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Nie potrzebujecie wielu rzeczy
do tego, by być szczęśliwymi

– by było bezpieczne. str. 4

– druh zalewski do młodych harcerzy. str. 3
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Żychlin | Narasta konﬂikt personalny w Zespole szkół przy ul. Narutowicza

Dyrektor upomniał nauczycielkę,
sąd uchylił karę upomnienia
24 czerwca Sąd Pracy w Kutnie uznał, że kara upomnienia nałożona przez dyrektora Zespołu Szkół Zbigniewa
Chrulskiego na nauczycielkę wychowania fizycznego Annę Fornalczyk była nieuzasadniona i karę uchylił.
DOROTa
GRĄBCZeWSKa
zychlin@lowiczanin.info

Jednocześnie sąd wykazał dyrektorowi nieznajomość przepisów Kodeksu pracy, bowiem
upomnienie zostało nałożone po
przekroczeniu terminów ustawowych, a zarzuty nie dawały podstaw, by nauczycielce wręczać
karę dyscyplinującą. Dyrektor zapowiada odwołanie od wyroku.
Anna Fornalczyk, nauczycielka z 10-letnim stażem pracy w ZS
w Żychlinie, została 30 listopada
2012 roku ukarana karą upomnienia przez dyrekcję szkoły, która

zarzucała nauczycielce niegaszenie światła na sali gimnastycznej,
rozmowę z rodzicem w czasie
zajęć lekcyjnych i pozostawienie
klasy (17- i 18-latków) bez opieki oraz niewykonanie polecenia
służbowego.
W karze upomnienia wskazano, że 5 i 12 listopada nauczycielka nie zgasiła światła na sali
gimnastycznej. Upomnienie wręczono 30 listopada, czyli po terminie 14-dniowym, jaki przewiduje Kodeks pracy.
– W ocenie sądu nie było podstaw do nałożenia kary porządkowej – uzasadniał Paweł Wojas, sędzia Sądu Rejonowego, Wydziału
Pracy w Kutnie. – Pracodawca
nie zachował ustawowych termi-

nów wręczenia upomnienia, a ponadto dwa przypadki niegaszenia
światła na sali przez powódkę nie
miały charakteru celowego.
Innego zdania jest dyrektor
Zbigniew Chrulski, który uważa, że niegaszenie światła przez
nauczycielkę było notoryczne, co
narażało szkołę na straty.
Sąd nie podzielił też zdania dyrekcji, że rozmowa z rodzicem
w trakcie zajęć lekcyjnych i pozostawienie klasy bez opieki narażało uczniów na niebezpieczeństwo.
Rodzic Andrzej K. zeznawał
w sądzie, że na rozmowę do nauczycielki przyszedł w czasie
przerwy, a rozmowa mogła się
przedłużyć. W ocenie sądu rozmowa z rodzicem należy do obo-

wili w sądzie pracownicy szkoły, którzy odważyli się zeznawać.
Trzeci z zarzutów stawianych
przez dyrekcję, dotyczący niewykonania polecenia służbowego,
też został odrzucony przez sąd.
– Zarzut przedstawiony w karze upomnienia był taki, że nauczycielka nie wykonała polecenia służbowego, mówiąc, że nie
będzie rozmawiać po godzinach
pracy. Ta wypowiedź nie mogła
urazić niczyjej godności – argumentował sędzia Paweł Wojas.
– Zwłaszcza, że wicedyrektor wiedział, iż powódka jest po
pracy i ma odebrać syna z przystanku, a więc się spieszy. Chyba każdy rodzic by tak postąpił,
troszcząc się o dziecko. Wicedyrektor mógł wybrać inny termin
na rozmowę, w czasie godzin
pracy.
str. 3

wiązków nauczyciela, a rodzice
z różnych powodów osobistych
mogą przychodzić do szkoły
o różnych porach.
– Nie przesadzajmy, to nie były
6-latki, które mogły sobie zrobić krzywdę, tylko młodzież 17-,
18-letnia – argumentował sędzia.
– Opiekę nad klasą przejął wicedyrektor, który też miał zajęcia
wychowania fizycznego.
Feralnego dnia z 18-osobowej klasy w szkole było tylko
8 uczniów, z czego ćwiczących
tylko 3 i tymi uczniami musiał
zająć się wicedyrektor. – Zwyczajem powszechnie przyjętym
w szkole jest, że jeśli przychodzi
rodzic do nauczyciela, to kolega
zajmuje się też drugą klasą – mó-

RzUt OkieM | sPosób NA ochłoDę

Grochówka
i tańce
Po raz kolejny parafia św.
Pawła i Piotra w Żychlinie organizuje na placu kościelnym biesiadę dla mieszkańców. Przygotowano mnóstwo atrakcji,
będzie też grochówka strażacka.
Początek zabawy w niedzielę 30 czerwca, o godz. 16. Jako
pierwsze dzieci z Żychlińskiego
Domu Kultury wystawią przedstawienie Smerfy. Od godz.
16.40 do 17.40 będzie grać Orkiestra Dęta z Godzianowa. Po
niej swoje przedstawienie wystawi Grupa Teatralna Metafora.
Na godzinę 18.00 zaplanowano półgodzinny koncert Dziecięcego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca z Pacyny.
O godzinie 18.30 rozpocznie
się godzinny koncert Ewangelizacyjnego Projektu Artystycznego. Po nim, o godz. 19.30,
zaplanowano mszę świętą w intencji ofiarodawców.
str. 3

Oporów | Jubileusz 560-lecia

Paulini przez wieki
opiekowali się
parafianami

DoRoTA GRąbcZEwsKA

W poniedziałek
24 czerwca w Oporowie
było wielkie święto –
jubileusz 560 lat istnienia
klasztoru paulinów w tej
miejscowości.

Frajda dla dzieciaków. w upalne dni miejska fontanna w centrum miasta to prawdziwa atrakcja dla dzieci. To w niej najmłodsi znajdują ochłodę przed
upałem i prawdziwą frajdę. basenu otwartego w Żychlinie od dawna nie ma, został zasypany. Teraz jest fontanna, przy której można odpoczywać. Dzieci
też bezpiecznie mogą się bawić, o utonięciu nie ma mowy. dag

Żychlin

Zjechało wielu znamienitych
gości z Jasnej Góry w Częstochowie, z ojcem generałem Izydorem Matuszewskim i administratorem generalnym Janem
Bednarzem na czele. Jubileusz
był nie tylko okazją do świętowania, ale też do wspomnień z minionych lat. Wielu proboszczów
rządziło klasztorem w Oporowie. Niektórzy mocno zapadli
w pamięci parafian, jak np. ojciec
Mieczysław Łacek, który był proboszczem 20 lat temu, w latach
1993-1996, a wcześniej w latach
1983-1984 wikariuszem w parafii
oporowskiej. Dziś był serdecznie
witany przez parafian.
Byli też proboszczowie Stanisław Baranowski i Roman Wit,
poprzednik ojca Czesława. Na
jubileusz przyjechali też byli wikariusze Oporowa: Witold Gło-

wacz, Bronisław Kraszewski,
Tomasz Chmielewski, Adam Kurzyk i Robert Rachwał.
Na uroczystości do Oporowa
przyjechali również Józef Stępień z Biechowa (diecezja gnieźnieńska) i Waldemar Pastusiak
z Brdowa (diecezja włocławska).
Kościół był pięknie ubrany,
kwiatami w żółto-pomarańczowej tonacji. Uroczystościom towarzyszył poczet sztandarowy szkoły w Oporowie im. Jana
Pawła II, która od kilku lat aktywnie współpracuje z paulinami, doszukując się wspólnych korzeni.
Młodzież w inscenizacji przygotowanej pod kierunkiem Małgorzaty Tadeusiak zabrała parafian
w podróż przez wieki, pokazując dzieje klasztoru paulinów
w Oporowie. Wcześniej przedstawienie prezentowano w szkole, ale to wystawione w kościele
było znakomite. Widać atmosfera świątyni podkreślała znaczenie
zdań opowiadających o klasztorze i kościele.
Paulini powrócili do Oporowa
w 1957 roku. Są tu już nieprzerwanie od 56 lat.
str. 9
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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

Gmina Bedlno | 25-latek utonął w stawie

Gmina Bedlno

Chciał się ochłodzić
W czwartek 20 czerwca,
około godziny 15,
strażacy wyłowili
ze stawu w miejscowości
Franciszków
w gminie Bedlno zwłoki
25-letniego mężczyzny,
mieszkańca powiatu
łowickiego.
– Młody człowiek pracował
na budowie u prywatnego właściciela nieruchomości. W południe, ok. godziny 13, stwierdził, że musi się ochłodzić

– mówi Paweł Witczak, rzecznik Komendy Powiatowej Policji
w Kutnie. – Ponieważ długo nie
wracał, zaczęto go szukać. Nad
stawem znaleziono jego ubranie,
stąd przypuszczenie, że chłopak
mógł się utopić. Na pomoc wezwano strażaków. W akcji ratunkowej uczestniczyli strażacy
z OSP z Żychlina, JRG z Kutna
z łodzią płaskodenną oraz grupa
płetwonurków z Łodzi. Po krótkim przeszukaniu niewielkiego stawu o wymiarach 50x20 m
znaleziono ciało chłopaka.
Okoliczności zdarzenia ustalają funkcjonariusze policji.

Policjanci
szukają
sprawcy

Sezon letnich kąpieli jeszcze
się nie rozpoczął, a woda zbiera
swoje żniwo. To przestroga, że
nie wolno się kąpać w miejscach
niedostępnych, a także m.in.
w wodach po żwirowniach,
gdzie dno jest ruchome i bardzo
niebezpieczne. Warto też pamiętać, że po gwałtownym zanurzeniu w wodzie rozgrzanego ciała
może nastąpić szok termiczny.
Jego skutkiem może być utrata przytomności, skurcze mięśni
oraz niekontrolowane wdechy
powietrza. Jeśli głowa jest wtedy pod wodą, to woda dostaje się
do płuc.
dag

W Wojszycach w gminie Bedlno pijany mężczyzna, zataczając się, szedł drogą, po której jechała na motorowerze 29-letnia
kobieta. Kierując, próbowała
ominąć zataczającego się mężczyznę, na skutek czego przewróciła się i poobijała. Mężczyzna zniknął, jak gdyby nic się
nie stało. Teraz policja poszukuje sprawcy. Do zdarzenia doszło
w sobotę 15 czerwca, około godziny 17.40.
Z kolei innego pijanego rowerzystę policjanci zatrzymali
w piątek 21 czerwca w Dobrzelinie ok. godziny 14. Mężczyzna w wieku 47 lat, mieszkaniec
gminy Żychlin, miał 1,1 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
W środę 19 czerwca, około
godziny 21.10, na drodze wojewódzkiej z Bedlna do Żychlina, spod kół wyprzedzanej ciężarówki Volvo odprysł kamień,
który uderzył w przednią szybę
Golfa. Popękana szyba nadaje
się do wymiany. Straty wyniosły
kilkaset złotych.
dag

Żychlin | Pechowe skrzyżowanie Marchlewskiego i Narutowicza

Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia
W ciągu kilku dni na skrzyżowaniu ulic Marchlewskiego
i Narutowicza, koło Biedronki,
doszło do dwóch zdarzeń drogowych. W ostatnim, które miało
miejsce 18 czerwca po godz. 18,
sprawca uciekł z miejsca zdarzenia. 28-letni kierowca samochodu Renault Talia, który jechał
ulicą Narutowicza, na wysokości ulicy Marchlewskiego został

z tyłu uderzony przez nieznany pojazd. Siła uderzenia była
tak duża, że samochód uderzył
w drzewo. 27-letnia pasażerka doznała ogólnych potłuczeń.
Samochód praktycznie nadaje
się do kasacji. Policja poszukuje
sprawcy, który zbiegł z miejsca
zdarzenia.
Cztery dni wcześniej, w sobotę 14 czerwca, ok. godz. 11, na

tym samym skrzyżowaniu kierowca Opla Astry, wyjeżdżając
z ulicy Marchlewskiego, nie
ustąpił pierwszeństwa Toyocie
Yaris, która jechała w stronę
miasta. Skończyło się na uszkodzeniu pojazdów, rannych nie
było. Kierowcy byli trzeźwi.
28-letni sprawca, mieszkaniec
gminy Żychlin, został ukarany
mandatem.
dag

Drogowcy przeprowadzający remont drogi wojewódzkiej z Żychlina
do Szczawina kościelnego w Jastrzębiej w gminie oporów ustawili tyle
znaków, że przejeżdżający kierowcy istotnie muszą zwolnić, chcąc dojrzeć
wszystkie, by zrozumieć oznakowanie i informację, która miała być im
przekazana. dag

Plecka Dąbrowa | sanepid na cmentarzu

Pływająca trumna

RzUt OkieM | bęDZiE bEZPiEcZNiEJ NA DRoGAch

Jeden z mieszkańców Pleckiej
Dąbrowy poinformował nas, że
na miejscowym cmentarzu firma,
która miała stawiać pomnik, zdjęła betonowe płyty przykrywające
piętrową piwnicę grobu, po czym
zabezpieczając odsłoniętą trumnę tylko folią, zostawiła grób na
ok. 2 tygodnie.
– Widok koszmarny. Trumna
pływająca w wodzie po silnych
opadach, a krzyż wykorzystany
do przyciśnięcia folii. – opowiada
mieszkaniec Pleckiej Dąbrowy.
– Płyty nie zostały zasunięte, na
dworze upał, smród wokół. Tyle
ludzi tędy przechodziło i nikt nic
nie widział? Nie reagował?

Malują zebry.
w środę 19 czerwca na drogach
wojewódzkich przebiegających
przez Żychlin pracownicy robót
drogowych zaczęli malowanie
przejść dla pieszych, które po
zimie w wielu miejscach były
prawie niewidoczne. Pogoda
idealna, by prace wykonać.
Teraz z daleka widać, gdzie piesi
mają przechodzić,
a kierowcy zwalniać. od razu
wzdłuż ulicy Narutowicza
zrobiło się bezpieczniej. Teraz
trzeba czekać, by za malowanie
pasów wzięli się zarządcy dróg
powiatowych. dag
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Gdy na cmentarzu pojawiliśmy się w niedzielę 23 czerwca, pomnik już został ustawiony. Opisaliśmy całą sytuację do
Sanepidu, pytając o zachowanie
w takich przypadkach. Nasza informacja zaniepokoiła na tyle
pracowników Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Kutnie, że 25 czerwca inspektorzy udali się na miejsce i przeprowadzili pilną kontrolę.
– W rozmowie z zarządcą
cmentarza, księdzem proboszczem Jackiem Marciniakiem
oraz grobowym Grzegorzem
Dzięgielewskim ustalono, że
trumnę osoby pochowanej w dniu

08.04.2013 r. przykryto betonowymi płytami, a płyty uzupełniono zaprawą cementową – informuje nas Celina Marciszewska,
powiatowy inspektor sanitarny
w Kutnie. – Dwupiętrowy grobowiec przykryto od góry deskami i folią. Z powyższego wynika,
że nie istniała możliwość dojrzenia trumny ani jej wypłynięcia,
nawet w przypadku dostania się
wody deszczowej pod warstwy
folii ochronnej.
Ta konkluzja budzi wątpliwości. Skoro grób był przykryty betonowymi płytami, to po co na
wierzchu kładziono folię i deski? Inspektor podkreśla, że jeśli
w przyszłości pojawią się podobne nieprawidłowości, to trzeba od
razu zgłaszać fakt do zarządcy
cmentarza oraz do Sanepidu. dag

Żychlin | Koncert uczniów gimnazjum i liceum Adama Mickiewicza

Muzyczne diamenciki oszlifowane
uczyciel muzyki, to prawdziwa
animatorka muzyki i kultury –
mówił Łukasz Antczak, dyrektor szkoły.
– Swoją pasją potrafi zarazić innych. Kiedyś marzyłem,
aby w szkole był profesjonalny
zespół. Marzenia się spełniają,
dziś mamy pięknie śpiewającą
i grającą młodzież, której mogą
nam pozazdrościć inni – dodał.
I nic dyrektor nie przesadził
w pochwałach. Młodzież była
rewelacyjna.

Maciej Ryżlak zaprezentował się
jak prawdziwa gwiazda estrady.

Zagrali na 4 ręce
Michalina
Lewandowska
i Michał Lasota brawurowo zagrali na pianinie utwór na cztery ręce Antonina Dworzaka.
W ubiegłym roku po raz pierwszy wystąpili w duecie. Teraz
zaprezentowali się jeszcze lepiej. Gra na jednym fortepianie,
w jednakowym rytmie, to wyjątkowo trudna sztuka, z której wywiązali się znakomicie.
– Przygotowywaliśmy się do
występu około miesiąca, ostat-

DoRoTA GRąbcZEwsKA

Kontynuacja pasji muzycznych zainicjowanych w podstawówce, a następnie pielęgnowanych i rozwijanych
w gimnazjum i liceum – owocują dziś pięknym wykonawstwem nastolatków. Koncert
młodzieży to podsumowanie
rocznej pracy Agnieszki Wawrzyniak z młodzieżą muzycznie uzdolnioną. To oni swoimi
występami często uświetniają lokalne imprezy. – Agnieszka Wawrzyniak to nie tylko na-

DoRoTA GRąbcZEwsKA

Owacjami na stojąco dziękowano Agnieszce Wawrzyniak, nauczycielce muzyki, i uczniom gimnazjum
i liceum im. Adama Mickiewicza, którzy w czwartek po południu zaprezentowali w sali gimnastycznej
Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza 2-godzinny koncert muzyczny. Większość występujących
solistów to byli uczniowie SP 2, w której pani Agnieszka też uczy muzyki.

Agnieszka Wawrzyniak (od lewej) odbira gratulacje i podziękowania
od swoich uczniów: Aleksandry sampolskiej, Dominiki witkowskiej
i Macieja Ryżlaka

nie dwa tygodnie ćwiczyliśmy
razem codziennie – mówi Michał Lasota, były gimnazjalista z Żychlina, dziś uczeń
I klasy ZS nr 1 im. St. Staszica

w Kutnie. Maciej Ryżlak, który w tym roku zdawał maturę
i opuszcza szkolne mury, to już
prawdziwy oszlifowany diamencik.
str. 9
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Niepełnosprawni także
potrafią śpiewać
Żychlin | Zakończenie roku harcerskiego

Żychlin | Zespół szkół przy ul. Narutowicza

Honorowym gościem
był druh Zalewski

Dyrektor upomniał nauczycielkę,
sąd uchylił karę upomnienia
dokończenie ze str. 1

W trakcie przewodu sądowego wicedyrektor wskazywał na
kpiące i ironiczne sformułowania
nauczycielki, jakie padły w trakcie tej rozmowy, ale one w karze
upomnienia nie zostały zawarte.
– Obie strony powinny się wzajemnie szanować. Widać, że w tej
sprawie konflikt narasta – podsumował sąd. Dziś już wiadomo, że
Anna Fornalczyk dostała na koniec maja wypowiedzenie z pracy
i już zapowiada, że będzie się odwoływać do sądu.

MARciN A. KuchARsKi

Msza święta w kaplicy przy kościele w parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Żychlinie
rozpoczęła 22 czerwca uroczyste zakończenie roku harcerskiego tutejszego hufca.

Podczas harcerskiego apelu na Rynku w Żychlinie nie zabrakło elementów musztry.

było robić szałasy i to naprawdę uczciwie je robić, żeby na
głowę nie padało – wspominał druh Ludwik. Mówił też o
mundurach harcerskich. – Wtedy mundury wyglądały inaczej
niż wasze. Nie były takie jedno-

Nie dajcie sobie
wmówić, że
potrzebujecie wielu
rzeczy, żeby być
szczęśliwymi.

MARciN A. KuchARsKi

MARciN A. KuchARsKi

sieli sami zorganizować sobie
np. miejsca do spania, myli się
w rzekach czy strumieniach.
– Pamiętam, że siennik musieliśmy sobie wypchnąć suchą
trawą i siankiem. Nie zawsze
mieliśmy też namioty, trzeba

Młodzi harcerze po apelu na Rynku odpoczywali w cieniu drzew
w ogrodzie parafialnym. Tam też wysłuchali opowieści druha Ludwika.

Dh Ludwik zalewski opowiadał
m.in. o swoich obozach.

Łowicz | wielkie odliczanie do Lemon Festivalu

Na łąkach staną dwie sceny –
jedna, na której będą odbywały się koncerty oraz druga (Red
Bulla), na której w wolnym
czasie muzykę będą puszczali
DJ-e z Polski i z zagranicy. Teren będzie ogrodzony i nikt nie
wejdzie do środka bez biletu.
Do wczoraj można było
kupić karnety w promocyjnych cenach. Od dziś
ceny wzrosły. Bilet wstępu na jeden dzień kosztuje
100 zł, a karnet na 2 dni 150 zł.
Warto zaznaczyć, że w cenie
karnetu zawiera się miejscówka
na polu namiotowym. Trzeba ją
wcześniej zarezerwować na stronie lemonfestival.pl.
str. 26

Ma być dobra zabawa
przy rockowych dźwiękach
28
czerwca
rozpocznie się w Łowiczu wielka
dwudniowa impreza muzyczna –
Lemon Festival.
Na scenie na łąkach przy pływalni przy ul. Kaliskiej zagrają gwiazdy z Polski i z zagranicy – wśród nich Billy Talent
i P.O.D. Będzie głośno i rockowo,
fani mocnego brzmienia będą
mieli prawdziwe święto. Projekt
muzyczny Lemon Festival or-

3
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O przeglądzie w Żychlinie – str. 29

Po mszy harcerze spotkali się w ogrodzie na tyłach parafii, gdzie mieli okazję wysłuchać
wspomnień Ludwika Zalewskiego – emerytowanego nauczyciela – harcerza, śpiewali harcerskie
pieśni, a potem wyruszyli na tzw.
„grę terenową”, podczas której
poznawali miasto. Szkoda tylko,
że frekwencja była słaba. Spośród ponad 110 harcerzy z tego
hufca na zakończenie roku przybyło mniej niż połowa. Zabawa
jednak była przednia.
– To, co jest piękne w ruchu
harcerskim, to umiejętność cieszenia się z tego, co mamy i radzenie sobie w każdej sytuacji,
a przy tym minimalizm w używaniu różnych rzeczy. Nie dajcie
sobie wmówić, że potrzebujecie
wielu rzeczy, żeby być szczęśliwymi. Stawiajcie sobie wymagania, nie czekajcie, aż dorośli
wyjdą z inicjatywą – mówił do
harcerzy ksiądz Konrad Zawiślak, który jest również instruktorem harcerskim.
W przykościelnym ogrodzie
harcerze wysłuchali opowieści
snutych przez emerytowanego
nauczyciela, harcerza Ludwika
Zalewskiego. Mówił m.in., jak
wyglądały kiedyś obozy harcerskie, o tym, że harcerze mu-
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ganizowany jest już po raz drugi
w Łowiczu. W tym roku w imprezie ma wziąć udział łącznie
około 10 tys. osób, o kilka tysięcy więcej niż w ubiegłym roku.
Wśród nich wiele osób z Warszawy i Łodzi. Lemon Festival
to wydarzenie o charakterze rockowym, ale nieograniczające się
tylko do samego rocka. Wystąpią
artyści łączący w swojej twórczości różne style muzyczne.

lite. Nasze mundury były szyte
z tego, co kto miał, czasami były
farbowane – wspominał.
Po wspomnieniach druha Ludwika harcerze wyruszyli poznawać Żychlin, później rozegrali
mecz z miejscowymi chłopakami, którzy spędzali czas wolny
przy parafii, posilili się kełbaskami pieczonymi na ognisku.
Na koniec odbył się apel z rozdaniem nagród dla najaktywniejszych tego dnia harcerzy. mak

Żychlin

Grochówka i tańce
dokończenie ze str. 1

Po mszy, o godz. 20.30, rozpocznie się zabawa taneczna.
Do tańca będzie przygrywać zespół BOSS.
imprezy towarzyszące
Organizatorzy przygotowują dla mieszkańców grochówkę strażacką, będzie też ścianka wspinaczkowa OSP Żychlin,
profesjonalna, jaką ma kilka jednostek w kraju. Będą też gry
i zabawy dla dzieci, stoiska gastronomiczne oraz zabawa fantowa.
dag

Nowy uczeń
bez powiadomienia
Personalne konflikty zaczęły
się dopiero po tym, jak Anna Fornalczyk nie została powiadomiona przez dyrekcję szkoły o nowym uczniu, który w czasie roku
szkolnego pojawił się w klasie.
– Byłam zdziwiona, gdy do
sali gimnastycznej weszła nowa
osoba – opowiada pani Anna.
– Zapytałam, kim jest. Okazało
się, że nowym uczniem, o czym
dyrekcja mnie nie poinformowała. Próbowałam w ciągu dnia
dopytać dyrekcję o to, ale dyrektorzy nie mieli czasu. Reakcja była dopiero, gdy na dziennik złożyłam oficjalną notatkę
z zapytaniem do dyrektora. Wtedy
o godz. 14.30, gdy już wychodziłam ze szkoły, a byłam 2 godziny po pracy, gdyż wykonywałam
inne służbowe prace, dyrektor
chciał rozmawiać. Nie mogłam,
śpieszyłam się, by odebrać syna.

Jak przyznaje pani Anna, od
tego czasu relacje z dyrekcją się
pogorszyły. Wcześniej, 14 października 2012 r., Anna Fornalczyk dostała nagrodę dyrektora
za szczególne osiągnięcia dydaktyczne.
Nauczyciele z wieloletnim stażem w szkole przyznają, że boją
się, iż personalne konflikty na
linii dyrektor – nauczyciel zaszkodzą placówce. – Nie znamy
szczegółów konfliktu personalnego, ale obawiamy się, że one
negatywnie odbiją się na wizerunku szkoły, na który pracujemy
od kilkunastu lat – mówią zgodnie Iwona Kciuk, Anna Wilińska, Anna Siergiej i Jolanta Kucharska. – Przed nami bardzo
ważny czas naboru, od którego
w dużej mierze będzie zależeć,
ilu uczniów zdecyduje się wybrać
naszą placówkę. Nie chcemy, by
incydentalne zdarzenia negatywnie odbiły się na pracy szkoły –
podkreśla Iwona Kciuk. – Traktuję społeczność szkolną, jak swoją
drugą rodzinę. Od lat pracuję nad
tym, by się rozwijała, by dawała
uczniom perspektywy rozwoju.
Niestety, konflikt Anny Fornalczyk z dyrekcją szkoły to dopiero początek konfliktów, jakie są
w tej placówce. Do Kuratorium
Oświaty w Łodzi i do organu prowadzącego – Starostwa Powiatowego w Kutnie – trafiły skargi
z podpisami innych nauczycieli,
a nawet uczniów szkoły, na działania dyrekcji. Do tematu powrócimy.
Dorota Grąbczewska

20 lat Samoobrony | Nasi odznaczeni

Medale za działalność
na rzecz rolnictwa
Krzysztof Woźniak, wójt gminy Pacyna (powiat gostyniński),
Waldemar Wojciechowski z Wicia koło Kocierzewa (powiat łowicki), Paweł Workowski, rolnik z Oporowa, były prezes
Zoriny w Kutnie Zenon Sokolski
z Grabowa k. Łęczycy, pracownik cukrowni w Dobrzelinie –
REKLAMA

zostali odznaczeni medalami za
działalność na rzecz rolnictwa
przyznanymi przez ministra rolnictwa. Medale były wręczane
podczas uroczystości obchodów
20-lecia powstania ZZR „Samoobrona”, które odbywały się
8 czerwca na zamku w Golubiu-Dobrzyniu.
dag
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Wstyd to jest wtedy,
kiedy się pije

Aktualności

- mówią dziś trzeźwi alkoholicy. str. 6

Bedlno | Naprawa w ramach gwarancji, która kończy się 23 lipca

Pale podtrzymujące molo są odchylone
Na szczęście problem dostrzeżono, a słupy mają być poprawione przez wykonawcę –
Przedsiębiorstwo Budowlane
Elmir z Płocka w ramach gwarancji, do końca czerwca.
Trzy lata temu nad stawem
w Bedlnie powstało Gminne Centrum Rekreacji i Wypoczynku. Teren został zagospodarowany, powstały alejki
spacerowe, nasadzono krzewy
i kwiaty, zrobiono dwa parkingi
dla podróżnych. Na stawie postawiono drewniane molo wraz
z oświetleniem oraz domek dla
ptaków. Inwestycja kosztowała
630.885 zł, z czego 475.916 zł
pozyskano z unijnej dotacji.
Centrum stało się miejscem
spacerów zarówno mieszkańców gminy jak i przejezdnych.
Drewniane molo na wodzie postawiono jednak nie z drewna modrzewiowego, dębowego
czy z olchy, jak jest zalecane
do takiego typu inwestycji, lecz

z sosnowego, by inwestycja
była tańsza. Już w dwa miesiące po ustawieniu konstrukcja
zaczęła pękać.
Wójt Krzysztof Kołach
twierdził wówczas, że nic złego
się nie dzieje, bowiem pękanie
drewna jest naturalnym zjawiskiem. Fachowcy mieli nieco
inne zdanie uznając, że drewno
dębowe czy modrzewiowe pękałoby znacznie mniej.
Teraz samorządowcy mają
poważniejszy problem – drewniane pale, na których oparte
jest molo, niebezpiecznie się
odchyliły. Konstrukcja mola
opiera się tylko na jednej trzeciej ich powierzchni. Na szczęście molo do 23 lipca 2013 roku
jest na gwarancji.
– Do 15 czerwca zostaną usunięte drobne usterki polegające
na naprawie zadoleń chodnika i
parkingi – informował 5 czerwca Jacek Gasik, sekretarz gminy Bedlno. – Do końca czerwca

Dorota Grąbczewska

Drewniane pale podtrzymujące molo na stawie w Bedlnie niebezpiecznie się odchyliły. Drewniana konstrukcja mola opiera się
teraz tylko na jednej trzeciej powierzchni pala. Gdyby nie podjęto działań, mogłoby dojść do jego zsunięcia się i tragedii.

Molo na stawie w Bedlnie wraz z urządzeniem terenu wokół stawu kosztowało ok. 630.885 zł, z czego
475.916 zł pochodziło ze środków unijnych.

zostaną natomiast usunięte odkształcenia kilku słupów mola.
Drobne usterki, które występują,
są naturalne przy wykonywaniu
robót budowlanych. – twierdzi.
Gmina dba o centrum rekreacji – nic w tej sprawie nie można zarzucić. Pracownicy z robót publicznych systematycznie
koszą trawę wokół stawu, dbają
o zieleń. Mieszkańcy zwracają
jednak uwagę na fakt, że koszy
na śmieci jest zbyt mało.
– Na początku koszy było
więcej, ale chuligaństwo je
zniszczyło – opowiada mieszkaniec Bedlna. – Kiedyś wyrzucili
nawet ławkę. Po aktach wandalizmu zrobiono jednak na molo
monitoring i teraz jest spokój.
– Przy okazji poprawiania
pali, na których oparte jest molo,
niech samorząd pomyśli o porządnym zakonserwowaniu jego
drewnianej konstrukcji, gdyż zabezpieczone było tylko preparatem na grzyba. Po 3 latach nie
ma po nim już nawet śladu – dodaje mieszkaniec, którego spotkaliśmy przy stawie. dag

Gmina Żychlin | Jak rozliczają rachunki w T-Mobile?

Mieszkanka gminy Żychlin
nie kryje złości na T-Mobile,
w której ma telefon komórkowy.
Należność za korzystanie z telefonu zapłaciła na poczcie dzień
przed upływem terminu płatności, ale system operatora naliczył
jej karę za nieterminową opłatę –
13 groszy. Kwota niewielka, ale
pani Zofia nie kryje rozczarowania i złości.
– Czuję się oszukana – mówi
kobieta. – Termin płatności upływał 1 maja, ja zapłaciłam rachunek na poczcie 30 kwietnia.
Jakież było zaskoczenie, gdy
w rozliczeniu następnego rachunku okazało się, że naliczono mi karę 13 groszy za nieterminową opłatę. Ja wywiązałam się
REKLAMA

z obowiązku zgodnie z umową,
więc za co ta kara? Kwota kary
jest faktycznie niewielka, więcej
pewnie wydałam na telefon, niż
to warto, ale niech ludzie wiedzą,
że firma może ich łupnąć po kieszeni. W skali kraju ile jest takich
osób jak ja, ukaranych niby symbolicznymi groszami, ale w masie to czyni ogromną kwotę.
Kobieta pokazuje rachunki,
które potwierdzają jej słowa. –
Zawsze płaciłam rachunki kilka
dni wcześniej, więc dlaczego naliczono mi odsetki? – pyta retorycznie pani Zofia.
Najwyraźniej pieniądze, wpłacone przez kobietę na poczcie 30
kwietnia, zostały zaksięgowane w T-Mobile 2 maja, po święcie i stąd odsetki za jeden dzień
spóźnienia. Tylko dlaczego konsekwencje bankowych operacji mają ponosić klienci? Firma
chwali się, że ma kilka milionów klientów. W feralny weekend pewnie niejeden z nich wpadł
w podobną pułapkę jak pani Zofia. Większość machnęła ręką
i zapłaciła, gdyż chodzenie
i dzwonienie więcej by kosztowało niż owe kilkanaście groszy.
Dla osoby fizycznej, to niewielka
REKLAMA

kwota, ale dla firmy z groszy robią się dziesiątki tysięcy złotych.
Zapytaliśmy w biurze prasowym T-Mobile, dlaczego kobietę
obciążono odsetkami, skoro ona
wywiązała się z umowy.
– Taki mamy system księgowania, że odnotowywane jest
każde opóźnienie w opłacie, liczy
się dzień zaksięgowania należności – mówi Piotr Żaczko z biura
prasowego T-Mobile. – Przede
wszystkim kobieta powinna
skontaktować się z naszym biurem i sprawę wyjaśnić, pieniądze
zostałyby zwrócone. Poza tym
jesteśmy bardzo elastyczni i rozumiemy problemy. Jeśli klient do
nas wcześniej zadzwoni, że nie
może rachunku zapłacić w terminie z jakichś ważnych powodów
i poda termin dokonania opłaty,
nanosimy adnotację w systemie
i odsetki za ten czas nie są naliczane. Oczywiście dotyczy to solidnych klientów, którzy zwykle
regularnie płacili.
Teraz wypadałoby, by ktoś
sprawdził czy faktycznie T-Mobile jest tak elastyczna, jak zapewniają pracownicy jej biura
prasowego.

Dorota Grąbczewska

Dorota Grąbczewska

Naliczyli 13 groszy kary

Małgorzata Maruszewska (w środku) proponowała, aby wójt Robert Pawlikowski porozmawiał na temat
zamiany godzin kursu autobusów MZK z Kutna do Mnichu.

Oporów | Rolnicy zaorali rowy, teraz zalewa ich woda, a drogi niszczeją

Czy zaorzą nawet asfalt?
Radni Gminy Oporów podczas wspólnego posiedzenia
komisji budżetu i oświaty, 20
czerwca, zajmowali się nie tylko opinią w sprawie udzielenia
absolutorium wójtowi Robertowi Pawlikowskiemu, ale też
poruszyli temat braku rowów

przy wielu drogach gminnych
i powiatowych, bowiem rolnicy
nagminnie je zaorują.
Chęć większego zarobku przesłania niektórym rolnikom zdrowy rozsądek. – Zaorywanie
rowów to jakaś plaga. Jeszcze trochę i zaczną asfalt orać... – podkreślała radna Anna Wilanowska.
– W wielu miejscach kłosy
z pól kładą się na jezdnię, że czasami nawet samochód ma problem przejechać – mówił Kazimierz Traczyk, radny gminny.
– Rowy są konieczne, mam nadzieję, że ludzie wreszcie się
opamiętają i rowy odtworzą, bo
kiedyś przyjdzie potężna woda
i sami popłyną z całym dobytkiem. Radny Włodzimierz Kiełbasa jest za bardziej radykalnymi
działaniami władz. – Może warto
wrócić do naliczania opłat za za-

jęcie pasa drogowego. Jak rolnicy zapłacą, to zrozumieją – podpowiadał rozwiązanie.
Wszyscy radni byli zgodni, że brak rowów sprawia, że
woda stoi na polach, ale też niszczy drogi. – Będziemy budować
nowe drogi, wydawać pieniądze, tylko co to da, jeśli nie będzie rowów i droga znów będzie
niszczeć – przekonywała Anna
Wilanowska. – Odtworzenie rowów powinno być w interesie nas
wszystkich.
Wójt Robert Pawlikowski
przyznaje, że w miejscach, gdzie
rowy się zachowały, drogi są
w lepszym stanie. – Będę prosić
mieszkańców, aby nie zaorywali rowów przynajmniej przy nowych drogach – powiedział nam
wójt po komisji. Czy prośba pomoże? 
dag
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Dorota Grąbczewska

Żychlin | Obrady połączonych komisji Rady Gminy

Po robotach dwóch ekip drogowców odmalowane przejście dla pieszych
na skrzyżowaniu ulicy Narutowicza i Żeromskiego wygląda jak na zdjęciu.

Żychlin | Pracują jak za socjalizmu

Rano malowali, wieczorem
zasmarowali
We wtorek 18 czerwca, od
rana, drogowcy pomalowali
przejście dla pieszych na skrzyżowaniu wojewódzkiej ulicy
Narutowicza z powiatową ulicą Żeromskiego. Odmalowane
przejście wyglądało elegancko
tylko przez kilka godzin, bowiem późnym popołudniem
druga ekipa, tym razem drogowców, którzy łatali dziury
na zlecenie starostwa w Kutnie,
uzupełniając ubytki w jezdni, za-

smarowała odmalowane wcześniej przejście. I znów niewiele
przejścia widać.
– Kompletna głupota, ręce
opadają, jak zwykle zabrakło
koordynacji pomiędzy służbami – mówi Nowemu Łowiczaninowi jeden z przechodniów,
pan Jarosław z Żychlina. – Bezmyślnie zmarnowano pieniądze,
nasze pieniądze z podatków. Od
razu przypominają mi się czasy
socjalistyczne. 
dag

Więcej pieniędzy na drogi
– tylko na które?
W poniedziałek
24 czerwca komisje
Rady Gminy Żychlin
obradowały wspólnie.
Podczas sesji zaplanowanej na
dziś, czwartek 27 czerwca, radni
wypowiedzą się na temat udzielenia absolutorium burmistrzowi Grzegorzowi Ambroziakowi
za 2012 rok. Do sesji radni mieli
też zastanowić się, którą z dróg
powiatowych należałoby wyremontować w sposób kompleksowy, za 150 tys. zł, jakimi dysponuje gmina i 150 tys. zł, jakie
przeznacza powiat. Burmistrz
zaproponował, by robić drogę
w Żabikowie. Radni mieli jednak inne propozycje. Ostateczne
stanowisko ma być wypracowane na sesji.
Przypomnijmy, że pierwotnie rozmawiano, aby położyć
masę bitumiczną na wcześniej
utwardzonej przez powiat drodze w Kozankach. Pomysł upadł
z powodu zbyt dużych kosztów

i ograniczonych środków, jakimi
dysponuje starostwo.
– Na pewno chcemy robić
z powiatem drogi powiatowe –
podkreślał obecny na sesji burmistrz Grzegorz Ambroziak.
– Ponieważ do dyspozycji mamy
tylko łącznie ok. 300 tys. zł, musimy zrobić taką drogę, by ta
kwota wystarczyła. Mirosław
Ruciński, członek zarządu Starostwa Powiatowego w Kutnie,
zdecydowanie był przeciwny,
by drogę na Kozankach zrobić
w połowie. W przyszłym roku
starostwo chce występować
o jej dofinansowanie w ramach
„schetynówki”. W tej sytuacji
proponuję zrobienie drogi w Żabikowie.
Radny Rafał Zajączkowski,
będący jednocześnie kierownikiem ds. transportu w Samorządowym Zakładzie Budżetowym,
wskazywał na kilka innych dróg
powiatowych na naszym terenie będących w fatalnym stanie:
Zagroby, Drzewoszki i wreszcie
Zalesie, gdzie zdaniem radnego

wych. Niestety, potrzeb okazało
się znacznie więcej.
– Droga w Janowie Grzybowskim wygląda fatalnie – zwracała uwagę radna Zofia Pilarska.
– To mieszkańcy Zdun (powiat
łowicki), którzy jeżdżą tą drogą,
prosili, by ją naprawić.
Za 320 tys. zł, jakie wygospodarowano dodatkowo na drogi
gminne, w pierwszej kolejności
ma być robiona droga w Chochołowie. Szacowany koszt to
250 tys. zł. Droga tam rzeczywiście wygląda koszmarnie, są
na niej potężne dziury, których
nie sposób ominąć. Kolejnych
20 tys. zł będzie wydatkowane na naprawę fragmentu ulicy Kilińskiego w Żychlinie oraz
50 tys. zł na dokończenie chodników w parku koło biblioteki.
Nie wiadomo, co z budową
chodnika w ulicy Jabłonkowej.
Na to pytanie ma odpowiedzieć
Mirosław Ruciński, członek zarządu starostwa, podczas najbliższej sesji, na którą został zaproszony. 
dag

droga jest najgorsza. Do czwartku radni mieli czas, aby temat
jeszcze raz przeanalizować i zaproponować drogę do remontu.
Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami w budżecie
na 2013 rok zabezpieczono też
dodatkową kwotę 320 tys. zł
na kompleksową naprawę dróg
gminnych. Po zimie wiele dróg
uległo ogromnemu zniszczeniu,
łatanie jest nieefektywne, gdyż
obok wyrywa się następna dziura.
– Na najgorszych odcinkach
będziemy robić nakładki bitumiczne – potwierdza burmistrz.
– Wiadomo też, że pieniędzy, jakie przeznaczyliśmy na łatanie
dziur po zimie, nie wystarczy,
gdyż dziur jest tak dużo. Dlatego
będziemy zwiększać o 50 proc.
wartość zamówienia, by dziury
zostały załatane, a kierowcy mogli bezpiecznie jeździć.
Przypomnijmy, że firma Fa-Bud, która wygrała przetarg, za
kwotę 98,5 tys. zł miała połatać
ok. tysiąca metrów kwadrato-

Gmina Oporów | Komunikacja publiczna
Podczas ostatniego wspólnego posiedzenia komisji budżetu
i oświaty Rady Gminy Oporów
radny Włodzimierz Kiełbasa poruszył temat braku połączeń komunikacji publicznej.
Mieszkańcy Szczytu, Podgajewa, Woli Owsianej mają kłopot,
bo nie ma z tych miejscowości
żadnego połączenia PKS. Nie
ma jak dojechać do gminy czy
miasta – wskazywał problem.
Drugą białą plamą komunikacyjną jest kierunek Kurów-Pobórz-Skarżynek. Tam też
nie chodzą ani autobusy MZK,
ani PKS, bo linia jest nieopłacalna.
– Coś musimy z tym zrobić,
powrócić do tematu, bo mieszkańcy domagają się autobusów
– podkreślał radny Kiełbasa.
Przypomnijmy, że podczas
styczniowej sesji rady dyrektor MZK w Kutnie Jacek Sikora przekonywał, że gmina
Oporów powinna się zdecydować, czy chce mieć komunikację miejską na linii do Mnichu
i Skórzewy, czy nie. Informował, że jeśli autobusy mają tam
nadal jeździć, to opłata od nowego roku będzie wyższa. Do końca kwietnia gmina miała dać odpowiedź. Póki co, rada na temat
komunikacji nie dyskutowała,
a MZK zlikwidował jeden kurs,
by zminimalizować koszty.
Podczas śmieciowych spotkań, jakie odbywają się w gmiREKLAMA

nie, poruszano też temat komunikacji publicznej.
– Przeanalizowaliśmy temat.
Do Mnichu jadą 3 autobusy,
co godzinę: o 14, o 15 i o 16,
a później nie ma kursu – podkreślała radna Małgorzata Maruszewska. – Ludzie, którzy
jadą do lekarza po południu, nie
mają jak wrócić. Może udałoby
się jeden kurs przesunąć? – pytała.
Radny Kiełbasa przekonywał, że rada powinna zająć się
tematem komunikacji. – Nie ma
co udawać: jeśli chcemy mieć
komunikację, to kosztów nie
unikniemy – podkreślał inny
radny, Kazimierz Traczyk.
– Jeśli rada podejmie uchwałę, by wydać pieniądze na komunikację, to ja ją wykonam
– zapewnia wójt Robert Pawlikowski. – Radni muszą jednak brać pod uwagę dobro całej
gminy i wybierać, jakie wydatki
mają być priorytetem. 
dag
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Żychlin | Za rok bez problemów komunikacyjnych koło targowicy?

Powstanie duży parking
Komunikacja w centrum
miasta w dni targowe,
zwłaszcza w czwartki,
jest bardzo utrudniona.
Całe miasto jest zakorkowane parkującymi pojazdami.
Trudno jest przejechać, trudno
przejść, trzeba lawirować pomiędzy samochodami. Jeszcze
gorzej jest w bezpośrednim sąsiedztwie targowiska. Jak zapowiada Grzegorz Ambroziak,
wkrótce ma to się zmienić. Plac
Wolności zostanie zagospodarowany na potężny parking.
Pierwotnie włodarze twierdzili, że zorganizowanie dużego parkingu koło targowicy jest
niemożliwe. Teraz sprawę przeanalizowali jeszcze raz.
– Skwer przy placu Wolności jest prawie dziki, nie było

Dorota Grąbczewska

Radni muszą się zdecydować

Samorządowcy z Żychlina mają już koncepcję zagospodarowania skweru
przy placu Wolności, gdzie za rok ma być 107 miejsc parkingowych.

pomysłu na jego zagospodarowanie, a problem z komunika-

cją w mieście mamy potężny
– przyznaje Grzegorz Ambro-

ziak. – Dlatego mamy koncepcję zorganizowania tam parkingu na 107 samochodów. To
powinno rozwiązać problem
parkowania w mieście.
Pomysł wydaje się bardzo
dobry. Jeszcze w tym roku ma
być opracowana dokumentacja. Realizacja inwestycji nastąpiłaby w 2014 roku.
– To bardzo dobra inicjatywa
– przyznaje Janusz Rogalski
z gminy Żychlin. – Teraz jak
się przyjeżdża na rynek, to jest
kłopot z zaparkowaniem auta.
A skwer? I tak niewiele osób
z niego korzysta. Trzeba zrobić coś, co będzie służyć całej
społeczności. Będzie przynajmniej porządek i będzie bezpieczniej.
Przy okazji tej inwestycji może warto, aby włodarze
uważniej jeszcze raz przeanalizowali miejsca w mieście,
gdzie podobne parkingi można by było urządzić. Ich brak
to teraz największy problem
w mieście. 
dag
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Społeczeństwo | Niepijący alkoholicy mają czym się pochwalić

Żychlin | Dom Kultury rozpoczął zapisy

Bez alkoholu też można się bawić

Wakacje z ŻDK

Nasza mama wróciła, ucichł cały dom, wreszcie nic
nie wypiła i podała nam dłoń, (...), ty jesteś mama,
dajesz nam życie, wiec nie łam go, bądź jak ta dama
i nie wracaj na szklanki dno.

Aleksandra Głuszcz

Nie brakowało łez wzruszenia
na policzkach zebranych, gdy
śpiewał Jerzy Fiedorczuk.

REKLAMA

Spadli na samo dno,
ale potrafili się odbić
Życiorysy członków żychlińskiego Klubu Abstynenta niewiele różnią się od opisanego powyżej. Alkohol również zrzucił ich
na samo dno, a stali się trzeźwiejącymi alkoholikami dzięki pomocnej dłoni wyciągniętej w ich
kierunku przez żony, matki, rodzeństwo czy dzieci. Zazwyczaj
nie ma w ich życiu jakiegoś konkretnego zdarzenia, które sprawia, że nagle przestają pić. Do tej
decyzji trzeba dojrzeć czy – jak
mówią – spaść na same dno, by
się odbić.
Klub Abstynenta w Żychlinie
skupia 26 osób, są wśród nich
także kobiety. Staż picia jak i życia w trzeźwości jest bardzo różny. Pan Stanisław Milczarski –
dziś ma 73 lata, przepił w życiu
ponad 16 tysięcy dni, czyli 45 lat
– nie pije prawie 3 tysiące, co daje
8 lat. Nie chce mówić o alkoholu, bo jak twierdzi, ten temat już
mu się znudził. W swoim życiu
podejmował się różnych prac, ale
zazwyczaj był zatrudniany tylko
na rok, dwa – pracował jako portier w odlewni, sokista, milicjant
czy na poczcie. Spał w najróżniejszych miejscach – jak twierdzi tylko w studni nie sypiał, bo
obok niej często. W wybudowanym grobowcu również zdarzyło mu się raz zasnąć. Przeszedł
w życiu 7 operacji, także takich,
do których przyczynił się alkoholizm.
Przestał pić dzięki bratu ciotecznemu, a także Siostrom Misjonarkom Krwi Chrystusa, które
podarowały mu książki, m.in. na
temat choroby alkoholowej. Czytałem je po nocach, bo chciałem
już przestać pić – podkreśla. Nie
bez znaczenia jest fakt, że przez
wszystkie te lata u boku pana Stanisława trwała jego żona – Tere-

Aleksandra Głuszcz

europejskich – i nie pije. Ma syna
i rodzinę, jest wolontariuszem
w hospicjum, cieszy się każdym
dniem i próbuje dać z siebie jak
najwięcej dobrego. Za koncert
w Żychlinie nie wziął ani złotówki, nie chciał też zwrotu kosztów
podróży. Muzykę traktuje jako
hobby, choć wydał już pięć płyt.

– Tak śpiewał w sobotni wieczór w Żychlińskim Domu Kultury Jerzy Fiedorczuk. Koncert
zorganizowało Stowarzyszenie
Rodzinnego Klubu Abstynenta „Przystań Życia” z Żychlina.
Muzyk wychował się w jednej
z dzielnic Białegostoku, tzw. Hiroszimie, nie znał swojego ojca,
który był alkoholikiem i zmarł,
gdy artysta miał pięć lat. Dorastał
praktycznie na ulicy według zasady: nie mów, nie czuj, nie ufaj.
Alkoholu po raz pierwszy spróbował w wieku 13 lat, w wieku
17 upił się do nieprzytomności.
Jako osiemnastolatek wyjechał
pod Warszawę, gdzie uczył się
grać na saksofonie, zaczął pić coraz częściej i otaczać się różnym
środowiskiem, aż wylądował na
ulicy – przez 9 miesięcy był osobą bezdomną. – Do dziś nie pogardzam brudnymi, śmierdzącymi i nieogolonymi, od których
odwracają się przechodnie, bo
i ja taki byłem. Nigdy nie daję
jednak, gdy proszą o złotówkę,
bo nie chcę przyczynić się do ich
śmierci. Nie daję pieniędzy, bo
wiem, że wydadzą na alkohol –
opowiada pan Jerzy.
Pewnego dnia wstał z ziemi,
na której spał i chciał odpocząć,
więc pojechał do swojej siostry.
Nie miał zamiaru przestać pić.
Gdy stanął przed jej drzwiami
siostra nie poznała własnego brata i to ona doprowadziła do tego,
by zaczął się leczyć. Dziś Jerzy
Fiedorczuk mieszka w Anglii,
koncertuje nie tylko w Polsce, ale
i dla polskiej Polonii w krajach

Świetna zabawa przy muzyce zespołu OXERR.

Dziś nie mamy się
czego wstydzić, wstyd
to jest, jak człowiek pije.
sa. – Sam się dziwię, że taka fajna czarnulka mnie chciała i była
ze mną przez te wszystkie lata –
mówi pan Stanisław. Obecna na
koncercie Natalia Wasiak mówi
o pani Teresie, że to anioł a nie
kobieta. A ona sama krótko odpowiada, że w małżeństwie jest się
na dobre i na złe... Stanisław jest
nazywany w żychlińskim Klubie
Abstynenta poetą lub rycerzem,
ponieważ pisze wiersze, a także
działa w Rycerstwie Niepokalanej. Nie rozstaje się z różańcem
i drewnianym krzyżykiem noszonym na piersi.
Najdłużej wśród żychlińskich
abstynentów w trzeźwości żyje
pan Feliks Grzegorzewski, bo
21 lat. Do życia w trzeźwości
zmobilizowała go nie tylko rodzina, ale i Zakład Karny na Służewcu w Warszawie. Niektórych
więzienie niszczy i gubi, a mnie
uratowało – podkreśla pan Feliks,
bo tam podjąłem leczenie. Inna
z członkiń klubu, pani Anna Baranowska, piła 20 lat, nie pije już
ponad 5. Dziś nie mamy się czego wstydzić, wstyd to jest, jak
człowiek pije – stwierdza.
Tu można otrzymać
pomoc
Do Klubu Abstynenta przy
ulicy 1 Maja 36 można przyjść
w każde popołudnie. Klub poza

wsparciem ze stron klubowiczów
oferuje bezpłatną pomoc psychologa, terapeuty uzależnień, specjalisty ds. przemocy domowej
i prawnika. Chętnych na rozmowę nie brakuje – mówi psycholog
działający w klubie Rafał Gątarek. Często przychodzą nie tylko sami uzależnieni, ale i matki
z dziećmi z domów, w których
domownicy mają problem z chorobą alkoholową. Trudno powiedzieć, kogo może dopaść ta
choroba, wśród klubowiczów są
i robotnicy, i bezrobotni, i nauczyciele – opowiada psycholog.
Po koncercie obecni klubowicze i mieszkańcy Żychlina
uczestniczyli w zabawie tanecznej. Wystąpił zespół OXERR,
w którym gra między innymi
prezes Rodzinnego Klubu Abstynenta Mirosław Wasiak. Jeżeli
ktoś nie miał ochoty potańczyć,
mógł zasiąść przy stoliku z pysznym domowym ciastem, kawą
czy herbatą. Wstęp na koncert
i na zabawę był bezpłatny – szkoda, że tak niewielu mieszkańców
Żychlina zdecydowało się na zabawę bezalkoholową w ten sobotni wieczór. Bo choroba alkoholowa jest obecna w naszym
społeczeństwie, stykamy się
z nią w rożnych miejscach, w pracy, wśród sąsiadów czy na ulicy.
Warto być z tymi, którym udało
się zaleczyć alkoholizm i wspierać ich, by niepijącymi alkoholikami byli do końca swoich dni.
Impreza została zorganizowana
właśnie po to, by wyjść do społeczności żychlińskiej w ramach
programu pomocy rodzinom
z problemem alkoholowym
i przemocą domową – opowiada
prezes Wasiak. 
ag

W tym roku Stowarzyszenie
na Rzecz Rozwoju Gminy Żychlin, wspólnie z Żychlińskim
Domem Kultury, realizują projekt letniego wypoczynku pod
hasłem „Wakacyjna przygoda”.
Na realizację projektu organizacje dostały 20.600 zł z programów Urzędu Gminy Żychlin.
Ma w nich uczestniczyć 60 dzieci ze szkół podstawowych z gminy Żychlin, w dwóch turnusach.
Pierwszy turnus zaczyna zajęcia w domu kultury od 1 lipca
do 12 lipca, drugi turnus trwać
będzie od 15 lipca do 26 lipca.
– Drugi turnus adresowany jest
głównie do dzieci z terenu gminy. Zapewniamy dzieciom przywóz i odwóz – podkreśla Magdalena Konczarek, dyrektor
ŻDK.
Później dzieci jadą na 5-dniowy biwak do pensjonatu Słoneczna Farma w Budach Lu-

cieńskich. Biwak dla pierwszej
grupy będzie od 15 do 19 lipca, dla drugiej grupy – od 22 do
26 lipca. Uczestnicy za biwak
płacą dodatkowo po 80 zł.
Jedna grupa 30-osobowa składać ma się z dzieci w wieku
7-9 lat, druga grupa 30-osobowa składa się z dzieci w wieku
10-12 lat.
W ramach zajęć biwakowych
będą realizowane programy profilaktyczne.
Zapisy na wakacyjne zajęcia już się rozpoczęły, od poniedziałku 24 czerwca w Żychlińskim Domu Kultury. Można się
zgłaszać do sekretariatu ŻDK
w godzinach 8-16 lub telefonicznie pod numerem 24-2851-034.
Każde dziecko może się zapisać na zajęcia wakacyjne, choć
w pierwszej kolejności będą
przyjmowane dzieci z rodzin
uboższych. 
dag

Szewce Nadolne | Pomoc przy boisku

Ciągnikami przywieźli
ziemię
Społeczność lokalna przy
Szkole Podstawowej w Szewcach
Nadolnych jest bardzo zorganizowana. Rodziców dzieci chodzących do szkoły nie trzeba długo namawiać, by pomogli, gdy
taka jest potrzeba. Malują klasy,
pomagają w społecznych inicjatywach – teraz przy urządzaniu
szkolnego boiska.
– Drzewa, które zagrażały bezpieczeństwu, zostały wycięte
– mówi Joanna Jankowska, dyrektor szkoły w Szewcach Nadolnych. – Dotychczasowe trawiaste boisko obok szkoły po latach
użytkowania było już zniszczone,
bardzo nierówne. Były na nim

liczne zagłębienia grożące kontuzjami. Dzięki staraniom Jadwigi Konarzewskiej, mamy jednego
z uczniów VI klasy, załatwiono
20 wywrotek próchnicznej ziemi.
Inni rodzice przyjechali ciągnikami i ziemię przywieźli na boisko,
później będą pomagać przy jej
rozplantowaniu.
Już we wtorek 18 czerwca po
południu jeden z rodziców równał wykipowaną ziemię, by powierzchnia boiska była równa.
Gdy grunt zostanie przygotowany, pracownicy szkoły posieją
nową trawę. Po wakacjach dzieci
będą mogły korzystać z równego
i bezpiecznego boiska. 
dag

archiwum szkoły w Szewcach Nadolnych

6

Rodzice dzieci uczęszczających do SP w Szewcach Nadolnych
swoimi ciągnikami przywieźli ziemię na nowe boisko.
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Żychlin | Śluby panieńskie w wykonaniu dzieci z Orątek

Sufler w teatrze musi być
– Czułem na sobie wzrok widzów, dlatego starałem się tylko
patrzeć na scenę i osobę, z którą
rozmawiałem, aby nie zapomnieć
tekstu.
W rolę Gustawa w żółtym
surducie i kamizelce wcielił się
Szymon Fladziński. Jego trema
zjadła najbardziej, chwilami ulatywał tekst, ale suflerzy i dziewczyny dzielnie go wspierały. Pomimo tych potknięć pokazał, że
ma predyspozycje aktorskie.
Za to dziewczyny grające panny: Aleksandra Krzysztoszek,
Klaudia Wachowicz i Karina Wachowicz w roli pani Dobrójskiej,
swoje role zagrały rewelacyjnie.
– Jak odsuwała się kurtyna, to
uśmiech pojawiał się na twarzy,
nie mogłam nad nim zapanować
– przyznaje Karina Wachowicz.
W rolę Albina wcielił się Jakub Jóźwiak. Krótką scenkę za-

grał też najmłodszy aktor Kacper
Krzysztoszek z drugiej klasy.
Zwiewne sukienki – różową
i niebieską dla panien uszyła Teresa Fladzińska. – Umiem
szyć, więc postanowiłam pomóc
w przygotowaniu przedstawienia
– mówi pani Teresa. – Mam sentyment do tej szkoły. Tutaj uczyła się moja córka, mąż, wnuczki.
Scenariusz
przedstawienia
opracowała nauczycielka Marta Kępińska, reżyseria była Marty Kępińskiej i Eweliny Włodarczyk, która też wybrała
muzykę do sztuki. Scenografię
do przedstawienia przygotowały Małgorzata Cieślak i Sylwia
Sobierańska.
Po przedstawieniu widzów
częstowano ciastem i napojami.
Był czas, by porozmawiać o wyłaniających się talentach aktorskich. 
dag

Dorota Grąbczewska

Ponadgodzinne przedstawienie wystawiły dzieci ze Społecznej Szkoły w Orątkach. Po dramacie Szekspira „Romeo i Julia”,
teraz pokazano komedię „Śluby
panieńskie” Aleksandra Fredry.
Młodzi aktorzy zgodnie stwierdzili, że ta sztuka była trudniejsza
ze względu na ilość tekstu, jaką
musieli nauczyć się na pamięć.
Na widowni żychlińskiego
Domu Kultury zasiadło ok. stu
osób, głównie rodziców, babcie, dziadkowie, znajomi, ale też
i mieszkańcy miasta, którzy przyszli obejrzeć odważnych młodych
ludzi, którzy musieli pokonać tremę, by stanąć w jupiterach scenicznego oświetlenia przed widownią. – Trema była ogromna,
większa niż podczas przedstawienia „Romeo i Julia” – przyznaje Artur Witczak, który
w sztuce grał rolę Radosta.

Szymon Fladziński (od lewej) w roli Gustawa i Artur Witczak (od prawej) w roli Radosta.

Żychlin | Słuchacze Uniwersytetu III Wieku zakończyli II rok

Przedstawieniem teatralnym,
ukazującym polską rzeczywistość w krzywym zwierciadle,
w humorystyczny sposób zakończyli udział w zajęciach II roku
słuchacze Uniwersytetu III Wieku w Żychlinie. Zaczynały 62
osoby, zostało 47.
– Cieszę się, gdy widzę
uśmiech na państwa twarzach –
mówiła na zakończenie drugiego roku studenckiego Magdalena
Konczarek, dyrektor żychlińskiego Domu Kultury. – Musicie być
ambasadorami naszego uniwersytetu. We wrześniu zorganizujemy drzwi otwarte, aby pokazać,
co robiliśmy, zachęcić, by inni też
przychodzili na zajęcia.
Opłata za semestr wynosi 60 zł. W zamian były zajęcia
w sekcjach: muzycznych, plastycznych, językowych, komputerowych. Były spotkania
z ciekawymi ludźmi, wykłady
z psychologiem, jak radzić sobie ze stresem. – Pamiętam na
początku jak wątpiliście w sens
zajęć plastycznych, muzycznych,
teatralnych, słyszałam, że nie potraficie, a jednak okazało się, że
instruktorzy wydobyli z was ukrREKLAMA

Dorota Grąbczewska

Ci ludzie nie chcą dać się zamknąć
w pokoju z telewizorem

Uczestnicy uniwersytetu we wspólnej piosence – hymnie emerytów.

yte talenty – podkreślała z humorem pani dyrektor.
Spotkania dają radość
Uczestnicy Uniwersytetu III
Wieku przyznają zgodnie, że dla
nich udział w zajęciach to odskocznia od problemów dnia codziennego i monotonii.
– Kończąc zajęcia II roku
chciałam w imieniu słuchaczy
podziękować za piękne chwile
razem spędzone, za wycieczki na
basen, do Warszawy. Wierzymy,
ze po wakacjach znów się spotkamy – dziękowała Małgorzata
Urbańska, starościna. Specjalnie

do Żychlina na zajęcia przyjeżdża z Oporowa już od 2 lat Danuta Wasielewska. – Gdy w Żychlinie nie było uniwersytetu
jeździłam do Kutna, ale to dalej –
mówi Nowemu Łowiczaninowi.
Emilia Studzińska, która brała
udział niemal we wszystkich zajęciach przyznaje, że Uniwersytet daje szansę na ciekawe spędzenie wolnego czasu. To okazja,
by wyjść z domu, by spotkać się
z ludźmi, porozmawiać, zapomnieć o problemach. – Najgorsze ,co można zrobić, to zamknąć
się we własnym domu przed telewizorem – dodaje.

– Spotkania dają mi ogromną radość – przyznaje Ewa Jankowska. – Bardzo podobają mi
się zajęcia z gimnastyki. Ruch
w starszym wieku jest bardzo
wskazany. Razem ćwiczymy, co
wiele osób dyscyplinuje, by być
bardziej aktywnym. Pani Ewa
mówiła też, że pomimo swojego
wieku ćwiczy jogę, jeździ na rowerze i nie ma problemów z kręgosłupem, stawami. – Spotykając
się z innymi, rozmawiając na ciekawe tematy, wolniej się starzejemy – dodaje Anna Sitkiewicz.
Każdy z uczestników otrzymał
symboliczny certyfikat ukończenia II roku. Później były rozmowy kuluarowe i wspólny śpiew,
hymnu „Emerytura to najlepsza pora”... Warto podkreślić, że
w finałowym przedstawieniu wystąpili: Stanisława Trzaskowska,
Stefan Kasprzak, Jadwiga Melcher i Maria Łopata oraz pracownicy ŻDK, którzy dzielnie wspierali słuchaczy uniwersytetu:
Justyna Brzozowska, Adrian Wasielewski, Witold Figurski, Błażej
Nowakowski. Reżyserem przedstawienia była Katarzyna Brzozowska, instruktorka z ŻDK. dag

Żychlin | Klub GIMLO w Warszawie

Co znaczy być aktywnym
Joanna Lewandowska,
Paulina Dzięgielewska,
Natalia Pawelec,
Bartosz Chrulski wraz
z opiekunem Sylwią
Mańk-Chrulską z Klubu
Europejskiego GIMLO
działającego w ZS nr 1
im. Adama Mickiewicza
w Żychlinie uczestniczyli
28 maja w debacie
„Jak stać się młodym,
aktywnym obywatelem”
zorganizowanej
w ramach Europejskiego
Tygodnia Młodzieży
w pałacu prymasowskim
w Warszawie.
W Ogólnopolskim Forum
Młodzieży „jEsTeM aktywny”
wzięło udział ok. 200 młodych
ludzi z całej Polski. Debatę poprowadził Wojciech Spychała.
Najpierw były zajęcia panelowe,
podczas których młodzież decydowała, nad jakimi tematami
warto dyskutować. Zajęcia te prowadzili: Wawrzyniec Pater, Robert Waraksa i Michał Tragarz.
Zdecydowano, że najważniejszymi tematami godnymi przeanalizowania są: rola informacji
młodzieżowej w motywowaniu
młodych, aktywność lokalna

i międzynarodowa młodzieży
oraz młody, aktywny obywatel –
wybiera, głosuje, ma wpływ.
Debatę otworzył Tomasz Bratek, dyrektor Narodowej Agencji
Programu „Młodzież w działaniu”, który zachęcał młodych do
aktywności obywatelskiej.
– Tomasz Walkiewicz przekonywał młodzież, że trzeba
być aktywnym. Zacytował słowa powstańca: „W życiu są pociągi, które podjeżdżają tylko raz
i trzeba do nich wsiąść”, aby nie
przegapić swojej życiowej szansy
– opowiada Sylwia Mańk-Chrulska, opiekun młodzieży z Klubu
Europejskiego GIMLO.
Joanna Lewandowska, uczennica klasy II LO, przyznaje, że
jest pod wrażeniem. – W forum
uczestniczyliśmy po raz pierwszy, więc raczej słuchaliśmy, co
inni mają do powiedzenia – przyznaje Joanna. – Nasi rówieśnicy
opowiadali o swoich osiągnięciach w ramach funkcjonowania samorządu szkolnego. Opowiadali, jak piszą unijne projekty
i pozyskują pieniądze na realizację swoich pomysłów niezależnych od samorządu gminnego.
Tylko im pozazdrościć. Dyskutowaliśmy, że warto podnosić
kwalifikacje, by później łatwiej
znaleźć pracę w krajach Unii, do
której należymy. 
dag
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Łowicz | Projekt edukacyjny dla seniorów

Życie na emeryturze nie musi być nudne
Spotkania z ciekawymi
ludźmi, kurs obsługi
komputera, zajęcia sportoworekreacyjne czy też zajęcia
muzyczne – to tylko kilka
z propozycji Stowarzyszenia
Centrum Inicjatyw
Obywatelskich Ziemi
Łowickiej dla najstarszych
mieszkańców naszego
miasta. Stowarzyszenie chce
uaktywnić seniorów, którzy
nie wiedzą, co mogą zrobić
ze swoim wolnym czasem.

Marcin Kucharski

Realizacja programu rozpocznie się na początku lipca i potrwa do końca tego roku. Obecnie stowarzyszenie poszukuje
osób chętnych do wzięcia udziału
w projekcie i specjalistów, którzy
poprowadzą poszczególne zajęcia, a więc m.in. dietetyka, lekarza medycyny geriatrii, psychologa, informatyka i innych.
Projekt Łowicki Aktywny Senior, jak nazwa wskazuje, skierowany jest do osób powyżej 60.
roku życia mieszkających na terenie miasta. Łącznie zaangażowanych w niego ma zostać 160
osób. Koordynator projektu Michał Zalewski tłumaczy, że zaproszone zostaną osoby m.in.

Wodzirej Arek potrafi porwać dzieci do wspólnej zabawy. Równie dobrze podczas pikniku spisały się
wolontariuszki z Zespołu Szkół przy ul. Grunwaldzkiej.

Łowicz | Piknik co roku w innym miejscu

Na Przedmieściu deszcz nie straszny

Dzień Dziecka i Dzień Sąsiada miał pierwotnie odbyć się
7 czerwca, jednak wtedy z powodu ulewnych deszczów i powodzi został przełożony na
21 czerwca. – Jak rozkładaliśmy
namioty, to znowu lunęło. Myśleliśmy, że nic z tego nie będzie,

ale na szczęście wypogodziło się
– powiedział nam przewodniczący zarządu osiedlowego Marian Świech.
Imprezę prowadził znany łowiczanom z wielu innych festynów wodzirej Arek. Były tańce,
gry i zabawy oraz różne konkursy. W sąsiedztwie placu przy
Włókienniczej stanął wóz strażacki. Dzieci chętnie przymierzały np. maski tlenowe, zakładały hełmy strażackie i oglądały
wnętrze samochodu. Strażacy
chętnie opowiadali o swojej pracy i zajmowali się maluchami. –
Wreszcie coś innego od gaszenia
pożarów – żartowali.
Dziewczęta z I Liceum Ogólnokształcącego uczyły podstaw
udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej. Nauka była
prowadzona na fantomie wypożyczonym z łowickiego oddzia-

łu Polskiego Czerwonego Krzyża. Było też malowanie twarzy,
zajęcia plastyczne, słodki poczęstunek i napoje, występy uczennic z Gimnazjum nr 3 – Zespołu Szkół przy ul. Grunwaldzkiej
w Łowiczu i wiele innych atrakcji. Gimnazjalistki przygotowywały się do występów oraz planowały zabawy z dziećmi już
kilka dni wcześniej. – Prowadząc zajęcia z dziećmi, malując twarze, pracowały jako wolontariuszki i poświęciły około
5 godzin własnego czasu. Bardzo im za to dziękujemy – powiedziała nam zaangażowana
w organizację imprezy Magdalena Kłosińska, która jest również nauczycielką w Gimnazjum
nr 3. 
mak
Zapraszamy do obejrzenia
galerii zdjęć na naszym portalu:
www.lowiczanin.info

sportowo-rekreacyjnych i relaksacyjnych. Jedną z atrakcji będzie też organizacja dnia seniora.
W ramach imprezy zorganizowany zostanie: przemarsz seniorów
ulicami miasta, przegląd talentów artystycznych, wybór Pani
i Pana Jesieni, koncert chóru seniora, występy artystyczne, poczęstunek, a na zakończenie bal.
Projekt zakończy konferencja naukowa „Łowicz miejscem przyjaznym dla seniorów”, podczas
której seniorzy przygotują postulaty w zakresie potrzeb infrastrukturalnych i społecznych
w Łowiczu.
Stowarzyszenie otrzymało na
realizację projektu edukacyjnego pod nazwą Łowicki Aktywny
Senior ponad 86 tys. zł. Pieniądze
pochodzą z rządowego programu
z Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej. – Cieszymy się, ponieważ nasz projekt znalazł się
na 79 miejscu spośród 199 dofinansowanych wniosków, a w sumie wpłynęło około 1800 ofert
– mówi koordynator projektu Michał Zalewski.
Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać u koordynatora projektu Michała Zalewskiego pod numerem telefonu
600-265-999. 
am

Rzut okiem | Sąd nad papierosem
Uczniowie klasy 5c
ze Szkoły Podstawowej nr 2
przedstawili 18 maja
spektakl edukacyjny dla
swoich kolegów. Podczas
niego ostrzegali uczniów, że
nie warto palić papierosów.
Sąd nad papierosem, który
przedstawili, miał uświadomić
wszystkim, jak szkodliwe
w skutkach może być palenie.
Podczas występu uczniowie
zaśpiewali też piosenkę
napisaną przez jedną
z uczennic – Adę Wilk.

Aneta marat

Deszcz, który rozpadał się
tuż przed rozpoczęciem
piątkowego (21 czerwca)
Dnia Dziecka i Dnia
Sąsiada na placu zabaw
przy ul. Włókienniczej w
Łowiczu, nie przeszkodził
w dobrej zabawie. Na placu
przy ul. Włókienniczej
dawno nie było tak wielu
ludzi. Impreza została
organizowana przez Zarząd
Osiedla Przedmieście.

z Klubu Seniora, Uniwersytetu
Trzeciego Wieku, Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
choć nie tylko. Zgłosić się może
także każdy inny senior, który ma
czas wolny i nie wie, jak go wykorzystać.
W ramach projektu już w lipcu
ruszą warsztaty tematyczne. Zajęcia składać się będą z wykładu
i części praktycznej. Tematyka
warsztatów obejmować ma m.in.
żywienie przyjazne starości,
świat osób chorych na demencję,
osoby starsze w sieci, profilaktykę zdrowia w starości. Łącznie
będą to 24 godziny warsztatów
tematycznych.
W kolejnych miesiącach przewidziano zajęcia integracyjne:
ceramika – wspólne wykonanie
misy metodą wałeczków, odlewy z gipsu i ich malowanie, filcowanie – wykonanie filcowego obrazu, carving – szybki kurs
dekorowania potraw i decoupage – zdobienie. Chętni będą mogli uczestniczyć w zajęciach muzycznych z zakresu np. emisji
głosu. Odbywały się będą spotkania z ciekawymi ludźmi. Przeprowadzony zostanie kurs obsługi
komputera i Internetu.
Osoby chętne będą mogły brać
udział we wspólnych zajęciach

REKLAMA

Łowicz | Nagrody Związku „Bzura” wręczone

O segregacji w pomysłowy sposób
14 czerwca w w sali
konferencyjnej Towarzystwa
„Dom Ludowy” w Łowiczu
przedstawiciele Związku
Międzygminnego „Bzura”
przygotowali mini-galę dla
laureatów i wyróżnionych
w organizowanych przez
Związek konkursach
ekologicznych dla dzieci
i młodzieży pod hasłem
„Segregacja się opłaca”.
Laureatom, wyróżnionym oraz
ich szkołom wręczano nagrody –
sprzęt sportowo-turystyczny, fotograficzny, elektroniczny, audio
– video i RTV. Prace oceniała
REKLAMA

trzyosobowa komisja, w której
zasiedli przedstawiciele organizatora konkursów, Urzędu Gminy Łowicz i Łowickiego Ośrodka Kultury.
W konkursie plastycznym dla
dzieci z klas I-III pierwszą nagrodę przyznano Aleksandrowi Kucowi ze Szkoły Podstawowej w Łyszkowicach, drugą Julii
Łuczyńskiej z SP w Dmosinie,
a trzecią Małgorzacie Krawczyk
z SP w Kiernozi. W konkursie
„Drugie życie odpadu”, w którym należało w formie trójwymiarowej pracy plastycznej zaprezentować pomysł na ponowne
wykorzystanie zużytej rzeczy,
I miejsce przypadło SP w Dmo-

sinie, a wywalczyła je Paulina
Nowaczyńska. II miejsce zajęła
Natalia Stańszewska ze Szkoły
w Popowie, a III Miłosz Sadowski z SP nr 2 w Głownie. Konkurs fotograficzny „Segregacja
w obiektywie”, przeznaczony dla
gimnazjalistów, wygrała Katarzyna Rześna z Gimnazjum nr 2
w Łowiczu, przed Pauliną Kruk
z Gimnazjum w Popowie i trzecią Aleksandrą Dałek z Gimnazjum w Bielawach.
Na konkursy wpłynęło łącznie 278 prac, zdecydowana większość na przeznaczone dla szkół
podstawowych. Najlepsze prace
można było oglądać podczas gali
na wystawce.
tm
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Oporów | Jubileusz 560-lecia obecności paulinów w klasztorze

Michalina Lewandowska i Michał Lasota zagrali na cztery ręce.

Żychlin | Koncert uczniów

Muzyczne diamenciki
oszlifowane
dokończenie ze str. 2
Po latach śpiewania pod fachowym okiem pani Agnieszki ma
już piękny głos, a na scenie zachowuje się jak rasowy artysta,
bez tremy, która jeszcze towarzyszyła młodszym kolegom i koleżankom.
Równie brawurowo zaśpiewały Angelika Kubica, Aleksandra
Sampolska, Dominika Witkowska czy duet Paulina Dzięgielewska i Natalia Pawelec. Doskonale
radziły sobie też młodsze wokalistki: Adrianna Kuciapska, duet
Milena Wilińska i Jagoda Garboś, Alicja Ciszewska, Katarzyna Szymańska i Wiktoria Sitkiewicz. Cezary Kowalczuk, który
uczy się gry na keybordzie od
7 lat, zagrał muzykę z filmu
„Va bank”.
Urzekający baryton
Największą gwiazdą był jednak Wojciech Dzwonkowski,
który chodzi dopiero do II klasy
gimnazjum, a już zachwyca pięknym barytonem. Podczas koncertu nie tylko śpiewał, ale też grał
na pianinie. Przygodę z muzyką
zaczynał w trzeciej klasie SP2.
– Dzięki pani Agnieszce kocham
śpiewać – przyznaje Wojtek. –
Zdecydowanie wolę arie operowe, operetkowe, musicalowe.
Rodzice Wojtka są dumni
z utalentowanego syna. Po kim

odziedziczył muzyczny talent?
– To mieszanka dobrze połączonych genów muzycznych z mojej
i męża rodziny – mówi z uśmiechem mama Wojtka.
Ale to też szczęście, że Wojtek, podobnie jak i inni utalentowani muzycznie uczniowie, spotkali na swej drodze Agnieszkę
Wawrzyniak, która fachowymi
radami przez lata szlifowała muzyczne diamenciki. – Dziękujemy za ciepło, za cierpliwość
i serce, jakie pani nam poświęciła – mówiła uśmiechnięta młodzież, wręczając pani Agnieszce
bukiet kwiatów.
Agnieszka Wawrzyniak też
nie kryła wzruszenia. – Cieszę
się, jak potrafię ich zarazić pasją
do śpiewania – przyznaje. – Serce się raduje, gdy patrzę na nich,
jak robią postępy, jak wykonują
utwory. To jakbym im przekazała cząsteczkę miłości do muzyki
i śpiewu. Występy publiczne uczą
umiejętności opanowania stresu, by ręce się nie pociły i nie ślizgały po klawiszach, by wydobyć
dźwięki. Jeśli tego się nauczą, żaden stres w życiu ich nie pokona.
– Człowiek musi sam płonąć,
aby rozpalić innych i to udaje się
zarówno pani Agnieszce Wawrzyniak, jak i występującej przed
nami młodzieży – mówiła Halina Zawierucha, emerytowana nauczycielka.
Dorota Grąbczewska

dokończenie ze str. 1
To dzięki obecnemu proboszczowi, Czesławowi Matrasowi, kościół i klasztor zyskują
na świetności. Trwają kosztowne prace konserwatorskie, które przywrócą obiektowi dawną
świetność. I właśnie nawiązując do obecnych czasów, głos
w imieniu parafian zabrał Mirosław Laska, przewodniczący rady
parafialnej.
– Dziś jest okazja, aby podziękować wam, paulinom, za to, że
przez wieki i przez ostatnich kilkadziesiąt lat o klasztor i kościół
dbaliście – mówił pan Mirosław.
– Przed nami potężne inwestycje.
Jesteśmy małą gminą, rolniczą,
ale damy radę. Prosimy o wsparcie naszych i proboszcza działań.
Dla niewtajemniczonych: chodzi
o pożyczkę z kasy prowincjonalnej szefostwa paulinów na sfinansowanie kosztownych prac konserwatorskich.
Homilię wygłosił ojciec Dariusz Cichor, definitor generalny
paulinów. – Oporów, położony
wśród pól, z dala od aglomeracji, wybrał na klasztor dla paulinów Bóg. Wieki minęły, kolejne
pokolenia oporowian się zmieniały, bracia paulini się zmieniali,
a kościół w Oporowie trwa – podkreślał.
Podczas homilii ojciec definitor podkreślał, jak ważne jest
życie, od poczęcia do naturalnej
śmierci, zapewniając, że Kościół
nie godzi się na eliminację jedno-

Pamiętajcie,
że duch Stanisława
nadal unosi się
nad Oporowem.

Dorota Grąbczewska

Dorota Grąbczewska

Paulini przez wieki
opiekowali się parafianami

Pomimo upływu 18 lat byłego proboszcza Oporowa ojca Mieczysława Łacka witano serdecznie.

stek chorych i słabych i tych wartości zawsze będzie bronić.
Ojciec Cichor przypomniał
też postać błogosławionego ojca
Stanisława z Oporowa, który żył
i pracował w XVI wieku. – To
wasz rodak, zwykły człowiek.
Chodził tu do szkoły, był ministrantem, później studiował na
Akademii Krakowskiej filozofię i teologię, otrzymał tytuł doktora i nauczał następne pokolenia. Przyjął święcenia kapłańskie
i wstąpił do paulinów na Jasnej
Górze. Był prowincjałem, przełożonym wszystkich paulinów.
Ostatnich 10 lat spędził w Oporowie jako proboszcz. Zmarł ok.
1552 roku i został pochowany
w podziemiach oporowskiego
kościoła. Ludzie twierdzili, że
przy jego grobie dokonywały się
cuda, ludzie odzyskiwali zdrowie. Przez miejscowych nazwany
był błogosławionym.

– Pamiętajcie, że duch Stanisława nadal unosi się nad
Oporowem, pamiętajcie rodaka, który w istotny sposób miał
wpływ na zakon paulinów – podkreślał Dariusz Cichor.
Paulini w Oporowie
Zakon paulinów do Oporowa ściągnęli Piotr i Władysław
Oporowscy. Prymas Polski aktem erekcyjnym z 7 marca
1453 roku przekazał paulinom
klasztor i kościół gotycki pod
wezwaniem św. Marcina. 4 dni
po tej decyzji Władysław Oporowski postradał życie.
Klasztor przeżywał upadki i wzloty, ale po najeździe
Szwedów sytuacja Oporowa
była trudna. Sypały się mury
klasztorne, do kościoła lała się
woda z dachu. Zniszczenia pogłębił pożar w 1697 roku, który budynki kościelne strawił.

Ok. 1710 roku znaleźli się dobrzy ludzie i klasztor odnowili. Ale lata świetności klasztor
i kościół przeżywały, gdy ich
właścicielami zostali Sołłohubowie. To oni zadbali o kościół
i zamek. W 1741 r. sfinansowali prace remontowo-budowlane.
Dobudowali zachodnie skrzydło w klasztorze, nową kaplicę Jana Chrzciciela w miejsce
gotyckiej, a srebra topione ze
sztandarów Michała Sołłohuba
podarowali na sukienki do obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Przerobiono wystrój wnętrza z gotyckiego na barokowe.
Paulinin Wojciech Dobrzeniewski ozdobił ściany polichromią.
Kolejni właściciele się zmieniali. Niestety, zaborcy zakony zlikwidowali, a klasztor zamknęli, kościół zamieniając
w magazyn. Dopiero w 1957 r.
paulini powrócili do Oporowa. 

Gmina Bedlno | Tradycji w najkrótszą noc roku stało się zadość

Tradycyjnie 23 czerwca,
w wigilię świętego Jana, w gminie Bedlno zorganizowano zabawę świętojańską z puszczaniem
wianków na wodę z życzeniami
szczęścia w miłości. Społeczność
gminy Bedlno i okolic zebrała się
na łące w Orłowie. Noc świętojańska to okazja, by się spotkać,
porozmawiać i zabawić.
Na początku z 50-minutowym występem zaprezentował
się Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej, później swoimi
umiejętnościami popisywali się
młodsi mieszkańcy gminy.
Mała gastronomia z zimnym
piwem cieszyła się dużym zainteresowaniem. Ludzie porozsiadali się pod parasolami, najmłodsi bawili się na zjeżdżalni
i trampolinie.
Piosenki śpiewała zdolna młodzież z gimnazjum: Sylwia Wódka, Zosia Wasilewska i Maciej
Dzięgielewski. Zaprezentowała się też grupa wokalno-instru-

mentalna z Gminnego Ośrodka
Kultury w Bedlnie. Wprawdzie
młodzież ćwiczy razem dopiero od listopada, pod kierunkiem
Sylwestra Jędruszkiewicza, a już
odważyła się wystąpić publicznie, grając kilka utworów na kilka
gitar. Na scenie prezentowali się
w różnych konfiguracjach: Adrian Pietrzak (gitara), Martyna
Szymaniak (gitara). Monika Karpińska (gitara) Maria Matysek
(gitara, bęben), Karolina Adamczyk (gitara), Angelika Kotlińska
(gitara, śpiew), Ewelina Misztal (gitara), Patrycja Kunikowska
(gitara), Krzysztof Szymański
(gitara) oraz wokalistki Katarzyna Drabik i Edyta Kotlińska.
Z kolei podopieczni Kamila
Korzewskiego po kolei prezentowali taniec breakdance. Wykazali się dużą zwinnością i sprawnością fizyczną.
Główną atrakcją wieczoru było rozstrzygnięcie konkursu na wianek świętojański.

W tym roku zgłoszono 12 wianków. Były przepięknie uplecione
z ogrodowych goździków, rumianów, róż. Wianki ponumerowane, bez nazwisk autorów, oceniało jury: Jadwiga Łazikowska,
Irena Szczodrak i Maria Dębowska. Decyzją jurorów najładniejszy wianek uplotły: Bogusława
Stępniak i Jadwiga Jakubowska.
II miejsce zajął wianek upleciony
przez Żeroniczanki, III miejsce
przyznano nastolatce Angelice
Gawryszczak. Za zajęcie trzech
pierwszych miejsc były nagrody
pieniężne.
Ponieważ wianki były piękne, jury zdecydowało o przyznaniu kolejnych czterech wyróżnień: Katarzynie Florczak,
zespołowi Wojszycanki, zespołowi Wesołe Pleckowianki
i Ewelinie Piórkowskiej. Cieszy,
że wśród autorek nagrodzonych
i wyróżnionych wianków są nastolatki, to one powoli będą przejmować pałeczkę tradycji.

Dorota Grąbczewska

Puszczali świętojańskie wianki

12 wianków puszczono na wodę stawu w Orłowie. Wodę wzburzano kijem, by popłynęły dalej.

– W konkursie brałam udział
po raz trzeci – przyznaje Angelika Gawryszczak. – Sztuki zaplatania nauczyła mnie prababcia.
Kasię Florczak sztuki wyplatania wianków nauczyła babcia.
– Mama żartowała, że do wianka wytnę jej wszystkie kwiaty
z ogródka – mówi Kasia. – Samo

wyplatanie to ok. 2 godziny pracy, sama przyjemność.
Rozpalono ognisko, ale tańców wokół ogniska nie było.
Zespół Śpiewaczy Żeroniczanki przygotował w tym roku kilka piosenek z okazji nocy świętojańskiej. Śpiewały wszystkie
zespoły oraz mieszkańcy, któ-

rym rozdano teksty. Następnie
świętojański orszak, na czele z
Kapelą Ludową z Bedlna, ruszył nad pobliski staw, gdzie
wianki zostały puszczone na
wodę. Nie chciały płynąć, ale
żaden wianek nie zatonął, a to
wróży szczęście w miłości na
cały rok. 
dag
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Punkt zapalny
Gmina Łowicz | Zatrzymano właściciela wygłodzonych psów

Były tak głodne, że zjadały się nawzajem
Makabryczne sceny zastali policjanci
z Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu
13 czerwca, wezwani anonimowo do jednego
z gospodarstw w Parmie, gdzie przetrzymywane
były potwornie wygłodzone psy.
Na miejscu znaleziono jeden psi szkielet,
zwłoki dwóch innych psów, z których jedne
były nadjedzone oraz siedem wygłodzonych,
żywych czworonogów,
które udało się odratować.

tomasz.matusiak@lowiczanin.info

Na miejsce natychmiast został wezwany powiatowy lekarz
weterynarii Jerzy Kowalczyk
oraz przedstawiciele Urzędu
Gminy Łowicz. Decyzją weterynarza psy zostały zabrane
do schroniska, gdzie pod odpowiednią opieką dochodzą do sił
i nie ma już u nich zagrożenia
śmiercią głodową.
Właściciel, 41-letni mieszkaniec Parmy, został zatrzymany,
a jego sprawa przekazana prokuraturze. Za znęcanie się nad
zwierzętami grozi mu do 2 lat
pozbawienia wolności.
– Moje odczucia są takie
same jak odczucia każdego
zdrowego człowieka – mówił dr
Kowalczyk. – Zadaję sobie pytanie, dlaczego my czy policja
REKLAMA

ToMAsZ MATusiAK

TOmaSZ
maTUSiaK

zostaliśmy poinformowani tak
późno.
Choć w ostatnim czasie interwencji rzeczywiście nie było, to
sąsiedzi od dawna narzekali na
sposób prowadzenia tego gospodarstwa. Raziło ich zaniedbane podwórko – wedle relacji
sąsiadów, czasem nawet po kilka tygodni leżały na nim odpady, w tym np. rozkładające się
ciała kur. Skargi na złe traktowanie różnych zwierząt kilka lat
temu wpływały m.in. do Łowickiego Towarzystwa Przyjaciół
Zwierząt, ale po przeprowadzonych kontrolach wydawało się,
że właściciele zmienili postę-

Gospodarstwo państwa t. w Parmie, już po ubiegłotygodniowej interwencji policji. Mieszkańcy pamiętają, że wcześniej wyglądało znacznie gorzej.

To jest wielki wstyd
dla całej Parmy,
dla nas wszystkich.

powanie – zbudowali specjalne
boksy, by nie trzymać zwierząt
na łańcuchu, zaczęli, przynajmniej na jakiś czas, regularnie
je karmić. Skłoniło to Towa-

rzystwo do zaprzestania interwencji w tym gospodarstwie,
a potem przez kilka lat nie
otrzymywało ono stamtąd niepokojących sygnałów.
Zaniedbanie psów zbulwersowało teraz większość mieszkańców Parmy, ale większość
z nich woli nie mówić o tym
mediom.
– To jest wielki wstyd dla całej Parmy, dla nas wszystkich –
mówiła jedna z kobiet, mieszkających niedaleko feralnego
miejsca, prosząc o anonimowość. – Nie dziwię się, że nikt
nie chce o tym mówić. Po fakcie wiemy, że można było się
REKLAMA

tym zainteresować wcześniej,
bo przecież niektórzy coś przeczuwali. Nikt jednak nie myślał,
że jest aż tak źle.
Być może pewne przymykanie oczu na nieludzkie wyczyny gospodarzy brało się z tego,
że byli to ludzie raczej zżyci
z miejscową społecznością i lubiani, a jeśli w czymś im się nie
wiodło (mieli trudną sytuację
ekonomiczną i niepełnosprawne dziecko), wzbudzali raczej
współczucie niż niechęć. Żona
zatrzymanego była nawet do
niedawna sołtysem wsi.
– To jest właśnie najdziwniejsze, że ci ludzie w takich

codziennych relacjach z nami są
całkiem normalni, powiedziałbym, że nawet życzliwi – mówił
Nowemu Łowiczaninowi obecny sołtys wsi Wojciech Królik.
– Były oczywiście awantury
o to, jak zaniedbują gospodarstwo i zwierzęta, ale tak personalnie, to raczej nikt nic do nich
nie miał.
Wszyscy zastanawiają się, po
co zatrzymany mężczyzna trzymał psy, skoro nie był w stanie ich utrzymać. Dowiedzieliśmy się, że co najmniej trzy
z nich dobrowolnie przygarnął.
Podobno wcześniej handlował
szczeniakami.

www.lowiczanin.info



Sąd Rejonowy | Głowno kontra WSInf

Stryków | Ile na Dni Strykowa? I dlaczego dla zespołu TSA?

W poniedziałek 24 czerwca
zapadło rozstrzygnięcie
w procesie między gminą
miasta Głowna a Wyższą
Szkołą Informatyki
i Umiejętności w Łodzi
o zaległe należności za
dzierżawiony od miasta
majątek, w którym prowadzi
szpital i przychodnię
specjalistyczną.

Nieoczekiwaną przerwą
w toku wtorkowej sesji
Rady Miejskiej Strykowa
zakończyło się wystąpienie
jednej z mieszkanek, która
postanowiła aktywnie
włączyć się w obrady
samorządowców.

Sąd uznał gminę miasta
Głowna następcą prawnym rozwiązanego SP ZOZ w Głownie, z którym WSInf podpisywała umowę dzierżawy, a tym
samym umowa ta uznana została
za nadal obowiązującą. Wyrok
jest zgodny z oczekiwaniami samorządu, natomiast niekorzystny dla uczelni, która twierdzi, że
z majątku miejskiego od chwili rozwiązania SP ZOZ korzysta
bezumownie.
Sąd zasądził wypłatę miastu przez WSInf zaległych należności za dwa ostatnie miesiące 2011 roku w wysokości
97.971,50 zł plus odsetki za cały
okres niepłacenia, a także obciążył WSInf kosztami procesowymi. Wyrok jednak nie jest
prawomocny, a strona pozwana
zapowiada odwołanie.

archiwum NŁ i WG

Będzie apelacja
Rektor WSInf prof. dr hab.
Andrzej Nowakowski w rozmowie z nami 26 czerwca przyznał, że uczelnia zamierza się
odwołać od poniedziałkowej
decyzji sądu. Sam nie był na
ogłoszeniu rozstrzygnięcia, ale

Szpital w Głownie.

O pozostałą kwotę,
czyli należności
za rok 2012 i połowę
2013, miasto chce
również walczyć
w sądzie.
zależy mu – jak mówi – na wyjaśnieniu sprawy od strony formalnej. Nie po raz pierwszy
deklaruje, że uczelnia jest finansowo przygotowana na uregulowanie zaległości miastu (za, jej
zdaniem, bezumowne korzystanie z nieruchomości), z tym że
do wypłaty jakichkolwiek kwot
musi mieć podstawę prawną,
która nie budzi żadnych wątpliwości. Ostateczne uznanie
przez sąd umowy dzierżawy
za obowiązującą kłóci się, zdaniem prof. Nowakowskiego,
z wcześniejszymi opiniami padającymi na sali sądowej.
Konflikt o zaległy czynsz
i sądowe „przepychanki” z miastem nie mają wpływu na plany
uczelni związane z prowadzonym przez nią Centrum Medycznym w Głownie.
– Chcemy kupić tę nieruchomość, chcemy być w Głownie,
prowadzić szpital i go rozwijać
– usłyszeliśmy w środę od rektora Nowakowskiego.
Do odebrania jeszcze
ponad 1,5 miliona
Sekretarz miasta Głowna Jarosław Trojanowski w rozmowie z nami przyznał, że samorząd domagał się przed sądem
zapłaty przez WSInf należności tylko za 2 miesiące z uwagi na fakt, że strona powodowa
przy tego typu sprawach musi
płacić sądowi 2% wysokości
roszczenia. O pozostałą kwotę, czyli należności za 2012 rok
i połowę 2013, miasto chce
również walczyć w sądzie, ale
podczas postępowanie ugodowego. Wystąpienie o takie postępowanie wstrzymuje
możliwość przeterminowania
zaległości, a jego koszt to dla
miasta tylko 40 zł.
ewr

Przewodniczący rady Paweł
Kasica ogłosił krótki, 10-cio minutowy przerywnik w celu wyciszenia atmosfery na sali, po tym
jak Jadwiga Skura wyraziła dobitną krytykę tego, kto ma wystąpić na tegorocznych Dniach Strykowa, tego, ile ma to podobno
kosztować oraz tego, gdzie cała
impreza ma się odbywać.
Mieszkanka osiedla Wschód
kilkakrotnie zabierała głos w czasie trwania sesji, poruszając kwestie związane m.in. ze Wspólnotą Osiedlową oraz TBS-em, ale
dopiero jej wystąpienie na temat
Dni Strykowa wywołało tak radykalną reakcję prowadzącego
sesję. Jadwiga Skura nie doczekała się odpowiedzi na pytania:
dlaczego Dzień Bratoszewic
kosztował 7 tys. zł, a Dni Strykowa mają kosztować podobno
80 tys. zł, skoro będą odbywać się
na o wiele mniejszej powierzchni, więc i uczestników – zdaniem
mieszkanki – można spodziewać
się proporcjonalnie mniej i czy
w ogóle warto wydawać pieniądze na zespoły takie jak TSA.
I w tym miejscu kobieta dobitnie
określiła, co myśli o członkach
tego zespołu – w tym do ich stosunku do napojów alkoholowych.
Sala zareagowała szmerem
i cichymi komentarzami. Jedni
zastanawiali się, czy aby nie zostały naruszone dobra osobiste
artystów, ale byli też tacy, którzy
większą uwagę zwrócili na część
wypowiedzi dotyczącą kosztów
imprezy. Przewodniczący Paweł
Kasica ogłosił przerwę. Po 10 minutach nie powrócono już do tematu, ale sesja zostanie zapamiętana na pewno nie jako ta „jedna
z wielu”.
Dzień po niej rozmawialiśmy z głównym organizatorem Dni Strykowa, dyrektorem
OKiR Konradem Kozłowskim.
Jak poinformował nas dyrektor
tegoroczne Dni Strykowa mogą
kosztować nie 80 tys. zł, a nawet
1,5 raza tyle, czyli ok. 120 tys. zł.

Gmina Sanniki | Dyrektorzy proszą o remonty

Szkoły w potrzebie
Dyrektorzy szkół na poniedziałkowej sesji Rady Gminy
w Sannikach przedstawili dane
dotyczące planowanych, jak i zaczynających się w okresie wakacyjnym remontów szkół.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sannikach Grzegorz Jabłoński przedstawił liczne potrzeby, takie jak: ocieplenie
budynku szkoły, naprawa tynków oraz dachu (pojawiają się
drobne nieszczelności, szczególnie na świetlicy oraz korytarzu),
remont parkingu przy szkole.
Gmina zwleka jednak z remon-

tem, gdyż planowana jest termomodernizacja budynku szkoły,
przy okazji której również i dach
zostanie wymieniony.
Podczas sesji dyrektor przypomniał jednak, że remont ten
planowany jest od trzech lat.
Wytykał władzom gminy, że od
kilku lat na początku roku szkolnego słyszy obietnice remontu,
które w ciągu roku nie są jednak
realizowane.
Z uwagi na to, iż w tegorocznym budżecie gmina nie zabezpieczyła środków na te inwestycje, w wakacje w szkole będzie
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Zanim zagrzmi na scenie,
zagrzmiało na sesji

tylko malowanie świetlicy i biblioteki oraz naprawa instalacji hydraulicznej (nie ma ciepłej
wody) .
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Osmolinie Katarzyna Rogalska mówiła z kolei o potrzebie remontu elewacji szkoły,
o termomodernizacji, naprawie podłóg. W tym przypadku
w gminnym budżecie również
nie znalazły się pieniądze na
wymienione przez panią dyrektor inwestycje. W wakacje zatem
w szkole będzie tylko malowanie korytarzy.
szb

archiwum NŁ i WG

Uczelnia musi
płacić, ale szpital
nadal chce kupić

nr 26

Publiczność podczas Dni Strykowa w ubiegłych latach.

Ostateczne kwoty znane będą po
podsumowaniu, ale wiadomo, że
mniej więcej tyle pieniędzy impreza ta pochłania już od kilku lat
i pochodzą one z budżetu gminy
– 110 tys. zł oraz ok. 9 tys. zł opłat
stoisk gastronomicznych i wesołego miasteczka. W skład kosztów wchodzi organizacja oraz
koncerty.
Już teraz wiadomo, że na
ochronę imprezy wydane zostanie w tym roku od 12 do 15 tys.
zł, na wynajęcie sceny i osprzęt
sceniczny – 30 tys. zł, na wynajęcie agregatu prądotwórczego –
10 tys. zł, na karetkę pogotowia
oraz pieszy patrol ratowników
medycznych – 3,2 tys. zł. TrzeREKLAMA

ba też będzie zapłacić za wynajęcie przenośnych toalet. Resztę
budżetu pochłoną gaże artystów.
Tych jednak organizator nie
może ujawnić ze względu na
klauzule zawarte w umowach.
– I tak ograniczamy koszty, posiłkując się na przykład w kwestii
spraw porządkowych przeszkolonymi strażakami ochotnikami,
a nie tylko firmą ochroniarską, natomiast angażując artystów wybieramy takich, którzy
nie będą kosztować krocie, czyli
albo dopiero zaczynających karierę, albo takich, którzy wrócili
na scenę po latach. Mimo to już
4. rok z rzędu udało nam się zaangażować artystę, który wy-

grywa festiwal w Opolu – mówi
Konrad Kozłowski.
Organizator zupełnie nie zgadza się z tezą według której fakt,
że Dni Strykowa przez to, że odbywają się na targowisku miejskim, rokują na mniejszą publikę
niż Dzień Bratoszewic, który odbywał się na dziedzińcu, boisku
i terenach zielonych przyległych
do ZS nr 2. – To są przedsięwzięcia o zupełnie innej randze. Dni
Strykowa są imprezą masową,
które co roku przyciągają tłumy. Nie można mieć też pretensji
o to, że są organizowane na targowisku, a nie nad zalewem, bo to
wynika tylko i wyłącznie z chęci
zapewnienia komfortu i występującym, i uczestnikom. Teren nad
zalewem w związku z pracami,
jakie prowadzone były na nim
przez dwa ostatnie lata, na razie
do tego się nie nadaje – mówi
Konrad Kozłowski.
ljs

Tegoroczne Dni Strykowa
mogą kosztować nie
80 tys. zł, a nawet 1,5 raza
tyle, czyli ok. 120 tys. zł.
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Aktualności
SPOzA kADRU

KRZysZToF MiKLAs

Nasze najstarsze wnuki kończą
właśnie szkoły podstawowe, a że
wyniki w nauce mają bardzo dobre, więc dziadkowie się sprężyli
i w nagrodę zafundowali chłopcom (a przy okazji i sobie) kilkudniowy wyjazd do Wiednia. Tuż
przed wręczaniem świadectw w
szkołach i tak dzieje się niewiele, nauczyciele markują pracę,
więc wielkiej wyrwy w ich edukacji nie poczyniliśmy. A nawet
wprost przeciwnie.
Wybór był nieprzypadkowy,
bowiem stolica Austrii naszpikowana jest atrakcjami zarówno
historycznymi (Schoennbrunn,
Hofburg), muzealnymi (fantastyczne Muzeum Historii Naturalnej), jak i typowo rozrywkowymi (Prater). Na dodatek od
piątku do niedzieli w Wiedniu
odbywał się doroczny Donauinselfest, podczas którego na pięciu
estradach zlokalizowanych na
dunajskiej wyspie prezentowały się znakomite zespoły z całej
Europy, ale te atrakcje sobie darowaliśmy (w poniedziałkowej
wiedeńskiej gazecie przeczytałem, że łącznie obejrzało je 3 miliony osób!).
Wiedeń miał dla nas ten jeszcze walor, że oddalony jest stosunkowo niedaleko, na dodatek
pociąg z Warszawy pokonuje ten
dystans w osiem godzin, a bilety z tzw. puli promocyjnej, też
nie są stosunkowo drogie. Bardzo przyzwoite i niedrogie zakwaterowanie pomogli mi znaleźć Polonusi z Wiednia. Przy
okazji każdemu wybierającemu
się do stolicy Austrii polecam
pensjonat „Abrigo” pana SławREKLAMA

ka Wierzbowskiego (wyczerpujące informacje na stronie internetowej).
Mieliśmy jechać samochodem, ale to teraz dla młodzieży
żadna atrakcja, więc wybór padł
na polskie koleje. Konkretnie na
Eurocity „Sobieski”, a w drodze
powrotnej na bliźniaczą „Polonię”. Wyjazd w obu przypadkach w południe, przyjazd wczesnym wieczorem. W reklamach
pociągi EC zachwalane są jako
ekskluzywne, z klimatyzowanymi wagonami i restauracją. Do
Wiednia w miarę. Wprawdzie
klimatyzacja w przedziałach
działała na pół gwizdka, ale
mimo upału można było jakoś
wytrzymać. Za to wagon-bufet (a nie porządny restauracyjny, jak powinno być w pociągach
tej klasy), był starszej daty i klimatyzacji nie posiadał. Współczuliśmy obsłudze. To jednak
był mały pikuś z „atrakcjami”
w drodze powrotnej. Wyjeżdżając z Wiednia w południe zakładaliśmy, że zarówno obiad, jak
i kolację, zjemy w pociągu. Klimatyzacja nie była już potrzebna, bo mocno się ochłodziło.
W królestwie sławnego na cały
kraj byłego modela, miłośnika
pięknych zegarków i ekskluzywnych garniturów, ministra Sławomira Nowaka, trafiła się nam
pierwsza niespodzianka. Wagonu restauracyjnego, ani nawet
bufetowego, w składzie nie było,
choć być powinien. Podobno zepsuło się koło (kiedyś żartowano, że powietrze z koła „zeszło”).
I w ogóle nie wyjechał z Warszawy. Więc z zazdrością patrzyli-

śmy jeszcze w Wiedniu na stojący obok pociąg czeskich kolei,
który właśnie przyjechał z Pragi, z eleganckim wagonem restauracyjnym. Godzinę później,
na granicznej stacji w Breclavie,
obok nas, przy tym samym peronie, stał pociąg z Budapesztu
do Pragi. Też z identycznym restauracyjnym. O tyle to przykre,
że podróż z Pragi zarówno do
Wiednia, jak i Budapesztu, trwa
o wiele krócej niż z Wiednia do
Warszawy. Czeskie koleje widać
mogą, polskie nie.
Druga niespodzianka w Katowicach. Okazało się otóż, że
choć sąsiednie przedziały świeciły pustkami, to do naszej czwórki
obsługa naszych genialnych kolei
dokwaterowała jeszcze dwie osoby. Ponieważ dowiedziałem się
o tym planowanym dokwaterowaniu jeszcze przed Katowicami, więc mówię konduktorowi,
że ktoś w Eurocity powinien się
leczyć. – To wina systemu – usłyszałem w odpowiedzi, więc ja na
to, że na szczęście jeszcze systemy
opracowywane są przez ludzi,
a nie odwrotnie. System faktycznie musi być chory, bo jak dowiedziałem się od współpasażerów,
bilety kupowali przez internet,
który odpowiedział, że miejsc
przy oknach już nie ma. Na szczęście myślący okazał się konduktor
i zaproponował im pusty przedział obok. W tym pomylonym
królestwie ministra Nowaka ktoś
jeszcze zachował zdrowy rozsądek. Ale młodzież styka się już
z polskim dziadostwem, które
Niemcy od dawna nazywają „polnische Wirtschaft”. 

GiMNAZJuM NR 3 w łowicZu

W królestwie Nowaka

Pogromcy elektrozłomów wraz z opiekunką grupy Agnieszką Rutkowską przed centrum Nauki Kopernik
w warszawie.

Łowicz | Ekologiczny sukces gimnazjalistów z Korabki

Wrócili z cyfrówkami
i monitorem dla szkoły
Trzecie miejsce w ogólnopolskim konkursie ekologicznym
„Dobre rady na elektroodpady” zajęli gimnazjaliści
z Zespołu Szkół nr 3 w Łowiczu, którzy na potrzeby
konkursu zawiązali grupę „Pogromców elektrozłomów”.
Tworzą ją: Agata Bąba, Mateusz Wójcik, Michał Kurczak,
Piotr Cytryński oraz Wojciech
Kurek, a opiekunką grupy jest
Agnieszka Rutkowska – wicedyrektor szkoły przy ul. Grunwaldzkiej. Uczniowska akcja odbyła się
w tej szkole po raz trzeci. – Zajęliśmy trzecie miejsce w Polsce
i jesteśmy z tego dumni – powiedziała nam Agnieszka Rutkowska. Udział w konkursie polegał
przede wszystkim na organizowaniu przez uczniów działań proekologicznych. Komisja konkursowa oceniała prezentację zespołu,
przedstawioną przez niego dia-

gnozę stanu bieżącego związanego z elektroodpadami, przygotowanie gazetki szkolnej na ten
temat, plakatów i ogłoszeń, przeprowadzenie zbiórki elektroodpadów, a nawet sposób podsumowania działań i sporządzenie raportu
wraz z dokumentacją. Ważnym
kryterium była też masa zebranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Gimnazjalistom udało się zebrać, podczas
zbiórki 25 maja, kilka ton sprzętu.
– Dziękujemy też ludziom, którzy
przynieśli zużyty sprzęt podczas
prowadzonej przez nas zbiórki –
mówią gimnazjaliści.

Członkowie zwycięskich zespołów otrzymali indywidualne nagrody rzeczowe: cyfrowe
aparaty fotograficzne, słodycze,
edukacyjne gry planszowe i puzzle, a także drobne upominki od
firm zajmujących się recyklingiem. Dla zwycięskich szkół
za zajęcie pierwszych 4 miejsc
przyznano atrakcyjne nagrody – telewizory lub monitory
o różnej przekątnej ekranu. Za
zajęcie 3 miejsca szkoła otrzymała monitor 27 cali. W konkursie
zwyciężył zespół z Augustowa,
drugie miejsce zajęło Gimnazjum nr 1 z Sochaczewa. Podsumowanie konkursu odbyło się 14
czerwca w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. W V finale
uczestniczyło 17 zespołów. Łącznie gimnazjaliści zebrali ponad
32 tony elektroodpadów.
mak
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Łowicz | 20 lat OSP – Ratownictwo Wodne

Byli najlepsi w kraju, potem
ich nikt nie chciał, teraz wracają
– To wyjątkowa, elitarna jednostka – podkreślał dh Jacek Rutkowski z Zarządu Miejskiego OSP w Łowiczu, który 15 czerwca prowadził uroczystą akademię
z okazji 20-lecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej – Ratownictwo Wodne w Łowiczu. Uroczystość, która odbyła się na terenie bazy przy ul. Wiejskiej,
była okazją do wręczenia medali i odznaczeń państwowych i strażackich. Był też czas do snucia wspomnień – dobrych i złych – z działalności jednostki.

Na wyposażanie jednostki OSP-RW skłąda się m. in. Star 266
- na pierwszym planie i Lublin - za nim.

REKLAMA

Szkolenia i praca
społeczna
– Służba w OSP-RW nie jest
łatwa – mówił podczas jubileuszu Jacek Rutkowski. – Wymaga ciągłych ćwiczeń, podnoszenia kwalifikacji i stałej kontroli
stanu technicznego sprzętu. Druhowie biorą udział w cotygodniowych ćwiczeniach basenowych,
a także uczestniczą z szkoleniach
nurkowych w akwenach o różnej
przejrzystości na terenie całego
kraju oraz za granicą – m.in. we
Włoszech, Niemczech, Chorwacji, Słowacji. Poza zajęciami specjalistycznymi pracują społecznie
przy remoncie bazy i adaptacji terenu.
Warto też wspomnieć, że dzięki jednostce OSP-RW w Łowiczu organizowane są kursy,
na których można zdobyć patent sternika motorowodnego
oraz starszego sternika motorowodnego. W tym roku w bazie
na Czajkach rozpoczęło swoją
działalność Centrum Nurkowe,
w którym pod okiem Tomasza
Mieleszki ratownicy zdobywają

Mirosława Wolska-Kobierecka

zyskało dawne magazyny kolejowe na ul. Wiejskiej, tuż za
więzieniem. Były one w stanie
opłakanym, ale to nie zniechęciło strażaków – płetwonurków.
Zaczęli własnymi siłami remont,
z pomocą osób wspierających,
który praktycznie trwa do dziś,
choć obecnie mają już salę szkoleniową z prawdziwego zdarzenia z zapleczem i garażami.
Obecnie jednostka, która składa się z 26 ratowników – płetwonurków (w tym 2 kobiety), zgromadziła wokół siebie 10 osób
wspierających. W swoim wyposażeniu ma samochody Star 266,
Lublin, 4 łodzie: hybrydową Falcon 500, wiosłową Majkę, ponton Marines, strumieniową Malibu, a także kajaki, żaglówkę,
deskę surfingową, 15 kompletnych zestawów do nurkowania.

w całym województwie łódzkim, i choć nie należy do KSRG,
to nieustannie, od 20 lat, utrzymuje gotowość bojową. Mimo
to często do akcji ratowniczych
w wodzie i pod wodą nadal bywają wzywani strażacy-płetwonurkowie z Łodzi – choć nasi są
na miejscu.
Pierwszą siedzibą płetwonurków była Komenda Rejonowej PSP przy ul. Seminaryjnej.
W 1998 roku, w wyniku konfliktu między ochotnikami a strażą zawodową, jednostce wypowiedziano umowę wynajmu
pomieszczeń i tu zaczęły się jej
problemy. Ironią losu było to, że
spór dotyczył samochodu, który
ochotnicy wygrali, ale na wyższych szczeblach władz strażackich zapadła decyzja, że trafi on
do PSP, a nie OSP.
Przez 3 lata jej sprzęt rozproszony był w kilku miejscach,
a formalna siedziba mieściła się
w prywatnym domu. Nawiązując
do tego, prowadzący akademię
wspomniał, że niektórzy powinni
płetwonurków przeprosić za to,
że im nie pomagali i nie rozumieli ich potrzeb.
Zmieniło się to dopiero
w 2001 roku, gdy OSP-RW po-

Mirosława Wolska-Kobierecka

Tak naprawdę OSP-RW ma
21 lat, bowiem założona została
w 1992 roku, zebranie założycielskie odbyło się w lutym, formalna rejestracja – w marcu. Członkami założycielami byli: Józef
Klimkiewicz, Jan Cieślak, Tadeusz Wielemborek, Paweł Piorun,
Waldemar Wilkoszewski, Paweł
Wysocki, Marek Chylewski, Zbigniew Kacprowski, Marcin Wolski, Jarosław Pikulski, Jarosław
Czapla, Waldemar Aniszewski,
Wojciech Gawroński, Mariusz
Radosz, Leszek Aniszewski, Daniel Skowronek, Daniel Śmigiera
i Beata Świątkowska. Pierwszym
prezesem zarządu został dh Józef
Klimkiewicz, po nim funkcję tę
pełnili: dh Jan Cieślak, dh Waldemar Wilkoszewski oraz dh Janusz Bilczewski – obecny prezes.
Jednostka kilkakrotnie zdobywała tytuł Mistrza Polski Strażaków Płetwonurków. Kilkanaście
lat temu należała do Krajowego
Sytemu Ratowniczo-Gaśniczego. Teraz znajduje się na liście
jednostek, które starają się o ten
wpis, a władze powiatu, miasta
i PSP deklarują chęć wspierania
działalności. Ciekawostką w jej
działalności jest to, że jest jedyną
samodzielną jednostką OSP-RW

Strażacy z OSP – Ratownictwo Wodne przed bazą przy ul. Wiejskiej, podczas uroczystej akademii.

stopnie nurkowe. Prezes Janusz
Bilczewski podkreśla, że instruktor ma najwyższy stopień wyszkolenia w tej dziedzinie. Dotąd
jednostka szkoliła swoich ratowników, wspomagając się osobami z zewnątrz. Dziś w Łowiczu
mogą się szkolić nie tylko ratownicy, ale też osoby, które chcą
nurkować dla przyjemności. Na
pierwszym, podstawowym kursie OWD przeszkolonych zostało 6 osób. Kurs na drugi stopień
nurkowego „wtajemniczania”,
AOWD, zostanie zorganizowany, gdy tylko będzie kilkoro chętnych.
Podziękowania
i medale
Podsumowanie 2 dekad działalności było okazją do wręczenia medali i odznaczeń. Srebrny
Krzyż Zasługi otrzymał płk Robert Rusiecki (dyrektor Zakładu Karnego w Łowiczu), krzyże
brązowe: dh Maciej Burzykowski, Mirosław Brzozowski, dh Ja-

Dziś w Łowiczu
mogą się szkolić
nie tylko ratownicy,
ale też osoby, które
chcą nurkować dla
przyjemności.
cek Chudy, dh Jacek Latoszewski, dh Renata Schilling. Złote
medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali: Mirosław Brzozowski, dh Elżbieta Chondzyńska (sędzia), dh Jacek Chudy, dh
Radosław Grontkowski oraz Mariusz Pawłowski. Medale srebrne
„Za Zasługi dla Pożarnictwa”: dh
Dariusz Ciesielski, dh Waldemar
Owczarek, płk Krzysztof Sznicer
(zastępca dyrektora ZK w Łowiczu) i dh Sebastian Świątkow-

ski. Odznaki za wysługę 20 lat
w OSP druhowie: Maciej Burzykowski, Sebastian Świątkowski
i Stefan Wiernicki.
Krzyż Koronny odebrał Tomasz Mieleszko. Medale „Na
Straży” na wniosek OSP-RW
otrzymali: dh Elżbieta Chondzyńska, dh Krzysztof Dałek, dh
Ryszard Deluga, Cezary Dzierżek, dh Krzysztof Figat, Zbigniew Kuczyński, Krzysztof
Kaliński, płk Robert Rusiecki,
dh Jacek Rutkowski, dh Renata
Schilling, bryg. Krzysztof Woźniak.
Pamiątkowe statuetki przygotowano dla druhów: Waldemara
Wilkoszewskigo, Tadeusza Wielemborka i Bogdana Puczyńskiego. Z grona tego obecny był tylko
Tadeusz Wielemborek.
Po akademii płetwonurkowie
udali się z gośćmi na obiad, podczas którego wnoszono toasty:
tradycyjny strażacki – Nigdy nie
zagaśnie! oraz wodniacki – Nigdy nie utonie! 
mwk
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ŁODR Bratoszewice | XV wystawa Zwierząt hodowlanych

Łódzkie rolnictwem stoi
elżBieTa WOlDaN
-ROmaNOWiCZ
ela.woldan@lowiczanin.info

W sumie w wystawie wzięło udział ponad stu wystawców.
Przywieźli do Bratoszewic swoje najpiękniejsze krowy, konie,
świnie, owce, króliki, szynszyle
i ozdobne kury. Imprezie wystawienniczej, jak co roku, towarzyszyły Targi Rolne „W Sercu Polski”, na których obok artykułów
i sprzętów mających zastosowanie w rolnictwie sprzedawano
m.in. rośliny ogrodowe i ozdobne, zdrową żywność, produkty
mleczarskie, miody i rękodzieło
twórców z regionu łódzkiego.
Krowy jak malowane
Deszcz, który obficie padał
w nocy z soboty na niedzielę, spowodował rozmoczenie
znacznej części nawierzchni ringu dla zwierząt prezentowanych
w poszczególnych konkursach.
Wybieg musiał zostać ograniczony, żeby piękne okazy nie grzęzły
w błocie. Podczas samej wystawy
pogoda dopisywała, więc oglądających było wielu. Co innego jednak spojrzenie laika, dla którego
wszystkie wypielęgnowane zwierzęta są tak samo ładne, a co innego oko sędziego. O kryteriach
w ocenie bydła mlecznego móDyPlOmy
Dla PaRTNeRÓW
23 czerwca podczas
uroczystości otwarcia drugiego
dnia XV wojewódzkiej wystawy
Zwierząt hodowlanych dyrektor
łódzkiego ośrodka Doradztwa
Rolniczego w bratoszewicach
barbara Günther wręczyła
okolicznościowe dyplomy
partnerom i patronom
medialnym wystawienniczej
imprezy. w gronie wyróżnionych
tymi podziękowaniami znalazł się
też wojciech waligórski, redaktor
naczelny tygodników „Nowy
łowiczanin” i „wieści z Głowna
i strykowa” oraz portalu
www.lowiczanin.info.
REKLAMA

wił nam sędzia konkursowy i zawodowy selekcjoner Mirosław
Anaczkowski:
– Najpierw oceniamy ramę,
czyli kłodę. Wysoko oceniana jest długa rama, równa linia
grzbietu, lekko pochylony szeroki zad oraz dobrze przylegające łopatki. Potem oceniamy siłę
mleczną, którą zapewnia dobrze
wysklepiona klatka piersiowa
i duża przestrzeń miedzy żebrami. Rama stanowi 15% oceny
ogólnej, siła mleczna 20 %, potem są nogi odpowiednio skątowane, sprężyste pęciny – 25%
oceny i mamy wymię, które stanowi 40 %, im wyżej jest położone nad stawem skokowym, tym
lepiej. To daje razem 100%, ale
zwracamy też uwagę na odpowiednią pielęgnację i samo oprowadzenie – chodzi o to, by zwierzę z oprowadzającym stanowiło
zgrany duet. Przez umiejętne prowadzenie, uniesienie głowy można wyeksponować zalety zwierzęcia, które wynikają przede
wszystkim z genetyki.
Tak ścisła weryfikacja bydła dała rezultaty w postaci tytułu superczempiona dla krowy
z Ośrodka Hodowli Zarodowej
w Dębołęce oraz dla jałówki
z hodowli Krzysztofa Cyganiaka z Emilianowa w gm. Bielawy
w pow. łowickim. OHZ Dębołęka zgarnął jeszcze dwa puchary
dla czempionek i trzy dla wiceczempionek, a Krzysztof Cyganiak – czempiona dla kolejnej
jałówki. Cztery czempionaty powędrowały do Niewiadowa, a aż
cztery czempionaty i dwa wiceczempionaty do gospodarstwa
Radosława Kubiaka w Emilianowie, jeden czempionat za jałówkę pojechał do Tomasza Rytycha
Bogusławic, dwa wiceczempionaty – do Woli Kałkowej, jeden do gospodarstwa Sylwestra
Imiołka w Krępie, jeden do Wojciecha Kaźmieczaka z Osin i jeden do Zdzisława Prusinowskiego z Anielina w gm. Stryków.
Temu ostatniemu tak udanego
startu w konkursie gratulował
w swoim wystąpieniu burmistrz
Strykowa Andrzej Jankowski.

ELŻbiETA woLDAN-RoMANowicZ

Zwierzęta jak „spod igły”, starannie wypielęgnowane i dumnie prowadzone przez hodowców, prezentowały się przed jurorami i widzami na XV już
Wojewódzkiej Wystawie Zwierząt Hodowlanych, która odbyła się 22-23 czerwca na terenie Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach.

Dzieci prezentowały cielaczki. Konkurs Młodego hodowcy to coroczna tradycja wystawy Zwierząt hodowlanych.

Dobra krowa
z emilianowa
Zdobywca superczempionatu za jałówkę rasy holsztyńsko-fryzyjskiej Krzysztof Cyganiak prowadzi w Emilianowie
gospodarstwo, w którym hoduje
70 sztuk bydła, w tym 32 krowy
dojne. Jego stado ma najwyższą
wydajność mleczną w powiecie
łowickim, a drugą w województwie (średnio ponad 10.700 kg
mleka od sztuki/rok). Na wystawę do Bratoszewic przyjeżdża
od 2005 r., obecnie swoje krowy
i jałówki pokazuje także na wystawach krajowych, niedawno był
z nimi w Poznaniu.
– Tajemnicą tych sukcesów
jest genetyka od wielu pokoleń, odpowiedni dobór buhajów.
Trzeba patrzeć, wybierać jak najlepsze zwierzęta i to daje efekty.
– przekonuje hodowca, któremu
w prowadzeniu gospodarstwa pomaga żona Wioletta. Na wystawę przyjechał z rodzicami także
ich 3-letni synek, Szymon. Cie-

kawostką na ringu były zaprezentowane przez pana Krzysztofa trojaczki – jałówki po buhaju
Dozon, które są tak ze sobą zżyte, że głośno muczą, kiedy którąkolwiek odłączy się od sióstr. Do
Bratoszewic też musiały przyjechać razem.
Również w Emilianowie prowadzi przejęte po rodzicach gospodarstwo Radosław Kubiak,
zdobywca czempionatów, od lat
uczestnik wystaw wojewódzkich i krajowych. Jego hodowla liczy 120 sztuk bydła, z czego
REKLAMA

45 to dojne krowy, a reszta –
„młodzież”, czyli cieliczki i jałówki. W prowadzeniu tak licznego stada panu Radosławowi
pomaga żona oraz rodzice.
To dzięki tremu, że oni zostali
w gospodarstwie, młody hodowca mógł przyjechać na wystawę,
na którą zabrał 10 sztuk. Selekcja
nie była łatwa.
– Dwa tygodnie przed wystawą trzeba zwierzęta przygotowywać, każdą sztukę trzeba indywidualnie nauczyć chodzenia
po ringu, odpowiedniej postawy.

Tu wiele zależy od tego, jak sztuka podchodzi do nauki. Niektóre
są oporne, a inne same w sobie
są chętne do współpracy – opowiada hodowca. Przyznaje, że
każda nagroda daje mu przede
wszystkim satysfakcję, nie przelicza czempionatów na potencjalne
zyski, ale cieszy się, że całe jego
stado z każdym pucharem zyskuje renomę w branży.
Jak co roku Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Łowiczu zorganizowało w ramach wystawy Konkurs
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– Każda impreza
to ogromna praca.
Najtrudniejsza
w przygotowaniu jest
wystawa zwierząt. co
roku, praktycznie już od
stycznia, przystępujemy do
współpracy ze związkami
hodowców i instytucjami
działającymi w sektorze
rolnictwa. spotykamy się
i uzgadniamy przebieg
wystawy, by to wszystko
dobrze zorganizować,
żeby wszystko było
zgodne z prawem
i bezpieczne. Nad
wystawą czuwa lekarz
weterynarii, bo cały czas
musimy zdawać sobie
sprawę, że są to żywe
zwierzęta, że z tych
zwierząt pozyskuje się
mięso i muszą one mieć
tutaj jak najlepsze warunki.

Spotkajmy się
„W Sercu Polski”
Towarzyszące wystawie hodowlanej targi również cieszą
się ogromnym zainteresowaniem
odwiedzających. W tym roku
zgromadziły 120 wystawców,
wielu zwłaszcza z branży ogrodniczej. Dla organizatorów są one
okazją, by poprzez tematyczne
konkursy promować producentów najsmaczniejszych wyrobów
wędliniarskich, piekarniczych
i mleczarskich. W tym roku podniebienia jurorów podbił m.in.
chleb rycerski z piekarni Jerzego
Gocka z Głowna. Pozostali laureaci byli spoza naszego rejonu,
więc tym bardziej cieszy chociaż
jeden puchar dla Głowna.
Pierwszy raz na targi przyjechał do Bratoszewic z Łowicza
Marek Boroski, prezes Regionalnego Koła Pszczelarzy. W sobotę prezentował się w stroju ludowym, a w niedzielę – w żółtej
koszulce z napisem „Osładzaj sobie życie miodem”

zasłużone laury i gratulacje od posła Olejniczaka. Po prawo hodowca
z Emilianowa Radosław Kubiak z żoną Eweliną.

REKLAMA
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BaRBaRa GÜNTHeR,
dyrektor ŁODR
w Bratoszewicach
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zwierzęta miewają wzdęcia, ale
na poważniejsze choroby zapadają niezwykle rzadko.
Z sukcesami w konkursie dla
hodowców królików i drobnego
inwentarza wrócił do domu Jerzy
Śniecikowski ze Swędowa w gm.
Stryków. Królik podpalany hawana i szynszyla mała z jego hodowli zostały czempionami.

ELŻbiETA woLDAN-RoMANowicZ

Czempiony z chlewów,
stajni, zagród i klatek
Odrębna komisja oceniała trzodę chlewną, a laureatami czempionatów zostały lochy
i knury przede wszystkim z Gosłąawic, Czarnocina i Szadku,
a łowickie MCHiRZ może poszczycić się pucharami za czempionat i dwa wiceczempionaty
dla knurów stadnych.
W kategorii koni tytuły superczempiona dla klaczy Evity i ogiera Ramzesa rasy śląskiej odebrał Mirosław Jarmuż,
a za najpiękniejszego konia wystawy uznano kuca wystawionego przez Andrzeja Chlebnego. Tytuły czempionów zdobyły:
Granda Sławomira Antosa, Bello Witolda Szkopińskiego, Skiba
Jacka Wrony i Sułtan Jacka Raczyńskiego. Tytułami wiczczempionów wśród koni nagrodzono
z kolei Mareike Von Alzeg Sławomira Bubasa, Piosenkę Sławomira Antosa i Minessotę Bogdana Krzysztofiaka.
Dużym zainteresowaniem widzów cieszył się także konkurs
owiec oraz pokaz pracy psów pasterskich przeprowadzony przez
Krzysztofa Sokalskiego z Bed-

nar w gminie Nieborów. Ten hodowca z naszego regionu może
poszczycić się czempionatem
dla tryka rasy wrzosówka i wiceczempionetem dla maciorki tej samej rasy. Oprócz owiec
pan Krzysztof ma stado kóz, stado świń i dwa konie. Do Bratoszewic przyjeżdża co roku i praktycznie co roku zgarnia jakieś
nagrody. W gospodarstwie pomaga 6 przeszkolonych psów pasterskich, które potrafią przyprowadzić owce w dowolne miejsce.
– Psy szkolimy sami, pierwszego psa, wstępnie przeszkolonego, sprowadziliśmy z Wielkiej
Brytanii, jeździliśmy na różne seminaria szkoleniowe. Pozostałe
psy pochodzą z naszej hodowli
albo zostały kupione jako szczeniaki, a następnie wychowane
i wyszkolone przez nas od początku. Jeździmy tez na zawody
psów pasterskich w Polsce i za
granicą, jesteśmy założycielami
polskiego oddziału Klubu Przyjaciół Pracujących Psów Pasterskich – opowiada hodowca, który
zanim został gospodarzem, trenował jeździectwo.
Jego żona Marta jest weterynarzem, pracuje w Łowiczu i – tego
nie da się uniknąć – w domu. To
bardzo pomaga na co dzień. Utytułowane owce wrzosówki są
rasą prymitywną, a dzięki temu
– zdrową. Problemy pojawiają się
niekiedy przy porodach, czasem

Co roku sukces. hodowca bydła mlecznego z Emilianowa Krzysztof
cyganiak z żoną wiolettą i synkiem szymonem.

– Ja mam pasiekę wędrowną,
jeżdżę z lekkimi styropianowymi
ulami korpusowymi tam, gdzie
występują pożytki. Żeby uzyskać
miód gatunkowy, musi być minimum 35 hektarów danego pożytku, wtedy pszczoła nic innego nie
bierze. Jeździmy po całej Polsce.
Pszczoły dobrze znoszą podróże
– zapewniał w rozmowie z nami.
Czas odwiedzającym targi
umilały swoimi występami zespoły muzyczne i soliści. W licznych punktach małej gastronomii
można było się posilić i ugasić
pragnienie.

ELŻbiETA woLDAN-RoMANowicZ

Młodego Hodowcy. Dzieci dorosłych hodowców prezentowały
na wybiegu cieliczki. Tu nagrody
od sponsorów otrzymali wszyscy
uczestnicy.
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Barany i owce na smyczy. Pośrodku z nagrodzonym trykiem stoi
hodowca z gminy Nieborów Krzysztof sokalski.

Warto dbać
o bezpieczeństwo
Podczas targów „W Sercu
Polski” nastąpiło też rozstrzygniecie konkursów ogłoszonych
przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W regionalnym etapie Ogólnokrajowego
Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” dwa pierwsze miejsca zajęły gospodarstwa
z naszego terenu: Ilony i Łukasza Nowaków z Zelgoszczy (gm.

Stryków) oraz Anety i Marcina
Strzeleckich z Woli Cyrusowej
(gm. Dmosin), a na miejscu trzecim znaleźli się państwo Kopkowie z gm. Ozorków. Wszystkie
trzy gospodarstwa przeszły do finału wojewódzkiego.
Z kolei na wystawie hodowlanej eksperci z KRUS-u wybierali najbezpieczniejszą prezentację zwierząt. Biorąc pod uwagę
m.in. optymalne wykorzystanie
powierzchni stoiska, zachowanie zasad bhp i wyposażenie
w elementy zabezpieczające przed urazami zarówno wystawców, jak i gości, najwyżej
oceniono stoisko Mazowieckiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Łowiczu. Co jednak ważne, to podczas oceny
12 stoisk komisja nie znalazła ani
jednego, które nie budziłoby zastrzeżeń w zakresie bhp (brakowało zwłaszcza tablic i znaków
ostrzegawczych), dlatego warto
nad tym popracować za rok. ewr
Galerię zdjęć i film z wystawy
zamieszczamy na www.lowiczanin.info w zakładce Stryków.
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Raport
Edukacja | Znamy rezultaty egzaminów gimnazjalnych

Duże różnice w wynikach
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi podała w miniony piątek do wiadomości wyniki egzaminów końcowych
w szkołach gimnazjalnych. Poniżej omawiamy, jak one wypadły.
Po raz drugi uczniowie klas
III gimnazjum pisali egzaminy gimnazjalne według nowej
formuły. W powiecie łowickim
egzamin pisało 903 uczniów,
podajemy
średnia
wyniki
wszystkich szkół oraz wyniki z sąsiednich gmin Bolimów
i Sanniki.
Każdy gimnazjalista przystąpić musiał do co najmniej
5 egzaminów, egzamin z części
humanistycznej został podzielony na dwa egzaminy: z historii
i wiedzy o społeczeństwie łącznie, a oddzielnie z języka polskiego. Wiedzę z przedmiotów
matematyczno-przyrodniczych
sprawdza się teraz na 2 egzaminach: odrębnie uczniowie piszą
egzamin z matematyki, odrębnie z pozostałych przedmiotów
przyrodniczych.
Do tego dochodzi język obcy.
Większość uczniów zdawała
angielski, niewielka grupa zdecydował się na język niemiecki.
Podobnie jak na maturze egzamin prowadzony jest na dwóch
poziomach:
podstawowym,
który jest obowiązkowy dla
wszystkich uczniów kończących naukę w gimnazjum, rozszerzony jest obowiązkowy tylko dla tych, którzy naukę tego
języka rozpoczęli w szkole podstawowej.
Wyniki te publikujemy od
lat, bo są one ważne. Od liczby
uzyskanych punktów, która teraz jest przeliczana na procenty, zależy, czy 16-latkowie dostaną się do wymarzonej szkoły
średniej. Wyniki egzaminów
zewnętrznych są też informacją
dla uczniów i rodziców o tym,
jak dana szkoła przygotowuje do kolejnego etapu edukacji.
Z wyników tegorocznych wynika, że prym nieustannie wiedzie pijarskie gimnazjum. Ale
już druga średnia, w zależności
przedmiotu, to wynik Gimnazjum nr 4 lub nr 2 w Łowiczu
i Gimnazjum w Zdunach.
A oto wyniki poszczególnych
szkół.

Łowicz
W Gimnazjum nr 1 egzaminy pisało 69 uczniów
z 4 klas III. Uzyskali następujące średnie: z historii oraz wiedzy o społeczeństwie – 48,5%,
z języka polskiego – 52,3%,
z matematyki – 34,5 %,
z przedmiotów przyrodniczych
– 50,6%, z języka angielskiego
na poziomie podstawowym –
53,8%, rozszerzonym – 31,5%.
Egzamin z języka niemieckiego na poziomie podstawowym
pisało 9 uczniów, ich średnia to
36,2%.
Najlepiej egzamin z języka
angielskiego napisały 3 uczennice klasy III b: Izabella Budzyń – 100% podstawowy
i 92% rozszerzony, Agata Krakowiak – odpowiednio 98%
oraz 94%, Justyna Niedzielska
– 88% i 71%.
Z historii i WOS najwyższe
wyniki uzyskały: Anna Olędzka z III b – 91%, Agata Krakowiak z III b – 88%, Justyna
Piekacz z III a – 85%. Język
polski: Wiktoria Kuśmierczyk
z III a – 88%, Natalia Bura
z III b – 84%, Justyna Piekacz
z III a – 81%, Izabella Budzyń
z III b – 81%.
Najlepsze wyniki z matematyki wyniosły 69%, uzyskali
je: Bastian Jarosz z III a, Natalia Bura z III b, Justyna Piekacz
z III a.
Przedmioty
przyrodnicze:
najwięcej punktów, 86%, uzyskała Justyna Piekacz z klasy III a, po 79% zdobyli Jakub
Sejdak z III a, Sara Tomczak
z III a, Michał Witerek z III b
i Patrycja Wyszogrodzka z III b.
Dyrektor szkoły Jolanta
Urbanek zwraca uwagę, że wymienione najlepsze wyniki uzyskali uczniowie klasy III a i III
b, znacznie gorzej egzamin wypadł w III c i III d. Wynikami
jest zawiedziona, jej zdaniem
nawet w lepszych klasach gimnazjaliści nie pokazali, co potrafią. – Będziemy wyciągać
wnioski i pracować, zwłasz

cza z uczniami zaniedbanymi
środowiskowo – mówi Jolanta Urbanek. Z grona obecnych
uczniów klas III trzy osoby zdawać będą egzaminy poprawkowe z jednego przedmiotu, a pięć
innych osób nie ukończy w tym
roku gimnazjum.
 W Gimnazjum nr 2 egzamin pisało 136 uczniów. Średni
wynik w szkole z historii wyniósł 65,7%, z języka polskiego
69,8%, z matematyki 55,4%,
z przyrody 64,3%, z języka angielskiego na poziomie podstawowym 74,1%, a na poziomie
rozszerzonym 53,7%. Z języka
niemieckiego na poziomie podstawowym uczniowie uzyskali
średnio 79,8%, a na poziomie
rozszerzonym 76,4%.
Egzamin z historii najlepiej napisał Dominik Miazio,
uzyskując 100 %. Język polski
dobrze napisali: Izabela Kołaczyk – 94%, Anna Markowska – 94%, Aleksandra Bogusz – 94%, Zuzanna Golan
– 94%, Katarzyna Płacheta –
94%. Z części matematyczno-przyrodniczej z matematyki
wysokie wyniki mają: Mateusz
Kryszkiewicz – 93%, Aleksandra Charążka – 93%, Dominik
Gajda – 93%, Konrad Krukowski – 93%, Katarzyna Piórkowska – 93%, Patrycja Sadowska –
93%. Przedmioty przyrodnicze
dobrze napisali: Dominik Gajda
– 96% i Maja Gabrysiak – 96%.
Uczniowie bardzo dobrze
poradzili sobie z językiem angielskim. 10 osób zdobyło po
100%, wśród nich: Agnieszka
Misiak, Aleksandra Charążka,
Klaudia Czekaj, Emilia Pacek,
Anna Tomaszkiewicz, Bartłomiej Więcek, Rose Baez, Ilona Rondoś, Patrycja Sadowska,
Patrycja Wolankiewicz. 100%
z języka niemieckiego zdobyła
Bogumiła Polak, a 93% z języka francuskiego Katarzyna Płacheta.
– Jestem bardzo zadowolona
z wyników, mamy wyniki dużo

przewyższające średnią krajową – mówi dyrektor szkoły Mirosława Walczak.
 W Gimnazjum nr 3 w Łowiczu w Zespole Szkół przy ul.
Grunwaldzkiej egzamin pisało 67 uczniów. Średnia szkoły
z historii wyniosła 58,5%, z języka polskiego – 62,8%, z matematyki – 54,3%, z przyrody
– 59,1%. Z języka angielskiego
na poziomie podstawowym –
63,1%, rozszerzonym – 41,2%,
język niemiecki na poziomie
podstawowym – 54,2%.
Najwyższe wyniki z poszczególnych części egzaminu uzyskali (90% i powyżej): część
humanistyczna (historia i wos):
Piotr Burzykowski – 97%, Wojciech Kurek – 94%, Szymon
Panek – 91%. Część humanistyczna (j. polski): Paulina Majcher – 94%, Dominik Pińkowski – 94%, Łucja Krystecka
– 91%, Klaudia Wrocławska –
91%.
Część matematyczno-przyrodnicza (matematyka): Szymon Panek – 97%, Michalina
Frandzel – 97%, Piotr Burzykowski – 97%, Jakub Latoszewski – 93%, Paulina Niedzielska
– 93%, Bogumiła Zaczkiewicz
– 93%, Natalia Białas – 90%,
Wojciech Kurek – 90%
Część matematyczno-przyrodnicza (przedmioty przyrodnicze): Szymon Panek – 96%,
Michalina Frandzel – 93%.
Język angielski podstawowy: Łucja Krystecka – 100%,
Michał Kurczak – 100%, Piotr
Burzykowski – 98%, Michalina
Frandzel – 95%, Wojciech Kurek – 95%. Język angielski rozszerzony: Piotr Burzykowski –
98%, Łucja Krystecka – 95%,
Michalina Frandzel – 93%,
Wojciech Kurek – 93%. Język
niemiecki podstawowy: Paulina
Niedzielska – 93%.
– Z wyników jesteśmy zadowoleni, szczególnie nauczyciele matematyki, ponieważ z tej
części egzaminu znaleźliśmy

się w 7 staninie (wysoki). Niektórzy uczniowie pozytywnie
nas zaskoczyli, nie było też rozczarowań. To był dobry, pracowity rocznik, a wynik egzaminu przez nich uzyskany jest dla
nas satysfakcjonujący – powiedziała nam wicedyrektor szkoły
Agnieszka Rutkowska.

Średnia gimnazjum
pijarskiego w części
matematycznej
była najwyższą
w województwie
łódzkim wśród szkół
publicznych, a lepszą
odnotowały tylko dwie
szkoły niepubliczne.
 W Gimnazjum nr 4 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi na Bratkowicach w
tym roku liczony był wynik tylko 15 uczniów z klasy integracyjnej. Z części humanistycznej uzyskali oni średni wynik
58,8%, z języka polskiego –
73,3%, z matematyki – 51%,
z części przyrodniczej – 65,2%,
z języka angielskiego na poziomie podstawowym – 67%
i 49,3% na poziomie rozszerzonym.
Sprawdzian z części humanistycznej najlepiej napisali Adam Staniaszek i Mateusz Pęśko, uzyskując po 85%.
Drugim wynikiem, 79%, może
się pochwalić Marta Kucharska. W części humanistycznej
bardzo dobry wynik 97% uzyskała Marta Kucharska, drugi
był Adam Staniaszek – 94%,
a trzecia Małgorzata Błaszczyk
– 88%. Część matematyczną
najlepiej napisał Jakub Widyński, zdobywając 76%. Wyprze-

dził on drugą Martę Kucharską
– 72% i trzeciego Adama Staniaszka – 69%.
W części matematyczno-przyrodniczej najlepszy był
wynik 89%, uzyskany przez
Adama Staniaszka i Jakuba Widyńskiego. Trzeci był natomiast
Mateusz Pęśko, który zdobył
82%.
Bardzo dobre wyniki odnotowano w tej szkole w języku
angielskim (jedynym zdawanym z języków obcych). Adam
Staniaszek, najlepszy w obu
częściach, uzyskał 100% w teście na poziomie podstawowym
i 95% na rozszerzonym. Drugi wynik w części podstawowej
– 98% – zdobyli Michał Rokicki i Marta Kucharska, którzy mieli także tę samą liczbę punktów i drugie miejsce
w szkole z poziomu rozszerzonego, gdzie zdobyli po 90%. Warto też odnotować wysokie wyniki Aleksandry Dobrzyńskiej
i Aleksandry Błaszczyk, które na poziomie podstawowym
zdobyły po 96%.
 Gimnazjum w Pijarskich
Szkołach Królowej Pokoju
przygotowało w tym roku do
egzaminu 55 gimnazjalistów.
Z części humanistycznej uzyskali oni średnią 80,2%, z języka polskiego – 78,2%,
z matematyki – 79,9%, z części
przyrodniczej – 74,7%, z języka angielskiego – 85,4 na poziomie podstawowym i 68,9%
na poziomie rozszerzonym.
Średnia gimnazjum pijarskiego
w części matematycznej była
najwyższą w województwie
łódzkim wśród szkół publicznych, a lepszą odnotowały tylko dwie szkoły niepubliczne,
w których egzamin pisało odpowiednio 15 i 8 uczniów.
W gimnazjum pijarskim troje uczniów uzyskało po 100%
w części humanistycznej egzaminu. Byli to: Justyna Jabłońska, Aleksandra Sobocińska
i Arkadiusz Masiak. 97% zdo-
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byli Beniamin Maliński, Weronika Markus, a 94% Nikodem
Andrzejewski i Piotr Janicki.
W części z języka polskiego
najlepszy wynik – 97% osiągnął Miłosz Wójcik. Druga była
Weronika Markus – 94%, a po
91% odnotowali Arkadiusz Masiak, Aleksandra Sobocińska,
Natalia Graczyk i Aleksandra
Maciejewska. W części matematycznej maksimum punktów zdobyli Miłosz Wójcik
i Piotr Janicki. 97% uzyskało aż
sześcioro uczniów – Arkadiusz
Masiak, Aleksandra Sobocińska, Nikodem Andrzejewski,
Aleksandra Maciejewska, Edyta Mures i Szymon Fijołkowski.
W części przyrodniczej 100%
zdobył Arkadiusz Masiak, a po
93% odnotowali: Aleksandra
Sobocińska, Aleksandra Maciejewska, Szymon Fijołkowski
i Dominik Tybura.
W egzaminie z języka angielskiego maksimum w części podstawowej zdobyli – Arkadiusz Masiak, Aleksandra
Sobocińska, Beniamin Maliński, Natalia Graczyk, Aleksandra Maciejewska, Edyta Mures, Natalia Stępniak, Szymon
Fijołkowski, Dominik Tybura,
Klaudia Wysocka, Jakub Grzybek i Daria Kołodziej (łącznie
12 osób z wynikiem 100%).
W części rozszerzonej z języka
angielskiego najlepsi byli Aleksandra Maciejewska i Beniamin
Maliński, którzy, tak jak w podstawowej, uzyskali po 100%.
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Aż 5 uczniów zdobyło w części rozszerzonej 98%, a są to:
Arkadiusz Masiak, Aleksandra
Sobocińska, Natalia Graczyk,
Piotr Janicki i Rafał Cieszyński.
Gmina Bielawy
 W Gimnazjum w Bielawach w tym roku do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło
56 uczniów. W skali szkoły wyniki kształtowały się w następujący sposób: część humanistyczna (j. polski) – 59,8%, część
humanistyczna historia – 55,5%,
część matematyczna – 40,6%,
część przyrodnicza – 56,6%, język angielski poziom podstawowy – 57,1%, język angielski
poziom rozszerzony – 35,8%.
Przyczyną nie najlepszej średniej gimnazjum w Bielawach
może być fakt, że aż 21% piszących egzamin posiadało różnego
typu dysfunkcje (dysleksja itp.).
Nie
brakowało
jednak
uczniów którzy bardzo dobrze
poradzili sobie z napisaniem egzaminu. Wspaniałe wyniki osiągnęli: Karolina Stasiak, osiągnęła z części humanistycznej
(j. polski) – 94%, z historii natomiast 85%. Z części przyrodniczej osiągnęła 93% z matematyki również 93%. Język angielski
na poziomie podstawowym napisała na 95%, rozszerzony zaś
na 98%.
Kolejną uczennicą bielawskiego gimnazjum, która osiągnęła znakomite wyniki na egza-
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minie, jest Aleksandra Jakubik.
Część humanistyczną (j. polski)
napisała na 91%, podobnie jak
historię, z której uzyskała również 91%. Z części przyrodniczej zdobyła 93%, matematyka
zaś to 79%. Z języka angielskiego zdobyła 100% na poziomie
podstawowym oraz 90% na poziomie rozszerzonym.
 W tym roku Publiczne
Gimnazjum w Zespole Szkół
Stowarzyszenia
Rozwoju
Wsi Waliszew i Okolic osiągnęło następujące średnie wyniki z egzaminu końcowego:
część humanistyczna (historia) –
55,5%, cześć humanistyczna (j.
polski) – 56,6%, część matematyczna – 47,2%, część przyrodnicza – 58,9%, język angielski
poziom podstawowy – 49,4%,
jęz. angielski poziom rozszerzony – 38,1%.
Wśród najlepszych uczniów
znaleźli się: Mateusz Rubin,
który z części humanistycznej
z historii osiągnął 70%, z języka polskiego 78%, z matematyki 79%, z części przyrodniczej
82%. Ponadto część przyrodniczą dobrze napisał Piotr Ulatowski, który osiągnął 82%. Egzamin z j. rosyjskiego najlepiej
napisała Anna Augustyniak,
zdobyła 82%.

Gmina Bolimów
 W Gimnazjum w Bolimowie egzamin w pierwszym

terminie pisało 40 uczniów.
Z części humanistycznej z zakresu historia i wiedza o społeczeństwie uzyskali oni średnio
56,2%, z języka polskiego 62%.
W części matematyczno-przyrodniczej z matematyki zdobyli
45,9%, z przedmiotów przyrodniczych 59,1%. Z języka angielskiego na poziomie podstawowym otrzymali 59,7%, a na
poziomie rozszerzonym 39,5%,
z języka niemieckiego 53,6% na
poziomie podstawowym.
W szkole egzamin najlepiej
napisał Piotr Winczewski. Z historii uzyskał on 91%, z języka polskiego 78%, z matematyki 86%, z części przyrodniczej
89%. Równie dobre wyniki zdobyli: Karol Jagura: z historii –
76%, z języka polskiego – 72%,
z matematyki 83%, z przyrody 79%, Agata Jagura: z historii – 73%, z polskiego – 84%,
z matematyki – 69%, z przyrody
75%, Patrycja Kamionka: z historii – 70%, z polskiego – 78%,
z matematyki – 62%, z przyrody – 71%.
Język polski dobrze w szkole napisali Milena Zabost – 91%
i Anna Prokop – 88%, język
angielski: Bartosz Zwoliński –
98%, Piotr Brudziński – 95%,
Anna Prokop – 95%.
Dyrektor Gimnazjum w Bolimowie Agnieszka Osicka nie
jest zadowolona z wyników
szkoły. Jak mówi, niektórzy
uczniowie nie napisali egzami-

nu na swoje możliwości. Część
napisała bardzo słabo, przez co
wyniki też są słabe.
Gmina Chąśno
 W Gimnazjum w Błędowie w gminie Chaśno do egzaminu w tym roku przystąpiło
42 uczniów. Z historii średnio
uzyskali 60,2% punktów, z języka polskiego: 68,9% punktów,
z matematyki: 60,7%, z przyrody: 63,1%, zaś z języka angielskiego na poziomie podstawowym: 58,7%, rozszerzonym:
40,6%. Trzy osoby zdawały język niemiecki na poziomie podstawowym, uzyskując średnią:
25,8%. Z historii najwyższy
wynik uzyskał Piotr Kowalski
– 91%, Kamila Rześna zdobyła
88%. Z języka polskiego najlepsza była wspomniana już Kamila Rześna, która zdobyła 94%.
Z matematyki 2 osoby zdobyły
po 100%: Piotr Kowalski i Dominika Muras. Po 93% zdobyli
z matematyki Dawid Kucharski
i Jakub Bogusz. Z przyrody 96%
zdobył Michał Szwarocki.
– Wyniki są niezłe i jesteśmy
z nich zadowoleni. Tegoroczny
egzamin dobrze poszedł naszym
uczniom – powiedziała nam dyrektor Dorota Osowska.

Gmina Domaniewice
 W Gimnazjum w Domaniewicach do egzaminu pode-

szło w tym roku 53 gimnazjalistów. Średnie, jakie wspólnie
uzyskali, to: 51,2 % z części humanistycznej, 54,6% z języka
polskiego, 42,8% z matematyki, 54,9% z części przyrodniczej, 48,6% z języka angielskiego na poziomie podstawowym
i 28,4% z języka angielskiego
na poziomie rozszerzonym.
Najlepszą uczennicą w części
humanistycznej okazała się Daria Florczak, zdobywając 91%.
Drugie miejsce zajął Tomasz
Kuśmierek – 88%, a trzecie Karolina Majewska – 85%. W języku polskim najlepsza była
Angelika Liberska, zdobywając
94%, przed Darią Florczak, Katarzyną Majewską i Kamilą Kucińską, które uzyskały ten sam
wynik – po 91%.
W części matematycznej najlepsza okazała się Sonia Kostrzewa – 93%, a na drugim
miejscu, z 90%, znalazło się
troje uczniów – Tomasz Kuśmierek, Karolina Majewska
i Bogumiła Wodzyńska. W części przyrodniczej również najlepsza była Sonia Kostrzewa,
zdobywając 93%. Druga była
Aleksandra Felczyńska z 89%,
a trzecia Katarzyna Majewska
z 86%.
Jedynym językiem obcym
zdawanym w tej szkole był angielski. Na poziomie podstawowym 100% zdobyli Sylwia
Grzelak, 98% Tomasz Kuśmierek, a 95% Sonia Kostrzewa,
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która była najlepsza na poziomie rozszerzonym, zdobywając 85%, wyprzedzając Tomasza Kuśmierka – 78% oraz
Sylwię Grzelak i Kamilę Kucińską – po 73%.
Gmina Kiernozia
 Egzamin w Gimnazjum
w Kiernozi pisało 47 uczniów.
Młodzież dobrze poradziła sobie z częścią humanistyczną.
Średni wynik w szkole z języka polskiego wyniósł 68%,
z historii 57,4%. Z matematyki
średni wynik to 54,3%, z części
przyrodniczej 63,2% . Z języka
angielskiego z poziomu podstawowego zdobyli 62,1%, a z części rozszerzonej – 40,9%.
Z historii test najlepiej napisał Łukasz Wasilewski, zdobył
on 91%. Z języka polskiego dobre wyniki uzyskały: Małgorzata Różycka – 94%, Michalina
Wróbel – 94% i Weronika Kochanek – 91%. Z matematyki
97% zdobył Kamil Ciechomski,
93% Marcin Krawczyk, 90%
Kinga Żakowska. Z przyrody
najwyższy wynik w szkole uzyskała Sandra Wajszczak – 93%.
Weronika Kochanek zdobyła 100% z języka angielskiego na poziomie podstawowym,
a Grzegorz Bębenista 95% na
poziomie podstawowym i 90%
na poziomie rozszerzonym.
Dyrektor szkoły Elżbieta Krystecka jest zadowolona
z osiągniętych wyników, choć
podkreśla, że zawsze mogą być
one lepsze. – Te wyniki to efekt
pracy nauczycieli i uczniów –
mówi. Dyrektor dodaje, że tegoroczne wyniki mobilizują
wszystkich do większej pracy,
tak by w przyszłym roku były
jeszcze lepsze. Podkreśla, że
w tym roku w szkole niewiele
osób zdobyło po 100%, w ubiegłym roku wyniki cząstkowe
były lepsze.

Gmina Kocierzew Płd.
 W Gimnazjum w Kocierzewie Południowym egzamin
pisało 48 uczniów klas III. Uzy-
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skali oni następujące średnie:
z historii i WOS – 54%, z języka polskiego 61,5%, z matematyki – 40,8%, z przedmiotów
przyrodniczych – 57,4%, z języka angielskiego na poziomie
podstawowym – 58,9%, rozszerzonym – 38,5%. W szkole
prowadzona jest nauka języka
angielskiego i rosyjskiego, ale
wszyscy gimnazjaliści przystąpili do egzaminu z angielskiego.
Oto najlepsze indywidualne
wyniki. Historia i WOS: Mateusz Dąbrowski – 97%, Filip Modzelewski i Ernest Szymala – po
79%.
Język polski: Wioletta Kosmala,
Martyna
Piotrowska i Małgorzata Romańska –
po 91%, Natalia Brzozowska
– 88%.
Matematyka: Konrad Kołaczyński – 90%. Przedmioty
przyrodnicze: Wioletta Kosmala – 89%, Ernest Szymal – 82%.
Języka angielski (poziom
podstawowy): Szymon Jabłoński – 100%, Mateusz Dąbrowski,
Filip Modelewski, Małgorzata romańska – po 98%, Natalia
Brzozowska i Wioletta Kosmala
– po 95%.
Gmina Łowicz
 W Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Popowie
bardzo zadowoleni z wyników
są dyrekcja, nauczyciele i sami
uczniowie. Odnotowano tam
następujące średnie – 58,3%
z części humanistycznej, 59,1%
z języka polskiego, 56,7% z matematyki, 61,3% z części przyrodniczej – egzaminy te pisało
90 uczniów. Poza tym odnotowano średnią 47,9% z języka angielskiego na poziomie podstawowym (76 uczniów) i 28,9%
z tego języka na poziomie
rozszerzonym (75 uczniów).
14 uczniów wybrało język niemiecki, uzyskując średnią
57,3 na poziomie podstawowym, a 38,9 na rozszerzonym.
W części humanistycznej
100% zdobyła Katarzyna Znajdek, a wynik powyżej 90% uzyskali też Justyna Wójcik – 97%

i Dominik Kunikowski – 91%.
W języku polskim najlepsze
wyniki uzyskały Katarzyna Śliwińska – 97% i Jakub Milczarek – 91%. W egzaminie z matematyki najlepsza okazała się
Magdalena Koza – 97%, wyprzedzając Patryka Dąbrowskiego, Martynę Milczarek i Jakuba
Milczarka – cała trójka po 93%.
W części przyrodniczej bezkonkurencyjna wśród tych, którzy
musieli podejść do egzaminu,
była Magdalena Koza – 93%.
Automatycznie po 100% zdobyły laureatki konkursów kuratoryjnych – Ewelina Kamińska, Justyna Wójcik i Katarzyna
Znajdek. W języku angielskim
rewelacyjnie wypadła Katarzyna Znajdek, zdobywając 100%
w części podstawowej i 98%
w rozszerzonej. Druga, w obu
częściach, była Dominika Szuflińska – 98% i 88%, a trzecia,
także w obu częściach, była Katarzyna Śliwińska – 93% i 85%.
W języku niemieckim najlepsza
była Ewelina Kamińska, zdobywając na obu poziomach po
90%. Druga była Magdalena
Dratwa, która na poziomie podstawowym miała również 90%,
a na rozszerzonym 75%.
– Jestem bardzo zadowolona z moich wyników – mówiła
NŁ jedna z najlepszych uczennic szkoły, Ewelina Kamińska. –
Trochę szkoda, że słabiej mi poszedł polski, z którego miałam
81%, ale myślę, że to i tak niezły
wynik. Teraz myślę o pójściu do
I LO w Łowiczu, nie wiem natomiast, co chciałabym studiować, może medycynę, a może
biochemię.
Gmina Łyszkowice
 W Gimnazjum w Łyszkowicach do egzaminu przystąpiło łącznie 50 uczniów z dwóch
klas. Z historii uzyskali średnią 56,7%, z języka polskiego:
63,6%, z matematyki: 47,4%,
z przyrody: 57,1%. Na egzaminie z języka angielskiego – na
poziomie podstawowym zdobyli
średnią 57,0%, zaś na poziomie
rozszerzonym: 39,1%.
Egzamin z historii najlepiej
napisali: Martyna Smolarek,
która zdobyła 88%, Maciej Kocemba – 85% i Sebastian Sobieszek – 82%. Z języka polskiego
najlepsze były dziewczęta: Aneta Kucińska – 94%, Sylwia Różycka i Paulina Bednarek, które
zdobyły po 88%. Część matematyczną najlepiej napisali: Karolina Styszko – 93%, po 90%
zdobyli Maciej Kocemba i Kamil Kwiatkowski. Część przyrodniczą najlepiej napisali, zdobywając po 82% Michał Kołacki
i Karol Dyszkowski. Z języka
angielskiego na poziomie podstawowym 100% zdobył Tomasz
Kędziora, 98% – Adam Sukiennik, a po 95% Adam Mitek i Kamil Kwiatkowski. Poziom rozszerzony z języka angielskiego
najlepiej napisał Tomasz Kędziora – 95%, Adam Mitek zdobył 90%, a Adam Strugiński
88%.
– Uczniowie napisali egzamin
na tyle, na ile ich było stać. Jeszcze dokładnie nie przeanalizowaliśmy wyników, ale z tego, co
widzę, to wyniki uczniów na egzaminie przekładają się na oceny zdobyte z przedmiotów na
koniec roku – powiedziała nam
dyrektor łyszkowickiego gimnazjum Małgorzata Zielińska.

Gmina Nieborów
 W
Gimnazjum nr 2
w Dzierzgówku do egzaminów

przystąpiło 49 uczniów. Uzyskali oni następujące średnie:
z historii i WOS – 61,6%, z języka polskiego – 65,4%, z matematyki – 51,2 %, z przedmiotów przyrodniczych – 60,1%,
z języka angielskiego na poziomie podstawowym (pisało
38 uczniów) – 63,2%, rozszerzonym (pisało 32 uczniów) –
44,8%, z języka niemieckiego
na poziomie podstawowym –
67,7%, rozszerzonym – 43,8%.
Dyrektor szkoły Grażyna
Aleksandrowicz podała nam
nazwiska uczniów, którzy uzyskali co najmniej 90% punktów
z danego przedmiotu.
Test z języka angielskiego pisało 38 uczniów. Najlepiej napisali go: Aleksandra Laska –
100%, Michał Obała – 98%,
Wiktor Bogusz – 95%, Jędrzej
Starzec – 95%, Paulina Redek –
95%, Patrycja Krokocka – 93%.
Do egzaminu z języka niemieckiego przystąpiło
11 uczniów. Oto najlepsze wyniki: Krzysztof Pierzan – 98%,
Piotr Bakalarski – 90%, Katarzyna Rosak – 90%.
Historia: Katarzyna Pryk –
94%, Klaudia Milczarek – 91%.
Język polski: Agata Foks –
97%, Paulina Redek – 97%, Jędrzej Starzec – 94%, Bartłomiej
Bakalarski – 91%, Aleksandra
Laska – 91%, Krzysztof Pierzan
– 91%, Katarzyna Pryk – 91%.
Matematyka: Daniel Borowiec, Krzysztof Pierzan i Jędrzej Starzec – wszyscy uzyskali po 90%.
Przedmioty
przyrodnicze:
Krzysztof Pierzan i Jędrzej Starzec – obaj uzyskali po 93%.
 Gimnazjum
w Kompinie kończy w tym roku szkolnym 35 uczniów, klasy mają
17 i 18 uczniów, ale 1 gimnazjalista miał nauczanie indywidualne. Dyrektor Włodzimierz
Gratys mówi, że wynik egzaminów zewnętrznych jest podobny
do wyników egzaminów próbnych. – Spodziewaliśmy się takiego wyniku, ale nie oznacza
to, że takiego właśnie oczekiwaliśmy. Chcielibyśmy, aby był

lepszy. Dyrektor nie ukrywa, że
słabo wypadła zwłaszcza matematyka, ale jedną z przyczyn
tego jest nagła śmierć wieloletniej, doświadczonej nauczycielki. Wynik jest słabszy niż średnia krajowa.
Zadowolony jest z wyniku
części przyrodniczej, który jest
na poziomie krajowym i można
to ocenić jako sukces.
Średnie całej szkoły z poszczególnych części egzaminu wyglądają następująco: historia i WOS – 54,6%, język
polski – 57,9%, matematyka –
41%, przedmioty przyrodnicze
– 58,6%, język angielski podstawowy – 53,4%, rozszerzony (pisało 17 uczniów) – 25,7%.
Oto wyniki najlepsze z poszczególnych części egzaminu.
Historia i WOS: Maciej Brzozowski – 94%, Bartosz Gala –
85%. Język polski: Sebastian
Miszczak – 91%, Maciej Brzozowski i Mateusz Zabost – 84%.
Matematyka: Mateusz Nowak
i Agata Kosmala – po 79%, Bartosz Gala – 76%.
Przedmioty
przyrodnicze:
Maciej Brzozowski, Agata Kosmala, Mateusz Zabost – po
82%, Piotr Dziuda – 79%.
Język angielski: Mateusz Nowak – 98% podstawowy i 95%
rozszerzony, Maciej Brzozowski
– 93% podstawowy i 65% rozszerzony, Sebastian Miszczak –
98 podstawowy, Weronika Czaplarska i Mateusz Zabost – po
88% – podstawowy.
Gmina Sanniki
W Gimnazjum w Sannikach
egzamin
pisało
60 uczniów. Z części humanistycznej z historii uzyskali oni
średnią 49,5%, z języka polskiego 53,2%, z matematyki 36,9%, a z przyrody 50,6%.
Z języka angielskiego na poziomie podstawowym zdobyli
55,8%, z poziomu rozszerzonego 31,1%. Z języka niemieckiego na podstawowym 36,5%.
W szkole test najlepiej napisali uczniowie: Michał Wawiórka, Judyta Zielak i Agata Kobus.

Michał Wawiórka z historii zdobył 97%, z j. polskiego – 88%,
z matematyki – 90%, z przyrody – 89%, z angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym po 100%. Judyta Zielak
z historii miała 64%, z polskiego 81%, z matematyki 55%,
z przyrody 75%, z angielskiego na poziomie podstawowym
100%, a na rozszerzonym, 95%.
Agata Kobus z historii miała
76%, z polskiego 78%, z matematyki 66%, z przyrody 86%,
z angielskiego na poziomie podstawowym 88%, z poziomu rozszerzonego 75%.
Dyrektor szkoły Dariusz Wachowski przyznaje, że wyniki
uczniów mogły być lepsze, jednak jak mówi, czas na dokładną
analizę przyjdzie we wrześniu
i wtedy będzie można odnieść
się do wyników.
Gmina Zduny
 Wyniki
egzaminu gimnazjalnego w Gimnazjum
w Zdunach przedstawiały się
w następujący sposób: część humanistyczna (j. polski) – 58,3%,
część humanistyczna (historia
i WOS) – 69,8%, część matematyczna – 63%, część przyrodnicza – 62,8%, język angielski poziom podstawowy – 61,2%, język
angielski poziom rozszerzony –
44,6%.
Wśród uczniów którzy najlepiej napisali egzamin gimnazjalny, należy wymienić: Katarzynę
Masłowską, Weronikę Grzegory,
Adriana Lus, Dawida Wielęborka, wszyscy zdobyli 100% z matematyki.
Wśród orłów z angielskiego
znaleźli się Malwina Rosłonek
i Justyna Wieteska, które egzamin z angielskiego napisały na
100%.
Część humanistyczną (j.polski) najlepiej napisali: Paulina
Lichman oraz Katarzyna Wiśniewska. Otrzymały one 94%.
Egzamin z historii i WOS najlepiej wypadł Paulinie Chybickiej – 94%, część przyrodniczą
zaś najlepiej napisała Katarzyna
Masłowska, która zdobyła 96%.
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Aktualności
MOK Głowno | Udane imprezy na powitanie lata

Nie zapomniano o świętojańskich obyczajach
jęć artystycznych. Rzeźbiarz Jerzy Flis poprowadził warsztaty,
na których uczył dzieci posługiwania się dłutem.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się także warsztaty garncarskie, prowadzone przez Michała
Jabłońskiego z Łowicza. Dzieci
były zachwycone możliwością
zabrania ze sobą własnoręcznie
ulepionego garnuszka, a kolejka
do koła nie malała przez kilka godzin. Udział w obydwu rodzajach
warsztatów był dla wszystkich
chętnych bezpłatny, podobnie jak
malowanie twarzy i balonikowe
ZOO. Dowolne zwierzaki z podłużnych baloników skręcał dla
najmłodszych szczudlarz. Dodatkową atrakcją dla dzieci była
dmuchana zjeżdżalnia, trampolina i stragany z zabawkami.
Równocześnie z jarmarkiem,
na plenerowej scenie odbywały
się występy taneczne i wokalne.
Uczestnicy poszczególnych zajęć
artystycznych organizowanych
przez MOK dali przegląd swoich talentów. Głownianie oklaskiwali taneczne popisy pięciu grup
zespołu Gold, przedstawienie te-

atrzyku S-MOK i piosenki ładnie śpiewane przez podopieczne
studia piosenki: Patrycję Lademan, Monikę Brzezińską, Marie Dudkę, Jakuba Szcześniaka,
Marlenę Karwacką i Martynę
Wojciechowską. Dwie piosenki zaśpiewała także Amelia Latosiewicz, która w MOK-u tańczy, a śpiewać uczy się w chórze
łódzkiego Teatru Wielkiego. Najmłodszym uczestnikom imprezy
zaproponowano obejrzenie spektaklu łódzkiego teatru lalkowego
Pacuś.
Kiedy powoli zbliżał się wieczór, Martyna Wróbel dała
40-minutowy, wyciszający recital, przygotowując publikę na nastrojowe obrzędy świętojańskie.
W odpowiedni nastrój wprowadził wszystkich miejscowy zespół śpiewaczy Czeremcha oraz
Aleksandrowianie, którzy przyjechali do Głowna na gościnne
występy. W Noc Świętojańską
nie mogło oczywiście zabraknąć wianków. Spośród około 20
kompozycji najpierw wybrano
największy i najpiękniejszy, nagradzając ich twórczynie, a na-

Warsztaty garncarskie. Dzieci na kole lepiły kubeczki, które Michał Jabłoński, garncarz z Łowicza pomagał im
zdobić.

jak baloniki, sztuczne kwiaty, czy
wstążki. Jeśli chodzi o ich ocenę
decydujący głos należał do zespołu Aleksandrowianie, który
prowadził część obrzędową spo-

stępnie wszystkie wianki puszczono na wodę. – Wianki były
przeróżne, od naturalnych - całkowicie roślinnych, po kompozycje „fusion” z elementami takimi

Galerię zdjęć oraz film z imprezy
zamieszczamy na www.lowiczanin.
info w zakładce Kultura.

Sobota | Minęła Noc Świętojańska

Stryków | Noc Świętojańska

Wianki popłynęły Moszczenicą

Każdy Janek łapał wianek

Elżbieta Woldan-Romanowicz

Całe rodziny bawiły
się na plenerowej
imprezie sobótkowej,
zorganizowanej 23
czerwca nad zalewem
w Strykowie. Nawet
kiedy nieco przed
godz. 22 zaczął padać
deszcz, niektóre pary nie
przerwały tańca.
Strykowskie sobótki maja
wieloletnią, jeśli nie wielowiekową tradycję i po dziś dzień
przyciągają mieszkańców od
najmłodszych po najstarszych.
Zmieniła się trochę symbolika
i obrzędy, ale puszczenie oświetlonych świecami wianków na
wodę to nadal ważna chwila spotkania. Członkinie chóru seniora
Echo, z którymi mieliśmy okazję
porozmawiać, wspominają, że
przed laty w czasie strykowskich
sobótek oświetloną łodzią po rzece pływał zespół ludowy z Bratoszewic. Muzykanci grali, pary
na brzegu tańczyły, ludzie czuwali przy ogniskach w tę najkrótszą noc w roku czasem nawet do
pierwszego brzasku.
– Pięknie było, ale teraz też
jest bardzo ładnie. Są wianki, jest
muzyka i ognisko z kiełbaskami
– chwaliła jedna z chórzystek.
W oczekiwaniu na rozpalenie
ogniska uczestników imprezy bawił zespól country z Łodzi Colorado Band, dzieci szalały na pla-

tkania – mówi plastyk z MOK-u
Szymon Adamczewski. 
ewr

KGW z Marywila i Soboty
przygotowały wianki na konkurs
na najładniejszy wianek sobótkowy, który został rozstrzygnięty podczas festynu „Każdy Janek łapie wianek” w Sobocie w
gm. Bielawy. Zdecydowanie więcej było wianków od osób indywidualnych. Pierwsze trzy miejsca zajęły wianki przygotowane
przez Gabrielę Szeląg z Soboty
oraz siostry Natalię i Julię Szeląg
z Łyszkowic. Nagrodami był
sprzęt gospodarstwa domowego.
Związany z obrzędami nocy
świętojańskiej festyn odbył się
22 czerwca na boisku szkolnym. Główną atrakcją wieczoru
był występ Zespołu Ludowego
z Mąkolic. Gimnazjaliści tańczący
i śpiewający w tym zespole zaprezentowali się w dwóch odsłonach:
w strojach łowickich oraz krakowskich. - Występy były piękne
i nawiązywały do tradycji nocy
świętojańskiej - powiedziała nam
Teresa Kociak.

W trakcie pikniku rozpalone
zostało ognisko, puszczane były
wianki na wodzie. Można było
upiec sobie kiełbaskę lub skosztować gotowej z grilla. Były też
ciasta, napoje i atrakcje dla dzieci. Oprawą muzyczną zajął się zespół Ultimate. - Zabawa trwała
bez zakłóceń do późna w nocy powiedziała nam Teresa Kociak.
W sobotę kolejny festyn
W Sobocie - w najbliższą sobotę - przygotowywany już jest
kolejny festyn, tym razem pod
nazwą „Powitanie wakacji”. Odbędzie się 29 czerwca od godz. 17
na boisku przy szkole. W programie są: loteria fantowa, konkurencje sportowe dla dzieci, grill,
ciasta, napoje oraz pokaz przygotowany przez strażaków z łowickiej jednostki Państwowej Straży
Pożarnej. Od godz. 20. organizatorzy zapraszają na zabawę taneczną na powietrzu, na którą
wstęp jest wolny. 
mak

Strykowskie sobótki. Strażacy z OSP jak zawsze sprawnie rozpalili ognisko nad zalewem.

cu zabaw na plaży, ustawiały się
w kolejce po kolorową watę cukrową i popcorn, dorośli słuchali
muzyki, niespiesznie spacerowali, podziwiali harleye Strykowskiej Grupy Motocyklowej. Kiedy ok. godz. 21 powoli zaczęło
się ściemniać, strażacy z OSP
w Strykowie sprawnie rozpalili
ognisko, wkrótce potem rozdano kiełbaski. pieczono je na własnych kijach, które należało ze

sobą przynieść lub szybko wystrugać na miejscu.
Po występie Colorado Band na
scenie rozstrzygnięto konkurs na
najpiękniejsze wianki, a ich twórcom, którymi okazały się przede
wszystkim dzieci, wręczono nagrody. Następnie udekorowane płonącymi świecami wianki puszczono z mola na wodę,
a strażacy rozpoczęli pokaz fajerwerków, przyspieszony nieco

z uwagi na nadciągającą chmurę deszczową. Na scenie grał lokalny zespół Mirage, strykowianie chętnie tańczyli. Mimo obaw
o nagłą zmianę pogody, organizatorom udało się zrealizować
wszystkie punkty sobótkowego
programu. Zabawa była udana
i przebiegła spokojnie. 
ewr
Galerie zdjęć z imprezy zamieszczamy na www.lowiczanin.info
w zakładce Kultura.

UB Bielawy

W niedzielne popołudnie, 23
czerwca, nad zalew Mrożyczka
głownianie ściągali całymi rodzinami. Od godz. 14.00 można było
podziwiać prace artystów, którzy
zgłosili się do udziału w jarmarku, tradycyjnie organizowanego
przez Miejski Ośrodek Kultury
w Głownie. Obok obrazów
i rzeźb, wystawiano ręcznie robioną biżuterię, hafty, zabawki,
frywolitki i rozmaite ozdoby.
Wystawcy, a było ich w sumie
29, zjechali z całego województwa. Wielu było z najbliższych
okolic: Alina Kret z Kamienia pod Głownem prezentowała
m.in. modne frywolitkowe kołnierzyki i biżuterię zdobioną
techniką decoupade’u, a Janina
Zuchora z pobliskiego Kadzielina oferowała ludowe hafty
i kwiaty z bibuły. Z kolei Alicja
Olczak aż spod Kutna przywiozła przytulanki, które sama projektuje i szyje. Dużym zainteresowaniem cieszyła się biżuteria
głownianki Edyty Wawrzyn. Na
stoisku Środowiskowego Domu
Samopomocy w Głownie prezentowano prace uczestników za-

Elżbieta Woldan-Romanowicz

Lepili garnki, rzeźbili w drewnie, a wieczorem puszczali wianki na wodę - na VIII
Jarmarku Artystycznym i imprezach towarzyszących Nocy Świętojańskiej
w Głownie dobrze bawili się nie tylko najmłodsi, ale także ich rodzice i dziadkowie.

Główną atrakcją wieczoru był występ Zespołu Ludowego z Mąkolic.
Gimnazjaliści tańczący i śpiewający w tym zespole zaprezentowali się
w dwóch odsłonach: w strojach łowickich oraz krakowskich.
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Okruchy życia
wspomnienia | pozostaną w naszej pamięci

Jan Markus (1948-2008)

 Jan Markus
(1948-2008)
Działał w straży, był
prezesem banku
spółdzielczego, radnym
gminnym i powiatowym,
szefem miejscowych
struktur PSL i pełnił wiele
innych funkcji. Pracował też
w gospodarstwie rolnym.
Był wszędzie tam, gdzie
działo się coś ciekawego
i ważnego. Zawsze był
blisko ludzkich spraw. Obok
rodziny, druhowie ze straży,
koleżanki i koledzy z pracy,
sąsiedzi wspominają go
ciepło do dzisiaj.

REKLAMA

Jan Markus urodził się
21 marca 1948 roku w Kalenicach jako syn Józefa i Natalii,
tam przez całe swoje życie mieszkał. Szkołę podstawową ukończył
w rodzinnej wsi. Ukończył później Technikum Rolnicze, a jego
pierwszą pracą zawodową była
funkcja agronoma gromadzkiego. W tamtych czasach obowiązki
tworzenia stanowisk agronomów
miały m.in. PGR-y, rolnicze spółdzielnie produkcyjne, kółka rolnicze czy gromadzkie rady narodowe. Miał wiedzę rolniczą, znał nie
tylko teorię, ale posiadał również
umiejętności, zdobył je podczas
pracy w gospodarstwie rodziców.
W latach 1968-75 był członkiem
Zarządu Koła LZS w Kalenicach,
następnie głównym specjalistą w
Gminnej Spółdzielni ,,Samopomoc Chłopska” w Łyszkowicach
i członkiem jej Rady Nadzorczej.
W latach 80-tych ukończył
wyższe studia w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (dziś
Szkoła Główna Handlowa)
w Warszawie na kierunku społeczno-ekonomicznym w zakresie ekonomiki rolnej oraz studia
magisterskie na wydziale Ekonomii Produkcji Rolnej. Studiując był instruktorem Komitetu
Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Skierniewicach. Studia nie nastręczały mu trudności,
gdyż miał doświadczenie z pracy w gospodarstwie oraz zdobyte w czasie pracy agronoma.
Został odznaczony najwyższym
odznaczeniem związku OSP
oraz honorową odznaką imienia
Franciszka Stefczyka za zasługi dla bankowości spółdzielczej,
w której przepracował ostatnie 12
lat przed emeryturą.
Był ostatnim prezesem Banku
Spółdzielczego w Łyszkowicach
(w latach 1996-1999), a następnie dyrektorem oddziału Banku Spółdzielczego w Skierniewicach z siedzibą w Łyszkowicach
(w latach 2000-2008). Jan Markus chciał zrealizować jeszcze
wiele projektów na „spokojnej
emeryturze”. Podczas jubileuszu
75-lecia placówki w Łyszkowi-

cach mówiono o nim, że pchnął
ją do dalszego rozwoju, łącząc się
z dużo silniejszym kapitałowo
Bankiem Spółdzielczym w Skierniewicach. – Wiele osób za jego
kadencji przekonało się do naszego łyszkowickiego oddziału
banku i dzięki niemu nie bało się
połączenia z bankiem w Skierniewicach. Janek potrafił przyciągnąć ludzi, wyjaśnić różne sprawy, przekonać do swoich racji
– powiedział kolega pana Jana
Andrzej Foks ze Starych Grudz.
Był też radnym powiatowym,
pełnił funkcję prezesa zarządu
oddziału gminnego zarządu OSP
w Łyszkowicach, wiceprezesa oddziału powiatowego oraz członka
wojewódzkiej komisji rewizyjnej
zarządu OSP w Łodzi. – Zrezygnował z prezesowania w Łyszkowicach ze względu na pogarszający się stan zdrowia – miał
problemy z żyłami – i wiele innych
obowiązków, które zajmowały mu
dużo czasu. Wtedy ja rozpocząłem pełnienie tej funkcji i tak jest
do dzisiaj – wspomina radny gminy Łyszkowice, Andrzej Foks. Jan
Markus był odznaczany najwyższymi odznaczeniami OSP i wyróżnieniami za zasługi dla bankowości, m.in. imienia Franciszka
Stefczyka.
Serdecznym
przyjacielem
Jana Markusa stał się między innymi ksiądz proboszcz parafii
w Stachlewie, Stanisław Pawlina. – Rzadko zdarzają się ludzie,
którzy są wielkimi społecznikami,
pracując charytatywnie, chcąc dobra wspólnego dla rodzin, wioski,
gminy, powiatu czy kościoła. Działalność i praca na wsi w rolnictwie to była ,,szkoła cnót społecznych i moralnych”, z którą zżył się
śp. Jan Markus – wspomina
ksiądz Pawlina. – To był dla mnie
od zawsze wzór do naśladowania
jeśli chodzi o pracowitość i uczciwość. Nie dość, że pełnił wiele
różnych funkcji publicznych, to
jeszcze przecież miał gospodarstwo rolne o powierzchni ponad
20 hektarów. Nie wiem, jak na
to wszystko znajdował czas –
wspomina Andrzej Foks.

Z biegiem czasu postać pana
Jana stała się niezwykle popularna w najbliższym otoczeniu. Zdobył zaufanie jako dobry człowiek
i działacz społeczny. Umiał połączyć pracę w gospodarstwie z pracą zawodową. Znany był ze swej
żywiołowości i ogromnego zaangażowania. Z typową dla siebie dynamiką organizował wiele
przedsięwzięć w swojej wiosce,
powiecie, a nawet w województwie. W Kalenicach, gdzie mieszkał, był inicjatorem i uczestniczył
miedzy innymi w rozbudowie
strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej oraz domu ludowego. Brał
również udział w nadaniu sztandaru dla miejscowej jednostki OSP w 80-lecie jej powstania.
Przyczynił się do sprowadzenia
samochodu bojowego i innego
sprzętu strażackiego do tej i innych jednostek w gminie. Sztandar strażacki i wóz bojowy święcił
ksiądz Pawlina.
– Był wszędzie tam, gdzie działo się coś ciekawego i ważnego.
To był człowiek o prawym charakterze, patriota o rozległych zainteresowaniach i rzadko spotykanej pracowitości. Cechowała
go skromność, otwartość i życzliwość oraz wielkie poczucie odpowiedzialności. Darzono go
szacunkiem za jego wiedzę, bezpośredniość, serdeczność, a także za wysoką kulturę osobistą
i dużą umiejętność współpracy.
Zawsze był blisko ludzkich spraw
– wspomina ksiądz Pawlina. Podczas, gdy śp. Jan Markus udzielał się społecznie i – jak to mówili w gminie Łyszkowice – „bywał
wszędzie”, żona zajmowała się
prowadzeniem domu. Wspólnie
wychowali córkę Magdę, która po
śmierci najpierw matki, a potem
ojca, przejęła gospodarstwo i nadal mieszka w Kalenicach.
Jan Markus odszedł 19 sierpnia 2008 roku, a żegnali go licznie zebrani: obok najbliższej
rodziny – druhowie ze straży, koleżanki i koledzy z pracy, sąsiedzi.
I wspominają go ciepło do dzisiaj,
w oczekiwaniu na mszę świętą
z okazji 5 rocznicy śmierci.  mak

odeszli od nas | 17.06.2013-24.06.2013
17 czerwca: Jan Kośmider,
l.90, Placencja; Marianna Bura,
l.86.
18 czerwca: Stanisława Żak,
l.98, Płaskocin.
20 czerwca: Rafał
Cejmer, l.26; Katarzyna
Szachogłuchowicz, l.33.
REKLAMA

21 czerwca: Maria Barbara
Pląskowska, l.72.
22 czerwca: Zofia Golan, l.85,
Zawady; Henryk Milczarek, l.59,
Domaniewice; Anna Dałek, l.73.
23 czerwca: Jan Janicki, l.73.
24 czerwca: Halina
Nosarzewska, l.93
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Łowicz | Olimpiada Wiedzy Religijnej

Młodzi teologowie
spotkali się w seminarium
64 osoby uczestniczyły
w diecezjalnym etapie
Olimpiady Wiedzy
Religijnej w łowickim
seminarium 14 czerwca.

nie finalistów diecezjalnego etapu przeważały dziewczęta. Na 64
osoby było jedynie 12 chłopców.
Uczestnicy musieli wykazać się
znajomością Księgi Wyjścia, wybranych punktów Katechizmu
Kościoła Katolickiego, orędzia
Benedykta XVI na Wielki Post
2013 oraz Listu na Rok Wiary
„Porta Fidei”. Najlepsza trójka
została uhonorowana dyplomami
i pucharami, w lipcu uczniowie
ci wyjadą także na zagraniczną
pielgrzymkę.
- Jesteście najmłodszymi adeptami teologii - mówił do gimnazjalistów obecny na olimpiadzie
biskup Andrzej Franciszek Dziuba. Podkreślał, że dzięki godzi-

nom przygotowań pogłębili swoją wiarę.
Z naszego terenu najwyżej uplasowała się Kamila Rześna. Jest ona uczennicą III klasy gimnazjum w Błędowie.
W ubiegłym roku zajęła III miejsce w etapie diecezjalnym, w tym
roku poprawiła swój wynik i zajęła miejsce II. Jak mówi, test nie
był trudny w porównaniu z tym,
który uczniowie pisali w etapie
dekanalnym. Uczyła się do niego głównie w tygodniu przed finałem. Przyznaje, że najtrudniejsze było opanowanie cytatów - na
teście było ich bowiem wiele do
uzupełnienia. - Jestem bardzo zadowolona z wyniku - mówi.  am

Łowicz | Dzieci przedszkolne gośćmi OSP Ratownictwo Wodne

Łowicz - Dźwirzyno | Klub Seniora 2 tygodnie nad morzem

aneta marat

Laureaci olimpiady: Kaceper Słodki, Kamila Rześna i Barbara Bałaszczak z biskupem Andrzejem Dziubą, ks.
Sławomirem Sobierajskim i ks. Tomaszem Jackowskim.

Zostały one wyłonione spośród
prawie 1600 uczniów gimnazjów,
którzy przystąpili do pierwszego
etapu. Największą wiedzą wykazał się w Kacper Słodki z dekanatu Skierniewice, drugie miejsce
zajęła Kamila Rześna z dekanatu Łowicz, trzecie natomiast Barbara Bałaszczak, również z dekanatu Skierniewice. Tegoroczne
hasło olimpiady brzmiało „Wierzyć, to być solą ziemi”. W gro-

Strażacy nie tylko gaszą
- spotkanie z dziećmi

Wyjazd do pensjonatu do tej
miejscowości był wiele miesięcy
temu wstępnie zarezerwowany,
ale seniorzy chcieli go odwołać,
bo pojawił się pomysł wyjazdu
do Władysławowa. Gdy jednak
zadzwonili do Dźwirzyna, właściciel przekonał ich, żeby nie
rezygnowali. Nie żałują tej decyzji, ponieważ do morza mieli 100
metrów, wypoczywali w dobrych
warunkach, zaprzyjaźnili się

z gospodarzami i dzięki nim udało się klubowiczom zorganizować
3 wieczorki przy muzyce. Żegnając się z właścicielami pensjonatu, zaśpiewali im piosenkę,
którą nad morzem napisała Krystyna Kopeć. Były to siódme już
wczasy organizowane przez klub.
W czasie turnusu zorganizowano
3 wycieczki: do ogrodów tematycznych w Dobrzycy, do Kołobrzegu oraz Mrzeżyna. 
mwk

Dzieci z przedszkola nr 10 w Łowiczu, które oglądały sprzęt (w tym
także pojazdy), jakim dysponuje OSP Ratownictwo Wodne w Łowiczu.

ne ze spotkania. Rozmawialiśmy
z trójką z nich - Olą Wróbel,
Maćkiem Witerkiem i Maćkiem
Kołodziejczykiem. - Najfajniejsze są wozy strażackie i łódź.
W łodzi wygodnie się siedzi
i kręci sterem, można też włączyć
coś takiego, jak klakson w samochodzie - mówiły podekscytowane dzieci.
Na pamiątkę przedszkole
otrzymało od strażaków pluszowego psa, który dotąd jeździł z
nimi na interwencje jako maskotka jednostki.
tm

Oprócz atrakcji ważna też
była nauka o tym, jak należy
się zachowywać podczas kąpieli, gdzie można się kąpać
i jak udzielać pomocy tonącym.
- Najważniejsze jest tu bezpieczeństwo dzieci - mówił Jacek
Latoszewski - ale nie ukrywam,
że chcieliśmy również zaprezentować różnym instytucjom nasze
działania, bo naprawdę dużo robimy i jesteśmy do tego dobrze
przygotowani.
Dzieci, w zdecydowanej większości, wyglądały na zadowolo-

Klub Seniora Radość w Łowiczu

Jej naczelnik Jacek Latoszewski i pomagający mu podkomendni wyjaśniali najmłodszym,
co strażacy muszą czasem robić
w wodzie.
Słuchało ich przeszło siedemdziesięcioro dzieci (z setki do
niego uczęszczającej), podzielonych na dwie grupy wiekowe.
Największe zainteresowanie najmłodszych wzbudziły pojazdy
- m.in. łódź strażacka, do której
mogły wejść. Naczelnik straży
prezentował też specjalistyczny
sprzęt do nurkowania - kombinezony, maski, płetwy, latarki,
kompasy a nawet mały, podwodny komputer. Można też było zobaczyć defibrylator z syntezatorem mowy, ofiarowany jednostce
przez WOŚP.

50 członków łowickiego Klubu Seniora Radość wyjechało na
wczasy nad morze do Dźwirzyna. Wyjazd trwał od 31 maja do
13 czerwca. – Pogodę mieliśmy
piękną, deszcz padał tylko raz
i na dodatek w nocy. Gdy dzwoniliśmy do Łowicza, trudno było
nam uwierzyć, jak nam mówiono, że tam deszcz wciąż pada –
mówi Anna Bieguszewska, szefowa klubu.

Tomasz Matusiak

17 czerwca dzieci
z Przedszkola nr 10
w Łowiczu były gośćmi OSP
Ratownictwo Wodne
w Łowiczu, w jej siedzibie
przy ulicy Wiejskiej. Strażacy
z tej jednostki prowadzą tego
typu prelekcje dla dzieci
i młodzieży dość często,
ale Przedszkole nr 10 było
u nich po raz pierwszy.

Seniorzy na plaży

Krystyna Kopeć (po środku) kolejny raz stanęła na wysokości zdania i napisała pożegnalną piosenkę.

Bobrowniki | Festyn rodzinny w szkole

Kaszanka, wata cukrowa i harleye

Mirosława Wolska-Kobierecka

Wydawać by się mogło, że atrakcje wymienione w tytule mogą być mieszanką wybuchową. Uczestnicy festynu
rodzinnego, który 24 czerwca zorganizowała Szkoła Podstawowa w Bobrownikach w gminie Nieborów, nie mieli
takich obaw i mieli rację: szeroki wachlarz atrakcji imprezy sprawił, że całe rodziny bawiły się na niej świetnie.

Motocykliści ze Skierniewic zrobili dzieciom z Bobrownik prawdziwą
frajdę, sadzając ich na motocyklach i organizując przejażdżki.

Impreza nawiązująca do
majowego Dnia Matki oraz
obchodzonych w czerwcu
Dnia Dziecka i Dnia Ojca odbywała się w Bobrownikach
po raz czwarty. Główny jej cel
to integracja środowiska, stąd
też festyn odbył się po południu, aby mogli w nim brać
udział rodzice.
Wszystko rozpoczęło się od
montażu słowno-muzycznego uczniów klasy VI, o mamie i tacie. Potem rodzice
mogli obejrzeć swoje portre-

ty, które wykonały ich pociechy. Gdyby ktoś miał problem
z identyfikacją, to można było
sprawdzić na odwrocie autora pracy lub też zapytać syna
i córkę, którą wykonał pracę.
W dalszej części było bardzo
lubiane przez dzieci karaoke,
konkursy sportowe dla ojców i synów i poczęstunek dla
wszystkich.
Na stołach przygotowano
sałatki, ciasta, ciastka, jogurty i serki oraz napoje. Można było zjeść gorącą kiełba-

skę, kaszankę z grilla lub też
– ale to już odpłatnie – zamówić popcorn lub watę
cukrową.
Największą atrakcją imprezy była jednak wizyta motocyklistów z klubu „Żelazny
Orzeł” ze Skierniewic, którzy przyjechali wraz z 2 policjantami z KPP w Łowiczu –
ci przybyli również na jednośladach. Dzieci robiły sobie zdjęcia przy motorach
i na nich, a potem motocykliści odpalili swoje maszyny

i zaprosili na przejażdżki.
Chętni byli wszyscy! Przejażdżki odbywały się na motocyklach i na UAZ-ie z demobilu, który nie miał dachu.
Warto dodać, że nad bezpieczeństwem podczas tej zabawy czuwała policja, która zabezpieczała odcinek drogi, na
którym odbywała się jazda.
Galeria zdjęć z imprezy
oraz film obejrzeć można na
naszym portalu www.lowiczanin.info w zakładce Edukacja/
Wydarzenia. 
mwk
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Aktualności
Łyszkowice | Wiosenne motyle na podstawówce

Uczniowie ozdobili
szkolny budynek

Różnobarwnymi, ceramicznymi motylami ozdobiła młodzież z Gimnazjum
w Łyszkowicach pod koniec roku szkolnego budynek Szkoły Podstawowej oraz teren przy szkole.
Była to część projektu edukacyjnego „Sztuka w przestrzeni publicznej”.
tłuczonym szkłem. Żmudna praca dała zaskakujące efekty. Szkło
po ponownym wypaleniu w temperaturze 1160° C całkowicie się
stopiło, kolory zmieszały, a na
jego powierzchni wytworzyły
się drobne pęknięcia. Uczennice
umieściły kolorowe motyle na fasadzie podstawówki.
Wykonały też płaskie ozdoby
w formie owoców, liści i kwiatów, na których znalazły się sentencje o pozytywnym przekazie,

np.: „Nie wstyd nie wiedzieć, lecz
wstyd nie pragnąć swej wiedzy
uzupełniać”, „Lepiej zrezygnować z dziesięciu cudzych myśli,
by mieć jedną własną”, „Głupstwa mogą mieć swój wdzięk, ale
nie głupota…”, „Są wady, z których rodzą się wielkie talenty”,
„Mądrość kryje się często i pod
nędznym płaszczem”... Hasła te
zawisły na drzewach rosnących
na boisku szkolnym w ramach
akcji „drzewa życzeń”. 
mak

Łowicz | Przedszkole Jaś i Małgosia

Rzut okiem | Spotkanie z twórczynią ludową

Małgorzata Błońska/ZS Łyszkowice

Martyna Szatkowska, Katarzyna Zwierzchowska i Paulia Antosiak przygotowują motyle zdobione
tłuczonym szkłem.

Uczennice klasy IIa: Paulina
Antosik, Natalia Kugler, Martyna
Szatkowska, Katarzyna Zwierzchowska i Justyna Borowska
z klasy IIb pracowały pod opieką
nauczycielki plastyki i zajęć artystycznych Małgorzaty Błońskiej.
Stworzyły ceramiczne ozdoby –
różnobarwne motyle z białej gliny, które po wypaleniu na biskwit,
w temperaturze 950° C, malowały angobą i kolorowym szkliwem
oraz ozdabiały różnobarwnym,

Tylko część atrakcji
zaplanowanych na tegoroczny
piknik rodzinny
w Przedszkolu nr 5
w Łowiczu udało się
zrealizować w dniu imprezy,
czyli w piątek, 7 czerwca.
Ze względu na zapowiadane burze (które jednak nie nadeszły), przedszkole odwołało
część atrakcji, jakie miały odbyć
się w plenerze. Wizyta garncarza, wycinankarki, hafciarki oraz
twórczyni zajmującej się kwiatami bibułowymi została przełożona na 25 czerwca.
REKLAMA

Mniej niż zapowiadano atrakcji nie przeszkadzało dzieciom
w dobrej zabawie. Korzystając
z wizyty rodziców w przedszkolu, bawiły się z nimi na całego,
zarówno w budynku, jak i na
placu zabaw. Wszystko zaczęło się od występu dzieci zatytułowanego tak jak festyn „Na łowicką nutę”. Co ciekawe, nie
tylko dzieci ubrane były w stroje
ludowe, ale też ich wychowawczynie. Potem przyszedł czas na
zabawę taneczną, do której grał
Jakub Zaczkiewicz, tata jednego
z przedszkolaków. W tzw, międzyczasie odbywały się konkur-

sy sportowe oraz gościnny występ młodzieży z Gimnazjum
w Popowie, gdzie pod kierunkiem Moniki Śmiałek powstał
zespół taneczny „Pomponiary”.
Dzieci i rodzice mogli skosztować zupy grochowej ugotowanej w przedszkolnej kuchni
oraz kiełbasy, która tym razem
nie została upieczona na grillu,
ale usmażona na patelni. Dla łasuchów przygotowano całe tace
ciast, które w domach piekli rodzice. Po kilkugodzinnej zabawie zmęczone, ale szczęśliwe
dzieci wróciły z rodzicami domów. 
mwk

sp mastki

Piknik rodzinny podzielony na 2 części

Agnieszka Zabost,
twórczyni ludowa
zajmująca się m.in.
wyszywaniem koralikami,
odwiedziła pod
koniec roku szkolnego
przedszkolaków
z Chąśna.
Zaprezentowała się
w stroju łowickim
i opowiedziała dzieciom,
z czego on się składa.
Pokazała również swoje
wyroby. Przedszkolakom
bardzo podobały się
chusty, torebki i wisiorki
wyszyte koralikami.
Chętne dzieci próbowały
swoich sił podczas
wyszywania. mak
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Łyszkowice | Dzień europejski w gimnazjum

Rottkapchen z tłumaczeniem w tle

ZS Łyszkowice

Przedstawienie wystawione jednocześnie w języku angielskim i niemieckim pt. „Rottkapchen”
było jednym z elementów obchodzonego 6 czerwca w Gimnazjum w Łyszkowicach Dnia
Europy. Była to całodniowa impreza, w której uczestniczyli uczniowie i nauczyciele szkoły.

Natalia Kugle (doktor) i Katarzyna Zwierzchowska (babcia
Czerwonego Kapturka) z IIa.

W części artystycznej uczniowie zaprezentowali wspomniane
przedstawienie „Rottkapchen”.
Wystąpiła w nim młodzież
z klasy IIa i IIIa: Katarzyna
Budzałek wcieliła się w rolę
Czerwonego Kapturka, Katarzyna Zwierzchowska wystąpiła jako babcia, Karolina
Styszko - mama, Aleksandra
Gajda - tata, Maria Kaźmierczak
i Milena Kapusta jako koleżanki Kapturka, Natalia Kugler
była lekarzem, Dominika Foks

- zajączkiem, Bartosz Skowronek, Mateusz Chmurski i Jakub Wawrzyńczak wystąpili
jako drzewa w lesie, Aneta Kucińska jako wilk i Adam Kolis
w roli leśniczego. Uczniowie
z dużym zaangażowaniem
wcielili się w role bohaterów
bajki. Przedstawienie było zabawne i wzbudziło duże zainteresowanie, tym bardziej, że
wykonane zostało w języku
angielskim i niemieckim. Dla
lepszego zrozumienia bajki

polskie tłumaczenie tekstu wyświetlane było na rzutniku.
Następnie uczniowie każdej klasy przedstawili krótki
program artystyczny zawierający prezentację wybranego
utworu muzycznego w języku
angielskim oraz układu choreograficznego. Ponadto każda klasa przygotowała prezentację o wylosowanym przez
siebie kraju. - Aby zmotywować uczniów, a przede wszystkim zachęcić ich do zapozna-

nia się z krajami europejskimi,
przygotowali stoiska prezentujące dany kraj z uwzględnieniem flagi, przysłowia, folderu,
przysmaków i strojów - powiedziała nam Magdalena Jasińska z łyszkowickiego gimnazjum.
Występy oraz stoiska były
oceniane przez komisję konkursową składającą się z dyrekcji, nauczycieli oraz pracowników szkolnej obsługi.
Najlepszą prezentację przygotowała i zajęła I miejsce klasa
IIIa, która pokazała Słowenię.
Kolejne miejsca zajęły kolejno
klasy IIIb, IIa, IIb, Ia i Ib.  mak

Dzierzgówek | Dzień Dziecka w szkole podstawowej

Talenty wokalne, taneczne i sportowe prezentowali uczniowie Szkoły Podstawowej w Dzierzgówku podczas
uroczystości
zorganizowanej
z okazji Dnia Dziecka 3 czerwca. Podczas imprezy pod nazwą Mam talent zorganizowano
i podsumowano szereg konkursów i pokazów.
Każda klasa przygotowała własny program artystyczny. Występy uczniów oceniało
jury. W kategorii klas 1-3 pierwsze miejsce zajęła klasa 3a, zaś
REKLAMA

w kategorii klas 4-6 klasa klasa
6b. Indywidualne nagrody przyznano: Julii Stefańskiej z kl. 5 za
wykonanie piosenki Anny Jantar „Tyle słońca w całym mieście”, Patrykowi Staniowi z kl. 5
za żonglowanie piłką nożną
i Wojciechowi Kędziorze z kl. 4a
za wykonanie piosenki w języku
angielskim Soul Sisters.
W czasie konkursu przedstawiciele poszczególnych klas 1-3
malowali też kredą na asfalcie
obrazki pod hasłem „Moje wakacje”. Zwyciężyła klasa 3b, któ-

rą reprezentowały: Jowita Kurcwald, Ilona Wojenka, Angelika
Grzesiak. Uczestniczki konkursu otrzymały nagrody rzeczowe
i słodycze.
3 czerwca podsumowano
i wręczono również nagrody
za konkurs plastyczny „Ilustracja do bajek Tuwima”. Pierwsze miejsce zajął Bartosz Hetmanowski z kl. 4b, drugie
Andrzej Szlaski z kl. 4b, trzecie zaś Paulina Janus z kl. 4b.
Wszyscy zwycięzcy i wyróżnieni otrzymali nagrody rzeczowe

w postaci książek, słodyczy, gier
i długopisów.
Rozstrzygnięto także konkurs fotograficzny pt. „Przyroda
w obiektywie”. Pierwsze miejsce zajęła w nim uczennica Aleksandra Barańska za zdjęcie „Liść
z rosą”, drugie Gabriela Barlak za
zdjęcie „Bocian czarny”, trzecie
Julia Szlaska za zdjęcie „Dudek”.
Zwycięzcy konkursu otrzymali
albumy fotograficzne i ramki na
zdjęcia.
Dodatkową atrakcją były także
zawody wędkarskie nad zalewem

SP Dzierzgówek

Uczniowie prezentowali swoje talenty

Występ dziewcząt z klasy 4b w z maganiach konkursowych.

w Bełchowie, w których reprezentacja szkoły zajęła II miejsce.
W konkurencji indywidualnej II
miejsce zajął Krystian Sokołow-

ski z kl. 6a, a III Bartosz Marat
z kl. 4a. Organizatorem zawodów było Koło Wędkarskie w
Bełchowie. 
am
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Reportaż

Nie sprawdzałam go, bo to mój szef...
– ciekawe zeznania na procesie

MARciN KuchARsKi

wójta gminy Łyszkowice. str. 29

Mistrz szachowy kacper Piorun, który grał w szachy jednocześnie na kilku szachownicach, nie miał większego
problemu ze skupieniem uwagi na tyle, żeby wygrać wszystkie partie.

MARciN KuchARsKi

24

Około godziny 20, przed występem Czesława Mozila, Stary Rynek zaczął się zapełniać. Przed sceną było
wiele osób, jednak im dalej od sceny, tym było luźniej.

Dni Łowicza 2013 | Artyści dopisali, publiczność średnio

Gorąco, ciekawie, ale nietanio
Tegoroczne Dni Łowicza kosztowały około 150 tys. zł, z czego koncerty
i ich organizacja pochłonęły około 118 tys. zł, a około 30 tys. zł ochrona.
Na dużej scenie, zbudowanej wzorem wielu poprzednich lat przed katedrą,
prezentowali się artyści różnej klasy i o różnym doświadczeniu, a wzdłuż
ul. 3 Maja rozstawiły się stoiska twórców ludowych. Pogoda dopisała, artyści
przyjechali, tylko publiczności jakby mniej...

Pierwszego dnia gwiazdą był
znany z pierwszych stron muzycznych gazet i mainstreamowych mediów Czesław Mozil – piosenkarz i akordeonista
znany m.in. z programu X-Factor, a ostatnio również dowcipnych reklam sieci komórkowej.
Drugiego dnia wystąpił Maciej
Maleńczuk – wokalista, gitarzysta i poeta – uważany za jednego z najbardziej awangardowych
i kontrowersyjnych polskich artystów muzycznych. Opinie łowiczan o koncertach były różne.
Czesław Mozil jednych zachwycił, a inni uznali, że nie jest to
muzyka dla nich i zrezygnowali
z koncertu po kilku utworach.
Sam artysta mówił ze sceny, że
podziwia organizatorów za odwagę, że zaprosili na otwarty plenerowy i bezpłatny koncert właśnie jego i Maleńczuka. Nie są to
przecież typowi artyści „festynowi”, a Dni Łowicza to nic innego
jak większy festyn.
Na tegorocznym święcie w Łowiczu tłumów nie było. Wieczorne gwiazdy zgromadziły wiele osób na Starym Rynku, ale
można było odnieść wrażenie, że
w latach poprzednich bywało
więcej widzów – słuchaczy.
Sobotnie atrakcje rozpoczęły
się około 16 od występów uczestników Studia Piosenki Kariny
Sędkowskiej-Staszewskiej. Publiczność nieliczna – składająca

cza. – Jakie to musi być męczące
i odchudzające... – skomentowała
głośno korpulentna pani. Tancerze zachęcali do odwiedzenia studia mieszczącego się na osiedlu
Kostka w Łowiczu. Namiary na
nich można znaleźć np. na Facebooku. – Koleżanki mówiły mi,
że idą na zumbę. Nie wiedziałem, co to jest, myślałem, że jakaś
potrawa. Tymczasem następnego
dnia opowiadały, że mają zakwasy... – żartował ze sceny Daniel
Imieliński.
Andrychowski zespół The
Thrill, który wystąpił jako następny, zagrał poprawnie kilka
polskich i zagranicznych coverów. W tym czasie publiczności
z wolna przybywało. Istniejący
od 1978 roku zespół VOX zaśpiewał chyba większość swoich nieśmiertelnych szlagierów, np. Bananowy song, O Magdaleno itp.
Podobało się głównie osobom

zespół Princess, grający przeboje grupy Queen, rozgrzał publiczność.
wiele osób po koncercie mówiło, że to była największa gwiazda niedzieli.

MARciN KuchARsKi

marcin.kucharski@lowiczanin.info

się głównie z rodzin i znajomych
osób występujących na scenie –
gorąco oklaskiwała każdą piosenkę. Były to głównie covery
znanych przebojów i trzeba przyznać, że były bardzo dobrze zaśpiewane. Może warto pomyśleć
o lepszej godzinie występów dla
Kariny i jej podopiecznych?
Lepszy „czas antenowy” przydałby się też zespołowi Mighty
Dawn, który powstał na początku tego roku. Członkowie grupy
nie mają wielkiego doświadczenia scenicznego, ale za to mają
dużo muzycznej energii i potrafili ją przekazać publiczności. Było
to tym trudniejsze, że grali również własne kompozycje.
Po tym rockowym graniu sceną oraz miejscem przed nią zawładnęli tancerze zumby z łowickiego Studia Rampa. – Jaka
energia, jaki power! – zachwycał się Paweł Paliwoda z Łowi-

MARciN KuchARsKi

maRCiN
KUCHaRSKi

koncert Macieja Maleńczuka zgromadził na Dniach Łowicza 2013 najliczniejszą publiczność. Maleńczuk
grał, śpiewał i recytował. wyjechał od razu po koncercie.

www.lowiczanin.info



27 czerwca 2013

25

Członkowie zespołu
Blichowiacy
prezentowali się
tuż przed stoiskami
twórców ludowych na
3 Maja. Podchodzili
do przechodniów,
zachęcali i uczyli
podstawowych kroków
tańca, np.: polki,
oberka, kujawiaka.
Wiele osób robiło im
zdjęcia.

Czesław Mozil zaskoczył wiele osób, które znają go z jednego
czy dwóch przebojów. Koncert był ciekawy, ale alternatywne granie
nie wszystkim mogło przypaść do gustu. Jedni byli zachwyceni, a inni
opuścili Stary Rynek już po kilkunastu minutach.

Grupa młodych, utalentowanych muzyków pod batutą dyrygenta Michała Janochy z Łowicza
zaprezentowała się w przygotowanym specjalnie na tę okazję repertuarze muzyki filmowej i rozrywkowej.

Marcin Kucharski

Radny: a może tylko Jeden dzień?
niego wystarczyłoby, żeby była
– Z tego, co zaobserwowałem,
to impreza jednodniowa, na
ludzi na Dniach Łowicza
przykład z 2 artystami. – Przy
z roku na rok jest coraz mniej.
obecnej sytuacji finansowej
Nie byłem na koncercie
miasta powinniśmy szukać
Maleńczuka, ale występy przed
oszczędności również
nim nie zgromadziły tłumów,
w organizacji imprez.
jakie widywałem wcześniej.
W tym roku same koncerty
W sobotę też nie było wielkich
kosztowały prawie 120 tys. zł.
tłumów – szczególnie
Zadam pytanie: gdzie szukać
w ciągu dnia – powiedział nam
oszczędności, jeśli nie tutaj?
opozycyjny radny miejski Robert
Takie imprezy służą do promocji
Wójcik.
władzy, ale gdzie nie ma chleba,
Jego zdaniem z Dni Łowicza nie
tam nawet igrzyska nie pomogą
należy rezygnować, bo wpisały
– uważa radny Wójcik.
się w tradycję miasta, ale według

Marcin Kucharski

Na warsztatach z wikliniarstwa można było spróbować własnych
sił w pleceniu np. koszyczka. Wiele osób przekonało się, że to żmudna
praca i obiecywało łaskawszym okiem patrzeć na ceny wiklinowych
wyrobów.

Marcin Kucharski

cy przeboje zespołu Queen. Wokalista nawet z wyglądu i sposobu
poruszania się po scenie przypominał nieżyjącego już frontmana
legendarnej kapeli. Koncert był
tak pełen energii, że publiczność
wymusiła na zespole nieplanowany bis. Wiele osób, które przyszły specjalnie na Maleńczuka,
później żałowało, że nie przyszło
wcześniej i nie miało okazji posłuchać całego koncertu czeskiego zespołu. Maleńczuk zgromadził największą publiczność na
tegorocznych Dniach Łowicza.
Zagrał dobrze, a może nawet bardzo dobrze. Autografów nie rozdawał, bo wyjechał z Łowicza tuż
po koncercie.
Dni Łowicza to jednak nie tylko koncerty, ale również warsztaty ludowe, na których twórcy ludowi uczą na stoiskach wzdłuż
ul. 3 Maja rękodzieła, np. wykonywania kwiatów z bibuły, wycinanek, rzeźbienia w drewnie,
malowania, a nawet gotowania.
Tej ostatniej umiejętności można
było się nauczyć od Zofii Mycki,
która przygotowała w tym roku
i chętnie opowiadała, jak to się
robi przepyszne kluski „rwoki”
z sosem z mięsa, cebuli itp. –
Znam Zosię od dawna i powiem
jedno: są ludzie nie do zastąpienia. Taka jest nasza kochana Zosia. Dzwonią do niej ludzie z całej Polski i zapraszają na festyny,
spotkania i Zosia jedzie. Zawsze
uśmiechnięta i zawsze z pysznym
jedzeniem – powiedziała nam
Joanna Bolimowska. Przepis na
„rwoki” pani Zosia prezentuje na
filmie, który można obejrzeć na
stronie www.lowiczanin.info 

Marcin Kucharski

ZS Blich

starszym, ale można było też zauważyć młodszą publiczność
śpiewającą z zespołem. Bo kto
nie zna VOX-u?
Kolejny koncert – Czesława
Mozila – zaskoczył wiele osób,
które znają go z jednego czy
dwóch przebojów.
Niedzielny spektakl teatralny
zgromadził niedużą grupkę dzieci wraz z rodzicami oraz przypadkowych gapiów. Szkoda, że
artyści nie zeszli ze sceny na kostkę na Starym Rynku – byłby wtedy znacznie lepszy kontakt.
O sukcesie mogą mówić natomiast artyści z orkiestry symfonicznej Sonus – stworzonej
i dyrygowanej przez łowiczanina
Michała Janochę. Koncert zrobił
na słuchaczach olbrzymie wrażenie. Grupa młodych, utalentowanych muzyków zaprezentowała
się w przygotowanym specjalnie
na tę okazję repertuarze muzyki filmowej i rozrywkowej. Orkiestrze towarzyszyła grupa perkusyjna L’ombelico del Mondo.
Zagrali kilka tematów filmowych, np z filmu Piraci z Karaibów, James Bond, Król Lew,
Tequila i innych. – Tato, tato!
Gwiezdne wojny grają! Idziemy,
szybko! – krzyczał z samej góry
dmuchanego zamku kilkuletni
chłopiec, gdy usłyszał muzyczny
temat „Imperial March” z filmu
Gwiezdne wojny.
Kolejnym artystą był Adrian
Mamys, który zaśpiewał kilka coverów. – Jaki on ładny... – rozczulały się dziewczęta przed sceną.
Niedługo później okazało się, że
jedną z dwóch gwiazd wieczoru
był czeski zespół Princess, grają-
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Na stoiska twórców ludowych, które stały wzdłuż ul. 3 Maja, można było nauczyć się wielu ciekawych
rzeczy, np. rzeźbienia w drewnie i malowania rzeźb. Najchętniej w warsztatach uczestniczyły dzieci.
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Kultura
Ma być dobra zabawa
przy rockowych dźwiękach
dokończenie
ze str. 1NŁ i WG
oraz 3 NŁ
wydania dla Żychlina

W piątek koncerty rozpoczną
się o godz. 16.30. Podczas nich
nie zabraknie łowickich wykonawców. Jednym z nich będzie
zespół C Cztery. To jego koncert
otworzy imprezę. Zespół powstał
w 2005 roku, tworzą go: Piotr
Florczak, Błażej Pięta, Tomasz
Pięta, Marcin Gajda i Maciej
Szewczyk. Jego muzyka to połączenie metalu z crossoverowymi
partiami i zmianami tempa. Muzycy czerpią inspirację z szeroko pojętej muzyki rockowej, od
nowojorskiego hardcore poprzez
rock progresywny i crossover, aż
po muzykę metalową.
Około godz. 17.20 na scenie
pojawi się Mesajah, a właściwie Manuel Rengifo Diaz, znany również jako Manol. To polski wokalista reggae, dancehall,
raggamuffin,
współzałożyciel
zespołu Natural Dread Killaz.
We wrześniu 2008 ukazał się debiutancki, solowy album artysty „Ludzie prości”, a w lutym
2012 druga płyta zatytułowana
„Jestem stąd”. Teksty utworów
zawartych na płycie stanowią komentarz społeczny Mesajah’a
– są to czasem krytyczne, a czasem pozytywne opinie dotyczące
świata i relacji międzyludzkich.
O 18.30 wystąpi Chemia, rockowy zespół, który ma na swoim koncie liczne osiągnięcia.
W 2012 roku zagrał ponad
50 koncertów w Polsce, Niemczech i Kanadzie. Zespół został
dostrzeżony przez największych
promotorów na świecie, opiekę
nad nimi przejął zarząd w Kanadzie. Zaraz po tym koncercie zagra Luxtorpeda, zespół doskonale
łowiczanom znany. Gościł on już
w ubiegłym roku na Lemon Festivalu. Grupa wykonuje szeroko
pojętą muzykę rockową.
Gentleman & The Evolution
Gentleman to gwiazda muzyki
REKLAMA

reggae i dancehall. Na jego koncert czeka wiele osób. Rozpocznie się on o 21.10. Duży wpływ
na twórczość Gentlemana wywarły przede wszystkim utwory Boba Marleya, ale także muzyka takich wykonawców jak:
Peter Tosh, Dennis Brown, Sizzla, Anthony B. i Tracy Chapman. Artysta śpiewa przeważnie
po angielsku bądź w patois – języku kreolskim używanym na
Jamajce, którą odwiedza regularnie od 17. roku życia i uznaje
za swą drugą ojczyznę. Gwiazdą pierwszego dnia festiwalu będzie P.O.D, amerykańska grupa
muzyczna wykonującą nu metal,
założona w 1992 roku w Stanach
Zjednoczonych w San Diego
przez dwóch przyjaciół – perkusistę Noaha Charlesa Bernardo
(Wuv) i gitarzystę Marcosa Curiela. Koncert zespołu rozpocznie
się o godz. 23.
Członkowie grupy są chrześcijanami, a ich teksty nawiązują
do wiary, jednak muzycy unikają
etykietki zespołu chrześcijańskiego. Grupa ma na swoim koncie
8 albumów studyjnych oraz ponad 10 milionów sprzedanych
krążków na całym świecie. Koncert na Lemon Festivalu będzie
jej drugim występem w Polsce.
Ostatni raz grali w naszym kraju
ponad 13 lat temu.
Sobota będzie równie
interesująca
Akcentem łowickim na scenie rozpocznie się drugi dzień
Lemon Festivalu. O 16 wystąpi
zespół Infernal Bizarre z Łowicza. Jego korzenie sięgają końca
lat dziewięćdziesiątych, jednak
reaktywacja zespołu w nowym
składzie i z nowym materiałem
nastąpiła w połowie 2012. Zespół porusza się w klimatach
szeroko pojętego metalu – od
melodyjnych motywów do ciężkich riffów. Wystąpią: Mariusz
Płuska, Piotr Florczak, Piotr Stawicki, Kamil Szkup i Marcin

Węglarek. Jako drugi zaprezentuje się At The Lake. Tworzy on
muzykę z gatunku metalu symfonicznego, łącząc elementy muzyki klasycznej, folkowej i metalowej. O 17.40 na scenie pojawi
się Frontside, polski zespół metalowy, który powstał w 1993 roku
w Sosnowcu. Twórczość Frontside określa się jako metalcore łączony z death metalem. W swej
twórczości grupa porusza takie
zagadnienia jak wojna, problemy
społeczne czy miłość. Przez krótki okres w tekstach zespołu dominowała tematyka biblijna.

Chcemy uczulić
mieszkańców,
że w tych dniach
natężenie dźwięku
będzie duże, żeby nikt
nie był zaskoczony.
Około 18.35 wystąpi zespół
rockowy złożony z dziennikarzy rozgłośni radiowych Poparzeni Kawą Trzy. Muzyka zespołu jest mieszaniną wielu stylów
muzycznych, takich jak rock,
punk i ska. Zespół tworzą: Wojciech Jagielski (Radio Zet), Jacek Kret, Roman Osica (RMF
FM), Krzysztof Zasada (RMF
FM), Marian Hilla (Eska Rock),
Mariusz Gierszewski (Radio Zet)
i Krzysztof Tomaszewski. Artyści zasłynęli między innymi tym,
że za konferansjerów na swych
koncertach często mieli znanych
polityków z różnych partii.
Tuż przed 20 na scenie pojawi się Jelonek, artysta, który
już wielokrotnie gościł w Łowiczu. W swojej bogatej karierze
nagrał 30 albumów współautorskich i ponad 50 albumów gościnnie (muzyka klasyczna, pop,

r’n’b, folk, rock i metal). Kilkakrotnie był typowany na jednego
z najlepszych instrumentalistów
polskich – gra bowiem m.in. na
skrzypcach. Po godz. 21 zagra
i zaśpiewa brytyjska grupa muzyczna z Newport Skindread. Jej
muzyka to połączenie metalu,
punka, reggae, dancehallu i drum’n’bassu, często bywa nazywana „ragga metal”.
Na zakończenie festiwalu, około godz. 23, rozpocznie się koncert Billy Talent. Podczas koncertu na Lemon Festivalu zespół
zaprezentuje się z najnowszym
albumem „Dead Silence”. Billy Talent powstał w 1993 roku
w Streetsville, Ontario.
Będą utrudnienia
dla mieszkańców
Mieszkańcy Łowicza muszą
liczyć się z tym, że przez dwa
dni w Łowiczu będzie głośno
i tłoczno. Pracownicy Łowickiego Ośrodka Kultury przygotowali
kampanię informacyjną o Lemon
Festivalu dla mieszkańców Łowicza. – Chcemy uczulić mieszkańców, że w tych dniach natężenie
dźwięku będzie duże, żeby nikt
nie był zaskoczony, a przy okazji poinformować, kto wystąpi –
mówi Krystian Cipiński z ŁOK.
W tym celu już dziś pracownicy
rozniosą 2500 ulotek informacyjnych. Trafią one głównie do
mieszkańców os. Przedmieście,
Starzyńskiego, ulicy Klickiego
i Turystycznej.
W związku z imprezą w obrębie ul. Kaliskiej w Łowiczu
nastąpi też zmiana w organizacji ruchu. Zamknięte dla samochodów będą ul. Kaliska – od
ul. Nowej do ul. Dziewiarskiej,
fragment ul. Starzyńskiego, od
bloku nr 9 do ul. Kaliskiej. Ulice będą nieprzejezdne w oba festiwalowe dni od godz. 14 do 2.
Organizatorem koncertów jest
łowicka firma Lemon Art.
Wpiera ją m.in. Łowicki Ośrodek Kultury. 
am

Rzut okiem | Twórcy ludowi

Mirosława Wolska-Kobierecka

Łowicz | Wielkie odliczanie do Lemon Festivalu

Barbara Frątczak (na zdjęciu z lewej) uczyła haftu koralikowego,
Stanisława Kosiorek pokazywała, jak robi się wycinanki, a Wanda
Bogusz wprowadzała w tajniki robienia pająków. Tak wyglądały warsztaty
w miniskansenie przy muzeum w weekend 15-16 czerwca. W ostatni
weekend twórców w skansenie nie było, ale byli obecni na 20 stosikach
na Starym Rynku, w ramach Dni Łowicza. Do miniskansenu twórcy
zapraszają 29-30 czerwca w godz. 12-18. mwk

Łowicz | Międzynarodowy Festiwal Organowy

Po raz 25 Bach
zabrzmi w Łowiczu
W środę 3 lipca rozpocznie
się w Łowiczu jubileuszowy,
XXV Międzynarodowy Festiwal Organowy Johann Sebastian
Bach. Podczas 9 koncertów
w bazylice katedralnej (od
3 lipca do 28 sierpnia) wystąpi
13 artystów z Polski, Portugalii,
Włoch, Ukrainy i Belgii.
Jako pierwsza zaprezentuje
się Małgorzata Urbaniak-Lehmann. Wystąpi ona w duecie
z kierownikiem artystycznym
festiwalu, Wiktorem Łyjakiem.
Koncert odbędzie się w środę
3 lipca o godz. 19.30. Bilety na
ten koncert będzie można zakupić na godzinę przed jego rozpoczęciem w przedsionku bazyliki
katedralnej. Za bilet normalny
trzeba będzie zapłacić 10 zł, za
ulgowy – 5 zł.

Małgorzata Urbaniak-Lehmann jest absolwentką Akademii Muzycznej w Warszawie.
Współpracuje na stałe z Estradą
Kameralną Filharmonii Narodowej, śpiewa sopranem. Podczas
koncertu przy akompaniamencie Wiktora Łyjaka na organach
wykona utwory m.in. Bacha,
Cacciniego i Niwelta.
W kolejnych tygodniach wystąpią w Łowiczu: 10 lipca – Karol Gołębiowski (Belgia), 17 lipca
– Corrado Cavalli (Włochy), 24
lipca – Bogdan Narloch, 31 lipca
– Eric Hallein (Belgia), 7 sierpnia – Olga Yefremova (Ukraina),
14 sierpnia – Krzysztof Jakowicz
i Krzysztof Marosek, 21 sierpnia
– Joăo Vaz (Portugalia), 28 sierpnia – Lillianna Zalesińska i Witold Błaszczyk. 
am
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Łyszkowice | Wystawa staroci w szkolnej bibliotece

REKLAMA

Oprócz działań na terenie
szkoły uczniowie spotykali się
również z ludźmi ze środowiska
lokalnego, z którymi przeprowadzali wywiady, mające na celu
zbadanie życia w dawnej polskiej
wsi. Rozmowy te rejestrowali
w formie nagrań video. – Młodzież uznała, że swoistym reliktem dawnych czasów są spotkania maryjne przy kapliczkach
przydrożnych, tzw. majówki.
Dzięki uprzejmości pań w nich
uczestniczących, uczniowie nagrali na dyktafon kilka pieśni majowych – powiedziała nam Małgorzata Błońska.
Z zarejestrowanych nagrań
zmontowali krótki filmik zatytułowany „Jak tu ludzie dawniej
żyli?”, z którego można dowiedzieć się, jak wyglądały prace
w poszczególnych porach roku,
jakich metod używali nauczycie-

le w wychowaniu dzieci i młodzieży w dawnej szkole oraz jak
spędzano czas wolny. Filmik zaprezentowano na forum szkoły
podczas podsumowania projektów edukacyjnych. Wzbudził on
ogromne zaciekawienie uczniów,
szczególnie część dotycząca
kar stosowanych w szkolnictwie
w dawnych czasach.
Wystawę oficjalnie otworzyła
dyrektor Małgorzata Zielińska.
Wręczyła nagrody i dyplomy:
Michalinie Czułek z klasy IIIa
za zajęcie pierwszego miejsca
w szkolnym konkursie plastycznym „Tak tu ludzie żyli…”.
II nagrodę otrzymała Katarzyna
Budzałek z kl. IIa, III miejsce
zajęła Patrycja Mitek z IIb. Wyróżnione zostały dwie osoby:
Sylwia Wawrzyńczak i Martyna Szatkowska, uczennice klasy
IIa. 
mak

Po ponad 50. latach Biblioteka Pedagogiczna w Łowiczu zmienia swoją siedzibę.
Z Domu Nauczyciela w Alejach Sienkiewicza 32/34, gdzie
rozpoczęła działalność w 1961 r.,
przenosi się do budynku Zespołu
Kolegiów Nauczycielskich przy
ul. Stanisławskiego 31.
Z powodu przeprowadzki od
soboty, 8 czerwca jest nieczynna
dla czytelników.
W nowym miejscu zacznie
działać 1 lipca. – Zapraszamy naszych czytelników: nauczycieli,
studentów, uczniów i wszystkich
miłośników książek do nowej
siedziby – mówi kierownik Jolanta Pokorska. Przeprowadzka
nie jest jej decyzją, ale Zarządu
Województwa Łódzkiego, który
jest organem założycielskim Zespołu Kolegiów oraz Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach. Placówka łowicka jest jej
filią. Zarząd województwa zdecydował o zmianie siedziby, aby
poprawić warunki oraz z przy-

czyn ekonomicznych - aby nie
płacić czynszu.
Dotychczasowa siedziba miała powierzchnię około 100 m2,
podzieloną na małe pomieszczenia. W nowej siedzibie placówka będzie miała około 130 m2,
z czego główną część stanowić będzie przestronna sala kolumnowa na I piętrze. – Warunki będą na pewno lepsze,
a do nowej siedziby czytelnicy
będą musieli się przyzwyczaić
– mówi Pokorska. Iwona Szwed,
dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewiach podkreśla
też, że w dotychczasowym miejscu placówka łowicka nie miała
szans na rozwój, bo nie było już
więcej miejsca.
Co stanie się z pomieszczeniami na parterze Domu Nauczyciela, należącego do Związku Nauczycielstwa Polskiego? Prezes
związku Przemysław Gozdowski
przyznaje, że chciałby je wynajmować, aby nadal mieć z tego tytułu dochody. 
mwk

Biblioteka Pedagogiczna w Łowiczu

Małgorzata Błońska, ZS Łyszkowice

wystawie można zobaczyć także
stare, gliniane donice, talerze ceramiczne, czajnik, drewniane malowane łyżki. – Można obejrzeć
też takie perełki jak modlitewnik z czasów zaboru rosyjskiego, oleodruk przedstawiający
scenę opłakiwania przy krzyżu
czy fragment broni znaleziony
podczas prac polowych – prawdopodobnie ręcznego karabinu
maszynowego typu browning
z czasów II wojny światowej –
powiedziała nam Małgorzata
Błońska.
Zdjęcia zebrane od uczniów
posłużyły do wykonania albumu, który autorzy zatytułowali:
„Czar starych fotografii”. Młodzież z grupy Vintage zorganizowała również szkolny konkurs
plastyczny dla uczniów gimnazjum, który miał ukazywać życie
w dawnej wsi łowickiej.

27

Przeprowadzka na
ul. Stanisławskiego

Wystawę dawnych
przedmiotów codziennego
użytku i staroci zatytułowaną
„Na starym strychu” można
oglądać w Bibliotece
Szkolnej w Zespole Szkół
w Łyszkowicach. Ekspozycja
została zaaranżowana pod
koniec maja, a 12 czerwca
odbyło się oficjalne jej
otwarcie. Można ją będzie
oglądać również w wakacje.

Uczennice Aleksandra Gawełczyk i Marta Podkońska z kl. IIa w trakcie wykonywania albumu.

27 czerwca 2013

Łowicz | Biblioteka Pedagogiczna

Jak tu ludzie żyli?
Stworzyli ją uczniowie klasy IIa, którzy na potrzeby projektu edukacyjnego „Jak tu ludzie żyli?” nazwali się grupą
Vintage: Przemysław Gajda,
Aleksandra Gawełczyk, Paweł
i Piotr Kindel, Marta Podkońska i Sylwester Wysocki. Grupa
działała od kwietnia pod opieką nauczycielki plastyki i zajęć artystycznych – Małgorzaty Błońskiej. Celem młodzieży
było zbadanie różnymi metodami, jak dawniej wyglądało życie ich rodziców i dziadków. W
ramach projektu zorganizowali
w szkole zbiórkę przedmiotów
użytkowych z przeszłości oraz
starych fotografii. Z udostępnionych przez uczniów rzeczy, pamiątek rodzinnych użyczonych
przez Małgorzatę Błońską oraz
z przedmiotów znajdujących się
na terenie szkoły stworzyli wystawę.
Ekspozycja składała się z kilku modułów: szpargały i bibeloty modystki ukazujące modę (są
to np. ubiory i torebki) sprzed
kilkudziesięciu lat, miejsce pracy sołtysa – maszyna do pisania,
lampa naftowa, księgi rachunkowe oraz kącik pszczelarza z plastrami wosku, podkurzaczem do
odymiania pszczół i specjalnym
kapeluszem pszczelarskim. Na
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To już zdjęcie historyczne – Biblioteka Pedagogiczna w Łowiczu
w Domu Nauczyciela w Al. Sienkiewicza.
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Aktualności
Nieborów|Złote gody

Kolejny raz powiedzieli sobie „tak”
Trzy pary małżonków
zebrały się 21 czerwca
w sali ślubów Urzędu
Gminy w Nieborowie.
Okazją do tego była
uroczystość „złotych
godów”.
Obecni byli: państwo Władysława i Jan Dziuda z Bednar;
Anna i Józef Radosz z Mysłakowa oraz Stanisława i Józef Mycka z Patok.
Na uroczystości z powodów
zdrowotnych nie mogły przybyć
dwie panie: Aleksandra Szczęsna
z Kompiny i Zofia Materkowska
również z Kompiny. Obecni byli
ich mężowie, Antoni Szczęsny
i Władysław Materkowski.
W swoim słowie do jubilatów wójt Andrzej Werle mówił
zarówno o smutkach, jak i radościach płynących ze współżycia małżeńskiego. Podkreślił, że
wartości takie jak: dom rodzinny, wspólne wychowanie dzieci

oraz to, że zawsze mogli liczyć
na siebie, stanowią fundament
oraz prawdziwe piękno ich małżeństw.
Następnie każda z par powtarzała wypowiedziane już 50 lat
temu słowa przysięgi małżeńskiej.
W dalszej części uroczystości małżonkowie otrzymali
z rąk wójta i przewodniczącego
rady pamiątkowe medale nadane
przez prezydenta Bronisława Komorowskiego oraz bukiety kwiatów.
Po wręczeniu medali wójt
zwrócił się do obecnych na sali
dzieci i wnuków. Mówił o tym,
żeby pamiętali, ile wysiłku, pracy, wyrzeczeń oraz serca włożyli ich rodzice i dziadkowie
w wychowanie ich na porządnych ludzi.
Po części oficjalnej, która zakończyła się wspólnym toastem,
jubilaci i zaproszeni goście udali
się do sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Niebo-

Jubilaci powtarzali słowa przysięgi małżeńskiej.

rowie na ufundowany przez gminę poczęstunek.
Zapytany przez NŁ o receptę na tak długi i zgodny związek Władysław Materkowski
z uśmiechem na twarzy odparł, iż
najważniejsze jest życie w zgodzie i poszanowanie drugiej strony. Jednocześnie zaznaczył, że
w jego małżeństwie przeważały dobre i wesołe momenty, które jak chociażby ślub (8 lipca
1962 r.) wspomina z dużą radością.
Jubilaci z Bednar, Władysława i Jan Dziuda, zgodnie twierdzą, że uniwersalnych recept na
udany związek nie ma, gdyż jego
podstawą tak jak w ich przypadku musi być zawsze miłość, szacunek i wzajemne zaufanie. Jak
mówi pani Władysława, złe momenty, jeśli były, to tyczyły się takich drobiazgów, że nie jest nawet w stanie czegoś więcej o nich
powiedzieć.
Państwo Dziuda mają 3 dzieci oraz 7 wnuków, którzy są ich
oczkiem w głowie.
Kolejna uroczystość złotych
godów w gminie Nieborów odbyła się w środę 26 czerwca
w Bobrownikach, już po zamknięciu tego numeru NŁ. Relacja z niej za tydzień. 
szb

Gmina Chąśno | Złote gody 11 par

50 lat upłynęło, jakby to był rok

Wspólne zdjęcie seniorów, którzy świętowali 50-lecie pożycia małżeńskego.

Bolimów | Złote gody w Urzędzie Gminy

Czasem słońce, czasem deszcz,
ale przez pół wieku razem

W gminie Chąśno prezydenckie medale za długoletnie pożycie małżeńskie przyznano
w tym roku 11 parom. Większość uczestniczyła w zorganizowanym z tej okazji piątkowym
(21 czerwca) spotkaniu w sali
Urzędu Stanu Cywilnego na piętrze Urzędu Gminy w Chąśnie.
Medale wręczył im wicewojewoda łódzki, łowiczanin Paweł
Bejda. Byli też przedstawiciele
Urzędu Gminy oraz Starostwa
Powiatowego w Łowiczu.
Po spotkaniu jubilaci oraz ich
goście zostali zaproszeni na poczęstunek do sali konferencyjnej
urzędu – Było co zjeść, czego się
napić, kapela zagrała, a niektórzy
nawet trochę potańczyli. Takie
małe wesele mieliśmy – opowiada o nieoficjalnej części spotkania Marianna Kępka z Chąśna.

Medale otrzymali: Tadeusz
i Genowefa Białkowscy z Karsznic Dużych, Henryk i Marianna
Boczek z Niespuszy Wsi, Julian
i Zofia Gać ze Skowrody Południowej, Jan i Janina Guzek
z Wyborowa Tadeusz i Marianna
Jabłońscy z Sierżnik, Jan i Wanda Kaczor z Goleńska, Władysław i Marianna Kępka z Chąśna, Wiesław i Helena Miazek
z Błędowa, Jan i Irena Muras
z Przemysłowa, Edward i Maria
Myszewscy z Chąśna Drugiego,
Eugeniusz i Zenona Tarkowscy
z Przemysłowa.
– Te 50 lat małżeństwa to
upłynęło nam tak szybko, jakby
to by jeden rok. Różnie bywało, jak to w życiu: raz na wozie,
raz pod wozem. Udało wychować się dwóch synów, jeden
został na gospodarstwie, dru-

gi mieszka w Łowiczu. Mamy
czterech wnuków. Jesteśmy
ciągle szczęśliwi – powiedziała nam Marianna Kępka z Chąśna (rocznik 1936, mąż rocznik
1935). Podobnie jak wiele innych małżeństw z tamtejszych
okolic poznała się z przyszłym
mężem na zabawie. – Ja byłam
z Niespuszy, mąż z Chąśna, to
daleko do siebie nie mieliśmy
– wspomina. Mówi też, że czasy jej młodości były inne, ludzie
sobie życzliwsi, nie było komputerów i komórek, a mimo to
nie było problemów, żeby się ze
sobą skontaktować. – Po prostu
był lepszy bezpośredni kontakt.
Były na przykład „majówki”
(spotkania przy przydrożnych
kapliczkach – red.), a po takiej
majówce stanęło się, porozmawiało... – wspomina.
mak

Jubileusz 50-lecia pożycia
małżeńskiego świętowali: Alina
i Stefan Bułła z Humina, Stanisława i Zdzisław Bury z Sierzchowa, Franciszka i Jerzy Figat
z Bolimowskiej Wsi, Jadwiga
i Roman Gortat z Ziąbek, Janina
i Zdzisław Krupińscy z Bolimowa, Stanisława i Jan Skomorowscy z Sokołowa, Kazimiera
i Wiesław Skrońscy z Bolimowa
oraz Maria i Jan Zgórka z Bolimowa. Podczas uroczystości pojawiło się tylko 6 par, dwóch zabrakło, władze gminy dowiozły
im medale osobiście.
– Dziękujemy wam, że tworzycie podstawową komórkę naszej gminy. Chcemy, byście dalej
w radości, zdrowiu i szczęściu

żyli jak najdłużej na pożytek
społeczności lokalnej, swoich
rodzin, wnuków i prawnuków –
mówił do jubilatów wójt gminy Bolimów Stanisław Linart.
Życzenia zdrowia i dalszej pomyślności złożyli jubilatom także przewodniczący Rady Gminy Janusz Łukawski, sekretarz
gminy Andrzej Czarnota oraz
skarbnik Krystyna Pilaszek. Na
uroczystości nie zabrakło także rodzin seniorów. Przybyli oni
z bukietami kwiatów i serdecznymi podziękowaniami.
– To bardzo piękna uroczystość, ten czas tak szybko minął,
że nawet nie pamiętamy już, jak
to było 50 lat temu. Dziś mamy
dorosłe dzieci, są wnuki – mówi-

ła Janina Krupińska. Wspominając minione pół wieku, przyznała,
że przez ten czas było rożnie – tak
jak w pogodzie – czasem słońce, czasem deszcz, najważniejsze jednak, że miłość przetrwała
wszelkie próby. Podobnego zdania są państwo Skomorowscy.
– Bywało jak to w życiu, czasem
lepiej, czasem gorzej, ale zawsze
razem – mówili uśmiechnięci
tego dnia małżonkowie.
Niespodzianką dla seniorów
był występ wicewójta gminy Jana
Huberta. Przygotował on koncert
pt. „To były piękne dni”. Podczas niego zagrał i zaśpiewał kilka utworów z lat 60. i 70. Jubilaci
wysłuchali koncertu przy słodkim poczęstunku. 
am

Marcin Kucharski

21 czerwca w Urzędzie Gminy w Bolimowie odbył się jubileusz złotych godów 8 par
małżeńskich z terenu gminy, które stanęły na ślubnym kobiercu w 1962 roku. Małżonkowie,
którzy przeżyli ze sobą pół wieku, otrzymali medale za długoletnie pożycie małżeńskie
nadane przez Prezydenta RP oraz wiele życzeń i gratulacji.

Przewodniczący Rady Gminy w Chąśnie Ireneusz Sołtysiak wręczał jubilatom pamiątkowe dyplomy.
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Żychlin | Przegląd Twórczości Muzycznej Osób Niepełnosprawnych

Oni też potrafią śpiewać

W muzycznych zmaganiach rywalizowało 90 uczestników,
dopingowało kolejnych 100. Bawiono się doskonale.

wózku inwalidzkim, nie tylko
śpiewał, ale też tańczył na swoim wózku.
W oczekiwaniu na decyzje
jurorów wszyscy uczestnicy
konkursu wraz z osobami dopingującymi dostali obiad, tradycyjnego kotleta schabowego
z kapustą.

Na przegląd do Żychlina
przyjechała też grupa 6 podopiecznych z Domu Pomocy
Społecznej w Pniewie. Tym razem byli słuchaczami. Marian
Pawliczak, który był na przeglądzie po raz drugi, przyznał,
że w tym roku impreza podobała mu się bardziej. – Podczas

wielu występów nie było widać
niepełnosprawności – mówi
Jadwiga Kuzys z DPS Pniewo.
– Śpiewali w większości znane i lubiane piosenki, ale były
też własne, bardzo ładne. Przyznam, że miałabym problem
wyróżnić 3 najlepsze.
Jury jednak nie miało problemu, w decyzji było jednomyślne. Jego zdaniem najlepiej
zaśpiewali podopieczni WTZ
z Łęczycy, II miejsce przyznano WTZ z Sieradza, III – WTZ
Orpel z Łodzi. Wyróżnienia
powędrowały do WTZ Koło
w Kutnie, do WTZ z Aleksandrowa Łódzkiego i WTZ ze
Zgierza.
Jakaż była radość na twarzach zwycięzców, gdy odbierali nagrody... A były cenne: za zajęcie I miejsca zespół
dostawał wielofunkcyjny robot kuchenny, za II i III miejsce sprzęt nagłaśniający. Dla
wyróżnionych były słuchawki
i myszka do komputera. Ponadto każdy zespół otrzymał
pamiątkową statuetkę, dyplom
oraz nagrody rzeczowe do wyboru: żelazko, blendery, czajnik lub koc. 
dag

Marcin Kucharski

REKLAMA

Jubilaci chętnie pozowali do pamiątkowego zdjęcia z władzami gminy, dyrekcją szkoły oraz posłem.

Gmina Bielawy | Złote Gody

Gratulacjom nie było końca
Sobotnia uroczystość
Złotych Godów – 50-lecia
pożycia małżeńskiego
– w Bielawach rozpoczęła
się od uroczystej mszy
świętej w miejscowym
kościele.
Msza została odprawiona
w intencji jubilatów. Część
„medalowa” i ta mniej oficjalna odbyła się natomiast w sali
gimnastycznej
bielawskiego
gimnazjum. – Do końca życia
już chyba będę zdrowy i szczęśliwy, tyle życzeń od dobrych
ludzi dzisiaj odebrałem – powiedział nam jeden z jubilatów.
W sali gimnazjum małżonkowie otrzymali medale nadane
przez prezydenta RP. Wręczali je wójt Sylwester Kubiński i

przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Zimiński. Zostały też
wręczone okolicznościowe listy
gratulacyjne od posła wywodzącego się z tej gminy Cezarego
Olejniczaka, odczytano również
gratulacje od wicewojewody
Pawła Bejdy. – Ludzie, którzy
kochają się z całego serca, nigdy
się nie starzeją – mówił do jubilatów poseł Olejniczak.
Wzorem lat ubiegłych uroczystość poprowadzili gimnazjaliści, a wśród nich byli też – podobnie jak co roku – wnukowie
jubilatów. W nieoficjalnej części spotkania przed seniorami
wystąpiły dzieci z przedszkola.
Była lampka szampana, poczęstunek oraz okazja do pamiątkowych zdjęć i rozmów.
Medale otrzymało 11 par
małżeńskich: Bronisław i Marta

Dominikowscy z Zakrzewa, Tadeusz i Marianna Gajda z Rulic, Lucjan i Irena Gawrysiak
z Psar, Adam i Teresa Górscy
z Helina, Ryszard i Stanisława
Jakiel z Soboty, Tadeusz i Adela
Maciak z Leśniczówki, Władysław i Marianna Pierścieniewscy ze Starych Orenic, Czesław
i Marianna Siek z Borówka,
Eugeniusz i Wanda Spychała
z Chruślina, Stanisław i Danuta Strzeleccy z Wojewodzy, Jerzy i Władysława Tęczyńscy
z Janinowa.
– Macie doświadczenie
i mądrość życiową, której żadna szkoła nie daje. Dziękujemy
Wam w imieniu całego społeczeństwa gminy Bielawy za to,
że jesteście i dzielicie się z nami
swoją mądrością – mówił wójt
Sylwester Kubiński. 
mak

Jadwiga Wojcieszek

W tym roku WTZ z Żychlina, jako gospodarz imprezy,
nie występowało w konkursie.
Izabela Krasowska i Dariusz
Roliński z WTZ Żychlin zaśpiewali poza konkursem.
Na scenie prezentowały się
drużyny specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych
i warsztatów terapii zajęciowej z Kutna, Konstantynowa
Łódzkiego, Łodzi, Sieradza,
Ozorkowa, Stemplewa, Skierniewic, Sochaczewa, Łęczycy,
Aleksandrowa Łódzkiego, Parmy pod Łowiczem, Zgierza, a
także przedstawiciele domów
pomocy społecznej w Wojszycach i Kutnie.
Przesłuchania trwały 2,5 godziny. W sali żychlińskiego
domu kultury, gdzie odbywała
się impreza, panowała atmosfera życzliwości, zabawy, radości i uśmiechu. Podczas występów jednych drużyn pozostałe
wspaniale dopingowały. Kołysano się, śpiewano i tańczono. Niby trwała rywalizacja o
nagrody, ale niepełnosprawni
przede wszystkim doskonale
się bawili. Podopieczny z WTZ
w Kutnie, który występował na

Dorota Grąbczewska

Po raz VII Warsztaty Terapii Zajęciowej w Żychlinie zorganizowały Ogólnopolski Przegląd Twórczości
Muzycznej Osób Niepełnosprawnych. W środę, 19 czerwca, przyjechało do Żychlina 18 zespołów
z województwa łódzkiego i mazowieckiego. Na scenie ŻDK rywalizowało ok. 90 uczestników,
kolejnych 100 dopingowało niepełnosprawnych artystów.

Dominika Lisiewska w trakcie rozwiązywania zadań.

Edukacja | Konkurs przyrodniczy

Sukces domaniewickiej
podstawówki
13 czerwca uczniowie szkół
podstawowych,
działający
w szkolnych kołach Ligi Ochrony Przyrody, rywalizowali między sobą w dziewiątej edycji
Turnieju Wiedzy Przyrodniczej,
zorganizowanym na terenie
Nadleśnictwa Zwierzyniec, koło
Skierniewic. Powiat łowicki reprezentowały uczennice Szkoły Podstawowej w Domaniewicach – Julia Grabowicz z klasy
VI oraz Dominika Lisiewska
z klasy IV, która zdobyła tytuł
laureatki konkursu.
Uczestnicy rozwiązywali testy tematyczne na czterech przystankach w różnych miejscach
terenów nadleśnictwa. Miejsca

wybrane na przystanki – pole
z sadem, jezioro, las, łąka – odpowiadały tematom pytań testowych, wymagających szerokiej
wiedzy z zagadnień przyrody,
ekologii i ochrony środowiska.
Prace konkursowe oceniało
jury złożone z członków zarządu LOP Okręgu Skierniewickiego oraz nauczycieli przyrody
i biologii. Rywalami dziewcząt
z Domaniewic, przygotowanymi
przez nauczycielkę przyrody Jadwigę Wojcieszek, byli finaliści
z okręgu rawskiego, żyrardowskiego. We wcześniejszych etapach konkursu brały udział m.in.
szkoły podstawowe z Mastek
i Bąkowa Górnego. 
tm
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Z sali sądowej
Sąd Rejonowy| Kolejni świadkowie w sprawie przeciwko wójtowi gminy Łyszkowice

Kadrowa ślepo wierzyła wójtowi
Kwestia rozliczania delegacji, niejasności w sprawie wynajęcia osoby do wyłapywania psów oraz kwestia ubezpieczeń dzieci
w szkołach z terenu gminy Łyszkowice to głównie wątki, jakie przewijały się na kolejnej sprawie przeciwko wójtowi gminy
Łyszkowice Włodzimierzowi T., któremu postawiono szereg zarzutów dotyczących przekroczenia uprawnień, niedopełnienia
obowiązków służbowych, poświadczenia nieprawdy i oszustw.

Podczas
rozprawy,
która odbyła się w poniedziałek
24 czerwca, zeznawało 8 świadków. Jako pierwsza zeznawała
Danuta D., która pracuje w Urzędzie Gminy w Łyszkowicach od
1993 r., obecnie na stanowisku
sekretarki obsługującej m.in.
biuro rady. Od 2008 r. jest ona
również agentem ubezpieczeniowym firmy PZU, która to firma ubezpiecza aktualnie wszystkie szkoły oraz przedszkole
w gminie Łyszkowice. Stwierdziła, że gdy rozpoczynała tę
pracę, nieubezpieczone były
tylko dwie szkoły w tej gminie,
tj. w Kalenicach i w Stachlewie. Sędzia dopytywała, dlaczego świadek zajęła się ubezpieczaniem szkół, skoro wcześniej
zajmowała się tylko ubezpieczeniami dla rolników. Danuta
D. stwierdziła, że zostało jej to
z góry narzucone przez Inspektorat w Kutnie i że oskarżony na
pewno nie pomagał jej zdobyć
klienta (szkoły – przyp. red.). To
jednostka w Kutnie miała opracować ofertę dla szkół i zlecić
ustnie agentce to zadanie.
Odpowiadając dalej na pytania sądu, stwierdziła, że nigdy
nie było nacisku z jej strony,
żeby szkoły musiały wziąć ubezpieczenie akurat od niej. Wzięły,
ponieważ przedstawiłam dobrą
ofertę – mówiła. Świadek móREKLAMA

wiła też, że gdy podpisywała ze
szkołami umowy, to system prowizyjny nie uległ zmianie, a pieniądze z prowizji od 2008 r. były
wpłacane na konta UG. Świadek
twierdziła, że nie posiada informacji, jak to wyglądało wcześniej oraz na co pieniądze z prowizji są przeznaczane.
Dosyć chaotyczne i mało konkretne były zeznania obecnej
przewodniczącej Rady Gminy
w Łyszkowicach Ireny P., która
stwierdziła przede wszystkim,
że współpraca z wójtem układa
się jej bardzo dobrze. – Uważałam i uważam, że oskarżony był
dobrym gospodarzem. Szkoły
wypiękniały, zostały odmalowane i doposażone w nowy sprzęt
– mówiła. Świadek nie potrafiła konkretnie odpowiedzieć, jakie były zastrzeżenia po przeprowadzonej ostatnio kontroli
Izby Rozrachunkowej, a także
jakie gmina podejmuje działania, żeby niektóre błędy wyeliminować. Świadek była jedynie
pewna, że po żadnej wcześniejszej kontroli Izby Rozrachunkowej nie było potrzeby odwołania
wójta.
Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Łyszkowicach Małgorzata Z. również odpowiadała sądowi na pytania związane
z ubezpieczeniami. Opowiadała, jak w jej szkole przebiegał

Kadrowa zatwierdzała
wszystkie delegacje
wójta, nie sprawdzając,
czy rzeczywiście taka
delegacja miała miejsce.
– Nikt go nie sprawdzał.
Uważałam, że to, co on
napisał, jest prawdą,
bo on był moim szefem
– zeznawała Anna S.
proces wyboru ubezpieczyciela. – Co roku na przełomie maja
i czerwca dostawałam oferty
z PZU z wariantami ubezpieczenia. Na pierwszym ogólnym zebraniu z rodzicami we wrześniu
wszystkie oferty zostają wyłożone i dokonuje się wyboru najlepszej – relacjonowała dyrektor.
Na pytanie, dlaczego placówka
ubezpiecza się akurat w PZU,
odpowiedziała, że inne firmy nie
składały jej ofert. Odpowiadając
na pytania sądu i stron, mówiła, że szkoła dostaje prowizje od
ubezpieczenia, a jej wysokość
jest ruchoma i zależy od wynegocjowanych warunków. O uzy-

skanych pieniądzach decyduje
Rada Rodziców. Od kiedy opłata za prowadzenie konta, którym
dysponowała Rada Rodziców,
została znacząco zwiększona,
postanowiono, żeby pieniądze
przesyłać na konto Urzędu Gminy. Od tej pory Urząd Gminy za
te pieniądze funduje dla najlepszych uczniów nagrody książkowe na zakończenie roku czy wycieczki dla uczniów za konkurs
na Dzień Ziemi.
Zakupy dla szkół
Dyrektor zespołu szkół była
także pytana o to, gdzie robi zakupy dla szkoły i czy wójt wpływał na to, gdzie ich dokonywano. Odpowiedziała, że wójt nie
ma możliwości wpłynąć na to,
ponieważ w szkole jest sporządzony specjalny regulamin dokonywania zakupów i usług,
zgodnie z którym szkoła przestrzega gospodarności i kupuje
w kilku sklepach, sugerując się
ceną oraz jakością towaru. Małgorzata Z. stwierdziła również,
że żadna z zatrudnionych przez
nią osób nie była polecona przez
wójta.
Na temat miejsca robienia zakupów wypowiadała się również
dyrektor łyszkowickiego przedszkola Halina K. Po wymienieniu sklepów, w których dokonuje
zakupów, sąd kazał jej wskazać,

który z tych sklepów należy do
rodziny wójta. Świadek odpowiedziała, że jest to sklep Oliwia. Podobnie jak Małgorzata
Z., Halina K. tłumaczyła, że nie
robi zakupów w jednym sklepie,
ponieważ prowadzi rozeznanie
w cenach i kupuje tam, gdzie jest
taniej, przy czym patrzy również na jakość. Na pytanie, kto
w przedszkolu zajmuje się robieniem zakupów, powiedziała,
że jest to Anna T. Dopytana, dodała, że jest ona żoną wójta. Następnie sąd zapytał, czy przedszkole zaopatruje się w sklepie
w Bielawach i kto jest jego właścicielem. Halina K. odpowiedziała, że jest tam hurtownia,
w której zakupują środki czystości, a właścicielem jest Monika T., synowa wójta. Dodała
jednak, że nikt jej nie narzuca,
gdzie ma dokonywać zakupów.
Wójt miał delegacje
na cały tydzień
Na poniedziałkowej rozprawie zeznawały również skarbnik gminy Krystyna K. i kadrowa urzędu Anna S. Obie panie
zajmują się delegacjami służbowymi, o które dopytywał
sąd. Krystyna K. zeznała, że
nie przypomina sobie przypadku, kiedy wyjazd zaplanowany i zatwierdzony nie doszedł
do skutku. Na pytanie sądu, czy
wójt jeździł gdzieś indywidualnie, daleko w kraj, odpowiedziała, że najczęściej jeździł do
Skierniewic, Łodzi i Warszawy.
Wystawianiem wójtowi deklaracji zajmuje się sekretarz gminy,
a kiedyś był to przewodniczący
Rady Gminy. Zeznawała również dalej, że nie było takiego
przypadku, żeby ktoś zgłaszał
korekty do delegacji.
Kadrowa Anna S., która
w Urzędzie Gminy w Łyszkowicach zajmuje się m.in. wystawianiem i zatwierdzaniem delegacji, zapytana przez sędziego, czy
w gminie wystąpił przypadek,
aby delegacja została wypisana,
a osoba zainteresowana faktycznie nie wyjechała we wskazane
miejsce, odpowiedziała, że nie
przypomina sobie takiego przypadku. Pracownicy gminy mieli
wypisywane delegacje na konkretne szkolenia, a wójt zgłaszał
zapotrzebowanie ustnie.
Anna S. przyznała dalej, że
w gminie panował zwyczaj,
że od wielu lat delegacje służbowe są wypisywane wójtowi
w każdy poniedziałek i rozliczane w każdy piątek. To znaczy, że
wójt miał delegację przez cały
tydzień. Delegacje nie zawierały
miejsca konkretnego wyjazdu,
a jedynie adnotacje w stylu: wyjazd służbowy.
– A czy innym pracownikom
wypisuje pani cel wjazdu ? –
zapytała sędzia. Po usłyszeniu
twierdzącej odpowiedzi, dodała:

– A czym się różni szef od zwykłego pracownika?
Okazało się również, że kadrowa zatwierdzała wszystkie
delegacje wójta, nie sprawdzając, czy rzeczywiście taka delegacja miała miejsce. – Nikt go
nie sprawdzał. Uważałam, że to,
co on napisał, jest prawdą, bo on
był moim szefem – zeznawała
Anna S. Po tych słowach sędzia
Anna
Kwiecień-Motylewska
pouczyła świadka o możliwości
nieodpowiadania na dalsze pytania. Mimo to Anna S. dalej zeznawała. Na pytania sędzi, czy
w związku z tym, że wójt miał
delegację na cały tydzień, oznaczało to, że przez ten czas nie
było go w pracy, odpowiedziała,
że wójt był w pracy, ale generalnie często wyjeżdżał. – Nie zajmuję się sprawdzaniem obecności wójta w pracy – dodała.
Sprawa psów i inne
sprawy finansowe
Księgowa Krystyna K. również odpowiadała na pytania
związane z finansami gminy.
– Wszystkie rachunki i płatności przechodziły przez moje ręce
– mówiła. Przyznała jednak, że
nie wszystkie umowy zawierały jej kontrasygnatę, ale fakt ten
wynikał z przeoczenia. Po pytaniach prokuratora dodała, że
zdarzało się, iż umowy, które
nie posiadały jej kontrasygnaty,
również były realizowane.
Zapytana przez sąd o nagrody, jakie otrzymywała za pracę w gminie, księgowa mówiła,
że nigdy nie usłyszała od wójta,
że ma się z nim tą nagrodą podzielić.
Tego dnia zeznawał również Waldemar Sz., były kierownik GOK w Łyszkowicach,
a obecnie inspektor zajmujący się m.in. funduszami unijnymi, ochroną środowiska, zamówieniami publicznymi. Sąd
pytał go głównie o sprawę wyłapywania bezdomnych psów z
terenu gminy Łyszkowice. Zajmował się tym w swoim czasie
Zbigniew J. z Błonia, który, jak
się okazało, nie miał pozwolenia na tego typu działalność.
Waldemar Sz. zeznał, że gmina
nie posiadała uchwały, która by
regulowała warunki, jakie musi
spełnić instytucja zgłaszająca
swoją ofertę na wyłapywanie
psów w danej gminie. Ustawa
mówiąca o tym weszła w życie
z końcem 2009 r., a Urząd Gminy w Łyszkowicach nie wziął
tych uregulowań pod uwagę.
Inspektor dodał również, że
gmina zamierzała taką uchwałę sporządzić. – Nie wiem, dlaczego uchwała taka nie została
podjęta. Rozmawiałem z prawnikiem i z wójtem. Nie pamiętam, kiedy po raz pierwszy podjąłem ten problem. – zeznawał
Waldemar Sz.
Księgowa stwierdziła wcześniej, że umowa ze Zbigniewem
J. nie był podpisywana, a pieniądze zostały mu wypłacone z bieżącego rachunku.
Waldemar Sz. był też pytany
o rozliczenia związane z dofinansowaniem klubu sportowego „Laktoza”. Stwierdził on, że
oglądał kopie i oryginały faktur
i konsultował je z referatem finansowym. Niektóre faktury budziły moje wątpliwości – dodał.
Proces trwa. 
kp
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Oświadczenia majątkowe
Powiat łowicki | Oświadczenia majątkowe

W kieszeniach radnych
Publikujemy ciąg dalszy oświadczeń majątkowych władz samorządowych powiatu łowickiego. Przypomnijmy, że są to
oświadczenia składane przez nich w tym roku, przedstawiające ich stan majątkowy na 31 grudnia 2012 roku.
Jacek Chudy – radny z gminy Domaniewice, pracuje jako leśniczy w Nadleśnictwie Kutno
z siedzibą w Chrośnie. Na koniec
roku miał zgromadzone 45.000 zł
(rok temu deklarował 66.646 zł).
Ma we współwłasności małżeńskiej mieszkanie o pow. 38 m2,
wartości 160.000 zł. Z tytułu zatrudnienia osiągnął dochód
104.950 zł (rok wcześniej było to
95.665 zł), odebrał 19.800 zł diety radnego. Za dzierżawę gruntów rolnych Nadleśnictwa Kutno z ARiMR osiągnął dochód
2.994 zł, umowa o dzieło 1.183 zł.
Posiada VW Polo Clasic z 2001
roku, Nissana Terrano II z 1998
roku, Volvo V 70 z 2002 roku.
Ma zaciągnięty kredyt liniowy 13.000 zł, kredyt hipoteczny
50.504 CHF oraz kredyt na zakup samochodu z nadleśnictwa
15.610 zł.
Krzysztof Dąbrowski – radny z Osieka w gminie Kocierzew Południowy, miał 10.000 zł
zgromadzonych pieniędzy, które określił jako fundusz inwestycyjny. Posiada dom 96 m2, o wartości 150.000 zł – własność oraz
gospodarstwo 13 ha, wartości
450 tys. zł. Nie podaje ani przychodu, ani dochodu z gospodarstwa, w rubryce tej wpisując „nie
prowadzę księgowości”. Z umowy–zlecenia osiągnął dochód
2.195 zł. Odebrał 19.800 zł tytułem diet radnego.
Nie posiada składników mienia ruchomego o wartości przekraczającej 10 tys. zł, z zobowiązań pieniężnych wymienia kredyt
rolny w PKO SA – 3.000 zł.
Stanisław Felczyński – radny z gminy Łyszkowice, jest kierownikiem Referatu Rolnictwa,
Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej w Urzędzie Gminy
w Łyszkowicach. Na koniec roku
miał zgromadzone 30.000 zł
(przed rokiem 20.000 zł oszczędności). Jego dochody wyniosły: w Urzędzie Gminy 77.797 zł
(przed rokiem 56.754 zł), dieta
radnego 19.800 zł. Nie ma składników mienia ani zobowiązań finansowych powyżej 10 tys. zł.
Eugeniusz Furman – radny
z Łowicza, był na koniec ubiegłego roku dyrektorem Wojewódzkiego Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Narządu Ruchu w Łodzi.
Na koniec roku miał zgromadzone 20.000 zł (rok wcześniej deklarował 30.000 zł) jako majątek odrębny. We współwłasności
posiada mieszkanie ze spółdzielczym prawem własnościowym
o pow. 72 m2, wartości 200.000 zł,
jako majątek odrębny ma garaż
18m2, wartości 15.000 zł.
Z tytułu zatrudnienia osiągnął
dochód 153.874 zł (w 2011 roku
było to 148.899 zł), odebrał diety 19.800 zł. Z tytułu sprzedaży
BMW 318 z 1999 roku uzyskał

13.000 zł. Posiada na własność
motorówkę Malibu z 2005 roku,
a we współwłasności przyczepę
kempingową Knaus z 1997 roku.
W 2012 roku zakupił BMW
523i z 2007 roku – współwłasność małżeńska. Ma zaciągnięty kredyt na zakup mieszkania
w Kredyt Banku, do spłaty pozostało mniej niż 10.000 zł. Na zakup BMW zaciągnął w ubiegłym
roku kredyt w SKOK Stefczyka
– 14.669 zł plus odsetki.
Irena Kolos – radna z gminy Chąśno, wiceprzewodnicząca
Rady Powiatu. Miała na koniec
roku zgromadzone 1510 zł (przed
rokiem deklarowała 538 zł).
We współwłasności posiada dom
o pow. 125,4 m2, którego wartość
według polisy ubezpieczeniowej
wynosi 200.700 zł. We współwłasności ma również gospodarstwo
rolne 4,89 ha, o wartości 100.000
zł. Z tytułu jego prowadzenia
osiągnęła przychód 29.997 zł,
w tym dopłaty obszarowe 2.000
zł. Prowadzi działalność usługową – stację schładzania mleka, z czego osiągnęła przychód 9.801 zł, dochód 2.500 zł.
Pozostałe dochody: dieta sołtysa 560 zł, dieta radnej 19.800 zł,
umowa o dzieło i umowa–zlecenie – przychód 3.916 zł, dochód
– 2.916 zł.
Posiada VW Polo 1,4 TDI
z 2001 roku, Seata Leon 1,9 TDI
z 2001 roku oraz Toyotę Avensis
D4D rok produkcji 2006, której
nie deklarowała przed rokiem.
Nie ma zobowiązań finansowych powyżej 10.000 zł.
Marcin Kosiorek – radny
z Łowicza, podobnie jak przed
rokiem nie miał na koniec roku
zgromadzonych żadnych środków. Nie posiada nieruchomości.
Z tytułu zatrudnienia jako nauczyciel w Gimnazjum Publicznym w Błędowie osiągnął dochód 37.451 zł (rok wcześniej
było to 33.936 zł), z pracy w Starostwie Powiatowym – 21.533 zł
(jako wicestarosta od 1 stycznia
do 16 marca) – 21.533 zł, dieta radnego 16.005 zł, inne źródła 1.679 zł, asystent europosła
– 8.000 zł. Posiada Opla Zafirę
z 2001 roku. Spłaca wraz z żoną
kredyt konsumpcyjny zaciągnięty w PKO SA – 26.440 zł oraz
pożyczkę w SKOK Jaworzno –
33.800 zł.
Zbigniew Kuczyński – radny z Łowicza, jest dyrektorem
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łowiczu. Na koniec roku miał zgromadzone 25.000 zł. We współwłasności małżeńskiej posiada
dom 160 m2, wartości 500.000 zł.
Zarobki w OSiR wyniosły
110.846 zł, diety radnego –
19.305 zł. Posiada Fiata Bravo 1,9
z 2007 roku. Nie ma zobowiązań
pieniężnych powyżej 10.000 zł.

Ryszard Malesa – radny
z gminy Łyszkowice, miał na koniec roku 53.000 zł (rok wcześniej miał 45.000 zł) zgromadzonych pieniędzy. Posiada dom
127 m2 o wartości 70 tys. zł –
własność. Gospodarstwo rolno-hodowlane 29,46 ha o wartości
300.000 zł z zabudową: stodoła, chlewnia, garaż, budynek inwentarsko-składowy. Posiada 20
udziałów w Mazowieckim Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt sp. z o.o. z siedzibą w Łowiczu. Nie podaje ani przychodu,
ani dochodu z gospodarstwa tłumacząc, że nie prowadzi księgowości. Z tytułu diety radnego
osiągnął dochód 19.800 zł, diety z OSM w Łowiczu wyniosły
1.474 zł, dopłaty bezpośrednie –
20.805 zł.
Posiada ciągnik rolniczy Ursus
4512 – rocznik 1994, ciągnik Valtra z 2008 roku, samochód osobowy Renault Megane Classic 1,4
– 1999 rok, samochód osobowy
Peugeot 206 – 2001, prasę zwijającą 2004, pług, kombajn zbożowy Massey Ferguson.
Spłaca kredyt na zakup maszyn w Banku Spółdzielczym
w Skierniewicach zaciągnięty
w wysokości 186 zł, do spłaty zostało 120.352 zł.
Artur Michalak – radny
z Łowicza, pracuje jako naczelnik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki w Urzędzie Miejskim w Łowiczu. Na
koniec roku miał zgromadzone
7.426 zł (rok wcześniej było to
6.941 zł). Posiada we współwłasności mieszkanie ze spółdzielczym prawem własnościowym,
powierzchnia 75 m2, o wartości
250.000 zł. W ubiegłym roku
jego zarobki wyniosły 97.230 zł
(w roku 2011 zarobił 90.056 zł),
dieta radnego 19.800 zł, ze
sprzedaży VW Tourana z 2004
REKLAMA

roku uzyskał 29.000 zł. Posiada
we współwłasności VW Tiguan
z 2008 roku, unit stomatologiczny, autoklaw oraz Rtg z radiowizjografią.
Ma zaciągnięty kredyt mieszkaniowy w PKO BP – 16.000 zł
oraz kredyt na zakup samochodu
i na wyposażenia gabinetu stomatologicznego w BNP Paribas,
do spłaty pozostało 35.006 – zł.
Janusz Michalak – radny
z Łowicza, jest dyrektorem
Zakładu Usług Komulanych
w Łowiczu. Miał na koniec roku
zgromadzone 160.000 zł (rok
wcześniej 145.000 zł) – jako majątek odrębny. Posiada mieszkanie o powierzchni 72 m2, warte
150.000 zł – spółdzielcze, własnościowe, w małżeńskiej wspólności majątkowej. Inne nieruchomości: 1,8 ha, wartość około
80.000 zł – współwłasność z osobą trzecią, majątek odrębny.
Dochody: z tytułu zatrudnienia w Starostwie Powiatowym na
stanowisku starosty (od stycznia
do 16 marca) – 41.340 zł, diety
członka Zarządu Łowickiej Grupy Rybackiej – 1.500 zł, praca
w ZUK – 87.349 zł, dieta radnego
- 16.500 zł.
Nie ma składników majątku
powyżej 10.000 zł. Spłaca kredyt
zaciągnięty w BGŻ z 2 osobami trzecimi, do spłaty pozostało
42.855 zł oraz kredyt konsumpcyjny w PKO SA – 12.123 zł.
Wojciech
Miedzianowski – radny z Bielaw, pracuje jako dyrektor biura Łowickiej Grupy Rybackiej, na
koniec roku miał zgromadzone 66.500 zł (rok wcześniej deklarował 53.500 zł). Posiada
dom o powierzchni 107,70 m2,
o wartości 230.000. zł – własność.
Inne nieruchomości: 0,08 ha
i budynek gospodarczy 48,60 m2,

o wartości odpowiednio 7.000 zł
i 17.000 zł – własność.
Z tytułu zatrudnienia w starostwie (od stycznia do połowy
marca był etatowym członkiem
Zarządu Powiatu Łowickiego)
osiągnął dochód 38.427 zł, z pracy w Urzędzie Gminy Bielawy –
10.746 zł z ŁGR – 26.304 zł, dieta
radnego 16.500 zł, sprzedaż samochodu osobowego – 4.000 zł.
W ubiegłym roku kupił Mercedesa Benz 180 z 1999 roku za
10.000 zł. Nie ma zobowiązań finansowych powyżej 10 tys. zł.
Małgorzata
Ogonowska – radna z gminy Domaniewice, pracuje jako nauczyciel w ZSP nr 1 w Łowiczu.
Na koniec ubiegłego roku miała zgromadzone we współwłasności z mężem 70.000 zł
(rok wcześniej 60.000 zł).
Użytkuje mieszkanie komunalne 70 m2, wartości 210.000 zł
oraz garaż 15 m2, wartości
2.000 zł. Z tytułu zatrudnienia osiągnęła dochód 51.266 zł
(rok wcześniej 34.003 zł), dieta radnej wyniosła 19.305 zł,
prawa autorskie 1.400 zł,
inne źródła 2.853 zł. Posiada Fiata Seicento z 2000 roku oraz VW
Golfa z 1996 roku i VW Golfa
z 1999 roku. Nie ma zobowiązań
pieniężnych powyżej 10.000 zł.
Zofia Rogowska-Tylman –
radna z Łowicza, jest kierownikiem apteki zakładowej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
Na koniec roku miała zgromadzone 20.000 zł oraz 1.000 USD.
We współwłasności posiada dom
170 m2, wartości 250.000 zł,
mieszkanie 29 m2, wartości
100.000 zł oraz działkę rolną
4.800 m2, wartości 20.000 zł. Jest
właścicielką 1/3 części działki rekreacyjno-budowlanej 2.000 m2,
wartości 10.000 zł. Z tytułu za-

trudnienia osiągnęła dochód
72.305 zł, z działalności wykonywanej osobiście – 6.376 zł, odebrała 13.200 zł diet radnego.
Posiada VW Passata 2 TDI
z 2007 roku, Audi A4 z 2004
roku – we współwłasności z synem oraz Nissana Terano. Ma
zaciągnięte kredyty: hipoteczny 85.000 zł oraz mieszkaniowy
94.000 zł.
Waldemar Wojciechowski
– radny z gminy Kocierzew Południowy, nie miał na koniec roku
zgromadzonych pieniędzy – tak
też deklarował rok wcześniej. Posiada dom 140 m2 wart 150 tys. zł
– własność, gospodarstwo rolne 21,9 ha o wartości 400 tys. zł,
budynki inwentarsko-składowe –
własność. Przychód z tego tytułu – 250 tys. zł, dochód 1.000 zł.
Z tytułu diet radnego osiągnął
dochód 19.800 zł, jako członek
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
– 780 zł, dopłaty z ARiMR wyniosły 19.970 zł, ze sprzedaży
ciągnika MTZ 82 – 23.000 zł.
Ma kombajn zbożowy o wartości poniżej 10.000 zł, oraz beczkę
asenizacyjną z 2011 roku, w ubiegłym roku zakupił ciągnik Massey Ferguson z 2011 roku, prasę rolującą z 2012 roku, agregat
uprawowo-siewny z 2012 roku.
Deklaruje kredyty: inwestycyjny w Mazowieckim Banku Regionalnym w Łowiczu, do spłaty 20.000 zł. Spłacił już kredyt
na zakup ziemi, ale w ubiegłym
roku zaciągnął kredyt na zakup
maszyn, w Banku Spółdzielczym
w Skierniewicach – 246.000 zł.
Jerzy Wolski – radny z gminy Zduny, nie miał na koniec
roku zgromadzonych pieniędzy
(tak samo deklarował rok wcześniej). Posiada dom 279 m2,
o wartości 226.750 zł – współwłasność małżeńska, budynek
gospodarczy o pow. 90 m2 – wart
72.550 zł, działkę 1.800 m2 wartą
10.000 zł – współwłasność małżeńska. Prowadzi lecznicę weterynaryjną, z której miał w ubiegłym roku przychód 312.678 zł,
dochód 25.419 zł. Dieta radnego
19.800 zł.
Posiada VW Golfa 1,4 – rocznik 1999, Renault Megane II –
2002 rok. Nie ma zobowiązań
pieniężnych. 
mwk
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MERCEDES 208 Bus, diesel,
tel. kom. 693‑299‑439.
MERCEDES A 140, 2000 rok,
108.000 km, tel. kom. 788‑293‑343.
MERCEDES A klasa, 170, D, 2001
rok, 138.000 km, bordo metalik,
stan rewelacyjny, bezwypadkowy,
garażowany, możliwość zamiany na
tańszy, tel. kom. 604‑706‑309.
MERCEDES C klasa, 2.2 CDI,
1999 rok, tel. kom. 516‑755‑753.

samochodowe
kupno
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.

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,.

DAEWOO Lanos, benzyna/gaz,
1999 rok, tel. kom. 793‑390‑074.

sprzedaż

DAEWOO Matiz, 2001 rok, srebrny
metalik, tel. kom. 667‑195‑990.

AUDI A3, 1.9 TDI, 2001 r.,
3-drzwiowe. Przegląd styczeń, OC luty
2013. Zadbane, cena 16.000, tel. kom.
668‑459‑033.

DAEWOO Matiz, 1999 rok, tel. kom.
793‑390‑074.

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

Absolutnie, aktualnie auta kupię, tel.
kom. 503‑797‑268.

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

Auta bezwypadkowe, tel. kom.
795‑297‑763.

AUDI A4, 1.9 TDI, kombi, XI.2000 rok,
tel. kom. 663‑827‑758.

Auto skup, tel. kom. 886‑802‑487.

AUDI A4, 1.9 TDI, tel. kom.
512‑981‑861.

Auto skup, wszystkie marki w każdym
stanie, dojazd do klienta, gotówka
od ręki, najlepsze ceny, tel. kom.
604‑191‑186.
Auto skup. Najlepsze ceny, tel. kom.
530‑900‑868.
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.

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

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

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

AUDI B3, 1.8 benzyna/gaz, 1990
rok, uszkodzony przód, tel. kom.
604‑388‑405.

FIAT Grande Punto, 1.3 diesel, 2010
rok, tel. kom. 788‑293‑343.

BMW 318, 1.8, benzyna, kombi,
1997 rok, tel. kom. 606‑850‑596.

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

Kupię osobowy sprawny lub lekko
uszkodzony, tel. kom. 513‑671‑435.

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

Kupię przyczepkę samochodową,
tel. kom. 500‑296‑173.

BMW E39 520, 1996 rok, tel. kom.
660‑514‑457.

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

CHRYSLER PT Cruiser, 2.2
diesel, 2003 rok, czarny, tel. kom.
501‑658‑198.

Skup samochodów.
Możliwość odbioru. Sprzedaż
części. Złomowanie pojazdów.
Zaświadczenia do Wydziału
Komunikacji. Nieborów, tel. kom.
605‑695‑882.
Uszkodzony do remontu kupię,
tel. kom. 506‑713‑289.

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

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

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

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

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

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

BMW 320 D, kombi, 2000 rok, stan
bdb, tel. kom. 602‑585‑750.

Skup aut, najlepsze ceny, zadzwoń,
tel. kom. 668‑817‑037.

DAEWOO Matiz, 2000 rok, 1.999 zł,
tel. kom. 793‑775‑269.

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

Kupię fiata 126p, tel. kom.
601‑595‑439.

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

DAEWOO Lublin, 1998 rok, stan
dobry, tel. kom. 669‑419‑774.

CHRYSLER Voyager, 2.4 benzyna/
gaz, 2001 r., automat, tel. kom.
501‑930‑953.
CITROËN Berlingo, 1.9 D ciężarowy,
2000 rok, 145.000 km, 6.900 zł,
tel. kom. 601‑050‑926.
CITROËN Berlingo, 2.0 HDI, 2003
rok, 188.000 km, pilnie sprzedam,
tel. kom. 784‑006‑861.
CITROËN Jumper, 2.5 TDI, 2001 rok,
3-osobowy, tel. kom. 661‑937‑398.
DACIA Logan MCV, 1.6 benzyna,
2011 rok, 20 tys. km, kupiony w ASO
PL, klima, stan idealny , tel. kom.
696‑840‑127.

FIAT Marea, 1.8, 1997 rok, tel. kom.
530‑702‑220.
FIAT Palio, 1.2, benzyna/gaz, 1999
rok, tel. kom. 508‑184‑066.
FIAT Panda, 1.2 benzyna, 2011 rok,
45.000 km, żółty, 16.000 zł, tel. kom.
695‑248‑808.
FIAT Panda, 1.1 benzyna, 40.000
km, srebrna, I rejestracja - marzec 2011
rok, klimatyzacja, wspomaganie, dwie
poduszki, salon polski, 17.000 zł,
tel. kom. 695‑248‑808.
FIAT Punto, 1.1, 1997 rok, tel. kom.
784‑933‑392.

FIAT Seicento, 2001 r., oraz Fiat
Brava 1,2 gaz, 2000 r. klimatyzacja,
bezwypadkowe, sprzedam, tel. kom.
532‑706‑515.
FIAT Siena, 1998 rok, tel. kom.
692‑504‑699.
FIAT Siena, 1997 rok, zarejestrowany,
tel. (46) 830‑32‑33.
FIAT Uno 1000, 1998 rok, srebrny,
po kapitalnym remoncie,
b. sprawny. Przegląd do końca 2013
r., ubezpieczony do 10 maja 2014 r.,
1.200 zł, tel. kom. 883‑353‑881.
FIAT Uno fire, 1.0, benzyna/gaz, 1996
rok, 5-drzwiowy, tel. kom. 794‑966‑437.
FIAT Uno, 1.0, 1996 rok, 1.600 zł,
tel. kom. 602‑362‑910.
FIAT Uno, 0.9, 2000 rok, pierwszy
właściciel, serwisowany, tel. kom.
724‑538‑743.
FIAT Uno, 1.0, 1999 rok, zadbany,
tel. kom. 513-385‑429, po 16.00.
FORD, kombi, 1999 rok, tel. kom.
691‑535‑141.
FORD Fiesta FX Gold, 1.25, 2004
rok, stan bdb, 12.500 zł, tel. kom.
604‑787‑864.
FORD Fiesta MK6, 1.2, 2008 rok,
75KM, srebrna, klima, ABS, elektryka,
czujnik cofania, 4xairbag, central+pilot.
Serwis! 15.800 zł,
tel. kom. 602‑677‑216.
FORD Focus, 2011 rok, 11.000 km,
tel. kom. 788‑293‑343.
FORD Fokus, 1.6, benzyna/gaz,
2001 rok, tel. kom. 798‑992‑504.
FORD Mondeo, 2.0 TDCI, hatchback,
2003 rok, tel. kom. 664‑006‑089.
FORD Mondeo, 2.0 TDDI, 2002
rok, 115 KM, doinwestowany, tel. kom.
600‑445‑127.

FIAT Punto, tel. kom. 664‑507‑718.

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

FIAT Punto, 1.1, 1997 rok, tel. kom.
609‑857‑080.

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

FIAT Punto II, 2001 rok, stan bdb,
tel. kom. 606‑819‑096.

FORD

Transit, 2.5, 1999 rok, po
drobnej kolizji, 3.000 zł, tel. kom.
794‑298‑078.

FIAT Punto, 1.2, 2000 rok, 4.900 zł,
tel. kom. 887‑602‑968.
FIAT Seicento benzyna/gaz,
2000 rok, tel. kom. 516-412-946,
662‑089‑395.
FIAT Seicento 900, 2000 rok,
I właściciel, tel. kom. 693‑216‑951.
FIAT Seicento 900, z gazem, 1998
rok, stan dobry, niebieski, 3500 zł,
tel. kom. 888‑282‑702.

OPEL Vectra C, 2.0 DTI, 2004 rok,
zarejestrowany, bogate wyposażenie,
w rozliczeniu przyjmę tańszy, tel. kom.
604‑392‑876.
OPEL Vectra, 1.6 benzyna, 1996 rok,
zieleń butelkowa, centralny zamek,
poduszki 4 szt., bez korozji, tel. kom.
784‑422‑252.
OPEL Vectra, 2.0 diesel, 2000 rok,
stan dobry, tel. kom. 604‑607‑061.
OPEL Vectra, 1.8, kombi, stan dobry,
tel. kom. 605‑878‑236.

MERCEDES C klasa 270, 2.7, D,
2005 rok, srebrny, stan idealny, tel.
kom. 607‑316‑945.

Opel Zafira B, 2006 rok, 7-osobowy
(lub zamiana na większy), tel. kom.
508‑411‑270.

MERCEDES C klasa, 2.0 D, 1994 rok,
stan bdb, tel. kom. 503‑028‑208.

OPEL Zafira, 2.0 DTI, 2003 rok, stan
bdb., tel. kom. 661‑584‑272.

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

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

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

PEUGEOT 307, 2.0 HDI 110 KM,
2004 rok, 165.000 km, alufelgi, tel.
kom. 668‑827‑885.

NISSAN Micra, 1.0, 1997 rok,
zadbany, tel. kom. 509‑283‑124.
NISSAN Primera, 2.0 TD, 1999 rok,
tel. kom. 506‑713‑289.
NISSAN Primera, 2.0D, 2001 rok,
tel. kom. 508‑184‑066.
NISSAN Tino, 2001 rok, tel. kom.
788‑293‑343.
OPEL Astra, kombi, 1997 rok,
tel. kom. 505‑949‑957.
OPEL Astra, 1.6 benzyna/gaz, 1992
rok, hak, Opel Corsa, 1.0, 1999 rok,
tel. kom. 504-544‑328, po 17.00.
OPEL Astra II, 2.0, gaz, 1999 rok,
tel. kom. 669‑424‑184.
OPEL Astra II, benzyna/gaz, kombi,
1999 rok, tel. kom. 793‑390‑074.
OPEL Astra II, 2.0 DTL, kombi, 2000
rok, bogate wyposażenie, tel. (46)
831-02-44, tel. kom. 505‑990‑112.

PEUGEOT 407, 1.8, 2008 rok, 78.000
km, tel. kom. 788‑293‑343.
PEUGEOT Partner, 1.6, 2002 rok,
88.000 km, tel. kom. 788‑293‑343.
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, 1993 rok, z gazem,
ważność butli 10 lat, po przeglądzie,
stan dobry, tel. kom. 603‑383‑974.
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 Kangoo, 1.5 DTI, 2004 rok,
tel. kom. 508‑184‑066.

OPEL Astra III, 2004 rok, tel. kom.
505‑056‑590.

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.

OPEL Astra, 1.7 Diesel, 1996 rok,
hatchback, tel. kom. 693‑943‑718.

RENAULT Master Maxi, 2009 rok,
pilnie, tel. kom. 602‑370‑470.

OPEL Astra, 1992 rok, stan bdb,
tel. kom. 600-605-074, 694‑259‑456.

RENAULT Master, 2.8 TI, 2000 rok,
stan idealny, tel. kom. 600‑578‑992.

OPEL Combo, 2001 rok, 81.000 km,
tel. kom. 788‑293‑343.

RENAULT Megane, 1.4 16V gaz,
kombi, 1999 rok, tel. kom. 510‑177‑036.

OPEL Combo, 1.7 isuzu, 1996 rok,
stan bdb, tanio, tel. kom. 531-914-619,
530‑015‑309.

RENAULT Megane, 1998 rok,
tel. kom. 797‑694‑500.

OPEL Combo, 1.7 diesel Isuzu, 1996
rok, stan dobry, tel. kom. 504‑755‑253.
OPEL Corsa, 1.0, benzyna/gaz, 2004
rok, 3-drzwiowy, stan bdb, tel. kom.
502‑639‑575.
OPEL Corsa, 1.2 benzyna, 2007 rok,
3-drzwiowa, klimatyzacja, centralny
zamek, 602-705-362, tel. kom.
605‑495‑580.

RENAULT Scenic, 1.9 DTI, 2000 rok,
tel. kom. 694‑877‑720.
RENAULT Scenic, 2004 rok, tel. kom.
788‑293‑343.
RENAULT Scenic, 1.9 DCI , 2002
rok, bogato wyposażony (możliwość
zamiany na tańszy), tel. kom.
604‑706‑309.
RENAULT Scenic, 1.9 DTI, 2000 rok,
zarejestrowany, wyposażony,
w rozliczeniu przyjmę tańszy, tel. kom.
604‑392‑876.

Gokart (Comer), tel. kom.
604‑931‑629.

OPEL Corsa, 1.0, 2000 rok,
wspomaganie kierownicy, tel. kom.
793‑390‑074.

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

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

SEAT Ibiza II FL, stan idealny,
tel. kom. 606‑819‑096.

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

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

SEAT Ibiza, 1.4, 2001 rok, 3-drzwiowy,
stan dobry, tel. kom. 600-763-979;,
698‑695‑689.

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

OPEL Vectra B, 2.0 DTL, 1998 rok,
tel. kom. 784‑006‑332.

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

SEAT Cordoba, 2008 rok, tel. kom.
601‑383‑237.

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
SEAT Toledo, 1.9 TDI, 1999 rok,
tel. kom. 788‑293‑343.
SEAT Toledo, stan idealny, tel. kom.
606‑819‑096.
SKODA Fabia, 1.4 8V, 2002 rok,
tel. kom. 604‑392‑876.
SKODA Fabia, 1.2, 12V 2004 rok,
przebieg 58 tys. km, hatchback,
serwisowany, bezwypadkowy, stan
bardzo dobry, tel. kom. 665‑977‑562.
SKODA Fabia, 1.4, 2005 rok,
kombii, 16V ABS, elektryka, czujnik
parkowania, airbag, radio MP3,
centralny. Odlicz 23%VAT.11.800 zł,
tel. kom. 602‑677‑216.
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.


ŻUK, tel. (46) 838-60‑62, wieczorem.
ŻUK, tel. kom. 606‑272‑661.
ŻUK, benzyna/gaz, skrzynia 4,
sprzedam w całości lub na części,
tel. kom. 505‑602‑794.

inne
Pomoc drogowa, tel. kom.
608‑532‑321.
Części samochodowe, używane,
Stacja Demontażu Pojazdów Rząśno
13, tel. kom. 664‑006‑089.
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.
Sprzedam części do Opla Astry 1.7
TD, tel. kom. 604‑359‑408.

Sprzedam Kepming Tambet
z namiotem, tel. kom. 604‑932‑479.

Opony używane, tel. kom.
602‑133‑182.

TOYOTA Avensis Verso, 2001 rok,
tel. (46) 837‑90‑54.

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

TOYOTA Corolla, 1.4 16V, 2000
rok, bordo metalik, bezwypadkowy,
garażowany, tel. (46) 831-02-44,
tel. kom. 604‑706‑309.

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

TOYOTA Yaris, 1.0, benzyna, 2006
rok, 26.000 zł, 21.900 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.

Sprzedam silnik 1.3, benzyna, VW
Polo, skrzynia 5-biegowa, tel. kom.
604‑388‑405.
Sprzedam ramę i siłownik od Stara
200, tel. kom. 606‑614‑355.
Sprzedam części do Nexii, tel. kom.
693‑944‑451.
Sprzedam letnie opony z alufelgami,
185x70x14, tel. kom. 602‑126‑975.

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

Kupię mieszkanie w Łowiczu,
tel. kom. 501‑074‑045.

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

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

sprzedaż

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

Sprzedam Mini Cross, stan bdb,
tel. kom. 608‑163‑666.
Sprzedam Junaka M10, tel. kom.
603‑610‑952.
Sprzedam Yamasaki Street, 2009
rok, stan bdb, tel. kom. 693‑441‑585.

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

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

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

Yamaha Virago 535, 1996 rok,
przebieg 26.000 km, I właściciel,
tel. kom. 887‑341‑475.

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

Sprzedam motorynkę bez rejestracji,
tel. kom. 502‑409‑713.

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

Skuter Benda-Smart, 2012 rok,
na gwarancji, tel. kom. 509‑047‑149.

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

Yamaha Virago 250, 1996 rok,
15.000 km, chopper, 6.000 zł, tel. kom.
601‑050‑926.
Motorower Goes, 2009 rok, tel. kom.
784‑422‑252.

inne
Naprawa skuterów, silników 2
i 4-suwowych, tel. kom. 731‑133‑118.

Camping Niewiadów N160N,
tel. kom. 669‑419‑774.

kupno

Silnik 1.2, Ford Ka, Fiesta, tel. kom.
600‑445‑127.

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

VW Golf, 1999 rok, tel. kom.
505‑056‑590.

FIAT Cinquecento, 700, silnik,
skrzynia biegów, szyby i inne, tel. kom.
600‑445‑127.

sprzedaż

VW Golf II, 1.8, benzyna, 1991
rok, stan dobry, 1.300 zł, tel. kom.
517‑539‑845.

DAEWOO Espero, silnik, skrzynia
biegów, szyby i inne, tel. kom.
600‑445‑127.

VW Golf III, 1993 rok, tel. kom.
785‑414‑618.

Sprzedam części do przyczepy
samochodowej, oś, koła, itd.,
697-941-559, tel. kom. 697‑941‑558.

VW LT 35, 2003 rok, pełne
wyposażenie, stan techniczny bdb,
22.000 zł, tel. kom. 501‑299‑722.

motorowe
kupno

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

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

VW Bora, 2.0, 2000 rok, 15.000
km, zadbany, pełne wyposażenie,
użytkowane przez kobietę, tel. kom.
531-914-619, 530‑015‑309.

VW Golf III, GTI, 1995 rok, Głowno,
tel. kom. 725‑875‑568.

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

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

Sprzedam opony 11.2/28 i koła
20/285, tel. kom. 691‑195‑507.

VW Golf, 1.6 benzyna/gaz, 1999 rok,
tel. kom. 602‑783‑252.

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

Sprzedam działkę 1700 mkw
z zabudowaniami. Bolimów,
ul. Senatorska 53, tel. kom.
605-650-484, 534-708-508
Okazyjnie dom w Zdunach, tel. kom.
602-133‑666, po 18.00.

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

VOLVO S80, 2.5 TDI, 2000 rok,
140 KM, stan bdb, 15.000 zł, tel. kom.
696‑144‑023.

Przyczepka, tel. kom. 692‑668‑521.

garaże

Garaż po remoncie, ul. Tuszewska,
tel. kom. 604-992-046, 602‑302‑741.
Garaż, ul. Matejki, tel. kom.
501‑454‑273.

wynajem
Wynajmę garaż, Bratkowice, tel. kom.
530‑305‑300.
Garaż, Długa/Podgrodzie,
tel. kom. 795‑511‑050.

Dom, Walewice, tel. kom.
509‑950‑894.
Sprzedam kamienicę, Łowicz,
Nowy Rynek, tel. kom. 604-695-389,
606‑288‑540.
Sprzedam mieszkanie z garażem,
Bratkowice, tel. kom. 660-528‑132,
po 17:00.
Sprzedam mieszkanie 60 mkw.,
Głowno, Sikorskiego, tel. kom.
502-676-453, 509‑171‑333.
Sprzedam dom, Łowicz ul. Wygoda
34, tel. kom. 665‑961‑757.
Marianów, 6.000 mkw. +dom 90
mkw., tel. kom. 792‑245‑010.
Dom, działka 4900 mkw., Łowicz,
tel. kom. 880‑651‑700.
Działki budowlane z usługami
w Bednarach, blisko dworca PKP,
szkoły, przedszkola, sklepów,
tel. (46) 838‑62‑52.
Działka w Łowiczu, 25 zł/mkw.,
tel. kom. 883‑773‑023.
Duża działka z prawem do
zabudowy, tel. kom. 512‑615‑182.
Działka 481 mkw., Blich 44,
zabudowana, dom drewniany, 70.000
zł, tel. kom. 605-495-580, 602‑705‑362.

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

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

Garaż, 38 mkw., do wynajęcia
(z kanałem), Łowicz, ul. Chrobrego 6,
tel. kom. 601‑614‑082.

VW Passat, 2.0 kombi, 2008 rok,
180.000 km, tel. kom. 604‑911‑604.

Kupię skuter, tel. kom. 512‑839‑480.

nieruchomości

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

kupno

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

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

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

VW Passat, 1.9 TDI, kombi, 1998 rok,
tel. kom. 501‑043‑137.
VW Passat, 1.9, TDI, kombi, 2001 rok,
tel. kom. 886‑229‑922.
VW Passat, 1.6 benzyna, 1999 rok,
tanio, tel. kom. 660‑092‑247.
VW T4 Doka, 1.9 TD, 1995 rok,
tel. kom. 693‑350‑876.
VW Transporter, 1998 rok, tel. kom.
500‑488‑180.

REKLAMA

Kupię motorynkę i Komara Sport
z dokumentami rejestracji, tel. kom.
669-204-259, 601‑662‑862.

sprzedaż
Simson S-51 niemiecki, czerwony,
tel. kom. 514‑785‑384.

nr 26

Sprzedam ETZ 251, 1990 rok, stan
bdb., tel. kom. 606‑490‑951.

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

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

Kupię 3-pokojowe mieszkanie
w Łowiczu, I lub II piętro, cegła, tel.
kom. 608‑198‑430.

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

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

Sprzedam M-3, Stryków 50 mkw. IV
piętro, tel. kom. 510‑144‑749.
Działka budowlana, Łęczycka 4,
1.310 mkw., tel. (46) 837-55-84,
tel. kom. 886‑811‑336.
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.
Mieszkanie 3-pokojowe, 60 mkw.,
Kostka, 180.000 zł, tel. kom.
600-248-791, 668‑599‑646.
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Działka budowlana 1066 mkw.,
Głowno, Zabrzeźnia, cicha okolica,
starodrzew liściasto-iglasty, tel. kom.
511‑932‑206.
Mieszkanie 34 mkw., w bloku, I piętro,
Łyszkowice, tel. kom. 513‑196‑929.
Mieszkanie w Zduńskiej Dąbrowie,
50 mkw., z garażem, stan bdb,
tel. kom. 603‑225‑128.
Działka rekreacyjno-budowalna
2,5 ha, Wrzeczko-Borowiny, tel. kom.
602‑103‑367.
Sprzedam działki, 720 mkw.,
Pilaszków, Otolice, przy trasie
Łęczyckiej, tel. kom. 607‑032‑462.
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.

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

Działka, 3.336 mkw., Strzelcew,
tel. kom. 721‑152‑385.

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

Działka budowlana, tel. kom.
664‑507‑718.

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

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

Sprzedam działki: budowlaną
i rekreacyjną w Helenowie, tel. kom.
509-852-690, 502‑352‑687.
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.
Mieszkanie 60 mkw., Bratkowice, IV
piętro środkowe, po remoncie, tel. kom.
696‑957‑700.
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 819 mkw., domek 38 mkw.,
Zielkowice, tel. kom. 518‑429‑665.
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 51 mkw., os. Kostka,
tel. kom. 506‑170‑530.

Dom 80 mkw., tel. kom. 515‑857‑498.

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

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

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

Dom w Strykowie, 3 pokoje, działka
1.100 mkw, tel. kom. 531‑910‑456.
Działka budowlana 1.600 mkw.,
Popówek koło Głowna, tel. (42) 658-6852, tel. kom. 666‑838‑686.
Sprzedam dom, ul. Chmielińskiej 62,
tel. kom. 669‑366‑314.
Sprzedam mieszkanie 104 mkw.
w centrum Głowna, częściowo
wyposażone, atrakcyjna cena, tel.
kom. 796‑990‑820.
Sprzedam 71 mkw., os.
Dąbrowskiego, tel. kom. 600‑880‑267.
Pół bliźniaka w Łowiczu, niedaleko
stacji PKP, tel. kom. 727-491-674,
605‑332‑560.
Mieszkanie 3-pokojowe, 64,5 mkw.,
Warszawa, osiedle Lazurowa, zadbane,
loggia, miejsce parkingowe, tel. kom.
783‑315‑022.
Działka rolno-budowlana, Mysłaków,
tel. kom. 504‑350‑641.
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.
Budynek handlowy wolnostojący, os.
Kopernika w Głownie. Proszę wysyłać
sms-y z ofertą. Oddzwonię, +44795771.
Dom piętrowy, Łowicz, tel. kom.
515‑932‑316.
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.
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Dom + budynki gospodarcze 0,36
ha, Krępa, tel. kom. 509-728-582,
662‑171‑123.

Pilnie, niedrogo, 60 mkw.,
Bratkowice, po remoncie, tel. kom.
535‑127‑431.

M-5 75 mkw, Szarych Szeregów,
tel. kom. 889‑144‑850.

Działka 3.000 mkw., okolice Głowna,
tanio, tel. kom. 695‑640‑654.

Działka budowlana 800 mkw. na
osiedlu w Łyszkowicach, tel. kom.
604‑938‑874.

Mieszkanie, 32 mkw., IV piętro,
Starzyńskiego, tel. kom. 536‑307‑525.

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

www.lowiczanin.info
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Budowlano-rolna, 0,7 ha, Zielkowice
II, tel. kom. 502‑778‑128.
Sprzedam las 1,95 ha, tel. kom.
506-683‑820, po 19.00.
Działka rolno-budowlana, 7.600
mkw., Otolice, gmina Łowicz, tel. kom.
667-276-296, 502‑514‑144.
Dom piętrowy, podpiwniczony 10,512,
garaż, budynek gospodarczy, działka
5.000 mkw., Stepów, gmina Kiernozia,
tel. kom. 508‑751‑799.

wynajem
Kwatery tanio, Łowicz, tel. kom.
606‑884‑162.
Lokal 160 mkw., Przyrynek, tel. kom.
601‑345‑299.
Wynajmę skład węgla, plac, halę:
Brzeziny, tel. kom. 509‑920‑555.
Wynajmę dom w Czatolinie,
tel. kom. 785‑588‑005.

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

Wynajmę 2 pokoje, Łowicz ul. Zgoda
26A, tel. (46) 865-61-75, tel. kom.
795‑065‑609, po 18.

Wynajmę dom letniskowy nad
Jeziorem Skrzyneckim, tel. kom.
697‑130‑655.

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

Wynajmę lub sprzedam garaż,
blaszak, Łowicz, tel. kom. 790‑524‑034.

Kawalerka, tel. kom.
538‑397‑032.

Mieszkanie do wynajęcia, os.
Noakowskiego, tel. kom. 698‑728‑146.

Przyjmę współlokatorkę, tel. kom.
505‑073‑277.

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

Mieszkanie 68 mkw., do wynajęcia,
Łowicz, ul. Blich 9a/22, tel. kom.
601‑239‑758.

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

Wynajmę dom na wsi, okolice
Kiernozi, tel. kom. 501‑603‑924.

Elegancki dom z pięknym ogrodem
w Dobrej k. Strykowa wynajmę lub
sprzedam. Kompletnie wyposażony,
tel. kom. 602‑633‑198.

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

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

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

Do wynajęcia 3-pokojowe mieszkanie
z kuchnią i łazienką w Głownie,
tel. (42) 719‑35‑79.

Zamienię mieszkanie 35 mkw. do 70
mkw., tel. kom. 504‑125‑713.

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

kupno różne

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

Sprzedam dom, Bobrowniki,
trakt, działka 1.200 mkw., tel. kom.
603‑070‑501.

Kwatery, Głowno, tel. (46) 874‑64‑68.

Działka rolno-budowlana, Łowicz,
tel. kom. 784‑134‑678.
Dom 70 mkw., z budynkiem
gospodarczym, Łowicz, 280.000 zł,
tel. kom. 503‑105‑495.
Sprzedam działkę rekraacyjną- 500
mkw., (ROD- Łowicz), tel. kom.
796-671-575, po godz 12.
Własnościowe, 62 mkw., cegła,
tel. kom. 604‑774‑461.
Własnościowe, 38 mkw., cegła,
tel. kom. 604‑774‑461.
Mieszkanie 40 mkw., wraz z garażem,
ul. Czajki, tel. kom. 602‑774‑552.
Tanio działka budowlana, media
w drodze, Goleńsko, tel. kom.
663‑055‑249.
Działka rolna, 2,07 ha, w tym 3.000
mkw. budowlana, 2 km od Łowicza,
tel. kom. 601‑385‑520.
Dom z działką 1.900 mkw., we
wsi Kuczków, gm. Łyszkowice, cena
230.000 zł, tel. kom. 660‑496‑859.
Działka budowlana 1.200 mkw.,
Zielkowice-Czajki, (wodociąg miejski,
elektryczność), tel. kom. 607‑343‑411.
Działka budowlano-usługowa,
Łowicz, Klickiego 42, tel. kom.
502‑163‑313.
Działki pod zabudowę, Zielkowice,
tel. kom. 695‑318‑874.
Mieszkanie, 48 mkw., parter, os.
Marii Konopnickiej, pilnie, tel. kom.
602‑370‑470.
Sprzedam las, tel. kom. 608‑815‑516.
Domek letniskowy w Zdworzu po
remoncie, tel. kom. 501‑700‑837.
Sprzedam mieszkanie 30 mkw.
w Głownie, tel. kom. 503‑028‑208.

REKLAMA

Drewniany dom z zabudowaniami
i 1,5 ha ziemi lub sam dom, Bąków
Górny, tel. kom. 788‑474‑375.

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.

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

Do wynajęcia lokal handlowousługowy 100 do 170 mkw.,
w centrum Łowicza, tanio, tel. kom.
602‑118‑332.

Sprzedam mieszkanie 48 mkw
w Borowie, tel. kom. 609‑350‑277.

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

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

Sprzedam działkę 735 mkw.
w Łowiczu przy ul. Ułańskiej, 50 m
od Tesco, tel. kom. 501‑512‑462.

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

Miejsce na reklamę, tel. kom.
797‑556‑829.

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

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

Dom z działką, gmina Bielawy,
tel. kom. 511‑682‑578.
Działka budowlana, 1.028 mkw.,
Bednary, tel. kom. 881‑087‑816.
Sprzedam 4,85 ha ziemi
w tym 0,44 ha w miejscowości
Skrzeszewy koło Żychlina, tel. kom.
662‑273‑561.
Sprzedam działkę 14.960
mkw., Łowicz, ul. Poznańska,
tel. (46) 837‑08‑98.
M-3, 38 mkw., I piętro, Głowno, os.
Swoboda, tel. kom. 724‑286‑695.
Dom, stan surowy 150m, 2 garaże
42m. Działka ogrodzona 830m, media
w ulicy. Kozłów Biskupi, 2 km od
Sochaczewa, tel. kom. 664‑052‑912.
Sprzedam sklep spożywczy
w Sannikach. Powierzchnia 110mkw.,
działka 400mkw., zaplecze, alarm,
klima, parking. Możliwa inna adaptacja,
tel. kom. 601‑307‑878.
Mieszkanie 48 mkw., parter,
Noakowskiego, tel. kom. 668‑505‑676.
Działkę budowlaną małą lub większą
w Łowiczu pod zabudowę lub usługi
(ale tylko jedną) szybko, tel. kom.
666‑107‑325.

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

Do wynajęcia mała kawalerka na
Reymonta, tel. kom. 600‑678‑503.

Do wynajęcia lokal, w pawilonie:
róg Warszawskiej, Dworcowej,
Łowicz, tel. (46) 837-42-46, tel. kom.
605‑578‑502.

Działka budowlana 30 a, Grudze
Stare, 16zł/mkw., tel. kom.
501-735-340, 516‑813‑486.

Sprzedam działkę rekreacyjną
z nowym domkiem, na Łódzkiej,
tel. kom. 791‑930‑679.

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

Ekonomiczne, tanie i trwałe piece
c.o. poleca producent, Skierniewice,
tel. kom. 501‑627‑469.

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.

Dom z działką 6.300 mkw., na wsi,
tel. kom. 604‑781‑866.

Wynajmę mieszkanie 30 mkw.,
umeblowane, tel. kom. 796‑836‑971.

Firma wynajmie mieszkanie na
os. Bratkowice - 72mkw., w części
umeblowane,3 pokoje, kuchnia, stan
db, 1000zł/m-ąc+opłaty, tel. kom.
516‑174‑645.

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

Tanio wynajmę lub sprzedam lokal
handlowy w Łowiczu, ul. Bolimowska,
tel. kom. 888‑447‑916.

Dom, nowy (lub zamienię na bloki),
tel. kom. 668‑156‑494.

Dom i działki w Mysłakowie, tel. kom.
662‑077‑250.

Wynajmę nowe mieszkanie o
powierzchni 54 mkw., ul. Piekarska,
tel. kom. 888‑971‑623.

Wynajmę mieszkanie 32 mkw.,
Łowicz, tel. kom. 506‑019‑781.

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

Namiot handlowy, tel. kom.
666‑310‑322.

Budowlana 3.000 mkw., 145.000 zł,
tel. kom. 500‑163‑767.

Działka budowlana, Głowno,
ul. Żwirki 17, tel. kom. 694‑903‑240.

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

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

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

Wynajmę 2-pokojowe, w
pełni wyposażone mieszkanie na
Bratkowicach, klimatyzacja, tel. kom.
695-77-43-22, po godz. 18.

Sprzedam lub wynajmę pawilon 40
mkw., os. Bratkowice, ul. Topolowa,
tel. kom. 604‑739‑461.

Pawilon handlowy na terenie
targowicy, tel. kom. 696‑085‑346.

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

Grunty orne wydzierżawię, gmina
Stryków, tel. kom. 603‑711‑760.
Wynajmę lokal 140 mkw., w Łowiczu,
Nowy Rynek, tel. kom. 607‑302‑816.
Tanio pokój, tel. kom. 535‑993‑153.
Wynajmę stację paliw, Łowicz,
tel. kom. 666‑536‑626.
Do wynajęcia pokój, dla uczennicy,
tel. kom. 693‑543‑658.
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 bar przy stacji paliw
z wyposażeniem, tel. kom.
889‑338‑747.
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.
Do wynajęcia w pełni wyposażone
mieszkanie ( 58 mkw) w blokach, os.
Kopernika w Głownie, tel. kom.
601-533‑087, po 16..
Wynajmę domek letniskowy nad
jeziorem Skrzyneckim, tel. kom.
725‑445‑919.

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

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

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

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

Wynajmę kawalerkę 38 mkw., parter,
Tkaczew, tel. kom. 507-298‑615, po
14:00.
Wynajmę niedrogo dom w Łowiczu,
tel. kom. 797‑367‑932.
Wynajmę mieszkanie, 50 mkw.,
na rok czasu, umeblowane, os.
Konopnickiej, tel. (46) 830‑31‑51, po 18.

Wynajmę pokój 14 mkw.,
umeblowany, z łazienką, w Łowiczu,
Sienkiewicza 34, tel. (46) 837-32-49,
tel. kom. 511‑491‑109.
Wynajmę mieszkanie 37 mkw., dwa
pokoje, os. Dąbrowskiego, tel. kom.
604‑179‑530.
M-4, Bratkowice, 750 zł + opłaty,
kaucja, tel. kom. 783‑252‑813.

Do wynajęcia pokój z kuchnią w
Łowiczu, tel. kom. 505‑211‑908.

zamiana

Drewno kominkowe, tel. kom.
503‑508‑772.
Paliki do palikowania sadów,
sosnowe grubości od 4 do 8
cm, wysokości 2,4 m, tel. kom.
605‑896‑199.
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.
Leś- szlaka kotłowa, tel. kom.
605‑142‑474.
Sprzedam lub kupię skrzynię
łowicką, tel. kom. 504‑944‑860.

Przyjmę ziemię, tel. kom.
602‑723‑902.

Sprzedam mebelki dziecięce z
wbudowanym łóżkiem; szafkę RTV,
tel. kom. 691‑138‑084.

Przyjmę ziemię z wykopu, tel. kom.
693‑299‑439.

Krajzega, pilarka, tel. kom.
503‑830‑451.

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

Kręgi, przepusty, kamień
elewacyjny, Jumby: www.seba-bruk.
pl, tel. kom. 531‑467‑981.

Przyjmę gruz, Bednary, koło Łowicza,
możliwość odbioru, własny transport,
tel. kom. 512‑499‑388.
Stare radia, silniki, stare maszyny
i urządzenia, stare meble, banknoty,
inne starocie, stroje, skrzynie łowickie,
tel. kom. 516‑907‑429.
Topola, dąb i inne tartaczne, tel. kom.
696‑379‑599.

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.

Kupię monety obiegowe RP 19231939. Monety PRL 1949-1988 i monety
RP 1989-1994, tel. kom. 661‑891‑422.

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

Kupię betoniarkę, tel. kom.
512‑839‑480.

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

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.
Piaski, żwiry, pospółka, podsyp,
tel. kom. 600‑895‑026.
Gruz betonowy, kruszony 30 zł/t,
z dowozem, tel. kom. 723‑975‑482.
Ekogroszek, miał. Tanio!, tel. kom.
509‑920‑555.

Podkłady kolejowe, drewniane,
tel. kom. 609‑111‑509.
Overlock i dwuigłówka Textima,
tel. kom. 604‑392‑876.
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Sprzedam kanapę, tel. kom.
604‑941‑542.
Łóżko szpitalne z materacem
przeciwodleżynowym, tel. kom.
511‑947‑180.
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.
Regały sklepowe, biurko, tel. kom.
693‑422‑828.
Wiertarka kolumnowa Einhll,
kompletne wyposażenie; pierze gęsie
z przydomowego chowu; silnik 5,5 kW,
900 obrotów, tel. kom. 600‑415‑353.
Zamrażarka meblowa, tel. kom.
691‑535‑141.
Betoniarka, 250 l, 1.300 zł, tel. kom.
510‑177‑036.
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.
Skrzynki plastikowe 15 kg, tel. kom.
500‑385‑907.
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.
Lampy kasetonowe oświetleniowe,
tel. kom. 501‑074‑060.


Sprzedam regał, tel. (46) 837‑68‑90.
Paśniki, poidła dla świń, heblarka,
imadło, tel. kom. 504‑350‑641.
Telewizor Philips, 400 zł, tel. kom.
504‑350‑641.
Konstrukcja szklarni, pręty
żebrowane, tel. kom. 504‑350‑641.
Sprzedam betoniarkę, stan bdb,
tel. kom. 504‑843‑494.
Piec, c.o., tłokowy, Tilgner
KTM, 35 kW, po dwóch sezonach
grzewczych, 4.400 zł, tel. kom.
603‑755‑728.

Sprzedam nowy aparat cyfrowy
Medion, tel. kom. 791‑930‑679.
Betoniarka 400 litrów, tel. kom.
505‑072‑504.
Sprzedam biurko komputerowe
kolor wenge, stan bdb, tel. kom.
608‑728‑649, po 15.
Eternit, Krępa 32..
Tornister Hama, 5 części, tel. kom.
692‑106‑670.

Wersalka + dwa fotele, tel. kom.
602‑783‑252.

Betoniarki, części zamienne,
naprawa, rusztowania, tel. kom.
510‑124‑700.

Rower górski - koła „24”, tel. kom.
602‑783‑252.

Segment, 3-częściowy, pilnie, tanio,
tel. kom. 602‑370‑470.

Sofa, fotele + pufy (prawie nowe),
tel. kom. 600‑918‑875.

Zbiornik na szambo 15.000 l,
tel. kom. 607‑316‑945.
Stemple budowlane, tel. kom.
507‑411‑018.

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

Sprzedam pakamerę, kontener, na
budowę, tel. kom. 602‑688‑854.

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

Dwa fotele ze skóry, tel. kom.
600‑918‑875.

Lodówka Beko, 180 cm, tapczan
duży, rogowy, tel. kom. 508‑411‑270.

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

Rower górski damski na dużych
kołach, tel. kom. 600‑918‑875.

Silnik elektryczny, 11 kW, tel. kom.
693‑574‑400.

Do zbioru truskawek, Głowno,
tel. kom. 604‑260‑576.

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

Kuchnia węglowa, tel. kom.
508‑725‑351.

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

Ule, tel. kom. 535‑299‑227.

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

Sprzedam kuchnię węglową,
tel. kom. 600‑187‑400.

Przyjmę do zbioru bobu, tel. kom.
501‑615‑217.

Wyprzedaż: okna nowe 1465x1130;
600x1130; 900x900, pilne, tel. kom.
602‑370‑470.

Zatrudnię szwaczki - praca cały rok,
do szycia dzianiny, dobra płaca,
tel. kom. 790‑698‑622.

Silnik elektryczny, 11 kW, śrutownik
na kamienie 50, tel. kom. 723‑938‑111.

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

Wypoczynek ekoskóra, tel. kom.
662‑171‑123.
Głośniki, tel. kom. 797‑556‑829.
Telewizor 21 cali, JVC, stan idealny,
tel. kom. 504‑561‑585.
Sprzedam bramę do budynku
gospodarczego, tel. kom. 694‑975‑162.
Kamień polny, tel. kom. 605‑679‑209.
Stemple budowlane 3-4 m, drewno
budowlane, tel. kom. 885‑122‑144.
Drewno opałowe, liściaste, tel. kom.
885‑122‑144.
Meble ogrodowe, huśtawki, budy dla
psów, pod indywidualny projekt,
tel. kom. 883‑700‑202.
Drewno opałowe i kominkowe,
tel. kom. 505‑700‑777.
Wynajmę rusztowania warszawskie
w ilości 50 sztuk + zagęszczarkę
o wadze 95 kg, tel. kom. 504‑755‑253.

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

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

Telewizor 95 zł, spacerówka, fotelik,
tel. kom. 500‑519‑872.

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

Sprzedam tanio krzesełko
do karmienia, wózek głęboki +
spacerówka, stan bdb, Głowno,
tel. kom. 606‑932‑003.

Meble pokojowe: dwie witryny,
komody, barek, stół owalny 120/240,
stolik RTV jasny buk, fotel elektryczny,
tel. kom. 798‑826‑712.

Sprzedam drewno kominkowe,
tel. kom. 516‑735‑081.
Rower dziecięcy Maxim 3, koła 20,
jak nowy, 250 zł, tel. kom. 508‑080‑797.
Zamrażarka, 250 l, tel. kom.
609‑524‑676.
Sprzedam trajzegę na 220V, tel. kom.
606‑490‑951.
Brama ogrodzeniowa z demontażu,
tel. kom. 664‑183‑326.
Zmywarka, tel. kom. 664‑183‑326.
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Rower dziewczęcy w bardzo dobrym
stanie, tel. kom. 696‑369‑015.

Zatrudnię operatora koparkoładowarki, tel. kom. 663‑690‑050.

Ubranko do chrztu dla dziewczynki,
tel. kom. 530‑211‑736.
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Sprzedam nowy, na gwarancji, sprzęt
treningowy - orbitrek magnetyczny,
tel. kom. 660‑524‑772.

Zatrudnię dobrą prasowaczkę,
tel. kom. 603‑610‑884.

Sprzedam drzewo opałowe, tel. kom.
504-553-289, 514‑372‑398.
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Piła ramowa OH253 do metalu,
tel. kom. 694‑877‑720.
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Zatrudnię mechanika-wulkanizatora,
tel. kom. 665‑465‑699.
Zatrudnię do zbioru bobu,
tel. kom. 697-693-641, 511‑144‑345.
Poszukuję małżeństwa do
prowadzenia gospodarstwa
agroturystycznego na Mazurach,
tel. kom. 602‑614‑231.
Praca dodatkowa, tel. kom.
796‑044‑499.

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

Szukam pani do pomocy w domu,
przy sprzątaniu, Niedźwiada,
tel. kom. 509‑195‑136.

Producent! siatki ogrodzeniowej,
słupki, usługa montażu, tel. kom.
513‑985‑412.

Zatrudnię lakiernika
samochodowego, Bełchów, tel. kom.
604‑454‑032.

Miedziany przewód spawalniczy
do spawarki, tel. kom. 888‑822‑173.
Sprzedam betoniarkę 150 litrów
3-fazową, tel. kom. 663‑602‑636.

Przyjmę krojczego, brakarkę
oraz szwaczki na dzianinę,
również chałupnictwo, tel. kom.
537‑276‑127.

Rowerek, tanio, tel. kom.
500‑519‑872.

Firma transportowa zatrudni
mechanika, tel. kom. 600‑357‑428.

Rower treningowy, 140 zł, tel. kom.
698‑695‑689.

Zatrudnię do zbioru truskawek,
tel. kom. 784‑602‑809.

Biuro rachunkowe, Łowicz,
Bolimowska 63 zatrudni w księgowości
na umowę cywilnoprawną, tel. (46)
837-42-46, tel. kom. 605‑578‑502.
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.
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 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.
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 w Strykowie,
ciasteczkaodkubusia@onet.eu.
Zatrudnię do zbioru truskawek,
tel. kom. 660‑048‑076.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E
w transporcie międzynarodowym,
tel. kom. 512‑499‑388.
Zatrudnię handlowca z językiem
włoskim lub serbskim, praca biurowa w
Łowiczu, foodtrade@foodtrade.pl, www.
foodtrade.pl, tel. kom. 888‑431‑443.
Przyjmę do pizzerii kierowcę
z własnym samochodem - praca
w weekend, tel. kom. 724‑644‑104.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E, tel.
kom. 607‑267‑206.
Potrzebny korepetytor języka
angielskiego. Praca od września,
4 godziny dziennie, Łowicz, tel. kom.
664‑694‑595.
Firma Pro-Elektronics zatrudni
pracownika do sklepu elektronicznego
w Głownie. Wymagana
znajomośćobsługi i serwisu
komputerów, elektroniki i telefonów
GSM, tel. (42) 716‑47‑39.
Przyjmę do bobu, tel. kom.
667‑944‑030.

36

27 czerwca 2013

Mechanika do obsługi skuterów,
quadów zatrudnię na umowę
o pracę. Wymagane doświadczenie,
tel. (42) 250-82-50, tel. kom.
502‑494‑606.
Firma InPost zatrudni doręczyciela,
z własnym rowerem od zaraz. CV
prosimy wysyłać na adres: rekrutacje.
cv@gmail.com, tel. kom. 603‑868‑356.
Wokalista/ka plus saksofon do
zespołu, tel. kom. 669‑877‑514.
Przyjmę młodego pomocnika
do prac budowlanych, tel. kom.
600‑961‑577.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E,
transport międzynarodowy, tel. kom.
502‑605‑719.
Zatrudnię piekarza, Głowno, tel. kom.
507‑130‑136.

Zatrudnię na stanowisko mechanikwulkanizator, tel. kom. 723‑981‑720.

Zatrudnię do pracy w polu, tel. kom.
668‑165‑646.

Ślusarz-spawacz, montażysta
balustrad i schodów z kwasówki,
drewna, także jako dodatkowa praca,
aisi304@o2.pl, tel. kom. 782‑730‑137.

Zatrudnię ekspedientki w sklepie
spożywczym w Łowiczu, tel. kom.
512‑088‑422.

Zatrudnię kobiety i mężczyzn
do ochrony na terenie Ożarowa
Mazowieckiego, tel. kom. 691-737-741 ,
dzwonić w godz. 8‑15.
Zatrudnię do zbioru czarnej
porzeczki, Sypień, tel. kom.
669‑877‑998.

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

Kierowca C+E, kraj i zagranica,
tel. kom. 603‑607‑929.

Zatrudnię kierowcę
międzynarodowego, kat. C+E, tel. kom.
500‑237‑778.
Zatrudnię glazurnika, gipsiarza,
tel. kom. 513‑985‑412.

Zatrudnię kierowcę kategorii C+E, w
ruchu krajowym, tel. kom. 507‑432‑892.

Zatrudnię kombajnistę z praktyką,
tel. kom. 502‑037‑679.

Przyjmę pomoc kuchenną (młodą
osobę) do pracy w gastronomii, 3
razy w tygodniu, weekendy wolne,
wiadomość w „Cafe Brama” lub
telefonicznie, tel. kom. 668‑262‑741.

Murarzy i pracowników zatrudnię,
tel. kom. 509‑373‑870.
Zatrudnię przy bobie, tel. kom.
603‑086‑013.
Firma sprzątająca zatrudni
pracowników, tel. kom. 604‑942‑540.

Zatrudnię kierowcę C+E,
z doświadczeniem, tel. kom.
691‑621‑098.

Mechanika ze znajomością hydrauliki
siłowej, tokarza, frezera, ślusarza,
spawacza - zatrudnię, tel. kom.
887‑470‑505.

Przyjmę pracownika na docieplenia z
doświadczeniem, tel. kom. 661‑419‑108.

Do zbioru bobu zatrudnię. Zabostów,
tel. kom. 796‑906‑382.

Zatrudnię pracownika do prac
budowlanych, tel. kom. 503‑955‑975.

Zatrudnię kierowcę (ów) kat. C + E
+ karta kierowcy (międzynarodówka),
tel. kom. 502‑297‑568.

Zatrudnię do zbioru bobu, tel. kom.
664‑173‑486.
Przyjmę do zbioru bobu, pilne,
tel. kom. 530‑951‑833.
Przyjmę do bobu, tel. kom.
782‑116‑597.
Kierowca kat.: C + E. z
doświadczeniem. Transport
Międzynarodowy, tel. kom.
691‑200‑608.
Firma Transportowa zatrudni
kierowcę C+E. Transport krajowy. Mile
widziane doświadczenie, tel. kom.
602‑630‑653.
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szukam pracy

Zatrudnię (od zaraz) osoby do zbioru
truskawek, tel. kom. 787‑982‑333.

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

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

Zatrudnię kelnerkę oraz energiczną
panią do pracy w kuchni w restauracji
nad morzem na sezon letni, tel. kom.
509‑637‑817.

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

Zatrudnię kierowcę kategorii C+E
w transporcie międzynarodowym,
tel. kom. 606-666-683, 606‑666‑656.

Zatrudnię kombajnistę, tel. kom.
695‑052‑735.

Zatrudnię doświadczoną fryzjerkę,
kosmetyczkę, tel. kom. 512‑088‑422.

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

Zatrudnię: kierowca kat. C+E,
operator walca, koparki, robotnik
drogowy, tel. (42) 719-96-95, tel. kom.
603‑052‑994.

Zatrudnię do zbioru czereśni,
z zakwaterowaniem, na okres 2
tygodni, tel. kom. 501‑005‑056.

www.lowiczanin.info
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Przyjmę kierowcę kat. C+E, na
podwójną obsadę, w transporcie
międzynarodowym, z doświadczeniem,
tel. kom. 501‑249‑017.
Restauracja w Łowiczu zatrudni
panią 40+ w niepełnym wymiarze
godz. do produkcji pierogów, tel. kom.
693‑358‑300.
Zatrudnię kierowcę z prawem
jazdy kat. C+E, praca w transporcie
krajowym, mile widziane uprawnienia
ADR, tel. kom. 505‑011‑153.
Zatrudnię mechanika samochodów
ciężarowych, tel. kom. 601‑239‑804.
Zatrudnię do zbioru ogórków,
tel. kom. 661‑318‑826.

Zaopiekuję się dzieckiem w okresie
wakacyjnym, tel. kom. 661‑446‑923.
Szukam pracy, tel. kom. 502‑427‑116.
Doświadczony kierowca z pikapem
ładowności 1 t poszukuje pracy,
tel. kom. 696‑508‑068.

Wideofilmowanie, fotografowanie,
DVD, Blu-ray, full HD, www.
wideofilmowanie-lowicz.cba.
pl, tel. (46) 837-79-81, tel. kom.
606‑302‑466.

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

Wykopy mini-koparką, cena od 50
zł, tel. kom. 505‑928‑735.

Układanie kostki brukowej,
tel. kom. 697‑116‑271.

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

Wideofilmowanie „Kasia”, solidnie,
tanio + zdjęcia, tel. kom. 602‑633‑407.

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

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

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

Szukam pracy dodatkowej, Łowicz,
tel. kom. 784-650‑422, po 16.00.

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

inne

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

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

Tynki, tel. kom. 503‑077‑863.

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.
Foto FX zdjęcia ślubne, tel. kom.
791-539‑038, po 18.30.
Foto-wideo, tel. kom. 604‑330‑036.

Glazura, terakota, tel. kom.
602‑717‑207.
Kompleksowe wykończenia wnętrz
od A do Z, adaptacja poddaszy,
tel. kom. 728‑163‑557.

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.

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

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

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

Usługi remontowo-budowlane,
tel. kom. 500‑027‑261.
Układanie parkietu, cyklinowanie,
tel. kom. 692‑616‑390.
Cyklinowanie bezpyłowe, tel. kom.
666‑088‑518.

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

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

Ogrodzenia panelowe, betonowe,
siatka, tel. kom. 533‑633‑634.

Cyklinowanie, układanie, tel. kom.
501‑249‑461.
Dachy, pokrycia dachowe,
konstrukcje, obróbki, tel. kom.
609‑846‑316.

Kominy: montaż i wykonanie
wkładów kominowych ze stali
kwasoodpornej i żaroodpornej,
tel. kom. 608‑101‑676.

Układanie kostki brukowej,
granitowej, tel. kom. 692‑789‑266.

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

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

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

Ogrodzenia, bramy, balustrady,
tel. kom. 506‑771‑822.

Remonty kompleksowe mieszkań,
tel. kom. 692‑591‑680.

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

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

Kompleksowa budowa domów,
nawierzchnie z kostki brukowej,
Budomix Łowicz, Matejki 4, tel. kom.
604-970-639, 604‑960‑509.

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

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

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

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.

Docieplenia, tel. kom. 698‑669‑433.

Stolarstwo, schody,
parkieciarstwo, cyklinowanie,
tel. kom. 607‑789‑345.

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

Wylewki betonowe agregatem,
tel. kom. 600‑872‑737.

Dachy: naprawa, podbitki, tel. kom.
607‑610‑786.
Tynki, docieplenia, tel. kom.
698‑669‑433.
Malowanie agregatem, docieplenia.,
tel. kom. 505‑347‑458.
Spawanie przęseł ogrodzeniowych
oraz kwasówki, tel. kom. 663‑908‑679.
Profesjonalne malowanie dachów,
tel. kom. 798‑165‑140.
Aranżacje profesjonalnie, tel. kom.
691‑774‑281.
Adaptacje, remonty, tel. kom.
783‑511‑751.
Remonty kompleksowo, tel. kom.
600‑614‑490.
Kompleksowe wykańczanie wnętrz,
glazura, panele, gładzie gipsowe,
ocieplanie budynków, Głowno, tel. kom.
664‑254‑946.
Budowa domów, budynków
gospodarczych, garaży i ocieplenia,
tel. kom. 512‑924‑857.
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.

www.lowiczanin.info
Adaptacja poddaszy, malowanie
dachów, kompleksowe remonty,
tel. kom. 532‑482‑915.
Usługi remontowo-budowlane,
krycie dachów, docieplenie budynków,
sprzedaż pokryć dachowych, tel. kom.
694‑470‑514.
Meble kuchenne, szafy wnękowe,
garderoby, tel. kom. 888‑978‑225.
Usługi remontowo-budowlane,
tel. kom. 667‑941‑359.
Dachy, blachodachówka,
podbitka, termozgrzewalna, tel. kom.
515‑236‑149.
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.
Usługi remontowe, tel. kom.
602‑513‑558.
Usługi koparko-ładowarką, roboty
ziemne, niwelacje gruntu, wykopy pod
fundamenty, szamba itp., tel. kom.
503‑115‑145.


Firma budowlano-tynkarska:
murowanie z klinkieru, rozbiórki,
remonty, malowanie agregatem
malarskim, faktury VAT, tel. kom.
692‑382‑852.
Remonty wewnętrzne, zewnętrzne,
glazura, mozaika, tel. kom. 665‑657‑174.
Kominki - budowa, montaż,
ogrzewanie domów, tel. (46) 837-44-35,
tel. kom. 600‑294‑318.
Kompleksowe wykończenia wnętrz,
docieplanie budynków, solidnie,
tel. kom. 504‑004‑323.
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.
Docieplenia budynków, łazienki,
glazura, terakota, panele ścienne,
podłogowe, montaż stolarki
okiennej, gładzie, klinkier, montaż
ogrodzeń, wieźby dachowe, tel. kom.
725‑277‑449.
Układanie kostki brukowej
i granitowej, tel. kom. 661‑937‑398.

Profesjonalne układanie,
cyklinowanie z polerowaniem
parkietów, lakierowanie. Schody
-cyklinowanie, lakierowanie,
barwienie i olejowanie podłóg
i schodów, tel. kom. 607‑090‑260.

Dachy od A do Z, tel. kom.
785‑534‑988.

Usługi remontowo-wykończeniowe,
docieplenia, tel. kom. 885‑459‑698.

Usługi nową koparko-ładowarką,
solidnie, tanio, tel. kom.
790‑606‑451.

Wylewki maszynowe mixokret,
tel. kom. 517-032-915, 606‑314‑749.
Malowanie, panele, inne drobne
prace, tel. kom. 518‑905‑611.
Okna, drzwi, parapety, regulowanie,
malowanie, tel. kom. 501‑930‑953.
Budowa domów, dachy, remonty
kompleksowo, tel. kom. 883‑237‑644.
Wylewki agregatem, tel. kom.
511‑440‑509.
Wylewki i tynki agregatem,
docieplenia stropów. Tanio a
profesjonalnie!, tel. kom. 605‑416‑083.
Elektrycy, tel. kom. 608‑145‑585.
Malowanie, gładzie, remonty,
tel. kom. 726‑022‑431.
Układanie kostki brukowej
i granitowej, tel. kom. 884‑626‑856.
Profesjonalne malowanie,
gipsowanie, tel. kom. 691‑753‑392.
Murowanie, tynkowanie, glazura,
ocieplanie, tel. kom. 887‑818‑290.

REKLAMA

Docieplanie budynków, układanie
glazury i terakoty, murowanie
z klinkierem, malowanie, tanio, tel. kom.
606‑371‑074,.

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.
Tynki maszynowo-cementowowapienne, gipsowe, docieplenia
poddaszy, zabudowa k/g, całkowite
wykończenia wnętrz, gładzie
natryskowe, tel. kom. 505‑102‑406.
Usługi minikoparką od 50 zł, tel. kom.
795‑403‑201.
Dachy: profesjonalnie, papa
termozgrzewalna, malowanie itp,
tel. kom. 668‑208‑450.
Malowanie, płytki, gipsy, remonty
mieszkań, tel. kom. 698‑068‑889.
Usługi remontowe, wykończenia
wnętrz, glazura, terakota, docieplanie
budynków, tel. kom. 880‑542‑743.

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.
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.
Oczyszczalnie ścieków
przydomowe - dotacje, tel. kom.
727‑590‑207.
Ogrodzenia betonowe, metalowe,
siatki, panele, klinkier, montaż,
wylewki, wiaty, fundamenty, tel. kom.
505‑700‑777.
Dachy: konstrukcje, pokrycia,
naprawy, konserwacje, malowanie,
tel. (46) 839-18-37, tel. kom.
609‑227‑348.
Układanie glazury, terakoty, gładź.
Wolne terminy, tel. kom. 696‑344‑737.
Kompleksowe usługi remontowobudowlane, FVAT, tel. kom.
660‑454‑195.

Elewacja, docieplanie budynków,
remonty mieszkań, poddaszy, tel. kom.
516‑367‑910.
Bramy, balustrady, ogrodzenia,
automatyka bramowa, www.marimexslusarstwo.pl, tel. kom. 531‑909‑910.
Balustrady nierdzewne, tel. kom.
722‑173‑294.
Glazura, terakota, przystępne
ceny, tel. kom. 694‑941‑276.

sprzedaż
Producent! Siatki, słupki, bramy,
balustrady, usługa montażu, tel. kom.
500‑371‑161.
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.
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.
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Usługi hydrauliczne, tel. kom.
508‑862‑015.

Zespół, wokalistka, najtaniej,
tel. kom. 503‑746‑892.

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

Dekoracje sal weselnych „Wardart”,
Strugienice, tel. kom. 886‑328‑694.

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

Dekoracja sal weselnych (pokrowce,
obrusy w komplecie), tel. kom.
693‑776‑474.

Hydraulik, wszystkie technologie,
tel. kom. 608‑101‑676.
Hydraulika, tel. kom.
608‑263‑951.
Usługi elektryczne, tel. kom.
509‑838‑364.
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, wideo-domofony, 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.

Koparka gąsiennicowa, kopanie
stawów, koparko-ładowarka (z
młotami), wszelkie prace ziemne,
rozbiórkowe, usługi wywrotką, tel. kom.
693‑565‑564.
Zespół muzyczny „Rytm”, tel. kom.
695‑761‑385.
Pranie samochodów, dywanów,
tel. kom. 728‑508‑073.
Wycinka drzew, usługi podnośnikami
koszowymi do 27 m, tel. kom.
668‑591‑725.
Zespół muzyczny, wesela, www.
diwers.pl, tel. kom. 661‑323‑807.
Zespół muzyczny Antrakt, tel. kom.
667‑468‑883.
Zespół muzyczny z wokalistką,
tel. kom. 606‑677‑371.
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.

Usługi remontowo-budowlane,
ścianki gipsowe, sufity, gładzie, tynki,
sztablatury, malowanie tradycyjne,
malowanie farbami Para I K-81,
tapetowanie, glazura, terakota i inne
prace wykończeniowe. FVAT, tel. kom.
692‑638‑648.

Deski, cegła U-238, po budowie,
tel. kom. 603‑549‑592.

Usługi hydrauliczne, tel. kom.
691‑991‑000.

Stemple budowlane, tel. kom.
660‑405‑414.

Usługi hydrauliczne c.o., kolektory
słoneczne, pompy ciepła, klimatyzacja,
tel. kom. 518‑905‑611.

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

Stemple budowlane, tel. kom.
604‑288‑056.

N, Cyfra, Polsat, cyfrowa, naziemna,
tel. kom. 728‑188‑127.

Malowanie, gładź, hydraulika,
tel. kom. 515‑830‑969.

Pustaki stropowe, tel. kom.
602‑537‑502.

Usługi hydrauliczne, tel. kom.
784‑006‑861.

Kominki: budowa, montaż, serwis,
ogrzewanie domów, tel. (46) 837-84-92,
tel. kom. 602‑282‑415.

Sprzedam stemple budowlane,
tel. kom. 692‑119‑203.

Hydraulika, tel. kom. 607‑720‑345.

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

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

Artystyczne malowanie wnętrz,
ogrody - architekt krajobrazu, tel. kom.
886‑328‑694.

Dachy kompletne, nowe i stare,
rozbudówki, wykonam solidnie
i tanio, tel. kom. 725‑919‑624.
Malowanie, gipsowanie, płyta k/g,
panele podłogowe, glazura, terakota,
tel. kom. 790‑329‑790.
Glazura, terakota, gipsowanie,
panele, itp., tel. kom. 508-313-799,
500‑414‑951.
Usługi remontowe, gipsowanie,
malowanie, tel. kom. 602‑383‑118.

Stemple budowlane, 3-metrowe,
280 sztuk i 15 sztuk 4-metrowych,
Zielkowice Czajki, tel. kom.
724‑555‑595.

Stemple budowlane, tel. kom.
539‑415‑178.
Cegła biała, pojedyncza, potrójna,
suporeks, tel. kom. 723‑938‑111.
Odsprzedam bardzo tanio wełnę
mineralną Ursa Gold DF35, 5 rolek
- 15 cm, 13 rolek - 10 cm, tel. kom.
668‑138‑606.
Producent! siatki ogrodzeniowej,
słupki, usługa montażu, tel. kom.
513‑985‑412.

Tanio i solidnie ocieplanie
budynków, tel. kom. 513‑985‑412.

usługi
instalacyjne

Tynki, drobne remonty, klinkier, tel.
kom. 794‑966‑590.

Usługi hydrauliczne, solidnie,
tel. kom. 698-684-395.

Instalacje elektryczne, pomiary,
dokumentacja, tel. kom. 723‑121‑325.

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.

Autoklimatyzacja, serwis, tel. kom.
506‑158‑378.
Paznokcie żelowe, tel. kom.
660‑724‑766.
Kamaz: przewóz piasku, żwiru, ziemi,
tel. kom. 601‑630‑882.
Masz problem z komputerem:
zadzwoń. Fachowo. Szybko. Tanio,
tel. kom. 504‑070‑837.

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.
Zespół muzyczny: wesela, bale,
tel. kom. 609‑037‑343.
Zagram na skrzypcach, zaśpiewam
na ślubie, tel. kom. 725‑455‑078.
Tartak, tel. kom. 605‑142‑474.
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Rębak, tel. kom. 605‑142‑474.
Zespół muzyczny, wieloletnie
doświadczenie, tel. kom. 606‑908‑346.
Usługi księgowe, tel. kom.
508‑191‑628.
Usługi koparko-ładowarką Cat,
tel. (46) 837-99-16, tel. kom.
512‑098‑358.
Pranie dywanów, tapicerek
meblowych, samochodowych,
mycie gresów, sprzątanie mieszkań,
pomieszczeń biurowych, tel. kom.
667‑255‑459.
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.
Tartak obwoźny, tel. kom.
512‑907‑059.
Pranie, odkurzanie: chodniki, dywany,
tel. kom. 501‑930‑953.
Zespół wesela, bale, inne (perkusja),
tel. kom. 885‑976‑977.
Kapela, tel. kom. 692‑101‑989.
Saxofonista, tel. kom. 692‑101‑989.
Wykoszę, wytnę, porąbę, tel. kom.
602‑260‑489.
Zawiozę do ślubu czarną Dacia
Duster, tel. kom. 784‑006‑861.
Zespół muzyczny. Wesela, bale,
tel. kom. 502-473-091, 606‑632‑267.
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Pranie dywanów; pranie tapicerek;
mycie, woskowanie, polerowanie,
odkurzanie, konserwacja pojazdów.,
tel. kom. 782‑958‑698.
Zawiozę do ślubu kabrioletem Volvo,
tel. kom. 602‑657‑161.

Pomoc w wyborze ubrań, analiza
sylwetki, przegląd szafy, tel. kom.
781‑931‑175.

Kupię pszenicę paszową,
tel. (46) 837-15-04, tel. kom.
604‑636‑775.

Tartak przewoźny, tel. kom.
512‑907‑059.

Kupię zboża, tel. kom. 883‑054‑611.

Przewóz osób (bus 9-osobowy),
tel. kom. 602‑586‑487.
Wycieczka w Karkonosze, 8-11 lipca,
330 zł, tel. kom. 512‑040‑575.

Cięcie trawy kosą spalinową,
tel. kom. 539‑692‑858.

Wycieczka „W pogoni za perłą
renesansu”, 12-14 lipca, 330 zł,
tel. kom. 512‑040‑575.

Naprawa wszelkich usterek,
„złota rączka”, z dojazdem, tel. kom.
539‑692‑858.

Kupię duże ilości zbóż paszowych,
możliwość transportu, tel. kom.
692‑292‑969.

Wycieczka „Wędrując po Szczyrku
i Wiśle”, 19-21 lipca, 300 zł, tel. kom.
512‑040‑575.

Wykończenia przy nagrobkach,
układanie kostki, płytek, tel. kom.
667‑566‑961.

Kupię żyto, tel. kom. 605‑097‑071.

Siewnik „poznaniak”, tel. 519‑184‑403.

hodowlane

Sprzedam pszenżyto z żytem, tel.
kom. 663-976-169

matrymonialne

Skup bydła rzeźnego,
hodowlanego, maciory, knury,
cielęta, konie, tel. (46) 83888-62, tel. kom. 502-460-724,
500‑258‑237.

Pielgrzymka „Śladami
błogosławionego Jana Pawła II”, 1-4
sierpnia, 350 zł, tel. kom. 512‑040‑575.
Wczasy w Ustce z pełnym
wyżywieniem, 7-11 sierpnia, 700 zł,
tel. kom. 512‑040‑575.
Wycieczka w Bieszczady, 14-18
sierpnia, 480 zł, tel. kom. 512‑040‑575.
Usługi projektowo-kosztorysowe,
nadzory, tel. kom. 509-299-685,
509‑299‑676.
Transport, piasek, pospółka,
podsypka, ziemia, tel. kom.
602‑471‑796.
Zaginęła legitymacja studencka,
proszę o kontakt, tel. kom. 516‑965‑156.
DJ-Johny, duet, z akordeonem na
wesele, chrzciny, osiemnastki, tel. kom.
880‑098‑537.
Gotówka na wakacje - szybko
i wygodnie, tel. kom. 795‑495‑401.
Kredyt na oświadczenie,
tel. (46) 830‑01‑61.
Nowy kredyt dla rolnika, dotacje
unijne zwiększają zdolność kredytową,
tel. (46) 830-01-61, tel. kom.
795‑495‑401.
Mycie, czyszczenie elewacji, sidingu,
reklam, kostki brukowej, tel. kom.
515‑606‑976.

Poznam Panią do 53 lat, stały
związek, sms, tel. kom. 696‑845‑040.
Poznam atrakcyjną panią do miłych
spotkań, tel. kom. 695‑210‑762.
Pani chce poznać pana do 68 lat,
tel. kom. 781‑180‑954.
Poznam Panią od 50, 55 lat, może
być bezdzietna, tel. kom. 785‑265‑825.

nauka
Matematyka, tel. (46) 837‑85‑96.
Język niemiecki - korepetycje, tanio,
tel. kom. 668‑963‑922.
Mgr matematyki, tel. (46) 837‑53‑15.
Fizyka, matematyka, tel. kom.
783‑672‑926.
Szkoła Języków Obcych
„Euroschool” zaprasza: angielski,
niemiecki, hiszpański, francuski,
rosyjski. Wszystkie poziomy, zajęcia
wakacyjne, Łowicz, Krakowska 19,
tel. (46) 830‑20‑67.
Mgr matematyki, tel. kom.
506‑178‑472.
Matematyka - korepetycje,
tel. kom. 726‑255‑705.
Prace licencjackie, magisterskie,
korekta, redakcja, tel. kom.
883‑171‑368.

Strony internetowe i pozycjonowanie
(SEO), tel. kom. 509‑099‑959.

rolnicze – kupno
płody rolne

Przeprowadzki cały kraj, tel. kom.
605‑303‑836.

Wypożyczę tanio stół wiejski
z dekoracją, beczułki, kamieniaki,
nalewak do piwa, piwo. Możliwy dowóz,
tel. kom. 889‑994‑992.

Usługi transportowe Renault Master
Max 5 europalet, 2002 rok, tel. kom.
696‑020‑764.

Usługi transportowe ciągnikami
siodłowymi + naczepy wywrotki, firanki,
platformy, tel. kom. 604‑634‑249.

Usługi nową koparko-ładowarką,
solidnie, tanio, tel. kom.
783‑419‑195.
Śluby kabrioletem, srebrny Mercedes
CLK, tel. kom. 516‑755‑753.
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płody rolne

Naprawa telewizorów, Łowicz,
Topolowa 19, tel. (46) 837-70-20,
tel. kom. 728‑227‑030.

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

BHP, szkolenia pracowników,
tel. kom. 691‑961‑265.

Kupię zboże paszowe, tel. kom.
693‑253‑063.

rolnicze sprzedaż

Kupię pszenżyto, mieszankę,
każdą ilość, tel. kom. 695-102-426,
603‑573‑567.
Kupię zboże paszowe, tel. (46) 83898-06, tel. kom. 605‑370‑062.

Żyto, owies oraz inne zboża.
Transport, gotówka, tel. kom.
669‑886‑188.
Kupię zboże, tel. kom. 667‑566‑276.

Bydło wybrakowane-skup.
Najwyższe ceny, tel. kom.
726‑879‑139.
Kupię cielęta: gotówka, odbieram
z gospodarstwa, tel. kom. 606‑901‑931.
Skup macior, knurów, trzody
chlewnej. Wysokie ceny, tel. kom.
603‑711‑760.
Skup bydła innego, do 5 zł/kg, 24h,
tel. kom. 792‑772‑466.
Skup bydła: byki 7,20 +VAT, krowy
5,60 +VAT, jałówki 6,80 +VAT, tel. kom.
792‑772‑466.
Skup bydła, koni, tel. kom.
604‑267‑833.

maszyny
Kombajn Bizon, może być do
remontu, tel. kom. 602‑522‑478.

Słoma, tel. (46) 838‑74‑91.
Słomy w dużych balotach,
tel. kom. 603‑711‑760.
Sprzedam żyto, tel. 602‑113‑064.
Pszenica, kukurydza, tel. kom.
604‑986‑321.
Owies, tel. kom. 792‑877‑846.

Owies, Bąków Górny,
tel. (46) 838‑76‑35.

Mieszanka, tel. kom. 515‑122‑403.
Słoma w balotach, tel. (46) 838‑71‑71.
Sprzedam słomę w dużych belach
ze stodoły, okolice Rybna, tel. kom.
723‑490‑245.
Sprzedam 20 ton mieszanki
zbożowej, tel. kom. 501‑366‑696.
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.

Słoma w balotach, tel. kom.
693‑278‑969.

Sprzedam trawę, tel. kom.
509‑343‑660.

Słoma, tel. kom. 695‑027‑515.

Słoma w dużych balotach, ze stodoły,
tel. kom. 697‑689‑881.

Jęczmień, mieszanka zbożowa,
tel. (46) 874-71-85, tel. kom.
502‑659‑506.

Pszenżyto, owies, mieszanka,
tel. kom. 605‑679‑209.

Mieszanka, żyto, pszenica, tel. kom.
600‑893‑559.

Sprzedam mieszankę zbożową,
tel. (46) 874‑72‑42.

Sprzedam jęczmień i owies, tel. kom.
603‑240‑034.

Sprzedam pszenicę,
tel. (46) 874‑61‑51.

Słoma w balotach, tel. 506‑636‑337.

Sprzedam jęczmień, pszenżyto,
pszenicę paszową, tel. kom.
661‑914‑343.

Ziemniaki jadalne, tel. kom.
609‑260‑649.

Obornik, tel. kom. 665‑220‑406.

Sprzedam kiszonkę z kukurydzy
z 2 ha, owies, słomę w kostkach, tel.
kom. 725‑219‑671.

Sprzedam słomę żytnią ze stodoły,
duże bele, tel. kom. 695‑277‑300.

Sprzedam owies, tel. kom.
691‑667‑462.

Jęczmień jary, tel. kom. 512‑179‑465.

Sprzedam owies, tel. kom.
721‑021‑154.

Pszenica, żyto, tel. kom. 695‑068‑710.

Owie, tel. kom. 662‑775‑424.
Sprzedam słomę w belach,
tel. (46) 837‑14‑61.

Sprzedam wytłoki jabłkowe
świeże, FVAT, tel. kom.
693‑025‑909.

Mieszanka, owies, tel. kom.
723‑938‑111.

Żyto, kukurydza, tel. kom.
604‑961‑560.

Prasa Z-224, tel. kom. 513‑397‑815.

Sprzedam pszenicę, pszenżyto,
tel. kom. 609‑502‑147.

Pszenżyto, mieszanka, tel. kom.
601‑851‑421.

Kupię przyczepę D-46, tel. kom.
663‑602‑630.

Przywóz młóta browarnianego,
tel. kom. 695‑608‑762.

Łąki do ścięcia, Kompina, tel. kom.
880‑999‑752.

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.

Młóto browarne, wysłodki jabłkowe,
otręby słodowe, tel. kom. 669‑886‑188.

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.

Słoma w kostkach, tel. kom.
721‑578‑007.

Kupię przyczepę 3-3,5 t. na niskich
kołach oraz TUR do T-25, tel. kom.
510‑929‑619.

Sprzedam mieszankę zbożową,
tel. kom. 667‑276‑254.

inne

Sprzedam słomę, bele, tel. kom.
693‑172‑904.

Przyjmę ziemię, tel. kom.
501‑735‑775.

Buraczek ćwikłowy, tel. kom.
501‑247‑193.

Sprzedam słomę duże bele 25 zł/
sztuka, okolice Dmosina, tel. kom.
507‑130‑136.
Sprzedam siano, tel. kom.
692‑101‑976.
Słoma ze stodoły w kostkach, 2 tony,
tel. kom. 512‑125‑033.
Słoma kostka z mieszanki,
zboże mieszankę i pszenicę,
tel. (46) 861‑12‑46.
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Słoma w balotach, tel. kom.
693‑574‑400.

Pszenica 6 t, jęczmień 3 t,
tel. (46) 838‑17‑10.

Sprzedam kózki, tel. kom.
885‑770‑670.

Jałówka cielna, termin 17.07.2013,
tel. kom. 661‑477‑838.

Jęczmień, pszenżyto, owies, tel. kom.
605‑384‑449.

Sprzedam słomę, duże bele
120x120, Osiek 61, tel. kom.
509‑195‑030.

Sprzedam cielaki, tel. kom.
696‑910‑449.

Sprzedam jałówkę na wycieleniu,
termin 3 sierpnia, tel. kom.
601‑259‑206.

Sprzedam zboże paszowe, tel. kom.
724‑041‑546.
Sprzedam mieszankę, 5 ton, tel. kom.
725‑486‑878.
Sprzedam 5,5 t jęczmienia, tel. kom.
785‑567‑928.
Owies, 4 tony, tel. kom. 510‑199‑367.
Mieszanka zbożowa, tel. kom.
518‑103‑986.
Owies, 1 t, jęczmień 1 t, tel. kom.
784‑621‑588.
Sprzedam 2 tony pszenżyta i 1 tonę
mieszanki, tel. kom. 516‑735‑081.
Sprzedam owies, tel. kom.
695‑893‑571.
Sprzedam pszenżyto jare, jęczmień
jary, cena do negocjacji, więcej
informacji, tel. (24) 235‑44‑17.

Kukurydza, pszenica, Urzecze,
tel. kom. 501‑351‑745.
Słoma, belka 120x120, ze stodoły,
Marywil, tel. kom. 501‑351‑745.

hodowlane
Skup bydła innego, do 5 zł/kg, 24h,
tel. kom. 792‑772‑466.
Skup bydła: byki 7,20 +VAT, krowy
5,60 +VAT, jałówki 6,80 +VAT, tel. kom.
792‑772‑466.
Sprzedam buchajka ok. 300 kg, do
dalszego chowu oraz jałówkę pod
zacielenie, tel. kom. 793‑900‑577.
Sprzedam cielęta, tel. kom.
504‑055‑723.
Sprzedam jałówkę na wycieleniu,
tel. kom. 724‑130‑244.

Sprzedam pszenżyto, tel. kom.
663‑492‑017.

Jałówka, 14 miesięcy, tel. kom.
792‑877‑846.

Sprzedam słomę z pszenicy
w kostkach magazynowana, siano
luzem, pszenice jarą. Możliwy transport,
tel. kom. 508‑153‑886.

Prosiaki hodowlane, szczepione
profilaktycznie, tel. kom. 510‑069‑724.
Jałówka cielna, tel. (46) 838‑14‑37.

Słoma, duże bele, śrutownik na
kamienie, tel. kom. 666‑217‑616.

Jałówka, wycielenie w połowie
lipca, tel. (46) 838-77-91, tel. kom.
607‑289‑978.

Sprzedam 15 dużych bel słomy,
Czatolin, tel. kom. 880‑519‑647.

Jałówka, wycielenie 20.07, Złaków
Borowy, tel. kom. 724‑850‑707.

Jęczmień, słoma w balotach, Zduny,
tel. kom. 666‑075‑465.

Jałówka, wycielenie 8 lipiec,
tel. (24) 277‑97‑48.

Sprzedam słomę w dużych belach,
tel. (24) 285‑83‑33.

Cielaki, tel. kom. 665‑220‑406.

Słoma w belach 120x120, tel. kom.
608‑193‑506.
Pszenica 7 ton, tel. kom.
609‑965‑322.
Sprzedam zboża: jęczmień,
kukurydza, pszenica, owies, pszenżyto,
tel. kom. 605‑097‑071.
Sprzedam siano złożone w kupki,
Krępa, tel. (46) 838‑30‑44.
Sprzedam żyto, owies, jęczmień,
tel. (46) 874‑76‑69.
Słoma w balotach i zboże,
tel. (46) 838-65-98, tel. kom.
728‑468‑577.
Sprzedam słomę w balotach
120x120 ze stodoły, wybierak do
kiszonek marki Fela 120 cm wysokości,
kiszonkę z kukurydzy, tel. kom.
501‑538‑808.
Jęczmień, tel. kom. 512‑544‑156.
Sprzedam owies, tel. kom.
691‑048‑459.
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Sprzedam jałówkę, termin: 02.07.,
tel. kom. 505‑569‑717.
Sprzedam jałówkę na wycieleniu,
tel. kom. 691‑418‑421.
Sprzedam jałówkę, termin wycielenia:
17.07.2013, tel. (46) 839‑21‑71.
Klacz zimnokrwista 2-letnia, tel. kom.
601‑962‑832.
Sprzedam ekologiczne: kury silki,
kochiny olbrzymie, kingi, cukrówki,
bażanty, przepiórki, kaczki, jaja
przepiórcze i kurze, ryby, Głowno,
tel. kom. 501‑455‑541.
Jałówka wysokocielna czerwonobiała, tel. kom. 665‑683‑231.
Sprzedam jałówkę hodowlaną,
wycielenie 15 lipca, tel. kom.
516‑415‑834.
Młode kurki nioski, tel. kom.
504‑350‑641.
Loszki, knury hodowlane,
zapewniamy transport, pełną
dokumentację, tel. kom. 608‑591‑474.

Sprzedam jałówkę wysokocielną,
tel. kom. 661‑113‑607.
Jałówka na wycieleniu, termin: lipiec
i pod zacielenie, tel. kom. 783‑842‑429.
Jałówka na wycieleniu, tel. kom.
602‑731‑582.
Sprzedam jałówkę 150 kg, byka 200
kg, tel. kom. 727‑583‑418.
Sprzedam jałówkę na samym
wycieleniu i 10 szt prosiąt,
tel. (46) 839‑14‑15.

Sprzedam 2 jałówki na ocieleniu,
tel. kom. 793‑405‑021.
Sprzedam dwie jałoszki, roczną i
8-miesieczną, tel. kom. 787‑152‑512.
Sprzedam jałówkę cielną, wycielenie
koniec lipca, tel. kom. 509‑562‑173.
Jałówka wysokocielna, tel. kom.
794‑373‑671.
Dwie jałówki mleczne, wysokocielne,
tel. kom. 660‑726‑748.

Sprzedam jałówkę zacieloną, Krępa
32.

Krowa wysokocielna, tel. kom.
793‑051‑461.

Jałówka na wycieleniu, tel. kom.
600‑758‑276.

maszyny

Sprzedam jałówkę na wycieleniu,
tel. kom. 604‑088‑657.

Kosiarka rotacyjna, zgrabiarka,
gruber, rozrzutnik 6-, 4-tonowy,
pług 3-skibowy, przetrząsałka do
siana; śrutownik bijakowy, agregat
przedsiewny, tel. kom. 602‑473‑422.

Jałówka na wycieleniu, tel. kom.
669‑828‑805.
Sprzedam młodą krowę na
wycieleniu, tel. kom. 660‑672‑701.
Sprzedam krowę cielną z 2 cielakiem,
C-330, tel. kom. 787‑277‑169.
Dwie jałówki hodowlane
wysokocielne, tel. kom. 660‑712‑670.
Sprzedam jałówki hodowlane na
ocieleniu, tel. kom. 723‑037‑950.
Sprzedam 3 jałówki 9-miesięczne,
tel. (46) 835‑32‑05.
Sprzedam młodą, mleczną krową,
po wycieleniu, tel. kom. 725‑416‑972.
Jałówka na wycieleniu, tel. kom.
669‑480‑845.
Dwie jałówki, wycielenie 10 lipiec,
tel. kom. 511‑947‑180.
Kombajn Bizon, 1986 rok, tel. kom.
510‑199‑367.
Młode prośne maciory,
tel. (24) 277‑92‑47.
Jałówka wysokocielna, tel. kom.
518‑103‑986.
Kurczaki, kurki zielononóżki, tel. kom.
539‑415‑178.
Kozy mleczne, kózki, tel. kom.
539‑415‑178.
Jałówka wysokocielna,
tel. (46) 830‑32‑37.
Jałówka na wycieleniu,
tel. (46) 835‑20‑09.
Jałówka, termin wycielenia:
15.07., tel. (46) 838-65-98, tel. kom.
728‑468‑577.
Sprzedam gęsi, tel. (42) 719‑56‑95.
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Rozsiewacz do nawozu, 2-talerzowy,
kosiarka rotacyjna, tel. kom. 600-428743 725‑695‑160.
Ciągnik C-360, tel. kom. 783‑172‑789.
Ładowacz Troll, 2006 r., stan bdb,
tel. kom. 602‑686‑518.
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Sprzedam ciągniczek
z oprzyrządowaniem Robix,
opryskiwacz talerzowy, włoski, stan
bdb, tel. kom. 508‑917‑853.
Rozrzutnik obornika, 1-osiowy,
tel. (46) 837‑14‑61.

Siewnik 22 rurki, tel. kom.
692‑101‑989.

Prasa kostkująca, tel. kom.
691‑961‑159.

Bielarka, tel. kom. 692‑101‑989.

Kombajn ziemniaczany Karlik,
tel. kom. 600‑500‑155.

Orkan 2, rozrzutnik 2-osiowy do
remontu, siewnik konny, zawieszany na
tył do ciągnika, tel. kom. 518‑151‑870.
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.
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Opryskiwacz Pilmet, siewka do
nawozu, pająk 7 do siana, tel. kom.
605‑684‑574.
Sprzedam wspomaganie do C-330,
tel. kom. 660‑235‑610.
Kosiarka rotacyjna Famarol Słupsk,
tel. kom. 726‑856‑908.
Sprzedam linowy wyciąg obornika,
tel. kom. 508‑132‑773.
Kombajn ziemniaczany Anna, 1986
rok, tel. (46) 831-55-88 wieczorem,
tel. kom. 506‑778‑348.

Mocne chwytaki do bel na 1 siłownik,
krokodyle, zaczepy do ciągników,
dorabianie euroramek, tel. kom.
608‑591‑942.

Rozrzutnik 2-osiowy, tel. kom.
603‑872‑897.

Zetor-7711, 1990 rok, krajowy,
tel. kom. 606‑967‑890.

Sprzedam pługi, kultywator, brony,
Bąka, tel. (46) 838-40‑77 wieczorem.

Słoneczko-zgrabiarka, trząsałka
konna, tel. (46) 830‑23‑70.

Agregat uprawowy, szer. 4,20,
tel. kom. 692‑370‑686.

Przetrząsarko-zgrabiarka 7, tel. kom.
691-611-102 691‑610‑713.

Przyczepa wywrotka, 6 t, tel. kom.
661‑409‑230.

Sprzedam rozrzutnik 4-tonowy
2-osiowy z nadstawkami, pług
5-skibowy obrotowy, tel. kom.
609‑944‑120.

Likwidacja gospodarstwa,
sprzedam ciągnik C-330, Kos do
nawozu, zawieszany, Czermno 9,
tel. (24) 277‑19‑50.

Przyczepka 2-kołowa, wóz konny,
tel. kom. 517‑333‑046.

Siewnik „poznaniak”, tel. kom.
515‑291‑421.

Sprzedam wspomaganie kierownicy
do ciągników Ursus, C-330, C-360,
T-25, oferuję montaż, tel. kom.
692‑335‑998.

Prasy rolujące, tel. kom.
660‑117‑565.
Sprzedam pług Agromes 4x40, 2012
rok, tel. kom. 515‑311‑191.
Beczka asenizacyjna 3.000
l; kosiarka Samarz, 2,65 m,
tel. (46) 837‑14‑54.
Śrutownik walcowy, przyczepka
1-osiowa wywrotka, żmijka do zboża,
kopaczka konna do ciągnika, tel. kom.
693‑036‑673.
Zbierająca T-124, tel. kom.
603‑243‑414.
Maszty wózków widłowych na wagę,
2 zł/kg, tel. kom. 664‑006‑089.
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.

Snopowiązałka, rozrzutnik widełkowy
do siana, tel. (46) 838‑63‑16.
Sprzedam kosiarkę rotacyjną,
tel. kom. 663‑319‑281.
Pług obrotowy Unia Grudziądz Ibis
3+1, na zabezpieczeniu resorowym,
tel. kom. 663‑452‑725.
Opryskiwacz 600 l, kosiarka
rotacyjna, czeska, tel. kom.
696‑425‑214.
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.

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, kostkująca, tel. kom.
600‑256‑850.
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.
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.

Prasa kostkująca Sipma, rozrzutnik
2-osiowy, tel. kom. 604‑432‑909.

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.

Prasa kostkująca Z-224, siewnik
do kukurydzy Hassia, 4-rzędowy,
z podsiewaczem nawozów, tel. kom.
600‑190‑757.

Maszynka do łuskania bobu,
przyczepa 6-tonowa, osie do przyczep,
resory, tłoki, opony 20X900, tel. kom.
691‑270‑829.

Sprzedam ciągnik C-330M, 1991 rok,
stan bdb, tel. kom. 667‑171‑906.
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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.
Ciągnik C-330, tel. kom.
604‑097‑083.
Kombajn zbożowy Bizon, 1989 rok,
stan bdb, tel. kom. 787‑191‑324.
Pług, brony, kultywator, tel. kom.
669‑753‑097.
Opna 600/65 R-38, tel. kom.
504‑561‑585.
Siewnik poznaniak, tel. kom.
603‑592‑345.
Prasa Sipma Z-224, tel. kom.
697‑753‑644.
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 maszt od widlaka z
kołami, lekki, tel. kom. 503‑065‑714.
Sprzedam cyklop, tel. kom.
663‑127‑473.
Kombajn ziemniaczany „Anna”, stan
bdb., tel. kom. 517‑843‑257.
Zetor Proxima 8441, 2007 rok, tel.
kom. 665‑752‑681.
Opryskiwacz polowy Pilmet,
dwukółka ciągnikowa, tel. kom.
604‑247‑511.

Sprzedam prasę kostkującą, polską
i siewnik do cebuli dymki (owsik), tel.
kom. 607‑902‑650.
Prasa zwijająca, kombajn
ziemniaczany Anna, tel. kom.
508‑364‑849.
Sprzedam prasę John Deere 550, tel.
kom. 507‑130‑136.
Rozrzutnik 1-osiowy, 4,5 t, tel. kom.
660‑790‑868.
Prasa zwijająca Warfama, 2002
rok, I właściciel, stan bdb, tel. kom.
669‑003‑252.

Bizon Z056, tel. kom. 603‑945‑983.

Sprzedam wóz drewniany, Bednary,
tel. kom. 510‑992‑265.

Rozrzutnik obornika 2-osiowy, stan
bdb, garażowany, Ziewanice, tel. kom.
512‑526‑561.
Przyczepa samozbierająca, tel. kom.
785‑530‑800.

Ursus 2812, 1992 r, Władimirec T-25,
ładowacz tur do ciągnika Farmtrac, tel.
kom. 608‑128‑670.
Ładowacze czołowe tur do ciągnika
Ursus 3512, 2812, C-330, C-360, T-25,
hydrauliczne bądź na linkę, tel. kom.
608‑128‑670.

Sprzedam wał strunowy uprawowy
2,70 m, tel. kom. 606‑490‑951.

Przystawka MFKA z docinaczami
na ziarno, z pełnym wyposażeniem do
Bizona; kombajn zbożowy Bizon Z056,
1988 rok; prasa kostkująca Z-224, 1997
rok; wózki widłowe Rak i elektryczny,
Zabostów Duży 53.

Ładowacze czołowe do: Ursusa,
Fendta, MF, Case, Deutz Fahr, New
Holland, produkcji zachodniej, tel. kom.
692‑601‑689.
New Holland TS 115, 2003 rok, tel.
kom. 692‑601‑689.
Przyczepa wywrotka, 10 t, produkcji
zachodniej, tel. kom. 692‑601‑689.
Podajnik do prasy kostkującej (ślizg),
850 zł, tel. kom. 608‑420‑169.

Maszyna do łuskania bobu, tel. kom.
505‑072‑504.

Sprzedam trząsacz do siana,
zgrabiarkę 4, zawieszaną, talerzówkę,
Nujn, tel. kom. 514‑281‑118.
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Kombajn Bizon Z056, 1980 rok, z
sieczkarnią, tel. kom. 880‑353‑819.

Sprzedam C-360, tel. kom.
605‑571‑774.

Sprzedam przyczepę, tel. kom.
692‑691‑177.

Sieczkarnia do kukurydzy, Z-350/3,
stan dobry, tel. kom. 667‑373‑504.

Rozrzutnik obornika, 2-osiowy,
4-tonowy, tel. kom. 721‑431‑693.

Silos zbożowy, używany, typu Bin,
100 t, Rybno, tel. kom. 608‑022‑269.

Używane burty przyczepy 6 t, tel.
kom. 506‑487‑919.

Sprzedam samozbierającą
Potinger, stan bdb, 8.500 zł, tel. kom.
604‑961‑560.

Kombajn Bizon - części używane, tel.
kom. 880‑353‑819.

Sprzedam felgi tylnie do ciągnika
C-360, tel. kom. 601‑158‑049.

Fendt 515 1997 rok, 512 1998 rok,
816 1996 rok, 930 2004 rok, tel. kom.
608‑420‑169.

Kombajn do buraków, siewnik do
kukurydzy, przyczepa samozbierająca,
tel. kom. 604‑259‑396.

Ciągnik MF Ursus 3512, 1994 rok, tel.
kom. 600‑407‑379.

Beczka asenizacyjna 6.000 litrów, tel.
kom. 501‑620‑689.

Pług 4-skibowy Tur 120 F-40, tel.
kom. 724‑145‑022.

Ładowarka teleskopowa JCB-53170, 2006 rok oraz Merlo 33.7 2003
rok, Manitou 526 1994 rok, tel. kom.
608‑420‑169.

Prasa polska kostka, kosiarka
rotacyjna polska, obornik,
tel. (46) 861‑12‑46.
Sprzedam łuskarkę do bobu, tel.
kom. 693‑157‑155.
Dmuchawa pionowa do siana, słomy,
tel. kom. 794‑710‑996.
Rozrzutnik 1-osiowy, tel. kom.
609‑316‑663.
C-380 części używane: skrzynia
biegów, silnik, obciążniki, zaczepy,
zwolnice, tylny most inne, tel. kom.
502‑939‑200.

Skrzynki na owoce, palety, wagi,
beczka 4.000 l, tel. kom. 665‑464‑794.

Prasa Z-224/1, tel. kom. 512‑981‑861.

Prasa Claas qadrant 2200 (duża
kostka), tel. kom. 692‑601‑689.

Beczka asenizacyjna: 6.000 l, 3.000
l; agregat 2,80; pług podorywkowy 5,
gniotownik, tel. kom. 600‑369‑623.

Chwytak do bel do sianokiszonki, tel.
kom. 604‑969‑205.

Rozrzutnik obornika Fortschritt oraz
wszystkie części nowe i używane, tel.
kom. 693‑830‑160.

Siewnik zbożowy, tel. kom.
508‑678‑424.

Deutz Fahr Agroplus 75, 1999 rok,
New Holland TN 75, 2002 rok, tel. kom.
692‑601‑689.

Kombajn zbożowy Z0-56, 1988 rok,
stan dobry, tel. kom. 697‑470‑431.

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.

Sieczkarnia Claas Jaguar 840, 1996
rok, tel. kom. 692‑601‑689.

Przetrząsacz karuzelowy, zgrabiarka,
dmuchawa pionowa do siana,
obredlacz, opiełacz; stan bdb., tel. kom.
880‑565‑192.

Sprzedam kopaczkę ciągnikową
i kosiarkę ciągnikową Osę, tel. kom.
606‑432‑666.
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Sprzedam kabinę do C-330, C-360,
tel. kom. 606‑490‑951.
Sprzedam wozy konne, tel. kom.
606‑490‑951.
Prasa Z-224, 1986 rok, stan dobry,
tel. kom. 602‑249‑820.
Łuskarka do bobu, tel. kom.
602‑249‑820.
Sprzedam przetrząsacz siana
karuzelowy, tel. kom. 606‑490‑951.
Sprzedam rozrzutnik po kapitalnym
remoncie, tel. kom. 606‑490‑951.

Rozrzutnik tandem w ocynku
+ nadstawki, 2008 rok, tel. kom.
723‑121‑981.

Sprzedam młynek ssąco-tłoczący,
silnik 15 kW, tel. kom. 607‑923‑711.
Prasa z-224/2, 2006 rok, tel. kom.
693‑341‑435.
Sprzedam kombajn New Holland
8050 z sieczkarnią, tel. kom.
665‑779‑223.
Sprzedam prasę rolującą John Deere
550, tel. (42) 719‑60‑14.

Sprzedam wóz konny, tel. kom.
608‑815‑516.
Sprzedam dojarkę, tel. kom.
889‑412‑209.
Basen do mleka 550 l Alfalaval, tel.
kom. 721‑208‑851.
Porodówka dla macior, tel. kom.
604‑463‑486.
Skrzynki plastikowe 15 kg, tel. kom.
500‑385‑907.
Łąka do skoszenia, wydzierżawię, tel.
kom. 697‑892‑925.
Dojarka bezprzewodowa Westfalia,
tel. kom. 531‑638‑963.
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), 2,50/kg, tel. kom.
505‑406‑307.
Sprzedam dojarkę Alfa Laval
Milkomaster, zbiorniki 550 litrów i 2.000
litrów, tel. kom. 501‑591‑261.

Kombajn zbożowy, tel. kom.
506‑611‑205.

Sprzedam schładzalnik do mleka
1.300 litrów i wanna, tel. kom.
603‑171‑097.

Prasa Famarol Z-511, 2003 rok, tel.
kom. 501‑850‑017.

Beczkowóz 4.000 l Meprozet, Tur 3A
do Ursus-2812, -3512, podajnik bel do
prasy Sipma, tel. kom. 604‑213‑682.

Przyczepa Metal-Tech 8t, 2005r.,
beczkowóz Pomot 8000L, kosiarka
Samasz, 2002 r, cyklop Warfama
1997r., tel. kom. 608‑128‑670.

Sprzedam dojarkę przewodową
DeLaval, zbiornik na mleko 1060 l, tel.
kom. 725‑219‑671.

Sprzedam podajnik belek do prasy
sipma z-224. Kompletny, stan idealny,
tel. kom. 883‑988‑106.

Basen na mleko, 1.000 l, tel. kom.
721‑021‑154.

Kombajn Bizon Rekord, 1987
rok, 31.500 zł, stan bdb, tel. kom.
791‑966‑409.

Ursus C-330, 1974 r., zarejestrowany,
nowe opony, nowy akumulator, cały w
oryginale, stan bardzo dobry, tel. kom.
600‑944‑728.

Sprzedam zbiornik do opryskiwacza
2000 l, nowy, tel. kom. 697-941-558
697‑941‑559.

Wyciąg obornika, tel. kom.
693‑350‑873.

Bizon, 1990 rok, tel. kom.
501‑850‑017.

Sprzedam kombajn ziemniaczany
Bolko, stan dobry, tel. kom. 697-941558 697‑941‑559.
Przyczepa D47, wywrot; przetrzasarka
do siana Deutz-Fahr, tel. kom.
665‑219‑491.
Dmuchawa do zboża; dmuchawa do
siana, pionowe; przyczepa zbierajaca,
tel. kom. 510‑514‑012.
Sprzedam prasę zbierającą
wysokiego stopnia zgniotu, Z-224/1,
Sipma, tel. kom. 509‑500‑335.

Przyczepa samozbierająca do
zielonki, tel. kom. 531‑256‑537.
Sprzedam przetrząsacz do
siana Claas Was 540, do remontu,
tel. (46) 837‑14‑26.
Ładowacz czeski Wir, z podnoszoną
kabiną, stan bdb, tel. kom.
607‑316‑945.

inne
Dojarka przewodowa Alfa Laval, tel.
kom. 693‑538‑477.

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.
Biuro: VAT z rolnictwa 100 zł/m-c, tel.
kom. 796‑044‑499.
Białkowanie obór, tel. kom.
503‑499‑480.

zwierzęta
sprzedaż
Kokoszka 5-tygodniowa, kura
nioska 2-letnia - 5 zł szt., tel. kom.
723‑046‑340.
Sprzedam kuckę, tel. kom.
694‑514‑370.
Sprzedam chihuahua, tel. kom.
721‑578‑007.
Owczarki po rodzicach z
rodowodem, tel. (46) 838‑47‑78.
Owczarki niemieckie, tel. kom.
606‑989‑475.

Wymienię obornik drobiowy na
słomę. Sprzedam obornik drobiowy
(kaczy), tel. kom. 508‑317‑496.

Sprzedam suczkę owczarka
niemieckiego krótkowłosy,
13-miesięczny po bdb rodzicach,
Głowno, tel. kom. 501‑455‑541.

Obornik kurzak, tel. kom.
660‑790‑868.

Króliki, tel. kom. 513‑847‑535.

Zbiornik na mleko, 900 l, tel. kom.
604‑259‑396.
Darmowe jazdy konne dla dobrze
jeżdżących, tel. kom. 506‑169‑967.
Basen na mleko 600 litrów Alfa
Laval, tel. (46) 838-36-14, tel. kom.
507‑470‑272.
Schładzalnik do mleka 2004 rok, I
właściciel, 800 litrów Trigomilk, tel. kom.
724‑145‑022.
Kombajn Anna, basen 420 litrów, tel.
kom. 728‑894‑563.
Basen do mleka, 430 l, 3 konwie,
tel. (46) 839‑18‑39.
Opony używane 16/70/20, tel. kom.
693‑830‑160.
Wózek paleciak, tel. kom.
693‑830‑160.
Sprzedam pastuch elektryczny do
krów, tel. kom. 888‑822‑173.

Szczeniak york, tel. kom.
795‑897‑433.
Oddam owczarka niemieckiego,
788‑154‑202.
Zielononóżki nioski, tel. kom.
692‑694‑085.
Sprzedam kuca, tel. kom.
603‑591‑544.
Owczarek niemiecki, roczny, po
psach policyjnych, duży, gładkowłosy,
Zabostów Duży 53.
Para dzików do hodowli, tel. kom.
885‑138‑727.
Sprzedam gołębie, oddam kotki, tel.
kom. 885‑138‑727.
Yorki szczeniaki, tel. kom.
797‑125‑513.

inne

rolnicze - usługi

Hotel: gryzonie, króliki, ptaki, owady,
żółwie, bez psów i kotów (biolog,
profesjonalna domowa opieka), tel.
kom. 501‑446‑729.

Transport maszyn rolniczych i
budowlanych, tel. kom. 665‑734‑042.

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

REKLAMA
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Informacje
 INFORMATOR ŁOWICKI
informacje
Informacja PKP (ogólnokrajowa)
22/19436
Informacja PKS (całodobowa)
46/837-38-13
Informacja o krajowych numerach
tp 118-913
Informacja o międzynarodowych
numerach tp 118-912
Rozmowy międzynarodowe tp –
zamawianie 9051
Naprawa telefonów – błękitna linia
tp 9393
Biuro zleceń tp 9497
Wojewódzkie Centrum Zarządzania
Kryzysowego Łódzkiego Urzędu
Wojewódzkiego w Łodzi 9287

pogotowia
Policyjny telefon zaufania 837-80-00
Telefon informacyjno-problemowy:
Poradnia Leczenia Uzależnień 837-37-07
Poradnia Zdrowia Psychicznego 46837-33-07
Pogotowie energetyki cieplnej
46-837-59-16
Pogotowie wodno-kanalizacyjne
46-837-35-32
Pogotowie energet. 46-837-36-05
Zakład pogrzebowy: 46-837-53-85,
46-837-07-10, 46-837-20-22, 46-837-26-74.
Gaz butlowy:
516-053-554, 697-649-492, 46-837-84-40,
46-837-16-16, 46-837-66-08, 46-837-41-02,
46-837-30-30, 46-837-20-37, 46-838-36-36,
509-887-080; 46-837-47-77, 46-837-44-44,
Warsztat konserwatorski ŁSM 46-83765-58
Lecznice dla zwierząt:
ul. Starościńska 5, tel. 46-837-52-48 ul.
Chełmońskiego 31, tel. 46-837-35-24
ul. Krakowska 28, tel. 46-830-22-86
Łyszkowice, tel. 46-838-87-19 Bielawy,
tel. 46-839-20-95

telefony
 Taxi osobowe:
46-837-34-01; 46-191-91; 46-830-05-00;
603-06-18-18; 794-013-013;
606-486-555; 600-508-308;
46-837-35-28 (bagażowe);
PUP: 46-837-04-20; 46-837-03-73
Starostwo Powiatowe w Łowiczu:
sekretariat 46 837-59-02
Urząd Miejski: Sekret. 46-830-91-51
Awarie oświetlenia ulicznego:
konserwator 603-802-477, 601-819-912,
601-270-775, 46 830-91-45
Urząd Skarbowy: centrala 46 837-4358, 46-837-32-38, sekretariat 46-837-80-28
ZUS 46-830-17-12
Łowickie Stowarzyszenie Abstynenckie „Pasiaczek” Łowicz, ul. św. Floriana
7, tel. 46-837-66-92, czynny codziennie
(oprócz sobót) w godz. 16.00 – 20.00.
Gminna Grupa Abstynencka
w Bielawach – spotkania w czw. w godz.
10.00-11.00. Po informacje dzwonić

w czwartek do UG w Bielawach w godz.
8.00-10.00.
Grupa AA „Łowiczanka” spotkania
przy Klubie Pasiaczek na muszli Błonie
w każdy czwartek o godz. 19.00.
Punkt

pomocy dla ofiar przemocy
w rodzinie (siedziba, Stowarzyszenie
„Nadzieja” ul. Podrzeczna 3a, tel.
46-830-03-63, czynny: 16.00-19.00.
Punkt konsultacyjny przy Grupie
Wsparcia „Przeminęło
z wiatrem” (problem przemocy)
w Domaniewicach, czynny: pt. 16-18
tel. 46-838-33-11.
Samopomocowa Grupa Abstynencka „Nie ma mocnych” w Zdunach
(siedziba GOK) – czw. godz. 18.00.
Ogólnopolska poradnia telefoniczna dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym, czynna od pon.-pt. godz.
14.00-22.00 pod bezpłatnym numerem
telefonu 116 123; www.116123.edu.pl

dyżury przychodni
Nocna

i Świąteczna Pomoc
Lekarska ul. Ułańska 28, tel. 46-83756-11, 46-837-56-12, 46-837-56-13 lub
509-056-091– czynna: w dni robocze
18.00-8.00, soboty, niedziele i święta od
8.00 (przez 24 h).
Poradnia Leczenia Uzależnień,
ul. Kaliska 6, tel. 837-37-07

apteki
Łowicz – apteka całodobowa:
ul. Stanisławskiego, tel. 46-830-22-02
Bielawy, ul. Garbarska 10, tel. 839-22-76
Chąśno 64, tel. 838-18-25
Domaniewice, ul. Główna 9, 838-33-85;
ul. Górna 1A, 911-55-44
Kiernozia,

ul. Rynek Kopernika 12, tel.
24-277-91-58; ul. Kościuszki 6, tel. 24-27797-64; ul. Łowicka 12A, 24/382-11-66
Kocierzew Południowy 101, 839-42-42
Łyszkowice, ul. Kościelna 3, tel. 838-8786; ul. Szkolna 3a, tel. 830-39-01
Nieborów 209, tel. 838-56-25
Bełchów, ul. Przemysłowa 2,
(46) 837-11-83
Sobota, ul. Plac Zawiszy Czarnego 20,
tel. 838-22-81
Zduny 1a, tel. 838-74-68
Zduny 34, tel. 838-75-35

msze święte
w niedziele i święta
Kościół św. Ducha:
7.00, 8.30, 10.00, 12.00, 18.00;
Kościół Chrystusa Dobrego Pasterza:
7.00, 8.00, 10.00, 11.15, 12.30, 17.00;
Kościół św. Leonarda: 11.30;
Bazylika Katedralna: 7.00, 9.00, 10.30,
12.00, 18.00;
Kościół o.o. Pijarów: 8.00, 9.30,
11.00, 12.30, 16.00;
Kościół Sióstr Bernardynek:
8.00, 10.00;

Kościół pw. Matki Bożej Nieustającej
Pomocy: 8.00, 10.00, 12.30, 17.00;
Kaplica seminaryjna: 10.00.

pływalnia miejska
Nieczynna z powodu remontu.

kino Fenix

ul. Podrzeczna 20, tel. 046/837-40-01

Czwartek,

27 czerwca:
godz. 18.00 – Tylko Bóg wybacza
godz. 20.00 – Drugie oblicze
Piątek, 28 czerwca:
godz. 16.30 – Thor ratuje przyjaciół
godz. 18.00, 20.00 – Iluzja
godz. 21.30 –
Sobota, 29 czerwca:
godz. 16.30 – Thor ratuje przyjaciół
godz. 18.00, 20.00 – Iluzja
Niedziela, 30 czerwca:
godz. 16.30 – Thor ratuje przyjaciół
godz. 18.00, 20.00 – Iluzja
Poniedziałek, 1 lipca:
godz. 16.30 – Thor ratuje przyjaciół
godz. 18.00, 20.00 – Iluzja
2 lipca:
Wtorek,

godz. 16.30 – Thor ratuje przyjaciół
godz. 18.00, 20.00 – Iluzja
Środa,

3 lipca:
godz. 16.30 – Thor ratuje przyjaciół
godz. 18.00, 20.00 – Iluzja

wystawy stałe
Sztuka

Baroku – na ekspozycję składają się przykłady rzemiosła artystycznego:
meble, tkaniny, szkło, porcelana, a także
malarstwo i rzeźba. Muzeum w Łowiczu,
czynna w godz. 10-16, bilet normalny 7 zł,
ulgowy 4 zł.
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.
Współcześni

plastycy łowiccy
– wystawa obrazów artystów związanych
z Łowiczem oraz portretów łowickich malarzy. Muzeum w Łowiczu, czynna w godz.
10-16, bilet normalny 7 zł, ulgowy 4 zł.
Wystawa

w Muzeum Diecezjalnym
w Łowiczu – zwiedzanie katedry wraz
z eksponatami znajdującymi się w wieży,
możliwość oglądać panoramy miasta z tarasu widokowego, czynna od poniedziałku
do soboty w godz. 10-16.
Muzeum

ludowe rodziny Brzozowskich w Sromowie czynne przez cały rok
w dni powszednie w godz. 9.00-17.00,
w niedziele i święta w godz. 12.00-17.00,
tel. 46 838-44-72.

wystawy czasowe
Wystawa

poświęcona życiu
i twórczości Józefa Chełmońskiego –
składa się z 29 dużych plansz ze zdjęciami

i dokumentami, poświęconymi malarzowi.
Pomysłodawcą i wykonawcą – Jacek Kłos.
Park w Boczkach, wystawę oglądać można
przez całe wakacje.
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.
Utrwalamy piękno architektury
i krajobrazu obszaru Bolimowskiego
Parku Krajobrazowego – wystawa prac
artystów które powstały podczas pleneru
malarskiego na terenie gminy Bolimów.
Wystawę oglądać można od 28 czerwca
o godz. 18.30 do końca lipca w GOK
w Bolimowie, wstęp wolny.
Mikroświat ogrodów – wystawa przedstawiających ciekawe ogrodowe rośliny
i ich drobne elementy, autorstwa łodzianina Pawła Wojtyczki. Wystawę czynna do
połowy lipca w sali ślubów Urzędu Gminy
w Nieborowie, wstęp wolny.
Na starym strychu – wystawa dawnych
przedmiotów codziennego użytku. Stworzyli ją uczniowie klasy IIa SP w Łyszkowicach. Oglądać można: szpargały i bibeloty
sprzed kilkudziesięciu lat, maszynę do
pisania, kącik pszczelarza z plastrami
wosku, stare, gliniane donice, talerze ceramiczne, czajnik czy modlitewnik z czasów
zaboru rosyjskiego. Biblioteka Szkolna
w Zespole Szkół w Łyszkowicach, wstęp
wolny czynna przez całe wakacje.
Gloria Victis 1863-1864 - Pamięć i
tradycja – w 150. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego na Ziemi Łowickiej.
Wystawa internetowa przygotowana przez
Marka Wojtylaka. Oglądać ją można na
stronie Archiwum Państwowego m. st.
Warszawy.
Łowicz i okolice – wystawa dwóch
łowickich pasjonatów fotografii Sylwestra
Cichala i Jacka Rybusa. Prezentuje ona
ponad 30 zdjęć ukazujących zabytki
Łowicza i regionu łowickiego oraz sceny
z procesji Bożego Ciała. Filia Miejskiej Biblioteki przy ul. Podrzecznej 20 w Łowiczu,
czynna do końca sierpnia 2013r.

koncerty
Piątek, 28 czerwca:
godz. 16.30 – Lemon Festiwal, wystąpią
m.in. łowicki zespół C Cztery, polski
wokalista reggae Mesajah, zespół rockowy
Chemia, Luxtorpeda, gwiazda muzyki reggae Gentleman & The Evolution Gentleman
oraz gwiazda wieczoru P.O.D. Teren przy
pływalni miejskiej, ul. Kaliska w Łowiczu,
bilety na 1 dzień – 100 zł na 2 dni – 150 zł.
Sobota, 29 czerwca:
godz. 16.00 – Lemon Festiwal – podczas
drugiego dnia festiwalu wystąpią: zespół
Infernal Bizarre z Łowicza, polski zespół
metalowy Frontside, zespół rockowy Poparzeni Kawą Trzy, Jelonek, grupa muzyczna
z Newport Skindread. Teren przy pływalni
miejskiej, ul. Kaliska w Łowiczu.
Środa, 3 lipca:
godz. 19.30 – XXV Międzynarodowy
Festiwal Organowy Johann Sebastian

Bach – jako pierwsza wystąpi Małgorzata
Urbaniak-Lehmann w duecie z kierownikiem artystycznym festiwalu, Wiktorem
Łyjakiem. Przy jego akompaniamencie
na organach wykona utwory m.in. Bacha,
Cacciniego i Niwelta. Bazylika katedralna
w Łowiczu, bilety, 10 zł normalny, 5 zł
ulgowy.

inne
Czwartek, 27 czerwca:
godz. 18:00 – spotkanie z cyklu „Przestrzenie literatury” prowadzone przez
Artura Fryza. Gościem będzie Feliks
Netz, polski poeta i prozaik, zaś tematem
przewodnim „Śląsk i reszta świata”. Pałac
Saski w Kutnie. Wstęp wolny.
Niedziela, 30 czerwca:
godz. 15.00 – biesiada na Korabce,
w programie: blok sporotwy dla dzieci,
występy folklorystyczne, zabawa taneczna,
grillowanie. Plac przy kościele na osiedlu
Korabka w Łowiczu.
godz. 16.00 – Biesiada u Apostołów,
w programie: występ teatralny dzieci z
Żychlińskiego Domu Kultury, występ
Orkiestry Dętej z Godzianowa, przedstawienie grupy teatralna Metafora, koncert
Dziecięcego Zespołu Ludowego Pieśni
i Tańca z Pacyny. Plac kościelny przy
parafii św. Pawła i Piotra w Żychlinie.
Wtorek, 2 lipca:
godz . 11.00 – Łowickie Zajedwabiste
- warsztaty malowanie na jedwabiu w
ramach Turbowakacji. Warsztaty poprowadzi Małgorzata Błońska, będą trwały
do 5 lipca, Łowicki Ośrodek Kultury, dla
dzieci 7-12 lat.

boiska i hale
sportowe
Chcąc skorzystać z obiektów sportowych
należy się kontaktować z:
Orlik przy ul. Grunwaldzkiej
– nr tel. 608-433-787 (po godz. 16)
Orlik przy ul. Bolimowskiej
– dyr Zbigniew Kuczyński – 46 830-20-28
Orlik w Popowie – 46 895-15-36
(po godz. 15, wcześniej korzysta szkoła)
Boisko przy SP nr 1 – nr. tel. 519-130551 (czynne od pon.-pt. w godz. 16.0020.00, w weekendy w godz. 12.00-20.00)
SP nr 4 – 46 8373694
LO im. Chełmońskiego – 46 837-42-00
SP Bąków Górny – 46 838-79-66
SP Bednary-Wieś – 46 8386576
SP Kocierzew Południowy – 46 83848-26 (tylko osoby z najbliższego terenu,
wcześniej należy napisać podanie)
SP Stachlew – 46 838-67-29
(tylko dla mieszkańców gminy Łyszkowice)
SP Mysłaków – 46 838-59-25 (bezpośrednie zgłoszenie do dyrektora szkoły)
SP Nieborów – 46 838-56-94
Gimnazjum w Bolimowie – 838-03-99
Gimnazjum

w Łaguszewie – 838-43-93
ZSP Błędów – 46 838-14-76 (8 -14)
Kompleks sportowy w Bolimowie
czynny od 8 rano do zmroku

 INFORMATOR głowieński i strykowski
informacje
n Informacja: PKS 042-631-97-06
n Naprawa telefonów 96-96
n Naprawa telefonów publicznych 980
n Policja 997 alarmowy
n Policja w Głownie 42-719-20-20
n Policja w Strykowie: 42-719-80-07
n Straż pożarna: 998 alarmowy
n Pogotowie ratunkowe 999 alarmowy

dyżury przychodni
n Przychodnia Rejonowa w Głownie,
ul. Kopernika 19, tel. 42-719-10-92,
710-71-26
– poradnia ogólna: pn.-pt. 8.00-18.00
– dla dzieci: pn.-czw. 8.00-18.00, pt. 8.00-15.30
– rehabilitacyjna: pn.– pt. 8.00-15.006.00
– naczyń obwodowych: pn. 13.00-14.00
– chirurgiczna: pn.-pt. 10.00-15.00
– zdrowia psychicznego:
pn. 14-20; wt. 7.45-14.45; śr. 10-18, czw.
8-15; pt. 13.15-20.
– reumatolog: czw. 8.00-14.00
– poradnia K: pn. 8-12 i 14-16;
wt. 8-12; śr. 8-12 i 13-15;
czw. 12-16; pt. 13.-1h:
– urolog: śr. 11.00-13.00
– dermatolog.: wtorek. 8-12; środa 13-15;
czwartek w godzinach 8-12.00
– pulmonolog: pn., śr., pt. 8.00-15.00
– neurolog: pn., śr. 15.00-18.00

– laryngolog: pon. 8-14; śr. 8-12; czw.
13-18.00
– ortopeda: pn., wt., czw., pt. 11.00-13.00
– okulista: pn., śr., pt. 8.00-13.00
– diabetolog: wt., czw. 11.00-13.00
– ortodonta: pn. 11.00-18.25; wt., śr. 11-18.
– stomatolog: pn. 8.00-18.25, wt.,śr. 8.0015.35; czw., pt. 8.00-15.35
n Przychodnie w Strykowie:
ul. Kościuszki 27: tel. 42-719-80-34
ul. Targowa 16: tel. 42-719-92-30

telefony
Filia Powiatowego Urzędu Pracy
w Głownie 042-719-20-76
n Filia Powiatowego Urzędu Pracy
w Strykowie 042-719-84-22
n Urząd Gminy Głowno
42-719-12-91
n Urząd Miejski w Głownie
42-719-11-51, 42-719-11-29
n Taxi w Głownie 42-719-10-14
n Urząd Miasta-Gminy Stryków
042-719-80-02
n KRUS 042-719-95-15

apteki
Dyżury nocne aptek w Głownie:
czw. 27.06. ul. Kopernika 19,
tel. 719-20-12.
pt. 28.06. ul. Kopernika 19,
tel. 719-20-12.

sob. 29.06. ul. Kopernika 19,
tel. 719-20-12.
ndz. 30.06 ul. Kopernika 19,
tel. 719-20-12.
pn. 01.07. ul. Swobodna 17/19,
tel. 719-44-66.
wt. 02.07. ul. Swobodna 17/19,
tel. 719-44-66.
śr. 03.07. ul. Swobodna 17/19,
tel. 719-44-66.
czw. 04.07. ul. Swobodna 17/19,
tel. 719-44-66.
Apteki pełnią dyżury w godzinach
od 19.00 do 8.00 dnia następnego;
soboty i niedziele: w godzinach 8.00-8.00
dnia następnego.

Głowno ul. Sowińskiego 3: 887-894-942
Stryków : 42-719-80-24
n Zakład pogrzebowy
w Głownie: 42-710-71-90, 42-719-30-24
w Strykowie: 42-719-86-16
Straż pożarna: 998 alarmowy
n Pogotowie wodociągowe w Głownie
tel. 42-719-16-39
n Pogotowie energetyczne
w Zgierzu: 42-675-10-00
w Strykowie: 42-719-80-10

n Dyżury aptek w Strykowie:
niedziela 30.06 – ul. Kolejowa 33,
tel. 719-81-48. Apteki pełnią dyżur w godz.
9.00-14.00.

Parafia św. Jakuba w Głownie:
7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00

n Punkt apteczny w Bratoszewicach:
tel. 42-719-65-25, czynny w godz: pn.-pt.
8.30-16.00;

Parafia św. Barbary w Głownie:
7.00, 9.00, 11.00, 18.00
Parafia Św. Marcina w Strykowie:
8:00, 9:30, 11:00, 18:00

pogotowia
n Policja w Głownie 42-719-20-20
n Policja w Strykowie: 42-719-80-07
n Straż pożarna:
w Głownie: 42-719-10-08
w Strykowie: 42-719-82-95;
n Lecznica dla zwierząt:
Głowno ul. Łowicka 62: 42-719-14-40,

msze święte
w niedziele i święta
Parafia św. Maksymiliana w Głownie:
8.00, 9.30, 11.30, 16.00

KRONIKA
WYpadków
miłosnych
ślubowali sobie:

 Iwona Klimkiewicz ze Świeryża II
i Daniel Banaszkiewicz z Łyszkowic
 Agnieszka Wysocka z Łowicza
i Mariusz Żabka z Łuszczanowa
 Beata Trester z Łowicza i Piotr Jurga
z Brzezin
 Bogna Gawrońska i Tomasz Kolos
oboje z Łowicza

urodziły się:
córeczki
 państwu Rutkowskim z Bielawskiej Wsi
 państwu Myszkowskim z Łowicza
 państwu Makos z Łowicza
 państwu Rześnym ze Złakowa
Kościelnego
Synkowie
 państwu Melon z Piotrowic
 państwu Ufa z Wygody
 państwu Kostusiakom z Orłowa
 państwu Misiakom z Pleckiej Dąbrowy
 państwu Boczkom z Zakrzewa

OFERTY PRACY
Powiatowy Urząd pracy w Łowiczu
(stan na 24.06.2013 r.)

 cukiernik
 robotnik leśny
 kierowca kat. C
 administrator sieci informatycznej
 monter instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych
 operator wózków widłowych – pracownik
magazynowy
 przedstawiciel handlowy
 sprzedawca
 mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych
 sprzątaczka biurowa (dla osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności)
 pakowacz (dla osób z orzeczeniem o
stopniu niepełnosprawności)
 specjalista ds. sprzedaży (dla osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności)

skarb rolnika
NOTOWANIA Z TARGOWISKA
W ŁOWICZU z dnia 21.06.2013 r.
buraczek czerwony

kg

1,50-2,00

cebula

kg

1,50-3,00

czosnek

szt.

1,50-2,50

jabłka

kg

2,00-3,00

jaja fermowe

15 szt.

6,00-9,00

jaja wiejskie

15 szt.

8,00-12,00

kapusta biała

szt.

2,00-3,00

marchew

kg

1,50-2,00

pieczarki

kg

5,00-7,00

pietruszka

kg

2,00-2,50

inne
Sobota, 29 czerwca:
godz. 15.20 – Dni Strykowa, w programie
występy zespołów działających przy
Domu Kultury oraz popisami Estradowej
Orkiestry Miasta-Gminy Stryków, koncert
zespołu rockowego Freepost oraz duetu
Liber & Natalia Szroeder. na koniec wystąpi Rafał Brzozowski. Ponadto stragany
zabawy i konkursy rodzinne prowadzone
przez grupę teatralną Pod sceną, pokaz
tańca zumba, targowisko miejskie przy ul.
Targowej w Strykowie.
godz. 18.00 – Festiwal Kultury Hip-Hop
– na scenie pojawią się: Metrowy, Green,
Klasik, Proceente, NTK, Sentenz, Reperwuar oraz Patyk/RMKONE, przewidziane
są także atrakcje dla widowni, teren przy
ul. Zgierskiej w Głownie, wstęp wolny..

wystawy

Niedziela, 30 czerwca:
godz. 15.00– piknik Bajkowa Kraina,
spotkanie z bajkowymi postaciami: Tygryskiem i Kubusiem Puchatkiem, Kotem w
butach, Królewną Śnieżką. Nie zabraknie
konkursów i zabaw, zarówno sportowych,
jak i artystycznych, przystań nad zalewem
Mrożyczka w Głownie.

Wiersze w obrazkach – w ramach
ekspozycji prezentowane będą ilustracje
wykonane przez dzieci do wierszy Juliana
Tuwima. Prace można oglądać do końca
wakacji. Mała Galeria Miejskiego Ośrodka
Kultury w Głownie.

godz. 15.20 – Dni Strykowa, podczas
drugiego dnia wystąpią m.in. dziecięcy
zespół rockowy Purple Onions, zespół
taneczny Agat, zespół White Duck oraz
TSA, targowisko miejskie przy ul. Targowej w Strykowie.

Rolnik Sprzedaje
(ceny z dnia 25.06.2013 r.)

Żywiec wieprzowy:
 Różyce: 5,40 zł/kg+VAT
 Skowroda Płd.: 5,30 zł/kg+VAT
 Domaniewice: 5,40 zł/kg+VAT
 Chąśno: klasa I – 5,30 zł/kg+VAT
 Karnków: 5,20 zł/kg+VAT
 Kiernozia: 5,20 zł/kg+VAT
Żywiec wołowy:
 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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Finał Ligi Orlika
na scenie
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Szachy | Mistrzostwa Województwa Łódzkiego Juniorów na rok 2013

Szachy | IV Puchar Burmistrza Łowicza

Dziesięć medali Pałacu

Szachy klasyczne:
Najpierw przez trzy dni toczyła się walka w szachach klasycznych. Rywalizacja odbywała się
w trzech turniejach: razem grali
dziewięciolatkowie, ale medale
rozdane zostały zarówno wśród
dziewcząt i jak i chłopców, odbyły się także turnieje dziewcząt
i chłopców, a medale przyznane
zostały wśród jedenasto-, trzynasto-, piętnasto– i siedemnastolatków. Turniej rozegrano na
dystansie dziewięciu rund systemem szwajcarskim w tempo
gry P-60'.
Szachiści z Nieborowa zdobyli łącznie aż pięć medali. Najlepsza w gronie najmłodszych
okazała się debiutująca w zawodach Eliza Placek, która triumfowała w kategorii D-9. Złoto
wywalczył także „stary wyjadacz” – Wojciech Białas, który
wygrał w grupie zawodników
C-17. – Eliza w swojej grupie
walczyła głównie z chłopcami,
gdyż dziewczęta grały niego
niżej w kojarzeniach, „Biały”
zaś zaprezentował fenomenalny
poziom koncentracji i przygotowania do partii remisując m.in.
z „gwiazdą” ze Skierniewic –
Radosławem Psykiem – opowiada o ich walkach trener Chojnowski. Srebrny medal zdobyła
w Soczewce w kategorii D-15
Zuzanna Mazgaj, która rok wcześniej wywalczyła w tych zawodach pierwsze miejsce, drudzy
w swoich kategoriach byli także
Norbert Jagura (C-11) i Mateusz
Brzozowski (C-17).
– Był to tradycyjnie już
pierwszy etap eliminacji do
Mistrzostw Polski Juniorów
i Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży, ale także możliwość
zdobycia i podwyższenia kategorii szachowych – opowiada trener Robert Chojnowski.
– Wyjeżdżając w tak licznym
gronie liczyłem na kilka medali, zwłaszcza, że kilkoro z nich
to już szachiści doświadczeni
w wojewódzkich bojach. Przed
wyjazdem trzy medale brałbym
w ciemno. Po turnieju okazało
się jednak, że waleczności moim
zawodnikom nie brakowało
i na szyjach aż pięciorga z nich
zawieszono medale. Świetnie
zagrała młoda Eliza Placek
i zadziorny jak zwykle Wojtek
Białas, który po ośmiu latach
gry wreszcie dotarł na szczyt na
szczeblu województwa łódzkiego. Blisko również byliśmy pudła w nieoficjalnej klasyfikacji
drużynowej, a zabrakło nam tyl-

Robert Chojnowski

Łącznie 83. zawodniczek
i zawodników wzięło udział
w rozgrywanych w podpłockiej
Soczewce Mistrzostwach Województwa Łódzkiego Juniorów
w szachach klasycznych i błyskawicznych na rok 2013.
W grupie tej znalazła się aż
21-osobowa reprezentacja Ziemi
Łowickiej. Dziewiętnastka była
wychowankami trenera Roberta Chojnowskiego z UKS Pałac
Nieborów, a dwójka trenuje pod
okiem trenera Zdzisława Czyżaka w UKS GOK Zduny.

Bezkonkurencyjny Orzech
nie dał szans rywalom

Bardzo zadowoleni z Soczewki powrócili szachiści UKS Pałac Nieborów.

ko jednego punktu do trzeciego
miejsca i tylko czterech do zwycięstwa. Już nie mogę się doczekać jesiennych eliminacji do
Mistrzostw Polski w Kielcach.
Oj, będzie się działo – podsumowuje trener Chojnowski.
Na razie awans do wrześniowych Półfinałów Mistrzostw
Polski Juniorów w szachach
klasycznych uzyskała dziewiątka graczy UKS Pałac (Zuzanna
Mazgaj, Weronika Staszewska, Angelika Kubiszewska,
Oliwia Kwil, Eliza Placek,
Jan Karczewski, Norbert Jagura, Wojciech Białas i Mateusz
Brzozowski oraz szachista UKS
GOK – Bartosz Gajewski. – Pozostali zawodnicy będą musieli
poczekać na decyzje Łódzkiego i Świętokrzyskiego Związku Szachowego. Często do gry
w półfinale dopuszczani są także
szachiści, którzy nie wypełnili
normy w eliminacjach – tłumaczy Chojnowski.
D-9: 1. Eliza Placek (UKS Pałac
Nieborów) 5,0, 2. Zuzanna Łukasik
(KSz Piątka Skierniewice) 5,0, 3.
Klara Nowaczyk (UKS Dziewiątka
Sieradz) 5,0, 6. Angelika Kubiszewska (UKS Pałac Nieborów) 4,0, 8.
Oliwia Kwil (UKS Pałac Nieborów)
3,5, 10. Aleksandra Białas (UKS
Pałac Nieborów) 3,0.
C-9: 1. Adam Horoszczak (UKS
Jedynka Bełchatów) 9,0, 2. Jakub
Machliński (KSz Piątka Skierniewice) 8,0, 3. Mateusz Wysocki (KSz
Piątka Skierniewice) 7,0, 8. Bartosz
Gajewski (UKS GOK Zduny) 5,0.
D-11: 1. Natalia Kędzia (UKS Piątka Wieluń) 4,0, 5. Natalia Sobieraj
UKS Pałac Nieborów) 0,0.
C-11: 1. Radosław Psyk (KSz Piątka Skierniewice) 7,5, 2. Norbert Jagura: (UKS Pałac Nieborów) 4,5, 7.
Jan Karczewski (UKS Pałac Nieborów) 4,5, 11. Gabriel Jagura (UKS
Pałac Nieborów) 3,0, 12. Szymon
Adamczyk (UKS Pałac Nieborów)
3,0, 14. Kacper Tokarski (UKS
GOK Zduny) 3,0, 16. Artur Placek
(UKS Pałac Nieborów) 2,0, 17. Jan
Gratys (UKS Pałac Nieborów) 1,0.
C-13: 1. Michał Wieczorek (UKS
Piątka Wieluń) 5,5, 8. Jakub Siewierski (UKS Pałac Nieborów) 4,0,
9. Dominik Fudała (UKS Pałac Nieborów) 3,5.
D-15: 1. Magdalena Chądzyńska (ŁKS Szach-Centrum Łódź)
9,0, 2. Zuzanna Mazgaj (UKS

Pałac Nieborów) 7,0, 3. Ewelina
Wojna (ŁKS Szach-Centrum Łódź)
7,0, 4. Weronika Staszewska (UKS
Pałac Nieborów) 5,0,
C-15: 1. Kamil Osiński (UKS Jedynka Bełchatów) 7,5, 9. Tymoteusz
Karczewski (UKS Pałac Nieborów)
3,5,
C-17: 1. Wojciech Białas (UKS
Pałac Nieborów) 6,5, 2. Mateusz
Brzozowski UKS Pałac Nieborów)
6,5, 11. Bartosz Szczepanik (UKS
Pałac Nieborów) 3,5.
Klasyfikacja zespołowa w szachach klasycznych:

1. KSz Piątka Skierniewice

27

2. UKS Piątka Wieluń

25

3. UKS Jedynka Bełchatów

24

4. UKS Pałac Nieborów

23

Blitz:
Po trzech dniach „myślenia”
w szachach klasycznych w Soczewce przyszedł czas na pokazanie również refleksu w grze.
W ostatnim dniu od rana ruszyły Mistrzostwa Województwa
Łódzkiego Juniorów w szachach
błyskawicznych. Zawody zostały
rozegrane na dystansie jedenastu
rund systemem szwajcarskim, a
po ostatniej rundzie nastąpił podział na kategorie wiekowe.
– Tempo gry P-3’+2” nie pozwalało zawodnikom na dłuższe
myślenie i promowało zawodników grających bardzo szybko, bardzo dobrze i doskonale
„współpracujących z zegarem”
– opowiada o zasadach trener
Chojnowski.
Rozstawiony z numerem 9
Mateusz Brzozowski szybko,
już po pierwszych rundach, objął prowadzenie, którego już nie
oddał do końca. – Próbowali go
ograć bracia Osińscy z Bełchatowa oraz ekipa ze Skierniewic,
z młodą gwiazdą Radosławem
Psykiem na czele. Wygrał więc
nie tylko swoją kategorię wiekową, ale i również cały turniej
open – cieszył się Chojnowski.
Reprezentanci UKS Pałac ostatecznie powtórzyli sukces z „klasyka” i wywalczyli ostatecznie
pięć kolejnych medali.
– Niespodziewanie po „jajku” w szachach „klasycznych”
(red. zero punktów) złoty medal
w kategorii D-11 zdobyła Natalia Sobieraj – z dumą opowiada
szkoleniowiec młodych nieborowskich szachistów. – Odrodził
się też Gabriel Jagura, który nie

zachwycił w poprzednich trzech
dniach, a teraz zdobył srebrny
medal w kategorii C-11 – dodał Chojnowski. Na najniższym
stopniu podium stanęły też Angelika Kubiszewska (D-9) i Zuzanna Mazgaj (D-15).
– Tego to ja się nie spodziewałem – nie kryje zadowolenia
Chojnowski. – „Brzoza” co
prawda gra dobrze „blitza”, ale
nigdy bym nie przypuszczał,
że wygra dziesięć z jedenastu
partii to. Okazuje się, że granie
w Nieborowie comiesięcznych
turniejów błyskawicznych miało
sens i teraz zebraliśmy „plony”
w postaci medali. Cieszy też
dobra gra najmłodszych, którzy
grali bez tremy i również zdobyli
swoje medale – podsumowuje
twórca potęgi szachowej w nieborowskim klubie. 
p
D-9: 1. Marta Zabłocka (ŁKS
Szach-Centrum Łódź) 4,5, 3. Angelika Kubiszewska (UKS Pałac
Nieborów) 4,0, 6. Oliwia Kwil (UKS
Pałac Nieborów) 4,0, 8. Aleksandra Białas (UKS Pałac Nieborów)
3,0.
C-9: 1. Adam Horoszczak (UKS
Jedynka Bełchatów) 6,0, 8. Bartosz Gajewski (UKS GOK Zduny)
3,5.
D-11: 1. Natalia Sobieraj UKS Pałac Nieborów) 6,0.
C-11: 1. Radosław Psyk (KSz Piątka Skierniewice) 8,0, 2. Gabriel Jagura (UKS Pałac Nieborów) 7,0, 6.
Norbert Jagura: (UKS Pałac Nieborów) 6,0, 8. Jan Karczewski (UKS
Pałac Nieborów) 6,0, 13. Szymon
Adamczyk (UKS Pałac Nieborów)
5,0, 15. Kacper Tokarski (UKS
GOK Zduny) 5,0.
C-13: 1. Jakub Bakalarczyk (UKS
Piątka Wieluń) 7,0, 5. Dominik Fudała (UKS Pałac Nieborów) 6,5, 9.
Jakub Siewierski (UKS Pałac Nieborów) 5,0,
D-15: 1. Magdalena Chądzyńska (ŁKS Szach-Centrum Łódź)
8,0, 3. Zuzanna Mazgaj (UKS Pałac Nieborów) 7,0, 4. Weronika
Staszewska (UKS Pałac Nieborów)
5,0.
C-15: 1. Emil Osiński (UKS Jedynka
Bełchatów) 9,0, 8. Tymoteusz Karczewski (UKS Pałac Nieborów) 5,0.
C-17: 1. Mateusz Brzozowski UKS
Pałac Nieborów) 10,0, 8. Wojciech
Białas (UKS Pałac Nieborów) 6,0,
11 Bartosz Szczepanik (UKS Pałac
Nieborów) 4,5.

W hali sportowej OSiR nr 1
w Łowiczu odbyła się IV edycja
Pucharu Burmistrza w szachach
szybkich P-15`. Turniej przeprowadzony przez sekcję szachową
został zorganizowany jak zwykle przy okazji Dni Łowicza,
a wystartowało w nim aż 27.
zawodników. – Wśród „starych
wyjadaczy” znaleźli się również
młodzi adepci „królewskiej gry”
oraz co cieszy sześć dziewcząt –
cieszył się Robert Chojnowski,
który jak zwykle organizował te
zawody.
Bezkonkurencyjny na dystansie dziewięciu rund był łowiczanin Zdzisław Orzechowski,
który zdobył aż 8,5 punktu.
Stracił tego dnia tylko pół punktu remisując tylko jedną partię
z drugim w turnieju Robertem
Chojnowskim (UKS Pałac Nieborów”). Trzecie miejsce zajął
reprezentant UKS GOK Zduny
– Łukasz Łąpieś, który tylko
lepszym współczynnikiem średniego Buchholtza wyprzedził na
finiszu trzech rywali do podium.
Najlepszym juniorem okazała się Zuzanna Mazgaj, która
o mały włos nie zajęłaby drugiego miejsca, zabrakło jedynie pół
„oczka” w ostatniej grze. Drugi
był Jak Karczewski, a trzeci Gabriel Jagura (wszyscy UKS Pałac Nieborów).
Puchary dla najlepszych
dziewcząt przypadły Elizie Placek, Natalii Sobieraj i Weronice
Staszewskiej (wszystkie Pałac).
Specjalną nagrodę dla najmłodszego uczestnika turnieju
otrzymał Wojciech Gratys, który
na co dzień uczęszcza na zajęcia
do przedszkola w Nieborowie
i szachy trochę traktuje jeszcze
jak puzzle czy klocki. Jednak
należy młodemu zawodnikowi
pogratulować odwagi, że spróbował swoich sił ze starszymi
o kilka, kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat przeciwnikami.

Puchary dla najlepszych wręczał na scenie na Starym Rynku
burmistrz Krzysztof Jan Kaliński.
– Nie pobiliśmy co prawda
rekordu frekwencji z zeszłego
roku ale obecność 27. zawodników, którzy chcieli się sprawdzić w tej inteligentnej jakby nie
było grze jest wynikiem bardzo
zadawalającym. Cieszy dobra
gra juniorów z Nieborowa,
zwłaszcza Zuzanna Mazgaj, Jan
Karczewski i Gabriel Jagura dali
się bardzo we znaki seniorom
z Łowicza. Miejmy nadzieję,
że za rok powalczą o podium
w klasyfikacji generalnej. Widać, że takie turnieje są bardzo
potrzebne w Łowiczu, a przy
okazji służą integracji różnych
środowisk i zawodników w różnym wieku – podsumował Robert Chojnowski, główny organizator zawodów. 
p
1. Zdzisław Orzechowski

8,5

39,5

2. Robert Chojnowski

6,5

36,0

3. Łukasz Łąpieś

6,0

39.0

4. Zuzanna Mazgaj

6,0

36,5

5. Andrzej Woźniak

6,0

34,5

6. Jan Karczewski

6,0

30,5

7. Zdzisław Czyżak

5,5

38,0

8. Jagura Gabriel

5,5

34,0

9. Tadeusz Nodzak

5,0

36,0

10. Bartosz Szczepanik

5,0

34,5

11. Tadeusz Wójcik

5,0

34,5

12. Mateusz Dzierżawski

5.0

32,0

13. Dominik Fudała

5,0

31,5

14. Eliza Placek

5,0

30,0

15. Norbert Jagura

5,0

29,5

16. Tymoteusz Karczewski

4,5

34,5

17. Natalia Sobieraj

4,5

27,5

18. Weronika Staszewska

4,0

34,5

19. Anna Falkiewicz

4,0

33,0

20. Szymon Kuś

4,0

26,0

21. Kacper Tokarski

4,0

24,5

22. Artur Placek

3,5

32,0

23. Jan Gratys

3,5

29,5

24. Angelika Kubiszewska

3,0

33,5

25. Jakub Ptaszyński

3,0

29,0

26. Piotr Osiecki

2,0

23,0

27. Wojciech Gratys

1,0

26,5

Szachy | Mistrzostwa Łowicza 2013

Nestor powrócił na tron
Dwunastu zawodników wystartowało kolejnej edycji Mistrzostw Łowicza w szachach
klasycznych na rok 2013. Turniej
rozpoczął się jeszcze w styczniu, a walka trwała prawie pół
roku. Niespodziewanie tytuł
mistrzowski wywalczył nestor
łowickich szachów – Tadeusz
Nodzak, który nie poniósł żadnej porażki. W jedenastu partiach odniósł siedem zwycięstw
i cztery razy zremisował. Drugi
był Zdzisław Orzechowski, który zdobył również 9. punktów
i przegrał tylko gorszym współczynnikiem Sonneborna-Bergera. Trzecie miejsce zajął Robert
Chojnowski. Najlepszym juniorem w turnieju był Tymoteusz
Karczewski (Pałac Nieborów).
– Turniej obfitował w kilka
niespodzianek – skomentował
tegoroczną rywalizację Robert
Chojnowski. – Juniorzy z Nie-

borowa zabrali kilka ważnych
punktów seniorom, co pokrzyżowało niektórym w planach
na „załapanie” się na pudło.
Ważne jednak, że turniej wrócił do kalendarza szachowego
w Łowiczu. W roku poprzednim
turnieju nie udało się rozegrać
z powodu małej ilości chętnych
do gry. Miejmy nadzieję, że
w przyszłym roku chętnych będzie jeszcze więcej – dodał.  p
1. Tadeusz Nodzak

9,0

2. Zdzisław Orzechowski

9,0 43,50

46,75

3. Robert Chojnowski

7,5

4. Tadeusz Wójcik

7,0 29,50

5. Grzegorz Marczak

7,0 29,50

6. Tymoteusz Karczewski

6,0 25,00

7. Gabriel Jagura

6,0

8. Henryk Zakrzewski

4,5

9. Norbert Jagura

4,0

10. Jan Karczewski

2,5

11. Michał Wiązowski

2,0

12. Weronika Staszewska

1,5

24,00

www.lowiczanin.info
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Lekka atletyka | Mistrzostwa Województwa Łódzkiego Młodzików

Czwórka miotaczek z Domaniewic. od lewej Angel Woźniak, Paulina
Graszka, Dorota Wolińska i Sara Rosiak.

Brąz medal dla Oli Siekierskiej.

Wojciech Wieteska

Mariusz Kwiatakowski

Cypek Mrzygłód wygrał oszczep.

Anna Walczak, podobnie jak brązowa medalistka, skoczyła 145 cm.

nikiem 36,08 m był ostatecznie
drugi.
Po medal mistrzostw województwa łódzkiego sięgnęła
także lekkoatletka UKS Jedynka
Łowicz – Aleksandra Siekierska. Zawodniczka prowadzona
przez trenera Mariusza Kwiatkowskiego zajęła w biegu na 300
m trzecie miejsce. 
p
Młodziczki:
 300 m: 1. Gabryjela Świniarska
(Żeglina Sieradz) 40,95 s, 2. Ida
Zaniewska (RKS Łódź) 43,07 s, 3.
Aleksandra Siekierska (UKS Jedynka Łowicz) 44,12 s.
 Kula 3 kg: 1. Ewa Staruch (MKS
Tomaszów Mazowiecki) 10,99 m,
2. Paulina Szablewska (RKS Łódź)
10,08 m, 3. Martyna Szewczyk

(MKS Aleksandrów Łódzki) 9,96 m,
5. Dominika Siek (UKS Błyskawica
Domaniewice) 9,55 m, 8. Paulina
Siek (UKS Błyskawica Domaniewice) 8,80 m.
 Oszczep 500 m: 1. Angelika Dzwonek (UKS Dziesiątka
Radomsko) 33,76 m, 2. Natalia
Kołodziejczak (UKS Dziewiątka
Kutno) 29,30 m, 3. Angelika Woźniak (UKS Błyskawica Domaniewice) 29,07 m, 4. Dominika Siek
(UKS Błyskawica Domaniewice)
26,53m, 9. Patrycja Wielec (UKS
Błyskawica Domaniewice) 21,50
m, 12. Dominika Sut (UKS Błyskawica Domaniewice) 19,35 m.
 Dysk 0,75 kg: 1. Ewa Staruch
(MKS Tomaszów Mazowiecki)
34,48 m, 2. Oliwia Nowak (MKS
Aleksandrów Łódzki) 29,83 m, 3.

Piłka nożna | Baraże o awans do I ligi kobiet

Pelikanki zagrają w finale o I ligę
Piłkarki łowickiego Pelikana wygrały dziś w Bydgoszczy
w meczu półfinałowym barażów o awans do I ligi kobiet
z UKS Victoria SP 2 Sianów 4:1
(3:0). Na neutralnym stadionie
biało-zielone nie dały większych
szans wicemistrzyniom grupy
wielkopolskiej II ligi, już po kwadransie prowadząc 2:0. Skończyło się wygraną trzema golami.
Walkę o I ligę łowiczanki stoczą z KKS Zabrze. Zabrskie piłkarki, w Strawczynie, wygrały
z Zamłyniem Radom 3:0. Pojedynek ten rozegrany zostanie
w Gomunicach k/ Radomska
w sobotę 29 czerwca. Początek
spotkania o godz. 15.00. 
p

Młodzicy:
100 m: 1. Artur Kubiak (RKS
Łódź) 11,49 s, 2. Patryk Siercha
(Żeglina Sieradz) 11,52 s, 3. Przemysław Jakubowiak (MULKS MOS
Sieradz) 11,77 s, Wieteska Tomasz
(UKS Błyskawica Domaniewice)
14,51 s.
 Oszczep 600 g: 1. Cyprian
Mrzygłód (UKS Błyskawica Domaniewice) 52,20 m, 2. Mateusz Juchner (Żeglina Sieradz) 47,79 m, 3.
Dawid Nowak (MKS Aleksandrów
Łódzki) 44,76 m, 5. Piotr Pająk
(UKS Błyskawica Domaniewice)
36,70 m, 8. Artur Janicki (UKS Błyskawica Domaniewice) 34,59 m,
10. Patryk Pająk (UKS Błyskawica
Domaniewice) 26,43 m.
 Skok wzwyż: 1. Łukasz Karwacki (MKLA Łęczyca) 186 cm, 2. Cyprian Mrzygłód (UKS Błyskawica)
179 cm, 3. Alan Brzeziński (MKLA
Łęczyca) 165 cm, 8. Jakub Pająk
(UKS Błyskawica) 150 cm.
 Rzut młotem 5 kg: 1. Damian
Konik (MKS Zduńska Wola) 36,25
m, 2. Adrian Siatkowski (UKS Błyskawica) 36,08 m, 3. Kamil Nyks
(MUKS Park Zduńska Wola) 30,12
m, 4. Dawid Mróz (UKS Błyskawica
Domaniewice) 28,02 m.

Mecze półfinałowe:
 UKS Victoria SP 2 Sianów –
Pelikan Łowicz 1:4 (0:3); br.: Kamila Czaja (5), Natalia Czerbniak
(15), Martyna Wiankowska (27) i
Marta Kosiorek (75).
Pelikan: Agata Pacler – Lidia
Sowińska, Marta Tręboszka, Katarzyna Janiec, Magdalena Pacler
– Natalia Czerbniak, Sylwia Trojanowska, Marta Kosiorek, Martyna Wiankowska – Kamila Czaja,
Michalina Machaj oraz Eliza Stawicka, Martyna Dziedzic, Paulina,
Rosa, Ilona Gawęcka, Ewelina
Świątek i Beata Chmiel.
KKS Zabrze – KS Zamłynie
Radom 3:0 (1:0); br.: Małgorzata


Polnik 2 (15 i 56) i Magdalena Konopka (59 karny).
Podział grup I ligi kobiet w piłce
nożnej na sezon 2013/2014:
 Grupa południowa: AZS UJ
Kraków, Czarni Sosnowiec, AZS
AWF Katowice, Rolnik Głogówek,
Sportowa Czwórka Radom, Czarne Świerklany, Starówka Nowy
Sącz, Wanda Kraków, ULKS Bogdańczowice i UKS Widok SP 51
Lublin.
 Grupa północna: TKKF Stilon
Gorzów Wielkopolski, Medyk II
Konin, Olimpia Szczecin, Praga
Warszawa, Sztorm Gdynia, Polonia
Poznań, Dargfil Tomaszów Maz.,
TKKF Checz Gdynia, UKS SMS
Łódź i zwyciężczynie barażów.

Jacek Gardener

Marlena Kozera (LUKS Strzałków)
27,14 m. Poza konkursem: Sara
Rosiak (UKS Błyskawica Domaniewice) 26,34 m.
Młot 3kg: 1. Angelika Woźniak
(UKS Błyskawica Domaniewice)
38,42 m, 2. Dominika Tujak (UKS
Błyskawica Domaniewice) 27,26
m, 3. Marta Szadkowska (MKS
Zduńska Wola) 26,96 m, 4. Paulina
Gejo (UKS Błyskawica Domaniewice) 23,95 m, 5. Klaudia Sut (UKS
Błyskawica Domaniewice) 23,73
m, 6. Patrycja Wielec (UKS Błyskawica Domaniewice) 22,28 m. Poza
konkursem: Sara Rosiak (UKS Błyskawica Domaniewice) 42,80 m,
Dorota Wolińska (UKS Błyskawica
Domaniewice) 38,90 m, Paulina
Graszka (UKS Błyskawica Domaniewice) 33,15 m.
Skok wzwyż: 1. Paulina Szablewska (RKS Łódź) 158 cm, 2. Marta
Drobnik (MKS Aleksandrów Łódzki) 150 cm, 3. Weronika Kasznicka (Bełchatów) i Natalia Pysera
(MKLA Łęczyca) – po 145 cm, 5.
Klaudia Szczerbicka (MKS Aleksandrów Łódzki) 145 cm, 6. Anna
Walczak (UKS Jedynka Łowicz)
145 cm, 14. Dominika Sut (UKS
Błyskawica Domaniewice) 125 cm,
14. Justyna Baleja (UKS Błyskawica Domaniewice) 125 cm.



Mariusz Kwiatakowski

Dziewiętnastoosobowa grupa zawodników UKS Błyskawica Domaniewice startowała
w Mistrzostwach Województwa Łódzkiego Młodzików
w lekkiej atletyce. Po raz kolejny fantastyczny występ zanotowała trzyletnia Angelika Woźniak, która w przeciwieństwie
do ostatniego swojego występu
w Lidze Młodzików, gdzie ze
względu na zbyt młody wiek
musiała startować poza konkursem w dniu dzisiejszym mogła „normalnie” wystartować
w zawodach. Sytuacja ta Angelikę dodatkowo zmobilizowała
i w dniu dzisiejszym rzucała
wręcz jak natchniona uzyskując w rzucie młotem 3 kg kapitalny rekord życiowy 38,42 m.
Zdeklasowała drugą starszą od
siebie zawodniczkę Dominikę
Tujak o ponad dziesięć metrów.
Jej koleżanka z klubu uzyskała
wynik 27,26 m. – Warto podkreślić, że w ostatniej kolejce
wprowadziła wszystkich w kompletne osłupienie rzucając ponad
42 metry z tym, że był to według
sędziów rzut nieznacznie spalony – opowiada Wojciech Wieteska, działacz UKS Błyskawica.
– Pporównując wyniki uzyskane
w rzucie młotem z najbardziej
utytułowanymi polskimi młociarkami: Anitą Włodarczyk,
Kamilą Skolimowską i Joanną
Fiodorow należy powiedzieć, że
będąc w wieku Angeliki tylko
nasza była mistrzyni olimpijska
rzucała dalej – dodał.
Bezpośrednio po wyczerpującym konkursie rzutu młotem
Angelika wystartowała w rzucie
oszczepem zajmując bardzo dobre trzecie miejsce z wynikiem
29,07 m.
W rzucie oszczepem świetny
wynik zanotował także Cyprian
Mrzygłód, który bijąc wynikiem 52,20 m swoją życiówkę,
zwyciężył w rzucie oszczepem
ważącym 600 g. Z wynikiem
tym umocnił się na pierwszym
miejscu w Polsce w tej konkurencji w kategorii młodzików
co bardzo dobrze wróży przed
Mistrzostwami Polski w tej kategorii wiekowej. W drugiej
konkurencji w której Cyprian
wystartował – skoku wzwyż
uzyskał 179 cm, a wynik ten dał
mu drugie miejsce.
Na podium stanął także
w rzucie młotem ważącym 5 kg
Adrian Siatkowski, który z wy-

Wojciech Wieteska

Naszych siedem medali
Jacek Gardener bardzo dobrze sobie radzi w peletonie kolarskim.

Triathlon | Garmin Iron Triathlon

Jacek Gardener ucieka
swojemu rywalowi
Po raz trzeci w tym sezonie
wystartował Jacek Gardner, który buduje formę na swój główny
start w Iron Manie. Łowiczanin
9 czerwca rywalizował w Szczecinku w Garmin Iron Man.
W cykl zawodów wchodzą cztery ćwiartki pełnego dystansu
(3,8 km pływanie, 180 km rower
i 42,195 km bieganie). Za Jackiem są już zawody w Malborku
i Szczecinku, gdzie zawodnicy
startowali na dystansie – 0,95
km pływanie, 45 km rower
i 10,55 km bieg. Kolejne imprezy również będą miały takie
dystansem, a zaplanowane są
w Radkowie i Ślesinie.
Zawody odbyły się przy
wspaniałym słońcu, a na linie
startu ściągnęły sporą ilość zawodników z „pierwszej dywizji”. Ciekawe, czy wygrana, jaką
jest samochód marki Renault
Clio, tak przyciągnęła wielu
mocnych zawodników, czy ranga i fantastyczna organizacja
Filipa Szołowskiego i Marcin
Florka – byłych utytułowanych
zawodników triathlonu. Jedno
i drugie jest na pewno silnym
magnesem, dlatego na imprezie
jest bardzo wysoki poziom. Na
zawodach tych zmierzyli się nasi
dwaj niezmordowani łowiczanie
Jacek Gardener i Jakub Pierzankowski. I tu znowu Kuba musiał
przełknąć gorzką pigułkę i to
grubszą, gdyż jego koronna dyscyplina jaką jest bieganie okazała się za słaba w końcowej konfrontacji. Pływanie odbyło się
w wodzie o nienajlepszej przejrzystości, jednak miała komfortową temperaturę 21 stopni,
w której łowiczanin osiągnął dobry czas 15.37 min. Okazało się,
że po wyjściu z wody miał bardzo małą stratę do zawodników
z czołówki.

– To mnie uskrzydliło i tak
jak postanowiłem sobie tego
dnia powiedziałem, że ustanowię najlepszy czas na rowerze.
Nie byłem gołosłowny – relacjonował Gardener. – Czas 1:07,39
h dał mi drugie miejsce ze średnią 41 km/h. Tylko Mikołaj Luft
tego dnia pojechał rewelacyjnie,
ale jego rower jest w tej chwili
chyba najlepszy w Polsce. Po
takim bardzo mocnym rowerze
nie ma kozaka, żeby pobiec jak
na skrzydłach, chyba że się jest
Alistairem Browneeli, czyli mistrzem olimpijskim w triathlonie. Ten chłopak potrafi pobiec
już na zmęczonych nogach 10
km w 30 minut! Kwas mlekowy
wydziela się w dużym tempie,
a nie ma czasu na rozprowadzenie go w końcówce roweru. Biegłem na swoim poziomie, chociaż chciałem zrobić lepszy czas.
To już chyba domena każdego
sportowca, że nigdy do końca nie
jest tak, jak by tego sobie życzył.
A może tak się tylko oszukujemy – podsumował zawody
Gardener. W klasyfikacji generalnej końcowy czas 2:09,50
dał Jackowi bardzo dobre
16. miejsce, co przy udziale
młodzieży jest zadawalające.
W swojej kategorii M-45 Jacek był
najlepszy. Dużą porażkę odniósł
Jakub Pierzankowski, którego
postanowienie wygrania z Jackie
w Ślesinie można już chyba zapisać na straty. Jego czas 2:26,58 h
dał mu 66. miejsce i siedemnastominutową porażkę, co nie wróży
najlepiej. Zwycięzcą triathlonu
w Szczecinku został Adam Głogowski (AZS AWF Katowice)
z wynikiem 2:00,13. Przypomnijmy że kolejne zawody to: 7 lipca
2013 Radków, a 27 lipca 2013
Ślesin, a tam prywatna potyczka
Gardener – Pierzankowski.  zł

Piłka siatkowa | II edycja OLSA „Korabka 2013”

Terminatory nadal liderem
Na otwartym boisku „Orlik” przy ul. Grunwaldzkiej 9
rozegrano tylko jeden z dwóch
zaplanowanych na 4. kolejkę
meczów II edycji Orlikowej Ligi
Siatkówki Amatorskiej „Korabka 2013”. W piątkowy wieczór
faworyt do mistrzowskiego tytułu – ekipa Terminatorów podejmowała Asika Domaniewice
i chyba łowiczanie nieco zlekceważyli rywala. Okazało się, że
dysponujące mocnym składem
Terminatory długo męczyły
się z zespołem z Domaniewic,
wygrywając dopiero po pięciu
setach w tie-breaku 15:10. Zespół ten jest wciąż liderem, alr
nie może być jeszcze pewnym

zdobycia mistrzowskiej korony
w sezonie 2013. W najbliższej kolejce pierwszy mecz na
„szczycie”.
Mecze 5. kolejki OLSA
odbędą się na Korabce już w
czwartek 27 czerwca 2013 roku,
a zagrają wówczas: godz. 18.00:
AKS Skok na Sok Skierniewice – Terminatory Łowicz,
godz. 20:00: Na wschód od
Pekinu Łowicz – Asik Domaniewice. Pauza: AKS M&M’s
Skierniewice. 
zł
4. kolejka OLSA:
Terminatory – Asik Domaniewice 3:2 (18:25, 25:22, 19:25,
25:21, 15:10)

Terminatory: Brian Malangiewicz,
Adam Pietrzak, Mariusz Misiura,
Dawid Pawlak, Dominik Pacler, Karol Joachimek, Damian Gawrych,
Artur Bryk i Robert Kowalski.
Asik: Agata Witkowska, Wiktoria
Domińczak, Daniel Witkowski, Jakub Urbanik, Jarosław Alagierski i
Adrian Moskwa.
Na wschód od Pekinu – AKS
M&M’s Skierniewice przełożono.
Pauza: AKS Skok na Skok Skierniewice.
1. Terminatory Łowicz

3

7

9:4

2. AKS SnS Skierniewice

3

5

6:5

3. AKS M&M’s Skierniewice 3

4

7:8

4. Asik Domaniewice

3

3

5:8

5. Na wschód od Pekinu

2

2

4:6
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Sport szkolny | IX Ogólnopolska Gimnazjada Szkolna w koszykówce chłopców

Dwójka na czternastym miejscu w Polsce
Reprezentacja Gimnazjum nr 2 im. Jana Wegnera w Łowiczu wywalczyła czternaste miejsce w Polsce w finałach IX Ogólnopolskiej
Gimnazjady Szkolnej w koszykówce chłopców, które rozgrywane były tradycyjnie w Radomiu. Drużyna prowadzona przez Bartosza
Włuczyńskiego i Łukasza Petelewicza zakończyła swój udział w zawodach z jednym zwycięstwem i czterema porażkami na koncie.

3

6189:138

2. G Opalenica

3

5192:177

3. GS 76 Kraków

3

4169:165

4. G 17 Warszawa

3

3142:212

Grupa B: G 2 Przemyśl – G 4 Elbląg 58:26, PGS 11 Wałbrzych – G
4 Włocławek 64:55, G 4 Elbląg –
PGS 11 Wałbrzych 49:71, G 2 Przemyśl – G 4 Włocławek 46:37.

Zbyszek Bytomski

Łowiczanie trafili do bardzo silnej grupy. W pierwszym
grupowym meczu przegrali
z opartym na koszykarzach MKS
Wola teamem G 17 Warszawa
32:54, potem ulegli rywalom
z Gimnazjum Sportowego nr
3 w Sopocie (drużyna złożona
z zawodników UKS 7 Trefl Sopot) 24:56 i w ostatnim pojedynku nie sprostali Żubrom Białystok (PG 19 Białystok) 28:62.
Warto przy tym podkreślić, że
sopocianie wywalczyli ostatecznie złoto w mistrzostwach Polski.
Nasz team trafił do grupy drużyn walczących o miejsca 13-15.
„Gimbaza” z Łowicza pokonała najpierw ekipę Gimnazjum
nr 4 w Starachowicach 33:28,
a w meczu o 13. miejsce ulegli
gimnazjalistom z Czwórki Stargard Szczeciński 55:37.
– Poziom bardzo wysoki –
podsumował Bartosz Włuczyński. – Trafiliśmy do najmocniejszej grupy, w której znaleźli się
tegoroczni mistrzowie i wicemistrzowie Polski kadetów. Ciężko
więc było wyjść z grupy.
W reprezentacji Gimnazjum
nr 2 im. Jana Wegnera w Łowiczu zagrali: Szymon Aniszewski, Kamil Branicki, Mateusz
Kacprowski, Mateusz Klimczak,
Kacper Kłos, Kacper Płacheta,
Piotr Rybicki, Jakub Szkup, Paweł Szustak, Michał Warzywoda,
Dominik Wieczorek i Michał
Zdunkiewicz – nauczyciele w-f
Bartosz Włuczyński i Łukasz
Petelewicz, a dyrektorem szko-

1. GS 3 Sopot

Drużyna z G 2 Łowicz zajęła w finałach Gimnazjady w Radomiu czternaste miejsce.

ły, która zresztą wyjechała wraz
z ekipą Dwójki do Radomia, jest
Mirosława Walczak. 
P
Grupa I:
 G 17 Warszawa – G 2 Łowicz
54:32 (14:10, 16:8, 7:12, 12:2);
pkt.: Mateusz Klimczak 11, Szymon
Aniszewski 10, Jakub Szkup 9 i Dominik Wieczorek.
 PG 19 Białystok – GS 3 Sopot 41:78
 G 2 Łowicz - GS 3 Sopot
24:56
 G 17 Warszawa - PG 19 Białystok 61:39
 G 2 Łowicz – PG 19 Białystok
28:62

GS 3 Sopot – G 17 Warszawa 75:46



1. GS 3 Sopot

3

6209:111

2. G 17 Warszawa

3

5161:146

3. PG 19 Białystok

3

4142:167

4. G 2 Łowicz

3

3 84:172

Grupa II:
G 2 Przemyśl – PGS 11 Wałbrzych 56:39, PG 1 Prudnik – G
4 Stargard Szczeciński 41:35, G 2
Przemyśl – G 4 Stargard Szczeciński 80:39, PGS 11 Wałbrzych
– PG 1 Prudnik 91:37, G 2 Przemyśl – PG 1 Prudnik 60:37, G 4
Stargard Szczeciński – PGS 11
Wałbrzych 23:67.

1. G 2 Przemyśl

3

6196:115

3. GzOS Dąbrowa Górnicza 3

4189:192

2. PGS 11 Wałbrzych

3

5197:116

4. G 4 Starachowice

3114:206

3. PG 1 Prudnik

3

4115:186

4. G 4 Stargard Szczeciński 3

3 97:188

Grupa III:
G Opalenica – G 4 Starachowice 83:45, GS 76 Kraków – GzOS
Dąbrowa Górnicza 71:66, GzOS
Dąbrowa Górnicza – G 4 Starachowice 55:40, G Opalenica – GS
76 Kraków 71:61, G 4 Starachowice - GS 76 Kraków 29:68, GzOS
Dąbrowa Górnicza – G Opalenica 68:81.
1. G Opalenica

3

6235:174

2. GS 76 Kraków

3

5200:166

3

Grupa IV: G 4 Włocławek –
G 13 Gorzów Wielkopolski 71:56,
G 4 Elbląg – G 13 Gorzów Wielkopolski 61:54, G 4 Włocławek – G
4 Elbląg 67:53.
1. G 4 Włocławek

2

4138:109

2. G 4 Elbląg

2

3114:125

3. G 13 Gorzów Wlkp.

2

2110:132

Mecze półfinałowe o miejsca
1-8: Grupa A: GS 3 Sopot – GS 76
Kraków 53:44, G 17 Warszawa - G
Opalenica 55:73, GS 76 Kraków –
G 17 Warszawa 64:41, GS 3 Sopot
– G Opalenica 61:48.

1. G 2 Przemyśl

3

6160:102

2. PGS 11 Wałbrzych

3

5174:160

3. G 4 Włocławek

3

4159:163

4. G 4 Elbląg

3

3128:196

Mecze półfinałowe o miejsca
13-15: G 2 Łowicz – G 4 Starachowice 33:28. Pauza: G 4 Stargard
Szczeciński. Mecze półfinałowe
o miejsca 9-12: PG 19 Białystok –
GzOS Dąbrowa Górnicza 50:41, PG
1 Prudnik – G 13 Gorzów Wielkopolski 33:63. Mecz o 13. miejsce: G 4
Stargard Szczeciński – G 2 Łowicz
55:37. Mecz o 11. miejsce: GzOS
Dąbrowa Górnicza – PG 1 Prudnik
64:25. Mecz o 9. miejsce: PG 19
Białystok – G 13 Gorzów Wielkopolski 46:43. Mecz o 7. miejsce:
G 17 Warszawa – G 4 Elbląg
42:46. Mecz o 5. miejsce: G 4
Włocławek – GS 76 Kraków 60:55.
Mecz o 3. miejsce: G Opalenica
– PGS 11 Wałbrzych 69:37. Mecz
o 1. miejsce: GS 3 Sopot – G 2
Przemyśl 52:29.
Ostateczna kolejność: 1. GS 3
Sopot, 2. G 2 Przemyśl, 3. G Opalenica, 4. PGS 11 Wałbrzych, 5. G
4 Włocławek, 6. GS 76 Kraków, 7.
G 17 Warszawa, 8. G 4 Elbląg, 9.
PG 19 Białystok, 10. G 13 Gorzów
Wielkopolski, 11. GzOS Dąbrowa
Górnicza, 12. PG 1 Prudnik, 13. G
4 Stargard Szczeciński, 14. G 2 Łowicz, 15. G 4 Starachowice.

Koszykówka | Finały Łowickiej ALK-i

kle emocjonująco i trudno było
wskazać faworyta. W rundzie
zasadniczej minimalnie lepsi byli
koszykarze Star-Oil, w której
składzie gra większość byłych
zawodników UMKS Księżak
Łowicz. Łowicka miała szansę
na rewanż, ale jednak okazało się, że to nie był ich dzień.
Koszykarze Star-Oil wyszli na
prowadzenie w drugiej części
pierwszej kwarty i nie oddali go
już do końca. Łowicka była cały
czas bardzo blisko. W 29 minucie
przegrywała już tylko 39:40, a po
trzech kwartach 39:42. O wyniku zadecydował dobry początek
Star-Oil czwartej kwarty. Nafciarze odskoczyli na wynik 53:42
i utrzymali przewagę do końcowego gwizdka. Klasyfikację na
najlepszego strzelca w tegorocznych rozgrywek zdecydowanie
wygrał Adrian El-Ward (Oldboys), który zdobył 273 punkty. W prowadzonej klasyfikacji
w rzutach za 3 punkty (zza linii
6,75 m) zwycięzcą został Maciej
Siemieńczuk (Łowicka), który
trafił 23 „trójki”. 
zł
Mecz o 5. miejsce:
Młoda Ósemka Skierniewice –
GTK Team Głowno 51:52 (10:8,
8:8, 18:15, 15:21)
Ósemka: Jacek Zieliński 17, Łukasz
Gontarek 14, Kamil Nowicki 13 (2x3),
Michał Sokół 3, Łukasz Marchel 2,
Mateusz Czuba i Rafał Gontarek.

GTK: Michał Rasiński 17, Alan Kacperski 14 (1x3), Bartłomiej Łysio 10
(1x3), Bartosz Kurzawski 4 i Damian
Graszka 3 (1x3).
Mecz o 3. miejsce:
Oldboys Skierniewice – Księżak
Łowicz 86:64 (9:23, 8:19, 17:18,
26:30)
Oldboys: Adrian El-Ward 47 (2x3),
Paweł Jaskuła 23, Łukasz Mąkolski
14, Bartosz Bala 2 i Dariusz Kłosiński.
Księżak: Jakub Organiściak 15
(4x3), Michał Zdunkiewicz 14, Michał Rokicki 10 (2x3), Mateusz Dobrzyński 8,Mateusz Gładki 6, Jakub
Szkup 6.
Mecz o 1. miejsce:
Star-Oil Łowicz – Łowicka Łowicz 60:53 (17:12, 14:15, 11:12,
18:14)
Star-Oil: Piotr Sikorski 16, Sylwester Pawlak 12 (1x3), Adrian Dyszkiewicz 11 (3x3), Mariusz Wójcik 10,
Maciej Szkup 6, Bartłomiej Burza 5
(1x3), Piotr Tokarski, Piotr Ptasiński,
Paweł Wysocki i Michał Skowroński.
Łowicka: Maciej Siemieńczuk 20
(4x3), Bartosz Włuczyński 12 (2x3),
Przemysław Duranowski 10, Paweł
Woś 6, Szymon Aniszewski 4, Adam
Kowalik 1, Michał Wójcik 1 i Tomasz
Charążka.
Końcowa klasyfikacja ALK-i: 1.
Star-Oil Łowicz, 2. Łowicka Łowicz,
3. Oldboys Skierniewice, 4. Księżak
Łowicz, 5. GTK Team Głowno, 6.
Młoda Ósemka Skierniewice.

Mistrzostwo w kolejnej edycjiALK-i zajęła drużyna Star-Oil Łowicz.

Paweł A. Doliński

Poznaliśmy już mistrza Łowickiej ALK-i, czyli Amatorskiej
Ligi Koszykówki. W hali łowickiego OSiR nr 2 przy ul. Topolowej 2 rozegrano ostatnie mecze
tegorocznej rywalizacji. W finale
zagrały dwa łowickie zespoły
Star-Oil i Łowicka. Wcześniej już
było wiadomo, że mistrz z tamtego roku – Oldboys Skierniewice
nie obroni mistrzowskiego tytułu. W półfinale ekipa Adriana
El-Warda przegrała z Łowicką
i musiała zadowolić się walką jedynie o brązowe medale.
Finał ALK-i rozgrywany był
dopiero o godz. 21.00. Wcześniej
stoczona została walka pozostałe
pozycje. W spotkaniu o 5. lokatę zagrały dwa młode zespoły ze
Skierniewic oraz z Głowna, gdzie
powoli kiełkuje męska koszykówka. Po dość zaciętym spotkaniu okazało się, że zespół GTK
Głowno w ostatniej akcji zapewnił sobie zwycięstwo 52:51.
W „małym finale” młodzież
z UMKS Księżak walczyła
z doświadczonymi Oldbojami ze
Skierniewic. Podopieczni trenera Piotra Rutkowskiego musieli
jednak uznać wyższość starszych
koszykarzy i ten derbowy mecz
wygrał zespół Adriana El-Warda
(47 punktów). Warto zauważyć,
że cztery trójki w tym spotkaniu
trafił utalentowany junior UMKS
Księżak – Jakub Organiściak.
Finał zapowiadał się niezwy-

iwona burza

Star-Oil mistrzem Łowicza

W małym finale Oldboysi, grając przez cały mecz w czwórkę, wysoko wygrali z juniorami Księżaka.
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Utrzymanie Peli-98

Czarni żegnają się z okręgówką

Łódź, która wywalczyła trzecie
miejsce. Na drugim miejscu zakończyli rozgrywki młodzi piłkarze GKS Bełchatów. 
zł
 Pelikan Łowicz – MKS Kutno
2:0 (2:0)
1:0 – Patryk Sekuła (11), 2:0 – Patryk Sekuła (27).
Pelikan: Piotr Rześny (70 Krzysztof Skumiał) – Filip Iwański, Mikołaj
Kwasek, Krystian Rutkowski (60
Dorian Nasalski), Patryk Sekuła
(55 Damian Górowski) – Kamil
Gać (65 Rafał Tadeusiak), Kacper
Rześny, Łukasz Więcek (75 Dawid
Gluba), Jakub Szram (50 Bartosz
Skowronek), Dawid Kaszewski –
Maciej Balik.

22. kolejka Wojewódzkiej Ligi
Michałowicza (rocznik 1998):
Pelikan Łowicz – MKS Kutno 2:0,
Boruta Zgierz – WKS Wieluń 5:2,
Widzew Łódź – GKS Bełchatów
2:1, Włókniarz Moszczenica – GKS
Ksawerów 1:1, UKS SMS Łódź –
AP ŁKS Łódź 2:2. Pauza: Lechia
1923 Tomaszów Mazowiecki.
1. UKS SMS Łódź

20

53 102-10

2. GKS Bełchatów

20

44 56-14

3. AP ŁKS Łódź

20

40 50-23

4. Lechia 1923 Tomaszów 20

40 51-28

5. Widzew Łódź

20

40 44-20

6. GKS Ksawerów

20

24 25-44

7. MKS Kutno

20

23 36-70

8. Pelikan Łowicz

20

17 29-59

9. Boruta Zgierz

20

16 26-62

10. WKS Wieluń

20

13 42-68

11. Włókniarz Moszczenica

20

8 11-74

Piłka nożna | XVII edycja Bielawskiej Ligi Szóstek

Warriorsi rozpoczęli sezon najlepiej
W 1997 roku po raz pierwszy
prezes Victorii – Marek Charucki przeprowadził rozgrywki
Bielawskiej Ligi Szóstek w piłce
nożnej. W tym roku zainaugurowana została już XVII edycja,
w której gra aż czternaście zespołów, a tym razem „szefową”
ligi jest Henryka Kierzkowska.
Dotychczas najczęściej po
mistrzostwo Bielaw sięgała Pieczarka Waliszew, która okazała
się najlepsza w latach 2000,
2002, 2003, 2004, 2008 i 2012.
Tylko jeden triumf mniej ma na
koncie Warriors Bielawy (1999,
2006, 2007, 2009 i 2011), po
dwa zwycięstwa wywalczyły
natomiast Brooklyn Walewice
(w latach 2001 i 2005) i Marko
Bielawy (1997 i 1998), a raz wygrał Mariott Piotrowice (2010).
Kto wygra tym razem?
W klasyfikacji najlepszych
strzelców prowadzi Damian
Mospinek (Mandarynki), który
trafił w obecnym sezonie już
pięciokrotnie, a cztery gole ma
na koncie Mateusz Sobczak
(Brooklyn).
W weekend 29-30 czerwca zaplanowane zostały dwie kolejki:
sobota – godz.14.20: Dąbkowice
– Pieczarka, godz.15.00: Drużyna Actimela – Mandarynki,
godz.15.40: Błyskawica – Dąbkowice, godz.16.20: Pieczarka
– Euphoria, godz.17.00: Cygany
– Janków, godz.17.40: Brooklyn
– Warriors godz.18.20: Walewice – Pathologhy i godz.19.00:
Tygrysy – Ewenement, niedziela
– godz.14.20: Ewenement – Janków, godz.15.00: Mandarynki
– Euphoria, godz.15.40: Bro-

oklyn – Ewenement, godz.16.20:
Drużyna Actimela – Janków,
godz.17.00: Tygrysy – Warriors,
godz.17.40: Pieczarka – Walewice, godz.18.20: Pathologhy
– Błyskawica i godz.19.00: Dąbkowice – Cygany. 
P
1. kolejka BLS:
 Cygany Bielawy – Pieczarka
Waliszew 0:4 (0:4); br.: Piotr Lewandowski 2 (13 i 30) i Miron Klepczyński 2 (15 i 16).
 Brooklyn Walewice – Błyskawica Bielawy 5:0 (1:0); br.: Mateusz Sobczak (11, 20 i 30), Łukasz
Kasiński (26) i Artur Kasiński (27)
 Pathologhy Chruślin – OSP
Janków 2:1 (1:1); br.: Rafał Sut
(15) i Sebastian Wielec (24) – Dariusz Stępniak (8).
 Drużyna Actimela Borówek
– Warriors Bielawy 1:4 (0:4);
br.: Bartosz Woźniak (18) – Kamil
Janikowski (3), Jakub Kubiński (8)
i Jacek Michalski 2 (11 i 13).
 Ewenement Traby – Euphoria
Bielawy 6:2 (2:2); br.: Robert Liberski 2 (5, 29 i 30), Hubert Warda
(10) i Michał Warda (25) i Bartłomiej Strugiński (27) – Mariusz Sut
(6) i Konrad Knapiński (7).
 WKS Walewice – LZS Tygrysy
Drogusza 1:1 (0:1); br.: Bartosz
Balcerski (21) – Krzysztof Wołowski (6).
 Mandarynki Bielawy – SMS
Dąbkowice 2:2 (0:1); br.: Damian
Mospinek (26) i Hubert Głowacki
(29) – Patryk Bryszewski (4) i Patryk Wiśniewski (27).
2. kolejka BLS:
 Warriors Bielawy – Błyskawica
Bielawy 10:0 (3:0); br.: Przemysław Grzegory 2 (8 i 12), Hubert
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Talarowski 3 (15, 23 i 24), Jakub
Kubiński (16), Jakub Trupinda (17)
i Piotr Markowski 3 (22, 29 i 30).
 Brooklyn Walewice – Drużyna
Actimela Borówek 2:1 (1:1); br.:
Oktawian Andrzejczak (2) i Mateusz Sobczak (24)– Radek Baczyński (11).
 Pathologhy Chruślin – Cygany
Bielawy 3:2 (3:2); br.: Rafał Sut
(4), Bartek Dałek (12) i Przemysław
Boczek (13)– Daniel Flis (5) i Zbigniew Pietrzak (15).
 Mandarynki Bielawy – LZS
Tygrysy Drogusza 8:2 (4:1); br.:
Szymon Ślązak (4), Hubert Głowacki 2 (7 i 21), Tomasz Dałek
(10) i Damian Mospinek 4 (19, 23,
25 i 27) – Krzysztof Wołowski (11)
i Piotr Blewązka (25).
 WKS Walewice – Euphoria
Bielawy 0:4 (0:2); br.: Konrad
Knapiński 2 (8 i 24), Kamil Rybus
(12) i Damian Wiechno (25).
 SMS Dąbkowice – Pieczarka
Waliszew przełożono na sobotę
29 czerwca na godz. 14.20.
 Ewenement Traby – OSP Janków przełożono na niedzielę 30
czerwca na godz. 14.20.
1. Warriors Bielawy

2

6

14-1

2. Brooklyn Walewice

2

6

7-1

3. Pathology Chruślin

2

6

5-3

4. Mandarynki Bielawy

2

4

10-4

5. Ewenement Traby

1

3

6-2

6. Pieczarka Waliszew

1

3

4-0

7. Euphoria Bielawy

2

3

6-6

8. SMS Dąbkowice

1

1

2-2

9. WKS Walewice

2

1

1-5

10. LZS Tygrysy Drogusza

2

1

3-9

11. OSP Janków

1

0

1-2

12. Drużyna Actimela Borówek 2

0

2-6

13. Cygany Bielawy

2

0

2-7

14. Błyskawica Bielawy

2

0

0-15

Już wcześniej Orzeł Nieborów zapewnił sobie awans do
IV ligi. Podopieczni trenera Zbigniewa Czerbniaka przypieczętowali ten sukces zwyciężając na
koniec w Łyszkowicach z Laktozą 3:1. Warto przy tym dodać,
że obie drużyny kończyły mecz
w dziesiątkę, a Dawid Sut nie
wykorzystał w tym pojedynku
rzutu karnego.
W ostatniej odsłonie decydowała się natomiast walka
o utrzymanie w okręgówce.
Zagrożona spadkiem ekipa
Czarnych Bednary musiała albo
sama wygrać w derbach gminy
Nieborów w Bełchowie z Pogonią, bądź też liczyć na to, że
rezerwy Pelikana II pojadą do
Jeżowa w na tyle silnym składzie, że bez problemu „spuszczą” Olimpię do klasy A. Okazało się ostatecznie, że Czarni
musza liczyć tylko na siebie. Co
prawda trener Dawid Ługowski
zebrał na ostatni pojedynek całkiem silny team, ale do meczu
jednak nie doszło. Gospodarze
jeszcze przed meczem poprosili
sędziego o sprawdzenie tożsamości przyjezdnych i okazało
się wówczas, że łowiczanie nie
byli w stanie przedstawić dokumentów do weryfikacji. Jadąc do
Jeżowa przebierali się bowiem
w szatni w Łowiczu i nie zabrali
z sobą nieodzownych „papierów”. Sędzia nie pozwolił na dowiezienie ich już po czasie i stąd
walkower…
Informacja ta szybko dotarła
do Bełchowa, ale Czarni przegrywali już wówczas 0:1. Skończyło się ostatecznie porażką
1:6, którą drużyna z Bednar
żegna się jednocześnie z V ligą
(szósta klasą rozgrywkową). Na
jak długo? Trudno powiedzieć.
Czarni grali na tym poziomie
rozgrywkowym „od zawsze”.
Pozostaje tylko pytanie. Na jakiej podstawie Jeżów otrzymał
licencję na grę w lidze okręgowej skoro nie dysponuje szatniami dla zawodników…
Królem strzelców ligi okręgowej został Michał Rozkwitalski

Sebastian Stańczak

nie potrafił zdobyć bramki. doskonałe okazje mieli Kaszewski
i Balik. „Kasza” mając przed
sobą bramkarza próbował go
ładnie lobować i trafił nad poprzeczkę, a Balik w sytuacji „jeden na jeden” za długo zwlekał
ze strzałem i powrót obrońcy
nie pozwolił mu oddać uderzenia. Na szczęście rywale nie
zdołali zdobyć kontaktowego
gola i mecz zakończył się zwycięstwem Pelikana 2:0. Radość
ze zwycięstwa była dużo. Dzięki temu łowiczanie w kolejnym
sezonie walczyć będą w wojewódzkiej lidze Deyny.
– Jestem bardzo zadowolony
i dumny z chłopaków ponieważ
pokazali charakter i udowodnili, że walcząc do samego końca
można osiągnąć cel. Po pierwszej rundzie byliśmy w nieciekawej sytuacji i nikt nie dawał nam
zbyt wielu szans na utrzymanie
w lidze wojewódzkiej, ale chłopaki rozegrali dobrą drugą część
sezonu, za co należą się ogromne brawa – powiedział po meczu
trener Kutkowski.
Po ostatniej kolejce ligi wojewódzkiej Michałowicza łowiczanie zajęli upragnione
ósme miejscu w tabeli, które
gwarantuje utrzymanie się w
lidze. Zwycięzcą
tegorocznych rozgrywek jest ekipa UKS
SMS Łódź, która w tym sezonie zdobyła ponad sto bramek.
W ostatniej kolejce uczniowie
SMS zremisowali z ekipa ŁKS
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Piłka nożna | 22. kolejka wojewódzkiej ligi Michałowicza

Ekipa
Pelikana
Łowicz
z rocznika 1998, która walczyła
o utrzymanie się w lidze wojewódzkiej Michałowicza do
ostatniej kolejki osiągnęła swój
wymarzony cel. Podopieczni
trenera Pawła Kutkowskiego
zagrali w 22. kolejce w Łowiczu
z MKS Kutno i to był pojedynek z serii „być albo nie być”.
Pelikan myślał tylko o zwycięstwie, bo inny wynik powodował degradację do ligi okręgowej
i „zwiedzanie powiatu”. Na nasze szczęście dla rywala był to
mecz o nic. Już od pierwszych
minut było widać, że łowiczanie
są mocno zmotywowani i ruszyli
do ataków. Szybko zdobyte dwie
bramki ustawiły ten pojedynek
i dały naszej ekipie zwycięstwo
2:0 i ligowy byt.
Pierwsza połowa należała zdecydowanie do Pelikana.
W 11. minucie w polu karnym
faulowany był Maciej Balik
i sędzia odgwizdał „jedenastkę”.
Do piłki podszedł Patryk Sekuła i pewnie pokonał bramkarza
gości i było 1:0. W 27. minucie
ponownie Sekuła wpisał się na
listę strzelców. Tym razem wykorzystał on dobre podanie od
Kacpra Rześnego i umieścił piłkę w siatce. Do przerwy nasza
ekipa powinna wygrywać dużo
więcej, ale pewnych sytuacji nie
wykorzystali Dawid Kaszewski,
Sekuła.
W drugiej odsłonie Pelikan
nadal miał przewagę, ale już
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Korona w wiosennych meczach zapewniła sobie pewne utrzymanie.

(Orzeł), który zdobył 30. goli.
Trzy bramki mniej ma na koncie
Mariusz Trakul (15 w Pelikanie
II i 12. w Koronie), 25. razy drogę do bramki rywali znalazł Tomasz Cybulski (MKS Skierniewice), 24 – Dawid Sut (Orzeł),
21 – Kamil Łojszczyk (MKS
Skierniewice), po 18: Adam
Salamon (Czarni) i Daniel Tryngiel (Pogoń), 16 – Krzysztof
Papuga (Korona), po 11: Radosław Kuciński (4 w Pogoni i 7.
w Orle), Andrzej Perski (Jutrzenka) i Konrad Wisiński (Rawka),
10 – Eryk Matysek (Juvenia), a 9
– Daniel Wasiak (7. w Pelikanie
II i 2. w Pogoni). Paweł A. Doliński
26. kolejka SLO:
 Olimpia Jeżów – Pelikan II Łowicz 3:0 (w.o.)
 Pogoń Bełchów – Czarni Bednary 6:1 (4:1); br.: Leszek Boczek
2 (1 i 7), Daniel Tryngiel (26), Daniel Wasiak 2 (30 i 60) i Jakub Filipek (68) – Bogdan Plichta (15 k).
 Laktoza Łyszkowice – Orzeł
Nieborów 1:3 (0:1); br.: Mateusz
Bartosiewicz (76) – Dawid Sut 2
(28 i 82) i Łukasz Wierzbicki (65).
Orzeł: Jarosław Rusek – Jakub
Czerbniak, Michał Plichta, Kamil
Górski, Sebastian Zwierz (80 Jacek Woźniak) – Bartłomiej Tkacz,
Łukasz Wierzbicki (70 Łukasz
Papuga), Patryk Krzeszewski, Radosław Kuciński – Bartłomiej Skoneczny, Dawid Sut

 Korona Wejsce – Juvenia Wysokienice 8:2 (4:1); br.: Mariusz
Trakul (18, 26, 38, 70 i 81) i Krzysztof Papuga (23, 50 i 61) – Łukasz
Szymański (8) i Dominik Szymański (46).
 Rawka Bolimów – MKS Skierniewice 1:2 (1:1); br.: Jarosław
Szczepanik (45 karny) – Łukasz
Winciorek (23) i Tomasz Cybulski
(82).
Rawka: Adrian Mitrowski – Jarosław Szczepanik (78 Kamil Pawelczyk), Tomasz Dmuchowski, Łukasz Michalski, Michał Mitrowski
– Tomasz Godlewski (87 Mateusz
Kowalczyk), Kamil Lewandowski
(76 Piotr Pogwizd), Adam Bombała, Jarosław Buczek (59 Arkadiusz
Sobieraj) – Konrad Wisiński, Jacek
Budek.
 Jutrzenka Drzewce – Astra
Zduny 1:0 (1:0); br.: Andrzej Perski (28).
Pauza: Olimpia Chąśno.

1. Orzeł Nieborów

24

2. MKS Skierniewice

24

62 97-29
51 73-27

3. Pelikan II Łowicz

24

41 68-41

4. Olimpia Chąśno

24

41 43-29

5. Jutrzenka Drzewce

24

38 31-31

6. Laktoza Łyszkowice

24

35 45-35

7. Pogoń Bełchów

24

31 52-55

8. Korona Wejsce

24

29 49-55

9. Juvenia Wysokienice

24

25 36-68

10. Astra Zduny

24

24 33-60

11. Olimpia Jeżów

24

24 33-56

12. Rawka Bolimów

24

24 38-80

13. Czarni Bednary

24

21 34-66

Piłka nożna | Skierniewicka klasa A

Awans Vagatu jednak z drugiego
Vagat Domaniewice zagra
w nowym sezonie w klasie okręgowej. Drużyna trenera Piotra
Rucińskiego, pomimo zwycięstwa ze Zrywem Wygoda 5:2, na
finiszu straciła jednak pierwsze
miejsce w tabeli na rzecz rywali ze Słupi. Olympic otrzymał
bowiem „prezent” od Miedniewiczanki (mecz zweryfikowano
jako walkower). Zarówno Vagat, jak i Olympic zgromadziły
po 53. punkty, ale lepszy bilans
bezpośrednich
pojedynków
mieli jednak rywale. W obu meczach padły remisy: 1:1 i 0:0,
a ta bramka strzelona przez ekipę ze Słupi na wyjeździe zadecydowała o ich mistrzostwie.
W nowym sezonie w klasie
A zagrają zespoły z miejsc 3-11
oraz spadkowicz z okręgówki
team Czarnych Bednary, wycofane w tym sezonie z IV ligi Sorento-Zadębie Skierniewice, mistrzowie klasy B: Zjednoczenie
Bobrowniki Dzierzgów i Sokół
Regnów oraz zwycięzca dwumeczu barażowego z udziałem
dwóch wicemistrzów klasy B.

W pierwszym meczu rozgrywanym w Niedźwiadzie miejscowa Olimpia uległa Wulkanowi
Wólka Lesiewska 0:1. Rewanż
rozegrany zostanie w niedzielę
30 czerwca o godz. 15.00 w Regnowie. 
Paweł A. Doliński
Zaległy mecz 17. kolejki klasy A:
 Dar Placencja – Zryw Wygoda
2:3 (0:2); br.: Bartłomiej Miazek,
Mikołaj Ulasiewicz i Tomek Janus
(karny) – Damian Zawadzki i Adrian Kromski.
Zryw: Sebastian Jóźwicki – Michał Wojciechowski, Mateusz Miazek(70 Krystian Krawczyk), Daniel
Górowski, Dawid Wróbel – Mikołaj
Ulasiewicz, Rafał Kowalczyk, Tomasz Janus, Arkadiusz Stolarczyk
(60 Mariusz Kwiatkowski) – Bartłomiej Miazek, Marcin Borcuch (46
Marcin Milczarek).
Zaległy mecz 24. kolejki klasy
A: Sobpol Konopnica – Pogoń
Godzianów 0:1. Zweryfikowany
mecz 24. kolejki klasy A: Miedniewiczanka Miedniewice – Sierakowianka Sierakowice 0:3 (w.o.).

Na boisku 6:0. Zweryfikowany
mecz 24. kolejki klasy A: Olympic Słupia – Miedniewiczanka
Miedniewice 3:0 (w.o.). Na boisku
3:4. 26. kolejka klasy A: Vagat
Domaniewice – Zryw Wygoda 5:2,
Olympic Słupia – Dar Placencja
4:0, Miedniewiczanka Miedniewice
– GLKS Tobartus Wołucza 1:3, Sierakowianka Sierakowice – Manchatan Nowy Kawęczyn 3:2, Jutrzenka
Mokra Prawa – Pogoń Godzianów
0:6, Sobpol Konopnica – Muscador Wola Pękoszewska 3:0, Macovia Maków – LKS Grabice 8:4.
1. Olympic Słupia

26

53 56-23

2. Vagat Domaniewice

26

53 83-37

3. Sobpol Konopnica

26

48 58-43

4. Macovia Maków

26

47 81-57

5. GLKS Tobarus Wołucza 26

44 73-54

6. Pogoń Godzianów

26

40 52-37

7. Zryw Wygoda

26

40 53-47

8. Manchatan N. Kawęczyn 26

36 56-59

9. Miedniewiczanka

26

36 45-47

10. Sierakowianka

26

32 53-74

11. Dar Placencja

26

26 42-55

12. Muscador Wola Pęk.

26

21 43-83

13. Jutrzenka Mokra Prawa

26

20 31-65

14. LKS Grabice

26

20 46-91

46
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Piłka nożna | 11. kolejka i podsumowanie I edycji Łowickiej Ligi Orlika

Nagrody za I edycję Ligi Orlika wręczone zostały na scenie Dni Łowicza.

Śpiewa. Właśnie tu uroczyście
podsumowano rywalizację w I
edycji.

Jak zwykle przyznane zostały także nagrody indywidualne. Najlepszym bramkarzem

Paweł A. Doliński

W ostatniej odsłonie I edycji
Łowickiej Ligi Orlika w piłce
nożnej piłkarze zagrali podobnie jak przed laty rozgrywany
był ostatni etap Wyścigu Pokoju.
Był to z reguły etap przyjaźni,
a zatem, parafrazując, z powodzeniem można nazwać ją kolejką przyjaźni.
Co prawda teoretycznie przed
ostatnią kolejką otwarta jeszcze
była sprawa „majstra”, ale już w
pierwszym meczu dnia Renix
rozwiał wszelkie wątpliwości.
Drużyna Bartłomieja Tkacza
wygrała z Asami aż 7:2, pieczętując tym samym mistrzowski
tytuł.
Dwa punkty mniej zgromadziła ekipa Chińska-Dagram Łowicz, która o kolejne dwa punkty wyprzedziła drużynę Pizzerię
Łowicka.
Najbardziej nietypowy dla
rozgrywek piłkarskich w Łowiczu był jednak finał tej imprezy.
Okazało się bowiem, że wręczenie nagród odbyło się na scenie
postawionej na Starym Rynku,
pomiędzy sobotnimi koncertami Rynku z okazji Dni Łowicza
grupy VOX zespołu Czesław

Paweł A. Doliński

Kolejka przyjaźni, a potem scena Dni Łowicza

Najwięcej goli w ostatniej kolejce padło w meczu Są Gorsi - Chińska-Dagram...

rozgrywek został wybrany Rafał Bogus (Chińska-Dagram),
najlepszym zawodnikiem - Michał Świdrowski (Project GT),
a najbardziej uniwersalnym
graczem był bez wątpienia
Patryk Krzeszewski (Renix).
Królem strzelców, zgodnie
z przewidywaniami, został Rafał Bogus (Łowicka). „Bogu”
w pierwszej edycji rozgrywek
Ligi Orlika zdobył aż 24. gole,
wygrywając tym samym klasyfikację Hurtowni FiK-Sport.
Pięć goli mniej na swoim koncie
ma Bartłomiej Tkacz (Renix),
a dalsze miejsce zajęli: 16 - Michał Świdrowski (Project GT),
po 14: Grzegorz Durka (Chińska)
i Radosław Kuciński (Renix),
13 - Mariusz Trakul (Łowicka),
po 12: Jakub Czerbniak (Renix)
i Marcin Kosiorek (Chińska),
a 11 - Adam Pochwała (Stefan).p
11. kolejka Łowickiej Ligi Orlika:
 Asy Łowicz - Renix Łowicz 2:7
(0:3); br.: Arkadiusz Pawlata (20)
i Jan Pawlata (23) - Radosław Ku-
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ciński 2 (4 i 14), Bartłomiej Tkacz 3
(12, 25 i 28), Jakub Czerbniak (19)
i Patryk Krzeszewski (24).
Asy: Wiktor Lis - Artur Majer, Arkadiusz Pawlata, Jan Pawlata, Tomasz Janeczek, Piotr Bejda, Wojciech Dzik i Paweł Kołaczek.
Renix: Patryk Krzeszewski - Bartłomiej Tkacz, Łukasz Papuga, Jakub
Czerbniak, Łukasz Zabost, Tomasz
Gajda i Radosław Kuciński.
 Project GT Łowicz - KS Ostrowiec 8:0 (1:0); br.: Michał Zieliński (3), Mateusz Placek 3 (17, 21
i 26), Tomasz Dąbrowski 2 (19
i 20), Mateusz Podlasiński (24) i Jakub Jędrachowicz (28).
Project GT: Dawid Feliga - Jakub
Jędrachowicz, Mateusz Podlasiński, Tomasz Dąbrowski, Michał
Świdrowski, Michał Zieliński, Adrian Strugacz i Mateusz Placek.
Ostrowiec: Mateusz Gruziel - Bartłomiej Walczak, Michał Dobrzyński, Mateusz Dobrzyński, Konrad
Kwasek i Krzysztof Wolski.
Żółta kartka: Konrad Kwasek
(Ostrowiec).
 Górki Łowicz - KS Indeks Ło-

wicz 0:4 (0:2); br.: Krystian Cipiński (12), Jacek Woźniak (14), Jan
Węglarek (18) i Maciej Koper (30).
Górki: Mariusz Sianoszek - Arkadiusz Golisz, Paweł Suder,
Jarosław Kosiewicz, Zbigniew
Walędziak, Daniel Kośka, Łukasz
Walędziak i Sławomir Ciężki.
Indeks: Maciej Koper - Jan Węglarek, Krzysztof Wielemborek, Cezary Zimny, Krystian Cipiński i Jacek
Woźniak.
 Są Gorsi Łowicz - Chińska-Dagram Łowicz 4:7 (1:3); br.:
Jarosław Szymański (9), Michał Lis
(19) i Wojciech Jędrzejczyk 2 (29
i 30) - Krzysztof Papuga 3 (3, 22
i 28), Mariusz Więcek (10), Grzegorz Durka (23) i Paweł Trałut 2
(25 i 27).
Są Gorsi: Rafał Wojda - Dawid
Bodek, Cezary Olejnik, Michał Lis,
Jarosław Szymański, Daniel Gałaj
i Wojciech Jędrzejczyk.
Chińska: Rafał Bogus - Mariusz
Więcek, Paweł Trałut, Jacek Sochala, Grzegorz Durka, Krzysztof
Papuga i Tomasz Rembowski.
 KS Stefan Łowicz - Zetka Łowicz 2:3 (1:2); br.: Marcin Madanowski (9) i Albert Lepieszka (23)
- Patryk Kaczor (8) i Leszek Boczek
2 (14 i 18).
Stefan: Szymon Strembski - Albert
Lepieszka, Mateusz Goszczycki,
Dawid Sikora, Marcin Madanowski
i Adam Pochwała
Zetka: Rafał Gospoś - Marek Feliga, Marek Pawlak, Robert Bilski,
Bogdan Klimczyński, Patryk Kaczor, Łukasz Wróblewski, Dominik
Cipiński, Zbigniew Konecki, Leszek Boczek i Łukasz Antczak.
 Pizzeria Łowicka Łowicz - Zatorze Łowicz 5:0 (w.o.)
1. Renix Łowicz

11

31 77-16

2. Chińska-Dagram Łowicz 11

29 57-17

3. Pizzeria Łowicka Łowicz 11

27 64-23

4. Project GT Łowicz

11

23 48-22

5. KS Stefan Łowicz

11

18 38-34

6. Asy Łowicz

11

11 25-45

7. Zetka Łowicz

11

10 19-38

8. KS Indeks Łowicz

11

9 23-50

9. Górki Łowicz

11

9 22-33

10. Są Gorsi Łowicz

11

7 31-63

11. KS Ostrowiec

11

6 19-55

12. Zatorze Łowicz

11

9 14-29

Łowicka Liga Orlika | Punktacja Fair-Play Dagramu

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:
Pogodę kształtuje klin wyż wyżowy.
Napływa ciepła masa powietrza.
Czwartek - Piątek:
Pogodnie, zachmurzenie umiarkowane,
miejscami duże z przelotnym opadem
deszczu, umiarkowanie ciepło.
Widzialność umiarkowana do dobrej, rano
zamglenia, w opadach słabsza.
Temp. max w dzień: + 19 st. C do + 22 st. C.
Temp. min w nocy: + 12 st. C do + 8 st. C.

1. Pizzeria Łowicka Łowicz

0

0

0

0

100

2. Górki Łowicz

1

0

0

0

99

3. Renix Łowicz

2

0

0

0

98

4. Asy Łowicz

3

0

0

0

97

Zetka Łowicz

3

0

0

0

97

6. KS Stefan Łowicz

1

0

0

0

96

7. Project GT Łowicz

4

2

0

0

90

8. KS Ostrowiec

1

0

0

1

89

1

0

0

1

89

10. Chińska-Dagram Łowicz

5

2

1

0

86

11. KS Indeks Łowicz

1

0

0

2

79

12. Zatorze Łowicz

0

0

0

5

50

Są Gorsi Łowicz

W poszczególnych rubrykach: żółte kartki, czerwone karki, żółte/czerwona, walkowery,
suma punktów.

Poniedziałek - Wtorek - Środa:
Słonecznie, zachmurzenie małe i
umiarkowane, okresami przelotne opady
deszczu lub burze, bardzo ciepło. Widzialność
umiarkowana do dobrej, rano zamglenia,
w opadach umiarkowana do słabej.
Temp. max w dzień: + 24 st. C do + 26 st. C.
Temp. min w nocy: + 14 st. C do + 12 st. C.

Paweł A. Doliński

Sobota - Niedziela:
Słonecznie, zachmurzenie małe
i umiarkowane, w sobotę
przelotne opady deszczu.
Widzialność umiarkowana do dobrej, rano
zamglenia, w opadach słabsza.
Temp. max w dzień: + 20 st. C do + 24 st. C.
Temp. min w nocy: + 14 st. C do + 10 st. C.

PROGNOZA BIOMETEOROLOGICZNA
Pogoda niekorzystnie wpływa na nasze
samopoczucie. Osłabiona sprawność
fizyczna i psychofizyczna.
BIURO METEOROLOGICZNE CUMULUS

Najbardziej uniwersalnym zawodnikiem był Patryk Krzeszewski.

www.lowiczanin.info



Reprezentacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żychlinie wraz z
opiekunem Bogdanem Kciukiem, podczas Turnieju Mini Piłki Nożnej.
1. SP Nr 1 Żychlin
6 pkt.
2. SP Nr 2 Żychlin
3 pkt.
3. SP Grabów
0 pkt.
Drużyny wystąpiły w składzie:
SP Nr 1 Żychlin: Kamil Skrodzki,

Mikołaj Banasiak, Kacper Stępniak, Brajan Kostkiewicz, Kacper
Banasiak, Tomasz Ciszewski, Eryk
Szymański, Adam Kajma, Łukasz
Walczewski i Norbert Stuldych.

Mecz piłkarski pomiędzy drużyną chłopców ze Szkoły Podstawowej
Nr 2 w Żychlinie a drużyną ze Szkoły Podstawowej w Grabowie.

SP Nr 2 Żychlin: Mateusz Jarota,
Filip Lewandowski, Jakub Jarota,
Kacper Koza, Szymon Klimczak,
Kamil Fijałkowski, Damian Kaszuba, Bartłomiej Łacheta, Adam Banachowicz i Bartosz Sampolski.
SP Grabów: Bartosz Głogowski,
Jakub Matkowski, Kacper Sobański, Adrian Królik, Patryk Lewaniak,
Piotr Szmidt, Łukasz Tomczak, Michał Frankiewicz, Szymon Nawotniak i Norbert Kowalski.

SP Grabów - SP Nr 1 Żychlin 3:4

Marcin Ranachowski



Piłka nożna | Rozgrywki Klasy A

Udany sezon GKS Bedlno
dokończenie ze str. 48
Krośniewianka
Krośniewice – Dąbrowianka Dąbrowice
3:2
 Bzura Ozorków – Sparta Leśmierz 8:1


Victoria Grabów – Magnat
Sierpów 2:1
 Bzura Młogoszyn – LKS Cedrowice 3:0 (walkower)


3. Bzura Ozorków

22

49 69:21

4. Bzura Młogoszyn

22

45 73:34

5. Magnat Sierpów

22

33 47:44

6. Victoria Grabów

22

33 45:39

7. Sparta Leśmierz

22

31 47:54

8. LKS Świnice Warckie

22

31 63:75

9. Dąbrowianka Dąbrowice 22

27 47:48

10. Witonianka Witonia

22

13 29:77

1. Krośniewianka Kroś.

22

57 72:17

11. GKS Byszew

22

729:106

2. GKS Bedlno

22

57 95:23

12. LKS Cedrowice

22

0

5:83

Do zawodów zgłosiło się 8
zespołów (4 drużyny dziewcząt
oraz 4 zespoły chłopców). Najważniejszym celem tej imprezy była popularyzacja siatkówki
plażowej i gra fair play, a dopiero
na drugim miejscu sama rywalizacja. Turniej rozgrywany był
systemem “każdy z każdym”.
Wszyscy zawodnicy otrzymali
pamiątkowe dyplomy.
Nad prawidłowym przebiegiem rozgrywek czuwali nauczyciele wychowania fizycznego SP Nr 2: Joanna Florczak,
Jolanta Kapes oraz Jacek Filiński. Organizatorem było Stowarzyszenie Przyjaciele Dwójki. mr

Pokemy 15:21; Hemoglobistyczni
– Blade Pomarańczki 21:18; Szalone Pokemy – Cyferki Andrzeja
21:16
Kategoria chłopców:
1. Szalone Pokemy: Mikołaj Lewandowski, Filip Kubiak, Mateusz Dałek
2. Cyferki Andrzeja: Andrzej Gra-

ska, Paweł Stasiak, Bartosz Andrzejewski
3. Hemoglobistyczni: Karol Kowalski, Adrian Pińkowski, Kacper Nowicki
4. Blade Pomarańczki: Filip Klimczak, Szymon Wypych, Adam Berliński, Jakub Ciężarek

Wyniki w kategorii dziewcząt:
Maliny – Lwice 2:0; Kosmiczne
Neony – Spike Rose 2:0; Maliny –
Spike Rose 2:1; Kosmiczne Neony
– Maliny 2:1; Lwice – Spike Rose
2:0; Kosmiczne Neony – Lwice 0:2
Klasyfikacja końcowa drużyn oraz
ich składy:
Kategoria dziewcząt:
1. Maliny: Aleksandra Sitkiewicz,
Wiktoria Żrenicka, Marysia Frydrysiak
2. Lwice: Karolina Włodarczyk, Agata Pakulska, Wiktoria Czubińska
3. Kosmiczne Neony: Julia Żurawik,
Oliwia Bzowa, Wiktoria Jóźwiak
4. Spike Rose: Zuzanna Jakubowska, Wiktoria Białkowska, Karolina
Kroczyńska
Wyniki w kategorii chłopców :
Hemoglobistyczni – Szalone Pokemy 10:21; Blade Pomarańczki –
Cyferki Andrzeja 21:23; Hemoglobistyczni – Cyferki Andrzeja 11:21
Blade Pomarańczki – Szalone

Marcin Ranachowski

Marcin Ranachowski

W środę 19 czerwca przy pięknej, słonecznej pogodzie na boisku do
siatkówki plażowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Żychlinie
odbył się I Turniej Siatkówki Plażowej w kategorii klas V-VI.

Chłopcy podczas Turnieju Piłki Plażowej w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym Nr 2 w Żychlinie.

Marcin Ranachowski

SP Nr 2 Żychlin - SP Grabów
5:0
 SP Nr 2 Żychlin - SP Nr 1 Żychlin 1:2

47

Popularyzacja siatkówki
plażowej wśród młodzieży

Najlepsi byli piłkarze SP1 Żychlin



27 czerwca 2013

Sport szkolny | Szkolny Turniej Siatkówki Plażowej

Sport szkolny | Gminny Turniej Mini Piłki Nożnej Chłopców klas III

19 czerwca na boisku SP Nr
2 w Żychlinie odbył się Gminny
Turniej Mini Piłki Nożnej chłopców klas III. Uczestniczyli w nim
uczniowie Szkoły Podstawowej
Nr 1 i SP Nr 2 w Żychlinie oraz
SP w Grabowie.
Celem turnieju było popularyzowanie piłki nożnej na terenie
Gminy Żychlin, integrowanie
młodzieży szkolnej, wpajanie
zasad “fair-play” oraz propagowanie aktywnych form wypoczynku. Na zakończenie każda
ze szkół otrzymała pamiątkowy
puchar i medale. Turniej ten był
częścią zadania publicznego pn.
“Sport - zdrowie, przyjemność
i relaks”, realizowanego przy
wsparciu finansowym z budżetu
gminy Żychlin.

mr

nr 26

Dziewczęta biorące udział w Turnieju Piłki Plażowej.
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ELŻbiETA DobińsKA

kALeNDARz
iMPRez
SPORtOWyCh

Weronika Obrębska, Justyna Sędkiewicz podczas Turnieju
Plażówki w 2012.

CzWARtek, 27 CzeRWCA:
 18.00-21.30 - boisko orlik
w łowiczu, ul. Grunwaldzka 9;
5. kolejka orlikowej Ligi siatkówki
Amatorskiej; godz. 18.00:
AKs skok na sok skierniewice Terminatory łowicz, godz.
20:00: Na wschód od Pekinu
łowicz - Asik Domaniewice.
Pauza: AKs M&M’s
skierniewice;
Piątek, 28 CzeRWCA:
19.00 - stadion osiR w
łowiczu, ul. Jana Pawła ii 3; 1.
kolejka Vi edycji wa-Li-Zy, czyli
wakacyjnej Ligi Zakładowej w
piłce nożnej: Agros-Nova łowicz bracia urbanek łowicz;

ELŻbiETA DobińsKA



Aneta Dobińska i Agata zielińska - zwyciężczynie Turnieju Plazówki w 2012

Żychlin | Zaproszenie

Turniej Plażówki Kobiet

ELŻbiETA DobińsKA

Zespół Szkół Żychlinie
zaprasza na Turniej
Siatkówki Plażowej Kobiet
30 czerwca o godz. 15.

Justyna Sędkiewicz i Marta Włodarczyk podczas i Turnieju w czerwcu 2012.

Zgłoszenia do konkursu
przyjmowane są u organizatora
na adres e-mail eladobin@interia.pl lub telefoniczne do sekretariatu ZS Żychlin tel. 24 –2851060. Płeć piękna będzie grać na
boisku przy ulicy Łąkowej. Warto spędzić niedziele na sportowo
i przy okazji zdobyć medale i puchary (za trzy pierwsze miejsca)
oraz tytuł mistrzowski. Turniej
będzie rozgrywany w dwóch kategoriach – szkoły gimnazjalne

i ponadgimnazjalne oraz w kategorii open. W przypadku małej
liczby chętnych organizator zastrzega sobie połączenie obu kategorii. Często również zgłaszają się drużyny złożone np. mamy
i córki. Jest to już drugi turniej,
pierwszy odbył się w poprzednim roku.
Najlepszymi siatkarkami okazała się wtedy para w składzie:
Aneta Dobińska i Agata Zielińska – wówczas uczennica gimnazjum im. A. Mickiewicza i LO
im. Bohaterów Września. Ciekawe czy obronią tytuł? Walka
może być zacięta tym bardziej,
że swój udział zapowiedziały
drużyny kutnowskie.
ag

NieDzieLA, 30 CzeRWCA:
12.00 - boisko do siatkówki
plażowej w łowiczu,
ul. brzozowa 15; Turniej siatkówki
plażowej biesiada
na Korabce;
 15.00: boisko przy ul.
Łąkowej; turniej siatkówki
plażowej kobiet


PONieDziAŁek, 1 LiPCA:
19.00 - boisko orlik-osiR
w łowiczu, ul. bolimowska
15/19b; Fitness w plenerze;



WtORek, 2 LiPCA:
18.00 - stadion osiR w łowiczu, ul. Jana Pawła ii 3; 1. kolejka
Vi edycji wa-Li-Zy, czyli wakacyjnej Ligi Zakładowej w piłce
nożnej; godz. 18.00 osM łowicz
- Zetka łowicz, godz. 18.50: ZNP
łowicz - baumit łowicz;



ŚRODA, 3 LiPCA:
19.00 - boisko orlik-osiR
w łowiczu, ul. bolimowska
15/19b; Turniej piłki siatkowej
szkół podstawowych;



Piłka nożna | Turniej Żwawe Kozy cup

Piłka nożna | Rozgrywki Klasy A

Miłośnicy futbolu w Żychlinie mieli okazję w minioną sobotę i niedzielę kibicować drużynom, które zgłosiły się do
“Turnieju Żwawe Kozy Cup”.
Organizatorem turnieju była
drużyna Żwawe Kozy. Turniej
ten odbył się na ,,Orliku” w Żychlinie i wzięło w nim udział
siedem zespołów.
Zespoły turnieju: MC Zduny,
Jarek, Różowe Tygryski, Tem
Tim, Jurny Buhaj, Żwawe Kozy,
Gladiatorzy. Niezbyt licznie
zgromadzona publiczność obejrzała ciekawe widowisko sportowe, któremu z całą pewnością nie zabrakło zaangażowania
i sportowego ducha. Zawodnicy nie zamierzali się oszczędzać
i z wielkim zapałem walczyli
o kolejne gole dla drużyny.
Drużyny zostały podzielone
na dwie grupy, w których ekipy grały ,,każdy z każdym”. Do

23 czerwca odbyła się ostatnia kolejka rundy rewanżowej
sezonu 2012/2013. Drużyna
GKS Bedlno łatwo pokonała zespół LKS Świnice Warckie 7:3.
Strzelcami bramek dla drużyny z Bedlna byli: M. Kosiorek
(2), J. Walczak, R. Skonieczny,
Ł. Kucharski, Ł. Szczygielski, B.
Lewańczyk.
Podsumowując sezon drużyna
Bedlna uplasowała się na pozycji wicelidera, mając na koncie 57 pkt., tyle samo co lider z
Krośniewic. Jednak o awansie
do wyższej klasy rozgrywek zadecydował bezpośrednie mecze
obydwu tych drużyn, w których
lepszy okazał się zespół z Krośniewic. Drużyna GKS wykazała
się bardzo dobrą grą, zarówno w
ofensywie, jak i w defensywie –
strzelajac 95 bramek, a tracąc tylko 23. Tytuł najlepszego strzelca
w rozgrywkach klasy A Grupy III Łódź uzyskał zawodnik
z GKS Bedlno Marcin Kosiorek – mając na swym koncie 22

MARciN RANAchowsKi

Różowe Tygryski zwyciężyły

Skład drużyny Różowe tygryski - dolny rząd, od lewej siedzą:
Przemysław Nowakowski, Konrad szymański, Radosław Głogowski,
Miłosz Pawlak. Górny rząd, od lewej stoją: Remigiusz Michalak, Robert
sobański, Marcin Głogowski, Ernest Tomczak.

Grupa A: 1. Mc Zduny, 2. Jarek, 3.
Tem Tim, 4. Jurny buhaj
Grupa B: 1. Żwawe Kozy, 2. Różowe Tygryski, 3. Gladiatorzy
 Mecze grupowe:
Mc Zduny – Jurny buhaj 0:3
Mc Zduny – Jarek 3:1
Gladiatorzy – Różowe Tygryski 1:1
Mc Zduny – Tem Tim 2:4
Jarek – Jurny buhaj 0:4
Jurny buhaj – Ten Tim 2:2
Żwawe Kozy – Różowe Tygryski
1:4
Jarek – Ten Tim 4:4
Żwawe Kozy – Gladiatorzy 3:4
 Mecze półfinałowe:
Jurny buhaj – Żwawe Kozy 10:1
Różowe Tygryski – Ten Tim 2:2, 3:2
(w karnych)
Mecz o iii miejsce:
Ten Tim – Żwawe Kozy 5:2



niedzielnych finałów awansowały po dwie pierwsze drużyny
z każdej grupy. Na zakończenie
turnieju pierwsze trzy druży-

ny otrzymały puchary i dyplomy, które wręczał przedstawiciel
Żwawych Kóz – Patryk Kamiński.
mr

Finał:
Różowe Tygryski – Jurny buhaj 3:2



Udany sezon GKS Bedlno
bramki. Należy nadmienić, iż
trzecim na liście strzelców został także piłkarz GKS Mateusz
Biesiekierski – z 18 bramkami.
Trzeba podkreślić, że drużyna
GKS Bedlno prowadzona przez
Jarosława Walczaka – nie doznała porażki w rundzie rewanżowej.
Funkcję prezesa drużyny pełni
Kamil Gałązka. Miejmy nadzieję,
że w przyszłym sezonie drużynie
GKS Bedlno uda się awansować
do wyższej klasy rozgrywek. mr
 LkS Świnice Warckie – GkS
Bedlno 3:7
 Witonianka Witonia – GkS Byszew 3:1
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