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Region | Bezrobocie tylko lekko spada

Nadal jest trudno o pracę
Na koniec maja bezrobocie
w naszym regionie spadło nieco w gm. Pacyna, utrzymuje się
w gm. Bedlno i o kilka osób
wzrosło w gm. Oporów i Żychlin.
Aura spowolniła uruchomienie
prac sezonowych. PUP w Kutnie
i w Gostyninie mają pieniądze na
uruchomienie własnych działalności gospodarczych. Zainteresowanie jest spore.

Stopa bezrobocia na koniec
kwietnia w powiecie gostynińskim wynosiła 23,4 proc., to jest
o 0,7 proc mniej niż w marcu.
W maju z kartotek PUP w Gostyninie ubyło kolejnych 214 osób.
Bez pracy pozostaje 4305, z czego 294 osoby z gminy Pacyna.
W porównaniu z kwietniem bez
pracy na terenie gminy Pacyna
jest o 19 osób mniej. 
str. 4

Oporów | 560-lecie klasztoru paulinów

Przyjedzie ojciec generał
24 czerwca w Oporowie będzie duża uroczystość związana
z 560. rocznicą powstania tutejszego klasztoru paulinów. Uroczystość połączono z odpustem.
Na uroczystą mszę świętą ma
przyjechać ojciec generał Zakonu
Paulinów z Jasnej Góry w Częstochowie, Izydor Matuszewski.
Obecny ojciec klasztoru w Oporowie, Czesław Matras, zaprosił
też wszystkich paulinów, którzy

na przestrzeni lat żyli i pracowali
w tym klasztorze.
Uroczysta suma rozpocznie
się o 11.30. Wcześniej, o godz.
11, grupa młodzieży z Zespołu
Szkół w Oporowie, pod kierunkiem Małgorzaty Tadeusiak, wystawi w kościele przedstawienie
przypominające losy klasztoru
i szkoły – to samo, które w kwietniu tego roku było prezentowane
społeczności szkolnej. 
dag

Orłów | Festyn Świętojański

Zapowiedziano konkurs
na najładniejszy wianek
Gmina Bedlno podtrzymuje
ludową tradycję puszczania wianków świętojańskich. Po raz kolejny w wigilię św. Jana Chrzciciela na boisku w Orłowie odbędzie
się Festyn Świętojański. Początek zabawy o godz. 17. Będzie też
konkurs na najpiękniejszy wia-

nek. Trzeba go dostarczyć do organizatorów do godz. 19.
Na początku z 50-minutowym koncertem wystąpi Zespół
Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej, który bawił mieszkańców
Bedlna podczas Przeglądu Kapel Ludowych. 
str. 6
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Gmina Bedlno | Policjanci zlikwidowali w Waliszewie dziuplę samochodową

Bryki tu wjeżdżały
– i znikały bez śladu
15 czerwca, o godz. 10, w Waliszewie w gminie Bedlno zaczęły się rozgrywać
sceny jak z kryminalnego filmu. Nadjechało kilka radiowozów policyjnych
i uzbrojeni po zęby policjanci wtargnęli na posesję jednego z mieszkańców.
Okazało się, że w budynkach gospodarczych znajdowała się
samochodowa dziupla, w której skradzione auta rozbierano na części.
Dorota
Grąbczewska
zychlin@lowiczanin.info

Zatrzymano 46-letniego właściciela nieruchomości i 24-letniego mieszkańca powiatu zgierskiego. Grozi im kara do 10 lat
pozbawienia wolności.
Waliszew to niewielka wioska
w południowo-zachodniej części
gminy. Drogi do niej prowadzące
są wąskie i kręte, ciężko się nimi
poruszać, gdy nie zna się dobrze
terenu. Gospodarstwa usytuowane są w gęstej zabudowie. Dziupla była w środku wsi.
– Radiowozy jechały z dwóch
stron, prosto do gospodarstwa,
zapewne dlatego w ten sposób,
by nikt nie uciekł – opowiada jeden z mieszkańców. Nikogo nie
pytali o drogę, doskonale wiedzieli, gdzie mają skręcić.
W akcji uczestniczyli kutnowscy policjanci, którzy działali wspólnie z funkcjonariuszami
z Komendy Wojewódzkiej Poli-

cji, z Wydziału ds. Walki z Przestępczością Samochodową oraz
Komendy Miejskiej w Łodzi.
– Policjanci od dawna pracowali nad sprawą kradzionych aut.
Rozpoznając środowisko przestępcze, ustalili, że samochody mogły być demontowane na
terenie powiatu kutnowskiego,
w gminie Bedlno – informuje Paweł Witczak, rzecznik KPP Kutno. – Decyzja o wejściu na teren
posesji była w pełni uzasadniona.
W pomieszczeniach gospodarczych znaleziono dwa skradzione auta: Volkswagena Tourana
oraz BMW serii 1. Zabezpieczono również części samochodowe innych marek: BMW, Renault, Audi. Identyfikacja części
po numerach seryjnych pozwala
przypuszczać, że wartość skradzionych samochodów może
przekraczać 350 tys. złotych.
Mieszkańcy miejscowości są
zaszokowani. – Co tu mówić:
wstyd straszny dla całej wsi –
mówi jeden z nich. Na podstawie zdjęć policyjnych można by

Identyfikacja części po
numerach seryjnych
pozwala przypuszczać,
że wartość skradzionych
samochodów może
przekraczać 350 tys. zł

sądzić, że „dziupla” była umiejscowiona w starych pomieszczeniach. Tymczasem okazuje się, że
to gospodarstwo o ładnym dwupiętrowym budynku z porządnymi, murowanymi budynkami
gospodarczymi. Przed domem
piękny szpaler kwiatów, zadbane.
Zatrzymany 46-letni mężczyzna
mieszka wraz z żoną i czwórką
dzieci (jedna dziewczynka chodzi do gimnazjum, dwoje do podstawówki, czwarte jest jeszcze
w wieku przedszkolnym). Z nimi
mieszkają też dziadkowie, którzy kiedyś przepisali mu gospodarstwo.
– Policja nie kazała z nikim
rozmawiać na ten temat, bramy
też są zamknięte – mówi starsza
pani z gospodarstwa, którą zastaliśmy w ogródku. – To trudna sytuacja. Wracałam z wnusią
ze sklepu, gdy nagle do podwórka wjechała policja... Straszne
wrażenie. Starsza pani więcej nie
chciała rozmawiać, ale w oczach
było widać ogromny smutek,
bezradność. Zdarzenia sprzed

kilku dni musiała bardzo przeżyć. Piękne kwiaty przed domem
to jej zasługa. – Kocham rośliny,
na ile sił mi starcza, to o nie dbam
– przyznaje. – Całe życie byłam
uczciwa, a jak sobie nawarzył
piwa, to nie moja wina.
Informacja o dziupli w Waliszewie szybko niesie się po gminie. Przez dwa dni w Waliszewie było więcej policjantów niż
mieszkańców. Jedną noc funkcjonariusze nawet pilnowali magazynu, w którym były skradzione auta i części samochodowe.
Podczas gdy jedni mieszkańcy się dziwią, inni przyznają, że
wszyscy wokół podejrzewali, że
w magazynie mężczyzny może
być prowadzona nielegalna
działalność. Wszyscy milczeli,
nie wtrącali nosa w czyjeś sprawy.
str. 2

Gmina Oporów | VI Festyn Rodzinny

Żychlin

W rytmie zdrowego
bicia serca
Na palcu wokół Zespołu
Szkół w Szczycie zorganizowano wiele atrakcji zarówno dla
dzieci, jak i dla ich rodziców.
Przyszli całymi rodzinami. Organizatorami Festynu Rodzinnego, bo o nim mówimy, było Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Szkoły oraz szkoła.
Wejście szkoły udekorowano balonami, czerwonymi sercami i papierowymi kwiatami.

Podest schodów zamienił się
w miniscenę, na której występowały dzieci z pierwszej klasy,
przygotowane przez wychowawczynię Beatę Adamczyk. Na
scenie w szkole, gdzie przygotowana była scenografia, uczniowie klas IV-V zaprezentowali
widowisko „Królewna Śnieżka
i siedmiu krasnoludków” w wersji angielskiej. Dzieci przygotowała Sławomira Przywarta.
Festyn Rodzinny przebiegał
pod hasłem „Zdrowe bicie serca”. Uczniowie przygotowali
stół z owocami, częstowali zebranych i przeprowadzali ankietę o zdrowiu. 
str. 3

Dorota Grąbczewska

Piękna letnia pogoda
sprzyjała rodzinnym
spotkaniom w niedzielne
popołudnie, 16 czerwca.

Bieg patrolowy

Dyrektor szkoły w Szczycie Marek Nowaczewski odpowiadał na ankietę o zdrowiu przeprowadzaną przez
(od lewej): Joannę Tadeusiak, Julię Gałecką i Monikę Stasiak.

W sobotę 22 czerwca harcerze ze szczepów ZHP z Bedlna,
Oporowa i Żychlina spotykają
się na wspólnej zabawie przedwakacyjnej. Obecność zapowiedziało ok. 100 harcerzy. Spotkanie zaczną mszą o godz. 9, po
czym na placu przed fontanną
będzie harcerski apel. Później
rozpocznie się bieg patrolowy
po mieście. Drużyny będą mieć
do wykonania zadania. Po zakończeniu zadań na wszystkich
będzie czekać grillowanie na
placu kościelnym, potem zaplanowano mecz piłki nożnej pomiędzy harcerzami i asystą księdza. Dla zuchów przygotowano
gry i zabawy. Na koniec zostaną
rozdane nagrody dla najlepszych
drużyn patrolowych. 
dag
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Bezpieczeństwo

NASI DZIENNIKARZE DO WASZEJ DYSPOZYCJI
OD 8.30 DO 15.30

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

Żychlin | W światowym Dniu Krwiodawców

Oddali wiadro krwi – poznajcie ich!
Aż 24 osoby oddały w piątek 14 czerwca krew
w Żychlińskim Domu Kultury, łącznie 10,8 litrów.
To była ostatnia przedwakacyjna wizyta Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Żychlinie.
też Izabelę Cieślak, pracownicę
Zespołu Szkół. – Oddaję krew
od 18 lat, mam na koncie już
21 l krwi. Cieszę się, że mogę komuś pomóc – mówiła nam.
Paweł Masalski z Żychlina oddaje krew od wielu lat. – Zacząłem przed wojskiem, już nawet
nie pamiętam, ile to trwa, oddałem ponad 10 litrów.
Grzegorz Nowak z Żychlina
też pomaga ludziom od kilkunastu lat. Oddał ok. 14 litrów krwi.
Przemysław Czajka z Żychlina oddawał krew w piątek po raz
czwarty. – Pierwszy raz oddawałem krew, gdy trzeba było pomóc
cioci – mówi pan Przemysław. –
Później stwierdziłem: czemu by
nie pomóc innym, którym krew
jest niezbędna.

Dorota Grąbczewska

Honorowi krwiodawcy. Od lewej: Jacek Stańczak, prezes żychlińskiego Klubu Honorowych Dawców Krwi
i Przemysław Czajka.

Gmina Bedlno | Policjanci zlikwidowali w Waliszewie dziuplę samochodową

Bryki tu wjeżdżały – i znikały bez śladu
dokończenie ze str. 1

miał umowę wynajmu pomieszczenia gospodarczego. Trudno
jednak uwierzyć, by nikt z domowników nie widział, że pod
jego dachem prowadzone są nieczyste interesy. Przecież przez
całe podwórko przejeżdżały
markowe auta, za każdym razem
inne. Wjeżdżały do magazynu
i znikały. Jak mówią mieszkańcy, proceder trwał około roku.
Dopiero teraz ludzie przyznają,
że od jakiegoś czasu radiowozy

KPP Kutno

W dziupli były markowe auta.
Ludzie wielokrotnie widzieli,
jak wjeżdżają na posesję wieczorami, w nocy. Ale nikt o nic
nie pytał. Tam były rozbierane
w nocy.
Jak się dowiedzieliśmy, zatrzymany 46-letni mężczyzna
już 17 czerwca został zwolniony.
Kłaniał się sąsiadom, jakby nic
się nie stało. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że mężczyzna

Ten pojazd już w dużej części był rozebrany w dziupli samochodowej.

policyjne przejeżdżały przez ich
miejscowość częściej, wieczorami i nocami. Wtedy kojarzono,
że szukali rowerzystów po kielichu. Dziś przyznają, że dom
mógł być obserwowany.
– To bez wątpienia mafia, jak
się wplątał, to trudno mu było
nawet z tego się wycofać – mówią sąsiedzi. – Alkohol wszystkiemu winien, niejednego doprowadził do ruiny i głupich
rzeczy. Miał problemy finansowe, a tu nadarzyła się okazja zarobienia szybkich, dodatkowych
pieniędzy bez wysiłku, za wynajęcie magazynu. W konsekwencji okazała się zgubna. Szkoda tylko dzieci, które za chwilę
będą wytykane palcami w szkole. – 46-letni mieszkaniec Waliszewa oraz 24-letni mieszkaniec
powiatu zgierskiego usłyszeli już zarzut paserstwa znacznej
wartości, za co grozi im kara do
10 lat pozbawienia wolności –
dodaje rzecznik policji.
Wydaje się, że to sprawa rozwojowa. Ktoś kradł auta, ktoś je
rozbierał i wreszcie sprzedawał
części. To musiała być zorganizowana grupa przestępcza.
Dorota Grąbczewska

Gmina Żychlin

Żychlin | Podpalacze z plecakami w akcji

W niedzielę 16 czerwca,
o godz. 23, strażacy z OSP Żychlin gasili pożar śmietnika przy
ulicy 29 Listopada. Kilka godzin później, o godz. 3.30, jechali do pożaru śmietnika przy ulicy Zdrojowej. Z kolei w sobotę
15 czerwca, o godz. 22.30, strażacy z OSP Śleszyn gasili płonącą trawę w Śleszynie. 
dag

19 czerwca o godz. 12 strażacy zostali wezwani do palącego
się siana nad rzeką, tuż za kładką łączącą osiedla Wyzwolenia
i Traugutta. Ogień podłożono, gdy
na łące byli ludzie, którzy zbierali siano. We wtorek po południu
w tym samym miejscu strażacy
gasili ogień trzy razy o godz. 15,
po 20 i ok. 23. Dwa razy była też
policja. Łąkę z sianem oddzie-

Płonęły
śmietniki

Policyjne
statystyki
W województwie łódzkim,
od kilku lat kradzieże
samochodów utrzymują
się na podobnym
poziomie tj. około 1700
zgłoszonych przypadków.
W 2012 roku największą
ilość samochodów
skradziono na terenie
Łodzi oraz w powiatach:
zgierskim, pabianickim,
piotrkowskim
oraz bełchatowskim.
Wykrywalność
w 2012 roku tego typu
przestępstw wyniosła
22%. Najczęściej
kradzione marki to Audi,
Volkswagen, Honda,
Toyota, BMW
oraz Citroen.
Od stycznia do końca
maja 2013 roku na terenie
województwa łódzkiego
odnotowano 673
kradzieży i kradzieży z
włamaniem samochodów.
Odzyskano w sumie
około 250 pojazdów.

Bawią się ze strażakami i policją

la pas pokrzyw po pas, dlatego
nie ma mowy, by pożar powstał
na skutek niedopałka. Pani Anna,
która wczoraj w południe szła
przez kładkę z synkiem, widziała, jak dziewczyna z chłopakiem,
z plecakami, uciekali z łąki, gdy
usłyszeli strażackie syreny. – Już
nie mam sił na to chuligaństwo
– przyznaje zdenerwowany Piotr
Frankiewicz z Dobrzelina, który

dzierżawi łąkę. – Zabawę sobie
gówniarze zrobili z podpalaniem.
Człowiek się napracuje, a oni
swoją bezmyślnością niszczą cudzą pracę i stwarzają zagrożenie.
Bawią się z policją i strażakami w ciuciubabkę. Zdenerwowany mężczyzna przyznaje, że ma
dość takiej dzierżawy, gdyż więcej kosztuje to go nerw, niż ma korzyści. – Złapać gówniarza, a rodziców ukarać grzywną, to może
wtedy będą dyscyplinować dzieci
i tłumaczyć im, jaką robią krzywdę – dodaje. 
dag

Żychlin | Zakaz zatrzymywania przy SP 2

Znaki stoją, a kierowcy
i tak parkują pod szkołą
10 czerwca po południu ustawiono znaki zatrzymywania się i
postoju w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 2. Mają obowiązywać
w godzinach od 6 do 16. Znaki stoją, ale nie w tym miejscu,
które ustalano. Póki co, kierowcy też ich nie respektują, jeżdżąc
na pamięć – czyli zatrzymują się
wzdłuż szkoły, jak dawniej utrudniając dojazd szkolnego autobusu i uniemożliwiając bezpieczne
przejście dzieci do szkoły.
Przypomnijmy, że inicjatorem
ustawienia znaków zatrzymywania się i postoju w pobliżu szkoły
był dyrektor placówki Piotr Wysocki. Zmiana organizacji ruchu
miała poprawić bezpieczeństwo.
W grudniu 2012 roku komisja ds. bezpieczeństwa działająca przy Starostwie Powiatowym
w Kutnie przychyliła się do wniosku, uznając, że jest on zasadny.
Niestety, realizacja zadania – czyli ustawienie znaku, trwała kilka
miesięcy... Wreszcie 10 maja po
południu znak ustawiono, w odległości ok. 50 metrów od szkoły.
Niestety, jest on mało widoczny,
bowiem stoi pomiędzy drzewa-

mi, jako jedenasty znak na odcinku 200 metrów. Nic dziwnego, że
większość kierowców albo go nie
zauważyło w gąszczu oznakowania, albo jeździ na pamięć, albo
nie respektuje przepisów.
– Razem z przewodniczącym
Rady Rodziców oglądaliśmy
ustawienie znaku i przyznam,
że stoi on nie w tym miejscu, jak
ustalaliśmy, jest mało widoczny
– przyznaje Piotr Wysocki, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. – Znaki zakazu zatrzymywania się i postoju miały
stać od początku ulicy Żeromskiego, czyli od skrzyżowania
z ulicą Narutowicza, aż do skrzyżowania z ulicą Dąbrowskiego,
po obu stronach jezdni, by kierowcy nie tamowali płynności ruchu. Już interweniowałem w tej
sprawie.
Ustawienie znaków ma być
poprawione, tylko nie wiadomo
kiedy..... Na razie policja podchodzi do niezdyscyplinowanych
kierowców spokojnie, ale trzeba
się liczyć, że wkrótce mogą posypać się mandaty za łamanie przepisów. 
dag

Dorota Grąbczewska

Większość krwiodawców to
starzy bywalcy. Był też sympatyczny akcent. Tadeusz Kowalski
z Grzybowa, który oddaje krew
od 10 lat, przyjechał z dwoma
wiaderkami świeżutkich truskawek, którymi częstował pracowników centrum krwiodawstwa.
Z Luszyna specjalnie do Żychlina przyjechała Anna Milczarska. – Byłam ostatnio
u lekarza, który widząc moje wyniki, stwierdził, że mam tak dużo
czerwonych krwinek, że powinnam oddawać krew – mówi
pani Anna. – Koleżanka Magda,
uczennica ZS w Żychlinie, też
mnie zachęciła, bym krew oddała. To mój pierwszy raz.
W kolejce do badań wstępnych
przed pobraniem krwi zastaliśmy

W rodzinie Natalii Wasiak
oddawanie krwi to normalność.
– Mama była honorowym dawcą
krwi, od dziecka zabierała mnie
ze sobą, gdy szła oddać krew, dlatego gdy skończyłam 18 lat, też
zaczęłam ją oddawać, z przerwą
na urodzenie dziecka.
W piątek zastaliśmy też Jacka
Stańczaka, prezesa Klubu Honorowych Dawców Krwi w Żychlinie, który krew oddaje od kilkudziesięciu lat. Ma ma koncie
niebagatelną ilość oddanej krwi –
55 litrów, bardzo rzadko spotykanej grupy Rh minus. Do żychlińskiego klubu należy 35 osób.
Adam Kaszuba z Żychlina ma
25 lat i należy do żychlińskiego
klubu. – Krew zacząłem oddawać, będąc w Liceum im. Adama
Mickiewicza. Oddałem już 12 litrów. Takich jak oni jest więcej.
Nie sposób napisać o każdym,
ale każdego trzeba szanować.
– Oddajemy krew, gdyż chcemy pomóc innym ludziom – podkreśla prezes Jacek Stańczak.
– Jest nam jednak przykro, że od
trzech lat Polski Czerwony Krzyż
w Łodzi kompletnie nam nie pomaga, nie daje nawet drobnych
gadżetów. Nikt się nami nie interesuje. 
dag

Znak zakazujący zatrzymywania się i postoju koło SP 2 ustawiono
w trosce o poprawę bezpieczeństwa.
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Aktualności
Oporów | Dużo atrakcji, ale mało oglądających

Żychlin | Walne zebrania członków

Szwedzi opanowali zamek

Ważne dla spółdzielców

Obecni mogli podziwiać widowiskową musztrę w wykonaniu Wolnej Kompanii Sarmackiej
– Regimentu Króla Jegomości
– czyli XVII-wiecznej piechoty uzbrojonej w piki i muszkiety. Odziały tego typu wprowadził
do Polski król Władysław IV, który był pod wrażeniem skuteczności systematycznych wystrzałów muszkietów. Na grunt polski
przeniesiono niemiecką organizację regimentu, obcych dowódców
i komendy w języku niemieckim.
Także podczas pokazu w Oporowie nie zabrakło wystrzałów
w muszkietów i języka niemieckiego, w którym wydawano komendy. Wolna Kompania Sarmacka skupia poza Regimentem
Króla Jegomości także formacje
z XVII wieku, zajmuje się również popularyzowaniem obyczajów, kuchni czy tańców z tamtego okresu.
Kulminacyjnym momentem
spotkania był atak na zamek, który tak jak 356 lat temu Szwedzi
ponownie zdobyli – kilkudziesięciu piechurów szwedzkich
bez problemu pokonało polskie
wojska. Na szczęście tym razem
nie podpalili zamku, jak miało
to miejsce w historii. Dokumen-

Aleksandra Głuszcz

15 czerwca do Oporowa
przybyły na spotkanie
z kulturą sarmacką
historyczne grupy
rekonstrukcyjne z Warszawy,
Wrocławia, Rawy
Mazowieckiej i Krakowa.
Impreza zorganizowana przez
Kutnowskie Towarzystwo
Historyczne oraz muzea
w Oporowie i Kutnie miała za
zadanie przybliżyć chętnym
historię XVII wieku.

Pokaz musztry w wykonaniu grup rekonstrukcyjnych.

ty związane z przejściem Szwedów przez nasze ziemie zostały całkiem niedawno znalezione
w klasztorze paulinów na Jasnej
Górze. Nie bez znaczenia jest
fakt, że nie tylko Szwedzi i paulini łączą Oporów i Częstochowę,
ale także Augustyn Kordecki, który był przeorem zarówno w Oporowie, jak i na Jasnej Górze.
Poza obserwowaniem ataku na
zamek czy musztry miłośnicy historii mogli zwiedzić obozowisko
oraz wziąć udział w licznych konkursach zręcznościowych.
Chętni niezależnie od wieku
mogli postrzelać z łuku, porzucać
do celu kulą armatnią lub podkową, popisać piórem czy zagrać w
bule. Jeśli ktoś zgłodniał, mógł
posilić się staropolskim jadałem.
Kacper Florczak z Kutna z wielką pasją usiłował wykonać wazon
na kole garncarskim. Przyjacie-

le, z którymi przybył na rowerach
z Kutna, zgodnym chórem orzekli, że wyrób przypomina raczej
popielniczkę. Na pamiątkę imprezy można było zakupić drewniane kufle, skórzane sakiewki i gry
z dawnych czasów, między innymi Tabla Lusorie – czyli prostą grę z czasów rzymskich dla
dwóch osób. Chętnych, by zagrać
ze sprzedającym, nie brakowało
– choć byli to przede wszystkim
członkowie grup rekonstrukcyjnych.
Niestety, mimo że pomysł samej imprezy jest bardzo ciekawy,
zabrakło chyba dobrej reklamy
wydarzenia, przez co pod zamkiem pojawiło się niewielu mieszkańców Oporowa, Żychlina, Kutna i okolic. – W tamtym roku to tu
były tłumy, niepotrzebnie się rozkładaliśmy – stwierdził w rozmowie z NŁ właściciel jednego ze

stoisk gastronomicznych nieopodal zamku. Było właściwie tak,
że liczba organizatorów i członków grup rekonstrukcyjnych przewyższała liczbę widzów.
Poza tym w ubiegłym roku impreza Potop Szwedzki na Ziemi
Kutnowskiej zaplanowana była od
godziny 11 do 18 w samym Oporowie, a w regionie na dwa dni
i zawierała o wiele więcej atrakcji – w tym tylko od godziny
11 do 14. W poprzednim jeździł też
darmowy autobus z Kutna z chętnymi, którzy chcieli przenieść się
w przeszłość i podejrzeć Szwedów zdobywających zamek.
Szkoda, bo zamek w Oporowie zasługuje na cykliczną imprezę z dużym rozmachem,
tym bardziej że epizod dotyczący przejścia Szwedów przez nasze okolice nie jest powszechnie
znany. 
ag

Perkusja z wiadra od śmieci
i wiele innych atrakcji
23 czerwca, w godz. 13.30-17,
na placu koło fontanny odbędzie
się piknik ekologiczny, który zakończy cykl kampanii informacyjnej prowadzonej przez żychliński samorząd w sprawie nowych
zasad odbioru i segregacji odpadów, który będzie obowiązywać
od 1 lipca.
Wcześniej były spotkania edukacyjne z młodzieżą, od przed-

W rytmie zdrowego bicia serca
mecze w piłkę nożną i siatkówkę pomiędzy drużyną ze Szczytu i Kaszew oraz pomiędzy drużyną ze Szczytu i Oporowa. Były
też zmagania rodzinne oraz liczne
gry i konkursy, jak przeciąganie
liny czy toczenie piłek. Chętnych
nie brakowało, gdyż na uczestników konkursów czekały drobne
upominki zakupione przez Urząd
Gminy w Oporowie.
– Festyny to okazja, by jeszcze bardziej zintegrować lokalną
społeczność – przyznaje Jarosław
Zielonka, rodzic i były radny gminy Oporów. – Stowarzyszenie na
Rzecz Rozwoju Szkoły wspiera
ją wszelkimi możliwymi sposobami, by placówka wybudowana
w czynie społecznym funkcjonowała i służyła dzieciom.
Na przestrzeni lat już dwa razy
mówiło się o likwidacji szkoły i dwa razy rodzice ze Szczytu mocno jej bronili. Szkołę udało się uratować. – Wydaje się, że
najgorsze mamy za sobą – mówi
Marek Nowaczewski, dyrektor
szkoły. – Dziś w szkole jest ok.
120 uczniów i już widać tendencję

reklama

Dorota Grąbczewska

Wybrane osoby pytali, czy palą
papierosy, czy uprawiają sport, ile
posiłków jedzą dziennie, czy robią
rutynowe badania profilaktyczne.
Długie kolejki ustawiały się do
malowania twarzy, które robiła
wizażystka z firmy Partyprojekt
z Kutna. Po dwóch godzinach na
placu było już mnóstwo finezyjnie
umalowanych twarzy.
Dla dzieci były darmowe napoje, kolorowe baloniki i lizaki od
sponsorów. Była też zjeżdżalnia
i trampolina, ale za te atrakcje rodzice musieli zapłacić.
W szkole stowarzyszenie zorganizowało kiermasz, na którym
sprzedawano gadżety pozyskane
wcześniej od sponsorów. Działała też szkolna kafejka, w której za
kawę lub herbatę oraz ciacho, które upiekli rodzice, płaciło się 2 zł.
Sprzedawano też kiełbaski z grilla.
Dochód ze sprzedaży przeznaczony będzie na nagrody dla najlepszych uczniów.
Jak na propagowanie zdrowego
styl życia przystało, były zabawy
i gry na powietrzu. Odbyły się

Malowanie twarzy było jedną z atrakcji Festynu Rodzinnego. Od
lewej stoją: Patrycja Wielemborek, Oliwia Stępniak, Adrianna Sikora oraz
jej babcia i mama.

zwyżkową. W I klasie gimnazjum
naukę rozpocznie 21 uczniów,
w zerówce będzie 15 uczniów.
W ciągu 6 lat dyrektorowania
szkoła została całkowicie odmalowana przez rodziców, konserwatora i pracowników robót publicznych. Dyrektorowi trzy razy
udało się pozyskać pieniądze
z rezerwy Ministerstwa Edukacji:
70 tys. zł, 45 tys. zł i 30 tys. zł.
Pieniądze wykorzystano na doposażenie placówki, zaś ostatnie

30 tys. zł przeznaczono na zakup oleju opałowego, gdyż gmina
miała kłopoty finansowe.
Od stycznia jest w szkole piec
ekologiczny na drewniane pellety,
są też solary do podgrzewania ciepłej wody.
– Teraz najbardziej brakuje nam
docieplenia szkoły – podkreślają
dyrektor i rodzice. – Szkoła zyskałaby na estetyce, a co ważniejsze,
mielibyśmy oszczędności na kosztach ogrzewania. 
dag

dzielni w latach 2008-2010.
Kontrola obejmowała m.in. gospodarkę zasobami mieszkaniowymi, stan estetyczno-porządkowy i techniczny budynków, koszty
i prawidłowość ustalania opłat za
mieszkania, terminowość opłat
i skuteczność windykacji, gospodarkę remontową i finansową.
Lustracja wykazała, że zarząd
spółdzielni działał zgodnie z obowiązującym prawem. Zdaniem
lustratorów stan zatrudnienia wynikający z wielkości spółdzielni
i skali prowadzonej działalności
zapewnia jej prawidłowe funkcjonowanie. Pracownicy mają aktualne badania lekarskie, a kasjerka
złożyła oświadczenie o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie.
Lustratorzy ocenili, że stan estetyczno-porządkowy i techniczny jest zadowalający. Tu lokatorzy
mają najwięcej zastrzeżeń.
Jednocześnie stwierdzili, że
stan zadłużenia członków na koniec 2010 roku wynosił 25,01
proc. wszystkich należnych opłat
czynszowych, czyli ponad 500
tys. zł, co w znacznym stopniu
ogranicza prowadzenie racjonalnej gospodarki spółdzielni, a zakres remontów był ograniczony.
Jednak w stosunku do wykonawców, jak i dostawców usług należności były regulowane terminowo.
Lustratorzy uznali za konieczne kontynuowania działań windykacyjnych w stosunku do
dłużników. 
dag

Żychlin | Piknik ekologiczny w niedzielę

Gmina Oporów | VI Festyn Rodzinny
dokończenie ze str. 1

26 czerwca w obu żychlińskich
spółdzielniach mieszkaniowych:
Wspólny Dom i spółdzielni z
ulicy Łąkowej odbędą się walne zebrania członków. Wspólny
Dom zacznie spotkanie o godz.
15.15 w Domu Działkowca,
zaś Spółdzielnia z ul. Łąkowej zacznie zebranie o godzinie
17 w Domu Kultury.
Będzie zatem okazja, aby porozmawiać o problemach w obu
spółdzielniach. Zwykle frekwencja na zebraniach jest niewielka,
gdyż lokalna społeczność nie wykazuje większej aktywności.
Obydwie spółdzielnie już
dawno wywiesiły informacje
o walnych zebraniach na klatkach
schodowych swoich bloków. Dokumenty i sprawozdania są do
wglądu w obu spółdzielniach.
Wszystko jest jawne.
Porządek obrad w obu spółdzielniach jest podobny. Sprawozdania z działalności złożą zarządy obu spółdzielni, będą też
sprawozdania obu rad nadzorczych. Przedłożone zostaną również sprawozdania finansowe za
2012 rok. Walne zebrania przyjmą kierunki działania na 2013
rok. Członkowie spółdzielni zdecydują też o absolutorium dla zarządów.
W spółdzielni Wspólny Dom
zostanie przedstawiona informacja z wyniku lustracji przeprowadzonej przez Krajowy Związek
Rewizyjny Spółdzielni. Lustratorzy badali pracę organów spół-

szkolaków do gimnazjalistów.
Przez ostatnie półtora tygodnia
odbywały się spotkania informacyjne z mieszkańcami. Na terenie
gminy rozwieszono plakaty informujące mieszkańców o nowym
sposobie odbierania odpadów
i konieczności opłaty za tę usługę.
W gminie Żychlin opłata ta wynosi 6 zł za śmieci segregowane
i 10 zł za zmieszane.
str. 6
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Pierwszy od pół wieku
poważny remont klasztoru

Aktualności

w Oporowie. str. 9

Żychlin | Będzie adaptacja pomieszczeń w budynku SP1

Bedlno | Czy szalet jest tu potrzebny?

Szansa na porządną świetlicę

Za potrzebą w krzaki,
za sklepy i domy

W wakacje rozpocznie
się remont pomieszczeń
w budynku Szkoły
Podstawowej nr 1, w części
zajmowanej kiedyś przez
Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej. Pięć
pomieszczeń znajdujących
się na dole zostanie
zaadaptowanych na potrzeby
szkoły. W budżecie gminy
na remont zabezpieczono
kwotę 136.800 zł.

Dorota Grąbczewska

Budynek SP 1 pochodzi
z 1930 roku. W roku szkolnym
2007/2008 został docieplony. Na
zewnątrz jest estetyczny, ale wnętrza wymagają kompleksowego
remontu. W tym roku ma być
remontowana część zajmowana
przez urzędników pomocy społecznej. Po przeniesieniu ich do
nowego obiektu wybudowanego obok urzędu, pomieszczenia
od kilku lat stoją prawie niewykorzystane. Zorganizowano tam
magazyn. Teraz zaplanowano ich
kapitalny remont i adaptację na
pomieszczenia szkolne.
– Początkowo chcieliśmy zaadaptować pomieszczenia na potrzeby oddziału przedszkolnego, bowiem w Żychlinie brakuje
miejsc w przedszkolach – informuje Jacek Dysierowicz, dyrektor szkoły. – Jednak okazało się,
że pomieszczenia nie spełniałyby
standardów dotyczących przebywania najmłodszych, dlatego plany zmieniliśmy. Zdecydowano,
że w jednym z pomieszczeń zostanie urządzone archiwum szko-

W gminie Bedlno rozgorzała
dyskusja, czy w centrum
miejscowości powinien być
szalet, by mieszkańcy mieli
gdzie załatwiać potrzeby
fizjologiczne.

Budynek szkoły SP1 został docieplony w roku szkolnym 2007/2008, teraz na remont czeka wnętrze szkoły.

ły. W dwóch następnych – gabinet logopedy i psychologa oraz
gabinet pedagoga szkolnego.
Od strony ulicy, w największym
pomieszczeniu, będzie szkolna
świetlica wraz z zapleczem.
Wejście będzie od ulicy
1 Maja. Wymienione będą posadzki, ułożone nowe tynki, zamontowane nowe futryny i drzwi
wewnętrzne. W remontowanej części zostanie wykonana
również izolacja przeciwwilgociowa.
Zaplanowano, że prace skończą się do końca października. Oferenci mają składać swoje
oferty na wykonanie zadania do
25 czerwca. Tym samym popra-

wi się komfort pracy logopedy
i psychologa, którzy teraz
pracowali w niewielkim pomieszczeniu, w którym kiedyś
był sklepik szkolny.
Pedagog szkolny, który pracuje 20 godzin tygodniowo, nie będzie już dzielić pomieszczenia ze
szkolną pielęgniarką, która odwiedza szkołę dwa razy w tygodniu. Najbardziej jednak cieszy
urządzenie świetlicy z prawdziwego zdarzenia. Pomieszczenie
po obecnej świetlicy zostanie
zaadaptowane na salę klasową.
– Będziemy się przygotowywać
do nadchodzącego wyżu demograficznego – dodaje dyrektor. –
Samorząd Szkolny też sygnali-

zował, że chciałby, aby powrócił
szkolny sklepik.
Innych potrzeb remontowych
w budynku szkolnym i tak będzie jeszcze ogrom, zwłaszcza
że przez lata nic tam nie robiono. Korytarz na parterze w części teraz wykorzystywanej przez
szkołę zrobiono, gdy placówka
realizowała program Comenius.
Staraniem dyrekcji szkoły, nauczycieli i rodziców udało się też
wyremontować kilka sal lekcyjnych, ale reszty niezbędnych prac
społeczność szkolna nie udźwignie. Burmistrz Grzegorz Ambroziak zapowiada, że remonty
będą następować sukcesywnie,
w następnych latach. 
dag

Region | Bezrobocie tylko lekko spada

Nadal trudno o pracę
dokończenie ze str. 1

Żychlin | Naprawiają kominy po zimie
kominie były na części tak zniszczone, że trzeba było go rozebrać,
a później go od nowa wymurować. Teraz kominy mają być zabezpieczone specjalną siatką, by
w razie następnych problemów
nie było zagrożenia, że cegła
spadnie z komina. – Rynny też
są zamulone i woda zamiast nimi
spływać, leje się po ścianach. Należałoby je oczyścić – podpowiada jeden z mieszkańców bloku.
Prezes spółdzielni obiecuje,
że rynny na odcinku, na którym ustawione są rusztowania,
będą oczyszczone. – Po zakończeniu prac oczyścimy też przewody kominowe i wentylacyjne
– dodaje.
dag

Dorota Grąbczewska

Ma być bezpiecznie
Pracownicy żychlińskiej firmy
Budomat naprawiają trzy zniszczone kominy na budynku przy
ul. Narutowicza 85f należącym
do Spółdzielni Mieszkaniowej
Wspólny Dom. – Naprawa kominów okazała się konieczna po
ostatniej zimie – mówi Jerzy Rosiński, prezes firmy. – Dachy są
strome, budynek wysoki, więc
prace wykonuje specjalistyczna
firma. Naprawa jest konieczna ze
względów bezpieczeństwa.
Kominy niebezpiecznie się
odchyliły, a do tego znajdujący
się na nich tynk już odleciał i za
chwilę mogła spaść jego reszta. To stwarzało zagrożenie dla
przechodzących osób. Cegły na

Budomat z Żychlina naprawia trzy kominy na budynku Narutowicza
85f, które po zimie bardzo się zniszczyły i zagrażały bezpieczeństwu.
REKLAMA

Plecka Dąbrowa | Konkurs na dyrektora

Tylko jedna kandydatka
Wójt gminy Bedlno Krzysztof
Kołach rozpisał konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Pleckiej Dąbrowie.
Aplikacje przyjmowano do 10
czerwca. Zgłosiła się tylko jedna osoba – Beata Kwiatkowska, która pełni funkcję dyrekto-

ra szkoły, po tym jak poprzednia
pani dyrektor Ewa Kowalska
wygrała konkurs na dyrektora
Gimnazjum w Bedlnie.
8-osobowa komisja konkursowa zbiera się dziś, 20 czerwca. Jej przewodniczącym będzie
wójt.
dag

W tej sprawie wydaje się, że
większość mieszkańców jest
zgodna – WC jest potrzebne.
Sam pomysł popiera też wójt
Krzysztof Kołach, choć jednocześnie widzi problemy.
Sprawę zasygnalizował na
ostatniej sesji Rady Gminy Bedlno, 20 maja, radny Józef Wojciechowski. – Miejscowość nam się
rozrasta, w centrum mamy market, dużo sklepów, pocztę, molo
z ławeczkami wokół i kościół
– podkreśla pan Józef. – Szalet
gminny jest potrzebny, gdyż teraz
naprawdę jest kłopot, by załatwić
potrzeby fizjologiczne. Idziemy
z postępem i trudno się godzić, by
ludzie chodzili za krzaki... Jakoś
problem trzeba rozwiązać.
Podobnego zdania jest większość mieszkańców, których
spotkaliśmy w centrum Bedlna. – Rzeczywiście, WC jest potrzebne – przyznaje pani Barbara
mieszkająca w pobliskiej kamienicy. – Teraz ludzie przychodzą
za domy, bywa, że jak kogoś bardzo przypili, to udostępniamy

dawną ubikację na działce, która
teraz jest nieużywana, gdyż każdy ma WC w domu. Ale przecież
wszystkich nie wpuścimy.
Co do konieczności ustawienia
gminnego szaletu nie ma więc raczej wątpliwości. Pozostaje sprawa wyboru rozwiązania. Jedni
podpowiadają, by ustawić zwykłą toi-toikę na pieniądze. Jeszcze
inni uważają, że budowla powinna być bardziej stabilna.
– Raczej należałoby szalet wymurować, by wandale go tak łatwo nie zniszczyli – podpowiada
pani Krystyna. – Może znalazłaby się osoba, która w zamian za
opłatę, dbałaby o czystość.
Ktoś inny proponuje, że gmina mogłaby kupić budynek znajdujący się tuż obok skrzyżowania, w którym kiedyś był sklep.
– Punkt dobry, trzeba by tylko
urządzić wnętrze – dodaje kobieta w średnim wieku.
Wójt Krzysztof Kołach przyznaje, że pomysł jest dobry, tylko,
że to następne koszty dla gminy.
– Szalet publiczny potrzebny,
ale trzeba by go najpierw wybudować, utworzyć szambo, ale
czy później będziemy go w stanie utrzymać? – powątpiewa.
Cóż, to nie jedyne zadanie, do
którego gmina dokłada pieniądze. Warto jednak nad pomysłem
dobrze się zastanowić. 
dag

– Mamy jeszcze pieniądze na
uruchomienie własnej działalności gospodarczej – informuje dyrektor PUP w Gostyninie, Hanna Subotowicz. – W tym roku
chcemy, by powstało 100 małych działalności gospodarczych.
Dofinansowanie wynosi 21 tys.
zł. Działalność trzeba prowadzić przez rok. Zainteresowanie
jest spore.
W powiecie kutnowskim stopa bezrobocia na koniec kwietnia wynosiła 18,4 – to o 0,4 proc.
mniej niż w marcu. W maju
z rejestrów PUP w Kutnie ubyło kolejnych 141 osób. Bez pracy
w powiecie było 7750 osób.
W Bedlnie bez pracy były 362
osoby, czyli dokładnie tyle samo,
co w kwietniu. W Oporowie zarejestrowanych było 178 osób
bezrobotnych, czyli o 4 osoby
więcej. W gminie Żychlin bez zajęcia pozostawało 1141 osób, czyli o 2 więcej.

O ile w powiecie kutnowskim bezrobocie powoli spada,
o tyle takiej tendencji nie widać
w Żychlinie. Dużym zainteresowaniem cieszą się i tu programy dotyczące otwierania własnej
działalności gospodarczej. W powiecie kutnowskim przewidziano utworzenie 144 małych firm
na kwotę 3,2 mln zł. Jednostkowe
dofinansowanie wynosi do 22,1
tys. zł. Tylko w maju na terenie
powiatu kutnowskiego 18 osób
otworzyło małe biznesy.  dag
REKLAMA
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Gospodarka odpadowa | W Bedlnie i Oporowie pojemniki za darmo dostarcza Eko-Serwis

Przepełniony pojemnik na plastikowe butelki przy ulicy Żeromskiego,
po naszej interwencji został opróżniony.

Żychlin | Ludzie coraz więcej segregują

Przepełnione pojemniki
na plastik
Pojemniki na butelki plastikowe są pełne po brzegi, a ludzie
rzucają butelki obok nich. Ten
przy ulicy Żeromskiego w Żychlinie tak wyglądał od piątku
do środy rano. Po naszej interwencji u prezesa spółki Mig-Ma,
która do końca czerwca zajmuje się zbiórką selektywną, jeden
z pojemników został opróżniony,
a butelki leżące luzem zostały
sprzątnięte. Podobne problemy
były również w innych punktach selektywnej zbiórki na osiedlu Wyzwolenia. – Kampania

informacyjna dotycząca segregacji odpadów najwyraźniej już
przynosi efekty – podkreśla Marek Materka, prezes Mig-My. –
Ludzie więcej niż zwykle wynoszą plastikowych butelek, więc
opróżnianie pojemników musi
być częstsze niż dotychczas.
To pokazuje, że posegregowanych śmieci będzie coraz więcej,
a od 1 lipca Spółdzielnia Mieszkaniowa Wspólny Dom będzie
musiała albo ustawić większe
pojemniki, albo sprawić, że będą
częściej opróżnione. 
dag

Firma Eko-Serwis z Kutna,
zarządzająca składowiskiem
w Krzyżanówku, wygrała
przetargi na odbiór
i zagospodarowanie
odpadów z terenu gmin
Żychlin, Bedlno i Oporów.
W Bedlnie i Oporowie
w ramach usługi firma
dostarcza pojemniki
mieszkańcom za darmo,
zaś w gminie Żychlin
każdy mieszkaniec musi się
zaopatrzyć w pojemnik sam.

Do gminy Bedlno, która jako
pierwsza rozstrzygnęła przetarg
na śmieci, Eko-Serwis już dostarcza pojemniki. Aby zminimalizować chaos organizacyjny,
ustalono, że sołtysi zbierają zapotrzebowanie na liczbę pojemników o odpowiedniej wielkości, a firma dowozi je w ustalone
miejsce – po czym każdy mieszkaniec odbiera je od sołtysa. To
znacznie usprawniło zaopatrzenie w pojemniki. Większość
mieszkańców zdecydowała, że
chce pojemniki 240 litrów.
– W tej gminie do tej pory tylko 40 proc. mieszkańców mia-

Żychlin | ZS przy ul. Narutowicza uruchamia dodatkowy kierunek

Na wniosek rodziców rekrutacja
na technika elektryka
Dyrekcja Zespołu Szkół
w Żychlinie oraz organ prowadzący – Starostwo Powiatowe
w Kutnie w ostatniej chwili zdecydowały o otwarciu naboru na
naukę na dodatkowym kierunku: technik elektryk. Papierowe
podania gimnazjalistów są już
wstępnie przyjmowane, ale oficjalna dodatkowa rekrutacja ruszy 5 lipca, po godz. 13, gdy
w szkołach pojawią się wstępne
listy przyjętych uczniów.
– Inicjatywa utworzenia kierunku technika elektryka wyszła
od rodziców i gimnazjalistów –
przyznaje Zbigniew Chrulski,
dyrektor Zespołu Szkół. – Wyszliśmy naprzeciw zapotrzebowaniu i uzyskaliśmy zgodę orREKLAMA

ganu prowadzącego. Ponieważ
szkoła prowadzi elektroniczny
nabór, nie ma możliwości zmienić zgłoszonej wcześniej oferty
edukacyjnej. Dlatego oficjalnie
dodatkową rekrutację na kierunek technik elektryk zaczniemy po ogłoszeniu list wstępnych
przez szkoły. Teraz przyjmujemy
podania papierowe. Już 14 osób
wyraziło chęć nauki w tym kierunku.
Tymczasem zainteresowanie
kierunkami zawodowymi oficjalnie zgłoszonymi przez szkołę
w zawodzie operatora obrabiarek
skrawających oraz do technikum
ochrony środowiska jest niewielkie, po 4-5 osób. Problemu raczej
nie powinno być w 2 klasach li-

cealnych o nachyleniu przyrodniczym i policyjno-prawnym.
Wszystko okaże się 5 lipca,
gdy szkoły wywieszą wstępne listy osób przyjętych. Przypomnijmy, że każdy z uczniów składał
podania do trzech szkół. Po 5 lipca będzie musiał ostatecznie zdecydować się na konkretną szkołę.
Ci, którzy nie dostaną się do wybranej szkoły, będą szukać miejsca w innej.
Otwarcie każdej z klas zależeć
będzie od liczby uczniów. Starostwo Powiatowe dało wytyczne, że klasy powinny składać się
z minimum 30 uczniów. Jeśli będzie ich mniej, o otwarciu klasy
będzie ostatecznie decydować organ prowadzący. 
dag

Dorota Grąbczewska

Dorota Grąbczewska

Pojemniki już jadą

W gminie Bedlno pojemniki od Eko-Serwisu mieszkańcy dostaną za darmo. Pierwsze są już dowożone do
gminy przez firmę.

ło śmietniki, 60 proc. mieszkańców dostanie je po raz pierwszy
– mówi Wiesława Sawlewicz,
prokurent Eko-Serwisu w Kutnie.
Opłata śmieciowa w gminie
Bedlno wynosi 5 zł za odpady
posegregowane od osoby i 8 zł
za zmieszane. To najniższa stawka w regionie.

W gminie Oporów cena za
śmieci wynosi 7 zł za śmieci posegregowane i 12 zł za śmieci
zmieszane od osoby, zaś w gminie Żychlin opłata wynosi 6 zł za
śmieci posegregowane od osoby
i 10 zł za zmieszane.
Mieszkańcy Żychlina muszą
zaopatrzyć się w pojemniki na
odpady sami. Mogą je albo ku-

Gmina Żychlin | Dwór w Śleszynie

pić, albo wydzierżawić. Dzierżawa pojemnika od Eko-Serwisu kosztuje 2,7 zł za pojemnik
120 l lub 3,78 zł – 240 l.
– Mamy ponad 20 tysięcy pojemników na odpady – dodaje
pani Wiesława. – Zamawialiśmy
je już w lutym, by teraz nie mieć
kłopotu. Teraz kupuje cała Polska. 
dag

Gmina Pacyna

Trzeci przetarg też nieudany Odpady
Po raz trzeci nikt nie przystąpił do ogłoszonego przez Urząd
Gminy Żychlin przetargu na
sprzedaż zabytkowego dworu
w Śleszynie. Wprawdzie zainteresowanie jest, potencjalni oferenci pytają, ale nikt nie wpłaca
wadium.
Ewidentnie ludzie czekają na
kolejną obniżkę ceny zaproponowaną przez urząd. Póki co, cena
nieruchomości została obniżona tylko raz. Pierwotnie wartość
zabytku wynosiła 2.195.800 zł,
z czego wartość dworu –
1.841.900 zł. W drugim przetargu cenę obniżono o 483 tys. zł,
czyli do 1.712.724 zł i 1.436.682
zł. Wiadomo, że obiekt jest wpisany do rejestru zabytków, więc
nabywcy przysługuje 50 proc.
obniżenie ceny. W trzecim przetargu cenę utrzymano.

Zabytkowy dwór w Śleszynie jest w bardzo dobrym stanie
technicznym. Najgorzej wygląda
elewacja na zewnątrz. W środku
parkiety są niemalże w idealnym stanie, wymagają jedynie
cyklinowania. Zabytkowy dwór
doskonale nadawałby się na restaurację, może z pokojami hotelowymi.
– Na pewno rozpiszemy kolejny przetarg, choć przyznam,
że teraz mamy inne, ważniejsze
terminowe sprawy – mówi Grzegorz Ambroziak, burmistrz.
– Musimy się zastanowić nad
wysokością ceny.
Spośród 3 rodzin, które mieszkają w dworze, jedna już wkrótce wyprowadzi się do mieszkania zaproponowanego im
w Żychlinie, w budynku przy
ulicy Dąbrowskiego 6. 
dag

zabierze Veolia

Związek Gmin Regionu Płockiego, do którego należy gmina
Pacyna, rozstrzygnął przetarg
na odbiór i segregację odpadów
z terenu gminy Pacyna. Przez
najbliższych 18 miesięcy śmieci będzie zabierać firma Veolia
z Tomaszowa Mazowieckiego,
która dotychczas na terenie gminy nie funkcjonowała. Zastąpi trzy dotychczasowe firmy:
Hatrex z Gąbina, Eko-Serwis
z Kutna i Mig-Mę z Żychlina.
Dotychczas Veolia obsługiwała
m.in. pobliską gminę Gostynin,
którą nadal w ramach związku
będzie obsługiwać.
Zgodnie z ogłoszonym przetargiem to firma jest zobowiązana dostarczyć mieszkańcom pojemniki na odpady oraz
worki na makulaturę, metale,
plastiki oraz szkło. Wszystko
w ramach ustalonej opłaty 7 zł
za śmieci posegregowane od
osoby i 16 zł za śmieci zmieszane od osoby.
Niestety, urzędnicy gminni nie zamierzają organizować
dla mieszkańców żadnych spotkań informacyjnych na temat
nowej ustawy śmieciowej, która
zacznie obowiązywać od 1 lipca,
tak jak ma to miejsce w gminie
Żychlin.
dag
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Żychlin | Piknik ekologiczny w niedzielę

Żychlin | Sympozjum akwarystyczne

Perkusja z wiadra od śmieci
i wiele innych atrakcji

Zjechali pasjonaci akwariów

dokończenie ze str. 3

Spośród mieszkańców Żychlina były tylko pojedyncze osoby, a przecież osób, które mają
w domach akwaria, nie brakuje.
Szkoda, bo można było usłyszeć
wiele ciekawych rzeczy dotyczących hodowli rybek i pielęgnacji
akwariów. – Sympozjum to doskonała okazja, aby dowiedzieć
się nowinek, ciekawostek, jakie są nowe trendy w akwarystyce – mówili zgodnie uczestnicy
sympozjum. Spotkanie otworzył
inicjator sympozjum Krzysztof
Tomaszewski, pracownik urzędu,
z zamiłowania akwarysta, który
w domu posiada kilka potężnych
akwariów z unikatowymi okazami, a wraz z żoną Agnieszką prowadzi sklep internetowy OYA.
Przemysław Bożek z Wrocławia, przedstawiciel firmy Masta
z Brzegu, opowiadał o roślinach
hodowanych in vitro. Prezentował gatunki najbardziej popularne w akwariach oraz takie, które
dopiero się pojawiają w Polsce
i na świecie o przeróżnych kształtach liści i zabarwieniu.
Z bardzo interesującym wykładem wystąpił Krzysztof Kelman, kierownik Działu Hodowlanego z płockiego ZOO.

Dorota Grąbczewska

W trzecim Sympozjum
Akwarystycznym,
zorganizowanym 16 czerwca
w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy Żychlin,
uczestniczyło 55 osób,
głównie hobbystów,
zapalonych akwarystów
z całej Polski.

Przed salą wykładową Sympozjum Akwarystycznego można było podziwiać niektóre okazy ryb.

Opowiadał o gatunkach ryb polskich, które z powodzeniem
można hodować w akwariach.
Są to m.in.: piskorz, koza, różanka, strzebla błotna, kiełb kesslera
i białopłetwy, odmiany głowacza,
słonecznica, ciernik i cierniczek.
Przekonywał, że polskie ryby zachwycają ubarwieniem i zachowaniem zwłaszcza w okresach
godowych. Opowieści słuchano
z zapartym tchem, kolekcjonerzy fotografowali ryby. Spotkanie akwarystów stało się okazją,
by uczestnicy sympozjum podpisali się pod petycją do włodarzy
Płocka o zintensyfikowanie działań, by powstał przygotowywany
od lat nowoczesny dział akwarystyczny w tamtejszym ZOO.

Jak założyć akwarium
roślinne
Małgorzata Tarczyńska z Łodzi, właścicielka firmy Ogrody
Podwodne z Łodzi, uczestniczka wielu prestiżowych konkursów akwarystycznych, w tym
międzynarodowego konkursu w
Hannowerze na projektowanie
zbiorników wodnych, prezentowała, jak zakładać akwaria roślinne. Podkreślała wagę oświetlenia i wytykała błędy, jakie
najczęściej są popełniane.
By rośliny dobrze rosły, ważne jest podłoże, w które się je sadzi. Te, kupowane w sklepach
zoologicznych w koszyczkach,
trzeba wyjąć z włókniny, w której się znajdują i posadzić w pod-

Gmina Bedlno | Festyn Świętojański w Orłowie: 22 czerwca

Zapowiedziano konkurs na najładniejszy wianek
dokończenie ze str. 1

Po nich będą występować dzieci ze Szkoły w Szewcach Nadolnych, Społecznej Szkoły w Bedlnie oraz Gimnazjum w Bedlnie.
Przedstawią teatrzyki „Z wierszami pana Tuwima za pan brat”,
które były pokazywane w GOK 2
tygodnie temu. Ich występ zakończy się o godz. 18.45.
Po nich zaprezentuje się zespół
wokalno-instrumentalny działający przy GOK Bedlno.
Obrzędy świętojańskie rozpoczną się o godz. 19. Wyniki

konkursu na najpiękniejszy wianek ogłoszone zostaną o godz.
19.30, po czym rozpocznie się
ich puszczanie na wodę. Będą też
dmuchawce, latawce, zjeżdżalnie
dla dzieci oraz mała gastronomia.
Do północy będzie zabawa
taneczna przy muzyce zespołu
Velvet, który również grał na
przeglądzie kapel.
Noc świętojańska jest świętem
powitania lata. To najkrótsza
noc w roku z 23 na 24 czerwca. Zgodnie z tradycją w wigilię
św. Jana Chrzciciela palono

wielkie ogniska, tzw. sobótki.
Ogień był symbolem obchodów
świętojańskich. Wokół ogniska zwykle tańczyły dziewczęta
ubrane na biało, przepasane bylicą, czarodziejskim zielem o niezwykłej mocy – i śpiewały pieśni miłosne.
Noc świętojańska to również
czas zalotów. Chłopcy popisywali się zręcznością, skacząc
przez płomienie. Czasami skakali razem z dziewczętami. Udany skok wróżył wielką miłość
i wierność aż po grób.

Festiwal gier planszowych
i podwórkowych

W tym roku festiwal gier planszowych i podwórkowych zostanie rozbudowany. – Chcemy zachęcić do zabawy całą

żychlińską społeczność – mówi
Matylda Jakubowska, prezes
stowarzyszenia. – Mamy w
Żychlinie autora książek dla
dzieci Rafała Klimczaka, który napisał m.in. książkę „Nudzimisie”. Zależy nam, aby
popularyzować ją wśród najmłodszych. Naszych 15 wolontariuszy rusza do szkół, by
czytać dzieciom książkę „Nudzimisie”. Ogłaszamy też konkurs „Ja i mój Nudzimiś” polegający na malowaniu obrazów
z książki. Dzieci prace wykonają w domu, gotowe przyniosą
w dniu festiwalu.

Dorota Grąbczewska

Bylica miała płoszyć czarownice i odpędzać od domu zło,
wrzucona do ognia chroniła
przed urokami. W noc świętojańską szczególnej mocy nabierała woda. Dopiero po tej nocy
można było bezpiecznie się kąpać.
Jednak najważniejszym obrzędem było puszczanie wianków na wodę. Przymocowane do
deseczki, ze świeczką w środku,
jeśli popłynęły z nurtem – wróżyły szczęście w miłości, gdy zaplątały się w zielsko, zapowiadały panieństwo co najmniej przez
rok. Gdy deseczka się wywróciła lub świeczka zgasła – to znak,
że będą kłopoty w miłości.  dag
REKLAMA

Żychlin | Rusza akcja „Ja i mój Nudzimiś”

Na placu zabaw Danonki
na osiedlu Traugutta
Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Gminy Żychlin
planuje zorganizowanie na
początku lipca festiwalu
gier planszowych
i podwórkowych.
Będą m.in.: gra w skakankę,
w kapsle, warcaby itp.

łożu. Ilość światła sukcesywnie
trzeba zwiększać, nie można też
zapominać o kulkach gliniano-torfowych, które dostarczają roślinom składników mineralnych.
Ważna jest też pielęgnacja, przycinanie roślin oraz tygodniowa
podmiana wody, w ilości 30-50
proc. wody w akwarium.
Podczas gdy pani Małgorzata opowiadała o tajnikach zielonych akwariów, urządzając
akwarium od podstaw na oczach
widzów, była idealna cisza,
wszyscy przyglądali się pracy z
ogromnym zainteresowaniem –
a później z podobnym zainteresowaniem oglądali dzieło z bliska. 

Nagrody dla najlepszych
ufunduje sam autor. Wspólnej
imprezie na placu zabaw Danonki będzie towarzyszyć tzw.
wyprzedaż garażowa pod hasłem „Drugie życie zabawek”.
Dzieci będą mogły sprzedawać niepotrzebne już im zabawki, gry lub zamieniać je na
inne.
– Podczas wspólnej zabawy
planujemy też zbiórkę pieniędzy na zakup bujaczki, która na
placu zabaw została zniszczona,
a spółdzielnia nie ma pieniędzy, by kupić nową – dodaje
pani Matylda. 
dag

W programie pikniku teatralno-ekologiczne show dla dzieci
pt. “O piecyku i kurzyku” zorganizowane przez artystów z Krakowa. Ponadto przewidziano gry
i zabawy ekologiczne dla dzieci
i dla całej rodziny.
Atrakcją pikniku będzie występ zespołu Recykling Band
wraz z autorskim wykładem edukacyjnym. To krakowski zespół
muzyczny, który gra na własnoręcznie wykonanych instrumentach z odpadów. Powstał 19 października 2011 roku. To finaliści
V edycji programu telewizyjnego
Mam Talent. Do zrobienia instrumentów użyli butelek, puszek,
wiader, starych części rowerowych, podzespołów komputerowych, mebli, grzebieni do włosów, wieszaków do ubrań.
Odpadowa perkusja zbudowana jest z puszek, wiader i kosza
na śmieci. Mechanizm stopy do
bębna wykonany jest z łańcucha
i zębatki rowerowej, kawałka boazerii, zaś tłuczek do ziemniaków
to bijak do stopy bębna.
Odpadowy klawiszon zrobiony jest z drzwi oraz płyt od sza-

fy. Struny szarpane z grzebienia.
Całość stoi na nogach od stołu
kuchennego. Po naciśnięciu klawisza zrobionego z listwy podłogowej usłyszeć można jedną
z wielu strun zrobionych ze starych gitar. Instrument posiada pudło rezonansowe z butelek plastikowych, przez co jego brzmienie
jest niepowtarzalne.
W trakcie spotkania muzycy będą opowiadać o swoich pasjach i nietypowych instrumentach.
W trakcie pikniku działał też
będzie punkt informacyjny dotyczący systemu gospodarki odpadami, w którym będą też wydawane broszury informacyjne
oraz gadżety: zawieszki zapachowe i długopisy. – Mamy 2 tysiące
długopisów, 2 tysiące zawieszek
zapachowych i 8 tysięcy ulotek informacyjnych – informuje
Krzysztof Tomaszewski z biura
promocji UG Żychlin. – Na terenie gminy rozwiesiliśmy 16 banerów informujących, że od 1 lipca
następują zmiany systemu gospodarki odpadowej.
Całość imprezy uatrakcyjni
wystawa roślin ozdobnych.  dag

Gmina Oporów | Wiadukt w Grotowicach

Pusty plac budowy
Mieszkańcy gminy Oporów
czekają na dokończenie prac
związanych z dokończeniem
budowy autostrady A1, węzła
w Kotliskach i wiaduktu w Grotowicach.
Najbardziej jednak mieszkańcom zależy na zrobieniu przez
nowego wykonawcę odwodnienia terenu wokół autostrady, by
okoliczne pola i drogi znów nie
były zalewane wodą oraz na dokończeniu drogi, którą budowlańcy zniszczyli w trakcie prac.
W lutym pisaliśmy o rowie
melioracyjnym, który został
przez wykonawców zasypany.
Po licznych interwencjach miesiąc temu rów został udrożniony
i woda z pól zeszła. Przekopanie
rowu okazało się zbawienne, bowiem nawalne majowe deszcze
pogorszyłyby sytuację. Rolnicy
i tak liczą straty, gdyż woda na
polach stała zbyt długo. Uprawy
zgniły.

Jednak na dokończenie pozostałych prac przerwanych przy
budowie A1 pod Kutnem nie ma
co liczyć. Po tym jak firma Poldim ogłosiła upadłość, Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych
i Autostrad w Łodzi wciąż bada
dokumentację i określa zakres
prac, jaki jest jeszcze do wykonania.
– Przetarg nie został więc na
tę część autostrady ogłoszony
i nie wiadomo, kiedy to nastąpi – informuje Maciej Zalewski, rzecznik prasowy GDDKiA
w Łodzi.
– Cieszy, że GDDKiA poszła
po rozum do głowy i odkopała rów, nie wierzę jednak, że do
listopada 2014 roku budowlańcom uda się zakończyć wszystkie prace wokół autostrady –
mówi Włodzimierz Kiełbasa,
radny z gminy Oporów. – Rozpaprana budowa wiaduktu wciąż
straszy. 
dag
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Żychlin | Świetlica socjoterapeutyczna ruszyła ponownie w maju

4 czerwca uczniowie
ze Szkoły Podstawowej nr 2
ważyli zebraną
przez siebie w ciągu
II półrocza makulaturę.
Akcja trwała cały dzień.

W świetlicy
zaraz po szkole
Dzieci przychodzą do świetlicy zaraz po szkole, od godz. 13
i są w niej do godziny 17, w poniedziałki, środy i piątki. Najpierw pod okiem nauczycielek
odrabiają lekcje, później jedzą
wspólnie przygotowany posiłek
i wreszcie wspólnie się bawią.
Zajęcia są bardzo różnorodne, począwszy od gier planszowych, przez zajęcia plastyczne,
po wspólne zabawy na świeżym
powietrzu i udział w różnych inicjatywach społecznych i konkursach.
Ośrodek w Żychlinie przekazuje na podwieczorek po 2 zł
na dziecko. Pomaga też Caritas,
który przekazuje niektóre artykuły spożywcze. – Same kupujemy
REKLAMA

Dorota Grąbczewska

Same kupujemy produkty
i wspólnie z dziećmi
robimy kanapki. Później
dzieci same sprzątają,
myją naczynia. Uczą się
porządku.
produkty, często w marketach,
by było taniej i wspólnie z dziećmi robimy kanapki – opowiadają nauczycielki. – Później dzieci
same sprzątają, myją naczynia.
Uczą się porządku.
Odwiedziliśmy dzieci w świetlicy w poniedziałek 27 maja.
Akurat zaczęły podwieczorek.
Apetyt wszystkim dopisywał.
Dwadzieścioro dzieci z apetytem
zjadło 5 bochenków chleba posmarowanych masłem, z żółtym
serem i wędliną. Była też czekolada, którą dzieci uwielbiają oraz
chrupki z mlekiem dla chętnych.
Później niektóre dzieci jeszcze
raz musiały przeczytać zadane
teksty, inne już wyciągnęły gry
planszowe.
– Dla większości z nich zajęcia
w świetlicy to prawdziwa szkoła
życia – mówi Maria Jędrzejczak,
pedagog, socjoterapeuta. – U nas
nie tylko odrabiają lekcje, ale
uczą się, jak spędzać wolny czas,
jak ze sobą można współpraco-

wać, by osiągnąć cel. Chcemy im
pokazać, jak można żyć inaczej,
niż widzą to często w swoim otoczeniu.
Dzieci wymagające dodatkowych zajęć terapeutycznych mają
indywidualne zajęcia ze specjalistami. Nauczycielki przyznają, że
po kilku latach pracy z dziećmi
w świetlicy widać efekty: uczniowie tworzą już zgraną grupę.
– Żyjemy w zgodzie, jak
w rodzinie – mówi Luiza Juszczyszyn, która do świetlicy chodzi już trzeci rok. – Pomagamy
pierwszakom odrabiać lekcje,
uczymy, jak robić kanapki.
Martyna Piekarska, która
w świetlicy jest piąty rok, przyznaje, że tutaj się nie nudzi. – Razem odrabiamy lekcje, razem się
bawimy, a od 2 lat przed Świętem
Zmarłych idziemy na cmentarz
i opiekujemy się naszym grobem
„Aniołkiem”, gdzie przed laty
pochowano bardzo młodą mamę.
Sprzątamy pomnik i jego toczenie, palimy lampki.

W tym roku dzieci ze świetlicy
chcą po raz pierwszy zorganizować 1 listopada zbiórkę pieniędzy
na odnowienie „Aniołka”.
Każdy może się
tego podjąć
Niektórzy zazdroszczą, że nauczycielki, pracując w świetlicy,
dodatkowo zarabiają. W trakcie
realizacji projektu, przez 8 miesięcy, od maja do grudnia, we
trzy odbiorą 9960 zł. To tak jednak, jakby dostały zapłatę za jeden dzień pracy w tygodniu,
dwa pozostałe dni pracując za
darmo. W wolontariacie przepracowują 300 godzin, wartości
26 tys. złotych. – Dzieci wymagających pomocy specjalistów,
potrzebujących opieki jest w Żychlinie bardzo dużo – przyznaje
Anna Wojtalewicz. – Zachęcam
wszystkich, by również podejmowali się zadania poprowadzenia
świetlicy środowiskowej dla dzieci. Wszyscy mogą się wykazać –
mówi. 

Pieniędzy starcza na 8 miesięcy
Funkcjonowanie świetlicy jest
możliwe dzięki grantowi, jaki
stowarzyszenie uzyskało od
Urzędu Gminy na realizację
zadania w wysokości 12 tys.
zł. Bolączką zarówno dzieci
jak i socjoterapeutów jest
fakt, iż świetlica funkcjonuje

tylko od maja do grudnia,
trzy razy w tygodniu. Przez
4 miesiące od stycznia do
końca kwietnia zajęć nie ma.
Jest luka w pracy z dziećmi.
Co zrobić, jak rozpisywać
konkursy, by świetlica mogła
funkcjonować przez cały rok?

7

Sprzedając makulaturę,
uratowali 147 drzew

Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Gminy
Żychlin od 2 lat prowadzi
jedyną w Żychlinie świetlicę
socjoterapeutyczną.
To, co się w niej dzieje,
to kawał dobrej roboty.

Po odbrabianiu lekcji i podwieczorku dzieci chętnie grają w gry planszowe.
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Żychlin | Uczniowie pokazali, co potrafią

Uczą się jak dobrze spędzać czas

Z zajęć w świetlicy korzysta
25 dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Żychlinie. Od 2 lat
świetlicę prowadzi stowarzyszenie, wcześniej prowadziły ją siostry zakonne, później przez 2 lata
prowadziła ją SP 1. – W naszej
szkole uczniów mających problemy z nauką jest bardzo dużo
– przyznaje Anna Wojtalewicz,
nauczycielka z SP 1, posiadająca
przygotowanie do pracy socjoterapeutycznej. – Początkowo zostawałam po lekcjach, by pomagać słabszym. Później pojawił się
pomysł, aby poprowadzić świetlicę socjoterapeutyczną, a opieką
objąć większą grupę dzieci.
Do pracy wolontariackiej włączyły się dwie inne nauczycielki ze szkoły: Maria Jędrzejczak
i Katarzyna Rolińska. I tak powstała świetlica. Gdy powstało
stowarzyszenie, to ono przejęło
na swoje barki trud jej prowadzenia. Samorząd też dostrzegł problem i zaczął ogłaszać konkurs
na realizację zadania.
Od dwóch lat świetlica,
dzięki uprzejmości proboszcza
ks. Wiesława Frelka, funkcjonuje
w dwóch salkach przy kościele.
Jedną wyremontowało stowarzyszenie, drugą parafia.

nr 25

Okazało się, że w drugim półroczu uczniowie zebrali 4 tony
papieru. Najwięcej zebrali jej
uczniowie z Ib i Vb. Uczniowie
z Ib, której wychowawczynią jest
Dorota Kacprzak, w drugim półroczu zebrali 862,5 kg makulatury, starsi, z Vb, której wychowawczynią jest Elżbieta Wysocka,
zebrali 773 kg.
Zbiórka zużytego papieru
w szkole prowadzona jest od 15
lat. Ostatnio odbiera ją firma skupująca surowce wtórne z Pniewa,
która sama wysłała samochód po
odbiór makulatury. Cena za kilogram to 30 groszy. Szkolna zbiórka i rywalizacja klasowa odbywa
się w każdym półroczu. W semestrze zimowym uczniowie zebrali 4.668 kg, a rywalizację klasową
wygrała klasa Ib – 838 kg.

– Z każdej zbiórki makulatury kupujemy jakiś sprzęt do pracowni, część pieniędzy zostaje na zakup pokarmu dla rybek
i żółwia, które znajdują się
w pracowni biologicznej – informuje Wiesława Kaczmarek,
nauczycielka biologii w SP 2.
– Tym razem pieniądze przeznaczamy na zakup projektora
z ekranem do pracowni matematycznej. Z tego urządzenia będą
korzystać wszyscy uczniowie,
którzy mają matematykę. Zajęcia będą ciekawsze, nauczyciele
będą mogli korzystać z materiałów na płytach CD i z internetu.
Jak podkreśla pani Wiesława,
chodzi jednak nie tylko o pieniądze. – Dzięki zbiórce makulatury dzieci uczą się segregować odpady. Ratujemy mnóstwo
drzew, które trzeba by było wyciąć, by wyprodukować tonę papieru - podkreśla.
Tona zebranej makulatury to
ratunek dla 17 drzew. Łatwo policzyć, że w tym roku szkolnym
dzieci z SP2 uratowały 79 drzew
jesienią i 68 drzew na wiosnę. dag

Żychlin | Siedem warsztatów kulinarnych

Europejska uczta u żychliniaków
Pod taką nazwą
Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Gminy Żychlin
zaczyna realizację zadania
„Europejskiej uczty
żychliniaków” w ramach
grantu 15 tys. zł z Urzędu
Gminy Żychlin, jakie
otrzymało stowarzyszenie
na projekt Centrum Rozwoju
Dzieci i Młodzieży.
W programie uczty jest siedem warsztatów kulinarnych dla
dzieci biorących udział w różnych inicjatywach organizowanych przez stowarzyszenie oraz
ze świetlicy socjoterapeutycznej.
Już 23 czerwca, podczas pikniku ekologicznego stowarzyszenie planuje przygotowanie
zdrowych ekologicznych sałatek i surówek. Dania będą nieodpłatnie serwowane mieszkańcom miasta. Wszystkie potrawy
wykonają dzieci i młodzież, pod
kierunkiem opiekunów.
W lipcu, podczas letniego wypoczynku dzieci w Budach Lu-

cieńskich dodatkową atrakcją
będzie biwak z grillem po angielsku.
1 września, w rocznicę wybuchu wojny, wspólnie z hufcem
ZHP w Żychlinie stowarzyszenie chce zorganizować imprezę,
podczas której złożone zostaną kwiaty na grobie nieznanego żołnierza, po czym będzie
wspólna zabawa w parku koło
urzędu przy ulicy Barlickiego.
Tam też będzie wojskowa grochówka.
W październiku zaplanowano wieczór włoski, podczas
którego uczestnicy będą poznawać kulturę i tradycje Włoch,
będzie zabawa przy włoskich
piosenkach i degustacja przygotowanych przez siebie włoskich
potraw.
W listopadzie będzie podobny
wieczór irlandzki, zaś w grudniu będzie królować kuchnia turecka.
Ostatnie, siódme warsztaty
również odbędą się w grudniu.
Stowarzyszenie planuje zorganizowanie wspólnej wigilii.  dag

8

20 czerwca 2013

www.lowiczanin.info

nr 25

Łowicz | Wielkie świętowanie w mieście już pojutrze

Dwa dni atrakcji
na Starym Rynku
Mirosława Wolska-Kobierecka

dokończenie ze str. 1

Strażacka sztafeta w grupie A. Takie przewrócenia płotka dla drużyny
oznacza – niestety – punkty karne.

Gmina Bielawy | Rywalizacja OSP

Startował nawet
poseł Olejniczak
Jednostka Ochotniej
Straży Pożarnej w Starym
Waliszewie zajęła
3 miejsca pierwsze
w gminnych zawodach
sportowo-pożarniczych,
które odbyły się
16 czerwca na stadionie w
Bielawach.
Drużyny z tej jednostki wygrały we wszystkich kategoriach, w
których ona je wystawiła. Waliszew miał dwie drużyny męskie,
czyli w kategorii A, dwie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze
chłopców oraz jedną dziewcząt.
Nie mieli tylko drużyny kobiet,
czyli w kategorii C. – Trzydziesty pierwszy raz biorę udział
w zawodach – powiedział nam
poseł Cezary Olejniczak, który
startował z druhami z Waliszewa.
– W ubiegłym roku nie pojechałem do Chin, co mi proponował
REKLAMA

Leszek Miller, bo chciałem być
na zawodach. Przecież Chiny nie
uciekną... – powiedział nam na
tegorocznych zawodach.
W rywalizacji MDP chłopców startowały 4 drużyny. Miejsce I zajęła drużyna A z OSP
Stary Waliszew, II – drużyna B
z Bielaw, III – drużyna B ze Starego Waliszewa, IV – drużyna
A z OSP Bielawy. Wśród MDP
dziewcząt wygrała OSP Stary
Waliszew, przed ekipą z Bielaw,
III były druhny z Chruślina.
W kategorii A w sztafecie i zadaniu bojowym rywalizowało 10
męskich drużyn. W końcowej
klasyfikacji miejsce I zajęła drużyna A z jednostki OSP Stary
Waliszew, II – OSP Bielawy, III –
drużyna B ze Starego Waliszewa.
W kategorii C drużyn było
tyle, co miejsc na podium. Zwycięstwo wywalczyły panie z OSP
Bielawy, miejsce II zajęła OSP
Janinów, III – Chruślin. 
mwk

Koncerty dla małego
i starszego
O godz. 16. na scenie wystąpi
młodzież ze Studia Piosenki prowadzonego przez Karinę Sędkowską-Staszewską. Zaraz po
nich, około godz. 16.30 zaprezentuje się zespół działający od
stycznia tego roku w Łowiczu
– Mighty Dawn. Skład zespołu
tworzą Jakub Czapnik – wokal,
Krzysztof Zając – gitara prowadząca, Kamil Czekalski – gitara basowa, Wiktor Ambroziak
– perkusja, Dominik Stuldych
– menadżer zespołu, Mateusz
Wieczorek – advisor (konsultant, doradca). Zespół gra muzykę z gatunku szeroko pojętego rocka, głównie alternatywę.
– Tworzymy własne utwory, ale
w repertuarze mamy także kilka
coverów – piszą na swoim profilu na Facebooku.
Muzykę rockową zagra także
zespół The Thrill, który wystąpi na scenie o godz. 17.15. Formacja pochodzi z Andrychowa.
Istnieje od lutego 2009 r., jednak od tego czasu zespół przeszedł mnóstwo metamorfoz.
Skład zmieniał się co chwilę,
z pierwszej ekipy z 2009 roku
pozostał jedynie założyciel.
W brzmieniu zespołu słychać
inspirację różnymi zespołami
stricte i okołorockowymi.
O godz. 18.15 zaplanowano
pokaz Zumba dance w wykonaniu Joanny Gałki-Walczykiewicz. Po jej występie, o 18.30
zaprezentuje się polska grupa
muzyczna VOX, która korzeniami sięga lat 70-tych ubiegłego stulecia. Na jej repertuar

składają się ballady, pieśni gospel, standardy jazzowe, utwory
pop i funky. Do zespołu należą:
Witold Paszt, Dariusz Tokarzewski i Jerzy Słota.
Około godz. 19.50 rozstrzygnięty zostanie konkurs Radia
Victoria, a o 20. wystąpi gwiazda wieczoru – Czesław Mozil,
wokalista, kompozytor, muzyk,
akordeonista, a także osobowość telewizyjna. Jest on liderem polsko-duńskiego zespołu
Czesław Śpiewa, który tworzy
trudną do sklasyfikowania oryginalną muzykę, noszącą ślady
kabaretu, rocka, a nawet punk
rocka. Artysta określa swoją muzykę mianem „popu” lub
„alternatywnego popu” z „podtekstem punkowym”.
Niedziela
na Starym Rynku
Popołudniowa niedziela rozpocznie się programem dla najmłodszych. O godz. 16. na scenie zaprezentowany zostanie
spektakl teatralny skierowany
do dzieci pt. „Pieskie życie”
przygotowany przez Estradę
Tyską. Godzinę później zagra
Orkiestra Symfoniczna Sonus
z Łowicza pod batutą Michała Janochy wspólnie z zespołem perkusyjnym Lombelico
del Mondo z Sochaczewa. Ponad 30 młodych muzyków, będących studentami akademii
muzycznych lub absolwentami
i uczniami szkół muzycznych,
połączy swoje siły z 27-osobowym zespołem, który zajmuje
się szeroko pojmowaną sztuką
uliczną oraz przede wszystkim
graniem samby i rytmów zachodniej Afryki.

W rytmach popu od godz.
17.30 bawić będzie publiczność
Adrian Mamys, 18-latek z Wielkopolski, który swoje nagrania
publikuje w sieci. Na Facebooku ma ponad 3000 fanów. Będzie to jego czwarty koncert
pierwszej trasy koncertowej.
Jak zapowiada, zaśpiewa podczas niego nowe jak i stare przeboje w nietradycyjnych aranżacjach, a także jego piosenki.
Nieśmiertelne utwory zespołu Queen zaśpiewa o godz.
18.30 grupa Princess. Jest to zagraniczna 5-osobowa formacja
z wokalistą łudząco podobnym do nieżyjącego Freddiego Mercurego. Zespół zagrał
500 koncertów, w tym ponad
300 w Polsce.
Imprezę zakończy występ
Macieja Maleńczuka. Wokalista i gitarzysta rockowy pojawi się na scenie około godz.
20. Uważany jest on za jednego
z najbardziej awangardowych
i kontrowersyjnych polskich artystów muzycznych. Swój repertuar najczęściej prezentował występując jako muzyk uliczny na
ulicach Krakowa, Warszawy, Poznania i innych polskich miast.
W latach 1986-2005 był wokalistą i frontmanem zespołu Püdelsi. Pierwszą solową płytę wydał
w roku 1998.
Szachy
z Kacprem Piorunem
Po raz czwarty przy okazji
Dni Łowicza zorganizowany
zostanie także turniej o Puchar
Burmistrza Łowicza w szachach szybkich. Do zawodów
może zgłosić się każdy chętny. Rywalizacja odbędzie się

w sobotę o godz. 9.30 w hali
OSiR 1 przy ul. Jana Pawła II.
O godz. 17.10 burmistrz Łowicza Krzysztof Kaliński wręczy
na rynku puchary zwycięzcom.
Około godz. 16.30 w namiotach
przy ratuszu rozegrana zostanie
natomiast symultana szachowa,
a więc mecz szachowy, w którym szachista, w tym przypadku Kacper Piorun, będzie grał
jednocześnie z wieloma przeciwnikami, z których każdy będzie rozgrywał partię na swojej
szachownicy.
Zmiana organizacji
ruchu
22 i 23 czerwca w związku z Dniami Łowiczami nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym. W godz. 8.-23. zostaną
zamknięte następujące ulice:
Mostowa od skrzyżowania z ul.
Starorzecze do Starego Rynku, 3 Maja od ul. Tkaczew do
Starego Rynku, Podrzeczna od
Browarnej do Starego Rynku
oraz na całej długości Pijarska
i 11 Listopada. Parking na Starym
Rynku zostanie wyłączony z ruchu od godz. 6. rano 21 czerwca
do godz. 16.
24 czerwca. Organizatorzy
imprezy apelują także o niepozostawianie samochodów na
parkingu przy ul. 3 Maja, która
została przewidziana na stoiska
wystawców. Parking dla samochodów zlokalizowany będzie
wzdłuż ulic Starorzecze i Alei
Sienkiewicza. 
am

Sprostowanie
Do oświadczenia majątkowego radnego miejskiego Łukasza
Muszakowskiego wkradł się
błąd. Działka rekreacyjna o powierzchni 600 mkw. kosztowała
100 tys. zł, a nie 100 zł, jak napisałem. W oświadczeniu majątkowym radny podał właściwą kwotę, pomyłka powstała
podczas analizy oświadczenia
przeze mnie. Zainteresowanych
przepraszam.
Marcin Kucharski
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Oporów | Unijne dofinansowanie dopomogło

Aleksandra Głuszcz

Pierwszy od pół wieku poważny
remont klasztoru paulinów
Trwa remont elewacji
średniowiecznego klasztoru
ojców paulinów w Oporowie,
który 24 czerwca będzie
obchodzić jubileusz 560-lecia
istnienia. Remont był
możliwy dzięki pozyskaniu
unijnej dotacji z urzędu
Marszałkowskiego w Łodzi
w wysokości 190 tys. złotych.
Całość zadania będzie
kosztować ponad 321 tys. zł.

REKLAMA

Żychlin | Na rowerach po okolicy

Cudze chwalicie, swego nie znacie

Ojciec Czesław Maras proboszczem parafii w Oporowie jest zaledwie od 2 lat, a już pozyskał na renowację
zabytkowego klasztoru ponad 300 tys. złotych. Teraz trwa remont elewacji kościoła.

Zakończenie remontu
elewacji przewidywane
jest na koniec września.
Jednak to nie koniec kosztownych zadań konserwatorskich, jakich podjął się ojciec Czesław.
Trwa konserwacja witraży pochodzących z 1890 roku z warsztatu Alberta Zerduera. Dwa witraże przedstawiają świętego
Józefa i Matkę Bożą z Dzieciąt-

kiem. Gotowe mają być na koniec lipca. Zakończenie remontu elewacji przewidywane jest na
koniec września.
Inwestycje, jakie rozpoczął ojciec Matras są bardzo kosztowne,
ale – jak przyznaje paulin – skoro jest unijna dotacja, to trzeba
z niej korzystać, bo nie wiadomo,
jak będzie w przyszłości. Ostatni remont kościoła był przeprowadzony 50 lat temu. Wiadomo,
że sama parafia licząca ok. 1550
osób tak dużych kosztów by nie
udźwignęła. Tylko do remontu elewacji parafianie musieliby
przekazać 131 tys. złotych.

– Rozumiem, że to raczej niemożliwe, dlatego będę występować do moich przełożonych
paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie, by pożyczyli nam pieniądze – dodaje ojciec Czesław.
Wprawdzie ojciec Czesław
Matras w Oporowie jest niespełna dwa lata, a już tak dużo
potrafił zrobić. W 2 lata pozyskał
309 tys. zł dotacji – zawrotne
pieniądze jak na warunki Oporowa. Parafianie widzą, że pieniądze są dobrze zagospodarowywane i też pomagają
finansowo w miarę swoich możliwości. 
dag

I klasa zasadniczej szkoły zawodowej ZS w Żychlinie w poniedziałek, 3 czerwca, podziwiała okolice miasta na wycieczce
rowerowej. Została ona zorganizowana z okazji Dnia Dziecka.
Wprawdzie chłopcom bliżej już
do dorosłych niż dzieci, ale byli
bardzo zadowoleni z wyprawy.
Parę minut po 8. dwudziestoosobowa grupa wyruszyła spod
szkoły.
Pogoda dopisywała, choć prażące słońce nieco dokuczało,
a parująca z łąk woda sprawiała wrażenie przebywania w zupełnie innej strefie klimatycznej – odczucia były niemalże jak
w strefie równikowej.
Pierwszy przystanek nastąpił
w Oporowie, gdzie przy zamku

była chwila na odpoczynek jak
i przeniesienie się do rzeczywistości z XV wieku.
Po odpoczynku klasa wyruszyła do gospodarstwa państwa
Janik w Kurowie, gdzie każdy
chętny mógł poczuć się jak na
dzikich stepach jeżdżąc konno,
łowić ryby, posiedzieć przy ognisku, przyjrzeć się różnym etapom
rozwoju żab i przypatrzeć bocianom, które mają w gospodarstwie gniazdo.
Smaku całej wyprawie dodała
ulewa, która pokrzyżowała plany strzelania z wiatrówki i paintballa. W drodze powrotnej nieco
zmokniętych wysuszyło słońce.
Wrażenie podstawowe: nie trzeba
daleko wyjeżdżać, by było ciekawie. 
ag

SP w Orątkach

Dorota Grąbczewska

Jednocześnie trwa konserwacja zabytkowych witraży z 1890
roku. Przywrócenie im świetności to wydatek ok. 43 tys. zł,
z czego 15 tys. złotych dołożył
konserwator zabytków w Łodzi.
Wniosek o unijne dofinansowanie napisało Stowarzyszenie Rozwoju Gmin Centrum
w Kutnie. Uzyskało akceptację
i inwestycja ruszyła.
Prace przy elewacji kościoła
i klasztoru wykonuje firma Król
z Kłodawy, która kilka miesięcy
temu budowała Dworek Modrzewiowy w Kutnie. Przed wykonawcami ogrom prac.
– Pisząc wniosek zakładaliśmy, że 30 proc. tynku trzeba
skuć, w trakcie prac okazało się,
że jest on bardziej zniszczony
niż sądziliśmy – przyznaje ojciec
Czesław Matras, proboszcz parafii w Oporowie. – Skuć musimy
ok. 50 proc. tynku, najbardziej
zniszczona była ściana południowa, z której tynk skuto niemal
w całości. Przy okazji prac zrobiona będzie opaska odwadniająca kościół, co powinno wyeliminować zawilgocenie ścian.
Cegły wieży kościelnej, która nie była otynkowana, zostaną
oczyszczone i zakonserwowane.
Więcej pracy będzie przy wnęce,
w której znajduje się pieta, czyli rzeźba siedzącej Matki Boskiej
z martwym Jezusem na kolanach.
Prawdopodobnie pochodzi ona
z XVII w. Pieta zostanie wyjęta,
by można było ułożyć nowy tynk.
Okna w zabytkowym kościele zostały wymienione rok wcześniej, również dzięki unijnej dotacji, która wyniosła 104 tys. zł.
Resztę – 34 tys. zł – zapłaciła parafia z ofiar mieszkańców.

Przemek Pietrusiak z I ZSZ na Bernim.

Historia klasztoru paulinów w Oporowie
Zespół klasztoru paulinów
w Oporowie powstał w połowie
XV wieku. Fundatorem był
arcybiskup Władysław Oporowski.
Kościół pod wezwaniem św.
Marcina powstał w 1453 roku.
W tym samym czasie został
wybudowany dom mieszkalny
dla zakonników. Obecnie
stanowi on południowe skrzydło
klasztoru. Murowany budynek był
wielokrotnie przebudowywany.
Klasztor był budynkiem wolno
stojącym, piętrowym. Na parterze

znajdował się kapitularz, sień
i refektarz ze sklepieniami.
Na górze było dormitorium,
prowizorycznie podzielone na
cele zakonne – ze stropem.
Ok. roku 1646 przeorem
klasztoru był późniejszy obrońca
Jasnej Góry, o. Augustyn
Kordecki. W tym czasie jednak
klasztor podupadał. W roku
1657 Szwedzi ograbili pobliski
kościół i torturowali przeora, ojca
Gabriela. Chcieli złupić jeszcze
klasztorny skarbiec

i dopięli swego, bo duchowny nie
wytrzymał tortur. Zdradził, gdzie
ukryte są cenne przedmioty
i wkrótce potem zmarł. Szwedzi
podpalili klasztor, ale ogień udało
się ugasić. W XVIII w. klasztor
został rozbudowany
o piętrowe skrzydło zachodnie,
które połączyło dom zakonny
z kościołem. W nowych
pomieszczeniach powstała szkoła
parafialna. Po kasacie zakonu
parafię objęli księża diecezjalni.
Paulini wrócili dopiero w 1957 r.

W przedstawieniu „Śpiąca Królewna” zagrali wszyscy nauczyciele.

Orątki | Społeczna Szkoła

Nauczyciele zagrali dla dzieci
Społeczność szkolna w Orątkach pokazuje, że potrafi się
doskonale bawić. Tym razem,
z okazji Dnia Dziecka, w czwartek, 6 czerwca, w rolę aktorów
w przedstawieniu „Śpiąca Królewna” wcielili się nauczyciele,
przebierając się za złe i dobre

wróżki oraz Śpiącą Królewnę.
Zarówno dzieci, jak i rodzice
mieli śmiechu co niemiara. Nauczyciele też doskonale się bawili. Były też konkursy, gorące
tosty oraz słodki tort ufundowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Orątki i okolic. 
dag
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Linie kolejowe | Plany Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej

Szynobusy sprawią, że będzie
wygodniej, ale nie szybciej
Za rok o tej porze na stacji kolejowej w Strykowie, ale również w Głownie
i Łowiczu, a także wszystkich przystankach kolejowych między Łodzią
a Łowiczem pojawią się nowoczesne szynobusy. Nowy przewoźnik,
czyli spółka Łódzka Kolej Aglomeracyjna, w ubiegły poniedziałek,
10 czerwca, zaprezentowała w Strykowie roboczą wersję rozkładu jazdy.

To właśnie stacja w Strykowie
stanowiła oś ustalania godzin odjazdów i przyjazdów szynobusów. Już teraz wiadomo, że tutaj
będzie można wysiąść na około
pół godziny przed rozpoczęciem
zmiany w magazynie czy fabryce i wsiąść około pół godziny po
jej zakończeniu. Przedstawiciele
spółki spotkali się w poniedziałek nie tylko z władzami gminy,
ale również z przedstawicielami
firm działających wokół Strykowa, by przekonsultować rozkład, zapytać, co jeszcze można
w nim zmienić, by lepiej przystawać do potrzeb pasażerów.

który zastąpił odwołanego z tej
funkcji przez radę nadzorczą
Macieja Głowackiego.
Jak tłumaczył wówczas
Urząd Marszałkowski,
powodem zmiany były
nowe wyzwania stojące
przed spółką. Andrzejowi
Wasilewskiemu powierzono
zadanie przygotowania
spółki do uruchomienia
przewozów. Obecny szef ŁKA
był wcześniej dyrektorem
Łódzkiego Zakładu
Przewozów Regionalnych.

nie da się jechać szybciej jak 90100 km/h. Każdy szybonus będzie mógł zabrać 254 pasażerów.
W październiku przyszłego roku
planowane jest natomiast uruchomienie linii Zgierz – Łódź
Widzew, a w czerwcu 2015 kolejnych szlaków w kierunku Koluszek i Kutna.
Pojazdy pod względem komfortu i bezpieczeństwa pasażerów, ale i pod kątem ochrony
środowiska, mają być swego
rodzaju rewolucją na torach.

Klimatyzowane wnętrza, ergonomiczne fotele, wyświetlacze
komunikatów – to tylko niektóre czekające podróżnych udogodnienia. Dla osób niepełnosprawnych zniknie bariera
wsiadania i wysiadania z pociągu, bo szynobusy będą wyposażone w specjalne podnośniki
dla osób na wózkach. Odpowiednio przystosowane będą
również toalety. Nareszcie pociągi przystosowane też będą
do przewozu rowerów. Po wej-

Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Podróż w zupełnie
innych warunkach
ŁKA planuje uruchomić
w sumie 20 elektrycznych zespołów trakcyjnych. Od 15
czerwca na linii Łódź Kaliska
– Łowicz Główny ma pojawić
się 13 par tych pojazdów, które
mogą poruszać się nawet z prędkością 160 km/h. Tych prędkości
jednak nie rozwiną, bo na torach

Łódzka Kolej Aglomeracyjna
jest spółką z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą
w Łodzi przy ul. Żeligowskiego
3/5. Spółka powstała 3 lata
temu, a jej właścicielem
w 100% jest samorząd
województwa łódzkiego.
Zarząd województwa pełni
w niej rolę zgromadzenia
wspólników i merytorycznie
nadzoruje realizację budowy
Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.
Od marca tego roku prezesem
spółki jest Andrzej Wasilewski,

Projekt wizualny szynobusu.
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Czym jest ŁKA

Rewelacji nie ma. Projektowany układ połączeń ŁKA wykorzystuje istniejące linie kolejowe. Przerywana linia
oznacza granice aglomeracji łódzkiej.

Według wstępnych założeń
szynobusy miałyby kursować
w godzinach od 5. do 23. W porannych i popołudniowych godzinach szczytu planuje się
odjazdy co godzina, a w pozostałych porach dnia co 2 godziny.

ściu do pojazdu będzie je można powiesić na wieszaku. Bilety
kupimy już nie tylko u konduktora, ale również w biletomacie
na pokładzie szynobusu. Decyzja o tym, czy biletomaty będą
funkcjonować również na terenie stacji kolejowych jeszcze
nie została podjęta.

Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Lilianna Jóźwiak
-staszewska

Projekt wizualny wnętrza szynobusu.

Tempo to samo, ale
przystanków więcej
Jak wynika z zaprezentowanego rozkładu jazdy znaczącej różnicy w czasie przejazdu
z Łowicza Głównego do Łodzi Kaliskiej już jednak nie będzie, utrzyma się on na poziomie
tego, co dało się osiągnąć po zakończonej w 2011 roku przez
PKP PLK SA modernizacji linii kolejowej Łowicz – Zgierz.
Pierwszy pociąg wyjeżdżający
z Łowicza o godz. 4.56, w Łodzi
Kaliskiej ma być o godz. 6.17,
co oznacza, że przejazd zajmie
mu 1 godz i 21 min. Będzie to
więc czas porównywalny z po-

ciągami Przewozów Regionalnych. Czas przejazdu ze Strykowa do Głowna ma wynosić
10 minut, ze Strykowa do Zgierza – 18, a ze Strykowa do Łodzi Kaliskiej – 37 minut. – Na
pewno nie można ryzykować
stwierdzenia, że nagle, gdy my
uruchomimy przewozy, czas
przejazdu z Łowicza do Łodzi
zmaleje np. do 40 min, bo jest
to po prostu niemożliwe. Należy też zwrócić uwagę na to, że
my będziemy się zatrzymywać
na wszystkich przejazdowych
małych przystankach – powiedziała nam Marta Markowska,
rzecznik prasowy ŁKA.
W przedostatni weekend zaczęły funkcjonować dwa nowe
przystanki: Domaniewice Centrum oraz Glinnik Wieś.
Pociągi z Łowicza Głównego
będą zatrzymywały się na następujących przystankach: Grudze
– Domaniewice – Domaniewi-

www.lowiczanin.info
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Burmistrz Jankowski rozmawia z Pawłem Anyszewskim, specjalistą ds. komunikacji społecznej ŁKA
oraz Martą Markowską, rzeczniczką prasową ŁKA.

Geometria tej linii,
liczba zakrętów,
liczba przystanków
nie pozwoli nam
na prędkość większą
niż 90km/h.
Żeby osiągnąć
więcej, trzeba by było
zaprojektować
i wybudować tę linię
od nowa.

przejazdu pociągów ulegnie
skróceniu. – Geometria tej linii,
liczba zakrętów, liczba przystanków nie pozwoli nam na prędkość większą niż 90km/h. Żeby
osiągnąć więcej, trzeba by było
zaprojektować i wybudować tę
linię od nowa – dodaje rzecznik
PKP PLK.
Pracodawcy też mają
pytania
Dyrektorzy i prezesi podstrykowskich firm poniekąd w zastępstwie swoich pracowników
już dziś mówią: wszystko zależy od ceny i ilości czasu, jaką
będzie trzeba spędzić w pociągu. I jeszcze od jednej bardzo ważnej sprawy: możliwości
dotarcia ze stacji do zakładu.

modernizacja trasy. Odcinek
między Zgierzem a Łowiczem
został zmodernizowany
przez PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. w 2011 roku.
Ponad 65 milionów złotych
pochodzących
z unijnych dotacji poszło
m.in. kompleksową
wymianę nawierzchni
torowej oraz modernizację
43 przejazdów drogowych.
Wykonanie tych robót
pozwoliło na przywrócenie na
wyremontowanym odcinku linii
kolejowej prędkości 90 km/h.

Obecnie PKP PLK jest
w trakcie realizacji projektu,
którego efekty widać już np.
w postaci wyremontowanych
stacji w Głownie czy
w Strykowie. Przebudowa
istniejących stacji
i przystanków oraz budowa
nowych, a także instalacja
sygnalizacji na przejazdach
kosztować będzie łącznie
42 mln zł, z czego Unia
przekaże 36 mln zł. Obecnie
prowadzona jest również
rewitalizacja linii kolejowej
Łódź Widzew – Zgierz.

– Teraz to wcale nie jest taka łatwa sprawa, nie sądzę też, żeby
możliwość zabrania do pociągu
roweru cokolwiek tu zmieniła:
sezon jesienno-zimowy, brak
ścieżek rowerowych, wzmożony ruch na drogach, to wszystko
na razie przemawia jednak za
dojeżdżaniem do Tulipan Parku samochodem – powiedział
Krzysztof Woźniak, dyrektor
CEI Poland.
Odpowiedzią na takie wątpliwości ma być m.in. uruchamiana od września przez gminy
lokalna komunikacja autobusowa z Aleksandrowa do Strykowa, której trasa i rozkład ma być
przystosowany do zabierania pasażerów ze stacji kolejowej.
Na razie otwartą kwestią pozostaje cena i forma biletu. ŁKA
zakłada, że uda się wdrożyć tzw.
wspólny bilet, czyli taki, którym
pasażer mógłby się posługiwać
nie tylko w szynobusie, ale również w pociągach innych przewoźników, lokalnej komunikacji
kołowej czy autobusach łódzkiego MPK. I liczy oczywiście
na jak najwięcej pasażerów dojeżdżających właśnie do pracy
w Strykowie, którzy przesiądą się z samochodów czy zatłoczonych busów, gdzie w godzinach szczytu stoi się na „jednej
nodze”. Ilu mogłoby ich być, na
początek mają pokazać ankiety,
z którymi spółka niebawem ruszy do poszczególnych zakładów pracy. 

Ok. 7 milionów złotych, licząc
razem dotacje, pożyczkę i środki własne, przeznaczy diecezja
łowicka na termomodernizację
budynków należących do parafii katedralnej, parafii Św. Ducha
w Łowiczu, parafii św. Barbary
w Głownie, Białej Rawskiej
i Ostrowie oraz diecezjalnej Caritas, Wyższego Seminarium Duchownego i klasztoru sióstr bernardynek.
26 kwietnia, w obecności biskupa łowickiego Andrzeja
Dziuby i przedstawicieli ośmiu
podmiotów, została podpisana umowa o rozdzieleniu środków na podjęcie przedsięwzięcia,
częściowo dofinansowanego ze
środków Narodowego Funduszy
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zgodnie z projektem,
do końca 2013 roku mają zostać
wyremontowane poszczególne
budynki sakralne i budynki użyteczności publicznej należące do
objętych programem instytucji.
Diecezja otrzymała na realizację projektu 2 mln zł dotacji oraz
4,1 mln zł pożyczki rozłożonej
na 15 lat. Środki te nie wystarczą
jednak na wykończenie wszystkich inwestycji, o których mowa
w projekcie, część z nich kuria
i parafie pokryją własnym sumptem. Jej przedstawiciele odmawiają jednak udzielenia informacji na temat szczegółowych kwot
w tej sprawie, tłumacząc to tym,
że na ten moment trudno je przewidzieć. Szacunkowo, trzeba będzie dołożyć jeszcze ok. 3 mln
złotych.
Jednym z obiektów, który zostanie wyremontowany dzięki
podpisanej w kwietniu umowie,

Do końca 2013 roku
mają zostać
wyremontowane
budynki sakralne
i budynki użyteczności
publicznej należące do
objętych programem
instytucji.
jest trzydziestoletni dom parafialny przy parafii katedralnej
w Łowiczu. Pozyskane środki
pozwolą na docieplenie budynku oraz wymianę w nim okien
i drzwi. Według przeprowadzonego audytu, termomodernizacja obniży koszty ogrzewania
nawet o połowę obecnej kwoty.
W parafii pw. Św. Ducha zostanie wyremontowany cały budynek parafialny, co będzie kosztowało ok. 350 tys. zł (100 tys.
z dotacji, a reszta z pożyczki).
Prace rozpoczną się tam w lipcu.
Z obiektów położonych w Łowiczu, docieplony będzie też budynek seminarium duchownego,
ale – jak informuje jego dyrektor administracyjny, ks. dr Grzegorz Cieślak – nie wiadomo
jeszcze dokładnie w jaki sposób
i kiedy. Podobnie nieustalone
są jeszcze szczegóły remontu
budynku Caritasu.
W kompleksie należącym do
sióstr bernardynek ocieplana będzie przyklasztorna bursa dla
dziewcząt. tm

Tomasz Matusiak

Lilianna Jóźwiak-Staszewska

Będzie cieplej
w diecezjalnych budynkach

Miliony do milionów
Szynobusy dostarczy
szwajcarska firma Standler, ale
zostaną one wyprodukowane
przez Standler Polska
z zakładem w Siedlcach.
Umowa na ich dostawę
obejmuje również serwisowanie
pojazdów przez 15 lat. W sumie
wartość kontraktu to ponad
510 mln zł brutto – 382,6 mln zł
za dostawę 20 pojazdów
i 128,1 mln zł za ich utrzymanie
techniczne.
Pierwszym krokiem
pozwalającym na usprawnienie
dojazdów koleją do Łodzi była
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Diecezja Łowicka | Modernizacja

ce Centrum – Kamień Łowicki – Głowno – Bratoszewice –
Stryków – Swędów – Glinnik
– Glinnik Wieś – Smardzew –
Zgierz – Zgierz Południe – Radogoszcz Zachód – Żabieniec –
Łódź Kaliska.
Bariera
nie do przekroczenia
Czy to wszystko wystarczy,
by zapełnić składy? Wolne tempo podróżowania może przecież
skutecznie zniechęcić do wybierania tego środka lokomocji.
W PKP PLK pytaliśmy, czy
w najbliższym czasie planowana jest dalsza poprawa stanu linii kolejowej między Łowiczem
a Łodzią, która w efekcie pozwoliłaby zwiększyć prędkość
kursujących na tej trasie pociągów regionalnych oraz uruchamianych od czerwca przyszłego
roku szynobusów.
Z informacji, jakich udzielił nam rzecznik prasowy PKP
PLK Maciej Dutkiewicz wynika, że napraw i przywrócenia
parametrów technicznych wymagają jeszcze niektóre obiekty inżynieryjne między Zgierzem a Łowiczem: wiadukty,
mosty i przepusty. – Te prace
w miarę dysponowania kolejnymi środkami finansowymi są
prowadzone na bieżąco – w ubiegłym roku przeprowadziliśmy
roboty na 2 mostach (między
Łowiczem a Domaniewicami),
na jednym wiadukcie koło stacji
w Głownie oraz na odcinku
Stryków – Głowno. Przygotowujemy dokumentację potrzebną
do podobnych prac na kolejnych
kilku obiektach inżynieryjnych
– mówi Dutkiewicz.
Prace te prowadzone będą już
bez unijnych dotacji, czyli za
to, co zdoła wypracować spółka PKP PLK. Nie daje ona jednak nadziei na to, że po wykonaniu kolejnych modernizacji czas
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Dom parafialny w parafii katedralnej w Łowiczu. Jeden z ośmiu
obiektów, które do końca roku mają zostać docieplone w ramach projektu
termomodernizacji.
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Aktualności
SPOZA KADRU

KRZYSZTOF MIKLAS

Moja siedmioletnia wnuczka, oglądając wspólnie z moją
żoną czyli swoją babcią główne
wydanie „Wiadomości” w TVP
w ostatnią sobotę, nagle zauważyła: „Zobacz babciu, pokazują
Łowicz„. Wśród telewizyjnych
newsów znalazła się bowiem
relacja z warszawskiej tzw. Parady Równości, w której osoby
o odmiennej orientacji seksualnej „paradowały„ po warszawskich traktach z flagami i chorągiewkami w wielobarwnej,
pasiastej, tęczowej kolorystyce,
a tęczowe oznakowania, które
przywędrowały do nas z Zachodu, stały się właśnie symbolem
gejów i lesbijek, coraz chętniej
i krzykliwiej demonstrowanym publicznie. Dziecko miało
dość proste skojarzenie, bowiem
przed rokiem sama przywdziała
na ślub wujka (i na jego prośbę)
w łowickiej katedrze pożyczony wielobarwny i pasiasty wełniak, żeby wyglądać właśnie po
łowicku.
Sprawą jednak dość trudną
było uczciwe i rzetelne wytłumaczenie siedmiolatce, o co naprawdę z tą pasiastą symboliką
w tym przypadku chodzi. Niezależnie od tego, że o osobach odmiennej orientacji należy, jak
wiadomo, wyrażać się niezwykle ostrożnie, nawet we własnych czterech ścianach. Wielki Brat wszystko słyszy, czasem
też widzi; Polska jest niestety
w czołówce krajów, w których
masowo inwigiluje się obywateli, nie jestem pewien, czy podczas
obecnych rządów nie przegoniliśmy w tej mierze Białorusi? Nie
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jest bowiem dobrze i przyjemnie
być publicznie nazwanym homofobem, człowiekiem niskiej kultury i zerowej tolerancji, zatem
odżegnanym od czci i... może
nie od wiary, bo wiara, przynajmniej w powszechnym tego słowa rozumieniu i znaczeniu, odmienności seksualnej specjalnie
nie pochwala. A już z pewnością nie wyraża zgody na tzw.
homo małżeństwa czyli związki
partnerskie. Z drugiej zaś strony coraz częściej w publicznych
wypowiedziach ludzi spod znaku tęczowej chorągiewki słyszę
o nas: „heterycy”, co dla mnie
osobiście jest obraźliwe, a nawet chamskie, nie mówiąc o tym,
że kojarzące się z heretykami.
Swoją drogą ciekawe, że wszechwiedzący i niezwykle tolerancyjny internet podkreśla mi na
czerwono słowa: „heteryk” i „homofob” jako nieprawidłowe, zaś
obraźliwego ponoć „pederasty”
na czerwono nie podkreśla.
Reasumując: w oczach dziecka Łowicz, czy pan burmistrz
chciał czy nie chciał, był na
warszawskiej Paradzie bardzo
mocno reprezentowany. Zaś
co do osoby samego pana burmistrza. Podczas sobotniej inauguracji Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży w taekwondo nasz
łowicki burmistrz zaimponował
nie tylko mnie rozbijając dłonią deskę trzymaną przez Kamila Sobola. Jako prowadzący ową
inaugurację pozwoliłem sobie
zauważyć, że nic w tym dziwnego, bowiem prowadzi miasto
twardą ręką, a od minionej soboty powinien podczas zabawy

w podchody (z obywatelami) nosić indiańskie imię Żelazna Pięść.
We wtorek po raz pierwszy
w życiu gościłem na Wiejskiej.
Nie w Warszawie (przy warszawskiej Wiejskiej 3/5/7 bywam w miarę często), ale przy
Wiejskiej 3 w Łowiczu. Ściślej
na łowickim Przedmieściu. Chyba wszyscy mieszkańcy Łowicza wiedzą, co przy Wiejskiej się
znajduje, bowiem Zakład Karny jest, sądząc po zatłoczonym
parkingu, jednym z większych
łowickich zakładów pracy. Podjechałem pod „wejście (i zarazem wyjście, co dla pensjonariuszy jest o wiele przyjemniejsze)
główne”, zobaczyłem jakiegoś
gościa w mundurze z trzema
gwiazdkami (chyba porucznik)
i mówię, że miałem zgłosić się
na dziesiątą. Facet popatrzył na
mnie z wyraźną dezaprobatą,
więc dialogu nie było. Ale później (czekał na mnie ktoś inny)
było już naprawdę ok, zaś „osadzeni” (tak to chyba brzmi w oficjalnej nomenklaturze) podczas
spotkania i rozmów na temat
sportu, dziennikarstwa, telewizji i Małysza wykazali się sporą
wiedzą i zainteresowaniem. Piszę o tym dlatego, że tego rodzaju spotkania są (tak myślę) dla
wielu tymczasowo zameldowanych przy Wiejskiej w Łowiczu,
małą namiastką wolności. Której im rzecz jasna życzę. Bez powrotu na Wiejską.
P.S. Panu, który wykonał
piękny portret w ołówku,
za prezent tą drogą bardzo
dziękuję.

PCK

Łowicz na Paradzie

Przed oddaniem krwi każdy chętny musi wypełnić ankietę na temat swojego stanu zdrowia.

Łowicz | Efekty zbiórki krwi dla Mateusza Kaźmierczaka

200 osób wsparło potrzebującego
Ponad 90 litrów krwi oddali
mieszkańcy województwa
łódzkiego dla ucznia
pijarskiego gimnazjum
Mateusza Kaźmierczaka.
Zbiórka krwi prowadzona była
w maju i w czerwcu w 7 punktach na terenie województwa.
Najwięcej, bo aż 67 osób oddało
cenny płyn w szkole pijarskiej, 28
maja. Podczas tej zbiórki w sali
gimnastycznej pojawiło się aż
98 osób. Nie każda jednak osoba
mogła oddać wtedy krew. Część
została wykluczona ze względu
na stan zdrowia, część na przykład dlatego, że organizm nie był
dobrze nawodniony.
W pomoc dla Mateusza włączyli się też uczniowie II LO im.
M. Kopernika w Łowiczu, którzy w ramach pikniku prozdrowotnego 25 maja zorganizowali

punkt krwiodawstwa w restauracji Szkiełka w Łowiczu. Krew
oddały wówczas 23 osoby.
Krew dla Mateusza zbierano także dzięki zaangażowaniu
marketów Intermarché na terenie
województwa. 6 czerwca można ją było oddać pod Intermarché w Pabianicach, a 8 czerwca pod marketem Intermarché
w Ozorkowie. W pomoc zaangażował się także łowicki Intermarché, pod którym zbiórkę zorganizowano 7 czerwca. – Zbiórki
pod Intermarché były możliwe
dzięki pomocy Katarzyny Jaworek, córki właścicieli łowickiego
marketu. To ona była łącznikiem
między dyrektorami sklepów
a Regionalnym Centrum Krwiodawstwa – mówi o. Piotr Różański ze szkoły pijarskiej. Łącznie
pod marketami krew oddało ponad 80 osób.

Cennym płynem podzielili się
także łodzianie podczas wampiriady. Krew oddało wówczas 19
osób. Około 15 osób oddało też
krew dla Mateusza w łowickiej
przychodni przy ulicy Powstańców.
Przypomnijmy, że Mateusz
jest uczniem III klasy pijarskiego
gimnazjum. Choruje na ostrą białaczkę . Przebieg choroby wymusił zastosowanie chemioterapii
i liczne transfuzje krwi.
Krew dla chłopaka można też
oddać w każdym punkcie krwiodawstwa na terenie województwa łódzkiego. Przy rejestracji
należy podać następujące dane:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
nr 4 im. M. Konopnickiej UM
w Łodzi, Oddział Pediatrii, Onkologii i Hematologii, ul. Sporna 38/50, pacjent: Mateusz Kaźmierczak. 
am
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Punkt zapalny
Gmina Kocierzew Płd. | Rozpada się budynek gospodarczy

Grozi katastrofa budowlana - czy ktoś pomoże?
Pękają ściany nośne budynku gospodarczego postawionego w latach 90. na jednym z gospodarstw w Osieku w gminie
Kocierzew Płd. Właścicielka budynku i gospodarstwa oraz jej matka uważają, że winien temu jest rów melioracyjny, który
przebiega na granicy z sąsiadem, za budynkiem, i proszą Urząd Gminy i Gminną Spółkę Wodną o pomoc. Czy ją otrzymają?
MIRKA WOLSKA
-KOBIERECKA
mirka.wolska@lowiczanin.info

– Interweniowałyśmy już
w tej sprawie u sołtysa, radnego
i wójta, ale nikt nie chce nam pomóc. Czy my jesteśmy trędowate? Chcemy tylko, żeby ten rów
przykryć, to wtedy mogłybyśmy
zabezpieczyć budynek przed zawaleniem – mówi młodsza kobieta. Tłumaczy, że katastrofa budowlana grozi budynkowi, który
jest w gospodarstwie potrzebny,
są tam garaże i piec chlebowy.
Budynek wzniesiony był legalnie
i jest ubezpieczony. Gdyby trzeba
było go rozebrać, to nie stać byłoby jej na pobudowanie nowego
budynku.
Zarówno matka, jak i córka są
przekonane, że ściany budynku
pękać zaczęły w 2005 roku, gdy
rów został pogłębiony i poszerzony. Starsza z kobiet mówi, że dla
REKLAMA

niej punktem odniesienia szerokości rowu jest rosnąca przy nim
brzoza. Odkąd pamięta, można
było przejść między nią a rowem
po płaskim gruncie. Po pracach
w 2005 roku przy brzozie jest
taki spadek, że przejść bezpiecznie w tym miejscu już się nie da.
Kobiety mówią, że nie oczekują wiele. Ich zdaniem betonowe kręgi, którymi można byłoby
przykryć rów, być może byłyby
dość drogie. Im jednak wystarczyłaby rura, którą można byłoby przykryć rów i na to wywieźć
ziemię. Z ziemią nie byłoby problemu, bo właśnie teraz na terenie gminy budowane są przydomowe oczyszczalnie, więc
można byłoby dostać ziemię
z wykopów. – Przecież nikt by po
tym nie jeździł ciągnikiem, żeby
tylko ten budynek nie chylił się
ku upadkowi, żeby można było
go zabezpieczyć – mówią kobiety. Co ciekawe, po drugiej stronie drogi asfaltowej ten sam rów
jest przykryty.

Właścicielka
gospodarstwa
zgłosiła się ze swoją sprawą do
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Tam dowiedziała się, że inspektorat nie
może niczego nakazać Spółce
Wodnej, która jest właścicielem
rowu. Usłyszała natomiast, że
w takim stanie, w jakim jest obecnie, budynek nie nadaje się do
eksploatacji i inspektorat może
jedynie nakazać jego rozbiórkę.
Największe nadzieje w rozwiązaniu problemu właścicielka
pokłada jednak w gminie.
Prezes Spółki wodnej
odsyła do wójta
Edward Jabłoński, prezes
Spółki Wodnej w gminie Kocierzew Południowy mówi, że przecież na budowę rowu melioracyjnego było zezwolenie. Istnieje
on 30, może 40 lat. – Prezesem
spółki jestem od 10 lat i nie wiem
wszystkiego o tym, jak tam wcześniej było – mówi w odpowiedzi
na nasze pytania m.in. o to, dla-

czego rów z jednej strony drogi
jest przykryty, a z drugiej już nie.
Co można zrobić z problemem budynku w Osieku? – Nie
wiem, bo nie wiem, czy on pęka
od tego rowu – usłyszeliśmy
w odpowiedzi. Zdaniem prezesa
w 2005 roku rów nie był poszerzany i pogłębiany, jedynie wyczyszczony. – A ile kosztowałoby przykrycie go? Prezes nie
potrafi podać kwoty. Jego zdaniem w rachubę nie wchodziłaby żadna prowizorka, jedynie
betonowe kręgi, których łączna
długość wyniosłaby 50-70 m.
– Rolnicy płacą 13 zł/ha zmeliorowanych gruntów. Zebrane pieniądze przeznaczamy na czyszczenie rowów i prowadzenie
innych prac tam, gdzie są one konieczne. Budżet nasz nie pozwala na większe inwestycje – mówi
prezes. Dodaje też, że ewentualną decyzję o większym wydatku
powinno się podjąć odpowiednio
wcześniej na walnym zgromadzeniu, aby zabezpieczyć na to

Budynek gospodarczy stoi na granicy. Rów, który zdaniem

pieniądze. Może gmina mogłaby
partycypować w kosztach.
Wójt rozkłada ręce
Grzegorz Stefański, wójt gminy Kocierzew Płd. nie uważa, że
przykrycie rowu pomoże rozwiązać problem i nie zamierza
sprawą się zajmować. Gdy go
o to pytamy, odpowiada pytaniem: – Jeśli rów melioracyjny w Osieku jest od 40 lat i nic
wcześniej się tam nie działo,

to dlaczego teraz miałby szkodzić budynkowi? Szacuje, że
koszt przykrycia rowu wyniósłby kilkadziesiąt tysięcy złotych.
– Gminy na to nie stać, bo mamy
ważniejsze wydatki.
Właścicielka gospodarstwa
zapowiada, że sprawy „nie odpuści”, bo jest przekonana
o swojej racji. Jak będzie trzeba,
bo będzie szukać pomocy w redakcjach interwencyjnych programów telewizyjnych. 

14

20 czerwca 2013

www.lowiczanin.info

nr 25

W Kiernozi rodzice
zagrali w bajce

Ludzie

dla swych dzieci. str. 30

Łowicz | Jak to jest być zawodową rodziną zastępczą: państwo Kaczmarczykowie już wiedzą

Uśmiech dziecka jest najlepszym podziękowaniem
Aneta
marat
aneta.marat@lowiczanin.info

Dzięki nim setki dzieci znalazły ciepło rodzinne i wsparcie
w najtrudniejszych chwilach
swojego życia. Niestety, problemów w rodzinach jest coraz
więcej, a tych, którzy otoczyliby
swoją opieką potrzebujące dzieci
– brakuje. O tym, jak wygląda życie zawodowej rodziny zastępczej
opowiedzieli nam państwo Kaczmarczyk.
Państwo Kaczmarczyk są
obecnie rodziną zastępczą dla
5 dzieci w wieku od 5 do 18 lat.
2 dzieci, które wcześniej u nich
przebywały, opuściły już dom
i wróciły do biologicznych rodziców. Rodzina ma też 3 biologicznych, swoich dzieci. Mieszka
w domku jednorodzinnym.
Rodziną zastępczą są od 2008
roku. Ich historia z rodzicielstwem zastępczym zaczęła się,
kiedy pani Elżbieta obejrzała
w telewizji program o rodzinach
zastępczych i dzieciach z domu
dziecka. – To był przełom, nie
mogłam patrzeć, jak dzieci są pozbawione rodziców i domowego
ogniska. Poza tym, odkąd tylko
pamiętam, zawsze nasz dom był
pełen dzieci i coś się w nim działo – mówi pani Elżbieta. Małżeństwo zaczęło się wówczas interesować tym, jak wygląda sprawa
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rodzicielstwa zastępczego, aż
w końcu, po przejściu szeregu
specjalistycznych szkoleń i przygotowań, przywieźli do swojego
domu pierwsze dziecko. Była to
dziewczynka, po kilku latach pojawiły się u nich kolejne dzieci.
To zawód z misją
Rodzinna piecza zastępcza jest
formą zapewnienia opieki dziecku pozbawionemu całkowicie lub
częściowo opieki rodzicielskiej.
Jest to przejściowa forma opieki
nad dzieckiem. W rodzinach zastępczych umieszcza się dzieci,
których rodzice zostali trwale lub
czasowo pozbawieni praw rodzicielskich lub gdy władza ta została im ograniczona. Umieszczenie
dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia
sądu i po uzyskaniu zgody rodziców zastępczych.

W rodzinach
zastępczych umieszcza
się dzieci, których
rodzice zostali trwale
lub czasowo pozbawieni
praw rodzicielskich
lub gdy władza ta
została im ograniczona.

Rodzinie zastępczej przysługuje comiesięczne świadczenie
na pokrycie kosztów utrzymania
każdego umieszczonego w niej
dziecka. Nasi rozmówcy zwracają uwagę, że decydując się na bycie rodziną zastępczą nie można
liczyć na żadne korzyści finansowe. Miesięcznie na każde dziecko otrzymuje się 1000 zł od Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie. Świadczenie to jest pomniejszane o kwotę nie wyższą
niż 50% dochodu dziecka, który
stanowi renta rodzinna lub otrzymywane alimenty. Patrząc na to,
że dzieci cały czas rosną i rozwijają się, a ubrania, książki i inne
potrzebne im rzeczy są drogie, to
kwota wcale nie wydaje się zbyt
duża. Przyjmując pod swój dach
dzieci, nie chodzi jednak o pieniądze, ale chęć pomocy. To zawód z pasją.
Pełnoletni wychowanek rodziny zastępczej może za zgodą
rodziców zastępczych pozostać
w rodzinie, która pełniła funkcję rodziny zastępczej również
po osiągnięciu pełnoletności, nie
dłużej jednak niż do ukończenia
25. roku życia i pod warunkiem,
że się uczy. W tym przypadku rodzinie nadal wypłacana jest wyżej opisana pomoc pieniężna.
Kontakty
z biologicznymi
rodzicami
Bardzo często, kiedy dziecko trafia do rodziny zastępczej,

rys. jacek rutkowski

Na terenie powiatu łowickiego jest 88 rodzin zastępczych, ale tylko 3
z nich są zawodowymi rodzinami zastępczymi, reszta to rodziny bliżej
lub dalej z dziećmi spokrewnione.

traktuje swoją nową rodzinę jako
najgorszego wroga i kieruje złość
w jej kierunku. Nie rozumie, dlaczego znalazło się w nowym otoczeniu. Potrzeba wówczas wiele cierpliwości i czasu, zanim
przyzwyczai się ono do nowej
sytuacji. Pierwsze dni są najważniejsze.
Rodzina zastępcza przyznaje, że najtrudniejsza jest jednak
współpraca rodziców zastępczych z rodzicami biologicznymi
dzieci, którzy nie zawsze chcą naprawić swoje błędy. Dzieci trzeba natomiast przekonywać, że ich
rodzice to dobrzy ludzie, którzy
pogubili się w życiu.
Część
rodziców
odwiedza swoje dzieci często, to znaczy raz w tygodniu, inni zapominają nawet o świętach.

Rodzina Kaczmarczyków cieszy się, kiedy widzi, że rodzice
starają się naprawić swoje błędy. Stara się jednak tak kształtować relacje rodzic biologiczny-dziecko, by nie zakłócić ładu,
który udało się już zbudować
dzieciom. Zbyt częste wizyty rodziców mogą bowiem niekorzystnie wpływać na rozwój dziecka
i przeszkadzać mu w aklimatyzacji w nowym miejscu.
– W naszym domu nie ograniczamy kontaktu dzieci z rodzicami. Ci muszą być jedynie trzeźwi
i wcześniej umówić się na spotkanie – mówi nasza rozmówczyni. Najsmutniejsze są historie,
kiedy rodzic obiecuje, że odwiedzi dziecko i zapomina. Rodzice mogą zabierać swoje dzieci
na święta czy też na weekend po

uprzedniej zgodzie sądu. Decyzja należy też do dziecka. Jeśli
nie chce się ono spotkać ze swoimi najbliższymi, to nikt go nie
przekona.
Rodzicem jest się
przez 24 godziny
Wiele osób zadaje sobie pytanie, jak wygląda wspólne życie
pod dachem przybranych i własnych dzieci. Państwo Kaczmarczyk odpowiadają, że nie jest to
żaden problem. Ich biologiczne dzieci traktują przybrane rodzeństwo jak swoje biologiczne.
Pomagają się nimi opiekować,
rozmawiają i wspierają się nawzajem. Czy jednak nie było nuty
zazdrości, kiedy pod dach przyjęte zostały nowe dzieci? Na pewno była to dla nich nowa sytuacja,
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Decydując się na bycie
rodziną zastępczą trzeba
być przygotowanym na
trudne doświadczenia,
ale nie należy się nimi
zniechęcać, ponieważ
uśmiech dziecka
niweluje wszystkie troski.
szybko jednak przyzwyczaili się
do niej i zrozumieli, że inne dzieci też potrzebują wsparcia ich rodziców. Tym bardziej, że biologiczni rodzice znają swoje dzieci
bardzo dobrze i potrafią dogadać
się z nimi bez słów. Przez lata
wychowywali się oni w tym środowisku i znają wszystkie panujące w domu zasady. Nowe dzieci
potrzebują więcej miłości i czasu.
Są plusy i minusy
Ze sprawowaniem funkcji rodzica zastępczego wiąże się cała
gama pozytywnych jak i negatywnych doświadczeń. Każdy
problem w takiej rodzinie musi
być indywidualnie rozstrzygany.
Nie ma dwójki takich samych
dzieci, nie ma dwóch takich samych problemów ani dwóch takich samych radości.
Decydując się na bycie rodziną zastępczą trzeba być przygotowanym na trudne doświadczenia,
ale nie należy się nimi zniechęcać, ponieważ uśmiech dziecka
niweluje wszystkie troski.
Rodzice zastępczy przekonują, że sama obecność dzieci
w domu daje największe szczęście. – To wielka satysfakcja,
że możemy pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa dziecku,
podarować komuś lepsze życie – mówi pan Adam. To także okazja, by ofiarować cząstkę
siebie innym. Dzięki obecności
w rodzinie zastępczej, dzieci mogą poznać inne życie, odkryć w sobie nowy potencjał.
– Dom cały czas żyje, nawet
przez chwilę nie ma pustki –
REKLAMA



mówią zgodnie rodzice. Podkreślają, że kiedy dziecko przyjęte
do rodziny powie, że się dobrze
w niej czuje, że kocha nowych rodziców, to kręci się łza w oku.
Dom pełen dzieci, to też dom
pełen obowiązków, o to jednak
chodzi, by nie przesiedzieć bezczynnie całego życia, ale jeśli
jest taka możliwość, to pomóc innym.
Życie codzienne
Rano są wspólne śniadania,
wieczorem kolacje. Obiady rodzina także stara się jeść w większym gronie, choć nie zawsze
się to udaje ze względu na obowiązki szkolne i zawodowe. Do
przygotowywania posiłków angażowana jest u państwa Kaczmarczyków cała rodzina. Każdy
ma swoje zadanie. Podobnie jest,
kiedy przychodzi czas porządków w ogrodzie czy w domu.
Zaangażowani są wszyscy. Dzięki temu dzieci uczą się życia i samodzielności.
Rodzina zastępcza stara się,
by dzieci mogły rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Jeśli któreś z nich chce chodzić
na dodatkowe zajęcia, to ma
taką możliwość. Ponadto bardzo
ważne są wspólne wyjazdy. Każde z dzieci ma też szansę wyjechać na kolonie. Ponadto rodzice
organizują im wyjazdy na basen,
do kina czy też inne wycieczki.
Kiedy rodzina zdecyduje się
na zostanie rodziną zastępczą,
musi się liczyć z tym, że całkowicie zmieni się jej życie. Traci
się przyjaciół, a czasem rodzinę.
Nie ma bowiem czasu na wspólne spotkania, wycieczki czy zakupy. Jak przekonują państwo
Kaczmarczyk, warto jednak
bezinteresownie otworzyć swoje drzwi dla przybranego dziecka, ponieważ dzięki temu można
ocalić czyjeś życie.
Osoby, które będą chciały być
rodzinami zastępczymi dla innych dzieci, mogą zgłaszać się
do PCPR. W najbliższym czasie rozpocznie bowiem ono cykl
spotkań, które będą miały przygotować kandydatów do pełnienia tej funkcji. 
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Łowicz | W Gimnazjum nr 2 historia zatoczyła koło: były uczeń jest dziś trenerem

Zadecydowały tradycje rodzinne
– Koszykówka to moja największa pasja, kocham ten sport i jemu głównie poświęciłem życie – mówi
25-letni nauczyciel wychowania fizycznego z Gimnazjum nr 2 w Łowiczu Bartek Włuczyński. Jego
uczniowie na początku maja zdobyli złoty medal w mistrzostwach województwa łódzkiego szkolnego
Związku Sportowego. O sukcesie sportowym drużyny pisaliśmy już na łamach NŁ.
Dziś piszemy o Bartku Włuczyńskim, przed laty zawodniku gimnazjalnej drużyny, teraz jej trenerze.
Przygoda Bartka z koszykówką zaczęła w III klasie szkoły podstawowej. Jak sam mówi,
duży wpływ miały na to tradycje
rodzinne. Sport był i jest obecny
w jego rodzinie od zawsze. Jego
tata, Cezary Włuczyński, grał
w koszykówkę i był trenerem
najpierw młodzieżowej drużyny,
a od 2009 roku Księżaka Łowicz.
Koszykówkę trenowała również
jego starsza siostra, której karierę przerwała, niestety, kontuzja.
Młodsza siostra z kolei gra w tenisa stołowego. – W domu nigdy
nie zabraniano nam wychodzić
na podwórko, by grać z kolegami.
Sport był u nas zawsze obecny
– mówi Bartek.
Pierwszym jego trenerem był
Andrzej Korejwod z Włocławka. Na zajęcia do niego uczęszczał przez kilka lat, od III klasy
SP do III klasy gimnazjum. Na
początku trenował ze starszymi
o 2 lata kolegami, ponieważ nie
było drużyny w jego grupie wiekowej. Treningi odbywały się 3
razy w tygodniu w hali sportowej. Zapisało się na nie około
30 osób, zostało tylko 15 najbardziej wytrwałych i pracowitych,
wśród nich Bartek Włuczyński.
Wybrał on koszykówkę, trochę
na przekór innym. Większość
jego kolegów wolała grać w piłkę nożną, on wybrał sport mniej
popularny, ale jak twierdzi –
równie wymagający.
W klasie VI SP nr 4 w Łowiczu Bartek wraz z kolegami odniósł pierwszy sukces. Drużyna
zdobyła złoty medal na zawodach wojewódzkich w koszykówce. Później pojechała też na
Mistrzostwa Polski, jednak nie

odniosła tam sukcesu. Kolejne sukcesy przyszły już II klasie w Gimnazjum nr 2, do którego uczęszczał. Drużyna zdobyła
wtedy srebrny medal na wojewódzkich mistrzostwach, a rok
później złoty. Był to pierwszy
w sportowej historii gimnazjum
złoty medal w tej dyscyplinie.
Po gimnazjum Bartek podjął
naukę z ZSP nr 2, a zaraz po maturze studia w Zespole Kolegiów
Nauczycielskich w Łowiczu.
– Od początku wiedziałem, że
chcę się zająć w przyszłości sportem, dlatego wybrałem kierunek
wychowanie fizyczne – twierdzi.
Po skończonych studiach Bartek rozpoczął pracę jako nauczyciel w Gimnazjum nr 2, w szkole, w której wcześniej sam się
uczył i odnosił sukcesy sportowe. Historia zatoczyła koło
i Bartek znów odnosi zwycięstwa, tyle że tym razem już nie
jako uczeń, ale trener młodych
zawodników.
W szkole najchętniej uczy
młodzież gry w koszykówkę,
choć – jak mówi – program jest
programem i trzeba realizować
go zgodnie z harmonogramem.
Cieszy go jednak fakt, że wiele
osób, które uczą się w gimnazjum, trenuje także poza szko-

Bardziej przeżywam,
kiedy moja drużyna
gra na boisku niż kiedy
ja tam jestem.

Bartek Włuczyński jako trener (z lewej) i jako zawodnik

łą w Księżaku młodzieżowym.
Praca ta sprawia mu wiele radości i satysfakcji.
Ostatni sukces – złoty medal
w Wojewódzkiej Gimnazjadzie
Szkolnej utwierdził go w przekonaniu, że ciężka praca daje
efekty. Na ten medal drużyna
pracowała 3 lata. Niedługo będzie reprezentowała nasz region
na Mistrzostwach Polski, które
odbędą się w Radomiu.
W czasie szkolnym i teraz,
Bartek cały czas trenuje koszykówkę. Od III klasy Bartek chodzi na zajęcia do swojego taty.
Jak mówi, na początku trudno
było mu się przyzwyczaić. Własny tata wymaga bowiem więcej
od syna niż obca osoba. Po kilku
latach treningów, zna jednak już
oczekiwania własnego ojca.

W sezonie na hali spotykają się od poniedziałku do piątku, po jego zakończeniu już rzadziej. – Potrzebna jest też chwila
odpoczynku – mówi Bartek. Nie
oznacza to jednak, że zapomina o koszykówce. Często gra ze
swoimi kolegami na boisku.
Jak mówi, woli grać niż być
trenerem. – Bardziej przeżywam, kiedy moja drużyna gra
na boisku niż kiedy ja tam jestem – mówi. Dlaczego? Bo jak
twierdzi, on wiele rzeczy inaczej by rozegrał. Zdarza się, że
konsultuje się ze swoim ojcem
i wspólnie dyskutują, jak można
rozegrać różne sytuacje, jednak
w wielu sytuacjach może
już polegać na swoim doświadczeniu, zarówno jako zawodnika, jak też trenera. 
am
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Oświadczenia majątkowe
Powiat łowicki | Zaczynamy od urzędników i radnych funkcjonujących. Pozostali radni – za tydzień.

W kieszeniach członków
Zarządu i urzędników
Publikujemy
oświadczenia
majątkowe członków
Zarządu Rady
Powiatu Łowickiego,
skarbnika i sekretarza
powiatu oraz
przewodniczącego
Rady. Są to
oświadczania składane
w tym roku, ale
dotyczące stanu
na 31 grudnia 2011
roku.
Przypomnieć warto, że
w ubiegłym roku zmienił się
skład Zarządu. W marcu starostą został Krzysztof Figat, wicestarostą – Dariusz Kosmatka
(który wcześniej był nieetatowym członkiem Zarządu), do
Zarządu weszli też Mieczyław
Szymajda, Krzysztof Janicki
oraz Michał Śliwiński. W styczniu tego roku Michał Śliwiński
zrezygnował z pracy w Zarządzie, a w lutym na jego miejsce weszła Grażyna Wagner.
W styczniu radnym został
Krzysztof Górski, który wszedł
do rady w miejsce zmarłego Bolesława Heichmana. Podobnie
jak on został wybrany na przewodniczącego Rady Powiatu.
 Krzysztof Figat
– starosta łowicki, nie miał żadnych
zgromadzonych pieniędzy na
koniec roku (podobnie jak
rok temu). Posiada dom o powierzchni 210 m2 o wartości
250.000 zł, a także nieruchomości 83 m2 o wartości 8.000
zł i 100 m2 – 8.000 zł – wszystko we współwłasności (które też deklarował rok temu).
Z gospodarstwa rolnego, jakie
deklarował przez rokiem o powierzchni 10,30 ha i o wartości
105.000 zł, pozostało mu 1,50
ha, ponieważ 8,80 ha sprzedał
za 206.000 zł, a więc ponad
dwukrotnie drożej niż wartość,
którą sam w poprzednim roku
szacował. Nadal ma nieruchomość 0,30 ha o wartości 14.000
zł oraz w dzierżawie gospodarstwo 5,70 ha. Z gospodarstwa
osiągnął przychód 30.000 zł,
dochód 10.000 zł.
Nadal posiada we współwłasności stację paliw o powierzchni 900 m2. Teraz jej
wartość szacuje na 1.570.000
zł,
poprzednio
podawał
1.400.000 zł.
Nie prowadzi już działalności gospodarczej z żoną Anną
Figat, co deklarował w poprzednich oświadczeniach.

Wymienia wszystkie składniki mienia ruchomego, jakie pojawiły się w poprzednim
oświadczeniu. Są to: VW Passat 1998 rok (2 pojazdy), VW
Caddy 2006 rok, Volvo FH 12
– 1997, Volvo FH 12 – 2000 (3
sztuki), Volvo FH 12 – 2001,
naczepy Schmitz – 2000 (2
sztuki), Kolański – 1999, Frvehave – 1998, Wielton – 1993,
Smoref – 1999, Zetor – 2003,
Zetor – 2005. Lista wzbogaciła się o Zetor z 1988 roku, jaki
starosta otrzymał jako darowiznę.
Dużo zmian zaszło w zobowiązaniach
finansowych
Krzysztofa Figata. Zawarł
umowy przejęcia długów
w sprawie: limitu kredytowego
na rachunku bieżącym w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej, który wynosił 750.000
zł, kredytu inwestycyjnego 185
tys. zł, kredytu na zakup środków transportu – 80.000 zł oraz
kredyt inwestycyjnego w gospodarstwie rolnym – 90.000
zł. Spłacił kredyt „Gospodarz”
– 20.000 zł.
 Dariusz Kosmatka – wicestarosta – miał na koniec roku
22.000 zł (rok temu 28.000 zł).
Posiada dom o powierzchni
118,28 m2 o wartości 120.000 zł,
domek letniskowy o powierzchni 25 m2 i wartości 20 tys. zł
oraz działkę 1.200 m2 o wartości
1500 zł. Wszystkie te nieruchomości deklarował rok temu.
Jako wicestarosta zarobił
90.581 zł, wcześniej pobrana
dieta pozaetatowego członka
Zarządu wyniosła 6.750 zł.
Nadal posiada VW Golfa
TDI z 2004 roku i nie ma zobowiązań pieniężnych powyżej
10.000 zł.
 Krzysztof Janicki – członek
Zarządu, na koniec roku miał
zgromadzone 40.000 zł (rok
temu było to 52.000 zł). Ma
we współwłasności z 4 osobami gospodarstwo rolne 5,44 ha
o wartości 170.000 zł z zabudową gospodarczo-mieszkalną
(podobnie jak przed rokiem).
Z tego tytułu osiągnął dochód
25.000 zł.
Posiada działkę o powierzchni 1.936 m2 o wartości 40.000
zł we własności z żoną.
Dochody: dieta radnego
25.800 zł, dochód z wynajmu
reklamy 128 zł. Posiada Mercedesa CLK 200 z 1997 roku,
wartości 14.000 zł, którego
nie posiadał wcześniej. Posiada kredyt 183.057 zł (rok temu
było to 210.036 zł) zaciągnięty w 2011 roku wraz z Renatą
Janicką na zakup mieszkania,
które przekazał córce umową
darowizny.

 Mieczysław
Szymajda –
członek Zarządu, miał zgromadzone 162.000 zł (rok wcześniej było to 156.000 zł). Jest
właścicielem mieszkania 53
m2 wartego 38.016 zł, działki
8 arów oraz dwóch innych pod
garażami po 18 m2 (wartość
25 tys. zł) oraz 3 innych nieruchomości o powierzchni: 0,92
ha, 0,52 ha oraz 1,6 ha wartości łącznej 165.000 zł. Te same
składniki mienia deklarował
rok temu.
Zarobki: Łódzka Federacja
Sportu 4.043 zł, dieta radnego
powiatowego – 25.800 zł, praca w Gimnazjum w Domaniewicach 69.165 zł, Starostwo Powiatowe w Łowiczu – 1.000 zł
(nagroda), Urząd Gminy Domaniewice – 500 zł (nagroda),
UKS Błyskawica – 3.700 zł
(nagroda).
Podobnie jak w 2011 roku:
jeździ Oplem Astra, rok produkcji 2002 oraz Mercedesem
Benz Vito rocznik 1997 i nie
ma zobowiązań finansowych.

ką domu 180 m2, według polisy
wartości 362.900 zł oraz zabudowanego gospodarstwa 4,43
ha o wartości 80.000 zł. Dodatkowo dzierżawi 6,11 ha. Z tytułu prowadzenia gospodarstwa
osiągnęła przychód 13.190 zł,
z czego 8.690 zł wyniosły dopłaty, dochód wyniósł 3.600 zł.
Prowadzi działalność jako
agent i broker ubezpieczeniowy. Z tego tytułu osiągnęła przychód 25.994 zł, dochód
19.754 zł. Inne dochody: 897
zł oraz 634 zł – zasiłek pieniężny. Nie ma składników
mienia ruchomego o wartości
przekraczającej 10.000 zł. Zobowiązania finansowe: kredyt
mieszkaniowy na rozbudowę
domu – nie podaje wysokości,
jedynie to, że była współkredytobiorcą, kredyt mieszkaniowy

za zakup mieszkania – współkredytobiorca, poręczyła też
kredyt studencki 23.700 zł.
 Krzysztof Górski – przewodniczący RPŁ od 30 stycznia br.
Na koniec roku nie miał zgromadzonych żadnych środków.
Posiada we współwłasności
małżeńskiej dom o powierzchni 152 m2, wartości 600.000 zł.
Z tytułu zatrudnienia w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Łowiczu zarobił 96.644
zł. Ma VW Golfa Plus z 2008
roku. Nie ma zobowiązań finansowych powyżej 10.000 zł.
 Ewa
Kotarska-Furman –
skarbnik powiatu łowickiego.
Miała na koniec roku zgromadzone 12.904 zł. Jest współwłaścicielką mieszkania (spół-

dzielcze prawo własności)
o powierzchni 71,73 m2 wartości 200.000 zł. Z tytułu zatrudnienia uzyskała dochód 84.401
zł. Składniki mienia ruchomego, którego jest współwłaścicielką: przyczepa kempingowa
Knaus z 1997 roku, Honda Accord z 2004 roku oraz BMW
523i E60 z 2007 roku. Spłaca kredyt na zakup mieszkania zaciągnięty w 2003 roku
w Kredyt Banku Skierniewice, filia w Łowiczu. Na koniec
2012 roku pozostało 4.345 zł
kapitału oraz odsetki.
 Magdalena Pietrzak – sekretarz powiatu łowickiego.
Na koniec roku miała zgromadzone 10.694 zł. Jest współwłaścicielką mieszkania 41 m2
wartości 150 tys. zł. Inne nieruchomości: 56 m2 – wartość
100.000 zł, 3.414 zł – wartości 100.000 zł, 138 m2 – wartość 4.000 zł, 2,76 ha – wartość
40.000 zł, 4,28 ha – wartość
73.000 zł. Posiada 50 udziałów
w spółce z o.o. Medyk w Skierniewicach.
Z tytułu zatrudnienia osiągnęła dochód 85.470 zł,
z umów cywilno-prawnych
– 9.600 zł. We współwłasności posiada: Subaru Forester
z 2007 roku, Nissana Micra
z 2006 roku i Subaru Legacy
z 1999 roku.
mwk
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 Michał Śliwiński – członek Zarządu od 16 marca 2012
roku do 30 stycznia 2013 roku.
Miał zgromadzone 9.000 zł
(rok temu 6.000 zł). Jest właścicielem domu 100 m2 wartości 20.000 zł. Przy większości
z wymienianych nieruchomości – tak samo jak rok wcześniej – podaje, że jest to „wartość według polisy”. Inne
nieruchomości: dom we współwłasności w trakcie budowy
170 m2 – 300.000 zł, chlewnia
90.000 zł, obora 50.000 zł, budynek inwentarsko-składowy –
275.000 zł. Te same składniki
majątku oraz ich wartości wymienione były w poprzednim
oświadczeniu.
Ma gospodarstwo rolne o powierzchni 12,97 ha, wartości
nie podaje. Przychód i dochód
z tytułu jego prowadzenia to
35.000 zł.
Jako kierownik łowickiego biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa osiągnął dochód 84.906 zł,
dieta radnego wyniosła 25.800
zł, dopłata PROW – 1.927 zł.
W 2012 roku sprzedał Toyotę Corollę 1,4 – rocznik 1997,
z czego uzyskał 1.400 zł, kupił Toyotę Avensis z 2005 roku.
Nadal spłaca kredyt w zaciągnięty na budowę domu, pozostało mu 62.431 CHF (rok
wcześniej było to 64.682 CHF).
Zaciągnął też kredyt Gospodarz w wysokości 30.000 zł, do
spłaty pozostało mu 20.000 zł.
 Grażyna Wagner – członek
Zarządu od 26 lutego br. Na koniec roku miała zgromadzone
10.000 zł. Jest współwłaściciel-
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Okruchy życia
odeszli od nas | 06.06.2013-17.06.2013
6 czerwca: Stanisław
Brzozowski, l.77, Błędów.
7 czerwca: Marcin Pawlata, l.31,
Łowicz
8 czerwca: Marianna
Kucharska, l.78.
9 czerwca: Stanisława
Głowacka, l.79, Parma.
11 czerwca: Janusz Żaczek,
l.63, Czerniew; Stanisława
Cieślak, l.82;
12 czerwca: Julian Gać, l.78,
Łowicz; Zbigniew Kujawski, l.54,
Polesie.

13 czerwca: Halina
Wądołowska, l.41, Łódź;
Włodzimierz Miodek, l.62, Piaski;
Janina Kryśkiewicz, l.75, Łowicz.
14 czerwca: Władysław
Stefański, l.78; Józef Stellwag, l.70.
15 czerwca: Kazimierz Kwaśny,
l.65, Głowno; Władysław Dubiel,
l.75, Złaków Borowy; Antoni
Klimczak, l.78, Łódź.
16 czerwca: Lucyna Kulewicz,
l.64; Ewa Olszewska, l.73.
17 czerwca: Jan Kośmider, l.90,
Placencja; Marianna Bura, l.86.

wspomnienia | pozostaną w naszej pamięci

Kamil Jakub Baić (1896-1977)
Ciekawe życie Kamila Jakuba Baicia przypadło na wyjątkowy historyczny czas. Kiedy
przyszedł na świat, między europejskimi mocarstwami nasilały się napięcia, które
stopniowo doprowadziły do wybuchu bezprecedensowej w dziejach I wojny światowej.
Rozpętała się ona wówczas, gdy młody Baić kończył 18 lat i pewnie nie przeczuwał, że w
konsekwencji życiowych wyborów i dziejowych zawirowań los rzuci go niemal 1000 km
na północ od rodzinnego domu.

Kamil Jakub Baić
(1896-1977)



Łowicz | Pomoc dla potrzebujących

Liderzy Szlachetnej
Paczki poszukiwani
Koordynatorzy akcji „Szlachetna Paczka” poszukują liderów, którzy zaangażują się
w zbiórki różnego rodzaju artykułów chemicznych, gospodarczych i spożywczych na terenie
Łowicza.
By zostać liderem akcji, trzeba mieć jedynie w sobie chęć
pomagania innym, być komunikatywnym i lubić pracować
z ludźmi. Zadaniem liderów będzie dokonanie rekrutacji woREKLAMA

lontariuszy, zarządzanie ich pracą, współpraca z instytucjami.
Organizatorzy akcji na chętne osoby czekają do 30 czerwca. Szczegółowe informacje na
temat akcji można znaleźć na
stronie: www.szlachetnapaczka.pl. Koordynatorem regionalnym projektu „Szlachetna Paczka” w województwie łódzkim
jest Sylwia Chądzyńska, sylwia.
kr.paczka@gmail.com, tel. 783
980 365. 
am

Chorwat urodzony
w Zagrzebiu, wcześnie
stracił matkę i trafił pod
opiekę wujostwa – właścicieli
plantacji wina Nikolicz. Po
wybuchu
I wojny światowej zgłosił się
jako ochotnik do Legionów
Polskich i walczył w nich
o odzyskanie przez Polskę
niepodległości. Po wojnie
pozostał w zawodowej armii i
w 1920 r. walczył
z bolszewikami. Odznaczony
Krzyżem Niepodległości.
W 1932 r. przeszedł do
rezerwy i został ślusarzem,
osiadł najpierw w Strykowie,
a potem w Głownie, gdzie
ożenił się z Marią
z domu Adamczyk.
Mieszkał tu do śmierci
w 1977 r.

Z pochodzenia był Chorwatem, z powołania – legionistą, z wyboru stał się Polakiem
i głownianinem. Teraz, gdy powoli zbliża się 35. już rocznica jego
śmierci, zmarłego ojca Kamila Jakuba Baicia wspomina jego córka, Kamila Ryszkowska. Mieszkańcom naszych okolic warto
przypomnieć człowieka, który –
także dla nich – walczył przed laty
o odzyskanie przez Polskę niepodległości.
Kamil Baić urodził się 11 lipca
1896 roku w Zagrzebiu, dziś stolicy Chorwacji, a wówczas – stolicy Królestwa Dalmacji, Chorwacji i Slawonii, wchodzącego
w skład Austro-Węgier. Był jedynym synem Milicy, zwanej Milką
i Maurycego Baić. Wcześnie osierocony przez nagle zmarłą matkę,
w wieku 3 lat trafił na wychowanie do wujostwa, właścicieli winnicy Nikolicz pod Zagrzebiem.
Po ukończeniu szkoły podstawowej do wybuchu I wojny światowej pracował na rodzinnej
plantacji.
Kiedy w 1914 roku po czerwcowym zamachu w Sarajewie
i zabójstwie austriackiego arcyksięcia Franciszka Ferdynanda wybuchła I wojna światowa, Kamil Baić, jako poddany
austro-węgierskiej
monarchii,
miał prawo i obowiązek walczyć
i umrzeć za cesarza Franciszka Józefa. Pozbawiony ojczyzny (niepodległa Chorwacja, podobnie jak Polska, wówczas nie
istniała) nie chciał być wcielony do armii austriackiej i zaciągnął się jako ochotnik do Legionów Polskich, gdzie od 15 lipca
1915 r. służył w kolumnie amunicyjnej I pułku artylerii. Od 30
września 1915 r. do 15 sierpnia
1916 r. walczył na linii frontu na
Wołyniu, gdzie po ciężkich wal-

kach toczących się na całej linii
(od rzeki Styr po granicę rumuńską), rosyjska ofensywa zmusiła
cesarską armię oraz Legiony Polskie do odwrotu. W tym samym
czasie ułani z II Brygady dowodzonej przez rotmistrza Zbigniewa Dunin-Wąsowicza dokonali
pamiętnej szarży na potrójne okopy rosyjskie pod Rokitną (obecna
Ukraina).
W lipcu 1917 r. Kamil Baić
został wcielony do Polskiego
Korpusu
Posiłkowego
(w
jaki
przeformowano
Legiony Polskie) i skierowany
do walk na Bukowinę.
W lutym 1918 roku legioniści
w proteście przeciw postanowieniom traktatu brzeskiego odmówili złożenia przysięgi wierności
cesarzowi i przerwali front austriacki pod Rarańczą, przedzierając się pod wodzą Józefa Hallera
na stronę rosyjską, gdzie połączyli
się z formacjami polskimi w Rosji, tworząc II Korpus Polski na
Wschodzie. 11 maja Polacy (ok.
8 tys. żołnierzy) stoczyli pod Kaniowem krwawą bitwę z przeważającymi liczbowo oddziałami
niemieckimi (ok. 12 tys. żołnierzy). Kiedy po trwających cały
dzień walkach wieczorem Polakom zabrakło amunicji, II Korpus
złożył broń, a 12 maja został rozwiązany.
– Legionistów po klęsce rozbrojono i internowano. Mój ojciec
trafił do obozu dla internowanych
w mieście Hunszt na Węgrzech.
Po zakończeniu wojny i powrocie
do Polski armia uległa demobilizacji. Część żołnierzy – oficerów
i podoficerów, którzy chcieli pozostać w wojsku – skoszarowano.
Mój ojciec, wówczas w stopniu
kaprala, pozostał w armii Józefa
Hallera – wspomina córka i opowiada: – Od 20 czerwca 1919 r.

do 15 kwietnia 1921 r. służył w
28. Pułku Strzelców Konnych.
Jako żołnierz tej formacji brał
udział w wojnie polsko-sowieckiej 1919-20 i był uczestnikiem
wyprawy kijowskiej (ofensywy
Wojska Polskiego i armii Ukraińskiej Republiki Ludowej, wspólnie walczących z bolszewikami,
na Kijów – dop. red.). Po zakończeniu działań wojennych na
Wschodzie pozostałych w armii
żołnierzy skoszarowano na tzw.
postojach w Konstantynowie pod
Łodzią. 13 kwietnia 1923 r. mój
ojciec został przeniesiony do rezerwy. Miał już wówczas polskie
obywatelstwo i zaczynał nowe życie w cywilu.
Kamil Jakub Baić zamieszkał
w Strykowie, gdzie przez kilka lat
prowadził sklep spożywczy, równocześnie pracując w zawodzie
ślusarza. Kiedy zdobył uprawnienia mistrza, mógł otworzyć
własny zakład. W 1932 r. przeprowadził się do Głowna, gdzie
najpierw prowadził warsztat ślusarski, a później znalazł zatrudnienie w fabryce Norblina.
– W 1938 r. ojciec poznał moją
matkę – Marię z domu Adamczyk, której rodzina pochodziła
z okolic Żyrardowa. 18 lutego
1939 roku rodzice wzięli ślub
w kościele św. Jakuba Apostoła. Od 1940 r. mieszkali przy ulicy Bielawskiej, tam ojciec prowadził zakład ślusarski. Zatrudniał
w nim młodych chłopców, którzy dzięki temu unikali wywózki na roboty przymusowe w głąb
Rzeszy. Na początku wojny ktoś
„życzliwy” doniósł gestapo, że ojciec był zawodowym żołnierzem
w Legionach i jest źle ustosunkowany do Niemców. Oznaczało to
śmierć. Aresztowany, został brutalnie pobity przez gestapo i przewieziony do Łowicza. Życie ura-

jechali
po pijanemu

Łowicz

12
 czerwca o 19.30 w Bednarach nietrzeźwy 36-letni mieszkaniec
gm. Nieborów jechał motorowerem
(1,50 mg/dm3 alkoholu).
13

czerwca o godz. 4.36
w Jamnie nietrzeźwy 29-letni mieszkaniec gminy Łowicz jechał quadem (0,81 mg/dm3 alkoholu).
13
 czerwca o 18.20 w Mysłakowie 54-letni nietrzeźwy mieszkaniec gminy Nieborów jechał rowerem (1,10 mg/dm3 alkoholu).
14
 czerwca o godz. 15.05
w Łyszkowicach 59-letni mieszkaniec gm. Łyszkowice prowadził samochód osobowy Fiat 126p, będąc
po użyciu alkoholu (0,15 mg/dm3
alkoholu), co stanowi wykroczenie.
16
 czerwca o 7.38 na ul. Łódzkiej w Łowiczu 49-letnia kobieta jechała rowerem, będąc po spożyciu
alkoholu (0,22 mg/dm3 alkoholu).

Wspólnota
organizuje
sześć pielgrzymek
Wspólnota Maryjna przy
parafii katedralnej
w Łowiczu przygotowała
bogatą ofertę pielgrzymek
na zbliżające się lato. Osoby
zainteresowane proszone są
o jak najszybsze zapisywanie
się w kancelarii parafii lub
u Pawła Szczepanika pod tel.
662 962 515. Oto propozycje:
Toruń – Licheń, 20-21.07, 150
zł; Kodeń – Sokółka, 3-4.08;
170 zł, Częstochowa, 10.08,
40 zł; Świnice Warckie,
25.08, 15 zł; Kalenberg,
6-8.09, 500 zł + 150 koron
czeskich; Obory, 15.09,
40 zł. tm

www.lowiczanin.info

żyje, stąd pewne luki we wspomnieniach o pierwszej rodzinie
Kamila Baicia.
Kiedy Kamil Baić na stałe osiadł w Głownie, żywo interesował się rozwojem miasta.
W 1977 r. z okazji 550-lecia
nadania Głownu praw miejskich,
otworzono stałą Wystawę Historyczną. Kamil Baić oddał jako
eksponaty do przyszłego muzeum swoje osobiste dokumenty oraz Krzyż Niepodległości.
Dla córki Kamili ten gest to jeszcze jeden z wielu dowodów,
że dla jej kochanego taty Głowno stało się prawdziwą małą
Ojczyzną. Córce trochę żal,
że jako legionista walczący
o niepodległość Polski, jej
ojciec pozostał w tej Ojczyźnie
z wyboru jakby trochę zapomniany. Warto byłoby pamiętać
o nim podczas kolejnych obchodów Święta Odzyskania Niepodległości.
Kamil Jakub Baić zmarł nagle 4 grudnia 1977 roku. Za życia zdążył doczekać narodzin
pięciorga wnucząt, w tym najmłodszego wnuka – syna pani
Kamili – w 1975 r., jej drugi syn
przyszedł na świat już po śmierci dziadka.
Kamil Jakub Baić spoczął na
cmentarzu parafialnym w Głownie. W ostatniej drodze obok rodziny Zmarłemu towarzyszyło liczne grono rzemieślników
z cechowymi sztandarami, przyjaciół i znajomych, w pamięci
których zapisał się jako człowiek
życzliwy, powszechnie lubiany,
pomocny i pogodny.
Elżbieta Woldan-Romanowicz

***
Opublikowane zdjęcia pochodzą
z domowego archiwum Kamili Ryszkowskiej, która podzieliła się ze mną
wspomnieniami o swoim ojcu. Korzystałam też z jej artykułu pt. „Życie
godne pamięci”, opublikowanego
w listopadzie 2002 r. na łamach
„Echa Głowna”.

Pamiątkowa legitymacja Krzyża Niepodległości.
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Łowicz | Przedszkole Słoneczko

Dmuchane zamki najbardziej obleganą atrakcją
Możliwość skakania na pompowanym zamku oraz zabawy
w dmuchanym muchomorze
z piłeczkami sprawiła dzieciom
z Przedszkola nr 4 Słoneczko
w Łowiczu bardzo dużą frajdę.
Podczas sobotniego festynu rodzinnego było też wiele innych
atrakcji.
Przedszkole Słoneczko zaprasza od kilku już lat na festyn
całe rodziny. Organizowany
jest on w sobotę, żeby nie kolidował z pracą rodziców. Tegoroczny festyn odbył się pod
hasłem Smacznie, zdrowo, kolorowo – i w związku z tym poszczególne grupy przedszkolne przygotowały z pomocą pań
kucharek oraz wychowawczyń
zdrowe posiłki: sałatki owocowe i warzywne itp. W zaaranżowanym przy przedszkolnym

Marcin Kucharski

towała mu Niemka, pani Lange,
która przekonała okupacyjne władze, że szkoda zabijać tak dobrego rzemieślnika. Ocalał, bo się po
prostu przydał.
Po upadku powstania warszawskiego, w październiku 1944 r., do
Głowna trafili mieszkańcy stolicy.
W domu Baiciów schronienie
znalazło 11 osób, które doczekały
tu wyzwolenia.
– Po wojnie ojciec otworzył
zakład naprawy maszyn do szycia i olejarnię. Później do emerytury pracował w Spółdzielni Pracy im. Włady Bytomskiej
na stanowisku mechanika maszyn – opowiada Kamila Ryszkowska i wspomina: – Mój
ojciec był człowiekiem otwartym na ludzi, radosnym
i uczynnym. Pięknie śpiewał
i nucił południowe piosenki. Był
cierpliwy, mądry i tolerancyjny. Przez całe życie dużo czytał. Wychował się w wielonarodowym cesarstwie, a w armii
służył z przedstawicielami wielu narodów. Dzięki temu mówił
biegle po chorwacku, polsku
i niemiecku oraz nieźle posługiwał się językiem węgierskim
i czeskim.
Córka
Kamila
urodziła się państwu Baiciom
w 1953 roku. Dla ojca, po którym dostała imię, była ostatnim, późnym dzieckiem, bo
wcześniej miał czwórkę dzieci
z pierwszego małżeństwa: Danutę, Zygmunta, Mirosława
i Wandę. Danuta zginęła w czasie
II wojny światowej, najprawdopodobniej pod gruzami zbombardowanego szpitala, lecz nigdy
nie odnaleziono jej ciała.
Przyrodnie rodzeństwo było
od pani Kamili starsze o blisko 30 lat, ale tak duża różnica
wieku nie przeszkadzała im
w utrzymywaniu przyjacielskich kontaktów i zbudowaniu rodzinnych relacji. Niestety, ani siostra Wanda,
ani żaden z dwóch braci, już nie



Kacper Kucharski i Henryk Kucharski z Przedszkola Słoneczko
wchodzili na dmuchane zabawki po kilka razy.

placu zabaw „zdrowym kąciku” można było się więc zdrowo posilić oraz obejrzeć pra-

ce nadesłane na rozstrzygnięty
kilka tygodni wcześniej konkurs fotograficzny pod wspo-

Zabostów Duży | Integracyjne spotkanie „Amazonek” i „Reni”

Wszystkie wygrałyśmy życie
8 czerwca panie z Łowickiego Klub Amazonek – zrzeszającego kobiety walczące z rakiem
piersi – i Stowarzyszenia Osób
Chorych na Stwardnienie Rozsiane „Renia” spotkały się w prywatnym skansenie państwa Bolimowskich w Zabostowie Dużym
(gmina Łowicz). Imprezie przyświecało zaczerpnięte od szkockiego pisarza Archibalda J. Cronina motto: „Uśmiech kosztuje

znacznie mniej niż elektryczność
i daje więcej światła”.
Przybyło wiele osób z obu
stowarzyszeń – wszyscy, którzy
nie mieli innych obowiązków
i którym pozwolił na to stan zdrowia. Wstępem do spotkania była
prezentacja kunsztu rzeźbiarskiego, przygotowana przez Małgorzatę Kosińską. Miejscowa artystka prezentowała swoje rzeźby,
opowiadając związane z każdą

Łowicz | Spotkanie absolwentów

Maturę pisali pół wieku temu
22 czerwca będzie ważnym
dniem dla absolwentów Liceum
Pedagogicznego w Łowiczu,
z klasy, która maturę zdawała
w 1963 roku. Spotkają się oni
tego dnia, o godz. 18, w restauracji Polonia przy Starym Rynku w Łowiczu, by uczcić 50-lecie ukończenia szkoły.
Szkoła,
którą
kończyli tegoroczni jubilaci, działała
w Łowiczu w latach 1937-1939
i 1945-1966 i miała siedzibę
w dawnym klasztorze bernardynów, gdzie obecnie mieści
się Zespół Kolegiów Nauczycielskich. Kształciły się w niej
osoby z różnych stron Polski,

których większość mieszkała
podczas nauki w przyszkolnym
internacie.
Obecność na spotkaniu potwierdza wychowawczyni klasy
– Elżbieta Katarzyńska. Zebranie całej 52-osobowej klasy jest
niemożliwe, ponieważ sześć
osób nie żyje, a wiele nie może
dotrzeć z innych względów.
Na spotkanie – pierwsze takie
w dziejach tego liceum – wybiera się 20 absolwentów z Łowicza, a wśród nich jedna z organizatorek – Janina Nowak,
z
którą
rozmawialiśmy.
– Z wielkim sentymentem wracam do tamtych lat. Nie ukry-

z nich historie. Pokazała też podstawowe techniki rzeźbienia dłutem, umożliwiając chętnym wypróbowanie własnych sił w tej
trudnej sztuce. W drugiej części
spotkania Amazonki odznaczyły
swoje koleżanki tytułami, takimi
jak: „Bohaterka Roku”, „Amazonka Walcząca”, „Minister Finansów”, „Super Masażystka”.
Wręczono też odznaki „Przyjaciela Amazonek”. – Wszystkie

wam, że już teraz myślenie
o tym spotkaniu wzbudza we
i w moich koleżankach emocje. Z wieloma osobami z klasy
nie widziałyśmy się przez te pół
wieku, a przecież swego czasu
byliśmy bardzo ze sobą zżyci.
Zaproszone są osoby mieszkające w Jeleniej Górze, Opolu,
w okolicach Wałbrzycha i Wrocławia. 23 czerwca o godzinie
9 msza święta z okazji 50-lecia
zostanie odprawiona w bazylice
katedralnej w Łowiczu. Żywa
jest też ciągle pamięć o zmarłych nauczycielach Liceum Pedagogicznego, dlatego dawni
uczniowie zamierzają odwiedzić ich groby podczas spaceru po mszy, podobnie jak grób
jednej z koleżanek pochowanej
w Łowiczu.
tm

mnianym hasłem. Jak co roku
był też wodzirej, który zachęcał
do wspólnej zabawy rodziców
i dzieci, była grillowana kiełbasa i kaszanka, surówki, napoje itp.
Od początku festynu dzieci
z niepokojem patrzyły jednak
na niegotowe jeszcze – nienapełnione powietrzem – dmuchane konstrukcje do skakania.
– W ubiegłym roku niektóre
z dzieci nie obejrzały występu iluzjonisty, bo już okupowały dmuchańce, więc w tym roku
postanowiliśmy, że uruchomimy
je po występach wodzireja i konkursach – zapowiedziała dyrektor Urszula Różycka. Po tej zapowiedzi dzieci – już spokojniejsze
– uczestniczyły w zabawach,
a później na swoją kolej na szaleństwa na dmuchańcach.  mak

wygrałyśmy życie, zatem wszystkie zasługujemy na medal i tytuł
„Amazonki Roku” – podsumowała Teresa Szymczak, prezes łowickich Amazonek.
W dalszej części spotkania zorganizowano zawody, w których
mieszane drużyny (tzn. złożone z przedstawicielek obu stowarzyszeń) mogły zmierzyć swoją
sprawność fizyczną.
Do dyspozycji gości były atrakcje skansenu – chata, studnia
z żurawiem, tarki do prania i inne
sprzęty oraz kolekcja strojów regionalnych, którą można było
przymierzyć.
tm

Korabka zaprasza
na biesiadę
30 czerwca odbędzie się biesiada na Korabce, która organizowana jest przez parafię Matki
Bożej Nieustającej Pomocy oraz
tamtejszy zarząd osiedla. Atrakcje związane z imprezą trwać
będą od godz. 15 do 22. Biesiada rozpocznie się godzinnym
blokiem sportowym dla dzieci.
Od godz. 16 do 17.45 przewidziane są występy folklorystyczne oraz biesiadowanie. O godz.
18 w kościele odprawiona zostanie msza św. w intencji ofiarodawców, którzy zaangażowali się w przygotowanie biesiady.
Na zakończenie, od godz. 19 do
22, zaplanowana jest zabawa taneczna.
mwk

1 czerwca w bazylice
katedralnej w Łowiczu
święcenia kapłańskie z rąk
biskupa Andrzeja Dziuby
przyjęło pięciu diakonów
Wyższego Seminarium
Duchownego w Łowiczu:
Sebastian Antosik z Łowicza, Piotr
Jarota z Sochaczewa, Mateusz
Podkowiński z Nowego Miasta
nad Pilicą, Jakub Świerczyński
z Inowłodza i Michał Szkupiński
ze Skierniewic.
Więcej o księdzu Sebastianie
Antosiku, będącym dotąd
diakonem w parafii Świętego
Ducha w Łowiczu, napiszemy
w jednym z następnych numerów
NŁ. Na zdjęciu neopezbiter
w towarzystwie swej rodziny i
znajomych.tm

tomasz matusiak

Rzut okiem | święcenia kapłańskie w katedrze
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Aktualności
Łyszkowice | Święto Rodziny 2013

Najdłuższa kolejka po... watę cukrową

Piknik został zorganizowany
w godzinach popołudniowych –
od godziny 14.30 do 17.30, żeby
mogło w nim uczestniczyć jak
najwięcej rodziców.
Po przywitaniu wszystkich
przybyłych przez dyrektor Halinę
Kucińską, dzieci z każdej grupy
wiekowej zaprezentowały swoje
programy artystyczne, które przygotowały wraz z wychowawczyniami. Podczas występów nie
zabrakło łez wzruszenia i wybuchów śmiechu. Widzowie, a byli
nimi głównie rodzice i dziadkowie, reagowali bardzo spontanicznie, a i mali artyści okazywali wiele emocji. Przedszkolaki
podarowały rodzicom wcześniej
przygotowane
własnoręcznie
prezenty – rysunki, laurki, figurki itp. Dzieci również otrzymały
upominki – paczki ze słodyczami. Zabawę przy muzyce poprowadził wodzirej. Rodzice wraz

z dziećmi mogli poczęstować
się kiełbaskami i kaszankami
z grilla, przy obsłudze którego
swoimi umiejętnościami mogli
wykazać się tatusiowie. Były
również owoce i napoje oraz
pyszne ciasta upieczone przez
mamy.

Największą atrakcją dla dzieci okazała się jednak zamówiona przez rodziców wata cukrowa. Żeby ją otrzymać, trzeba było
stać w długiej kolejce. Rodzice
z dziećmi bawili się także na
przedszkolnym placu zabaw, korzystając ze sprzętu ogrodowego.

– Spotkanie stało się okazją do
rozmów oraz do nawiązania bliższych kontaktów między rodzicami, dziećmi i personelem przedszkola. Pogoda i humory dopisały,
więc zabawa się udała – powiedziała nam Henryka Czajka, nauczycielka z przedszkola.  mak
SP Łyszkowice

Ukręcana na gazowej
maszynie wata cukrowa
cieszyła się bardzo dużym
powodzeniem podczas
pikniku rodzinnego –
Święta Rodziny, który odbył
się w czwartek,
6 czerwca, w przedszkolu
w Łyszkowicach.

Paulina Kuchta (z warkoczami) i Mariola Harusta (pierwsza
z prawej strony) z kl. VIb skutecznie zachęcały rodziców, nauczycieli
i pracowników szkoły do zakupów. W środku nauczycielka sztuki
Małgorzata Błońska.

Łyszkowice | Wiosenny kiermasz

Ceramika na poprawę
humoru po zebraniu
Wystawa wyrobów ceramicznych, będących efektem pracy
uczniów podczas warsztatów
prowadzonych przez nauczycielkę plastyki Małgorzatę Błońską, odbyła się po zebraniu z rodzicami w Szkole Podstawowej
w Łyszkowicach. Prace można
było nie tylko oglądać podczas
spotkania z rodzicami oraz przez
kilka kolejnych dni, ale także zakupić je po przystępnej cenie. Za
niewielkie kwoty, od 1 zł do 10
zł, można było kupić pracę od
początku do końca wykonaną
własnoręcznie przez dziecko. –
Tym cenniejszą – jeśli nabyło się
dzieło swojej pociechy – dopowiada Małgorzata Błońska.
Były do kupienia m.in. miseczki dekorowane rytem oraz
figurki zwierząt. Największą popularnością cieszyły się świn-

Największą atrakcją dla dzieci okazała się zamówiona przez rodziców wata cukrowa, po którą trzeba było stać
w długiej kolejce.

Dąbkowice Górne | Mają gdzie się spotkać

Świetlica jak marzenie
Obie inwestycje kosztowały
prawie 750 tys. zł., z czego 445
tys. zł gmina pozyskała z Regionalnego Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich. Budynek
świetlicy zwraca uwagę urodą, miejscowość będzie mogła
się nim chwalić przez lata. Parterowy, z poddaszem, posiada
z jednej strony obszerny taras,
we wnętrzu o pow. użytkowej
107 m² zaś salę, która pomieści
do 60 osób, oprócz tego kuchnię,
magazyn żywności, 2 szatnie,
2 sanitariaty, w tym jeden przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Podjazd do świetlicy
został wyłożony betonową kostką, zagospodarowano zieleńce,
a całość ogrodzono.
Budynek zaprojektowała firma
In-Tec-Plan Marka Krawczyka
z Sannik, wykonała firma Admar
REKLAMA

Mariusza Kuźmy i Adama Kędziory z Bobrownik, inwestycja
trwała rok.
Budową chodnika zajęła się
firma Skierdrog ze Skierniewic.
Ma on długość prawie 2 kilometrów i szerokość 1,5 m. Został
ułożony na całej zabudowanej
długości miejscowości. Pozwala
on przede wszystkim bezpiecznie
dojść dzieciom do autobusu wożącego je do szkoły.
Katarzyna Kędzia z Urzędu Gminy Łowicz powiedziała
nam, że aby świetlica mogła powstać, gmina kupiła wydzielony
specjalnie pod nią grunt od prywatnego właściciela. Mieszkańcy Dąbkowic Górnych nie mieli
dotąd świetlicy, rodziło to wiele
problemów. W sprawie tej wielokrotnie składał wnioski sołtys
Andrzej Bryszewski.

TOMASZ BARTOS

8 czerwca poświęcona została świetlica wiejska oraz
chodnik w Dąbkowicach Górnych. W ten sposób oficjalnie
do użytku zostały oddane dwie inwestycje zrealizowane
przez gminę Łowicz przy współudziale pieniędzy z UE.

Po poświęceniu nowej świetlicy, które odbyło się w czasie mszy
świętej, gości zaproszono do środka na poczęstunek.

– W końcu mamy miejsce,
w którym można zorganizować
zebranie wiejskie, dotąd bowiem
odbywały się one w sołtysa – powiedziała nam jedna z mieszkanek Dąbkowic podkreślając, że
na pewno będzie się w niej dużo
działo, zadbają o to sami mieszkańcy, w tym zawiązane na początku kwietnia Koło Gospodyń
Wiejskich, które będzie opiekować się budynkiem.
Prezes Koła Aneta Kostrzewa powiedziała nam, że pomy-

słów jest sporo. – Byliśmy skupione ostatnio na zorganizowaniu
otwarcia, więc trudno mi mówić
o konkretach, ale możliwe, że
jeszcze w tym roku przygotujemy
dożynki, może pomyślimy, aby
w środku ustawić np. stół do tenisa stołowego, aby młodzież miała
miejsce, w którym może pograć
– powiedziała. Oprócz tego świetlica będzie w przyszłości udostępniana na imprezy okolicznościowe i, co oczywiste, miejscem
spotkań KGW.
tb

Sprostowanie
W poprzednim numerze, pisząc o walce z nadmiarem wody
w Reczycach, nie wspomnieliśmy o zaangażowaniu miejscowej OSP, a jedynie o działaniach
sąsiedniej OSP Domaniewice.
Tymczasem aż 22 strażaków
z OSP Reczyce brało czynny
udział w akcji, m.in. zabezpieczając zniszczoną tamę, o której
wspominaliśmy, pompując wodę
z gospodarstw i zabezpieczając przydrożny rów. W jednym
z domów interweniowali jeszcze
o godzinie 23.
Strażaków z Reczyc, którzy
przez to pominięcie mogli się
poczuć dotknięci i niedocenieni
najmocniej przepraszam.
Tomasz Matusiak

ki – skarbonki i słoniki – skarbonki, a także drobna biżuteria.
Wszystko wykonane własnoręcznie przez dzieci ze szkoły
podstawowej, m.in.: przez Patrycję Kaźmierczak, Anitę Kocembę, Paulinę Sobieszek, Szymona
Budzałka, Radosława Dobrzyckiego, Marcela Kostrzewę, Jakuba Krajewskiego z klasy IIa
oraz Oliwię Boczek, Wiktorię
Kocembę, Agatę Kruk, Izabellę Opalską – uczennice klasy
IV, które były najwierniejszymi
uczestniczkami warsztatów.
Uczniowie poznawali na zajęciach tajniki pracy z różnymi
rodzajami gliny. Na kolejnych
spotkaniach malowali szkliwem wypalone na biskwit prace. Każdy uczestniczył co najmniej w dwóch zajęciach, aby
w pełni dopracować swoje dzieło. Wszystkie prace były wypalane dwa razy w specjalnym piecu.
Do zakupów zachęcały uczennice klasy VIb: Mariola Harusta,
Michalina Kowalczyk i Paulina
Kuchta. Pieniądze ze sprzedaży
ceramiki przeznaczone będą na
materiały niezbędnych do funkcjonowania pracowni ceramicznej. Tym razem będzie to zakup
wielobarwnych szkliw i pigmentów ceramicznych. 
mak
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Zduńska Dąbrowa | ZS CKR

Wystawa sprzętu
rolniczego, maszyn
i pojazdów oraz
materiałów do produkcji
rolnej odbyła się 29 maja
w Zduńskiej Dąbrowie
w ramach Agromajówki.
Była ona zwieńczeniem trwającej 2 dni wcześniej w miejscowym Zespole Szkół Centrum
Kształcenia Rolniczego ogólnopolskiej konferencji dla nauczycieli techniki rolniczej i mechanizacji rolnictwa.
27 oraz 28 maja nauczyciele
brali udział w szkoleniu na temat nowej formy przeprowadzania egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe. Zajęcia
te prowadziła Danuta Zakrzewska – dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi.
Temat standardów egzaminacyj-

nych oraz zasad realizacji podstawy programowej przedstawiał
im koordynator i konsultant Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie Marek Ruciński. Oprócz tego nauczyciele mili
okazję poznać najnowsze technologie stosowane w maszynach do
uprawy gleby, opryskiwaczach,
ładowaczach, maszynach do
zbioru zielonek. Odbywało się to
na spotkaniach z przedstawicielami firm John Deere, Pottinger,
oraz Bury z Łowicza.
Na zakończenie szkoleń, podczas Agromajówki, poza wystawą rolniczą był czas na rozrywkę,
zabawę i kosztowanie specjałów kuchni regionalnej. Na rozstawionej scenie wystąpili m.in.
młodzież z ZS CKR w Zduńskiej Dąbrowie, absolwentka
szkoły Monika Kacprowicz, kapela z łowickiego zespołu Mazovia, Grupa Taneczna Funky Dreams ze Zdun. 
mwk

Mirosława Wolska-Kobierecka

Konferencja dla nauczycieli,
Agromajówka dla wszystkich

Jedną z atrakcji Agromajówki był pokaz ciągników i maszyn rolniczych.

Łowicz i Zduńska Dąbrowa | Uczniowie zawojowali OWIUR

4 laureatów i 3 finalistów
Finał XXXVII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych okazał się bardzo udany dla sześciu
biorących w nim udział uczniów Zespołu Szkół na Blichu i jednego ze Zduńskiej Dąbrowy.
Sukces ten jest tym bardziej znaczący, że w olimpiadzie wzięło udział około 25.000
uczniów z ponad 500 szkół.
W eliminacjach centralnych wystartowało 211 uczestników. Finał
odbył się w weekend 7-8 czerwca
w SGGW w Warszawie.
Uczniowie szkoły blichowskiej rywalizowali w 5 z 9 bloków tematycznych. W każdym
z nich trzeba było odpowiedzieć
na 60 pytań zawartych w teście,
po czym w drugiej części ustnie
na 3 pytania. Poziom był wysoki.
Jerzy Zabost, nauczyciel
z Blichu, który był z uczniami
w Warszawie, powiedział nam,
że bardzo dobre wyniki uzyskała dwójka: Katarzyna Rolewska,
która startowała w bloku produkcja zwierzęca oraz Łukasz
Zabost, który startował w bloku
produkcja roślinna, oboje z klasy IV Technikum Agrobiznesu.
Uczniowie ci zajęli II miejsca,
a od pierwszego dzieliły ich
mniej niż 2 punkty. Ogromnym
REKLAMA

zaskoczeniem był Kacper Wilk
z klasy II Technikum Mechanizacji Rolnictwa. Choć nie znalazł się w czołówce laureatów
w bloku, w którym startował –
mechanizacja rolnictwa, bo zajął 14. miejsce, to znalazł się
w gronie laureatów i zdobył indeks, dzięki któremu cała trójka
może starać się o przyjęcie na kierunki rolnicze na SGGW i większość szkół rolniczych w kraju. –
Warte podkreślenia jest, że jest to
uczeń II klasy i już zajął tak wysokie miejsce – powiedział dyrektor
Mirosław Kret – Ale obserwuję
postępy Kacpra w nauce i cieszę
się, bo widzę, że to ambitny młody chłopak, który lubi się uczyć.
Ma bardzo dobre wyniki w nauce
i ma szanse na zdobycie stypendium Prezesa Rady Ministrów,
o co będę wnioskował.
Dla Katarzyny i Łukasza zajęcie drugiego miejsca, oprócz
indeksów i nagród rzeczowych
– nawigacji samochodowej, oznaczało jeszcze jedną nagrodę, którą

jest roczne stypendium Fundacji
Banku Gospodarki Żywnościowej. Dzięki temu co miesiąc ich
konto bankowe będzie zasilane
kwotą 280 zł. Pozostali uczniowie szkoły blichowskiej, którzy
wzięli udział w finale OWIUR,
uzyskali tytuł finalisty w blokach
agrobiznes – Katarzyna Wodzyńska z klasy IV Technikum Agrobiznesu, ogrodnictwo – Martyna
Gajda z klasy IV Technikum Turystyki Wiejskiej, mechanizacja
rolnictwa – Maciej Nowakowski
z klasy IV Technikum Mechanizacji Rolnictwa. Uczniowie
ci także otrzymali indeksy, ale na
mniejszą liczbę uczelni.
Zduńska Dąbrowa też
ma swojego laureata
Do etapu centralnego zakwalifikował się też uczeń Zespołu
Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej
w Zduńskiej Dąbrowie Piotr Jadczak. W bloku produkcji zwierzęcej zajął on III miejsce.

Piotr jest uczniem klasy
III technikum kształcącego
w zawodzie technik weterynarii
i w przyszłości chce zostać weterynarzem. Jak mówi, od dziecka
interesowało go rolnictwa, choć
własnego gospodarstwa nie ma. –
Nie żałuję, że wybrałem właśnie
taki kierunek i tę szkołę – mówi.
Dla Piotra była to pierwsza
olimpiada. Zdobył w niej indeks
na SGGW i został objęty stypendium Fundacji Banku Gospodarki Żywnościowej wypłacanym
przez 10 miesięcy następnego
roku szkolnego. Przyznaje, że
nie jest do końca zadowolony ze
swojego wyniku. – Popełniłem
kilka drobnych błędów i zabrakło
mi 2,5 pkt do I miejsca – mówi
laureat. Winą za te pomyłki obciąża stres, który towarzyszył mu
podczas olimpiady. Piotr przygotowywał się do olimpiady bardzo długo. Pracował na zajęciach
w szkole, po lekcjach i w domu.
Dużo pomogła mu nauczycielka
Bogumiła Łaniecka. 
tb, am

Łowicz | ARiMR przypomina o formalnościach

Rolnik musi
udokumentować
zniszczenia przez powódź
W związku z niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi,
które panowały
w ostatnich tygodniach,
Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
przypomina zasady
przyznawania płatności
w przypadku wystąpienia siły
wyższej i nadzwyczajnych
okoliczności, jakimi jest
chociażby ostatnia powódź
na terenie naszego powiatu.
Niektóre gospodarstwa zadeklarowane przez rolników we
wnioskach o przyznanie płatności na rok 2013 zostały podtopione. W takiej sytuacji, aby
rolnik zachował prawo do płatności do gruntów rolnych, które zostały podtopione, a uprawy zniszczone, powinien złożyć
do kierownika biura powiatowego oświadczenie o wystąpieniu
siły wyższej, w terminie 10 dni
roboczych od dnia, w którym

rolnik lub upoważniona przez
niego osoba są w stanie dokonać takiej czynności oraz dostarczyć dowód potwierdzający wystąpienie nadzwyczajnych
okoliczności.
Dokumenty potwierdzające
siłę wyższą w przypadku podtopienia to na przykład protokół
oszacowania szkód w uprawach
rolnych sporządzony przez komisję powołaną przez wojewodę
właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód. Ponadto
może to być dokument potwierdzający wystąpienie szkody
sporządzony przez zakład ubezpieczeń, z którym rolnik zawarł
umowę ubezpieczenia upraw co
najmniej od jednego z ryzyk.
Uznawane będzie także pisemne oświadczenia sporządzone
przez dwóch świadków, którzy
nie są domownikami rolnika –
w przypadku gdy komisja powoływana przez wojewodę nie
została powołana oraz uprawy
nie zostały objęte umową ubezpieczenia. 
am

22

20 czerwca 2013

www.lowiczanin.info

nr 25

Łowicz | Koło Diabetyków istnieje już od 10 lat

Bo w grupie łatwiej jest walczyć z chorobą
– My jesteśmy wytrzymali, chorobie się nie poddamy, niech nie myśli sobie ona, że nas wszystkich tu pokona, wcale jej się nie boimy, z cukrem
sobie poradzimy, mamy przecież glukemotery, no i pasków chyba ze 2 metry – śpiewał chór z Klubu Seniora podczas jubileuszu 10-lecia
działalności Miejsko-Powiatowego Koła Diabetyków w Łowiczu, 12 czerwca. Uroczystość zorganizowana w Łowickim Ośrodku Kultury była
okazją, by przypomnieć historię koła, odznaczyć tych, którzy przez lata wspierają stowarzyszenie i wysłuchać wykładu o podologii.

W Łowiczu jest ponad
2000 diabetyków, wiele
z tych osób nie chce się
jednak przyznać do tej
choroby.

skiego, Macieja Malangiewicza,
Stanisława Madanowskiego, Marii Dybalskiej, Wandy Pakulskiej,
Danuty Gajewskiej, Andrzeja
Gabinka, Aleksandra Malinowskiego i Eugeniusza Spychały.
Przyznano też wiele dyplomów
uznania za zasługi na rzecz łowickich diabetyków.
Historia zaczęła się
10 lat temu
Jubileusz był też okazją, by
przypomnieć historię Koła Diabetyków, które powstało z inicjatywy dr Iwony Olejniczak i Eugeniusza Mosińskiego w roku
2003. Na początku liczyło ono
około 50 członków. Dziś zrzesza 74 osoby, głównie z Łowicza,
choć w jego szeregach są także
mieszkańcy Zdun, Chruślina czy
też Mysłakowa.
Jego głównym celem jest edukacja diabetyków i członków
ich rodzin, integracja środowiska diabetyków, zaopatrywanie
członków w sprzęt taki jak: glukometry, igły, skarpetki dla cukrzyków oraz upowszechnianie
wiedzy o cukrzykach wśród społeczeństwa.
Diabetycy spotykają się raz
w miesiącu. Podczas spotkań

Konstanty Mądry nagrodził Stanisławę Gwóźdź odznaką za 30 lat
walki z cukrzycą.

dzielą się doświadczeniem i wymieniają prasą edukacyjną.
Od 2009 roku funkcję prezes
pełni Bożena Górczyńska. Cieszy się ona, że koło działa w Łowiczu. – Krzewimy wiedzę o cukrzycy, której nigdy nie jest za
dużo – mówi. Podkreśla, że stowarzyszenie współpracuje z miastem i powiatem, prowadzi także
różne akcje, które mają zachęcić ludzi chorych do mówienia

Łowicz | Władze Związku Emerytów bez zmian

Zadań do zrealizowania jest wiele,
ale chęci też nie brakuje
Zofia Kurkowska została po raz trzeci wybrana na przewodniczącą koła
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Łowiczu. Razem z nią do
zarządu związku weszło jeszcze 8 innych osób. Wyboru władz dokonali
delegaci 14 czerwca, podczas spotkania sprawozdawczo-wyborczego.
było ich natomiast 788. Część
z seniorów zmarła jednak, inni
zostali wykluczeni w związku z zaleganiem ze składkami
członkowskimi. W tym czasie
zorganizowano 67 wycieczek,
z których skorzystało 2686 osób.
Odbyło się również 31 imprez,
na których bawiły się 2623 osoby.

Zofia Kurkowska przedstawiła także finanse związku.
Głównym źródłem wpływów
są właśnie wspomniane składki członkowskie oraz wpłaty
na wycieczki i imprezy. W ciągu tych 5 lat wpływy wynosiły
ponad 630 tys. zł. Pieniądze wykorzystano m.in. na wycieczki
i imprezy oraz na opłaty loka-

aneta marat

Spotkanie
zorganizowano w remizie OSP w Łowiczu.
Uczestniczyło w nim 23 delegatów oraz zaproszeni goście.
W czasie jego trwania przewodnicząca Kurkowska złożyła sprawozdanie z działalności związku
w minionych 5 latach. Przypomniała, że do związku należy
obecnie 620 osób, w 2008 roku

Delegaci głosowali podczas spotkania poprzez podniesienie mandatów.

lu, zapomogi bezzwrotne, paczki żywnościowe dla najstarszych
członków i podróże służbowe.
Poprzedni zarząd otrzymał
absolutorium od delegatów i szereg podziękowań za pracę. Jednogłośnie w wyborach wybrano też nowy zarząd na kolejne
5 lat. Oprócz przewodniczącej
na stanowisko sekretarza powołano Barbarę Popławską, skarbnikiem została Anna Dzięgielewska. W skład zarządu weszły:
Alina
Owczarek-Cichowska,
Maria Koza, Grażyna Wróbel,
Wiesława Polak, Helena Janus
i Barbara Dragan. Do Komisji
Rewizyjnej weszli: Irena Surma,
Anna Kosiorek i Marianna Walczak.
Zarząd
ustalił
również
10 punktów pracy, które zamierza realizować podczas swojej
kadencji. Wśród nich jest współpraca z innymi organizacjami
i stowarzyszeniami, nabór nowych członków, zakupy artykułów żywnościowych dla najstarszych członków, pozyskanie
pieniędzy z konkursu dla organizacji pożytku publicznego,
współpraca z PCPR, by wykorzystać możliwości wysyłania
inwalidów na turnusy rehabilitacyjne oraz wydawanie zapomóg
bezzwrotnych w miarę posiadanych środków dla potrzebujących członków.
– Ja uwielbiam tę pracę, chcę
pomagać ludziom i cieszę się,
kiedy oni są zadowoleni – mówi
przewodnicząca Zofia Kurkowska. Podkreśla, że od najmłodszych lat działała społecznie
i dlatego nie wyobraża sobie teraz nic nie robić. Chce troszczyć
się o innych emerytów i w miarę swoich możliwości uatrakcyjniać im czas i życie na emeryturze. 
am

o swoich problemach. W Łowiczu jest bowiem ponad 2000 diabetyków, wiele z tych osób nie
chce się jednak przyznać do tej
choroby.
Oprócz Bożeny Górczyńskiej
w zarządzie aktywnie działają: Andrzej Gabinek, Henryka
Kubica, Hanna Kurczak, Maria Dybalska, Danuta Gajewska,
Aleksander Malinowski, Wanda
Pakulska i Eugeniusz Spychała.

Rzut okiem | dzień niemiecki

Tomasz Matusiak

chorobie, porozmawiać w grupie
o swoich problemach i podzielić się doświadczeniem – mówi
Henryka Kubica.
Od 30 lat z chorobą zmaga się
także Stanisława Góźdź. Do koła
należy ona od początku jego istnienia w Łowiczu (przez lata
działała w Komisji Rewizyjnej).
Obecnie ma już spore zmiany cukrzycowe, z trudem porusza się
z laską. Lata walki z chorobą spowodowały, że ma dużą wiedzę
o tej chorobie, którą chętnie dzieli
się z innymi.
Złote odznaki „Zasłużony dla
Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków” otrzymali Bożena Górczyńska, Henryka Kubica, Hanna Kurczak oraz opiekun koła
– diabetolog Wojciech Pietrzak.
Wręczono też dziewięć srebrnych
odznak dla: Krzysztofa Kaliń-

aneta marat

Na widowni zasiedli przedstawiciele miasta i powiatu, zaproszeni goście oraz diabetycy z innych kół. Uroczystość jubileuszu
połączono bowiem z wojewódzkimi obchodami Światowego
Dnia Walki z Cukrzycą.
Jednym z najważniejszych
punktów spotkania było przyznanie odznaczeń resortowych. Organizatorzy nagrodzili tych, którzy najdłużej walczą z cukrzycą
oraz tych, którzy wspierają koło.
30 lat z chorobą zmagają się Henryka Kubica i Stanisława Góźdź.
Panie otrzymały odznaki.
– Chorobę tę trzeba nazwać
walką, bo choć nie boli ona,
to sieje spustoszenie w organizmie – mówi Henryka Kubica.
Zwraca ona uwagę, że cukrzyca jest chorobą trzustki: kiedy
w organizmie jest za mało insuliny,
to trzeba ją dostarczyć, by wyrównać jej poziom. Pani Henryka
od 12 lat przyjmuje insulinę, początkowo zastrzyki wykonywała 2-3 razy dziennie, obecnie nawet 5-6. Przez te kilkanaście lat
przyjęła już kilkanaście tysięcy
zastrzyków. Przekonuje jednak,
że da się żyć z cukrzycą. Dużo
pomaga jej właśnie działalność
w kole. – Łatwiej jest, kiedy możemy powiedzieć komuś o naszej

Podziękowaniom
i gratulacjom
nie było końca
Stowarzyszenie diebetyków
jest jednym z najdłużej działających na terenie miasta, na co
zwracał uwagę w swoim przemówieniu burmistrz Krzysztof Kaliński. Dziękował on diabetykom
za to, że działają w Łowiczu, że
są obecni i głośno mówią o cukrzycy.
Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego PSD w Łowicz
Konstanty Mądry życzył z kolei
diabetykom jak najmniejszych
i wyrównanych cukrów oraz by
nie dopadały ich inne dolegliwości przy okazji cukrzycy.
Zarząd otrzymał wiele kwiatów i gratulacji. Jedną z niespodzianek jest także prezent Magdaleny Hafezi-Chojeckiej, która
tego dnia wygłosiła wykład pt.
Podologia w trosce o nasze stopy. Pani Magda skończyła studia
podologiczne, przez 20 lat prowadziła gabinet w Niemczech,
a od 2 lat w Łodzi. Zaprosiła ona
wszystkich cukrzyków do swojego gabinetu, oferując im specjalny
rabat. Jest to prezent niezwykły,
dlatego że diabetycy szczególnie
muszą dbać o swoje stopy i mają
z nimi często wiele problemów.
Uroczystość uświetnił występ
zespołu Boczki Chełmońskie.
Film i galerię zdjęć z jubileuszu można zobaczyć na naszym
portalu internetowym Łowiczanin.info. 
am

13 czerwca w szkołach pijarskich w Łowiczu upłynął pod znakiem
języka i kultury niemieckiej. Uczniowie gimnazjum i liceum od 10 do
13 oglądali prezentacje o krajach niemieckojęzycznych, znanych Niemcach
w historii i współcześnie, niemieckich filmach i zapożyczeniach z języka
niemieckiego w naszym języku. Atrakcją były też konkursy „Jaka to
melodia?” (odgadywanie utworów z muzyki poważnej i rozrywkowej), quiz
wiedzy i konkurs na wesoło „łamańce językowe” (czytanie trudnych zwrotów
niemieckich). Zabawa było częścią akcji „dzień.de | der-tag.pl 2013”,
organizowanej przez organizację Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.tm

Łowicz | Rusz głową

Wystartuj w mistrzostwach
szaradziarskich
– Ponownie spodziewamy się
gości z całej Polski, liczymy jednak bardzo na łowiczan, którzy
chcieliby spróbować swoich sił
w zadaniach zmuszających do
myślenia – powiedział nam Jerzy
Wiatr, zapraszając na XVI Mistrzostwa Szaradziarskie Łowicza, które odbędą się 29 czerwca
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łowiczu.
Impreza po kilku latach wraca w granice Łowicza. Przypomnijmy, że najpierw odbywała się ona w Szkole Podstawowej
nr 3, później została przeniesiona
do szkoły w Niedźwiadzie. Aby

wziąć udział w turnieju, co roku
do Łowicza przyjeżdża od 20 do
30 osób z całego kraju, z Łowickiego są zaledwie 2 lub 3 osoby.
Udział w mistrzostwach jest bezpłatny, uczestnicy muszą zgłosić
się jednak do 26 czerwca – wystarczy kontakt telefoniczny – 880
652 769. Każdy uczestnik wystartuje w dwóch rundach, w których
do rozwiązania otrzyma łącznie
30 zadań, wśród nich: krzyżówki, anagramy, kalambury. Do wygrania tradycyjnie przewidziane są
książki: encyklopedie, leksykony,
bogato zdobione albumy oraz puchary. 
tb
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Punkt zapalny
Gmina Łowicz | Tony nieczystości na polu w Parmie

Nieprzyjemne odpady tuż przy lesie

Oczyszczalnie, które nie
mają co robić z osadem,
często płacą rolnikom za
jego przyjęcie i przywożą
go na własny koszt.

Skierniewicka delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska prowadzi kontrolę interwencyjną w Parmie w gminie
Łowicz. Na jednym z tamtejszych pól (przy tzw. „lesie Paremki”) od marca leżą, niczym nie przykryte, duże ilości czarnej, galaretowatej
substancji, będącej prawdopodobnie odpadami z oczyszczalni ścieków. Nad całą okolicą unosi się ich intensywny, drażliwy zapach.
nikt mu tego nie zgłaszał, nikt też
nie prosił go o interwencję. – Nareszcie widać, że właściciel zaczął z tym coś robić, ale to ciągle
za mało. – Sołtys dodaje też, że
w części wsi, której dotyczy problem, stosunki między sąsiadami
są od lat niezdrowe. Nie zdziwiłoby go, gdyby cała sytuacja, czyli zgłoszenie sprawy do WIOŚ
przez sąsiadów, a nawet przywiezienie nieczystości przez gospodarza, okazała się wynikiem
wzajemnego działania sobie „na
złość” . – Niektórzy tam są zdolni do najbardziej absurdalnych
posunięć, byle tylko sobie wzajemnie dopiec – komentuje Wojciech Królik.
Co kontroluje
Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska?
Kluczowe będzie w tej sprawie stanowisko Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Prowadzona przez niego
kontrola, jeśli pójdzie zgodnie
z planem, zakończy się 21 czerwca. Ma ona przede wszystkim
ustalić, czy odpady nie zawierają niedozwolonych substancji zagrażających środowisku, takich
jak: ołów, kadm, rtęć, nikiel, ani
chorobotwórczych bakterii i pa-

Tomasz Matusiak

Mieszkańcy relacjonują, że
nieczystości zostały przywiezione na polecenie właściciela terenu przez co najmniej dziesięć
samochodów ciężarowych. Sam
właściciel mieszka ok. 300 metrów od pola. Przed domem z kolei wylewa na publiczną drogę
gnojówkę. Prowadzi on działalność gospodarczą z dużym rozmachem, sporo inwestując, niedawno zakupił dwa kombajny.
Próbowaliśmy się z nim skontaktować, by dowiedzieć się, co
i skąd nawiózł na pole, ale od
żony dowiedzieliśmy się, że jest
chory i od przeszło dwóch tygodni przebywa w szpitalu.
Wcześniej, na przełomie maja
i czerwca (już po podjęciu interwencji przez Inspektorat), przeorał i częściowo przysypał część
nieczystości. Przyniosło to wyraźną poprawę sytuacji, ale pozostaje wątpliwość, czy to działanie wystarczające. Odpady, choć
są teraz mniej widoczne, wciąż
na polu są, widoczne zwłaszcza w głębi pola ciągnącego się
w kierunku południowo-wschodnim. Ich zapach złagodniał,
ale wciąż jest w okolicy odczuwalny.
Sołtys wsi, Wojciech Królik, o
problemie wie, chociaż oficjalnie

Nieczystości przy lesie Paremki (widzianym w tle). Zdjęcie było zrobione w maju. Kilka dni później pole
zostało przeorane, ale miejscami widać jeszcze osad.

sożytów. Kontrola ustali też, skąd
pochodzą odpady i czy właściciel
miał pozwolenie na przywiezienie ich na pole.
Prawo zezwala rolnikom na
użyźnianie pól uprawnych osadem z oczyszczalni, który, jak

większość tworów organicznych
z kulturami bakterii, ma bardzo
dobry wpływ na rozwój upraw.
Dodatkową zachętą jest to,
że oczyszczalnie, które nie mają
co robić z osadem, często płacą
rolnikom za jego przyjęcie i przywożą go na własny koszt. Musi to
być jednak oczyszczalnia, która
prowadzi regularne badania odpadów z pozytywnymi wynikami, a odpady powinny być przez
rolnika jak najszybciej przeorane
(w ciągu maksymalnie tygodnia,
a nie kilku miesięcy, jak w opisywanym przypadku).
Poza tym taka działalność jest
uważana za uciążliwą, przez co,
w przypadku bliskiego sąsiedztwa domów mieszkalnych, wymaga zgody ich mieszkańców.
Jeśli ci takiej zgody nie wyrażają, to kara może zostać nałożona,
nawet jeśli skład chemiczny odpadów nie zagraża bezpośrednio
środowisku. 
tm

REKLAMA

Gmina Łowicz | Zniszczony chodnik w Dąbkowicach Górnych

A miał służyć przez lata

W Dąbkowicach Górnych jedną z najbardziej rzucających się w oczy szkód
wyrządzonych przez zeszłotygodniowe ulewy są uszkodzenia chodnika. W szczytowym
momencie opadów woda w kilku miejscach przykryła wysokość płytek, a potem
podmywała od spodu jego konstrukcję, która w kilku miejscach tego nie wytrzymała.
Jest to chodnik o nawierzchni
z betonowej kostki brukowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej, która, jak się okazało,
nie całkiem wytrzymuje podtopienia. Specyfika ukształtowania
terenu powoduje, że na całej długości jest duże nachylenie i różnice w poziomie, więc w czasie
intensywnych opadów woda spływa na niżej położone fragmenty chodnika, jak i na podwórka
mieszkańców.
Podczas ostatniej ulewy płytki
miejscami zapadły się lub porozsuwały, w wyniku czego powstały wgłębienia w chodniku – dwa
bardzo duże i kilka mniejszych.
W jednym miejscu mieszkańcy
zdecydowali się na własną rękę
zdemontować nadpsutą (wedle
relacji świadków) część chodnika, aby umożliwić odpływ wody.
Sytuacja jest o tyle ciekawa,
że jest to całkiem nowy chodnik, który miał służyć pieszym
na lata. Wybudowała go jesienią ubiegłego roku skierniewicka firma Skierdróg, zwycięzca
przetargu ogłoszonego przeszło
rok temu przez gminę Łowicz.
Realizacja projektu kosztowała

Urząd nie ma na razie
żadnych zastrzeżeń ani do
projektantów, ani do firmy
wykonującej chodnik.
310 tys. złotych. W kontekście
ostatnich zniszczeń warto przypomnieć wcześniejsze kontrowersje przy samej budowie chodnika
i zarzuty o nieprofesjonalne działanie. Mówiono wtedy chociażby
o wrzucaniu pod bruk nieprzepisowych, tanich elementów i gliny, które miały zastąpić planowane wypełnienie, ale wykonawcy
dementowali te pogłoski, których
nikt nie jest w stanie dziś potwierdzić. Niektórzy mieszkańcy mieli zastrzeżenia nie do wykonawcy,
a do projektanta. Obawiali się, że
nachylenie chodnika względem
jezdni (zgodne z projektem) spowoduje spływanie wody do ich
posesji, co się potwierdziło. Pozostaje tylko pytanie, czy przy takiej
ilości opadów uniknięcie zala-

nia niżej położonych posesji było
w ogóle możliwe.
Robert Żyto, zajmujący się
w Urzędzie Gminy Łowicz sprawami gospodarki komunalnej
i dróg publicznych, mówi, że
o zapadnięciach chodnika spowodowanych przez wodę na razie nic nie wie, ale uspokaja, że
chodnik jest objęty gwarancją
i zleceniodawca jest zobowiązany do napraw wszelkich uszkodzeń, które nie zostały zrobione
ręką ludzką. Pewnym problemem
może być miejsce, w którym sami
mieszkańcy zdemontowali chodnik, być może będzie to musiało
być naprawione na koszt gminy.
Urząd nie ma na razie żadnych zastrzeżeń ani do projektantów, ani
do firmy wykonującej chodnik.
Prezes firmy Skierdróg Jan
Jackowski mówi również, że
wszystko, co robiła jego firma,
jest zgodne z projektem, umową
i wykonane profesjonalnie. Nie
zgadza się z opinią Roberta Żyto
w jednym, ale istotnym dla nich
obu punkcie – jego zdaniem ulewa jest rodzajem katastrofy naturalnej, a umowa gwarancyjna takich szkód nie obejmuje.
tm

*WINIARY GALARETKA 75G AGRESTOWA, CYTRYNOWA, WIŚNIOWA,
TRUSKAWKOWA
*EvraMeat KONSERWA 300G TURYSTYCZNA, TYROLSKA, MIĘSNA
PRZYSMAK ŚNIADANIOWY, LUNCHEON
*DAWTONA KETCHUP 500G ASORTYMENT
*LIPTON HERBATA EXP. 100 TOREBEK
*WEDEL PTASIE MLECZKO 380G WANILIOWE
*PIŃCZÓW DŻEM 280G TRUSKAWKOWY / WISNIOWY
*CUKIER
*WODA ŻYWIEC ZDRÓJ 1,5L N/GAZ
*HOOP COLA 2L
*JUTRZENKA HERBATNIKI PETIT BEURRE 100G
*SONKO RYŻ BIAŁY 400G
*PRYMAT KUCHAREK 200G
*NESTLE CORN FLAKES 250G
*TCHIBO KAWA FAMILY 250G
*LUBELLA MAKARON SPAGHETTI 500G
*ART-POL MAKARON CZANIEC 500G WSTĄŻKA CIENKA
*M&W KRAKOWSKA PARZONA
*JAN BIELESZ KARCZEK Z BECZKI
*GAIK KRAKOWSKA PODSUSZANA
*GAIK SZYNKA GÓRALSKA Z PIEPRZEM
*SOKOŁÓW SZYNKA GOTOWANA
*JBB KABANOSY DĘBOWE

CENA:

1,25 zł/szt.

CENA:
CENA:
CENA:
CENA:
CENA:
CENA:
CENA:
CENA:
CENA:
CENA:
CENA:
CENA:
CENA:
CENA:
CENA:
CENA:
CENA:
CENA:
CENA:
CENA:
CENA:

1,99 zł/szt.
1,99 zł/szt.
12,79 zł/szt.
10,99 zł/szt.
2,59 zł/szt.
3,39 zł/kg
1,79 zł/szt.
2,99 zł/szt.
1,09 zł/szt.
2,59 zł/szt.
1,99 zł/szt.
3,99 zł/szt.
5,49 zł/szt.
3,29 zł/szt.
4,49 zł/szt.
15,55 zł/kg
16,35 zł/kg
16,89 zł/kg
18,55 zł/kg
17,45 zł/kg
12,05 zł/kg
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Przed wakacjami
Łowicz i okolice | Gdzie wysłać dzieci i młodzież

Już za parę dni, za dni parę...

Dni, jakie zostały do wakacji, można już policzyć na palcach. Jak będzie można spędzić czas wakacji na miejscu, gdzie będą
półkolonie i dla kogo, dotąd pojadą młodzi mieszkańcy Łowicza i okolic w te wakacje – o to pytali nasi reporterzy w szkołach,
urzędach gmin i parafiach. Zamieszczamy przegląd ofert na wakacje, na które są jeszcze wolne miejsca.

Wakacje w ŁOK
Bogatą ofertę dla tych, którzy
nie wyjadą na kolonie i spędzą
wakacje w domu, przygotował
Łowicki Ośrodek Kultury. Podczas dwóch miesięcy odbędzie
się wiele warsztatów i zabaw
dla najmłodszych. Podobnie jak
w ubiegłym roku będą też wyświetlane bajki, a dzieci będzie
bawił Willy ŁOK, bohater wymyślony przez ŁOK.
Od przyszłego tygodnia chętni
będą mogli odebrać wejściówki
na poszczególne zajęcia. Wśród
nich są warsztaty „Łowickie zajedwabiste”, podczas których
dzieci będą uczyły się malować
na jedwabiu, warsztaty edukacyjne na temat tradycji słowa
mówionego w folklorze polskim
pod nazwą „Baju Baju”. Przewidziano także zajęcia, w czasie
których dzieci nauczą się tworzyć własną książkę. W programie są też warsztaty kulturalno-plastyczne pt. Bajki pomagajki
i warsztaty „Coś z niczego”,
czyli plastyczno-ekologiczne.
Harcerze jadą
na Mazury
Hufiec ZHP Łowicz organizuje obóz harcerski i kolonie zuchowe w Wińcu na Mazurach.
Wezmą w nim udział dzieci
i młodzież w wieku od 7 do
18 lat, niekoniecznie zrzeszone
w harcerstwie.
Obóz rozpocznie się 8 lipca i potrwa do 21 lipca. Uczestnicy zostaną zakwaterowani
w namiotach polowych na terenie Harcerskiego Obozu Żeglarskiego. W trakcie wyjazdu
przewidziane są dwie wycieczki autokarowe do Gdańska i do
Ostródy, a także spływ kajakowy po Kanale Elbląskim. Poza

tym uczestników czekają piesze
wycieczki, zajęcia wodne, gry
i zabawy terenowe oraz niepowtarzalna harcerska atmosfera.
Do tej pory zapisało się około
40 osób, ale są jeszcze miejsca
wolne – powiedziała nam Katarzyna Kordecka, zastępca komendanta Hufca ZHP Łowicz.
Koszt obozu to 850 zł od harcerzy i 900 zł od osób niezrzeszonych.
Wyjazdy dzieci
pracowników
Agros Nova
Jak każdego roku dzieci pracowników tej spółki mają zaplanowane 3 wyjazdy: dwa turnusy nad morze i jeden w góry.
I tak, już na początku wakacji,
bo 30 czerwca, 22-osobowa grupa dzieci wyjedzie na kolonie
do Jastrzębiej Góry. Będzie tam
wypoczywać do 12 lipca. Druga grupa dzieci, 44-osobowa,
w tym samym miejscu przebywać będzie od 12 do 24 lipca.
10 dzieci pracowników przetwórni pojedzie do Piwnicznej
Zdroju. Ich wyjazd trwać będzie
od 15 do 24 lipca. Na wszystkie
wyjazdy pracownicy otrzymują
w Agros Nova dofinansowanie
od 10 do 95% kosztów. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od dochodu na 1 osobę
w rodzinie.
Organizatorem wyjazdów jest
łowickie biuro podróży In Tour.
– Mam nadzieję, że w tym roku
dzieci też wrócą zadowolone
i pełne wrażeń, gdyż organizator profesjonalnie przygotowuje wyjazdy dla naszych dzieci
– mówi Teresa Kowalska, szefowa Solidarności w Agros Nova,
która z ramienia spółki zajmuje
się m.in. rekrutacją dzieci na kolonie.
Wakacje z Tańcem
i Teatrem
Zespół Szkół przy ul. Grunwaldzkiej w Łowiczu przygotowuje wyjazd do Stanicy Wodnej Bachotek (PTTK Brodnica)
w Pokrzydowie na Wakacje
z Tańcem i Teatrem. Wyjazd jest
przeznaczony głównie dla dzieci
ze szkół podstawowych. Kosztuje 650 zł i odbędzie się w dniach
8-14 lipca. Organizatorzy proponują zabawy i wypoczynek na
Pojezierzu Brodnickim w otoczeniu Brodnickiego Parku Krajobrazowego. Nacisk położony
będzie na zajęcia artystyczne:
taneczne, teatralne, plastyczne,
będą też organizowane wycieczki do okolicznych miejscowości,
kąpiele, rowery wodne, kajaki,
ognisko, dyskoteki itp.
Ksiądz Nowosielski
zaprasza na obóz
Wspólnie z Caritasem kolonie
i obozy dla dzieci i młodzieży
organizuje ks. dr Mirosław No-

Mirosława Wolska-Kobierecka

Miejskie kolonie
i półkolonie
Urząd Miejski w Łowiczu organizuje wakacyjny wypoczynek dla dzieci w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. Wzorem lat
ubiegłych będzie on miał formę
kolonii oraz półkolonii. Obecnie
trwa rekrutacja dzieci na obie
formy, odbywa się ona w szkołach.
Dziś już wiadomo, że 10-dniowe kolonie trwać będą od
28 czerwca w Murzasichlu na
Podhalu. Pojedzie tam 50 dzieci ze szkół podstawowych. Półkolonie rozpoczną się 1 lipca
i trwać będą do 12 lipca. Na lokalizację wybrano Zespół Szkół
przy ul. Grunwaldzkiej oraz
Szkołę Podstawową nr 4. W każdej z tych placówek opieka, wycieczki i inne atrakcje zostaną
przygotowane dla 2 grup dzieci
– starszych i młodszych. W sumie z półkolonii będzie mogło
skorzystać 70 dzieci.

łobrzegu. Nad morzem osoby te
spędzą dwa tygodnie. Na ten wyjazd nie ma jednak już miejsc. Od
6 do 19 sierpnia kolejna zorganizowana grupa wyjedzie do Pogorzelicy. Miejsca wolne są jeszcze
na wyjazd do Poronina. Kolonie
tam rozpoczną się 10 sierpnia
i potrwają do 23 sierpnia. Każdy
z tych wyjazdów kosztuje 500 zł.
W sumie skorzysta z nich ponad
100 osób.

Półkolonie w łowickiej „Czwórce" w ubiegłym roku. Jak widać, humory dopisywały. W tym roku ma
być podobnie.

wosielski. – W tym roku już po
raz 31 wyjadę z młodymi osobami na obóz – mówi w rozmowie
z nami. Dodaje, że chętnych na
jego wyjazdy było tak dużo, że
już dawno były zajęte wszystkie
miejsca. Wśród osób, które wyjadą z księdzem na odpoczynek
jest też wielu łowiczan.
Tegoroczny obóz odbędzie się
na terenie Puszczy Augustowskiej. Przewidziano dwa terminy wyjazdów – pierwszy od 3 do
17 lipca dla dzieci i drugi dla
młodzieży od 18 do 31 lipca.
Łącznie uczestniczyć w nich będzie ponad 270 osób. Obozy te
są finansowane przez sponsorów, w tym również łowickich.
W Beskidy i w Tatry
Młodzież z parafii Chrystusa Dobrego Pasterza w Łowiczu weźmie udział w dwóch
wyjazdach wakacyjnych organizowanych przez księży wikariuszy. Ks. Łukasz Cukiert
z 10-osobową grupą młodzieży
ze szkół średnich wyruszy busem do Zakopanego. Po drodze
przewidziane są postoje i zwiedzanie Krakowa i Częstochowy.
Na Podhalu grupa składająca się
z lektorów oraz członków scholi parafialnej przebywać będzie
do 5 lipca. W tym czasie planują wycieczki w wyższe partie Tatr, wejście miedzy innymi
na Kasprowy Wierch, Zawrat

czy Czerwone Wierchy. Niewykluczona jest też wizyta w basenach termalnych w Szaflarach
oraz wypad w Pieniny i spływ
Dunajcem.
Będzie to aktywny wypoczynek, a ważnym punktem każdego
dnia będzie msza św. Całkowity
koszt wyjazdu 1 osoby to 600 zł.
Wyjazd organizowany przez
ks. Tomasza Wodnickiego kosztuje 650 zł od uczestnika. Cena
obejmuje koszty przejazdu, wyżywienia, ubezpieczenia oraz biletów wstępu do odwiedzanych
miejsc. Miejscem docelowym
jest Międzybrodzie Żywieckie,
a więc Beskid Śląski. Będą to kolonie dla dzieci i młodzieży od
II klasy szkoły podstawowej do
III klasy gimnazjum. Poza parafianami z Bratkowic mają w nich
brać udział grupy z dwóch parafii
w Kutnie – św. Wawrzyńca oraz
tworzonej pw. Błogosławionych
Męczenników
Kutnowskich.
W sumie około 100 osób. Są jeszcze wolne miejsca i osoby zainteresowane mogą się zgłaszać do
ks. Wodnickiego, do 30 czerwca.
Opiekunami będą księża, nauczyciele i studenci – wszyscy
z odpowiednimi kwalifikacjami.
W programie kolonii przewidziane są wycieczki w pobliskie
góry, a także do Wadowic, Częstochowy, Olsztyna pod Częstochową, Parku Miniatur w Iwałdzie.

Młodsi parafianie
pojadą do Słodyczek
W parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Korabce
w Łowiczu, wzorem lat ubiegłych, organizowany będzie wyjazd wakacyjny do Słodyczek
na Podhalu. Termin wyjazdu to
16-24 sierpnia. Lista uczestników nie jest jeszcze pełna, więc
osoby zainteresowane do końca
czerwca mogą zgłaszać się do
ks. proboszcza Adama Domańskiego.
Wyjazd adresowany jest do
młodzieży, ale dzieci też będą
mogły w nim brać udział, jeśli
rodzice lub inni parafianie wybiorą się również do Słodyczek
i pomogą w opiece nad młodszymi. Koszt wyjazdu nie jest
ustalony, ponieważ zależy od
liczby uczestników i ewentualnych sponsorów. W latach ubiegłych wynosił on 600 zł.
KRUS zabierze na
wakacje dzieci rolników
Kolonie dla dzieci i młodzieży organizuje też KRUS. Skorzystać z nich mogą dzieci do
16 roku życia (urodzone w roku
1997 kwalifikują się na wyjazd).
Jedno z rodziców musi podlegać też pełnemu ubezpieczenie
w KRUS.
Pierwszy turnus rozpocznie
się już 30 czerwca. Dzieci i młodzież wyjadą na kolonie do Ko-

Szansa na półkolonie
w Bąkowie Górnym
Jeszcze do 21 czerwca uczniowie Szkoły Podstawowej w Bąkowie Górnym mogą się zgłaszać do udziału w półkoloniach,
jakie mają szansę się odbyć na terenie szkoły. Zgłaszać się mogą
jednak tylko te dzieci rolników,
ponieważ szkoła właśnie jutro
ma wysłać zgłoszenie do udziału
w półkoloniach letnich organizowanych przez Związek Młodzieży Wiejskiej. – Na razie zgłosiło
się dziesięcioro dzieci – mówiła na początku tygodnia dyrektor
szkoły. ZMW musi jeszcze nasze
zgłoszenie zaakceptować. Sądzę,
że nastąpi to na początku następnego tygodnia. Termin na razie
nie jest ustalony. Koszt udziału
wynosi 50 zł.
Kolonie dla dzieci
z gminy Bolimów
20 dzieci z gminy Bolimów
wyjedzie w tym roku na letnie
kolonie dzięki wsparciu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
który prowadzi właśnie rekrutację. – Od 7 lat organizujemy takie wyjazdy, w tym roku pojedzie 20 dzieci, a całkowity koszt
wyjazdu to 19 tys. zł. Wyjazd tak
dużej grupy jest możliwy dzięki
zwiększonej kwocie na realizację
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
W tym roku dzieci pojadą
nad morze, do Jastrzębiej Góry.
Wyjazd zaplanowano od 20 do
29 lipca.
Nad jeziora i w góry
Kolonie w Ostródzie na Pojezierzu Iławskim, już po raz
piąty, organizuje nauczycielka
Gimnazjum w Domaniewicach
Kamila Mrzygłód. Wyjazd zaplanowany jest na 27 lipca i potrwa 12 dni. Przeznaczony jest
dla 20 uczniów szkoły, ale w razie większego zapotrzebowania
i możliwości zorganizowania
niedrogiego autokaru z większą
liczbą miejsc, możliwe będzie
rozszerzenie oferty, także dla
dzieci i młodzieży spoza szkoły.
Urząd Gminy Łowicz przygotowuje kolonie w Istebnej w Beskidzie Śląskim, w dwóch turnusach – od 7 do 16 lipca pierwszy,
dla 25 osób, i od 16 do 25 lipca
drugi, dla 15 osób. W sierpniu
– od 2 do 15, organizuje z kolei
duży wyjazd do Ustronia Morskiego dla 45 osób. Informacje
o wolnych miejscach i zapisach
można uzyskać w szkołach.
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www.lowiczanin.info



Wydano nową wersję książki
o powstaniu styczniowym

nr 25

20 czerwca 2013

25

Aktualności

w naszej okolicy. str. 27

Zduny | Liceum Ogólnokształcące

Maturzyści z 1963 roku wrócili do swojej szkoły

Profesorowie Wszechczasów (od lewej): Urszula Andrzejczak,
Tadeusz Guzek oraz Krystyna Walczak.

Łzy wzruszenia
Tytuł otrzymali: nauczycielka matematyki Urszula Andrzejczak, nauczycielka języka polskiego Krystyna Walczak oraz
nauczyciel biologii i chemii Tadeusz Guzek. Uroczyste wręczenie certyfikatów, które potwierdzały tytuł, poprzedzone było
odczytaniem laudacji, które napisali uczniowie. Były one ułożone z dużym poczuciem humo-

Zduny-Warszawa | O księdzu Zygmuncie Uczciwku

Ze Skowrody, przez Zduny,
na warszawski Gocław
wysłany na studia teologiczne na Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim.
Studia te ukończył w 1977
roku, uzyskując tytuł doktora teologii moralnej.
Po powrocie z KUL
ksiądz Zygmunt posługiwał krótko w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Saskiej Kępie
w Warszawie, a 10 czerwca 1978 roku stał się jednym z ważniejszych pracowników Metropolitalnej
Kurii Warszawskiej, pełniąc do 20 czerwca 1982
roku funkcję diecezjalnego
duszpasterza rodzin.
Powrót na prawobrzeżną
część Warszawy był jednak pisany księdzu Zygmuntowi. Wybudował na
Gocławiu kościół. Zaczęło
się od kierowania Ośrodkiem Duszpasterskim na Orliku –
pierwszym wybudowanym osiedlu Gocławia. W nieco ponad
dwa i pół roku później – 1 lipca
1985 roku – został powołany na
urząd proboszcza nowo utworzonej w tym miejscu parafii, pod
tym samym wezwaniem. Tak
zaczęło się wielkie budowanie.
Ukończył je w 1997 roku. Do tej
pory jest tam proboszczem. mak
Mirka Wolska-Kobierecka

Jednym z absolwentów
zduńskiego LO obecnych
na zjeździe (o którym piszemy wyżej) był ks. prałat dr Zygmunt Uczciwek. To ciekawa postać.
Urodził się 25 grudnia
1945 roku w Skowrodzie
Południowej, w parafii
Kocierzew. Był najmłodszym z trojga rodzeństwa (siostra Cecylia, brat
Sławomir). Nauki szkolne pobierał najpierw
w rodzinnej wsi, do klasy piątej włącznie, natomiast ostatnie klasy, szóstą i siódmą, ukończył
w Mastkach. Szkołę podstawową ukończył z wyróżnieniem, które było
dobrą
rekomendacją
w ubieganiu się o przyKs. prałat dr Zygmunt Uczciwek jest
jęcie do Liceum Ogólnoabsolwentem zduńskiego LO.
kształcącego w Zdunach.
załamał się tam, po zakończeniu
Pobyt w tym liceum, które ukońsłużby wojskowej kontynuował
czył w 1963 roku, wspomina
studia w Seminarium Duchowjako szczęśliwy, pogodny okres
nym, które zwieńczone zostały
swojej młodości.
w 24 maja 1970 roku święceniaPo zdaniu egzaminów mami kapłańskimi.
turalnych wstąpił, 1 września
Do pełnienia pierwszej po1963 roku, do Metropolitalnesługi kapłańskiej i katechetyczgo Seminarium Duchownego
nej został skierowany do parafii
w Warszawie. Został wcielony
w Grójcu. Potem, w 1973 r, dedo dwuletniej służby wojskowej
cyzją władz kościelnych został
w kompanii dla kleryków. Nie

W LO w Zdunach stawiło się 22 absolwentów z rodznika 1963. Wtedy było ich 35.

ru i swadą. Marian Surma mówił
na przykład, że Urszula Andrzejczak nie dostała jeszcze nagrody Unii Matematyków tylko dlatego, że ta... składa się z samych
mężczyzn. Aby to zaniedbanie
zlikwidować, absolwenci przyznali swojej profesor odpowiedni
tytuł. Zbigniew Drzewiecki, wygłaszając laudację na temat Tadeusza Guzka, mówił, że był młodym, przystojnym profesorem,
który wpajał młodzieży kindersztubę. – Ojcem naszym nie mógł
być, bo musiałby się podjąć tej
powinności, mając 10 lat – mó-

wił, a jego koledzy śmieli się do
łez. Dalej też żartował: – Dzięki
niemu do dziś nie boję się mojej
żony i ustępuję miejsca starszym
w autobusie.
Profesorowie dziękowali za
dobre słowa i za pamięć. Zarówno oni, jak również ich uczniowie, nie kryli łez wzruszenia.
Po uhonorowaniu profesorów przyszedł czas na wręczenie dyplomów dla „maturzystów”. Oto tekst, jaki na nich
wydrukowano „ My, Dyrektor
Liceum
Ogólnokształcącego
w Zdunach, prawnego następ-

cy 34. Liceum Ogólnokształcącego oraz Profesorowie tegoż
34. Liceum Ogólnokształcącego w Zdunach wszem wobec
i każdemu z osobna wiadomem
czynimy, iż... (dany absolwent)
w Roku Pańskim 1963 naukę
w niniejszej szkole ukończył
i po złożeniu obowiązujących,
acz trudnych egzaminów, maturę otrzymał. Fakt ten, w pół
wieku po wydarzeniu, własnoręcznymi podpisami potwierdzamy.” Dalej widniały podpisy
profesorów sprzed lat oraz Anety Tarkowskiej. 
mwk

Skansen przy muzeum | Domaniewice przyjechały do Łowicza

Zbyszek Bródka rozdawał autografy
Nie było tłumów na prezentacji gminy Domaniewice, która
odbyła się w niedzielę 16 czerwca w miniskansenie przy łowickim muzeum. Szkoda, bo impreza została dobrze przygotowana,
a pogoda była idealna. Z pewnością frekwencja byłaby lepsza,
gdyby wcześniej podano informację, że można będzie dostać
autograf Zbigniewa Bródki –
zdobywcy Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim.
Była to pierwsza z 7 prezentacji, jakie odbędą się w letnich
miesiącach tego roku. Organizatorami prezentacji są Starostwo
Powiatowe oraz Muzeum w Łowiczu. Prezentacja rozpoczęła się
w południe i trwała do godz. 17.
W tym czasie w skansenie można było obejrzeć wystawę zdjęć
z gminy Domaniewice. Autorem
większości z nich jest tamtejszy
fotografik i podróżnik Radosław
Tafliński. Była też druga wystawa – prac plastycznych autorstwa
Marty Kapusty.
W skansenie została zmontowana scena, na której wystąpił Zespół Pieśni i Tańca Kalina
w repertuarze tańców łowickich,
nowosądeckich i śląskich. Młodzież z gminy Domaniewice zatańczyła też „Deszczową piosenkę”, na scenie wystąpiły solistki
Patrycja Jakubiak i Klaudia Dutkiewicz. Obok sceny przygotowano kącik plastyczny dla dzieci,

Mirka Wolska-Kobierecka

ma nadzieję, że podobnie jak kiedyś, tak i obecnie w szkole panuje życzliwa atmosfera, oparta na
fundamencie mądrości, uczciwości i poczucia bezpieczeństwa.
Marian Surma mówił natomiast, że 40% osób z tej klasy
ukończyło studia wyższe, co było
w tamtych czasach bardzo dużym odsetkiem. Wspomniał też,
że wśród kolegów, którzy ich nie
skończyli, wiele osób nie mogło
sobie na to pozwolić z przyczyn
ekonomicznych. – Byliśmy dobrze uczeni, zdobyliśmy duży
zasób wiedzy. Za to należy się
wdzięczność i szacunek – mówił. Chcąc wyrazić tę wdzięczność, ustanowiono właśnie tytuł
Profesoris Omni Temporum.

ka Teatru Muzycznego w Łodzi,
Anna Szołajska, absolwentka LO
w Zdunach z 1990 roku. Prywatnie śpiewaczka jest córką Sylwii
Kubalskiej, jednej z uczestniczek
spotkania.
W murach szkoły był czas na
odpoczynek przy kawie i herbacie. Potem uczestników spotkania witali absolwent prof. Mariana Surma oraz dyrektor szkoły
Aneta Tarkowska, która mówiła
m.in., że jest dla niej zaszczytem
witać osoby, które tworzyły historię szkoły. Podkreślała też, że

Mirka Wolska-Kobierecka

Jubileusz był okazją do wręczenia trzem profesorom, którzy brali udział w spotkaniu, tytułu Profesoris Omni Temporum
– Profesora Wszech Czasów,
a absolwentom rocznika 1963 –
pamiątkowych dyplomów, będących potwierdzeniem zdanej
przed laty matury.
Uroczystość rozpoczęła się
mszą św. w kościele parafialnym w Zdunach, odprawioną przez absolwenta tegoż LO,
ks. Zygmunta Uczciwka. Podczas liturgii śpiewała była solist-

Mirka Wolska-Kobierecka

22 absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Zdunach wzięło udział
w spotkaniu w murach szkoły, jakie odbyło się 15 czerwca. 50 lat temu
w tym miejscu, w ówczesnym 34 LO, zdawali oni maturę.
To to pierwsze takie spotkanie w historii szkoły.

W mini skansenie przy muzeum wystąpił w kilku odsłonach Zespół
Pieśni i Tańca Kalina.

nieopodal panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Sapach częstowały żurkiem, ciastem, chlebem
ze smalcem i ogórkami.
Czy ta prezentacja spełniła oczekiwania włodarzy gminy? Sekretarz gminy Zofia Sut
przyznaje, że pozostał niedosyt,
bo osób mogło być więcej. – Ze
swojej strony zrobiliśmy wszystko, co można było zrobić. Staraliśmy się dobrze przygotować –
mówi pani sekretarz.
Pytana o Zbyszka Bródkę
mówi, że nikt nie zdecydował

się podjąć ryzyka, aby ogłosić,
że sportowiec przyjedzie do Łowicza i będzie rozdawał autografy. Wcześniejsze rozmowy
z nim kończyły się deklaracją,
że postara się, ale nie był pewny, czy mu się to uda. Nie można było podać informacji, która
kibiców mogłaby wprowadzić
w błąd. W skansenie pojawił się
po godz. 15.
Druga prezentacja odbędzie
się 30 czerwca, również w godz.
12-17. Tym razem będzie to gmina Kocierzew Płd. 
mwk
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Kultura
Zduny | II Konkurs Tańca Breakdance Oldskulowe trampki

Nieborów | Zaproszenie na wystawę

Mistrzowie potwierdzili
swoją klasę

Mikroświat ogrodów
26 fotografii tworzących wystawę pt. Mikroświat ogrodów
przestawiających ciekawe ogrodowe rośliny i ich drobne elementy, autorstwa łodzianina
Pawła Wojtyczki, będzie można obejrzeć od 14 czerwca w sali
ślubów Urzędu Gminy w Nieborowie. Wystawę przygotowuje Gminna Biblioteka Publiczna,
przy współpracy z organizatorami XV Międzynarodowego Festiwalu Filmów Przyrodniczych
im. Włodziemierza Puchalskiego, który odbywa się w tym tygodniu w Łodzi.

Ponad 100 młodych ludzi
z Łowicza i okolic,
a także z Żychlina, Głowna,
Sannik, Kutna i Kłodawy
przyjechało 16 czerwca do
Zdun na II Konkurs Tańca
Breakdance Oldskulowe
trampki.

Pierwsze emocje – tak
wyglądały eliminacje dla
tancerzy, którzy w dalszej
części rywalizowali w systemie
pucharowym.

REKLAMA

Mirosława Wolska-Kobierecka

Bolimów | Plenery malarskie

Grupa młodsza. Przed konkursem instruktorzy przeprowadzili rozgrzewkę dla wszystkich tancerzy,
aby uniknąć kontuzji.

na emocje związane z zaciętą rywalizacją, jak i temperaturę, jaka
panowała w sali gimnastycznej
Gimnazjum w Zdunach, gdzie
konkurs się odbywał. Prowadzący imprezę Daniel Owczarek już
na początku przekazał instrukcję
od pielęgniarki: wszyscy mają
pić dużo wody mineralnej!
Muzykę do konkursu wybrał
i miksował Łukasz Wasiak. Rywalizacja odbywała się systemem
pucharowym. Jako pierwsi tańczyli uczestnicy konkursu w kategorii młodszej (5-10 lat). Jurorzy
– a byli to doświadczeni tancerze
(Tomasz Szewczyk z Łodzi, Piotr
Woźniak z Kutna i Martin Rosik z Łodzi). Laureatami zostali:
Kacper Janowski z Kutna – miejsce I, Piotr Jędrzejczak z Domaniewic – miejsce II, Dawid Gędek
z Krępy – miejsce III. Dodać warto, że Kacper Janowski wygrał też
konkurs ubiegłoroczny, a Piotr Jędrzejczak awansował, bo w I edycji konkursu był trzeci.

Poza nagrodami głównymi,
jury przyznało wyróżnienie oraz
nagrody specjalne. Wyróżnienie przypadło Oskarowi Pilnemu z Łowicza, nagrodę specjalną
za osobowość taneczną odebrał
Wojciech Wachowicz z Sannik,
za ewolucje taneczne – Piotr Jędrzejczak (freez), Michał Kociuba z Kłodawy (top rock) i Dawid
Gędek z Krępy (footwork).
W grupie tancerzy w wieku
11-16 lat zwycięzcą został Maciej Rachubiński z Łowicza, który otrzymał też nagrodę specjalną za footwork. Miejsce II zajęła
Weronika Ciszewska z Żychlina,
III – Eryk Sadowski z Głowna,
który otrzymał też nagrodę specjalną jako osobowość taneczna.
Wyróżnienie otrzymał Sebastian
Krajewski z Łowicza, nagrodę
freez – Weronika Nowik z Jackowic, za top rock – Martyna Lisiewska ze Zdun. Przed rokiem
w gronie laureatów były te same
nazwiska, tylko w innej konfigu-

racji: Maciej Rachubiński, Sebastian Krajewski, Eryk Sadowski
stali na podium, a Weronika Ciszewska otrzymała wyróżnienie.
Cała impreza: od zapisów poprzez eliminacje, rozgrzewki,
konkurs aż po rozdanie nagród
trwała około 7 godzin. – Udało nam się zamknąć imprezę
w czasie, jaki zaplanowaliśmy,
co nas cieszy – mówi Katarzyna
Kaźmierczak, pracownik Domu
Kultury w Zdunach. – Widać
było, że dla wszystkich uczestników konkurs to duża frajda,
ponieważ mają okazję poznać
się, pobawić i rywalizować. Nie
było na naszym terenie podobnej imprezy adresowanej dla
tak młodych tancerzy. Liczba
uczestników pokazuje, że takie
wydarzenie jest potrzebne.
Galeria zdjęć z konkursu oraz
film do obejrzenia na naszym
portalu www.lowiczanin. info,
w zakładce Kultura/Zdarzyło
się. 
mwk

Artyści malują to,
co im się podoba
28 czerwca w Gminnym
Ośrodku Kultury w Bolimowie
będzie można podziwiać prace artystów, które powstały podczas pleneru malarskiego zorganizowanego 9 czerwca na terenie
gminy. Był to jeden z trzech zaplanowanych plenerów.
20 artystów z trzech gmin: Bolimów, Puszcza Mariańska i Wiskitki uczestniczy w projekcie
pod nazwą „Utrwalamy piękno
architektury i krajobrazu obszaru Bolimowskiego Parku Krajobrazowego”. W jego ramach
w każdej z tych gmin zaplano-

wano plener malarski. Podczas
nich artyści wykonają minimum
po trzy prace malarskie w dowolnej technice. Wybrane prace będą
także reprodukowane i wydane
w postaci pocztówek.
9 czerwca artyści utrwalili
piękno Bolimowa i okolic. Każdy
z malarzy wybrał sobie dowolne
miejsce i spędził kilka godzin nad
tworzeniem swojej pracy. Malowali oni na płótnie, kartonie itp.
Co dokładnie namalowali i w jaki
sposób – będzie można przekonać się 28 czerwca o godz. 18.30
w GOK Bolimów. 
am

GOK Bolimów

Mirosława Wolska-Kobierecka

Pomimo bardzo dużej konkurencji: w młodszej kategorii wiekowej było 65 solistów, w starszej
43 – zwycięzcami zostały te same
osoby, co w I edycji konkursu:
Kacper Janowski z Kutna w grupie młodszej i Maciej Rachubiński z Łowicza – w grupie starszej.
Po oficjalnym otwarciu imprezy przez Halinę Anyszkę, dyrektora Biblioteki i Domu Kultury
w Zdunach, rozpoczęła się rozgrzewka dla uczestników konkursu, poprowadzona przez instruktorów. Prowadzili ją Kamil
Korzewski oraz Tomasz Walak.
Potem były występy obu tancerzy, a także jurora Piotra Woźniaka. Atmosfera konkursu od
samego początku była bardzo gorąca – i to zarówno ze względu

Dyrektor biblioteki Andrzej
Czapnik powiedział nam, że
w tym roku festiwal odbywa się
pod hasłem: Pamiętajcie o ogrodach. W jego ramach organizowane są m. in. wycieczki do Arkadii
i Nieborowa, dlatego organizatorzy postanowili, aby w gminie pozostawić po tym przedsięwzięciu
ślad w postaci wystawy.
Zdjęcia będzie można oglądać
do połowy lipca, osoby indywidualne zainteresowane obejrzeniem wystawy powinny zgłosić
się do biblioteki, aby sala ślubów
została otwarta. 
tb

W plenerze malarskim uczestniczył m. in. Wojciech Kutkowski
z Łowicza.
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Łowicz | Książka o „naszym” powstaniu styczniowym

Wielkie odliczanie
rozpoczęte

Katarzyna Piotrkiewicz

daktorem nowego, poszerzonego
wydania został kierownik łowickiego archiwum Marek Wojtylak.
Dlaczego zdecydowano się
po raz drugi wydać tę książkę?
Przede wszystkim ponieważ jej
pierwsze wydanie nie jest dostępne w żadnej księgarni, a jedynie
do wypożyczenia w bibliotekach.
Poza tym jej pierwsze wydanie,
które ukazało się nakładem Mazowieckiego Ośrodka Badań Naukowych, z powodu skromnych
możliwości poligraficznych oraz
przedłożenia cenzorowi, zostało wydane w małym nakładzie
w formie broszurowej.
Agnieszka Krajewska z kolei
przyznaje, że nie odmawia pomocy w takich sytuacjach. – Jeżeli ktoś do mnie przyjdzie z jakąś książką tego typu jak ta, to
z chęcią podejmuję się jej wydania – mówiła na spotkaniu właścicielka „Łowiczanki”.
Redaktor wydania, Marek
Wojtylak, podkreślał, że nie jest
to reprint, tylko reedycja, ponieważ książka została poszerzona
o niepublikowany dotąd tekst
Wegnera „Moja praca nad Powstaniem Styczniowym”, w którym przybliża okoliczności prze-

Agnieszka Krajewska – wydawca i Marek Wojtylak – redaktor wydania, przed pełną salą prezentowali dzieło
wspólnej pracy.

Pierwotny układ dzieła został
jednak zachowany. Autor kolejno
przedstawił okres poprzedzający wybuch powstania, następnie
okres rozwoju i upadku zrywu
styczniowego, po czym doko-

prowadzanych w tej tematyce
badań. Nowa wersja została także
wzbogacona o zdjęcia archiwalne
i przedruki dokumentów, a także
zdjęcia z tegorocznej inscenizacji
poświęconej powstaniu.

nał jego bilansu. Książka doc.
dra Jana Wegnera jest jedynym
dotąd powstałym kompendium
wiedzy na temat przebiegu powstania styczniowego na ziemi
łowickiej.
kp

Arkadia | Noc Kupały

Zioła, celtycka muzyka i... komary
Zaledwie 70 biletów sprzedano na Noc Kupały w parku
w Nieborowie, którą przygotowano tydzień wcześniej,
niż przypada najkrótsza noc
w roku. Park w Nieborowie i Arkadii przygotował na wieczór
15 czerwca kilka atrakcji, ale
wejście do parku było biletowane (20 zł kosztował bilet dla jednej osoby, a rodzinny, na który
mogło wejście nawet 6 osób, –
50 zł).
Niezamierzoną atrakcją były
natomiast komary, które dokuczały zwłaszcza tym osobom,
które nie przygotowały się na ich
atak, używając specyfików farmaceutycznych lub domowych
sposobów typu posmarowanie
olejkiem waniliowym. O komarach wspomnieli nawet muzycy z zespołu Beltaine, którzy
witając publiczność, dziękując

pracownikom technicznym, powitali też „miliony komarów”.
7-osobowy zespół przyjechał do
Arkadii z Katownic, a ich występ przeplatany był opowiastkami muzyków, np. o stosunkach
męsko-damskich. Nawiązując
do tego, że koncert odbywał się
w parku romantycznym, muzycy
żartowali, że w epoce tej relacje
te osiągnęły apogeum, ponieważ
mężczyźni gotowi byli odebrać
sobie życie z powodu nieszczęśliwej miłości. Koncert zespołu grającego muzykę celtycką
zakończył atrakcje Nocy Kupały. Wcześniej była prelekcja
w świątyni Diany. Dr Bartosz
Jóźwiak z Uniwersytetu Gdańskiego mówił o egalitaryzmie
w Wielkiej Brytanii.
Inną atrakcją było spotkanie z zielarką z Łodzi, Katarzyną Aleksandrą de Pietyrog

Ilnicką, która mówiła o leczniczych i magicznych właściwościach ziół i o rytuale plecenia wianków. – Wykład spotkał
się z dużym zainteresowaniem,
ponieważ obecnie widoczny
jest powrót do naturalnych metod leczenia – powiedziała nam
zielarka. Chętnie udzielała rad
i na ogniu paliła zioła takie jak
bylica, ruta, werbena, kocanka.
Z uśmiechem powiedziała nam,
że „odczynia” zło, aby pojawiło
się dobro, a przy okazji odstrasza komary. Do ognia trafiały też
kartki z życzeniami, jakie każdy
mógł napisać. Zielarka przygotowała cały stół roślin, z których można było upleść wianek.
Obok niej Megi Holi, artystka,
specjalistka od makijażu artystycznego, wykonywała na twarzach dzieci malunki związane
z kulturą celtycką. 
mwk

gok bolimów

Mirosława Wolska-Kobierecka

Artystka od wizażu Megi Holi (z lewej) i zielarka Katarzyna Aleksandra de Pietyrog Ilnicka podczas Nocy
Kupały w Arkadii.

REKLAMA

– Trwają ostatnie przygotowanie do największej imprezy muzycznej w Łowiczu. Chcemy, by
wszystko było zapięte na ostatni guzik – mówi rzecznik prasowy Lemon Festivalu Łukasz
Nowakowski. Impreza rozpocznie się w Łowiczu 28 czerwca
i potrwa dwa dni. Na scenie ustawionej na łąkach obok miejskiej
pływalni wystąpi kilkanaście zespołów. Gwiazdami festiwalu
będą amerykańska grupa muzyczna wykonującą nu metal ze Stanów Zjednoczonych P.O.D. oraz
Skindred, czyli czteroosobowa
ekipa z Wielkiej Brytanii. Oprócz
nich wystąpią m.in. Billy Talent,
Frontside, Luxtorpeda i Chemia.
Do tej pory na każdy dzień
sprzedano ponad 3000 wejściówek. Łącznie jednego dnia
w imprezie będzie mogło uczestniczyć 5000 osób. Wśród nich
przeważać będą osoby z Warszawy i Łodzi. Organizatorzy przygotowują pole namiotowe, które będzie zorganizowane na
ogrodzonym terenie bezpośrednio przylegającym do festiwalu,
z dostępem do toalet, pryszniców
i wody bieżącej. Będzie ono chronione i doświetlone w nocy.
Więcej o imprezie przeczytasz w kolejnym numerze NŁ,
27 czerwca. 
am

Sprostowanie

Rzut okiem | Hanna Cygler

Hanna Cygler, gdańszczanka, polska pisarka i tłumaczka języka
szwedzkiego i angielskiego, była 7 czerwca gościem Dyskusyjnego
Klubu Książki w Bolimowie. Podczas spotkania autorka opowiadała
o trudnym początku swojej kariery, o perypetiach wydawniczych oraz
innych trudnościach, które napotkała podczas próby wydania swoich
pierwszych książek. Pisarka opowiadała również, skąd czerpie pomysły
na nowe powieści. Wspomniała także o swojej nowej książce ,,W cudzym
domu”. W spotkaniu wzięło udział ponad 20 osób. am

27

Lemon Festiwal

To nie reprint, tylko reedycja
– Panie Marku, powinniśmy
tę promocję zorganizować w sali
barokowej – powiedziała, przed
rozpoczęciem spotkania promującego wznowione wydanie
książki Jana Wegnera, dyrektor
Powiatowej Biblioteki Publicznej
Renata Frączek do kierownika łowickiego archiwum Marka Wojtylaka, widząc tłumy ludzi przybyłych na spotkanie.
W wąskim korytarzu biblioteki znajdowało się mnóstwo ludzi, a wśród nich przede wszystkim sympatycy historii Łowicza,
a poza tym uczniowie Gimnazjum im. Jana Wegnera, przedstawiciele instytucji kultury czy
władz miasta. Na spotkanie przybyły również córki Jana Wegnera, Barbara Chojnacka i Ewa
Wróblewska.
Inicjatywa wznowienia wydanej po raz pierwszy w 1983 r.
książki „Łowicz i okolice w Powstaniu Styczniowym” wyszła ze
strony łowickiego Zarządu Oddziału PTTK, który zaproponował Agnieszce Krajewskiej, właścicielce drukarni „Łowiczanka”
wydanie tej pracy. Publikacja
ta miała miejsce z ramach społecznych obchodów 150. rocznicy powstania styczniowego. Re-

20 czerwca 2013

W artykule poświęconym uroczystości z okazji 110. rocznicy
Teodora Goździkiewicza, który ukazał się w numerze 24 Nowego Łowiczanina, zapomniałam wypisać laureatów Konkursu
Wiedzy o Ziemi Łowickiej Moja
Ty Ziemio Rodzima..., co czynię w tym miejscu. W kategorii szkoły podstawowej I miejsce zajęła Martyna Kapusta z SP
w Zielkowicach, II miejsce Anna
Kamińska z SP w Dąbkowicach,
a III miejsce ex aequo Stefania
Kosiacka z SP w Dzierzgówku,
Martyna Lenarczyk z SP w Jamnie i Maciej Maliński z Popowa.
W kategorii gimnazjum I miejsce otrzymały Kamila Rześna
z gimnazjum w Błędowie i Paulina Gajda z gimnazjum w Popowie, II miejsce – Wiktoria Kowalczyk ze szkoły w Błędowie, a III
– Katarzyna Śliwińska ze szkoły
w Popowie i Sylwester Wójcik
z gimnazjum w Łaguszewie.
Za pomyłkę przepraszam.


Katarzyna Piotrkiewicz
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Z sali sądowej
Łowicz | Opiekunka Klubu Seniora z ramienia MOPS stanęła przed sądem – nie przyznaje się do winy

Jak to bywało z rozliczeniami w klubie
Dyrektor, urzędnicy z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz kilkoro seniorów związanych z Klubem Seniora „Radość”
w Łowiczu zeznawało w procesie byłej opiekunki tegoż klubu, Grażyny D., która według prokuratury miała wielokrotnie przekroczyć
swoje uprawnienia oraz doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia cudzym mieniem.
Proces rozpoczął się w maju
przed Sądem Rejonowym
w Łowiczu. Sąd zamierza w nim
przesłuchać łącznie aż 87 świadków, w większości seniorów –
członków klubu, ale nie tylko.
Wśród wnioskowanych przez
prokuraturę świadków znalazł
się też dyrektor, główna księgowa, kadrowa i kierownicy różnych sekcji w MOPS a nawet
menedżer zajmujący się kolportażem biletów do Teatru im. Jaracza w Łodzi. Zeznawała też
szefowa łowickiego klubu, niegdyś wieloletnia radna miejska
i działaczka społeczna Anna B.
Dyrektor kazał oddać
nadpłatę
Dyrektor MOPS Marek D.
tytułem wstępu obszernie omówił działalność klubu. – Grażyna D. pracowała w klubie jako
opiekunka na podstawie umowy
o pracę – za poprzednią opiekunkę, która przebywała na urloREKLAMA

pie macierzyńskim – mówił.
Nie było skarg na jej pracę do
28 września ubiegłego roku, kiedy do gabinetu dyrektora przyszła Wanda S. – członkini klubu. – Pani Wanda złożyła pismo,
w którym zażądała wyjaśnienia
sposobu rozliczenia 2 wyjazdów klubu: do Łodzi na sztukę
w Teatrze Jaracza i do Warszawy – do Sejmu i Centrum Nauki
Kopernik. Wyraziła pogląd, że
koszty wyjazdów są zawyżone,
a przedstawione rozliczenie budzi wątpliwości – mówił dyrektor. Marek D. był tym zdziwiony, ponieważ do tej pory
spotykał się wyłącznie z pochlebnymi opiniami na temat
pracy opiekunki klubu. – Tego
samego dnia zadzwoniłem do
prezes klubu Anny B., żeby
z panią Grażyną stawiły się
do mojego gabinetu – zeznał.
Do spotkania doszło ok. godz.
13 i uczestniczyła w nim jeszcze
Krystyna G. – kierownik sekcji

ewidencji świadczeń – jako bezpośredni przełożony Grażyny D.
Według świadka najważniejszą
konkluzją z tego spotkania było
to, że przeprowadzone zostanie
postępowanie sprawdzające.
Wyjaśniając szczegóły oraz
odpowiadając na pytania stron,
dyrektor Marek D, zeznał, że to
od Wandy S. dowiedział się, że
na wyjazd do Warszawy seniorzy składali się po 50 zł i kwota
ta uwzględniała koszt transportu
w wysokości 30 zł. Tymczasem
dzień przed spotkaniem w gabinecie dyrektora MOPS opłacił
fakturę za przejazd klubu w wysokości około 1 tys. zł, co miało
być ustalone na długo przed wyjazdem przez Grażynę D. z księgową ośrodka. – Pojawiła się na
tym spotkaniu propozycja, żeby
to Klub Seniora zapłacił fakturę za przejazd PKS-em – zeznał
dyrektor. Według niego było
to niemożliwe, ponieważ dzień
wcześniej płatności dokonał

MOPS. – Uznałem, że dla przejrzystości sprawy będzie właściwe oddać nadpłatę uczestnikom
wycieczki, po 30 zł – zeznał.
Kolejne wątpliwości dotyczyły wycieczki do Łodzi, a w zasadzie ceny biletów do teatru, które według Wandy S. kosztowały
po 21 zł, a z rozliczenia wynikało, że po 30 zł od osoby.
Jego decyzją powołana została komisja, która udała się do
klubu celem zbadania rozliczeń
wycieczek. Według niego efektem pracy komisji było stwierdzenie, że rozliczenia w klubie
były prowadzone w sposób nierzetelny. – Nie dało się w 100%
dojść, jak było – zeznał. Po
2-3 dniach dyrektor Marek D.
otrzymał wyjaśnienia od Grażyny D., które jego zdaniem: – Nadal nie rozwiały wątpliwości, na
przykład w jakiej cenie były bilety do teatru w Łodzi – zeznał.
Zabrakło zwykłego
„przepraszam”?
Dyrektor mówił też o okolicznościach wyjazdu do Kwiejc
organizowanego przez stowarzyszenie Dąć Szansę, a raczej
o spotkaniu z trzema spośród
czterech seniorek, które zapłaciły za wycieczkę po 450 zł,
podczas gdy kosztowała ona po
350 zł. Pośredniczyła w tym
właśnie Grażyna D. – Panie były
u mnie w gabinecie i oświadczyły, że spotkała je niemiła niespoREKLAMA

dzianka podczas wyjazdu. Polegała ona na tym, że dowiedziały
się, że inni uczestnicy wyjazdu mieli zapłacić za niego po
100 złotych mniej – zeznał dyrektor. Grażyna D. oddała im po
100 zł około tydzień do dwóch
tygodni po wycieczce. Według
świadka panie na koniec spotkania powiedziały, że nie wnoszą
o inne ukaranie Grażyny D.,
tylko o „ludzkie przepraszam”
i wyjaśnienie sprawy.
Z uwagi na to, że umowa
o pracę z Grażyną D. miała charakter pracy na zastępstwo, a gotowość podjęcia pracy wyraziła poprzednia opiekunka klubu,
umowa o pracę z oskarżoną została rozwiązana. – Nie ukrywam, że było to w moim odczuciu najlepsze rozwiązanie,
ponieważ pozwoliło odejść Grażynie D. w sposób, który nie pozbawił jej zasiłku dla bezrobotnych – zeznał dyrektor.
Księgowa: zapłaciłam,
bo taka była umowa
Kolejny świadek – księgowa
MOPS Izabela S. zeznała m.in.,
że około 2 tygodnie przed wyjazdem do Warszawy Grażyna D.
poinformowała ją telefonicznie
o wycieczce i planowanym wydatku z działu budżetu MOPS,
w którym zapisane są pieniądze
na Klub Seniora. – Grażyna D.
zwyczajnie wiedziała, że MOPS
pokryje ten wydatek, a z tego, co

wiem, to pieniądze były zbierane jeszcze w autobusie – zeznała
księgowa. Według niej wynika
z tego, że uczestnicy wycieczki nie wiedzieli, że ośrodek pokryje koszt przejazdu do Warszawy. Autobus PKS zamawiała
Grażyna D. Według księgowej,
skoro była zbierana gotówka od
seniorów, to faktura za przejazd
powinna była być opłacona również gotówką. Klub nie ma odrębnego konta, a wpłata na konto MOPS nie byłaby możliwa
zgodnie z obowiązującymi procedurami. – Nasze przepisy na
to nie pozwalają. To były prywatne pieniądze około 50 osób
– zeznała księgowa. Według
niej podczas spotkania w gabinecie dyrektora Grażyna D. nie
potrafiła odpowiedzieć na pytanie, dlaczego zbierała pieniądze
na przejazd do Warszawy. Księgowa kilkakrotnie potwierdziła, że jest pewna, że Grażyna D.
przez telefon ustalała z nią, że to
MOPS pokryje koszt transportu
– na wniosek klubu – a konkretnie opiekunki tegoż – Grażyny
D. Nie był to jednak wniosek pisemny, tylko ustna umowa.
Komisja ustalała,
oskarżona już oddawała
Świadek Krystyna G – bezpośrednia przełożona oskarżonej – brała udział w komisji kontrolnej, która sprawdzała finanse
w klubie. – Wyszło na to, że są
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różnice np. pomiędzy zbieranymi przez Grażynę D. składkami
a ceną biletów do teatru Jaracza.
Pani Grażyna tłumaczyła, że
kupowała u menedżera, ale my
ustaliłyśmy, że te ceny są stałe –
zeznała. Komisja sprawdzała też
rozliczenie wycieczki do Warszawy – do Sejmu i Centrum
Nauki Kopernik. – Z tego około
900 zł było za bilety wstępu – to
było rozliczone i to potwierdziłyśmy, a około 1.500 złotych nie
było rozliczone, bo MOPS zapłacił za przejazd – zeznała. Według świadka w momencie, kiedy komisja dokonywała kontroli,
Grażyna D. już oddała część pieniędzy uczestnikom wycieczki
do Warszawy. – Wtedy zostało
do oddania około 1 tys. złotych
– zeznała. Świadek mówiła też
o wycieczce do Kwiejc i o tym,
że 4 uczestniczki wyjazdu zapłaciły za pośrednictwem oskarżonej po 100 zł więcej niż inni.
– Te pieniądze pani Grażyna też
oddała... – zeznała. Według niej
oskarżona podczas kontroli nie
wyjaśniała nieścisłości.
Kolejny świadek – Urszula M.
z MOPS – była przewodniczącą
wspomnianej komisji kontrolnej.
– Grażyna D. utrzymywała, że
bilety na spektakl w teatrze Jaracza kosztowały po 30 zł, a Wanda S. przedstawiła nam ksero
biletu z ceną 21 zł. Potwierdziliśmy to w kasie teatru – zeznała. Według niej Grażyna D. nie
potrafiła powiedzieć, jak uzyskała te bilety. – Mówiła, że od menedżerki teatru, z którą nie ma
obecnie kontaktu – zeznała. Co
do drugiego wyjazdu – do Warszawy – świadek potwierdziła okoliczności przedstawione
przez poprzedniczkę. Potwierdziła też, że Grażyna D. oddała części uczestników nadpłaty.
Według niej w chwili kontroli Grażyna D. oddała nadwyżkę 12 osobom. Ponadto świadek
zeznała, że Grażyna D. przedstawiała komisji pokwitowanie
o przekazaniu jej biletów w cenie po 30 zł. Nie było jednak na
nim żadnych pieczątek ani też
informacji o przekazaniu pieniędzy do kasy teatru.
REKLAMA



Cztery osoby zapłaciły
więcej
Kolejny świadek – Wiesława
G. zeznawała na okoliczność wyjazdu do Kwiejc. – Podczas wyjazdu jedna z pań powiedziała, że
4 osoby zapłaciły po 450 zł. Trzy
pozostałe panie to potwierdziły
– zeznała. Według niej uczestniczki wycieczki przypadkowo
dowiedziały się o tym, że zapłaciły za wycieczkę drożej niż inni.
– Było to przy basenie. Jedna
z osób powiedziała, że „450 zł
za taki wyjazd to jak za darmo”,
a inni na to, że przecież wyjazd
kosztował 350 zł – zeznała. Świadek zadzwoniła do szefowej Klubu Seniora Anny B. i poprosiła ją
o wyjaśnienie. Nie dzwoniła bezpośrednio do Grażyny D.
Ponadto była ona – kilka dni po
powrocie z wycieczki do Kwiejc
– świadkiem, jak Grażyna D. oddała 4 uczestniczkom nadpłacone
pieniądze. Według niej stało się
to po awanturze przed wejściem
do siedziby klubu przy ul. 3 Maja
w Łowiczu.
Zeznawały również 4 starsze
kobiety, które zapłaciły Grażynie
D. po 450 zł za wycieczkę. – Pani
Grażynka powiedziała, że można
pojechać do Kwiejc na 10 dni za
450 zł. Jak wróciłyśmy, to oddała po 100 złotych. Nie mam żalu,
sprawa została załatwiona – zeznała 75-letnia Wiesława Sz. Panie nie dostały żadnego pokwitowania wpłaty. – Grażyna D.
mówiła, że wycieczka kosztuje
450 zł – zeznała Barbara M. Potwierdziły to wszystkie 4 seniorki.
Pani Wanda umie liczyć
Istotnym świadkiem była
Wanda S. – 61-letnia emerytka,
od której wszystko się zaczęło.
To ona zauważyła, że bilety do
teatru w Łodzi kosztowały po
21 zł, a zbierane było na nie po
30 zł + 13 zł na dojazd do Łodzi.
– W autobusie w drodze powrotnej Grażyna D. zaczęła zbierać
od nas bilety i wtedy zerknęłam
na swój. Była na nim cena 21 zł.
Zatrzymałam go sobie – zeznała. Do rozpoczęcia analizowania
kosztów i rozliczenia wycieczek

klubu zmobilizowała ją sytuacja
przed Klubem Seniora, której
była świadkiem. Chodzi o rozliczenie się Grażyny D. z paniami
za wycieczkę do Kwiejc. Ponadto będąc na targowisku, dowiedziała się przypadkowo od napotkanej znajomej, że wyjazd do
Warszawy ma być częściowo sfinansowany przez MOPS. Było
to według niej 5 dni przed wyjazdem. – Grażyna D. jeszcze w
autobusie zbierała pieniądze, po
50 złotych. Ja też wtedy zapłaciłam – zeznała.

Grażyna D. zwyczajnie
wiedziała, że MOPS
pokryje ten wydatek,
a z tego, co wiem,
to pieniądze były
zbierane jeszcze
w autobusie
Po powrocie z wycieczki Wanda S. zażądała rozliczenia wycieczki i okazania jej faktury za
przejazd na deklarowaną przez
Grażynę D. kwotę 1.500 zł.
– Uzyskałam odpowiedź, że ma
dobre układy w PKS i nie bierze faktury – zeznała. Twierdziła też, że nie uzyskała wyjaśnia
co do ceny biletu do teatru – ani
od Grażyny D., ani też od prezes
klubu Anny B. Dlatego też zdecydowała się napisać pismo do
dyrektora MOPS. – Dostałam
odpowiedź, że moje podejrzenia
potwierdziły się – zeznała.
Na kolejnych rozprawach zeznawała m.in kadrowa MOPS
Barbara S., szefowa klubu Anna
B., zajmująca się kolportażem biletów do łódzkiego teatru Lidia P.
i kilkoro członków klubu.
Lidia P. zeznała, że oskarżona prosiła ją, długo po czasie,
o pokwitowanie przekazania biletów. – Spektakl był w kwietniu,
a pokwitowanie dałam we wrześniu lub październiku – zeznała.
Przyznała, że na pokwitowaniu
były wyższe kwoty, niż powin-

ny być. – Pani Grażynka przyszła
do mnie do szpitala, mama miała zapaść. Mówiła, że potrzebuje na szybko. Pamiętam, że bilety w Teatrze Nowym były po
30 zł, a w Jaracza po 21 zł – zeznała. Powiedziała też, że kwotę,
która była podana w pokwitowaniu podała jej oskarżona, a ona jej
nie weryfikowała i nie analizowała. – Wystawiając to pokwitowanie, zaufałam Grażynie D. To
nauczka dla mnie, że nie ma „stałego klienta” i że trzeba wszystko
sprawdzać – zeznała.
Prezes klubu: to my
mieliśmy zapłacić
za przejazd
Świadek Anna B. – szefowa
klubu – zeznała, że wycieczka
do Warszawy, według niej, miała być sfinansowana w całości
przez członków klubu i zaszło
nieporozumienie. – Ku naszemu zdziwieniu dyrektor MOPS
wezwał mnie i Grażynę D. i powiedział, że wycieczka została
opłacona z MOPS. Moje zdziwienie było duże, bo tego się nie
spodziewaliśmy. Oczekiwaliśmy
na fakturę, żeby ją opłacić – zeznała. Będąc w gabinecie u dyrektora MOPS, oświadczyła, że
mają pieniądze na fakturę i chcą,
żeby ośrodek dokonał korekty.
– Odpowiedź była dziwna: że to
już za daleko poszło i nie można dokonać korekty. Powiedziane było też, że Wanda S. złożyła
skargę – zeznała. Mówiła też, że
według niej sprawa nie powinna
trafić do sądu.
Jeśli chodzi o okoliczności
wyjazdu do Kwiejc, to Anna B.
uznała, że sprawa ta nie dotyczy
Klubu Seniora, więc nie angażowała się w jej wyjaśnianie.
Po złożeniu przez nią zeznań
sąd zobowiązał Annę B. do
sprawdzenia w ciągu 7 dni, czy
w kronice klubu znajduje się bilet do teatru w Łodzi.
Na kolejnych terminach będą
przesłuchiwani członkowie klubu. Niektórzy z nich już wcześniej sygnalizowali, że będą
prosili o przesunięcie terminów
wezwań z uwagi na pobyt w sanatoriach. 
mak
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Łowicz | Sprawa pogryzienia przez psa

Nie wiedziałam, że emerytce
palec nie jest potrzebny
W środę 5 czerwca przed
Sądem Rejonowym
w Łowiczu odbyła się
kolejna rozprawa dotycząca
pogryzienia przez psa
mieszkanki ul. Gdańskiej
w Łowiczu, Bożenny S.
Mowy końcowe wygłoszono
już późną zimą, ale wyrok do
tej pory jeszcze nie zapadł.
W sprawie tej toczą się dwa
postępowania. Jedno przeciwko
Ewie B., właścicielce psa, która
nie zachowała należytych środków ostrożności przy trzymaniu
psa, ponieważ furtka do posesji, w której przebywał czworonóg, była nieprawidłowo zabezpieczona – w wyniku czego pies
zdołał pogryźć przechodzącą sąsiadkę. Właścicielka psa została ukarana maksymalnie wysoką karą grzywny w wysokości
250 zł. Wyrok, który zapadł
w listopadzie ubiegłego roku, był
nieprawomocny. Ewa B. wzniosła o apelację do Sądu Okręgowego w Łodzi.
4 grudnia ubiegłego roku rozpoczęła się sprawa karna w Sądzie Rejonowym w Łowiczu,
w której oskarżonym jest Paweł
S., właściciel posesji, przy której zdarzył się incydent. Paweł S.
jest oskarżony o niezachowanie
należytych środków ostrożności
przy trzymaniu psa przez nieodpowiednie zabezpieczenie furtki,
co naraziło Bożennę S. na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty
życia albo ciężki uszczerbek na
zdrowiu (art. 160 kk). Oskarżycielem posiłkowym w tej sprawie
jest poszkodowana Bożenna S.
Przypomnijmy, że 1 stycznia
2012 roku na ul. Gdańskiej w Łowiczu Bożenna S. wyszła na spacer ze swoim psem. Jej zdaniem
furtka posesji Pawła S. była niedomknięta i gdy próbowała ją zamknąć, by 2 psy należące do Ewy
B. i jej ojca nie wyszły na ulicę,

jeden z nich – Biszkopt, odgryzł
jej mały palec lewej dłoni.
Od grudnia odbyło się już
6 rozpraw, podczas których zeznawali m.in. sąsiedzi Pawła
S. oraz dwoje weterynarzy wydających opinię o zwierzęciu.
5 czerwca zeznawał biegły z zakresu medycyny Grzegorz S.,
który wydał opinię na temat odniesionego przez Bożennę S.
uszczerbku na zdrowiu. Stwierdził on, że utrata palca jest to istotne, trwałe zniekształcenie ciała,
ale nie zeszpecenie. Na pytanie
obrońcy Pawła S., co spowodowało powikłania przy leczeniu,
Grzegorz S. odpowiedział, że są
one następstwem urazu. Obrońca dopytywał, jakie znaczenie dla
poszkodowanej ma utrata tego
palca, czy przeszkadza to jej w
pracy zawodowej i innych czynnościach? Bożenna S. skomentowała to: – Nie wiedziałam, że
emerytce palec nie jest potrzebny.
Podczas tej samej rozprawy poszkodowana przedstawiła
przygotowany przez siebie materiał wideo przedstawiający symulację tego wydarzenia, tyle że bez
udziału psa. Prezentacja miała za
zadanie udowodnić, że poszkodowana nie chwyciła całą dłonią za
furtkę – To nie ja wsadziłam palec za furtkę, tylko pies sięgnął za
podwórko po mój palec – zeznawała poszkodowana.
Wyrok jeszcze nie zapadł, ponieważ obrońca Pawła S. złożył
wniosek o powołanie innego biegłego – na okoliczność ustalenia
przyczyn powstania powikłań
oraz ustalenia, czy uszkodzenie
ciała poszkodowanej jest to stałe zniekształcenie i zeszpecenie
ciała – gdyż uznał, że Grzegorz
S. nie jest biegłym z zakresu chirurgii czy ortopedii, ale chorób
wewnętrznych. Sędzia przychyliła się do wniosku o powołanie
biegłego z zakresu chirurgii urazowo-ortopedycznej i odroczyła
sprawę do 16 lipca. 
kp
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Aktualności
Kiernozia | Bajka z morałem dla przedszkolaków

„Czerwony Kapturek szuka księcia” to tytuł humorystycznej i nieznanej wersji bajki, którą 29 maja przedstawili
rodzice i nauczyciele z Przedszkola Samorządowego w Kiernozi najmłodszym mieszkańcom gminy. Kiernoski
pałac, bo to w nim wystawiono bajkę, ożył tego dnia na kilka godzin. Słychać było śmiech dzieci i rodziców.
Pokazana bajka była prezentem dorosłych dla przedszkolaków i uczniów klas I szkoły podstawowej, którzy również zostali
zaproszeni do uczestnictwa w imprezie z okazji Dnia Dziecka.
W rolę tytułowego Czerwonego Kapturka wcieliła się dyrektor
przedszkola Marzena Bogucka.
Oprócz niej wystąpiło 13 rodziców: Karolina i Zbigniew Żakowscy, Bogna i Andrzej Żakowscy,
Monika Dymowska, Katarzyna
Wodras, Katarzyna Baranowska,
Aneta Kozłowska, Monika Zając, Marzena Burzyńska, Dariusz
Stelmaszczyk, Urszula Bogucka
i Katarzyna Żaczek oraz 2 innych
nauczycieli: Albert Ciechomski
i Milena Dylik.
Rodzice przedstawiali bajkę dla dzieci po raz 5. – To już
tradycja naszego przedszkola,
a wszystko zaczęło się w 2009
REKLAMA

roku – mówi Marzena Bogucka.
Wśród aktorów są osoby, które
w przedstawieniu występują
w każdym roku, jak na przykład
Andrzej Żakowski i Milena Dylik, pozostali mają za sobą kilka
występów, a tylko dla 4 rodziców
był to debiut.
Co ważne – w przedstawieniu nie biorą udziału tylko rodzice dzieci, które uczą się
w przedszkolu, ale również
inni. – Nie możemy się rozstać
z przedszkolem, dlatego co roku
gramy w przedstawieniu – mówi
z uśmiechem pan Andrzej Żakowski, którego dzieci już nie
uczęszczają do przedszkola,
a mimo to on co roku angażuje
się w przedstawienie. Wielu rodziców ma już dzieci w szkołach
podstawowych, połknęli jednak
bakcyla aktorskiego i jak mówią,
traktują to jak najlepszą zabawę.

Rodzice podkreślają,
że lubią się spotykać
na próbach, a w
każdym z nich drzemie
jeszcze dziecko.
– Jak tu odmówić, nie ma wyjścia. Kiedy pani dyrektor dzwoni i zaprasza, by wziąć udział
w bajce, to uśmiech sam się pojawia na twarzy – mówi z kolei
inny rodzic.
Rodzice podkreślają, że lubią się spotykać na próbach,
a w każdym z nich drzemie jeszcze dziecko. Dzięki tej zabawie,
mogą znów poczuć się jak za

dawnych lat. Jak sami mówią,
kiedy zaczynali, spotykali się
bardzo często na próbach. Z roku
na roku prób jest coraz mniej,
a oni coraz lepiej czują w roli
aktorów na scenie. Nie potrzebują już dużo czasu, by się
przygotować. Nawet jeśli czegoś zapomną, to improwizują,
a to wychodzi im najlepiej.
Sami przygotowują stroje,
sami robią rekwizyty. – Najczęściej bierzemy się za to dzień
przed przedstawieniem – przyznaje pani Marzena, choć jak
mówi – pierwszy pomysł pada
już w marcu. Każdy z rodziców
ma też inne obowiązki, dlatego wykonanie rekwizytów odkładają na ostatnią chwilę. Znajdują jednak czas, by wieczorem
przyjść na próbę do przedszkola.
– I za to chcę rodzicom podziękować, że mogę zawsze na nich

Aneta marat

Rodzice: to prawdziwa radość
wystąpić dla najmłodszych
Marzena Bogucka, która zagrała Czerwonego Kapturka, znalazła
na zakończenie bajki swojego księcia.

liczyć, bez nich nie udałoby się
stworzyć takiego przedstawienia – przyznaje dyrektor przedszkola.
Bajka z morałem
Tegoroczna bajka opowiada o tym, jak Czerwony Kapturek szukał wymarzonego księcia.
Dziewczyna poznała w internecie
mężczyznę, zakochała się w nim
i próbowała go w bajce odnaleźć.
Jak się jednak okazało, po drodze
musiała stawić czoła wielu problemom. W końcu dowiedziała
się, z kim rozmawiała na czacie
i było to dla niej zaskoczenie. Zamiast wymarzonego księcia, spotkała bowiem wilka. W ostatniej
scenie los jednak się uśmiechnął i Czerwony Kapturek przyjął
oświadczyny od narratora.

Oprócz Czerwonego Kapturka pojawili się w bajce też bohaterowie z innych bajek, którzy na
zakończenie wygłosili morał bajki. Brzmi on tak: „Uważaj bracie,
z kim umawiasz się na czacie”.
Przedstawienie miało bowiem
przybliżyć najmłodszym tematykę bezpiecznego korzystania
z internetu.
Półgodzinna bajka zakończyła się gromkimi brawami dzieci
dla rodziców. Później najmłodsi zostali zaproszeni do wspólnej zabawy przy muzyce i na poczęstunek. Dzieci otrzymały też
niespodzianki ufundowane przez
Radę Rodziców. 
am
Film z przedstawienia możesz
obejrzeć na naszym portalu internetowym Łowiczanin.info

www.lowiczanin.info
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REKLAMA

Akcja Cała Polska
Czyta Dzieciom zawitała
w sobotę 8 czerwca
do Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Łowiczu.
Pogoda dopisała,
więc ponad 50 dzieci
i ich rodziców bawiło się
doskonale przez dwie
godziny na trawniku
za budynkiem placówki.

bawie Sara Tomczak recytowała
kilkakrotnie wiersz „Warzywa”,
ale coraz szybciej. Dzieci miały
unieść do góry kartkę z warzywem (marchewka, kartofle, kapusta, cebula, groch), które akurat było wymieniane.
Nie mniej atrakcyjna była Rewia Latawców, którą wykonali sami gimnazjaliści. Dzieci ze
szkół podstawowych miały wybrać najładniejszy spośród 24 eg-

zemplarzy. Latawców nie puszczono na wiatr, ale nikomu to nie
przeszkadzało. Zadanie polegało zaś na tym, aby jak najdłużej
nagradzać brawami najładniejszy latawiec, a czas braw mierzono stoperem. Oklaskom nie było
końca. 
mwk
Galeria zdjęć oraz film do
obejrzenia na naszym portalu
www.lowiczanin.info z zakładce
Edukacja/Wydarzenia.

– Po raz pierwszy zorganizowaliśmy plenerową imprezę – powiedziała nam dyrektor
poradni Beata Świeszkowska.
– Chcieliśmy, aby czas poświęcony na czytanie i wspólną zabawę był nagrodą za całoroczną
pracę dla dzieci korzystających
z poradni, ale także chcieliśmy
propagować dobro wynikające
z czytania. Myślę, że czytanie,
jak i czas poświęcony dziecku,
jest pierwszą inwestycją w jego
rozwój emocjonalny, poznawczy
i społeczny.
Dzieciom czytała dyrektorka,
a także pedagog Katarzyna Michalak. Dzieci, siedząc na rozłożonych pod drzewami kocach,
wysłuchały kilku wierszy Juliana Tuwima, m.in. Słoń Trąbalski
i Idzie Grześ przez wieś.
Pracujące w poradni terapeutki zadbały o dodatkowe atrakcje:
malowanie kolorowymi kredami wielkiej kartonowej lokomotywy przymocowanej na ścianie
poradni, tworzenie własnej zakładki do książek oraz różnych

form z modeliny. Dzieci chętnie wzięły udział także w grach,
konkursach i wspólnych pląsach
do muzyki, które zaproponował
im wodzirej Arek.
– To miłe, że poradnia zorganizowała taką imprezę, bo dała
ona inne spojrzenie na placówkę, która zajmuje się na co dzień
ciężką pracą – powiedział nam
jeden z rodziców – Przyjechaliśmy całą rodziną, zresztą chyba jak większość osób i wszyscy
dobrze się bawimy. Przy okazji
można porozmawiać z terapeutkami w nieco luźniejszy sposób.
Dyrektor Świeszkowska powiedziała nam, że zamierza
wpisać imprezę w coroczny ka-

lendarz wydarzeń mających
miejsce w poradni, bo impreza
zakończyła się sukcesem.
Jak podkreśla, poradnia ma
dla kogo zaproponować takie spotkanie. W ciągu roku
z jej pomocy korzysta ok.
3 tys. osób, dzieci – już od wieku 2 lat, młodzieży oraz nauczycieli i rodziców. Spektrum
udzielanej pomocy jest bardzo
szerokie, dotyczy zajęć z logopedą, psychologiem, pedagogiem. Udzielana pomoc jest
bezpłatna, a rodzice ze swoim dzieckiem mogą przyjść do
przychodni samodzielnie, bez
żadnego skierowania i poprosić
o konsultację. 
tb

TOMASZ BARTOS

Rzepka, czyli Albert Surmacz, „trzyma się" podłogi, ile tylko ma sił,
a dzieci „ciągną, ciągną, wyciągnąć nie mogą..."
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Plenerowe spotkanie na Armii Krajowej

Mirosława Wolska-Kobierecka

Przygotowano dla nich integracyjną zabawę, na którą składały się popisy uczniów pod nazwą
Cyrk Raptus, Rewia Latawców
i Tuwinki, czyli zabawy inspirowane wierszami Juliana Tuwima.
Goście byli zachwyceni atrakcjami, jakie dla nich przygotowano. Róża Juszczak-Terebińska,
wychowawczyni klasy Ib Szkoły Podstawowej nr 4, przyznała,
że najbardziej podobały się jej
występy uczniów, bo były pomysłowe, pełne humoru i w pięknych kostiumach, których przygotowanie kosztowało na pewno
dużo pracy.
Po zaangażowaniu gości widać było, że impreza przypadła im do gustu. Bardzo chętnie
dzieci włączyły się np. w zabawę
przy wierszu „Rzepka”. Polegała
ona na tym, że pomagali oderwać
od połogi rosłego gimnazjalistę,
który odgrywał rolę Rzepki. Był
nim Albert Surmacz. W innej za-

20 czerwca 2013
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Szkolny cyrk i zabawy
inspirowane wierszami Tuwima
Było kolorowo, wesoło
i głośno. 14 czerwca
młodzież z łowickiego
Gimnazjum nr 1
zaprosiła ponownie do
swojej szkoły uczniów
ze szkół podstawowych
nr 1 oraz 4, tym razem
z klas młodszych.

nr 25

Do poradni można przyjść z dzieckiem bez żadnego skierowania,

Ogłoszenia
czwartek 20 czerwca 2013 | nr 25
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MERCEDES A klasa, 2000 rok,
tel. kom. 784‑962‑802.

OPEL Vectra, kombi, 2001 rok,
tel. kom. 784‑962‑802.

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

OPEL Vectra, kombi, 1999 rok,
srebrny, tel. kom. 512‑667‑593.

MERCEDES A140, 2004 rok, cena
do uzgodnienia, tel. kom. 606‑486‑555.

OPEL Vectra B, 2.5 6V gaz, 1998
rok, pilnie, tel. kom. 691‑166‑951.

MERCEDES C klasa, 2.2 CDI, 1999
rok, tel. kom. 516‑755‑753.

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

MERCEDES C klasa 270, 2.7, D,
sedan, 2005 rok, srebrny, stan idealny,
tel. kom. 607‑316‑945.
MERCEDES C klasa, 2.0 D, 1994
rok, stan bdb, tel. kom. 503‑028‑208.

samochodowe
kupno
Auto-kasacja Subiekt, Nieborów
230, posiadająca koncesję na
wydawanie zaświadczeń do
Wydziału Komunikacji przyjmuje
i płaci za pojazdy stare, rozbite,
wyeksploatowane, www.sdpsubiekt.
pl, tel. (46) 838-55-41, tel. kom.
507‑141‑870.
Absolutnie auta całe, osobowe,
dostawcze, uszkodzone, tel. kom.
601‑317‑076.
Absolutnie kupię każde auto całe lub
uszkodzone. Najwyższe ceny. Wypłata
gotówki natychmiastowa, dojazd
do klientów, tel. kom. 888-688-405,
601‑522‑907.
Absolutnie, aktualnie auta kupię,
tel. kom. 503‑797‑268.
Auta bezwypadkowe, tel. kom.
795‑297‑763.
Auta kupię, gotówka, tel. kom.
500‑167‑670.
Auto skup, wszystkie marki
w każdym stanie, dojazd do klienta,
gotówka od ręki, najlepsze ceny,
tel. kom. 604‑191‑186.

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

DAEWOO Tico, uszkodzony przód,
tanio, tel. kom. 607‑371‑785.

FIAT Siena, 1.2, benzyna/gaz, 1999
rok, tel. kom. 600‑970‑598.

MERCEDES Okularnik E220
diesel, 1998 rok, grafitowy metalik,
bogate wyposażenie, wygląd i stan
rewelacyjny, w rozliczeniu mogę
przyjąć tańszy, tel. kom. 604‑706‑309.

sprzedaż

FIAT Siena, 1997 rok, zarejestrowany,
tel. (46) 830‑32‑33.

MERCEDES W-124, 1995 rok,
tel. kom. 602‑118‑332.

ALFA ROMEO 146, 2000 rok,
tel. kom. 511‑311‑145.

FIAT Brava, 1.2 gaz, 2000 rok,
bezwypadkowy, salonowy, 5700 zł,
wyposażony, sprzedam lub zamienię
na seicento, cc, tel. kom. 694‑216‑417.

NISSAN Almera Tino, 2001 rok,
tel. kom. 784‑962‑802.

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

FIAT CC, 700, 1997 rok, tel. kom.
506‑178‑472.

FIAT Uno fire, 1.0, benzyna/
gaz, 1996 rok, 5-drzwiowy, tel. kom.
794‑966‑437.

AUDI A3, 1.9 TDI, 1998 rok, 90 KM,
stan bdb, tel. kom. 504‑276‑190.

FIAT CC, 900 benzyna/gaz, 1997
rok, 1.800 zł, tel. kom. 694‑422‑975.

FIAT Uno Fire, 1999 rok, mały
przebieg, zimowe opony, tel. kom.
695‑973‑726.

NISSAN Almera, 1.5 benzyna,
2004 rok, grafit metalik, 5-drzwiowy,
I właściciel, serwis, tel. kom.
606‑395‑256.

AUDI A4, 1.9 D, 1997 rok, tel. kom.
604‑597‑493.

FIAT Cinquecento, 700, 1998 rok,
tel. kom. 609‑455‑285.

FIAT Uno, 1.0, 1999 rok, zadbany,
tel. kom. 513-385‑429, po 16.00.

NISSAN Micra, 1.0, 1997 rok,
zadbany, tel. kom. 509‑283‑124.

AUDI A4, benzyna/gaz, 1996 rok,
tel. kom. 665‑660‑729.

FIAT Ducato, 1992 rok, tel. kom.
691‑937‑326.

FORD, kombi, 1999 rok, tel. kom.
691‑535‑141.

NISSAN Primera, 2.0 TD, 1999 rok,
tel. kom. 506‑713‑289.

AUDI A6, 2001 rok, tel. kom.
692‑024‑354.

FIAT Ducato, 1.9 TD, 1997 rok, stan
bdb, tel. kom. 502‑429‑305.

FORD Fiesta, 1999 rok, tel. kom.
502‑240‑358.

AUDI A6 avant 4x4, kombi, 1999 rok,
tel. kom. 691‑745‑504.

FIAT Panda, 1.2 benzyna, 2011 rok,
45.000 km, żółty, 16.000 zł, tel. kom.
695‑248‑808.

FORD Fiesta Mk6, 1.2, 2008 rok,
75KM, klima, ABS, czujnik parkowania,
airbag x4, elektryka, radio mp3,c
entralny+pilot, 15.800 zł., tel. kom.
602‑677‑216.

NISSAN Primera, 1.6 16V gaz,
hatchback, 2000 rok, I właściciel,
salon, tel. kom. 606‑395‑256.

AUDI B3, 1.8 benzyna/gaz, 1990
rok, uszkodzony przód, tel. kom.
604‑388‑405.
BMW, 1.8, gaz, 1993 rok, tel. kom.
794‑301‑799.
BMW 318, 1.8, benzyna, kombi,
1997 rok, tel. kom. 606‑850‑596.
BMW 320 D, kombi, 2000 rok, stan
bdb, tel. kom. 602‑585‑750.

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

BMW 325, benzyna/gaz, tel. kom.
663‑561‑245.

Każdego Mercedesa, tel. kom.
725‑562‑998.

BMW E36, 1.6, 1994 rok, czerwony,
stan bdb, tel. kom. 512‑212‑524.

Kupię każde Daewoo, Matiz, Lanos,
stan obojętny, tel. kom. 664‑497‑040.

CHRYSLER Voyager, 2.4 benzyna/
gaz, 2001 r., automat, tel. kom.
501‑930‑953.

Kupię każdy samochód cały lub
uszkodzony, tel. kom. 609‑027‑388.
Kupię osobowy sprawny lub lekko
uszkodzony, tel. kom. 513‑671‑435.
Skup aut za gotówkę, tel. kom.
880‑676‑933.
Skup aut, najlepsze ceny, zadzwoń,
tel. kom. 668‑817‑037.
Skup powypadkowych, starych,
skorodowanych pojazdów
samochodowych, tel. kom.
512‑476‑760.
Skup samochodów.
Możliwość odbioru. Sprzedaż
części. Złomowanie pojazdów.
Zaświadczenia do Wydziału
Komunikacji. Nieborów,
tel. kom. 605‑695‑882.
Skup skrzyń biegów V, Polonez,
Łada, Opel 1.8, 2.0, VW 1.8, 2.0,
Mercedes 1.8, 2.0, 2.3, 2.5, Mazda
626, 1.8, 2.0, Nissan 1.6, 2.0 - silniki,
tel. kom. 605‑695‑882,.

CITROËN Berlingo, 2.0 HDI, 2003
rok, 188.000 km, pilnie sprzedam,
tel. kom. 784‑006‑861.
CITROËN C-3, 1.4 HDI, 2002 rok,
tel. kom. 501‑537‑143.
CITROËN C3, 1.4 benzyna,
2003 rok, pełne wysposażenie,
zarejestrowany, srebrny, tel. kom.
606‑395‑256.
CITROËN Jumper, 2.5 TDI, 2001 rok,
3-osobowy, tel. kom. 661‑937‑398.

FIAT Panda, 1.1 benzyna, 2011
rok, 40.000 km, srebrna, I rejestracja
- marzec 2011 rok, klimatyzacja,
wspomaganie, dwie poduszki, salon
polski, 17.000 zł, tel. kom. 695‑248‑808.
FIAT Panda, 1.2 8V, 2003 rok,
zielony metalik, klimatyzacja, pełne
wyposażenie, tel. kom. 692‑639‑555.

FORD Focus, 1.6, benzyna/
gaz, kombi, 2000 rok, tel. kom.
605‑846‑163.
FORD Focus, kombi, 2011 rok,
10.000 km, tel. kom. 784‑962‑802.

FIAT Punto, gaz, 2000 rok, tel. kom.
603‑872‑897.

FORD Mondeo, 2.0 TDCI,
hatchback, 2003 rok, tel. kom.
664‑006‑089.

FIAT Punto, 1.1, 1997 rok, tel. kom.
784‑933‑392.

FORD Skorpio, 1995 rok, tel. kom.
798‑551‑072.

FIAT Punto, tel. kom. 664‑507‑718.

FORD Transit Bus, 2.0, benzyna/gaz,
1997 rok, tel. kom. 699‑280‑133.

FIAT Punto II, gaz, 2000 rok, tel. kom.
785‑959‑808.
FIAT Punto II, stan bdb, tel. kom.
606‑819‑096.
FIAT Punto II, 1.2, 2001 rok, 5 drzwi,
tel. kom. 532‑706‑514.
FIAT Seicento, benzyna/gaz, 1999
rok, tel. kom. 663‑283‑279.
FIAT Seicento benzyna/gaz,
2000 rok, tel. kom. 516-412-946,
662‑089‑395.
FIAT Seicento, 1.1, 2003 rok,
tel. kom. 504‑271‑049.

Gokart (Comer), tel. kom.
604‑931‑629.
GRAND Scenic, 1.9 DCI, 2005 rok,
145.000 km, I właściciel, salon,
tel. kom. 608‑493‑638.

OPEL Vectra C, 2.0 TDI, sedan, 2003
rok, grafit metalik, zarejestrowany,
I właściciel, tel. kom. 692‑639‑555.
OPEL Vectra, 1.8, sedan, 1998
rok, bogate wyposażenie, tel. kom.
694‑288‑096.
OPEL Vectra, 1.8 16V benzyna/
gaz, kombi, 1999 rok, srebrny
metalik, po liftingu, klimatronik, 4x
elektryczna szyba, alufelgi 16, tel. kom.
609‑455‑026.
OPEL Vectra, 2.0 diesel, 2000 rok,
stan dobry, tel. kom. 604‑607‑061.
OPEL Zafia, 2.0 diesel, 2000 rok,
kolor czarny, pełne wyposażenie
+ klimatyzacja, II właściciel, zadbany,
tel. kom. 606‑242‑154.
OPEL Zafira, 1.6, benzyna, tel. kom.
696‑413‑286.
OPEL Zafira, 2.0 TD, 1999 rok,
srebrny metalik, I właściciel, super
stan, tel. kom. 606‑395‑256.

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

PEUGEOT 207, 1.4 gaz sekwencyjny,
2009 rok, czarny metalik, bogate
wyposażenie, klimatyzacja,
w rozliczeniu mogę przyjąć tańszy,
tel. kom. 513‑671‑435.

OPEL Astra, 1.6 16V benzyna/
gaz, kombi, 1999 rok, tel. kom.
504‑010‑960.

PEUGEOT 407, 1.8 benzyna/
gaz, sedan, 2005 rok, tel. kom.
608‑354‑769.

OPEL Astra, kombi, 1997 rok,
tel. kom. 505‑949‑957.

PEUGEOT 407, 2008 rok, 78.000
km, tel. kom. 784‑962‑802.

OPEL Astra I, 1.4 benzyna/gaz,
1999 rok, I właściciel, stan bardzo
dobry, sprzedam, 5.300 zł, tel. kom.
604‑144‑668.

PEUGEOT Partner, 2002 rok, 76.000
km, tel. kom. 784‑962‑802.

OPEL Astra I, gaz, 1999 rok,
wspomaganie, centralny zamek,
tel. kom. 502‑507‑768.
OPEL Astra II, 2.0, gaz, 1999 rok,
tel. kom. 669‑424‑184.
OPEL Astra II, 2004 rok, tel. kom.
505‑056‑590.
OPEL Astra, 1.4, 2006 rok, 13.500 zł,
tel. kom. 511‑146‑431.

HONDA Acord, 2.0, 1999 rok,
tel. kom. 604‑203‑175.

OPEL Astra, 1.4 8V, 1998 rok,
I właściciel, tel. kom. 600‑970‑598.

LAND Rover Freelander, 2.0 D, 1999
rok, tel. kom. 668‑189‑441.

OPEL Combo, 2002 rok, 81.000 km,
tel. kom. 784‑962‑802.

MAZDA 323 F III, 2.0 DITD, 2001 rok,
wersja comfort, stan idealny, tel. kom.
885‑305‑050.

OPEL Combo, 1.7 diesel Isuzu, 1996
rok, stan dobry, tel. kom. 504‑755‑253.
OPEL Corsa, 1.2, 1999 rok, tel. kom.
604‑529‑656.

FIAT Seicento 900, 1999 rok, bordo
metalik, tel. kom. 692‑812‑648.

MAZDA 323 F, 2.0 DITD, 2002 rok,
bogato wyposażony, bezwypadkowy,
tel. kom. 602‑595‑237.

FIAT Seicento, 2000 rok, 4.200 zł do
negocjacji, tel. (42) 719‑70‑42.

MAZDA 6, 2.0 diesel, kombi, 2004
rok, tel. kom. 785‑326‑732.

DAEWOO Nexia, 1.5 16V benzyna/
gaz, 1995 rok, centralny z pilota,
elektryczne szyby, wspomaganie,
szyberdach, 1.800 zł, tel. kom.
663‑558‑891.

FIAT Seicento, 1.1, 2001 rok,
sprzedam, tel. kom. 532‑706‑514.

MAZDA 6, 2004 rok, tel. kom.
660‑728‑901.

FIAT Seicento, 1998 rok, stan bdb,
tel. kom. 605‑535‑396.

MAZDA Premacy, 2.0 diesel, 2004
rok, tel. kom. 605‑949‑566.

OPEL Kadett, 1.6, 1984 rok, na
chodzie, zarejestrowany, opłacony,
tel. (46) 830‑32‑33.

DAEWOO Tico, 1999 rok, stan db,
tel. kom. 693‑422‑912.

FIAT Seicento, 2000 rok, stan dobry,
tel. kom. 693‑216‑951.

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

OPEL Tigra, 1.4, 1995 rok, tel. kom.
605‑383‑005.

DAEWOO Matiz, 1.0, 2004 rok,
zielony metalik, klimatyzacja,
automatyczne szyby, blacha w ocynku,
tel. kom. 662‑657‑205.

OPEL Vectra B diesel, 1998 rok,
srebrny metalik, tel. kom. 697‑071‑253.

OPEL Corsa C, 1.2 16 V, 2002 rok,
tel. kom. 505‑459‑397.
OPEL Corsa, 1.0, benzyna/gaz,
2004 rok, 3-drzwiowy, stan bdb,
tel. kom. 502‑639‑575.

POLONEZ ATU Plus, 1.6 GLI gaz,
hak, stan dobry, tel. kom. 602‑606‑952.
POLONEZ Caro Plus, benzyna/gaz,
1998 rok, Caro Plus, kombi, 1999 rok,
benzyna/gaz, tel. kom. 607‑189‑155.
Polonez, z silnikiem rowera, tel. kom.
607‑469‑872.
RENAULT Clio II, 1.4, 1998 rok, stan
dobry, tel. kom. 695-105‑008, po 16:00.
RENAULT Clio, 1999 rok, 3-drzwiowy,
sprzedam, tel. kom. 509‑637‑764.
RENAULT Kangoo, 1.4, 1998 rok,
tel. kom. 661‑907‑680.
RENAULT Kangoo, 1.2 16V, 2002
rok, czerwony, 5-drzwiowy, zadbany,
tel. kom. 606‑395‑256.
RENAULT Laguna II, 2.2 DCI,
2003 rok, srebrny metalik, 150 KM,
bogato wyposażony, w rozliczeniu
przyjmę tańszy, skrzynia VI, tel. kom.
604‑706‑309.
RENAULT Megane, 1.4 16V gaz,
kombi, 1999 rok, tel. kom. 510‑177‑036.
RENAULT Megane II, 2005 rok,
bogate wyposażenie, tel. kom.
697‑040‑197.
RENAULT Megane, benzyna, 1996
rok, 5-drzwiowy, centralny zamek,
ważny przegląd, tel. kom. 604‑522‑913.

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, sklep „Duet”, ul. Gminna 6; Nieborów, Al. Leginów 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
RENAULT Scenic, 1.9 DTI, 2000 rok,
tel. kom. 694‑877‑720.
RENAULT Scenic, 1.9 DCI , 2002
rok, bogato wyposażony (możliwość
zamiany na tańszy), tel. kom.
604‑706‑309.
RENAULT Scenic, 1.6, benzyna,
1997 rok, niedrogo, tel. kom.
518‑824‑126.
RENAULT Scenic, 2002 rok, srebrny,
super stan, tel. kom. 509‑162‑369.
RENAULT Scenic, 1.9 DTI, 2000 rok,
zarejestrowany, wyposażony,
w rozliczeniu przyjmę tańszy, tel. kom.
604‑392‑876.
RENAULT Thalia, 2003 rok, 6.900 zł,
tel. kom. 606‑924‑645.
SEAT Alhambra, 1.9 TD, 1999 rok,
bogate wyposażenie, zadbany,
tel. kom. 667‑334‑538.
SEAT Cordoba, 2008 rok, tel. kom.
601‑383‑237.
SEAT Ibiza, 1.4, benzyna, 1995 rok,
3-drzwiowy, tel. kom. 508‑687‑917.
SEAT Ibiza, 1.4, 2001 rok,
3-drzwiowy, stan dobry, tel. kom.
600-763-979;, 698‑695‑689.
SEAT Ibiza, 2007 rok, stan bdb,
tel. kom. 606‑819‑096.
SEAT Ibiza, 1.4 benzyna, 2009
rok, 18.000 km, czerwony, stan bdb,
salon Polska, I właściciel, tel. kom.
660‑758‑598.
SEAT Leon, 1.9, Top Sport 150 KM,
2003 rok, tel. kom. 797‑574‑619.
SEAT Toledo, 1.9 TDI, 1999 rok,
tel. kom. 784‑962‑802.


TOYOTA Yaris, 1.0, benzyna, 2006
rok, 25.900 zł, czerwona, 23.500 zł,
tel. kom. 507‑789‑630.
TOYOTA Yaris, stan idealny, tel. kom.
606‑819‑096.
VOLVO S40, 2.0 diesel, 2005 rok,
stan bdb, tel. kom. 604-388-405,
696‑446‑810.
VOLVO S60, benzyna/gaz, złoty
metalik, tel. kom. 509‑162‑369.
VW Garbus, 1972 rok, tel. kom.
604‑529‑656.
VW Golf, 1.6 benzyna/gaz, 1999 rok,
tel. kom. 602‑783‑252.
VW Golf, 1999 rok, tel. kom.
505‑056‑590.
VW Golf II, 1.8, benzyna, 1991
rok, stan dobry, 1.300 zł, tel. kom.
517‑539‑845.
VW Golf IV, 1.6, 2000 rok, tel. kom.
516-730‑666, po 16.30.
VW Golf IV, tel. kom. 604‑330‑036.
VW Golf IV, 1.9 TDI 110 KM, 2000
rok, srebrny, 5-drzwiowy, klimatronik,
salon, tel. kom. 606‑395‑256.
VW LT 35, 2003 rok, pełne
wyposażenie, stan techniczny bdb,
22.000 zł, tel. kom. 501‑299‑722.
VW Multivan T5, 2003 rok, 170
KM, bogate wyposażenie, tel. kom.
608‑420‑169.
VW Passat, 2.0 kombi, 2008 rok,
180.000 km, tel. kom. 604‑911‑604.
VW Passat, 1.9 TDI, kombi, 1998 rok,
tel. kom. 501‑043‑137.

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

garaże

Opony używane, tel. kom.
602‑133‑182.

Sprzedam kamienicę, Łowicz,
Nowy Rynek, tel. kom. 604-695-389,
606‑288‑540.

sprzedaż

Opony 215,55x16, tel. kom.
889‑990‑384.

Garaż po remoncie, ul. Tuszewska,
tel. kom. 604-992-046, 602‑302‑741.

Sprzedam mieszkanie z garażem,
Bratkowice, tel. kom. 660-528‑132,
po 17:00.

Komplet kół letnich z alufelgami „16”,
tel. kom. 602‑783‑252.

Garaż, ul. Matejki, tel. kom.
501‑454‑273.

Sprzedam silnik od Nissana, 2.0,
diesel, tel. kom. 607‑353‑574.

Garaż na Czajkach, tel. kom.
608‑580‑065, po 14.

Sprzedam silnik 1.3, benzyna, VW
Polo, skrzynia 5-biegowa, tel. kom.
604‑388‑405.

Garaż na Bratkowicach, tel. kom.
608‑580‑065, po 14.

motorowe
kupno
Kolekcjoner kupi stare motocykle,
samochody, części, tel. kom.
513‑185‑357.
Kupię każdy stary motocykl, tel. kom.
660‑408‑769.

sprzedaż
Simson S-51 niemiecki, czerwony,
tel. kom. 514‑785‑384.
Skuter Honda Cat, 50 cm, stan bdb,
tel. kom. 607‑889‑654.
Skuter Router 50, 2012 rok, pilnie,
tel. kom. 512‑623‑101.
Sprzedam ETZ 251, 1990 rok, stan
bdb., tel. kom. 606‑490‑951.
Quad Bashan 250, zarejestrowany,
tel. kom. 602‑461‑330.

Garaż, blaszany, składany,
5x3,20x2,20, tel. kom. 516‑084‑270.

wynajem

Sprzedam mieszkania 44,5 mkw.,
Głowno, tel. kom. 516‑180‑211.

Sprzedam M-3, Stryków 50 mkw. IV
piętro, tel. kom. 510‑144‑749.

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

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

Kupię mieszkanie 30-40 mkw,
tel. kom. 660‑328‑272.

Sprzedam dom, Łowicz ul. Wygoda
34, tel. kom. 665‑961‑757.

Działka budowlana, Łęczycka 4,
1.310 mkw., tel. (46) 837-55-84, tel.
kom. 886‑811‑336.

Kupię ziemię, około 3 ha, przy
drodze Łowicz-Kiernozia (nr drogi 584),
tel. kom. 504‑352‑764.

Marianów, 6.000 mkw. +dom 90
mkw., tel. kom. 792‑245‑010.

Kupię dużą działkę na Popowie,
Jamnie lub Goleńsku, przy trasie,
tel. kom. 888‑431‑443.

VW Polo, 1.4, 1998 rok, zielony
metalik, 5-drzwiowy, I właściciel,
wspomaganie, tel. kom. 604‑408‑929.

SKODA Felicia, 1.6, 1999/2000 rok,
tel. kom. 600‑970‑598.
SKODA Octavia, 1.9 TDI, 1998/99
rok, tel. kom. 693‑824‑726.
SKODA Octavia, 1.6 gaz
sekwencyjny, 1999 rok, srebrny
metalik, cena konkurencyjna, tel. kom.
513‑671‑435.
SKODA Octavia, 1.6 gaz sekwencja,
2007 rok, kombi. Full opcja, dużo
dodatków, climatronik, itd. Srebrna,
cena18.800 zł, tel. kom. 602‑677‑216.
Sprzedam Kepming Tambet
z namiotem, tel. kom. 604‑932‑479.
TOYOTA Corolla Verso, 2.2 diesel,
hatchback, 2006 rok, 86.000 km,
salon Polska, tel. kom. 660‑758‑598.
TOYOTA Corolla, 1.4 16V, 2000
rok, bordo metalik, bezwypadkowy,
garażowany, tel. (46) 831-02-44, tel.
kom. 604‑706‑309.

REKLAMA

Sprzedam działkę 1700 mkw
z zabudowaniami. Bolimów,
ul. Senatorska 53, tel. kom.
605-650-484, 534-708-508

M-5 po remoncie, IV piętro,
Starzyńskiego, tel. kom. 791‑101‑031.
Mieszkanie, Warszawa,
ul. Strubiczów, 36,5 mkw., tel. kom.
606‑679‑016.
Dom 70 mkw., z budynkiem
gospodarczym, Łowicz, 285.000 zł,
tel. kom. 503‑105‑495.
Dom, działka 4900 mkw., Łowicz,
tel. kom. 880‑651‑700.

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

Działki budowlane z usługami
w Bednarach, blisko dworca PKP,
szkoły, przedszkola, sklepów,
tel. (46) 838‑62‑52.

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

Działka w Łowiczu, 25 zł/mkw.,
tel. kom. 883‑773‑023.

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

Działka 735 mkw., dom do remontu,
Armii Krajowej, 120.000 zł, tel. kom.
880‑306‑666.

inne

Sprzedam Mini Cross, stan bdb,
tel. kom. 608‑163‑666.

Pomoc drogowa, tel. kom.
608‑532‑321.

Suzuki GSX400, 1989 rok, tel. kom.
511‑311‑145.

Skup aut za gotówkę, tel. kom.
600‑445‑127.

Sprzedam Junaka M10, tel. kom.
603‑610‑952.

Kupię oś z kołami do przyczepki
bagażowej, tel. kom. 604‑428‑289.

Sprzedam Yamasaki Street, 2009
rok, stan bdb, tel. kom. 693‑441‑585.

Części do Seata Toledo, 1992 rok,
tel. kom. 785‑405‑552.

Sprzedam skuter, 2009 rok,
do naprawy, tel. kom. 609‑215‑144.

Sprzedam koła 1.100/20, tel. kom.
607‑809‑288.

Sprzedam skuter router, pojemność
50, tel. kom. 728‑378‑209.

Dom piętrowy, podpiwniczony 11x11
m, garaż, budynek gospodarczy 90
mkw., działka 8.000 mkw., Łowicz,
Prymasowska 110.

Części samochodowe, używane,
Stacja Demontażu Pojazdów Rząśno
13, tel. kom. 664‑006‑089.

Quad, poj. 125, stan bdb, tel. kom.
609‑687‑241.

Działka budowlana 5.100 mkw.,
Zielkowice, tel. kom. 795‑410‑608.

Motorower Romet Ogar 200 - 3 biegi
- sprzedam, tel. kom. 794‑966‑437.

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

Pół bliźniaka, Łowicz, tel. kom.
604‑189‑085.
Sprzedam 48 mkw., osiedle
Kopernika, Głowno, tel. kom.
697-201-011, dzwonić po 18.
Atrakcyjny dom w Łowiczu, stan
surowy, tel. kom. 608‑010‑508.

Duża działka z prawem do
zabudowy, tel. kom. 512‑615‑182.
Sprzedam lub zamienię na mniejsze
57,86 mkw., os. Sikorskiego, tel. kom.
695‑446‑021.
Sprzedam działkę 1.142 mkw., po 60
PLN za metr, Głowno, Zabrzeźnia,
tel. kom. 606‑556‑311.

Domek letniskowy w Zdworzu
po remoncie, tel. kom. 501‑700‑837.
M-3, 45 mkw., parter, Łódź Bałuty,
tel. kom. 509‑660‑038.
Dom, 100 mkw., Reczyce + ziemia
ok. 1 ha, tel. kom. 691‑401‑555.
Działka budowlana, 580 mkw.,
ul. Polna, dostęp do wszystkich
mediów, tel. kom. 792‑510‑060.
Sprzedam wykończony dom na
Krakowskiej w Łowiczu, 270 mkw.,
parter usługowy, dwie kondygnacje
mieszkalne, tel. kom. 792‑510‑060.
Sprzedam działkę budowlaną 6.000
mkw, uzbrojoną, ogrodzoną, Stachlew,
tel. kom. 694‑039‑113.
Sprzedam dom, 100.000 zł, gmina
Słubice, tel. kom. 607‑347‑823.
Działki budowlane, Mysłaków,
tel. kom. 502‑238‑360.
Działka 1.300 mkw., Wiskiennica
Dolna, wszystkie media, tel. kom.
696-414-908, 606‑951‑378.
Sprzedam działkę w Zielkowicach
0,84 ha, tel. kom. 667‑689‑874.
Pawilon handlowy, 27 mkw., media,
tel. kom. 880‑543‑971.
Bratkowice, 60 mkw., po remoncie,
M-4, tel. kom. 535‑127‑431.

Mieszkanie 36 mkw., IV piętro, os.
Konopnickiej, tel. kom. 661‑385‑625.

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

Działka 481 mkw., Blich 44,
zabudowana, dom drewniany, 70.000
zł, tel. kom. 605-495-580, 602‑705‑362.

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

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

Mieszkanie 58 mkw., tel. kom.
608‑321‑288.

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

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

Opony i felgi z Niemiec - największy
skład w rejonie, śruby, nakrętki,
dystanse, prostowanie i odnawianie
felg, geometria i auto-klima,
Bratoszewice ul. Łódzka 28, www.
opony-gaweda.pl, tel. (42) 719-63-08,
505‑151‑701.

inne

Dom, Walewice, tel. kom.
509‑950‑894.

Dom na działce 1.460 mkw., pilnie,
Gaj, tel. kom. 603‑980‑206.

Sprzedam opony letnie 185x70 R14,
tel. kom. 723‑814‑803.

Sprzedam nowy kask motorowy,
tel. (46) 838‑12‑06.

Bratkowice, 60 mkw., II piętro,
3 pokoje, tel. kom. 509‑365‑800.

Mieszkanie, 39 mkw., parter,
Tkaczew, tel. kom. 603‑653‑012.

Sprzedam Aprilia Pegazo 650, 1998
rok, srebrna, stan dobry, tel. kom.
504‑755‑253.

Działka 4.000 mkw., szer. 14,5, obręb
Korabka, tel. kom. 601‑214‑404.

kupno

SKODA Fabia, 1.4 8V, 2002 rok,
tel. kom. 604‑392‑876.

SKODA Fabia, 1.4 8V, hatchback,
2002 rok, granat metalik, stan bdb,
tel. kom. 692‑639‑555.

Dom, działka 3.300 mkw., Głowno,
tel. kom. 888‑560‑776.

Sprzedam M-3, parter, Sochaczew,
tel. kom. 518‑652‑990.

MZ ETZ 250, tel. kom. 608‑338‑302.

ŻUK, tel. (46) 838-60‑62, wieczorem.

Działka 4.595 mkw., Głowno,
tel. kom. 602‑882‑617.

M-5 (4-pokojowe), Szarych
Szeregów, tel. kom. 889‑144‑850.

VW Polo Classic, 1998 rok,
czerwony, tel. kom. 696‑369‑017.

Yamaha XJ600, 1990 rok, stan do
jazdy, 2.700 zł, tel. kom. 530‑796‑854.

Bloki M-3, II piętro, 48,16 mkw.,
Skokowskiego, Zabrzeźnia,
Głowno, tel. kom. 602‑445‑248.

nieruchomości

SEAT Toledo, stan idealny, tel. kom.
606‑819‑096.

VW Transporter, 1998 rok, tel. kom.
500‑488‑180.

Dom 80 mkw., tel. kom. 515‑857‑498.

Sprzedam działkę leśną z prawem
do zabudowy, blisko Łowicza, tel. kom.
606‑370‑704.

VW Passat, 1.6 benzyna, 1999 rok,
tanio, tel. kom. 660‑092‑247.

Honda PXR 50, tel. kom.
883‑111‑194.

Działka budowlana w Otolicach,
1.500 mkw., tel. kom. 602‑261‑185.

Sprzedam M-3, IV piętro.,
Dąbrowskiego, tel. kom. 601-303-852,
18:00‑20:00.

Sprzedam dom z ogrodem, Zduny.
W rozliczeniu mogą być bloki, tel. kom.
515‑105‑311.

sprzedaż

SKODA Fabia, 1.4, 2005 rok, kombi,
16V, ABS, airbag, centralny, czujnik
cofania itd. I właściciel, faktura VAT. 12
tys., tel. kom. 602‑677‑216.

Sprzedam działkę 735 mkw.,
w Łowiczu przy ul. Młodzieżowej
3, naprzeciwko Tesco, tel. kom.
501‑512‑462.

Sprzedam mieszkanie w Głownie, 32
mkw., tel. kom. 608‑061‑948.

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

Wynajmę garaż, Bratkowice, tel. kom.
530‑305‑300.

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

Skuter Baotian Rocky 49, 2009 rok,
stan bdb., tel. kom. 885‑746‑790.

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

33

Dom z działką 1.900 mkw., we
wsi Kuczków, gm. Łyszkowice, cena
230.000 zł, tel. kom. 660‑496‑859.

Motorynka, stan dobry, bez
rejestracji, 600 zł, tel. kom.
790-614‑653, wieczorem.

SEAT Toledo, 1.6 16V, 2002 rok,
107.000 km, granat metalik, serwis,
I właściciel, tel. kom. 692‑639‑555.

Działka budowlana 1.200 mkw.,
Ostrów, tel. kom. 721‑108‑955.

20 czerwca 2013

Dom na wsi, budynki gospodarcze,
działka 20 a, tel. kom. 791‑787‑784.

Simson Enduro S51, tel. kom.
503‑604‑455.

VW Passat B3, 1.9 diesel, kombi,
1990 rok, tel. kom. 796‑497‑762.

nr 25

Sprzedam działki: budowlaną
i rekreacyjną w Helenowie, tel. kom.
509-852-690, 502‑352‑687.

34

20 czerwca 2013

Działka rolna, 2,07 ha, w tym 3.000
mkw. budowlana, 2 km od Łowicza,
tel. kom. 601‑385‑520.
Działka rolna o pow. 2,72 ha, Dębsk
Nowy, gm. Nowa Sucha, tel. kom.
604‑147‑949.
M-3, 36 mkw., c.o., os. Sikorskiego,
Głowno, tel. kom. 502‑607‑295.
Głowno - sprzedam mieszkanie
51 mkw, 2 pokoje, pełen rozkład,
I piętro, z balkonem, tel. kom.
723‑270‑061.
Mieszkanie M-3, 38 mkw., IV piętro,
Broniewskiego, po generalnym
remoncie, tel. kom. 796‑432‑897.

Działka budowlana 1066 mkw.,
Głowno, Zabrzeźnia, cicha okolica,
starodrzew liściasto-iglasty, tel. kom.
511‑932‑206.

Mieszkanie 3-pokojowe, 64,5 mkw.,
Warszawa, osiedle Lazurowa, zadbane,
loggia, miejsce parkingowe, tel. kom.
783‑315‑022.

Mieszkanie w Zduńskiej
Dąbrowie, 50 mkw., z garażem,
stan bdb, tel. kom. 603‑225‑128.

Działka rolno-budowlana, Mysłaków,
tel. kom. 504‑350‑641.

Działka rekreacyjno-budowalna
2,5 ha, Wrzeczko-Borowiny, tel. kom.
602‑103‑367.
Mieszkanie 48 mkw., parter,
Noakowskiego, tel. kom. 791-000-723,
668‑505‑676.
Sprzedam 1/2 domu z działką na
Zabrzeźni, tel. kom. 666‑933‑986.

M-3, 35 mkw., 135.000 zł, Łowicz,
Dąbrowskiego, tel. kom. 509‑202‑449.

Sprzedam działki, 720 mkw.,
Pilaszków, Otolice, przy trasie
Łęczyckiej, tel. kom. 607‑032‑462.

Działka budowlana w Mysłakowie,
300 m od PKP, tel. kom. 693‑652‑202.
Mieszkanie 60 mkw., Łowicz, tel.
kom. 509‑195‑141.
Działki budowlane w Strzelcewie,
tel. kom. 797‑439‑346.
Mieszkanie 67,5 mkw., Łowicz,
ul. Tkaczew 4/6 m. 4, tel. kom.
608‑677‑348.
Mieszkanie, 2-pokojowe, 35 mkw.,
III piętro, os. Reymonta, tel. kom.
692‑673‑162.

Działka budowlana z fundamentami,
631 mkw., Łowicz, ul. Szafirowa,
tel. kom. 609‑506‑606.
Bratkowice, IV piętro, 36 mkw.,
2-pokojowe + kuchnia, tel. kom.
605-721-115, 695‑731‑115.
Działka, 3.336 mkw., Strzelcew,
tel. kom. 721‑152‑385.
Działka budowlana, tel. kom.
664‑507‑718.
Domek 60 mkw., działka 6.000
mkw., budowlano-usługowa, narożna,
Łowicz, tel. kom. 603‑878‑783.
Dom w Strykowie, 3 pokoje, działka
1.100 mkw, tel. kom. 531‑910‑456.

Dom z działką, 2.200 mkw.,
Nieborów, tel. kom. 668‑176‑169.

Działka budowlana 1.600 mkw.,
Popówek koło Głowna, tel. (42)
658-68-52, tel. kom. 666‑838‑686.

Dom + budynki gospodarcze, pilnie,
tel. kom. 691‑063‑049.

Sprzedam dom, ul. Chmielińskiej 62,
tel. kom. 669‑366‑314.

Działka 819 mkw., domek 38 mkw.,
Zielkowice, tel. kom. 518‑429‑665.

Działka budowlana w Łowiczu,
1.300 mkw., prąd + siła, tel. kom.
607‑734‑062.

Sprzedam łąkę 0,72 ha, tel. kom.
665‑373‑909.
Sprzedam ziemię 3 ha z zabudową,
tel. kom. 663‑235‑079.
Ładne mieszkanie w Borowie 48,80
mkw., gm. Bielawy, tanio, tel. kom.
721‑578‑007.
Mieszkanie 48 mkw., III piętro,
tel. kom. 505‑459‑397.

Działka, 600 mkw., okolice szpitala
w Sochaczewie, tel. kom. 795-445‑944,
wieczorem.
Sprzedam mieszkanie 30 mkw.
w Głownie, tel. kom. 503‑028‑208.
Działka 3.000 mkw., okolice Głowna,
tel. kom. 695‑640‑654.

Mieszkanie 51 mkw., os. Kostka,
tel. kom. 506‑170‑530.

Sprzedam mieszkanie 104 mkw.
w centrum Głowna, częściowo
wyposażone, atrakcyjna cena,
tel. kom. 796‑990‑820.

Mieszkanie własnościowe, 24 mkw.,
Bratkowice, tel. kom. 880‑311‑800.

Sprzedam 71 mkw., os.
Dąbrowskiego, tel. kom. 600‑880‑267.

Mieszkanie 2-pokojowe, 45,67 mkw.,
Broniewskiego, tel. kom. 607-677-898,
603‑270‑363.

Pół bliźniaka w Łowiczu, niedaleko
stacji PKP, tel. kom. 727-491-674,
605‑332‑560.

REKLAMA

Sprzedam mieszkanie 40 mkw.
w Głownie na osiedlu Sikorskiego,
tel. kom. 530‑536‑425.

Mieszkanie 34 mkw., w bloku,
I piętro, Łyszkowice, tel. kom.
513‑196‑929.

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

Sprzedam działkę budowlaną, ok.
1.300 mkw., ul. Grunwaldzka (koło S.P.
3) oraz działkę inwestycyjną 2.350
mkw., przy il. Poznańskiej, tel. kom.
696‑736‑880.

www.lowiczanin.info
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Bratkowice, 48 mkw., II piętro,
tel. kom. 608‑372‑976.
Działka rolno-budowlana, Błota
Krępskie, tel. kom. 668‑137‑131.
Dom 80 mkw., na dużej działce
1,068 ha, z ogrodem w Łowiczu,
tel. kom. 517‑434‑335.
Działka, Zielkowice, tel. kom.
889‑376‑672.
Pilnie pawilon handlowy 60 mkw.,
Dąbrowskiego, tanio, tel. kom.
880‑099‑350.
Budynek handlowy wolnostojący, os.
Kopernika w Głownie. Proszę wysyłać
sms-y z ofertą. Oddzwonię, +44795771.
Dom piętrowy, Łowicz, tel. kom.
515‑932‑316.
Działka budowlana w centrum
Żyrardowa 1.500 mkw. lub 1/2 750
mkw., współwłasność, tel. kom.
603-430-039, 607‑446‑628.
Mieszkanie 31 mkw. w centrum
Żyrardowa, II piętro, bezczynszowe
w kamienicy, księga wieczysta,
tel. kom. 607‑446‑628.
Dom 170 mkw. w Skierniewicach
Rawka z pawilonem handlowym
14 mkw., położone na działce 594
mkw., wszystkie media, tel. kom.
603‑430‑034.
Dwupokojowe, 52 mkw., sprzedam
lub zamienię na kawalerkę, tel. kom.
880‑141‑984.
Ziemia 1,25 ha i 0,85 ha, Polesie,
tel. kom. 600‑648‑645.
Dom + budynki gospodarcze 0,36
ha, Krępa, tel. kom. 509-728-582,
662‑171‑123.
M-5 75 mkw, Szarych Szeregów,
tel. kom. 889‑144‑850.
Działka budowlana 800 mkw. na
osiedlu w Łyszkowicach, tel. kom.
604‑938‑874.
Dom 220 mwk. na działce 450 mkw.
w bliźniaku na Zabrzeźni, 260.000 zł,
tel. kom. 666‑606‑506.
Dom na działce 4595 mkw., Glowno,
230.000 zł, tel. kom. 602‑882‑617.
Budowlana 3.000 mkw., 145.000 zł,
tel. kom. 500‑163‑767.

Sprzedam działkę budowlaną
w Chąśnie, w ciągu nowych
domków jednorodzinnych, 45.000
zł, cena do negocjacji, tel. kom.
696‑398‑832.

Wynajmę mieszkanie w domu 40
mkw., niepalącemu małżeństwu,
Łowicz, tel. kom. 604‑362‑195.

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

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

Dom, 130 mkw., parter do
zamieszkania, działka 755 mkw.,
narożna, możliwość zabudowy,
300.000 zł, Łowicz, Górki, ul. Zagórska
20, tel. kom. 509‑853‑390.

Kwatery pracownicze, tanie, Głowno,
tel. kom. 698‑783‑854.

Sprzedam działkę rolną+siedlisko
Brodne Józefów, gm.Kiernozia. Kontakt
po godz. 19, tel. kom. 506‑776‑620.

Wynajmę hale produkcyjną ok 180
mkw., Łowicz, tel. kom. 729‑294‑867.

Sprzedam mieszkanie 48 mkw
w Borowie, tel. kom. 609‑350‑277.
Sprzedam działkę budowlaną
w Chąśnie, 10 km od Łowicza, 778
mkw, centrum gminy Chąśno, tel. kom.
604‑615‑557.
Działkę z mediami - budowlaną plan zagospodarowania pod usługi
i budownictwo jednorodzinne w
Łowiczu, tel. kom. 518‑803‑946.
Budowlana, mała lub duża,
media, Łowicz, aktualny plan
zagospodarowania, dobra lokalizacja,
tanio, okazja, tel. kom. 790-285‑059,
szybko.
Mieszkanie 35 mkw, wysoki
standard, nowy blok, dwa pokoje,
aneks kuchenny - zabudowa pod
wymiar, tel. kom. 731-474-111, po godz.
18.00.

Kwatery, Głowno, tel. (46) 874‑64‑68.

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

Wynajmę pokój, tel. kom.
883‑363‑814.
Do wynajęcia lokal handlowousługowy 100 do 170 mkw.,
w centrum Łowicza, tanio, tel. kom.
602‑118‑332.
Do wynajęcia lokal sklepowy, 40
mkw., centrum Łowicza, tel. kom.
602‑118‑332.
Tanio, lokal do wynajęcia, 20 mkw.,
ul. Zduńska, tel. kom. 790‑300‑415.
Tanie pokoje noclegowe, Łowicz,
Plac Przyrynek 11, tel. (46)
837-99-16, tel. kom. 512‑098‑358.

Wynajmę mieszkanie dwupokojowe,
35 mkw., przy ul. Ciemnej w Łowiczu,
tel. kom. 660‑756‑220.

Wynajmę dom w Czatolinie, tel. kom.
785‑588‑005.

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

Wynajmę lokal handlowo-usługowy
308 lub 420 mkw., Łowicz, Katarzynów
3, tel. kom. 603‑993‑065.

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

Do wynajęcia lokal, w pawilonie:
róg Warszawskiej, Dworcowej, Łowicz,
tel. (46) 837-42-46,
tel. kom. 605‑578‑502.
Sprzedam lub wynajmę pawilon 40
mkw., os. Bratkowice, ul. Topolowa,
tel. kom. 604‑739‑461.

Wynajmę kawalerkę 38 mkw., parter,
Tkaczew, tel. kom. 507-298‑615, po
14:00.
Wynajmę niedrogo dom w Łowiczu,
tel. kom. 797‑367‑932.
Kawalerka do wynajęcia, tel. kom.
662‑672‑823.
Pokój do wynajęcia w centrum
Łowicza, tel. (46) 838‑13‑05.
Wynajmę mieszkanie, 50 mkw.,
na rok czasu, umeblowane, os.
Konopnickiej, tel. (46) 830‑31‑51,
po 18.
Kawalerka, Głowno, wynajmę,
tel. kom. 723‑449‑143.

Mieszkanie, ok. 50 mkw., I piętro,
Stary Rynek, ogrzewanie piecowe,
niska cena, nieumeblowane, tel. kom.
604‑908‑664.

Do wynajęcia mieszkanie
2-pokojowe na os. Konopnickiej,
tel. kom. 661‑385‑150, po 16.

Wynajmę pomieszczenia usługowobiurowo-handlowe, hale pod
działalność usługową, wulkanizację,
warsztat samochodowy, Głowno,
tel. kom. 516‑180‑211.

Lokale handlowe do wynajęcia:
30 i 50 mkw., ul. Zduńska 23, tel.
kom. 600‑498‑498.

Mieszkanie 39 mkw. w Głownie,
tel. kom. 600‑619‑985.

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

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

Do wynajęcia mieszkanie, Głowno,
tel. kom. 724‑044‑033.

Do wynajęcia mieszkanie, tel. kom.
603‑898‑130.

Grunty orne wydzierżawię, gmina
Stryków, tel. kom. 603‑711‑760.

Wynajmę skład węgla, plac, halę:
Brzeziny, tel. kom. 509‑920‑555.

Wynajmę lokal użytkowy, 56 mkw.,
Łowicz, ul. Zduńska, tel. kom.
607-442-383, 660‑230‑318.

Do wynajęcia lokal 35 mkw.,
atrakcyjny punkt, Łowicz, tel. kom.
600‑415‑454.

wynajem
Lokal 160 mkw., Przyrynek,
tel. kom. 601‑345‑299.

Mieszkanie do wynajęcia w domu,
1 piętro, oddzielne wejście, ogrzewanie
gazowe, wysoki standard, 800 zł +
opłaty, 2-miesieczna kaucja, tel. kom.
504‑944‑860.

Wynajmę lokal 140 mkw., w Łowiczu,
Nowy Rynek, tel. kom. 607‑302‑816.
Tanie pokoje dla pracowników firm
w Łowiczu, tel. kom. 794‑198‑458.
Tanio pokój, tel. kom. 535‑993‑153.
Bratkowice, 60 mkw., 3 pokoje,
tel. kom. 783‑252‑813.
Wynajmę stację paliw, Łowicz,
tel. kom. 666‑536‑626.
Wynajmę mieszkanie, os.
Dąbrowskiego, tel. kom. 508‑803‑577.
Do wynajęcia pokój, dla uczennicy,
tel. kom. 693‑543‑658.

Wynajmę nowe mieszkanie
o powierzchni 54 mkw., ul. Piekarska,
tel. kom. 888‑971‑623.
Wynajmę mieszkanie 30 mkw.,
umeblowane, tel. kom. 796‑836‑971.
Lokal handlowy, 330 mkw.,
pomieszczenia biurowe w centrum,
tel. kom. 509‑099‑969.
Wynajmę mieszkanie 38 mkw.,
osiedle Tkaczew; pilne!, tel. kom.
601-963-770, 601‑390‑770, po 16.
Wynajmę 2 pokoje, Łowicz ul. Zgoda
26A, tel. (46) 865-61-75, tel. kom.
795‑065‑609, po 18.
Do wynajęcia nowe 39 m na ul.
Grunwaldzkiej w Łowiczu. Koszt
miesięczny 800 PLN + opłaty,
tel. kom. 530‑466‑516.
Wynajmę lub sprzedam garaż,
blaszak, Łowicz, tel. kom. 790‑524‑034.
Wynajmę mieszkanie 32 mkw.,
Łowicz, tel. kom. 506‑019‑781.
Mieszkanie do wynajęcia, os.
Noakowskiego, tel. kom. 698‑728‑146.
Mieszkanie 68 mkw., do wynajęcia,
Łowicz, ul. Blich 9a/22, tel. kom.
601‑239‑758.
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Trzy pokoje + łazienka
w Dmosinie, tel. kom. 692‑749‑175.
Wynajmę dom na wsi, okolice
Kiernozi, tel. kom. 501‑603‑924.
Mieszkanie do wynajęcia, Łowicz,
tel. kom. 502‑268‑632.
Umeblowane mieszkanie w Głownie,
tel. kom. 506‑258‑400.
Wynajmę mieszkanie M-4, os.
Konopnickiej, tel. kom. 501‑011‑198.



sprzedaż różne
Sprzedaż jaj wiejskich, Osiny 2,
gmina Kiernozia, tel. kom. 697‑736‑673.
Drewno opałowe, kominkowe
i w workach, meble ogrodowe, budy,
toalety, tel. kom. 501‑658‑261.
Sprzedaż ziemi, piasku (O2), żwiru
(8,60 mm), kruszyw, podsyp, dowóz,
tel. kom. 693‑565‑564.

Łubianki plastikowe mało używane
w ilości 100 sztuk, tel. (46) 838‑82‑68.

Betoniarka, 150 l, tel. kom.
609‑838‑713.

Wózek widłowy, gazowy, tel. kom.
785‑405‑552.

Overlock i dwuigłówka Textima,
tel. kom. 604‑392‑876.

Zamrażarka, 250 l, tel. kom.
609‑524‑676.

Wózek widłowy elektryczny Suchedniów, tel. kom. 503‑604‑455.

Sprzedam łóżko piętrowe, sosnowe,
tel. kom. 698‑783‑854.

Sprzedam kanapę, tel. kom.
604‑941‑542.

Regały magazynowe, meble
sklepowe, torf, tel. kom. 667‑689‑874.

Łóżko szpitalne z materacem
przeciwodleżynowym, tel. kom.
511‑947‑180.

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

Dwa silniki 1kW, drzwi, szyby,
tel. kom. 797‑556‑829.

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

Sprzedam spacerówkę, 100 zł,
tel. kom. 600‑618‑740.

Ekogroszek, miał. Tanio!, tel. kom.
509‑920‑555.

Ziemia ogrodowa duże ilości, tanio,
tel. kom. 503‑508‑772.

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

Drewno kominkowe, tel. kom.
503‑508‑772.

Do wynajęcia dom w Głownie
(2 pokoje, kuchnia, łazienka), obok
Rynku, tel. kom. 668‑176‑985.

Grile ogrodowe, donice, duży
wybór, płyty ozdobne, ścieszkowe,
producent, tel. kom. 531‑467‑981.

Wynajmę kawalerkę 2-pokojową,
os. Starzyńskiego, 33 mkw., tel. kom.
668‑388‑229.

Drewno opałowe i kominkowe,
wycinka drzew, czyszczenie, tel. kom.
505‑700‑777.

Paliki do palikowania sadów,
sosnowe grubości od 4 do 8
cm, wysokości 2,4 m, tel. kom.
605‑896‑199.

M-5 (4-pokojowe), Szarych
Szeregów, tel. kom. 889‑144‑850.

Kopalnia Kruszywa Naturalnego
Maurzyce oferuje: piasek płukany
sortowany 0-2 mm (stosowany do
tynków, miksokreta itp.), piasek
pospółkowy, piasek podsypkowy,
tel. kom. 601‑239‑779.

Sprzedam trajzegę na 220V, tel. kom.
606‑490‑951.

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

Namiot do kempingu Niewiadów
N-126, nowy, tel. kom. 691‑961‑224.

Sprzedam deski sosnowe, drzewo
opałowe, tel. (46) 838‑74‑91.

Sprzedam stół i 6 krzeseł firmy Forte,
stan bdb., tel. kom. 792‑839‑320.

Mieszkania: 50 i 66 mkw., dwa
pokoje, kuchnia, łazienka, c.o.,
parking, (może być na działalność),
w ogrodzonej posesji, w centrum
Łowicza, tel. kom. 602‑187‑540.
Do wynajęcia 3-pokojowe
mieszkanie z kuchnią i łazienką
w Głownie, tel. (42) 719‑35‑79.

Miejsce na reklamę, tel. kom.
797‑556‑829.
Wynajmę dom firmie, na kwatery,
kolonie, blisko jeziora, Głowno, tel.
kom. 600‑155‑639.
Do wynajęcia mieszkanie 40 mkw.,
pokój z kuchnią w centrum Łowicza,
tel. kom. 501‑848‑600.
Do wynajęcia dom 120 mkw. lub
dwa oddzielne mieszkania po 60 mkw.,
umeblowane, tel. kom. 501‑848‑600.
Mieszkanie 48 mkw, umeblowane
M3 Głowno, 1 piętro, tel. kom.
694‑470‑470.
Do wynajęcia pokój z kuchnią
w centrum Łowicza, tel. kom.
505‑211‑908.

zamiana
Sprzedam M-4 60 mkw. lub zamienię
na mniejsze do 40 mkw., tel. kom.
609‑688‑542.
Zamienię mieszkanie 35 mkw.,
na większe do 70 mkw., tel. kom.
504‑125‑713.

kupno różne
Przyjmę ziemię, tel. kom.
602‑723‑902.
Kupię skrzynię łowicką, tel. kom.
792‑510‑060.
Przyjmę ziemię z wykopu, tel. kom.
693‑299‑439.
Przyjmę ziemię i gruz, tel. kom.
609‑843‑635.
Kupię płyty winylowe, tel. kom.
503‑133‑524.
Kupię okno plastikowe lub
drewniane o wymiarze około 90x100,
tel. kom. 691‑195‑507.
Kupię gry na Play Station 3, tel. kom.
536‑896‑769.
Przyjmę gruz, Bednary, koło
Łowicza, możliwość odbioru, własny
transport, tel. kom. 512‑499‑388.

REKLAMA

Huśtawki ogrodowe, akacjowe, stoły,
ławki, altanki, piaskownice, budy dla
psów, toalety, tel. kom. 502‑981‑959.
Tunel foliowy z folią, 30x6, stan db,
tel. kom. 606‑912‑126.
Rury kamionkowe,
tel. (46) 837‑21‑07.

Sprzedam ladę i regały sklepowe,
tel. kom. 509‑714‑688.

Suknia ślubna, rozmiar 36-38,
biała, krótka, długa (2 w 1), z salonu
ślubnego, tel. kom. 793‑700‑206.

Słupki ogrodzeniowe, rower
dziecięcy, tanio, tel. kom. 600‑158‑396.
Ziemia z dowozem,
tel. kom. 601‑630‑882.
Piasek 02 „Rydwan” z dowozem,
tel. kom. 601‑630‑882.

Laptop Dell, tel. kom. 500‑204‑559.

Leś- szlaka kotłowa, tel. kom.
605‑142‑474.

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

Wiatę 14 m na 9 m, tel. kom.
600‑523‑396.

Łuparka do drewna fabryczna,
nacisk 8 t.; drabina aluminiowa
2-członowa, długość 7,5; tregra 20; stal
ceowa 280 mm; tafle szkła, 4 mm na
szklarnie, tel. kom. 791‑766‑688.

Sprzedam lub kupię skrzynię
łowicką, tel. kom. 504‑944‑860.

Zagęszczarka Supra (duża), tel. kom.
607‑168‑196.
Sprzedam kanapę + 2 fotele,
tel. kom. 691‑396‑435.
Namiot handlowy, tel. kom.
666‑310‑322.
Brama garażowa 3x3,60; glazura
20 mkw., 15x15, regał ciemny, butla
gazowa mała, tel. (46) 837‑68‑90.
Silniki elektryczne, przekładnie,
imadło, tel. (42) 719‑59‑36.

Sprzedam mebelki dziecięce
z wbudowanym łóżkiem; szafkę RTV,
tel. kom. 691‑138‑084.
Krajzega, pilarka, tel. kom.
503‑830‑451.
Kręgi, przepusty, kamień
elewacyjny, Jumby: www.seba-bruk.
pl, tel. kom. 531‑467‑981.
Płyty, płytki chodnikowe jumby,
galanteria ogrodowa; www.seba-bruk.
pl, tel. kom. 531‑467‑981.
Huśtawki drewniane, tel. kom.
513‑314‑505.
Wyprzedaż drzwi wewnętrznych,
tel. kom. 602‑370‑470.
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Maszyny szwalnicze wyprzedaż,
tel. kom. 723‑449‑143.
Szafa, nowa, do przedpokoju,
tel. kom. 512‑944‑668.
Stemple budowlane 2,5 m, tel. kom.
505‑100‑612.
Wersalka, stan dobry, tel. kom.
725‑291‑669.
Zamrażarka Polar, stan idealny,
tel. kom. 605‑384‑449.
Kontener Terma 7x2,60x2,70,
tel. kom. 604‑212‑345.
Regały sklepowe, biurko, tel. kom.
693‑422‑828.
Beczki plastikowe 200 l do użytku
różnego, tel. kom. 883‑111‑194.
Sprzedam kiosk metalowy na
działkę, tel. kom. 500‑037‑006.
Wiertarka kolumnowa Einhll,
kompletne wyposażenie; pierze gęsie
z przydomowego chowu; silnik 5,5 kW,
900 obrotów, tel. kom. 600‑415‑353.
Sprzedam izotermę kontener,
tel. kom. 503‑065‑714.
Zamrażarka meblowa, tel. kom.
691‑535‑141.
Betoniarka, 250 l, 1.300 zł, tel. kom.
510‑177‑036.
Rower dziewczęcy w bardzo dobrym
stanie, tel. kom. 696‑369‑015.
Wersalka i kanapa + dwa fotele,
tel. kom. 782‑440‑590.
Widlak Datsun, tel. kom.
604‑134‑589.
Piec, 0,9 kW, bojler, 80 l, tel. kom.
721‑152‑385.
Drewno kominkowe, opałowe,
tel. kom. 504‑257‑615.
Wózek spacerowy, tel. kom.
668‑342‑312.
Łóżko piętowe, materac przeciwodleżynowy, tel. kom. 508-344-577,
691‑117‑989.
Sprzedam akwarium wraz z całym
wyposażeniem, tel. kom. 725‑847‑390.
Laptop nowy (gwarancja); telewizor
40 cali Full HD, tanio, tel. kom.
662‑067‑043.

Parnik elektryczny, tel. kom.
691‑524‑901.

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

Sprzedam drzewo opałowe, tel. kom.
504-553-289, 514‑372‑398.

Meble pokojowe, stan bdb, tel. kom.
604-283-950, 606‑463‑348.

Sprzedam miodarkę, tel. kom.
697‑366‑263.

Głośniki, tel. kom. 797‑556‑829.

Telewizor 95 zł, spacerówka, fotelik,
tel. kom. 500‑519‑872.
Sprzedam tanio krzesełko
do karmienia, wózek głęboki
+ spacerówka, stan bdb, Głowno,
tel. kom. 606‑932‑003.
Sprzedam regał, tel. (46) 837‑68‑90.

Sprzedam betoniarkę, tel. kom.
888‑742‑148.
Dwuigłówka, overlock, sofa, segment
(biurko), fotelik samochodowy
i rowerowy, tel. kom. 505‑065‑040.
Telewizor 21 cali, JVC, stan idealny,
tel. kom. 504‑561‑585.
Kamień polny, tel. kom. 605‑679‑209.

Oddam tapczanik 1-osobowy,
rozkładany oraz ok. 10 t gruzu,
tel. kom. 796‑334‑707.

Stemple budowlane 3-4 m, drewno
budowlane, tel. kom. 885‑122‑144.

Sprzedam gitarę, tel. kom.
603‑453‑058.

Drewno opałowe, liściaste, tel. kom.
885‑122‑144.

Paśniki, poidła dla świń, heblarka,
imadło, tel. kom. 504‑350‑641.

Meble ogrodowe, huśtawki, budy dla
psów, pod indywidualny projekt,
tel. kom. 883‑700‑202.

Telewizor Philips, 400 zł, tel. kom.
504‑350‑641.
Konstrukcja szklarni, pręty
żebrowane, tel. kom. 504‑350‑641.

Wynajmę rusztowania warszawskie
w ilości 50 sztuk + zagęszczarkę
o wadze 95 kg, tel. kom. 504‑755‑253.

Sprzedam betoniarkę, stan bdb,
tel. kom. 504‑843‑494.

Spawarka transformatorowa,
tel. kom. 697‑688‑625.

Sprzedam wóz i taczki ogrodowe na
kwiaty, tel. kom. 697‑010‑153.

Wiertarka słupowa, stożek 3,
tel. kom. 785‑405‑552.

Sprzedam beczki 200 litrów
(blaszane), tel. kom. 507‑792‑426.

Oddam małą lodówkę, tel. kom.
600‑262‑693.

Sprzedam drzwi balkonowe
2-skrzydłowe oraz 2 okna
1-skrzydłowe, tanio, tel. kom.
517‑267‑936.

Sprzedam meble do sypialni,
tel. kom. 606‑770‑876.

Łubianki drewniane nowe, plastikowe
używane, tel. kom. 792‑902‑783.
Piec, c.o., tłokowy, Tilgner
KTM, 35 kW, po dwóch sezonach
grzewczych, 4.400 zł, tel. kom.
603‑755‑728.
Wersalka + dwa fotele, tel. kom.
602‑783‑252.
Rower górski - koła „24”, tel. kom.
602‑783‑252.
Sofa, fotele + pufy (prawie nowe),
tel. kom. 600‑918‑875.

Piła ramowa OH253 do metalu,
tel. kom. 694‑877‑720.

praca
dam pracę
Zatrudnię dobrą prasowaczkę,
tel. kom. 603‑610‑884.
Przyuczę do zawodu masażysty
z możliwością zatrudnienia, tel. kom.
509‑867‑229.
Zatrudnię spedytora
z doświadczeniem w transporcie
międzynarodowym, tel. kom.
608-059-817, 606‑457‑050.

Atlas, tel. kom. 668‑594‑262.

Po demontażu: szafka podłączenia
elektrycznego, hydrant p. pożarowy,
okna drewno, pcv, drzwi stalowe
ognioodporne, grzejniki aluminiowe,
zbiornik metalowy 1000 l, tel. kom.
501‑074‑060.

Opał ekologiczny Pellet, wyrób
i sprzedaż, tel. kom. 693‑699‑784.

Lampy kasetonowe oświetleniowe,
tel. kom. 501‑074‑060.

Zbiornik na szambo 15.000 l,
tel. kom. 607‑316‑945.

Podkłady kolejowe, drewniane,
tel. kom. 609‑111‑509.

Altana 2,60x2,40, tel. kom.
511‑311‑145.

Segment z biurkiem dziecięcym,
narożnik, tel. kom. 607‑198‑603.

Zatrudnię do pracy w masarni
z doświadczeniem, tel. kom.
882‑106‑832.

Blacha używana, łożyska, tel. kom.
664‑507‑718.

Sprzedam frezarkę, 1.100 zł, tel. kom.
607‑701‑177.

Piaskownica z przykrywą, tel. kom.
668‑162‑199.

Dwa fotele i ławostół, tel. kom.
500‑443‑199.

Zatrudnię szwaczki, tel. kom.
500‑243‑325.

Heblarka-grubiościówka, szerokość
robocza 60 cm, tel. kom. 500‑243‑428.

Sprzedam domek na działkę, nowy,
tel. kom. 607‑701‑177.

Obornik koński oddam, tel. kom.
506‑169‑967.

Ubranko do chrztu dla dziewczynki,
tel. kom. 530‑211‑736.

Zatrudnię spedytora, kraj, zagranica,
CV: biuro@frumeco.pl.

Betoniarka „100”, tel. kom.
693‑054‑784.
Sprzedam lesz, tel. kom.
605‑896‑130.
Stemple budowlane, tel. kom.
539‑415‑178.
Ekonomiczne, tanie i trwałe piece
c.o. poleca producent, Skierniewice,
tel. kom. 501‑627‑469.

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

Dwa fotele ze skóry, tel. kom.
600‑918‑875.
Rower górski damski na dużych
kołach, tel. kom. 600‑918‑875.

Zatrudnię kierowcę
z doświadczeniem na busa
w ruchu międzynarodowym, tel. kom.
601‑720‑805.
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Zatrudnię dziewiarza lub osobę
do przyuczenia na stanowisko
dziewiarza. Zgłoszenia proszę
kierować na: anna@steven.pl.
Zatrudnię nauczyciela gry na
pianinie dla dziecka (10 lat),
lekcje w domu (Łowicz), tel. kom.
606‑832‑571.
Firma Steven zatrudni grafika
komputerowego. Oferty proszę
kierować na biuro@steven.pl.
Do zbioru truskawek, Głowno,
tel. kom. 604‑260‑576.
Kierowcę C + E z badaniami i kartą
kierowcy dorywczo (emeryta lub
rencistę) wyłącznie z okolic Głowna na
skup owoców, tel. kom. 601‑286‑499.
Poszukuję opiekunki do
10-miesięcznego dziecka, tel. kom.
665‑752‑680.
Zatrudnię kierowcę
w transporcie międzynarodowym,
z uprawnieniami kat. C+E, tel. kom.
608‑071‑798.
Poszukuję tynkarzy do tynków,
struktury, tel. kom. 607‑809‑288.
Zatrudnię szwaczki, czapki, stała
praca, Głowno, Kilińskiego 4, tel. kom.
502‑085‑441.
Zatrudnię szwaczki, Głowno,
tel. kom. 663‑026‑050.
Zatrudnię do zbioru truskawek,
okolice Strykowa, tel. kom.
728‑130‑219.

Zatrudnię do zbioru bobu, tel. kom.
697-693-641, 511‑144‑345.
Zatrudnię w zawodach budowlanych,
tel. kom. 601‑489‑796.
Poszukuję małżeństwa do
prowadzenia gospodarstwa
agroturystycznego na Mazurach,
tel. kom. 602‑614‑231.
Praca dodatkowa, tel. kom.
796‑044‑499.
Szukam pani do pomocy w domu,
przy sprzątaniu, Niedźwiada, tel.
kom. 509‑195‑136.
Zatrudnię lakiernika
samochodowego, Bełchów, tel. kom.
604‑454‑032.
Przyjmę krojczego, brakarkę
oraz szwaczki na dzianinę,
również chałupnictwo, tel. kom.
537‑276‑127.
Firma transportowa zatrudni
mechanika, tel. kom. 600‑357‑428.
Salon fryzjerski Trendy zatrudni
fryzjera oraz nawiąże współpracę
z kosmetyczką, tel. kom. 501-664-554,
692‑453‑094.
Zatrudnię do zbioru truskawek,
tel. kom. 784‑602‑809.
Przyjmę kierowcę, kat. C+E,
z doświadczeniem, tel. kom.
699‑902‑211.
Zatrudnię operatora koparkoładowarki, tel. kom. 663‑690‑050.

P.O.M. Eko-Serwis
zatrudni kierowcę z kat. C,
tel. (46) 830‑35‑25.

Zatrudnię pracownika
ogólnobudowlanego, tel. kom.
793‑035‑025.

Zatrudnię kierowcę C+E
w transporcie międzynarodowym,
kontenery (tylko z doświadczeniem),
tel. kom. 728‑377‑779.

Przyjmę kierowcę, kat. C+E, kraj,
tel. kom. 662‑182‑714.

Przyjmę do zbioru bobu, tel. kom.
501‑615‑217.
Zatrudnię szwaczki - praca cały rok,
do szycia dzianiny, dobra płaca,
tel. kom. 790‑698‑622.

Biuro rachunkowe, Łowicz,
Bolimowska 63 zatrudni w księgowości
na umowę cywilnoprawną,
tel. (46) 837-42-46, tel. kom.
605‑578‑502.
Zatrudnię pomoc domową, tel. kom.
783-608‑238, po 16.00.

Zatrudnię osoby do zbioru bobu,
tel. kom. 501‑454‑304.

Zaopiekuję się dzieckiem w okresie
wakacyjnym, tel. kom. 661‑446‑923.

Przyjmę do zbioru truskawek,
tel. kom. 691-267‑780, po 20.00.

Zatrudnię studentkę studiów
zaocznych do pracy biurowej, dobra
znajomość obsługi komputera,
w miarę komunikatywny język angielski
lub francuski, okolice Głowna, tel. kom.
664‑142‑086.

Przyjmę spawacza i pomocnika
spawacza, tel. kom. 518‑633‑328.
Zatrudnię do zbioru truskawek,
tel. kom. 665‑489‑346.
Zatrudnię kierowcę C+E,
z doświadczeniem, tel. kom.
601‑239‑804.
Zatrudnię mechanika-wulkanizatora,
tel. kom. 665‑465‑699.
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Zatrudnię kierowcę kat. C+E, kraj,
Łowicz, tel. kom. 504‑352‑764.
Przyjmę do bobu, 4 km od Łowicza,
tel. kom. 669‑008‑070.
Przyjmę do zbioru bobu, tel. kom.
609‑165‑855.

Zatrudnię pracownika do prac
wykończeniowo-remontowych, tel. kom.
607‑343‑338.
Zatrudnię brakarkę, 1/2 etatu,
sukienki, Głowno, tel. kom.
509‑571‑801.
Zatrudnię szwaczkę, tkanina,
praca całoroczna, Głowno, tel. kom.
509‑571‑801.
Zatrudnię kombajnistę na żniwa,
tel. kom. 663‑561‑245.
Piekarnia Nieborów zatrudni
wykwalifikowanego piekarza, tel. kom.
603‑607‑617.
Piekarnia Nieborów przyjmie ucznia
do praktycznej nauki zawodu, tel. kom.
603‑607‑617.
Zatrudnię do zbioru warzyw, tel. kom.
793‑477‑470.
Zatrudnię do zbioru truskawek,
tel. kom. 691‑235‑038.
Zatrudnię kierowcę do rozwożenia
pizzy, tel. kom. 604‑529‑656.
Zatrudnię do zbioru truskawek,
tel. kom. 668‑165‑646.
Gospodarstwo hodowlane zatrudni
pracownika na stałe, wyżywienie i
zakwaterowanie, tel. kom. 721‑085‑095.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E,
transport krajowy, wiek min. 30 lat,
tel. kom. 509‑499‑556.
Zatrudnię pracownika biurowego
ds. logistyki. CV + list motywacyjny na:
dorota@frumeco.pl.
Zatrudnię doświadczonego
kucharza/kucharkę, stała praca,
restauracja „Stara Łaźnia” w Łowiczu,
tel. kom. 512‑330‑849.
Zatrudnię do prowadzenia sklepu
internetowego (Allegro), Łowicz,
ul. Pijarska 1, tel. kom. 504‑198‑299.
Zatrudnię do szycia wyrobów
niemowlęcych, dzianina/tkanina,
Stryków, tel. kom. 607‑677‑855.
Przyjmę osobę do wykańczania
wnętrz, tel. kom. 604‑199‑840.
Zatrudnię kierowcę w transporcie
międzynarodowym, z doświadczeniem,
kat. C+E, chłodnie, podwójna obsada,
tel. kom. 604‑455‑360.
Zatrudnię osobę do krojenia chleba
w piekarni i innych prac fizycznych
z prawem jazdy, tel. kom. 507‑975‑214.
Zatrudnię piekarza ciastowego
i piekarza piecowego, tel. kom.
509‑877‑081.
Zatrudnię młodą na okres
wakacji do sklepu spożywczego,
ciasteczkaodkubusia@onet.eu.

Zatrudnię do zbioru truskawek,
tel. kom. 660‑048‑076.
Zatrudnię do zbioru truskawek,
tel. kom. 600‑678‑473.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E
w transporcie międzynarodowym,
tel. kom. 512‑499‑388.
Zatrudnię do zbioru bobu, tel. kom.
604‑291‑850, po 16.
Zatrudnię młodą osobę do
rozwożenia pizzy, tel. kom.
660‑733‑348.
Zatrudnię kelnerkę do pracy w
pizzerii, Łowicz, tel. kom. 660‑733‑348.
Zatrudnię młodą kobietę do pracy
w soboty w pizzerii z prawem jazdy kat.
B, tel. kom. 660‑733‑348.
Zatrudnię pracownika biurowego,
znajomość angielskiego w mowie i w
piśmie, CV prosimy kierować na biuro@
frumeco.pl, tel. kom. 512‑165‑181.
Przyjmę do pizzerii kierowcę
z własnym samochodem - praca
w weekend, tel. kom. 724‑644‑104.

usługi wideo
Wideofilmowanie cyfrowe, Blu-ray,
tanio, tel. kom. 606‑852‑557.
Cyfrowe wideofilmowanie,
fotografowanie, full HD, Blu-ray,
tel. 46/837-94-85, tel. kom.
608‑484‑079.
Wideofilmowanie, full HD, zdjęcia,
tel. kom. 502‑163‑788.
Profesjonalna fotografia ślubna
www.studiokadr.cdx.pl, tel. kom.
604‑357‑594.
Studio Wideo Kadr, full HD, tel. kom.
607‑916‑001.
Studio Kroton - filmowanie, HD,
zdjęcia, tel. (46) 837-47-48, tel. kom.
504‑057‑550.
Profesjonalna fotografia
ślubna www. facebook.com/
JarekCiesielskiPhotography, tel. kom.
794‑000‑014.
Wideofilmowanie, tel. kom.
600‑287‑992.

Zatrudnię kierowcę kat. C+E, tel.
kom. 607‑267‑206.

Foto FX zdjęcia ślubne, tel. kom.
791-539‑038, po 18.30.

Zlecę firmie wykonanie tynku na
elewacji - dom jednorodzinny, 500
mkw., tel. kom. 601‑593‑011.

Foto-wideo, tel. kom. 604‑330‑036.

Potrzebny korepetytor języka
angielskiego. Praca od września,
4 godziny dziennie, Łowicz, tel. kom.
664‑694‑595.
Zatrudnię kierowcę C+E. Praca na
terenie kraju, tel. kom. 602‑630‑653.
Firma Inter-Log zatrudni
pracowników magazynowych do pracy
w Łodzi. Więcej informacji na miejscu:
Łowicz, ul. Katarzynów 17.
Zatrudnię solidnego murarza
z doświadczeniem oraz ucznia
w zawodzie murarz, tel. kom.
509‑373‑870.
Zatrudnię do zbioru truskawek,
okolice Kiernozi, tel. kom. 667‑278‑282.

szukam pracy
Zaopiekuję się dzieckiem, tel. kom.
788‑987‑020.

Wideofilmowanie, fotografowanie,
DVD, Blu-ray, full HD, www.
wideofilmowanie-lowicz.cba.
pl, tel. (46) 837-79-81, tel. kom.
606‑302‑466.
Wideofilmowanie „Kasia”, solidnie,
tanio + zdjęcia, tel. kom. 602‑633‑407.
Profesjonalna fotografia ślubna www.
macromagic.pl, tel. kom. 608‑372‑976.
Wideofilmowanie DVD, Blu-Ray,
tanio, tel. kom. 698‑535‑780.

remontowobudowlane
usługi
Usługi remontowo-budowlane,
krycie dachów, docieplenie
budynków, sprzedaż pokryć
dachowych, tel. kom.
694-470-514.

Tynki, tel. kom. 503‑077‑863.
Glazura, terakota, tel. kom.
602‑717‑207.
Murarstwo, tynkowanie, tel. kom.
668‑489‑577.
Tynki agregatem: gipsowe,
tradycyjne, wylewki; solidnie, tel. kom.
502‑370‑226.
Tynki tradycyjne, z piaskiem
kwarcowym, wylewki; solidnie, tel. kom.
501‑931‑961.
Układanie kostki brukowej, tanio,
tel. kom. 667‑837‑817.
Kanałowe docieplanie budynków
granulatem styropianowym;
kondygnacja: 900 zł, tel. kom.
602‑570‑424.
Firma FBS-Tynk wykonuje: tynki
maszynowe, gipsowe i cementowowapienne oraz posadzki (z
miksokreta), tel. kom. 502‑452‑907.
Cyklinowanie, układanie, tel. kom.
501‑249‑461.
Dachy, pokrycia dachowe,
konstrukcje, obróbki, tel. kom.
609‑846‑316.
Docieplenia, tel. kom. 698‑669‑433.
Tynki maszynowe, wylewki, tanio,
solidnie, tel. kom. 604‑144‑668.
Układanie kostki www.seba‑bruk.pl,
tel. kom. 604‑413‑669.
Układanie kostki brukowej,
tel. kom. 697‑116‑271.
Bramy przesuwne, ogrodzenia,
siatka ogrodzeniowa, montaż,
producent, tel. kom. 503‑572‑046.
Ciesielstwo-dekarstwo, tel. kom.
508‑155‑289.
Piaskowanie, tel. kom. 608‑372‑254.
Wylewki agregatem, solidnie,
tel. kom. 604‑727‑951.
Ogrodzenia, www.europlot.pl,
tel. kom. 533‑633‑634.
Docieplenia budynków, elewacje,
tel. kom. 668‑181‑142.
Malowanie, gipsowanie, płyty k/g,
glazura, terakota. Tanio, tel. kom.
668‑181‑142.

Przyjmę pracę przy opiece nad
dzieckiem, tel. kom. 669‑394‑422.

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

Mężczyzna 29-letni, podejmie pracę,
kat. B i C, tel. kom. 790‑602‑012.

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

Zaopiekuję się osobą starszą,
dzieckiem; weekendy, tel. kom.
691‑069‑748.

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

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

Poszukuję pracy, okolice Strykowa,
Bratoszewic, tel. kom. 535‑315‑927.

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

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

Ogrodzenia, bramy, balustrady,
tel. kom. 506‑771‑822.
Układanie kostki brukowej,
granitowej, tel. kom. 692‑789‑266.
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Układanie parkietu, cyklinowanie,
tel. kom. 692‑616‑390.
Cyklinowanie bezpyłowe, tel. kom.
666‑088‑518.
Remonty kompleksowe mieszkań,
tel. kom. 692‑591‑680.
Budowa domów, budynków
gospodarczych, przeróbki, rozbiórki
itp., tel. kom. 785‑333‑971.
Ogrodzenia panelowe, betonowe,
siatka, tel. kom. 533‑633‑634.
Cyklinowanie, układanie parkietu,
tel. kom. 668‑750‑437.
Malowanie, gładź, płyty k/g, glazura,
adaptacja poddaszy, panele, tel. kom.
668‑026‑851.
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.
Trak elektryczny, tel. kom.
506‑202‑161.
Stolarstwo, schody,
parkieciarstwo, cyklinowanie,
tel. kom. 607‑789‑345.
Usługi minikoparką, wykopy
pod fundamenty, oczka wodne.
Przyłącza: ziemne, elektryczne, wodne,
telekomunikacyjne itp., tel. kom.
607‑748‑073.
Wylewki betonowe agregatem,
tel. kom. 600‑872‑737.
M-BRUK, profesjonalne usługi
brukarskie, tel. kom. 781‑377‑138.
Malowanie, gipsowanie, płyta k/g,
panele podłogowe, glazura, terakota,
tel. kom. 790‑329‑790.
Wykopy mini-koparką, cena od 50
zł, tel. kom. 505‑928‑735.


Kominki z płaszczem wodnym.
Profesjonalny montaż, tel. kom.
608‑101‑676.
Kominy: montaż i wykonanie
wkładów kominowych ze stali
kwasoodpornej i żaroodpornej,
tel. kom. 608‑101‑676.

Wykonam tynki cementowowapienno-kwarcowe, docieplenia,
tel. kom. 607‑385‑722.

Budowa domów, budynków
gospodarczych, garaży i ocieplenia,
tel. kom. 512‑924‑857.

Firma Ag Dom - usługi
ogólnobudowlane, wykończenia pod
klucz, elewacje, malowanie itp.,
tel. kom. 691‑036‑872.
Docieplenia budynków, tel. kom.
880‑542‑743.
Firma Piotr-Bud: ocieplanie
elewacji, glazura, terakota,
adaptacja poddaszy, tel. kom.
602-814-481, 726‑121‑651.
Kompleksowa budowa domów,
nawierzchnie z kostki brukowej,
Budomix Łowicz, Matejki 4, tel.
kom. 604-970-639, 604‑960‑509.
Glazura, terakota, malowanie,
wykończenia, meble na wymiar,
tel. kom. 691‑645‑784.
Bramy garażowe, tel. kom.
506‑771‑822.
Usługi remontowo-budowlane,
tel. kom. 667‑941‑359.
Dachy kompletne, nowe i stare,
rozbudówki, wykonam solidnie
i tanio, tel. kom. 725‑919‑624.
Malowanie, tapetowanie, płyty
k/g, gładzie, sufity podwieszanie,
adaptacja poddaszy, panele,
glazura, terakota, tel. kom.
693‑824‑684.

Usługi koparko-ładowarką,
wykopy, niwelacje terenu, tel. kom.
880‑350‑450.

Usługi remontowo-budowlane,
układanie kostki, docieplenia,
tel. kom. 667‑189‑382.

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

Dachy: naprawa, podbitki, tel. kom.
607‑610‑786.
Tynki, docieplenia, tel. kom.
698‑669‑433.
Malowanie agregatem, docieplenia.,
tel. kom. 505‑347‑458.

Budowy, remonty, docieplenia,
tel. kom. 794‑230‑700.

Spawanie przęseł ogrodzeniowych
oraz kwasówki, tel. kom. 663‑908‑679.

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

Profesjonalne malowanie dachów,
tel. kom. 798‑165‑140.
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Remonty kompleksowo, tel. kom.
600‑614‑490.
Kompleksowe wykańczanie wnętrz,
glazura, panele, gładzie gipsowe,
ocieplanie budynków, Głowno, tel.
kom. 664‑254‑946.

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

Tynki, docieplenia budynków,
remonty, klinkier, tel. kom.
607‑343‑357.

Adaptacje, remonty,
tel. kom. 783‑511‑751.

Ogrodzenia betonowe, metalowe,
siatki, panele, klinkier, montaż,
wylewki, wiaty, fundamenty, tel. kom.
505‑700‑777.

Przystępne ceny, solidnie, fachowo,
docieplenia budynków, murowanie,
tynki, klinkier, wykończenia wnętrz
(glazura, terakota, gipsy, malowanie
itp.), tel. (46) 837-13-91, tel. kom.
793‑035‑025.

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

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

Docieplenia budynków, elewacje
zewnętrzne, glazura, terakota,
adaptacja poddaszy, kompleksowe
wykończenia wnętrz, faktury VAT,
tel. kom. 606‑737‑576.
Solidnie! Remonty, wykończenia,
naprawy, tel. kom. 504‑081‑135.
Montaż ogrodzeń betonowych,
metalowych, siatki, bramy, tel. kom.
698‑550‑032.
Adaptacja poddaszy, malowanie
dachów, kompleksowe remonty,
tel. kom. 532‑482‑915.

Profesjonalne układanie,
cyklinowanie z polerowaniem
parkietów, lakierowanie. Schody
-cyklinowanie, lakierowanie,
barwienie i olejowanie podłóg
i schodów, tel. kom. 607‑090‑260.
Budowa z Ytonga i cegły od
projektu po dach wraz z materiałem
na 8% VAT, tel. kom. 601‑303‑235.
Budowa budynków inwentarskich,
hal stalowych, chłodni wraz
z materiałem od projektu po dach,
tel. kom. 601‑303‑235.
Remonty budynków
inwentarskich wraz z materiałem
i z wykończeniem, tel. kom.
601‑303‑235.
Układanie glazury, terakoty, gładź.
Wolne terminy, tel. kom. 696‑344‑737.
Usługi remontowo-wykończeniowe,
docieplenia, tel. kom. 885‑459‑698.
Wylewki maszynowe mixokret,
tel. kom. 517-032-915, 606‑314‑749.
Malowanie, panele, inne drobne
prace, tel. kom. 518‑905‑611.
Usługi koparko-ładowarką, łyżki 30,
50, 70, 150 cm, tel. kom. 696‑691‑596.
Okna, drzwi, parapety, regulowanie,
malowanie, tel. kom. 501‑930‑953.

Usługi remontowo-budowlane,
krycie dachów, docieplenie budynków,
sprzedaż pokryć dachowych, tel. kom.
694‑470‑514.

Budowa domów, dachy, remonty
kompleksowo, tel. kom. 883‑237‑644.

Usługi remontowo-budowlane,
tel. kom. 667‑941‑359.

Wylewki agregatem, tel. kom.
511‑440‑509.

Docieplenia budynków, łazienki,
glazura, terakota, panele ścienne,
podłogowe, montaż stolarki
okiennej, gładzie, klinkier, montaż
ogrodzeń, wieźby dachowe, tel. kom.
725‑277‑449.

Wylewki i tynki agregatem,
docieplenia stropów. Tanio a
profesjonalnie!, tel. kom. 605‑416‑083.

Dachy, blachodachówka,
podbitka, termozgrzewalna, tel. kom.
515‑236‑149.
Tynki, remonty, tel. (46) 838‑66‑82.
Malowanie agregatem,
tel. kom. 662‑023‑030.
Przeciski pod drogami,
tel. kom. 509‑822‑409.
Usługi koparko-ładowarką,
minikoparką. Przydomowe
oczyszczalnie, tel. kom.
509‑822‑409.
Glazura, terakota, gipsowanie,
panele, itp, tanio, szybko, tel. kom.
508-313-799, 500‑414‑951.

Elektrycy, tel. kom. 608‑145‑585.
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Oczyszczalnie ścieków
przydomowe - dotacje, tel. kom.
727‑590‑207.

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

DACH-MAT. Pokrycia dachowe
wraz z pracami murarskimi, krokwy,
pokrycia, podbitki, kominy, wieńce, itp.,
tel. kom. 669‑609‑738.

Cyklinowanie, malowanie, układanie
parkietów, tel. kom. 885‑572‑011.
Malowanie, glazura, gipsy,
zabudowy, remonty i wykończenia
mieszkań, tel. kom. 698‑068‑889.
Docieplanie, glazura, murarstwo,
tel. kom. 607‑720‑345.
Klinkier, ogrodzenia, elewacje,
kominy, tel. kom. 516‑061‑848.
Murarz, tel. kom. 516‑061‑848.
Układanie kostki brukowej
i granitowej, tel. kom. 661‑937‑398.
Dachy od A do Z, tel. kom.
785‑534‑988.
Docieplanie budynków, układanie
glazury i terakoty, murowanie
z klinkierem, malowanie, tanio, tel. kom.
606‑371‑074,.
Usługi nową koparko-ładowarką,
solidnie, tanio, tel. kom.
790‑606‑451.
Profesjonalne wykrywacze w gruncie
złomu: żelaza, złota, srebra, itp.,
tel. kom. 501‑074‑060.
Glazura, terakota, gipsowanie,
panele, itp, tanio, szybko, tel. kom.
508-313-799, 500‑414‑951.
Docieplenia budynków
maszynowo, tynki ozdobne
maszynowe, tel. kom. 505‑102‑406.

Układanie kostki brukowej
i granitowej, tel. kom. 884‑626‑856.
Profesjonalne malowanie,
gipsowanie, tel. kom. 691‑753‑392.

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

Murowanie, tynkowanie, glazura,
ocieplanie, tel. kom. 887‑818‑290.

Dachy: profesjonalnie, papa
termozgrzewalna, malowanie itp,
tel. kom. 668‑208‑450.

Usługi remontowo-budowlane, tynki
tradycyjne, docieplenia, tel. kom.
604-705-381, 728‑382‑315.
Firma budowlano-tynkarska:
murowanie z klinkieru, rozbiórki,
remonty, malowanie agregatem
malarskim, faktury VAT, tel. kom.
692‑382‑852.

Usługi remontowe, tel. kom.
602‑513‑558.

Remonty wewnętrzne, zewnętrzne,
glazura, mozaika, tel. kom.
665‑657‑174.

Usługi koparko-ładowarką, roboty
ziemne, niwelacje gruntu, wykopy pod
fundamenty, szamba itp., tel. kom.
503‑115‑145.

WUKO: pogotowie kanalizacyjne,
czyszczenie dren, oczyszczalnie
przydomowe, usługi koparkoładowarką, tel. kom. 782‑392‑275.
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Kominki - budowa, montaż,
ogrzewanie domów, tel. (46)
837-44-35, tel. kom. 600‑294‑318.

Tynki maszynowo-cementowowapienne, gipsowe, docieplenia
poddaszy, zabudowa k/g, całkowite
wykończenia wnętrz, gładzie
natryskowe, tel. kom. 505‑102‑406.

Malowanie, gładzie, remonty,
tel. kom. 726‑022‑431.

20 czerwca 2013

Malowanie, płytki, gipsy, remonty
mieszkań, tel. kom. 698‑068‑889.
Usługi remontowe, wykończenia
wnętrz, glazura, terakota, docieplanie
budynków, tel. kom. 880‑542‑743.
Glazura, terakota, adaptacja
poddaszy, sufity, falowane tynki,
mozaikowe, kamień dekoracyjny,
gładź, malowanie szafy, pawlacze,
przeróbki elektryczne, fachowe
doradztwo, tel. kom. 605‑562‑651.
Remonty łazienek, wykończenia
wnętrz, www.struktura-lowicz.pl,
tel. kom. 604‑199‑840.

sprzedaż
Producent! Siatki, słupki, bramy,
balustrady, usługa montażu, tel. kom.
500‑371‑161.
Piasek, żwir, cement, wapno,
pospółka, tel. (46) 838-88-46, tel. kom.
603‑213‑798.
Kopalnia Kruszywa Naturalnego
Maurzyce oferuje: piasek płukany
sortowany 0-2 mm (stosowany do
tynków, miksokreta itp.), piasek
pospółkowy, piasek podsypkowy,
tel. kom. 601‑239‑779.
Parkiety drewniane, okna drewniane
1-ramowe poleca producent: Popów
146, k. Łowicza, tel. kom. 602‑587‑434.
Stemple budowlane, nowe, tel. kom.
697‑235‑671.
Kostka brukowa: sprzedaż,
układanie z własnym materiałem,
tel. kom. 601‑303‑235.
Rury na przepusty, szer. 50 cm,
grubość ścianki 9 mm, długość 4 m,
tel. kom. 726‑116‑136.
Sprzedam cegły Max, 3.000 sztuk,
Bratoszewice, tel. kom. 505‑151‑701.
Stemple, tel. kom. 692‑101‑989.
Rury czarne, kruszarka do betonu,
tel. kom. 604‑931‑629.
Dobry zwyczaj: nie kupuj, lecz
wypożyczaj. Wypożyczalnia Maszyn
i Narzędzi; Łowicz, Klickiego 66,
tel. kom. 501‑074‑060.
Deski, cegła U-238, po budowie,
tel. kom. 603‑549‑592.
Stemple budowlane, 3-metrowe,
280 sztuk i 15 sztuk 4-metrowych,
Zielkowice Czajki, tel. kom.
724‑555‑595.
Stemple budowlane, tel. kom.
660‑405‑414.
Stemple budowlane, tel. kom.
604‑288‑056.
Stemple budowlane, tel. kom.
507‑411‑018.

usługi
instalacyjne
Usługi hydrauliczne, solidnie,
tel. kom. 698-684-395.
Usługi elektryczne, tel. kom.
509‑838‑364.
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Usługi hydrauliczne, tel. kom.
508‑862‑015.

Zespół muzyczny „Rytm”, tel. kom.
695‑761‑385.

Profesjonalne ścinanie drzew,
wykaszanie, tel. kom. 888‑312‑392.

Darmowe jazdy konne dla dobrze
jeżdżących, tel. kom. 506‑169‑967.

Kompleksowe usługi hydrauliczne,
tel. kom. 601‑818‑310.

Pranie samochodów, dywanów,
tel. kom. 728‑508‑073.

Usługi księgowe, tel. kom.
508‑191‑628.

Śluby kabrioletem, srebrny Mercedes
CLK, tel. kom. 516‑755‑753.

Hydraulika, kolektory słoneczne
od 1.600 zł, tel. kom. 886‑756‑497.

Wycinka drzew, usługi podnośnikami
koszowymi do 27 m, tel. kom.
668‑591‑725.

Usługi koparko-ładowarką Cat,
tel. (46) 837-99-16, tel. kom.
512‑098‑358.

Zespół muzyczny, wesela, www.
diwers.pl, tel. kom. 661‑323‑807.

Pranie dywanów, tapicerek
meblowych, samochodowych,
mycie gresów, sprzątanie mieszkań,
pomieszczeń biurowych, tel. kom.
667‑255‑459.

Sala, wynajem, imprezy
okolicznościowe, do 60 osób,
catering, Nieborów, tel. kom.
605‑695‑882.

Hydraulik, wszystkie technologie,
tel. kom. 608‑101‑676.
Hydraulika, tel. kom.
608‑263‑951.
Montaż anten satelitarnych C+, N,
NC+, Polsat, Orange, TV naziemna,
posiadam profesjonalny miernik
sygnałów, tel. kom. 889‑148‑039.
Regeneracja siłowników, zakuwanie
węży hydraulicznych, toczenie,
frezowanie, tel. kom. 506‑163‑541.
Przyłącza, elektroinstalacje,
pomiary, odgromówka, automatyka
budynkowa EIB/KNX, wideodomofony, RTV-Sat, komputerowe,
bramonapędy, alarmy, kamery;
naprawy, konserwacja, przeglądy,
odbiory, uprawnienia, VAT,
el-arm@o2.pl, tel. kom. 601‑303‑858.
Usługi elektryczne, tel. kom.
609‑466‑990.
Profesjonalne instalacje sygnalizacji
włamania, pożaru, kontroli dostępu,
nadzoru wizyjnego (monitoring),
tel. kom. 601‑207‑689.
Instalacje elektryczne, pomiary,
dokumentacja, tel. kom. 723‑121‑325.
Usługi hydrauliczne c.o., kolektory
słoneczne, pompy ciepła, klimatyzacja,
tel. kom. 518‑905‑611.
N, Cyfra, Polsat, cyfrowa, naziemna,
tel. kom. 728‑188‑127.
Usługi hydrauliczne, tel. kom.
784‑006‑861.
Hydraulika, tel. kom. 607‑720‑345.
Vertal - żaluzje poziome, pionowe,
rolety materiałowe i antywłamaniowe,
siatki przeciw owadom. Produkcja,
montaż, tel. kom. 602-736-692,
512‑342‑751.
Montaż instalacji grzewczych,
kotłów c.o. z materiałem własnym lub
powierzonym, tel. kom. 508‑454‑366.
Instalacje elektryczne: nowe,
przeróbki, tel. kom. 696‑081‑582.

usługi inne
Przeprowadzki, transport, FVAT,
tel. kom. 695‑885‑953.
Meble pod wymiar: kuchenne,
biurowe, szafy z drzwiami
przesuwnymi, solidnie, raty, tel. kom.
501‑707‑657.
Zespół, wokalistka, najtaniej,
tel. kom. 503‑746‑892.
Dekoracje sal weselnych „Wardart”,
Strugienice, tel. kom. 886‑328‑694.
Dekoracja sal weselnych (pokrowce,
obrusy w komplecie), tel. kom.
693‑776‑474.
Koparka gąsiennicowa, kopanie
stawów, koparko-ładowarka
(z młotami), wszelkie prace ziemne,
rozbiórkowe, usługi wywrotką, tel. kom.
693‑565‑564.

REKLAMA

Przywóz ziemi ogrodowej, piasku,
żwiru, pospółki, tłucznia różnej
frakcji, tel. kom. 603-653-020,
Pilaszków 3.
Zespół muzyczny Antrakt, tel. kom.
667‑468‑883.
Zespół muzyczny z wokalistką,
tel. kom. 606‑677‑371.
Usługi rozdrabniania gałęzi
rozdrabniaczem spalinowym, tel. kom.
508‑454‑366.
Zespół muzyczny Optima, wesela,
imprezy okolicznościowe, tel. kom.
725‑145‑460.
Zawiozę do ślubu. Nowa CR-V
2013 www.hondadoslubu.pl, tel. kom.
501‑620‑170.
Autoklimatyzacja, serwis,
tel. kom. 506‑158‑378.
Paznokcie żelowe, tel. kom.
660‑724‑766.
Kamaz: przewóz piasku, żwiru, ziemi,
tel. kom. 601‑630‑882.
Serwis rozruszników, alternatorów,
akumulatorów, naprawy instalacji
elektrycznych, ciągników rolniczych,
tel. kom. 782‑958‑698.
Śluby: BMW5, Volvo XC90, www.
slub.xx.pl, tel. kom. 508‑909‑732.
Masz problem z komputerem:
zadzwoń. Fachowo. Szybko. Tanio,
tel. kom. 504‑070‑837.
Użyczę certyfikat kompetencji
zawodowych na przewóz rzeczy,
tel. kom. 601‑720‑805.
Cięcie drzew niebezpiecznych,
konkurencyjne ceny, tel. kom.
782‑718‑483.
Artystyczne malowanie wnętrz,
ogrody - architekt krajobrazu, tel. kom.
886‑328‑694.
Usługi rębakiem, rozdrabnianie
gałęzi, przycinka drzew, tel. kom.
606‑370‑008.
Wynajem rębaka, tel. kom.
606‑370‑008.
Śluby, imprezy okolicznościowe,
czarny Chrysler 300 C, 2007 r.,
tel. kom. 694‑484‑902.

Ale szybka gotówka - nawet 7.000
zł! Proste zasady, bez zbędnych
formalności. Provident Polska S.A,
tel. kom. 600-400-295, (opłata wg
taryfy operatora).
Domofony: tradycyjne i cyfrowe.
Instalacje i centralki telefoniczne,
tel. kom. 601‑207‑689.
Instalacje i centralki telefoniczne,
domofony, bramofony, videofony.
Montaż, naprawy, konserwacja,
tel. kom. 601‑207‑689.
Sprzedaż i transport, podsypki,
piasek siany i żwir, tel. kom.
603‑591‑544.
Usługi minikoparką od 50 zł,
tel. kom. 508‑175‑031.
Transport wywrotką - piach, żwir,
ziemia, pospółka, podsypka itp,
tel. kom. 503‑115‑145.
Naprawa sprzętu AGD, tel. kom.
510‑158‑880.
Tartak obwoźny, tel. kom.
512‑907‑059.
Tartak obwoźny, spalinowy,
tel. kom. 510‑988‑154.
Naprawa telewizorów, Łowicz,
Topolowa 19, tel. (46) 837-70-20,
tel. kom. 728‑227‑030.

Wypożyczę tanio stół wiejski
z dekoracją, beczułki, kamieniaki,
nalewak do piwa, piwo. Możliwy dowóz,
tel. kom. 889‑994‑992.

matrymonialne

Kapela, tel. kom. 692‑101‑989.

Tartak, tel. kom. 605‑142‑474.

Cięcie trawy kosą spalinową,
tel. kom. 539‑692‑858.
BHP, szkolenia pracowników,
tel. kom. 691‑961‑265.
Usługi nową koparko-ładowarką,
solidnie, tanio, tel. kom.
783‑419‑195.

hodowlane
Skup bydła rzeźnego,
hodowlanego, maciory, knury,
cielęta, konie, tel. (46)
838-88-62, tel. kom. 502-460-724,
500‑258‑237.

nauka
Matematyka, tel. (46) 837‑85‑96.

Słoma duże baloty, jęczmień i żyto,
Mięsośnia, tel. kom. 695‑441‑197.
Jęczmień, pszenica, tel. kom.
789‑319‑421.
Słoma w balotach, tel. kom.
880‑578‑603.
Mieszanka zbożowa, żyto,
tel. (46) 837‑90‑49.
Sprzedam owies, tel. kom.
510‑186‑202.
Owies, tel. kom. 669‑851‑509.
Sprzedam mieszankę, tel. kom.
665‑489‑346.
Słoma w belach 120x120, tel. kom.
608‑193‑506.
Sprzedam owies, słoma w belach,
tel. kom. 669‑877‑998.
Słoma w belach, Urzecze, tel. kom.
602‑709‑962.
Mieszanka zbożowa, pszenica
+ jęczmień, tel. kom. 605‑061‑691.
Pszenżyto, tel. kom. 519‑184‑403.
Słoma, kostka, tel. kom. 694‑070‑413.
Pszenica, owies, tel. kom.
692‑916‑507.
Słomy w dużych balotach,
tel. kom. 603‑711‑760.

Matematyka, tel. kom. 601‑303‑279.

Skup bydła innego, do 5 zł/kg, 24h,
tel. kom. 792‑772‑466.

Język angielski, nauczyciel,
egzaminator maturalny, tel. kom.
662‑611‑189.

Skup bydła: byki 7,20 +VAT, krowy
5,60 +VAT, jałówki 6,80 +VAT, tel. kom.
792‑772‑466.

Nauka Języka Angielskiego Jacek
Romanowski, 20 lat skutecznego
nauczania, tel. kom. 607‑440‑582.

Skup bydła, koni, tel. kom.
604‑267‑833.

Baloty słomy z dowozem, tel. kom.
600‑323‑947.

Cielaki mięsne kupię, tel. kom.
661‑463‑619.

Kiszonka z kukurydzy, tel. kom.
693‑698‑352.

Skup cieląt, tel. kom. 723‑030‑903.

Słoma, duże bele, tel. kom.
790‑434‑651.

Język niemiecki - korepetycje, tanio,
tel. kom. 668‑963‑922.
Mgr matematyki, tel. (46) 837‑53‑15.

Mgr matematyki, tel. kom.
506‑178‑472.

Naprawa wszelkich usterek,
„złota rączka”, z dojazdem, tel. kom.
539‑692‑858.

Kupię zboża paszowe, kukurydza,
rzepak, łubin słodki, bobik, ilość min.
24 ton, płatne w dniu załadunku,
szybki odbiór, tel. kom. 504‑082‑106.

Skup macior, knurów, trzody
chlewnej. Wysokie ceny, tel. kom.
603‑711‑760.

Wykoszę, wytnę, porąbę, tel. kom.
602‑260‑489.

Zawiozę do ślubu czarną Dacia
Duster, tel. kom. 784‑006‑861.

Kupię zboże: pszenica, owies,
jęczmień, żyto, pszenżyto itp. Minimum
24t. Zapewniam transport, płacę
w dniu odbioru, tel. kom. 509‑942‑079.

Kupię cielęta: gotówka, odbieram
z gospodarstwa, tel. kom. 606‑901‑931.

Naprawa rowerów, os. Kostka 3/3,
tel. kom. 607‑328‑023.

Meble kuchenne, pokojowe, szafy
ubraniowe, tel. kom. 600‑461‑881.

Kupię zboże, tel. kom. 667‑566‑276.

Poznam atrakcyjną panią do miłych
spotkań, tel. kom. 695‑210‑762.

Matematyka: gimnazjum, średnie,
wyższe, przygotowanie do matury,
egzaminy poprawkowe, tel. kom.
660‑781‑884.

Saxofonista, tel. kom. 692‑101‑989.

Żyto, owies oraz inne zboża.
Transport, gotówka, tel. kom.
669‑886‑188.

Bydło wybrakowane - skup.
Najwyższe ceny, tel. kom.
726‑879‑139.

Szkoła Języków Obcych
„Euroschool” zaprasza: angielski,
niemiecki, hiszpański, francuski,
rosyjski. Wszystkie poziomy, zajęcia
wakacyjne, Łowicz, Krakowska 19,
tel. (46) 830‑20‑67.

Zespół wesela, bale, inne (perkusja),
tel. kom. 885‑976‑977.

Kupię zboże paszowe, tel. kom.
693‑253‑063.

Poznam Panią na stałe do 55 lat,
sms, tel. kom. 696‑657‑217.

Ogrody, koszenie, konserwacja,
tel. kom. 691‑961‑224.

Zagram na skrzypcach,
zaśpiewam na ślubie, tel. kom.
725‑455‑078.

Zespół muzyczny, wieloletnie
doświadczenie, tel. kom. 606‑908‑346.

Usługi transportowe Renault Master
Max 5 europalet, 2002 rok, tel. kom.
696‑020‑764.

Fizyka, matematyka, tel. kom.
783‑672‑926.

Zespół muzyczny. Wesela, bale,
tel. kom. 502-473-091, 606‑632‑267.

Promocja! dekoracja sal weselnych
i kościołów, tel. kom. 512‑250‑166.

Dyspozycyjny, z samochodem,
tel. kom. 721‑383‑564.

Pranie, odkurzanie: chodniki,
dywany, tel. kom. 501‑930‑953.

Zespół muzyczny: wesela, bale,
tel. kom. 609‑037‑343.

Rębak, tel. kom. 605‑142‑474.

Załatwimy zakupy oraz inne sprawy,
tel. kom. 721‑383‑564.

Kupię zboża, tel. kom. 883‑054‑611.

Prace licencjackie - magisterskie
- korekta - redakcja, tel. kom.
518‑231‑962.

maszyny
Kombajn Bizon, może być do
remontu, tel. kom. 602‑522‑478.

Sprzedam kukurydzę suszoną na
suszarni podłogowej, tel. (24)
277-60-72, 19.00‑21.00.
Słoma, tel. kom. 608‑788‑289.

Pszenica 8 t, 950 zł/t; owies 25 t,
600 zł/t, tel. kom. 601‑257‑098.
Owies, tel. kom. 509‑324‑542.

Kupię kombajn Bizon, maszyny
rolnicze, ciągniki, tel. kom.
607‑809‑288.

Sprzedam słomę ze stodoły
120x120, mieszankę zbożową,
tel. kom. 506‑583‑375.

Kupię przystawkę do zbioru rzepaku,
Bizon 56, tel. kom. 600‑623‑430.

Sprzedam żyto, jęczmień, słomę
duże bele, tel. kom. 785‑332‑237.

Kupię prasę kostkującą: Sipma,
Welger, Claas, John Deere,
Famarol; kombajn: Anna, Bolko,
Karlik; kopaczkę; sadzarkę; ciągnik
Władimirec T-25; prasę rolującą: Claas,
Arobale, Welger, tel. kom. 518‑857‑308.

Owies, słoma w balotach, Dmosin,
tel. kom. 500‑190‑988.

Kupię komplet akumulatorów do
Bizona, tel. kom. 600‑758‑276.

Sprzedam żyto, tel. kom.
602‑113‑064.
Pszenica, kukurydza, tel. kom.
604‑986‑321.
Owies, tel. kom. 792‑877‑846.
Mieszanka, tel. kom. 509‑853‑384.

rolnicze – kupno

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.

płody rolne

inne

Siewnik „poznaniak”, tel. kom.
519‑184‑403.

Kupię pszenżyto, mieszankę,
każdą ilość, tel. kom. 695-102-426,
603‑573‑567.

Skup truskawek w Lubiankowie
zaprasza producentów do współpracy warunki korzystne Lubianków 70b.

Owies, Bąków Górny,
tel. (46) 838‑76‑35.

Kupię zboże paszowe, tel. (46)
838-98-06, tel. kom. 605‑370‑062.

rolnicze sprzedaż

Kupię pszenicę paszową,
tel. (46) 837-15-04, tel. kom.
604‑636‑775.
Owies, tel. kom. 601‑654‑447.

płody rolne
Słoma, tel. (46) 838‑74‑91.

Owies, ok. 4 t luzem, tel. kom.
600‑623‑430.

Słoma w balotach, tel. kom.
693‑278‑969.
Słoma, tel. kom. 607‑316‑902.
Słoma, tel. kom. 695‑027‑515.
Mieszanka, żyto, pszenica, tel. kom.
600‑893‑559.
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Jęczmień, mieszanka zbożowa,
tel. (46) 874-71-85, tel. kom.
502‑659‑506.
Słoma ze stodoły, 130x120,
Łyszkowice, tel. kom. 697‑958‑003.
Sprzedam jęczmień i owies, tel. kom.
603‑240‑034.
Mieszanka zbożowa, tel. kom.
668‑594‑262.
Słoma w balotach, tel. kom.
506‑636‑337.
Ziemniaki jadalne, tel. kom.
609‑260‑649.
Sprzedam owies, tel. kom.
501‑940‑229.
Mieszanka, żyto, słoma, siano
w kostkach, tel. (46) 838‑58‑24.
Pszenica, żyto, tel. kom. 695‑068‑710.
Jęczmień, 4 t; pszenżyto, 2 t,
tel. kom. 665‑816‑058.
Sprzedam żyto, owies, tel. kom.
691‑048‑459.
Słoma ze stodoły, duże bele, 24
sztuki, tel. kom. 889‑971‑723.
Słoma, żyto, tel. (46) 838‑91‑07.
Obornik, tel. kom. 665‑220‑406.
Sprzedam słomę żytnią ze stodoły,
duże bele, tel. kom. 695‑277‑300.
Słoma, duże bele, Wojewodza,
tel. kom. 696‑425‑214.
Jęczmień jary, tel. kom. 512‑179‑465.
Sprzedam słomę, duże bele
120x120, Osiek 61, tel. kom.
509‑195‑030.
Owie, tel. kom. 662‑775‑424.
Sprzedam słomę w belach,
tel. (46) 837‑14‑61.
Mieszanka, owies, tel. kom.
723‑938‑111.
Owies, tel. kom. 791‑503‑330.
Sprzedam pszenicę, pszenżyto,
tel. kom. 609‑502‑147.
Przywóz młóta browarnianego,
tel. kom. 695‑608‑762.
Sprzedam ok 6 ton mieszanki
zbożowej dla bydła (owies, pszenica,
jęczmień), tel. kom. 692‑590‑590.
Młóto browarne, wysłodki jabłkowe,
otręby słodowe, tel. kom. 669‑886‑188.
Łąki do ścięcia, Kompina, tel. kom.
880‑999‑752.
Słoma w kostkach, tel. kom.
721‑578‑007.


Młode kurki nioski, tel. kom.
504‑350‑641.

Przetrząsarka do siana na dwa
pokłosy, tel. kom. 726‑110‑315.

Sprzedam T-25A, 1983 rok, stan
bdb, tel. kom. 609-687‑241 po 15.00.

Żyto, tel. kom. 784‑621‑588.

Sprzedam jałówki cielne, hodowlane,
tel. kom. 661‑107‑242.

Loszki, knury hodowlane,
zapewniamy transport, pełną
dokumentację, tel. kom. 608‑591‑474.

Sprzedam rozrzutnik 4-tonowy
2-osiowy z nadstawkami, pług
5-skibowy obrotowy, tel. kom.
609‑944‑120.

Młynek (wietrznik) do czyszczenia
zboża, nowy, tel. kom. 515‑748‑006.

Pszenica 2 tony, jęczmień 1,5 tony,
Boczki, tel. kom. 694‑034‑340.
Sprzedam kukurydzę, tel. kom.
724‑474‑345.
Sprzedam słomę 120x150, tel. kom.
609‑199‑051.
Sprzedam 1 tonę owsa, 700 kg
żyta, Bąków Dolny 29, tel. kom.
721‑582‑195.
Żyto, 6 t, tel. kom. 721‑737‑343.
Sprzedam słomę w dużych belach
ze stodoły, tel. kom. 696‑625‑936.
Kukurydza, tel. kom. 506‑115‑015.
Sprzedam trawę, tel. kom.
509‑343‑660.

Od 0,7 % miesięcznie - kredytowanie
zakupu trzody, bydła, tel. (46)
837-38-17, tel. kom. 531‑778‑275.

Sprzedam kózki, tel. kom.
885‑770‑670.

Knurki, loszki hodowlane, tel. kom.
514‑216‑125.

Sprzedam jałoszkę 80 kg, 800 zł,
tel. kom. 502‑095‑748.

Jałówka, 14 miesięcy, tel. kom.
792‑877‑846.

Jałówka na wycieleniu,
tel. (46) 835‑20‑09.

Prosiaki hodowlane, szczepione
profilaktycznie, tel. kom. 510‑069‑724.

Krowa na wycieleniu, jałówka pod
zacielenie, tel. kom. 728‑432‑281.

Sprzedam jałówkę wysokocielną,
tel. kom. 723‑030‑883.

Sprzedam młodą, mleczną krową,
po wycieleniu, tel. kom. 725‑416‑972.

Jałówka cielna, tel. (46) 838‑14‑37.

Słoma w dużych balotach,
ze stodoły, tel. kom. 697‑689‑881.

Jałówka, wycielenie w połowie
lipca, tel. (46) 838-77-91, tel. kom.
607‑289‑978.

Jęczmień, słoma w balotach, Zduny,
tel. kom. 666‑075‑465.

Sprzedam krowę po pierwszym
cielaku, tel. kom. 784‑269‑956.

Pszenżyto, owies, mieszanka,
tel. kom. 605‑679‑209.

Jałówka czerwono-biała, wycielenie
19.07 obora pod oceną, tel. kom.
508‑985‑884.

Sprzedam podsuszone siano 2 ha
do zbelowania, tel. (46) 838‑30‑44.
Sprzedam mieszankę zbożową,
tel. (46) 874‑72‑42.
Jęczmień, pszenica, Złaków
Borowy, tel. kom. 691‑753‑381.
Sprzedam siano, 70 zł/belka,
Chruślin, tel. kom. 695‑248‑808.
Sprzedam pszenicę,
tel. (46) 874‑61‑51.
Sprzedam jęczmień, pszenżyto,
pszenicę paszową, tel. kom.
661‑914‑343.
Sprzedam łubin biały słodki
nadający się na poplon, paszę do
zwierząt i ryb, więcej informacji,
tel. (24) 235‑44‑17.

Jałówka, wycielenie 20.07, Złaków
Borowy, tel. kom. 724‑850‑707.
Jałówka wysokocielna, termin 24
czerwca, Kiernozia, tel. (24) 277‑97‑70.
Jałówka, wycielenie 8 lipiec,
tel. (24) 277‑97‑48.
Jałówka wysokocielna, tel. kom.
697‑270‑596.
Jałówka HFxMBxSC, wycielenie:
02.07.2013, tel. kom. 889‑971‑723.

Wycinak do kiszonek, tel. kom.
601‑272‑521.

Maszt widlaka do ciągnika + części
do widlaka akumulatorowego, tel. kom.
785‑405‑552.

Sprzedam cielaki, tel. kom.
696‑910‑449.

Pług Kverneland obrotowy
i zagonowy, zabezpieczenia, tel. kom.
726‑329‑856.

Silos na zboże, paszę lub cement,
tel. kom. 606‑479‑819.

Sprzedam prosięta, tel. kom.
512‑831‑605.

Przetrząsarka do siana, hydrauliczna,
Kverneland, tel. kom. 601‑272‑521.

Kombajn Bizon, 1987 rok
+ kabina, sieczkarnia, stół do rzepaku,
tel. (24) 277‑83‑81.

Sprzedam jałówkę wysokocielną,
tel. kom. 661‑113‑607.

Ciągnik ogrodniczy Forschnitt,
z narzędziami i przyczepką; brony 3
ciągnikowe; ładowacz na tył ciągnika;
widły i szufla, tel. kom. 791‑766‑688.

Beczka asenizacyjna 3.000
l; kosiarka Samarz, 2,65 m,
tel. (46) 837‑14‑54.

Sprzedam krowy cielne, jałówki do
zacielenia, tel. kom. 501‑591‑261.

Pług „Unia Grudziądz”, obrotowy,
3 + 1, tel. kom. 600‑215‑536.

Klacz srokata 2-letnia, tel. kom.
509‑459‑028.

Siewnik „poznaniak”, tel. kom.
515‑291‑421.

Owce zakocone, tel. kom.
501‑936‑675.

John Deere 5720, 2006 rok, 80
KM turbo, przedni napęd, mało
używany, klimatyzacja, radio, tel. kom.
502‑453‑671.

Sprzedam krowę na wycieleniu,
tel. kom. 662‑641‑718.
Krowa wysokocielna, tel. kom.
792‑061‑562.

Sprzedam jałówkę hodowlaną,
wycielenie 25.06, tel. kom.
603‑708‑838.

Sprzedam 2 tony pszenicy, tel. kom.
607‑375‑818.
Sprzedam kiszonkę z kukurydzy z 2
ha, owies, słomę w kostkach, tel. kom.
725‑219‑671.

Sprzedam jałówkę na wycieleniu,
tel. kom. 691‑418‑421.

hodowlane

Sprzedam jałówki na wycieleniu,
tel. kom. 606‑438‑323.

Skup bydła innego, do 5 zł/kg, 24h,
tel. kom. 792‑772‑466.

Sprzedam jałówkę na wycieleniu,
tel. kom. 536‑855‑582.

Sprzedam mieszankę zbożową,
tel. kom. 513‑958‑823.

Klacz zimnokrwista 2-letnia, tel. kom.
601‑962‑832.

Buraczek ćwikłowy, tel. kom.
501‑247‑193.

Sprzedam cielęta, tel. kom.
504‑055‑723.

Mieszanka, tel. kom. 515‑122‑403.

Kurczaki zielononóżki, jajka, tel. kom.
539‑415‑178.

Sprzedam ekologiczne: kury silki,
kochiny olbrzymie, kingi, cukrówki,
bażanty, przepiórki, kaczki, jaja
przepiórcze i kurze, ryby, Głowno,
tel. kom. 501‑455‑541.

Kosiarka rotacyjna, tel. kom.
519‑184‑403.

Klacz zimnokrwista licencja, żrebak,
zaźrebiona, tel. kom. 509‑459‑028.

Jałówka do zacielenia, tel. kom.
665‑952‑518.

Sprzedam buchajka ok. 300 kg,
do dalszego chowu oraz jałówkę pod
zacielenie, tel. kom. 793‑900‑577.

REKLAMA

Przyczepa D-47, tel. kom.
602‑522‑478.

Sprzedam jałówkę, wycielenie koniec lipca, tel. (24) 285‑42‑57.

Jałówki, wycielenie, lipiec, wrzesień,
jałówki pod zacielenie, tel. kom.
503‑163‑721.

Świnki wietnamskie, tel. kom.
539‑415‑178.

Siewnik zbożowy Amazone, tel. kom.
601‑272‑521.

Sprzedam jałówkę, termin: 02.07.,
tel. kom. 505‑569‑717.

Jałówka, wycielenie: wrzesień,
tel. kom. 668‑162‑199.

Sprzedam słomę w dużych belach
ze stodoły, okolice Rybna, tel. kom.
723‑490‑245.

Kombajn Bizon na części, tel. kom.
791‑492‑955.

Jałówka na wycieleniu, termin: lipiec
i pod zacielenie, tel. kom. 783‑842‑429.

Jałówka cielna, tel. kom.
605‑361‑308.

C-355, niedrogo, tel. kom.
504‑501‑038.

Kombajn Anna, rozrzutnik
2-osiowy, kultywator, 1,5 tony
pszenicy, tel. (46) 838-82-57, tel. kom.
667‑759‑986.
Kosiarka rotacyjna, siewka do
nawozu Motyl, pług 5-skibowy,
podorywkowy, basen do mleka 330
litrów, siewnik poznaniak, przyczepa
samochodowa, tel. kom. 606‑769‑925.

Cielaki, tel. kom. 665‑220‑406.

Sprzedam wysłodki mokre 2012 rok,
żyto ok. 300 kg, tel. kom. 698‑421‑819.

Kozy mleczne, kózki, tel. kom.
539‑415‑178.

Młode prośne maciory, tel.
(24) 277-92‑47, wieczorem.

Sprzedam jałówkę na wycieleniu,
tel. kom. 724‑130‑244.

Sprzedam młoda krowę na
ocieleniu, tel. kom. 660-672-701.

Słoma w balotach,
tel. (46) 838‑71‑71.

39

Sprzedam 2 jałówki cielne,
tel. kom. 660‑856‑471.

Sprzedam jałówkę, termin
wycielenia: 17.07.2013,
tel. (46) 839‑21‑71.

Sprzedam słomę, bele, tel. kom.
693‑172‑904.

20 czerwca 2013

Sprzedam 20 ton mieszanki
zbożowej, tel. kom. 501‑366‑696.

Skup bydła: byki 7,20 +VAT, krowy
5,60 +VAT, jałówki 6,80 +VAT, tel. kom.
792‑772‑466.

Sprzedam mieszankę zbożową,
tel. kom. 667‑276‑254.
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maszyny

Prasa rolująca Class (Arobale),
tel. kom. 607‑168‑196.
Sprzedam ciągniczek
z oprzyrządowaniem Robix,
opryskiwacz spalinowo-taczkowy
włoski, stan bdb, tel. kom.
508‑917‑853.
Prasy rolujące, tel. kom.
660‑117‑565.
Sprzedam pług Agromes 4x40, 2012
rok, tel. kom. 515‑311‑191.

Ursus C-360, 1982 rok, tel. kom.
503‑693‑732.

Rozrzutnik Tandem, C-330, kombajn
Anna, tel. kom. 518‑877‑966.

Kosiarka rotacyjna, zgrabiarka,
gruber, rozrzutnik 6-, 4-tonowy,
pług 3-skibowy, przetrząsałka do
siana; śrutownik bijakowy, agregat
przedsiewny, tel. kom. 602‑473‑422.

Ciągnik rolniczy Zetor T-25, sprawny,
1949 rok, tel. kom. 609‑688‑542.

Mocne chwytaki do bel na 1
siłownik, krokodyle, zaczepy do
ciągników, dorabianie euroramek,
tel. kom. 608‑591‑942.

Opryskiwacz, 400 l, 12 m + atest,
tel. kom. 602‑325‑159.

Agregat uprawowy, szer. 4,20,
tel. kom. 692‑370‑686.
Kombajn Bizon ZO-56; przyczepa
HL wywrotka; rozrzutnik obornika
6-tonowy; przyczepa samozaładowczą
do zbierania balotów, tel. kom.
660‑408‑769.
Przetrząsaczo-zgrabiarka „5”;
pług „5”, podorywkowy, tel. kom.
666‑937‑442.

Ursus 1224 z turem, 1996 rok,
tel. kom. 605‑896‑130.

Sprzedam heder do kombajnu Class
Dominator, tel. kom. 694‑543‑780.
Sprzedam kombajn Anna, tel. kom.
788‑017‑178.
Pług 4-skibowy, obrotowy, zgrabiarka
i trząsałka karuzelowa Neumayer,
tel. kom. 600‑822‑089.
Agregat uprawowy Rauh 3,8-4,20 m,
tel. kom. 726‑739‑443.
Tur Stohl do ciągnika Fenda,
tel. kom. 600‑822‑089.

Jałówka wysokocielna czerwonobiała, tel. kom. 665‑683‑231.

Sprzedam ładowacz Tur 4 do Ursusa
lub Zetora z chwytakiem i łyżką
w oryginale, tel. kom. 721‑105‑235.

Rozrzutnik Forschnitt 10 t, nadstawki,
tel. kom. 726‑739‑443.

Sprzedam jałówkę hodowlaną,
wycielenie 15 lipca, tel. kom.
516‑415‑834.

Kombajn Bizon 56, 1988 rok,
w pełni sprawny, stan bdb, tel. kom.
512‑098‑358.

Kultywator, przyczepa sztywna,
siewnik do nawozu, alternator nowy
do Opla, tel. kom. 698‑485‑500.

Zbierająca T-124, tel. kom.
603‑243‑414.
Kosiarka rotacyjna Famarol,
tel. kom. 600‑696‑620.
Rozrzutnik 1-osiowy, tel. kom.
509‑324‑542.
Gruber, tel. kom. 781‑781‑321.
Sprzedam opryskiwacz polowy,
zawieszany, Pilmet, 400 l, tel. kom.
660‑133‑385.
Nowy wspornik podnośnika
widłowego Warka pasujący do
3502, 3512, 2802, 2812, tel. kom.
660‑133‑385.
Maszty wózków widłowych na wagę,
2 zł/kg, tel. kom. 664‑006‑089.
Ciągnik „Sam” z podnośnikiem,
bez silnika, tel. kom. 724‑115‑910.
Sprzedam wał strunowy uprawowy
2,70 m, tel. kom. 606‑490‑951.
Sprzedam wozy konne, tel. kom.
606‑490‑951.
Sprzedam kabinę do C-360
(blaszanka), tel. kom. 606‑490‑951.
IH Case z turem, 1982r., tel. kom.
605‑205‑821.
Siewnik Stegstet, wybierak do
kiszonki; zgrabiarka Claas, wał
Cambella, tel. kom. 600-428-743
725‑695‑160.
Beczki asenizacyjne ocynkowane:
3.000, 4.000, 5.000, 7.000, 8.000
l; International-644, 1985 rok; pług
zagonowy 4-skibowy Killingstad,
Overum, tel. kom. 600-428-743
725‑695‑160.
Rozsiewacz do nawozu, 2-talerzowy,
kosiarka rotacyjna, tel. kom.
600-428-743 725‑695‑160.
Ciągnik C-360, tel. kom.
783‑172‑789.
Śrutownik, karmnik dla trzody
chlewnej, tel. kom. 505‑184‑901.
Bizon 1988 rok oraz silnik, tel. kom.
600‑523‑396.
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20 czerwca 2013

Ładowacz Troll, 2006 r., stan bdb,
tel. kom. 602‑686‑518.
Sprzedam ciągnik T25A2 z kabiną,
1985 rok, cena do uzgodnienia,
tel. kom. 510‑767‑067.
Siewnik 22 rurki, tel. kom.
692‑101‑989.
Bielarka, tel. kom. 692‑101‑989.
Sprzedam Dominator 56, tel. kom.
782‑596‑215.
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Massey Ferguson 3060, beczki
asenizacyjna 3.000 i 5.000 litrów,
wycinak do kiszonek, tel. kom.
502‑240‑358.

Słoneczko-zgrabiarka, trząsałka
konna, tel. (46) 830‑23‑70.

C-360, 1986 rok, do remontu,
tel. kom. 600‑335‑473.

Platforma, tel. kom. 668‑162‑199.

Pług 4-skibowy, obrotowy, kosiarka
rotacyjna, czołowa 2,65 m szerokości,
tel. kom. 502‑240‑358.

Przyczepa wywrotka, 6 t, tel. kom.
661‑409‑230.

Przyczepa HL 6 ton, przyczepa 4,5
tony, tel. kom. 600‑335‑473.

Sprzedam przyczepę 4,5 tony,
wywrot 3-stronny szeroka oś z kołami,
nowe opony 10/11, Leśniczówka,
tel. (46) 838‑22‑56.

Sieczkarnia Claas Jaguar 840, 1996
rok, tel. kom. 692‑601‑689.
Prasa Claas qadrant 2200 (duża
kostka), tel. kom. 692‑601‑689.

Agregat 4,2 m; głębosz; siewka do
nawozów; przyczepa D-47; suszarnia
podłogowa, tel. kom. 782‑596‑215.

Opryskiwacz 600 l, kosiarka
rotacyjna, czeska, tel. kom.
696‑425‑214.

Fendt 515 1997 rok, 512 1998 rok,
816 1996 rok, 930 2004 rok, tel. kom.
608‑420‑169.

Orkan 2, rozrzutnik 2-osiowy do
remontu, siewnik konny, zawieszany na
tył do ciągnika, tel. kom. 518‑151‑870.

Silosy zbożowe, lejowe, 150 t,
tel. kom. 696‑425‑214.

Ładowarka teleskopowa JCB-531-70,
2006 rok oraz Merlo 33.7 2003 rok,
tel. kom. 608‑420‑169.

Ciągnik Sam ES15, tel. kom.
662‑130‑937.
Rozrzutnik, agregat, pług, tel. kom.
692‑387‑028.
Zetor 10541, 2008 rok; prasa
rolująca Sipma; Orkan 2A; owijarka do
bel, kabina do C-330, C-360; ładowacz
Tur do Zetor; Ursus; MTZ Pronar;
C-330, C-360, tel. kom. 501‑504‑723.
Ursus 2812, Ursus Mido 6824, Zetor
7711, tel. kom. 883‑760‑108.
Pług 5-skibowy Grudziądz, tel. kom.
668‑594‑262.
Brona aktywna, hydropak, siewnik,
tel. kom. 668‑594‑262.
Zgrabiarki karuzelowe: Kuhn, Deutz
Fahr, tel. kom. 668‑594‑262.
Siewniki zbożowe, tel. kom.
668‑594‑262.
Rozsiewacz nawozów Amazone,
600 kg, dwutalerzowe, tel. kom.
668‑594‑262.
Prasa Sipma, 2005 rok, kostka,
tel. kom. 696‑850‑411.
Rozrzutnik 2-osiowy, tel. kom.
603‑872‑897.
Snopowiązałka, 600 zł, tel. kom.
661‑752‑136.
Kombajn Fortschritt E-514, 1989 rok,
kosiarka rotacyjna, polska, tel. kom.
603‑382‑481.

Kombajn Bizon 1980 rok z
sieczkarnią, tel. kom. 885‑571‑398.
Cyklop; prasa Z-224; kombajn Bizon;
silnik do Bizona, tel. kom. 512‑179‑465.

Ładowacze czołowe do: Ursusa,
Fendta, MF, Case, Deutz Fahr,
produkcji zachodniej, tel. kom.
692‑601‑689.

Kombajn Bizon Z056, 1986 rok,
tel. kom. 603‑945‑983.

Ładowacz tur Quick do Ursusa-4514,
-5314, tel. kom. 692‑601‑689.

Prasa zwijka, pasowa, Galignani
2500, 1997 rok, przetrząsacz
karuzelowy, 4,5 m, tel. kom.
607‑992‑213.

Ursus-4514, 80 KM, 1997 rok,
tel. kom. 608‑420‑169.

Sprzedam ciągnik C-330M, 1991
rok, tel. kom. 667‑171‑906.
Przetrząsacz karuzelowy, 5 m,
tel. kom. 889‑013‑143.
Przyczepa do bel, rozrzutnik
jednoosiowy, tel. kom. 665‑489‑282.
Kombajn ziemniaczany Anna,
sadzarka, tel. (42) 719‑62‑67.
Prasa kostkująca Z-224, siewnik
do kukurydzy Hassia, 4-rzędowy,
z podsiewaczem nawozów, tel. kom.
600‑190‑757.
Sprzedam ciągniczek z
oprzyrządowaniem Robix, opryskiwacz
talerzowy, włoski, stan bdb, tel. kom.
508‑917‑853.
Rozrzutnik obornika, 1-osiowy,
tel. (46) 837‑14‑61.
Sprzedam silnik SW400 turbo do
Bizona, tel. kom. 503‑065‑714.
Prasa kostkująca, tel. kom.
691‑961‑159.

New Holland TS 115, 2003 rok,
tel. kom. 692‑601‑689.
Przyczepa wywrotka, 10 t, produkcji
zachodniej, tel. kom. 692‑601‑689.
Prasa rolująca Krone KR 125, 1996
rok, tel. kom. 692‑601‑689.
Podajnik do prasy kostkującej (ślizg),
850 zł, tel. kom. 608‑420‑169.
Deutz Fahr Agroplus 75, 1999 rok,
New Holland TN 75, 2002 rok, tel. kom.
692‑601‑689.
Parnik elektryczny, tel. kom.
691‑524‑901.
Przyczepka 2-kołowa, wóz konny,
tel. kom. 517‑333‑046.
Przyczepa dłużyca do balotów,
2,40/7 m, tel. kom. 605‑393‑660.
Opryskiwacz 400 l, silnik 14 kW,
tel. kom. 697‑688‑625.
Przetrząsacz karuzelowy Sipma, 3 m,
tel. kom. 601‑523‑373.

Prasa Z-224/1, opona 11.2/24, Zetor
5340, tel. kom. 512‑981‑861.

Sprzedam kopaczką dwurzędową,
rozrzutnik jednoosiowy, tel. kom.
603‑592‑345.

Sprzedam orkan, ciągnik C-330,
rozrzutnik 2-osiowy, sieczkarnia
1-rzędowa, opryskiwacz, siewnik do
kukurydzy, siewnik do buraków,
tel. kom. 515‑731‑974.

Przetrząsarko-zgrabiarka 7, tel. kom.
691-611-102 691‑610‑713.

Kombajn ziemniaczany Karlik,
tel. kom. 600‑500‑155.

Sprzedam ciągnik C-330 z kabiną,
1973 rok, tel. kom. 518‑824‑126.

Likwidacja gospodarstwa,
sprzedam ciągnik C-330, Kos do
nawozu, zawieszany, Czermno 9,
tel. (24) 277‑19‑50.

Ciągnik C-330, pług 2-skibowy,
tel. kom. 797‑752‑400.

Bizon, 1980 rok, tel. kom.
501‑850‑017.

Rozsiewacz Amazone, tel. kom.
794‑301‑799.

Sprzedam przyczepę, tel. kom.
692‑691‑177.

Sprzedam wspomaganie kierownicy
do ciągników Ursus, C-330, C-360,
T-25, oferuję montaż, tel. kom.
692‑335‑998.

Opryskiwacz Pilmet, siewka do
nawozu, pająk 7 do siana, tel. kom.
605‑684‑574.

Prasa Z-224/1, kostkująca, tel. kom.
600‑256‑850.

Dmuchawa prosta do siana,
tel. (24) 277‑97‑70.

Sprzedam wspomaganie do C-330,
tel. kom. 660‑235‑610.

Słoma: kostki, ul. Małszyce 20,
tel. kom. 723‑717‑256.

Kosiarka rotacyjna Famarol Słupsk,
tel. kom. 726‑856‑908.

Sprzedam pługi, kultywator, brony,
Bąka, tel. (46) 838-40‑77 wieczorem.

Siewnik, tel. kom. 692‑668‑521.

Sprzedam dmuchawę z silnikiem 7,5
kW, nadającą się do zboża, trocin itp.
Więcej informacji, tel. (24) 235‑44‑17.

Sprzedam widlak ciągnikowy,
tel. kom. 503‑068‑193.
Sprzedam przyczepę
samozbierającą, kultywator, tel. kom.
602‑577‑190.
Prasa New Holland, 2007 rok,
tel. kom. 506‑115‑015.
Ładowacz czeski Wir, z podnoszoną
kabiną, stan bdb, tel. kom.
607‑316‑945.
Sieczkarnia do zielonek, produkcji
rosyjskiej, ładowacz produkcji
rosyjskiej typu Nujn, tel. kom.
607‑316‑945.
Ciągnik Władimirec, wóz, pług,
brony, tel. kom. 509‑728‑582.
Dłużyca do bel, dł. 6,80 m, szer. 2,50
m, Łowicz, tel. (46) 837‑43‑54.
Bizon Z-56, 1987 rok, 22.000 zł; Z-58
Rekord, 1987 rok, 31.500 zł, tel. kom.
791‑966‑409.
Ciągnik Władymirec; rozrzutnik
jednoosiowy 2,5 t; przyczepa
zbierającaT10, Mirosławiec, dolny
zaczep; dmuchawa pionowa do
siana, tel. (46) 837-14-07, tel. kom.
664‑083‑471.
Maszynka do łuskania bobu,
przyczepa 6-tonowa, osie do przyczep,
resory, tłoki, opony 20X900, tel. kom.
691‑270‑829.
Tylni most do C-360, części do
C-360, płaska przednia oś do C-360,
przekładnia do rozrzutnika, felgi tylnie
do C-360, tel. kom. 691‑270‑829.

Kombajn ziemniaczany Anna, 1986
rok, tel. (46) 831-55-88 wieczorem,
tel. kom. 506‑778‑348.
Zetor-7711, 1990 rok, krajowy,
tel. kom. 606‑967‑890.

Sprzedam brony, tel. kom.
692‑668‑521.

Przyczepa samozbierająca
jugosłowiańska PRP 3 z nożami, stan
dobry, pilnie, tel. kom. 601‑452‑565.
Sprzedam kose boczna do rzepaku,
elektryczna 12/24V, jak nowa oraz
suszarnie workową elektryczną na 8
worków, tel. kom. 696‑058‑703.
Ursus C-330, 1974r. w oryginale,
zarejestrowany, nowe opony, nowy
akumulator, stan bardzo dobry,
tel. kom. 600‑944‑728.
Sprzedam sadzarkę, tel. kom.
510‑926‑619.
Sprzedam przyczepy D-47, D-50,
D-55, tel. kom. 608‑435‑018.
Sprzedam kombajn bizon, 1976 rok,
tel. (24) 285‑42‑57.

inne
Dojarka przewodowa Alfa Laval,
tel. kom. 693‑538‑477.
Skrzynki na owoce, palety, wagi,
beczka 4.000 l, tel. kom. 665‑464‑794.
Beczka asenizacyjna 6.000 litrów,
tel. kom. 501‑620‑689.
Skrzynki plastikowe 15 kg, tel. kom.
500‑385‑907.
Dojarka 2-konwiowa, tel. kom.
511‑683‑591.

Dojarka bezprzewodowa Westfalia,
tel. kom. 531‑638‑963.
Obornik koński oddam, tel. kom.
506‑169‑967.
Łubianki plastikowe i drewniane,
tel. kom. 517‑333‑046.
Zbiornik na mleko, 520 l, Alfa Laval,
tel. kom. 608‑398‑915.
Drzwi do chłodni z kwasówki, na
rolkach (kilka sztuk); podwójne burty
(nadstawki) od rozrzutnika 2-osiwego,
(nieużywane), tel. kom. 505‑406‑307.
Sprzedam dojarkę Alfa Laval
Milkomaster, zbiorniki 550 litrów
i 2.000 litrów, tel. kom. 501‑591‑261.
Sprzedam schładzalnik do mleka
1.300 litrów i wanna, tel. kom.
603‑171‑097.
Sprzedam dojarkę przewodową
DeLaval, zbiornik na mleko 1060 l,
tel. kom. 725‑219‑671.

rolnicze - usługi
Transport maszyn rolniczych
i budowlanych, tel. kom. 665‑734‑042.
Wykonuję kosiarki sadownicze,
tel. (46) 832-14-57, tel. kom.
513‑666‑808.
Belowanie prasą zmiennokomorową
New Holland, owijanie i załadunek bel,
tel. kom. 664‑187‑631.
Prasowanie, owijanie i zwożenie
sianokiszonek, Amix, tel. kom.
604‑463‑486.
Transport ciągników, przyczep,
maszyn i urządzeń rolniczych,
budowlanych, tel. kom. 609‑135‑502.
Rozliczenia VAT rolników,
tel. kom. 508‑191‑628.
Naprawa ciągników, maszyn
rolniczych i sprzętu budowlanego,
tel. kom. 510‑809‑025.
Usługi prasą zmiennokomorową
z rotorem i nożami, FVAT, tel. kom.
604‑313‑647.

Ciągnik C-330, tel. kom.
604‑097‑083.

Młóto browarniane, wytłoki
z jabłek, wapno nawozowe, tel. kom.
600‑323‑947.

Biuro: VAT z rolnictwa 100 zł/m-c,
tel. kom. 796‑044‑499.

Kombajn zbożowy Bizon, 1989 rok,
stan bdb, tel. kom. 787‑191‑324.

Basen na mleko 330 litrów, tel. kom.
607‑316‑955.

zwierzęta

Pług, brony, kultywator, tel. kom.
669‑753‑097.

Sprzedam beczkę asenizacyjną,
3.000 litrów, tel. (46) 838‑69‑18.

sprzedaż

Opna 600/65 R-38, tel. kom.
504‑561‑585.

Stodoła do rozbiórki, basen 200
litrów, tel. kom. 603‑727‑902.

Sprzedam ogierki małopolskiego,
tel. kom. 506‑267‑101.

Sprzedam felgi tylnie do ciągnika
C-360, tel. kom. 601‑158‑049.

Kurczaki kur ozdobnych, tel. kom.
660‑862‑642.

Sprzedam wóz drewniany, Bednary,
tel. kom. 510‑992‑265.

Szczenięta krzyżówka york sznaucer,
tel. kom. 502‑221‑091.

Sprzedam wóz konny, tel. kom.
608‑815‑516.

Kokoszka 5-tygodniowa, kura
nioska 2-letnia - 5 zł szt., tel. kom.
723‑046‑340.

Siewnik poznaniak, tel. kom.
603‑592‑345.

Sprzedam sieczkarnię Pottinger
1-rzędową Mex II, tel. kom.
663‑763‑947.

Sprzedam kosiarkę rotacyjną,
tel. kom. 663‑319‑281.

Sprzedam kombajn Bolko, beczkę
na wodę ocynkowaną, 1000l,
sortownik do ziemniaków, tel. kom.
698‑421‑819.

Łąka do skoszenia, wydzierżawię,
tel. kom. 697‑892‑925.

Opona 13,6-28, tel. (42) 719‑59‑36.

Heder do kombajnu New Holland
3,60, tel. kom. 607‑992‑193.

C-380 części używane: skrzynia
biegów, silnik, obciążniki, zaczepy,
zwolnice, tylny most inne, tel. kom.
502‑939‑200.
Części używane do C-328, C-330,
C-360, C-4011, C-355, T-25 Władimirec
- skrzynie, silniki, tylne mosty,
podnośniki, felgi, zwolnice, tel. kom.
880‑353‑819.

Sprzedam maszt od widlaka
z kołami, lekki, tel. kom. 503‑065‑714.
Owijarka do bel 120x120, tel. kom.
600‑822‑089.

Prasa Sipma Z-224, tel. kom.
697‑753‑644.

Sprzedam linowy wyciąg obornika,
tel. kom. 508‑132‑773.

Bizon 56, prasa pasowa Gallignani,
C-360, tel. (42) 719‑72‑64.

Kosiarka listwowa, tel. kom.
692‑668‑521.

Kombajn Bizon - części używane,
tel. kom. 880‑353‑819.

Snopowiązałka, rozrzutnik widełkowy
do siana, tel. (46) 838‑63‑16.

Pług obrotowy Unia Grudziądz Ibis
3+1, na zabezpieczeniu resorowym,
tel. kom. 663‑452‑725.

C-330 z kabiną, 1984 rok,
stan dobry, 14.500 zł, tel. kom.
660‑243‑935.

Przetrząsarka Kuhn, 5 m, beczki
asenizacyjne, kosiarka, tel. kom.
781‑581‑034.

Kombajn zbożowy MF, heder 3,7 m,
sieczkarnia, hydrostat, kilmatyzacja,
1990 rok, 58.000 zł, tel. kom.
501‑591‑261.
Kombajn Deutz Fahr Topliner,
1993 rok, heder 4,8 m, sieczkarnia,
klimatyzacja, hydrostat, tel. kom.
513‑819‑741.

Sprzedam dojarkę, tel. kom.
889‑412‑209.
Opony do C-330, tył, używane,
tel. kom. 797‑752‑400.
Basen do mleka 550 l Alfalaval,
tel. kom. 721‑208‑851.
Porodówka dla macior, tel. kom.
604‑463‑486.

Oddam małe kotki w dobre ręce,
tel. (46)-837‑45‑68.
Króliki, tel. kom. 888‑176‑412.
Sprzedam kuckę, tel. kom.
694‑514‑370.
Oddam w dobre ręce szczeniaki,
tel. kom. 668‑386‑837.
Sprzedam chihuahua, tel. kom.
721‑578‑007.

REKLAMA

Maltańczyk, tel. kom. 507‑125‑161.
Oddam szczeniaka, tel. kom.
501‑239‑141.
Owczarek niemiecki, suczka
5-miesięczna, komplet szczepień,
tel. kom. 607‑196‑533.
Owczarki po rodzicach
z rodowodem, tel. (46) 838‑47‑78.
Owczarki niemieckie, tel. kom.
606‑989‑475.
Sprzedam suczkę owczarka
niemieckiego krótkowłosy,
13-miesięczny po bdb rodzicach,
Głowno, tel. kom. 501‑455‑541.
Owczarek szkocki Collie, suczka,
tel. kom. 664‑964‑367.
Króliki, tel. kom. 513‑847‑535.
Szczeniak york, tel. kom.
795‑897‑433.

inne
Hotel: gryzonie, króliki, ptaki, owady,
żółwie, bez psów i kotów (biolog,
profesjonalna domowa opieka),
tel. kom. 501‑446‑729.
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Informacje

ośrodki kultury

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
Policja 997 alarmowy
Policja w Żychlinie: (24) 285-29-97,
(24) 253-00-14
Policja w Pacynie: (24) 235-03-20
Komenda Powiatowa Policji w Kutnie:
(24) 253-22-00
Straż pożarna: 998 alarmowy
Ochotnicza Straż Pożarna w Żychlinie: (24) 285-12-10
Ochotnicza Straż Pożarna w Pacynie:
604-349-406
Ochotnicza Straż Pożarna w Bedlnie:
(24) 285-51-91
Pogotowie ratunkowe: 999 alarmowy

Żychliński Dom Kultury:
(24) 285-10-34
Gminny Ośrodek Kultury w Bedlnie:
(24) 282-10-36
Gminny Ośrodek Kultury w Pacynie:
(24) 285-80-56

pogotowia
Policyjny telefon zaufania w Kutnie:
(24) 254 27 93
Telefon informacyjno-problemowy:
Poradnia Leczenia Uzależnień
w Kutnie (24) 355-81-00
Poradnia Zdrowia Psychicznego
w Kutnie: (24) 355-81-00
Pogotowie energetyki cieplnej
w Kutnie: (24) 253-63-86
Pogotowie wodno-kanalizacyjne
w Kutnie: tel. (24) 253– 33– 20
Wodociągi – Hydrofornia Orłów-Parcel: (24) 282 26 31
Pogotowie energetyczne w Żychlinie:
285-10-27
Awarie oświetlenia ulicznego Kutno:
całodobowo można zgłaszać
pod nr 606-605-494 lub 692-888-144
Zakład pogrzebowy: (24) 285-06-60
Dystrybucja gazu w Żychlinie:
(24) 285-10-71, (24) 285-14-28,
(24) 285-26-39, (24) 285-14-20
 Lecznice dla zwierząt w Żychlinie:
ul. Traugutta 11a, tel. 605-973-325

telefony
Taxi osobowe:
Kutno: (24) 253-30-44, (24) 355-57-10,
604-554-539, 604-527-782
PUP Filia w Żychlinie: (24) 285-13-46
Starostwo Powiatowe w Kutnie:
sekretariat (24) 355-47-80
Urząd Gminy w Żychlinie:
(24) 285-10-06,
Gminy w Bedlnie: (24) 282-14-20
Urząd

Urząd

Gminy w Pacynie: (24) 285-80-54
Urząd Gminy Oporów: (24) 383-11-50
Urząd Skarbowy w Kutnie:
(24) 355-61-00
ZUS Kutno: (24) 253-99-44
Urząd Pocztowy w Pacynie:
(24) 285-80-33
Bank Spółdzielczy Mazowsze w Płocku, oddział w Pacynie: (24) 285-80-10
Urzędy Stanu Cywilnego: Żychlin (24)
285-49-60, Bedlno (24) 282-17-66, Pacyna
(24) 285 80 06, Oporów (24) 383-15-52
Ośrodki Pomocy Społecznej: Żychlin
(24) 285-11-26, Bedlno: (24) 282-17-64,
Pacyna (24) 285-80-60, Oporów: (24)
383-11-53
Blisko Dziecka Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży w Żychlinie:
(24) 285-13-06
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nadzieja w Żychlinie: (24) 285-12-87
Stowarzyszenie Rodzinnego Klubu
Abstynenta „Przystań życia” w Żychlinie: 695-054-433
Powiatowe Centrum Pomocy
w Rodzinie w Kutnie: (24) 355-47-50
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

biblioteki
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
im. Marii Kownackiej w Żychlinie:
(24) 285-11-69, (24) 285-49-79
Gminna Biblioteka Publiczna
w Bedlnie: (24) 282-17-51
Gminna Biblioteka Publiczna
w Pacynie (Filia Biblioteczna w Skrzeszewach): (24) 285-80-56
Gminna Biblioteka Publiczna
w Oporowie: (24) 383-12-25

dyżury przychodni
Żychlin, Ośrodek Zdrowia NZOZ
Almamed: (24) 285-10-90; (24) 285-10-86
Żychlin, Ośrodek Zdrowia NZOZ
Promed: (24) 285-48-44, (24) 285-29-20,
(24) 285-10-08
Bedlno, Ośrodek Zdrowia NZOZ ARS
MEDICA Sp. z o.o. : (24) 282-14-90
Bedlno, Ośrodek Zdrowia NZOZ
INTER-MED : (24) 282-17-34
Pacyna, Gminny Ośrodek Zdrowia
NZOZ Medyk: (24) 285-80-25
Oporów, Ośrodek Zdrowie NZOZ
Promed: (24) 285-91-21
Oporów, Ośrodek Zdrowia NZOZ
Almamed: (24) 383-15-00
Nocna i Świąteczna Pomoc Lekarska
Kutno, ul. Popiełuszki 1, Niepubliczny
Zakład Opieki Zdrowotnej RED-MED,
J. Robak , tel. (24) 355-60-11,
697-859-705
Ośrodek Zdrowia NZOZ Pro Familia
w Pleckiej Dąbrowie: (24) 282-21-84

apteki
Żychlin, os. Słoneczne 77,
tel. 601-581-419
Żychlin, ul. 1 Maja 3, tel. 24-285-21-70
Żychlin, „Sofarm”, ul. Łąkowa 3a, tel.
24-285-19-94
Żychlin, „Melisa”, ul. Narutowicza
71/1, tel. 24-285-10-46
Żychlin, „Pod złotą wagą”, ul. Narutowicza 72, tel. 24-285-43-52
Bedlno, tel. 24-282-14-67
Plecka Dąbrowa, tel. 24-282-21-28
Załusin, tel. 24-285-07-17

msze święte w niedziele i święta
Żychlin, parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła:
7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00
Żychlin, Kaplica pw. św. Maksymiliana Kolbego:
9.30, 11.00, 12.30
Śleszyn, parafia pw. św. Aleksandra
Papieża i Męczennika:
9.00, 11.00
Luszyn: parafia pw. św. Stanisława
Biskupa i Męczennika:
9.00, 11.30
Plecka Dąbrowa, parafia pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny:
9.00, 11.30
Suserz, parafia pw. Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny:
8.00, 10.00, 12.00
Trębki, parafia pw. św. Stanisława
Kostki w Trębkach:
8.00, 9.30, 11.30
Bedlno, parafia pw. św. Floriana
Biskupa i Męczennika:
9.00, 11.30
Pacyna, parafia pw. św. Wawrzyńca,
diakona i męczennika:
8.30, 10.00, 12.00
Oporów, parafia pw. św. Marcina
Biskupa:
8.30, 10.00, 11.30

pływalnia w Kutnie
Aquapark w Kutnie dostępny jest dla
ogółu chętnych w godz.:
Poniedziałek –6.00-22.00
Wtorek –6.00-22.00
Środa –6.00-22.00

Czwartek –6.00-22.00
Piątek – 6.00-22.00
Sobota – 6.00-22.00
Niedziela – 6.00-22.00
Kręgle: od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00-16.00 – grupy szkolne,
16.00-24.00 – indywidualni klienci. Sobota,
niedziela – 8.00-24.00.
Squash: od poniedziałku do niedzieli
w godz. 6.00-22.00

pływalnia
w Łowiczu
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 Kutnowski
Dom Kultury
ul. Żółkiewskiego 4, tel/fax: (24) 254-21-37

Czwartek, 20 czerwca:
kino nieczynne
Piątek, 21 czerwca:
godz. 16.15 – Tedi i poszukiwacze
zaginionego miasta 2D – Tedi Stones od
dziecka marzy, by zostać łowcą skarbów. Zabawny zbieg okoliczności sprawia, że poczciwy budowlaniec zostaje wzięty za profesora
archeologii. Razem z piękną podróżniczką
Sarą, postrzelonym Peruwiańczykiem
Freddy’m, psem-łakomczuchem Jeffem i
niemą papugą „Angry Birdem” Belzonim,
wyrusza na poszukiwania Zaginionego
Miasta Inków…

Sobota, 22 czerwca:
godz. 18.00 – Tylko Bóg wybacza
godz. 20.00 – Drugie oblicze
Niedziela, 23 czerwca:
godz. 18.00 – Tylko Bóg wybacza
godz. 20.00 – Drugie oblicze zaginionego miasta (3D)
Poniedziałek, 24 czerwca:
godz. 18.00 – Tylko Bóg wybacza
godz. 20.00 – Drugie oblicze
25 czerwca:
Wtorek,

godz. 18.00 – Tylko Bóg wybacza
godz. 20.00 – Drugie oblicze
Środa,

26 czerwca:
godz. 18.00 – Tylko Bóg wybacza
godz. 20.00 – Drugie oblicze

Czwartek,

27 czerwca:
godz. 18.00 – Tylko Bóg wybacza
godz. 20.00 – Drugie oblicze

wystawy stałe
Miasto w czasie i przestrzeni –
wystawę rozpoczyna dział archeologii
prezentujący najdawniejsze dzieje Ziemi
Kutnowskiej. Przyrodnicza część ekspozycji prezentuje środowiska naturalne
miasta, a część etnograficzna wystawy
dotyczy folkloru regionu kutnowskiego.
Muzeum Regionalne w Kutnie, czynne od
pon. do pt. w godz. 8-16, ndz. 10-16, w soboty nieczynne, bilet normalny 5 zł, ulgowy
2,50 zł, w niedziele wstęp bezpłatny.
Rzeźba po kutnowsku – wystawa
prezentuje cztery grupy tematyczne:
motywy sakralne, przedstawienia związane
z obrzędowością, życiem na wsi i pracą na
roli, postać Diabła Boruty zaprezentowana
w różnych wcieleniach i tematyka
historyczna, ukazująca ważne postaci
i wydarzenia z dziejów Polski. Muzeum
Regionalne w Kutnie, czynne od pon. do
pt. w godz. 8-16, ndz. 10-16, w soboty nieczynne, bilet normalny 5 zł, ulgowy 2,50 zł,
w niedziele wstęp bezpłatny.
Muzeum bitwy nad Bzurą w Kutnie
– czynne od wt. do sob. w godz. 8-16, ndz.
10-16, w pon. muzeum nieczynne.

godz. 18.00 – Dziewczyna z szafy
– Opowieść o niebanalnej przyjaźni trójki
samotników: niepoprawnego internetowego podrywacza Jacka, jego zamkniętego
w sobie, chorego brata Tomka i nieufnej
wobec otoczenia młodej Magdy. Gdy
wezwany na spotkanie biznesowe Jacek
poprosi pewnego dnia skrytą sąsiadkę
o opiekę nad wyjątkowym bratem, nie
podejrzewa nawet, że to nieoczekiwane
spotkanie da początek głębokiej więzi
dwojga zagubionych ludzi.

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.

godz. 20.00 – Drugie oblicze– Luke
jest motocyklowym kaskaderem, który
napada na banki, by zapewnić godny
byt swemu nowonarodzonemu synowi.
Gdy los zetknie go z młodym policjantem
ich brutalna konfrontacja zamienia się w
pełną napięcia, wielopokoleniową relację.
„Drugie oblicze” jest fascynującym portretem ojców i synów, policjantów i złodziei;
filmem, który zachwycił widzów i krytyków
Festiwalu w Toronto w 2012 rok… Jeden
fałszywy krok może odebrać wszystko.
Ale czym jest życie bez ryzyka?

Wystawa

w Muzeum Diecezjalnym
w Łowiczu – zwiedzanie katedry wraz
z eksponatami znajdującymi się w wieży.
Dodatkowo można oglądać panoramę
miasta z tarasu widokowego oraz projekcję
filmu o historii katedry. Muzeum czynne od
poniedziałku do soboty w godz. 10-16.

Sobota, 22 czerwca:
Kino nieczynne.
Niedziela, 23 czerwca:
godz. 16.15 – Tedi i poszukiwacze zaginionego miasta 2D
godz. 18.00 – Dziewczyna z szafy
godz. 20.00 – Drugie oblicze
Poniedziałek, 24 czerwca:
godz. 16.15 – Tedi i poszukiwacze zaginionego miasta 2D
godz. 18.00 – Dziewczyna z szafy
godz. 20.00 – Drugie oblicze
Wtorek, 25 czerwca:
godz. 16.15 – Tedi i poszukiwacze zaginionego miasta 2D
godz. 18.00 – Dziewczyna z szafy
godz. 20.00 – Drugie oblicze
Środa, 26 czerwca:
godz. 16.15 – Tedi i poszukiwacze zaginionego miasta 2D
godz. 18.00 – Dziewczyna z szafy
godz. 20.00 – Drugie oblicze
Czwartek, 27 czerwca:
kino nieczynne

kino Fenix

ul. Podrzeczna 20, tel. 046/837-40-01

Czwartek,

20 czerwca:
godz. 16.00, 19.30 – Kac Vegas 3
godz. 18.00 – Tedi i poszukiwacze
zaginionego miasta (3D)
Piątek, 21 czerwca:
godz. 17.00 – Tylko Bóg wybacza
godz. 19.00 – Drugie oblicze
godz. 21.30 – Drive

Etnografia

Księstwa Łowickiego – wystawa przedstawia stroje ludowe, wycinanki,
rzeźby, ceramikę, tkaniny oraz eksponaty
z dziedziny papiero-plastyki. Muzeum
w Łowiczu, czynna w godz. 10-16, bilet
normalny 7 zł, ulgowy 4 zł.

wystawy czasowe
Pomiędzy faktem a ideą. Malarstwo,
rzeźba, grafika – autorami są: Aleksandra
Gieraga, Stefan Gierowski, Błażej Ostoja
Lniski, Apoloniusz Węgłowski – malarstwo, Adam Myjak – rzeźba, Dariusz Kaca,
Jan Pamuła, Krzysztof Tomalski – grafika.
Myślą przewodnią wystawy jest zebranie
i bezpośrednie zestawienie wybranych
prac współczesnych artystów, wybranych
z różnych środowisk Polski, działających
w dziedzinie malarstwa, rzeźby i grafiki.
Nośnikiem znaczeń staje się płaszczyzna
płótna, papieru lub przestrzenna materia
rzeźbiarska. Kutnowski Dom Kultury, wystawa czynna do 30 czerwca, wstęp wolny.
Mono w stereo – Laboratorium D.N.A
Działanie Nostalgia i Absurd. Galeria Kutnowskiego Domu Kultury, wstęp wolny.
Znajdź mnie – wystawa twórczości
dzieci autystycznych z Kutna i okolic, hol
Kutnowskiego Domu Kultury, wstęp wolny.
Pomiędzy faktem a ideą – wystawa
malarska. Malarstwo, rzeźba, grafika.
Galeria Kutnowskiego Domu Kultury,
wstęp wolny.
Lararium – galeria w Dworku, wystawę
można oglądać w środy w godz. 12:0018:00 oraz w pozostałe dni tygodnia (z wyłączeniem sobót) w godz. 10:00-16:00 po
wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym,
tel. (24) 254-79-64. Muzeum Regionalne
w Kutnie, bilet normalny 5 zł, ulgowy 2,50
zł, w niedziele wstęp bezpłatny.
Muzeum-Zamek w Oporowie – czynne
codziennie w godz. 10-16, kasa:10-15.30,
w soboty i w niedziele w godz. 10-17,
kasa:10-16.30, w poniedziałki wstęp

bezpłatny, bilet normalny 8 zł, ulgowy
5 zł, oprowadzanie po muzeum 30 zł
po wcześniejszej rezerwacji, park czynny
w godz. 8-20, wstęp bezpłatny.
Z głową w chmurach – wystawa ilustracji do książek dla dzieci, wykonanych
przez ilustratorkę z Bełchowa Kamilę
Stankiewicz. Na wystawie można obejrzeć
rysunki i grafiki. Galeria EV34 przy ul.
Zduńskiej 34, czynna do końca czerwca.

inne
Sobota, 22 czerwca:
godz. 8.00 – XV Wojewódzka Wystawa
Zwierząt Hodowlanych i Targi rolne
,,W sercu Polski’’: obejrzeć będzie
można maszyny, środki i urządzenia
do produkcji rolnej oraz przetwórstwa
rolno-spożywczego, wszystko co piękne i
niezbędne do ogrodu. Ponadto konkursy:
wyrobów wędliniarskich, mleczarskich i
piekarniczych. Teren Łódzkiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach.
godz. 9.00 – bieg patrolowy po mieście
– w którym uczestniczyć będą harcerze
ze szczepów ZHP z Bedlna, Oporowa i
Żychlina. Drużyny będą mieć do wykonania zadania. Po zakończeniu zadań
na wszystkich będzie czekać grillowanie
oraz mecz piłki nożnej. Plac przed fontanną w Żychlinie.
godz. 16.00 – Dni Łowicza – w programie wystąpią: Karina Sędkowska-Staszewska, zespół rockowy Mighty Dawn,
The Thrill, zespół VOX oraz Czesław
Śpiewa. Stary Rynek w Łowiczu, wstęp
wolny.
godz. 18.00 – koncert Jerzego Fiedorczuka oraz zabawa taneczna, na której
grać będzie zespół Oxerr z Żychlina.
Żychliński Dom Kultury, wstęp wolny.
godz. 18.30 – impreza rekreacyjna pod
nazwą „Każdy Janek łapie wianek”.
Program artystyczny wykona Zespół
Ludowy z Mąkolic, ponadto konkursy i zabawy dla mieszkańców. Boisko szkolne w
Sobocie w gminie Bielawy, wstęp wolny.
Niedziela, 23 czerwca:
godz. 12.00 – spotkanie z senatorem
PiS Przemysławem Błaszczykiem, który
będzie opdpowiadał na pytania mieszkańców Benar, sala katechezyjna przy
kościele w Bednarach, wstęp wolny.
godz. 13.30 – piknik ekologiczny
– w programie: teatralno-ekologiczne
show dla dzieci pt. „O piecyku i kurzyku”
zorganizowane przez artystów z Krakowa.
Ponadto przewidziano gry i zabawy ekologiczne dla całej rodziny i dzieci. Atrakcją
pikniku będzie występ zespołu Recykling
Band wraz z autorskim wykładem edukacyjnym. Plac przy fontannie w Żychlinie,
impreza otwarta.
godz. 16.00 – Dni Łowicza – w programie: spektakl teatralny dla dzieci pt. „Pieskie życie”, wystep orkiestry symfonicznej
Sonus, występ Adriana Mamysa, zespołu
Princess oraz występ gwiazdy wieczoru
Macieja Maleńczuka wraz z zespołem,
Stary Rynek w Łowiczu, wstęp wolny.
godz. 17.00 – festyn świętojański,
w programie: występ Zespołu Pieśni i
Tańca Ziemi Kutnowskiej, występ teatralny dzieci ze Szkoły w Szewcach Nadolnych, Społecznej Szkoły w Bedlnie oraz
Gimnazjum w Bedlnie, występ zespołu
wokalno-instrumentalnego działającego
przy GOK Bedlno, konkurs na najpiękniejszy wianek oraz zabawa taneczna. Boisko
w Orłowie, wstęp wolny.
Poniedziałek, 24 czerwca:
godz. 11.30 – uroczystość związana
z 560 rocznicą powstania klasztoru
paulinów. Na uroczystą mszę świętą
ma przyjechać ojciec generał Zakonu
Paulinów z Jasnej Góry w Częstochowie,
Izydor Matuszewski. Kościół w Oporowie,
wstęp wolny.

boiska i hale
sportowe
Orlik przy Zespole Szkół nr 1
w Żychlinie – 601-564-839 (kontakt do
animatora sportu Remigiusza Michalaka)
Orlik przy Szkole Podstawowej
nr 1 w Kutnie – nr tel. 667-218-122, pon.-pt., w godz. 15-20, sob. 10-16-, ndz. 14-19
Orlik przy Szkole Podstawowej nr 6
w Kutnie – pon.-pt. 15-20, w weekendy
w godz. 9-16, do ustalenia na miejscu
Orlik przy Szkole Podstawowej nr 9
w Kutnie – pon.-pt. 15-20, w weekendy
w godz. 14-21
MOSiR w Kutnie – pon.-ndz. , stadion
ogólnodostępny z wyjątkiem boisk piłkarskich (opłata za wynajęcie),
nr tel. (24) 355-22-24
Sala gimnastyczna w Gimnazjum
w Bedlnie – nr tel. (24) 282-14-26 (tylko

KRONIKA
WYpadków
miłosnych
ślubowali sobie:

 Aleksandra Szumska z Łowicza
i Andrzej Bogdan Mazur z Szydłowca
 Dominika Barbucha z Krępy
i Kamil Gańczak z Łowicza
 Dorota Biełoszejew z Łowicza
i Robert Wasilewski ze Zdun
 Anna Grzejszczak z Bobrownik
i Michał Filipek z Bełchowa

urodziły się:
córeczki
 państwu Gajewskim z Wyborowa
 państwu Sendal z Bobrownik
Synkowie
 państwu Siekierskim z Bolimowa
 państwu Chrabańskim z Łowicza
 państwu Lojszczyk z Nieborowa

OFERTY PRACY
Powiatowy Urząd pracy w Kutnie (stan
na 17.06.2013 r.)

 pracownik produkcyjny
 pakowacz
 sprzedawca
 hydraulik
 malarz
 magazynier
 brakarka
 specjalista d/s rozliczeń opakowań
 pracownik obsługi sekretariatu
 pracownik budowlany
 murarz-tynkarz
 blacharz-dekarz

skarb rolnika
NOTOWANIA Z TARGOWISKA
W ŁOWICZU z dnia 14.06.2013 r.
buraczek czerwony

kg

1,50-2,00

cebula

kg

1,50-2,50

czosnek

szt.

1,50-2,50

jabłka

kg

2,00-2,50

jaja fermowe

15 szt.

6,00-10,00

jaja wiejskie

15 szt.

9,00-12,00

kapusta biała

szt.

1,50-2,50

marchew

kg

1,50-2,00

pieczarki

kg

5,00-7,00

pietruszka

kg

2,00-2,50

por

szt.

1,00-2,00

seler

kg

2,00-3,00

brukselka

kg

3,00-4,00

ziemniaki

kg

0,80-1,00

Rolnik Sprzedaje
(ceny z dnia 19.06.2013 r.)

Żywiec wieprzowy:
 Mastki: 5,20 zł/kg+VAT
 Różyce: 5,30 zł/kg+VAT
 Skowroda Płd.: 5,30 zł/kg+VAT
 Domaniewice: 5,30 zł/kg+VAT
 Chąśno: klasa I – 5,00 zł/kg+VAT;
klasa E – 5,60 zł/kg+VAT
 Karnków: 5,10 zł/kg+VAT
 Kiernozia: 5,10 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 5,80 zł/kg+VAT;
byki 7,30 zł/kg +VAT; jałówki 7,00 zł/
kg+VAT;
 Różyce: krowy 5,70 zł/kg+VAT;
byki 7,00 zł/kg+VAT; jałówki 6,50 zł
kg+VAT;
 Domaniewice: krowy 5,70 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 6,50-7,20 zł/kg+VAT; jałówki
6,00-6,50 zł/kg+VAT;
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Judo | VIII Otwarte Mistrzostwa Płocka

Paweł A. Doliński

Pięć nafciarskich medali

Jakub Pająk z Jedynki odniósł w Łowiczu zdecydowane zwycięstwo w skoku wzwyż. Czy uda mu się sięgnąć po medal w Łodzi?

Lekka atletyka | IV Finał Miejski Czwartków Lekkoatletycznych

Najlepsi wystartują w finale

60 m:
Dziewczęta:
Rocznik 2002: 1. Weronika Kaźmierczak (SP 3 Głowno) 364, 2.
Wiktoria Kosmowska (SP 2 Łowicz)
344, 3. Julia Marciniak (SP 3 Głowno) 307. Rocznik 2001: 1. Oliwia
Bliźniewska (SP 3 Głowno) 531,
2. Aleksandra Goszczyńska (SP 3
Głowno) 365, 3. Michalina Domińczak (SP 2 Łowicz) 359. Rocznik



2000: 1. Zuzanna Knera (SP 2 Łowicz) 470, 2. Weronika Wilk (SP 3
Głowno) 428, 3. Dagmara Wojciechowska (SP 1 Łowicz) 366.
Chłopcy:
Rocznik 2002: 1. Maciej Iwanow
(SP 3 Łowicz) 348, 2. Piotr Kret (SP
1 Łowicz) 293, 3. Szymon Rosiak
(SP Bąków) 0. Rocznik 2001: 1.
Paweł Gorski (SP 3 Łowicz) 665,
2. Tomasz Wieteska (UKS Błyskawica Domaniewice) 621, 3. Jakub
Pająk (UKS Błyskawica Domaniewice) 438. Rocznik 2000: 1. Hubert Marczak (G 3 Głowno) 546, 2.
Patryk Pająk (UKS Błyskawica Domaniewice) 501, 3. Rafał Walasiak
(SP 4 Łowicz) 499.
 300 m: Dziewczęta: Rocznik
2002: 1. Izabela Chudzyńska (SP
2 Łowicz) 236, 2. Milena Dudzińska (SP 3 Łowicz) 215, 3. Aleksandra Kunecka (SP 1 Łowicz) 203.
Rocznik 2001: 1. Zofia Zbrożek
(SP 4 Łowicz) 95. Rocznik 2000:
1. Blanka Papiernik (SP 2 Łowicz)
341. Chłopcy: Rocznik 2002: 1.
Filip Balik (SP 4 Łowicz) 222, 2.
Filip Jakubowski (SP 1 Łowicz) 53.
Rocznik 2001: 1. Kacper Grabowicz (SP Domaniewice) 384. Rocznik 2000: 1. Grzegorz Czarnota
(SP 1 Łowicz) 291, 2. Kacper Balik
(SP 4 Łowicz) 153.
 600 m: Dziewczęta: Rocznik
2002: 1. Aleksandra Pierzchała
(SP 4 Łowicz) 200, 2. Izabela Koza
(SP Bąków) 181, 3. Natalia Koza

(SP Bąków) 92. Rocznik 2001:
1. Karina Mycka (SP 1 Łowicz) 84.
Rocznik 2000: 1. Oliwia Pikulska
(SP Bąków) 180, 2. Agata Świeca
(SP 1 Łowicz) 180, 3. Aleksandra
Piaskowska (SP 1 Łowicz) 55
 1000 m: Chłopcy:
Rocznik
2002: 1. Mateusz Lesiak (SP 1 Łowicz) 132, 2. Dominik Zabost (SP 3
Łowicz) 110, 3. Adrian Jakiel (SP 1
Łowicz) 0. Rocznik 2001: 1. Krystian Jakiel (SP 1 Łowicz) 167, 2.
Dawid Myszewski (SP 1 Łowicz) 17.
Rocznik 2000: 1. Łukasz Tybuś
(SP 1 Łowicz) 140, Szymon Kowalczyk (SP 1 Łowicz) 95, Kamil
Olczyk (SP 2 Łowicz) 57.
 Rzut piłką palantową: Dziewczęta: Rocznik 2002: 1. Marta
Śleszyńska (SP 1 Łowicz) 437, 2.
Martyna Kwiatkowska (SP Bąków)
316, 3. Wiktoria Kosmowska (SP
2 Łowicz) 302. Rocznik 2001:
1. Aleksandra Goszczyńska (SP
3 Głowno) 689, 2. Agata Dzionek
(SP 2 Łowicz) 399, 3. Iga Cywińska
(SP 1 Łowicz) 296. Rocznik 2000:
1. Angelika Woźniak (UKS Błyskawica Domaniewice) 786, 2. Klaudia
Wawrzyńczak (SP Domaniewice)
519, 3. Marcela Banaszkiewicz (SP
2 Łowicz) 308. Chłopcy: Rocznik
2002: 1. Alan Wysocki (SP 2 Łowicz) 402, 2. Szymon Rosiak (SP
Bąków) 266. Rocznik 2001: 1.
Rafał Dudziński (SP 3 Łowicz) 407,
2. Kacper Grabowicz (LUKS Asik
Domaniewice) 388, 3. Krystian

Jakiel (SP 1 Łowicz) 217. Rocznik
2000: 1. Grzegorz Czarnota (SP 1
Łowicz) 689, 2. Szymon Kowalczyk
(SP 1 Łowicz) 355, 3. Jakub Mamiński (SP Bąków) 195.
Skok w dal: Dziewczęta: Rocznik 2002: 1. Weronika Kaźmierczak (SP 3 Głowno) 653, 2. Aleksandra Żak (SP 1 Łowicz) 626, 3.
Julia Marciniak (SP 3 Głowno) 571.
Rocznik 2001: 1. Oliwia Bliźniewska (SP 3 Głowno) 664, 2. Maria
Roza (SP 3 Głowno) 476, 3. Weronika Taflińska (SP 3 Głowno) 468.
Rocznik 2000: 1. Weronika Wilk
(SP 3 Głowno) 590, 2. Dagmara
Wojciechowska (SP 2 Łowicz) 537,
3. Maja Kendrzeńska (SP 1 Łowicz)
520. Chłopcy: Rocznik 2002: 1.
Maciej Iwanow (SP 3 Łowicz) 408,
2. Piotr Kret (SP 1 Łowicz) 400, 3.
Mateusz Lesiak (SP 1 Łowicz) 398.
Rocznik 2001: 1. Paweł Górski
(SP 3 Łowicz) 724, 2. Tomasz Wieteska (UKS Błyskawica Domaniewice) 697, 3. Dawid Myszewski (SP
1 Łowicz) 241. Rocznik 2000: 1.
Patryk Pająk (UKS Błyskawica Domaniewice) 623, 2. Rafał Walasiak
(SP 4 Łowicz) 480, 3. Hubert Marczak (G 3 Głowno) 465.

Skok wzwyż: Dziewczęta:
Rocznik 2002: 1. Izabela Koza
(SP Bąków) 618, 2. Maria Zabrzewska (SP Bąków) 554, 3. Natalia
Koza (SP Bąków) 540. Rocznik
2001: 1. Daria Wójcik (SP Bąków)
501, 2. Karolina Nowak (SP Bąków)
348. Rocznik 2000: 1. Karolina Jaros (SP Bąków) 333, 2. Julia Duda
(SP Bąków) 206. Chłopcy: Rocznik 2001: 1. Jakub Pająk (UKS
Błyskawica Domaniewice) 784, 2.
Szymon Ziemecki (SP 1 Łowicz)
448. Rocznik 2000: 1. Łukasz
Tybuś (SP 1 Łowicz) 359, 2. Jakub
Gawryszczak (SP 1 Łowicz) 284.

Młodziczki: 32 kg: 1. Alicja
Bielecka. 52 kg: 1. Klaudia Kobierzycka.
 Juniorki młodsze: 52 kg: 3. Ola
Bednarek.




1. SP 1 Łowicz

Paweł A. Doliński

26340

2. SP 3 Głowno

12885

3. SP Bąków

10548

4. SP 4 Łowicz

Ola Pierzchała z SP 4 Łowicz wygrała bardzo wyraźnie w biegu na 600 m.


Dziewczęta
–
rocznik
2003/04: 30 kg: 5. Natalia Persak (walczyła ze starszymi zawodniczkami).
 Chłopcy – rocznik 2003/04:
25 kg: 2. Jan Surma, Szymon
Jabłoński (jedna wygrana walka).
27 kg: Szymon Modrak (wszystkie walki przegrane, ale walczył ze
starszymi zawodnikami). 33 kg:
Patryk Domański (jedna wygrana walka). 36 kg: Kamil Czapnik
(wszystkie walki przegrane, ale
walczył ze starszymi zawodnikami).
39 kg: Hubert Kołaczek (wszystkie
walki przegrane). +48 kg: 3. Szymon Mróz, 5. Bartosz Kucharski.

Dziewczęta
–
rocznik
2001/02: 39 kg: Julia Chlebna
(jedna wygrana walka).
 Chłopcy – rocznik 2001/02:
30 kg: 2. Kajetan Domińczak. 33
kg: 2. Adam Surma. 39 kg: Bartek
Kępka (jedna przegrana walka).
51 kg: 5. Dawid Pęczkowski.

8902

5. SP 2 Łowicz

7177

6. SP 3 Łowicz

6366

7. UKS Błyskawica Domaniewice	

5758

8. LUKS Asik Domaniewice	

4125

9. Pijarska SPKP Łowicz

1695

10. SP Skaratki

1091

Iwona Grzegory-Gajda

Uczniowie czterech łowickich
szkół (SP 1, SP 2, SP 3 i SP 4)
oraz UKS Błyskawica Domaniewice, LUKS Asik Domaniewice,
SP 3 Głowno i SP Bąków reprezentowali będą Łowicz w XIX
edycji Finału Ogólnopolskiego
Czwartków Lekkoatletycznych.
Na stadionie lekkoatletycznym
OSiR w Łowiczu rozegrana została IV edycja Finału Miejskiego, w którym wystartowali najlepsi zawodnicy mający za sobą
starty w co najmniej pięciu zawodach eliminacyjnych. Triumfatorzy poszczególnych konkurencji
awansowali do finału krajowego,
który odbędzie się 22-23 czerwca
na stadionie AZS w Łodzi.
W trzeciej edycji łowickich
„czwartków” wystartowało łącznie aż 354. młodych lekkoatletek
i lekkoatletów, a w tym roku ponownie najlepszą w klasyfikacji
drużynowej okazała się łowicka
„Jedynka”. 
P

Zawodnicy Międzyszkolnego Klubu Sportowego Zryw
Łowicz wystartowali w VIII
Otwartych Mistrzostwach Płocka w judo z okazji 10-lecia
klubu UKS Judo-Kano Płock.
W zawodach wystąpiło siedemnastu zawodników łowickiej
sekcji judo, a ostatecznie podopieczni trenerki Iwony Grzegory-Gajda wywalczyli w nafciarskim grodzie pięć medali.
Wśród młodziczek triumfowały Alicja Bielecka (32 kg)
i Klaudia Kobierzycka (52 kg),
drugie miejsca w walkach najmłodszych dzieci zajął Jan Surma w wadze 25 kg, a trzecie
Szymon Mróz w wadze +48
kg oraz w rywalizacji juniorek młodszych Ola Bednarek
(52 kg). Punktowane miejsce
w rywalizacji najmłodszych
dziewcząt wywalczyła Natalia
Persak, która walcząc ze starszymi rywalkami przegrała walkę
o trzecie miejsce. Podobnie swoje walki zakończyli Dawid Pęczkowski (51 kg dzieci starszych)
oraz Bartosz Kucharski (+48 kg
dzieci młodszych). 
p

W Łodzi ekipa MKS Zryw Łowicz zajęła trzecie miejsce.

Judo | II OWD Turniej Dzieci i Młodzików

Nigdy nikomu nie wolno
lekceważyć rywala
Młodzi judocy z łowickiego
MKS Zryw wystartowali w Łodzi w II Otwartym Wojewódzkim Drużynowym Turnieju
Dzieci i Młodzików. Trenerka
Iwona Grzegory-Gajda zgłosiła swój zespół do rywalizacji
dzieci. Oprócz ekipy z Łowicza
w turnieju wystartowały dwie
drużyny Pałacu Młodzieży oraz
Akademia Judo Łódź.
Niestety podsumowanie nie
będzie miłe – skomentowała
Iwona Grzegory-Gajda. – Start
w zawodach drużynowych był
bardzo słaby i zawiodłam się
na swoich zawodnikach, którzy po pierwszym wygranym
meczu byli tak pewni wygranej
w zawodach że zlekceważyli
następną drużynę. Spowodowało to dopiero trzecią pozycję
w zawodach.
W kategorii młodzików zwyciężył Łódzki Policyjny Klub
Sportowy Gwardia, natomiast
w kategorii dzieci najlepszą okazał się reprezentacja Akademia
Judo Łódź.

Drużyna MKS Zryw Łowicz wystąpiła w Łodzi
w składzie: 35 kg – Adam Surma, 38 kg – Adam Kostrzębski,
42 kg – Michał Pursa, 45 kg –
Jan Modelewski, 50 kg – Dawid
Pęczkowski oraz 55 kg – Mateusz Blus, a nie obsadzona była
kategoria + 55kg – trenerką jest
Iwona Grzegory-Gajda.

Paweł A. Doliński
II OWDT Dzieci: Pałac Młodzieży I
Łódź – MKS Zryw Łowicz 0:6 (małe
punkty: 10:60), Pałac Młodzieży II
Łódź – Akademia Judo Łódź 2:5
(20:50), Pałac Młodzieży I Łódź –
Akademia Judo Łódź 2:5 (17:47),
Pałac Młodzieży II Łódź – MKS
Zryw Łowicz 5:1 (50:7), MKS Zryw
Łowicz – Akademia Judo Łódź 3:4
(30:40), Pałac Młodzieży I Łódź –
Pałac Młodzieży II Łódź 2:5 (20:50).
Ostateczna kolejność II OWDT
Dzieci: 1. Akademia Judo Łódź,
2. Pałac Młodzieży I Łódź, 3. MKS
Zryw Łowicz, 4. Pałac Młodzieży II
Łódź.

www.lowiczanin.info
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Lekka atletyka | Letnie Igrzyska Sportowo-Rekreacyjne LZS Województwa Łódzkiego

Łowiczanie obronili mistrzowski tytuł
Ekipa powiatu łowickiego
odniosła ogromny sukces i obroniła mistrzowski tytuł w Ręcznie, gdzie odbywały się Letnie
Igrzyska Sportowo-Rekreacyjne
dla zawodników LZS. Nasza
drużyna od lat bierze udział w
tej rywalizacji i warto przypomnieć kilka dobrych występów.
Przypomnijmy, że w 2010 roku
w zawodach wystartowało dwadzieścia drużyn, a nasi sportowcy
musieli zadowolić się siódmym
miejscem w końcowej klasyfikacji. W roku 2011 łowiczanie
odnieśli ogromny sukces. W gronie 22. ekipa nasza reprezentacja
zajęła trzecie miejsce. W tamtym roku udało się wywalczyć
zwycięstwo w stawce 23 ekip
z województwa łódzkiego. Dzięki zaangażowaniu i pracy trenerki
selekcjonerki – Zofii Kucharskiej
ekipa reprezentująca powiat łowicki odniosła ogromny sukces
i obroniła mistrzowski tytuł. W
tegorocznej rywalizacji walka
o zwycięstwo była bardzo zacięta. Po dokładnym zaliczeniu
punktów okazało się, że nasza

reprezentacja wygrała jednym
punktem z reprezentantami gminy Rozprza.
Ekipa Zofii Kucharskiej ze
zmiennym szczęściem spisała
się w grach zespołowych, ale
udało się wywalczyć wysoko
punktowane miejsca. Trzecie miejsce zajęła ekipa kobiet
w piłce nożnej (Marta Grabowicz – Justyna Traczyk, Dorota Skierska, Zofia Kucharska,
Angelika Grzelak i Michalina
Kotlarska). Wśród mężczyzn
najlepiej zaprezentowali się
siatkarze, którzy zajęli drugie
miejsce (Kędzior, Sobolewski
i Staniszewski)
Niezawodni jak zwykle są
nasi siłacze, którzy ponownie obronili mistrzowski tytuł
w konkurencji przeciągania liny
(Sławomir Milczarek, Mieczysław Milczarek, Damian Haczykowski, Mieczysław Wojtysiak
i Robert Ciesielski)
Tradycyjnie kilka dobrych
startów zaliczyły nasze panie,
które punktowały w zawodach
lekkoatletycznych. Na podium

na Ochmańska-Zrazek z wynikiem 8,06 m. Monika Strugacz
była trzecia w biegu na 2000 m.
Sporo punktów wywalczyli
panowie. Rewelacyjnie poradził
sobie na dystansie 3000 metrów
Tomasz Kunikowski, który wygrał wyścig zajmując trzecią lokatę i zostawiając za sobą wielu
młodych biegaczy. W pchnięciu
kulą (7,26 kg) zwyciężył Patryk
Rybus z wynikiem 11,40 m.
W skoku w dal trzecie miejsce
zajął Miłosz Kasiński (II LO Łowicz) z wynikiem 5,36 m.
Podobnie jak rok temu bardzo
dobrze zaprezentowali się nasi
zawodnicy w zawodach integracyjnych (z orzeczeniem o niepełnosprawności). Na podium
dwa razy stanęła Paulina Grzyb
z Gimnazjum nr 4, która była
trzecia w skoku w dal z miejsca
i trzecia w biegu na 60 metrów.
Dobre starty zaliczyli również
Adama Fidrych, który był trzeci
w skoku w dal z miejsca.
– Jestem bardzo zadowolona
z tego sukcesu. Poziom zawodów jest teraz wysoki i trud-

Zofia Kucharska (pierwsza z prawej) poprowadziła ekipę do wygranej.

stanęły dwie podopieczne trenera Tadeusza Rutkowskiego ze
Szkoły Pijarskiej. Izabela Stanisławska wygrał w biegu na dy-

stansie na 1500 metrów, a Anna
Wojciechowska dobiegła na 2.
pozycji. W pchnięciu kulą (5 kg)
trzecie miejsce zajęła Magdale-

no jest zebrać ekipę, która jest
w stanie rywalizować o najwyższe miejsca. Chcę podziękować wszystkim zawodnikom
za start, walkę i zaangażowanie.
Dziękuję również nauczycielom
łowickich szkół – Magdalenie
Ochmańskiej-Zrazek, Tadeuszowi Rutkowskiemu i Zbyszkowi
Łazińskiemu, którzy pomogli mi
w kompletowaniu składu. Teraz
nasza drużyna jest w miarę stabilna, zatem mam nadzieję, że za
rok też będziemy walczyć o najwyższe miejsca – podsumowała
Zofia Kucharska. 
zł
Klasyfikacja generalna gmin i powiatów:
1. Powiat Łowicz

343,9

2. Gmina Rozprza	

342,9

3. Gmina Wola Krzysztoporska	

299,5

4. Gmina Zelów	

278,4

5. Powiat Kutno	

252,5

6. Gmina Sulejów	

251,0

7. Gmina Opoczno	

241,0

8. Gmina Kleszczów	

192,4

9. Gmina Bełchatów	

185,4

10. Powiat Radomsko	

176,5

11. Gmina Gorzkowice

173,9

12. Gmina Sieradz	

166,9

Piłka nożna | 10. kolejka I edycji Łowickiej Ligi Orlika

Renix Łowicz nie da się już nikomu dogonić

10. kolejka Łowickiej Ligi Orlika:
 KS Ostrowiec – KS Stefan Łowicz 0:5 (w.o.)
 Zetka Łowicz – Pizzeria Łowicka Łowicz 1:9 (0:5); br.: Patryk
Kaczor (28) – Mariusz Trakul 4 (1,
3, 6 i 16), Rafał Bogus 3 (10, 11 i

23), Przemysław Pomianowski (21)
i Sebastian Sumiński (25).
Zetka: Łukasz Antczak – Marek
Pawlak, Patryk Kaczor, Leszek
Boczek, Marcel Gędek, Bogdan
Klimczyński Marek Feliga, Łukasz
Wróblewski i Mirosław Kosiorek.
Łowicka: Patryk Demidowicz –
Alan Oniszk, Mariusz Trakul, Rafał
Bogus, Damian Janik, Przemysław
Pomianowski i Sebek Sumiński.
 Zatorze Łowicz – Są Gorsi Łowicz 0:5 (w.o.)

Chińska-Dagram Łowicz –
Górki Łowicz 4:0 (2:0); br.: Grzegorz Durka (9), Tomasz Rembowski (10), Paweł Trałut (29) i Mariusz
Więcek (30).
Chińska: Rafał Bogus – Paweł Trałut, Grzegorz Durka, Jacek Sochala, Tomasz Rembowski i Mariusz
Więcek.
Górki: Łukasz Walędziak – Paweł
Suder, Zbigniew Walędziak, Sławomir Ciężki, Daniel Kośka, Piotr Skoneczny i Mariusz Sianoszek.
 KS Indeks Łowicz – Asy Łowicz 5:2 (4:0); br.: Jacek Woźniak
3 (4, 12 i 15), Mateusz Jagodziński
(10) i Krystian Cipiński (26) – Woj-

ciech Dzik 2 (21 i 29).
Indeks: Jan Węglarek, Jacek
Woźniak, Krzysztof Wielemborek,
Krystian Cipiński, Cezary Zimny
i Mateusz Jagodziński.
Asy: Paweł Kołaczek – Wojciech
Dzik, Artur Majer, Jan Pawlata, Łukasz Łacheta.
 Renix – Project GT Łowicz 5:1
(1:1); br.: Radosław Kuciński 2 (12
i 29), Dawid Sut (22), Patryk Krzeszewski (25) i Łukasz Zabost (28)
– Michał Świdrowski (7).
Renix: Jarosław Rusek – Łukasz
Zabost, Radosław Kuciński, Dawid
Sut, Patryk Krzeszewski, Bartłomiej Tkacz i Ariel Jarosz.
Project GT: Dawid Feliga – Michał
Zieliński, Mateusz Placek, Jakub
Jędrachowicz, Michał Świdrowski,
Adrian Strugacz, Mateusz Podlasiński i Tomasz Dąbrowski.
1. Renix Łowicz

10

28 70-14

2. Chińska-Dagram Łowicz 10

26 50-13

3. Pizzeria Łowicka Łowicz 10

24 59-23

4. Project GT Łowicz

10

20 40-22

5. KS Stefan Łowicz

10

18 36-31

6. Asy Łowicz

10

11 23-38

7. Górki Łowicz

10

9 22-33

8. Zetka Łowicz

10

7 16-36

Zbigniew Łaziński

i Radosław Kuciński (Renix),
a po 11: Jakub Czerbniak
(Renix) i Adam Pochwała
(Stefan).
Ostatnia kolejka rozegrana zostanie 21 czerwca: godz. 17.00:
Asy - Renix, godz. 17.40: Project
GT - KS Ostrowiec, godz. 18.20:
Górki - KS Indeks, godz. 19.00:
Są Gorsi - Chińska-Dagram
i godz. 19.40: KS Stefan - Zetka
oraz Pizzeria Łowicka - Zatorze 5:0 (w.o.). Następnego dnia,
w sobotę o godz. 17. zaplanowany
został mecz finałowy, w którym
zmierzą się mistrz Łowicza 2013
z reprezentacją Ligi Orlika, a nagrody dla zespołów i najlepszych
zawodników rozgrywek zostaną
wręczone tego dnia o godz. 19 na
scenie ustawionej na Starym Rynku, po koncercie grupy VOX.  p

Dominik Kuś dba o zapewnienie dobrego poziomu sędziowania
w II edycji OLSA „Korabka 2013”.

Piłka siatkowa | OLSA „Korabka 2013”

Terminatory liderami

Paweł A. Doliński

W 10. kolejce I edycji Łowickiej Ligi Orlika w piłce nożnej
udało się rozegrać tylko cztery
mecze. Walkowery oddały zespoły KS Ostrowiec i Zatorze,
a w przypadku tej drugiej ekipy
oznacza relegowanie z rozgrywek.
Wydaje się, że liderujący
w ligowej tabeli Renix nie da
się już dogonić i ostatecznie zespół Bartłomieja Tkacza sięgnie
po mistrzostwo. Zresztą także Chińska-Dagram i Pizzeria
Łowicka nie dadzą się już wypchnąć z podium.
Rafał Bogus (Łowicka)
w pierwszej edycji rozgrywek
Ligi Orlika zdobył aż 24. gole,
a przed ostatnią kolejką jest
liderem klasyfikacji strzelców
Hurtowni FiK-Sport z przewagą aż ośmiu goli nad Michałem Świdrowskim (Project
GT) i Bartłomiejem Tkaczem
(Renix). Po trzynaście bramek zdobyli dotąd Grzegorz
Durka (Chińska) i Mariusz
Trakul (Łowicka), po 12:
Marcin Kosiorek (Chińska)

Chińska-Dagram wygrywa kolejny mecz Łowickiej Ligi Orlika, ale Renix nie da się już dogonić...

Za nami już trzy kolejki II
edycji Orlikowej Ligi Siatkówki
Amatorskiej „Korabka 2013”,
w której w tym sezonie rywalizuje tylko pięć ekip. Po 3. kolejce
spotkań rozgrywanych na otwartym boisku przy ul. Grunwaldzkiej 9 na prowadzeniu znajdują się Terminatory (Damian
Gawrych, Adam Pietrzak, Brian
Malangiewicz, Karol Joachimek, Mariusz Misiura, Dawid
Pawlak, Robert Kowalski i Dominik Pacler). Patrząc na skład
tej mocnej ekipy śmiało można
powiedzieć, że to zdecydowany
faworyt do mistrzowskiego tytułu. Praktycznie cała drużyna
zbudowana jest z zawodników
UKS Korabka, a wzmocnieniem jest Dominik Pacler, który
w AMŁ grał w Rawce Bolimów.
Mecze 2. i 3. kolejki były
bardzo wyrównane i aż trzy
z czterech spotkań kończyły
się tie-breakami. W 2. kolejce
bardzo zacięty mecz stoczyli
Terminatory z ekipą Na wschód
od Pekinu. Jednak w piątej partii doświadczenie Terminatorów
przesądziło o wyniku. W 3. kolejce Asik Domaniewie po tie-breaku pokonał AKS Skierniewice. W Asiku miały grać same
panie, ale tym razem na placu
boju pojawiło się już czterech
panów.
Dominik Kuś, który jest organizatorem rozgrywek OLSA

zapewnia zawodnikom dobry
poziom sędziowania. Ostatnio
łowiczanin był na Mistrzostwach
Świata w siatkówce plażowej
w Mysłowicach, gdzie pełnił
rolę arbitra linowego.
Mecze 4. kolejki OLSA odbędą się w piątek 21 czerwca 2013
roku, a zagrają wówczas: godz.
18:00: Terminatory Łowicz –
ASIK Domaniewice i godz.
20.00: Na wschód od Pekinu
Łowicz – AKS M&M’s Skierniewice. Pauza: AKS Skok na
Sok Skierniewice. 
zł
2. kolejka OLSA:
 AKS Skok na Sok Skierniewice – AKS M&M’s Skierniewice 2:3 (25:21, 25:23,10:25,
16:25, 12:15)
 Terminatory – Na wschód
od Pekinu 3:2 (22:25, 23:25,
28:26, 25:22, 15:12)
Pauza: Asik Domaniewice.
3. kolejka OLSA:
 Asik Domaniewice – AKS Skok
na Sok Skierniewice 3:2 (25:18,
13:25, 20:25, 25:19, 15:12)
 AKS M&M’s Skierniewice –
Terminatory 0:3 (21:25, 23:25,
18:25)
Pauza: Na wschód od Pekinu.
1. Terminatory Łowicz

2

5

6:2

2. AKS SnS Skierniewice

3

5

6:5

3. AKS M&M’s Skierniewice 3

4

7:8

4. Na wschód od Pekinu

2

2

4:6

5. Asik Domaniewice

2

2

3:5
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Piłka nożna | Skierniewicka klasa A

Kamil Wierzbicki

Spadek nam nie grozi

Tegoroczne rozgrywki skirniewickiej okręgówki zakończyły się sukcesem graczy z Nieborowa. Orzeł wywalczył swój awans do IV ligi.

Piłka nożna | Skierniewicka Liga Okręgowa

Kanonada z okazji awansu

Zaległy mecz 15. kolejki SLO:
 Olimpia Jeżów – MKS Skierniewice 0:5 (0:0); br.: Łukasz
Markowski (49), Tomasz Cybulski
2 (52 i 62), Kamil Łojszczyk (60)
i Damian Sztocki (74).

Zaległy mecz 15. kolejki:
 Sierakowianka Sierakowice
– Zryw Wygoda 2:2 (0:1); br.:
Michał Maj i Bartłomiej Miazek (samobójcza) – Bartłomiej Miazek 2.
Zryw: Mariusz Grzegory (46 Sebastian Jóźwicki) – Mateusz Miazek,
Michał Wojciechowski, Piotr Skoneczny, Daniel Górowski – Mariusz
Kwiatkowski (70 Mateusz Uczciwek), Rafał Kowalczyk, Marcin
Borcuch, Jarosław Kosiewicz – Mikołaj Ulasiewicz (46 Marcin Milczarek), Bartłomiej Miazek.
Pozostałe mecze 15. kolejki:
Dar Placencja – Manchatan Nowy
Kawęczyn 3:1, GLKS Tobartus Wołucza – Olympic Słupia 1:1, Miedniewiczanka Miedniewice – Pogoń
Godzianów 4:2, Jutrzenka Mokra

Prawa – Muscador Wola Pękoszewska 2:3.
25. kolejka klasy A:
 Zryw Wygoda – Sobpol Konopnica 3:2 (1:1); br.: Dawid Wróbel (30), Tomasz Janus 2 (70 i 80).
Zryw: Mariusz Grzegory – Michał
Wojciechowski, Mateusz Miazek,
Piotr Skoneczny (75 Daniel Górowski), Dawid Wróbel – Konrad Plichta (46 Mariusz Kwiatkowski), Rafał
Kowalczyk, Ariel Jarosz, Jarosław
Kosiewicz – Tomasz Janus, Bartłomiej Miazek (60 Marcin Milczarek).
Pozostałe mecze 25. kolejki:
Pogoń Godzianów – Vagat Domaniewice 2:0, Dar Placencja
– Miedniewiczanka Miedniewice
1:3, LKS Grabice – Olympic Słupia
0:0, Muscador Wola Pękoszewska
– Macovia Maków 2:5, Manchatan Nowy Kawęczyn – Jutrzenka
Mokra Prawa 1:3, GLKS Tobartus
Wołucza – Sierakowianka Sierakowice 7:1.
1. Vagat Domaniewice

25

2. Olympic Słupia

25

50 78-35
47 52-27

3. Sobpol Konopnica

24

45 55-42

4. Macovia Maków

25

44 73-53

5. Miedniewiczanka

25

42 54-41

6. GLKS Tobarus Wołucza 25

41 70-53

7. Zryw Wygoda

24

37 48-40

8. Manchatan N. Kawęczyn 25

36 54-56

9. Pogoń Godzianów

24

34 45-37

10. Dar Placencja

24

26 40-48

11. Sierakowianka

25

26 47-78

12. Muscador Wola Pęk.

25

21 43-80

13. Jutrzenka Mokra Prawa

25

20 31-59

14. LKS Grabice

25

20 42-83

Piłka nożna | Skierniewicka Klasa B

Na koniec co dwa dni

paweł doliński

Co prawda już wcześniej, na
trzy mecze przed zakończeniem
sezonu, ekipa Orła Nieborów
zapewniła sobie awans do IV
ligi, ale tegoroczni mistrzowie
nie zwalniają. W ciągu kilku dni
podopieczni trenera Zbigniewa
Czerbniaka odnieśli dwa kolejne efektowne zwycięstwa, a ich
ciężar był tym większy, że były
to mecze derbowe. Najpierw
w zaległym meczu 22. kolejki skierniewickiej ligi okręgowej nieborowianie rozgromili
w
Bednarach
Czarnych,
a wszystkie sześć trafień zaliczył
Michał Rozkwitalski. Kilka dni
później w Nieborowie gospodarze nie dali szans kolejnym rywalom zza miedzy – tym razem
graczom Pogoni Bełchów, wygrywając u siebie aż 9:3.
Ze strefy spadkowej uciekła
Korona Wejsce, która na finiszu
pokonała w Drzewcach Jutrzenkę
3:0, a w kolejnym meczu rozgromiła w Wejscach Pelikana II
6:2. Łowiczanie zanotowali tym
samym fatalną końcówkę sezonu.
Walczący nie tak dawno o awans
łowiczanie mają już osiemnaście punktów straty do lidera z
Nieborowa, w czterech ostatnich
meczach biało-zieloni zainkasowali tylko trzy punkty. Wygrali w
tym czasie z Laktozą Łyszkowice
5:1 oraz przegrali walkowerem z
Pogonią Bełchów 0:3 (w łowickim zespole wystąpili dwaj nieuprawnieni do gry piłkarze) oraz
ulegli Rawce Bolimów i Koronie
Wejsce po 2:6. Dopiero zatem w
ostatniej kolejce rozstrzygnie się
sprawa utrzymania w okręgówce.
Ligę opuści tylko ostatnia drużyna. Teoretycznie zagrożone są aż
cztery ostatnie zespoły…
Mecze ostatniej, 26. kolejki
„okręgówki”, odbędą się w niedzielę 23 czerwca o godz. 15.00:
Laktoza – Orzeł, Olimpia Jeżów
– Pelikan II, Korona – Juvenia,
Rawka – MKS Skierniewice, Pogoń Bełchów – Czarni Bednary i
Jutrzenka Drzewce – Astra Zduny. Pauza: Olimpia Chąśno.
 Paweł A. Doliński

W kończącym się sezonie
w skierniewickiej w klasie A
wyjaśniła się już sprawa spadku. Rozgrywki opuszczą trzy
ostatnie zespoły, a zatem nasze
drużyny, Zryw Wygoda i Dar
Placencja, w ostatniej kolejce już
„nic nie muszą”. Inaczej ma się
z Vagatem Domaniewice, który
po porażce z w Godzianowie
z Pogonią w ostatnim meczu
muszą „coś” ugrać.
W niedzielę 23 czerwca
o godz. 11.00 odbędzie się ostatnia już, 26. kolejka klasy A:
Vagat – Zryw, Olympic – Dar,
Miedniewiczanka – Tobartus,
Sierakowianka – Manchatan, Jutrzenka – Pogoń, Sobpol – Muscador i Macovia – Grabice.  p

W końcówce sezonu drużyna rezerw Pelikana zagrała dużo słabiej niż można było oczekiwać..
Zaległy mecz 18. kolejki SLO:
Jutrzenka Drzewce – Korona
Wejsce 0:3 (0:1); br.: Grzegorz Durka 2 (29 i 55) i Marcin Wróbel (90+1).
Korona: Paweł Wróbel – Patryk
Boczkowski (56 Sebastian Sumiński), Mariusz Mamcarz, Wojciech
Rokicki – Mariusz Wasilewski, Kamil Taraska, Damian Taraska (65
Grzegorz Basiak), Grzegorz Durka,
Paweł Dróżdż (75 Marcin Wróbel)
– Mateusz Wójcik, Mariusz Trakul
(85 Łukasz Scęcelek).
Zaległy mecz 22. kolejki SLO:
 Czarni Bednary – Orzeł Nieborów 0:6 (0:5); br.: Michał Rozkwitalski 6 (4, 21, 26, 28, 34 i 64).
Orzeł: Jarosław Rusek – Michał
Brzózka (60 Sebastian Zwierz),
Kamil Górski, Michał Plichta, Jakub
Czerbniak (50 Tomasz Tybuś) –
Bartłomiej Tkacz, Patryk Krzeszewski (80 Patryk Demidowicz), Radosław Kuciński, Łukasz Wierzbicki
(70 Łukasz Papuga) – Dawid Sut,
Michał Rozkwitalski.


25. kolejka SLO:
 Orzeł Nieborów – Pogoń Bełchów 9:3 (4:2); br.: Dawid Sut
2 (17 i 52 karny), Łukasz Papuga
(21), Radosław Kuciński (27), Łukasz Wierzbicki 2 (30 i 48), Michał
Rozkwitalski 2 (46 i 80) i Bartłomiej
Tkacz (90) – Daniel Tryngiel (36)
i Leszek Boczek 2 (44 i 85).

Orzeł: Patryk Demidowicz – Michał Plichta, Jakub Czerbniak,
Bartłomiej Skoneczny (70 Tomasz
Tybuś), Sebastian Zwierz – Radosław Kuciński, Kamil Kozioł, Łukasz Papuga (46 Michał Rozkwitalski), Bartłomiej Tkacz – Dawid Sut,
Łukasz Wierzbicki
 Pelikan II Łowicz – Korona
Wejsce 2:6 (0:2); br.: Michał Świdrowski (50 karny) i Maciej Grzegory (69) – Krzysztof Papuga 3
(30, 55 i 64), Damian Taraska (42),
Mariusz Trakul (73) i Bartłomiej Bakalarski (85 samobójcza).
Pelikan II: Przemysław Perzyna
– Maciej Grzegory, Bartłomiej Bakalarski, Mateusz Podlasiński (70
Marcel Koper), Tomasz Kret (46
Filip Ziółkowski) – Eryk Wideński
(65 Mateusz Kwasek), Patryk Brzozowski, Michał Świdrowski, Dawid
Lachowicz – Konrad Klimczak, Mateusz Placek (80 Michał Zieliński).
Korona: Paweł Wróbel – Mariusz
Wasilewski, Jakub Jędrachowicz,
Wojciech Rokicki – Marcin Wróbel,
Kamil Taraska, Damian Taraska
(70 Patryk Michalak), Grzegorz
Durka, Sebastian Sumiński –
Krzysztof Papuga, Mariusz Trakul.
 MKS Skierniewice – Laktoza
Łyszkowice 3:1 (1:0); br.: Tomasz Cybulski 3 (40, 89 i 90+2) –
Rafał Pająk (80).

Laktoza: Michał Kocemba – Jarosław Burzykowski, Tomasz Ścibor,
Cezary Olejnik, Patryk Wiśniewski
– Dariusz Florczak, Rafał Pająk,
Wojciech Wójcik (64 Michał Pokora), Patryk Nieradka – Dawid Bodek, Przemysław Plichta.
 Astra Zduny – Olimpia Chąśno
2:4 (2:1); br.: Michał Adamkiewicz
(28) i Daniel Czerniak (42) – Andrzej Osowski (36 karny) i Przemysław Bury 3 (80, 85 i 89).
 Czarni Bednary – Jutrzenka
Drzewce 0:1 (0:0); br.: Tomasz
Pawelczak (68).
 Juvenia Wysokienice – Rawka
Bolimów 1:4 (0:2); br.: Arkadiusz
Rosa (89 karny) – Jarosław Buczek 2 (16 i 90), Adam Bombała
(32) i Kamil Lewandowski (64).
Pauza: Olimpia Jeżów.

1. Orzeł Nieborów

23

59 94-28

2. MKS Skierniewice

23

48 71-26

3. Pelikan II Łowicz

23

41 68-38

4. Olimpia Chąśno

24

41 43-29

5. Laktoza Łyszkowice

23

35 44-32

6. Jutrzenka Drzewce

23

35 30-31

7. Pogoń Bełchów

23

28 46-54

8. Korona Wejsce

23

26 41-53

9. Juvenia Wysokienice

23

25 34-60

10. Astra Zduny

23

24 33-59

11. Rawka Bolimów

23

24 37-78

12. Czarni Bednary

23

21 33-60

13. Olimpia Jeżów

23

21 30-56

W ostatnim tygodniu przed
zakończeniem
tegorocznych
rozgrywek w skierniewickiej B-klasie Victoria Zabostów Duży
rozegrała w ciągu trzech dni
dwa mecze. W obu drużyna prezeski i trenerki Zofii Kucharskiej
zanotowała remisy, które dały
temu zespołowi ostatecznie trzecie miejsce.
Awans do klasy A wywalczyła ekipa Zjednoczenia Bobrowniki Dzierzgów, a baraże o prawo gry w wyższej klasie rozegra
Olimpia Niedźwiada.

Paweł A. Doliński
Zaległy mecz 21. kolejki klasy B:
 Victoria Zabostów Duży – Victoria Bielawy 2:2 (1:1); br.: Rafał
Gładki i Michał Czapnik – Daniel
Pietrzak i Radosław Leśniak.
Victoria: Przemysław Walczak
– Krystian Dobrzyński, Hubert Talarowski (30 Zbigniew Witczak),
Dawid Kwiatkowski, Konrad Wojciechowski – Daniel Pietrzak, Miłosz Kasiński, Konrad Knapiński,
Mariusz Dałek – Adrian Sobierajski, Radosław Leśniak.
Zaległy mecz 21. kolejki klasy B:
 Victoria Zabostów Duży – Naprzód Jamno 4:4 (1:3); br.: Michał Bolimowski 2, Marek Gładki
i Dawid Pisarek – Mateusz Jarosz 2
i Eryk Wojda 2.
22. kolejki klasy B:
 Start Złaków Borowy – Fenix
Boczki 3:2 (2:2); br.: Arkadiusz
Przyżycki 2 (25 i 37) i Marek Guzek
(78) – Krzysztof Lebioda i Michał
Dobrzyński.
Start: Wojciech Wieteska (46
Mariusz Głowacki) – Wojciech
Workowski (46 Piotr Nalewajczyk),
Michał Gorzkowski (65 Dawid

Cinciruk), Łukasz Strugiński, Paweł Koza – Marcin Głowacki, Sebastian Krysztofiak (46 Mariusz
Dylik), Sebastian Malinowski, Arkadiusz Przyżycki – Marek Guzek,
Paweł Więcek.

Zjednoczenie Bobrowniki
Dzierzgów – Kopernik Kiernozia
6:1 (3:1); br.: – Mariusz Rokicki.
Kopernik: Sylwester Szczypiński
– Albert Ciechomski, Albert Dubiel, Mateusz Brzozowski, Robert
Cieślak – Grzegorz Kostrzewski,
Kamil Kochanek, Adam Kutkowski,
Mariusz Rokicki – Jarosław Durka,
Krzysztof Dubiel.
 Victoria Bielawy – Rawka II Bolimów 2:0; br.: Zbigniew Witczak i
Radosław Leśniak.
Victoria: Przemysław Walczak –
Krystian Dobrzyński, Konrad Wojciechowski, Daniel Pietrzak, Miłosz
Kasiński – Damian Legęncki (65
Maciej Topolski), Adrian Sobierajski, Mariusz Dałek, Konrad Knapiński – Zbigniew Witczak i Radosław
Leśniak.
 Naprzód Jamno – Korona II
Wejsce 2:2 (1:0); br.: Patryk Bryszewski 2 – Paweł Franaszek (50)
i Rafał Piaskowski (75).
 KS Ostrowiec – Olimpia Niedźwiada 0:3
 Laktoza II Łyszkowice – Victoria Zabostów Duży 0:3 (w.o.)
1. Zjednoczenie B.-Dz.

22

56 72-19

2. Olimpia Niedźwiada

22

46 67-28

3. Victoria Zabostów

22

41 70-37

4. Victoria Bielawy

22

39 73-38

5. Start Złaków Borowy

22

38 49-48

6. Naprzód Jamno

22

34 61-53

7. Korona II Wejsce

22

33 43-44

8. Kopernik Kiernozia

22

30 62-64

9. Fenix Boczki

22

25 40-66

10. Rawka II Bolimów

22

21 37-54

11. KS Ostrowiec

22

7 20-98

12. Laktoza II Łyszkowice

22

12 30-75
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Piłka nożna | Liga Michałowicza

Zbigniew Łaziński

Była szansa na punkt

Drużyna Pelikana-98 w ostatniej kolejce powalczy o utrzymanie w wojewódzkiej lidze Michałowicza.

Piłka nożna | Zaległa 12. kolejka wojewódzkiej ligi Michałowicza

Zadecyduje ostatnia kolejka
Nie udało się sprawić niespodzianki i ekipa Pelikana Łowicz
z rocznika 1998, która cały czas
ambitnie walczy o utrzymanie
się w lidze wojewódzkiej Michałowicza, w zaległej 12. kolejce
przegrała w Łodzi z Widzewem
1:4. Podopieczni trenera Pawła
Kutkowskiego mają zatem na
koncie nadal 14 punktów i za
plecami dwa zespoły, które maja
po 13 punktów (WKS Wieluń
i Boruta Zgierz). W sobotę Pelikan zagra mecz, który zadecyduje o utrzymaniu w lidze
z KMS-em Kutno. Łowiczanie
wiedzą, że na swoim terenie
spokojnie mogą pokonać dobrze
znanego rywala, ale muszą zagrać dobry mecz. Ważny też dla
nas będzie wynik meczu Boruty
z WKS-em Wieluń.
Mecz w Łodzi był bardzo wyrównany, ale to łodzianie ostatecznie cieszyli się z zwycięstwa
4:1. Pierwsze 10 minut toczyło
się pod dyktando Widzewa, ale
łowiczanie przetrzymali to i zaczęli przejmować inicjatywę.
Kolejne 20. minut to bardzo

dobra gra Pelikana, co udało się
potwierdzić strzeloną bramką
przez Wojciecha Kłosińskiego
w 25. minucie. Ostatnie dziesięć
minut to znowu przewaga Widzewa i niestety, w tym okresie
Biało-zieloni stracili 2 bramki
po prostych błędach i do przerwy Widzew prowadził 2:1. Po
przerwie Pelikan ambitnie walczył, ale niewiele z tego wynikało, jedyne co można odnotować
to strzał z dystansu Kacpra Rześnego, który trafił w poprzeczkę.
Natomiast rywale strzelili kolejne dwie bramki. W końcówce
meczu czerwoną kartę otrzymał
Damian Gać. Warto dodać, że w
tym pojedynku Wojciech Kłosiński i Łukasz Więcek odnieśli
kontuzje na tyle poważne, że po
meczu łowiczanie musieli udać
się na izbę przyjęć Szpitala Matki Polki w Łodzi na prześwietlenie. Na szczęście urazy okazały
się nie groźne i wszyscy wrócili
do domu.
– To był dziwny mecz. Zdobyliśmy pierwsi bramkę, a potem jak łodzianie wyrównali na

1:1, to coś się posypało. Szkoda,
bo rywal był w naszym zasięgu.
Przed nami bardzo ważny mecz
z Kutnem, który trzeba wygrać, żeby się utrzymać w lidze
i to jest nasz cel na najbliższy
tydzień – powiedział po meczu
trener Pelikana Paweł Kutkowski.
Po przedostatniej kolejce ligi
wojewódzkiej Michałowicza łowiczanie są nadal na 8. miejscu
w tabeli, które gwarantuje utrzymanie się w lidze. W 22. kolejce
nasza ekipa zagra mecz w Łowiczu z siódmym w tabeli MKS
Kutno. Ten mecz trzeba będzie
wygrać. zł
Widzew Łódź – Pelikan Łowicz
4:1 (2:1)
0:1 – Wojciech Kłosiński (25)
Pelikan: Piotr Rześny (70 Krzysztof
Skumiał) – Filip Iwański, Mikołaj
Kwasek, Dorian Nasalski, Patryk
Sekuła (65 Kacper Owczarek) –
Dawid Kaszewski (41 Kamil Gać),
Łukasz Więcek (Rafał Tadeusiak),
Bartosz Skowronek (60 Jakub
Szram), Kacper Rześny – Woj-



ciech Kłosiński (55 Damian Gać),
Maciej Balik.
21. kolejka Wojewódzkiej Ligi
Michałowicza (rocznik 1998):
GKS Ksawerów – Pelikan Łowicz
1:2, Lechia Tomaszów Mazowiecki
– Boruta Zgierz 5:0, WKS Wieluń –
Włókniarz Moszczenica 9:0, GKS
Bełchatów – SMS Łódź 1:1, MKS
Kutno – Widzew Łódź 0:5. Pauza:
AP ŁKS Łódź.
Zaległa 12. kolejka: Widzew Łódź
– Pelikan Łowicz 4:1, MKS Kutno –
Włókniarz Moszczenica 2:0, GKS
Ksawerów – Boruta Zgierz 2:0, Lechia Tomaszów Mazowiecki – SMS
Łódź 0:5, AP ŁKS Łódź – GKS Bełchatów 1:2. Pauza: WKS Wieluń.
1. UKS SMS Łódź

19

52 100-8

2. GKS Bełchatów

19

44 55-12

3. Lechia Tomaszów Maz.

20

40 51-28

4. AP ŁKS Łódź

19

39 48-21

5. Widzew Łódź

19

37 42-19

6. GKS Ksawerów

19

23 24-43

7. MKS Kutno

19

23 36-68

8. Pelikan Łowicz

19

14 27-59

9. WKS Wieluń

19

13 40-63

10. Boruta Zgierz

19

13 21-60

11. Włókniarz Moszczenica

19

7 10-73

Piłka nożna | 11. kolejka wojewódzkiej ligi juniorów młodszych

Laktoza efektownie zakończyła udany sezon
Efektowne zwycięstwo nad
MKS Tuszyn odniosła w ostatniej kolejce ligi wojewódzkiej
juniorów młodszych drużyna
Laktozy Łyszkowice. Dzięki
zwycięstwu 3:0 podopieczni trenera Artura Balika zajęli bardzo
dobre piąte miejsce na finiszu
rozgrywek.
Przed meczem wiadomo
było, że tylko wygrana w meczu
z Tuszynem zapewni Laktozie
miejsce w czołówce i udział
w meczach barażowych o utrzymanie się w lidze. W tym roku
nastąpiły bowiem znaczące
zmiany i tylko drużyny z miejsc
1-2 bezpośrednio utrzymują się
w lidze wojewódzkiej, natomiast
drużyny z miejsc 3-6 rozgrywają
mecze barażowe. Pozostałe ekipy z miejsc 7-12 spadają do klasy okręgowej. Obie ekipy przed
meczem miały po 15 punktów
na koncie, ale Tuszyn lepszy
stosunek bramek. Dlatego remis
premiowałby gości.
W pierwszej połowie Laktoza miała lekką przewagę, ale
nie zdołała strzelić gola. W 26.
minucie bliski szczęścia był Mateusz Bartosiewicz, który oddał
ładny strzał sprzed linii pola

karnego, ale piłka trafiła w słupek. Goście też widać było, że są
bardzo zmotywowani. Próbowali ataków, ale dobrze grała cała
linia obrony Laktozy.
Decydującym
momentem
meczu była 53. minuta. Nieporozumienie środkowych obrońców MKS Tuszyn wykorzystał
Krystian Siatkowski, który jak
przystało na napastnika, tylko
czyhał na błąd po dalekim podaniu Karola Kruka. Przepuszczoną przez rywali piłkę przechwycił, pobiegł jeszcze kilkanaście
metrów i nie dał szans bramkarzowi gości. Niespełna dziesięć
minut po zdobyciu pierwszego
gola Laktoza podwyższyła wynik. Tym razem po akcji prawą
stroną piłka trafiła na wolne pole
do wchodzącego Kamila Wójta,
a ten z pierwszej piłki z osiemnastu metrów bardzo ładnym,
płaskim strzałem zaskakuje ponownie golkipera Tuszyna.
Goście jeszcze bardziej się
odkryli, stąd kolejne okazje
gospodarzy. W 65. minucie
powinno być 3:0, ale Siatkowski, który wyszedł sam na sam
z bramkarzem, nie wykorzystał sytuacji, trafiając w słupek.

W 71. minucie Karol Kruk
zdobył swoją pierwszą bramkę
w rozgrywkach, ustalając wynik
meczu na 3:0.
– Należy jednak podkreślić,
że wcale nie był to łatwy mecz,
jak wskazuje wynik. Piłkarze
Tuszyna, których trzon stanowią gracze Widzewa, którzy
nie poszli do szkółki piłkarskiej
w Bratoszewicach walczyli bardzo ambitnie i też kilka razy
zagrozili naszej bramce – komentował trener Artur Balik.
– Bardzo cieszę się z tego zwycięstwa jak i z piątego miejsca w
lidze wojewódzkiej. Uważam, że
to duże osiągnięcie naszej drużyny. Mecz z Tuszynem po raz
kolejny pokazał, jak duże możliwości tkwią w moich graczach.
Chciałbym podziękować zawodnikom za kolejną bardzo udaną rundę i cały sezon. Wysiłek
wkładany na treningach i talent,
który posiadają można powiedzieć, że przyniósł świetne efekty – podsumował szkoleniowiec
Laktozy. 
zł
Laktoza Łyszkowice – MKS Tuszyn 3:0 (0:0)
1:0 – Krystian Siatkowski (53), 2:0

– Kamil Wójt (61), 3:0 – Karol
Kruk (71).
Laktoza: Michał Pokora – Bartosz
Placek, Rafał Kołaczyński, Dawid
Kutermankiewicz, Karol Kruk – Michał Redzisz (68 Maciej Malewski),
Daniel Graszka (64 Sebastian Sobieszek), Mateusz Bartosiewicz,
Kamil Wójt (62 Adam Wójt) – Krystian Siatkowski, Mateusz Borowski.
11. kolejka Wojewódzkiej Ligi
Juniorów Młodszych (rocznik
1996): Laktoza Łyszkowice – MKS
2000 Tuszyn 3:0, AP ŁKS Łódź –
Widzew Łódź 2:1, Włókniarz Zelów
– MKS-PMOS Zduńska Wola 0:7,
Ceramika Opoczno – MKS Kutno
1:0, LUKS Bałucz – Widok Skierniewice 3:0 (w.o.). Pauza: Pelikan
Łowicz.

Ekipa
Pelikana
Łowicz
z rocznika 1998, która walczyła o utrzymanie się w lidze
wojewódzkiej
Michałowicza,
w 21. kolejce zagrała mecz
w Ksawerowie, gdzie była szansa na zwycięstwo i zapewnienie
sobie ligowego bytu. Jednak
podopieczni trenera Pawła Kutkowskiego przegrali 1:2 i musieli czekać do ostatniej kolejki
na rozstrzygnięcie, czy zostaną
w lidze wojewódzkiej.
Mecz w Ksawerowie był
bardzo wyrównany. Pierwszą
bramkę łowiczanie stracili w
30. minucie i do przerwy wynik się nie zmienił. W drugiej
odsłonie sytuacja się poprawiła.
Nasza ekipa w 50. minucie doprowadziła do wyrównania. Po
bardzo dobrym prostopadłym
podaniu z środka pola Bartosza Skowronka, sam na sam
wyszedł Wojciech Kłosiński
i strzałem w długi róg zdobył
gola. W kolejnych minutach
Pelikan miał jeszcze dwie bardzo dogodne sytuację, których
nie wykorzystał. Pierwszą okazję sam na sam z bramkarzem
zmarnował Kacper Rześny.
W drugiej sytuacji, po bardzo

GKS Ksawerów – Pelikan Łowicz 2:1 (1:0)
2:1 – Wojciech Kłosiński (50).
Pelikan: Piotr Rześny – Kamil Gać
(70 Kacper Owczarek), Filip Iwański, Krystian Rutkowski (60 Rafał
Tadeusiak), Patryk Sekuła – Wojciech Kłosiński, Łukasz Więcek,
Jakub Szram (45 Damian Gać),
Bartosz Skowronek – Kacper Rześny, Maciej Balik.



Piłka nożna | Ligi OZPN Skierniewice

To jest już prawie koniec
juniorskiego sezonu

Praktycznie do konca dobiegły już juniorskie rozgrywki
prowadzone przez Okręgowy
Związek Piłki Nożnej w Skierniewicach. Do rozegrania został
tylko mecz juniorów młodszych.

Paweł A. Doliński
Liga okręgowa juniorów starszych (rocznik 1994-95):
22. kolejka: Sorento-Zadębie
Skierniewice – Victoria Bielawy 3:0
(w.o.), Rawka Bolimów – Macovia
Maków 0:3 (w.o.), Olimpia Chąśno
– Orlęta Cielądz 2:7. Pauza: Pogoń
Bełchów, Manhattan Nowy Kawęczyn i Pelikan Łowicz.



5. Korona Wejsce

16

22 36-43

6. Naprzód Jamno

16

16 30-51

7. Jutrzenka Drzewce

16

14 25-51

8. GKS Głuchów

16

13 30-39

9. Olimpia Jeżów

16

13 26-40

Liga okręgowa Michałowicza
(rocznik 1998):
Zaległy mecz 20. kolejka: Białka
Biała Rawska – Laktoza Łyszkowice 3:10.



1. Widok Skierniewice

20

2. Białka Biała Rawska

20

60 145-14
41 88-49

3. Laktoza Łyszkowice

20

38 76-39

4. Macovia Maków

20

20 53-81

5. Vagat Domaniewice

20

15 35-111

6. Juvenia Wysokienice

20

3 16-119

1. Sorento Skierniewice

16

39 53-25

2. Orlęta Cielądz

16

38 64-23

3. Pelikan Łowicz

16

33 53-27

4. Olimpia Chąśno

16

26 38-36

5. Macovia Maków

16

23 27-44

6. Victoria Bielawy

16

18 30-47

7. Pogoń Bełchów

16

15 34-47

8. Manchatan Nowy Kaw.

16

13 30-40

1. Pelikan Łowicz

20

57 119-8

9. Rawka Bolimów

16

4 10-50

2. Victoria Bielawy

20

45 71-24

3. Sorento Skierniewice

20

34 53-32

4. Sierakowianka

20

21 33-63

5. Orlęta Cielądz

20

16 32-83

6. LUKS Sadkowice

20

5 21-125

Liga okręgowa juniorów młodszych (rocznik 1996):
Zaległy mecz 16. kolejki: Czarni
Bednary – Kopernik Kiernozia odbędzie się w czwartek 20 czerwca
o godz. 18.00.



 Liga okręgowa Kuchara (rocznik 1999):
Zaległy mecz 18. kolejki: Sierakowianka Sierakowice – Victoria
Bielawy 4:1.


Liga okręgowa Górskiego
(rocznik 2000):

1. Victoria Bielawy

14

32 46-14

1. Pelikan Łowicz

14

40

2. Sierakowianka

14

28 54-28

2. Widok Skierniewice

14

36 118-15

3. Sobpol Konopnica

14

27 52-35

3. Orzeł Nieborów

14

26 58-26

4. Zryw Wygoda

14

23 42-32

4. Korona Wejsce

14

24 45-30

5. Kopernik Kiernozia

13

19 23-23

5. Pogoń Bełchów

14

16 40-43

6. Fenix Boczki

14

11 21-53

6. Mazovia Rawa Maz.

14

10 21-57

7. Czarni Bednary

13

10 20-40

7. Laktoza Łyszkowice

14

9 23-58

8. Dar Placencja

14

5 19-52

8. SLUKS Lubania

14

3 5-175

1. AP ŁKS Łódź

10

25 48-13

2. Ceramika Opoczno

10

23 29-11

3. LUKS Bałucz

10

21 34-13

4. Widzew Łódź

10

19 29-14

5. Laktoza Łyszkowice

10

18 24-25

6. MKS Zduńska Wola

10

17 26-16

7. MKS 2000 Tuszyn

10

15 24-21

8. Widok Skierniewice

10

9 14-32

1. Olimpia Chąśno

16

9. Pelikan Łowicz

10

7 12-27

2. Astra Zduny

10. MKS Kutno

10

4 14-26

11. Włókniarz Zelów

10

3

5-60

dobrej akcji na lewym skrzydle
i dośrodkowaniu Patryka Sekuły trochę za szybko na piłkę
wszedł Kłosiński i nieczysto
trafił głową. Niestety nie udało
się ustrzec błędu i w 60. minucie miejscowi po raz drugi pokonali dobrze spisującego się
Piotra Rześnego. Szkoda, że ten
cenny remis uciekł naszej młodej ekipie.
– Nie udało się przywieść
żadnego punktu z Ksawerowa,
ale zostały dwie kolejki i bardzo realna szansa na utrzymanie. Teraz jedziemy na Widzew
a później gramy u siebie z Kutnem i jeżeli wygramy oba mecze to nic nie przeszkodzi nam
w utrzymaniu. – skomentował
Kutkowski. 
zł

 Liga okręgowa Deyny (rocznik
1997):
Zaległy mecz 15. kolejki: Olimpia Niedźwiada – Olimpia Jeżów
2:0.



99-5

Liga okręgowa orlików:

1. Widok II Skierniewice

14

42230-25

2. Pelikan I Łowicz

14

36 178-33

3. Pogoń Bełchów

14

30 179-51

4. Widok I Skierniewice

14

24130-79

46 81-24

5. Start Złaków Borowy

14

13 57-145

16

37 54-26

6. Pelikan II Łowicz

14

1233-139

3. Olimpia Niedźwiada

16

25 37-41

7. Mazovia I Rawa Maz.

14

1046-150

4. Jutrzenka Mokra Pr.

16

22 43-47

8. Mazovia II Rawa Maz.

14

0 10-241
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Taekwondo | 5. Techniczne MP

Pierwsza, historyczna, reprezentacja Polski na IV Mistrzostwa Świata w para-taekwondo: Michał Pawlak (od lewej), Przemysław Wieczorek,
a trenerem tego ostatniego jest Kamil Sobol.

Taekwondo | IV Mistrzostwa Świata w Para-Taekwondo

Wicemistrz świata trenuje
pod okiem Kamila Sobola
Przemysław Wieczorek, wychowanek Łowickiej Akademii Sportu, zdobył 8 czerwca srebrny
medal na Mistrzostwach Świata w para-taekwondo w szwajcarskiej Lozannie. Wicemistrz świata,
który trenuje od 7 miesięcy, startował w kategorii A5 dla osób o widocznej niepełnosprawności,
w wadze +80kg. Swoją walkę przegrał z utytułowanym Rosjaninem.
Występ Przemka na zawodach był historyczny z dwóch
powodów. Po pierwsze dlatego
że po raz pierwszy reprezentacja
z Polski wyjechała na mistrzostwa świata w para-taekwondo.
Po drugie polski zawodnik zdobył srebrny medal w tej dyscyplinie sportu. Dodajmy, że wspólnie z Przemkiem do Lozanny
pojechali jego trener Kamil Sobol oraz drugi zawodnik, Michał Pawlak ze stołecznego Centrum Walki ze swoim trenerem
Arturem Chmielarzem z Warszawy.
Wicemistrz świata jest zadowolony ze swojego sukcesu.
– Czułem radość ze zdobycia
pierwszego historycznego me-

dalu dla Polski w para-taekwondo. Czułem jednak też mały niedosyt, bo konkurencja w mojej
kategorii była nieduża. Jednak
Rosjanin, który mnie pokonał,
okazał się lepszy. Przede mną
dużo pracy, bo srebro to mało –
mówi. Warto dodać, że na Mistrzostwach Świata startowało 82 zawodników z 25 krajów,
a w kategorii Przemka tylko
dwóch. Mężczyzna podkreśla, że
jadąc na zawody chciał, by osoby, które pomagały mu w przygotowaniach, były dumne z niego i jego walki. – Najbardziej
zależało mi na tym, by dumny
był ze mnie mój trener i chłopaki z ŁAS – Kamil Zabost, Igor
Wojciechowski, Piotr Malczyk,

a także Marcel Jóźwiak – mówi
Przemysław. Podkreśla, że nie
chciał zawieść Akademii, ludzi,
z którymi trenuje oraz tych, którzy mu kibicowali. – To było dla
mnie najważniejsze, bo pojechałem tam reprezentować nie tylko
siebie, ale także Polskę i ŁAS –
przyznaje.
Przemysław Wieczorek ma 28
lat i pochodzi z Aleksandrowa
Łódzkiego. Od 7 miesięcy trenuje taekwondo w Łowiczu i Łyszkowicach. Jest po amputacji kończyn górnych powyżej łokci, do
której doszło w wyniku wypadku komunikacyjnego. – Zdecydowałem się na tę sztukę walki,
ponieważ jest ona bardzo przyjazna dla osób z niepełnosprawno-

ścią, którą posiadam – mówi zawodnik. Dodaje, że w taekwondo
dużo walczy się nogami, dlatego
też pomyślał, że ten sport może
być odpowiedni właśnie dla niego. Swoją postawą, chce udowodnić, że jeżeli ktoś nie ma jednej czy dwóch rąk, nie znaczy, że
nie może walczyć i być wojownikiem.
Dla Przemka medal w Lozannie to dopiero początek jego
drogi. 21 sierpnia wybiera się
do Rumunii, gdzie odbędą się 2.
Mistrzostwa Europy w para-taekwondo. – Moje plany są takie,
by trenować jeszcze intensywniej. Przede mną długa, niełatwa
droga, ale cieszę się, że mogę nią
iść – mówi. 
am

PROGNOZA POGODY DLA REJONU ŁOWICZA | 20.06.2013 – 26.06.2013
SYTUACJA SYNOPTYCZNA:
Pogodę kształtować będzie obszar obniżonego
ciśnienia. Napływa bardzo ciepła masa
powietrza pochodzenia zwrotnikowego.
Czwartek-Piątek:
Słonecznie, bezchmurnie, okresami
zachmurzenie małe, bez opadów
oraz upalnie! Widzialność dobra.
Temp. max w dzień: + 28 st. C do + 32 st. C.
Temp. min w nocy: + 19 st. C do + 17 st. C.
Sobota-Niedziela:
Słonecznie, zachmurzenie małe i umiarkowane,
ale późnym popołudniem i w nocy występować
będą burze z przelotnymi opadami deszczu,
lokalnie burze gwałtowne, ulewy oraz opady
gradu! Wiatr zmienny, przeważnie zachodni, słaby
do umiarkowanego, 3-7 m/s, w czasie burz silny
i porywisty, w porywach do 80-100km/h.
Temp. max w dzień: + 28 st. C do + 26 st. C.
Temp. min w nocy: + 18 st. C do + 16 st. C.
Poniedziałek-Wtorek-Środa:
Pogodnie, zachmurzenie umiarkowane, przelotne
opady deszczu, lokalnie burze, chłodniej.
Wiatr zachodni, słaby, okresami do
umiarkowanego, 3-7 m/s, w czasie burz silny.
Temp. max w dzień: + 25 st. C do + 22 st. C.
Temp. min w nocy: + 14 st. C do + 10 st. C.

PROGNOZA BIOMETEOROLOGICZNA
Biomet niekorzystny. Osłabiona sprawność
fizyczna i psychofizyczna.
BIURO METEOROLOGICZNE CUMULUS

Przez trzy kolejne lata Techniczne Mistrzostwa Polski
w Taekwondo Olimpijskim rozgrywane były w Łowiczu. Piąte
edycja rywalizacji w poomsae
przeniesiona została tym razem
do Nidzicy, a zawody te zostały
połączone z Pucharem Prezesa
Polskiego Związku Taekwondo
Olimpijskiego. W tegorocznej
rywalizacji wzięło udział ponad
dwustu zawodników z 27. klubów z całej Polski.
W V Technicznych Mistrzostwach Polski rywalizowali ze
sobą juniorzy, młodzieżowcy
i seniorzy, a w turnieju o Puchar
Prezesa PZTO dzieci w kategoriach wiekowych 8-14 lat. Na
zawodach rozgrywane były kategorie indywidualne oraz poomsae synchroniczne w parach
i zespołach.
Trener Kamil Sobol zabrał do
Nidzicy ośmioosobową reprezentację Łowickiej Akademii
Sportu, którzy łącznie aż sześciokrotnie stawali na podium.
– Pozostali byli w czołówce
stawki, ocierając się o nagradzane trio – komentował trener
łowickich taekwondoków. Indywidualnie komplet miejsc na
podium w klasie Senior 4-1 kup
wywalczyli Kamil Zabost, Igor
Wojciechowski i Piotr Malczyk,

a tuż za podium uplasował się
Marcel Jóźwiak. Ponadto złoty
medal zdobyła para mieszana
ŁAS Gabriela Gajewska i Kamil Zabost oraz męska drużyna
w składzie Zabost, Wojciechowski i Jóźwiak. W Pucharze
Prezesa PZTO trzecie miejsce
w kategorii kadetów wywalczył
Jan Wronka, a piąte miejsca
pozajmowali Natalia Krupińska
i Maksymilian Ziółkowski.

Paweł A. Doliński
V TMP:
 Senior 4-1 kup: 1. Kamil Zabost
(ŁAS Łowicz), 2. Igor Wojciechowski (ŁAS Łowicz), 3. Piotr Malczyk
(ŁAS Łowicz), 4. Marcel Jóźwiak
(ŁAS Łowicz).
 Para mieszana – mężczyzna +
kobieta (4-1 kup): 1. ŁAS Łowicz
(Kamil Zabost i Gabriela Gajewska).
 Drużyna Mężczyzn: 1. ŁAS Łowicz (Kamil Zabost, Igor Wojciechowski i Marcel Jóźwiak).
Puchar Prezesa PZTO:
 Kadet – chłopcy 8-5 kup: 3.
Jan Wronka (ŁAS Łowicz), 5. Maksymilian Ziółkowski (ŁAS Łowicz).
 Kadet – dziewczęta 8-5 kup:
5. Natalia Krupińska (ŁAS Łowicz).
 Para mieszana 13-14 lat: 4.
ŁAS Łowicz (Natalia Krupińska
i Jan Wronka).

Zbigniew Łaziński

Paweł A. Doliński

Sześć razy na podium

Piłkarze znad Bzury w rozgrywkach sezonu 2012/13 wywalczyli aż
65. punktów, ale do awansu ich troszkę zabrakło.

Piłka nożna | 34. kolejka II ligi

Sukces, ale i niedosyt
Pelikan zakończył rozgrywki
II ligi w sezonie 2012/13 na wysoki trzecim miejscu. Przed sezonem oznaczałoby ono sukces,
dziś wielu sympatyków klubu ze
Starzyńskiego 6/8 czuje pewien
niedosyt.
Awans do I ligi wywalczyły
Wisła Płock i Puszcza Niepołomice, a spadek do III ligi zanotowały Siarka Tarnobrzeg, Concordia Elbląg i Świt Nowy Dwór
Mazowiecki. Nowodworzanie
liczą jednak na utrzymanie na
tym poziomie rozgrywkowym. p
34. kolejka II ligi:
 Pelikan Łowicz – Olimpia Elbląg 3:2 (3:1); Konrad Kowalczyk
(8), Mykoła Dremluk (32 karny)
i Rafał Kujawa (45) – Anton Kołosow 2 (21 i 90+2).
 Znicz Pruszków – Pogoń Siedlce 1:0 (1:0); br.: Adrian Paluchowski (26).
 Wigry Suwałki – Stal Rzeszów
4:0 (0:0); br.: Dawit Makaradze
(61), Mateusz Romachów (71),
Adam Pomian (83) i Patryk Gondek (87).
 Wisła Puławy – Puszcza Niepołomice 2:3 (1:1); br.: Piotr
Nowosielski (21) i Konrad Nowak
(46) – Sebastian Janik (31 karny),
Paweł Moskwik (54) i Dawid Kałat
(84).

 Concordia Elbląg – Motor Lublin 3:0 (1:0); br.: Jakub Zejglic
(17), Adrian Stępień (75) i Mateusz
Bogdanowicz (82 karny).
 Radomiak Radom – Stal Stalowa Wola 0:0
 Unia Tarnów – Świt Nowy
Dwór Mazowiecki 0:1 (0:1); br.:
Odong Obem (14).
 Garbarnia Kraków – Wisła
Płock 2:2 (0:1); br.: Longinus
Uwakwe (50) i Mateusz Broź (82)
– Janusz Dziedzic (43) i Bartłomiej
Sielewski (89
 Siarka Tarnobrzeg – Resovia
Rzeszów 1:2 (0:1); br.: Bartłomiej
Michalski (90) – Mirosław Baran
(20) i Tomasz Ciećko (90).

1. Wisła Płock

34

70 59-27

2. Puszcza Niepołomice

34

70 61-35

3. Pelikan Łowicz

34

65 47-27

4. Resovia Rzeszów

34

60 40-27

5. Wisła Puławy

34

53 42-32

6. Znicz Pruszków

34

50 37-34

7. Olimpia Elbląg

34

48 25-18

8. Pogoń Siedlce

34

48 44-38

9. Radomiak Radom

34

47 43-42

10. Stal Stalowa Wola

34

45 28-33

11. Wigry Suwałki

34

39 36-39

12. Stal Rzeszów

34

39 34-36

13. Unia Tarnów

34

38 38-51

14. Motor Lublin

34

35 41-54

15. Garbarnia Kraków

34

35 39-65

16. Świt Nowy Dwór Maz.

34

33 34-49

17. Concordia Elbląg

34

31 25-47

18. Siarka Tarnobrzeg

34

29 36-55

www.lowiczanin.info



nr 25

20 czerwca 2013

47

Sport szkolny | XXI Europejskie Biegi Młodych Olimpijczyków

Florczak i Jacka Filińskiego.
W klasyfikacji drużynowej
,,Dwójka” uplasowała się na
XXVI miejscu na 52 startujące
szkoły podstawowe. Reprezentacja Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Żychlinie drużynowo sklasyfikowana została na IX miejscu
wśród 29 startujących szkół gimnazjalnych. Opiekunami żychlińskich gimnazjalistów podczas
biegów byli nauczyciele wychowania fizycznego: Jarosław Kapes, Sławomir Frydrysiak oraz
Marcin Ranachowski.
mr
Wyniki uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żychlinie:
Dziewczęta i chłopcy klas I:
Oliwia Materek– 22 miejsce
Michał Petera – 17 miejsce
Mateusz Włodarczyk - 32 miejsce



Dziewczęta i chłopcy klas II:
Jakub Jarota – 9 miejsce
Kacper Koza – 28 miejsce
Patryk Makowski– 33 miejsce
Dziewczęta i chłopcy klas III:
Aleksandra Jagniątkowska– 23
miejsce
Gabrysia Jażwińska– 36 miejsce
Białkowska Julia – 38 miejsce
Dominik Tygielski– 31 miejsce

Ceremonia dekoracji uczestników biegu chłopców klas I
Gimnazjum: odbierający nagrodę za zajęcie siódmego miejsca Patryk
Obrębski - uczeń Gimnazjum w Żychlinie.
Mateusz Jarota – 34 miejsce
Kamil Fijałkowski – 49 miejsce
Dziewczęta i chłopcy klas IV:
Zuzanna Kalinowska– 21 miejsce
Natalia Kubiak – 31 miejsce
Jakub Wichrowski – 37 miejsce
Dziewczęta i chłopcy klas V:
Wiktoria Żernicka– 39 miejsce
Aleksandra Sitkiewicz – 36 miejsce
Marysia Frydrysiak – 54 miejsce
Bartosz Andrzejewski – 24 miejsce

Piłka nożna | Rozgrywki Klasy A Grupy Łódź III

O awansie zadecyduje ostatnia kolejka
W przedostatniej kolejce
GKS Bedlno zasłużenie wygrał
z Dąbrowianką Dąbrowice 2:0,
utrzymując długą serię meczów
bez porażki. Spotkanie przebiegało zdecydowanie pod dyktando piłkarzy z Bedlna. Pierwszą
bramkę po stałym fragmencie
gry zdobył Jarosław Walczak
- grający trener drużyny. Ostateczny wynik meczu ustalił Mar-

Reprezentacja uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żychlinie
podczas EBMO w Bielicach/k. Sochaczewa.

cin Kosiorek, strzelając pod koniec spotkania drugą bramkę.
Do zakończenia rozgrywek
pozostała jedna kolejka, w której drużyna z Bedlna spotka się
z drużyną LKS Świnice Warckie
- na wyjeździe, 23 czerwca (niedziela).	
mr
GKS Bedlno - Dąbrowianka Dąbrowice 2:0



GKS Byszew - LKS Świnice
Warckie 0:13



Witonianka Witonia - Sparta
Leśmierz 2:4



 Krośniewianka Krośniewice Magnat Sierpów 3:0

Bzura Ozorków - LKS Cedrowice 3:0 (walkower)
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Uroczysty przemarsz ekip otwierający XXI edycję EMBO - Bielice 2013. Na zdjęciu reprezentacja Szkoły
Podstawowej Nr 2 Żychlin. 		

Marcin Ranachowski

Impreza miała pierwotnie odbyć się 25 maja, ale ze względu
na zły stan tras po obfitych opadach deszczu została przełożona
na 8 czerwca. Ceremonia otwarcia miała charakter olimpijski
(pokaz parady musztry wojskowej orkiestry dętej, uroczyste
wciągnięcie na maszt flagi olimpijskiej, okolicznościowe przemówienia – m.in. Posła na Sejm
Macieja Małeckiego). Patronat
nad zawodami objęli Marszałek
Senatu Bogdan Borusewicz, Minister Sportu i Turystyki Joanna
Mucha, Prezes Polskiego Związku Lekkoatletyki Jerzy Skucha,
Polski Komitet Olimpijski, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik i Wojewoda
Mazowiecki Jacek Kozłowski. W
imprezie brały udział 52 szkoły
podstawowe oraz 29 gimnazjów i
liczne licea z różnych stron Polski.
Dzieci ze szkół podstawowych
biegały przełaje na dystansie
500, 700 i 1000 metrów w zależności od płci i wieku. Natomiast
młodzież gimnazjalna miała
do pokonania dystanse 1000 m
i 1500 m.
Każdy z uczestników otrzymał pamiątkową koszulkę oraz
wzmocnił się po biegu wojskową
grochówką serwowaną przez żołnierzy z jednostki rakietowej.
Reprezentacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żychlinie brała udział w biegach pod opieką
nauczycieli wychowania fizycznego: Jolanty Kapes, Joanny

Marcin Ranachowski

Już po raz kolejny
uczniowie dwóch
żychlińskich szkół:
Szkoły Podstawowej Nr 2
oraz Gimnazjum im. A.
Mickiewicza (dziewiąty
raz z rzędu) brali udział
w Europejskich Biegach
Młodych Olimpijczyków
na terenie jednostki
wojskowej w Bielicach koło
Sochaczewa.

Marcin Ranachowski

Szkoła Podstawowa Nr 2 i Gimnazjum
Żychlin podczas biegów EBMO w Bielicach

Reprezentacja Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Żychlinie
w Bielicach jako uczestnicy XXI Europejskich Biegów Młodych
Olimpijczyków.

Damian Krygier– 35 miejsce

Szymajda Paulina – 32 miejsce

Dziewczęta i chłopcy klas VI:
Milena Łacheta – 32 miejsce
Magdalena Wojtczak – 43 miejsce
Karol Kowalski – 23 miejsce
Adrian Pińkowski – 31 miejsce
Jan Sitkiewicz- 44 miejsce

Dziewczęta rocznik 1998
Więcek Sandra – 14 miejsce
Dzięgielewska Paulina – 31 miejsce
Rykowska Pola – 34 miejsce
Włodarczyk Małgorzata – 35 miejsce

Wyniki uczniów Gimnazjum
im. A. Mickiewicza w Żychlinie:
Dziewczęta rocznik 1999
Jankowska Angelika – 12 miejsce

Chłopcy rocznik 1999
Obrębski Patryk – 7 miejsce
Kowalczuk Adam – 16 miejsce
Chłopcy rocznik 1998
Traczyk Łukasz – 16 miejsce
Kowalczuk Cezary – 21 miejsce
Maciejewski Jarosław – 29
miejsce



 Victoria Grabów - Bzura Młogoszyn 2:5

1.Krośniewianka Krośniewice21 54 69:15
2.GKS Bedlno

21

54 88:20

3.Bzura Ozorków

20

46 61:15

4.Bzura Młogoszyn

20

39 65:34

5.Magnat Sierpów

21

33 46:42

6.Sparta Leśmierz

21

31 46:46

7.LKS Świnice Warckie

21

31 60:68

8.Victoria Grabów

21

30 43:38

9.Dąbrowianka Dąbrowice 21

27 45:45

10.Witonianka Witonia

21

10 26:76

11.GKS Byszew

21

728:103

12.LKS Cedrowice

21

0

5:80

Dziewczęta rocznik 1997
Krzysztoszek Agnieszka – 21 miejsce
Szymajda Patrycja – 26 miejsce

Chłopcy rocznik 1997
Kowalski Patryk – 12 miejsce
Kurjata Mateusz – 19 miejsce

Piłka nożna | Trenerzy po Olimpii

Niecierpliwie czekamy

Na pomeczowej konferencji
obaj trenerzy byli w dobrych nastrojach. Szkoleniowiec gości
dziękował wszystkim za ten sezon
i nie komentował w ogóle meczu
z Pelikanem. Grzegorz Wesołowski przyznał, że jest zadowolony
z tych rozgrywek, ale czuje jednak
pewien niedosyt. 
MaLi
Aleh Raduszko (Olimpia Elbląg):
– Chciałbym podziękować za ten
sezon. Pozdrawiam trenera Pelika-



na i prezes klubu. Życzę Wam wiele
szczęścia w przyszłości.
 Grzegorz Wesołowski (Pelikan
Łowicz): – Chciałem podziękować
za ten sezon piłkarzom i kierownictwu. Podziękowania należą się także
kibicom. Szkoda, że nie udało się
awansować bo była na to szansa.
Z pewnym niedosytem kończymy tę
ligę, ale mamy też prawo być zadowoleni z dobrej gry i osiągniętego
rezultatu.

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
9.750 egz. Nakład wraz z wydaniem głowieńskim
(Wieści z Głowna i Strykowa), też kontrolowanym
przez ZKDP: 12.400 egz.

100%

własności polskiej

Sport

XXI Europejskie
Biegi Młodych

W weekend w Łodzi
kolejny finał krajowy

Olimpijczyków. str. 47

Czwartków LA. str. 42

czwartek 20 czerwca 2013 | nr 25 (1042) | Rok XXIII

www.lowiczanin.info

Marcin Ranachowski

Kalendarz
imprez
sportowych

Dzień Sportu na żychlińskim "Orliku", konkurencja przeciąganie liny pomiędzy uczniami klas pierwszych Gimnazjum.

Sport szkolny | Dzień Sportu w Żychlinie

Uczniowie rywalizowali
w zmaganiach sportowych
Dnia 6 czerwca Samorząd
Szkolny Gimnazjum im. A.
Mickiewicza w Żychlinie
zorganizował Dzień Sportu
z okazji Dnia Dziecka.

SOBOTA, 22 CZERWCA:
9.30 - Hala sportowa OSiR nr 1
w Łowiczu, IV Puchar Burmistrza
Łowicza w szachach szybkich
P-15`. Wręczenie pucharów
o godz. 16 na scenie na Starym
Rynku;
 13.00 - Stadion OSiR w Łowiczu, Mecz wojewódzkiej ligi piłki
nożnej Michałowicza: Pelikan
Łowicz - MKS Kutno;
 14.00 - Hala sportowa OSiR nr
1 w Łowiczu, III Puchar Burmistrza Łowicza w szachach;
 15.00 - Stary Rynek w Łowiczu,
ul. Jana Pawła II 3; Symultana
szachowa z arcymistrzem Kacprem Piorunem;
 17.00 - Hala sportowa OSiR
nr 1 w Łowiczu, Mecz finałowy
I edycji Łowickiej Ligi Orlika:
mistrz Łowicza 2013 kontra Reprezentacje Ligi. Wręczenie pucharów o godz. 19.00 na scenie
na Starym Rynku;


Marcin Ranachowski

Zmagania Sportowe odbyły się na żychlińskim ,,Orliku’’.
W sześciu konkurencjach udział
wzięli uczniowie ze wszystkich
klas liceum i gimnazjum. Podczas Dnia Sportu zorganizowane były następujace konkurencje: bieg w workach, kręcenie
hula-hop, żąglerka piłką, rzut
ringo, rzut piłką lekarską, przeciąganie liny.
Na zakończenie zmagań sportowych zostały
rozegrane mecze piłki nożnej.
Drużyna chłopców pokonała
drużynę dziewcząt. Licealiści
natomiast przegrali mecz z drużyną ,,Żwawe kozy”. W ostatnim finałowym meczu zespół
chłopców z Akademii Football-u w rzutach karnych pokonał
,,Żwawe Kozy”. Nagrody ufundowała Rada Rodziców.
mr

PIĄTEK, 21 CZERWCA:
 15.30 – hala sportowa OSiR nr
1, Zakończenie koszykarskiego
sezonu UMKS Księżak Łowicz;
godz. 15.30: mecz żaczki – żacy,
godz. 16.00: konkurs rzutów za
trzy punkty, godz. 16.30: mecz
skrzatki - skrzaci, godz. 17.00:
konkurs rzutów wolnych; godz.
17.30: podsumowanie sezonu
2012/13;
 17.00-20.20 - Boisko Orlik OSiR, ul. Bolimowska 15/19;
11. kolejka Łowickiej Ligi Orlika;
godz. 17.00: Asy Łowicz - Renix
Łowicz, godz. 17.40: Project GT
Łowicz - KS Ostrowiec, godz.
18.20: Górki Łowicz - KS Indeks
Łowicz, godz. 19.00: Są Gorsi
Łowicz - Chińska-Dagram Łowicz i godz. 19.40: KS Stefan
Łowicz - Zetka Łowicz;
 18.00-21.30 - Boisko Orlik
w Łowiczu, ul. Grunwaldzka 9; 4.
kolejka Orlikowej Ligi Siatkówki
Amatorskiej; godz. 18: Terminatory Łowicz - Asik Domaniewice
i godz. 20: Na wschód od Pekinu Łowicz - AKS M&M’s Skierniewice. Pauza: AKS Skok na
Sok Skierniewice;
 18.30-22.00 - Hala sportowa
OSiR nr 2 w Łowiczu; Finały
Łowickiej ALK-i, czyli Amatorskiej Ligi Koszykówki; mecz
o 5. miejsce - godz. 18.30: Młoda Ósemka Skierniewice - GTK
Team Głowno, mecz o 3. miejsce - godz. 19.45: Oldboys Skierniewice - UMKS Księżak Łowicz
i mecz o 1. miejsce - godz. 21.00:
Star-Oil Łowicz - Łowicka Łowicz;

Mecz piłki nożnej pomiędzy reprezentacją dziewcząt Gimnazjum a chłopcami klas pierwszych Gimnazjm.
Wśród klas I najlepsi byli:
I b- pierwsze miejsce
I a - drugie miejsce
I e - trzecie miejsce,

Jedna z konkurencji podczas Dnia Sportu - wyścig w workach. 		

Marcin Ranachowski

Marcin Ranachowski

Wśród klas II najlepsi byli:
II e - pierwsze miejsce
II b - drugie miejsce
II d - trzecie miejsce

Chłopcy z klas I Gimnazjum, biorący udział w żąglerce piłką. 		

Wśród klas III najlepsi byli:
III d - pierwsze miejsce
III e - drugie miejsce
III c - trzecie miejsce
Klasyfikacja klas licealnych:
I a LO - pierwsze miejsce
I b LO - drugie miejsce
II LO - trzecie miejsce

NIEDZIELA, 23 CZERWIEC
 17.00 - Boisko Świnice
Warckie; Łódzka Klasa A
grupa III : mecz LKS Świnice
Warckie - GKS Bedlno

