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Dobrzelin | Urząd Skarbowy chce obciążyć finansowo członków zarządu byłej Spółki Wodnej Dobrzelin

Kto zapłaci 115 tysięcy?
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kutnie wydał 23 kwietnia postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie
orzeczenia o odpowiedzialności finansowej członków zarządu zlikwidowanej 24 maja 2011 roku Spółki Wodnej
Dobrzelin. Chodzi o niebagatelną kwotę, ok. 115 tys. zł, jakie spółka zalega Urzędowi Skarbowemu. Należności
wobec urzędu mieliby pokryć członkowie dwóch ostatnich zarządów spółki, łącznie 9 osób.

zychlin@lowiczanin.info

Członkowie ostatniego zarządu mieliby do zapłacenia po
około 4 tysiące zł, członkowie
poprzedniego zarządu po około
15 tys. zł. Członkowie zarządu to
zwykli rolnicy, którzy pracowali społecznie, a dziś mają odpowiadać jak etatowy zarząd...
Do 7 maja każdy z członków
miał na piśmie złożyć wyjaśnienia w tej sprawie. Agnieszka Szałamacha i Paweł Lewandowski, członkowie ostatniego
zarządu, którzy wykryli nieprawidłowości w spółce i jej zadłu-

żenie na ok. 250 tys. zł (na koniec października 2011 roku) są
w szoku. Nadzorujący spółki
wodne z ramienia starosty kutnowskiego Andrzej Trzaskalski zapewniał, że skoro spółka ma tak duże zadłużenie, to
najlepszym rozwiązaniem jest
jej likwidacja, bowiem spółka
odpowiada za długi tylko do wysokości majątku. I tak zrobiono –
a teraz są z tego powodu kłopoty.
Różne interpretacje
prawa przez instytucje
Dziś, po półtora roku od podjęcia uchwały o likwidacji spółki,
okazuje się, że Urząd Skarbowy
inaczej interpretuje przepisy niż
starostwo. Uważa, że to członkowie zarządu spółki wodnej odpo-

Żychlin | Walne zebranie spółdzielni

Słowa krytyki
pod adresem zarządu
Spośród 561 członków
Spółdzielni Mieszkaniowej
Wspólny Dom na walne
zebranie zorganizowane
26 czerwca przyszły
54 osoby, czyli zaledwie
9,45 proc. uprawionych
mieszkańców.
Mimo to dyskusja była bardzo burzliwa, a lokatorzy nie
szczędzili gorzkich słów pod adresem zarządu spółdzielni. Z kolei zarząd wyjaśniał, że nie może
sprostać wszystkim oczekiwaniom remontowym, gdyż zasoby
spółdzielni są stare, a duża część
lokatorów nie płaci czynszu.
Zebranie rozpoczęło się od
sprawozdań zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej
z działalności za 2012 rok. Przez
półtorej godziny odczytywano mnóstwo liczb, finansowych
sprawozdań z fachowymi terminami. Mieszkańcy zaczęli się denerwować, że szkoda czasu na
takie czytanie, gdyż w ich pamięci i tak niewiele zostanie z tych
usłyszanych liczb.
– Chcemy rozmawiać o konkretach, o problemach, które nas

nurtują – mówił Józef Staszewski,
lokator z bloku przy ul. Hanki Sawickiej 3. – Pada mnóstwo liczb,
ale nie ma najważniejszej rzeczy
– szczegółowego rozliczenia każdego z budynków, ile pieniędzy
mamy na funduszu remontowym
i co za nasze pieniądze zrobiono
na każdym z bloków. Póki spółdzielnia nie przedstawi takiego
rozliczenia, trzeba zebranie przerwać... – żądał.
Zrobił się ogólny tumult, wniosek przegłosowano – ale upadł.
Spotkanie trwało więc dalej.
Na koniec 2012 roku zadłużenie lokatorów wynosiło
522 tys. zł, czyli 19,21 proc. To i tak
o 2,36 proc. mniej niż w roku
2011. Na koniec 2010 roku zadłużenie wynosiło 25 proc.
i 3,89 proc. w lokalach użytkowych. Zmniejszenie zadłużenia
to efekt windykacji.
W 2012 roku spółdzielnia złożyła 15 pozwów do sądu o niepłacenie czynszów. W 6 sprawach postawiono wnioski
o licytację nieruchomości, po
wyczerpaniu ścieżki prawnej.
– Wtedy nagle okazało się, że
dłużnicy w 3 przypadkach spłacili zadłużenie. 
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wiadają za powstałe długi całym
swoim majątkiem tak jak spółki
prawa handlowego i dlatego rozpoczął procedury zmierzające do
ściągnięcia należności.
– Spółka wodna nie jest spółką prawa handlowego. Funkcjonuje w oparciu o prawo wodne –
odrzuca te interpretacje Andrzej
Trzaskalski z Wydziału Ochrony
Środowiska w Starostwie Powiatowym w Kutnie, które sprawowało nadzór prawny nad uchwałami podejmowanymi przez
spółkę. – Będę bronić tych, którzy są uczciwi i przyczynili się
do ujawnienia nieprawidłowości.
Będę rozmawiać z urzędnikami
skarbówki w tej sprawie.
Podobnie jak starostwo przepisy interpretuje Sylwia Suro-

wiak z Krajowego Forum Spółek
Wodnych. – Spółka wodna nie
jest spółką prawa handlowego,
a członkowie nie odpowiadają
za powstałe zadłużenia – mówi
nam Surowiak. – Spółka działa
w oparciu o prawo wodne.
Interpretację starostwa i Krajowego Forum Spółek Wodnych popiera też Urząd Marszałkowski w Łodzi, który
decyzją z 9 listopada 2012 roku
umorzył kwotę dotacji wysokości 33.813 zł.
– Zgodnie z art. 164 ustawy
Prawo wodne spółka wodna została oceniona jako instytucja
prawnoustrojowa podlegająca
przepisom prawa wodnego, dająca podstawę do wykorzystania
działań i inicjatyw społecznych

Akt oskarżenia
za molestowanie
dziewczynek

do wykonywania zadań administracji publicznej w dziedzinie gospodarki wodnej. W polskim systemie prawnym spółkę
wodną należy zaliczyć do spółek prawa administracyjnego,
więc stanowią odrębną od spółek osobowych i kapitałowych
kategorię spółek służących realizacji celów publicznych obliczonych na nieosiąganie zysków –
odpowiada nam Arnold Lorenc
z Wydziału Informacji i Komunikacji Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.
– W związku z powyższym
spółka wodna od momentu jej
powstania ma własny majątek,
ale członkowie tworzący spółkę, założyciele lub przystępujący do niej, nie wnoszą wkładów
ani rzeczowych, ani też kapitałowych. Majątek spółki wodnej
nie jest majątkiem ich członków
ani też majątek członków nie
jest włączony do majątku spółki. 
str. 9

rzut okiEm | dzieci zaczęły już wakacje

27 czerwca Prokuratura Rejonowa w Kutnie skierowała do
Sądu Rejonowego w Kutnie akt
oskarżenia przeciwko Stanisławowi K. z Żychlina. Zarzuca mu,
że działając w czynie ciągłym kilkukrotnie dopuścił się innych niż
stosunek czynności seksualnych
wobec 2 dziewczynek w wieku
5 i 7 lat. Grozi mu kara od 2 do 12
lat pozbawienia wolności.
To nie pierwszy akt oskarżenia przeciwko niemu w tego typu
sprawie. We wrześniu 2012 r. zapadł wyrok w sprawie molestowania dwóch innych dziewczynek
z Żychlina, również w wieku 5
i 7 lat. Mężczyzna usłyszał wtedy
wyrok 2 lat pozbawienia wolności
w zawieszeniu. W tej sprawie wyrok wciąż nie jest prawomocny,
bowiem zarówno prokuratura, jak
i oskarżony odwołali się od decyzji Sądu Rejonowego w Kutnie do
Sądu Okręgowego w Łodzi. Sprawa wciąż nie została rozpatrzona.
30 stycznia Stanisław K. został
aresztowany po raz drugi, w innej sprawie. Molestowane dziewczynki 5 grudnia 2012 r. zostały
decyzją Sądu dla Nieletnich i Rodzinnego w Kutnie zabrane rodzicom z jednej z kamienic przy ul.
Narutowicza. W ocenie sądu rodzina nie potrafiła zaopiekować
się dziećmi. Dziewczynki trafiły
do rodziny zastępczej.
Stanisław K. w rozmowie
z nami, jeszcze przed aresztowaniem, twierdził, że padł ofiarą pomówienia, bowiem on tylko
pomagał rodzinie, w której dziewczynki chodziły zaniedbane, brudne i głodne. Kamienica, w której
mieszkały dziewczynki, znajduje
się w pobliżu dawnego Domu Bożego, w którym Stanisław K. był
nieformalnym pastorem.
– Moje problemy wynikają
z dobrego serca – mówił nam
Stanisław K. – Pomagałem rodzinie, serce się krajało, jak
patrzyłem na biedne dzieci.
Chciałem pomóc, a teraz mam
kłopoty.
str. 2
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W miniony piątek rozdano już świadectwa ukończenia nauki we wszystkich szkołach: od podstawówek,
przez gimnazja, po średnie. Wielu mogło się cieszyć, ale ogólnie różowo nie jest, czemu dał wyraz dyrektor
gimnazjum w Zespole Szkół nr 1 Łukasz Antczak – o czym piszemy na str. 6. Na zdjęciu: Bartosz Jędrzejczyk
z klasy V SP 1, który odebrał świadectwo z czerwonym paskiem. Średnia ocen 5,27. Nagrodę wręczała
wychowawczyni Izabela Gałązka
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Gmina Bedlno | Znowu palono opony w wigilię świętego Jana

Czarne dymy nad gminą
Zachęcał nas, aby przyjechać
w okolice Orłowa 23 czerwca, a
dymy na pewno będą. I rzeczywiście, gdy wracaliśmy z uroczystości nocy świętojańskiej
zorganizowanej przez gminę w
Orłowie, nad jedną z posesji na
wysokości Załusina unosił się potężny słup czarnego dymu. Początkowo sądziliśmy, że to pożar.
Ale strażacy nie jechali, ognia nie
było widać. Okoliczni mieszkańcy wyjaśnili – palą opony.
– Dość takiego zachowania i
smrodu w okolicy, który dech zapiera – mówili nam ludzie z okolicy, których poprosiliśmy o opinię na temat takiego zachowania.
– Proceder trwa od kilku lat, a
władza udaje, że nic nie widzi.

Akt oskarżenia
za molestowanie
dziewczynek
dokończenie ze str. 1

Jednak starsza z dziewczynek
opowiadała sąsiadom, że była dotykana w intymne miejsca przez
niedoszłego pastora. Podobne
ustalenia poczyniła prokuratura,
która badała sprawę przez 5 miesięcy. Jeśli w tej sprawie zapadnie
wyrok, to nie będzie to traktowane jako recydywa, bowiem wyrok
w pierwszej sprawie wciąż nie jest
prawomocny. Póki co, Stanisław
K. w pierwszej sprawie odsiedział tylko 5 miesięcy (w areszcie tymczasowym). 
dag

Dorota Grąbczewska

Jeden z mieszkańców
gminy Bedlno
poinformował nas
o panującym od kilku
lat na terenie tej gminy
procederze palenia opon
w wigilię świętego Jana.

Na wysokości Załusina w gminie Bedlno, w niedzielę, 23 czerwca
unosiła się czarna chmura dymu. To nie pożar, a skutek spalania opon.

Gmina Żychlin

Spadł z drabiny
W czwartek, 27 czerwca, ok.
godziny 9.20 pracownik firmy
z Tomaszowa Mazowieckiego, który wykonywał remont w
oczyszczalni ścieków w Dobrzelinie, spadł z drabiny. Na skutek
upadku 32-letni mężczyzna doznał rany na głowie. Policjanci z
Żychlina ustalają przyczyny wypadku.
Z kolei w Groszkach, gmina
Bedlno, w niedzielę 30 czerwca, o godz. 10.20, strażacy z JRG
Kutno usuwali z drogi obłamany
konar. Akcja trwała kilkadziesiąt
minut. 
dag

Żychlin | Rowerzyści pijani w sztok

Rekordzista miał
prawie 3 promile
Policjanci z Żychlina zatrzymali w sobotę, 29 czerwca, około godziny 17.10 na ulicy Łukasińskiego pijanego rowerzystę.
63-letni mieszkaniec gminy Żychlin był pijany w sztok. Miał
prawie 3 promile alkoholu w
wydychanym powietrzu.
– Ponadto okazało się, że
mężczyzna miał sądowy zakaz
jazdy pojazdami mechanicznymi i rowerami – informuje Paweł Witczak, rzecznik prasowy

Żychlin | Świadectwa rozdane, laba przez 2 miesiące

Witajcie wakacje!
28 czerwca we wszystkich
szkołach zakończył się
rok szkolny 2012/2013.
To najszczęśliwszy dzień
w szkole. Było dużo
uśmiechów, kwiaty, buziaki.
Przez najbliższe dwa
miesiące dzieci i młodzież
będą nabierać sił na następny
rok. W ostatnim dniu szkoły
odwiedziliśmy SP1.
– Przed wami wakacje – mówił Jacek Dysierowicz, dyrektor
SP 1. – Bawcie się i odpoczywajcie, ale nie zapominajcie o zdrowym rozsądku – przestrzegał.
Nabierajcie sił, byście we wrześniu wrócili do szkoły pełni zapału i pomysłów.
Najlepsi uczniowie o średniej
minimum 4,75 otrzymali świadectwa z czerwonym paskiem.

Z klasy IV dostali je Dominik
Karlikowski – średnia 5,18 oraz
Wiktoria Grzeszkowiak – średnia 5,09. Nagrody książkowe
przekazywała wychowawczyni
Izabela Michalak.
Najpierw obiad,
potem lekcje
Jak osiągnąć tak wysoką średnią? Mama Wiktorii przyznaje,
że córka jest pilna z natury, nie
trzeba jej naganiać do odrabiania lekcji.
– Od I klasy nauczyliśmy ją, że
najpierw obiad, później odrabianie lekcji – mówi Ewa Grzeszkowiak, mama uczennicy. – Sama
odrabia lekcje, przychodzi tylko
czasami, by ją przepytać. Wiktoria to raczej ścisły umysł, ale
opowiadania pisze przecudnie,
uwielbiam je czytać. Z angielskiego też dobrze sobie radzi
sama. Chciałam jej załatwić do-

A tyle się mówi o ekologii, o
trosce o środowisko. Tępione jest
wypalanie traw, gałęzi, a tu bez
problemów palą opony. W powietrze idą furany, dioksyny i
inne związki chemiczne znacznie
szkodliwsze niż dym z gałęzi.
– Przyznam, że jestem zdziwiony takimi praktykami – mówi
Jacek Myśliński w Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, oddział w Skierniewicach. – Przecież teraz jest tyle
wyspecjalizowanych firm, które
zabiorą opony. My jako WIOŚ
zajmujemy się kontrolą firm,
sprawy związane z ochroną środowiska osób prywatnych należą do kompetencji gminy, która
może dyscyplinować mieszkańców, nałożyć mandat. W takich
przypadkach powinna reagować
gmina.
25 czerwca zwróciliśmy się do
wójta gminy Bedlno z zapytaniem czy podjęto interwencję w
stosunku do gospodarza, który
palił opony i czy podobne przypadki już się zdarzały. Czekamy
na odpowiedź. 
dag

datkowe lekcje, ale nie chciała.
Uważa, że nauczyciele uczą bardzo dobrze. Pod koniec roku była
już zmęczona nauką, ale jak ją
znam, w sierpniu już będzie pakować plecak.
W klasie V były cztery nagrody książkowe. Najlepiej na
koniec roku wypadli: Bartosz
Jędrzejczyk, uzyskując średnią 5,27, Krzysztof Szewczyk
– średnia 5,18, Natalia Stępień –
4,91 i Kacper Florczak – 4,91.
Nagrody uczniom wręczała Izabela Gałązka.
Bartosz jest najlepszym
uczniem w klasie. Rodzice są
z niego bardzo dumni. – To zdolne dziecko, wcale nie wkuwa –
przyznaje mama, Agata Jędrzejczyk. – Prawdą jest jednak, że
niekiedy trzeba go przypilnować,
gdyż, jak to chłopak, czasami
ma ważniejsze sprawy. Zdaniem mamy Bartosz z polskie-

Komendy Powiatowej Policji w
Kutnie. - Teraz grozi mu kara do
3 lat pozbawienia wolności, za
złamanie sądowego zakazu.
Drugi z pijanych rowerzystów
został zatrzymany w czwartek,
27 czerwca, na ulicy Wiejskiej
w Żychlinie. 42-letni mieszkaniec Żychlina, około godziny
18.50 miał 2,5 promila alkoholu
w wydychanym powietrzu, zaś
pół godziny później już 2,8 promila. 
dag

go radzi sobie lepiej, nad matematyką musi trochę przysiąść.
– Najlepiej lubi angielski. Mówi,
że pan jest fantastycznym nauczycielem – dodaje pani Agata. – W ubiegłym roku był w
wakacje u rodziny w Anglii, co
jeszcze bardziej go zdopingowało,
by uczyć się języka.
W chwilach wolnych Bartosz
chodzi na lekcje gry na pianinie. Wszędzie go pełno, chętnie
występuje w szkolnych przedstawieniach, występy go bawią.
Jak każdy chłopiec lubi też grać
w piłkę oraz w gry komputerowe.
Przewodnicząca Rady Rodziców Nina Leśniak wręczyła nagrody książkowe najmłodszym
uczniom szkoły, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce
wposzczególnychklasach.Zklasy
I odebrali je: Kinga Ryżlak, Klaudia Studzińska, Martyna Kompa
i Jakub Szemian.
Z klasy II książki za wzorową naukę odebrali: Zosia Czaja, Wenesa Wojtasiak, Klaudia
Pirowska, Julia Stuldych, Jan
Mroziewicz, Julia Szczepańska,

Żychlin | Termomodernizacji biblioteki

Odwodnienie i ścieżki
spacerowe
Nowej elewacji na budynku
Miejsko-Gminnej Biblioteki w
tym roku nie będzie. Za to będzie wykonywana izolacja przeciwwilgociowa wokół budynku,
gdyż okazało się, że są problemy
z zawilgoceniem ścian biblioteki.
60 tys. zł jakie zabezpieczono w
budżecie zostaną wykorzystane
na prace związane z odwodnieniem budynku. Dodatkowo będą
wykonane pozostałe alejki parkowe.
–Po szczegółowej analizie okazało się, że przyczyną zawilgocenia ścian biblioteki nie jest zbiornik bezodpływowy (2-komorowe
szambo znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie biblioteki) jak początkowo sądziliśmy,
a woda gruntowa – mówi Grzegorz Ambroziak, burmistrz Żychlina. - Okresowo w piwnicy
budynku zbiera się woda i z tym
problemem musimy się uporać w
pierwszej kolejności. Likwidacja
zbiornika bezodpływowego nic
nie dała, dlatego konieczne będzie
odkopanie fundamentów i założenie odwodnienia wokół budynku
oraz ułożenie izolacji.

Kilkanaście dni temu strażacy
z OSP wypompowywali wodę z
piwnic biblioteki.
- Szambo od kilkunastu lat
nie było wykorzystywane, jesienią ubiegłego roku zasypaliśmy
komorę znajdującą się najbliżej budynku – dodaje Krzysztof
Anyszka, kierownik Referatu Budownictwa, Planowania
Przestrzennego i Inwestycji w
Urzędzie Gminy. - Na razie rozpoczęliśmy negocjacje ze specjalistycznymi firmami zajmującymi
się wykonywaniem takich prac na
obiektach zabytkowych. Zapytaliśmy o cenę.
W planach na ten rok jest też
doprowadzenie parku wokół biblioteki do estetycznego wyglądu. Niedawno rozebrano stare
ogrodzenie wokół parku. Kilka
dni temu na prace w parku przeznaczono dodatkowo 50 tys. zł
na zrobienie pozostałych alejek
chodnikowych. W ramach zadania mają też być uzupełnione ławki wokół biblioteki. Teraz część z
nich jest kompletnie zdewastowana. W kilku z nich została tylko
sama konstrukcja. 
dag

Gm. Pacyna | Sołtysi ostrzegają mieszkańców

Cyganie grasują
Podczas sesji Rady Gminy
Pacyna, 26 czerwca, sołtys Piotr
Kiełbasa z Przylasek, ostrzegał
przed dwójką Cyganów, która
ostatnio pojawiła się w okolicy.
Kobieta i mężczyzna przyjeżdżają samochodem i myszkują
po okolicy, najczęściej po niezamieszkałych nieruchomościach.
– Proszę uczulić policję, aby
zwracała baczniejszą uwagę na
obcych, którzy kręcą się po naszym terenie – apelował do wójta
sołtys. – Kilka dni temu Cyganie
byli w Sejkowicach, wcześniej
w Łuszczanówku. Włamali się

do budowanego budynku i poprzewracali w szafach, szukali
pieniędzy. Obecność Cyganów
zauważył również sołtys sołectwa Remki, Marek Łabarzewski.
– Widziano ich myszkujących
w Podczachach, czyli we wsi po
drugiej stronie gminy Pacyna –
mówi. – Upatrują sobie niezamieszkałe posiadłości, których w
gminie jest sporo.
Na razie policja nic nie wie o
Cyganach i kradzieżach. Być
może nieobecni właściciele jeszcze nie wiedzą, że mieli nieproszonych gości. 
dag

Zuzanna Jackowska, Zuzanna
Czerbniak i Beata Stefaniak.
Wyróżnienia w klasie III odebrali: Jakub Tomczak, Małgorzata Gajda, Maja Sołtyszewska, Martyna Kowalska, Nikola
Podczaska, Maja Kornatowska,
Adam Kajman, Miłosz Ancerowicz i Krystian Gałaj.
Emil Brzeski, uczeń IV klasy,
odebrał nagrodę za 100-procentową frekwencję w roku szkolnym
2012/2013. Za taką samą frekwencję w II półroczu nagrodę
odebrał Konrad Brzozowski.

– Rodzice uczniów klasy
III byli wyjątkowo zaangażowani, to wspaniali ludzie – podkreśla Jacek Dysierowicz, dyrektor
SP 1. – Włożyli ogromny wkład
pracy, by dzieci miały jak najlepsze warunki do nauki. Iza Kowalska przekazała tysiąc złotych, zaś
inni rodzice szukali sponsorów,
by zebrać pieniądze. Wspólnym
wysiłkiem kupili meble do klasy.
Do tego organizowali zmasowane akcje zbiórki makulatury na
pomoce dydaktyczne. Były też
nagrody rzeczowe dla dzieci, które systematycznie oszczędzały
pieniądze przez cały rok w SKO.
Otrzymali je: Zofia Czaja, Martyna Kowalska, Kinga Ryżlak i
Dominik Karlikowski. Wyróżnienia odebrali: Zuzanna Szubka,
Beata Stefaniak, Maja Sołtyszewska, Maja Kornatowska, Mateusz
Laska, Kinga Gajewska i Angelika Andrzejewska.

Przyjaciele szkoły
Rodzicom wręczono też dyplomy z tytułem przyjaciel szkoły. W tym roku dostali je wyróżniający się rodzice uczniów
z klasy trzeciej: Izabela Kowalska, Ewelina Kornatowska, Aneta
i Witold Urbańscy, Anna Laska,
Jadwiga Podczaska, Magdalena Maciejewska, Maria Szymańska, Beata Wawrzyniak, Monika
Banasiak, Balbina Siechniewicz,
Elżbieta Szymańska, Anna Gajda
i Wioletta Kapusta.

Pożegnali
szóstoklasistów
Po raz ostatni w SP1 byli
uczniowie klas szóstych.  str. 6
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Żychlin | Parafia potrafi się bawić

Dorota Grąbczewska

Wielu ludzi pracowało,
by to mogło się udać
Już po raz trzeci odbyła
się biesiada w parafii św.
Piotra i Pawła w Żychlinie.
Pomysłodawcą biesiad jest
ks. proboszcz Wiesław
Frelek. Być może zadziała
zasada do trzech razy
sztuka, bo chętnych do
wspólnej zabawy i modlitwy
nie brakowało.

Żychlin | Autosan po kapitalnym remoncie

Aleksandra Głuszcz

Autobus wkrótce
wyjedzie na trasy

Takim tancerkom się nie odmawia – proboszcz w tańcu.

nową ustawą śmieciową. Pozostałe stoiska były pełne jedzenia,
gdzie za przysłowiowa złotówkę można było najeść się do syta.
Grillowana kiełbasa, stół wiejski,
barszcz ukraiński, grochówka,
ciasta – chętnych na jedzenie nie
brakowało. Wszystkie powyższe
smakołyki mieszkańcy konsumowali, siedząc przy wspólnych
stołach, jednocześnie obserwując
występy artystyczne.
Na scenę najpierw wkroczyła grupa teatralna Metafora działająca przy Stowarzyszeniu na
Rzecz Rozwoju Gminy Żychlin
– młodzi artyści wykonali kilka piosenek. Następnie zgromadzonym przygrywała orkiestra
dęta z Godzianowa – nie zabrakło tanga i walca. Mimo że niejedna noga podrygiwała w takt
muzyki, nikt z dorosłych nie odważył się zatańczyć na rozłożonej
przed sceną podłodze – królowały na niej dzieci. Najmłodsi musieli oddać teren Młodzieżowemu
Zespołowi Ludowemu z Pacyny,
który tańcem i barwami strojów
zahipnotyzował publiczność. Wi-

Tak jak w życiu
Eucharystia powinna
być w centrum życia,
tak i jest w centrum
naszego biesiadowania
– powiedział ks. Frelek.

Aleksandra Głuszcz

W poprzednich latach parafianie i mieszkańcy Żychlina i okolic albo musieli zaopatrzyć się
w gumiaki, albo ze względu na
upał szukali schronienia w cieniu.
W tym roku aura dopisała i wszyscy chętni mogli korzystać z wielu atrakcji.
Całą imprezę z humorem prowadzili Edyta Ledzion i Krzysztof Falkowski – radna powiatu
kutnowskiego i radny gminy Żychlin. Oboje nie występowali tutaj ze względu na pełnione funkcje, ale ze względu na związek
z parafią.
Najmłodsi uczestnicy mogli
bawić się na dmuchanych zjeżdżalniach, skakać na trampolinie, jeździć quadami. Pracownicy Żychlińskiego Domu Kultury
malowali na twarzach dzieci motyle, kwiaty czy znaki superbohaterów, organizowali różnego rodzaju konkursy, jak i prezentowali
prace artystyczne sekcji plastycznych działających w ŻDK. Jak na
każdej plenerowej imprezie była
oczywiście ścianka wspinaczkowa, na której, pod czujnym okiem
strażaków z Żychlina, najmłodsi
ćwiczyli swoje umiejętności.
Przedstawiciele
strażaków
z Żychlina i ze Śleszyna wzięli
udział w przeciąganiu liny: służby mundurowe kontra mieszkańcy Żychlina. Dopingowano
obie drużyny, ale silniejsi okazali się strażacy. Zainteresowanym
mieszkańcom pracownicy Urzędu Gminy Żychlin wyjaśniali na
jednym ze stoisk zasady segregacji odpadów w związku z tzw.

Radni jako pierwsi udali się na krótką przejażdżkę ulicami miasta
nowym autobusem.

Cisi bohaterowie biesiady przygotowali ponad tysiąc porcji smacznych
kiełbasek.

dzowie domagali się bisu, tancerze nie odmówili, ale zachęceni
przez prowadzącego Krzysztofa
Falkowskiego zaprosili do tańca
ks. proboszcza Wiesława Frelka, burmistrza Żychlina Grzegorza Ambroziaka oraz wójta gminy Pacyna Krzysztofa Woźniaka.
Był to nieoczekiwany, najbardziej
atrakcyjny element biesiady – radości wśród oglądających nie brakowało. Widać, że burmistrz ma
najlepszą kondycję, ale nasz proboszcz tańczy bardzo dostojnie –
stwierdzili starsi parafianie przyglądający się tańcom.
Kolejnym punktem programu
był występ Ewangelizacyjnego
Projektu Artystycznego – zespołu muzycznego z Warszawy. Była
to jakby próba generalna dla młodych artystów, ponieważ dzień
później muzycy mieli zaplanowane nagranie swojej debiutanckiej
płyty. Mieszkańcy mogli przy
dźwiękach i tekstach wielbiących
Boga przygotować się do mszy
świętej. Nabożeństwo odbyło się
dokładnie w tym samym miejscu
co biesiada. Oczywiście na czas
mszy punkty gastronomiczne
przerwały wydawanie posiłków.
Nieprzypadkowo msza w intencji
ofiarodawców odbyła się o godz.
19.30, niemalże w samym środku zabawy. – Tak jak w życiu Eucharystia powinna być w centrum
życia, tak i jest w centrum naszego biesiadowania – powiedział ks.
Wiesław Frelek.
Błogosławieństwo po mszy św.
dotyczyło nie tylko całego tygo-

dnia, ale i zabawy tanecznej, która rozpoczęła się tuż po modlitwie
i trwała aż do godziny 22. Grał
zespół Boss z Żychlina. Na parkiecie nie zabrakło starszego pokolenia, które z rozrzewnieniem
wspominało potańcówki pod gołym niebem z lat młodości. Od
samego rana mieszkańcy mogli uczestniczyć również w zabawie fantowej. Dary na fanty dostarczone przez żychlińskie firmy
i zwykłych mieszkańców posegregowała młodzież działająca
w oazie przy żychlińskiej parafii. Wszystkie losy, każdy w cenie
5 zł, zostały wykupione około godziny 18. Wśród 900 fantów można było trafić na najróżniejsze rzeczy, takie jak parasolka, szklanka,
para skarpetek, ale i drukarka.
Nagrodą w loterii fantowej były
dwie miniwieże, które wylosowali Wojtek Dzwonkowski i państwo Jadwiga i Zdzisław Tetrykowscy. Małżeństwo to wykupiło
aż 50 losów na loterii. – Chcę, by
jak najwięcej dzieci wyjechało
na wakacje – powiedziała Nowemu Łowiczaninowi pani Jadwiga.
Pieniądze z loterii i ze stoisk gastronomicznych będą przeznaczone na wakacyjny wyjazd dzieci
i młodzieży w Bieszczady, jak
i na akcję Pożegnania Lata, która
odbędzie się we wrześniu.
O tym, ilu parafian zdecydowało się bawić na biesiadzie, może
świadczyć fakt, że zjedzono ponad 20 blach ciasta, 300 porcji
grochówki i ponad 1000 porcji
grillowanej kiełbasy. Panowie stojący w dymie przy grillu, obsługujący niezmniejszającą się kolejkę, z pewnością byli cichymi
bohaterami biesiady, choć takich,
którzy od samego rana przygotowywali plac do biesiady i go do
późnej nocy uprzątali, nie brakowało.
Kolejna biesiada już za rok,
a patrząc na tegoroczną, nie wiadomo, czy ksiądz proboszcz nie
będzie musiał powiększyć terytorium parafialnego podwórka.  ag

Po raz pierwszy od wielu
lat Samorządowy Zakład
Budżetowy wzbogacił się
o autobus marki Autosan,
po kapitalnym remoncie.
Kosztował on ok. 230 tys. zł.
Jako pierwsi przejechali się nim
radni i goście obecni na sesji
Rady Gminy Żychlin 27 czerwca. Na tym jednak nie koniec inwestycji. Radni już przekazali kolejne pieniądze na zakup drugiego
autobusu, również po kapitalnym
remoncie, który pod koniec roku
powinien dotrzeć do Żychlina.
– Bardzo się cieszymy z nowego nabytku – przyznaje Marek Jabłoński, dyrektor Samorządowego Zakładu Budżetowego. – Od
kilku lat nieustannie staraliśmy
się o zakup choćby wyremontowanego autobusu, ale zawsze odpowiedź była ta sama, że nie ma
pieniędzy. Tymczasem nasz tabor
jest już mocno wyeksploatowany
i bardzo paliwożerny.
Nowy Autosan będzie spalać
o 10 litrów oleju napędowego
mniej niż dotychczasowy. Przy
3 tysiącach kilometrów, jakie
robi jeden autobus miesięcznie,
oszczędności są ewidentne. Miesięcznie firma wyda na paliwo
o 1650 zł mniej, a rocznie
o 19800 zł mniej.
W budżecie na 2013 rok na zakup autobusu zaplanowano kwotę
300 tys. zł, a udało się go kupić za

230 tys. zł. Zaoszczędzono więc
70 tys. zł. Dodatkowo firma odzyska VAT. Ponieważ finanse gminy się poprawiły, znaleziono kolejnych 155 tys. zł i zdecydowano
się, aby kupić następny autobus
po kapitalnym remoncie, o który
dyrektor SZB zabiegał.
– W 2004 roku wyremontowaliśmy jeden 27-letni autobus
i jest on najlepszym naszym pojazdem, którym dowozimy dzieci do szkół. Poza tym kupując
autobus po remoncie, nie będziemy wydawać kolejnych tysięcy złotych na naprawy i zakup części, których zaczyna
brakować do starych modeli –
dodaje dyrektor.
Po przetargu okaże się, ile firma zapłaci za kolejny autobus.
Dyrekcja ma nadzieję, że starczy
też na remont małego żółtego autobusu. Autosan, który kilka dni
temu dojechał do Żychlina, ma
37 miejsc siedzących i 12 stojących. Siedzenia są plastikowe,
wyłożone welurem. Niestety, nie
jest to pojazd niskopodwoziowy,
co nie ułatwi ludziom starszym
wsiadania i wysiadania.
– Nasz autobus będzie przede
wszystkim wozić dzieci do szkół,
jeździć będzie po drogach powiatowych i gminnych, co zimą, przy
dużych opadach śniegu, przy autobusach niskopodwoziowych byłoby problemem – tłumaczy Rafał Zajączkowski, kierownik ds.
komunikacji w SZB. 
dag

Grabów | Czekają na inwestycję

W lipcu będzie plac
zabaw koło szkoły
Do 12 lipca firma Comes
z Szydłowca, która wygrała przetarg na zrobienie placu zabaw
koło Szkoły Podstawowej w Grabowie, ma wywiązać się z zadania. Szefowie firmy zapewniają,
że kłopotów nie będzie, gdyż firma specjalizuje się w budowie takich placów.
– Prace w Żychlinie potrwają kilka dni, gdyż musimy przygotować teren pod ułożenie
gumowej nawierzchni syntetycznej – wyjaśnia pracownica firmy. – Ustawianie samych
urządzeń to kwestia jednego
dnia. Termin mamy do 12 lipca. Do Żychlina wybieramy się

w poniedziałek 8 lipca. Plac
zabaw dla dzieci szkolnych powstanie po południowej stronie
placówki, obok istniejącego
boiska. Zaplanowano ustawienie karuzeli, zjeżdżalni, trzech
huśtawek. Plac zabaw będzie
kosztować ok. 300 tys. złotych. Korzystać z niego będą
wszystkie dzieci szkolne, ok.
160 osób.
– Plac jest tak pomyślany, by
z czasem, w miarę posiadanych
pieniędzy, można było dostawiać kolejne elementy – podkreśla Barbara Pietrzak, dyrektor szkoły. – Dzieci na pewno
będą zadowolone. 
dag
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– mówi polonistka. str. 14-15

Żychlin | Walne zebranie Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólny Dom

Miesięczne
opóźnienie
w regulowaniu należności ma
141 osób na łączną kwotę
51.769 zł, dwumiesięczne opóźnienie ma 38 osób – na kwotę
23.900 zł, a ponad 5-miesięczne:
87 osób na kwotę 405 tys. zł.
Ludzie chcieli wiedzieć, ile
kosztował prawnik, który zajmował się windykacją należności.
– Dostawał po 1.700 zł miesięcznie – wyjaśniał prezes. – Wprawdzie zadłużenie zmalało, ale

koszty były zbyt wysokie. Teraz
windykacją zajmujemy się sami.
To nie są proste sprawy: gdy eksmitujemy, ludzie głowę chcą
uciąć, jest płacz, lament, że rodzinę wyrzucamy, a ona przez 18 lat
nie płaci czynszu, ale jeździ samochodem... – mówił.
Zasoby Wspólnego Domu są
stare, to budynki nawet 100-letnie
i starsze. Potrzeb remontowych
ogrom. W 2012 roku spółdzielnia usuwała aż 489 awarii elektrycznych, 166 hydraulicznych,
134 kominiarskie i 165 ogólnobudowlanych. Na materiały do
remontów wydano ponad 93 tys.
zł.

Trzeba zapłacić
za całą wodę
Lokatorka z bloku Narutowicza 85 dopytywała, z czego
wynika podwyżka z 0,50 zł do
1 zł na konserwację wodomierzy
i dlaczego za wodę lokatorzy nie
płacą według wskazań licznika
tylko wg przelicznika 1,1. – Nie
rozumiem, dlaczego mam płacić
za 11 metrów sześciennych wody,
podczas gdy zużywam jej 10 metrów? – pytała lokatorka.

Windykacją zajmujemy
się sami. To nie są
proste sprawy: gdy
eksmitujemy, ludzie
głowę chcą uciąć,
jest płacz, lament, że
rodzinę wyrzucamy,
a ona przez 18 lat nie
płaci czynszu, ale jeździ
samochodem...

Gm. Oporów, Pacyna | Firmy ruszą w teren

Będą spisywać azbest
Za kilka dni na terenie gminy Bedlno i Oporów rozpocznie się wielkie precyzyjne spisywanie wyrobów azbestowych,
które do 2032 roku trzeba zutylizować. Wyspecjalizowani ankieterzy będą chodzić od gospodarstwa do gospodarstwa. Dokonają
pomiarów azbestowych dachów,
których w naszym regionie jest
dużo. Gmina Oporów dostała na
przeprowadzenie tej pracy 18 tys.
złotych dofinansowania z MiniREKLAMA

sterstwa Gospodarki, zaś gmina
Pacyna – 13,7 tys. zł.
– Ankieterzy będą chodzić po
wsiach gminy Oporów od 8 do
20 lipca, dlatego prośba do rolników, aby w tym terminie wiązać
psy, by pracownicy mogli wykonać swoją pracę – podkreśla wójt
Robert Pawlikowski. Inwentaryzacja będzie wstępem do utylizacji azbestu. W gminie Pacyna
firma dokonująca spisu zacznie
pracę w lipcu, terminu jeszcze

Dorota Grąbczewska

Zarząd spółdzielni przedstawił aktualne zadłużenie (na koniec maja) na każdy z 31 bloków:
Narutowicza 85
21.321 zł
Narutowicza 85a
14.382 zł
14.952 zł
Narutowicza 85b
Narutowicza 85c
24.615 zł
Narutowicza 85d
2.762 zł
6.881 zł
Mickiewicza 2
Narutowicza 71/I
8.420 zł
9.093 zł
Narutowicza 71
Hanki Sawickiej 1
8.953 zł
Hanki Sawickiej 1/I 18.587 zł
Hanki Sawickiej 3 29.769 zł
Hanki Sawickiej 3/I 7.813 zł
Hanki Sawickiej 5
3.186 zł
Hanki Sawickiej 5/I 4.191 zł
Marchlewskiego 1 27.579 zł
Marchlewskiego 2
415 zł
Marchlewskiego 5a 38.385 zł
Marchlewskiego 5b 21.593 zł
Narutowicza 79
34.183 zł
Narutowicza 79/I
24.915 zł
1.600 zł
Narutowicza 79/II
Narutowicza 79/III 39.475 zł
4.500 zł
Waryńskiego 1
Waryńskiego 2
10.200 zł
Narutowicza 85f
27.735 zł
12.710 zł
Narutowicza 85g
Narutowicza 73
8.300 zł
45.352 zł
Narutowicza 83
Hanki Sawickiej 6 10.200 zł
Narutowicza 81
20.061 zł
33.500 zł
Narutowicza 75
Razem
540.500 zł

Pomimo krytyki, zarząd spółdzielni dostał absolutorium. Od lewej:
Elżbieta Tarnowska, Jerzy Rosiński (prezes) i Zbigniew Urbański.

W walnym zebraniu spółdzielni Wspólny Dom uczestniczyły tylko
54 osoby.

Prezes Jerzy Rosiński tłumaczył, że kiedyś wodomierze kosztowały 30 zł, teraz zdrożały na
60 zł, a wymiana ich musi następować co 5 lat, stąd podwyżka do
1 zł. Zdaniem prezesa przelicznik wody 1,1 wynika z faktu, że
wskazania wodomierzy nie zgadzają się z wodomierzem bloku.
Są straty wody, najpewniej na
połączeniach w pionach i piwnicach, i stąd ta korekta, by wodę
rozliczyć – gdyż spółdzielnia
musi dostawcy wody zapłacić za
całą dostarczoną wodę.
Tadeusz Koniarek wnioskował
do rady nadzorczej, by zlikwidować przelicznik 1,1 za wodę. Propozycję przyjęto brawami – ale
formalnie wniosku nie przegłosowano.

z tego, skoro woda na reszcie dachu przecieka.
Tadeusz Koniarek z „balkonowca” przypominał, że od 12 lat
nie może doprosić się wymiany
rynny. Woda przez rynnę od strony stadionu przelatuje jak przez
sito i leci po murach, oknach. –
Zaraz mi zapłacicie odszkodowanie za okna, które ulegają zniszczeniu – podkreślał mężczyzna.
– Piwnica w bloku Hanki Sawickiej 3/I jest ciągle zalewana,
gdyż nie ma kto rynny dwa metry
dalej odprowadzić. Obiecywano
nam, że jak będzie zrobiona kanalizacja w ulicy Dąbrowskiego,
to odwodnienie zostanie zrobione. – Łudziłem się, że gmina zrobi studzienki osadcze na terenie

Fatalna jakość
remontów
– W ubiegłym roku zrobiono nam schody, tylko proszę zobaczyć, jak je zrobiono. To woła
o pomstę do nieba – mówiła wzburzona lokatorka z Marchlewskiego 5b. – Jest kompletny
brak kontroli nad pracownikami.
– Co to za robienie klatek
schodowych, jeśli farba nie jest

nie ustalono. Azbest jest przyczyną pylicy azbestowej. Najbardziej są szkodliwe włókna krótkie, które przenikają do dolnych
dróg oddechowych, wbijają się
w płuca. Drażniąc komórki, wywołują nowotwory. Największe ryzyko wchłaniania włókien
azbestowych istnieje podczas
prac rozbiórkowych. W 1997 r na
terenie Polski zakazano używania
azbestu jako materiału budowlanego. Jednak w poprzednich
dziesięcioleciach był to popularny materiał do produkcji eternitu na dachy czy wyrobu wodociągowych rur azbestowych. dag

W 2012 roku
spółdzielnia usuwała
aż 489 awarii
elektrycznych,
166 hydraulicznych,
134 kominiarskie i 165
ogólnobudowlanych.
zdrapana, a maluje się na purchle! Znów wszystko odpadnie –
podkreślali spółdzielcy.
O braku kontroli i źle wykonanej pracy mówiła też Helena
Kamińska z Hanki Sawickiej 1.
– Wszystko robi się po uważaniu
– twierdzi pani Helena. – Prosiłam o zrobienie okienek na strychu, gdyż wejść tam nie można,
ptaki zrobiły sobie siedlisko, ale
okienka zrobili innym....
– To zrobiono, pani dawno nie
była na strychu – tłumaczył prezes. O jakości wykonania robót
mówiła też lokatorka z Hanki Sawickiej 1/I. – W ubiegłym roku
kawałkiem zrobiono dach, i cóż

spółdzielni, co pozwoli nam na
podłączenie deszczówki z bloku
– tłumaczył się prezes. – Tak się
nie stało i teraz nie ma fizycznej
możliwości jej podłączenia. Ale
jak się zdenerwuję, to odprowadzę wodę na Dąbrowskiego. Niestety, duża część naszego osiedla
nie ma kanalizacji deszczowej,
drogi są wygórowane i woda opadowa napływa do budynków, stąd
problemy z okresowym podtapianiem piwnic.
Mieszkańcy wylali wiele żalu,
jeden mówił przez drugiego, ale
zabrakło konkretnych wniosków
do komisji skrutacyjnej, które by
należało przegłosować i zobowiązać radę nadzorczą do realizacji.

Wspólny Dom w liczbach
Liczba członków – 561 (dane
magazynowe – 1,14 mln zł
na koniec 2012r.)
Liczba budynków – 31
Liczba pracowników – 12 osób
(6 w administracji + 6 fizycznych)
Wartość majątku spółdzielni –
6,74 mln zł, w tym m.in.
budynki – 2,8 mln zł
grunty – 2,7 mln zł
środki pieniężne, zapasy

Wysokość zadłużenia lokatorów
na koniec 2012 r.– 522 tys. zł
Wysokość zadłużenia lokatorów
na koniec maja 2013r.– 540.500 zł
wpływ należności od lokatorów –
2,811 mln zł
eksploatacja – 719 tys. zł
wpływ z wynajmu lokali
użytkowych – 137 tys. zł

Żychlin | Remonty w ZS nr 1 rozpoczęte

Gmina Żychlin

Ledwie zakończył się rok
szkolny, a w Zespole Szkół nr 1
im. Adama Mickiewicza już rozpoczęły się prace remontowe.
Pracownicy zatrudnieni przez
urząd w ramach robót publicznych i stażu rozpoczęli malowanie pomieszczeń stołówki, kuchni, pomieszczenia szefa stołówki
oraz pomieszczenia magazynowego dla owoców i warzyw.
Jednocześnie przed szkołą firma ZPE Zduńczyk z Żychlina przystąpiła do modernizacji
oświetlenia wokół szkoły.
– W każdym ze słupów trzeba
wymienić instalację elektryczną,
gdyż istniejąca była całkowicie
zniszczona – mówią pracownicy. – Zakładamy też nowe listwy
z bezpiecznikami. Lampy oświetleniowe będą teraz zamontowane
na dodatkowych wysięgnikach,
gdyż tak się światło lepiej rozprasza. Do wymiany jest oświetlenie na 8 słupach. Do jednego ze

Urząd Gminy w Żychlinie
ogłosił czwarty już przetarg na
zbycie nieruchomości w Śleszynie. Przetarg zostanie rozstrzygnięty 25 lipca. Tym razem samorządowcy zdecydowali
o drugiej obniżce ceny na zabytkowy dwór. Cenę obniżono o prawie 240 tys. zł. Przypomnijmy, że
pierwotnie wartość zabytkowego dworu wraz z parkiem wyceniono na 2.195.800 zł, z czego
sam dwór na 1.841.900 zł. Później cenę obniżono o 483 tys. zł,
ale chętnych na nabycie nieruchomości nie było. Teraz samorząd obniża cenę po raz kolejny:
dwór wraz z parkiem wyceniono na 1.472.942 zł, w tym sam
dwór na 1.235.546 zł. Ponieważ
obiekt wpisany jest do rejestru
zabytków, stosowany jest 50 proc.
upust w zakupie dworu.
W porównaniu z pierwszym
przetargiem cena nieruchomości spadła więc już o ok. 723 tys.
złotych. 
dag

Druga obniżka
ceny

Malują pomieszczenia
kuchni i stołówki

Dorota Grąbczewska

dokończenie ze str. 1

Dorota Grąbczewska

Słowa krytyki pod adresem zarządu

Podczas malowania stołówki
szkolnej w ZS im. Adama
Mickiewicza zastaliśmy Zbigniewa
Maciejewskiego zatrudnionego na
staż w UG Żychlin.

słupów nie dochodzi napięcie, co
może oznaczać uszkodzenie podziemnego kabla i konieczność
zdjęcia chodnika, rozkopania ziemi i ułożenia nowego kabla. Po
zakończeniu prac przed szkołą
będzie widno i bezpieczniej.  dag
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Gmina Żychlin | Sołtysi i radni zaatakowali członka Zarządu Powiatu Kutnowskiego

W ogniu drogowej krytyki
Powodem złości są potworne
dziury na drogach powiatowych,
które uniemożliwiają ludziom
normalne poruszanie się po nich.
– Dobrze, że wreszcie się pan
zjawił – mówiła sołtys Drzewoszek Ewa Magnowska. – Od
10 lat na drodze Jurków-Dobrzelin nic się nie dzieje, przejechać
tą drogą nie można. Zbieraliśmy
podpisy, pisaliśmy pisma do powiatu i jak kamień w wodę. Teraz
nie prosimy, my żądamy przynajmniej załatania dziur.
Sołtys Czesławowa Tadeusz
Zajkowski nie szczędził słów
krytyki zarówno pod adresem
burmistrza Grzegorza Ambroziaka, jak i członka zarządu Mirosława Rucińskiego. – Od 3 lat walczę o załatanie dziur na drodze
Czesławów-Drzewoszki. Wcześniej przywieziono kilka przyczep tłucznia marnej jakości. Ludzie sami go rozłożyli, zasypując
dziury, ale starostwo się chwaliło,
że dziury załatało. Nie chcemy
kolejnych obietnic, domagamy
się porządnego zrobienia drogi.
Raz a konkretnie, dokładnie, by
nie wyrzucać pieniędzy w błoto.
Głos zabrał też mieszkaniec
Kozanek, Wojciech Wojdecki,
którego zaniepokoiła informacja,
że droga Kozanki-Sędki-Zagroby
nie będzie w tym roku robiona.
– To około 3-kilometrowy odcinek. Tędy jeździ szkolny autobus, a dziury są okropne – mówił
mężczyzna. – Kto zapłaci za naprawę autobusów? Domagamy

Duża część dochodów
powiatu jest
przekazywana właśnie
do kutnowskiego
szpitala, a to oznacza,
że brakuje pieniędzy
na drogi.
REKLAMA

się, by droga została wreszcie
zrobiona, bo pieniądze wydane
2 lata temu przez gminę i starostwo na zrobienie podbudowy zostaną wkrótce zmarnowane, gdyż
wybijają się coraz większe dziury.
Z kolei sołtys Dobrzelina Teresa Kubicka zwracała uwagę na
niebezpiecznie pochylone kasztanowce, które wciąż się wywracają. – Rowy i pobocza zarośnięte po pas, nie wspomnę już
o chodniku w ulicy Jabłonkowej,
który od lat wciąż jest tylko obietnicą i wreszcie niedrożne przepusty, których nie ma kto oczyścić
– mówiła. – Kompletnie brakuje
nadzoru nad pracownikami, którzy udają, że coś robią.
Kolejną uwagę pod adresem
Mirosława Rucińskiego dorzuciła też radna Jadwiga Melcher.
– Powiat od wielu lat zaniedbuje drogi w gminie Żychlin – podkreślała. – Lokalna społeczność
bardzo źle ocenia efekty pracy
zarządu powiatu. Łatanie dziur,
które na wiosnę znów zostaną
wyrwane, to marnotrawstwo pieniędzy. Ulica Żeromskiego koło
SP 2 oraz ulica Łukasińskiego są
w opłakanym stanie. Wprawdzie
ostatnio połatano dziury, ale tam
jest potrzebny remont kapitalny.
Warto przypomnieć, że kilka lat temu był pomysł realizacji wspólnej inwestycji gminy
i powiatu – modernizacja ulicy Żeromskiego. Miała być ona
przebudowana i zrobiona w niej
kanalizacja deszczowa. Samorządy miały dać po 750 tys. zł, ale
skończyło się na pomyśle, choć
dokumentacja na przebudowę tej
ulicy istnieje. Jest też dokumentacja na przebudowę ulicy Łukasińskiego, aż do oczyszczalni
ścieków.
Z remontami
skaczą jak żaba,
od dziury do dziury
Mirosław Ruciński w ogniu
krytyki przyznał, że rozumie pretensje ludzi, ale wszystko rozbija

Dorota Grąbczewska

Po raz pierwszy w tej kadencji na sesji
Rady Miejskiej w Żychlinie pojawił się
Mirosław Ruciński, członek Zarządu Powiatu
Kutnowskiego, który odpowiada za stan dróg
powiatowych. Sołtysi nie szczędzili słów krytyki
pod adresem polityki prowadzonej przez powiat.

Krytyczne słowa pod adresem członka zarządu powiatu kutnowskiego
Mirosława Rucińskiego (od prawej) padały krytyczne słowa.
Obok od prawej zastępca burmistrza Zbigniew Gałązka i burmistrz
Grzegorz Ambroziak.

się o brak pieniędzy. powiat ich
nie ma. – Wyjeżdżając do Żychlina, radzono mi, abym zabrał
ze sobą hełm i kamizelkę kuloodporną – żartował Mirosław Ruciński. – Dziury połatamy, choć
już wiemy, że potrzeb jest dużo
więcej, niż to szacowaliśmy na
wiosnę. Musimy zwiększyć wartość zamówienia. Prace wykonuje firma wyłoniona w drodze
przetargu oraz nasi pracownicy.
Niestety: skaczemy z remontami
jak żaba, od dziury do dziury.
Na bieżące utrzymanie 500 km
swoich dróg powiat kutnowski
w 2013 roku ma tylko 1,12 mln zł
– to najmniej na przestrzeni wielu lat. Kiedyś bywało tak, że na
bieżące utrzymanie dróg było ok.
2,5 mln zł.
Szpital pożera
pieniądze
Złą sytuację finansową Mirosław Ruciński uzasadniał problemami związanymi z funkcjonowaniem szpitala. Zresztą
problemy ze szpitalem miały
wszystkie poprzednie zarządy.
Na przestrzeni lat starostwo dołożyło do szpitala mnóstwo milionów złotych, a i tak na koniec
2010 roku miał on stratę 90 mln
zł. Sądzono, że ratunkiem będzie
przekształcenie w spółkę prawa
handlowego, podlegającą starostwu. Za wdrożenie planu B ratowania szpitali i przekształcenie
w Kutnowski Szpital Samorządowy starostwo dostało 54 mln zł
dotacji. Szpital został oddłużony
i miało być lepiej. Niestety, oka-

zało się, że na koniec 2011 roku
miał on już 1,642 mln zł straty, za
2012 r. strata wyniosła 3,377 mln
zł. Za ostatnie 5 miesięcy strata
wynosi 850 tys. zł. Po 2,5 roku
łączne zadłużenie szpitala to ok.
7 mln zł.
Sytuację ma uzdrowić plan
naprawczy oraz zmiana składu
rady nadzorczej oraz prezesa.
26 czerwca uchwałą Rady Powiatu przekazano szpitalowi
aportem nieruchomości wartości
20 mln zł, którymi do tej pory
zarządzało starostwo. Wszystko
po to, aby przywrócić szpitalowi
możliwość zaciągania krótkoterminowych kredytów umożliwiających choćby wypłatę wynagrodzeń. Zgodnie z prawem, gdy
zadłużenie spółki sięga 50 proc.
jego wartości, musi być zgłoszony wniosek o upadłość. Dokonane zmiany mają uchronić
placówkę przed taką decyzją.
Dokonywane zmiany oznaczają, że duża część dochodów powiatu jest przekazywana właśnie
do kutnowskiego szpitala, a to
oznacza, że brakuje pieniędzy na
drogi.
– Do końca roku musimy znaleźć 200 tys. zł na zrobienie lądowiska koło szpitala, do 2016 czeka nas kolejny wydatek 3 mln zł,
by szpital dostosować do wymogów ministerstwa – wymieniał
Mirosław Ruciński. – Nadzieja tylko w tym, że ministerstwo
przedłuży okres niezbędnych
zmian.
Marek Materka, radny powiatowy z Żychlina (SLD), który

jest w opozycji do zarządu powiatu, oświadczył zebranym, że
problemy ze szpitalem to brak
właściwego nadzoru nad szpitalną spółką i działaniami prezesa.
Radny Józef Czekalski z Żychlina, z PSL, nie kryje, że koalicja
się chwieje. Z pracy w zarządzie
zrezygnował Zdzisław Trawczyński z PSL, a on też coraz bardziej
się zastanawia nad sensem takiej
koalicji. Zmiana zarządu powiatu
mogłaby mieć znów fatalne skutki dla Żychlina. Pod znakiem
zapytania byłaby modernizacja
drogi powiatowej w Żabikowie
– jedyna planowana na naszym
terenie.
Na inwestycje z gminami powiat wygospodarował tylko
750 tys. zł. Nie udało się pozyskać dofinansowania z Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych, co
mocno ograniczyło zakres prac.
– Modernizacja drogi Kozanki-Sędki-Zagroby to wydatek
800 tys. zł, łącznie z gminą mamy
tylko 300 tys. zł, dlatego ustaliliśmy, że zrobimy drogę w Żabikowie – informował Mirosław Ruciński.
Okazało się, że na drodze
Kozanki-Sędki, na odcinku od
Kaczkowizny, jest kłopot z odwodnieniem terenu, co niszczy
zrobioną już przecież podbudowę. Mirosław Ruciński obiecał,
że w tym roku powiat usunie
przyczynę zalewania i rozjeżdża-

Nie chcemy kolejnych
obietnic, domagamy
się porządnego
zrobienia drogi.
Raz a konkretnie,
dokładnie, by nie
wyrzucać pieniędzy
w błoto.
nia drogi. – W 2014 r. będziemy
składać wniosek na pozyskanie
unijnych pieniędzy na realizację
tej drogi – zapewniał.
Przyznał też, że droga Drzewoszki-Oporów jest w złym stanie, ale remontu nie będzie, tylko
łatanie dziur. Nie zgodził się jednak, że nic na tej drodze nie było
zrobione.
– To, co pan opowiada, mija
się z prawdą. Proszę przyjechać
na drogę i zobaczyć, w jakim jest
stanie – ripostowała sołtys Ewa
Magnowska.
Jeszcze krytyczniej wyjaśnienia członka zarządu powiatu skomentowała radna Jadwiga Melcher. – Niech pan się nie zastawia
szpitalem, to tłumaczenie przypomina wyjaśnienia pijanej matki, która tłumaczy się z opieki
nad dzieckiem – podsumowała.
– Społeczeństwo Żychlina nie
jest zadowolone z pracy powiatu. To powiat jest kulą u nogi samorządu gminnego, który zbiera
cięgi za brak działań powiatowych drogowców.
Dorota Grąbczewska

Żychlin | Radni udzielili absolutorium

Dobry gospodarz
Pozytywnie ocenili
pracę Grzegorza
Ambroziaka za 2012 rok
radni gminy Żychlin.
Uwieńczeniem ich opinii, której dali wyraz 27 czerwca, jednogłośnie głosując nad absolutorium dla burmistrza za rok 2012,
były kwiaty i gratulacje dla burmistrza, zastępcy i pani skarbnik.
Pozytywną opinię na temat
wykonania budżetu za 2012 rok
wyraziła również Regionalna
Izba Obrachunkowa w Łodzi.
Dochody na 2012 rok były zaplanowane na poziomie 32,1 mln zł,
zrealizowano 32,3 mln zł, czyli 100,66 proc. Wydatki zaplanowane w kwocie 32,38 mln zł
zrealizowano w 95 proc., czyli
30,8 mln zł. Wydatki na finansowanie programów z udziałem
środków unijnych zaplanowano
na kwotę 448.659 zł, zaś zrealizowano na kwotę 361.267 zł, czyli 82,35 proc.
Najważniejszym
jednak
wskaźnikiem jest zadłużenie,
które na koniec 2012 roku wynioREKLAMA

sło 6.354.575 zł, czyli 19,66 proc.
To oznacza, że mieści się ono
w 60-procentowym maksymalnym wskaźniku zadłużenia.
RIO zauważyła jednak przekroczenie kosztów w Samorządowym Zakładzie Budżetowym
o 42,9 tys. zł. Dlatego zaleciła samorządowi kontrolę nad gospodarką finansową w firmie.
Rok 2012 gmina Żychlin zakończyła nadwyżką budżetową
wynoszącą 1.547.656 zł, co pozwoli gminie na wprowadzenie
do budżetu nowych inwestycji.
– Prowadząc ostrożną gospodarkę finansową, dziś możemy być spokojni o nasze finanse
– mówił Grzegorz Ambroziak,
dziękując za udzielenie absolutorium. – Nie możemy jednak tracić czujności, a każdą złotówkę
oglądać nadal dwukrotnie. Dobre wyniki finansów gminy to
efekt mrówczej pracy każdego
z pracowników urzędu. Dziękuję wszystkim za zaangażowanie
i wyrozumiałość.
Dzięki nadwyżce budżetowej zwiększono – także w drodze uchwały, na tej samej sesji
Rady Gminy Żychlin, 27 czerwca – zakres inwestycji. Samorządowy Zakład Budżetowy dostał
dodatkowych 155 tys. zł na zakup
drugiego autobusu oraz 20 tys.
zł na remont elewacji budynków
w centrum miasta. O 320 tys. zł
zwiększono wydatki na remonty dróg, przekazano też 20 tys.
na dokończenie wymiany okien
w szkole w Grabowie. Zabezpieczono również 15 tys. zł na zrobienie dokumentacji końcówki
wodociągu długości 800 metrów
w Tretkach.
dag
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Żychlin | Świadectwa rozdane, laba przez 2 miesiące

Witajcie wakacje!

Pomagałam jak wielu
rodziców, by urządzić
klasę, by dzieci
czuły się w niej dobrze.
Robiliśmy to
dla naszych dzieci.

dokończenie ze str. 2

Jestem zachwycona
rodzicami,
na których mogłam
zawsze liczyć.

dychowie, Małgorzata Walczak,
Emilia Olczak i Błażej Stępniak
oraz Monika Frontczak.

Dorota Grąbczewska

Nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce odebrali: Aleksandra Bogel – średnia 5,55 (39 pkt
na egzaminie szóstoklasistów,
5. w Polsce w konkursie matematycznym ALBUS, o czym pisaliśmy na łamach NŁ ), Martyna
Jaros – średnia 5,45, Natalia Kajak – 5,45, Adrianna Kłoszewska
– 5,27, Natalia Prochoń – 5,27,
Agata Gierańczyk – 5,0 i Adam
Stańczak – 4,45.
Martynka Jaros to zdolna
i bardzo ambitna osoba. – Zawsze
dąży do wyznaczonego celu, czasami aż za pilna – przyznaje Monika Jaros, mama dziewczynki.
– Wysoko sobie stawia poprzeczkę. Kiedyś wolała przedmioty humanistyczne, teraz chyba raczej
wybiera matematykę, ale uwielbia angielski. Na wakacje jeździ
do wujka do Anglii i widać jest
zafascynowana krajem i językiem.

Klasa II w SP 1 tak cieszyła się z rozpoczęcia wakacji.

W chwilach wolnych uwielbia grać na gitarze i śpiewać.
Natalia Kajak też ma bardzo wysoką średnią ocen. To
zdecydowanie ścisły umysł,
ale jak mówi mama Natalki, kocha muzykę i śpiew.
W tym roku skończyła drugi
rok Państwowej Szkoły Muzycznej w Kutnie. Uczy się
grać na skrzypcach, chodzi-

ła też do Żychlińskiego Domu
Kultury na zajęcia gry na keybordzie. – Muzyka i śpiew to
jej żywioł – przyznaje mama.
– W przyszłości swoje życie
chciałaby związać z muzyką.
Na zakończenie roku szkolnego szóstoklasistów również
niektórym rodzicom wręczono tytuł przyjaciela szkoły.
Otrzymali go: Ewa i Krzysztof

Bogelowie, Ewa i Sławek Stańczakowie, Monika i Radosław
Dutkiewiczowie, Agata i Tomasz Kajakowie, Monika i Sylwester Jarosowie, Małgorzata
Prochoń, Małgorzata i Grzegorz
Kłoszewscy, Anna Gierańczyk,
Ilona i Radosław Karmelitowie,
Honorata Katarzyńska, Ewa
Kik, Aneta i Sylwester Lewandowscy, Beata i Arkadiusz Stul-

Wybrali Bedlno
– Przykro mi bardzo rozstawać się z uczniami – przyznaje Barbara Sadkowska, wychowawczyni klasy VIa. – Jestem
dumna z dzieciaków, to ambitna grupa. Jestem zachwycona
rodzicami, na których mogłam
zawsze liczyć.
Mama Natalii Kajak, która ma średnią 5,45, przyznaje, że córka od nowego roku
szkolnego rozpocznie naukę
w Gimnazjum w Bedlnie, podobnie jak 3 najzdolniejszych
dzieci z ich klasy. – Byliśmy
na drzwiach otwartych w Gimnazjum w Bedlnie – opowiada
pani Agnieszka. – Zachwyciła
nas atmosfera w szkole, ciepło
tamtejszych nauczycieli, dzieciom zorganizowano pokazy
w pracowniach chemicznych
i fizycznych. Od razu dostaliśmy wykaz podręczników. Zorganizowano kiermasz książki. Naprawdę, nauczyciele
i dyrekcja Bedlna postarali się,
zrobili na nas wrażenie. Mam

nadzieję, że w Bedlnie będzie
tak fajnie jak w SP 1. Szkoda, że dzieci już kończą podstawówkę. Tak zorganizowanej
szkoły, od I do VI klasy, daleko
szukać. Nauczyciele i dyrektor
wspaniali. Rodzice też tak się
dobrali, że współpraca między
nami była znakomita, aż żal się
rozstawać – dodaje.
Przyjemnie, gdy ktoś
to zauważa
Rodzice wyróżnieni tytułem przyjaciela szkoły nie kryją wzruszenia. – To sympatyczne wyróżnienie, choć nic nie
zrobiliśmy nadzwyczajnego –
mówi skromnie Ewa Bogiel.
– Wspólnie z innymi rodzicami
urządzaliśmy klasę, mąż wieszał karnisze, wieszaliśmy zakupione firanki. Tak jak grupa
innych rodziców gościliśmy jedną z dziewczynek ze Szwecji,
w ramach wymiany Comenius.
Wspólnie z innymi przygotowywaliśmy wszystko, by goście
z innych krajów byli godnie
przyjęci. Pokazaliśmy Polskę od
najlepszej strony.
Ewa Stańczak również ma tytuł przyjaciela szkoły. – To miłe
wyróżnienie – przyznaje pani
Ewa. – Pomagałam jak wielu
rodziców, by urządzić klasę, by
dzieci czuły się w niej dobrze.
Robiliśmy to dla naszych dzieci. Podczas realizacji muzycznego Comeniusa gościliśmy
2 chłopców z Turcji. Zabraliśmy
ich na wycieczkę do Płocka i do
Oporowa. Towarzyszyliśmy im
podczas ich wizyty, wszystko
po to, by szkoła zaprezentowała się jak najlepiej. Przyjemnie,
gdy ktoś to zauważa... 
dag

Żychlin | Gimnazjaliści podziękowali za 3 lata nauki – ale do dobrego nastroju było daleko

Dyrektor mówi bez ogródek: jest coraz gorzej
Zakończenie roku szkolnego
i nauki w szkole przez
gimnazjalistów z Żychlina
było bardzo uroczyste.
Młodzież przygotowała
z tej okazji wiersze i piosenki
z tekstami przerobionymi
na potrzeby szkolnej
społeczności.

Uczniowie dziękowali za trzy
lata nauki, dyrektorowi Łukaszowi Antczakowi przekazali mikrofon, by był dobrze słyszalny
w szkole i fotografie zbiorowe
każdej klasy, by o nich pamięREKLAMA

tano. To wszystko było miłe,
ale nie zagłuszyło tego, co powiedział dyrektor – a to były już
gorzkie słowa.
– Przychodziliście do gimnazjum jako dzieci, przez trzy
lata kształtował się wasz charakter, osobowość. Szkoła ma bardzo istotny wpływ na kształtowanie się osobowości, ale to na
rodzinie spoczywa ten obowiązek, gdyż to tam dziecko spędza większość czasu – mówił
dyrektor Antczak. – Czy rodziny wywiązały się dobrze z obowiązku? Niestety nie zawsze tak
jest. Ze smutkiem muszę stwierdzić, że z roku na rok młodzież

jest coraz słabsza, pod każdym
względem. Kiedyś sporadycznie
zdarzało się, że uczeń mdlał podczas apelu, teraz zdarza się to coraz częściej. Prawdziwą plagą są
zwolnienia z zajęć wychowania
fizycznego, które wypisują lekarze. Z roku na rok przychodzi
młodzież z mniejszymi umiejętnościami i mniejszym zasobem
wiedzy.
Dyrektor podkreślał, że nie zawsze rodzina wywiązuje się ze
swoich obowiązków. Dwie osoby nie zdały w tej szkole egzaminu gimnazjalnego, gdyż...
nie przyszły na egzamin. – System edukacji jest źle urządzony,

o czym mówią pedagodzy – podkreślał dyrektor. – Na egzamin
gimnazjalny wystarczy tylko
przyjść, można nie napisać ani
słowa i gimnazjum się kończy.
Ale nawet to nie zmobilizowało
2 uczniów, którzy nie stawili się
na egzaminie, nie zmobilizowali
ich też rodzice. Z niepokojem patrzę na obecną modę wśród młodzieży. Dobrze się uczyć to obciach, zaś dostać pałę to szczyt
bohaterstwa...
Oczywiście nie wszyscy
uczniowie mają takie wypaczone ambicje. Dyrektor uhonorował kilkunastu uczniów,
a także ich rodziców, za dobre

i bardzo dobre wyniki w nauce, za pracę społeczną w Klubie Wolontariusza, za uczestnictwo w chórze Allegro i za udział
w zawodach sportowych.
– Opuszczając mury szkoły,
kończycie kolejny etap w życiu –
mówił na zakończenie. – Życzę
wam, abyście zdobyli zawód,
który da wam pracę, zapewni utrzymanie i da satysfakcję
z jej wykonywania. Życzę, abyście byli dobrymi ludźmi. Spełniajcie marzenia, ale pamiętajcie, że marzeniom trzeba pomóc.
Także proboszcz żychlińskiej
parafii, ks. Wiesław Frelek, przestrzegał, by młodzież nie ulega-

Z roku na rok przychodzi
młodzież z mniejszymi
umiejętnościami
i mniejszym zasobem
wiedzy.
ła modom, by miała własny system wartości. – Idźcie do przodu,
pod prąd, jak płynie zdrowa ryba
– zachęcał.
Na zakończenie nauki w gimnazjum młodzież złożyła ślubowanie, deklarując, że zawsze
będzie sumiennie i uczciwie pracować dla dobra szkoły i z korzyścią dla kraju. Czy wezmą sobie
słowa przysięgi o serca?  dag
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Żychlin | Urząd Skarbowy chce obciążyć finansowo członków zarządu byłej Spółki Wodnej Dobrzelin

Kto zapłaci 115 tysięcy?
dokończenie ze str. 1

Długi spółki wyszły na
jaw jesienią 2011 roku
Nieprawidłowości w Spółce Wodnej Dobrzelin działającej na terenie gminy Żychlin zostały ujawnione właśnie przez
członków ostatniego zarządu:
Agnieszkę Szałamachę i Pawła
Lewandowskiego. Nowy zarząd
działał od lutego 2011 r.
– W październiku 2011 roku
dowiedziałam się o kradzieży
w spółce, która nastąpiła w maju
– wspomina pani Agnieszka.
– Zginął sprzęt wartości 10 tys.
zł. Prezes nawet nie powiadomił członków zarządu o zdarzeniu. Zwołaliśmy posiedzenie zarządu wbrew woli prezesa, który
w ogóle nie widział takiej potrzeby. Tak jak nie widział jej przez
7 miesięcy funkcjonowania nowego zarządu. Wtedy też wyszło na jaw potężne zadłużenie
spółki, o którym nikt wcześniej
nas nie informował. Na zlecenie
Spółki Wodnej Dobrzelin, Spółka Wodna z Kiernozi wykonywała usługi, choć prezes nie zadbał
o podpisanie z nią umowy. Nasza

Włos się na głowie jeży,
co wyprawiało się po
likwidacji. Likwidator
sprzedał koparkę, która
była zajęta przez urząd
skarbowy, a księgowa
wypłaciła 3,6 tys. zł
wynagrodzenia synowi
w lutym 2012 roku,
podczas gdy umowa
kończyła się
w październiku 2011 r.

REKLAMA

rys. Jacek Rutkowski

Dlatego zobowiązania zaciągnięte przez spółkę nie mogą być
traktowane jako indywidualne
zobowiązania jej członków. Dlatego, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, Urząd Marszałkowski umorzył należności
Spółki Wodnej w Dobrzelinie.

spółka nie dostała 47 tys. zł zapłaty. Umowy były ustne. Za źle
wykonane prace na Słudwi spółka też nie dostała zapłaty 100 tys.
zł od Wojewódzkiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Łodzi. Urząd Marszałkowski
w Łodzi domagał się w związku z tym zwrotu dotacji ponad
33 tys. zł.
Okazało się, że spółka od kilku lat nie odprowadzała podatku
VAT, nie płaciła ZUS, miała zaległości zarówno w stosunku do
pracowników, jak i kontrahentów
– łącznie ok. 250 tys. zł. Roczny
koszt utrzymania administracji
i pracowników wynosił ok. 130
tys. zł. Na etatach były zatrudnione trzy osoby, reszta na umowy
zlecenie, o dzieło, ryczałty – jak
prezes.
Dawny prezes:
zawiniła księgowa
Zapytaliśmy prezesa Jana
Pisarka, który funkcję prezesa spółki pełnił od 22 lat, jak to
możliwe, że powstało tak duże
zadłużenie. – Zawiniła księgowa, która od 2007 roku nie odprowadzała podatku VAT, nie
pilnowała wszystkich spraw jak
należy – mówi nam prezes. –
Umowy z firmami na wykonywanie prac były zawierane ustnie. Tylko części pieniędzy nie
dostaliśmy z uzgodnionej kwoty.
Za namową Andrzeja Trzaskalskiego nadzorującego spółkę wodną z ramienia starostwa,
zwołano Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki i 28 listopada 2011 roku podjęto uchwałę
o jej likwidacji. Niestety, likwidatora wtedy nie wybrano, gdyż

nikt nie chciał się podjąć trudnego zadania.
– Wysokość zadłużenia była
dla nas szokiem – podkreśla
Paweł Lewandowski. – To prezes Jan Pisarek i księgowa mieli uprawnienia do podpisywania
faktur i umów. Na dzień likwidacji spółki na koncie było 50 tys.
zł. Były też niezebrane składki
od rolników w wysokości 97 tys.
złotych. Dopiero 22 marca 2012
roku zdecydowano, że likwidatorem spółki będzie jej poprzedni prezes Jan Pisarek.
Sprawa dla prokuratora
– ale prokuratura
nie widzi znamion
przestępstwa
Zarówno pani Agnieszka, jak
i pan Paweł przyznają, że próbowali złożyć doniesienie na policji na prezesa i księgową, którzy
wykazali się niegospodarnością.
– Policjant w naszym doniesieniu nie dopatrzył się przestępstwa i odmówił przyjęcia zgłoszenia, choć notatka na ten temat
została sporządzona – piszą
w swoich wyjaśnieniach do
Urzędu Skarbowego w Kutnie.
Urząd Skarbowy w Kutnie jesienią 2012 roku też składał zawiadomienie do Prokuratury
Rejonowej w Kutnie o utrudnianie dochodzenia roszczeń
od zlikwidowanej Spółki Wodnej Dobrzelin na szkodę urzędu.
Prokuratura 20 września 2012
roku postępowanie umorzyła nie
doszukując się znamion przestępstwa.
Nowe odkrycia
Wydawało się, że zakończono sprawę długów spółki. Gdy

jednak okazało się, że urząd
skarbowy zamierza obciążyć
finansowo członków zarządu,
Agnieszka Szałamacha i Paweł Lewandowski zaczęli jeszcze raz przeglądać dawne biuro spółki, w której została część
dokumentów. – Włos się na głowie jeży, co wyprawiało się po
likwidacji spółki – mówi nam
pani Agnieszka. – Likwidator,
czyli Jan Pisarek, sprzedał koparkę, która była zajęta przez
urząd skarbowy, a księgowa wypłaciła 3,6 tys. zł wynagrodzenia
synowi w lutym 2012 roku, podczas gdy umowa kończyła się w
październiku 2011r. Zniknął też
komputer z danymi osobowymi rolników opłacających składki oraz tych zadłużonych. Gdzie
ochrona danych osobowych?
Prezes i likwidator spółki Jan
Pisarek przyznaje, że sprzedaż
koparki, która była zajęta przez
skarbówkę była błędem. – Nie
pomyślałem, że koparka jest
zajęta – przyznaje. – Sytuacja
spółki nie była tragiczna. Obecne problemy to wina nowego
zarządu, który szukał dziury w
całym. Zadłużenie było, ale miałem ugodę ze skarbówką, że należności będę spłacać w ratach.
Powoli mogliśmy spłacać zadłużenie. Decyzja o likwidacji tylko wszystkich pogrążyła. To głupota nowego zarządu. Wcale nie
było tak źle. Spółka zarabiała
pieniądze. Tu nie ma żadnej afery kryminalnej. Nowy zarząd nawarzył piwa, a ja razem z nim teraz muszę je spijać. Może jakoś
to przełknę...
Komisja z Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi ma wkrótce ocenić,

czy prace wykonane przez spółkę 3 lata temu na Słudwi przyniosły uszczerbek środowisku.
Jan Pisarek jest dobrej myśli. –
Jeśli wynik kontroli będzie pozytywny, to będę żądać od Wojewódzkiego Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Łodzi
zapłaty 100 tys. zł, jakie zostały
wstrzymane – dodaje.
Tajemnica skarbowa
Zapytaliśmy Urząd Skarbowy w Kutnie o sprawy dotyczące spółki i roszczeń urzędu
w stosunku do członków zarządu. Anita Idzikowska, osoba kontaktowa ds. komunikacji w US
w Kutnie poinformowała nas, że
zgodnie z art. 293 ustawy podatkowej z 29 sierpnia 1997 r. w tej
sprawie nie może udzielić żadnych informacji, gdyż są objęte
tajemnicą skarbową.
– Wciąż wychodzą nowe fakty, o których wcześniej nie wiedzieliśmy – mówi Andrzej Trzaskalski ze starostwa w Kutnie.
– Niewiadomych i pytań bez odpowiedzi jest więcej.
Zarówno starostwo, jak i byli
członkowie zarządu spółki wodnej noszą się z zamiarem złożenia do prokuratury zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa
przez księgową i prezesa, a później likwidatora spółki.
Urząd Skarbowy
jak wilk
Teraz członkowie byłego zarządu spółki obawiają się najgorszego. – Jak wilk chwyci
owcę, to ją odda? – pytają retorycznie. Wilk to oczywiście
Urząd Skarbowy.
– Za podpisywanie umów i finanse odpowiadał prezes i księgowa, my o niczym nie byliśmy
informowani, to nie my składaliśmy podpisy – mówi Piotr Jędrachowicz, członek byłego zarządu. – Jesteśmy rolnikami i
pracowaliśmy społecznie. Teraz mamy udowadniać skarbówce, że nie my zawiniliśmy! Najgorsze, że wyjaśnianie sprawy
może potrwać, a urząd na końcu
obciąży nas odsetkami.
Członkowie byłego zarządu Spółki Wodnej w Dobrzelinie złożyli pismo do starostwa
z prośba o kontrolę finansową
spółki. – To muszą zrobić fa-

Za pracę społeczną,
za to, że chcieliśmy
dobrze dla rolników
z gminy, za to,
że wykryliśmy
nieprawidłowości –
dziś płacimy wysoką
cenę.
chowcy, biegli księgowi, którzy
precyzyjnie przejrzą wszystkie
faktury i dokumenty wpłaty na
konta bankowe – mówią.
Andrzej Trzaskalski ze Starostwa Powiatowego w Kutnie
twierdzi, że starostwo nie odpowiada za gospodarkę finansową, sprawdza tylko zgodność
uchwał z prawem. Skoro jednak
nie starostwo – to kto powinien
kontrolować finanse spółki? Komisja Rewizyjna? – Tylko, że to
są rolnicy, którzy nie są księgowymi.
Czy komuś się teraz
będzie chciało?
Informacja, że Urząd Skarbowy chce pociągnąć do odpowiedzialności finansowej społecznych członków zarządu byłej już
Spółki Wodnej Dobrzelin, źle
służy nowej inicjatywie utworzenia nowej Spółki Wodnej Żychlin. Rolnicy boją się, że oni
też mogą mieć w przyszłości
nieprzyjemności. – Za społeczną
pracę na rzecz środowiska mam
odpowiadać finansowo? – wolę
się nie angażować – mówi nam
rolnik z gminy Żychlin.
Agnieszka Szałamacha, Paweł Lewandowski, Piotr Jędrachowicz i Janusz Kowalski – byli
członkowie ostatniego zarządu spółki wodnej, już nie chcą
być członkami nowej spółki.
– Za pracę społeczną, za to, że
chcieliśmy dobrze dla rolników
z gminy, za to, że wykryliśmy
nieprawidłowości – dziś płacimy
wysoką cenę. Nie wiadomo, jak
cała ta sprawa ze skarbówką się
skończy – mówią.
– Ze względu na zawiłości sprawy urząd zdecydował o
przesunięciu terminu wydania
decyzji – przyznaje Paweł Lewandowski. – Wszystko wskazuje, że będzie to jednak decyzja obciążająca nas kosztami.
Nie wiemy, kiedy zapadnie. Jeśli będzie dla nas niekorzystna,
będziemy odwoływać się od niej
do Izby Skarbowej. 
dag
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Łowicz | Powstało Łowickie Centrum Kształcenia Ustawicznego

Zmiany w szkole przy Ułańskiej
Obok
istniejącej
od
2005 roku Szkoły Policealnej Samorządu Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika powstanie druga
szkoła – Łowicka Szkoła Policealna Województwa Łódzkiego
dla Dorosłych w Łowiczu, specjalizująca się w kursach umiejętności i kursach zawodowych dla
dorosłych. Obie placówki będą
tworzyły jednostkę o nazwie
Łowickie Centrum Kształcenia
Ustawicznego, której dyrektorem
będzie dotychczasowy dyrektor
Szkoły Policealnej – Tadeusz Żaczek, radny miejski.
Zmiany są już zatwierdzone,
uchwała o ich wprowadzeniu

znalazła się w Dzienniku Urzędowym Wojewódzkiego Łódzkiego 4 czerwca.
Szkoła Policealna Samorządu Łódzkiego będzie działała
na zasadach podobnych do dotychczasowych, ale wprowadzi nowe kierunki – higienistka stomatologiczna (2-letnie),
technik sterylizacji medycznej (roczne), technik informatyk (2-letnie), technik geodeta
(2-letnie) i technik rachunkowości (2-letnie). Na pierwszym
z nich można się będzie uczyć
wyłącznie stacjonarnie, pozostałe z nowych kierunków stwarzają też możliwość nauki zaocznej. Łącznie będzie teraz
w tej szkole 17 kierunków.
Nowo powstała Łowicka
Szkoła Policealna Województwa
Łódzkiego będzie prowadziła
kursy zawodowe (dające kwalifikacje do wykonywania zawodu) i umiejętności (nastawione
na praktyczną naukę wykonywa-

Tomasz Matusiak

Bardzo dużo znaczących
zmian przyniesie nowy
rok szkolny w istniejącej
przy ul. Ułańskiej (obok
II LO) szkole samorządu
wojewódzkiego.

Na najbliższy
rok szkolny
przygotowywane
są aż 22 kursy.

Dyrektor Tadeusz Żaczek mówi, że Łowickie Centrum Kształcenia Ustawicznego to odpowiedź na rynkowe
zapotrzebowanie na konkretne zawody i umiejętności.

Łowicz | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2

nia danych prac), a oferta ma zależeć od potrzeb rynkowych na
dany zawód. Na najbliższy rok
szkolny przygotowywane są aż
22 kursy. Wiele z kursów zawodowych ma trwać nawet np.
600 czy 800 godzin, ale będą
dawały takie same uprawnienia
jak szkoła zawodowa. Niektóre z nich będzie można ukończyć w formie korespondencyjnej, osobiście stawiając się tylko
na praktykach i egzaminie. Na
kurs może się zapisać każdy, kto
ma ukończone 18 lat, wystarczy,
że ma wykształcenie minimum
podstawowe.
Nauka w Centrum Kształcenia Ustawicznego będzie bezpłatna, placówkę będzie utrzymywał Urząd Wojewódzki,
który jest jej właścicielem.  tm

Gmina Łowicz | Stypendia naukowe

Jak młodzież skorzysta z programu Leonardo da Vinci Gmina wesprze
szóstkę studentów

Dotację w wysokości 74 tys.
euro pozyskał Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łowiczu na realizację projektu pod
ciekawą nazwą „Produkcja biopaliw lub świadczenie usług
agroturystycznych szansą na dodatkową działalność na terenach
wiejskich”. 27 czerwca na zwołanej w trybie nadzwyczajnym sesji
Rady Powiatu Łowickiego podjęta został uchwała o przystąpieniu
do projektu. Koniczne były też
zmiany w budżecie, które zabezpieczały potrzebny wkład własny
szkoły.
Sprawa została omówiona
podczas posiedzenia Komisji
Edukacji i Komisji Budżetowej,
REKLAMA

które zwołano tuż przed sesją.
Dyskusja o tym odbyła się tylko na obradach komisji, na sesji
uchwałę przyjęto 15 głosami za,
przy 4 wstrzymujących się. Nie
oznacza to, że radni mieli wątpliwości co do sensu samego programu, ich niepokój wzbudziły
raczej zmiany w budżecie powiatu, jakie były z tym związane,
o których piszemy oddzielnie, na
str. 4.
Dyrektor ZSP nr 2 Mirosław
Kret wyjaśniał, że projekt, który jest częścią programu Uczenie się przez całe życie Leonardo
da Vinci, realizowany będzie od
1 października tego roku do końca czerwca 2014 r. Uczestniczyć

w nim będzie 36 uczniów Technikum Agrobiznesu oraz Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz 8 nauczycieli.
Uczniowie już na początku przyszłego roku szkolnego rozpoczną naukę języka niemieckiego zawodowego (w wymiarze
150 godzin), pod kątem swojego
kierunku nauczania. Natomiast
w wakacje wyjadą na 2-tygodniowe staże do Niemiec. Tam będą
poznawać kulturę zachodniego
sąsiada i – w zależności od kierunku nauczania – organizację
agroturystyki lub technologię
produkcji biopaliw.
Dyrektor mówił, że projekt jest
w 100% finansowany z funduszy

unijnych, jednak najpierw przez
Narodową Agencję Rozwoju wypłacana będzie zaliczka w wysokości 80% wartości projektu, potrzebny jest więc wkład własny
powiatu, który będzie zwrócony
po zakończeniu realizacji.
Radny Artur Michalak pochwalił inicjatywę szkoły, ale pytał dyrektora Mirosława Kreta,
kiedy dowiedział się, że potrzebna mu będzie zgoda Rady Powiatu. Chodziło o to, że tydzień
wcześniej, 20 czerwca, była zwołana sesja, więc chciał wiedzieć,
czy wtedy decyzja w tej sprawie
nie mogła być podjęta. Dyrektor
nie był pewien, ale powiedział, że
było to 19 lub 20 czerwca.  mwk

Dwie osoby kształcące się na
uczelniach medycznych, dwie
na uczelniach technicznych
i dwie z pozostałych uczelni
otrzymają w roku akademickim 2013/2014 stypendia gminy
Łowicz. Uchwałę w tej sprawie
jednogłośnie przyjęła 28 czerwca Rada Gminy.
O stypendium mogą ubiegać
się tylko studenci studiów stacjonarnych mieszkający na stałe
na terenie gminy, którzy w tym
roku akademickim (2012/13)
uzyskali średnią ocen nie mniejszą niż 4.00, w ciągu całego

cyklu studiów nie powtarzali
roku i nie przebywają obecnie
na urlopie, chyba że jest to urlop
naukowy. O tym, komu spośród
studentów spełniających kryteria zostanie ono przyznane,
zadecydują konkursy. Wniosek można przesyłać pocztą
na adresu urzędu lub dostarczyć go tam osobiście w dniach
1-15 września.
Każdy z szóstki stypendystów od października tego
roku, do lipca przyszłego roku
będzie otrzymywał 480 zł miesięcznie. 
tm
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Na niedzielny piknik
zorganizowany na placu
koło fontanny przyszło
niewiele osób, choć dla
dzieci przygotowano gry
i konkursy. Upał sprawił, że
jedni nie przyszli z powodu
wysokiej temperatury, inni
wybrali jeziora.

mi. Gdy maluchy wyginały się
w rytm piosenki, kręciły pupami i ramionami – wyglądały
uroczo, nawet jak się pomyliły,
to w tym był urok. Sztuki tańca
w trzech grupach uczy się 50
osób. Zajęcia prowadzą Małgorzata Janicka i Luiza Wichrowska.
Dzieci, które uczą się gry na
instrumentach, zdecydowały się
też zagrać wspólnie. Powstaje zespół, który na razie nie ma jeszcze nazwy. Kasia Kwiatkowska i
Magdalena Plewa zagrały na gitarze, na klawiszach Hubert Da-

rowski, a na perkusji Kacper Dutkiewicz. Wokalistką zespołu jest
Julia Beszczyńska. Wszystkich
wykonawców nagradzano oklaskami. Na koniec prezentacji
uczniowie podziękowali swoim
instruktorom za trud. Sami odebrali dyplomy ukończenia zajęć
oraz słodkie upominki.
Warto
też
wspomnieć
o 68-osobowej sekcji breakdance
prowadzonej przez Kamila Korzewskiego i sekcji plastycznej
prowadzonej przez Magdalenę
Rzeźnicką, w których pasje realizuje 49 dzieci. 
dag

chińczyk, w którym pole do gry
tworzyły kolorowe wytłaczanki pod jajkach, też miał wielu
chętnych. Zamiast pionków było
rzucanie kolorowymi zakrętkami od butelek na kolorowe pola.
Niektórzy wybierali różnorodne
zajęcia plastyczne, z układaniem
kwiatów z kolorowych zakrętek
włącznie.
Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Gminy Żychlin przygotowało ekologiczny poczęstunek. Owoce i warzywa zniknęły
w mig, podobnie jak kolorowe
zdrowe kanapki z serem i truskawką.

Do punktu informacji o segregacji odpadów też niewiele osób
przyszło dowiedzieć się, jak od
1 lipca mają segregować śmieci. Podczas pikniku rozdawane były długopisy i zapachowe
zawieszki, można też było zaopatrzyć się w worki na plastiki i szkło. Na spotkania z mieszkańcami na temat segregacji też
przychodzi stosunkowo niewiele
osób. Wszystko widać jest jasne.
Jak będzie – okaże się, gdy trzeba będzie zapłacić.
Jeśli chodzi o atrakcje na pikniku, to zaledwie garstka dzieci
uczestniczyła w przedstawieniu
teatralnym o odpadach. Większym zainteresowaniem cieszyły się ekologiczne kręgle.
Plastikowe butelki napełnione
kolorowym płynem były kręglami. Kula – to piłka. Chętnych do
gry nie brakowało. Ekologiczny

Dorota Grąbczewska

Dorota Grąbczewska

ki posługiwania się pałeczkami
i wybijania rytmu uczy dzieci i
młodzież Witold Figurski. W zajęciach z instruktorem uczestniczy 14 osób.
W zależności od czasu nauki
prezentowane były utwory proste i bardziej skomplikowane.
Instruktorzy tak je dobierali, by
były to hity list przebojów, które
większość znała.
Pomiędzy występami solistów były kolejne odsłony tańca
w różnych grupach wiekowych.
Dzieci poprzebierane w różne
stroje zachwycały swoimi rucha-

9

Wygląda na to, że o śmieciach
wiemy już wszystko

W piątkowe popołudnie, 21 czerwca, w sali widowiskowej Żychlińskiego Domu Kultury odbył się koncert
przygotowany przez uczestników sekcji działających w domu kultury. Nazwano go „Przeplatanki artystyczne”,
gdyż licznie przybyli rodzice, dziadkowie, znajomi występujących dzieci podziwiali popisy wokalne i muzyczne
poprzeplatane tańcem grup tanecznych. Można też było oglądać prace plastyczne wykonane w ciągu roku.

Gitarzyści: Julia Żurawik, Jakub Ciężarek i Przemysław Brzozowski dziękowali swojemu nauczycielowi
Zbigniewowi Jędrzejczykowi.

4 lipca 2013

Żychlin | Piknik ekologiczny

Przeplatanki artystyczne
Na scenie zaprezentowali się
tylko ci, którym starczyło odwagi, by pokazać swoje umiejętności, stojąc w świetle jupiterów,
przed publicznością.
W siedmiu sekcjach ŻDK zajęcia przez cały rok miało ok. 230
osób.
Na co dzień w sekcji klawiszowej, którą prowadzi Anna
Kwiatkowska, uczy się 13 osób.
Na scenie w piątkowe popołudnie zagrały: Martyna Kowalska,
Maja Sołtyszewska, Maja Kornatowska, Natalia Prochoń, Natalia
Kajak, Konrad Brzozowski, Hubert Darowski, Anna Kopeć, Jakub Ciężarek – wszyscy na keybordzie i Karolina Nowotniak
na fortepianie. Małych artystów
przygotowywała Anna Kwiatkowska.
Podopieczni Zbigniewa Jędrzejczyka chwalili się umiejętnościami gry na gitarze. „Morskie opowieści” zagrała Zuza
Karczewska oraz trio gitarowe
Julia Żurawik, Jakub Ciężarek
i Przemysław Brzozowski, które
zagrało cztery utwory. Na gitarze
uczy się grać 12 osób.
Jakub Kasprzak pod okiem instruktora Zbigniewa Jędrzejczyka
przygotował utwór na keybordzie
„Hej, sokoły”.
Konrad Brzozowski zagrał też
na perkusji, na tym męskim instrumencie dobrze radziła sobie też dziewczyna Natalia
Workowska. Najmocniej po talerzach uderzał Kacper Dutkiewicz, który pasją do muzyki zaraził się, uczestnicząc w
unijnym programie Comenius.
Wraz ze szkolnym zespołem
z SP 1 występował w Szwecji, podczas wymiany. Sztu-

nr 27



Recykling Bang zagrał na
instrumentach zrobionych
z odpadów.

Ankieta dla
mieszkańców
Przy okazji pikniku rozpoczęto badania ankietowe na temat
preferowanych przez mieszkańców sposobów spędzania wolnego czasu. Pytano respondentów,
jak oceniają działania włodarzy
w sferze organizacji wolnego
czasu. Kolejne pytanie dotyczyło tego, czego ludzie oczekują
od samorządowców. Czy wolą
koncerty, pikniki plenerowe,
warsztaty plastyczne, muzyczne, sportowe czy jeszcze inne
formy rozrywki? Kolejne pytanie ankietowe dotyczyło oczekiwań mieszkańców w zakresie inwestycji, jakie na terenie miasta
należałoby zrealizować i która
część miasta najbardziej wymaga renowacji.
Atrakcją pikniku był koncert
zespołu Recykling Bang, którego muzycy grali na instrumentach zrobionych z butelek plastikowych, puszek po powidłach,
ogórkach, dużej butli po wodzie
itp. Mieszkańcy z zainteresowanie patrzyli, jak z niczego można zrobić instrumenty i wydobyć
z nich dźwięki, które tworzą
muzykę. Nie dało się jednak
ukryć, że ciężkie to brzmienie
i nie wszystkim przypadło do
gustu. 
dag
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Aktualności
Gmina Zduny | Z obrad Rady Gminy

Absolutorium przy 1 głosie przeciwnym
13 radnych głosowało za udzieleniem absolutorium wójtowi gminy Zduny za
wykonanie budżetu w 2012, 1 był temu przeciwny. 27 czerwca podsumowano
ubiegłoroczne dochody gminy, wydatki oraz inwestycje.
Budżet gminy Zduny po wprowadzonych w ciągu roku zmianach po stronie dochodów planowany był na 14.788.390 zł, po
stronie wydatków – 16.653.972
zł. Realizacja dochodów wyniosła 14.612.597 zł, co stanowiło
98,81%, wydatki zrealizowane
zostały w wysokości 15.214.567
zł, co stanowiło 91,36%.
Największą inwestycją rozpoczętą w ubiegłym roku była
budowa oczyszczalnia ścieków
w Strugienicach, która ma być
zakończona w tym roku (cały jej
koszt to blisko 3,4 mln zł). W I
etapie miało być na nią wydatkowane 588.000 zł, a zrealizo-

wano prace tylko za 167.579 zł,
czyli w 28,5%. Jak się dowiedzieliśmy w Urzędzie Gminy,
prace budowlane przy oczyszczalni miały być zakończone
w lipcu, a rozruch planowany
był w sierpniu, ale wykonawca wystąpił o przesuniecie obu
terminów o miesiąc. Gmina jest
skłonna wyrazić na to zgodę,
o ile pozwoli na to Urząd Marszałkowski, który pośredniczy
w przekazywaniu unijnej dotacji na ten cel.
Pozostałe inwestycje: 250
tys. zł gmina przekazała powiatowi łowickiemu jako dotację na
wykonanie nakładki asfaltowej

w Bąkowie Górnym, przebudowa dróg gminnych Nowe Zduny-Górki Strugieńskie-Strugienice
oraz Jackowice-Zduny kosztowała 799.579 zł, na drogi dojazdowe do pól w Nowych Zdunach
wydano 297.396 zł z budżetu gminy oraz 6.236 zł z funduszu sołeckiego. Za kwotę 74
tys. zł zakupiony został bus dla
gminy, na wydatki inwestycyjne
w OSP wydano 209.636 zł i taki
dokładnie był plan tych wydatków. Pieniądze zostały przeznaczone dla OSP Zduny na zakup
samochodu
kwatermistrzowskiego oraz sprzęt ratowniczy do
prowadzenia działań przeciwpo-

wodziowych, chemiczno-ekologicznych oraz do ratownictwa
drogowego.
W oświacie nie było wiele inwestycji. Kosztem ponad 34 tys.
zł urządzono ogródek dydaktyczny przy SP w Nowych Zdunach.
Gmina przystąpiła też do sporządzenia dokumentacji potrzebnej
do budowy sali sportowej przy tej
szkole. Na inwestycje przy szkole w Bąkowie Górnym wydano
18.131 zł na doposażenia placu
zabaw oraz budowę chodnika.
Przeciw absolutorium głosował radny Edward Pierzchała
z Szymanowic. Gdy pytaliśmy go
o to, nie szczędził ostrych słów na
temat sposobu zarządzania gminą przez wójta Jarosław Kwiatkowskiego. – Nie widzę dobrych
pomysłów i konsekwencji w tym
rządzeniu, a nasz budżet był roz-

dawniczy – mówi radny. Jego
zdaniem gmina niepotrzebnie
kładła nowy asfalt w Nowych
Zdunach między stacją paliw
a boiskiem, bo odcinek ten nie był
w najgorszym stanie, a w miejscu
tym jest planowana budowa kanalizacji sanitarnej, wiec nakładka
i tak będzie zniszczona.
Radny uważa też, że gmina
za późno przystąpiła do budowy oczyszczalni ścieków, a uruchamianie jej bez sieci kanalizacji sanitarnej wydaje mu się mało
rozsądne, ponieważ uważa, że
mało osób będzie dowoziło ścieki
beczkami. – W gminie usłyszałem, że będziemy budować kanalizację, jak będą kolejne fundusze
unijne, ale słyszałem wypowiedź
jednego z ministrów, że nastąpi to
dopiero w latach 2015-2016. Tyle
czasu mamy czekać? 
mwk

Gmina Bolimów

Zmiany
w sołectwach
28 czerwca na spotkaniu wiejskim w Ziąbkach Urszula Zwolińska została wybrana na sołtysa tej wsi. Zastąpi ona na
stanowisku zmarłego w kwietniu Mirosława Wojcieszonka.
Będzie pełniła urząd sołtysa po
raz pierwszy. Ma 26 lat i wcześniej udzielała się w straży pożarnej. Podczas najbliższej sesji
złoży ślubowanie.
Kandydatura pani Urszuli
była jedyną zgłoszoną. Poparło
ją 27 osób, a więc wszyscy obecni na spotkaniu.
Nowego sołtysa wkrótce będą
musieli też wybrać mieszkańcy
Bolimowa. Regina Letka, która pełniła tę funkcję dotychczas,
z przyczyn osobistych złożyła
w czerwcu rezygnację. Termin
wyborów nie jest jeszcze znany,
ale wstępnie mówi się, że wybory odbędą się w sierpniu.  am

Gmina Łowicz | Absolutorium dla wójta Andrzeja Barylskiego

Radni nie mieli zastrzeżeń

nasz wspólny sukces – mówił do
obecnych na sesji radnych, pracowników urzędu i sołtysów Andrzej Barylski.
– Uważam, że wójt jest dobrym gospodarzem – mówił NŁ,
już po zakończeniu obrad radny
Andrzej Koza. – Drobne uwagi zawsze są, ale były omawiane
i wyjaśniane na komisjach, dlatego nie powtarzaliśmy ich na sesji. – Jeśli mamy 2 miliony 400
tysięcy nadwyżki budżetowej, to
chyba nie ma wątpliwości, że jest
dobrze – mówił inny radny, Ryszard Tokarczyk.
Oprócz wspomnianej przez
radnego Tokarczyka nadwyżki,

również inne dane liczbowe wyglądają dobrze – dochody gminy
w 2012 roku wyniosły 25,5 mln
zł, co stanowi 99,93% zakładanego planu, a wydatki wyniosły 19 mln, czyli 87,19 % planu.
Mniejsze niż planowane wykonanie wynikało m.in. z ograniczenia wydatków na wytwarzanie i zaopatrywanie w gaz i wodę
oraz na gospodarkę gruntami
i nieruchomościami, gdzie
procent zrealizowanych wydatków był.
Deficyt w momencie oddawania budżetu za rok 2012 wynosił
363 896 zł, znacznie mniej niż
rok wcześniej – 1.496.794 zł. tm

TOMASZ BARTOS

Jednogłośnie zostało przyjęte
sprawozdanie z realizacji budżetu
Gminy Łowicz za rok 2012 oraz
udzielone absolutorium wójtowi
Andrzejowi Barylskiemu.
Obrady sesji z 14 czerwca
przebiegały spokojnie i bez kontrowersji. Po wysłuchaniu sprawozdań żaden z radnych nie
zgłosił krytycznych uwag do
sposobu realizacji budżetu przez
wójta, nie było więc w zasadzie
dyskusji na ten temat. Po głosowaniu nad absolutorium rozległy
się głośne brawa.
– Absolutorium udzielacie
mnie, ale to, że zrealizowaliśmy
ten budżet bez zastrzeżeń, to jest

Łowicka firma Buding układa sieć gazowniczą w Alejach Sienkiewicza i na ul. Browarnej.

Bielawy| Absolutorium dla wójta

Trzech radnych głosowało przeciw
Głównym punktem obrad
środowej sesji Rady Gminy
w Bielawach było zatwierdzenie sprawozdania finansowego
oraz sprawozdania z wykonania budżetu w 2012 r. i udzielenia wójtowi Sylwestrowi Kubińskiemu absolutorium.
Po zapoznaniu się z wyżej
wspomnianym
dokumentem
radni zatwierdzili sprawozdanie
finansowe. Spośród 14 radnych
obecnych na sesji 11 głosowało za przyjęciem sprawozdania,
a 3 było przeciwnych. Podobnie

w głosowaniu w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium,
trójka radnych podniosła rękę
na „nie”.
I w tym przypadku przeciwni
byli Dorota Gawrysiak, Dariusz
Topolski oraz Gabriel Lewandowski. Radny Dariusz Topolski powiedział nam, że głosował na nie, ponieważ w gminie
są duże zaległości w ściąganiu
podatków: za wodę – 62.903
zł, podatek rolny – 216.976 zł,
od
środków
transportu
– 96.550 zł czy wynajem lo-

kali – 41.319 zł. – Ściągalność
jest niska i spada z roku na rok
– mówi radny Topolski. Coraz
więcej osób, widząc taką sytuację, tym bardziej decyduje się
nie płacić, są to nawet osoby,
które na to stać.
Wójt w celu ściągnięcia tych
należności wynajął firmę windykacyjną, która na koszt gminy rozesłała upomnienia i na
tym jej rola się zakończyła.
Nic to nie pomogło, a jedynie
naruszyło budżet gminy – mówił dalej radny. 
kp

Kocierzew Południowy | Wójt podjął decyzję

Jolanta Kowalik dyrektorem Zespołu Szkół
Dotychczasowa wicedyrektor Zespołu Szkół Publicznych
w Kocierzewie Płd. i nauczycielka religii, Jolanta Kowalik, od
1 września obejmie stanowisko
dyrektora placówki na najbliższe 5 lat.
Przypomnijmy, że 7 czerwca
przeprowadzony został konkurs

na stanowisko dyrektora. Jedyną
osobą, jaka brała w nim udział,
była obecna dyrektor Krystyna Pastwa. Nie uzyskała jednak
większości głosów 7-osobowej
komisji. Gminie pozostało ogłoszenie drugiego konkursu, wybranie osoby pełniącej obowiązki dyrektora na 10 miesięcy lub

powierzenie stanowiska na 5 lat.
Zdecydowano się na to ostatnie
rozwiązanie.
– Wizja funkcjonowania szkoły, jaką przedstawiła Jolanta Kowalik przekonała mnie i jest
zgodna z moimi oczekiwaniami
– tak Grzegorz Stefański uzasadnia swoją decyzję. 
mwk

Łowicz | Prace w Alejach

Więcej gazu w centrum miasta
Firma Buding Andrzeja Zygmunta z Łowicza rozpoczęła
w tym tygodniu układanie nowej
sieci gazu ziemnego w centrum
miasta. Nie będzie to długi odcinek, bo o długości 340 m. Jest on
układany na odcinku Alei Sienkiewicza od skrzyżowania z ul.
Pijarską do ul. Browarnej i w samej ul. Browarnej do skrzyżowania z ul. Konopackiego. Do sieci

tej podłączonych zostanie 6 posesji, których właściciele już do
tego się zobowiązali. Właściciel
firmy powiedział, że roboty powinny się zakończyć w ciągu najbliższych dwóch tygodni.
Najprawdopodobniej na przełomie lipca i sierpnia firma powinna
rozpocząć budowę sieci gazowniczej w ul. Długiej, jej długość to
440 m. Ma ona powstać zanim zo-

stanie tam ułożona nowa asfaltowa nawierzchnia. Podłączenie zadeklarowało 10 właścicieli posesji.
Do sieci gazowniczej nie zostanie
podłączone Gimnazjum nr 1, które zasilane jest w ciepło z sieci Zakładu Energetyki Cieplnej w Łowiczu. Krótkie odcinki sieci mają
zostać także w tym roku ułożone na ul. Wyzwolenia, Zduńskiej
oraz na Nowym Rynku. 
tb

Łowicz | Znacznie więcej zgłoszeń niż rok temu

Wybiorą najładniejszy ogród i balkon
Do ogłoszonego przez ratusz
konkursu Zielone Miasto zgłoszonych zostało 16 ogrodów
i balkonów, co w porównaniu
z rokiem minionym, gdy
wpłynęły tylko 2 zgłoszenia,
oznacza aż 8-krotny wzrost zainteresowania.
Najwięcej, bo aż 9 ogrodów
zgłoszonych zostało w kategorii budynków jednorodzinnych,
5 ogrodów zgłoszono w kategorii balkon i okno, a tylko 2 w ka-

tegorii ogrodów przed budynkami wielorodzinnymi. Zgłoszenia
napłynęły z terenu całego miasta.
Wpływ na zainteresowanie miała
niewątpliwie nagroda główna. Za
pierwsze miejsce jest to bowiem,
w zależności od kategorii, sprzęt
ogrodniczy o wartości 600 zł lub
350 zł, który zwycięzca będzie
mógł sam wybrać. Miejsca II i III
to nagrody za mniejsze kwoty.
Zajmująca się konkursem inspektor w Wydziale Spraw Ko-

munalnych Beata Podsędek
powiedziała nam, że czteroosobowa komisja złożona z pracowników ratusza, której przewodniczy wiceburmistrz Bogusław
Bończak, do końca tego tygodnia ma zakończyć wizyty,
w czasie których zapoznaje się ze zgłoszonymi ogrodami i balkonami. Ogłoszenie
wyników ma nastąpić 15 lipca
na sali radzieckiej łowickiego
ratusza.
tb
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Łowicz | Czy powstanie Państwowa Szkoła Muzyczna: za i przeciw inicjatywie

Szansa dla Janka Muzykanta
19 czerwca na biurko burmistrza trafiło pismo łowickiego oddziału Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego,
postulujące utworzenie w Łowiczu Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia. Współautorka wniosku Joanna Bolimowska
powiedziała nam, że dzięki takiej szkole kształcenie muzyczne byłoby dostępne dla szerszego grona dzieci i młodzieży,
nie tylko z Łowicza, ale także z terenu powiatu.
Tomasz
bartos
tomasz.bartos@lowiczanin.info

– Z niezrozumiałych dla mnie
względów Łowicz takiej szkoły nie posiada, a uczniowie muszą dojeżdżać do państwowych
Szkół Muzycznych w Sochaczewie, Skierniewicach, Kutnie, Gąbinie czy Brzezinach
lub kształcić się w Łowiczu płacąc kilkaset złotych miesięcznie – powiedziała. Pomysł poparło kilka znanych w mieście,
osób m. in. bp Józef Zawitkowski i prezes Łowickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk Tadeusz Żaczek.
Pomysł zrodził się po pogrzebie Janusza Kaźmierczaka. – Rozmawiałam z Danielem
Boczkiem (akordeonistą, dawniej kierownikiem muzycznym
zespołu Blichowiacy, dziś organistą w kościele pw. Świętego Ducha), zwrócił on uwagę,
że dwoje jego dzieci kształci się
w prywatnej szkole muzycznej
w Łowiczu i co miesiąc musi
płacić za to ponad 700 zł. To bardzo duże obciążenie dla budżetu rodzinnego, ale nie zrezygnuje, bo dzieci są bardzo zdolne
– mówi Bolimowska. A przecież
szkoła muzyczna nie tylko uczy
muzyki, ale też uwrażliwia i wychowuje. No i jest potrzebna:
dzięki niej uda się zapewnić też
nowych muzyków do np. orkiestry dętej działającej w Łowiczu.
Wspólnie, Boczek i Bolimowska, postanowili więc podjąć inicjatywę, przygotowali pismo
i zebrali kilkanaście deklaracji
osób publicznych popierających
powstanie w Łowiczu placówki I stopnia, czyli takiej, która
w 6-letnim cyklu kształcenia ma
przede wszystkim wyłowić talenty muzyczne i ukierunkować
ich dalszą edukację w szkole II
stopnia, już na konkretnie przypisanych im instrumentach.
Miasto nie mówi nie
– Wniosek został złożony, ale
niestety koniec roku szkolnego i początek wakacji i związane z tym sprawy nie pozwoliły
mi na zapoznanie się tematem –
komentuje p.o. naczelnika Wydziału Spraw Społecznych Małgorzata Nowak. Wiceburmistrz
Łowicza Bogusław Bończak
dodaje: – Pomysł, aby powołać do życia szkołę muzyczną,
to cenna inicjatywa. Musimy
dokładnie go przeanalizować.
I, jak podkreśla, to sprawa nie
na ten rok, bo prawdopodobnie
jest już zbyt późno. Ratusz chce
się zająć sprawą jeszcze w lipcu, będzie też chciał spotkać się
z inicjatorami.
Państwo może tylko
dotować samorząd
Państwowe Szkoły Muzyczne działają pod kuratelą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, z jego ramienia

nadzór nad nimi pełni Centrum
Edukacji Artystycznej. Dyrektor Centrum dr Zdzisław Bujanowski powiedział nam, że
w obecnej chwili ministerstwo
nie dysponuje środkami, aby
we własnym zakresie powoływać do życia Państwowe Szkoły Muzyczne na terenie kraju,
ale jest w stanie wspierać w tym
samorządy. – Inicjatorzy stworzenia szkoły muzycznej w Łowiczu obrali dobry kierunek,
składając wniosek do władz
miasta – podkreśla. Jeśli samorząd spełni warunki określone
przy tworzeniu takiej placówki, szkoła może zacząć działać.
Po powołaniu szkoły samorząd
może wystąpić do Ministerstwa
Edukacji Narodowej o przyznanie subwencji.
– Samorządy od 2 lat coraz
chętniej występują o powołanie
szkół muzycznych, w 2012 roku
powstało 26 takich placówek
w całym kraju, głównie w Małopolsce, zaś w 2013 wpłynęło
do nas już 13 wniosków.

Dwoje jego dzieci
kształci się w prywatnej
szkole muzycznej
w Łowiczu i co miesiąc
musi płacić za to ponad
700 zł. To bardzo duże
obciążenie dla budżetu
rodzinnego.
Nie jest to proste, ale
się opłaca
Zastępca naczelnika Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Gminy Proszowice
w województwie małopolskim
(ok. 17 tys. mieszkańców) Marzena
Migas
opowiedziała
nam, jak w jej gminie udało się
w ubiegłym roku powołać do życia Państwową Szkołę Muzyczną.
Po podjęciu przez Radę Gminy uchwały intencyjnej o powołaniu placówki i zaakceptowaniu
tego przez CEA, gmina musiała
dokonać adaptacji 3 sal na sale
przeznaczone do ćwiczeń na instrumentach – musiały być one
m. in. odpowiednio wygłuszone i przygotować salę do rytmiki, na której musiały być m. in.
zamontowane lustra. Instrumenty pozyskano z różnych źródeł,
większość wypożyczono, aby
nie generować wysokich kosztów, część instrumentów zapewnili sami uczniowie. Zatrudniono 5 nauczycieli.
– To, co przygotowaliśmy, zostało zatwierdzone przez wizytatora CEA i szkoła ruszyła. Jedyny minus był jednak taki, że od
września do końca roku gmina
musiała pokryć 100% wydatków związanych ze szkołą, bo
subwencja przyznawana jest od
1 stycznia. – Ale okazało się,
że jej wysokość to dodatkowe

inicjatywy prywatnej, która
w Łowiczu zajmuje się kształceniem muzycznym.

Nauka w Państwowej
Szkole Muzycznej to
dla jej uczniów duże
obciążenie. Znaczna
część uczniów tych szkół
rezygnuje w momencie
rozpoczęcia nauki
w szkołach średnich.
1,2 % dotychczasowej subwencji
w podstawówkach i gimnazjach.
Tak naprawdę, szkoła działająca w istniejącej już placówce nie
generuje aż tylu kosztów i pieniądze wpływające z dotacji pozwalają ją w pełni sfinansować,
a nawet część z tych pieniędzy
pozostaje w budżecie – przyznała Migas.
Duże zainteresowanie
rodziców i uczniów
Placówka w gminie Proszowice rozpoczęła działalność
z 65 uczniami, którzy uczą się
w gminnych szkołach podstawowych i gimnazjach, na koniec pierwszego roku liczba ta
zmniejszyła się zaledwie o 4
osoby. Nauka odbywa się popołudniu, w zależności od wieku są to zajęcia indywidualne nauki gry na instrumencie
(pianinie, gitarze, akordeonie
i skrzypcach) trwające od 30 do
45 minut dziennie. Rodzice za
kształcenie nie płacą, ale muszą
dowieźć dzieci do szkoły.
– Z Ministerstwa Kultury dostaliśmy w tym roku około 60
tys. zł na adaptację kolejnych
2 pomieszczeń na sale ćwiczeń
i zakup instrumentów – powiedziała nam Migas, która przyznaje, że powołanie szkoły
muzycznej uratowało przed zamknięciem tę placówkę, w której się ona teraz znajduje.
Tropem gminy Proszowice
chce iść sąsiednia gmina Koszyce, która liczy sobie ponad
6 tys. mieszkańców. Tamtejszy
inspektor ds. oświaty Monika Molenda powiedziała nam:
– Mamy praktycznie wakacje,
aby wszystko przygotować. Liczę, że się uda. Trudno mówić
o kosztach organizacji tej szkoły, ale sądzę, że będzie to ok.
200 tys. zł – łącznie z wynagrodzeniami nauczycieli – powiedziała nam.
W obu przypadkach powołanie do życia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia zostało
spowodowane oddolną inicjatywą mieszkańców.
Nie wszyscy w Łowiczu
poparli pomysł
– Nie wszyscy, do których
zwróciliśmy się o poparcie naszego pomysłu, to zrobili – powiedziała nam Joanna Bolimowska – Część osób wprost
nam powiedziała, że nie zrobi tego z solidarności wobec

Trzeba się nad tym
zastanowić
– To dobry pomysł – powiedział, ku naszemu zaskoczeniu, kierownik prywatnego
Centrum Kształcenia Muzycznego Stefan Staszewski – Nie
będę przeciwko, m. in. dlatego,
że propozycja naszego Centrum skierowana jest do dzieci
i młodzieży, która ma określone wymagania – chce nauczyć
się grać na wybranym instrumencie w stopniu takim, aby
zaprezentować się z powodzeniem wśród znajomych np.
przy ognisku czy na akademii
szkolnej. My nie gramy muzyki poważnej – co nie oznacza,
że nie trafiały nam się prawdziwe talenty. Osoby te starałem
się motywować, aby kontynuowały naukę właśnie w Państwowej Szkole Muzycznej –
powiedział nam Staszewski.
Staszewski jednak wskazuje,
że nauka w Państwowej Szkole
Muzycznej to dla jej uczniów
duże obciążenie. Znaczna
część uczniów tych szkół rezygnuje w momencie rozpoczęcia nauki w szkołach średnich,
niewielu starcza determinacji,
by kształcenie kontynuować.
– Z kilku osób, które za moją
namową rozpoczęły naukę
w szkole muzycznej np. w Sochaczewie, tylko jedna studiuje na Akademii Muzycznej,
to o czymś świadczy – mówi.
Jego zdaniem, przeszkodą jest
REKLAMA

przestarzały program nauki
w PSM.
Ratusz, zdaniem Staszewskiego, musi się zastanowić,
czy wchodzić w powoływanie
szkoły muzycznej, a przede
wszystkim musi odpowiedzieć
sobie na pytanie, czy go na to
stać. Argument, że w ten sposób stworzone zostaną nowe
miejsca pracy jest nierealny,
w Łowiczu jest tylko 2 wykładowców z wykształceniem,
które to umożliwia i uczą oni
w szkołach poza miastem. Kadra musiałaby być z Łodzi
bądź z Warszawy.
W minionym roku szkolnym do Centrum uczęszczało
90 uczniów, którzy miesięcznie
płacili 200 zł. Opłata obejmowała 2-3 godziny zajęć tygodniowo
gry na wybranym instrumencie
i niedużą dawkę teorii.
Niepubliczna Szkoła
Muzyczna czuje się
zagrożona pomysłem
Mniej pozytywnie nastawiona do inicjatywy jest dyrektor
Niepublicznej Szkoły Muzycznej w Łowiczu Joanna Sylwestrzak, która w rozmowie
z nami przyznała, że widzi
w niej realną konkurencję dla
swojej działalności. Prowadzona przez nią placówka to
szkoła muzyczna spełniająca
wszystkie warunki kształcenia
muzycznego, posiadająca odpowiednie wymogi, oferująca
kształcenie I i II stopnia.
W minionym roku szkolnym
uczęszczało do niej 81 uczniów,
którzy w szkole I stopnia płaci-

Joanna
Bolimowska
Jest dużo zdolnych
dzieci, nie tylko z Łowicza,
ale także z powiatu.
Nie każdego rodzica
stać, aby wysłać je do
płatnej szkoły muzycznej.
Uważam, że kształcenie
muzyczne jest dla wielu
z nich ogromną szansą
na rozwinięcie swoich
pasji i znalezienie
miejsca w świecie.
Powołanie Państwowej
Szkoły Muzycznej moim
zdaniem jest szansą, aby
jakieś zdolne księżackie
dziecko nie podzieliło
losu Janka Muzykanta.
Stąd też nasza inicjatywa.
li 230 zł na miesiąc, a w szkole
II stopnia – 330 zł miesięcznie.
Nauczyciele pracujący w szkole to głównie osoby pochodzące z Łodzi.
Pomysłem jest zaskoczona.
Zdaje sobie sprawę, że jeżeli
powstanie szkoła bezpłatna, to
część osób wybierze dla swojego dziecka właśnie ją. Niestety,
może to postawić pod znakiem
zapytania istnienie jej szkoły.
A to poważana groźba, bo działając w Łowiczu od 1999 roku,
Sylwestrzak mocno związała się z miastem, budując od
podstaw przy ul. Mickiewicza
nową siedzibę. 

12

4 lipca 2013

www.lowiczanin.info

nr 27

Aktualności
SPOZA KADRU

KRZYSZTOF MIKLAS

Mija właśnie dwieście lat, kiedy niemiecki baron Karl von Drais skonstruował wehikuł, który można by od biedy nazwać
pierwszym bicyklem, a dla którego w Polsce kilkadziesiąt lat później przyjęła się nazwa „rower”
(a to od angielskiej fabryki „Rover” produkującej ponad sto lat
temu przyzwoite bicykle). Pojazd
von Draisa posiadał to, co rower
mieć powinien, a więc dwa koła,
ramę, miejsce do siedzenia i kierownicę, a nawet hamulec, ale
żeby się nim poruszać, trzeba było
odpychać się nogami od podłoża.
Od ziemi albo bruku. Dziś powiedzielibyśmy, że to raczej skrzyżowanie roweru z hulajnogą, choć
od nazwiska barona powstała
nazwa „drezyna”, która karierę
zrobiła na kolei.
Poruszanie się na bicyklach
w końcu XIX wieku stało się bardzo modne, w czym na polskich
ziemiach brylowała Warszawa.
W 1886 roku powstało Warszawskie Towarzystwo Cyklistów, które oficjalnie zajmowało się propagowaniem owej rozrywki, ale
prowadziło też znacznie szerszą,
patriotyczną działalność. Wielkimi amatorami jazdy bicyklowej
i członkami WTC byli m.in. Bolesław Prus, Henryk Sienkiewicz
i Wacław Gąsiorowski. Liderami
jednak w tej mierze (jak w wielu
innych dziedzinach) byli wielcy
entuzjaści wszelkich technicznych
nowinek – Francuzi, którzy z jazdy rowerowej uczynili także pasjonujący sport. Trwający właśnie
najsłynniejszy wyścig kolarski
świata – Tour de France (pierwREKLAMA

szy w 1903 roku) w wyścigach rowerowych ma tę samą rangę, co
Turniej Wimbledoński w tenisie
(ten odbywa się od 1877). Obydwa rozgrywane są co roku o tej
właśnie porze i w obu tych imprezach, a szczególnie na Wimbledonie, mamy w tym roku niezwykłe
powody do zadowolenia.
Przez te dwieście lat rower zrobił niezwykłą karierę i doprawdy
niewiele jest osób, które nie opanowałyby sztuki poruszania się
na takim dwukołowcu (choć bywają też „dorosłe” rowery o trzech
kołach). Dziatwa jazdy na rowerze uczy się najpóźniej pod koniec
drugiej klasy, bowiem przez lata
ów sprzęt był podstawowym prezentem komunijnym. Osobiście
też wspominam swój pierwszy rower, w rozmiarze młodzieżowym,
po który mój dziadek Bronisław
Drabiński udał się do Warszawy,
bowiem sklepy w małych miastach takich artykułów w połowie lat 50-tych ubiegłego wieku
jeszcze nie posiadały. Była to bodaj pierwsza taka „młodzieżówka” w całej kompińskiej parafii,
z której byłem oczywiście niezwykle dumny.
Jazda na rowerze to sport, forma turystyki i sposób na spędzanie wolnego czasu, ale dla
większości sposób codziennego
poruszania się w dojazdach do
szkoły, pracy, na zakupy i z tysiąca innych powodów. Przy ładnej pogodzie z rowerów korzystają setki tysięcy ludzi. Na świecie,
szczególnie w Azji, setki milionów. Czasem dla przyjemności,
częściej z konieczności. Podczas

ostatniego pobytu w Wiedniu zazdrościłem mieszkańcom stolicy Austrii setek kilometrów tzw.
ścieżek rowerowych wytyczonych
wzdłuż ulic. O Holandii nie wspomnę, bo to kraj typowo rowerowy.
U nas tymczasem rowerzyści
ciągle są na dalszym planie, choć
wystarczy przejechać Łowicz w
tę i z powrotem (co nie zajmuje
zbyt wiele czasu, bo metropolia to
niezbyt wielka), by przekonać się
o powszechności poruszania się
rowerami. W jednej z rubryk
„Nowego Łowiczanina” rowerzyści występują, anonimowo
wprawdzie, co tydzień, bowiem
nasza dzielna podłowicka policja wyjątkowo skutecznie poluje
na tych, którzy mając w organizmie nieco promili odważyli się
wsiąść na swoje, na ogół mocno
zdezelowane wehikuły. Czasem
i na trzeźwo, ale z orzeczonym
zakazem prowadzenia wszelkich
pojazdów; swoją drogą ciekaw jestem, czy PP zalicza do nich hulajnogi?
Nie licząc kilkusetmetrowego
odcinka ul. Bolimowskiej, gdzie
parę lat temu nowy chodnik połączono ze ścieżką dla rowerów, do
której jednak wiele osób ma jakąś
awersję i nadal woli przemieszczać się po jezdni, w Łowiczu
i powiecie o rowerowych ścieżkach władza jakoś nie myśli
i nic w tej mierze nie robi, choć
w przedwyborczych deklaracjach
takie obietnice się pojawiały. Rowerzysta bowiem w nowobogackim społeczeństwie to ciągle człowiek drugiego gatunku. Choć też
przecież z prawem głosu. 

aneta marat

Cykliści

Dziewczęta z Bolimowa były jedynymi, które zdecydowały się wystąpić w zawodach sportowo-pożarniczych.

Bolimów | Zawody sportowo-strażackie

Strażacy z Łasiecznik
popełnili najmniej błędów
5 drużyn męskich
i 1 kobieca uczestniczyło
29 czerwca w gminnych
zawodach sportowopożarniczych, które odbyły
się na boisku w Bolimowie.
Strażacy rywalizowali w sztafecie pożarniczej z przeszkodami
i w ćwiczeniach bojowych.
Zawody rozpoczęły się punktualnie o godz. 14. Na początku zagrała orkiestra oraz zostały zaprezentowane drużyny
z poszczególnych jednostek. Na
starcie stawiło się 5 ekip męskich z: Sierzchowa, Łasiecznik, Bolimowa, Kęszyc i Ziąbek oraz tylko jedna kobieca
z Bolimowa.

Jako pierwsze swoje zmagania
rozpoczęły właśnie dziewczęta,
później do boju stanęli mężczyźni. W jak najkrótszym czasie musieli oni pokonać tor, na którym
znajdowały się m.in.: około półtorametrowa ścianka, równoważnia oraz płotek. W ramach ćwiczenia bojowego drużyny miały
za zadanie zbudowanie linii gaśniczych, konieczne było uruchomienie motopompy, zassanie
wody z basenu i podanie dwóch
prądów wody, którymi trzeba
było przewrócić pachołki.
Jak mówi prezes straży gminnej Wiktor Tarmanowski, strażacy poradzili sobie całkiem dobrze w zmaganiach. Świadczyć
o tym może między innymi mała

liczba punktów karnych. Najmniej błędów popełnili druhowie
z Łasiecznik i to oni zajęli pierwsze miejsce. Na kolejnych pozycjach uplasowali się strażacy z:
Bolimowa, Kęszyc, Sierzchowa
i Ziąbek. Uczestnicy otrzymali
od wójta puchary. Podczas zawodów druhowie podziękowali też
lokalnemu przedsiębiorcy Mieczysławowi Przyżyckiemu, który od wielu lat współpracuje ze
strażami i wspiera je, także finansowo. W ramach podziękowania
otrzymał on statuetkę św. Floriana, patrona strażaków. Już po zakończonych zawodach drużyny
i zaproszeni członkowie przejechali do OSP Sierzchów na przygotowany poczęstunek. 
am
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Maurzyce | Strażacy świętowali jubileusz straży zawodowej

Sobota | Jubileusz OSP

Bogu na chwałę,
ludziom na ratunek

Druhowie mają być
rycerzami
świętego Floriana

To strażackie zawołanie
często przewijało się
w trakcie uroczystości
Powiatowego Dnia Strażaka
połączonych z obchodami
30-lecia Zawodowej Straży
Pożarnej w Łowiczu.

Odbywająca się w skansenie
w Maurzycach uroczystość była
okazją do przypomnienia historii
jednostki, ale też do nagrodzenia
osób zaangażowanych w jej działalność w przeszłości i obecnie.
Uroczystości rozpoczęły się
od mszy świętej w zabytkowym
kościele na terenie skansenu celebrowanej przez księży: Henryka Betleja (kapelan wojewódzki
strażaków), Jerzego Modelewskiego (kapelan strażaków diecezji łowickiej) i Józefa Paciorka
(kapelan powiatowy strażaków).
Po niej zebrani goście, w tym
liczna grupa oficjeli, przedstawicieli straży, poczty sztandarowe
OSP z terenu powiatu przenieśli się pochodem do amfiteatru,
gdzie odbyła się oficjalna część
obchodów.
Rozpoczęła się ona od złożenia przez zastępcę Komendanta Powiatowego PSP w Łowiczu
mł. bryg. Jana Gładysa meldunku o gotowości do rozpoczęcia

Odznaczeni druhowie z Soboty podczas uroczystości 100-lecia
ich jednostki.

Gmina Łowicz | Jubileusz OSP Świeryż

Służą już 90 lat
Kolejna jednostka
Ochotniczej Straży Pożarnej
świętuje w tym roku
okrągły jubileusz. 6 lipca
swoje 90-lecie uczci OSP
Świeryż.
Uroczyste otwarcie jubileuszu w lokalu Domu Ludowego
w Świeryżu Pierwszym planowane jest na godzinę 10.45.

Kwadrans później w miejscowym kościele rozpocznie się
msza święta z tej okazji. W oficjalnej części planowane jest
także rozdanie odznaczeń dla
osób szczególnie zasłużonych
dla jednostki, przedstawienie zarysu jej historii oraz przemówienia okolicznościowe.
Po części oficjalnej goście
zostaną zaproszeni na obiad
i wspólną zabawę. 
tm

Poczet sztandarowy KP PSP w Łowiczu.

obchodów Komendantowi Wojewódzkiemu PSP w Łodzi nadbryg. Andrzejowi Witkowskiemu. Po jego przyjęciu nastąpiło
uroczyste podniesienie flagi państwowej na maszt, w którego rolę
tym razem wcielił się podnośnik.
Następnie przez kilka minut licznie zgromadzonych gości witali starosta Krzysztof Figat, komendant PSP w Łowiczu
bryg. Jacek Szeligowski oraz
prezes Oddziału Powiatowego
ZOSP RP dh. Zdzisław Bednarek. Lista była naprawdę długa,
a w Maurzycach pojawili się wicewojewoda Paweł Bejda, poseł
Cezary Olejniczak, grupa byREKLAMA

31 lat historii
Zawodowej Straży
Pożarnej w Łowiczu

aneta marat

Druhowie są wszędzie tam,
gdzie trzeba ratować zdrowie
i mienie ludzkie oraz pomagać potrzebującym. W sobotę
29 czerwca podsumowali swoją
działalność podczas jubileuszu
100-lecia istnienia i otrzymali dla
swojej jednostki pierwszy sztandar.
Uroczystość strażacka rozpoczęła się o godz. 13.30 od mszy
świętej odprawionej na placu
przed remizą. Strażacy dziękowali za otrzymane łaski i prosili
o dalszą opiekę dla siebie i swoich rodzin. Podczas liturgii został poświęcony także sztandar
ufundowany przez mieszkańców Soboty i sponsorów. Jest to
pierwszy sztandar tej jednostki,
widnieją na nim słowa „Bogu na
chwałę, ludziom na ratunek”. Jak
powiedział obecny na uroczystości wicewojewoda łódzki Paweł
Bejda, ma on gromadzić druhów
w chwilach radosnych i smutnych. – Strzeżcie tego sztandaru
jak źrenicy oka, bo sztandar był
zawsze obecny w narodzie polskim. Jesteście rycerzami świętego Floriana – mówił.
Tuż po mszy świętej rozpoczęła się oficjalna część spotkania.
Prezes straży w Sobocie Mirosław Krzewik przypomniał historię jednostki. Zwrócił on uwagę, że pierwszy budynek OSP
powstał w 1925 roku i dotrwał
do 1979 roku. Stał przy wjeździe do Soboty i był jej wizytówką. Był także wykorzystywany podczas nagrywania kilku
filmów, jako zabytkowa karczma. W latach osiemdziesiątych

sprzęt OSP przeniesiono do Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej,
gdzie jednostka otrzymała garaż.
Później jednostka została przeniesiona do Państwowej Lecznicy Weterynaryjnej. W 1996 roku
rozpoczęto budowę świetlicy,
a w 2010 zapała decyzja o jej rozbudowie.
Obecnie w OSP w Sobocie jest
28 druhów starszych i 10 osób
młodych. Strażacy, co podkreślano podczas uroczystości, odśnieżają zimą drogi oraz wyjeżdżają
na różne akcje. Jak mówi Krzewik, najwięcej wezwań otrzymują do pożarów. Dodaje on też,
że przez lata ich jednostka przeszła wiele zmian. – Kiedyś do akcji jechało się bez wody i beczki.
Pamiętam pierwszą akcję, jak jechaliśmy na przyczepie do gaszenia pożaru – wspomina pan Mirosław.
Jubileusz był także okazją
do wręczenia odznaczeń zasłużonym druhom. Odznaki za
50 lat pracy na rzecz straży otrzymali: Stanisław Dziedziela, Jan
Rutkowski, Jan Białas, Henryk
Michalak i Wacław Wieteska.
40 lat dla straży udzielał się Ryszard Warzywoda. Nagrodzono
też tych, którzy dla OSP służą 25,
20, 15, 10 i 5 lat. Wręczono również medale wzorowego strażaka
oraz srebrne i brązowe odznaki.
Strażacy podkreślają, że nie
wyobrażają sobie, by w Sobocie
nie było OSP. – Chcemy pomagać ludziom i służyć społeczności – mówi jeden z nich. Druhów
można zobaczyć na uroczystościach kościelnych, a nawet
w szkołach, nawiązali bowiem
współpracę ze szkołą podstawową i przedszkolem w Sobocie.
Wytrwałości w dalszej pracy,
zaangażowania i sił życzyli druhom zaproszeni goście. Na zakończenie strażacy spotkali się na
wspólnym obiedzie. 
am

Jakub Lenart

Od 100 lat strażacy
z Ochotniczej Straży
Pożarnej w Sobocie
w gminie Bielawy służą
i pomagają ludziom.
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Historia Zawodowej Straży Pożarnej
sięga nie tyle 30, co dokładnie
31 lat. Uroczystości z okazji 30-lecia
zostały przełożone na ten rok.
Zawodowa Straż Pożarna
w Łowiczu została oficjalnie
założona 1 maja 1982 roku
dzięki staraniom ówczesnego
wicewojewody skierniewickiego
Władysława Gali, Komendanta
Wojewódzkiego Straży Pożarnych
w Skierniewicach mjr poż. Albina
Piątkowskiego oraz Komendanta
Powiatowego Straży Pożarnych
w Łowiczu por. poż. Krzysztofa
Kellera.
Początkowo załogę stanowiło
24 strażaków i 2 osoby pracujące
w systemie codziennym.
Baza mieściła się w pomieszczeniu
strażnicy OSP w Łowiczu przy
ul. Skierniewickiej (obecnie św.
Floriana). W 1986 roku podjęto
próbę jej rozbudowy. Wykonano
projekty, zakupiono konstrukcję
żelbetową i materiały budowlane,
ale z powodu braku środków
finansowych do inwestycji nie
doszło. W 1992 roku utworzono
Komendę Rejonową Państwowej
Straży Pożarnej. 14 stycznia
1992 roku Komenda Rejonowa
i JRG przeniosły się do nowego
budynku przy ul. Kiernozkiej
(obecnie Seminaryjnej). Remizę
umieszczono w budynku będącym
częścią dawnych polskich koszar z
1938 roku, zajętych przez sowiecką
jednostkę NKWD po wojnie
i opuszczonych przez nią w roku
1991. Około roku 1994 rozpoczęto
rozbudowę strażnicy.
1 stycznia 1999 roku, po
utworzeniu powiatów, powołano
Komendę Powiatową PSP w
Łowiczu.
W latach 2003-2006 trwała
rozbudowa strażnicy i jej remont. kl

łych komendantów rejonowych,
powiatowych,
wojewódzkich,
przedstawicieli straży, nie tylko
z powiatu, reprezentantów służb,
związków i wielu innych.
Po tej części bryg. Jacek Szeligowski przedstawił historię zawodowej straży pożarnej w Łowiczu, w której sporo miejsca
poświęcił też wymienieniu zasłużonych dla jednostki osób, ale
także najważniejszych z podejmowanych przez strażaków na
przełomie tych lat akcji i osiąganych sukcesów.
Tego typu uroczystości zawsze
są okazją do wręczenia medali i odznaczeń. Srebrną Odznakę

4 lipca 2013
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Zasłużonych dla Ochrony Przeciwpożarowej otrzymali komendant PSP w Łowiczu bryg. Jacek
Szeligowski oraz jego zastępca
mł. bryg. Jan Gładys (odebrali je
w czasie Wojewódzkiego Dnia
Strażaka 18 maja).
Brązowe odznaczenia otrzymali: mł. bryd. Cezary Krysiak,
asp. sztab. Marek Wawrzyńczak
oraz st. ogn. Michał Bogucki.
Odznakę za Zasługi dla Związku
Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP przyznano Józefowi Sznicerowi i Wojciechowi Balei.
W trakcie uroczystości dokonano także mianowania na wyższe stopnie. Młodszymi kapitanami zostali st. asp. Radosław
Szymajda oraz st. asp. Jakub
Wojda. Poza tym 4 osoby uzyskały awans na stopień starszego
ogniomistrza, 2 – ogniomistrza,
2 – młodszego ogniomistrza, 1 –
starszego sekcyjnego, a 5 – starszego strażaka.
Po tej części pamiątkowymi książkami nagrodzono osoby
związane z tworzeniem Zawodowej Straży Pożarnej w Łowiczu,
a także byłych komendantów wojewódzkich, powiatowych i rejonowych oraz przyjaciół strażackiej służby (starostę, wójtów
gmin, ale też sponsorów).
Po przemówieniach i zakończeniu akademii strażacy i ich
goście przeszli do nieoficjalnej części imprezy, którą umilali im kabaret Ochnia, zespół
ludowy Bełchowskie Nutki z
kapelą, zespół muzyczny Inex
oraz orkiestra OSP Łyszkowice. Nie zabrakło też pokazu
tańca i suto zastawionych stołów, przy których biesiadowano do wieczora. 
kl
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Maturę zdawali
60 lat temu, a mimo to

Ludzie

zdołali się odnaleźć. str. 19

Edukacja | Refleksje po kolejnej maturze

Młodzi nie potrafią się komunikować
– i trzeba im w tym pomóc
Z Beatą Jeziorowską, nauczycielką języka polskiego w Pijarskim Liceum
Ogólnokształcącym w Łowiczu, rozmawia Wojciech Waligórski.

REKLAMA

 Oni o tym wiedzą od początku szkoły, więc Pani pewnie to odczuwa na lekcjach, że
nie mają dopingu, by się czegoś fajnego na polskim dowiedzieć.
W ogóle coraz trudniej jest
rozmawiać z uczniami. My, poloniści, odczuwamy to wszyscy
i często o tym rozmawiamy. Brakuje już tej dawnej dyskusji, rozmowy o tekście, który porusza.
On niekoniecznie musi się podobać, bo może irytować – ale
obecnie bardzo często uczeń nie
chce rozmawiać na temat swego
znudzenia czy irytacji postawą
bohatera czy sposobem pisania.
Winien temu jest egzamin, który
na poziomie podstawowym jest
obliczony na to, że mają go zdać
wszyscy, że ma być z definicji łatwy. Ten najlepszy uczeń bardzo
często będzie czuł niesmak. Nie
będzie się aż tak wyróżniał, jego
wynik końcowy nie będzie potwierdzał tego, jak bardzo od innych się różni.
 Mówi
Pani, że zanika
umiejętność dyskusji. Czy jest
ona jednak człowiekowi potrzebna?
Oczywiście, że tak. Dlatego,
że zubożony jest proces komunikacji. Młodzież czasami ma trudności z wypowiedzeniem opinii
o swoich potrzebach właśnie
dlatego, że nie jest przyzwyczajona do odzywania się. Nie ma
dyskusji, występują agresywne wypowiedzi, ale nie ma czegoś pośrodku, komunikowania
się przez mediację, argumentowania, uzasadniania swojej postawy. To gdzieś zanika i temu
jest pewnie winien cały dzisiejszy świat: sms-y, lakoniczny

sposób wypowiadania się na co
dzień, brak wspólnych rozmów
w domu przy stole. Wydaje mi się,
że zostało przerzucone na szkołę to, co powinno się zaczynać
w domu. Rozmowa o literaturze
nie powinna zaczynać się dopiero z polonistą w gimnazjum czy
w liceum. Ona powinna wynikać
z wcześniejszych rozmów z rodzicami. Trudno obarczyć polonistę odpowiedzialnością za to,
że dziecko nie czyta. Z mojego
kilkunastoletniego doświadczenia wynika, że nie zawsze moi
najzdolniejsi uczniowie byli zapalani przeze mnie do czytania
książek. Nie, oni przychodzili
już nauczeni w rodzinnym domu
tego głodu książki. Najprostszy sposób, by nauczyć dziecko
czytać, to samemu czytać. Kiedy dzieci widzą swoich rodziców
w wolnym czasie sięgających
z przyjemnością po książkę
i traktujących to jako relaks, to
uczą się, że właśnie tak może
wyglądać spędzanie wolnego
czasu. Ale jeśli są zostawiane
sam na sam z komputerem, to
poloniście jest się bardzo trudno
przebić przez tę pustkę.
Takich uczniów, którzy
przychodzą do liceum już
z pasją do czytania, też jest
mniej niż dawniej – czy nie?
Nie chciałabym mówić takim katastroficznym tonem. Oni
czytają, tylko że czytają bardzo
często takie książki, których
nie chce się czytać dorosłym –
a może powinni. Moi uczniowie z klasy pierwszej czytają
literaturę fantastyczną. Założyli kółko fantastyczne, oglądają
tam przede wszystkim filmy, ale
czytają również książki, przygo

Tomasz Matusiak

 Parę tygodni temu spotkałem Panią pod kościołem pijarskim, szła Pani właśnie na
ustne matury z polskiego –
i nie wyglądała na szczęśliwą...
Nie wyglądałam, bo ustna
matura, mająca być w zamierzeniach ministerstwa swobodną rozmową o literaturze i kulturze z dorosłym człowiekiem,
który zamknął już bardzo ważny etap edukacji, rozmową na
temat, który sobie sam wybrał
– okazała się wielką pomyłką.
Staje przed nami bardzo często
człowiek, który nauczył się na
pamięć tekstu, którego sam nie
zrozumiał i którego często sam
nie pisał. Rozmowa tylko obnaża braki jego wiedzy, pokazuje, że nie przeczytał nawet tych
lektur, które sobie sam wybrał.
Czyli to jest rozmowa o niczym.
I to jest wielka porażka tej matury, na której polonista staje
w roli ścigającego jakieś szczątki wiedzy u maturzysty.
Oczywiście, zdarzają się
przyjemne niespodzianki, ale są
one rzadkie. Natomiast generalnie zanika umiejętność takiej
rozmowy, podobnie jak zanika umiejętność tworzenia dłuższych form wypowiedzi. Uczeń
wie, że musi napisać 250 słów
na maturze, w dużej części ogranicza się te 250 słów do streszczenia tekstu, który dostał do
ręki. Ta matura nie weryfikuje, nie wyławia uczniów najzdolniejszych, jest nastawiona,
przede wszystkim matura pisemna, na ucznia przeciętnego,
który myśli szablonowo. Ten,
który będzie chciał się pochwalić wiedzą wybiegającą poza to,
co oczywiste, niekoniecznie będzie doceniony.

Beata Jeziorowska, nauczycielka języka polskiego w Pijarskim Liceum Ogólnokształcącym: Młodzież
szuka kogoś, kto będzie chciał jej towarzyszyć w odkrywaniu świata.

towują referaty na temat tej literatury.
 Czyli dobry rodzic, gdy
wie, że syn czy córka czyta Tolkiena, powinien też sam przeczytać?
Przynajmniej spróbować. Jeśli nie przebrnie, to niech się nie
katuje, ale niech o tym porozmawia z synem czy córką. Dla
tego dziecka to będzie cenne.
Mnie czasami jakiś uczeń przy-

nosi jakąś książkę fantastyczną,
ja nie przepadam za tego typu
literaturą, ale dla niego to jest
bardzo ważne, żebym ja chociaż zerknęła i wypowiedziała
się na jej temat. Oni potrzebują takiej rozmowy. Wiem z rozmów z polonistami, że koledzy
i koleżanki po fachu szukają
i znajdują, mimo ograniczonego programu, sposób na takie
rozmowy. Od czegoś trzeba zacząć budować dialog, nawet je-

śli to są „Gwiezdne wojny”. Bez
tego trudno będzie rozmawiać
o Żeromskim.
 Młodzież narzeka jednak,
że w szkole jest tyle pracy, każdy nauczyciel traktuje swój
przedmiot jako najważniejszy,
że po prostu nie da się czytać
nawet tego, co w szkole każą.
Jak z tego dylematu wybrnąć?
Jak zachować ten kod kulturowy, ten wspólny język starszych
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z młodymi? Żeby rozmawiając
rozumieć się nawzajem należałoby sprawić, żeby młodzież też
czytała Żeromskiego, Wyspiańskiego, Mickiewicza, Sienkiewicza... Była tak reklama telewizyjna w latach 90-tych: Ociec,
prać? – kto nie znał „Potopu”,
nie łapał skojarzeń.
... dzisiaj dla wielu byłoby już
trudne do zrozumienia, o co chodziło.
 ... bo żeby to zrozumieć,
trzeba „Potop” przeczytać.
Czy nie za dużo tych wymagań? Czy też po prostu, gdyby nie tracili czasu, nie siedzieli
przed komputerem – to by dali
radę?
Myślę, że natłok obowiązków
jest duży. Ale też oni są dziś przyzwyczajeni do szybkiego tempa
życia i czynności, które wymagają niewielkiej ilości czasu. Chcą
osiągać efekt łatwo, szybko, natychmiast, a nie przez przebrnięcie przez 300 stron powieści.
Poza tym jest to opinia, która bierze się z tego, że oni w klasie nie
spotykają się już z wyselekcjonowanym towarzystwem. Poprzednie egzaminy nie zweryfikowały
tego dostatecznie i niekoniecznie w tej klasie są wszyscy, którzy dają radę. Wtedy nawet ten,
któremu to nie sprawia trudności,
odczuwa to w ten sam sposób: że
nie ma czasu.
I pamiętajmy, że zabrano młodzieży licealnej rok. To jest dużo.
Nie da się tego roku stracić tak
zupełnie bez konsekwencji. Lektur jest mniej, wielką pokusą jest
dostęp do opracowań...
 Pani chyba bez trudu wyczuje, czy ktoś korzystał tylko
z opracowań, czy nie?
Dla polonisty nie jest to żadna
trudność. Słyszy się powtarzane
zdania, zaczerpnięte z tego samego źródła. To się odbija na jakości
rozmowy.
 Gdyby Pani na chwilę zapomniała, że jest Pani polonistą
pragnącym, by Pani uczniowie
nauczyli się obcować z polską
i światową kulturą, a wyobraziła sobie, że jest po prostu matką
18-letnich chłopaka i dziewczyny, którzy właśnie zaczynają
wchodzić w dorosłe życie: jak
by Pani uzasadniła to, że jest
źle, iż oni nie potrafią dyskutować; i że jest źle, że nie potrafią samodzielnie myśleć i że
jest źle, iż są przyzwyczajeni do
tego, by wszystko osiągać szybko i bez wysiłku? Czy to faktycznie jest źle? Czy też może
coś tak się w świecie zmieniło,
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że tak naprawdę ta wiedza, te
umiejętności, nie są potrzebne
do życia?
Myślę, że to naprawdę jest źle,
że ktoś nie potrafi się komunikować...
...ale że nie wie też, kto to
był Kmicic i że Pan Tadeusz
był na Litwie, która kiedyś była
w składzie Rzeczpospolitej.
Gdy Amerykanie przyjeżdżają do Europy, to mylą Belgrad
z Budapesztem i w ogóle nie
wiedzą, co to jest Polska – a nie
wyglądają na ludzi nieszczęśliwych. Im ta wiedza nie jest
potrzebna, mają jakiś zawód,
będą zarabiać pieniądze...
Tak, tylko że my nie jesteśmy Amerykanami. Mamy za
sobą taką a nie inną historię i to
nas kształtuje, czy chcemy tego,
czy nie. Jeśli chcemy o ten kraj
zawalczyć, to musimy znać nie
tylko te 120 lat zaborów, ale
i wcześniejszą i późniejszą
historię i dobrze ją rozumieć.
Pamiętam, że rozmawialiśmy
z uczniami o filmie „Katyń” Andrzeja Wajdy i o tej scenie, kiedy
polskie elity zostały sprowadzone do auli uniwersytetu po to, by
zostać zatrzymane i wywiezione.
Zadałam wtedy uczniom pytanie, czy, gdybyśmy mieli dziś takiego wroga, który by chciał naród polski ujarzmić, to czy byłaby
potrzeba zwoływać polskie elity,
by je zniszczyć? Czy w ich pokoleniu będą takie elity? Bo być
może będą dobrymi informatykami i niezłymi lekarzami, którzy wyjadą na Zachód, tylko kto

Bo być może będą
dobrymi informatykami
i niezłymi lekarzami,
którzy wyjadą na
Zachód, tylko kto
będzie dobrym
Polakiem?
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będzie dobrym Polakiem? To jest
wartość nieprzekładalna na lepszą pensję, na najprostsze cele
osiągane łatwo: dobry samochód,
ładny dom, ciekawe podróże.
Czytanie literatury im tego nie
zapewni, ale zapewni im szersze
horyzonty, umiejętność łączenia
różnych dziedzin.
Nie wiem, czy to się przełoży na szczęście prywatne, ale na
pewno na szersze spojrzenie na
świat. Gdy się czyta „Pamięt-

Młodzież czasami
ma trudności
z wypowiedzeniem
opinii o swoich
potrzebach właśnie
dlatego, że nie jest
przyzwyczajona
do odzywania się.
nik z Powstania Warszawskiego”
Mirona Białoszewskiego, który
czasem w biegu między jednym
a drugim bombardowaniem zauważa, jak popada w ruinę jego
ukochane miasto, przygląda się
rzeźbom, fragmentom kolumn
porozbijanych gdzieś na ulicy
i na sekundę zatrzymuje się
gdzieś nad tym jak nad skarbem
największym – to widać całe bogactwo jego wyobraźni: po prostu wie, co traci. Czy szczęśliwszy będzie naprawdę człowiek,
który nie będzie wiedział, co go
omija?
Ja nie każę im kochać koniecznie żeromszczyznę, niech
jej nie lubią, ale niech wiedzą,
za co nie lubią. Tłumaczę im to
też, kiedy mówię o „Panu Tadeuszu”: dla pokolenia Mickiewicza to była ostatnia pamiątka ze
spalonego domu. Zawsze im zadaję to pytanie: gdyby wam zostało jedno zdjęcie z domu, który
spłonął: nie macie bliskich, nie
zostało wam nic, cały rozdział
waszego życia poszedł z dy-

mem, ale zostało wam to jedno
zdjęcie: czy będziecie się przejmować, że ono jest źle skadrowane albo macie na nim pryszcze? Nie, bo to będzie jedyna
pamiątka po świecie, którego
już nie ma.
I literatura kiedyś taką funkcję spełniała, dziś to się przełożyło trochę na film, ale nie można
cały czas być tylko pragmatycznym. Taka wrażliwość otwiera
horyzonty, pomaga być bardziej
samodzielnym. Dzisiaj mówi się
o samodzielności, gdy ktoś potrafi
być sprytny, nawet cwany, potrafi
znaleźć zawsze drogę na skróty i najłatwiejsze rozwiązanie.
A nie mówi się o takiej samodzielności, która wynika i z wiedzy,
i z umiejętności łączenia różnych
dziedzin. Nie kształtuje się też
tej umiejętności. Nie docenia się
pracy.
Mówimy więc o złym systemie, zabijającym kontakt między
nauczycielem a uczniem – ale
jednak jestem przekonana, że są
jakieś drogi wyjścia.
 No właśnie, jakie? Co takiego robi Beata Jeziorowska,
że uczniowie wiedzą, iż polski
u niej jest ciekawy?
Nauczyciel to jest zawód, który wymaga ciągłych poszukiwań i tu nie chodzi tylko o polonistów. Osiąga się sukces, jeśli
się ciągle szuka czegoś nowego
i ciągle czerpie od innych.
W naszej szkole jest atmosfera
takiego wzajemnego uczenia się
od siebie. Pomysły, które mam,
często rodzą się w atmosferze
dyskusji, debaty. Czasami zaczyna się od narzekania, ale na
horyzoncie widnieje gdzieś pozytywna puenta. Myślę też, że
w tym zawodzie każdy nauczyciel powinien słuchać samego
siebie. Bo nie jesteśmy mistrzami we wszystkim. Jesteśmy mistrzami w tym, co jest naszą
prawdziwą pasją.
W naszej szkole kładzie się
nacisk na teatr, który ja kocham
i lubię z młodzieżą tworzyć coś
nowego na scenie. Uważam, że
jest to sztuka terapeutyczna, ona
bardzo otwiera młodych ludzi na

wrażliwość na słowo, ale też na
siebie nawzajem, buduje więzi.
Pani Magdalena Latoszewska
prowadziła znakomite warsztaty
dziennikarskie, ja dostałam ekipę po niej i wiem, że to są osoby
już ukształtowane przez kilka lat
mrówczej pracy nad różnymi zadaniami. I wydaje mi się, że każdy z nas ma coś takiego. Nawet
matematycy...: chociaż wydaje
się, że to jest konkretna wiedza,
każdy z nich ma swoje ulubione
działy. Trzeba sobie pozwolić na
to, by się rozwijać w tym, co się
najbardziej lubi. Młodzież wyczuje te pasje i za nimi pójdzie.
Tak jest najprościej.
 Ale konkretnie: ma Pani
tego czasu bardzo mało: trzy
lata, właściwie dwa i pół, bo
ostatni semestr to są już przygotowania do matury. Jak to
zrobić, by w tak krótkim czasie wpoić w nich zainteresowanie?
Ukraść trochę czasu komputerowi – to na pewno. I na
przykład stworzyć razem jakiś
spektakl. Ja się staram z klasami humanistycznymi co roku
coś wystawić. Rok temu to
był fragment z Beniowskiego,
w tym roku „Fantazy”, także
Słowackiego. Taki spektakl to
jest kilka miesięcy przygotowań, naprawdę wyczerpujących.
Ta młodzież staje przed zadaniami, których ja sama się boję.
To są faktycznie obciążające
role i ja widzę podczas prób,
jak oni do tych ról dorastają,
jak się uczą – na przykład mówić, że czegoś nie rozumieją.
Bo zwykle długo nie przyznają się do tego, że jakiejś kwestii
nie rozumieją, nie wiedzą, dlaczego jakaś postać tak a nie inaczej postępuje. Nie potrafią tego
zagrać, bo to jest im obce. Ale
w którymś momencie sytuacja
dojrzewa, uczeń się otwiera, wyraża swoją bezradność, Zwykle
potem jest lepiej, bo możemy
o tym porozmawiać. To jest
świetna sprawa, gdy się widzi,
jak te dzieciaki na początku nieporadnie odklepują tekst, którego nie rozumieją, a w ostatecz-
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Każdy nauczyciel
powinien słuchać
samego siebie.
Bo nie jesteśmy
mistrzami we
wszystkim. Jesteśmy
mistrzami w tym,
co jest naszą
prawdziwą pasją.
nej wersji, kiedy już stają przed
kolegami, rodzicami, nauczycielami, wyrażają to świetnie
i są nawet chwalone. Każdy na
swoim poziomie, każdy odnajduje gdzieś ten swój fragment.
Oni uczą się przez to radości
cytowania tekstów, które są im
znane. I tej radości, że pozostali koledzy z klasy wiedzą, o co
chodzi. „Duchowi memu dała
w pysk i poszła” – to zrobiło
karierę, a to jest z „Fantazego”.
I to już będą wiedzieć. I mają tę
radość, że ich koledzy z innych
szkół tego nie wiedzą – a oni
tak. Spojrzą tylko na siebie i się
uśmiechają.
To jest najlepsza zachęta, jaką
ja znalazłam, ale każdy z polonistów ma swoje sposoby: przygotowywanie projektów czy np.
reklamy książki, którą się ostatnio przeczytało i chciałoby się
przedstawić ją reszcie klasy
– to usłyszałam od polonistki
z innej szkoły. Oczywiście spoza kanonu lektur – niech to będzie King czy inny, ale ukochany autor. Ścieżek jest wiele, ale
trzeba pozwolić uczniom na to,
aby się realizowali w jakiejś
dziedzinie, nawet niech będzie wąska – ale taka, w której
się czują dobrze. Bo młodzież,
chociaż nie zawsze zdaje sobie
z tego sprawę, jest złakniona
rozmowy o literaturze. Szuka
kogoś, kto będzie chciał jej towarzyszyć w odkrywaniu świata. 
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Aktualności
Chąśno | Gminne zawody sportowo-pożarnicze

Strażacy z Karsznic najlepsi

W ferworze walki
zdarzało się
niektórym wracać
po zapomniany kask
czy też łapać się za
głowę, gdy nie chciała
zadziałać motopompa.

Zawody na boisku w Chąśnie
były kilkuetapowe. Drużyny we
wszystkich kategoriach musiały
najpierw zmierzyć się ze sztafetą drużynową, a następnie z ćwiczeniem bojowym, tzw. bojówką.
W pierwszym przypadku trzeba było najpierw dokręcić wąż
do rozdzielnika, następnie pokonać płotek (młodzież i panie dołem, mężczyźni górą), przeskoczyć nad rowem wyznaczonym
liniami, a nie wykopanym naprawdę, ominąć slalomem tyczki, przebiec po równoważni (nie
dotyczyło grup młodzieżowych),
podłączyć się do rozdzielnika
i z rozwiniętym wężem przebiec
linię mety. Dodatkowo, grupy
męskie pokonywały przeszkodę
pionową w postaci ścianki.
Za przewrócenie płotka czy też
nieprzeskoczenie rowu można
było się narazić na punkty karne
REKLAMA

w postaci sekund doliczanych do
uzyskanego przez sztafetę czasu.
Z kolei ćwiczenie bojowe polegało na jak najszybszym rozwinięciu kilku odcinków węża
z motopompą i rozdzielnikiem.
Następnie, z dwóch niezależnych
węży, przy pomocy strumienia
wody należało strącić wyznaczone cele w postaci pachołków i tarczy. Tutaj także można było narazić się na punkty karne, naliczane
choćby za ustawienie rozdzielnika w złym miejscu.
Zmagania rozpoczęły się od
zawodów dla grup młodzieżowych. Emocji nie brakowało, uczestnicy dawali z siebie
wszystko, a nawet więcej. W ferworze walki zdarzało się niektórym wracać po zapomniany kask
czy też łapać się za głowę, gdy
nie chciała zadziałać motopompa.

Jakub Lenart

Piętnaście zespołów w kategorii męskiej, dwa w kobiecej
i cztery młodzieżówki stanęły 30 czerwca, na boisku
w Chąśnie, do zmagań w ramach gminnych zawodów
sportowo-pożarniczych. Zarówno wśród pań, jak i wśród
panów najlepsi okazali się zawodnicy z Karsznic. Najlepsza
drużyna młodzieżowa pochodzi zaś z Przemysłowa.

Ćwiczenie bojowe wymagało zaangażowania wszystkich członków drużyny.

Ostatecznie ze zmaganiami
najlepiej poradzili sobie młodzi zawodnicy z OSP Przemysłów, którzy wyprzedzili zespoły z Błędowa, Chąśna Drugiego
i Mastek.
Po części przeznaczonej dla
grup młodzieżowych przyszedł
czas na główne zmagania. Na ich
oficjalne otwarcie oprócz zgromadzonej publiczności przybyli
licznie oficjalni goście. Zebrani
wyrażali się pochlebnie o liczbie
startujących zespołów, podkreśla-

jąc, że ważny jest też udział drużyn kobiecych. Zaznaczano też,
że najważniejsza w takich zmaganiach jest zabawa i wszyscy są
już zwycięzcami.
Uczestnicy potakiwali, ale jednocześnie ostro zabrali się do
tego, aby jednak móc cieszyć się
z wygranej. Najpierw w szranki
stanęły drużyny kobiece. W walce dwóch zespołów górą okazały
się panie z OSP Karsznice, które
pokonały swoje koleżanki z OSP
Przemysłów.

Jak się okazało, dla straży
z Karsznic to nie były ostatnie
dobre wiadomości tego dnia.
W zmaganiach panów, w których
udział wzięło 15 załóg, najlepsi
okazali się także druhowie z tej
właśnie jednostki, a dokładniej
z zespołu A. Karsznice zdobyły
także tytuł w roku ubiegłym.
Na drugim miejscu znalazła
się OSP Przemysłów A, a na trzecim Wyborów. Dalsze miejsca
zajęli: Chąśno Drugie A, Skowroda Południowa, Chąśno Drugie

B, Błędów, Karsznice C, Mastki,
Goleńsko, Karsznice B, Skowroda Północna, Przemysłów B, Niespusza A i Niespusza B.
W czasie zawodów odbyły
się także zmagania indywidualne o Puchar Przewodniczącego
Rady Gminy, w czasie których
zawodnicy samodzielnie pokonywali tor przeszkód przewidziany
dla sztafet. Tutaj najlepszy okazał się, podobnie jak przed rokiem, Piotr Klimkiewicz z OSP
Chąśno. Pracujący na co dzień
w PSP w Łowiczu druh został
tym samym Strażakiem Roku
Gminy Chąśno 2013. Drugi był
Marcin Skwarna z OSP Niespusza, a trzeci Łukasz Przybylski
z OSP Skowroda Południowa.
Jednym z ostatnich elementów
imprezy był pokaz działania zabytkowej pompy ręcznej w wykonaniu strażaków z Goleńska. kl
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Okruchy życia
odeszli od nas | 17.06.2013-24.06.2013
20 czerwca:
Rafał Cejmer, l.26, Łowicz;
Katarzyna Szachogłuchowicz,
l.33, Łowicz.
21 czerwca:
Michał Wróbel, l.29, Łowicz;
Maria Barbara Pląskowska, l.72.
22 czerwca:
Zofia Golan, l.85, Zawady;
Henryk Milczarek, l.59,
Domaniewice; Anna Dałek,
l.73, Łowicz; Kazimiera
Matusiak, l.76, Głowno.

23 czerwca:
Jan Janicki, l.73, Łowicz.
24 czerwca:
Leszek Kret, l.72; Halina
Nosarzewska, l.93, Łowicz.
25 czerwca:
Jadwiga Przyżycka, l.74.
26 czerwca:
Józef Kołudzki, l.77;
Julianna Pryk, l.90, Skaratki;
Andrzej Sut, l.64, Reczyce;
Sylwester Wielemborek,
l.66.

wspomnienia | pozostaną w naszej pamięci

Jerzy Gawroński (1930-2013)

 Jerzy Gawroński
(1930-2013)
W ostatnich latach spotkać
go można było jak powoli
dostojnym krokiem,
przemierzał
Aleje Sienkiewicza.
Był dyrektorem banku
– ale też pisarzem.
Pielęgnował pamięć
o swym ojcu,
zamordowanym przez UB.

Jerzy Władysław Gawroński
urodził się w 1930 roku w Łowiczu. Zmarł 20 maja 2013 roku.
Jego ojciec Władysław Gawroński był pracownikiem przedwojennego starostwa, a w czasie
okupacji należał do Armii Krajowej. W marcu 1945 roku został
aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Łowiczu i zamordowany po tym,
jak w czasie fali aresztowań po
udanej akcji Szarych Szeregów
na ubeckie więzienie na Kurkowej w marcu 1945 roku u jednego z uczestników akcji znaleziono jego fotografię. Bity podczas
przesłuchań, nigdy już na wolność nie wyszedł. Nie znaleziono jego grobu, a wszczynane
później kilkakrotnie śledztwa nie
doprowadziły do ustalenia winnych jego śmierci.
Nieco ponad rok wcześniej,
w lutym 1944 roku, 14-letni wtedy Jerzy, wstąpił do Szarych Szeregów. Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu ukończył
w 1949 roku. Został przyjęty do
Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej w Łodzi, ale studiów nie
rozpoczął, bo nie otwarto kierunku, na jaki startował.
W latach 1952-1954 odbył zasadniczą służbę wojskową w pułku piechoty, z której
odszedł w stopniu chorążego.
Wspominał, że będąc w wojsku
„na rozkaz” wstąpił do partii.
W wyniku kolejnych awansów,
związanych z odbywanymi ćwiczeniami i szkoleniami, osiągnął
stopień kapitana rezerwy.
Zawsze pociągało go pisanie.
Bardzo wcześnie rozpoczął pró-

by literackie, a na początku lat
60-tych miał napisanych kilkanaście opowiadań i dwie sztuki
teatralne – większość „do szuflady”. Pierwsze opowiadanie
„Wigilia” zostało opublikowane
w Almanachu młodych 19581959. Inne opowiadanie – „Dentystka” było czytane w radio.
Opowiadaniem „Teresa” zainteresował się nawet Andrzej Wajda, ale napisany na podstawie
tego opowiadania scenariusz,
zatytułowany „Piekło aniołów”,
nie został sfilmowany, ponieważ nie zezwoliła na to ówczesna cenzura.
Jerzy Gawroński wspominał,
że członek redakcji tygodnika
literacko-społecznego „Nowa
Kultura”, Wilhelm Mach, który poznał jego opowiadania,
w korespondencji z nim w 1957
roku napisał: „Dziękuję za interesujące opowiadanie Recydywa, napisane ze swadą, z tzw.
„pazurem”. (...) Utwór jest bardzo sugestywny i zostało mi
mocne, trwałe wrażenie. Umie
Pan pisać. Uważam, że Pan, jeśli nie dziś, to jutro, ujawni się
jako „gotowy”, dojrzały pisarz.
(...) Pan będzie pisał. Pan jest pisarzem!”
Wydawnictwa jednak odmówiły publikacji jego opowiadań,
ponieważ miały one – jak wspominał sam autor „niewłaściwy
stosunek do rzeczywistości”.
Przed laty część opowiadań wysłał nawet do paryskiej „Kultury”, ale spotkał go kolejny, bolesny zawód. Przesyłka nie została
bowiem wypuszczona poza granice Polski.
REKLAMA

– W Komitecie wojewódzkim
partii, gdzie mnie „sądzono”,
powiedziano, że moje opowiadania mogą być wydane w Polsce, ale trzeba je trochę zmienić
i „oni” mogą mi powiedzieć, jak
– pisał o sobie. Do roku 1964
napisał 16 opowiadań i 2 sztuki
teatralne. W 1965 roku przestał
więc pisać – jak się później okazało, na aż 34 lata.
Od roku 1955 pracował w Narodowym Banku Polskim. Podjął
zaoczne studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Łódzkiego. Tytuł magistra uzyskał w 1976 roku. W NBP doszedł do stanowiska naczelnika
wydziału kredytów, który był jednocześnie dyrektorem oddziału
w zastępstwie. W roku 1979 objął stanowisko zastępcy dyrektora oddziału wojewódzkiego Banku Gospodarki Żywnościowej
w Skierniewicach, który miał
swoją siedzibę w Łowiczu.
Od 1987 roku ponownie pracował w NBP, a od 1990 roku do
przejścia na emeryturę w 1995
roku był dyrektorem Oddziału
Powszechnego Banku Gospodarczego w Łowiczu. Dał się wtedy poznać jako wymagający, ale
sprawiedliwy pracodawca.
Był wielokrotnie odznaczany. W 1976 roku otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi za działalność
w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym, a w roku 1983 Złoty Krzyż Zasługi za osiągnięcia
w pracy zawodowej w Banku
Gospodarki
Żywnościowej.
W 1994 roku otrzymał Krzyż
Armii Krajowej, a w roku 1999
Krzyż Partyzancki.

www.lowiczanin.info

19

jerzy borecki

4 lipca 2013

Pamiątkowe zdjęcie uczestników zjazdu pod pomnikiem Jana Pawła II na Starym Rynku.

Łowicz | Spotkanie absolwentów LO po 60 latach

Nade wszystko cenią szkolną przyjaźń
38 osób, które przed 60 laty zdawały maturę w łowickim Liceum
Ogólnokształcącym, spotkało się 15 czerwca w Łowiczu, na zjeździe
koleżeńskim. To bardzo duża frekwencja, biorąc pod uwagę to, że w 1953 roku
liceum ukończyło 78 uczniów 3 klas: męskiej, żeńskiej i koedukacyjnej.
Organizatorzy w bardzo różny
sposób docierali do swoich kolegów i koleżanek. Jak nam relacjonowało kilka osób, pomysły
były nieraz niekonwencjonalne.
Bo to, że rozsyłano karty pocztowe, może nie jest oryginalne,
ale gdy adresuje się świadomie
kartkę na nazwisko panieńskie
kobiety, które bez wątpienia
zmieniła je ponad 50 lat temu
i ponad wszelką wątpliwość
w czasach licealnych nie mieszkała w domu rodzinnym, ale
w mieszkaniu czynszowym – to
już jest niecodzienne.
Inne pomysły to pozostawienie karty na grobie osoby z bliskiej rodziny z nadzieją, że ktoś
ją „podejmie” albo dzwonienie
do instytucji rządowych, ubezpieczeniowych lub wojskowych
z prośbą o pomoc w nawiązaniu kontaktu, bo to bardzo ważne 60-lecie matury. Zwykle

przyjechało z Warszawy i Łodzi – mówi główny organizator
spotkania Janusz Grundwald.
W rozmowie z nim widać, jak
dobrze zna ludzi, o których
mówi. Pamięta dokładnie, że 18
osób nie żyje jak i to, że w czasach licealnych 18 z nich było
sierotami – które utraciły ojców
w czasie wojny, często w Powstaniu Warszawskim lub w Katyniu.
Fakt, że pamięta te liczby nie
jest przypadkowy, bo właśnie ten
rocznik spotyka się wyjątkowo
często. Pierwsze spotkanie odbyło się pół roku po ukończeniu
szkoły, ale nasi rozmówcy mówią, że to było „po pierwszym
semestrze studiów”. Spotkali się
z dyrektorem Franciszkiem Żyto
w szkole, a po części oficjalnej
mieli bal. Potem brali udział we
wszystkich spotkaniach absolwentów w szkole, które odbywają się co 5 lat. Najbardziej licznie
stawili się jednak na zjazd w 1958
roku, który był dwudniowy.
Poza tymi zjazdami – jak określili – plenarnymi – często spotykali się w mniejszym gronie.
Takie spotkania towarzyskie,
w których udział brali m.in. Jan
Kołaczyński i Stefan Pągowski,
odbywały się w różnych miejscach Warszawy, miały charakter
opłatkowy, karnawałowy, a czasem było to ostatnie pożegnanie
kogoś z ich grona lub odczyt.
Hucznie obchodzili też przed
laty 40-lecie matury na 2-dniowym zjeździe w Joachmowie-Mogiałch. 10 lat później na miejsce spotkania wybrali restaurację
Polonia, do której wrócili w tym
roku.

w takich sytuacjach głos z drugiej strony mówi, że obowiązuje
„ochrona danych osobowych”,
ale tym razem metoda okazała się w kilku przypadkach skuteczna. – Koleżanki i koledzy
przyjechali z bardzo wielu miejscowości w Polsce, od Szczecina po Kraków i od Wrocławia
po Gdańsk. Bardzo dużo osób

Mogą na siebie liczyć
nawet wtedy, gdy tego
otwarcie nie deklarują.
Bo jak trzeba, to są
przyjaciele, tego nie
trzeba mówić,
bo to się czuje.

Sobota | Piknik rodzinny

aneta marat

Światełko świętych na pikniku
29 czerwca mieszkańcy Soboty w gminie Bielawy przywitali wakacje na festynie rodzinnym. Piknik zorganizowany
przy szkole podstawowej przyciągnął głównie wielu najmłodszych mieszkańców wsi wraz
z ich rodzicami. Organizatorzy –
Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Soboty, przygotowali
moc atrakcji. Były dmuchane
zjeżdżalnie, trampolina, zawody
sportowe i pokaz, który zaprezentowali strażacy z Państwowej
Straży Pożarnej z Łowicza. Ponadto przedstawiciele Związku
Międzygminnego Bzura przeprowadzili konkurs dla dorosłych.
Imprezę zakończyła trwająca do
późnych godzin wieczornych zabawa taneczna.
– Od lat staramy się organizować na początku wakacji festyny dla rodzin – mówi Małgorzata Gajewska z Rady Rodziców.
Dodaje ona, że rodzice uczniów
zawsze chętnie pomagają w organizacji. Panie pieką ciasta, panowie rozkładają podłogę do tańca
i inny sprzęt.
W tym roku festyn przypadł
w dzień odpustu parafii, która jest
pw. Świętych Apostołów Piotra
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Jedną z atrakcji dla dzieci był rzut woreczkiem w hula hop.
Zmagania najmłodszych oglądali ich starsi koledzy i rodzice.

i Pawła, dlatego też zorganizowano zabawę pod nazwę „Światełko
św. Piotra i Pawła”. Do wygrania
w niej było szereg nagród, od ar-

tykułów chemicznych po produkty spożywcze. Wystarczyło jedynie kupić los i mocno trzymać
kciuki, by wygrać nagrodę. am

Modlitwa, spotkanie
w ratuszu i rozmowy
Spotkanie tegoroczne rozpoczęło się mszą św. w kościele
sióstr bernardynek, sprawowaną
przez ks. Brunona Dąbrowskiego, kanonika kapituły tumskiej,
maturzystę łowickiego sprzed 60
lat. Jak się dowiedzieliśmy, liczba powołań w tym roczniku była
wyjątkowo duża, ponieważ święcenia kapłańskie przyjęło aż 6 absolwentów, 3 z nich już nie żyje.
Po nabożeństwie wszyscy
udali się do ratusza na spotkanie
z burmistrzem Krzysztofem Kalińskim, przewodniczącym Rady
Miejskiej Henrykiem Zasępą –
wieloletnim dyrektorem LO im.
Józefa Chełmońskiego i Jolantą

I LO w łowiczu

Ponownie pisać zaczął będąc
już od kilku lat na emeryturze,
w 1999 roku. Napisał wiele kolejnych sztuk teatralnych oraz
„Wspomnienia 1930-2000”.
Miał poważne kłopoty ze
wzrokiem. W związku z tym
przeszedł kilka poważnych operacji. Mimo to, z niewielkimi
przerwami, pisał kolejne sztuki.
Pracował też nad wspomnieniami. Wszystkie napisane przez
siebie utwory wysyłał do stowarzyszenia autorów ZAIKS
i związków literatów. Pisał odręcznie i zlecał przepisywanie swoich prac córce Beacie
– obecnie nauczycielce wychowania fizycznego oraz zaufanej
osobie. Pierwszym korektorem
i osobą wielce pomocną w pracy
literackiej była żona.
Będąc na emeryturze często
chodził na spacery. Można było
go spotkać często w parku w Al.
Sienkiewicza. – Zdawałoby się,
że zapominał o tym, że ma kłopoty ze wzrokiem i widzi nie najlepiej. Jedną ze sztuk przyniósł do
przepisania ze Starzyńskiego na
drugi koniec miasta – wspomina
osoba, która je przepisywała. –
Cały czas powtarzał, że to ostatnia sztuka, ale pisał kolejne. Był
to sens jego życia na emeryturze.
W roku 1999 tygodnik „Nowy
Łowiczanin”
opublikował
w piętnastu odcinkach opowiadanie „Sprawiedliwość”. Opowiadanie było poświęcone zamordowanemu ojcu Jerzego
– Władysławowi Gawrońskiemu i oparte na autentycznych
wydarzeniach mających miejsce
w Łowiczu, a związanych właśnie z jego ojcem.
Nakładem łowickiej Poligrafii ukazały się natomiast cykl
opowiadań „Kadry życia”. Są to
utwory pochodzące z pierwszego okresu pisarskiej działalności
autora. „Dzięki jego talentowi,
z wręcz fotograficzną dokładnością oddają atmosferę lat 50-tych
i 60-tych w Polsce. Czasów, kiedy to losy ludzi w ścisły sposób
zależne były od obowiązujących
doktryn partyjnych” – czytamy
w nocie wydawcy. 
mak



Organizator spotkania Janusz Grundwald przyczepia pamiątkową
plakietkę zjazdu uczniowi I LO, biorącemu udział w spotkaniu w ratuszu.

Wójcik – przewodniczącą Koła
Wychowanków Średnich Szkół
Ogólnokształących w Łowiczu.
W spotkaniu brała udział młodzież oraz obecna dyrektor szkoły Elżbieta Skoneczna i wicedyrektor Renata Stajuda. Każdy
z uczestników spotkania otrzymał pamiątkowy dyplom.
Potem był wspólny obiad i rozmowy, rozmowy, rozmowy...
– Jesteśmy już emerytami,
a swoim gronie mamy ordynatorów, profesorów, przedsiębiorców, byłych dyrektorów zrzeszeń
i komandora Marynarki Wojennej – usłyszeliśmy na zjeździe
od Janusza Grundwalda. – Ale
najważniejsze jest to, że się siebie nie wstydzimy, że możemy
sobie patrzeć w oczy, lubimy się
i mamy o czym pogadać. Co ciekawe, każde spotkanie jest dla
nas takim „kopniakiem” do dalszego działania. Nasz rozmówca
dodaje, że osoby z tego rocznika
charakteryzuje szczególna więź.
Czasami mogą porozumiewać
się bez słów i wiedzą, że mogą
na siebie liczyć nawet wtedy, gdy
tego otwarcie nie deklarują. Bo
jak trzeba, to są przyjaciele, tego
nie trzeba mówić, bo to się czuje.
Dlaczego? Może dlatego, że
wiele razem przeżyli. – Czasy,
w których kończyliśmy szkołę
– rok 1953 – to rok śmierci Stalina – mówi Wojciech Połomski. – Nie były to czasy łatwe,
a nas wykorzystywano do wszelkich możliwych prac społecznych. Absolwent opowiada nam
o wykopkach w PGR-ach, budowie kortów tenisowych (dziś nieistniejących), układaniu kostki
brukowej na Nowym Rynku czy
pracy na rzecz szkoły, która mieściła się wtedy przy ul. Podrzecznej 28. – Szkoła była obok straży,
tam w głębi był barak, który służył jako sala gimnastyczna. Pa-

miętam, jak chłopi z Domaniewic przywieźli ziemię, którą my
wyładowywaliśmy, aby na niej
zrobić podłogę...
Ale nie te wspomnienia są
najgorsze. Wciąż trudno wspominają to, jak ze szkoły musieli
odejść profesorowie, którzy nie
akceptowali ideologii komunizmu lub chcieli uczyć prawdziwej historii. Jak wspominają,
taki los spotkał dyrektora Jana
Zbudniewska, nauczycielskie
małżeństwo Stefanię i Władysława Śliwińskich oraz Irenę Preissową. Dla nich, młodych ludzi, to był szok. Przeżywaliśmy
to bardzo, bo byliśmy mocno ze
szkołą związani, a nasi profosowie byli dla nas prawdziwymi
autorytetami – usłyszeliśmy na
zjeździe.
– Byłam w klasie żeńskiej, to
była klasa „B” i rywalizowałyśmy z klasą męską „A” – mówi
Ewa Wróblewska (z domu Wegner). – Nie było wtedy profilowanych klas. Zdobywaliśmy
wiedzę taką, jaka jest potrzebna, ogólną. Pani Ewa mówi, że
pomimo reżimu stalinowskiego
z wielkim sentymentem wspomina czasy szkoły, dlatego chętnie wzięła udział w zjeździe.
I choć brała udział w poprzednich, to nie wszyscy są tak zdyscyplinowani jak ona. Niektóre
koleżanki spotkała po raz pierwszy od 60 lat. Czy je poznała?
– Tak, choć przyznaję, że nie
wszystkie.
– A gdy myśli pani o szkole, to co najczęściej wspomina:
kolegów czy nauczycieli? – pytaliśmy panią Ewę: – Wszystko razem. Szkoła to i nauka,
i koledzy, i nauczyciele, i praca.
Byliśmy młodzi, więc z jednej
strony to był cudowny czas, ale
z drugiej – spotykały nas straszne przeżycia. 
mwk
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Kocierzew Płd. | Złote Gody 6 małżeństw

Łowicz | Sklepik z dewocjonaliami

Wszyscy byli wzruszeni
Wójt gminy Kocierzew Południowy Grzegorz Stefański wręczył
6 małżeństwom medale prezydenckie „Za wieloletnie pożycie małżeńskie”.
Uroczystość, która odbyła się 26 czerwca w gminnej sali konferencyjnej
uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca Boczki Chełmońskie.

bia jest z domu Łacheta, a Stanisław to jej brat, zaś pani Daniela jest z domu Malejka i Jan to
jej brat) i jednego dnia, na jednej uroczystości, wstępowali
w związki małżeńskie. Śluby cywilne brali w Chąśnie, kościelne
w Kocierzewie. Potem było jedno wesele „przy jednym stole”,
a trwało ono 2 dni w domu jednej
pani młodej w Kocierzewie Południowym, 2 dni w domu drugiej
w Kocierzewie Północnym.
– Cieszę się, że oboje doczekaliśmy 50-lecia i jeszcze czu-

jemy się nie najgorzej – mówi
Pani Zenobia. – Prowadziliśmy
10-hektarowe gospodarstwo, to
trochę trzeba było się namęczyć.
Ale męża mam dobrego i nie
mam powodów, żeby narzekać –
z uśmiechem odpowiada na nasze
pytania. Malejkowie doczekali się
4 dzieci i mają 5 wnuków.
– Nigdy nie byłem na Złotych
Godach, ale muszę przyznać, że
bardzo mi się podobało wszystko: to, jak wójt nas powitał i jak
wystąpił zespół – mówi Roman
Zaborski, który ślub z żoną Ma-

rianną brał w listopadzie 1963
roku. Cywilna uroczystość odbyła się wówczas w Chąśnie,
a ślub kościelny w Kocierzewie.
W gronie rodziny jeszcze nie obchodził Złotych Godów, bo jak
mówi – jest jeszcze trochę czasu.
On również prowadził gospodarstwo 15-hektarowe, które
przejął po rodzicach, dziś prowadzi je córka. Był jedynakiem
nie miał wyjścia, musiał podjąć
taką decyzję. Z żoną Marianną
znał się od dziecka, ponieważ
mieszkali w tej samej wsi. Ona
najpierw pracowała przez 13 lat
w Gminnej Spółdzielni, potem
zwolniła się, żeby pracować już
tylko z mężem. – Wspólnie rządzimy – mówi jubilat pytano
o to, kto jest „głową rodziny” –
bo jakby się coś żonie miało nie
podobać, to wolę ją wcześniej
zapytać.
Pani Marianna w rozmowie
z nami przyznaje, że Złote Gody
zrobiły na niej duże wrażenie,
a wzruszyła się już przy wręczaniu medali. Jest szczęśliwą matką, babcią 6 wnucząt i doczekała już jednej prawnuczki, która
przyszła na świat 20 maja tego
roku. – Co trzeba zrobić, żeby
przeżyć razem 50 lat? – spytaliśmy ją. – Chyba zdrowie trzeba
mieć i szanować się. My się kochaliśmy i żadnych kłótni u nas
nie było, może tylko jakieś drobne nieporozumienia. 
mwk

Małżeństwa na medal
9 par małżeńskich z gminy Nieborów zostało zaproszonych 26 czerwca do filii Gminnego Ośrodka
Kultury w Bobrownikach, by świętować uroczystość Złotych Godów. Oprócz seniorów licznie pojawili
najbliżsi jubilatów – ich dzieci, wnuki, a nawet prawnuki.

aneta marat

Uroczystość poprowadził wójt
gminy Nieborów Andrzej Werle. Witając jubilatów zwrócił
on uwagę, że przez 50 lat dzielili
wspólnie troski i radości, kłopoty i sukcesy osobiste, stworzyli
domy rodzinne, w których ciepło rodzinnego życia ogrzewały przychodzące na świat dzieci.
– Przekonaliście się, że w ciągu
przeżytych razem lat mogliście
na siebie liczyć w każdej sytuacji – dobrej i złej – mówił. Podkreślał, że seniorzy są przykładem dla młodszych pokoleń.
Najbardziej
wzruszającą
chwilą dla seniorów było podziękowanie sobie nawzajem za

Marianna i Stanisław Bakalarscy z Bełchowa podczas podziękowania za wspólnie spędzone lata.

Maja (na zdjęciu) i Rozalia Szuflińskie
z Błędowa bardzo się ucieszyły, znajdując
niezwykle wyrośnięte koźlarze. Grzyby-giganty
wyrosły w Błędowie, w prywatnym lasku
wielkości 16 arów należącym do rodziny
dziewczynek. Było ich kilkanaście, a średnice
kapeluszy największych dochodziły do 15 cm,
a wysokość prawie do 20 cm. tm

Sprostowanie

Gmina Nieborów | Złote Gody w Bobrownikach

Złych rzeczy się
nie pamięta,
tylko same dobre
chwile.

znajdziemy. To ostatnia okazja, by
poczuć atmosferę miejsca.
Ostatnimi kultowymi sklepikami na ul. Zduńskiej o historycznym akcencie są już tylko: zegarmistrz – z sentencją
„Choćbyś nie wiem jak się starał, lepiej z zegarem niż bez zegara” (niestety, stary napis został
zamieniony na nowy, bez wyrazu – dobrze, że chociaż sentencja została), szewc, fotograf
i sklep z ziołami „Herbapol”.
A na sąsiedniej ul. Browarnej
– szklarz z ciekawym napisem.
Sklepik „u sióstr” miał w sobie pewną magię przeszłości
i był wyjątkowy. Czy mają Państwo jakieś wspomnienia związane z tym miejscem? Czekamy
na nie, niech pozostanie po nim
ślad w postaci Waszych opisów.
Wspomnienia można przysyłać
na adres: ocalhistorielowicza@
gmail.com lub: Jacek Rybus,
Koło Przewodników PTTK im.
Anieli Chmielińskiej w Łowiczu,
Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz. jr

Rzut Okiem | to było grzybobranie

czytelnik

Marianna i Roman Zaborscy z Kocierzewa Południowego byli jedną
z 6 par, które zaproszono 26 czerwca na Złote Gody. Obok nich syn
i synowa.

Z łowickiego krajobrazu,
a konkretnie z ul. Zduńskiej,
znika kolejne kultowe miejsce.
Mowa o słynnym, historycznym
sklepiku z dewocjonaliami, znajdującym się przy skrzyżowaniu
ul. Zduńskiej z ul. Borowaną,
a prowadzonym przez Siostry ze
Zgromadzenia Sióstr Wspólnej
Pracy od Niepokalanej Maryi.
Któż z nas nie pamięta tego charakterystycznego zapachu sklepu, tych ręcznie wykonywanych
ozdób na choinkę i ciepłego słowa od siostry zza lady?
Sklepik prowadzony był od
kilkudziesięciu lat i wpisał się
w historię Łowicza. Był jednym
z mocnych punktów ul. Zduńskiej. Przetrwał II wojnę światową i lata komunistyczne. Niestety,
nie oparł się współczesnej konkurencji. A szkoda, bo bez niego
Zduńska nie będzie już taką sama
ulicą. Kto może, niech jeszcze
„rzuci okiem” na piękną, przedwojenną posadzkę sklepiku. Dziś
takich nie robią, nigdzie takiej nie

Męża mam
dobrego i nie mam
powodów, żeby
narzekać.

Mirosława Wolska-Kobierecka

Po wręczeniu medali, każda
wzruszona para obdarowywała się pocałunkiem – co nawet
wójt skomentował, iż było bardzo wzruszające.
Jubileusz 50-lecia małżeństwa obchodzili: Marianna i Stefan Gajewscy z Gągolina Zachodniego, Zofia i Władysław
Krupa z Osieka, Daniela i Stanisław Łacheta z Kocierzewa Północnego, Zenobia i Jan Malejka z Kocierzewa Południowego,
Marianna i Bolesław Papiernik
z Lenartowa, Marianna i Roman
Zaborscy z Kocierzewa Południowego, Aleksandra i Stanisław Zabost z Łaguszewa oraz
Marianna i Jan Wróbel z Różyc
Żurawieńca.
Jubilaci otrzymali też kwiaty i życzenia, a „Sto lat” zagrał
im i zaśpiewał zespół Boczki
Chełmońskie. Ich występ sprawił seniorom wielką przyjemność, podobnie jak poczęstunek,
który rozpoczął się od dzielenia dużego tortu, a na widniał napis „Jubileusz 50-lecia
małżeństw”.
Zenobia Malejka pytana
przez nas o jubileuszową uroczystość przygotowaną przez
gminę, mówi, że bardzo się jej
podobała. Obchody 50-lecia małżeństwa rozpoczęła wraz z mężem
i rodziną 2 czerwca. Tego dnia
w kościele w Kocierzewie odprawiona została msza św.
w intencji ich małżeństwa, jak
również w intencji Danieli i Stanisława Łachetów. Oba małżeństwa są bowiem blisko ze
sobą spokrewnione (pani Zeno-

Nie pójdziemy już „do sióstr”

W opublikowanym w poprzednim numerze raporcie na
temat wyników egzaminów gimnazjalnych w szkołach na naszym
terenie omyłkowo zamieniliśmy
średnie
Gimnazjum
Publicznego w Nowych Zdu-

nach z przedmiotów humanistycznych. Prawidłowe wyniki
wyglądają następująco: z zakresu języka polskiego – 69,8%,
a historii i WOS – 58,3%.
Za błąd przepraszamy.

wspólnie spędzone lata. Trzymając się za ręce każda para po kolei powtarzała słowa podziękowania: „Dziękuję ci żono/mężu
za miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Dziękuję za
to, że nasze małżeństwo okazało się zgodne, szczęśliwe i trwałe. Niech nadal takim będzie” –
mówili wzruszeni małżonkowie.
Podczas tej chwili seniorzy uronili niejedną łzę, a dowodem na
ich miłość były gorące uściski
i całusy, którymi obdarowywali
się po podziękowaniach.
Za wspólnie przeżyte lata podziękowali sobie: Marianna i Stanisław Bakalarscy z Bełchowa,
Kazimiera i Bronisław Kocbuch
z Bobrownik, Krystyna i Franciszek Krokoccy z Bełchowa,
Emilia i Tadeusz Kokoccy z Bełchowa, Marianna i Józef Kubel
z Bobrownik, Elżbieta i Tadeusz
Szymańscy z Bobrownik oraz Janina i Jan Tartanus z Bełchowa.
Wśród nich państwo Wacława
i Józef Baran z Bełchowa, którzy świętowali 60-lecie pożycia
małżeńskiego, zawarli oni ślub
w 1953 roku. W GOK zabrakło
tylko spośród zaproszonych Janiny i Józefa Wilk z Bełchowa.
Seniorzy otrzymali także medale za długoletnie pożycie małżeńskie nadane przez prezydenta
RP, dyplomy gratulacyjne oraz
kwiaty. W czasie uroczystości
nie zabrakło marsza weselnego
i „Sto lat”. Była też lampka
szampana i tort.

– To wyjątkowy dzień dla
nas wszystkich, obchodzimy
go bardzo uroczyście. Jesteśmy zaskoczeni tym medalem
i przygotowaniem uroczystości
w Gminnym Ośrodku Kultury.
Jest nas dziś tak dużo, że słów
brakuje – mówiła Wacława Baran z Bełchowa. Podkreślała, że
dla niej i jej męża, to niezwykła
chwila, są oni bardzo szczęśliwi,
że przeżyli ze sobą 60 lat. – Było
różnie, ale złych rzeczy się nie
pamięta, tylko same dobre chwile. Najważniejsze, że jesteśmy
razem – podkreślała jubilatka.
Przyznała ona, że towarzyszyło jej ogromne wzruszenie, kiedy wypowiadała słowa przysięgi
podczas uroczystości i słuchała
swojego męża.
Słowa do jubilatów skierował
też wiceprzewodniczący rady
gminy Nieborów Jarosław Papuga. Przyznał on, że dla niego
uczestnictwo w takiej uroczystości to prawdziwa przyjemność,
tym bardziej, że w październiku
tego roku jego rodzice będą również obchodzić jubileusz 50-lecia. – Jestem pełen uznania dla
Państwa, że przeżyliście ze sobą
tak długo. Wasze małżeństwa
stanowią dla mnie lekcję wychowania, bo mój staż małżeński
wynosi dopiero 3 lata – mówił
z uśmiechem Papuga. 
am

Redakcja

Galerię zdjęć i film z uroczystości
można obejrzeć na naszym portalu
Łowiczanin.info.
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Biesiada na Korabce to nie tylko dobra zabawa, ale też dobre jedzenie. Kiełbaski z grilla podawali Marcin Mizołek i Adam Jałoszyński, grochówkę serwował Grzegorz Gładki, a przy stole wiejskim gości obsługiwały: Jadwiga
Płuska, Renata Szachogłuchowicz i Henryka Pałyga.

Łowicz | Parafianie biesiadowali na Korabce

Jak co roku w niedzielę
po parafialnym odpuście
przy kościele Matki Bożej
Nieustającej Pomocy na
Korabce zorganizowano
festyn rodzinny.

Biesiada na Korabce – bo taka
jest tradycyjna nazwa imprezy –
przyciągnęła wielu parafian, na
których czekały liczne atrakcje.
Biesiadę przygotowuje od lat
parafia, a konkretnie radni parafialni – ponad 20 osób oraz
zarząd osiedla. Przygotowania
trwają kilka miesięcy, choć intensywna praca trwa w ostatnich
tygodniach. Każda z zaangażowanych osób ma przydzielone
zadanie – część pań piecze ciasta, inne przygotowują stół wiejski, panowie szykują grilla, inne
REKLAMA

osoby przygotowują paczki na loterię fantową.
Tegoroczny program biesiady,
podobnie jak w latach ubiegłych,
podzielono na cztery bloki: zabawa fantowa, konkurencje sportowe dla dzieci, biesiada i występy
zespołów oraz zabawa taneczna.
Celem przyświecającym organizatorom była integracja i zjednoczenie parafii, tak by mogli oni
poczuć, że są parafią, że to oni
tworzą Kościół. Cel, wydaje się,
został osiągnięty. Na placu pojawiło się wiele osób. Parafianie
zgromadzili się licznie głównie
na występy.
Dużym zainteresowaniem cieszyła się loteria fantowa, która
trwała cały dzień. Przygotowano około 1000 losów, a każdy
z nich kosztował 5 zł. W tym
roku do wygrania były m.in.

karnety na zabiegi pielęgnacyjne, książki, doniczki, maskotki
i produkty spożywcze. Nagrodami głównymi były: grill elektryczny, żelazko oraz wyjazd do
SPA. Wszystkie nagrody zostały ufundowane przez sponsorów
i darczyńców, których pozyskuje parafia. Dochód ze sprzedaży
losów będzie przeznaczony na
dofinansowanie wyjazdu dzieci
i młodzieży z parafii na wakacje
do Słodyczek koło Zakopanego.
O godz. 15 rozpoczęły się zawody sportowe dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy rywalizowali
w kilku konkurencjach. Młodzi
sportowcy musieli m.in. rzucić
piłką, by strącić jak największą
liczbę butelek. Najlepsi otrzymali
na scenie dyplomy i puchary.
O 15.45 na scenie pojawił się
proboszcz parafii, który przywi-

tał parafian i oficjalnie otworzył
biesiadę, zachęcając do korzystania z wszystkich przygotowanych
dobrodziejstw. Zaraz po jego wystąpieniu zaśpiewała młodzież
ze Studia Piosenki działającego przy ŁOK. Na czele z Kariną Sędkowską-Staszewską grupa wykonała kilka utworów, za
co została nagrodzona gromkimi brawami. Później na scenie pojawiła się Weronika Kołodziejczyk, uczennica klasy VI ze
Szkoły Podstawowej nr 1 z Łowicza. Po godz. 17 na scenie zagościł folklor łowicki, najpierw
zaśpiewał Zespół Ludowy Ksinzoki, a później Dziecięcy Zespół
Jarzębina z Zielkowic.
O 18 parafianie zgromadzili
się na mszy świętej odprawionej
w intencji ofiarodawców, a później znów powrócili na plac za
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Było smacznie i rodzinnie

Jedną z atrakcji dla najmłodszych były zawody sportowe.

kościołem, gdzie rozpoczęła się
zabawa taneczna. Młodzież, bo
to ona głównie bawiła się na imprezie, bawił zespół Rytm z Goleńska.
Podczas biesiady nie zabrakło
też smakołyków. Panie przygotowały stół wiejski. – Jest chleb
swojej roboty, smalec, ogórki, buraczki – zachęcała Renata Szachogłuchowicz. Wspólnie

z Marią Skumiał, Jadwigą Płuską
i Henią Pałygą od piątku przygotowywały one wiejskie jadło. Ponadto była grochówka, kiełbaski
i kaszanka z grilla, popcorn
i wata cukrowa. Podjadając i tańcząc, bawiono się aż do godziny
22. 	
am
Bogatą galerię zdjęć i film obejrzysz na naszym portalu internetowym Łowiczanin.info.
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Festiwal był dla młodzieży doskonałą okazją, by się wyszaleć i dobrze bawić.
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Reportaż

Mesajah bawił publiczność w rytm reggae. Na jego koncercie pod sceną pojawiło się całkiem sporo osób.

Łowicz | Lemon Festival zaskoczył profesjonalnym przygotowaniem

Gwiazdy z zagranicy
zjechały do Łowicza
i rozgrzały publikę
Aneta
marat
aneta.marat@lowiczanin.info

Lemon Festival to rok przygotowań i ogromna praca organizatorów (łowicka firma Lemon Art – głównie Monika
i Arkadiusz Michalscy, Łowicki Ośrodek Kultury oraz ratusz),
a także służb mundurowych
i porządkowych. Organizacja festiwalu rozwiała wszelkie
obawy co do bezpieczeństwa
w mieście podczas tak dużej
i specyficznej imprezy. Od piątku, kiedy to do Łowicza zaczęli
zjeżdżać się uczestnicy festiwalu oraz gwiazdy, na ulicach miasta zobaczyć można było wiele
patroli policyjnych. Nad bezpieczeństwem mieszkańców, jak
też samych uczestników festiwalu czuwało kilkuset funkcjonariuszy. O bezpieczeństwo dbała
także ochrona zatrudniona przez
organizatorów oraz inne służby
porządkowe.
Było bezpiecznie, ale nie
można powiedzieć, że cicho.
Przez dwa dni Lemon Festival

słychać było w całym Łowiczu,
co nie wszystkim się podobało.
Policjanci odebrali szereg telefonów z prośbą o interwencję, jednak zrobić nic nie mogli, ponieważ impreza została zgłoszona
wcześniej, a ci, którzy narzekali – musieli uzbroić się w cierpliwość i wysłuchać mocnych
brzmień.
Lemon Festival organizowany był po raz drugi, po raz pierwszy jednak z takim rozmachem.
W ubiegłym roku impreza została zorganizowana na dziedzińcu
ŁOK. Tym razem na łąkach przy
pływalni miejskiej przy ulicy Kaliskiej stanęła profesjonalna scena, jakiej w naszym mieście jeszcze nie było. Profesjonalne było
także nagłośnienie. Oprócz sceny
głównej pojawiła się scena Red
Bulla, z której DJ-e puszczali muzykę między koncertami.
Cały teren został ogrodzony,
wyznaczono miejsce na ogródki
gastronomiczne i pole namiotowe. Każdy, kto miał bilet wstępu,
otrzymywał oznakowanie (kolorową bransoletkę) i tylko w niej
mógł wejść na teren festiwalowego miasteczka.

W piątek nieco
spokojnie
Zgodnie z planem bramy miasteczka festiwalowego miały zostać otwarte w piątek o godz.
15. Nastąpiło jednak godzinne
opóźnienie, ponieważ przedłużyły się próby generalne zespołów.
Jako pierwszy na scenie pojawił się Frog’n’Dog, później
łowicki zespół C Cztery (Piotr
Florczak, Błażej Pięta, Tomasz
Pięta, Marcin Gajda i Maciej
Szewczyk). Pierwsze godziny
festiwalu nie zgromadziły zbyt
wielu osób. Pod sceną bawiło
się kilkaset osób, frekwencja
nie była jednak zadowalająca. Z

Dopiero po tej edycji
zacznie się głośno
mówić o łowickim
festiwalu.

godziny na godzinę fanów muzyki jednak przybywało, a na
polu namiotowym, pod sceną
i w ogródkach gastronomicznych robiło się coraz tłoczniej.
Na trzecim koncercie – Mesajah gości było już więcej.
Uczestnicy bawili się w rytm
dźwięków rodem z Jamajki,
a tuż po koncercie fani ustawili się po autograf i płyty artysty.
Dalej na scenie pojawiła się
Chemia, nie chwyciła ona jednak publiczności, bo pod sceną
każdy mógł znaleźć dla siebie
miejsce. Większość osób przebywała w tym czasie w ogródkach piwnych. Inaczej było,
gdy na scenę wyszła Luxtorpeda – od razu zrobiło się tłoczno.
Wszyscy znali piosenki i bawili
się w ich rytm. Nic też dziwnego, bo zespół ma na swoim koncie już spore osiągnięcia i kilkakrotnie gościł też w Łowiczu.
Piątkowy wieczór bez wątpienia należał jednak do Gentleman & The Evolution. – Najpierw na scenie pojawili się
członkowie zespołu The Evolution, a później wbiegł Otto Tolmann (pseudonim Gentleman).
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To była największa impreza muzyczna w Łowiczu – śmiało można tak powiedzieć
o Lemon Festivalu, który 28 i 29 czerwca miał swoją drugą odsłonę w Łowiczu.
Zgromadził on tysiące fanów muzyki rockowej, na scenie wystąpiły gwiazdy światowego
formatu, a organizatorzy i służby porządkowe spisali się na medal.
Już teraz wiadomo, że Lemon powróci za rok – 27 i 28 czerwca.

Mikey Demus, jeden z muzyków zespół Skindred – jego występ
oceniany był jako najlepszy.

Wspólnie z nim tego wieczoru zaśpiewał Ritchie Stephens,
wykonując utwór między innymi Boba Marleya No Woman,
No Cry. Publiczność wręcz
oszalała, a muzycy krzyczeli
ze sceny, że kochają Polskę i co
chwilę zachęcali uczestników
festiwalu do zabawy.
Po godzinach oczekiwań,
kilka minut przed północą na
scenie pojawiła się P.O.D.,
amerykańska grupa muzyczna wykonującą nu metal. Zespół powrócił do Polski po 13
latach. Podczas koncertu muzycy wykonali głównie utwory
ze swojej ostatniej płyty. Przez
ponad godzinę z głośników wydobywał się niemiłosierny jazgot gitar. Widać było, że dla
muzyków z Kalifornii granie w
Łowiczu było prawdziwą przyjemnością.

Sobota z mocnym
graniem
i dobrą zabawą
Sobota to nie tylko lepsza frekwencja, ale też jeszcze lepsza
zabawa. Na początek zagrał 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. Zespół tworzą: Mariusz Płuska, Piotr Florczak,
Piotr Stawicki, Kamil Szkup
i Marcin Węglarek. – Moim zdaniem zespół zaprezentował się
bardzo profesjonalnie i uważam,
że warto go dalej promować, jest
wart zauważenia – mówi Arkadiusz Michalski. (Szerzej napi-
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Wokalistki śpiewające w chórku zespołu Gentleman & the Evolution – Tamika i Mamadee.
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Lemon Festival to też wielki piknik, podczas którego można było napić się piwa i odpocząć.
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Jelonek w hełmie z rogami bawił publiczność przez kilkadziesiąt
minut, a kiedy zszedł ze sceny publiczność domagała się bisu.

szemy o zespole w jednym z kolejnych numerów NŁ).
Dalej na scenie pojawiło At
The Lake tworzące muzykę
z gatunku metalu symfonicznego, łącząc elementy muzyki klasycznej, folkowej i metalowej.
Po nich zespół Frontside, który
w odpowiedni sobie sposób,
mocnym uderzeniem, przypomniał o charakterze festiwalu.
Tuż przed 19. na scenie pojawił się zespół rockowy złożony z dziennikarzy rozgłośni radiowych Poparzeni Kawą:
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. Jego koncert przyciągnął
pod scenę całkiem sporo osób,
a o dobrej zabawie świadczyć

może fakt, że w górze latały koszulki i inne części garderoby. To
jednak dopiero był początek.
Po pierwszej rozgrzewce na
scenę wszedł Jelonek, stały bywalec łowickiego klubu Pracownia. To, co zaczęło się dziać
na placu przed sceną, można
nazwać istnym szaleństwem.
Publika rozumiała się z artystą niemal bez słów: on mówił
„młynek”, a uczestnicy trzymając się za ramiona, kręcili się,
zakreślając coraz większy krąg
na placu. Nie zabrakło też machania szabelkami (wykonywanie określonego gestu rękoma)
i wężyka. Było głośno i bardzo
energicznie, ludzie noszeni byli
na rękach pod scenę, a w powietrzu latały różne części garderoby. Jelonek postarał się też
o inne atrakcje – był pokaz pirotechniki i magii, a energia, którą
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Wierni fani mogli po koncercie zakupić płyty Manolo
i otrzymać jego autograf.

Ciemne koszulki i glany – to charakterystyczny ubiór młodzieży uczestniczącej w festiwalu. Na zdjęciu podczas zabawy na koncercie Chemii.

włożył w swój występ, była tak
ogromna, że aż pękła mu strona
w skrzypcach.
Ci, którym wydawało się, że
to już koniec, byli w błędzie.
Okazało się, że Jelonek zrobił
uczestnikom dopiero drugą rozgrzewkę przed koncertem zespołu Skindred. To jego występ
wiele osób uważa za najlepszy
podczas całego festiwalu. Benji
Webbe przystrojony w mieniącą
się czerwoną marynarkę nawiązał najlepszy kontakt z publicznością i wytworzył najlepszą
atmosferę. Brytyjska grupa rozgrzała publikę – były ręce w górze, oklaski, skakanie i tańce.
Lemon Festival zakończyli Kanadyjczycy z Billy Talent.
Warto podkreślić, że na koncert
tej formacji wiele osób czekało
od rana. Na placu dostrzec można było ludzi ubranych w koszul-

kę z nadrukiem zespołu, byli też
tacy, którzy przyjechali specjalnie na koncert tej gwiazdy z zagranicy. Muzycy dostali polską
flagę z podpisami fanów. Koncert tej formacji zakończył festiwal 20 minut po północy.
Frekwencja była
największą słabością
Wiele osób obecnych na festiwalu narzekało na frekwencję.
Większość spodziewała się placu zapełnionego fanami muzyki
rockowej, tymczasem ten zapełniony był jedynie w części. Miało to jednak swoje plusy, ponieważ ci, którzy nie chcieli szaleć
w tłumie, a jedynie posłuchać
dobrej muzyki, mogli znaleźć
miejsce do siedzenia na trawie,
nieco dalej od sceny.
Arkadiusz Michalski szacuje,
że każdego z dwóch dni festiwal

odwiedziło około 4000 osób,
choć jak mówi, nie było ich widać, ponieważ część osób była
na mieście, inni w ogródkach,
jeszcze inni z kolei pod sceną.
– Była rotacja – przekonuje.
Organizator mówi, że w tym
roku chciał przede wszystkim
sprawdzić, czy plac, który wybrał na festiwal, nadaje się na
tego typu imprezę. – Muszę powiedzieć, że sprawdził się on
w 100% i to tam chcielibyśmy
organizować festiwal w przyszłości. Mam nadzieję, że mieszkańcy wybaczą nam, że przez te
2 dni w roku będzie tam głośniej
– mówi.
Michalski przyznaje też, że
dopiero po 3 czy 4 edycji będzie
mógł powiedzieć, czy rzeczywiście opłaca się w Łowiczu organizować Lemon Festival. – Dopiero po tej edycji zacznie się

głośno mówić o łowickim festiwalu i frekwencja na kolejnych
edycjach powinna się poprawiać
– tłumaczy.
W tym roku jedni przyjechali na konkretny koncert, jak na
przykład czteroosobowa rodzina z Krakowa, którą spotkaliśmy na koncercie P.O.D., inni
bawili się na wszystkich koncertach przez dwa dni. Wśród
nich byli młodzi i starsi, Polacy, jak również osoby z zagranicy (Czesi, Holendrzy i Włosi).
Nie można powiedzieć, że festiwal adresowany był tylko do
młodzieży. Każdy mógł znaleźć
na nim coś dla siebie. Prezentowanych artystów nie dało się
bowiem zamknąć w jeden gatunek muzyczny, co było wielką
zaletą festiwalu.
Podobnie mają wyglądać festiwale w kolejnych latach. 
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Z sali sądowej
Sąd Rejonowy | Kolejni świadkowie zeznawali w sprawie, w której oskarżony jest wójt gminy Łyszkowice

Nie, bo nie, czyli jak w filmie Ranczo
Na kolejnej w ostatnim czasie rozprawie sądowej
w procesie przeciwko wójtowi gminy Łyszkowice,
Włodzimierzowi T., zeznawało 8 świadków.
Na rozprawę wezwana była również żona wójta,
Anna T. – ona skorzystała jednak z prawa
do odmowy składania zeznań.
Podsumowując tę rozprawę,
można śmiało stwierdzić, że najwięcej czasu poświęcono sprawie
załatwiania koncesji na wydobycie żwiru w miejscowości Seroki,
o którą starał się przedsiębiorca
zamieszkały w Seligowie, Maciej K.
Maciej K. przyszedł na rozprawę bardzo dobrze przygotowany
i niemal bez żadnych pytań ze
strony sędziego zaczął relacjonować, rok po roku, historię jego
kontaktów z wójtem Włodzimierzem T., jakie musiał podejmować w celu uzyskania koncesji na
wydobycie złoża z jego 23-hektarowej działki w Serokach. Sprawa zaczęła się w 2007 r., kiedy
przedsiębiorca stwierdził, że wydobyty z jego działki żwir może
sprzedać firmie budującej autostradę. Złożył do Urzędu Gminy w Łyszkowicach wniosek
o rozpoznanie złoża na działce
nr 202 w Serokach. Wójt wydał
postanowienie na rozpoznanie
złoża z zastrzeżeniem o niemożliwości jego wydobycia. Maciej K. mimo to złożył stosowny
wniosek o zmianę studium zagospodarowania przestrzennego
i uzyskanie koncesji na wydobycie złoża i czekał na rozwój sytuacji. W tym samym czasie nawiązał już kontakty z potencjalnymi
inwestorami, którzy przedstawiaREKLAMA

li mu pomysły na wydobycie tego
złoża. Jesienią 2009 roku studium w gminie zostało uchwalone, jednak nie uwzględniono
w nim złoża Seroki.
Przedsiębiorca z Seligowa
stwierdził, że przy załatwianiu
formalności napotkał na wiele nieprawidłowości. – Działania wójta były celowe i uniemożliwiły mi wydobycie złoża
– zeznał. Twierdził również, że
w wielu kwestiach konsultował się
z prawnikiem i innymi specjalistami w różnych dziedzinach.
Był pewien, że wszystko zrobił
dobrze, a mimo to odpowiedzi
w swojej sprawie długo nie dostawał – a potem była odmowa.
Wójt w tłumaczeniach podanych
przez świadka Macieja K., uzasadniających odmowę przyznania koncesji, powoływał się na
skargi mieszkańców lub też na
fakt, że ciężki sprzęt, który będzie przewoził piach, zniszczy lokalne drogi. Mimo zapewnienia
przedsiębiorcy i jego inwestorów,
że drogi zostaną zabezpieczone,
a nawet mimo zaproponowanej
oferty zapłacenia 1 mln kaucji
za ewentualne zniszczenia dróg,
wójt nie był przychylny tej inicjatywie. Tłumaczył się również
tym, że istnieje już jedna żwirownia w Uchaniu Górnym i druga
w gminie jest niepotrzebna. Ma-

ciej K. dowiedział się również, że
w tym czasie, kiedy wójt mówił
o żwirowni w Uchaniu Górnym,
ta, mimo, że była uwzględniona
w studium, nie posiadała koncesji
na wydobycie złoża.
W 2012 r. przedsiębiorca z Seligowa interweniował w swojej
sprawie w Urzędzie Marszałkowskim, który skierował do wójta
prośbę o ostateczne ustosunkowanie się do wydania koncesji
dla Serok i Uchania. Zaznaczono
przy tym, że jeżeli wójt w ciągu
2 tygodni tego nie zrobi, to UM
je wyda. Wójt wydał w tym okresie negatywną opinię na wydanie
koncesji dla złoża Seroki, przy
czym do Uchania się nie ustosunkował i tym samym ta żwirownia
koncesję otrzymała.
Na pytanie sądu, jak świadek myśli, dlaczego wójt mimo
wszystko nie chciał udzielić mu
koncesji, ten stwierdził, że powodowała to osobista niechęć wójta
w stosunku do niego. Świadek,
chcąc potwierdzić swoją tezę,
opowiedział, że gdy został zaproszony do wstąpienia do Koła
Myśliwskiego w Łyszkowicach,
usłyszał po czasie, jakoby wójt

Był pewien, że wszystko
zrobił dobrze, a mimo
to odpowiedzi
w swojej sprawie długo
nie dostawał – a potem
była odmowa.

miał powiedzieć do członków
koła – albo K., albo ja.
Świadek w odpowiedzi na pytanie sadu powiedział, że złoże
z Serok było warte 10 mln zł,
w chwili przeciągania załatwiania przez niego formalności cena
spadła do 5 mln zł. Ostatecznie
nic na tym nie zyskał. Koncesję otrzymał dopiero 13 kwietnia
tego roku – kiedy Włodzimierz T.
od kilku miesięcy w funkcji wójta był zawieszony.

Miałem wrażenie,
że decydującą osobą
był tam tylko wójt
W sprawie uzyskania pozwolenia na wydobycie żwiru przed
sąd został wezwany również
przedsiębiorca z Poznania, Grzegorz Z., którego firma, jako podwykonawca budowała odcinek
autostrady i zainteresowała się
żwirownią w Serokach jako miejscem najbliżej położonym ich terenu pracy. W tej sprawie udał się
do wójta, u którego, jak twierdzi,
nie miał szans wypowiedzenia
się, ponieważ uzyskał odpowiedź
„Nie, bo nie”. Świadek, opisując
sytuację z wójtem, pozwolił sobie
na porównanie, że czuje się jak
w filmie Ranczo. – Nie wiedziałem, co się dzieje – dodał.
Świadek powiedział również,
że uczestniczył w sesji Rady Gminy, na której przedstawił radnym
swoje plany, z zapewnieniem,
że firma nie popsuje dróg. Grzegorz Z. sytuację z sesji skomentował następująco: – Miałem
wrażenie, że decydującą osobą
był tam tylko wójt. Reszta osób
sprawiała wrażenie, jakby była
zastraszona albo pod presją, tak

mi się wydawało – mówił świadek.
Oskarżony Włodzimierz T.
zarzucił jednak na sali sądowej
Grzegorzowi Z., że po jednym
ze spotkań ten do niego dzwonił
i powiedział, żeby się zgodził na
tę żwirownię, bo inaczej i on będzie miał problemy, i jego dzieci. Na to Grzegorz Z. powiedział,
że zaprzecza, jakoby mówił coś
o dzieciach wójta, a groźbę
w jego kierunku tłumaczył tak: –
Miałem na myśli to, że jak wójt
będzie się tak długo upierał, to
dojdzie do tego, do czego właśnie
doszło (do procesu – przyp. red.).
Przedszkole kupiło
zmywarkę z restauracji,
gdy ta została zamknięta
Na poniedziałkowej rozprawie
przewijał się również wątek pewnej zmywarki, która znajduje się
w przedszkolu w Łyszkowicach.
Zmywarka ta, rzekomo, miała
zostać tam przeniesiona z restauracji Magnacka, która działała
w latach 2005-2006 na ul. Krakowskiej w Łowiczu i należała do
syna wójta, Mariusza T. Sprzątaczka z przedszkola Wioletta
W. zeznała, że zmywarka była
nowa, ponieważ została przywieziona do przedszkola ofoliowana.
W sprawie zrywarki został wezwany również Daniel K., były
pracownik restauracji, który
stwierdził, że pamięta taką zmywarkę, która po zamknięciu lokalu została sprzedana.
Monitoring i inne
pytania
Wioletta W. była pytana również o monitoring, jaki jest zain-

W tej sprawie udał się
do wójta, u którego,
jak twierdzi, nie miał
szans wypowiedzenia
się, ponieważ uzyskał
odpowiedź „Nie, bo nie”
stalowany w przedszkolu. Sędzia
zapytała, czy nie dziwi jej, że podgląd do monitoringu znajduje się
w gabinecie sekretarza, którym
jest Anna T., żona wójta, a nie
w pokoju dyrektora? Odpowiedziała, że jej to nie dziwi.
Prezes klubu sportowego Laktoza, Waldemar K., był z kolei
wypytywany o to, jak wygląda
kwestia uzyskania dofinansowań
z gminy dla klubu i jak później
wyglądają rozliczenia. Świadek
zeznał, że wszystko było rozliczane poprawnie i że w tej sprawie kontaktował się z Waldemarem Sz. z Urzędu Gminy.
Andrzej K., którego żony firma
często wykonywała różne prace
grodzeniowe dla gminy, był wypytywany przez sąd, w jaki sposób te prace zostały mu zlecane.
Andrzej K. odpowiadał najpierw,
że na wszystkie prace jego firma
składała oferty, później stwierdził,
że o różnych pracach informował
go wójt albo Stanisław F., ponieważ kiedyś złożył ofertę, która
się spodobała. – Byłem tani, to
mnie brali – zeznał świadek. Na
pytanie sądu, w jaki sposób dowiadywał się, że są jakieś prace
w gminie, odpowiedział, że bywał
w gminie często i tam się dowiadywał albo od kogoś, albo
z tablicy ogłoszeń. Nie potrafił
powiedzieć
konkretnie, od kogo oraz ile razy widział ogłoszenie na tablicy. kp
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Kultura
rzut okiem | Wystawa poplenerowa w bolimowie

Łowicz | Festiwal organowy

Muzyka klasyczna
w każdą środę

gok bolimów

Kilkadziesiąt osób pojawiło
się 28 czerwca w Gminnym
Ośrodku Kultury w Bolimowie
na otwarciu poplenerowej
wystawy malarskiej pod
nazwą „Utrwalamy piękno
architektury i krajobrazu
obszaru Bolimowskiego Parku
Krajobrazowego”. Na wystawie
obejrzeć można prace artystów
związanych z Bolimowem,
Wiskitkami i Puszczą Mariańską.
Powstały one podczas pleneru
malarskiego 9 czerwca. Na
obrazach możemy podziwiać
między innymi Rawkę, nadrzeczne
łąki oraz inne elementy
bolimowskiego pejzażu
i architektury. Na zdjęciu autorzy
prac. am

Maurzyce | Muzeum zaprasza

Najbliższa niedziela
– w skansenie
Muzeum w Łowiczu już po
raz kolejny zaprasza w najbliższą
niedzielę, 7 lipca, na Niedzielę w Skansenie w Maurzycach.
Wśród atrakcji organizatorzy
przewidzieli warsztaty z zakresu
garncarstwa, rzeźby ludowej czy
wycinania kwiatów bibułowych.
Odbędą się one w godzinach od
12. do 17. Miłośników kuchni
zainteresują na pewno warsztaty
piekarnicze, na których będzie
można pozyskać dawne przepisy na pieczywo oraz nauczyć się
przygotowywać ciasto zarówno
na chleb, jak i ciasteczka, któREKLAMA

re następnie zostaną upieczone
w tradycyjnym piecu chlebowym.
W drewnianym kościele
z Wysokienic przeniesionym
do skansenu, prelekcję pt. „Barok w skansenie” poprowadzi
dyrektor łowickiego muzeum
Marzena Kozanecka-Zwierz.
Prelekcja rozpocznie się o godzinie 15:.
Jednocześnie organizatorzy informują, że na wszystkie wydarzenia obowiązuje bilet wstępu.
Niedziela w Skansenie jest imprezą cykliczną, kolejna odbędzie się 11 sierpnia.
szb

Łowicz | Modernizacja ŁOK

Lepsza akustyka i estetyka
We wrześniu ŁOK czeka kolejny remont. Instytucja otrzymała 30 tys. zł z Polskiego Instytutu
Sztuki Filmowej na modernizację
sceny w kinie Fenix.
W ramach prac zaplanowano
wyłożenie ścian i sufitu na scenie grafitowymi panelami, które zastąpią gładzie gipsowe. Ponadto zamiast granatowych kotar,
które dotychczas wisiały na scenie, pojawią się czarne. – Dzięki
temu będziemy mogli poprawić
akustykę i estetykę sceny – mówi
dyrektor ŁOK Maciej Malangiewicz. Za pieniądze zostaną kupione też rampy oświetleniowe,
na których podczas przedstawień

i koncertów będą wieszane reflektory i lampy. ŁOK kupi też 10
podestów scenicznych. Mają być
one wykorzystywane na przykład
podczas koncertów, by wyeksponować perkusję oraz przedstawień teatralnych, by przedłużyć
scenę aż do pierwszego rzędu.
Zaplanowane prace są ostatnim etapem modernizacji sali kinowej. Ich koszt to 45 tys. zł, 15
tys. zł ŁOK pokryje z własnych
środków. Warto dodać, że podczas planowanych prac kino będzie działało normalnie. Nie będzie potrzeby zamykania go,
ponieważ prace będą wykonywane w godzinach porannych.  am

Wczoraj, 3 lipca, w bazylice
katedralnej rozpoczął się jubileuszowy XXV Międzynarodowy Festiwal Organowy. W katedrze wystąpił Wiktor Łyjak,
kierownik artystyczny festiwalu
oraz Małgorzata Urbaniak, absolwentka Akademii Muzycznej
w Warszawie. Zainaugurowali oni
w ten sposób cykl koncertów, które
w każdą środę przez okres wakacji będą odbywały się w katedrze.
Za tydzień – w środę, 10 lipca,
zagra Karol Gołębiewski. Jego
koncert rozpocznie się o godz.
19.30. Karol Gołębiowski jest od

2012 r. doktorem nauk muzycznych. Jest także laureatem renomowanych międzynarodowych
konkursów organowych w Norymberdze, Brugii, Monachium,
Spirze i Rzymie. Występował
we wszystkich krajach europejskich biorąc udział w koncertach
na najznakomitszych festiwalach.
Artysta mieszka na stałe w Belgii.
Podczas festiwalu wykona
utwory Johana Helmich Romana, Johanna Sebastiana Bacha,
Cesara Francka i Louias Vierne.
Kolejne koncerty w każdą
środę o 19.30. 
am

Łowicz | Inicjatywa archiwum

Tradycje powstania on-line
Od ubiegłego tygodnia na stronie Archiwum Państwowego
m. st. Warszawy można obejrzeć
wystawę, która została przygotowana na podstawie materiałów
archiwalnych prezentowanych od
22 lutego do 30 kwietnia 2013 r.
w siedzibie łowickiego oddziału archiwum. Jej celem jest pokazanie różnych form kultywowania pamięci o wydarzeniach
i bohaterach powstania styczniowego na Ziemi Łowickiej.
Ekspozycja składa się z czterech
części
tematycznych.
Pierwsza z nich jest poświęcona zorganizowanym we Lwowie
obchodom 50. rocznicy wybuchu powstania. Kolejna ukazuje
dokumenty z okresu międzywojennego, dotyczące weteranów
powstania oraz różnych form

utrwalenia miejsc pamięci narodowej w Łowiczu. Trzecia część
wystawy prezentuje zdjęcia i dokumenty obrazujące uroczystości zorganizowane w powiecie łowickim w 1963 r. Ostatnia część
natomiast zawiera fotografie
z tegorocznych obchodów 150.
rocznicy wybuchu powstania.
Materiały zgromadzone na wystawie pochodzą z zasobów archiwum, a także ze zbiorów osób
prywatnych.
Kustosz archiwum Marek
Wojtylak podkreśla, że wystawa
on-line została przygotowana dla
tych osób, które nie miały okazji
zobaczenia tej wystawy w siedzibie łowickiego Oddziału APW
przy ul. 3 Maja oraz dla tych, którzy chcieliby przypomnieć sobie
obejrzane tam eksponaty. 
kp
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Łowicz | Mistrzostwa Szaradziarskie

Wakacje | Atrakcje u Radziwiłłów

Minuty umykały,
a wolne diagramy czekały
aneta marat
aneta marat

aneta marat

Byli reprezentanci m. in.: Warszawy, Wrocławia, Poznania,
Katowic, Gniezna, Jaworzna i
Zielonki. – To krajowa czołówka. Większość z przybyłych do
Łowicza jeździ po Polsce i bierze udział w podobnych zmaganiach, osoby te występują również
w teleturniejach telewizyjnych
– mówi Jerzy Wiatr, organizator
mistrzostw w Łowiczu.
Uczestnicy spotkali się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 1 przy ulicy Podrzecznej. Na
rozwiązanie wszystkich zadań
mieli 105 minut. I choć wielu
osobom wydawało się, że czasu
jest sporo, to w zderzeniu z kilku stronicowym zestawem i dość
dużą liczbą łamigłówek okazało
się, że minuty umykają nieubłaganie.
Zadania dla uczestników układa od lat Jerzy Wiatr. Jak mówi,
zadania muszą być takie, by najlepsi zawodnicy nie rozwiązali
przed czasem wszystkich łamigłówek, a najsłabsi w wyznaczonym czasie wypełnili przynajmniej połowę diagramów. Każde
zadanie układane jest od postaw.
– Najpierw wybieram diagram,
wpisuję wyrazy, później układam
hasła, a dalej przepisuję wszystko na komputer, drukuję i kseruję – opowiada pan Jerzy. Nad
zadaniami myśli przez cały rok,

aneta marat

Rebusy metagramowe
i kołowe, różne krzyżówki,
anagramy i logogryfy
musieli rozwiązać uczestnicy
XVI Szaradziarskich
Mistrzostw Łowicza, które
29 czerwca zorganizowano
w Łowiczu. Nad 26
zadaniami główkowało
28 osób z całej Polski.

Prawie dwie godziny uczestnicy mistrzostw główkowali się nad zadaniami. Na ich twarzach widać było
skupienie i koncentrację.

a intensywnie pracę rozpoczyna
w styczniu.
Uczestnicy mogli zdobyć 86
punktów. Najlepiej poradzili sobie
Stanisław Wójtowicz z Prac Dużych (67 pkt.), Mariusz Góralski
z Wrocławia (66 pkt.) i Agnieszka Zarwas z Poznania (65 pkt.).
Najwyżej z łowiczan uplasowa
się Dariusz Pytkowski. Zajął on
23 miejsce.
Byli też łowiczanie
W zmaganiach brali udział
też łowiczanie, w tym roku aż
6 osób. Wśród nich pani Marta
Komorowska. W mistrzostwach
uczestniczyła po raz pierwszy.
Uwielbia ona rozwiązywać różne krzyżówki i rebusy. Robi to
w każdej wolnej chwili – kiedy jedzie pociągiem, autobusem, czeka
w kolejce do lekarza czy też ma

wolną chwilę podczas wykonywania domowych obowiązków. Jak
mówi, krzyżówkę ma zawsze pod
ręką w torebce, by móc w każdej
chwili do niej zajrzeć.
Krzyżówki rozwiązuje od
szkoły średniej. Często wysyła
też rozwiązania haseł z krzyżówek na różne konkursy. – Czasem zdarzy mi się nawet coś wygrać i jest to ogromną satysfakcją
dla mnie – mówi z uśmiechem
pani Marta.
Dlaczego tak lubi łamigłówki
i krzyżówki? Przede wszystkim
dlatego, że rozwijają one człowieka. Dzięki nowym hasłom można
poszerzać swoje słownictwo, jak
również ćwiczyć szare komórki.
Pani Marta stara się zawsze sama
znaleźć prawidłowe rozwiązania,
jedną krzyżówkę rozwiązuje kilka razy. Dopiero na koniec szuka

Nieborów i Arkadia
zapraszają

pomocy w internecie, słownikach
i encyklopediach.
Dla pani Marty przygotowany zestaw był trudny, udało jej się
w całości rozwiązać tylko 3 krzyżówki. Nie oznacza to jednak, że
się poddała, wręcz przeciwnie.
Przez najbliższy rok, do kolejnych
zawodów, ma zamiar intensywnie
ćwiczyć, by za rok znów zmierzyć
się z łamigłówkami. Mistrzostwa
były dla niej okazją do sprawdzenia swojej wiedzy. – To też świetna zabawa – mówi uczestniczka.
Po raz drugi brał udział w mistrzostwach Andrzej Mścichowski z Łowicza. Jak mówi, krzyżówki rozwiązuje od zawsze.
– Rozwijają one człowieka, można ćwiczyć swój umysł – przekonuje. Uważa, że jest to bardzo dobry pomysł na spędzanie wolnego
czasu. 
am

Po raz drugi Muzeum w Nieborowie i Arkadii zaprasza do
siebie w czasie wakacji dzieci
i młodzież na przygotowane dla
nich ciekawe zajęcia. Przez cały
lipiec i sierpień będzie 18 powodów do odwiedzin dóbr Radziwiłłowskich.
W najbliższą sobotę 6 lipca
o godz. 14.00 w pałacu w Nieborowie, odbędą się zajęcia dotyczące korzeni sztuki czyli twórczości
plastycznej w postaci malarstwa
jaskiniowego. Dzień później,
w niedzielę 7 lipca o godz. 14.00
w tymże pałacu odbędą się za to
zajęcia „Śladami Pana Samochodzika – przystanek Nieborów”.
W programie m.in. poszukiwanie
zaginionego skarbu oraz odkrywanie tajemnic, które kryją się
w baśniowym pałacu. Inspiracją do zajęć jest kręcony m. in.
w Nieborowie film „Pan Samochodzik i niesamowity dwór”.
13 lipca o godz. 21.00 w parku w Nieborowie rozpoczną
się zajęcia „Ogród wieczorowa
porą”. W programie nocny spacer w ogrodzie nieborowskim,
zwiedzanie oranżerii oraz tajemniczych zakamarków parku.
Uczestnicy muszą przynieść ze
sobą latarki. W niedzielę 14 lipca o godz. 14.00 w pałacu odbędą
się zajęcia „Pan Kleks wyjeżdża
na wakacje”, w programie m. in.
wykonywanie lalek przedstawiające bajkową postać.

20 i 21 lipca w godz. 10.00
– 18.00 w Arkadii odbędą się
warsztaty z fotografii cyfrowej
dla dzieci, które dowiedzą się
jak działa aparat, jak korzystać
z trybów, które zapewnią kontrolę nad zdjęciami oraz zapoznać
się z podstawami kompozycji,
kadrowania. Po teorii odbędzie
się plener.
27 lipca o godz. 14.00 w pałacu w Nieborowie odbędzie się
„Tęczowy zawrót głowy”. Pod tą
nazwą kryje się zamiar przypomnienia dzieciom starych zabaw
podwórkowych, tj. ciuciubabki,
berka i kapsli.
28 lipca o godz. 14.00 w ogrodzie w Arkadii odbędą się zajęcia prezentujące historię sztuki,
tym razem będą one dotyczyły
starożytności. W trakcie zajęć
przybliżony zostanie świat antycznych budowli i zabytków.
Program na sierpień przedstawimy pod koniec lipca. Rzecznik prasowa nieborowskiego
muzeum Monika Antczak powiedziała nam, że oferta pałacu
skierowana jest do dość wąskiej
grupy osób zainteresowanych,
dlatego udział dzieci warto poprzeć wcześniejsza rezerwacją
dzwoniąc pod numer 46 838 56
35 wew. 15, lub pisząc e-mail na adres dzial.sztuki@nieborow.art.pl. Koszt uczestnictwa
w każdych zajęciach – 12 zł od
osoby. 
tb

Edukacja | II miejsce łowickiej szkoły w konkursie filmowym

Grupa uczniów klasy
I b (od września II b),
która w marcu wygrała
szkolny konkurs talentów,
a następnie zdobyła dużą
popularność
w internecie dzięki filmowi
promującemu szkołę, nie
spoczywa na laurach.

Młodzi filmowcy postanowili tez przygotować krótkometrażowy western, który zdobył II
miejsce w konkursie edukacyjnym „Pewnego razu na dzikim
zachodzie”
zorganizowanym
przez Westernowy Park Rozrywki „Miasteczko Twinpigs” w Żorach.
Film nosi tytuł. „Dotyk wspomnień” i trwa nieco ponad minutę. Jego konkurencja była
duża, w konkursie wzięły udział
szkoły z pięciu województw
– śląskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, opolskiego i łódzkiego. Do konkursu
zgłoszono 250 minutowych filmów w konwencji westernu,
spośród których 7 czerwca wybrano 50 najlepszych. Opieku-

Piotr Długosz

Dziki zachód według II LO
Warsztaty plenerowe w Walewicach.

Walewice | Plenerowe warsztaty malarskie

Integracja poprzez sztukę

Screen z filmu „Dotyk wspomnień”.

nowie tych pięćdziesięciu grup –
w tym Agnieszka Anyszewska,
nauczycielka z II LO – utworzyli jury finałowej części konkursu,
które 21 czerwca zadecydowało o miejscach na podium całe-

go konkursu. Łowicki „Medyk”
musiał ustąpić jedynie Szkole
Podstawowej nr 1 w Raciborzu.
Na trzecim stopniu podium znalazło się Gimnazjum z Krościenka nad Dunajcem.

Nagrodą za II miejsce były
aparaty cyfrowe dla każdego
członka grupy projektowej oraz
całodniowy wstęp do parku rozrywki, wraz z wszystkimi dostępnymi atrakcjami.
tm

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Tacy Sami” zorganizowało 10 czerwca plenerowe zajęcia malarskie i plastyczne
w kompleksie pałacowym w Walewicach. Udział brały zespoły
(4 uczestników + opiekun) reprezentujące okoliczne placówki, takie jak: szkoły podstawowe w Popowie, Niedźwiadzie,
Zielkowicach, Wygodzie, Dąbkowicach, SP nr 4 w Łowiczu,
Gimnazjum w Popowie, Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych nr
4 w Łowiczu, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łowiczu,
Środowiskowy Dom Samopomocy w Łowiczu, Stowarzyszenie Dać Szansę, Stowarzyszenie Nadzieja oraz samo „Tacy
sami”. Łącznie było to ponad 60
osób, zarówno niepełnosprawnych jak i w pełni zdrowych.
Uczestniczy warsztatów mieli
za zadanie oddać piękno krajo-

brazu i architektury, posługując
się dowolną techniką artystyczną.
Za najlepsze prace przewidziano
nagrody rzeczowe, które ufundował Urząd Gminy Łowicz. Po zakończeniu zajęć, przygotowano
dla uczestników piknik z kiełbaskami.
Namalowane w Walewicach
prace można oglądać do 12 lipca na wystawie w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łowiczu,
którą uroczyście otwarto we wtorek 25 czerwca.
– Wykonałem w glinie pracę,
przedstawiająca konia na podkowie – mówił podczas otwarcia Zygmunt Haczykowski, ze
stowarzyszenia „Tacy sami”,
od 27 lat niewidomy. – Zajmuję się głównie wyrobami z wikliny, ale na tego typu konkursy,
także rzeźbię. Bardzo się cieszę
z otrzymania Nagrody Specjalnej
Dyrektora PCPR w Łowiczu.  tm
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Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia majątkowe | Gmina Bolimów

Ile i na czym zarobili
radni i wójt w 2012 roku
 Stanisław Linart, wójt gminy Bolimów na koniec roku zgromadził wspólnie z żoną 55 tys. zł
(w 2011 zgromadził 75.000 zł).
Posiada on dom we współwłasności z żoną o powierzchni 220 m²
i wartości 300.000 zł. Jest właścicielem indywidualnego gospodarstwa rolnego o pow. 52 ha
wraz z budynkiem mieszkalnym i zabudowaniami magazynowymi o wartości 1.400.000 zł.
Posiada także 25,3 ha – współwłasność z żoną oraz 26,7 ha –
dzierżawa. Jego przychód z gospodarstwa wyniósł 145 tys. zł,
rok wcześniej 160 tys. zł wraz
z dopłatami, dochód natomiast
60 tys. zł, o 5 tys. zł mniej niż
w 2011 roku. Ze stosunku pracy osiągnął dochód w wysokości
110.174,76 zł, o 1763,76 zł więcej
niż w roku ubiegłym.
Jest posiadaczem mienia ruchomego, w skład którego wchodzą: kombajn do zbioru malin
„Natalia” rok 2006 i trzy ciągniki rolnicze: Ursus 3502 r. 2006,
Ursus C-330 r. 1984 i Zetor
72-11 r. 1989, jak również deszczownia Łukoma z 2007 roku.
Spłaca wspólnie z żoną dwa kredyty (klęskowy i gotówkowy)
w BS Skierniewice. Łącznie pozostało mu do spłaty 40 tys. zł.
W ubiegłym roku była to kwota
100 tys. zł.
 Jan
Hubert, od stycznia 2013 roku zastępca wójta gminy Bolimów. Na koniec
2012 roku zgromadził na koncie
140 tys. zł. Jest właścicielem domu
o pow. 115 m² i wartości 150 tys. zł.
Z tytułu zatrudnienia osiągnął
48.212,37 zł, emerytura wyniosła
48.253,19 zł.
 Andrzej Czarnota, sekretarz gminy nie miał zgromadzonych na koniec 2012 roku
pieniędzy. Nie jest właścicie-

REKLAMA

lem żadnego domu, mieszkania
ani działki. Jako sekretarz zarobił 89.878,28 zł. Jeździ Audi A6
z 1998 roku.
 Krystyna Pilaszek, skarbnik
gminy. Na koniec 2012 roku miała odłożone na koncie 8.231,21 zł
(wspólność majątkowa). Posiada
we wspólnocie majątkowej dom
o pow. 120 m² i wartości 200 tys.
zł. Jest także właścicielką działki
o powierzchni 644 m² i wartości
10 tys. zł (użytkowanie wieczyste). Jako skarbnik gminy zarobiła 102.272,87 zł. Jest właścicielką
Passata z 1997 roku.

Janusz Łukawski, przewodniczący Rady Gminy, elektromonter w Energetyce-Wisłosan
Nowa Dęba, oddział w Ożarowie Mazowieckim. Podobnie jak
na koniec 2011, na koniec 2012
roku nie miał zgromadzonych
środków pieniężnych. Posiada
we wspólnocie majątkowej dom
o pow. 140 m² i wartości 100 tys. zł.
Poza tym posiada gospodarstwo
rolnicze o powierzchni 7,14 ha
i wartości 200 tys. zł. Na działce znajduje się dom oraz inne
budynki stanowiące jego odrębny majątek. W 2012 roku osiągnął przychód z gospodarstwa
w wysokości 10 tys. zł, dochód natomiast wykazał zerowy. Z tytułu zatrudnienia zarobił 35.944,11 zł, dieta radnego
to 10.800 zł, dochód żony to
48.738,95 zł.
 Tadeusz Ambroziak prowadzi
gospodarstwo
rolne
w Łasiecznikach. Nie posiada
zasobów pieniężnych. Ma dom
o wielkości 200 m² i wartości
150 tys. zł, jest to jego odrębna
własność. Posiada we wspólnocie
majątkowej gospodarstwo rolne o
powierzchni 13.4293 ha i wartości
350 tys. zł. Przychód z gospodar-

stwa wyniósł 90 tys. zł, dochód –
10tys.zł.Jakoradnyzarobił2860zł.
 Mariusz Bogusiewicz na
koniec roku nie miał zgromadzonych żadnych środków. Posiada we wspólnocie małżeńskiej dom o pow. 200 m² wart
500 tys. zł oraz gospodarstwo
rolne o pow. 13 ha i wartości
400 tys. zł. W 2012 roku uzyskał z niego dochód w wysokości
50 tys. zł, więcej o 10 tys. zł niż
2011 roku. Z tytułu bycia radnym
uzyskał 2450 zł. Posiada także dwa ciągniki rolnicze. Jeden
o wartości 17 tys. zł, drugi, którego nie wykazywał w oświadczeniu majątkowym z 2011 roku,
o wartości 177 tys. zł. Ma też samochód osobowy Ford Focus
z 2000 z roku, którego wartość
wynosi około 13 tys. zł. Nie ma
zaciągniętych kredytów i pożyczek.
 Stanisław
Cwalina jest
nauczycielem wychowania fizycznego w SP w Bolimowie. Zgromadził 25 tys. zł na
lokacie, czyli o 5 tys. zł więcej niż w ubiegłym roku. Ponadto ma odłożone 122.685 zł
w OFE i 48.113 zł na ubezpieczeniu. Posiada na własność
dom o pow. 150 m² i wartości
200 tys. zł. Jest właścicielem także 2 działek o wielkości 1296 m²
i wartości 50 tys. zł. Przychód
z tytułu stosunku pracy osiągnął
73.243 zł, więcej o 8.748 zł niż
w roku 2011, z diety radnego –
2610 zł. Nie ma zaciągniętych
kredytów ani pożyczek.
 Krzysztof Czarnota pracuje w firmie Viva Manufacturing
w Teresinie jako specjalista do
spraw automatyki. Nie miał zgromadzonych żadnych środków na
koniec roku. Jest właścicielem
domu o pow. 150 m² o wartości

200 tys. zł. Posiada również gospodarstwo rolne o powierzchni
4,53 ha, którego wartość ocenia
na 70 tys. zł. W 2012, podobnie
jak w roku ubiegłym, nie uzyskał
z niego jednak ani przychodów
ani dochodów. Ze stosunku pracy zarobił 61.457,89 zł (w 2011
– 64.006,12 zł), z pracy radnego
2840 zł. Posiada Audi A4 z 2004 r.
 Marcin Frąsiak pracuje jako
geodeta w firmie Alco – Krystyna Skrobisz usługi Geodezyjne, Kartograficzne i Projektowe.
Na koniec minionego roku miał
zgromadzone 18 tys. zł, na koniec
2011 miał 15 tys. zł na koncie.
Nie posiada domu ani mieszkania. Z tytułu zatrudnienia osiągnął 39.597,18 zł (w 2011 roku
– 35.127,25 zł), z diety radnego
2340 zł. Jest właścicielem samochodu osobowego marki Peugeot
307 z 2005 roku o wartości około
13.500 tys. zł.
 Roman
Jodłowski prowadzi działalność gospodarczą – sprzedaż detaliczną.
Nie miał zgromadzonych żadnych środków pieniężnych
na koniec roku. Posiada dom
o pow. 80 m² wart 200 tys. zł
– małżeńska wspólnota majątkowa. Ma również pawilon handlowy – 190,85 m²,
działkę 400 m² oraz sklep – 58 m²
i działkę – 1000 m² o łącznej
wartości 100 tys. zł. Dochód,
jaki zadeklarował, to 3070 zł
z diety radnego i z działalności
gospodarczej 114,36 zł (w 2011
była to kwota 68.555,55 zł brutto). Dochód jest tak niski, ponieważ radny prowadził rozbudowę
budynku pod zakład garmażeryjny. Ma Volkswagena Transportera LT 35 z 2005 roku.
 Marek Kupski jest na emeryturze i pracuje jako dozorca

w spółce Agroskład. Na koniec
roku miał odłożoną dokładnie
taką samą kwotę jak rok temu
– 34 tys. zł we wspólnocie małżeńskiej. We wspólnocie posiada
także dom o pow. 90 m² wartości
23 tys. zł. Jest również właścicielem gospodarstwa rolnego 1,02 ha
wartego 10 tys. zł, z którego –
podobnie jak w roku ubiegłym
– nie uzyskał żadnych środków pieniężnych. Jako emeryt uzyskał dochód 34.706,72 zł
(w 2011 – 33.826,34 zł),
z umowy o pracę 21.415,87 zł
(w 2011 – 18.240,77 zł).
Jako radny zarobił 2340 zł.
 Magdalena Stokowska na
koniec roku miała zgromadzonych 13 tys. zł, a więc o 3 tys. zł
więcej niż w ubiegłym roku.
Jest właścicielką domu o pow.
70 m² i wartości 100 tys. zł.
Prowadzi gospodarstwo rolne
o pow. 9,67 ha, warte 150 tys. zł.
Przychód z niego to 10.257 zł, dochodu (tak jak w 2011 roku) nie
było. Jako radna Stokowska zarobiła 2520 zł, poza tym nie wykazała żadnych innych dochodów.
 Marianna Strożek, emerytowana nauczycielka nie posiada zgromadzonych środków.
Jest współwłaścicielką domu
o powierzchni 220 m² wartego
134 tys. zł. Posiada także we
współwłasności gospodarstwo
rolne 14,51 ha warte 300 tys. zł
(w 2011 szacowała jego wartość
na kwotę 210 tys. zł). Uzyskała
z niego łączny dochód w wysokości 33.736,318 zł, o 13.039,318 zł
więcej niż w roku ubiegłym. Dochód uzyskany z emerytury ZUS
wyniósł 21.411,08 zł (w 2011 –
20.597 zł), dochód męża 0 zł.
Jako radna zarobiła 2520 zł. Posiada dwa ciągniki rolnicze i samochód osobowy marki Ford Focus z 2002 roku wart 15 tys. zł.
 Wiktor Tarmanowski korzysta z renty chorobowej.
W 2012 roku nie zgromadził na
swoim koncie żadnych oszczędności. Posiada dom o powierzchni 60 m² i wartości 80 tys. zł –
małżeńska wspólnota majątkowa.
Jest także właścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni
8,20 ha i wartości 40 tys. zł. Przychód z tej działalności wyniósł
7600 zł (rok wcześniej 6800 zł),

dochód deklaruje jako zerowy. Z renty chorobowej dostał
12.889,98 zł, z tytułu bycia radnym i zastępcą przewodniczącego uzyskał 5400 zł.
 Jarosław Wysota nie zgromadził przez miniony rok żadnych środków pieniężnych na
swoim koncie. Jest on właścicielem domu o powierzchni 80 m²
o wartości 80 tys zł. Ma także
działkę 1000 m² wartości 15 tys. zł.
Prowadzi własną działalność
– inseminacja zwierząt, z której osiągnął przychód w wysokości 122.705 zł (rok wcześniej
-103.310 zł), dochód 62.000 tys. zł.
Dieta radnego wyniosła 2070 zł,
dieta jako członka Polskiego
Związku Wędkarskiego 2270 zł.
Radny ma zaciągnięte dwa kredyty konsumpcyjne: w Banku
AiG na 20 tys. zł i w SKOK Stefczyka też na 20 tys. zł.
 Bożena Związek jest nauczycielką w Szkole Podstawowej w Huminie. Na koniec 2011
roku zgromadziła 51.500 zł (majątek odrębny). Posiada dom
o powierzchni 99,2 m² wartości
130 tys zł. Jako odrębny majątek ma gospodarstwo rolne o powierzchni 2,71 ha, warte 40.650 zł,
z którego uzyskała dochód 7000 zł,
przychód 12.000 zł. We wspólnocie małżeńskiej posiada gospodarstwo o powierzchni 5,67 ha
o wartości 56.700 zł, z którego przychód wyniósł 15.200 zł,
a dochód 8.000 zł. Z tytułu zatrudnienia zarobiła 79.444,30 zł
(w 2011 – 78.908 zł), z diety radnego 2150 zł.
 Artur
Zwoliński, operator wózka widłowego w P.P.H.
Fructodor w Bolimowie. Podobnie jak na koniec 2011, na koniec
ubiegłego roku nie posiadał zasobów pieniężnych, ma natomiast
dom we współwłasności z żoną
o powierzchni 65 m² o wartości
50 tys. zł. We wspólnocie małżeńskiej posiada także działkę rolną o powierzchni 0,49 ha
i wartości 4 tys. zł. Z tytułu zatrudnienia zarobił 35.436,28 zł
(rok wcześniej 35.834 zł), z diety radnego 2550 zł. Jego żona ze
stosunku pracy otrzymała wynagrodzenie 26.317,28 zł. W posiadaniu ma samochód Citroen C4
o wartości 19 tys. zł. 
am
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MAZDA

6, 2.0 diesel, 2004 rok,
full opcja, 20.800 zł,
tel. kom. 606‑586‑484.
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

BENZ ML-270, diesel,
2002 rok, tel. kom. 600‑177‑663.
MERCEDES

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

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

Sprinter, 2.9, 1998 rok,
226.000 km, tel. kom. 667‑882‑172.

samochodowe

AUDI

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

FIAT

126, stan dobry, tel. kom.
725‑416‑972.

kupno

AUDI

A2, 1.4, 2004 rok, 57.000 km,
tel. kom. 788‑293‑343.

FIAT

Brava, 1.2, 2000 rok, bogato
wyposażona, 5.700zł, sprzedam, tel.
kom. 532‑706‑515.

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.
Auto

skup, 1-24 h, tel. kom.
796‑999‑111.
Absolutnie

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

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

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

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

kupię, gotówka, tel. kom.
533‑193‑743.
skup, tel. kom. 886‑802‑487.
Auto

Auto

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

AUDI

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

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

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

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

E-36, 325, benzyna/gaz, tel.
kom. 663‑561‑245.

FIAT

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

CC, 900 benzyna/gaz, 1997
rok, tel. kom. 606‑913‑399.
FIAT

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

BMW

E-46-318, benzyna, 1998 rok,
tel. kom. 668‑424‑376.

FIAT

Marea SX, 1.9 ITD, sedan,
diesel, 2000 rok, bogate wyposażenie.
Samochód krajowy, tel. kom.
695‑136‑605.

BMW

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

FIAT

Marea, 1.8, 1997 rok, 2.000 zł,
tel. kom. 503‑702‑220.

BMW

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

FIAT

Panda, 1.2 8V, 2003 rok,
zielony metalik, klimatyzacja, pełne
wyposażenie, tel. kom. 692‑639‑555.

CHRYSLER

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

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

Berlingo, 1.6 HDI Diesel,
2010 rok, tel. kom. 660‑758‑598.
CITROËN

Berlingo, 1.9 D ciężarowy,
2000 rok, 145.000 km, 6.900 zł, tel.
kom. 601‑050‑926.

Auto

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

CITROËN

Berlingo, 1.4, 1999 rok,
pilnie, tel. kom. 505‑698‑928.

Dostawcze,

tel. kom. 500‑812‑312.

CITROËN

Berlingo, 2.0 HDI, 2003
rok, 188.000 km, pilnie sprzedam, tel.
kom. 784‑006‑861.

Kupię

fiata 126p, tel. kom.
601‑595‑439.

FIAT

Bravo, JTD GT, 1999 rok,
ocynk, tel. kom. 500‑123‑186.

FIAT

Punto, tel. kom. 664‑507‑718.
FIAT

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

Punto, 1.2, 2000 rok, 4.900 zł,
tel. kom. 887‑602‑968.

FIAT

Seicento, 2001 rok, 3.600 zł,
sprzedam, tel. kom. 532‑706‑515.
FIAT

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

CITROËN

Jumper, 2.5 TDI, 2001 rok,
3-osobowy, tel. kom. 661‑937‑398.

FIAT

Siena, 1.2, 1999 rok,
wspomaganie, tel. kom. 605‑535‑396.

Skup

aut całych i
powypadkowych, gwarancja
najlepszej ceny, tel. kom.
531‑768‑728.

DACIA

Logan MCV, 2011 rok, 20 tys.
km, ASO PL, klimatyzacja, F-VAT, tel.
kom. 696‑840‑127.

FIAT

Siena, gaz, 1997 rok,
wspomaganie, tel. kom. 797‑528‑903.

sprzedaż
ALFA

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

FORD

Focus, 1.8, TDCI, 2004 rok,
11.000 zł, tel. kom. 693‑542‑137.
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, 1.8 16V, hatchback,
2003 rok, 181.000 km, granat metalik,
tel. kom. 692‑639‑555.
FORD

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

Mondeo, 2.0 diesel, 2004
rok, hatchback, 131 KM, 6 biegów,
manualna. Full opcja, climatronic,
elektryka, itd., stan bdb., tel. kom.
602‑677‑216.

FIAT

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

Kupię

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

do remontu kupię, tel.
Uszkodzony

kom. 506‑713‑289.

FORD

Focus, 2010 rok, tel. kom.
505‑056‑590.

FORD

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

FIAT

Siena, 1998 rok, tel. kom.
692‑504‑699.

Skup

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

FORD

Focus, kombi, 2011 rok,
11.000 km, tel. kom. 788‑293‑343.

FORD

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

CITROËN

C-3, 1.4 HDI, 2002 rok, tel.
kom. 501‑537‑143.

Skup

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

FORD

Fiesta Mk6, 1.2, 2008 rok,
75KM, klimatyzacja, elektryka, czujnik
cofania, 4airbag, ABS, serwisowana,
15.800, tel. kom. 602‑677‑216.

FIAT

Seicento, 1.1 benzyna/
gaz, 2003 rok, niebieski, tel. kom.
601‑509‑043.

Kupię

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

DAEWOO

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

FORD

Fiesta FX Gold, 1.25, 2004
rok, stan bdb, 12.500 zł, tel. kom.
604‑787‑864.

FIAT

Stilo, 1.9 diesel, 2002 rok, stan
bdb, tel. kom. 793‑390‑074.

FORD

Transit, dwie szt w cenie
jednego, 602-690-032, tel. kom.
602‑245‑931.
Gokart

(Comer), tel. kom.
604‑931‑629.
HONDA

Civic, 1.4, 1998 rok,
5-drzwiowa, 5.700 zł, tel. kom.
606‑586‑484.
HONDA

Civic, 2.2 iCTDi, 2006
rok, 119.400 km, hatchback,
bezwypadkowy, serwisowany w ASO,
stan bdb, tel. kom. 607‑068‑355.

MERCEDES

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

Capstar, 2004 rok, skrzynia
4,5/2,10, tel. kom. 506‑109‑900.
NISSAN

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

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

OPEL

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

Combo Tur, 1.3 CDTI,
2006 rok, tel. kom. 518-168-399,
787‑887‑084.
OPEL

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

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

Kadett gaz, tel. kom.
723‑296‑983.
OPEL

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

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

NISSAN

Tino, 2001 rok, tel. kom.
788‑293‑343.

OPEL

Vectra C, 2.0 TDI, 2003
rok, grafit metalik, zarejestrowany, I
właściciel, tel. kom. 692‑639‑555.

OPEL

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

OPEL

Vectra, 5.400 zł, tel. kom.
505‑964‑838.

OPEL

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

Astra, 1.4, 2006 rok, tel. kom.
511‑146‑431.
OPEL

Astra, sedan, 1996 rok, tel.
kom. 500‑098‑817.
OPEL

Astra, 1.4, benzyna, 1995 rok,
1.800 zł, tel. kom. 783‑696‑690.
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 I, 1.4, gaz, 1999 rok,
bogate wyposażenie, tel. kom.
502‑507‑768.
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, 1.6 benzyna, tel. kom.
603‑451‑221.
OPEL

Astra II, 1.6 16V benzyna/gaz,
2000 rok, tel. kom. 508‑645‑425.
OPEL

Astra II, 1.8 benzyna, 1998
rok, 3-drzwiowy, tel. kom. 793‑603‑821.
OPEL

Astra II, 2.0 DTL, 2000 rok,
bogate wyposażenie, tel. (46) 831-0244, tel. kom. 505‑990‑112.
OPEL

Astra II, 2.0 DTI, 1999 rok,
3-drzwiowy, granat metalik, cena do
uzgodnienia, tel. kom. 512-280-144.

HONDA

HR-V, 1.6 16V, 2001 rok,
srebrny metalik, 5-drzwiowa, serwis,
ASO, tel. kom. 692‑639‑555.

OPEL

Astra II, 1.4 benzyna/gaz,
kombi, 2005 rok, I właściciel, super
stan, tel. kom. 606‑395‑256.

LUBLIN

III, 2002 rok, tel. kom.
603‑103‑174.

OPEL

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

DAEWOO

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

FIAT

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

DAEWOO

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

FIAT

Uno, 1.0, 1996 rok, 1.600 zł, tel.
kom. 602‑362‑910.

DAEWOO

Matiz, 0.8 benzyna, 1999
rok, tel. kom. 605‑878‑236.

FIAT

Uno, 0.9, 2000 rok, pierwszy
właściciel, serwisowany, tel. kom.
724‑538‑743.

MAZDA

323F, 2.0 DiTD 90KM, 2001
rok, srebrny, 5-drzwi, klimatyzacja,
pełne wyposażenie, właściciel, tel.
kom. 502‑429‑615.

OPEL

Astra, 1.7 TD,
hatchback, 1999 rok, 5-dzwiowy,
sprowadzony, opłacony, tel. kom.
795‑181‑626.

FIAT

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

MAZDA

6, 2004 rok, tel. kom.
660‑728‑901.

OPEL

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

DAEWOO

Tico, 1999 rok,
uszkodzony przód, tanio, tel. kom.
607‑371‑785.

OPEL

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

OPEL

Vectra, 1.8, sedan, 1998
rok, bogate wyposażenie, tel. kom.
694‑288‑096.
OPEL

Vectra, 1.6 16V, 1996
rok, instalacja gazowa, tel. kom.
660‑636‑245.
OPEL

Vectra, 1.8, kombi, stan dobry,
tel. kom. 605‑878‑236.
OPEL

Zafira, diesel, 9.800 zł, tel.
kom. 668‑162‑199.
OPEL

Zafira, 2.0 TD, 1999 rok,
srebrny metalik, I właściciel, super
stan, tel. kom. 606‑395‑256.
OPEL

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

206, 2006 rok, 11.000 zł,
tel. kom. 605‑350‑355.
PEUGEOT

207, 1.4 gaz
sekwencyjny, 2009 rok, czarny
metalik, bogate wyposażenie,
klimatyzacja, w rozliczeniu mogę
przyjąć tańszy, 19.200 zł, tel. kom.
513‑671‑435.
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.
PEUGEOT

Partner II, HDI, 2004
rok, biały, stan bdb, tel. kom.
601‑360‑267.
RENAULT

Clio, 1.5 DTI, 2003 rok,
230.000 km, klimatyzacja, salon,
serwis Polska, bezwypadkowy, stan
bdb, tel. kom. 691‑961‑224.
RENAULT

Kangoo, 1.2 16V, 2002
rok, czerwony, 5-drzwiowy, zadbany,
tel. kom. 606‑395‑256.
RENAULT

Kangoo, dwie szt w
cenie jednego, tel. kom. 602-690-032,
602‑245‑931.
RENAULT

Laguna, gaz, 2000 rok,
tel. kom. 508‑107‑655.

punkty przyjmowania ogłoszeń drobnych do „nł”: Biuro ogłoszeń łowicz, ul. Pijarska 3a; Bednary, sklep p. Papiernik 24A; Bielawy, ul. parzew, sklep „Budomix” p. Frączak; Bobrowniki 27, sklep p. Pacler; Bolimów, ul. Rynek
Kościuszki 17, sklep „Ewa”, P.Papiernik; Domaniewice, ul. Główna 26, sklep p. jakubiak; Gągolin Południowy, sklep „KOS”; Humin 1a, sklep p. Grefkowicz; Iłów: pl. Rynek Staromiejski 2a; sklep p. Papierowskiego; Kiernozia, Rynek
kopernika, kiosk p. Wesołowskiej; Kocierzew Płn., sklep P. Dragańskiej; Krępa 155, sklep p. Marczaka; KuraBka 17a, sklep p. Topolskiej; ŁOWICZ, os. Bratkowice; Kiosk Lotto; Łowicz, oldart os. Dąbrowskiego 24, zakład RTV
p. KędziorY; ŁyszkowicE, sklep „Duet”, ul. Gminna 6; Nieborów, Al. Leginów Polskich 18, sklep p. Figata; nowa sucha 22, sklep p. Siewiery; Ostrów 20, sklep p. Bejdy; Osmolin, ul. Rynek 2, sklep p. Serwach; parma 57, Sklep
p. gajA; Sanniki, ul. Warszawska 183, sklep p. Olkowicz; Sobota, Pl. Zawiszy Czarnego 12, Sklep p. bińczak; sokołów 19, sklep p. głowackiego; Stachlew 113a, sklep p. Wierzbickiej; Śleszyn, ul. Górna 5, sklep P. Mączyńskiej; waliszew stary 19, sklep p. pabijańczyk; Zabostów Duży 51, sklep P. Szaleniec; Zawady 67, sklep p. Sokalskiej; Złaków Borowy 139a, sklep p. Piecki, .
punkty przyjmowania ogłoszeń drobnych do „Wieści”: biuro ogłoszeń Głowno, ul. łowicka 40; ul. kopernika 23, kiosk żerkowska marzena; Dmosin 1, Bożena krzeszewska, piekarnia: STRYKów: Sklep z art. spożywczo-przemysłowymi, Stary rynek; sklep ZOSIA, ul. Targowa 25/27.
punkty przyjmowania ogłoszeń drobnych do „nł dla żychlina, oporowa, bedlna i pacyny”: Bedlno 28, sklep mini-mag; Dobrzelin, ul. Wł. Jagiełły, sklep magda; Grabów, sklep na ul. dworcowej 129; Pacyna, ul.
Towarowa 4, sklep durka magdalena; plecka dąbrowa, sklep monika; szewce owsiane, sklep mar-mon; Żychlin, ul. łąkowa 9a, sklep magda; ul. narutowicza 85F, sklep Magda; ul. 29 listopada 25-26, sklep elemis.

www.lowiczanin.info
RENAULT

Laguna II, 2.2 DCI, 2003
rok, srebrny metalik, 150 KM, bogato
wyposażony, w rozliczeniu przyjmę
tańszy, skrzynia VI, 10.200 zł, tel. kom.
604‑706‑309.
RENAULT

Laguna, 1.8 benzyna/
gaz, 1997 rok, 2.400 zł, tel. kom.
691‑090‑215.
RENAULT

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

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

Megane Scenic, 1999 rok,
tel. kom. 609‑864‑800.
RENAULT

Megane, 1.4 16V 90KM,
2000 rok, grafit, hatchback, pełne
wyposażenie, klimatyzacja, tel. kom.
606‑242‑154.
RENAULT

Megane, 1.4 16V,
hatchback, 2002 rok, granat metalik, I
właściciel, tel. kom. 692‑639‑555.
RENAULT

Megane, 1.4, 1998 rok,
stan bdb, tel. kom. 514‑539‑672.
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), 9.800 zł, tel. kom.
604‑706‑309.
RENAULT

Scenic, 1.9 DTI, 2000
rok, zarejestrowany, wyposażony, w
rozliczeniu przyjmę tańszy, tel. kom.
604‑392‑876.
SEAT

Cordoba, 1996 rok,
3-drzwiowy, cena do uzgodnienia, tel.
kom. 604‑428‑615.


TOYOTA

Corolla Verso, 2.2 diesel,
2006 rok, 86.000 km, salon Polska, tel.
kom. 660‑758‑598.
TOYOTA

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

Corolla, 1.6 benzyna,
2003 rok, Łowicz, tel. kom.
724‑144‑167.
TOYOTA

Yaris, 2001 rok, tel. kom.
721‑308‑993.
VOLVO

S-40, 1.8, 1999/2000
rok, gaz sekwencja nowa, bogate
wyposażenie, tel. kom. 791‑610‑601.
VOLVO

S80, 2.5 TDI, 2000 rok,
140 KM, stan bdb, 15.000 zł, tel.
kom. 696‑144‑023.
VW
 Bora, 2.0, 2000 rok,
pełne wyposażenie, stan bdb,
niezawodny, 8.000 zł, tel. kom. 531914-619, 530‑015‑309.

Camping

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

garaże

Silnik

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

kupno

FIAT

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

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

DAEWOO

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

sprzedaż

Silnik

Uno 1.0, tel. kom. 726‑116‑136.
Pomoc

drogowa, tel. kom.
608‑532‑321.
Sprzedam

naczepę chłodnię
Schmitz, bez agregatu lub sam
kontener, 1994 rok, dł. 13,60 m, tel.
kom. 605-094-165, 605‑094‑166.

Dom

80 mkw., tel. kom. 515‑857‑498.
Dom,

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

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

dom, 100.000 zł, gmina
Słubice, tel. kom. 607‑347‑823.
Sprzedam

działkę w Zielkowicach
0,84 ha, tel. kom. 667‑689‑874.

Sprzedam

działkę rekreacyjną z
nowym domkiem, na Łódzkiej, tel.
kom. 791‑930‑679.
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. 796671-575, po godz 12.

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.

Kupię

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

Garaż

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

M-3,

36 mkw., c.o., os. Sikorskiego,
Głowno, tel. kom. 502‑607‑295.

Dom

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

sprzedaż

nieruchomości

Mieszkanie

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

Działka

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

Yamaha

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

kupno

Sprzedam

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

Działka

budowlano-usługowa,
Łowicz, Klickiego 42, tel. kom.
502‑163‑313.

VW
 Golf IV, 1.9 TDI, kombi, 2001
rok, tel. kom. 785‑622‑500.
VW
 Golf IV, 1.9 TDI 110 KM, 2000
rok, srebrny, 5-drzwiowy, klimatronik,
salon, tel. kom. 606‑395‑256.
VW
 LT 35, 2003 rok, pełne
wyposażenie, stan techniczny bdb,
22.000 zł, tel. kom. 501‑299‑722.

VW
 Polo, 1.0, 1998 rok, czerwony,
5-drzwiowy, stan rewelacyjny, tel.
kom. 513‑671‑435.
VW
 T4 Doka, 1.9 TD, 1995 rok, tel.
kom. 693‑350‑876.
VW
 T4, 2,5 TDI, 2002 rok,
klimatyzacja, 6-osobowy, tel. kom.
502‑251‑751.
ŻUK,

tel. kom. 606‑272‑661.

Sprzedam

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

50, tel. kom. 728‑378‑209.
Quad,

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

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

Kupię

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

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

sprzedaż
Działki

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

Sprzedam

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

mieszkanie na
Sprzedam

os. Konopnickiej, 36 mwk, tel.
kom. 722-178-773

Skuter

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

ŻUK

A11D, tel. kom. 509‑207‑892.

Simson

Enduro S51, tel. kom.
503‑604‑455.

ŻUK,

benzyna/gaz, skrzynia 4,
sprzedam w całości lub na części, tel.
kom. 505‑602‑794.

Sprzedam

WSK 125, tel. kom.
609‑670‑433.

SKODA

Octavia, 1.9
TDI, 1998/99 rok, tel. kom.
693‑824‑726.

inne

Aprilla,

1998 rok, pojemność 125,
zadbany, tel. kom. 509‑283‑124.

Opony

i felgi z Niemiec największy skład w rejonie, śruby,
nakrętki, dystanse, prostowanie i
odnawianie felg, geometria i autoklima, Bratoszewice ul. Łódzka 28,
www.opony-gaweda.pl, tel. (42) 71963-08, 505‑151‑701.

Kupię

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

Yamaha

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

SKODA

Fabia, 1.2 12V, 2004
rok, 58 tys km, serwisowany,
bezwypadkowy, kupiony w Polskim
salonie, tel. kom. 665‑977‑562.

REKLAMA

Mieszkanie,

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

Działka

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

VW
 Golf III, 1.8, gaz, 1995 rok,
stan bdb, tel. kom. 793‑905‑524.

SEAT

Toledo, 1.9 TDI, 1999 rok, tel.
kom. 788‑293‑343.

TOYOTA

Avensis, 2.2 D-CAT,
2006 rok, tel. kom. 501-610-462,
510‑809‑025.

Garaż

na Bratkowicach, tel. kom.
606‑397‑574.

Dom

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

Pawilon

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

wynajem

SEAT

Toledo, 1.6, 1997 rok, tel. kom.
600‑255‑390.

SUZUKI

Swift, 1.0, 1993 rok, stan
dobry, tel. kom. 500‑243‑428.

Sprzedam

działkę pod garaż w
Łowiczu os. Bratkowice, ul. Tuszewska,
tel. kom. 694‑272‑724.

Dom

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

kupno

VW
 Polo, 1.2, 2004 rok,
5-drzwiowy, tel. kom. 697‑675‑681.

Sprzedam

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

Garaż,

ul. Matejki, tel. kom.
501‑454‑273.

budowlana 1.215 mkw.,
Działka

Głowno, tel. kom. 502‑539‑686.

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.

VW
 Golf III gaz, 1992 rok, tel. kom.
691‑610‑713.

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

SKODA

Octavia, 1.6 gaz
sekwencyjny, 1999 rok, srebrny
metalik, cena konkurencyjna, tel.
kom. 513‑671‑435.

Garaż

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

Działka

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

Budowlana

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

Garaż

na Czajkach, tel. kom.
606‑397‑574.

SEAT

Leon, 1.6 16V, 2003 rok,
srebrny, I właściciel, salon, tel. kom.
606‑395‑256.

SKODA

Fabia, 1.2, 2004 rok,
I właściciel, salon Polska,
bogate wyposażenie, tel. kom.
604‑392‑876.

Naprawa

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

Działki

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

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

SKODA

Fabia, gaz, 2011 rok, tel.
kom. 668‑751‑091.

Sprzedam

letnie opony z alufelgami,
185x70x14, tel. kom. 602‑126‑975.

inne

4 lipca 2013

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

SEAT

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

SKODA

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

Sprzedam

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

Voyager (Goldwing),
pojemność 1.200, 1986 rok,
tel. kom. 600‑240‑752.
Sprzedam

motocykl Suzuki GSX
600S, tel. kom. 788‑214‑918.

działki budowlane
Sprzedam

w Głownie, tel. kom.
606‑414‑222.
Atrakcyjny

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

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

kamienicę, Łowicz,
Nowy Rynek, tel. kom. 604-695389, 606‑288‑540.

Sprzedam

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

Skuter

Piaggio X8, 2006 rok,
pojemność 125 cm3, szary, tel. kom.
600‑883‑033.

mieszkanie 60
Sprzedam

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

używane, tel. kom.
Opony

602‑133‑182.

Sprzedam

mini ścigacza, tel. kom.
502‑129‑794.

Sprzedam

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

Sprzedam

ramę i siłownik od Stara
200, tel. kom. 606‑614‑355.

Sprzedam

Choppera 49 cm, 2008
rok, tel. kom. 661‑363‑405.

Marianów,

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

Mieszkanie

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

58 mkw., tel. kom.
608‑321‑288.

Mieszkanie

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

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.

Działki

pod zabudowę, Zielkowice,
tel. kom. 695‑318‑874.
Sprzedam

las, tel. kom. 608‑815‑516.

Mieszkanie

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

Domek

letniskowy w Zdworzu po
remoncie, tel. kom. 501‑700‑837.

Działka,

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

Pilnie,

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

Działka

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

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

w Strykowie, 3 pokoje, działka
1.100 mkw, tel. kom. 531‑910‑456.
Działka

budowlana 1.600 mkw.,
Popówek koło Głowna, tel. (42) 65868-52, tel. kom. 666‑838‑686.
Sprzedam

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

+ budynki gospodarcze 0,36
ha, Krępa, tel. kom. 509-728-582,
662‑171‑123.

Mieszkanie,

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

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

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

budowlana 30 a, Grudze
Stare, 16zł/mkw., tel. kom. 501-735340, 516‑813‑486.
Sprzedam

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

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

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

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

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

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

z działką, gmina Bielawy, tel.
kom. 511‑682‑578.
Działka

budowlana, 1.028 mkw.,
Bednary, tel. kom. 881‑087‑816.
M-3,

38 mkw., I piętro, Głowno, os.
Swoboda, tel. kom. 724‑286‑695.
Dom,

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

M-5

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

Mieszkanie

48 mkw., parter,
Noakowskiego, tel. kom. 668‑505‑676.

Działka

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

Sprzedam

działkę 1,60 ha w
Mysłakowie z dostępem do drogi
krajowej nr 70, na odcinku NieborówArkadia, tel. kom. 663‑292‑832.

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

1,5 ha, gmina Dmosin, tel.
kom. 501-610-462, 510‑809‑025.
Sprzedam

gospodarstwo rolne
13,33 ha lub 7,07 ha z budynkami, tel.
kom. 661‑894‑028, Bąków.

30

4 lipca 2013

www.lowiczanin.info

nr 27

Dom

piętrowy, budynek
gospodarczo-mieszkalny
dwudziestoletni, działka 1405 mkw,
Głowno, tel. kom. 607‑677‑869.
pawilon handlowy wraz z
Sprzedam

towarem na Targowicy w Łowiczu, tel.
kom. 694‑272‑724.
z zabudową, tel. kom.
Działka

795‑203‑316.
Mieszkanie

24,46 mkw., Leszno,
k. Błonia (bezczynszowe), tel. kom.
604‑794‑315.
działkę rekreacyjną Huta
Sprzedam

Józefów, tel. kom. 608‑649‑174.
Sprzedam

działkę budowlaną, 1.040
mkw., na nowym osiedlu w Chąśnie,
tel. kom. 661‑877‑892.
Dom

solidnie zbudowany, z lokalem
na usługi, stan surowy, centrum,
Tkaczew w rozliczeniu może być
mieszkanie, tel. kom. 501‑786‑976.
4800 mkw. (36 m szer.),
Działka

Świące/Otolice, tel. kom. 501-240-510,
510‑505‑750.
Dom

murowany, C.O., na działce
1.000 mkw., Mysłaków, tel. kom. 605934-708, 607‑775‑127.
48 mkw., parter,
Mieszkanie,

umeblowana kuchnia, os. Marii
Konopnickiej, pilnie, tel. kom.
602‑370‑470.

Domek

drewniany, letniskowy, tel.
kom. 608‑641‑020.
Sprzedam

lub wynajmę
mieszkanie Głowno, os. Kopernika
48 mkw., 3-pokojowe, kuchnia,
parter, tel. kom. 502-213-373
Sprzedam

3,700 ha, gmina Stryków,
tel. kom. 515‑985‑655.
Sprzedam

M2, 43m, po remoncie,
osobna kuchnia, os. Kostka, blok 16a,
parter, niski czynsz, tel. kom. 501-839995, 512‑660‑833.
Sprzedam

mieszkanie + garaż: 3
pokoje, 60m kw, parter, środkowa
klatka, Bratkowice, tel. kom. 507-260211, 510‑657‑389.
Mieszkanie

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

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

53,71 mkw.,
z wyposażeniem, IV piętro, środkowe,
Bratkowice, tel. kom. 509‑637‑917.
Sprzedam

nowy dom, 160 mkw.,
Bednary, tel. kom. 608‑263‑951.
Mieszkanie,

2-pokojowe, 35 mkw., III
piętro, os. Reymonta, tel. 692‑673‑162.
Działka

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

Mieszkanie,

25,22 mkw., I piętro, os.
Tkaczew, tel. kom. 604‑239‑897.

Sprzedam

mieszkanie 50 mkw.,
Armii Krajowej, tel. kom. 517‑402‑260.

działkę budowlaną,
Sprzedam

Nieborów, tel. kom. 661‑816‑311.

Sprzedam

działkę budowlaną 1.500
mkw., wieś Parma, wyjazd w kierunku
Bobrownik, tel. kom. 607‑873‑028.

budowlana, 3.300
Działka

mkw.,Otolice, możliwość podziału,
uzbrojona, tel. kom. 784‑922‑689.
Działka

budowlana 1.200 mkw.,
Głowno Zakopane, tel. kom.
506‑142‑234.
Siedlisko,

tel. kom. 664‑507‑718.
budynki po
Sprzedam

gospodarstwie rolnym, tel. kom.
667‑069‑481.

Sprzedam

dom, 2 ha ziemi i
budynek gospodarczy, Wola Popowa,
gmina Żychlin, tel. kom. 725‑339‑410.
Sprzedam

ziemię, 3,20 ha, Chąśno,
tel. kom. 664‑742‑196.
Mieszkanie,

Dąbrowskiego, 50 mkw.,
cegła, parter, 200.000 zł, tel. kom.
791‑062‑292.
Działki

budowlane w Strzelcewie, tel.
kom. 797‑439‑346.

Sprzedam

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

2.21 ha w tym działka
budowlana i las, gmina Łyszkowice, tel.
kom. 694‑517‑481.
Sprzedam

1.7 ha, z możliwością
zabudowy gmina Łowicz, tel. kom.
694‑517‑481.
Sprzedam

mieszkanie 48 mkw
w Borowie dwa pokoje z kuchnią
łazienką, tel. kom. 609‑350‑277.
Sprzedam

mieszkanie w Głowinie 40,03 m na os. Sikorskiego, tel. kom.
604‑234‑407.

wynajem
Kwatery

tanio, Łowicz, tel. kom.
606‑884‑162.
Głowno, tel. (46) 874‑64‑68.
Kwatery,

Wynajmę

hale produkcyjną ok 180
mkw., Łowicz, tel. kom. 729‑294‑867.
Do
 wynajęcia lokal handlowousługowy 100 do 170 mkw., w
centrum Łowicza, tanio, tel. kom.
602‑118‑332.
Tanio,

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

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

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

lokal 140 mkw., w Łowiczu,
Nowy Rynek, tel. kom. 607‑302‑816.
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

mieszkanie, 50 mkw.,
na rok czasu, umeblowane, os.
Konopnickiej, tel. (46) 830‑31‑51, po
18.
Wynajmę

mieszkanie 38 mkw.,
osiedle Tkaczew; pilne!, tel. kom. 601963-770, 601‑390‑770, po 16.

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

Wynajmę

2-pokojowe mieszkanie
na os. Starzyńskiego na I piętrze,
tel. (46) 838‑74‑74.

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

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

M-5

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

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

bar przy stacji paliw
z wyposażeniem, tel. kom.
889‑338‑747.

Wynajmę

mieszkanie M-4, os.
Bratkowice, tel. kom. 605‑679‑749.
Do
 wynajęcia lokale usługowohandlowe w centrum Łowicza,
atrakcyjne stawki, tel. kom. 509-837566, 509‑659‑963.
Łódź,

mieszkanie 36 mkw. do
wynajęcia, tel. kom. 698‑625‑915.

Wynajmę

dom firmie, na kwatery,
kolonie, blisko jeziora, Głowno, tel.
kom. 600‑155‑639.

Do
 wynajęcia mieszkanie 60 mkw,
os. Konopnickiej, Łowicz, tel. kom.
508‑190‑855.

Do
 wynajęcia mieszkanie 40 mkw.,
pokój z kuchnią w centrum Łowicza,
tel. kom. 501‑848‑600.

Wynajmę

pokój, tel. kom.
883‑363‑814.

Podkłady

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

Piec,

0,9 kW, bojler, 80 l, tel. kom.
721‑152‑385.

lokal w centrum Głowna,
Atrakcyjny

tel. kom. 601-699-405, 725‑875‑593.

Drewno

kominkowe, opałowe, tel.
kom. 504‑257‑615.

Wynajmę

mieszkanie 37 mkw., dwa
pokoje, os. Dąbrowskiego, tel. kom.
604‑179‑530.

Wynajmę

domek letniskowy nad
jeziorem Skrzyneckim, tel. kom.
725‑445‑919.

Wózek

spacerowy, tel. kom.
668‑342‑312.

M-4,

Bratkowice, 750 zł + opłaty,
kaucja, tel. kom. 783‑252‑813.

Lokal

do wynajęcia, Łowicz, centrum,
ul. Zduńska, tel. kom. 514‑514‑549.

Wynajmę

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

Wynajmę

ogrodzony, utwardzony
plac 2.900 mkw., ul. Magazynowa,
Łowicz, tel. kom. 530‑809‑888.

Głowno,

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

współlokatorkę, tel. kom.
Przyjmę

505‑073‑277.

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

Wynajmę

kawalerkę, Łowicz, tel.
kom. 600‑020‑442.

Wynajmę

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

Do
 wynajęcia lokal na parterze w
biurowcu 37 mkw., Łowicz, róg Armii
Krajowej i Nadbzurzańskiej, tel. kom.
605‑539‑256.

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

Kawalerka,

tel. kom.
538‑397‑032.
Wynajmę

lokal, tel. kom.
606‑345‑788.

do wynajęcia ładne,
Bezpośrednio

nowe mieszkanie o pow. 39 m w
Łowiczu przy ul. Grunwaldzkiej, czynsz
800 zł + opłaty, tel. kom. 530‑466‑516.

Lokal

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

zamiana

Lokale

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

Okazja!

Korzystnię zamienię
własnościową kawalerkę, 24 mkw., na
podobną lokatorską lub ZGM, może
być do remontu, tel. kom. 692-177-238,
692‑673‑162.

Sprzedam

kawalerkę 24 mkw., III
piętro po remoncie, Łowicz, tel. kom.
723‑880‑870.

Mieszkanie

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

Sprzedam

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

Trzy

pokoje + łazienka w
Dmosinie, tel. kom. 692‑749‑175.

Os.
 Kostka, 3 pokoje, I piętro, całość
1.000 zł, tel. kom. 501‑247‑715.

Wynajmę

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

Do
 wynajęcia bloki, Głowno, tel.
kom. 508‑230‑392.

Kupię

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

Wynajmę

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

Do
 wynajęcia lokal w centrum
Głowna, tel. kom. 503‑445‑077.

Przyjmę

gruz, Bednary, koło
Łowicza, możliwość odbioru, własny
transport, tel. kom. 512‑499‑388.

REKLAMA

Opał

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

Wynajmę

36 mkw., os. Konopnickiej,
Łowicz, tel. kom. 695‑024‑222.

Wynajmę

mieszkanie w centrum
Łowicza, tel. kom. 663‑884‑334.

działkę budowlaną we wsi
Sprzedam

Strugienice, tel. kom. 502‑321‑194.

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

Płyty,

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

Widlak

Datsun, tel. kom.
604‑134‑589.

Sprzedam

mieszkanie w Głownie, ul.
Swoboda os. Pod Kurantem, tel. kom.
690‑977‑343.

Sprzedam

dwupokojowe mieszkanie
39 metrów w Nowych Zdunach na
parterze - proszę o kontakt wieczorem,
tel. kom. 604‑122‑730.

Kręgi,

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

Wynajmę

dom jednorodzinny lub
jeden poziom, tel. kom. 602‑878‑908.

dom 80 mkw., działkę
Sprzedam

560 mkw., Górki, Łowicz, tel. kom.
784‑907‑587.

działkę budowlaną,
Sprzedam

Skaratki, tel. kom. 667‑539‑954.

Sprzedam

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

Wynajmę

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

Do
 wynajęcia dom 120 mkw. lub
dwa oddzielne mieszkania po 60 mkw.,
umeblowane, tel. kom. 501‑848‑600.

Sprzedam

dwie działki, 0,45
ha, Polesie, koło Bełchowa, tel.
509‑956‑448.

Mieszkanie

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

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

Wiertarka

kolumnowa Einhll,
kompletne wyposażenie; pierze gęsie
z przydomowego chowu; silnik 5,5 kW,
900 obrotów, tel. kom. 600‑415‑353.

działkę budowlaną
Sprzedam

1.418 mkw., Głowno, Asnyka 7,
tel. (58) 535‑20‑86.

Mieszkanie

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

Piasek

02 „Rydwan” z dowozem,
tel. kom. 601‑630‑882.

Lokal

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

kupno różne

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.

Łóżko

piętowe, materac przeciwodleżynowy, tel. kom. 508-344-577,
691‑117‑989.
Sprzedam

akwarium wraz z całym
wyposażeniem, tel. kom. 725‑847‑390.
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

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

c.o., tłokowy, Tilgner
KTM, 35 kW, po dwóch sezonach
grzewczych, 4.400 zł, tel. kom.
603‑755‑728.
Dwa

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

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

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

tel. kom. 797‑556‑829.
Kamień

polny, tel. kom. 605‑679‑209.

Przyjmę

ziemię z wykopów, tel. kom.
692‑626‑600.

Stemple

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

Kupię

butle gazowe 11 kg propanbutan, każdy rodzaj, niemieckie,
czerwone, uszkodzone, tel. kom.
600‑237‑175.

Drewno

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

Kupię

niedrogi barakowóz na
kołach, tel. kom. 698‑367‑366.

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.
Piaski,

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

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

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

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

sosnowe, tel. kom. 698‑783‑854.

Meble

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

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

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

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

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

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

400 litrów, tel. kom.
505‑072‑504.
Sprzedam

biurko komputerowe
kolor wenge, stan bdb, tel. kom.
608‑728‑649, po 15.
Betoniarki,

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

Regały

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

Segment,

4-częściowy; kanapa
2-osobowa; komplet mebli
kuchennych, tanio, tel. kom.
602‑370‑470.

Ziemia

z dowozem, tel. kom.
601‑630‑882.

Sprzedam

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

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

Sprzedam

akwarium z
wyposażeniem, tel. kom. 604‑570‑267.

Ule,

tel. kom. 535‑299‑227.

Kosiarka

rotacyjna do trawy, tel. kom.
692‑481‑645.

Wyprzedaż:

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

Sprzedam

betoniarkę, tel. kom.
880‑397‑769.

Silnik

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

Zbiornik

1.000 litrów na szambo,
wodę, paliwo, tel. kom. 697‑677‑530.

Sprzedam

drewno kominkowe, tel.
kom. 516‑735‑081.

Pustaki,

kamienie, tel. kom.
532‑501‑656.

Rower

dziecięcy Maxim 3, koła 20,
jak nowy, 250 zł, tel. kom. 508‑080‑797.

Sprzedam

okno drewniane, tel. kom.
697‑010‑153.

Sprzedam

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

Palety

drewniane, różne wymiary, tel.
kom. 502‑919‑192.

Sprzedam

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

Sprzedaż

gazu propan-butan w
butlach 11, 33 kg do wózka widowego,
hurt-detal, cena w zależności od ilości
zakupu, tel. (46) 861-07-20, tel. kom.
600‑270‑811.

Producent!

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

przewód spawalniczy do
spawarki, tel. kom. 888‑822‑173.
Sprzedam

betoniarkę 150 litrów
3-fazową, tel. kom. 663‑602‑636.
Rower

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

nowy, na gwarancji, sprzęt
treningowy - orbitrek magnetyczny,
tel. ( ) - - , tel. kom. 660‑524‑772.
Aparat

do masażu ręki po
mastektomii, tel. kom. 506‑198‑171.
Sprzedam

odzież nową, biurko,
manekiny, stelaże, tel. kom. 785-748889, 785‑333‑964.
Sprzedam

półki sklepowe, tel. kom.
606‑345‑788.
Tanio:

kanapa narożna, 2 fotele, 2
pufy, tel. kom. 505‑436‑056.
Sprzedam

rębak do gałęzi, tel. kom.
505‑928‑735.

Szukamy

nowych punktów lub
firm, które mają już gaz a chciałyby
zmienić, tel. (46) 861-07-20, tel. kom.
600‑270‑811.
Ocynkowane

kanki / bańki na mleko
20l, tel. kom. 604‑941‑897.
Sprzedam

dwie używane wersalki,
drzwi „90” białe, z demontażu, tel. kom.
691‑871‑761.
Sprzedam

trampolinę, 306 cm
z siatką i przyczepkę rowerową,
do przewozu 2 dzieci, tel. kom.
694‑470‑470.
Sofa,

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

+ 2 fotele, dywan
2,80x3,50 m, tel. kom. 691‑611‑102.
Łóżeczko,

2 rowerki, ubranka
dla chłopca 0-18 miesięcy,
mata edukacyjna, tel. kom.
507‑570‑019.

Wózek

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

Namiot

konferencyjny ze stołami i
stołkami oraz skrzynka elektryczna, tel.
kom. 500‑204‑549.

Krajzega,

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

Tanio

sprzedam meble dziecięce, tel.
kom. 663‑021‑467.

Betoniarka

„100”, tel. 693‑054‑784.

Sprzedam

lodówkę, 120 cm
wysokość, tel. kom. 536‑867‑742.

Sprzedam

meble pokojowe,
używane; kredens kuchenny; dwie
kuchnie kaflowe 4 i 6-fajerowe,
Pilaszków 4, tel. kom. 664‑485‑229.

Drewno

opałowe, sezonowane, tel.
kom. 600‑139‑605.
Sprzedam

tanio przęsła
ogrodzeniowe z kątownika, nowe, tel.
kom. 517‑079‑728.
Kominy

kwasoodporne z wkładem,
tel. kom. 501‑489‑029.

Przyjmę

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

Czarnoziem,

podsypka, piaski,
żwiry, usługi: Kamaz, koparka, tel.
kom. 506‑271‑866.

Biuro

rachunkowe, Łowicz,
Bolimowska 63 zatrudni
w księgowości na umowę
cywilnoprawną, tel. (46) 837-42-46, tel.
kom. 605‑578‑502.

Drewno

kominkowe, opałowe,
olchowe, tel. kom. 600‑538‑725.
Sprzedam

izotermę kontener, tel.
kom. 503‑065‑714.
Sprzedam

ziemię torfową, tel. kom.
783‑131‑913.
Rower

damski Gazelle, kolor biały,
tel. kom. 504‑065‑348.
Dmuchawa

ze sterownikiem do
pieca, tel. kom. 661‑162‑575.
Zbiornik

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

praca
dam pracę
Zatrudnię

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

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

szwaczki, tel. kom.
500‑243‑325.
szwaczki - praca cały rok,
Zatrudnię

do szycia dzianiny, dobra płaca, tel.
kom. 790‑698‑622.

Altana

+ meble, tel. kom.
511‑311‑145.

Sprzedam

kanapę rogową, wannę
rogową, tel. kom. 691‑070‑514.

Zatrudnię

do zbioru bobu, tel. kom.
697-693-641, 511‑144‑345.

Maszyna

do szycia, 250 zł, tel. kom.
609‑671‑997.

Sprzedam

żerdzie sosnowe 3
m, grubość 10-13 cm, może być
jako ogrodzenia, opał, stemple,
280 sztuk, około 9 mp, 900 zł
całość do negocjacji, tel. kom.
504‑399‑125.

Poszukuję

małżeństwa do
prowadzenia gospodarstwa
agroturystycznego na Mazurach, tel.
kom. 602‑614‑231.

REKLAMA

Sprzedam

kanapę rozkładaną + 2
tapczany, tel. kom. 601‑570‑937.
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Kocioł

c.o. ślimakowy na ekogroszek
z dodatkowym rusztem 2,5 kW,
firmy Ekocentr, stan idealny, tel. kom.
504‑436‑249.

Zatrudnię

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

Wózek

widłowy Nissan maszt triplex
550 m, gazówka, automat, tel. kom.
503‑106‑795.
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Waga

samochodowa 35t, nowa,
niemontowana 14m, długi pomost:
agregaty prądotwórcze 16kW, 30kW;
zbiornik na olej opałowy na 2.000
litrów, tel. kom. 607‑825‑279.

Sprzedam

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

Długi

welon do ślubu, 300 zł, tel.
kom. 609‑671‑997.
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krojczego, brakarkę
Przyjmę

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

Zatrudnię

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

do bobu, 4 km od Łowicza,
tel. kom. 669‑008‑070.
Przyjmę

do zbioru bobu, tel. kom.
609‑165‑855.
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.
doświadczonego
Zatrudnię

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.
do szycia wyrobów
Zatrudnię

niemowlęcych, dzianina/tkanina,
Stryków, tel. kom. 607‑677‑855.
Przyjmę

osobę do wykańczania
wnętrz, tel. kom. 604‑199‑840.
kierowcę w transporcie
Zatrudnię

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.
młodą na okres wakacji
Zatrudnię

do sklepu spożywczego w Strykowie,
ciasteczkaodkubusia@onet.eu.

Zatrudnię

handlowca z językiem
włoskim lub serbskim, praca biurowa
w Łowiczu, foodtrade@foodtrade.
pl, www.foodtrade.pl, tel. kom.
888‑431‑443.

kierowcę C+E, z
Zatrudnię

doświadczeniem, tel. 691‑621‑098.

do pizzerii kierowcę z
Przyjmę

własnym samochodem - praca w
weekend, tel. kom. 724‑644‑104.

do zbioru bobu, tel. kom.
Zatrudnię

664‑173‑486.

korepetytor języka
Potrzebny

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.
do obsługi skuterów,
Mechanika

quadów zatrudnię na umowę o
pracę. Wymagane doświadczenie,
tel. (42) 250-82-50, tel. kom.
502‑494‑606.

kierowcę kat. C+E, tel.
Zatrudnię

kom. 607‑267‑278.

do zbioru bobu, pilne, tel.
Przyjmę

kom. 530‑951‑833.
na stanowisko mechanikZatrudnię

wulkanizator, tel. kom. 723‑981‑720.
montażysta
Ślusarz-spawacz,

balustrad i schodów z kwasówki,
drewna, także jako dodatkowa praca,
aisi304@o2.pl, tel. kom. 782‑730‑137.
kobiety i mężczyzn
Zatrudnię

do ochrony na terenie Ożarowa
Mazowieckiego, tel. kom. 691-737-741 ,
dzwonić w godz. 8‑15.
do zbioru czarnej
Zatrudnię

porzeczki, Sypień, tel. kom.
669‑877‑998.

plus saksofon do
Wokalista/ka

zespołu, tel. kom. 669‑877‑514.

pracowników i murarzy na
Zatrudnię

budowę, tel. kom. 603‑591‑544.

młodego pomocnika
Przyjmę

do prac budowlanych, tel. kom.
600‑961‑577.

Kierowca

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

pomoc kuchenną
Przyjmę

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

i pracowników zatrudnię, tel.
Murarzy

kom. 509‑373‑870.

kombajnistę, tel. kom.
Zatrudnię

695‑052‑735.

kombajnistę z praktyką,
Zatrudnię

tel. kom. 502‑037‑679.

kierowcę kat. C+E, na
Przyjmę

podwójną obsadę, w transporcie
międzynarodowym, z doświadczeniem,
tel. kom. 501‑249‑017.
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Zatrudnię

mechanika samochodów
ciężarowych, tel. kom. 601‑239‑804.
Zatrudnię

do zbioru ogórków, tel.
kom. 661‑318‑826.
Zatrudnię

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

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

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

„Wartex” zatrudni osoby do
obsługi maszyn dziewiarskich, tel.
kom. 507‑044‑910.
Zatrudnię

doświadczonego
kierowcę kat. C+E, w ruchu
międzynarodowym, stałe trasy, tel.
kom. 502‑398‑465.

Apteka

w Skierniewicach zatrudni
magistra farmacji. CV prosimy
przesyłać na adres: aptekaflower@
gmail.com.
Poszukiwana

ekipa montażowa,
wyposażenia zewn. placów zabaw,
praca wyjazdowa, max. 2 dni,
atrakcyjne warunki współpracy, tel.
kom. 507‑932‑252.
Zatrudnię

kierowcę kat. C+E, z
praktyką, tel. kom. 605-094-165,
605‑094‑166.
Przyjmę

tynkarzy, tel. kom.
668‑489‑577.
Zatrudnię

do pracy traktorzystę z
doświadczeniem w polu, tel. kom.
535‑927‑890.
Zatrudnię

mechanika
samochodowego, pomocnika
lakiernika, tel. kom. 603‑787‑354.

„SOX” w Jamnie k/Łowicza
Firma

zatrudni wykwalifikowanego
krojczego, wykwalifikowane osoby do
pracy przy wyrobach skórzanych oraz
szwaczki na stębnówki, tel. (22) 77122-95, tel. kom. 500‑030‑082.

Zatrudnię

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

Zatrudnię

blacharza, lakiernika
samochodowego, tel. kom.
660‑758‑598.

Przyjmę

pracownika na ubojnię
z prawem jazdy kat. B, tel. kom.
510‑158‑924.

pracownika do dociepleń
Zatrudnię

budynków, wykończenia, klinkier, tel.
kom. 534‑835‑309.

Hotel

„Boryna” poszukuje kucharki
wraz z obsługą, tel. kom. 782‑770‑320.

w zakładzie
Zatrudnię

kamieniarskim, tel. kom. 600‑642‑689.
SKR

w Łowiczu pilnie zatrudni
kombajnistę, wymagane
doświadczenie, tel. kom.
602‑779‑027.
Zatrudnię

kombajnistę na żniwa,
okolice Domaniewic, tel. kom. 607199-725, 663‑561‑245.
Zatrudnię

murarzy - gładzie, tel.
kom. 601‑662‑944.
Zatrudnię

kierowcę z
doświadczeniem kat. B,C z okolic
Głowna, Strykowa, tel. kom. 609-230864, 605‑046‑558.
Zatrudnię

na weekendy na
zmywak, tel. kom. 724‑644‑104.
Zatrudnię

dorywczo do pomocy w
kuchni - niewymagane doświadczenie,
tel. kom. 724‑644‑104.
Zatrudnię

spawaczy i monterów
konstrukcji stalowych, tel. kom.
531‑967‑794.
Zatrudnię

murarzy, tel. kom.
531‑967‑794.
Firma

zatrudni kierowcę kat.
C+E z doświadczeniem w ruchu
międzynarodowym. Praca w relacji
PL-CZ-PL, PL-SK-PL, tel. kom.
601‑326‑248.
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Zatrudnię

szwaczki, czapki,
brakarkę, stała praca, Głowno,
Kilińskiego 4, tel. kom. 502‑085‑441.

Mężczyzna

25-letni podejmie pracę,
kat. A, B, B+E, C, C+E, tel. kom.
889‑591‑186.
Szukam

pracy, prawo jazdy kat. B,
tel. kom. 665‑657‑174.
Mężczyzna

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

inne
Kancelaria

tłumacza przysięgłego j.
angielskiego - szkolenia językowe dla
firm - przysiegly@hotmail.com, tel. kom.
609‑262‑500.

usługi wideo
Wideofilmowanie

cyfrowe, Blu-ray,
tanio, tel. kom. 606‑852‑557.
wideofilmowanie,
Cyfrowe

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

full HD, zdjęcia, tel.
kom. 502‑163‑788.
fotografia ślubna
Profesjonalna

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

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

Zatrudnię

pomocnika murarza na
stałe, tel. kom. 505‑102‑411.

Studio

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

Firma

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

Wideofilmowanie,

tel. kom.
600‑287‑992.

Praca:

elewacja, wykończenia
wnętrz, tel. kom. 500‑005‑095.

Foto-wideo,

tel. kom. 604‑330‑036.

Zatrudnię

operatora koparki
kołowej, tel. kom. 666‑665‑606.
Zatrudnię

do zbioru ogórków, tel.
kom. 691‑235‑038.
Zatrudnię

ekspedientkę do
salonu sukien ślubnych w Łowiczu.
Wymagania: umiejętności krawieckie,
CV proszę przesyłać na adres
salonlowicz@wp.pl.
Przyjmę

do pracy operatora koparkoładowarki CV proszę składać ul.
Bolimowska 58a, 99-400 Łowicz, tel.
kom. 608‑395‑264.
Zatrudnię

kierowcę kat. C+E
z doświadczeniem do pracy
na trasach międzynarodowych
(chłodnia), tel. kom. 602-779-790,
600‑059‑824.

szukam pracy
Doświadczony

kierowca z pikapem
ładowności 1 t poszukuje pracy, tel.
kom. 696‑508‑068.
Szukam

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

fotografowanie,
Wideofilmowanie,

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

„Kasia”,
solidnie, tanio + zdjęcia, tel. kom.
602‑633‑407.
fotografia ślubna
Profesjonalna

www.macromagic.pl, tel. kom.
608‑372‑976.
Wideofilmowanie

DVD, Blu-Ray,
tanio, tel. kom. 698‑535‑780.
FX zdjęcia ślubne, tel. kom. 791Foto

539‑038, po 18.30.

remontowobudowlane
usługi
Usługi

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

Glazura,

terakota, tel. kom.
602‑717‑207.
Montaż

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

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

tel. kom. 503‑077‑863.
Kompleksowe

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Projektowanie

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

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

minikoparką, wykopy
pod fundamenty, oczka wodne.
Przyłącza: ziemne, elektryczne,
wodne, telekomunikacyjne itp., tel.
kom. 607‑748‑073.
Wylewki

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

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

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

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

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

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

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

Układanie

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

Kompleksowa

budowa
domów, nawierzchnie z kostki
brukowej, Budomix Łowicz,
Matejki 4, tel. kom. 604-970639, 604‑960‑509.

Ciesielstwo-dekarstwo,

tel. kom.
508‑155‑289.

Usługi

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

Piaskowanie,

tel. kom. 608‑372‑254.

Usługi

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

Układanie

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

Wylewki

agregatem, solidnie, tel.
kom. 604‑727‑951.
Ogrodzenia,

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

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

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

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

parkietu, cyklinowanie, tel.
kom. 692‑616‑390.
Budowa

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

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

Tynki,

docieplenia, tel. kom.
698‑669‑433.
Malowanie

agregatem,
docieplenia., tel. kom. 505‑347‑458.
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.
Usługi

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

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.
Profesjonalne

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

remontowowykończeniowe, docieplenia, tel.
kom. 885‑459‑698.
Wylewki

maszynowe mixokret, tel.
kom. 517-032-915, 606‑314‑749.
Okna,

drzwi, parapety, regulowanie,
malowanie, tel. kom. 501‑930‑953.
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.
Układanie

kostki brukowej i
granitowej, tel. kom. 884‑626‑856.
Firma

budowlano-tynkarska:
murowanie z klinkieru, rozbiórki,
remonty, malowanie agregatem
malarskim, faktury VAT, tel. kom.
692‑382‑852.
Kominki

- budowa, montaż,
ogrzewanie domów, tel. (46) 83744-35, tel. kom. 600‑294‑318.
Kompleksowe

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

www.lowiczanin.info
Układanie

kostki brukowej i
granitowej, tel. kom. 661‑937‑398.


Dachy:

konstrukcje, pokrycia,
naprawy, konserwacje, malowanie,
tel. (46) 839-18-37, tel. kom.
609‑227‑348.

Docieplanie

budynków, malowanie
elewacji, tel. (46) 837-10-33, tel. kom.
609‑541‑373.

Adaptacje

poddaszy, kompleksowe
remonty i wykończenia. Malowanie
dachów, tel. kom. 608‑228‑789.

Układanie

glazury, terakoty, gładź.
Wolne terminy, tel. kom. 696‑344‑737.

Glazura,

terakota, gipsy,
malowanie, panele itp., tel. kom.
508‑313‑799.

Zlecę

usługę koparką łańcuchową,
tel. kom. 604‑941‑897.

Usługi

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

Kompleksowe

usługi remontowobudowlane, FVAT, tel. kom.
660‑454‑195.

Remonty

wewnętrzne, zewnętrzne,
glazura, mozaika, szybkie terminy,
tanio, tel. kom. 665‑657‑174.

Bramy

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

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.

Profesjonalne

malowanie,
gipsowanie, glazura, terakota, tel.
kom. 691‑753‑392.

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. 508313-799, 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.
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Usługi

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

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

gładź, hydraulika, tel.
kom. 515‑830‑969.
Kominki:

budowa, montaż, serwis,
ogrzewanie domów, tel. (46) 837-8492, tel. kom. 602‑282‑415.
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.
Tanio

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

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

mini-koparką, cena od
50 zł, tel. kom. 505‑928‑735.
M-BRUK:

profesjonalne usługi
brukarskie, tel. kom. 781‑377‑138.
Docieplenia

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

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

malowanie, glazura,
terakota, wykańczanie wnętrz,
tel. (46) 837-10-33, tel. kom.
609‑541‑373.

sprzedaż
Producent!

Siatki, słupki, bramy,
balustrady, usługa montażu, tel. kom.
500‑371‑161.
budowlane, nowe, tel. kom.
Stemple

697‑235‑671.

Sprzedam

betoniarkę Agro-Wikt,
160 l, rusztowania warszawskie 12
sztuk, paleciaka 2,5 t nowy, tel. kom.
784‑443‑244.
Sprzedam

130 pustaków „12”,
karamzytowe, żużlowe, tel. kom.
797‑461‑784.

usługi
instalacyjne
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Usługi

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

pod wymiar: kuchenne,
biurowe, szafy z drzwiami
przesuwnymi, solidnie, raty, tel. kom.
501‑707‑657.
Zespół,

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

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

Kompleksowe

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

Zespół

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

kolektory słoneczne
Hydraulika,

od 1.600 zł, tel. kom. 886‑756‑497.

Pranie

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

Hydraulik,

wszystkie technologie, tel.
kom. 608‑101‑676.

drzew, usługi
Wycinka

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

Budowy

- remonty, tel. kom.
794‑230‑700.

cegły Max, 3.000 sztuk,
Sprzedam

Bratoszewice, tel. kom. 505‑151‑701.

Dachy,

krycie dachów, tel. kom.
509‑766‑163.

Rury

czarne, kruszarka do betonu,
tel. kom. 604‑931‑629.

Adaptacje

poddaszy, ocieplenia,
zabudowy z płyty g/k., sufity
podwieszane, malowanie, gipsowanie,
tel. kom. 502‑768‑219.

Dobry

zwyczaj: nie kupuj, lecz
wypożyczaj. Wypożyczalnia Maszyn
i Narzędzi; Łowicz, Klickiego 66, tel.
kom. 501‑074‑060.

Regeneracja

siłowników, zakuwanie
węży hydraulicznych, toczenie,
frezowanie, tel. kom. 506‑163‑541.

Układanie

kostki brukowej oraz
granitowej, szybko, profesjonalnie
i po konkurencyjnych cenach, tel.
kom. 691‑752‑927.

Deski,

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

Usługi

elektryczne, tel. kom.
609‑466‑990.

Zespół

muzyczny z wokalistką, tel.
kom. 606‑677‑371.

budowlane, 3-metrowe,
Stemple

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

Profesjonalne

instalacje sygnalizacji
włamania, pożaru, kontroli dostępu,
nadzoru wizyjnego (monitoring), tel.
kom. 601‑207‑689.

Zawiozę

do ślubu. Nowa CR-V
2013 www.hondadoslubu.pl, tel. kom.
501‑620‑170.

Stemple

budowlane, tel. kom.
660‑405‑414.

elektryczne, pomiary,
Instalacje

dokumentacja, tel. kom. 723‑121‑325.

Stemple

budowlane, tel. kom.
604‑288‑056.

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

Pustaki

stropowe, tel. kom.
602‑537‑502.

Usługi

hydrauliczne, tel. kom.
784‑006‑861.

Remonty

mieszkań, gipsowanie,
malowanie, tel. kom. 782‑294‑035.

Sprzedam

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

Remonty

kompleksowe, tel. kom.
606‑428‑162.

Stemple

budowlane, tel. kom.
539‑415‑178.

Vertal

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

Docieplenia,

tel. kom. 606‑428‑162.

Cegła

biała, pojedyncza, potrójna,
suporeks, tel. kom. 723‑938‑111.

Dach-Mat.

Pokrycia dachowe
wraz z pracami murarskimi. Krokwy,
pokrycia, podbitki, kominy, wieńce
itp., tel. kom. 669‑609‑738.
Usługi

ogólnobudowlane, budowy
domów, budynków gospodarczych,
rozbudowy, przeróbki, ogrodzenia z
klinkieru i płyt betonowych, tel. kom.
691‑736‑522.

Stemple

budowlane, tel. kom.
504‑205‑312.
Malowanie,

gładź, hydraulika, tel.
kom. 666‑281‑850.
Schody

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

budowami, ekspertyzy,
orzeczenia, przeglądy techniczne,
projekty indywidualne, adaptacje, tel.
kom. 693‑184‑322.
Wykonam

tynki wapiennocementowe i kwarcowe, ocieplenia,
tel. kom. 794‑966‑590.
Docieplenia

budynków, tel.
kom. 726‑257‑088.
Usługi

koparko-ładowarką, tel.
kom. 506‑271‑866.
Kopanie,

oczyszczanie,
pogłębianie stawów, tel. kom.
506‑673‑754.

Producent!

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

wypraski, hydranty i
inne materiały wod. kan., tel. kom.
602‑690‑032.
Parkiet,

tanio! Dębowy,
jesionowy, produkcja, sprzedaż,
Sochaczew, tel. kom.
792‑858‑435.
Rury

na przepusty, szer. 50 cm,
grubość ścianki 9 mm, długość 4 m,
tel. kom. 726‑116‑136.
tel. kom. 692‑101‑989.
Stemple,

stemple budowlane
Sprzedam

różnej długości, tel. kom. 782-293-433,
724‑407‑007.

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.

muzyczny, wesela, www.
Zespół

diwers.pl, tel. kom. 661‑323‑807.

Autoklimatyzacja,

serwis, tel.
kom. 506‑158‑378.
Paznokcie

żelowe, tel. kom.
660‑724‑766.
przewóz piasku, żwiru, ziemi,
Kamaz:

tel. kom. 601‑630‑882.
Masz

problem z komputerem:
zadzwoń. Fachowo. Szybko. Tanio, tel.
kom. 504‑070‑837.
Zespół

instrumentalno-wokalny
Re-Box, wesela, tel. kom.
609‑037‑343.
Zagram

na skrzypcach,
zaśpiewam na ślubie, tel. kom.
725‑455‑078.
Tartak,

tel. kom. 605‑142‑474.
Rębak,

tel. kom. 605‑142‑474.

Montaż

instalacji grzewczych,
kotłów c.o. z materiałem własnym lub
powierzonym, tel. kom. 508‑454‑366.

Zespół

muzyczny, wieloletnie
doświadczenie, tel. kom.
606‑908‑346.

Instalacje

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

Usługi

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

Klimatyzacja:

montaż, serwis,
sprzedaż, tel. kom. 512‑279‑889.
Hydraulika,

tel. 608‑263‑951.
Montaż

anten satelitarnych C+, N,
NC+, Polsat, Orange, TV naziemna,
posiadam profesjonalny miernik
sygnałów, tel. kom. 889‑148‑039.

budowlane, tel. kom.
Stęple

513‑513‑790.

usługi inne

Sprzedam

betoniarkę, tel. kom.
609‑838‑713.

Przeprowadzki,

transport, FVAT, tel.
kom. 695‑885‑953.

Pranie

dywanów, tapicerek
meblowych, samochodowych,
mycie gresów, sprzątanie mieszkań,
pomieszczeń biurowych, tel. kom.
667‑255‑459.
tradycyjne i cyfrowe.
Domofony:

Instalacje i centralki telefoniczne, tel.
kom. 601‑207‑689.
Instalacje

i centralki telefoniczne,
domofony, bramofony, videofony.
Montaż, naprawy, konserwacja, tel.
kom. 601‑207‑689.
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Transport

wywrotką - piach, żwir,
ziemia, pospółka, podsypka itp, tel.
kom. 503‑115‑145.
Pranie,

odkurzanie: chodniki,
dywany, tel. kom. 501‑930‑953.
Zespół

wesela, bale, inne (perkusja),
tel. kom. 885‑976‑977.
Zespół

muzyczny. Wesela, bale, tel.
kom. 502-473-091, 606‑632‑267.
Dekoracja

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

rębakiem, rozdrabnianie
gałęzi, przycinka drzew, tel. kom.
606‑370‑008.
Wynajem

rębaka, tel. kom.
606‑370‑008.
BHP,

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

nową koparko-ładowarką,
solidnie, tanio, tel. kom.
783‑419‑195.
Śluby

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

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

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

osób (bus 9-osobowy),
tel. kom. 602‑586‑487.
Usługi

projektowo-kosztorysowe,
nadzory, tel. kom. 509-299-685,
509‑299‑676.
Transport,

piasek, pospółka,
podsypka, ziemia, tel. 602‑471‑796.
Gotówka

na wakacje - szybko i
wygodnie, tel. kom. 795‑495‑401.
Kredyt

na oświadczenie,
tel. (46) 830‑01‑61.
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Nowy

kredyt dla rolnika, dotacje
unijne zwiększają zdolność
kredytową, tel. (46) 830-01-61, tel.
kom. 795‑495‑401.

DJ-Johny,

duet, z akordeonem
na wesele, chrzciny, osiemnastki,
filmy: johnyweselnegranie, tel. kom.
880‑098‑537.

Mycie,

czyszczenie elewacji,
sidingu, reklam, kostki brukowej, tel.
kom. 515‑606‑976.

Przeprowadzki,

tel. kom.
500‑812‑312.

Usługi

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

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

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

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

strony internetowe oraz
pozycjonowanie (SEO), tel. kom.
509‑099‑959.
Wykończenia

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

drzew niebezpiecznych,
pielęgnacja zieleni i ogrodów, tel.
kom. 782‑718‑483.
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).
Usługi

koparko-ładowarką,
kopanie pod fudamenty; wynajem
zagęszczarki, kosiarki, wykaszarki,
tel. kom. 601-377-040, 604‑411‑266.
Psycholog-seksuolog.

Gabinet
psychoterapeuty, tel. kom.
664‑747‑128.
Promocja!

dekoracja sal
weselnych i kościołów, tel. kom.
512‑250‑166.
Zaginęła

legitymacja studencka
nr 287214, tel. kom. 510‑124‑708.

Usługi

minikoparką od 50 zł, tel.
kom. 508‑175‑031.
Śluby

- Chrysler 300C nowy
model, dekoracja gratis, tel. kom.
728‑348‑420.
Szukam

dojazdu do pracy Łowicz
- Łódź w godz. 8-16, jako pasażer, tel.
kom. 660‑294‑205.
dywanów i tapicerki meblowoPranie

samochodowej w zakładzie i u klienta,
tel. kom. 501‑431‑978.
Wypożyczę

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

510‑158‑880.
Bus

plandeka max, przewozy
krajowe i zagraniczne, tel. kom.
518‑693‑736.
piachu, tel. kom.
Przywóz

607‑168‑196.
Usługi

tokarskie w metalu, tel. kom.
663‑766‑557.

matrymonialne

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.

Język

angielski, nauczyciel,
egzaminator maturalny, tel. kom.
662‑611‑189.

Skup

bydła innego, do 5 zł/kg, 24h,
tel. kom. 792‑772‑466.

Matura

z matematyki w sierpniu?
Zadzwoń i zapisz się na kurs
przygotowawczy. Gwarancja
powodzenia, tel. kom. 728‑653‑197.
Matematyka:

gimnazjum, średnie,
wyższe, przygotowanie do matury,
egzaminy poprawkowe, tel. kom.
660‑781‑884.

Matematyka,

tel. (46) 837‑85‑96.
Mgr

matematyki, tel. (46) 837‑53‑15.

maszyny

Język

niemiecki - korepetycje, tanio,
tel. kom. 668‑963‑922.

Kupię

pług podorywkowy 5-, lub
więcej skibowy, tel. kom. 602‑481‑146.

rolnicze – kupno
płody rolne

Kupię

zboże, tel. kom. 667‑566‑276.
Kupię

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

żyto, tel. kom. 605‑097‑071.

Kapela,

tel. kom. 692‑101‑989.

Skup

bydła, koni, tel. kom.
604‑267‑833.

Hiszpański,

francuski, tel. kom.
509‑852‑532.

Angielski,

wakacje, promocja, tel.
kom. 515‑459‑141.

Żyto,

owies oraz inne zboża.
Transport, gotówka, tel. kom.
669‑886‑188.

nauka

Skup

bydła: byki 7,20 +VAT, krowy
5,60 +VAT, jałówki 6,80 +VAT, tel. kom.
792‑772‑466.

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.

Poznam

sympatyczną dziewczynę,
tel. kom. 665‑747‑424.

Pranie

dywanów, tapicerek,
sprzątanie, tel. kom. 604‑942‑540.

Bydło

wybrakowane-skup.
Najwyższe ceny, tel. kom.
726‑879‑139.
Skup

macior, knurów, trzody
chlewnej. Wysokie ceny, tel. kom.
603‑711‑760.

Kupię

zboża, tel. kom. 883‑054‑611.

Towarzyszka

na wszelkie przyjęcia
okolicznościowe, spotkania, kolacjebiznesowe, e-mail: sekret1981@wp.pl.

Skup

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

Matematyka

- korepetycje, tel.
kom. 726‑255‑705.

Pan

52 pozna Panią, sms, tel. kom.
606‑735‑889.

Poznam

Panią na stałe wiek 27-39,
SMS/, tel. kom. 515‑662‑132.

hodowlane

Skupię

tegoroczą słomę i siano, tel.
kom. 698‑597‑669.
Kupię

zboże paszowe, tel. kom.
668‑478‑617.

Każdego

Władimirca, Ursusa, tel.
kom. 725‑562‑998.
Kupię

kombajn Anna w bardzo
dobrym stanie, tel. kom. 517‑824‑586.
Kupię

C-330 bez dokumentów, tel.
kom. 515‑182‑587.
Prasa

Z-224/1, 1998 rok, 2000 rok,
tel. kom. 508‑659‑147.
Gałęziarka,

sadzarka do warzyw,
silnik elektryczny 220V moc 1.500 lub
wyżej, tel. kom. 693‑711‑208.
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.
Kupię

przyczepę 3-3.5 t, na niskich
kołach oraz tur-a do T-25, tel. kom.
510‑929‑619.

inne
REKLAMA

Przyjmę

ziemię, tel. kom.
501‑735‑775.

rolnicze sprzedaż
płody rolne

Pszenica,

kukurydza, tel. kom.
604‑986‑321.
Jęczmień

jary, tel. kom. 512‑179‑465.
młóta browarnianego,
Przywóz

tel. kom. 695‑608‑762.
Młóto

browarne, wysłodki
jabłkowe, otręby słodowe, tel. kom.
669‑886‑188.
Sprzedam

mieszankę zbożową, tel.
kom. 667‑276‑254.
ćwikłowy, tel. kom.
Buraczek

501‑247‑193.
Mieszanka,

tel. kom. 515‑122‑403.
Sprzedam

20 ton mieszanki
zbożowej, tel. kom. 501‑366‑696.
Żyto,

6 t, tel. kom. 721‑737‑343.
słomę w dużych belach
Sprzedam

ze stodoły, tel. kom. 696‑625‑936.
Kukurydza,

tel. kom. 506‑115‑015.
Słoma

w dużych balotach, ze
stodoły, tel. kom. 697‑689‑881.
owies, mieszanka, tel.
Pszenżyto,

kom. 605‑679‑209.
Sprzedam

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

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

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

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

721‑021‑154.
Pszenżyto,

mieszanka, tel. kom.
601‑851‑421.
Sprzedam

słomę duże bele 25 zł/
sztuka, okolice Dmosina, tel. kom.
507‑130‑136.
Sprzedam

siano, tel. kom.
692‑101‑976.
Słoma

w balotach, tel. kom.
693‑574‑400.
zboże paszowe, tel. kom.
Sprzedam

724‑041‑546.
Sprzedam

mieszankę, 5 ton, tel.
kom. 725‑486‑878.
Owies,

4 tony, tel. kom. 510‑199‑367.
Sprzedam

owies, tel. kom.
695‑893‑571.

Słoma,

tel. (46) 838‑74‑91.

Słoma,

duże bele, śrutownik na
kamienie, tel. kom. 666‑217‑616.

Słomy

w dużych balotach, tel.
kom. 603‑711‑760.

Słoma

w belach 120x120, tel. kom.
608‑193‑506.

reklama
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Pszenica

7 ton, tel. kom.
609‑965‑322.

Sprzedam

sianokiszonkę tegoroczną
1 pokos z trawy, tel. kom. 601‑390‑574.

Sprzedam

kukurydzę, tel. kom.
660‑667‑464.

Sprzedam

zboża: jęczmień,
kukurydza, pszenica, owies, pszenżyto,
tel. kom. 605‑097‑071.

Sprzedam

jęczmień, tel. kom.
692‑626‑600.

Słoma

w balotach; owies, Dmosin,
tel. kom. 500‑190‑988.

Sprzedam

żyto, tel. kom.
880‑877‑582.

Mieszanka,

tel. kom. 607‑316‑902.

Sprzedam

żyto, owies, jęczmień,
tel. (46) 874‑76‑69.
Słoma

w balotach i zboże,
tel. (46) 838-65-98, tel. kom.
728‑468‑577.
Jęczmień,

tel. kom. 512‑544‑156.
Sprzedam

owies, tel. kom.
691‑048‑459.
Pszenica

6 t, jęczmień 3 t,
tel. (46) 838‑17‑10.
Sprzedam

słomę, duże bele
120x120, Osiek 61, tel. kom.
509‑195‑030.
Kukurydza,

pszenica, Urzecze, tel.
kom. 501‑351‑745.
Sprzedam

słomę, baloty
120x150, okolice Bielaw, tel. kom.
604‑147‑907.
Żyto,

jęczmień, tel. kom.
886‑372‑072.
Słoma

ze stodoły, małe belki, tel.
kom. 510‑383‑297.
Sprzedam

owies, około 6 ton, tel.
kom. 668‑158‑571.
Mieszanka

zbożowa, tel. (46) 874-7185, tel. kom. 502‑659‑506.
Mieszanka

zbożowa, żyto,
tel. (46) 837‑90‑49.
Słoma

kostka, tel. kom. 515‑236‑142.
Słoma

ze stodoły duże belki,
Mąkolice, tel. kom. 663‑063‑208.
Sprzedam

2 tony żyta, tel. kom.
663‑361‑787.
Słoma

rzepakowa, gryka, tel. kom.
502‑585‑456.
Siano

w dużych belach, tel. kom.
514‑536‑444.

Słoma,

żyto, tel. (46) 838‑91‑07.
Owies,

tel. kom. 662‑775‑424.
Pszenica,

tel. (24) 277‑73‑43.
Jęczmień,

mieszanka pszenica z
jęczmieniem, tel. kom. 605‑278‑719.
Ziemniaki

Irga, stare, tel. kom.
693‑711‑208.
Żyto

i mieszanka, tel. kom.
606‑438‑323.
Mieszanka

zbożowa,
tel. (24) 236‑52‑58.
Do
 ścielenia (zamiast słomy),
tel. (46) 838-75-88, tel. kom.
509‑231‑659.
Zboże

- mieszanka, tel. kom.
501‑044‑399.
Owies,

tel. kom. 885‑372‑588.
Siano

w balotach dobrej jakości z
dowozem, tel. kom. 600‑323‑947.

Zamienię

słomę na obornik, Bąków
Dolny, tel. kom. 607‑316‑902.
Sprzedam

pszenicę, tel. kom.
609‑502‑147.

hodowlane

Sprzedam

kopaczkę ciągnikową
i kosiarkę ciągnikową Osę, tel. kom.
606‑432‑666.

Skup

bydła innego, do 5 zł/kg, 24h,
tel. kom. 792‑772‑466.

na wycieleniu, tel. kom.
Krowa

726‑497‑756.

Jałówka

cielna, tel. kom.
697‑298‑966.

Kombajn

zbożowy Z0-56, 1988 rok,
stan dobry, tel. kom. 697‑470‑431.

Skup

bydła: byki 7,20 +VAT, krowy
5,60 +VAT, jałówki 6,80 +VAT, tel. kom.
792‑772‑466.

Krowa

na wycieleniu, tel. kom.
664‑881‑262.

Jałówka

wysokocielna, koniec lipca,
tel. kom. 509‑838‑236.

Chwytak

do bel do sianokiszonki, tel.
kom. 604‑969‑205.

Jałówka

na wycieleniu, tel. kom.
668‑220‑180.

Jałówka

wysokocielna, Popów 66,
tel. (46) 830‑32‑37.

Jałówka,

czerwono-biała, 5.000 zł,
wycielenie 05.08.2013, tel. kom. 667950-022, 667‑561‑709.

Sprzedam

jałówkę cielną, wycielenie:
16.07., tel. kom. 721‑682‑674.

Sprzedam

cielęta, tel. kom.
504‑055‑723.
jałówkę na wycieleniu, tel.
Sprzedam

kom. 724‑130‑244.
Jałówka

cielna, tel. (46) 838‑14‑37.
Jałówka,

wycielenie 20.07, Złaków
Borowy, tel. kom. 724‑850‑707.

Mieszanka

zbożowa, ok. 1 t, tel. kom.
517‑895‑817.

Młode

kurki nioski, tel. kom.
504‑350‑641.

Jałówka

biało-czerwona, wycielenie:
lipiec, tel. kom. 784‑922‑689.

Loszki,

knury hodowlane,
zapewniamy transport, pełną
dokumentację, tel. kom. 608‑591‑474.

Trzy

jałówki hodowlane,
wysokocielne, wydajność matek od 8
do 9,5 tysiąca, tel. kom. 661‑107‑242.

Sprzedam

słomę, tel. kom.
667‑353‑825.
Sprzedam

łubin i kamień polny, tel.
kom. 669‑299‑585.
Owies,

4 t, tel. kom. 535‑357‑755.

REKLAMA

Sprzedam

5 ton zaworkowanego
owsa z domieszką pszenicy,
Bratoszewice, tel. kom. 516‑105‑161.

Jałówka

biało-czerwona, wycielenie
4 sierpnia, tel. kom. 692‑259‑610.

Rozrzutnik

1-osiowy, 4,5 t, tel. kom.
660‑790‑868.

Sprzedam

byczka na chów rasy
Simental, 70 kg, tel. kom. 603‑665‑884.

Kombajn

do buraków, siewnik do
kukurydzy, przyczepa samozbierająca,
tel. kom. 604‑259‑396.

Cielaki,

tel. kom. 609‑261‑389.

Sprzedam

3 jałówki 9-miesięczne,
tel. (46) 835‑32‑05.
Kombajn

Bizon, 1986 rok, tel. kom.
510‑199‑367.
Młode

prośne maciory,
tel. (24) 277‑92‑47.
Kurczaki,

kurki zielononóżki, tel. kom.
539‑415‑178.
Kozy

mleczne, kózki, tel. kom.
539‑415‑178.

Jałówka

wysokocielna, tel. kom.
728‑924‑555.
Byczek

mięsny do dalszego chowu,
tel. kom. 798‑115‑073.
Sprzedam

młode kózki i koziołki,
kaczki, tel. kom. 728‑653‑197.
Dwie

jałówki cielne, wycielenie
wrzesień i październik, tel. kom.
513‑791‑417.

Sieczkarnia

do kukurydzy, Z-350/3,
stan dobry, tel. kom. 667‑373‑504.

Sprzedam

prasę John Deere 550,
tel. kom. 507‑130‑136.

Jałówka

na wycieleniu, tel. kom.
669‑828‑805.

Jałówka

na ocieleniu, tel. kom.
506‑115‑015.

Sprzedam

samozbierającą
Potinger, stan bdb, 8.500 zł, tel. kom.
604‑961‑560.

Cieliczka,

ok. 50 kg, tel. kom.
602‑686‑518.

Jałówki,
wycielenie, lipiec, wrzesień,

jałówki pod zacielenie, tel. kom.
503‑163‑721.

Sprzedam

jałówkę na wycieleniu, tel.
kom. 508‑586‑263.

Ciągnik

MF Ursus 3512, 1994 rok,
tel. kom. 600‑407‑379.

Sprzedam

prasę kostkującą, polską
i siewnik do cebuli dymki (owsik), tel.
kom. 607‑902‑650.

Sprzedam

jałówkę na wycieleniu, tel.
kom. 604‑088‑657.

Jałówka

na ocieleniu, tel. kom.
810‑750‑682.

Maszyna

do łuskania bobu, tel. kom.
505‑072‑504.

Buhajek

żarłak, tel. kom.
888‑822‑173.

Sprzedam

krowę na wycieleniu lipiec, tel. kom. 723‑418‑441.

RSP

Boczki Domaradzkie sprzeda
słomę spod dachu, 2 zł/kostka,
mieszankę zbożową, tel. kom.
505‑027‑582.

Sprzedam

jęczmień, 5 ton, tel. kom.
782‑513‑664.

Jałówka

na wycieleniu, tel. kom.
692‑771‑631.

Sprzedam

byczka mięsnego, tel.
kom. 503‑411‑284.

Dwie

jałówki hodowlane
wysokocielne, tel. kom. 660‑712‑670.

Sprzedam

owies, tel. kom.
510‑186‑202.

Jałówka

cielna, tel. kom.
886‑587‑918.

Sprzedam

młode krowy na
wycieleniu, tel. kom. 668‑614‑617.

Jałówka

na wycieleniu, tel. kom.
602‑731‑582.

Sprzedam

żyto i słomę w kostkach,
tel. kom. 502‑351‑237.

Sprzedam

mieszankę i słomę z 4 ha
po żniwach, tel. kom. 509‑853‑384.

Klacz

zimnokrwista 2-letnia, tel. kom.
601‑962‑832.

jałówkę hodowlaną,
Sprzedam

wycielenie 15 lipca, tel. kom.
516‑415‑834.

Sprzedam

mieszankę, tel. kom.
782‑091‑669.

Beczka

asenizacyjna: 6.000 l, 3.000
l; agregat 2,80; pług podorywkowy 5,
gniotownik, tel. kom. 600‑369‑623.

Sprzedam

byczka 100 kg, tel. kom.
697‑574‑828.

Pszenżyto,

30 ton, tel. kom.
513‑014‑535.

Słoma

po żniwach, tel. kom.
517‑895‑817.

Przetrząsacz

karuzelowy, zgrabiarka,
dmuchawa pionowa do siana,
obredlacz, opiełacz; stan bdb., tel.
kom. 880‑565‑192.

Krowę

wysokocielną, likwidacja
stada, tel. kom. 668‑298‑933.

kury kochin, silka,
Sprzedam:

gołębie kingi, cukrówki, przepiórki,
kaczki, jajka ekologiczne od kur
i przepiórek, Głowno, tel. kom.
501‑455‑541.

Sprzedam

słomę żytnią, tel. kom.
695‑277‑300.

jałówkę na wycieleniu, tel.
Sprzedam

kom. 605‑121‑160.

Opryskiwacz

polowy Pilmet,
dwukółka ciągnikowa, tel. kom.
604‑247‑511.

jałówkę wysokocielną, tel.
Sprzedam

kom. 723‑030‑883.

Wysłodki

mokre 2012 r, żyto ok. 300
kg, obornik, tel. kom. 698‑421‑819.

Sprzedam

2,5 t żyta, 1 t pszenżyta,
1,5 ha żyta do skoszenia, tel. kom.
609‑118‑691.

Sprzedam

pszenżyto z żytem, tel.
kom. 663‑976‑169.

Sprzedam

jałówkę na wycieleniu,
termin 3 sierpnia, tel. kom.
601‑259‑206.

Młoda

krowa na wycieleniu, 20
lipiec, tel. (46) 838-83-70, tel. kom.
881‑301‑725.

Sprzedam

cyklop, tel. 663‑127‑473.

Dwie

jałówki mleczne, wysokocielne,
tel. kom. 660‑726‑748.

Sprzedam

owies i inne zboża, tel.
kom. 693‑644‑040.

Łąki

do ścięcia, Kompina, tel. kom.
880‑999‑752.

Sprzedaż

bobu, tel. kom.
889‑148‑759.

Jałówka

cielna, termin 17.07.2013,
tel. kom. 661‑477‑838.

roczną jałówkę,
Sprzedam

tel. (46) 838‑92‑31.

35

na wycieleniu, tel. kom.
Jałówka

602‑731‑582.

Kiszonka

z kukurydzy, tel. kom.
693‑698‑352.

Słoma

ze stodoły, duże baloty,
Mięsośnia, tel. kom. 695‑441‑197.

Sprzedam

gęsi, tel. (42) 719‑56‑95.

Klacz

ze źrebakiem, źróbka roczna,
tel. kom. 501‑850‑017.
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Jałówka

wysokocielna, tel. kom.
794‑373‑671.

krowę cielną z
Sprzedam

2 cielakiem, C-330, tel. kom.
787‑277‑169.

Sprzedam

mieszankę zbożową, tel.
kom. 728‑256‑065.

Jałówka,

termin wycielenia:
15.07., tel. (46) 838-65-98, tel. kom.
728‑468‑577.
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przyczepę, tel. kom.
Sprzedam

692‑691‑177.

maszyny

Sprzedam

trząsacz do siana,
zgrabiarkę 4, zawieszaną, talerzówkę,
Nujn, tel. kom. 514‑281‑118.

Zbierająca

T-124, tel. kom.
603‑243‑414.

Sprzedam

łuskarkę do bobu, tel.
kom. 693‑157‑155.

Maszty

wózków widłowych na wagę,
2 zł/kg, tel. kom. 664‑006‑089.

Przyczepa

samozbierająca, tel. kom.
785‑530‑800.

Siewnik

Stegstet, wybierak do
kiszonki; zgrabiarka Claas, wał
Cambella, tel. kom. 600-428-743
725‑695‑160.

Silos

zbożowy, używany, typu Bin,
100 t, Rybno, tel. kom. 608‑022‑269.

Rozrzutnik

tandem w ocynku
+ nadstawki, 2008 rok, tel. kom.
723‑121‑981.
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.
do nawozu, 2-talerzowy,
Rozsiewacz

kosiarka rotacyjna, tel. kom. 600-428743 725‑695‑160.

Sprzedam

wał strunowy uprawowy
2,70 m, tel. kom. 606‑490‑951.
kabinę do C-330, C-360,
Sprzedam

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.

Cyklop;

prasa Z-224; kombajn Bizon;
silnik do Bizona, tel. kom. 512‑179‑465.

Sprzedam

rozrzutnik po kapitalnym
remoncie, tel. kom. 606‑490‑951.

Opryskiwacz

Pilmet, siewka do
nawozu, pająk 7 do siana, tel. kom.
605‑684‑574.

Kombajn

Bizon Rekord, 1987
rok, 31.500 zł, stan bdb, tel. kom.
791‑966‑409.

Kombajn

ziemniaczany Anna, 1986
rok, tel. (46) 831-55-88 wieczorem, tel.
kom. 506‑778‑348.

Przyczepa

D47, wywrot;
przetrzasarka do siana Deutz-Fahr, tel.
kom. 665‑219‑491.

1990 rok, krajowy, tel.
Zetor-7711,

kom. 606‑967‑890.

Dmuchawa

do zboża; dmuchawa do
siana, pionowe; przyczepa zbierajaca,
tel. kom. 510‑514‑012.

trząsałka
Słoneczko-zgrabiarka,

konna, tel. (46) 830‑23‑70.
2-kołowa, wóz konny, tel.
Przyczepka

kom. 517‑333‑046.

Sprzedam

prasę zbierającą
wysokiego stopnia zgniotu, Z-224/1,
Sipma, tel. kom. 509‑500‑335.

400 l, silnik 14 kW,
Opryskiwacz

tel. kom. 697‑688‑625.

Rozrzutnik

obornika Fortschritt oraz
wszystkie części nowe i używane, tel.
kom. 693‑830‑160.

Przetrząsacz

karuzelowy Sipma, 3 m,
tel. kom. 601‑523‑373.

Prasa

Z-224/1, tel. kom. 512‑981‑861.

Prasa

Z-224/1, kostkująca, tel. kom.
600‑256‑850.

Rozrzutnik

obornika, 2-osiowy,
4-tonowy, tel. kom. 721‑431‑693.

Sprzedam

widlak ciągnikowy, tel.
kom. 503‑068‑193.

Bizon

Z056, tel. kom. 603‑945‑983.

Prasa

New Holland, 2007 rok, tel.
kom. 506‑115‑015.
Ciągnik

Władimirec, wóz, pług,
brony, tel. kom. 509‑728‑582.
do bel, dł. 6,80 m, szer. 2,50
Dłużyca

m, Łowicz, tel. (46) 837‑43‑54.
Maszynka

do łuskania bobu,
przyczepa 6-tonowa, osie do przyczep,
resory, tłoki, opony 20X900, tel. kom.
691‑270‑829.
most do C-360, części do
Tylni

C-360, płaska przednia oś do C-360,
przekładnia do rozrzutnika, felgi tylnie
do C-360, tel. kom. 691‑270‑829.
Sipma Z-224, tel. kom.
Prasa

697‑753‑644.

Sprzedam

prasę rolującą John
Deere 550, tel. (42) 719‑60‑14.
Wyciąg

obornika, tel. kom.
693‑350‑873.
Przyczepa

samozbierająca do
zielonki, tel. kom. 531‑256‑537.
beczkę asenizacyjną,
Sprzedam

3.000 litrów, tel. (46) 838‑69‑18.
Kosiarka,

opryskiwacz, tel. kom.
696‑425‑214.
6718, tel. kom. 515‑236‑142.
Zetor

Dmuchawa

do zboża, tel. kom.
508‑894‑229.
Agregat

uprawowy Konskilde,
dmuchawa do siana,
tel. (46) 874‑76‑69.
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Ciągnik

rolniczy Zetor T-25, sprawny,
1949 rok, tel. kom. 609‑688‑542.
Sprzedam

oś do przyczepy, okrągłą,
tel. kom. 725‑847‑441.
Pług

„Unia Grudziądz”, obrotowy,
3+1, tel. kom. 600‑215‑536.
Bielarka,

tel. kom. 692‑101‑989.
Siewnik,

tel. kom. 692‑101‑989.
C-330,

bez rejestracji, C-360, 1986
rok, do naprawy, tel. kom. 600‑335‑473.
Przyczepy

wywrotki, 4,5 t i HL 6 t z
nadstawkami, tel. kom. 600‑335‑473.
Żmijka

hydrauliczna do zboża, tel.
kom. 600‑335‑473.
Sieczkarnia

Claas Jaguar 840, 1996
rok, tel. kom. 692‑601‑689.
Prasa

Claas qadrant 2200 (duża
kostka), tel. kom. 692‑601‑689.
Fendt

512 1998 rok, 816 1996 rok,
930 2004 rok, tel. kom. 608‑420‑169.
Ładowarka

teleskopowa JCB-53170, 2006 rok oraz Merlo 33.7 2003
rok, Manitou 526 1994 rok, tel. kom.
608‑420‑169.
czołowe do: Ursusa,
Ładowacze

Fendta, MF, Case, Deutz Fahr, New
Holland, produkcji zachodniej, tel. kom.
692‑601‑689.

Sprzedam

rozrzutnik obornika 3,5
tony, brony 5, pług 2-skibowy, tel. kom.
667‑069‑481.
Sprzedam

kombajn Anna, tel. kom.
788‑017‑178.
Prasa

Z-224, bardzo dobry stan,
tanio, tel. kom. 661‑107‑242.
Sprzedam

prasę wysokiego zgniotu
Famarol + drabinki, 2003 rok, Uchań
Dolny 14, tel. kom. 504‑550‑228.
Sprzedam

Tura do 60, prawie nowy,
tel. kom. 785-968-124 605‑485‑350.
Sprzeda

siewnik poznaniak, agregat
uprawowy, tel. kom. 509‑853‑384.
Rozrzutnik

1-osiowy, 4 tony,
niemiecki, stan idealny, tel. kom.
697‑677‑530.
Bizon,

1979 rok, tel. 502‑768‑259.
Przetrząsarka

Kuhn, 5 m, beczki
asenizacyjne, rozrzutnik obornika
8 t, wycinak kiszonek, tel. kom.
693‑256‑015.
Siewnik

Mazur 4 m zawieszany, stan
bdb; opryskiwacz polowy 400 litrów,
tel. kom. 515‑668‑557.
Sprzedam

kabinę do C-330,
kombajn Anna, tel. kom. 698‑371‑521.
Pług

5-skibowy podorywkowy, tel.
kom. 515‑403‑034.

New

Holland TS 115, 2003 rok, tel.
kom. 692‑601‑689.

Akumulator

do kombajnu, tel. kom.
698‑317‑876.

Przyczepa

wywrotka, 10 t, produkcji
zachodniej, tel. kom. 692‑601‑689.

Platforma

do balotów, tel. kom.
668‑162‑199.

Podajnik

do prasy kostkującej (ślizg),
850 zł, tel. kom. 608‑420‑169.

Sprzedam

beczkowóz na części,
Łowicz, tel. kom. 666‑041‑832.

Deutz

Fahr Agroplus 75, 1999 rok,
New Holland TN 75, 2002 rok, tel. kom.
692‑601‑689.

Przetrząsarka

do siana Pol
szerokość 6,60, hydraulicznie
składana stan bdb lub zamienię na
przyczepę, tel. kom. 512‑592‑291.

Chłodnia

o wymiarach 5,60/2,60,
wys. 2,30, z agregatem od samochodu
i elektrycznie, tel. kom. 603‑061‑820.
Opryskiwacz,

300 l, Agromex, tel.
kom. 698‑925‑161.
Kombajn

zbożowy International
431, szer. hederu 3 m, tel. kom.
508‑283‑054.
Sprzedam

ciągnik U-902, przyczepa
czeska, pług 4-skibowy, stół do
rzepaku do kombajnu, tel. kom.
506‑142‑234.
Prasa

Z-224, 2003 rok z
podajnikiem, stan idealny, tel. kom.
662‑073‑243.
Maszt

do ciągnika wysokość
podnoszenia do 5 m, tel. 503‑106‑795.
Sprzedam

T-25 z turem + siewkę do
nawozu, tel. kom. 604‑570‑267.
Bizon

0-56, 1979 rok, tel. kom.
663‑561‑245.

REKLAMA

Kosiarka

rotacyjna do remontu, tel.
kom. 693‑711‑208.
Siewnik,

tel. kom. 692‑668‑521.
Prasa

Z-224, 1993 rok, tel. kom.
888‑895‑150.
Kombajn

Bizon Z056, 1980 rok, z
sieczkarnią, tel. kom. 880‑353‑819.
Stół

do rzepaku Bizon, silnik Lejland
Bizon, tel. (24) 277‑83‑81.
Kombajn

Bizon - części używane, tel.
kom. 880‑353‑819.
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.
C-380

części używane: skrzynia
biegów, silnik, obciążniki, zaczepy,
zwolnice, tylny most inne, tel. kom.
502‑939‑200.

Sprzedam

dmuchawę do siana wraz
z kompletem rur w bardzo dobrym
stanie - cały czas garażowana, tel. kom.
609‑158‑850.
Bizon,

1990 rok; Zetor 3320, 2002
rok, tel. kom. 501‑850‑017.
Ładowacz

do słomy, siana,
zaczepiany z tyłu ciągnika, tel. kom.
665‑374‑423.
Owijarka

do bel 120x120, tel. kom.
600‑822‑089.
Rozrzutnik

Forschnitt 10 t, nadstawki,
tel. kom. 726‑739‑443.
Tur
 Stohl do ciągnika Fenda, tel.
kom. 600‑822‑089.
Agregat

uprawowy Rauh 3,8-4,20 m,
tel. kom. 726‑739‑443.
Pług

4-skibowy, obrotowy, zgrabiarka
i trząsałka karuzelowa Neumayer, tel.
kom. 600‑822‑089.
Rozrzutnik

2-osiowy, tel. kom.
603‑872‑897.
Tur
 do Zetora 7011, 3-sekcyjny, tel.
kom. 500‑243‑428.
Ciągnik

Ursus C-360 z turem, 1987
rok, tel. kom. 602‑522‑478.
Siewnik

do kukurydzy, MTZ, tel. kom.
602‑731‑582.
Prasa

Claas 250 i 46, tel. kom.
607‑168‑196.
Agregat

4,2 m; głębosz; siewka
do nawozów; suszarnia podłogowa,
ciągniczek 1-osiowy Vari, tel. kom.
782‑596‑215.

Sprzedam

przyczepę 2-osiową, 2007
rok, tel. (46) 830‑39‑44.
Sprzedam

sieczkarnię John
Deere 6610, 1995 rok, z Kemperem
Champion 3.000, przyczepę wywrotkę
6 t, 2003 rok z podwójnymi burtami,
Ursus C-360 1981 rok bez prawa
rejestracji, tel. (46) 838‑25‑65.
Chwytak

do balotów Metal-Fach, tel.
kom. 600‑139‑605.
Sieczkarnia

do słomy do Bizona, tel.
kom. 501‑238‑631.
Prasa

kostkująca Z-244, polska,
tel. (46) 838‑77‑17.
Kombajn

zbożowy Fortschritt E-514
NDW, 1991 rok, tel. kom. 501‑430‑671.
Prasa

Z-224/2, 2006 rok, 20.000 zł,
tel. kom. 693‑341‑435.
Bizon

56, prasa pasowa Galignani,
C-335, tel. (42) 719‑72‑64.
Przyczepa

HL6011 po kompletnej
odbudowie, szczelność na rzepak,
wimiary: dł. 4,80, szer. 2,40, wys.
50+40 cm, tel. kom. 664‑737‑171.
Kombajn

Bolek stan db,
obcinarka do cebuli 4-wałkowa,
hydrauliczny chwytak zawieszany do
balotów, kopaczka do ziemniaków
przystosowana do kopania cebuli, tel.
kom. 666‑124‑461.
Agregat

prądotwórczy z
silnikiem Andorii 60 kW, tel. kom.
697‑714‑837.
Bizon

56 -części używane, tel.
kom. 503‑065‑714.

Ursus

6014 Tur, tel. kom.
692‑387‑028.

Ładowacz

czeski Wir, z
podnoszoną kabiną, stan bdb, tel.
kom. 607‑316‑945.

Sprzedam

prasę kostka Z-224, tel.
kom. 502-020-131, 691‑659‑425.

Sprzedam

sadzarkę, tel. kom.
510‑929‑619.

Mocne

chwytaki bel na 1 siłownik,
krokodyle, euroramki, dolne zaczepy
do ciągnika, tel. kom. 608‑591‑942.

Ursus

C-330 1974 r.
zarejestrowany, stan bardzo dobry,
nowe opony, tel. kom. 600‑944‑728.

Kosiarka

rotacyjna, tel. kom.
797‑619‑754.

Kombajn

ziemniaczanoburaczany - Bolko, 1994r,
sortownik do ziemniaków, tel. kom.
698‑421‑819.

Sprzedam

ramę do przyczepy 7 m
długa, jak nowa, tel. kom. 535‑927‑890.
Prasa

zmiennokomorowa
Massey Ferguson 166 z rotorem,
siatka, sznurek, 2004 rok, tel. kom.
535‑927‑890.
Kombajn

Bizon Z056, beczkowóz
4.000 l Meprozet, Tur 3A do
Ursus-2812, -3512, podajnik bel
do prasy Sipma Z-224, tel. kom.
604‑213‑682.
Sprzedam

kombajn New Holland
8060 - 3.800 mtg, ciągnik 912 - 3.200
mtg, tel. kom. 604‑698‑335.
kostka Z-224, tel. kom.
Prasa

510‑212‑497.


czołowe tur do
Ładowacze
ciągnika Ursus 2812,3512, C-330,
C-360, T-25, hydrauliczne lub na
linkę, tel. kom. 608‑128‑670.
Ursus

2812, 1992 r, w
oryginale oraz Władimirec
T-25, z dokumentami, tel. kom.
608‑128‑670.
Przyczepa

Metal-Tech, 8t, 2005 r,
beczkowóz Pomot Chojna 8000 l,
ocynkowana, tel. kom. 608‑128‑670.
Młocarnia

Warmianka + silnik
5.5 KW przygotowana do młócenia
mięty, stan bardzo dobry, Borów, tel.
kom. 665‑308‑177.

Sprzedam

przyczepę D-55 i D-50 z
papierami, stan bardzo dobry, tel. kom.
791‑666‑605.

Prasowanie,

owijanie i zwożenie
sianokiszonek, Amix, tel. kom.
604‑463‑486.

inne

Transport

ciągników, przyczep,
maszyn i urządzeń rolniczych,
budowlanych, tel. kom. 609‑135‑502.

Beczka

asenizacyjna 6.000 litrów, tel.
kom. 501‑620‑689.
Sprzedam

dojarkę, tel. kom.
889‑412‑209.
Skrzynki

plastikowe 15 kg, tel. kom.
500‑385‑907.
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 przewodową
DeLaval, zbiornik na mleko 1060 l, tel.
kom. 725‑219‑671.
Basen

na mleko, 1.000 l, tel. kom.
721‑021‑154.
Wymienię

obornik drobiowy na
słomę. Sprzedam obornik drobiowy
(kaczy), tel. kom. 508‑317‑496.

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.
Białkowanie

obór, tel. kom.
503‑499‑480.
Belowanie

prasą zmiennokomorową
New Holland, owijanie i załadunek bel,
tel. kom. 664‑187‑631.
Zbiór

porzeczki czarnej, czerwonej,
aronii kombajnem, tel. kom.
509‑707‑072.
Białkowanie

obór, tel. kom.
503‑499‑480, po 20.
prasą
Prasowanie

zmiennokomorową, tel. 791‑020‑669.

zwierzęta

Zbiornik

na mleko, 900 l, tel. kom.
604‑259‑396.

sprzedaż

Basen

na mleko 600 litrów Alfa
Laval, tel. (46) 838-36-14, tel. kom.
507‑470‑272.

Owczarki

niemieckie, tel. kom.
606‑989‑475.

Kombajn

Anna, basen 420 litrów, tel.
kom. 728‑894‑563.

Króliki,

tel. kom. 513‑847‑535.
Oddam

owczarka niemieckiego,
788‑154‑202.

Basen

do mleka, 430 l, 3 konwie,
tel. (46) 839‑18‑39.

Sprzedam

kuca, tel. 603‑591‑544.

Opony

używane 16/70/20, tel. kom.
693‑830‑160.

Para

dzików do hodowli, tel. kom.
885‑138‑727.

Wózek

paleciak, tel. kom.
693‑830‑160.

gołębie, oddam kotki, tel.
Sprzedam

kom. 885‑138‑727.

Sprzedam

pastuch elektryczny do
krów, tel. kom. 888‑822‑173.

Klacz

zimnokrwista 2-letnia, tel. kom.
601‑962‑832.

Skrzynki

na owoce, palety, wagi,
beczka 4.000 l, tel. kom. 665‑464‑794.

Oddam

małe kotki, tel. kom.
661‑268‑947.

16,9 R-34, tel. kom.
Opony

726‑497‑756.

Oddam

psa, owczarek
środkowoazjatycki suka roczna, tel.
kom. 667‑069‑481.

Linka

do wyciągu, opona 13,6-28,
silniki, przekładnie, tel. (42) 719‑59‑36.
Basen

550 l, tel. kom. 693‑698‑352.
Basen

na mleko, 550 l, Frigomilk, tel.
kom. 723‑380‑544.
Sprzedam

ziemię rolną 1,3 ha i 0,7
ha ze stawem, Głowno/Ziewanice, tel.
kom. 501‑455‑541.
Obornik

kurzak, tel. kom.
660‑790‑868.
Basen

na mleko 550 litrów,
tel. (24) 277‑96‑42.
basen 200 litrów i stodołę
Sprzedam

do rozbiórki, tel. kom. 603‑727‑902.
Basen

na mleko 550 litrów, słoma
duże bele, tel. kom. 695‑999‑028.
Pompa

wtryskowa do wózka
Bułgara, tel. kom. 661‑162‑575.
Sprzedam

kamień polny - 200 ton,
Nieborów, tel. kom. 500‑259‑197.

Klacz

ze źrebakiem, tel. kom.
726‑716‑042.
Oddam

za darmo suczkę rasy mix
husky, tel. kom. 605‑996‑313.
Oddam

koty, tel. kom. 880‑353‑819.
Klacz

zimnokrwista 11-letnia,
źrebna, z pochodzeniem, tel. kom.
506‑286‑537.
Szczenięta

owczarka niemieckiego,
długowłosy, tel. kom. 790‑456‑963.
Szczenięta

bernardyny, tel. kom.
697‑369‑886.
szczeniaki, tel. kom.
Cocker-spaniel,

880‑312‑401.
Sprzedam

króliki i kaczki małe, tel.
kom. 793‑900‑577.
niemiecki długowłosy,
Owczarek

szczeniak, tel. kom. 513‑197‑017.
Yorki,

chihuahua, mopsy, tel. kom.
662‑093‑975.

rolnicze - usługi

inne

Transport

maszyn rolniczych i
budowlanych, tel. kom. 665‑734‑042.

Darmowe

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

reklama

www.lowiczanin.info
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Informacje

ośrodki kultury

Informacja PKP (ogólnokrajowa)
22/19436
Informacja PKS (całodobowa)
(46) 837-38-13
Informacja o krajowych numerach
tp 118-913
Informacja o międzynarodowych
numerach tp 118-912
Rozmowy międzynarodowe tp
– zamawianie 9051
Naprawa telefonów – błękitna linia
tp 9393
Biuro zleceń tp 9497
Wojewódzkie Centrum Zarządzania
Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi 9287
Policja 997 alarmowy
Policja w Żychlinie: (24) 285-29-97,
(24) 253-00-14
Policja w Pacynie: (24) 235-03-20
Komenda Powiatowa Policji w Kutnie:
(24) 253-22-00
Straż pożarna: 998 alarmowy
Ochotnicza Straż Pożarna w Żychlinie: (24) 285-12-10
Ochotnicza Straż Pożarna w Pacynie:
604-349-406
Ochotnicza Straż Pożarna w Bedlnie:
(24) 285-51-91
Pogotowie ratunkowe: 999 alarmowy

Żychliński Dom Kultury:
(24) 285-10-34
Gminny Ośrodek Kultury w Bedlnie:
(24) 282-10-36
Gminny Ośrodek Kultury w Pacynie:
(24) 285-80-56

pogotowia
Policyjny telefon zaufania w Kutnie:
(24) 254 27 93
Telefon informacyjno-problemowy:
Poradnia Leczenia Uzależnień
w Kutnie (24) 355-81-00
Poradnia Zdrowia Psychicznego
w Kutnie: (24) 355-81-00
Pogotowie energetyki cieplnej
w Kutnie: (24) 253-63-86
Pogotowie wodno-kanalizacyjne
w Kutnie: tel. (24) 253– 33– 20
Wodociągi – Hydrofornia Orłów-Parcel: (24) 282 26 31
Pogotowie energetyczne w Żychlinie:
285-10-27
Awarie oświetlenia ulicznego Kutno:
całodobowo można zgłaszać
pod nr 606-605-494 lub 692-888-144
Zakład pogrzebowy: (24) 285-06-60
Dystrybucja gazu w Żychlinie:
(24) 285-10-71, (24) 285-14-28,
(24) 285-26-39, (24) 285-14-20
 Lecznice dla zwierząt w Żychlinie:
ul. Traugutta 11a, tel. 605-973-325

telefony
Taxi osobowe:
Kutno: (24) 253-30-44, (24) 355-57-10,
604-554-539, 604-527-782
PUP Filia w Żychlinie: (24) 285-13-46
Starostwo Powiatowe w Kutnie:
sekretariat (24) 355-47-80
Urząd Gminy w Żychlinie:
(24) 285-10-06,
Urząd

Gminy w Bedlnie: (24) 282-14-20
Urząd

Gminy w Pacynie: (24) 285-80-54
Urząd Gminy Oporów: (24) 383-11-50
Urząd Skarbowy w Kutnie:
(24) 355-61-00
ZUS Kutno: (24) 253-99-44
Urząd Pocztowy w Pacynie:
(24) 285-80-33
Bank Spółdzielczy Mazowsze w Płocku, oddział w Pacynie: (24) 285-80-10
Urzędy Stanu Cywilnego: Żychlin (24)
285-49-60, Bedlno (24) 282-17-66, Pacyna
(24) 285 80 06, Oporów (24) 383-15-52
Ośrodki Pomocy Społecznej: Żychlin
(24) 285-11-26, Bedlno: (24) 282-17-64,
Pacyna (24) 285-80-60, Oporów: (24)
383-11-53
Blisko Dziecka Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży w Żychlinie:
(24) 285-13-06
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nadzieja w Żychlinie: (24) 285-12-87
Stowarzyszenie Rodzinnego Klubu
Abstynenta „Przystań życia” w Żychlinie: 695-054-433

biblioteki
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
im. Marii Kownackiej w Żychlinie:
(24) 285-11-69, (24) 285-49-79
Gminna Biblioteka Publiczna
w Bedlnie: (24) 282-17-51
Gminna Biblioteka Publiczna
w Pacynie (Filia Biblioteczna w Skrzeszewach): (24) 285-80-56
Gminna Biblioteka Publiczna
w Oporowie: (24) 383-12-25

dyżury przychodni
Żychlin, Ośrodek Zdrowia NZOZ
Almamed: (24) 285-10-90; (24) 285-10-86
Żychlin, Ośrodek Zdrowia NZOZ
Promed: (24) 285-48-44, (24) 285-29-20,
(24) 285-10-08
Bedlno, Ośrodek Zdrowia NZOZ ARS
MEDICA Sp. z o.o. : (24) 282-14-90
Bedlno, Ośrodek Zdrowia NZOZ
INTER-MED : (24) 282-17-34
Pacyna, Gminny Ośrodek Zdrowia
NZOZ Medyk: (24) 285-80-25
Oporów, Ośrodek Zdrowie NZOZ
Promed: (24) 285-91-21
Oporów, Ośrodek Zdrowia NZOZ
Almamed: (24) 383-15-00
Nocna i Świąteczna Pomoc Lekarska
Kutno, ul. Popiełuszki 1, Niepubliczny
Zakład Opieki Zdrowotnej RED-MED,
J. Robak , tel. (24) 355-60-11,
697-859-705
Ośrodek Zdrowia NZOZ Pro Familia
w Pleckiej Dąbrowie: (24) 282-21-84

apteki
Żychlin, os. Słoneczne 77,
tel. 601-581-419
Żychlin, ul. 1 Maja 3, tel. 24-285-21-70
Żychlin, „Sofarm”, ul. Łąkowa 3a, tel.
24-285-19-94
Żychlin, „Melisa”, ul. Narutowicza
71/1, tel. 24-285-10-46
Żychlin, „Pod złotą wagą”, ul. Narutowicza 72, tel. 24-285-43-52
Bedlno, tel. 24-282-14-67
Plecka Dąbrowa, tel. 24-282-21-28
Załusin, tel. 24-285-07-17

msze święte w niedziele i święta
Żychlin, parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła:
7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00
Żychlin, Kaplica pw. św. Maksymiliana Kolbego:
9.30, 11.00, 12.30
Śleszyn, parafia pw. św. Aleksandra
Papieża i Męczennika:
9.00, 11.00
Luszyn: parafia pw. św. Stanisława
Biskupa i Męczennika:
9.00, 11.30
Plecka Dąbrowa, parafia pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny:
9.00, 11.30
Suserz, parafia pw. Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny:
8.00, 10.00, 12.00
Trębki, parafia pw. św. Stanisława
Kostki w Trębkach:
8.00, 9.30, 11.30
Bedlno, parafia pw. św. Floriana
Biskupa i Męczennika:
9.00, 11.30
Pacyna, parafia pw. św. Wawrzyńca,
diakona i męczennika:
8.30, 10.00, 12.00
Oporów, parafia pw. św. Marcina
Biskupa:
8.30, 10.00, 11.30

Środa –6.00-22.00
Czwartek –6.00-22.00
Piątek – 6.00-22.00
Sobota – 6.00-22.00
Niedziela – 6.00-22.00
Kręgle: od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00-16.00 – grupy szkolne,
16.00-24.00 – indywidualni klienci. Sobota,
niedziela – 8.00-24.00.
Squash: od poniedziałku do niedzieli
w godz. 6.00-22.00

pływalnia
w Łowiczu
Pływalnia miejska dostępna jest dla ogółu
chętnych w godz.:
Poniedziałek –12.00-20.00
Wtorek –12.00-20.00
Środa –12.00-20.00
Czwartek –12.00-20.00
Piątek – 12.00-20.00
Sobota – 12.00-20.00
Niedziela – 12.00-20.00
Grota solna i sauna czynne od poniedziałku do piątku w godz. 14.00-20.00,
sobota, niedziela 14.00-20.00.

kino Kutnowski
Dom Kultury
ul. Żółkiewskiego 4, tel/fax: (24) 254-21-37

Czwartek, 4 lipca:
kino nieczynne
Piątek, 5 lipca:
godz. 10.30, 16.00 – Thor ratuje przyjaciół – zarozumiały nastolatek Thor z magicznym młotem i wsparciem niedoskonałych
bogów rusza przeciwko Złej Królowej, która
zagraża jego wiosce.
godz. 18.00 – Stażyści – dwóch
bezrobotnych kumpli po czterdziestce
podejmuje staż w firmie internetowej,
której właściciele mogliby być ich synami,
co owocuje konfliktem pokoleń.
godz. 20.15 – Iluzja – agenci FBI śledzą
grupę iluzjonistów, którzy napadają na
banki w czasie ich przedstawień i ukradzione pieniądze rozdają publiczności.
Sobota, 6 lipca:
godz. 16.00 – Thor ratuje przyjaciół
godz. 18.00 – Stażyści
godz. 20.15 – Iluzja
Niedziela, 7 lipca:
godz. 16.00 – Thor ratuje przyjaciół
godz. 18.00 – Stażyści
godz. 20.15 – Iluzja
Poniedziałek, 8 lipca:
godz. 16.00 – Thor ratuje przyjaciół
godz. 18.00 – Stażyści
godz. 20.15 – Iluzja
Wtorek, 9 lipca:
godz. 16.00 – Thor ratuje przyjaciół
godz. 18.00 – Stażyści
godz. 20.15 – Iluzja
Środa, 10 lipca:
godz. 16.00 – Thor ratuje przyjaciół
godz. 18.00 – Stażyści
godz. 20.15 – Iluzja

kino Fenix

ul. Podrzeczna 20, tel. 046/837-40-01

Czwartek, 4 lipca:
godz. 16.30 – Thor ratuje przyjaciół
godz. 18.00 – Iluzja
Piątek, 5 lipca:
godz. 16.30 – Thor ratuje przyjaciół
godz. 18.00 – Iluzja
godz. 20.00 – U niej w domu – Życie
znudzonego nauczyciela zmieni się, gdy
pozna uzdolnionego pisarsko 16-letniego
Claude’a. Chłopak opisuje szczegóły dnia
codziennego w domu swojego kolegi.
Sobota, 6 lipca:
godz. 16.30 – Thor ratuje przyjaciół
godz. 18.00 – Iluzja
godz. 20.00 – U niej w domu
Niedziela, 7 lipca:
godz. 16.30 – Thor ratuje przyjaciół
godz. 18.00 – Iluzja
godz. 20.00 – U niej w domu
Poniedziałek, 8 lipca:
godz. 16.30 – Thor ratuje przyjaciół
godz. 18.00 – Iluzja
godz. 20.00 – U niej w domu

Powiatowe Centrum Pomocy
w Rodzinie w Kutnie: (24) 355-47-50

pływalnia w Kutnie

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

Wtorek,

9 lipca:
godz. 16.30 – Thor ratuje przyjaciół
godz. 18.00 – Iluzja
godz. 20.00 – U niej w domu

Aquapark w Kutnie dostępny jest dla
ogółu chętnych w godz.:
Poniedziałek –6.00-22.00
Wtorek –6.00-22.00

Środa,

10 lipca:
godz. 16.30 – Thor ratuje przyjaciół
godz. 18.00 – Iluzja
godz. 20.00 – U niej w domu

wystawy stałe
Miasto w czasie i przestrzeni –
wystawę rozpoczyna dział archeologii
prezentujący najdawniejsze dzieje Ziemi
Kutnowskiej. Przyrodnicza część ekspozycji prezentuje środowiska naturalne
miasta, a część etnograficzna wystawy
dotyczy folkloru regionu kutnowskiego.
Muzeum Regionalne w Kutnie, czynne
od pon. do pt. w godz. 8-16, ndz. 10-16,
w soboty nieczynne, bilet normalny 5
zł, ulgowy 2,50 zł, w niedziele wstęp
bezpłatny.
Rzeźba po kutnowsku – wystawa
prezentuje cztery grupy tematyczne:
motywy sakralne, przedstawienia związane
z obrzędowością, życiem na wsi i pracą na
roli, postać Diabła Boruty zaprezentowana
w różnych wcieleniach i tematyka
historyczna, ukazująca ważne postaci
i wydarzenia z dziejów Polski. Muzeum
Regionalne w Kutnie, czynne od pon. do
pt. w godz. 8-16, ndz. 10-16, w soboty nieczynne, bilet normalny 5 zł, ulgowy 2,50 zł,
w niedziele wstęp bezpłatny.
Muzeum bitwy nad Bzurą w Kutnie
– czynne od wt. do sob. w godz. 8-16, ndz.
10-16, w pon. muzeum nieczynne.
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.
Wystawa

w Muzeum Diecezjalnym
w Łowiczu – zwiedzanie katedry wraz
z eksponatami znajdującymi się w wieży.
Dodatkowo można oglądać panoramę
miasta z tarasu widokowego oraz projekcję
filmu o historii katedry. Muzeum czynne od
poniedziałku do soboty w godz. 10-16.

wystawy czasowe
Mono w stereo – Laboratorium D.N.A
Działanie Nostalgia i Absurd. Galeria Kutnowskiego Domu Kultury, wstęp wolny.
Znajdź mnie – wystawa twórczości
dzieci autystycznych z Kutna i okolic, hol
Kutnowskiego Domu Kultury, wstęp wolny.
Pomiędzy faktem a ideą – wystawa
malarska. Malarstwo, rzeźba, grafika.
Galeria Kutnowskiego Domu Kultury,
wstęp wolny.
Lararium – galeria w Dworku, wystawę
można oglądać w środy w godz. 12:0018:00 oraz w pozostałe dni tygodnia (z wyłączeniem sobót) w godz. 10:00-16:00 po
wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym,
tel. (24) 254-79-64. Muzeum Regionalne
w Kutnie, bilet normalny 5 zł, ulgowy 2,50
zł, w niedziele wstęp bezpłatny.
Muzeum-Zamek w Oporowie – czynne
codziennie w godz. 10-16, kasa:10-15.30,
w soboty i w niedziele w godz. 10-17,
kasa:10-16.30, w poniedziałki wstęp
bezpłatny, bilet normalny 8 zł, ulgowy
5 zł, oprowadzanie po muzeum 30 zł
po wcześniejszej rezerwacji, park czynny
w godz. 8-20, wstęp bezpłatny.
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.
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.
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.

koncerty
Niedziela, 7 lipca:
godz. 14.00 – Niedziela Sannicka
podczas której wystąpią Anna Chodakowska i Rinko Kobayashi, duet wykonujący
melorecytacje do muzyki fortepianowej.
Sala koncertowa pałacu w Sannikach,
wstęp wolny.

Środa, 10 lipca:
godz. 19.30 – Jubileuszowy XXV
Międzynarodowy Festiwal Organowy
„Johann Sebastian Bach”, wystąpi Karol
Gołębiowski (Belgia) – organy. W programie: J. S. Bach, C. Franck, J. H. Roman,
L. Vierne. Bazylika Katedralna na Starym
Rynku w Łowiczu, bilety, 10 zł normalny,
5 zł ulgowy.

inne
Wtorek, 5 lipca:
godz. 11.00 – Łowickie Zajedwabiste
– warsztaty malowanie na jedwabiu
w ramach Turbowakacji. Warsztaty
poprowadzi Małgorzata Błońska. Łowicki
Ośrodek Kultury, dla dzieci 7-12 lat.
Sobota, 6 lipca:
godz. 15.00 – Rodzinny Piknik Profilaktyczny pod hasłem „Rodzinnie,
trzeźwo, bezpiecznie” który poprowadzi prezenterka programu motoryzacyjnego MotoStyle, ratownik medyczny
i motocyklistka Joanna Madej.
Będzie można m. in. skorzystać z symulatora dachowania, zderzeń i jazdy
samochodem ciężarowym
oraz alkogogli. Teren przy ul. Zgierskiej
w Głownie, wstęp wolny.
godz. 18.00 – Festival Country
– imprezę poprowadzi dziennikarz Leszek
Bonar. Wystapią: Agata Zin z zespołem,
Colorado Band, oraz grupa Fayerwerk,
iluzjonista Wojciech Królikowski. Żywy
Skansen Centrum Folkloru Polskiego
w Nagawkach, wstęp 35 zł.
Niedziela, 7 lipca:
godz. 10.00 – obchody 60-lecia
Regionalnego Zespołu Pieśni
i Tańca „Sanniki” i 40-lecie Gminnego Ośrodka Kultury w Sannikach.
W programie: kiermasze ze sztuką
ludową, wyrobami z wikliny i krzewami,
występy zespołów: Scaldis z Holandii,
Trabanda, Cantaris i Toledo oraz
występ kabaretowy Artura Barcisia
i Cezarego Żaka. Stadion w Sannikach,
wstęp wolny.
godz. 12.00 – Niedziela w Skansenie,
w programie: warsztaty z zakresu garncarstwa, rzeźby ludowej czy wycinania
kwiatów bibułowych oraz warsztaty
piekarnicze. Ponadto prelekcja pt. „Barok
w skansenie” poprowadzona przez dyrektor łowickiego muzeum Marzenę Kozanecką-Zwierz. Skansen w Maurzycach,
wstęp bilet normalny 8 zł, ulgowy
5 zł, spacerowy 3 zł.
godz. 14.00 – festyn rodzinny, w programie pokazy tańca Break Dance, występ
Krystiana Matuszewskiego (muzyka klubowa), koncerty zespołów: Druga Maryla,
Wędrowne Gitary, Skalar. Ponadto dużo
atrakcji dla dzieci oraz zabawa taneczna.
Boisko sportowe w Chąśnie.
godz. 15.00 – Poznaj Łowicz z przewodnikiem – Agnieszka Walczak, czyli
spacer ulicami miasta z krótką historią
Łowicza w tle. Zbiórka na Starym Rynku
przed Muzeum w Łowiczu.
Środa, 10 lipca:
godz. 11.00 – BAJU BAJU – warsztaty
edukacyjne nt. tradycji słowa mówionego w folklorze polskim w ramach
Turbowakacji 2013, które oprowadzą
Aleksandra Grzegorek i Joanna Sierota.
Warsztaty potrwają do 14 lipca
i są dla dzieci w wieku 10-11 lat wraz
z rodzicami, zapisy www.bajubajubaju.
pl. Skansen przy Muzeum w Łowiczu,
skansen w Maurzycach.

KRONIKA
WYpadków
miłosnych
ślubowali sobie:

 Beata Zabost z Goleńska
i Tomasz Walak z Łowicza
 Izabela Koziarz z Łowicza
i Paweł Bejda ze Świeryża II
 Anna Bulska i Piotr Urbanek
oboje z Łowicza
 Dorota Stelmaszczyk
i Piotr Ciesielski oboje z Łowicza
 Emilia Karasek i Konrad Domińczak
oboje z Czerniewa
 Agnieszka Krawieczyńska
z Chruśli i Tomasz Skowroński
ze Starego Karolinowa

urodziły się:
córeczki
 państwu Godosom z Bełchowa
 państwu Forysom z Bąkowa Dolnego
 państwu Markusom z Łowicza
 państwu Godosom z Łowicza
Synkowie
 państwu Gorczyckim ze Stanisławowa
 państwu Grudom z Czatolina
 państwu Wilkom z Bobiecka
 państwu Karalusom ze Skierniewic
 państwu Wojenkom z Łowicza
 państwu Uczciwkom z Łowicza

OFERTY PRACY
Powiatowy Urząd pracy w kutnie (stan
na 02.07.2013 r.)

 elektro-mechanik
 ogrodnik
 robotnik budowlany
 jeliciarz
 pracownik fizyczny
 monter-elektryk samochodowy
 telemarketer
 kierowca kat. C+E transp. międzynarodowy

skarb rolnika
NOTOWANIA Z TARGOWISKA
W ŁOWICZU z dnia 28.06.2013 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

por

szt.

1,00-2,00

seler

kg

2,00-3,00

brukselka

kg

3,00-4,00

ziemniaki

kg

0,80-1,00

Rolnik Sprzedaje
(ceny z dnia 03.07.2013 r.)

Żywiec wieprzowy:

boiska i hale
sportowe

 Różyce: 5,40 zł/kg+VAT

Orlik przy Zespole Szkół nr 1
w Żychlinie – 601-564-839 (kontakt do
animatora sportu Remigiusza Michalaka)

 Chąśno: 5,30 zł/kg+VAT

Orlik przy Szkole Podstawowej
nr 1 w Kutnie – nr tel. 667-218-122, pon.-pt., w godz. 15-20, sob. 10-16-, ndz. 14-19
Orlik przy Szkole Podstawowej nr 6
w Kutnie – pon.-pt. 15-20, w weekendy
w godz. 9-16, do ustalenia na miejscu
Orlik przy Szkole Podstawowej nr 9
w Kutnie – pon.-pt. 15-20, w weekendy
w godz. 14-21
MOSiR w Kutnie – pon.-ndz. , stadion
ogólnodostępny z wyjątkiem boisk piłkarskich (opłata za wynajęcie),
nr tel. (24) 355-22-24
Sala gimnastyczna w Gimnazjum
w Bedlnie – nr tel. (24) 282-14-26 (tylko
dla mieszkańców gminy Bedlno)

 Skowroda Płd.: 5,40 zł/kg+VAT
 Domaniewice: 5,40 zł/kg+VAT
 Karnków: 5,30 zł/kg+VAT
 Kiernozia: 5,30 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 5,60 zł/kg+VAT;
byki 7,00 zł/kg+VAT; jałówki 6,30 zł
kg+VAT;
 Domaniewice: krowy 5,60 zł/kg+VAT;
byki 7,00 zł/kg+VAT; jałówki 6,30 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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Lekka atletyka | 30. Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Bydgoszczy.

Lekka atletyka | Karkonoska Stówka

Antosik piąty w Polsce

Michał Karmalita

Zawodnik
reprezentujący
UKS Korabka Łowicz – Piotr
Antosik wywalczył piąte miejsce w 30. Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w lekkiej
atletyce. W zawodach rozgrywanych w Bydgoszczy wychowanek trenera Sławomira Karmelity posłał oszczep na odległość
ledwie 65,47 m.
Wynik ten uzyskał już
w pierwszym rzucie, w drugim
przyrząd doleciał do 62 m, a kolejne były już spalone. Oszczep
w każdym rzucie leciał w prawą
stronę, aż trzykrotnie nie zmieścił oszczep wylądował poza
rzutnią.
Warto przy tym dodać, że
Antosik był najmłodszy z zawodników czołówki. Krukowski
jest o rok starszy (rocznik 1992),
a pozostali, którzy go wyprzedzili, urodzili się w roku 1991.
– Występ w Bydgoszczy jest
ciężko ocenić – mówi Piotr Antosik. – Nie był to na pewno szczyt
moich marzeń, aczkolwiek założone minimum zostało osiągnięte. Minimum, czyli pierwsza
piątka w Polsce. Nie pokładałem
wielkich nadziei bo byłem najmłodszy w tej kategorii a moimi
rywalami byli mistrzowie Polski
z ubiegłych lat, w tym Marcin
Krukowski, reprezentant Polski
na wszystkich międzynarodowych imprezach i jednocześnie
rekordzista naszego kraju. Je-

W Bydgoszczy wychowanek trenera Sławomira Karmelity – Piotr Antosik wywalczył piąte miejsce

nia i w zasadzie powinienem się
cieszyć tym wynikiem, który
osiągnąłem w Bydgoszczy. Nawet moje trenerka z USA była za
tym, żebym zrobił sobie do końca czerwca czy nawet do pierwszego tygodnia lipca przerwę.
Tak czy inaczej, bardzo miło mi
było spotkać stadionowych przyjaciół i rywalizować z nimi – komentuje łowicki oszczepnik.  p

dzie również w tym roku na mistrzostwa Europy. Jeżeli chodzi
o mnie, to ten występ był bardziej pożegnaniem z sezonem w
tym roku. Miło oczywiście, że
udało mi się skończyć sezon w
Polsce Wynik nie był imponujący bo o 4 m słabszy od mojego rekordu życiowego. Ostatnie
miesiące były dla mnie bardzo
ciężkie, dwa tygodnie temu długo podróż do kraju również
swoje zrobiła. Od trzech tygodni
jestem już w fazie roztrenowa-

ka Warszawa) 77,17 m, 2. Bartosz
Osewski (AZS AWFiS Gdańsk)
74,29 m, 3. Krzysztof Szalecki
(Podlasie Białystok) 73,68 m, 4.
Krystian Bondarenko (AZS AWFiS
Gdańsk) 71,72 m, 5. Piotr Antosik (UKS Korabka Łowicz) 65,47
m, 6. Mateusz Poniatowski (AZS
AWF Biała Podlaska) 63,99 m, 7.
Bernard Kwiatkowski (AZS AWFiS
Gdańsk) 62,48 m, 8. Bartosz Babula (Olimpia Grudziądz) 59,89 m, 9.
Krzysztof Młynarski (LLKS Pomorze Stargard) 54,46 m.

30. Młodzieżowe MP – oszczep:
1. Marcin Krukowski (Warszawian-

Rugby | Orlikowa Liga Mistrzów

Od września znowu zagramy w jajowatą piłkę
wość, która namawialiśmy do
udziału w rozgrywkach Orlikowej Ligi Mistrzów w rugby tag
2013 – cieszy się Jurzysta. – W
spotkaniu z dyrektorami szkół i
nauczycielami uczestniczył wiceprezydent Sieradza – Cezary
Szydło, który zagwarantował, że
finał Ligi odbędzie się właśnie
w Sieradzu. Niestety nie mogła odbyć się lekcja pokazowa
ze względu na padający deszcz
i przenikliwe zimno. Umówili-

Rzeczyca i Bratoszewice. Szczegółowy harmonogram zostanie
ogłoszony po zebraniu zgłoszeń
od koordynatorów akcji. Do dnia
8 września powinniśmy mieć
rozpisany szczegółowy program
rozgrywek. – Oczywiście ilość
miejscowości może być znacznie większa – ocenia główny
organizator i pomysłodawca turnieju Zbigniew Jurzysta.
– Namówiliśmy Sieradz
i to chyba już ostatnia miejsco-

Paweł A. Doliński

Paweł A. Doliński

Tuż po wakacjach, w dniu
12 września 2013 roku wystartują kolejne rozgrywki Orlikowej Ligi Rugby Tag. Wystąpią
w nich drużyny z Łodzi, Głowna, Łowicza, Poddębic, Sieradza, Zduńskiej Woli, Ozorkowa
i Zgierza oraz Ujazdu. Zapowiedzieli również swój udział
uczestnicy
ubiegłorocznych
zmagań: Pęczniew, Niemysłów,
Bałdrzychów, Karsznice i tegoroczni debiutanci Niewiadów,

Bieg po Karkonoszach

Rozgrywki Orlikowej Ligi Mistrzów Rugby-Tag rozpoczną się wkrótce po wakacjach.

śmy taką zabawę na 3 września,
czyli tuż przed rozgrywkami.
Szkoły otrzymały niezbędny
sprzęt do zabawy z jajowatą piłką podczas wakacji – dodał.
Ustalone zostały już miejscowości, w których odbędą się
tegoroczne rozgrywki OLM. Poszczególne turnieje w fazie eliminacyjnej odbędą się w: Łodzi
(koordynator akcji – Zbigniew
Jurzysta, również koordynator
całości rozgrywek), Łowiczu
(Paweł Doliński), Głownie (Zbigniew Jurzysta lub Krzysztof
Cisak), Ozorkowie (Bogdan Lewandowski), Poddębicach (Jarosław Ignaczak), Zduńskiej Woli
(Rafał Woroniak), Sieradzu
(Paweł Domagalski) i Ujeździe
(Marcin Kocięba). Do osób tych
należy zgłaszać swój udział poszczególnych szkół do 5 września 2013 roku.
Pokazowe lekcje gry w rugby tag odbędą się 3 września
w Szkole Podstawowej nr 4
w Sieradzu oraz 4 września
w Głownie w szkole wskazanej
przez Urząd Miasta.
Wszelkie zapytania w sprawie
startu w Lidze należy kierować
do Zbigniewa Jurzysty (502-2939-76, e-mail: zbyszek.jurzysta@gmail.com, a zgłoszenia
w Łowiczu zbiera już Paweł
Doliński (504-072-390, e-mail:
szs@lowicz.com). 
p

W dniach 14-15 czerwca w
czeskiej miejscowości Vrchrabi
odbył się kultowy ultramaraton
Karkonoska Stówka. Bieg ma
swoją długą tradycje. Rozgrywany jest nieprzerwanie od 1966
roku, długość trasy wynosi 100
km, a suma przewyższeń około
3000 metrów z limitem czasu na
ukończenie 24 godziny. Bieg ma
charakter ciągły, to znaczy organizator nie przewiduje miejsc
na odpoczynek, ogranicza się do
punktów kontrolnych i żywieniowych, a trasa to jedna duża
pętla po Karkonoskim Parku po
czeskiej, jak i po polskiej stronie,
włącznie ze Śnieżką, najwyższym szczytem Karkonoszy.
O randze biegu może świadczyć możliwość uzyskania
punktów kwalifikacyjnych, do
najbardziej rozpoznawalnego
biegu ultra w Europie Ultra-Trail
du Mont-Blanc. W tym roku na
trasie można było zobaczyć około 400 zawodników startujących
w piątek o godz. 21.00 z rynku
głównego w Vrchabi, a w gronie
biegaczy był nasz ultramaratończyk łowiczanin Dariusz Czaja.
Do mety biegu w limicie czasu
dotarło 315 zawodników, a najszybciej z czasem 10:29 h zameldowała się dwójka Czechów:
Roman Kostak i Michał Veseli,
a z czasem 10:58,50 h wbiegł
na metę najlepszy z Polaków –
Krystian Ogły, zajmując trzecie
miejsce. Nasz zawodnik Dariusz
Czaja ukończył ten morderczy
dystans na 84. miejscu z czasem
16:08,57 h.
– Był to mój pierwszy start
w ultramaratonie i od razu zdecydowałem się na start po gó-

rach. Byłem bardzo ciekawy,
czy treningi na żwirowni pod
Łowiczem i na Rudzkiej Górze
w Łodzi będą wystarczające pod
biegi górskie – opowiadał po
tych zawodach Czaja. – Pierwsze kilometry okazały się bardzo
spokojne, byłem na pierwszym
punkcie kontrolnym na 111.
miejscu, co już było wysoko,
a widziałem na pulsometrze
jeszcze zapas, że mogę sobie
pozwolić na bieg z większym
wysiłkiem i dość mocno przyspieszyłem, co spowodowało
przesunięcie się o kilkadziesiąt
miejsc. Było już ciemno, odległości między biegającymi dość
znaczne, a ja nie pilnowałem
trasy, tylko osób biegnących
przede mną i wtedy wydarzyło
się coś, co jest zmorą biegów
ultra – pomyliłem trasę wraz z
kilkoma Czechami. Kosztowało
mnie to 5 km dodatkowego biegu i 300 metrów przewyższenia
– relacjonował nasz ultramaratończyk. – Po niecałej godzinie
byłem znów na trasie, aby znów
popełnić identyczny błąd, już nie
tak kosztowny, ale mocno wybijający z rytmu. Jaka była moja
złość, kiedy większość zawodników wymijałem po raz trzeci,
to trudno opisać. Postanowiłem
sam pilnować trasy, co też nie
było łatwe i kilka razy czekałem
na rywali, którym przez kilka kilometrów uciekałem, aby doprowadzili mnie do punktu kontrolnego. Na 52. km trasy, jeszcze
przed Śnieżką, dowiedziałem
się, że jestem na 99. miejscu.
Już nie czasu, a pierwszej setki
postanowiłem pilnować – podsumował łowicki ultrabiegacz. zł

Lekka atletyka | Mityng Warszawski

Walka o OOM do końca
Tegoroczny Mityng Warszawski można było nazwać zawodami ostatniej szansy na awans na
Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży w lekkiej atletyce, która
odbędzie się w Łodzi w dniach
26-28 lipca 2013 roku. W stolicy wystartował Cezary Zimny
(UKS Jedynka Łowicz), który
wcześniej zapewnił sobie start
w biegu na 100 m, a teraz chciał
sobie wywalczyć prawo startu
także na dwa razy dłuższym dystansie.
– W stolicy wreszcie dopisała pogoda, ciepło i „setka”
z wiatrem – opowiada trener
Waldemar Kret. – Zawodnik
najpierw wystartował na 100 m
i paradoksalnie przy najlepszych
warunkach pogodowych w jakich startował w tym sezonie,
z wiatrem +0,5 m/s, uzyskał
najsłabszy wynik 11,61 s. Całkowicie zepsuł bieg, nie wystarczy
w tym krótkim biegu mieć
„pary” – dodał.
Celem tego dnia był jednak
bieg na 200 m, w którym ostatecznie udało mu się poprawić
swój rekord życiowy. Czas 22,74
s (dotychczas 22,95 s) niestety
był minimalnie słabszy od minimum ustanowionego przez

PZLA (22,67 s), ale aktualnie
daje sprinterowi z Łowicza
22. miejsce w rankingu. – Nie
czekając jednak na komunikat
PZLA rozpoczynamy przygotowania do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży – zapowiada
trener Kret.
W Warszawie swojej szansy na Olimpiadę szukały także
młociarki z UKS Błyskawica
Domaniewice. W rzucie młotem
ważącym 3 kg najlepszą okazała
się Sara Rosiak, która uzyskała
wyniki 45,69 s. Co prawda podopieczna trenera Mieczysława
Szymajdy nie uzyskała minimum PZLA, które wynosi 45,78
m, ale jest 14. w rankingu i start
w Łodzi ma już zapewniony.
Na 21.miejscu zakwalifikowana
została także Dorota Wolińska
(UKS Błyskawica Domaniewice), która start w OOM zapewniła sobie jeszcze w kwietniu
w Kielcach, gdzie uzyskała wynik 43,69 m. Teraz młot doleciał
do 42,33 m. Wciąż na liście rezerwowej jest Paulina Graszka
(UKS Błyskawica Domaniewice), ale jej wynik z Warszawy
43,39 m przesunął ją na drugie
miejsce wśród kandydatek do
startu w Łodzi. 
p
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Lekka atletyka | XII Biegi Uliczne

Piotr Zrazek

Już po raz dwunasty

Walka o zwycięstwo w biegu najmłodszych dziewcząt rozpoczęła się po starcie, a od początku do końca prowadziła Amelia Bartosiewicz.

SP Dzierzgówek | XII Wiosenny Bieg po Zdrowie

Upał w biegu nie przeszkadza

Piotr Zrazek.

600 m: 1. Krzysztof Kroć (kl. 4 b),
2. Igor Malinowski (kl. 4 a), 3. Kacper Stań (kl. 3 a), 4. Jakub Kroć (kl.
3 b), 5. Krystian Olaczek (kl. 4 b).
 Dziewczęta z klas 5-6 – dystans 1000 m: 1. Weronika Nowak
(kl. 6 a), 2. Dominika Jabłońska (kl.
6 b), 3.Aleksandra Chmielak (kl. 6
a), 4. Julia Stefańska (kl. 5), 5. Karina Malesa (kl. 6 a).
 Chłopcy z klas 5-6 – 1000 m:
1. Dariusz Bystroński (kl. 6 a), 2. Filip Rutkowski (kl. 6 b), 3. Krystian
Sokołowski (kl. 6 a), 4. Maciej Kowalski (kl. 5), 5. Patryk Stań (kl. 5).

Na podium najlepsze zawodniczki z klas 3-4.

Paweł A. Doliński

(kl. 2), 4. Weronika Muras (kl. 1), 5.
Amelia Piotrowicz (kl. 2).
 Chłopcy z klas 1-2 – dystans
200 m: 1. Piotr Malesa (kl. 2), 2.
Mateusz Stefański (kl. 2), 3. Bartłomiej Grotkowski (kl. 2), 4. Jakub
Marks (kl. 2), 5. Kacper Antos (kl.
2).
 Dziewczęta z klas 3-4 – dystans 600 m: 1. Weronika Stefańska (kl. 4 b), 2. Ilona Wojenka (kl. 3
b), 3. Marta Bartosiewicz (kl. 4 b),
4. Aleksandra Krawczyk (kl. 4), 5.
Angelika Grzesiak (kl. 3 b).
 Chłopcy z klas 3-4 – dystans

XII Wiosenny Bieg po Zdrowie:
 Dziewczęta z klas 1-2 – dystans 200 m: 1. Amelia Bartosiewicz (kl. 2), 2. Adrianna Klepacz
(kl. 2), 3. Patrycja Strzechmińska

Nauczyciele z ZNP rozpoczęli sezon od zwycięstwa z Baumitem 4:3.

Piłka nożna | VI edycja Wa-Li-Zy

Były mistrz wrócił do gry

Piotr Zrazek.

Nagrody otrzymali także chłopcy z klas 1-2.

Piotr Zrazek.

Zwyciężczynie biegu na dystansie 1000 m dziewcząt z klas 5-6.

Dystans 700 m, w którym
rywalizowali trzecio– i czwartoklasiści najszybciej pokonali Joanna Skonieczna i Kacper Sołtyszewski (oboje SP Bielawy).
Na 800 m najlepszym z klas
V-VI szkół podstawowych okazał się Wiktor Bińczak (SP Bielawy), a ten sam dystans wśród
gimnazjalistek najszybciej pokonała Karolina Ulatowska (G
Bielawy). Z kolei najlepszy w
biegu na 1000 m gimnazjalistów
okazał się Michał Łacheta (G
Kocierzew).
Najlepsi uhonorowani zostali
pucharami, medalami oraz pamiątkowymi dyplomami. Były
również nagrody rzeczowe, takie
jak sprzęt sportowy (piłki itp.)
Nagrody zostały ufundowane
przez Gminę Bielawy oraz starostwo.
– Zawody w tym roku udały się, gdyż dopisali zarówno
uczestnicy, których było więcej
niż w ubiegłym roku, jak i ustawiona wzdłuż trasy, dopingująca
ich publiczność – podsumowuje
Artur Tokarski, nauczyciel wychowania fizycznego w Gimnazjum w Bielawach. – Bieganie
staje się coraz bardziej modne,
a imprezy takie jak Bielawskie
Biegi Uliczne są doskonałą formą popularyzacji zarówno sportu, jak i aktywnego spędzania
wolnego czasu – dodał. 
szb

Krzysztof Kroć okazał się zdecydowanym zwycięzcą biegu klas 3-4.

Piotr Zrazek.

Jak zwykle w ramach tej imprezy odbył się XII Wiosenny Bieg po Zdrowie oraz Dzień
Zdrowia pod hasłem „Chcę być
zdrowy – wiem co jem”. Cieszące się dużą popularnością wśród
uczniów zawody i przedstawienia zorganizowali nauczyciel
wychowania fizycznego – Piotr
Zrazek oraz opiekun szkolnego
koła PCK oraz nauczycielka religii Agnieszka Multan.
Tradycyjnie już biegnący
mieli do pokonania poszczególne dystanse w przyszkolnym
lesie. Rywalizacja była bardzo
zacięta, co przełożyło się na niewielkie różnice między wbiegającymi na metę. Nagrodami za
zajęcie miejsc 1-3 były dyplomy
i medale, zaś za zajęcie miejsc
4-5 nagrody rzeczowe.
Tuż po biegach po powrocie
do szkoły uczniowie klas 1-3
wystawiły krótkie przedstawienia o tematyce zdrowego odżywiania. Miło było patrzeć jak
mali aktorzy starali się najlepiej
wypaść w swojej roli. Na koniec

wystąpień klas młodszych, wyświetlono pokaz nt. zdrowego
odżywiania, po czym wszyscy
udali się przed szkołę na dekorację czołowych biegaczy.
– Taka aura nigdy nam jeszcze nie towarzyszyła podczas
wcześniejszych biegów – ocenia Piotr Zrazek. – Tym większe słowa uznania dla uczniów,
którym przyszło zmierzyć się
nie tylko z dystansem biegu, ale
również z upalną pogodą. Co
do imprezy, brawa należą się
wszystkim uczestnikom biegów
bez względu na miejsce na którym ukończyli rywalizację. Bieg
to najprostsza forma ruchu, dlatego należy się cieszyć że idea
rozgrywania tych zawodów w
naszej szkole z roku na rok jest
kontynuowana. W tym roku połączyliśmy to z Dniem Zdrowia
i trzeba przyznać, że zdało to
egzamin bo do faktu że bieganie
i zdrowe odżywianie wzajemnie
się uzupełniają nikogo nie trzeba
przekonywać – dodał wuefista z
Dzierzgówka. 
p

Piotr Zrazek.

Pod znakiem upalnej
pogody minął Dzień Sportu
w Szkole Podstawowej
w Dzierzgówku.

Piękna pogoda zachęciła
większą niż w ubiegłych latach
liczbę osób do udziału w XII
Bielawskich Biegach Ulicznych.
W tym roku w imprezie wzięło
udział około 240 uczestników.
25 czerwca w Bielawach w
szranki stanęli uczniowie sześciu gimnazjów: w Bielawach,
Błędowie, Kocierzewie, Sobocie, Starym Waliszewie i Pijarskiego Gimnazjum Królowej
Pokoju w Łowiczu oraz trzech
szkół podstawowych: w Bielawach, Oszkowicach i Sobocie.
Początek trasy zlokalizowany był w okolicach cmentarza,
a meta znajdowała się na boisku gminnym, a długość trasy uzależniona byłą od wielu.
Kolejność szkół w klasyfikacji
drużynowej uzależniona była od
średniej wyników osiągniętych
przez uczniów poszczególnych
placówek.
Najlepszą wśród szkół podstawowych okazała się ekipa SP
Bielawy, tuż za nią uplasowała
się ekipa SP Oszkowice. Także
wśród gimnazjów wygrali gospodarze, nieznacznie wyprzedając Gimnazjum w Kocierzewie.
Na najkrótszym dystansie,
w biegu na 500 m uczennic i
uczniów klas I-II najlepsi okazali się Zuzanna Bryk i Michał
Holewa (oboje SP Bielawy).

Najszybsi trzecio- i czwartoklasiści na podium.

Na stadionie łowickiego
OSiR rozegrano pierwsze mecze VI edycji Wa-Li-Zy, czyli
Wakacyjnej Ligi Zakładowej w
piłce nożnej. W szóstym sezonie zagra siedem zespołów (w
ubiegłym sezonie było sześć), a
rozgrywki odbędą się w dwóch
etapach przedzielonych urlopami. Zakończenie zaplanowano
na koniec wakacji, na piątek 30
sierpnia 2013 roku.
W meczu otwarcia ekipa Dagram Plast, która po trzech latach powróciła do gry, nie dała
większych szans rywalom z zespołu Bracia Urbanek.
Przypomnijmy, że Dagram
Plast ma już jedno mistrzostwo
w lidze na koncie. Zespół Grzegorza Durki okazał się najlepszy w 2010 roku. Ponadto dwa
zwycięstwa w Wa-Li– Zie mają
na koncie gracze ZNP Łowicz
(2009 i 2012), a po jednym
triumfie zaliczyły zespoły: PSP
Łowicz (2008) i PNI (2011).
Broniąca mistrzowskiego tytułu drużyna nauczycieli miała
spore problemy z pokonaniem
silnej ekipy Baumitu. Zespół
Przemysława Plichty wygrał
ostatecznie 4:3.
W piątek 5 lipca rozegrane
zostaną mecze 2. kolejki: godz.

18.00: Baumit – Bo-Dach, godz.
18.50: Dagram – ZNP i OSM –
Bracia Urbanek. Pauza: Agros.
Już we wtorek 9 lipca odbędzie się 3. kolejka: godz. 18.00:
Agros – Baumit, godz. 18.50:
ZNP – OSM i Bo-Dach – Dagram. Pauza: Urbanek. 
p
1. kolejka Wa-Li-Zy:
 Bracia Urbanek Łowicz – Dagram Plast Łowicz 1:8 (1:3); br.:
Bartłomiej Płuszka (19) – Bartłomiej Tkacz 2 (3 i 6), Marcin Kosiorek (12), Krzysztof Skowroński 3
(23, 35 i 35), Marcin Borcuch (29) i
Sebastian Zwierz (40+1).
 ZNP Łowicz – Baumit Łowicz
4:3 (1:2); br.: Przemysław Plichta
(1), Zbigniew Konecki 2 (26 i 37) i
Jakub Jędrachowicz (30) – Patryk
Krzeszewski (2), Przemysław Pomianowski (8) i Paweł Siatkowski
(32).
 Bo-Dach Grudze – Agros Nova
Łowicz przełożono na 16 lipca.
Pauza: OSM Łowicz.
1. Dagram Plast Łowicz

1

3

8-1

2. ZNP Łowicz

1

3

4-3

3. Agros Nova Łowicz

0

0

0-0

Bo-Dach Grudze

0

0

0-0

OSM Łowicz

0

0

0-0

6. Baumit Łowicz

1

0

3-4

7. Bracia Urbanek Łowicz

1

0

1-8
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Koszykówka | Mecz na koniec sezonu

Zbigniew Łaziński

Starsze wygrały,
ale młode powalczyły

Koszykarki i koszykarze UMKS Księżak Łowicz podsumowali zakończony sezon 2012/13.

Koszykówka | Zakończenie sezonu w UMKS Księżak Łowicz

Podsumowanie w Księżaku

U-11m: Matuesz Kobuszewski.

Paweł A. Doliński
Zbigniew Łaziński

Zbigniew Łaziński

Zbigniew Łaziński

Zbigniew Łaziński
Zbigniew Łaziński

U-13m: Grzegorz Czarnota.

U-11m: Maksym Branicki.

Koszykarze Księżaka Łowicz
z rocznika 1999 sezon 2012/13
zakończyli meczami sparingowymi z Ósemką Skierniewice.
W minionych rozgrywkach
łowiczanie grali w lidze młodzików U-14 pod okiem trenera Zbigniewa Łazińskiego, ale
w nowym sezonie do zespołu
dołączą gracze z rocznika 1998
Szymon Aniszewski i Jakub
Szkup, a zespół przejdzie pod
„skrzydła” trenera juniorów –
Piotra Rutkowskiego.
W pierwszym meczu w Skierniewicach Księżacy przegrali
72:145. W rewanżu rozgrywanym w Łowiczu było dużo lepiej. Nasza ekipa co prawda znowu przegrała z mocną fizycznie
ekipą prowadzoną przez trenera
Adriana El-Warda, ale tylko
50:42. Na pewno miała na to
wpływ gra w łowickim składzie
Szymona Aniszewskiego, który
okazał się ogromnym wzmocnieniem. – Szkoda, że w sparingu tym nie zagrał Jakub Szkup,
którzy w nadchodzącym sezonie
grać będzie w ekipie kadetów –
skomentował trener Łaziński.
Łowiczanie w pierwszej
kwarcie grali bardzo dobrze
w obronie i po dwunastu minutach wygrywali 7:1. W drugiej
odsłonie było już trochę gorzej,
ale i tak nasza ekipa radziła sobie całkiem dobrze. Do przerwy
nasi koszykarze przegrywali tylko 13:16. Obydwa zespoły grały
bardzo nieskutecznie i wynik
po dwóch kwartach był bardzo
niski.
Po zmianie stron nieco z sił
opadł Aniszewski i to szybko
odbiło się na wyniku. Goście
wykorzystali przestój łowiczan
i szybko odskoczyli na dziesięć oczek. Po trzech kwartach
Ósemka prowadził 38:28 i Księ-

Zbigniew Łaziński

Zbigniew Łaziński
Zbigniew Łaziński

Zbigniew Łaziński

Zbigniew Łaziński
Zbigniew Łaziński
Paweł A. Doliński

U-12m: Maciej Kowalski.

Zakończyli sparingami

U-16m: Michał Rokicki.

U-13m: Bartłomiej Wiśniewski.

Zbigniew Łaziński

U-14m: Damian Brzozowski.

Zbigniew Łaziński

U-14m: Michał Fabjański.

 Księżak-2001 Łowicz – Księżak-2002 Łowicz 68:25 (25:4,
17:7, 14:12, 12:2)
Księżak-2001: Wiktoria Fabijańska 16, Zofia Zbrożek 12, Wiktoria
Matych 8, Klaudia Traut 7, Klaudia
Musialik 7, Angelika Waracka 6,
Agata Dzionek 6, Kinga Chmurska
2, Patrycja Zakrzewska 2 i Klaudia
Zarychta 2.
Księżak-2002: Patrycja Stępień
11, Marika Kucińska 8, Oliwia Hojer
4, Wiktoria Szymajda 2, Aleksandra
Pierzchała i Weronika Reczycka.

Koszykówka | Kadeci U-16

U-11k: Patrycja Stepień.

U-16m: Szymon Aniszewski.

który podobnie jak w ostatnich
latach wybieramy się do Niechorza – dodał. 
PALP

Różnica roku w tym wieku to „troszkę” przepaść.

U-14k: Aleksandra Paliwoda.

U-11k: Marta Śleszyńska.

U-18m: Mateusz Gładki.

Paweł A. Doliński

U-18m: Mateusz Dobrzyński.

U-12m: Andrzej Górniak.

U-14k: Natalia Szewczyk.

U-12k: Wiktoria Matych.

Zbigniew Łaziński

U-12k: Wiktoria Fabijańska.

szy zawodnik w zespole Juniorów
U-18.
 Michał Rokicki – najaktywniejszy zawodnik zespołu Kadetów
U-16.
 Szymon Aniszewski – najaktywniejszy zawodnik zespołu Kadetów
U-16.
 Michał Fabjański – najlepsza frekwencja w zespole Młodzików U-13.
 Damian Brzozowski – największe postępy w zespole Młodzików
U-14.
 Bartłomiej Wiśniewski – największa nadzieja zespołu Młodzików U-13.
 Grzegorz Czarnota – najaktywniejszy zawodnik zespołu Młodzików U-13.
 Andrzej Górniak – najpewniejszy punkt zespołu Żaków U-12.
 Maciej Kowalski – najaktywniejszy zawodnik zespołu Żaków U-12.
 Maksym Branicki – kapitan i
największa osobowość zespołu
Skrzatów U-11.
 Mateusz Kobuszewski – prezes, człowiek atmosfera zespołu
Skrzatów U-11.

Zbigniew Łaziński

Zbigniew Łaziński

Zbigniew Łaziński

U-18k: Aleksandra Duranowska.

Zbigniew Łaziński

U-18k: Aleksandra Wojda.

Wyróżnieni zawodncy UMKS
Księżak w sezonie 2012/13:
 Aleksandra Wojda – najskuteczniejsza zawodniczka zespoły
Juniorek U-18.
 Aleksandra Duranowska – najaktywniejsza zawodniczka zespołu
Juniorek U-18.
 Natalia Szewczyk – najlepsza
frekwencja w zespole Młodziczek
U-14.
 Aleksandra Paliwoda – największy postęp w zespole Młodziczek U-14.
 Wiktoria Matych – najlepsza frekwencja i atmosfera w zespole
Żaczek U-12.
 Wiktoria Fabijańska – największy postęp w zespole Żaczek U-12.
 Marta Śleszyńska – najskuteczniejsza zawodniczka zespołu
Skrzatek U-11.
 Patrycja Stępień – najskuteczniejsza zawodniczka zespołu
Skrzatek U-11.
 Mateusz Dobrzyński – największy postęp w zespole Juniorów
U-18.
 Mateusz Gładki – najaktywniej-

Zbigniew Łaziński

się sukcesem Juliana Potockiego
i Michała Rokickiego.
Po części sportowej prezes
Zbigniew Mitek, dyrektor klubu
– Paweł Doliński i trenerzy poszczególnych zespołów wyróżnili wyróżniających się graczy
poszczególnych ekip. Przeważnie otrzymywali je gracze, którzy mieli dobrą frekwencję na
treningach i zrobili duże postępy
w grze. Wszyscy wyróżnieni
uhonorowani zostali pamiątkowymi statuetkami i nagrodami.
Po podsumowaniu wyników
poszczególnych zespołów i nagrodzeniu zawodników Doliński
przypomniał podstawowe informacje o sierpniowym obozie, na
który wybierają się zawodniczki
i zawodniczy z wszystkich zespołów Księżaka. Łowiczanie
będą mieszkać po raz trzeci z
rzędu w ośrodku Haryzma, a trenować w hali sportowej w Niechorzu i na pięknych boiskach
na stadionie miejscowego OSiR.
Tradycyjnie na koniec odbył się
grill. 
p

Tradycyjnie już zawodniczki i zawodnicy Uczniowskiego
Miejskiego Klubu Sportowego
Księżak Łowicz spotkali się
by podsumować i zakończyć
kolejny sezon. Impreza odbyła
się tradycyjnie w hali sportowej
OSiR nr 1, a na początek na parkiecie zmierzyły się ze sobą najmłodsze dzieciaki uprawiające
basket. Ostatecznie pojedynek
żaczek i skrzatek kontra żacy i
skrzaci zakończył się remisem
13:13.
Później rozegrano konkursy
rzutowe. Wśród najmłodszych
najlepsi w rzutach wolnych okazali się Klaudia Traut (podobnie
jak rok wcześniej) i Bartłomiej
Budzałek. Konkurs ten polegał
na trafieniu piłki bezpośrednio
do kosza i złapaniu jej zanim
spadnie na parkiet.
Konkurs „trójek” rozgrywany
był w dwóch kategoriach wiekowych. Wśród dziewcząt najlepsze okazały się Wiktoria Fabijańska i Aleksandra Paliwoda,
a turnieje chłopców zakończyły

Podczas ostatniego treningu
w sezonie 2012/13 najmłodsze
koszykarki Księżaka rozegrały
grę wewnętrzną, w której rywalizowały ze sobą żaczki i skrzatki. Zgodnie z przypuszczeniami
piątoklasistki wygrały, ale także
ich młodsze koleżanki mogą być
z siebie zadowolone. – Różnica roku w tym wieku stanowi
przepaść, ale byłem naprawdę
zadowolony i z jednych, i z drugich – skomentował trener Paweł
Doliński, który prowadzi obie
ekipy. – Już dziś zapraszam na
zajęcia, do których powrócimy
we wrześniu. W sierpniu czeka
nas kolejny obóz sportowy, na

Szymon Aniszewski zdobył w
meczu z Ósemką aż 24. punkty.

żacy nie zdołali odrobić tej straty
i przegrali 42:50.
– Był mój ostatni mecz
z tą drużyną – powiedział po
spotkaniu trener Zbigniew Łaziński. – Selekcja praktycznie
w tym roczniku została zakończona i teraz zostało tylko siedmiu zawodników. Po tym sezonie czterech graczy postanowiło
zakończyć przygodę z koszykówką. Przez treningi przewinęło się czterdziestu zawodników, ale jakoś rocznik 1999 nie
okazał się najmocniejszy i nie
znaleźliśmy wysokich koszykarzy. Teraz trzeba połączyć tych
zawodników ze starszym rocznikiem. W sierpniu zespół wybiera się na obóz sportowy do Niechorza, gdzie będą trenowali już
z Piotrem Rutkowskim – kontynuował łowicki szkoleniowiec. z
Księżak Łowicz – Ósemka
Skierniewice 42:50 (7:1, 6:15,
15:16, 4:22)
Księżak: Szymon Aniszewski 24,
Filip Kramarz 4, Maciej Kacprowski 4, Damian Brzozowski 3 (1x3),
Kacper Kramarz 3 (1x3), Stanisław
Kucharski 2, Mariusz Dobrzyński 2,
Michał Fabijański, Mateusz Zabost,
Norbert Nowysz i Paweł Redo.
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Piłka nożna | XVII edycja BLS

Paweł Kutkowski

Sporo niespodzianek

Delegacjz z Łowicza miała okazję zwiedzić jeden z najpiękniejszych zamków nad Loarą - Chambord.

Piłka nożna | Międzynarodowy Turniej U-13 w Montoire sur le Loir

Francuska wyprawa Pelikana
Po raz kolejny drużyna MUKS Pelikan skorzystała z zaproszenia Pierre Rogera, burmistrza
zaprzyjaźnionego z Łowiczem francuskiego miasteczka Montoire sur le Loir. Nasi młodzi zawodnicy
wzięli udział w międzynarodowym turnieju piłkarskim zajmując w nim trzecie i dziewiąte miejsce.
czątek z Anille/Braye 1:2 (br.:
Miłosz Kępka), potem ulegli
ekipie RC Amiens 1:4 (br.: Janusz Świerkowski), a następnie
wygrała z Mondoubleau 2:1 (br.:
Miłosz Kępka i Kamil Gałaj),
rozgromiła drugą drużynę Stade Montoirien wygrywając 4:0
(br.: Miłosz Kępka 3 i Mikołaj
Zimowski) i na koniec wygrała
z Elan Kobhenn II 2:0 (br.: Miłosz Kępka i Janusz Świerkowski). W meczach finałowych
o miejsca 9-16 nasz drużyna
pokonała AS Lunay 3:0 (br.: Miłosz Kępka, Janusz Świerkowski
i Mikołaj Zimowski), St. Martin
US 1:0 (br.: Janusz Świerkowski), potem po bezbramkowym
remisie z Entente Val de Lo łowiczanie wygrali w rzutach karnych 3:2, a na koniec nasz team
pokonał drużynę AS Pays de
Racan 1:0 (br.: Miłosz Kępka).
Pelikan II zajął zatem ostatecznie dziewiąte miejsce.
– Należy podkreślić bardzo
dobrą organizację zawodów,
które było piłkarskim świętem
miasteczka Montoire – podsumowuje trener Artur Balik.
– W różnych kategoriach
uczestniczyły w nim drużyny z
Belgii, Niemiec, Anglii, Polski

i oczywiście Francji, a naprawdę bardzo wielu ludzi było zaangażowanych w organizację
turnieju na zasadzie wolontariatu. Jak zwykle gracze z Łowicza otrzymali pamiątkowe
puchary, medale i fajne nagrody
rzeczowe – dodał.
Podczas
sześciodniowego
pobytu we Francji piłkarze
z Łowicza mieli dużo zapewnionych dużo innych atrakcji.
Po przylocie na lotnisko Charles de Gaulle zwiedzili stadion
narodowy Francji – Stade de
France. Zwiedzali m.in. szatnie,
pomieszczenia do rozgrzewki,
odnowy biologicznej, stanowiska policji, straży i miejsca
szpitalne. – Gospodarze zapewnili nam nie lada atrakcję: nasza
ekipa weszła na płytę stadionu
jak reprezentacja, przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego –
opowiada Balik.
Następny dzień łowiczanie spędzili w parku rozrywki
w Futuroscope. Znajduje się on
w środkowo-zachodniej Francji, w regionie Poitou-Charentes, około 10 km na północ od
Poitiers, a jego specjalnością
są atrakcje oparte na nowoczesnych technologiach i multime-

Paweł Kutkowski

Turniej zorganizowany został
z dużym rozmachem w kilku
kategoriach wiekowych na bardzo dobrze przygotowanych boiskach trawiastych. Tylko w kategorii U-13 (rocznik 2000/01),
w której występowali gracze
Pelikana wystartowało 25 zespołów podzielonych na cztery
grupy. Do ćwierćfinału awansowały po dwie najlepsze drużyny
z każdej grupy, a w fazie tej znaleźli się także młodzi piłkarze
Pelikana I, którzy zajęli w swojej
grupie drugie miejsce. Łowiczanie odnieśli pięć zwycięstw i ponieśli tylko jedną porażkę.
Nasz zespół na początek pokonał AS Pays de Racan 2:0 (br.:
Przemysław Kochanek 2), potem uległ rywalom z Renaudine
1:2 (br.: Przemysław Kochanek),
a następnie wygrał z Stade Montoirien 3:0 (br.: Wojciech Guzek, Szymon Kowalczyk i Jan
Haczykowski), USE ST. Leu
2:0 (br.: Przemysław Kochanek
2), US Boussy St. Antoine 2:1
(br.: Kuba Sokół i Szymon Kowalczyk) i na koniec rozgromił
AS Lunay 7:0 (br.: Kuba Sokół
2, Przemysław Kochanek 2, Jan
Haczykowski, Wojciech Guzek
i Szymon Kowalczyk).
W ćwierćfinale łowiczanie
pewnie wygrali z US Bossy ST.
Antoine II 2:0 (br.: Przemysław
Kochanek 2). Szkoda meczu
półfinałowego, który to Pelikan
minimalnie przegrał z późniejszym zwycięzcą Anille /Braye
0:1, a jedyny gol po pięknym
strzale z daleka, a w małym finale pokonali Stade Loupeen 1:0
(br.: Szymon Kowalczyk). Ekipa Pelikana I zajęła ostatecznie
w całym turnieju trzecie miejsce.
Pelikan II zagrał w grupie
2, w której występowało sześć
zespołów, a łowiczanie zajęli
w niej trzecie miejsce. Drużyna
prowadzona przez trenera Pawła
Kutkowskiego przegrał na po-

Wyprawa do Francji była udana także pod względem sportowym.

diach. – Przenieśliśmy się do
innego wymiaru rzeczywistości – mówi Balik. – Najchętniej
odwiedzane są tam kina, w których na ogromnych ekranach
wyświetlane są filmy w 3D
i 4D. Pierwsze było kino Kinémax z ekranem o powierzchni 600 metrów kwadratowych.
Park Futuroscope to miejsce dla
dzieci i dorosłych. W programie
parku znajdują się m.in.: ścieżka interaktywna „Zwierzęta
przyszłości”, film na ogromnym
ekranie typu planetarium „Szok
kosmiczny”. Duże wrażanie
robi także film wyświetlany na
dwóch dużych ekranach „Podróżnicy Nieba i Morza”, spektakl magii „Magiczne iluzje”
i seans sensoryczny w ciemności „Oczy szeroko zamknięte”
– dodał.
Kolejny dzień to wycieczka rowerowa z rówieśnikami
z Francji. Później był jeszcze
jeden z najpiękniejszych zamków nad Loarą – Chambord
a w drodze powrotnej zwiedzanie Paryża z wieżą Eiffla i katedrą Notre-Dame na czele.
W zespole Pelikana I wystąpili: Aleksander Krajewski –
Przemysław Kochanek (9. goli
w turnieju), Szymon Kowalczyk
(4), Kuba Sokół (3), Wojciech
Guzek (2), Jan Haczykowski
(2), Filip Siejka i Eryk Kukieła – trenerem zespołu Pelikana
z rocznika 2000 jest Artur Balik.
Natomiast w zespole Pelikana II
grali: Albert Morawski – Miłosz
Kępka (8), Janusz Świerkowski
(4), Mikołaj Zimowski (2), Kamil Gałaj (1), Adrian Fryczkie,
Tomasz Wudkiewicz i Kamil
Bogusz – zespół prowadził trener Paweł Kutkowski. W składzie delegacji znalazła się także
pracownica łowickiego ratusza
– Ewa Rześna-Kukieła oraz tłumaczka Katarzyna Krzemieniewska. 
p

Pełne niespodzianek są tegoroczne rozgrywki XVII edycji
Bielawskiej Ligi Szóstek w piłce nożnej. Niestety pełne ręce
„roboty” ma także prowadząca
w tym roku ligę Henryka Kierzkowska. W 3. kolejce walkowerem za niesportowe zachowanie
ukarany został OSP Janków.
Ciekawie także w 4. kolejce,
w której Warriorsi niespodziewanie ulegli ekipie LZS Tygrysy. Na czele tabeli z kompletem
punktów Pathology Chruślin
i Pieczarka Waliszew.
Liderem strzelców jest Damian Mospinek (Mandarynki),
który zdobył już 12. bramek.
W najbliższy weekend 6-7 lipca 2013 roku zaplanowane zostały dwie kolejki Bielawskiej Ligi
Szóstek: sobota – godz.15.00:
Cygany Bielawy – Ewenement
Traby, godz.15.40: Mandarynki
Bielawy – Brooklyn Walewice,
godz.16.20: OSP Janków – Błyskawica Bielawy, godz.17.00:
Pathologhy Chruślin – Drużyna
Actimela Borówek, godz.17.40:
Warriors Bielawy – WKS Walewice, godz.18.20: Euphoria
Bielawy – SMS Dąbkowice
i godz.19.00: Pieczarka Waliszew – LZS Tygrysy Drogusza,
niedziela – godz.15.00: Błyskawica Bielawy – Pieczarka Waliszew, godz.15.40: Euphoria Bielawy – OSP Janków, godz.16.20:
Warriors Bielawy – Cygany
Bielawy, godz.17.00: Pathologhy
Chruślin – Brooklyn Walewice, godz.17.40: Drużyna Actimela Borówek – Ewenement
Traby, godz.18.20: WKS Walewice – Mandarynki Bielawy

i godz.19.00: SMS Dąbkowice –
LZS Tygrysy Drogusza. 
P
Zaległe mecze 2. kolejki BLS:
SMS Dąbkowice – Pieczarka Waliszew 2:3, Ewenement Traby – OSP
Janków 1:2.
3. kolejka BLS: Drużyna Actimela
Borówek – Mandarynki Bielawy 2:7,
Błyskawica Bielawy – SMS Dąbkowice 1:7, Pieczarka Waliszew – Euphoria Bielawy 3:0, Cygany Bielawy – OSP Janków 5:0 (w.o.), WKS
Walewice – Pathologhy Chruślin
0:8, LZS Tygrysy Drogusza – Ewenement Traby 4:0. Mecz: Brooklyn
Walewice – Warriors Bielawy przełożono na 13 lipca na godz. 14.20.
4. kolejka BLS: Mandarynki Bielawy – Euphoria Bielawy 3:2, Brooklyn
Walewice – Ewenement Traby 4:1,
Drużyna Actimela Borówek – OSP
Janków 0:8, LZS Tygrysy Drogusza
– Warriors Bielawy 2:0, Pieczarka
Waliszew – WKS Walewice 4:0, Pathologhy Chruślin – Błyskawica Bielawy 6:0, SMS Dąbkowice – Cygany
Bielawy 1:0.
1. Pathology Chruślin

4

12

2. Pieczarka Waliszew

4

12

19-3
14-2

3. Mandarynki Bielawy

4

10

20-8

4. Brooklyn Walewice

3

9

11-2

5. SMS Dąbkowice

4

7

12-6

6. Warriors Bielawy

3

6

14-3

7. OSP Janków

4

6

11-8

8. Ewenement Traby

4

6

8-12

9. LZS Tygrysy Drogusza

9-9

4

4

10. Cygany Bielawy

4

3

7-8

11. Euphoria Bielawy

4

3

8-12

12. WKS Walewice

4

1

1-17

13. Drużyna Actimela Borówek 4

0

4-21

14. Błyskawica Bielawy

0

1-28

4

Tenis ziemny | III Mistrzostwa ZSzOI

Bawimy się w tenisa
Na kortach tenisowych przy
Zespole Szkół z Oddziałami
Integracyjnymi w Łowiczu na
osiedlu Bratkowice odbyły się
III Mistrzostwa Szkoły Podstawowej nr 7 i Gimnazjum nr 4
w Łowiczu w tenisie ziemnym.
W trzeciej edycji wystartowała
rekordowa liczba 34. miłośników „białego sportu”.
– Widok tylu dzieciaków
z rakietami w ręku naprawdę
robił wrażenie i była to ogromna
promocja tej pięknej dyscypliny
sportu – opowiada organizujący
ten turniej Zbigniew Łaziński. –
Oczywiście nie jest to gra na poziomie mistrzowskim, lecz bardziej zabawa w tenisa ziemnego,
ale uczniowie potrafią odbić
piłkę podstawowymi technikami
i wiedzą jak się liczy punkty.
W rywalizacji gimnazjalistek
zagrały tylko trzy tenisistki,
a najlepszą okazała się Dominika Antos (kl. II b). W meczu
o drugie miejsce Ola Jaros (II a)
pokonała Paulinę Stasiak (II a).
Bardzo ciekawa i zacięta rywalizacja była wśród chłopców.
W gronie gimnazjalistów, podobnie jak rok temu, gościnnie
zagrał Jakub Dańczak (klasa 6
– mistrz SP 7) oraz Jan Markowski (czwartoklasista z Pijarskiej
SPKP). Po zaciętych meczach
okazało się, że rewelacyjnie spisał się Markowski. Podopieczny
trenera Stanisława Dańczaka w
półfinale pokonał Jakuba Dańczaka, a w finale wygrał z Arturem Małkiem (kl. II a). Dańczak
zajął ostatecznie trzecie miejsce.

Bardzo ciekawa była rywalizacja uczniów z Szkoły Podstawowej nr 7. W rywalizacji
dziewcząt z klas szóstych najlepsza okazała się Agata Kaczmarczyk (VIb), która w finale pokonała Aleksandrę Mądraczyk
(VI a). W spotkaniu o 3. miejsce
Natalia Cichocka (VI b) wygrała
z Natalią Napieraj (VI a).
Zacięta była rywalizacja
wśród chłopców i dziewcząt
z klas czwartych. W tej rywalizacji minitenisa najlepszy okazał się Jan Rokicki (kl. IV a),
który w finale pokonał Aleksandrę Skórę. 
z
G 4 Łowicz – dziewczęta: 1.
Dominka Antos, 2. Aleksandra Jaros, 3. Paulina Stasiak.
 G 4 Łowicz – chłopcy: 1. Jan
Markowski, 2. Artur Małek, 3. Jakub Dańczak, 4. Kacper Owczarek, 5-6, Adrian Strugacz i Jakub
Szram, 7-8. Mateusz Dobrzyński,
Seweryn Słoma, 9–12. Wojciech
Kłosiński, Mateusz Zabost i Hubert
Mantey.
 SP 7 Łowicz – dziewczęta klasy VI: 1. Agata Kaczmarczyk, 2.
Aleksandra Mądraczyk, 3. Natalia
Cichocka, 4. Natalia Napieraj, 5-6.
Oliwia Grażka i Alicja Bielecka, 7-8.
Dominika Panek i Patrycja Siejka.
 SP 7 Łowicz – klasy IV: 1. Jan
Rokicki, 2. Aleksandra Skóra, 3.
Aleksandra Kaczor, 4. Wiktoria
Zwolińska, 5-6. Wiktoria Szymajda
i Julia Zabost, 7-8. Damian Kosiorek i Kacper Sekuła, 9-12. Maciej
Siejka, Kamil Walczak i Wiktoria
Jagiełło.
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Piłka siatkowa | OLSA „Korabka 2013”

Paweł A. Doliński

Terminatory liderami
po pierwszej rundzie

Zwycięstwo w III Biesiadzie na Korabce wywalczyli Brian Malangiewicz (od prawej) i Adam Pietrzak.

Idzie młodość i wygrywa
Już po raz trzeci sezon plażowy w Łowiczu rozpoczyna się
od turnieju organizowanego przy
okazji tradycyjnej już Biesiady na
Korabce, która odbywa się przy
kościołem Parafii Matki Bożej
Nieustającej Pomocy przy ul.
Brzozowej 15. Zawody bardzo
sprawnie przeprowadził Damian
Górski, a pomysłodawca tego
turnieju – Dominik Kuś w tym
czasie pełni rolę sędziego w najważniejszej plażowej imprezie
odbywającej się w Polsce: pierwszych, historycznych mistrzostwach świata FIVB w siatkówce
plażowej Mazury 2013, które rozgrywane są Starych Jabłonkach.
W trzeciej edycji rywalizowało 9 par (w poprzednich było po
osiem), a turniej rozgrywano jak
zwykle systemem brazylijskim.
Ostatecznie najlepsi okazali się
Brian Malangiewicz i Adam
Pietrzak, którzy w finale pokonali w trzysetowym pojedynku
duet Brian Malangiewicz i Adam
Pietrzak 2:1, a trzecie miejsce
wywalczyli Cezary Dołowiec
i Łukasz Świątkowski, którzy

w małym finale ograli parę Michał Karmelita / Rafał Rogowski
2:0.
Jeszcze w lipcu powinna rozpocząć kolejna – XII już edycja
Otwartych Mistrzostw Łowicza
w siatkówce plażowej. Rok temu
impreza ta, po dwóch latach
przerwy, znalazła się ponownie w kalendarzu imprez OSiR
w Łowiczu „Sportowe wakacje”, tym razem Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Łowiczu jej nie ujął
w kalendarzu na 2013 rok. Co dalej z plażówką?
Historia plażówki w Łowiczu
sięga roku 2000, a pierwsze turnieje rozgrywane były na boisku
I LO. Kolejne zostały przeniesione na Błonie na specjalnie stworzone tam dwa boiska. Niestety
po renowacji nadbzurzańskiego
parku i pobudowaniu trzech ogrodzonych boisk (m.in. jedno do
plażówki) władze OSiR zrezygnowały z kolejnych edycji bardzo
popularnego w Łowiczu turnieju.
Ich poziom był naprawdę niezły,
a oprócz mieszkańców Ziemi Łowickiej przyjeżdżali do nas także

zawodnicy m.in. z Głowna, Płocka, Sochaczewa czy Skierniewic.
Rok temu znowu pojawili się siatkarze z ościennych miejscowości,
ale organizacja XII edycji wydaje
się być jednak zagrożona. Co na
to łowiccy entuzjaści tej dyscypliny? Nikt chyba nie dopuszcza do
myśli, że historia turnieju miałaby
dobiegnąć do końca. – Na pewno
zagramy… – mówi Dominik Kuś.
– Pierwszy turniej odbędzie się
w sobotę 20 lipca 2013 roku.  P
Runda I: Jakub Zagórowicz / Dominik Pacler – Kacper Dur / Michał
Gudaj 22:20. Runda II: Krzysztof
Woźniak / Karol Rybus – Michał
Karmelita / Rafał Rogowski 8:21, Damian Górski / Paweł Gawinek – Zagórowicz / Pacler 21:14, Arkadiusz
Wójcik / Łukasz Wójcik – Dawid
Pawlak / Mariusz Misiura 8:21, Cezary Dołowiec / Łukasz Świątkowski
– Brian Malangiewicz / Adam Pietrzak 16:21, Runda III: Górski / Gawinek – Karmelita / Rogowski 19:21.
Mecz repasażowy – I runda: Dur
/ Gudaj – Dołowiec / Świątkowski
23:25. Mecze repasażowe – II run-

da: Misiura / Pawlak – Malangiewicz
/ Pietrzak 11:21, Zagórowicz / Pacler – Woźniak / Rybus 21:11, Wójcik
/ Wójcik – Dołowiec / Świątkowski
9:21. Mecze repasażowe – III runda: Misiura / Pawlak – Zagórowicz
/ Pacler 21:10, Górski / Gawinek
– Dołowiec / Świątkowski 20:22.
Mecze półfinałowe: Karmelita /
Rogowski – Pawlak / Misiura 10:21,
Pietrzak / Malangiewicz – Dołowiec
/ Świątkowski 22:20. Mecz o 3.
miejsce: Karmelita / Rogowski –
Dołowiec / Świątkowski 0:2 (10:15,
10:15). Mecz o 1. miejsce: Pawlak
/ Misiura – Malangiewicz / Pietrzak
1:2 (15:10, 16:18, 12:15).

M&M’s Skierniewice oddała
swój zaległy mecz walkowerem,
ale w ostatniej kolejce pierwszej
rundy pauzowała, ale i tak nadal
jest na trzeciej pozycji.
Mecze 6. kolejki OLSA zostały zaplanowane na piątek 5 lipca
2013 roku, a zagrają wówczas:
godz. 18.00: AKS Skok na Sok
Skierniewice – Na wschód od
Pekinu Łowicz i godz. 20.00:
Asik Domaniewice – AKS
M&M’s Skierniewice. Pauza:
Terminatory Łowicz. 
zł
Zaległy mecz 4. kolejki OLSA:
 Na wschód od Pekinu Łowicz
– AKS M&M’s Skierniewice 3:0
(w.o.)
5. kolejka OLSA:
AKS Skok na Skok Skierniewice – Terminatory Łowicz 0:3
(21:25, 20:25, 22:25)
 Na wschód od Pekinu Łowicz
– Asik Domaniewice 3:0 (25:19,
25:14, 26:24)
Pauza: AKS M&M’s Skierniewice.


1. Terminatory Łowicz

4

10

12:4

2. Na wschód od Pekinu

4

8

10:6

3. AKS M&M’s Skierniewice 4

5

6:8

4. AKS SnS Skierniewice

4

4

7:11

5. Asik Domaniewice

4

3

5:11

Klasyfikacja końcowa: 1. Brian
Malangiewicz / Adam Pietrzak, 2.
Dawid Pawlak / Mariusz Misiura,
3. Cezary Dołowiec / Łukasz Świątkowski, 4. Michał Karmelita / Rafał
Rogowski, 5-6. Damian Górski /
Paweł Gawinek i Jakub Zagórowicz
/ Dominik Pacler, 7-8. Krzysztof Woźniak / Karol Rybus i Arkadiusz Wójcik / Łukasz Wójcik oraz 9. Kacper
Dur / Michał Gudaj.
 Zwycięzcy 2011:  Piotr Chrapulski / Dominik Kuś (Łowicz).
 Zwycięzcy 2012: Piotr Chrapulski / Mariusz Misiura (Łowicz).
 Zwycięzcy 2013: Brian Malangiewicz / Adam Pietrzak (Łowicz).

PROGNOZA POGODY DLA REJONU ŁOWICZA | 04.07-10.07.2013r.

Paweł A. Doliński

Siatkówka plażowa | III Biesiada na Korabce 2013

Na otwartym boisku „Orlik”
przy ul. Grunwaldzkiej 9 rozegrano już ostatnie mecze pierwszej rundy II edycji Orlikowej
Ligi Siatkówki Amatorskiej
„Korabka 2013”. Spotkania kończące pierwszą rundę miały odbyć się jak zwykle w piątek, ale
ze względu na zakończenie roku
w szkołach rozegrano je dzień
wcześniej.
W czwartkowy wieczór faworyt do mistrzowskiego tytułu – ekipa Terminatorów pewnie pokonał AKS Skok na Sok
Skierniewice 3:0 i po pierwszej
rundzie łowicki team jest liderem tegorocznej rywalizacji.
Na drugie miejsce w tabeli
awansowała ekipa Jakuba Zagórowicza – Na Wschód od
Pekinu. Łowiczanie w minionym tygodniu w zaległym meczu pokonali walkowerem AKS
M&M’s Skierniewice, a spotkaniu zamykającym pierwszą
rundę wygrali pewnie z Asikiem
Domaniewice 3:0.
Walka o trzecie miejsce na
podium będzie bardzo zacięta.
W tej chwili najbliżej zdobycia brązowych medali w tegorocznej rywalizacji są siatkarze
ze Skierniewic. Ekipa AKS

Dawid Pawlak i Brian Malangiewicz zajęli w Głownie drugie miejsce.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA: Pogodę
kształtuje obszar obniżonego ciśnienia, w
weekend skraj wyżu. Napływa bardzo ciepła
masa powietrza.

Siatkówka | III Puchar Burmistrza Głowna

Czwartek – Piątek: Słonecznie,
zachmurzenie małe, ale późnym popołudniem
i w nocy okresami burze i przelotne opady.
UPALNIE ! Widzialność umiarkowana do dobrej,
rano zamglenia. Wiatr południowo-zachodni i
południowy, słaby 3-6 m/s.
Temp. max w dzień: + 27 st. C do + 30 st. C.
Temp. min w nocy: + 17 st. C do + 14 st. C.

Łącznie aż 59. par wystąpiło
w III Turnieju Siatkówki Plażowej o Puchar Burmistrza Głowna 2013. Nad Zalewem Mrożyczka rywalizacja toczyła się
w czterech kategoriach: męskiej
(wystartowało w niej aż 24. par),
kobiecej (16), „Sto lat na boisku”
(4) i młodzieżowej do lat osiemnastu (15). Zawody rozegrano
w ramach Projektu Plażówka
2013, któremu patronuje posłanka Małgorzata Niemczyk.
W tej ostatniej kategorii z powodzeniem wystartował duet z
Łowicza: Dawid Pawlak i Brian
Malangiewicz. – Graliśmy systemem pucharowym i wygraliśmy
trzy mecze – opowiada Dawid
Pawlak. Niestety w finale przegraliśmy z miejscowymi 21:16.
Chłopaki dłużej grają w plazowkę, są już ograni. Zmęczenie wychodziło, zwłaszcza, że wszystkie zagrywki szły na mnie. I tak
to jest dla nas sukces. Po meczu

Łowiczanie byli drudzy

Sobota – Niedziela: Słonecznie,
zachmurzenie małe, lokalnie duże z przelotnym
opadem deszczu lub burzą, bardzo ciepło.
Widzialność umiarkowana do dobrej, rano
zamglenia, w opadach umiarkowana i słaba. Wiatr
zachodni i północno-zachodni, słaby 3-6 m/s.
Temp. max w dzień: + 25 st. C do + 27 st. C.
Temp. min w nocy: + 16 st. C do + 13 st. C.
Poniedziałek – Wtorek – Środa:
Słonecznie, zachmurzenie małe, bez opadów
oraz bardzo ciepło. Widzialność umiarkowana
do dobrej, rano zamglenia. Wiatr z kierunków
zachodnich, słaby 3-7 m/s.
Temp. max w dzień: + 24 st. C do + 26 st. C.
Temp. min w nocy: + 15 st. C do + 12 st. C.

PROGNOZA BIOMETEOROLOGICZNA
Upalna aura niekorzystnie wpływa na nasze
samopoczucie. Osłabiona sprawność fizyczna i
psychofizyczna.
BIURO METEOROLOGICZNE CUMULUS

udzieliliśmy nawet wywiadu
telewizyjnego, który będzie wyemitowany w wiadomościach
sportowych we wtorek w TVP
Łódź – dodał.
p
Turniej młodzieżowy: 1. Piotr
Kosielski / Hubert Szadkowski
(Głowno), 2. Brian Malangiewicz /
Dawid Pawlak (Łowicz), 3. Dominik
Miśkiewicz / Jarosław Nowakowski
(Głowno), 4. Damian Janicki /
Mateusz Kuciński, 5-8. Patrycja
Artowicz / Justyna Baranowska,
Jarosław Alagierski / Patryk Rosak,
Sebastian Kubiak / Łukasz Rosak
i Michał Suchenek / Bartłomiej
Paszkowski,
9-15.
Damian
Krysztowczyk / Marcin Redzisz,
Dominik Kapusta / Cezary Markus,
Kacper Stępniewski / Mateusz
Polak, Piotr Czerwiński / Jakub
Kuniszewski, Konrad Dąbrowski /
Adrian Zieliński, Kacper Arkitek /
Adrian Bakalarz i Hubert Antczak /
Mateusz Dąbrowski.

www.lowiczanin.info

Jeszcze jeden walkower
Olimpia Zambrów i Limanovia
Limanowa. 
p
Zweryfikowane mecze 34. kolejki II ligi:
 Pelikan Łowicz – Olimpia Elbląg 3:0 (w.o.). Na boisku 3:2.
 Wigry Suwałki – Stal Rzeszów
0:3 (w.o.) . Na boisku 4:0.
1. Wisła Płock

34

70 59-27

2. Puszcza Niepołomice

34

70 61-35

3. Pelikan Łowicz

34

65 47-25

4. Resovia Rzeszów

34

60 40-27

5. Wisła Puławy

34

53 42-32

6. Znicz Pruszków

34

50 37-34

7. Olimpia Elbląg

34

48 23-18

8. Pogoń Siedlce

34

48 44-38

9. Radomiak Radom

34

47 43-42

10. Stal Stalowa Wola

34

45 28-33

11. Stal Rzeszów

34

42 37-32

12. Unia Tarnów

34

38 38-51

13. Wigry Suwałki

34

36 32-42

14. Motor Lublin

34

35 41-54

15. Garbarnia Kraków

34

35 39-65

16. Świt Nowy Dwór Maz.

34

33 34-49

17. Concordia Elbląg

34

31 25-47

18. Siarka Tarnobrzeg

34

29 36-55

Piłka nożna | Runda jesienna Pelikana

Puchar Polski plus II liga
Poznaliśmy już terminarz rozgrywek II ligi w sezonie 2013/14.
Pelikan na początek zmierzy się
z obiema ekipami z Elbląga. W
pierwszym meczu zespół trenera
Grzegorza Wesołowskiego wyjedzie w sobotę 27 lipca do Elbląga na mecz z Olimpią, a już w
niedzielę 4 sierpnia zmierzy się
w Łowiczu z Concordią.
Wcześniej
biało-zielonych
czekają mecze Pucharu Polski.
Już 13 lipca naszych graczy
czeka wyjazdowy mecz rundy
przedwstępnej z KSZO 1929
Ostrowiec Świętokrzyski, a jeśli
tę przeszkodę uda się przebrnąć
to już 17 lipca w rundzie wstępnej przyjdzie nam zmierzyć się
ze zwycięzcą meczu Bałtyk Ko-

szalin / Resovia Rzeszów. Mecz
ten najprawdopodobniej nie odbędzie się i Resovia ooa walkowera. W I rundzie, która zaplanowana została na środę 24 lipca
2013 roku triumfator tej fazy zagra u siebie z Arką Gdynia.
Nie może więc dziwić mała
liczba meczów kontrolnych zaplanowanych na razie przez trenera Wesołowskiego. W środę
10 lipca łowiczanie zagrają na
wyjeździe z rezerwami Wisły
Płock, a na 20 lipca zaplanowano mecz kontrolny ze Zniczem
Pruszków. Ten drugi mecz najprawdopodobniej zostanie jednak odwołany, gdyż obie drużyny spotkają się w pojedynku
ligowym już w 3. kolejce.  p

TERMINARZ KS PELIKAN | JESIEŃ 2013
13.07

So

17.07

Śr

-	Ew. runda wstępna PP: Bałtyk Koszalin / Resovia Rzeszów - Pelikan

24.07

Śr

-

I runda PP (w razie awansu): Pelikan Łowicz - Arka Gdynia

27.07

So

-

1. kolejka II ligi: Olimpia Elbląg - Pelikan Łowicz

Ni

11.15 2. kolejka II ligi: Pelikan Łowicz - Concordia Elbląg

11.08	Ni

-

18.08 Ni

11.15 4. kolejka II ligi: Pelikan Łowicz - Stal Rzeszów

24.08

So

-

1.09

Ni

11.15 6. kolejka II ligi: Pelikan Łowicz - Świt Nowy Dwór Maz.

7.09

So

-

Jest to trzecia edycja ligi,
rozgrywana na boisku „Orlik”
w Nowych Zdunach. Organizatorzy podzielili drużyny
na pierwszą i drugą ligę. Do
pierwszej ligi w tym roku dołączyła drużyna z Żychlina – BS
Skład oraz Fachowiec Łowicz.
Łącznie w I lidze jest 6 drużyn, które zagrają mecz – rewanż. W II lidze jest podobnie z tą różnicą, że rywalizuje
na obecną chwilę 5 ekip. Nie-

I Liga
BS Skład – Paździoch Team4:8 (1:3)
MC Zduny – Fachowiec Łowicz 2:6 (1:3)
Eko-Plast Łowicz – Złacovia Złaków
(przełożony)

I Liga

Drużyna z Żychlina BS Skład podczas Zduńskiej Amatorskiej Ligi
Piłkarskich Szóstek Seniorów.

nikiem 8:4. Dla drużyny BS
Skład bramki strzelili: Daniel
Szczepaniak 2, Łukasz Gunerka 1, Mateusz Darowski 1. Następna kolejka w najbliższą sobotę 6 lipca. 
mr

stety drużynie z Żychlina nie
udało się wygrać z drużyną,
która w roku ubiegłym wywalczyła tytuł mistrza i ligi – Paździoch Team. BS Skład uległ
drużynie Paździoch Team wy-

Piłka nożna | Pierwszy trening Pelikana

Z pierwszoligowcem na remis
Bardzo krótkie były
w tym roku wakacje
trenerów i piłkarzy
Pelikana.
Biało-zieloni po dwóch jednostkach treningowych rozegrali
już swój pierwszy mecz kontrolny. W Bełchatowie nasi gracze
zremisowali ze spadkowiczami
z ekstraklasy – graczami PGE
GKS 1:1 (0:0). Pierwszą bramkę strzelili pierwszoligowcy, a
dokładnie testowany gracz drugoligowego Rakowa Częstochowa – Diego Bezerra. Wyrównał
niespełna dziesięć minut później
Artur Golański, pochodzący z
Łasku ełkaesiak, o którego grze
w Pelikanie mówiło się już w
kwietniu tego roku. Jego strzał

łowiczanie na Starzyńskiego 6/8
rozegrają grę wewnętrzną. Potem w środę 10 lipca łowiczanie
zagrają w Płocku z rezerwami
miejscowej Wisły, a już 13 lipca
nasza drużyna zagra wyjazdowy mecz rundy przedwstępnej
Pucharu Polski z KSZO 1929
Ostrowiec Świetokrzyski (więcej o pucharowych meczach
obok). 
p

z blisko czterdziestu metrów zaskoczył golkipera.
W meczu tym trenerzy Grzegorz Wesołowski i Dawid Ługowski przyglądali się grze aż
sześciu zawodników. Testowani
byli: lewy obrońca Daniel Gołuch (Podbeskidzia Bielsko-Biała ME), pomocy Adam Patora
(Zjednoczeni Stryków), Michał
Tonowicz (Lechia Tomaszów
Mazowiecki), Piotr Augustyniak (Warta Sieradz) oraz dwaj
napastnicy: Daniel Wybranowski (Widzew Łódź ME) i Artur
Golański (ŁKS Łódź). Mówi
się o tym, że na razie najbliżej
angażu w Pelikanie są Gołuch
i Golański.
Od poniedziałku piłkarze
Pelikana trenują na własnych
obiektach po dwa razy dziennie,
a w sobotę 6 lipca o godz. 10.30

PGE GKS Bełchatów - Pelikan
Łowicz 1:1 (0:0)
1:0 – Diego Bezerra (56), 1:1 – Artur Golański (65).



GKS: Damian Podleśny (46 Paweł
Lenarcik) – Raúl González (46
Łukasz Wroński), Piotr Witasik (46
Sebastian Kopeć), Daniel, Krzysztof Michalak – Mateusz Mak (60
Filip Rośniak), Szymon Sawala (60
Damian Gul), Kamil Poźniak (zawodnik nieznany), Diego (60 Kamil
Poźniak), Filip Rośniak (46 Rafał
Kosznik) – Michał Mak (46 Artur
Pląskowski).

5. kolejka II ligi: Legionovia Legionowo - Pelikan Łowicz
7. kolejka II ligi: Olimpia Zambrów - Pelikan Łowicz

11.15 8. kolejka II ligi: Pelikan Łowicz - Radomiak Radom

21.09

-

29.09 Ni

W minioną niedzielę
30 czerwca odbyła
się pierwsza kolejka
Zduńskiej Amatorskiej
Ligi Piłkarskiech
Szóstek Seniorów,
w której wystartowało
11 drużyn.

3. kolejka II ligi: Znicz Pruszków - Pelikan Łowicz

15.09 Ni
So

Porażka BS Skład
na inaugurację rozgrywek

9. kolejka II ligi: Stal Stalowa Wola - Pelikan Łowicz

11.15 10. kolejka II ligi: Pelikan Łowicz - Limanovia Limanowa

5.10

So

-

13.10

Ni

11.15 12. kolejka II ligi: Pelikan Łowicz - Motor Lublin

11. kolejka II ligi: Garbarnia Kraków - Pelikan Łowicz

19.10

So

-

27.10

Ni

11.15 14. kolejka II ligi: Pelikan Łowicz - Wisła Puławy

www.gksbelchatow.com

4.08

-	Runda przedwstępna PP: KSZO 1929 Ostrowiec Św. - Pelikan

13. kolejka II ligi: Wigry Suwałki - Pelikan Łowicz

2.11

So

-

10.11

Ni

11.15 16. kolejka II ligi: Pelikan Łowicz - Stal Mielec

16.11

So

-

24.11

Ni

11.15 18. kolejka II ligi: Pelikan Łowicz - Olimpia Elbląg

43

4 lipca 2013

Piłka nożna | Zduńska Amatorska Liga Piłkarskich Szóstek Seniorów

Marcin Ranachowski

Piłka nożna | Ostateczna tabela II ligi

PZPN już po zakończeniu
sezonu zweryfikował dwa mecze. Oprócz wspominanego już
tydzień temu meczu Pelikana z
Olimpią Elbląg, który i tak zakończył się zwycięstwem łowiczan zmienił się także wynik w
Suwałkach. Wigry, które wygrały 4:0 ostatecznie oddały walkowera i spadły tym samym z jedenastego na trzynaste miejsce.
Zmieniły się natomiast zespoły, które opuszczają II ligę. Jak
się okazuje PZPN nie przyznał
licencji na grę na tym poziomie
Resovii Rzeszów i Unii Tarnów,
a w związku z ostatecznym
utrzymaniem się Okocimskiego
Brzesko w I lidze, żadna z drużyn w tym sezonie nie spadła niżej. Ligowy byt utrzymały zatem
Siarka Tarnobrzeg, Concordia
Elbląg i Świt Nowy Dwór Mazowiecki. Przypomnijmy, że awans
do I ligi wywalczyły Wisła
Płock i Puszcza Niepołomice,
do II ligi awansowały zaś: Stal
Mielec, Legionovia Legionowo,

nr 27



15. kolejka II ligi: Siarka Tarnobrzeg - Pelikan Łowicz
17. kolejka II ligi: Pogoń Siedlce - Pelikan Łowicz

Mecz z pierwszoligowym GKS Bełchatów zakończył się remisem 1:1.
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Pelikan: Mariusz Jędrzejewski (46
Przemysław Perzyna) – Konrad
Kowalczyk, Mykola Dremluk (68
Krzysztof Brodecki), Krzysztof Brodecki (46 Artur Golański), Daniel
Gołuch (75 Rafał Trakul) – Adam
Patora (46 Michał Tonowicz), Piotr
Augustyniak, Krystian Mycka (60
Daniel Bończak), Maciej Wyszogrodzki – Patryk Pomianowski (65
Michał Fabijański), Patryk Bojańczyk (46 Daniel Wybranowski).

1. Paździoch Team

1

3

8:4

2. Fachowiec

1

3

6:2

3. BS Skład

1

0

4:8

4. MC Zduny

1

0

2:6

5. Eko-Plas Łowicz

0

0

0:0

6. Złakovia Złaków

0

0

0:0

II Liga
Green Team – Sasiedzi Jackowice0:10 (0:4)
FC Po Nalewce – Raket Fjul 9:7 (3:4)
FC Baków

II Liga
1. Sąsiedzi Jackowice

1

3

10:0

2. FC Po Nalewce

1

3

9:7

3. Raket Fjul

1

0

7:9

4. Green Team

1

0

0:10

5. FC Baków

0

0

0:0

Piłka Nożna

Rusza pierwsza
edycja rozgrywek
na Orliku
Zapraszamy ekipy piłkarskie
chcące wziąć udział w organizowanych po raz pierwszy rozgrywkach ligowych na boisku
“Orlik” przy Zespole Szkół Nr 1
w Żychlinie. Rozgrywki ruszają
w piątek 12 lipca, w godzinach
popołudniowych. Mecze będą
rozgrywane przez kolejne piątki. Zapisy na “Orliku” do dnia
7 lipca. Wiek zawodników: 17+.
Organizator liczy na dużą liczbę
drużyn, majac na uwadze czas
wakacyjny, a rozgrywki jako
ciekawą formę spedzenia aktywnie wolnego czasu.
Wszelkich bliższych informacji udziela animator sportu na
“Orliku” – p. Remigiusz Michalak. 
mr

Siatkówka plażowa

Turniej
przełożony

W niedzielę 30 czerwca miał
odbyć się Turniej Plażówki Kobiet. Byłaby to druga edycja
tego sportowego przedsięwzięcia, jednakże na jego realizację
nie pozwoliły warunki pogodowe. Organizatorzy zdecydowali
się przełożyć turniej na inny, dogodny termin. 
mr

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania
nadesłanych tekstów, zmiany ich tytułów,
dodawania śródtytułów.
Nie odsyłamy niezamówionych tekstów.

Ogłoszenia drobne przyjmowane są osobiście
w biurze ogłoszeń, punktach wymienionych na stronie 28, a także przez stronę www.lowiczanin.info
Skład tekstu własny.

Ogłoszenia ramkowe i reklamy
przyjmujemy telefonicznie, faxem: (46 837-37-51,
46 830-34-08), e-mailem (reklama@lowiczanin.info)
lub osobiście w biurze ogłoszeń, ul. Pijarska 3a,
w pon., wt.i i pt.w godz. 7.30-18.00,
śr. i czw. w godz. 7.30-16.00,
sob. w godz. 8.00-14.00.

Druk: SEREGNI PRINTING GROUP Sp. z o.o.
03-796 Warszawa, ul. Rzymska 18a.
Nakład kontrolowany Nowego Łowiczanina
9.540 egz. Nakład wraz z wydaniem głowieńskim
(Wieści z Głowna i Strykowa), też kontrolowanym
przez ZKDP: 12.100 egz.

(pauza)

100%

własności polskiej

Sport

Łowiccy siatkarze
zainaugurowali
plażowy sezon. str. 42

Porażka piłkarzy
BS Skład

na inaugurację rozgrywek. str. 43
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KALENDARZ
IMPREZ
SPORTOWY

Marcin Ranachowski

PIĄTEK, 5 lipca:
 18.00 – Stadion OSiR w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; 2. kolejka
VI edycji Wa-Li-Zy, czyli Wakacyjnej Ligi Zakładowej w piłce nożnej; godz. 18.00: Baumit Łowicz
– Bo-Dach Grudze, godz. 18.50:
Dagram Plast Łowicz – ZNP Łowicz i OSM Łowicz – Bracia Urbanek Łowicz. Pauza: Agros– Nova
Łowicz;
 18.00-21.30 – Boisko Orlik
w Łowiczu, ul. Grunwaldzka 9; 6.
kolejka Orlikowej Ligi Siatkówki
Amatorskiej; godz. 18.00: AKS
Skok na Sok Skierniewice – Na
wschód od Pekinu Łowicz i godz.
20.00: Asik Domaniewice – AKS
M&M’s Skierniewice. Pauza: Terminatory Łowicz;

Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żychlinie korzystający z wyjazdu do kutnowskiego Aquaparku, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Dwójki.

Sport szkolny | Wyjazd do Aquaparku w Kutnie

Uczniowie doskonalili umiejętności
pływackie przed wakacjami

Uczestniczyło w nim 50
uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żychlinie. Opiekę
nad uczniami sprawowali nauczyciele wychowania fizycznego: Joanna Florczak, Jolanta Kapes oraz Jacek Filiński.
Celem wycieczki było promowanie aktywnych form wypoczynku oraz nauka pływania.

Na miejscu dzieci mogły korzystać z basenów, zjeżdżalni
i innych atrakcji mieszczących
się na terenie ośrodka.
Dzieci prezentowały różny poziom umiejętności pływackich, ale zarówno dla tych
początkujących, jak i tych już
potrafiących pływać – priorytetem było wpojenie zasad bezpiecznego zachowania sie w
wodzie. Jest to ważne, szczególnie przed letnim wypoczynkiem dzieci i młodzieży. Wyjazd ten był częścią zadania
publicznego pn. „Zadbaj o formę – przezwyciężaj słabości” –
realizowanego przy wsparciu
finansowym z budżetu Gminy
Żychlin. 
mr

niedziela, 7 lipca:
18.00 – Stadion OSiR w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; Abstynencki Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta Łowicza;


PONIEDZIAŁEK, 8 lipca:
 19.00 – Boisko Orlik-OSiR
w Łowiczu, ul. Bolimowska
15/19b; Fitness w plenerze;
WTOREK, 9 lipca:
10.00 – Boisko Orlik-OSiR
w Łowiczu, ul. Bolimowska
15/19b; Turniej Piłki Nożnej Dzikich Drużyn dziewcząt i chłopców
ze szkół podstawowych;
 18.00 – Stadion OSiR w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; 3. kolejka
VI edycji Wa-Li-Zy, czyli Wakacyjnej Ligi Zakładowej w piłce
nożnej; godz. 18.00 Agros– Nova
Łowicz – Baumit Łowicz i godz.
18.50: ZNP Łowicz – OSM Łowicz
,Bo-Dach Grudze – Dagram Plast
Łowicz. Pauza: Bracia Urbanek
Łowicz;


Marcin Ranachowski

W dniu 21 czerwca
Stowarzyszenie
Przyjaciele Dwójki
zorganizowało dla
dzieci wyjazd do
Aquaparku w Kutnie.

SOBOTA, 6 lipca:
10.30 – Stadion Miejski w Łowiczu, ul. Starzyńskiego 6/8; Gra
wewnętrzna zespołu II ligi Pelikana Łowicz;
 17.00 – Boisko “Orlik” w Zdunach; Zduńska Amatorska Liga
Piłkarska Szóstek Seniorów


Uczniowie SP Nr 2 w Żychlinie relaksujący się w jacuzzi.

CZWARTEK, 11 lipca:
10.00 – Boisko Orlik-OSiR
w Łowiczu, ul. Bolimowska
15/19b; Turniej Piłki Nożnej Dzikich Drużyn dziewcząt i chłopców
ze szkół gimnazjalnych;
 19.00 – Stadion OSiR w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; Zaległy
mecz 1. kolejki VI edycji Wa-Li-Zy,
czyli Wakacyjnej Ligi Zakładowej
w piłce nożnej: Bo-Dach Grudze
– Agros– Nova Łowicz;


PIĄTEK, 12 LIPIEC
17.00 – Boisko “Orlik” w Żychlinie; Żychlińska Orlikowa
Liga Piłki Nożnej

Instruowanie przez ratownika Aquaparku bezpiecznego skoku do wody.

Marcin Ranachowski

Marcin Ranachowski



Nauka pływania z użyciem sprzętu pływackiego podczas pobytu w kutnowskim Aquaparku.

