17.03. – Plac Łukasińskiego,
tel. 719-80-85. Apteki pełnią dyżur
w godz. 9.00-14.00.
n Punkt apteczny w Bratoszewicach:
tel. 42-719-65-25, czynny w godz: pn.-pt.
8.30-16.00;

msze święte
w niedziele i święta
Parafia św. Jakuba w Głownie:
7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00
Parafia św. Maksymiliana w Głownie:
8.00, 9.30, 11.30, 16.00
Parafia św. Barbary w Głownie:
7.00, 9.00, 11.00, 18.00

Parafia Św. Marcina w Strykowie:
8:00, 9:30, 11:00, 18:00

Rolnik Sprzedaje

wystawy

Żywiec wieprzowy:

„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.

 Różyce: 4,90 zł/kg+VAT

inne
Czwartek, 16 marca:
godz. 10.00 – ósma edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenek Anny Jantar, pod nazwą nazwę „Muzyczne portrety.
Anna Jantar i inni” sala widowiskowa MOK
Głowno, wstęp wolny.
Niedziela, 17 marca:
godz. 10 – otwarta spartakiada dzieci
i młodzieży, uczestnicy będą rywalizować
w grach świetlicowych, Organizatorzy
przewidują rozgrywki w warcaby i szachy
oraz tenis stołowy. Dom Kultury Niesułków,
wstęp wolny.

(ceny z dnia 12.03.2013 r.)

 Mastki: 4,90 zł/kg+VAT
 Skowroda Płd.: 4,90 zł/kg+VAT
 Domaniewice: 4,90 zł/kg+VAT
 Chąśno: 4,80 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
7,00 zł/kg+VAT; jałówki 6,80 zł/+VAT;
 Skowroda Płd.: krowy 6,00 zł/kg+VAT;
byki 7,50 zł/kg +VAT; jałówki 7,00 zł/
kg+VAT;
 Różyce: krowy 5,60 zł/kg+VAT;
byki 7,00 zł/kg+VAT; jałówki 6,50 zł
kg+VAT;
 Domaniewice: krowy 5,60 zł/kg+VAT;
byki 7,00 zł/kg+VAT; jałówki 6,50 zł/
kg+VAT;
 Kiernozia: krowy 4,00-6,00 zł kg+VAT;
byki 6,50-8,00 zł/kg+VAT; jałówki
6,00-7,00 zł/kg+VAT;
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Łowiccy koszykarze
wygrali po dogrywce,

Sport

a wkrótce już faza play-off. str. 46
Lekka atletyka | Puchar Maratonu DoZ

W finale koszykarki z ZSP 4 Łowicz pokonały rywalki z II LO Łowicz i po dwóch latach znowu okazały się najlepsze na Ziemi Łowickiej.

Sport szkolny | Powiatowa Licealiada Szkolna w koszykówce dziewcząt

Ekonomik powrócił na tron
Po dwóch latach, kiedy to w
koszykarskim Łowiczu „królowały” koszykarki I LO Łowicz,
na tron powróciły uczennice
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Władysława
Grabskiego w Łowiczu. Podopieczne Moniki Pilichowskiej
odniosły dwa zwycięstwa. Najpierw w półfinale pokonały
dwoma punktami rywalki z I
LO im. Józefa Chełmońskiego
w Łowiczu (nauczyciel w-f Jarosław Woźniak), a w pojedynku
o pierwsze miejsce ograły ekipę
II LO Łowicz (nauczycielka w-f
Magdalena Ochmańska-Zrazek)
29:27.
REKLAMA

W mistrzowskiej drużynie
reprezentującej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu
wystąpiły: Magdalena Pacler
(14. punktów w turnieju), Agata
Pacler (10), Elżbieta Siekiera (8),
Sylwia Wyszogrodzka (8), Maja
Liberska (6), Małgorzata Mitek (4), Martyna Matuszewska,
Karolina Kołodziejska, Jagoda
Fraszczyk, Karolina Pińkowska
i Kamila Gaszka – nauczycielka
w-f Monika Pilichowska.


42:10 (17:2, 7:5, 6:1, 12:2); pkt.:
Iwona Kafarska 12, Paulina Wielemborek 10, Klaudia Jędrachowicz 8, Paulina Guzek 5 i Justyna
Traczyk 1 – Martyna Wiankowska
9 i Beata Wolska 1.
 I LO Łowicz – ZSP 4 Łowicz
19:21 (5:1, 3:2, 6:10, 5:8); pkt.:
Beata Bryk 7, Beata Kowalska
5, Amanda Skrabucha 4 i Eliza
Stawicka 3 – Elżbieta Siekiera 8,
Agata Pacler 4, Magdalena Pacler
3, Maja Liberska 2, Sylwia Wyszogrodzka 2 i Małgorzata Mitek 2.

Paweł A. Doliński

Mecze półfinałowe:
 II LO Łowicz – ZSP 2 Łowicz

Mecz o 3. miejsce:
 I LO Łowicz – ZSP 2 Łowicz
13:4 (0:0, 2:2, 4:2, 7:0); pkt.:

Amanda Skrabucha 9 i Beata Bryk
4 – Martyna Wiankowska 4.
Mecz o 1. miejsce:
 II LO Łowicz – ZSP 4 Łowicz
27:29 (6:8, 2:9, 7:0, 12:12); pkt.:
Paulina Wielemborek 8 (1x3), Aleksandra Wojda 7, Iwona Kafarska
4, Paulina Guzek 4 i Klaudia Jędrachowicz 4 – Magdalena Pacler
11, Agata Pacler 6, Sylwia Wyszogrodzka 6, Maja Liberska 4 i Małgorzata Mitek 2.
1. ZSP 4 Łowicz

2

4 50:46

2. II LO Łowicz

2

3 69:39

3. I LO Łowicz

2

3 32:25

4. ZSP 2 Łowicz

2

2 14:55

Łódź to chyba w ostatnim
czasie jedno z najbardziej „rozbieganych” miast w Polsce.
Odbywa się tu wiele imprez biegowych. Jedną z nich był cykl
pod nazwą Puchar Maratonu
Łódź Dbam o Zdrowie. Biegi
były rozgrywane na terenie Arturówka i Lasu Łagiewnickiego
na pięciokilometrowej pętli. Poszczególne zawody zwiększały swoją odległość o 5km. Po
każdym biegu w kategorii open
oraz kategoriach wiekowych
były przyznawane punkty, by w
przeddzień maratonu (13 kwietnia) zawodnicy, którzy zebrali
ich najwięcej otrzymali pamiątkowe puchary i nagrody.
Na zakończenie cyklu 9 marca zawodnicy mieli do przebiegnięcia 25 km. Mimo trudnych
warunków atmosferycznych na
starcie sobotniego biegu stawiło się ponad sto osób. Zawody ukończyło 93 zawodników.
Najlepszy okazał się Krzysztof
Pietrzyk (LKS Koluszki), który
uzyskał czas 1:43,13 h. Drugie
miejsce zajął Jarosław Piechota
(KB Arturówek) – 1:47,59 h, a
trzeci był łowiczanin Tomasz
Kunikowski (LKS Dar Placencja), który dobiegł do mety z
wynikiem 1:48,26 h. Tomek
dzięki swoim dobrym występom
we wcześniejszych biegach zajął w swojej kategorii wiekowej
pierwsze miejsce.
– Ten sprawdzian był dla
mnie najtrudniejszy ze wszystkich. Może nie chodziło o długość dystansu, ale o ilość śniegu
zalegającego na trasie – relacjonował reprezentant klubu LKS
Dar Placencja – Pierwsze pięć

JusTyna Kwestarz

Paweł A. Doliński

Tomasz Kunikowski
wygrał swoją kategorię

Tomasz Kunikowski „wybiegał”
tym razem trzecie miejsce.

kilometrów to był spokojny bieg
po miękkim puchu śnieżnym,
dopiero później tempo ruszyło,
gdy już wszyscy „odśnieżyli
trasę” i tak po 13 kilometrach
biegłem sam, z trudem dublując
zawodników, którzy niechętnie
zbiegali na bok z wąskiej trasy.
Ostatecznie dobiegłem trzeci do
mety z ogromnym zmęczeniem,
ale też z uśmiechem na twarzy. Pozwoliło mi to na zajęcie
czwartego miejsca w kategorii
open i wygrania swojej kategorii
wiekowej ex aequo z Tomaszem
Owczarkiem z Bełchatowa. Poszczególne biegi kończyłem na
miejscach: byłem piąty na 10
km, czwarty na 15 km, drugi na
20 km i teraz trzeci na 25 km.
Cały cykl był dla mnie przygotowaniem do łódzkiego maratonu,
do którego trenuje wraz z bardziej doświadczonymi kolegami
– Łukaszem Zagawą i Sebastianem Kosędą – podsumował swój
start Tomasz Kunikowski.  zł
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Piłka siatkowa | Gmina Kocierzew Płd.

Kamil Sobol

Trwa rywalizacja w lidze

Grupa taekwondoków reprezentujących ŁAS wywalczyła w Nidzicy w Pucharze Polski sześąć medali.

Taekwondo | I edycja Pucharu Polski Poomsae

W Nidzicy rozegrana została I
edycja Pucharu Polski Poomsae
w Taekwondo Olimpijskim, w
zawodach wystartowało blisko
150 zawodników z 21 klubów z
całej Polski.
- Impreza ta w tym roku pojawiła się dopiero po raz pierwszy
w kalendarzu imprez polskiego
taekwondo, a mimo to zgromadziły sporo uczestników - komentuje Kamil Sobol, trener
Łowickiej Akademii Sportu.
- Najważniejsze jednak, że z
zawodów tych wróciliśmy zadowoleni. Wystartowaliśmy w
czerech kategoriach, a zawodnicy ŁAS stawali aż sześciokrotnie na podium. Najpierw Kamil
Zabost z Gabrysią Gajewską
bezapelacyjnie zwyciężyli w
kategorii par mieszanych dla pasów kolorowych. Następnie startowaliśmy w kategorii drużyn
męskich, dla pasów czarnych.
REKLAMA

W kategorii pasów kolorowych
zgłoszeni byli tylko nasi zawodnicy, więc zostali przetransferowani do kategorii wyższej. Nie
przeszkodziło to jednak Kamilowi Zabostowi, Marcelowi
Jóźwiakowi i Igorowi Wojciechowskiemu w zajęciu najwyższego miejsca na podium. W indywidualnych kategoriach było
podobnie. Jedynie Gabrysia, po
nieco kontrowersyjnej decyzji
sędziów, uplasowała „dopiero”
na trzecim miejscu w kategorii
juniorek 4-1 kup. Natomiast seniorzy, wcześniej wymienieni
Kamil i Igor, wraz z Piotrem
Malczykiem zajęli całe podium
w kategorii seniorów 4-1 kup podsumowuje Sobol.
Warto przy tym przekazać
oficjalna informację, iż po raz
drugi w historii w Łowiczu odbędą się finały XIX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w

Kamil Sobol

Sześć medali taekwondoków

Po kontrowersyjnej decyzji sędziowskiej Gabriela Gajewska (ŁAS)
zajęła ostatecznie trzecie miejsce.

taekwondo olimpijskim. W 1999
roku zawody te rozgrywane były
w hali OSiR nr 2, a tym razem

areną zmagań młodych taekwondoków będzie hala OSiR
nr 1 przy ul. Jana Pawła II 3.  P

Do 12 kwietnia w Kocierzewie Południowym trwać będą
rozgrywki Amatorskiej Ligi Piłki
Siatkowej o Nagrody Wójta Gminy Kocierzew. Mecze odbywają
się od połowy lutego w sali gimnastycznej ZSP w Kocierzewie.
W rywalizacji w nowo powstałej
lidze prowadzonej przez nauczyciela w-f – Artura Kurczaka bierze udział 11 drużyn męskich i 3
kobiece, w sumie około 150 osób
– od uczniów w wieku gimnazjalnym po osoby dorosłe.
O planach utworzenia ligi pisaliśmy na naszych łamach przed
kilkoma tygodniami. Wtedy to
do sołectw wysłana została informacja, aby osoby zainteresowane
grą w siatkówkę zgłaszały się do
Urzędu Gminy. Początkowo nie
było wiadomo, czy zorganizowany zostanie turniej czy liga,
dziś już rozrywki trwają w każdy
piątek i wiadomo, o co walczą
drużyny.
Zwycięzcy otrzymają nagrody pieniężne, które z uwagi na
ilość rywalizujących drużyn będą
wyższe dla panów. Zwycięska
drużyna męska otrzyma nagrodę wójta w wysokości 500 zł,
za miejsce II wyniesie ona 400
zł, za miejsce III – 300 zł, pozostałe drużyny dostaną po 150 zł.
Siatkarki – warto dodać, że są to
same gimnazjalistki – za zajęcie
miejsca I otrzymają 300 zł, za kolejne 200 i 100 zł.
Zajmujący się w Urzędzie
Gminy w Kocierzewie Płd. m. in.
sprawami sportu Bogusław Samek dodaje, że wiele osób, które
grają w lidze siatkarskiej można
było wcześniej spotkać podczas
turniejów piłki nożnej i tenisa
stołowego.
Kolejne mecze odbędą się w
piątek 15 marca: kobiety – godz.
14.45: Prawie Jak Bełchatów
– Olimpia, mężczyźni – godz.
14.00: Lwy – Kocierzew, godz.
15.30: Boscy Żigolo – Skra,
godz. 16.15: Lipnice – Asseco i
godz. 17.00: Jeziorko – WWE.
Pauza: Korona. 
mwk, p

Kobiety:
1. kolejka: Malinki Team – Prawie
Jak Bełchatów 2:1 (25:16, 17:25,
17:15). 2. kolejka: Olimpia Różyce – Prawie Jak Bełchatów 2:0
(25:16, 25:23). 3. kolejka: Malinki
Team – Olimpia Różyce 0:2 (16:25,
21:25). 4. kolejka: Prawie Jak Bełchatów – Malinki Team 0:2 (20:25,
14:25). 5. kolejka: Olimpia Różyce – Prawie Jak Bełchatów 2:0
(25:22,26:24).
1. Olimpia Różyce

3

6

6:0

2. Malinki Team

3

4

4:3

3. Prawie Jak Bełchatów

4

1

1:8

Mężczyźni: 1. kolejka: Jeziorko
– Lipnice 2:1 (25:18, 17:25, 15:12),
Korona Wejsce – Lwy 2:0 (25:15,
25:11), Kocierzew – Asseco Boczki (14:25, 18:25), WWE – Skra Wejsce 2:0 (25:18, 25:9). 2. kolejka:
Kocierzew – Korona Wejsce 0:2
(23:25, 17:25), Lipnice – Lwy 2:0
(25:9. 25:2), Jeziorko – Boscy Żigolo 2:0 (25:10, 25:20), Asseco
Boczki – WWE 0:2 (18:25, 25:27).
3. kolejka: Lwy – Boscy Żigolo
0:2 (18:25, 18:25), Kocierzew –
Lipnice 0:2 (7:25, 17:25), WWE –
Korona Wejsce 2:0 (25:18, 25:21),
Skra Wejsce – Asseco Boczki 2:1
(22:25, 25:17, 15:8). 4. kolejka:
Skra Wejsce – Korona Wejsce 2:1
(19:25, 25:15, 15:7), Boscy Żigolo – Kocierzew 2:0 (25:22, 29:27),
Jeziorko – Lwy 2:0 (25:14, 25:16),
WWE – Lipnice 2:1 (25:17, 19:25,
15:13). 5. kolejka: Skra Wejsce –
Lipnice 2:1 (18:25, 25:22, 17:15),
Kocierzew – Jeziorko 0:2 (17:25,
21:25), WWE – Boscy Żigolo 2:0
(25:20, 25:12), Asseco Boczki –
Korona Wejsce 2:0 (25:21, 25:17).
Pauza: Lwy.
1. WWE

5

10

10:1

2. Jeziorko

4

8

8:1

3. Lipnice

5

7

7:6

4. Skra Wejsce

4

6

6:5

5. Asseco Boczki

4

5

5:4

6. Korona Wejsce

5

5

5:6

7. Boscy Żigolo

4

4

4:4

8. Lwy

4

0

0:8

9. Kocierzew

5

0

0:10
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Koszykówka | Liga młodzików U-14

W niedzielnym meczu z ŁKS w zespole Księżaka-2000 zadebiutowało czterech żaków.

Koszykówka | Wojewódzka liga młodzików U-13

Ekipa Księżaka Łowicz
z rocznika 2000, która rywalizuje w wojewódzkiej lidze U-13,
w ostatnich dniach rozegrała aż
cztery ligowe pojedynki. Seria
meczów zainaugurowana został
w poprzednią sobotę w Łodzi,
gdzie łowiczanie walczyli ze
Startem. Bałuciarze okazali się
jednak zdecydowanie lepsi wygrywając 72:59.
Podopieczni trener Aleksandry Śmiałek fatalnie zagrali w
pierwszej kwarcie. „Piątka” pod
wodzą Kacpra Kramarza nie podołała rywalom i przegrała swoje
10 minut 4:24. W drugiej kwarcie było już znacznie lepiej. Bardzo dobrze spisywali się Michał
Kacprowski i Jakub Dańczak i
łowiczanie trochę odrobili straty,
przegrywając do przerwy 34:41.
W trzeciej odsłonie Księżacy
powoli zaczęli odrabiać straty.
„Trójki” trafili Mikołaj Dałek
i Kacprowski, kilka dobrych akcji wykonał Grzegorz Czarnota i
po 30 minutach walki był remis
55:55. Niestety, w ostatniej części gry miejscowi byli zdecydowanie lepsi. Szybko uzyskali
przewagę i wykorzystali brak
skuteczności naszego zespołu,
wygrywając mecz 72:59.
Już następnego dnia ekipa
Księżaka-2000 zagrała awansem
mecz z 13. kolejki z Junakiem
Radomsko, który zawitał do Łowicza razem z ekipą juniorów.
Junak to lider wojewódzkich
zmagań młodzików młodszych
U-13, dlatego wiadomo było, że
trudno tu będzie liczyć na zwycięstwo. Podopieczni trenerki
Aleksandry Śmiałek walczyli
jak równy z równym do przerwy,
ale potem „polegli” i lider wygrał w Łowiczu 79:40.
W pierwszej kwarcie bardzo
ambitnie walczył od pierwszych
minut Kacper Kramarz i głównie
dzięki jego poczynaniom łowiczanie przegrywali tylko 10:15
po 10 minutach meczu. W drugiej odsłonie nasza ekipa miała
świetny początek. Duet Michał
Kacprowski i Jakub Dańczak
zagrał kilka ładnych akcji i w 17.
minucie po „trojce” „Michałka”
Księżacy prowadzili 22:19. Rywal jednak szybko odrobił stratę
i do przerwy prowadził 33:26.
Po zmianie stron łowiczanie za-

Zbigniew łaziński

Cztery mecze w osiem dni

Kacper Kramarz jest jeszcze żakiem, a z powodzeniem radzi sobie w meczach młodzików U-13 i U-14.

grali bardzo słabo i lider nie dał
im najmniejszych szans.
Serię kolejnych meczów ekipa Księżaka-2000 zakończyła u
siebie pojedynkiem z mocnym
zespołem ŁKS KM Łódź, który
zajmuje w tegorocznej rywalizacji trzecie miejsce w tabeli.
Zespół podopiecznych trener
Aleksandry Śmiałek zasiliło tym
razem czterech zawodników z
rocznika 2001, dla których było to
na pewno sporym wyróżnieniem.
Księżacy byli wyraźnie słabsi
w pierwszej i drugiej kwarcie,
przegrywając do przerwy 18:41.
Najlepiej nasi młodzi koszykarze radzili sobie w trzeciej kwarcie, kiedy to na boisku pojawiło
się dwóch liderów swoich piątek
Kacper Kramarz i Michał Kacprowski. Ten fragment meczu
nasza ekipa przegrała tylko 9:14
i prowadziła z rywalem równy
pojedynek. W ostatniej odsłonie
więcej czasu na boisku dostali
rezerwowi, ale ŁKS wykorzystał to bezlitośnie. Przeciwnik
krył na całym boisku i łowiczanie mieli problem z wyjściem
ze swojej połowy i ostatecznie
przegrali kwartę wysoko 10:31,
a cały mecz 37:86.
To był przedostatni pojedynek Księżaków z rocznika 2000.
Łowiczanie w lidze zajmują 6.
miejsce z trzema zwycięstwami
na swoim koncie. W najbliższą
sobotę będzie szansa na czwarte

zwycięstwo, ponieważ w Łowiczu nasz team zagra z Piotrcovią Piotrków Trybunalski, która
jest o jedno oczko niżej w ligowej tabeli. Sobotni mecz w hali
sportowej OSiR nr 2 w Łowiczu
rozpocznie się o godz. 12.00. 


Zbigniew Łaziński

 Start Łódź – Księżak Łowicz
72:59 (24:4, 17:30, 14:21, 17:4)
Księżak: Michał Kacprowski 26
(2x3), Jakub Dańczak 11, Grzegorz Czarnota 9, Kacper Kramarz
8, Mikołaj Dałek 3 (1x3), Szymon
Płacheta 2, Bartosz Wiśniewski,
Jakub Paks, Bartłomiej Skoneczny
i Krzysztof Kukieła.

Księżak Łowicz – Junak Radomsko 40:79 (10:15, 16:18,
6:17, 8:29)
Księżak: Kacper Kramarz 12 (1x3),
Michał Kacprowski 12 (2x3), Jakub
Dańczak 7, Grzegorz Czarnota 5,
Jakub Paks 2, Szymon Płacheta 2,
Bartosz Wiśniewski, Mikołaj Dałek,
Bartłomiej Skoneczny, Krzysztof
Kukieła i Kamil Olczyk.


 PKK 99 Pabianice – Księżak
Łowicz 74:37 (9:10, 14:7, 24:3,
27:17)
Księżak: Grzegorz Czarnota 10,
Bartosz Wiśniewski 9, Michał Kacprowski 4, Kacper Kramarz 2, Jakub Paks, Mikołaj Dałek, Krzysztof
Kukieła i Bartłomiej Skoneczny.
 Księżak Łowicz – ŁKS KM

Łódź 37:86 (8:21, 10:20, 9:14,
10:31)
Księżak: Michał Kacprowski 18
(1x3), Kacper Kramarz 10, Bartosz
Wiśniewski, 4, Krzysztof Kukieła
2, Grzegorz Czarnota 2, Szymon
Płacheta 1, Mikołaj Dałek, Kamil
Olczyk, Bartłomiej Skoneczny, Hubert Pięta, Julian Potocki, Mateusz
Kobuszewski, Andrzej Górniak i
Błażej Buczek.
12. kolejka wojewódzkiej ligi
młodzików U-13: Start Łódź –
Księżak Łowicz 72:59, Junak Radomsko – AZS WSGK Kutno 65:37,
ŁKS KM Łódź – PKK 99 Pabianice
49:86. Mecz: UMKS Piotrcovia
Piotrków Trybunalski – Ósemka
Skierniewice przełożono. 13. kolejka: Księżak Łowicz – Junak Radomsko 40:79, PKK 99 Pabianice
– Ósemka Skierniewice 100:15,
ŁKS KM Łódź – AZS WSGK Kutno
43:39, Start Łódź – UMKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski 82:37.
Zaległy mecz 10. kolejki: AZS
Kutno – UMKS Piotrcovia Piotrków.
Zaległy mecz 11. kolejki: Księżak
Łowicz – ŁKS KM Łódź 37:86
1. PKK 99 Pabianice

13 26 1029:512

2. Junak Radomsko

13 25 1037:465

3. ŁKS KM Łódź

13 21

749:660

4. AZS WSGK Kutno

13 20

779:657

5. Start Łódź

13 18

723:845

6. Księżak Łowicz

13 15

535:782

7. Piotrcovia Piotrków Tr. 12 15

523:865

8. Ósemka Skierniewice 12 11

328:917

Po raz drugi w tym sezonie
ze zwycięstwa cieszyli się koszykarze Księżaka z rocznika
1999. Łowiczanie pokonali ekipę Trójki Sieradz. Nasi gracze
wykorzystali fakt, że w zespole
gości nie grał najlepszy zawodnik Maciej Koperski, który zasilił w końcówce sezonu Łódzki
Klub Sportowy. Nasza ekipa
również nie zagrała w kompletnym składzie. Zabrakło graczy
najlepszych graczy z rocznika
2000, którzy pojechali na swój
mecz do Łodzi ze Startem.
Podopieczni trenera Zbigniewa Łazińskiego w pierwszej
kwarcie prowadzili wyrównany
pojedynek, ale tradycyjnie razili
brakiem skuteczności. Złą passą przełamał „trójką” Norbert
Nowych, a potem Mariusz Dobrzyński i po dziesięciu minutach Księżacy prowadzili 14:12.
W drugiej odsłonie dobrze
poradził sobie na rozegraniu
Damian Brzozowski i Stanisław
Kucharski i to dzięki tej parze
łowiczanie wygrali kwartę 19:15
i do przerwy wygrywali 33:27.
Po zmianie stron gra nadal był
wyrównana, jednak minimalną
przewagę miała nasza ekipa,
która przed ostatnią kwartą wygrywała już 48:39. W ostatniej
odsłonie goście zaczęli szybko
odrabiać straty. Słabiej przez
kilka minut zagrał Dobrzyński i
przy stanie 52:50 trener zdjął go
z boiska. Pod jego nieobecność
ciężar gry wziął na siebie Brzozowski i po jego trzech odważnych wejściach na kosz udało
się odskoczyć do wyniku 54:49.
W ostatnich dwóch minutach
rywale zaczęli kryć na całym
boisku, ale łowiczanie wreszcie
zagrali ładny fragment gry i po
trzech ładnych szybkich atakach
szybko odskoczyli na bezpieczną odległość, wygrywając 62:54.
Kolejny ligowy pojedynek
drużyna młodzików starszych
Księżaka rozegrała w Pabianicach z PKK 99. To bardzo mocny fizycznie zespół, który razem
z ŁKS Łódź mają bardzo mocny
skład i są poza zasięgiem rywali. Te dwa zespoły bija na głowę
swoich przeciwników, wygrywając każdy mecz bardzo wysoko. Podobnie było i tym razem.
Bardzo mocni motorycznie koszykarze gospodarzy przez cały
mecz kryli agresywnie na całym
boisku i Księżacy nie mieli tu za
wiele do powiedzenia, przegrywając 30:104.
Nasza ekipa młodzików
w pierwszej i w drugiej kwarcie
przeprowadziła tylko kilka udanych akcji i zdołała zdobyć trzynaście oczek. Miejscowi byli
bezlitośni i szybko wykorzystywali błędy, powiększając błyska-

wicznie prowadzenie. Księżacy
najlepiej radzili sobie w trzeciej
kwarcie, gdzie momentami prowadzili wyrównany pojedynek.
lepiej bronili i przegrali ten fragment gry tylko 10:17. W ostatniej
kwarcie znów zdecydowanie
dominowali gracze z Pabianic,
którzy wygrali to spotkanie
104:30. Dobrą stroną tego meczu był występ Filipa Kramarza,
który wrócił po trzymiesięcznej
przerwie i zagrał bardzo dobre
zawody, zdobywając dziesięć
punktów.
Do zakończenia rozgrywek
ligowych w grupie młodzików
U-14 pozostała już tylko jednak
kolejka. Nasza ekipa w gronie
pięciu ekip zajmuje piąte miejsce z dwoma wygranymi na
koncie.
Kolejny ligowy pojedynek
drużyna młodzików starszych
Księżaka zagra w Łowiczu w sobotę 16 marca z ŁKS KM Łódź,
który prezentuje podobny poziom jak lider z Pabianic. Zatem
można spodziewać się podobnego wyniku… W koszykówce
„duży może więcej”… Początek
meczu o godz. 10.00. 
z


Księżak Łowicz – Trójka
Sieradz 62:54 (14:12, 19:15,
15:12, 14:15)
Księżak: Damian Brzozowski 18,
Mariusz Dobrzyński 14 (2x3), Stanisław Kucharski 12 (1x3), Paweł
Redo 4, Mateusz Zabost 4, Kacper
Borycki 4, Norbert Nowysz 3 (1x3),
Jan Puchalski 2, Seweryn Słoma i
Bartłomiej Golisz.
Najwięcej dla Trójki: Bartosz
Gawron 16 i Piotr Bukowski 12.
 PKK 99 Pabianice – Księżak
Łowicz 104:30 (37:6, 27:7,
17:10, 23:7)
Księżak: Damian Brzozowski 10,
Filip Kramarz 10, Mariusz Dobrzyński 6, Stanisław Kucharski 4, Paweł
Redo, Mateusz Zabost, Kacper
Borycki, Norbert Nowysz, Jan Puchalski, Kacper Kramarz, Michał
Fabijański i Bartłomiej Golisz.
Najwięcej dla PKK 99: Filip Sauter 20 (2x3) i Szymon Owczarek
13.

18. kolejka wojewódzkiej ligi
młodzików U-14: Księżak Łowicz
– Trójka Sieradz 62:54, AZS WSGK
Kutno – PKK 99 Pabianice 47:92.
Pauza: ŁKS KM Łódź. 19. kolejka:
PKK 99 Pabianice – Księżak Łowicz 104:30, 62:54, ŁKS KM Łódź
– AZS WSGK Kutno 108:38. Pauza: Trójka Sieradz.
1. PKK 99 Pabianice

15 29 1254:670

2. ŁKS KM Łódź

15 27 1304:690

3. AZS WSGK Kutno

16 21 944:1037

4. Trójka Sieradz

15 20 748:1109

5. Księżak Łowicz

15 17 636:1380

Zbigniew łaziński

Paweł A. Doliński

Wygrana z Trójką, potem
lider nie daje nam szans

Młodzicy Księżaka-99 odnieśli zwycięstwo w meczu z Trójką Sieradz.

www.lowiczanin.info
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Koszykówka | 18. kolejka wojewódzkiej ligi juniorów U-18

Trzymali się przez trzy kwarty
Żacy Księżaka nie dali większych szans swoim rywalom ze Skierniewic.

Koszykówka | Wojewódzka liga żaków U-12

Derby dla Księżaka

Zbigniew łaziński

W pierwszym spotkaniu
w Łowiczu nasza drużyna grała
w mocno osłabionym składzie
i dostała „tęgie lanie” (45:119).
Tym razem, w nieco mocniejszym zestawieniu (brakowało
tylko Julka Rosy) podopieczni
trenera Piotra Rutkowskiego
przez trzy kwarty walczyli
jak równy z równym. Jednak
w ostatniej odsłonie mocniejsi i starsi rywale zdemolowali
Księżaka, wygrywając kwartę
34:10, a całe spotkanie 82:48.
Mecz lepiej rozpoczęli miejscowi, którzy po trzech minutach wygrywali już 10:1. Jednak łowiczanie przebudzili się
i złapali „wiatr w żagle”. Po
„trójkach” Michała Rokickiego i Matusza Dobrzyńskiego
i kilku dobrych akcjach graczy podkoszowych Księżacy
do przerwy przegrywali tylko
26:33.
Po zmianie stron nadal gra
dobrze się układała. Mocna
obrona i dobre kontrataki oraz
„trójka” Jakuba Organiściaka
przybliżyły nasz zespół do rywala. W 28. minucie na tablicy
widniał wynik 42:38. Niestety,
po tym okresie dobrej gry łowiczanie zupełnie stanęli. Piłka nie chciała wpadać do ko-

Paweł A. Doliński

Swój ostatni mecz
w lidze wojewódzkiej
zagrali juniorzy
Księżaka Łowicz.
W 18. kolejce
łowiczanie na
wyjeździe zmierzyli
się z ekipą PKK 99
Pabianice.

Juniorzy Księżaka długo się „trzymali”, ale ostatnia kwarta należała jednak do rywali z Pabianic.

sza i przez kolejnych dziesięć
minut Księżacy nie zdobyli
punktów. W 37. minucie Pabianice wygrywały 69:38, a trener
Rutkowski nie mógł uwierzyć
w to, co się stało z jego zawodnikami. Dopiero w końcówce
meczu zła passę przełamał
Mateusz Klimczak, który wrócił do koszykówki po długiej
przerwie i zagrał dobry mecz.
Klimczak to wysoki zawodnik
(196 cm) i jeśli będzie sumiennie pracował na treningach to
ekipa juniorów będzie miała z
niego duży pożytek.
Łowiccy juniorzy zakończyli tegoroczne rozgrywki na
przedostatnim miejscu w tabeli, ale to nie był dla nich zły

sezon. Walczyli przeważnie ze
starszymi rywalami, a celem
było ogrywanie się na kolejny
sezon, gdzie nasza ekipa powinna „bić” się o miejsce w
pierwszej dwójce, które premiowane jest awansem do rozgrywek centralnych.


Najwięcej dla PKK 99: Krystian
Mik 14 i Krystian Łągiewicz 13.
18. kolejka: PKK 99 Pabianice –
UMKS Księżak Łowicz 82:48, AZS
PWSZ Skierniewice – SMS MG13 Łódź 78:57, Junak Radomsko
– Wiking Tomaszów Maz. 20:0,
ŁKS KM Łódź – AZS WSGK Kutno
85:64, Pauza: Piotrcovia Piotrków
Tryb.

Zbigniew Łaziński

 PKK 99 Pabianice – Księżak
Łowicz 82:48 (20:13, 13:13,
15:12, 34:10)
Księżak: Jakub Organiściak 17
(2x3), Krzysztof Rondoś 7, Michał
Rokicki 7 (1x3), Mateusz Dobrzyński 3 (1x3) i Mateusz Gładki 2 oraz
Jakub Szkup 4, Mateusz Klimczak
4, Michał Zdunkiewicz 3 i Karol
Branicki 1,

1. AZS Skierniewice

16 32

1541:793

2. ŁKS KM Łódź

15 28

1278:850

3. SMS MG-13 Łódź

15 27 1093:805

4. Junak Radomsko

16 25 1064:1123

5. PKK 99 Pabianice24 16 23 1106:1109
6. Piotrcovia Piotrków

16 21 1022:1105

7. AZS WSGK Kutno

16 20

951:1287

8. Księżak Łowicz

16 19 856:1356

9. Wiking Tomaszów

16 11

590:951

Koszykówka | 6. kolejka finałów wojewódzkiej ligi kadetów U-16 o miejsca 7-12

Rewanż zdecydowanie dla Księżaka-97

Michał Rokicki 17 (1x3), Michał
Zdunkiewicz 16, Szkup Jakub 14
i Kacper Kłos 11 (1x3) oraz Paweł
Szustak 6, Jan Wójcik 5, Maciej
Kacprowski 4, Mateusz Kacprowski 3 (1x3), Dominik Wieczorek 4 i
Kamil Branicki 2.
6. kolejka wojewódzkiej ligi kadetów U-16 – o miejsca 7-12:
Księżak Łowicz – Junak Radomsko 114:58, Start II Łódź – UKS
Jordan Łódź 84:69, AZS WSGK
Kutno – Piotrcovia Piotrków Trybunalski 85:69.
Paweł A. Doliński

Kolejne zwycięstwo dopisali
do swojego konta kadeci Księżaka Łowicz z rocznika 1997
i 1998, którzy walczą w finałach
w lidze wojewódzkiej kadetów
U-16 o miejsca 7-12.
Ekipa trenera Piotra Rutkowskiego zmierzyli się z rywalami z Radomska, którą w hali
OSiR nr 2 była tylko tłem dla
naszej ekipy, przegrywając wysoko 114:58. Warto dodać, że
w pierwszym meczu Księżacy na wyjeździe przegrali, ale
tylko dlatego, że na ten długi
wyjazd zdecydowało się tylko
sześciu zawodników. Tym razem
w kompletnym składzie łowiczanie nie dali rywalom najmniejszych szans.
Księżacy w pierwszej kwarcie
do piątej minuty prowadzili równy mecz i nic nie wskazywało, że
przeciwnik za chwilę tak szybko straci dystans. Od 6. minuty
łowiczanie wypracowali sobie
momentalnie dużą przewagę. Po
dobrych akcjach Kacpra Kłosa,
Szymona Aniszewskiego i Michała Zdunkiewicza kwarta skończyła się wynikiem 32:12.
Do przerwy Księżacy prowadzili już 58:26. Przy takim
wysokim prowadzeniu trener
Rutkowski mógł sobie pozwolić
na „hokejowe” zmiany, zatem

Od początku meczu kadeci Księżaka mieli przewagę nad Junakiem.

rezerwowi zawodnicy mogli
w tym meczu sobie więcej pograć. Ostatecznie łowiczanie
wygrali 114:58 i nadal są liderem w tabeli rundy finałowej
o miejsca 7-12.
Wszystko wskazuje na to, że
łowicka ekipa kadetów wygra
ostatecznie tę grupę i zajmie w
lidze wojewódzkiej siódme miejsce. Oczywiście pozostanie żal,
ponieważ przed sezonem Księżacy byli wskazywani w gronie
kandydatów do najlepszej trójki.

W sobotę 16 marca 2013 roku
nasza ekipa zagra po raz ostatni w tym sezonie w Łowiczu.
Rywalem w zaległym meczu 4.
kolejki będzie Piotrcovia Piotrków Trybunalski, a mecz w hali
sportowej OSiR nr 2 przy ul. Topolowej 2 rozpocznie się o godz.
14.00. 
zł
 Księżak Łowicz – Junak Radomsko 114:58 (32:12, 26:14,
38:13, 18:19)
Księżak: Szymon Aniszewski 32,

1. Księżak Łowicz

9 17 808:494

2. Junak Radomsko

9 16 704:646

3. AZS WSGK Kutno

8 12 641:578

4. Piotrcovia Piotrków Tryb. 8 11 512:522
5. Start II Łódź

9 11 517:685

6. UKS Jordan Łódź

9 11 513:770

6. kolejka wojewódzkiej ligi
kadetów U-16 – o miejsca 1-6:
Ósemka Skierniewice – ŁKS KM I
Łódź 57:44, UKS Żychlin – ŁKS KM
II Łódź 49:54, Start I Łódź – PKK
99 Pabianice 70:62.
1. ŁKS KM II Łódź

10 20 726:451

2. UKS Żychlin

10 17 640:579

3. Ósemka Skierniewice 10 16 630:662
4. Start I Łódź

10 15 716:678

5. ŁKS KM I Łódź

10 12 552:640

6. PKK 99 Pabianice

10 10 565:729

Swoje drugie zwycięstwo
w tym sezonie wywalczyli najmłodsi koszykarze Księżaka Łowicz z rocznika 2001, którzy poczynili od pierwszego spotkania
ogromne postępy. Podopieczni
trenera Macieja Siemieńczuka
w swoich pierwszych meczach
jeszcze nie wiedzieli o co chodzi
w baskecie, natomiast teraz już
się „ogarnęli” i nie będą w lidze
„chłopcami do bicia”. W minioną niedzielę łowiczanie podejmowali w hali sportowej OSiR
nr 2 przy ul. Topolowej 2 Ósemkę Skierniewice. Okazało się, że
derby żaków zdecydowanie wygrali łowiczanie, którzy pokonali
ekipę trenera Jacka Zielińskiego
49:16.
W pierwszej odsłonie na boisku „rządzili” Andrzej Górniak
i Julian Potocki, którzy punktowali dla swojej ekipy i po dziesięciu minutach łowiczanie prowadzili 14:5. W drugiej kwarcie
na boisku brylowali Mateusz
Gładki, Damian Gałęziewski
i Maciej Kowalski i po ich akcjach do przerwy Księżacy wygrywali już 32:8. Po zmianie
stron nadal nasza ekipa zdecydowanie dominowała na boisku
i ostatecznie wygrała ten mecz
pewnie i wysoko 49:16.
W najbliższy piątek o godz.
17.00 łowiccy żacy rozegrają
swój ostatni mecz rundy zasadniczej z AZS WSGK Kutno.

Mecz ten zadecyduje o tym, czy
łowiczanie rywalizowali będą
w finałach o miejsca 4-6, czy
7-9.
zł, p
Księżak Łowicz – Ósemka
Skierniewice 49:16 (14:5, 18:5,
12:2, 5:6)
Księżak: Mateusz Gładki 14, Andrzej Górniak 8, Julian Potocki 8,
Damian Gałęziewski 7, Maciej Kowalski 5, Błażej Buczek 2, Jakub
Jankowski 2, Stanisław Górniak
2, Maksymilian Branicki 1, Jan
Pietrych, Arkadiusz Bazak, Michał
Zabost, Mateusz Kobuszewski
i Kornel Jonio.
Najwięcej dla Ósemki: Mateusz
Dominiak 9.



5. kolejka wojewódzkiej ligi
żaków U-11: Księżak Łowicz –
Ósemka Skierniewice 49:16, AZS
PWSZ I Skierniewice – PKK 99
Pabianice 30:22, AZS PWSZ II
Skierniewice – Start Łódź 21:50,
AZS PWSZ II Skierniewice – PKK
99 Pabianice 37:24, AZS PWSZ I
Skierniewice – Start Łódź 21:41.
1. ŁKS KM Łódź

8 16

2. AZS I Skierniewice

8 12 253:337

550:145

3. Piotrcovia Piotrków Tr.. 6

11

351:180

4. Start Łódź

11

338:176

6

5. AZS II Skierniewice

8 10 230:357

6. Księżak Łowicz

7

9

170:470

7. PKK 99 Pabianice

8

9

181:415

8. Ósemka Skierniewice 7

8 180:349

9. AZS WSGK Kutno

7

4

261:85

Tenis stołowy | II liga mężczyzn

Skończą na ósmym?
Pingpongiści łowickiego Księżaka zakończą rozgrywki w II
lidze tenisa stołowego mężczyzn
najprawdopodobniej na ósmym
miejscu. W rozegranym awansem
meczu 16. kolejki co prawda drużyna grającego trenera Krzysztofa
Placka bez problemów zrewanżowała się rywalom z Makowa za
wysoką porażkę z poprzedniego
pojedynku, ale w kolejnym meczu
łowiczanie przegrali w wyjazdowym pojedynku z ŁTSR Agrosad-BroWęg Buczek 3:7.
– Był to już ostatni mecz we
własnej sali w Łowiczu, w której
na osiem rozegranych spotkań
wygraliśmy pięć, dwa zremisowaliśmy i ponieśliśmy tylko
jedną porażkę – podsumowuje
Piotr Podsędek, kapitan łowickiej
drużyny.
Ostatni już w sezonie mecz
pingpongiści z Łowicza rozegrają
dopiero w sobotę 7 kwietnia 2013
roku, a na koniec czeka ich wyjazdowy pojedynek z Jutrzenką Bychlew. Początek meczu o godz.
16.00. P
14. kolejka – o miejsca 1-6:
Omega Kleszczów – LKS Biała

Rawska 7:3, KTS Sandomierz –
Legion Skierniewice 8:2, SKTS
Skarżysko Kamienna – Energetyk
Łódź 4:6.
14. kolejka – o miejsca 7-12:
ŁTSR Agrosad-BroWęg Buczek –
UMKS Księżak Łowicz 7:3 (pkt.:
Krzysztof Placek 1, Leszek Kalina 1, Mateusz Podsędek 1 i Piotr
Podsędek), UKS Fungis Maków –
Elta Łódź 10:0, Jutrzenka Bychlew
– Polonia Białogon Kielce 6:4.
Awansem mecz 16. kolejki – o
miejsca 7-12: UMKS Księżak
Łowicz – UKS Fungis Maków 8:2
(pkt.: Piotr Podsędek 2,5, Krzysztof
Placek 2,5, Leszek Kalina 1,5 i Mateusz Podsędek 1,5).
1. Omega Kleszczów

14

28 115-25

2. KTS Sandomierz

14

23 98-42

3. Legion Skierniewice

14

17 74-66

4. LKS Biała Rawska

14

17 74-66

5. SKTS Skarżysko Kamienna14 15 81-59
6. Energetyk Łódź

14

7. UKS Fungis Maków

15

14 71-69
17 85-65

8. Księżak Łowicz

15

16 80-70

9. ŁTSR Agrosad Buczek

14

13 76-64

10. Jutrzenka Bychlew

14

8 56-84

11. Elta Łódź

14

1 12-128

12. Polonia Białogon Kielce 14

1 28-112
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dokończenie ze str. 48


BS SKŁAD - JURNY BUHAJ 2:3

Czwartym meczem z kolei było spotkanie drużyn: BS
Skład i Jurny Buhaj, drużyn zajmujących czołowe lokaty w tabeli. Dobry początek spotkania
w wykonaniu Jurnego Buhaja,
który już od 5 minuty prowadził. W dalszej części pierwszej połowy drużyna Jurny Buhaj posiadała przewagę, ale nie
przełożyło się to na zdobycz
bramkową. Przy wyniku 1:0 zawodnicy zeszli na odpoczynek
po pierwszej połowie. W drugiej odsłonie obejrzeliśmy bardzo szybki mecz, z mnóstwem
akcji pod obiema bramkami.
W 15 minucie swoje prowadzenie powiększyli Jurni, a 120
sekund później po raz trzeci
bramkarz BS Skład musiał wyjmować piłkę z własnej bramki.
W 18 minucie zawodnicy niebieskich zdobyli swoją pierwszą bramkę. Piłkarze BS Skład
strzelili jeszcze jedną bramkę
na minutę przed końcem meczu.
Ostatecznie mecz zakończył się
3:2 dla Jurnego Buhaja. Najlepszym zawodnikiem tego spotkania został Łukasz Szczygielski,
który strzelił trzy bramki.


POGROMCY - BAD BOYS 5:1

W przedostatnim sobotnim
meczu Pogromcy rozprawili się
z Bad Boys. Czerwoni rozpoczęli dzieło zniszczenia od trzeciej minuty, strzelając trzy bramki do przerwy. W drugiej części
gry Pogromcy podnoszą wynik
na 4:0. Bad Boys tylko raz umieścili bramkę w siatce. Sędzia zakończył spotkanie wynikiem 5:1
dla Pogromców.
PAVULON SQUAD – MC ZDUNY 1:4



Szóstym i ostatnim meczem
w tym dniu była rywalizacja pomiędzy Pavulon Squad a MC
Zduny, która zakończyła się niespodzianką. Początek spotkania
wyśmienicie ułożył się dla drużyny ze Zdun, która po 7 minutach gry prowadziła 2:0. Pavulon próbował nawiązać walkę, ale

w szybkim czasie został skarcony przez rywala kolejnym udanym kontratakiem. MC Zduny
do przerwy prowadził 3:0. Drugą połowę lepiej rozpoczęli zawodnicy z Kutna, którzy szybko
strzelili gola i zredukowali różnicę w meczu do stanu 1:3. Jednak tego dnia dużo rozważniej
i lepiej grała drużyna ze Zdun i to
ona ostatecznie zakończyła mecz
zwycięstwem 4:1.


MC ZDUNY – POGROMCY 2:1

W niedzielne wczesne popołudnie na boisko pierwsze stanęły do rozgrywek drużyny: MC
Zduny i Pogromcy. Pierwsza
połowa była bardzo wyrównanym widowiskiem. Dużo akcji
zarówno z jednej, jak i z drugiej
strony. Zawodnicy Pogromców
cały czas dążyli do strzelenia
bramki, jednak ich ataki kończyły się fiaskiem. Obrona przeciwników była bardzo szczelna, a nawet jeżeli strzały padały
w światło bramki, to bramkarz
nie miał najmniejszych problemów wyłapaniem ich. Wynikiem bezbramkowym zakończyła się pierwsza połowa. Na
początku drugiej połowy na
prowadzenie wyszli zawodnicy
MC Zduny, jednak drużyna Pogromców szybko doprowadziła
do remisu po stałym fragmencie
gry. W 18 minucie po jednym
z kontrataków MC Zduny strzeliły bramkę na 2:1. Pogromcy
próbowali doprowadzić do remisu, ale nie mogli znaleźć skutecznego sposobu. MC Zduny
wygrali całe spotkanie 2:1.
 AMATORZY – OLIMPIA OPORÓW 4:1

Kolejnym meczem niedzielnym było starcie Amatorzy –
Olimpia Oporów. Mecz był
ciekawy, akcja za akcją, celne strzały i ładne podania. Jednak to Amatorzy mieli więcej
szczęścia i precyzji. Pierwszą
połowę zakończyli wynikiem
2:0. Druga połowa jeszcze bardziej powiększyła ich przewagę. Przeciwnicy walczyli
dzielnie, jednak nie udało im
się strzelać tylko jednego gola.

Spotkanie zakończyło się wynikiem 4:1 dla Amatorów.
SMOKE STORY GROUP – TEN
TIM 2:7



Trzecim meczem jedenastej
kolejki było spotkanie Smoke
Story Group kontra Ten Tim.
Pierwsze minuty meczu były
udane dla drużyny Ten Tim,
która szybko objęła prowadzenie. Od tej pory Ten Tim prowadził grę na boisku pod własne
dyktando. Smoke Story Group
próbował nawiązać walkę, ale
w szybkim czasie zostali skarceni kolejnymi udanymi kontratakami. Wynik do przerwy to
5:0 dla Ten Tim . W drugiej połowie drużyna czerwonych jeszcze bardziej powiększyła swoją przewagę, strzelając kolejne
bramki. W końcówce Smoke
Story Group udało się strzelić
dwie bramki. Ostatecznie spotkanie zakończyło się wygraną
Ten Tim 7:2.
GRADOBICIE SKRZESZEWY ŻWAWE KOZY 7:1



Kolejne spotkanie to rywalizacja Gradobicia Skrzeszewy i Żwawych Kóz. Do końca pierwszej połowy mecz był
dość wyrównany. Obie drużyny
ostro nacierały na siebie. Jedyną bramkę w pierwszej połowie
strzelili zawodnicy Gradobicia.
W drugiej odsłonie z minuty na
minutę Skrzeszewy powiększały swoją przewagę nad rywalami. Żwawe Kozy grały słabo
w obronie i w środku pola,
co ułatwiło zadanie ekipie ze
Skrzeszew, która zdobywała łatwe bramki. Spotkanie zakończyło się wynikiem 7:1 dla Gradobicia Skrzeszewy.
 BS SKŁAD – PAVULON SQUAD
3:0

Spotkanie zespołów: BS
Skład i Pavulon Squad zakończyło się walkowerem.


BAD BOYS - JURNY BUHAJ 1:7

Ostatni mecz tego weekendu rozegrany został pomiędzy
Bad Boys a Jurnym Buhajem.
Pierwsze 12 minut spotkania to

przewaga zawodników Jurnego
Buhaja, którzy pierwsi strzelili gola w 6 minucie, by minutę
później dołożyć kolejne trafienie. Bad Boys poderwało się do
gry , jednak zdołali strzelić tylko jednego gola w pierwszych
12 minutach meczu i schodzili na przerwę przegrywając 2:1.
W drugiej połowie drużyna Jurny Buhaj powiększyła swoją
przewagę, strzelając kilka bramek. Ostatecznie mecz zakończył się zwycięstwem Jurnego
Buhaja 7:1.
Zapraszamy na następną,
dwunastą, przedostatnią już kolejkę ŻHLPN w najbliższą niedzielę (17 marca).	
mr
9 marzec 2013
 Smoke Story Group – Żwawe
Kozy 4:3 (1:1)
 Olimpia Oporów – Ten Tim 4:3
(1:3)
 Nieustraszeni – Amatorzy 1:2
(1:0)
 BS Skład – Jurny Buhaj 2:3
(0:1)
 Pogromcy – Bad Boys 5:1 (3:0)
 Pavulon Squad – MC Zduny
1:4 (0:3)
10 marzec 2013
 MC Zduny – Pogromcy 2:1
(0:0)
 Amatorzy – Olimpia Oporów
4:1 (2:0)
 Smoke Story Group – Ten Tim
2:7 (0:5)
 Gradobicie Skrzeszewy
– Żwawe Kozy 7:1 (1:0)
 BS Skład - Pavulon Squad 3:0
(walkover)
 Bad Boys – Jurny Buhaj 1:7
(1:2)
1.Jurny Buhaj

27

11 51:18

2.Pogromcy

25

10 42:10

3.BS Skład

24

10

4.MC Zduny

21

10 41:22

5.Pavulon Squad

19

10 40:18

6.Gradobicie Skrzeszewy

16

10 24:13

7.Nieustraszeni

15

10 43:29

8.Amatorzy

15

10 25:27

9.Olimpia Oporów

14

10 19:22

10.Bad Boys

10

11 16:45

11.Ten Tim

6

10 20:28

12.Smoke Story Group

3

10 16:68

13.Żwawe Kozy

0

10 12:78

38:9

PROGNOZA POGODY | 14.03.2013 – 20.03.2013
SYTUACJA SYNOPTYCZNA:
Pogodę kształtuje niż, w weekend układ
wyżowy. Napływa chłodna masa powietrza.

Drużyna Nauczycieli Żychlin podczas meczu z Pingwinami Kutno.

Koszykówka | Amatorska Liga Koszykówki

Trzecie miejsce
dla Nauczycieli Żychlin
W niedzielę 10 marca
rozegrana została ostatnia
kolejka ligi KALK.
Drużyna Nauczyciele Żychlin
pokonała ekipę Pingwinów Kutno 64:39. Każde inne rozwiązanie niż zwycięstwo Nauczycieli
byłoby spora niespodzianką. Jednak dwie pierwsze kwarty były
wyrównane i pierwsza połowa
meczu zakończyła się wynikiem
24:23 dla Pingwinów Kutno. Po
zmianie stron Nauczyciele swoją skuteczną grą udowodnili, że
nie bez powodu byli faworytami tego meczu. W trzeciej kwarcie koszykarze ze Żychlina deklasują rywali wygrywając 19:1,
a w czwartej uzyskując wynik
22:14. Najwięcej punktów dla nauczycieli zdobył Jacek Filiński
(20). Był to ostatni mecz w tym
sezonie w rozgrywkach KALK

dla drużyny Nauczyciele Żychlin,
którzy ostatecznie zajęli trzecie
miejsce.
17 marca w Szkole Podstawowej Nr 9 odbędzie się Święto
Sportu Amatorskiego. W ramach
KALK zostanie rozegrane spotkanie reprezentacji KALK przeciwko Czarnym Kutno. W przerwie meczu przewidziany jest
konkurs rzutów za 3 pkt.
mr
 Pingwiny Kutno – Nauczyciele
Żychlin 39:64
 Czarni Kutno – Szewskie Poniedziałki Kutno 79:70
 Avatary Kutno – Basket Gostynin 84:67

10

10:0

2.Szewskie Poniedziałki Kutno18 10

1.Czarni Kutno

20

8:2

3.Nauczyciele Żychlin

16

10

6:4

4.Avatary Kutno

14

10

4:6

5.Pingwiny Kutno

11

10

1:9

6.Basket Gostynin

11

10

1:9

Piłka nożna | KAHLPN

Porażka Gladiatorów
W ostatniej kolejce II ligi
KAHLPN niespodziewanej porażki doznał mistrz Gladiatorzy
z Miasta Noży, który już wcześniej zapewnił sobie awans. Ekipa z Żychlina przegrała z Freseniusem Kabi 4:6. Bramki dla
drużyny Gladiatorów strzelali: P.
Domżał (2), A. Piotrowicz, M.
Petera. Zakończenie rozgrywek
II ligi KAHLPN nastąpi 17 marca, podczas którego zostaną wręczone puchary i wyróżnienia.  mr
ZIP Skład - GKS Bedlno 2:6
 FC Wieszczyce - Trans-Michor
Kutno
5:3
 MVP Squad - DS Smith 7:6
 Radioaktywni Łanięta – Abstraxi 1:5


Czwartek - Piątek:
Zachmurzenie duże z rozpogodzeniami
do umiarkowanego i małego, bez opadów,
ale wietrznie oraz chłodno. Widzialność dobra.
Wiatr z kierunków północnych, umiarkowany
do silnego i porywistego, 6-18 m/s.
Temp. max w dzień: - 2 st. C do 0 st. C.
Temp. min w nocy: - 6 st. C do - 9 st. C.

 Gladiatorzy z Miasta Noży Fresenius Kabi 4:6
 Projekt X - TBS Miejscy Kutno
2:5
 The Gunners - Libero Kutno
2:7

1. Gladiatorzy z Miasta Noży

36

87:30

2. TBS Miejscy Kutno

31

69:37

3. Libero Kutno

29

65:41

4. FC Wieszczyce

27

74:47

5. Abstraxi

25

54:32

6. The Gunners

19

48:62

7. Fresenius Kabi

19

69:56

8. Projekt X

16

43:46

9. GKS Bedlno

16

41:51

10. Trans-Michor

12

47:55

11. ZIP Skład

10

40:73

12. DS Smith

10

39:75

13. Radioaktywni

9

29:72

14. MVP	

8

51:80

Piłka siatkowa | 14. kolejka

Wspaniała końcówka
rozgrywek

Sobota - Niedziela:
Pogodnie, zachmurzenie małe i umiarkowane,
bez opadów oraz coraz cieplej.
Wiatr północny, skręcający na południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, 4-8 m/s.
Temp. max w dzień: 0 st. C do + 3 st. C.
Temp. min w nocy: - 7 st. C do - 4 st. C.
Poniedziałek - Wtorek - Środa:
Zachmurzenie małe i umiarkowane,
okresami duże z opadami deszczu,
coraz cieplej. Widzialność umiarkowana
do dobrej, rano zamglenia.
Wiatr południowo-wschodni
i południowy, umiarkowany.
Temp. max w dzień: + 5 st. C do + 8 st. C.
Temp. min w nocy: + 3 st. C do - 1 st. C.

Tomasz Osicki

Po 11. kolejce liderem drużyna Jurny Buhaj

dokończenie ze str. 48

PROGNOZA BIOMETEOROLOGICZNA

Pogoda na ogół korzystnie wpływać
będzie na nasze samopoczucie.

Czwarty set charakteryzował się walką „na styku”.
W końcówce więcej zimnej
krwi zachowali siatkarze z Bedlna, którzy wygrali set do 23
i całe spotkanie 3:1. MVP spotkania uznano Damiana Topolskiego. Był to ostatni mecz
drużyny GKS Bedlno w tym
sezonie. Uplasowali się oni na
drugim miejscu I ligi KALS
mężczyzn.	mr
Farbis Łowicz – KS Aura Łąck
0:3 (20:25,13:25, 23:25)


BIURO METEOROLOGICZNE CUMULUS

Zaxa Rdutów – Szczawin Kościelny 0:3 (20:25, 20:25,
20:25)
 Team Gostynin – GKS Bedlno
1:3 (19:25, 18:25, 25:23, 23:25)
 AZS WSGK Kutno - Huragan
Kutno
2:3 (25:19, 25:15,
21:25, 25:27, 12:15)


1.Gostynin Team

31

14 34:15

2.GKS Bedlno

26

14 32:25

3.Szczawin Kościelny

24

14 31:24

4.AZS WSGK Kutno

23

14 29:27

5.Huragan Kutno

22

14 31:26

6.KS Aura Łąck

20

14 24:26

7.Farbis Łowicz

14

14 22:35

8.Zaxa Rdutów

8

14 16:37

www.lowiczanin.info
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Sport szkolny | Mistrzostwa Powiatu

47

Wyniki chłopców
 Gimnazjum Żychlin – Gimnazjum Nr 1 Kutno 2:0 (25:10,
25:22)
 Gimnazjum Nr 1 Kutno – Gimnazjum Krośniewice 2 : 1
(23:25, 25:22, 15:12)
 Gimnazjum Żychlin – Gimnazjum Krośniewice 2:0 (25:15,
25:13)

Dziewczęta i chłopcy z Gimnazjum
Żychlin – Mistrzami Powiatu
Dnia 08 marca 2013 r. w hali
sportowej Zespołu Szkół Nr1 w
Żychlinie odbyły się gimnazjalne Mistrzostwa Powiatu w piłce
siatkowej chłopców i dziewcząt.
Startowały w nich trzy najlepsze drużyny wyłonione
drogą eliminacji. Po raz piąty w przeciągu ostatnich sześciu lat Mistrzami Powiatu zostali chłopcy z Gimnazjum im.

14 marca 2013

1.Gimnazjum Żychlin

Adama Mickiewicza w Żychlinie. Także dziewczęta „nokautując” wszystkie swoje rywalki
– wywalczyły sobie tytuł Mistrzyń Powiatu. Za miesiąc zarówno chłopcy, jak i dziewczęta
będą reprezentować szkołę oraz
powiat kutnowski w półfinale mistrzostw województwa, który odbędzie się w Rawie Mazowieckiej. 	
mr

6 pkt.

2.Gimnazjum Nr 1 Kutno 2 pkt.
3.Gimnazjum Krośniewice1 pkt.

Wyniki dziewcząt
 Gimnazjum Żychlin - Gimnazjum nr 1 Kutno 2:0 (25:10, 25:15)
 Gimnazjum Ostrowy - Gimnazjum nr1 Kutno 0:2 (18:25, 9:25)
 Gimnazjum Żychlin - Gimnazjum Ostrowy 2:0 (25:10, 25:7)
1. Gimnazjum Żychlin

6 pkt.

2. Gimnazjum nr1 Kutno 3 pkt.
3. Gimnazjum Ostrowy

0 pkt.

Reprezentacja
chłopców
Gimnazjum im. A. Mickiewicz
w Żychlinie: Adam Filiński, Maciej
Miler, Hubert Lewandowski, Rafał
Pietrzak, Jakub Szymczak, Maciej
Wiliński, Marcin Głogowski, Michał
Kubiak. Opiekun: Jarosław Kapes.

Reprezentacja
dziewcząt
Gimnazjum im. A. Mickiewicz
w Żychlinie: Michalina Lewandowska, Małgorzata Balcerzak, Jagoda Garboś, Monika Szymańska,
Weronika Ciszewska, Aleksandra
Kowalczuk, Aleksandra Garboś.
Opiekun: Tomasz Maciak.

Marcin Ranachowski

Marcin Ranachowski



Reprezentacja dziewcząt Gimnazjum w Żychlinie.

Reprezentacja chłopców Gimnazjum w Żychlinie.

Piłka siatkowa | 14. kolejka

Piłka siatkowa | 14. kolejka Kutnowskiej Amatorskiej Ligi Siatkówki kobiet

Volley Team Żychlin
awansował do I ligi
KALS mężczyzn
Drużyna Volley Team Żychlin nie mogła znaleźć żadnego elementu, który zmusiłby rywali do błędu. Żadna
z drużyn nie mogła uzyskać kilkupunktowej przewagi. 
Końcówka seta była pełna
walki i emocji. Przy wyniku
25:24 dla Bzury Sobota, szczęście uśmiechnęło się do żychlińskiej ekipy Volley Team,
którzy doprowadzili do remisu, a następnie wygrali set do
25. W tie-breaku świetne ataki
Krzysztofa Florczaka dały żychlińskim siatkarzom szybkie
prowadzenie. Podopieczni Piotra Wojciechowskiego w tej części meczu grali równo, pewnie
i skutecznie. Zawodnicy zdobywali kolejne punkty, po których
dystans zaczął się zwiększać.
Volley Team Żychlin wygrali
trzecią partię 15:6 i całe zawody
2:1. MVP tego spotkania otrzymał Krzysztof Florczak.
W drugim meczu tego dnia
rozgrywanym przez drużynę Volley Team Żychlin było
starcie z ekipą Zryw Kutno. To

spotkanie bez większych problemów drużyna ze Żychlina
wygrała w obydwu setach do
17. MVP tego spotkania został
Rafał Mroziak.
Volley Team Żychlin po zwycięstwie nad Bzurą Sobota zapewnili sobie awans do I ligi
KALS mężczyzn. Ze zwycięstwa wraz z siatkarzami cieszyła się duża grupa kibiców, która
tego dnia licznie gościła na meczach piłki siatkowej z udziałem Volley Team Żychlin.  mr
Bzura Sobota – Volley Team
Żychlin 1:2 (25:21, 25:27, 6:15)



 Zryw Kutno – Volley Team Żychlin
0:2 (17:25, 17:25)
 Rolpuch Kutno – Bzura Sobota 1:2 (17:25, 25:12, 13:15)

1.Volley Team Żychlin

33

14

25:7

2.Bzura Sobota

31

14 25:11

3.Fenix Kutno

28

14 22:12

4.Poteżne Kaczory

20

14 15:17

5.Stone Team Kamień

19

14 15:16

6.LZS Kaszewy

16

14 15:19

7.Zryw Kutno

11

14 10:23

8.Rolpuch Kutno

10

14 10:25

W ostatnią sobotę
drużyna siatkarska kobiet
Mickiewicz Żychlin
rozegrała ostatnie mecze
w obecnym sezonie
KALS kobiet. Pierwszym
planowanym spotkaniem
drużyny ze Żychlina był
mecz z zawodniczkami
Go-Gostynin, jednak mecz
nie odbył się z powodu nie
stawienia się przeciwniczek.
W związku z tym zanotowano wynik 2:0 walkowerem dla
Mickiewicza. Drugie spotkanie naszej ekipy to mecz z drużyną Gimnazjum Nr 2 Kutno.
Podopieczne Tomasza Maciaka bez większych problemów
poradziły sobie z rywalkami,
wygrywając obydwa sety do 8
i do 6. MVP meczu otrzymała Daria Karasiewicz. W końcowej klasyfikacji zawodniczki
z Mickiewicza Żychlin zajęły
piąte miejsce w tabeli. Pechowo
przegrywając czwartą lokatę
z drużyną Troczewskiego Kutno poprzez niekorzystny bilans
setów zdobytych do straconych
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- zabrakło jednego zwycięskiego seta.
Należy wspomnieć
w tym miejscu, iż druga drużyna również ze Żychlina – siatkarki z Zespołu Szkół ukończyły rozgrywki zdobywając
trzecie miejsce. W dniu 17 marca (niedziela) zostanie podsumowana Kutnowska Amatorska
Liga Siatkówki kobiet, podczas
której zostaną wręczone puchary i wyróżnienia.	
mr
Go-stynin Gostynin – Mickie0:2 (walkowicz Żychlin
wer)
 Go-stynin Gostynin – Rolpuch
Kutno
0:2 (walkower)
 Gimnazjum Nr 2 Kutno – Mickiewicz Żychlin 0:2 (8:25, 6:25)

Hurt-Pap Kutno – Gimnazjum Nr 1 Kutno 2:0 (25:20,
25:11)


1.Rolpuch Kutno

45

16

32:3

2.Hurt-Pap Kutno

36

16

25:9

3.Zespół Szkół Żychlin

36

16 26:11

4.Troczewski Kutno

23

16 18:19

5.Mickiewicz Żychlin

23

16 17:19

6.Kasprowicz Kutno

21

16 17:21

7.Go-stynin Gostynin

19

16 16:21

8.Gimnazjum Nr 1 Kutno

8

16

4:29

9.Gimnazjum Nr 2 Kutno

7

16

5:28

Marek Witkowski

dokończenie ze str. 48

Wygrane w meczach na zakończenie
ligi Mickiewicza Żychlin

Siatkarki Mickiewicz Żychlin.

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 32, 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
10.540 egz. Nakład wraz z wydaniem głowieńskim
(Wieści z Głowna i Strykowa), też kontrolowanym
przez ZKDP: 13.300 egz.

100%

własności polskiej

Sport

Wygrane w meczach
na zakończenie ligi

Trzecie miejsce
dla Nauczycieli

Mickiewicza Żychlin. str. 47
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Wspaniała końcówka rozgrywek
w wykonaniu drużyny GKS Bedlno

ŁOWICKI
INFORMATOR
SPORTOWY
PIĄTEK, 15 MARca
 godz. 10.00 – Hala sportowa
w Łodzi, ul. Św. Teresy; zawody finałowe na szczeblu strefy; mecze
UKS Żychlin.
 godz. 17.00 – Hala OSiR nr 2,
Łowicz, ulica Topolowa 2; Mecz
wojewódzkiej ligi koszykówki żaków U-12: Księżak Łowicz – AZS
WSGK Kutno;

10 marca rozegrana
została ostatnia kolejka
I ligi KALS. Drużyna
z Bedlna pokonała lidera
Team Gostynin 3:1.

SOBOTA, 16 MARCA:
 godz. 10.00 – Stadion OSiR, ul.
Jana Pawła II 3; Sparingowy mecz
piłki nożnej: Pelikan-1998 Łowicz
– Mazovia Rawa Mazowiecka;
 godz. 11.30 – Stadion OSiR, ul.
Jana Pawła II 3; Mecz piłki nożnej:
Pelikan-2000 – Metalowiec Łódź;
 godz. 12.00 – Hala OSiR nr 2,
ul. Topolowa 2; Mecz wojewódzkiej ligi koszykówki młodzików
młodszych U-13: Księżak Łowicz
– UMKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski;
NIEDZIELA, 17 MARca:
godz. 9.30 - Sala sportowa Szkoły Podstawowej Nr 9 w Kutnie, ul
Jagiełły 6; Uroczyste zakończenie
lig amatorskich w Kutnie
 godz. 13.00 – Hala sportowa
w Żychlinie, ul. Łukasińskiego 21;
12. kolejka Żychlińskiej Halowej
Ligi Piłki Nożnej MGT KIA OPEN
2013


Marek Witkowski

Było to trzecie zwycięstwo
z rzędu drużyny Ignacego Kubiaka. W pierwszej odsłonie drużyna Team Gostynin nie radziła
sobie kompletnie ze skuteczną
i równą grą w ataku GKS.
W efekcie słabej gry siatkarzy
z Gostynina i równej dyspozycji
zawodników z Bedlna, pierwszy
set dla Bedlna, którzy wygrali do
19.
W drugim secie zawodnicy
z Bedlna nie zwalniali tempa,
świetna gra w ataku i fantastyczna dyspozycja rozgrywającego
sprawiły, ze zespół GKS Bedlno
prowadził w meczu 2:0, po partii wygranej do 18. W trzeciej odsłonie zawodnicy Team Gostynin
opanowali emocje, ustabilizowali
przyjęcie i wrócili do walki. Cały
czas zawody były wyrównane, aż
w końcówce siatkarze z Bedlna
stracili koncentrację i po kilku
błędach przegrali do 23. str. 46

Drużyna GKS Bedlno w zwycięskim meczu z liderem.

Piłka nożna | Żychlińska Halowa Liga Piłki Nożnej MGT KIA OPEN 2013

Po 11. kolejce liderem drużyna Jurny Buhaj

Łukasz Garstka

Podobnie, jak
w ubiegłym tygodniu
żychlińska liga „halówki”
podzielona została na
dwa dni weekendowe,
mecze odbywały się
9 marca oraz 10 marca.
SMOKE STORY GROUP - ŻWAWE KOZY 4:3



Skoncentrowani siatkarze Volley Team Żychlin przed meczem
o awans do I ligi.
Marcin Ranachowski

Pierwszym spotkaniem sobotnim był mecz pomiędzy Smoke
Story group a Żwawymi Kozami, czyli drużynami zajmującymi
ostatnie dwa miejsca w tabeli. Od
samego początku mieliśmy wymianę ciosów. Pierwsza na prowadzenie wyszła drużyna Smoke
Story Group po strzale Łukasza
Matczaka. Na trzy minuty przed
zakończeniem pierwszej części
spotkania zawodnik Żwawych
Kóz Łukasz Lewandowski doprowadził do remisu i wynikiem
1:1 zakończyła się pierwsza połowa. Po zmianie stron Kozy podkręciły tempo. Uciekli rywalowi
na dwie bramki , prowadząc 3:1.
Smoke rzucili się do odrobienia
strat, czego efektem były strzelone dwie bramki – dające remis.
W końcówce obie drużyny starały się przechylić szale zwycięstwa
na swoją stronę. Na 10 sekund
przed końcowym gwizdkiem Łukasz Matczak strzelił zwycięską
bramkę dla drużyny Smoke Story Group.

Walka o każdą piłkę w meczu Smoke Story Group a Żwawe Kozy.
 OLIMPIA OPORÓW – TEN TIM
4:3

Drugim meczem 10 kolejki
była rozgrywka pomiędzy Olimpią Oporów a Ten Tim. Początek
spotkania okazał się owocny dla
drużyny Ten Tim, szybko strzelili
trzy bramki. W 10 minut Olimpia
Oporów odpowiedziała golem
i przewaga czerwonych stopniała do dwóch bramek. Wynikiem
3:1 dla Ten Tim zakończyła się
pierwsza połowa.
W drugiej odsłonie Olimpia za wszelką cenę próbowała doprowadzić do remisu. Z
minuty na minutę grali odważ-

niej w ataku. Dzięki temu doprowadzili do wyrównania 3:3.
W końcówce ostateczny cios
zadali zawodnicy Olimpii Oporów strzelając czwartą zwycięską bramkę.
NIEUSTRASZENI– AMATORZY
1:2



Kolejnym spotkaniem był
mecz Nieustraszeni kontra Amatorzy, rywalizacja dwóch drużyn ze środka tabeli. Drużyna ze Szczawina przystąpiła do
tego spotkania tylko z pięcioma
zawodnikami. Wyrównane spotkanie, w którym pierwsi na pro-

wadzenie wyszli zawodnicy Nieustraszonych. Po tym trafieniu
Amatorzy przebudzili się, zaczęli częściej dochodzić do piłki i stwarzać więcej sytuacji pod
bramką. Jednak nie udało się odrobić strat do przerwy, która zakończyła się jedno bramkową
przewagą Nieustraszonych.
Po zmianie stron wymiana
ciosów zakończyła się strzeleniem dla Amatorów, którzy doprowadzili do remisu. Dwie minuty później czerwoni ponownie
pokonali bramkarza rywali, zdobywając tym samym bramkę dającą trzy punkty. 
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Volley Team Żychlin
awansował do I ligi
KALS mężczyzn
W meczu decydującym
o bezpośrednim awansie
do I ligi KALS mężczyzn
zagrały drużyny Volley
Team Żychlin z Bzurą
Sobota. Tak, jak się
spodziewano starcie to było
bardzo zacięte.
Początek gry był bardzo wyrównany, oba zespoły uważnie
grały w ataku, unikając błędów
popełnianych seriami. Siatkarze
Bzury Sobota pierwsi zbudowa-

li sobie kilkupunktową przewagę, którą utrzymywali do końca
pierwszego seta, wygrywając go
do 21. Druga odsłona znów zaczęła się od wyrównanej walki
z obu stron. 
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