www.lowiczanin.info

Cena 2,80 zł
(w tym 8% VAT)

dl a życ hlin a , b ed ln a , o porowa i pac y n y
Mig-Ma przerobi
suche odpady

Czy w Żychlinie
powstanie skatepark

na energię. str. 4

nad Słudwią. str. 6

czwartek 11 lipca 2013 | nr 28 (1045) | Rok XXIII

ISSN 1231-479x

Pniewo | Autobus miejskiej komunikacji uderzył w drzewo

Trzy osoby ranne

Żychlin

Wystąpi
Don Vasyl
13 lipca do Żychlina przyjadą znane zespoły z Polski i zagranicy, grające muzykę cygańską. Biesiada cygańska będzie
się odbywać w restauracji „Pod
Wierzbą”. Gwiazdą wieczoru będzie występ znanego polskiego
zespołu Don Vasyl oraz Junior
Don Vasyl – z Polski oraz Dziani,
Razita – Rosja. Wystąpią ponadto: Carmen, Roberto – Rumunia,
Mardżana – Ukraina, Petro – Bałkany, Endi.
Koncert rozpocznie się o godzinie 20 i potrwa do godz. 24.
To trzecia Międzynarodowa
Biesiada Cygańska, wcześniejsze
dwie imprezy były tylko z udziałem polskich zespołów cygańskich.
str. 4

W piątek rano, ok. godz. 9.45 w Pniewie, w sąsiedztwie dworca kolejowego, autobus komunikacji miejskiej
z Żychlina uderzył w przydrożne drzewo. Po drodze skosił też znak drogowy. Kierowcę i dwie pasażerki, po udzieleniu
pierwszej pomocy medycznej, odwieziono z urazami do szpitala. Kierowca najprawdopodobniej zasłabł.
Dorota
Grąbczewska
zychlin@lowiczanin.info

Żychlin

Kosztowny
dzień zabawy

Dorota Grąbczewska

Szczęściem w nieszczęściu był
fakt, że autobusem jechał tylko
kierowca i dwie pasażerki, więc
i ofiar wypadku nie było więcej. Kierowca nie jechał szybko, gdyż od zakrętu do miejsca zdarzenia jest ok. 200 m,
więc samochód nie zdążył nabrać dużej prędkości.
Gdy rozległ się huk, z pobliskiego sklepu wybiegli ludzie oraz przybiegli okoliczni
mieszkańcy.
Ktoś zadzwonił po pogotowie. Dyżurny Falcka od razu
poinformował, aby nie ruszać
kierowcy, który wprawdzie był
przytomny, ale nie kontaktował.
– Na skutek uderzenia kierowca spadł z fotela na podłogę –
mówi pan Piotr, który jako jeden
z pierwszych ruszył z pomocą. –
Kierowca był przytomny, ale zupełnie nie kontaktował, nie potrafił odpowiedzieć na moje pytania.
Kawałek dalej straszliwie krzyczała starsza pani (77-letnia –
przyp. red). Leżała na przejściu.
Miała złamanie otwarte kości
piszczelowej. 
str. 2

77-letnią pasażerkę autobusu komunikacji miejskiej, ze złamaną prawą nogą zabrało pogotowie Falcka.

Żychlin | Walne zebranie w SM

Poleci jedna głowa
z zarządu
Największa
Spółdzielnia
Mieszkaniowa w Żychlinie walne zebranie spółdzielców miała
w środę, 26 czerwca, w Żychlińskim Domu Kultury. Zainteresowanie problemami spółdzielni było jeszcze mniejsze niż
we Wspólnym Domu, o którego walnym pisaliśmy przed tygodniem. Spośród 1379 członków spółdzielni przyszło tylko
36 osób.
Prezes spółdzielni złożył
szczegółowe
sprawozdanie
z wykonanych w 2012 roku
prac z funduszu remontowego.
Przedstawił też konkretne zada-

nia do wykonania w poszczególnych blokach. Zofia Bulska,
sekretarz rady nadzorczej spółdzielni zauważyła, że rośnie zadłużenie spółdzielców.
Prezes spółdzielni nie chce
jednak ujawniać publicznie zaległości czynszowych. Wojciech Wojciechowski, przewodniczący rady nadzorczej
spółdzielni obstaje przy tym samym zdaniu. – Upublicznianie
wielkości zadłużenia może tylko przynieść negatywne skutki
– podkreśla. Podczas zebrania
rozmawiano na wiele konkretnych tematów. 
str. 5

Żychlin | Kłopotliwy zabytek

Co dalej z synagogą?
Do lutego 2014 roku
konserwator zabytków
w Skierniewicach dał
czas gminie Żychlin,
by sprzedała zabytkową
synagogę.
Jeśli tego nie zrobi, zamierza
administracyjnie zmusić gminę do rewitalizacji obiektu,
a jeśli nie zostanie to wykonane, grozi karami dla samorządu
wysokości do 25 tys. złotych
i postępowaniem prokuratorskim. Takie decyzje zastosowano w stosunku do włodarzy
gminy Nowe Ostrowy, którzy
nie podjęli próby ratowania

zabytku w Imielnie. Grzegorz
Ambroziak, po kilku nieudanych próbach sprzedaży obiektu, już zaczyna intensywnie
myśleć nad zagospodarowaniem synagogi.
– Niestety, kilkukrotne próby sprzedaży synagogi, nawet
z dostępem do ulicy Zdrojowej
– nie przyniosły efektu – przyznaje burmistrz, Grzegorz Ambroziak. – Nie pozostaje nam
nic innego, jak tylko ją zagospodarować. Docierają do nas
informacje, że wkrótce pojawią
się projekty unijne na rewitalizację zabytkowych obiektów
z dofinansowaniem do 80 proc.
Teraz zastanawiamy się nad

takim
zagospodarowaniem
obiektu, by mógł on w przyszłości służyć mieszkańcom.
Marian Rożej, konserwator
zabytków ze Skierniewic przyznaje, że zgłaszali się do niego
potencjalni nabywcy. – Jeden
z nich oświadczył, że chciałby
kupić nieruchomość, ale zburzyć mury synagogi i postawić
nowy obiekt. Na to naszej zgody nie ma. To cenny zabytek,
który trzeba chronić przed całkowitym zniszczeniem. Wygląd obiektu ma być odtworzony. Zgadzamy się na zmianę
przeznaczenia. Może to być magazyn, sklep, miejsce kultury.

str. 4

Żychliński Dom Kultury policzył już dokładnie, ile kosztowało zorganizowanie Święta Żychlina, które było 25 maja. By
mieszkańcy mogli się doskonale
bawić przez 8 godzin, od godziny 15 do godzinny 22 – wydano
83.746 zł.
Występ artystów (wraz z hotelem dla Braci i ich ekipy) to wydatek 33.586 zł. Przypomnijmy,
że na scenie występowały zespoły: „Catharsis”, „Maxel”, „Fun-Tom”, „Dell Arte” i „Bracia”.
Koszty związane z bezpieczeństwem:
zapewnienie
32 osób ochrony oraz karetek ratownictwa medycznego – to wydatek 18.396 zł. Koszty obsługi
technicznej: wypożyczenie sceny, nagłośnienia, oświetlenia sięgały 24.895 zł, a pozostałe koszty 6.868 zł.
Dyrekcji ŻDK udało się jednak pozyskać sponsorów, którzy
przekazali 22.600 zł, co oznacza, że o tyle pieniędzy mniej
wydano z budżetu gminy.  dag
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Bezpieczeństwo

NASI DZIENNIKARZE DO WASZEJ DYSPOZYCJI
OD 8.30 DO 15.30

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

Pniewo | Autobus miejskiej komunikacji uderzył w drzewo

Bedlno | Śladem publikacji

Trzy osoby ranne

Urzędnicy nie widzą
czarnego dymu
Dostaliśmy odpowiedź
z Urzędu Gminy w
Bedlnie na temat spalania
przez mieszkańców opon.

Posadziłem ją na siedzeniu. Zaraz pojawili się medycy
z Falcka.
50-letnia kobieta na skutek
uderzenia rozcięła głowę. Przez
około 30 minut ratownicy udzielali poszkodowanym pierwszej
pomocy. Kobiety odwieziono do
szpitala w Kutnie, zaś 46-letniego kierowcę z podejrzeniem zawału do szpitala w Łęczycy.
Drugi z okolicznych mieszkańców, Leszek Walczak zgasił
samochód, który wciąż chodził.
– Jeżdżę na tirach, więc wiedziałem, jak to zrobić. Chodziło o to,
by autobus się nie zapalił.
Na miejscu wypadku w ciągu
kilku minut pojawiło się mnóstwo strażaków. Pierwsza przyjechała OSP Śleszyn, tuż za nią
OSP Żychlin oraz dwa wozy bojowe z PSP Kutno oraz dwa samochody operacyjne z PSP Kutno. – Zgłoszenie dostaliśmy
o godz. 9.50 – mówi Mariusz Jagodziński, p.o. oficera prasowego
w PSP Kutno. – Wozów było tak
dużo, gdyż ratownicy nie wiedzieli, ile osób jechało autobusem i ile osób może być poszkodowanych.
Strażacy zabezpieczyli teren zdarzenia. Pomoc ich oka-

Dorota Grąbczewska

dokończenie ze str. 1

46-letni kierowca autobusu komunikacji miejskiej w Żychlinie najprawdopodobniej zasłabł i uderzył
w drzewo. Na miejscu byli ratownicy medyczni oraz strażacy

zała się bardzo cenna, bowiem na początku zdarzenia
był tylko jeden funkcjonariusz. Pozostali byli w tym
czasie na innym zdarzeniu.
Kilka minut później nieoznakowanym radiowozem przyjechał komendant komisariatu

w Żychlinie oraz kolejni policjanci w cywilnych ubraniach.
Na miejscu zdarzenia pojawił się też Rafał Zajączkowski,
kierownik Zakład Komunikacji
Miejskiej w Żychlinie oraz Edyta Zajączkowska z Samorządowego Zakładu Budżetowego.

– To szczęście w nieszczęściu
– mówią okoliczni mieszkańcy. – Gdyby do zdarzenia doszło
w czwartek, gdy jest targ i wiele
osób jeździ autobusem, byłoby
tragiczniej. Szczęśliwie, że poboczem też akurat nikt nie szedł.


Dorota Grąbczewska

Dobrzelin | Prokuratura obnażyła bałagan w Krajowej Spółce Cukrowej

Afera cukrowa umorzona

Prokuratura Rejonowa w Kutnie 24 czerwca umorzyła śledztwo wszczęte 20 lutego w sprawie zaniżania zanieczyszczeń
w próbkach buraczanych, przez
co Krajowa Spółka Cukrowa poniosła stratę ok. 177 tys. złotych.
Prokuratura uznała, że dokonanie
1654 zmian u 534 plantatorów
w systemie komputerowego zapisu wysokości zanieczyszczeń
buraka Plantacja SQL przez
4 pracowników cukrowni Dobrzelin wprawdzie miało miejsce, ale nie wykazano działania
umyślnego w celu osiągnięcia
korzyści materialnej. Jednocześnie prokuratura wytknęła błędy
KSC. Postanowienie o umorzeniu nie jest prawomocne.
Jak informuje prokuratura, cukrownia w dniach 8 i 9 stycznia
2013 roku rozpoczęła wewnętrzną kontrolę po anonimie, jaki
wpłynął do spółki. Dotyczył on
polaryzacji buraków cukrowych.
Wykazano rozbieżności pomiędzy zapisami poziomu polaryzacji buraków (procent zawartości cukru) i procentem
zanieczyszczeń prób buraczanych pobieranych i analizowanych automatycznie, po czym
zapisywanych najpierw w systemie LabSys, a później generowanych do systemu Plantacja
SQL w cukrowni Dobrzelin. Dostęp do systemu cukrowni miało
4 pracowników spółki z działu
surowcowego. W toku postępo-

wania byli pracownicy (odeszli
na własną prośbę z pracy) przyznali, że dokonywali zmian, gdyż
urządzenie do wykonywania prób
buraczanych często się psuło (ma
30 lat), a uzyskiwane wyniki były
niewiarygodne. Twierdzili, że
zmiany na korzyść plantatora dokonywali bez ich wiedzy, w celu
skorygowania danych do pozostałych średnich wyników.
Jak czytamy w uzasadnieniu
umorzenia, zdaniem pracowników administracji w KSC w Toruniu każda modyfikacja w systemie powinna mieć uzasadnienie
pisemne, zaś zmiany powinny
być dokonywane jedynie w skrajnych przypadkach, gdy wynik na
oko jest niewiarygodny, np. 90
proc. zanieczyszczeń.
Prokuratura wytknęła
błędy KSC
Prokuratura wykazała jednak, że wprawdzie 4 pracowników działu surowcowego miało
uprawnienia do nanoszenia korekt w zapisach komputerowych,
ale KSC nie opracowała wcześniej precyzyjnych zapisów, kiedy korekty mogą być dokonywane. Nie było wytycznych, jakie
wyniki uznawane są za nieprawidłowe. Nie było też procedury powtarzania prób w takich sytuacjach. Dokumenty dotyczące
procedur są dopiero przez KSC
tworzone. Prokuratura stwierdziła również, że kontrolerzy KSC

nie odnieśli się, czy dokonywane
zmiany, które miały być weryfikacją danych, były zmieniane do
średniej dobowej dostaw od danego plantatora, o czym zapewniało 4 pracowników.
Prokuratura twierdzi, że przesłuchano kilku plantatorów, którzy stwierdzili, iż nic nie wiedzą
na temat zamian w proc. polaryzacji buraka oraz proc. zanieczyszczeń, jakie dokonywano.
Zaprzeczyli, jakoby mieliby dawać pieniądze w zamian za korzystne dla nich zapisy.
– W ocenie zebranego materiału prokuratura nie dopatrzyła
się znamion przestępstwa – mówi
Sławomir Erwiński, prokurator
rejonowy w Kutnie. – To, że cukrownia poniosła straty, wcale
nie musi oznaczać, że popełniono przestępstwo.
Stratę pokryli rolnicy
Powołany przez KSC zespół
zadaniowy 16 i 17 stycznia 2013 r.
dokonał przywrócenia danych
z pierwotnego systemu LabSys, dokonano korekty rozliczenia, w wyniku którego rolnicy
zostali obciążeni dodatkowymi
kosztami, przez co pokryli stratę
177 tys. zł, jaką poniosła KSC na
skutek wcześniej nanoszonych
korekt.
Rolnicy przyznają, że są rozczarowani decyzją prokuratury.
– Wielki bałagan panuje w KSC,
za który zawsze płacą rolnicy –

mówi rolnik z gminy Bedlno. –
Trudno uwierzyć, że zmieniano
wyniki na korzyść rolników bezinteresownie? Niech nie zganiają na awarie. Owszem, zdarzały
się, ale bez przesady. Spółka zawsze „rąbie” rolnika po kieszeni. Dlaczego plantator nie może
być przy odstawie swojego buraka i pobieraniu prób? A później
zmieniają wyniki, jak chcą. Od
kilku lat są maszyny, które doczyszczają burak na polu, za co
dodatkowo płacimy, ale procent
zanieczyszczeń wcale się nie
zmniejszył, jest taki sam jak wtedy, gdy doczyszczania nie było.
Dziś mówi się, że KSC nie miała
procedur zmian zapisów. To potwierdza, że panuje tam wielki
bałagan, pracownicy skorzystali z luk w przepisach. KSC ma
7 cukrowni, a czy ktoś sprawdził,
jak to wygląda w pozostałych cukrowniach?... pewnie tak samo.
KSC myśli,
czy zaskarżać
postanowienie
prokuratury
Postanowienie o umorzeniu zostało wysłane do KSC
27 czerwca. – W poniedziałek,
8 lipca, dotarła do nas decyzja
prokuratury, jest analizowana
przez prawników. Na razie więcej nie mogę nic powiedzieć –
poinformowała nas Magdalena
Zawadzka, p.o. rzecznika KSC.


Dorota Grąbczewska

Pisaliśmy o procederze w poprzednim numerze Nowego Łowiczanina. Czarna chmura dymu
ze spalonych opon unosiła się na
wysokości Załusina wieczorem
23 czerwca. Widać ją było w odległości kilku kilometrów. Trudno uwierzyć, by uczestnicy zabawy świętojańskiej w Orłowie jej
nie widzieli, gdyż smuga dymu
była bardzo blisko i unosiła się
bardzo długo.
– Nie mieliśmy żadnego zgłoszenia od mieszkańców w sprawie spalanych opon – odpowiada nam lakonicznie Anna Łąpieś
z Urzędu Gminy w Bedlnie.
Wydział Ochrony Środowiska
w Urzędzie Gminy nie musi reagować wyłącznie na interwencje mieszkańców. Urzędnicy
sami powinni dbać o środowisko,
a negatywne zjawiska eliminować. Dziwne, że żaden z urzędni-

ków, a tych podczas uroczystości
świętojańskich było wielu (m.in.
był wójt Krzysztof Kołach, sekretarz gminy Jacek Gasik), nie
widział smugi czarnego dymu.
A może nie chciał widzieć i reagować? W końcu to potencjalni wyborcy samorządowców,
a wybory za rok. O powszechnym zjawisku spalania opon na
terenie gminy informował nas
czytelnik:
– Od kilku lat terenie gminy Bedlno w noc świętego Jana,
wieczorem znad Bzury unosi się
czarna chmura dymu, gospodarze pozbywają się śmieci pod pretekstem obchodzenia święta. Co
roku obserwuję to z domu, bo na
zewnątrz strach wyjść w obawie
przed wszechobecnym smogiem.
Całe widowisko sprawia żenujące wrażenie, a miejscowa władza
udaje, że nic się nie dzieje.
Miał rację, zarówno co do spalania opon jak i co do włodarzy,
którzy problemu nie widzą. Może na przyszłość urzędnicy w Noc
Świętojańską będą bardziej czujni i ukrócą proceder. 
dag

Dobrzelin | Kolejna afera w cukrowni

Zwolniony
za kradzież paliwa
W cukrowni Dobrzelin znów
wrze jak w ulu. Tym razem
za sprawą pracownika rangi
kierowniczej, który został
przyłapany na kradzieży
paliwa. Krajowa Spółka
Cukrowa w Toruniu jest bardzo
oszczędna w informacjach.
– Z pracownikiem została rozwiązana umowa o pracę, a sprawa jest w trakcie wyjaśniania –
informuje Magdalena Zawadzka,
p.o. rzecznika KSC w Toruniu.
Pomimo pytań czy pracownik
dostał dyscyplinarkę oraz zarzutów, jakie mu stawia spółka – nie
uzyskaliśmy żadnych szczegółów poza jednym wyżej cytowanym zdaniem.
Nieoficjalnie wiemy, że pracownik rangi kierowniczej zo-

stał przyłapany na gorącym
uczynku kradzieży paliwa
w czerwcu i został zwolniony dyscyplinarnie. Teraz trwa
sprawdzanie, czy podobne przypadki nie zdarzały się
wcześniej, bowiem takie sygnały docierały do dyrekcji.
Rolnicy są zbulwersowani
bałaganem, jaki panuje w cukrowni. – Złodziej na złodzieju, każdy kradnie, wykorzystując możliwości i luki prawne
– mówi rolnik z gminy Żychlin. – Kompletny brak kontroli w spółce. Gdyby nie ludzie, którzy czasami mają dość
złodziejstwa i informują o nieprawidłowościach, KSC nic by
nie robiło, nie reagowało. Taki
chaos organizacyjny trwa od
wielu lat.
dag

Żychlin i okolice |Jechali po pijanemu

Pijani rowerzyści
Trzech pijanych rowerzystów
zatrzymali policjanci w miniony weekend w naszym regionie. W sobotę, 6 lipca w Żychlinie, na ulicy Żeromskiego,
ok. godz. 1 w nocy został zatrzymany 20-letni mieszkaniec
miasta, który jechał na rowerze
w stanie nietrzeźwym. Alkomat
wskazał 1,2 promila alkoholu
w wydychanym powietrzu.
Drugiego nietrzeźwego rowerzystę zatrzymali funkcjonariusze również w sobotę,
6 czerwca, w Wojszycach, gmina Bedlno. Młody mężczyzna

w wieku 22 lat, o godz. 17.15
miał 1,3 promila alkoholu.
W niedzielę, 7 czerwca,
o godz. 13.25 pijany rowerzysta został zatrzymany w Świechowie, gmina Oporów. 58-letni
mężczyzna jechał rowerem, mając 1,6 promila alkoholu.
– Ponadto okazało się, że ma
on sądowy zakaz jazdy rowerem
– mówi Paweł Witczak, rzecznik
prasowy Komendy Powiatowej
Policji w Kutnie. – Za złamanie
zakazu sądowego odpowie karnie. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności. 
dag
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Aktualności
Żychlin | Sukces czy porażka naboru do szkół średnich?

Walka o ucznia i miejsca pracy
Zespół Szkół przy ulicy Narutowicza chciał uruchomić cztery
klasy: dwie liceum, jedną technik elektryk i jedną klasę zawodówki. Przypomnijmy, że inicjatywa utworzenia technikum
elektrycznego wyszła od rodziców gimnazjalistów, którzy nie
chcieli wysyłać dzieci do technikum ochrony środowiska, jaki
początkowo planowała otworzyć
szkoła powiatowa. Jeszcze kilka
dni wcześniej akces nauki w tym
technikum zgłaszało 15 uczniów,
dwa dni przed zakończeniem rekrutacji zostały tylko trzy osoby.
– Byłem zdziwiony taką zmianą decyzji – mówi Zbigniew
Chrulski, dyrektor Zespołu
Szkół przy Narutowicza. – Jedna
z mam powiedziała, że ktoś z Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza dzwonił do rodziców, informując błędnie, że technikum
elektryczne w naszej szkole nie
powstanie. Mając taką informację, uczniowie wycofali swoje po-

Podań o przyjęcie
mieliśmy więcej,
ale postawiliśmy
przed uczniami
wyższe wymagania
punktowe.

dania i musieliśmy zrezygnować
z naboru do tej klasy. Zadzwoniłem do dyrektora ZS nr 1, Łukasza Antczaka i usłyszałem, że to
jakieś plotki. Zadzwoniłem też
do wydziału oświaty w Urzędzie
Gminy Żychlin, który jest organem prowadzącym tamtą szkołę. Poinformowałem o zaistniałej
sytuacji.
Dyrektor Zespołu Szkół nr 1,
Łukasz Antczak nam również
powiedział, że nic nie wie, by
ktokolwiek dzwonił do rodziców
z błędną informacją.
Nauczyciele ZS przy Narutowicza są oburzeni. – Rozumiem,
że trwa walka o ucznia, ale nie
wolno stosować chwytów poniżej pasa, a tu zastosowano prawo
pięści – komentuje Anna Siergiej,
przewodnicząca komisji rekrutacyjnej w ZS.
Gimnazjum w Żychlinie ukończyło 90 uczniów. Najlepsi poszli
do szkół w Kutnie, reszta szukała miejsca w jednej z żychlińskich szkół średnich. To mało
w porównaniu z danymi sprzed
10 lat, gdy gimnazjum kończyło
240 uczniów. Niż demograficzny
widać wyraźnie. Nic dziwnego,
że walka o ucznia była tak zacięta. Od ilości utworzonych klas zależeć będą miejsca pracy dla nauczycieli.
Nabór w ZS nr 1
im. Adama Mickiewicza
Klasa Ia – 24 osoby – liceum
ogólnokształcące o profilu dzien-

Dorota Grąbczewska

9 lipca, o godz. 13 w obu szkołach średnich działających w Żychlinie wywieszono listy
uczniów przyjętych do Zespołu Szkół przy ulicy Narutowicza, gdzie organem prowadzącym
jest powiat oraz do Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza, gdzie organem prowadzącym
jest samorząd. Do końca nauczycielom towarzyszyły emocje, bowiem od naboru zależały ich
miejsca pracy. Okazało się, że podczas walki o ucznia nie było gry fair play.

Mateusz Kuriata (od lewej), Magdalena Jaros i Monika Ludwiczak
sprawdzali, czy ich nazwiska znalazły się na liście uczniów przyjętych do
ZS przy ulicy Narutowicza.

nikarsko-prawnym z rozszerzonym zakresem z polskiego, WOS
i historii.
Klasa Ib – 18 osób – liceum
ogólnokształcące o nachyleniu
medycznym z rozszerzoną biologią, chemią, angielskim oraz nachyleniu turystyczno-ekonomicznym z rozszerzoną matematyką,
geografią i angielskim.
Z obu klas 12 osób będzie tworzyć tzw. grupę mundurową z dodatkowymi zajęciami (godzina
w tygodniu) zajęć edukacyjnych
dla służb mundurowych oraz zajęciami pozalekcyjnymi z musztry i elementami samoobrony.
– Jestem zadowolony z naboru,
że udało się uruchomić dwie kla-

Sukces czy porażka?
Wyniki naboru szybko rozeszły się w nauczycielskim środowisku Żychlina.

sy pierwsze – przyznaje Łukasz
Antczak, dyrektor szkoły. – Cieszę się, że tak dużo uczniów naszego gimnazjum wybrało naukę
w naszej szkole. Podań o przyjęcie mieliśmy więcej, ale postawiliśmy przed uczniami wyższe
wymagania punktowe. Najsłabszych nie przyjmowaliśmy.
Małe klasy w ZS
przy Narutowicza
Klasa Ia – 18 osób – z rozszerzoną matematyką, biologią,
chemią.
Klasa Ib – 19 osób z rozszerzonym angielskim, geografią, WOS
Klasa ZSZ obróbka skrawaniem
– 10 osób. Nabór do szkoły za-

Grabów | Plac zabaw przy szkole

Dorota Grąbczewska

Raj dla najmłodszych dzieci gotowy
Firma Comes z Szydłowca
bardzo sprawnie wywiązała się
z budowy placu zabaw koło
Szkoły Podstawowej w Grabowie. 9 lipca kończyła montaż urządzeń oraz układanie gumowej nawierzchni. Inwestycja
kosztowała ok. 30 tys. zł.
Na części z syntetycznym podłożem grubości ok. 3 cm, posadowionym na betonowej podbudowie, z odpowiednimi spadkami,
ustawiono dwie huśtawki. Jedna przeznaczona jest dla dzieci
młodszych, druga dla starszych.
Jest też tzw. słoń z mini-zjeżdżalnią i mini-ścianką wspinaczkową.
Na części placu z nawierzchnią
naturalną zakotwiczono też koniki, motocykl dla maluchów oraz
karuzelę.
Na wszystkie urządzenia oraz
syntetyczne podłoże są certyfikaty. Plac jest tak urządzony, że
w przyszłości będzie można go
rozbudowywać. Znajduje się za
szkołą, obok boiska. Korzystać
z niego będą wszystkie dzieci
z podstawówki. 
dag

Plac zabaw koło szkoły w Grabowie firma Comes z Szedłowca urządziła w dwa dni.

wodowej trwać będzie do końca
sierpnia.
– Jesteśmy zadowoleni, że
przy niżu demograficznym udało się nam otworzyć trzy klasy
– podkreśla Anna Siergiej, przewodnicząca komisji rekrutacyjnej.
Gdy ogłaszano listy osób przyjętych, zastaliśmy Magdalenę Jaros i Monikę Ludwiczak, uczennice z żychlińskiego gimnazjum
z czerwonymi paskami. Monika
przyznała, że kończenie ZS jest
tradycją rodzinną. Wcześniej tę
szkołę kończyła jej starsza siostra. Magda Jaros stwierdziła, iż
od początku chciała chodzić do
tej szkoły, a nie do ZS 1.
Mateusz Kuriata, który odnalazł się na liście ZSZ, we wtorek
powiedział nam, że przepisze się
do liceum, gdzie są jego koledzy.
Czy podoła większym wymaganiom w liceum? – Nie ma obawy,
poradzę sobie – odpowiedział
z optymizmem.

Podczas gdy komisja rekrutacyjna w ZS przy ulicy Narutowicza jest zadowolona z naboru, inni twierdzą, że to porażka.
– Nie wiem, z czego tu się
cieszyć – mówi jeden z żychlińskich nauczycieli. – Uczniowie,
którzy w gimnazjum byli najsłabsi, trafili do liceum w ZS,
gdyż w ZSZ jest tylko 10 osób.
Teraz oni się cieszą, że będą się
uczyć w liceum, ale zaraz okaże się, że sobie w nim nie radzą.
Nie zdadzą matury i zostaną
z niczym. Gdyby poszli do zawodówki, mieliby przynajmniej
konkretny zawód. Ale tu nie dobro ucznia się liczy, a sztuka
i subwencja, a następnie i miejsca pracy dla nauczycieli.
– Dobrze się stało, że nie ma
technikum elektrycznego, gdyż
szkoła nie ma ani odpowiedniego sprzętu, ani nauczycieli zawodu, by uczyć zawodu technika elektryka – dodaje inny
nauczyciel. – Klasa nie powstała, więc dzieci nie będą przynajmniej oszukiwane, że czegoś
się nauczą.
W ZS nr 1 im. Adama Mickiewicza jest trochę więcej
dzieci. – Jesteśmy w tej lepszej sytuacji, że razem z liceum
funkcjonuje gimnazjum, koszty
się rozkładają, jest jeden budynek do utrzymania – podkreśla
Łukasz Antczak.
Dorota Grąbczewska
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Wójtowie z Oporowa
i Pacyny otrzymali
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Żychlin | Na składowisku będzie sortownia i rozdrabniacz

Będą produkować paliwo
alternatywne ze śmieci
Mig-Ma, spółka gminy, która zarządza
składowiskiem odpadów w Żychlinie, wspólnie
z firmą Hatrex z Gąbina zamierzają rozpocząć
produkcję paliwa alternatywnego z suchych
odpadów (plastików, drewna, papieru, ubrań),
które będą odstawiać do cementowni.

zychlin@lowiczanin.info

– Mamy pozytywną opinię
z laboratorium w Piechocinie
koło Inowrocławia, które robiło
analizę naszego paliwa alternatywnego. Nasze paliwo może
być wykorzystywane w cementowni – podkreśla Marek Materka, prezes Mig-My. – Teraz
musimy znaleźć cementownię,
która będzie odbierać od nas
surowiec.
Zysk firm nie będzie jednak
pochodzić ze sprzedaży paliwa alternatywnego, gdyż ce-

mentownie odbierają je za darmo, pokrywając jedynie koszty
transportu. Zysk wynika z faktu, że odpady suche nie będą
trafiać na składowisko, czego
konsekwencją są opłaty odprowadzane do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi po 110 zł
za każdą składowaną tonę. Ponadto gmina będzie mogła wykazać się lepszym współczynnikiem odzysku surowców
wtórnych, z czego będzie rozliczana przez służby ochrony
środowiska.
Do inwestycji obie firmy
przygotowywały się od kilku
miesięcy. Mig-Ma udostępnia sortownię i plac na składowisku. Hatrex zakupił roz-

Dorota Grąbczewska

Dorota
Grąbczewska

Zakupiona 18 lat temu segregatornia, która stoi na składowisku odpadów, będzie wreszcie wykorzystana.
Dotychczasowe próby uruchomienia nie powiodły się, bowiem segregacja była nieopłacalna. Marek Materka,
prezes Mig-My, która zarządza składowiskiem, ma nadzieję, że tym razem spełni ona swoją funkcję.

Żychlin | Kłopotliwy zabytek

Co dalej z synagogą?

Dorota Grąbczewska

dokończenie ze str. 1

Mury synagogi są zabezpieczone, choć część drewnianych podpór
została skradziona. Zamiast sześciu podpór, zostały trzy.

Samorządowcy szukają teraz
pomysłu na zagospodarowanie
obiektu.
Póki co mury synagogi są zabezpieczone. Trzy lata temu dach
synagogi się zawalił, a konserwator zabytków nakazał zabezpieczenie murów. Jesienią 2012
roku specjalistyczna firma zrobiła wzmocnienia ścian szczytowych, wypierając je drewnianymi belkami, a na przełomie roku
2012/2013 zrobiono zabezpieczenie korony murów specjalną folią. Samorząd zapłacił za roboty
ok. 40 tys. zł.
Niestety, od tamtego czasu złodzieje zdemontowali część drew-

Oporów | Zmiana gminnych inwestycji

Unijna kasa wyznacza cel
W gminie Oporów, podczas
sesji 25 czerwca, zmieniono inwestycyjne priorytety na 2013
rok. Zmiany wynikają z możliwości uzyskania dotacji unijnych.
– Ponieważ dostaliśmy potwierdzenie z Urzędu Marszałkowskiego, że dostaniemy 80 tys.
dofinansowania z Programu Obszarów Wiejskich na drogę Oporów – Świechów – Kurów, długości ok. 3,6 km, dlatego tę drogę
będziemy robić w pierwszej kolejności – podkreśla wójt Robert

Pawlikowski. – Musieliśmy zrezygnować z drogi Jurków – Samogoszcz, długości 3,2 km.
Wniosek na tę drogę będziemy
składać za rok. Dokumentacja
jest opracowywana.
Modernizacja drogi będzie
kosztować ok. 415 tys. zł. Kolejnych 50 tys. zł przewidziano
na modernizację odcinka drogi
od Oporowa do Kurowa.
Dodatkowych 100 tys. zł
z wolnych środków przeznaczono na budowę dróg we-

wnętrznych, co wcześniej nie
było ujęte w budżecie. To nowa
inwestycja. Chodzi o modernizację drogi za urzędem gminy. Po
zmianach na pozostałe drogi w
gminie ze 180 tys. zł zostanie
60 tys. zł.
Zrezygnowano również z adaptacji pomieszczeń dawnej
szkoły. – Ponieważ pojawiają
się możliwości dofinansowania
w 70 proc. budowy nowej sali
gimnastycznej z ministerstwa
sportu, idziemy w tym kierun-

nianych podpór. Zamiast sześciu
z każdej strony, z jednej zostało
ich pięć, a z drugiej tylko trzy.
– Ruina synagogi jest coraz
bardziej niebezpieczna – twierdzi
jeden z okolicznych mieszkańców. – Złodzieje zabrali wypory,
a na ścianie zaczynają pojawiać
się pęknięcia. W pobliżu bawią
się dzieci. Żeby tylko ściana się
nie przewróciła, bo dojdzie do
nieszczęścia. Może należałoby
ogrodzić ją siatką? Od 2007 roku
gmina jest właścicielem ruin synagogi, bowiem gmina żydowska, widząc w jakim stanie technicznym jest obiekt, zrzekła się
praw do nieruchomości. Teraz to
samorząd ma kłopot.
dag

ku – dodaje wójt. W tym roku
chcę zrobić dokumentację, by
w 2014 roku aplikować o unijne pieniądze. W budżecie zabezpieczyliśmy 45 tys. zł.
W tym roku ma być również
poddany termomodernizacji
budynek Urzędu Gminy. Do
35 tys. zł, jakie były zabezpieczone już w budżecie, teraz
dołożono kolejnych 45 tys. zł,
gdyż z kosztorysów wynikają zdecydowanie wyższe kwoty, niż pierwotnie sądzono.
Wkrótce ma być rozpisany
przetarg, a gmina liczy na dofinansowanie z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
za działania ekologiczne.  dag

drabniacz do odpadów za ponad
100 tys. złotych, prasę do makulatury i wentylator.
Z myślą o inwestycji Mig-Ma
przedłużyła zadaszenie wiaty,
pod którą gromadzone są odpady, przestrzeń pod sortownią
też została zabudowana, by tam
umieścić rozdrabniacz. Sposobem gospodarczym pod jednym
z lejów sortowni zrobiono zsyp
do makulatury, która będzie
prasowana.
Przypomnijmy, że sortownię
kupił samorząd Żychlina w połowie lat 90. To miał być szczyt
techniki, wszyscy się zachwycali inwestycją ekologiczną.
Skończyło się na uruchomieniu jej z pompą. Szybko jednak
okazało się, że segregowanie
jest nieopłacalne, że są kłopoty
ze zbyciem posegregowanych
odpadów. Próby uruchomienia sortowni podejmowano kilka razy, za każdym razem praca
urządzenia trwała bardzo krótko. Czy teraz sortownia wreszcie będzie wykorzystana, gdyż
od 18 lat najczęściej rdzewieje?
– Wstępnie posegregowane
przez mieszkańców odpady trafią na linię sortowniczą, na początku zostaną odseparowane
szklane butelki, puszki, później
będzie odzyskana makulatura,
która zostanie sprasowana, reszta odpadów trafi do rozdrabniacza – opowiada Marek Materka.
– Dodatkowo chcemy zamontować wentylator, aby uzyskiwać
już suchy produkt. Z produkcją
ruszymy, jak tylko podpiszemy
umowę z cementownią. 

Żychlin | Metan będzie spalany

Pochodnie
na wysypisku
Do 26 lipca na wysypisku
śmieci w Żychlinie mają
stanąć dwie pochodnie,
w których będzie spalany
wydobywający się metan.
Inwestycja będzie kosztować
25.830 złotych brutto.
– Nowe przepisy ochrony
środowiska nakładają na nas
obowiązek spalania gazu, jaki
wydobywa się ze składowiska
– wyjaśnia Marek Materka, prezes Mig-My. – Nasze wysypisko
jest małe, zajmuje ok. 1 hektara.
Mamy trzy studnie odgazowujące, które zbierają gaz ze składowiska. Produkcja gazu jest u nas
niewielka, o budowie elektrowni z biogazu nie ma mowy, gdyż

byłoby to nieopłacalne przedsięwzięcie. Dlatego u wylotów
studni odgazowujących mają
powstać pochodnie, które będą
spalać metan. Chcemy postawić
dwie pochodnie, bowiem dwie
studnie zamierzamy połączyć
60-metrowym przewodem.
Mig-Ma, spółka gminy, która zarządza składowiskiem
w Żychlinie 28 czerwca podpisała umowę z Przedsiębiorstwem Termal Bio z Kleszczowa. Pochodnie na składowisku
mają być gotowe do 26 lipca.
Wysypisko w Żychlinie powoli się zapełnia i do końca
2015 roku ma być zamknięte.
Później rozpocznie się rekultywacja. 
dag

Żychlin | III Międzynarodowa Biesiada Cygańska

Wystąpi Don Vasyl
dokończenie ze str. 1
– Pomysł organizacji biesiad cygańskich zrodził się po
jednym z Sylwestrów, podczas
którego grał zespół Don Vasyl – przyznaje Grażyna Fukowska, właścicielka restauracji – ale występ jest płatny
i dość drogi, kosztuje 25zł
(ulgowy 10 zł). – Zarówno gościom jak i mężowi tak spodo-

bała się muzyka cygańska, że
postanowiliśmy organizować
koncerty. Koncert to impreza plenerowa. Scena ustawiona jest na zewnątrz restauracji.
W poprzednich latach na koncert przychodziło i przyjeżdżało z okolicy około tysiąca osób.
– Koncert będzie „13” – dodaje pani Grażyna, a ta data jest dla
mnie szczęśliwa. Pogoda zamówiona. 
dag
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Żychlin | Walne zebranie w Spółdzielni Mieszkaniowej z ulicy Łąkowej

Poleci jedna głowa z zarządu

Podzielniki kosztów
Piotr Jarosz poinformował spółdzielców, że rozpoczyna się montaż elektronicznych
podzielników
kosztów. Takie zamontowano
w 2012 roku na Łąkowej 5 i 7
oraz Traugutta 12, 16, 18, 24, 26
kilka lat wcześniej. Będą montowane w tych blokach, w których
lokatorzy wyrażą na to zgodę.
Ich montaż ma skłonić ludzi do
oszczędzania.
Wyniki podzielników można
śledzić na stronie internetowej.
Każdy będzie widzieć efekty
przykręcania termostatów. Zdaniem prezesa, w blokach, gdzie
są podzielniki, lokatorzy płacą
za centralne ogrzewanie mniej
niż w budynkach, w których podzielników nie ma.
Koniec z samowolą
budowlaną
Ryszard Modrak, członek
spółdzielni, jej prezes sprzed 30
lat, zwrócił uwagę na samowolki
budowlane lokatorów.
– Proceder trzeba ukrócić,
gdyż ludzie wyburzają nawet
ścianki nośne, czego konsekwencją może być katastrofa budowlana – przekonywał. – Ludzie
zmieniają piony wentylacyjne, co
jest niedopuszczalne. Spółdzielnia kompletnie nad tym nie panuje, nie ma kontroli, co robią spółdzielcy, wynosząc przez kilka dni
gruz ze ścian.
Pierwszy z formalnych wniosków złożony przez Ryszarda
Modraka dotyczył zobowiązania
zarządu spółdzielni do większej
kontroli nad pracami remontowymi wykonywanymi przez spółdzielców oraz zamieszczenia na
tablicach ogłoszeń katalogu prac
budowlanych, których dokonywane jest zakazane. Wniosek został przyjęty w głosowaniu.
REKLAMA

Oszczędności na
zmniejszeniu zarządu
Drugi z przegłosowanych
przez walne wniosków pana Modraka dotyczył aktualizacji statutu spółdzielni, z korektą, by spółdzielnią zarządzało 2 członków
zarządu, a nie 3, jak to było do
tej pory. – Mamy kryzys, musimy
oszczędzać, a zadań w spółdzielni ubywa i 2 osoby wystarczą, by
skutecznie spółdzielnią zarządzać – przekonywał pan Ryszard.
Jego zdanie poparła większość obecnych. Przeciwko pomysłowi byli członkowie zarządu, rady nadzorczej i pracownicy.
15 członków głosowało za
zmniejszeniem składu zarządu,
13 było przeciwnych i 5 wstrzymało się od głosu.
Teraz w zarządzie są 3 osoby:
Piotr Jarosz, Grażyna Smulczyk
i Andrzej Królikowski. Rada nadzorcza została zobowiązana do
zmniejszenia składu zarządu.
Komu rada podziękuje za pracę?
Póki co, wszyscy dotychczasowi
członkowie zarządu uzyskali absolutorium.
– Mamy rok, aby zrealizować
wniosek spółdzielców dotyczący zmniejszenia składu zarządu –
mówi Wojciech Wojciechowski.
Koniec z pstrokacizną
Spółdzielcy przyjęli też wniosek Ryszarda Modraka dotyczący poprawy estetyki elewacji, by
wyeliminować pstrokaciznę przestrzeni międzyokiennych. Teraz
panuje zupełna dowolność, a lokatorzy malują je na różne kolory.
– Ten temat powraca od kilku
lat – przyznaje prezes. – To trudna sprawa, bowiem ujednolicenie
REKLAMA

kolorystyki to duże wydatki, robimy to w miarę wykonywanych
prac malarskich.
Walne zobowiązało do poprawienia wizerunku strony internetowej, by znalazły się na niej
wszystkie informacje dotyczące
spółdzielców.
Pytanie o wysokość
podatku
Wodzisław Tomaszewski pytał zarząd, dlaczego spółdzielnia
zdziera skórę ze spółdzielców,
obciążając ich kosztami podatku
od nieruchomości 1,2 zł od metra kwadratowego rocznie, skoro
stawka uchwalona przez gminę
wynosi 0,22 zł za metr kwadratowy. – Na moim metrze jest

Dorota Grąbczewska

Dorota Grąbczewska

Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Piotr Jarosz uzyskał absolutorium
za 2012 rok.

Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej znajdującej się przy ulicy
Łąkowej przegłosowali ograniczenie liczby członków zarządu.

5 kondygnacji, czyli 0,22 zł powinno się podzielić na 5, czyli
każdy mieszkaniec powinien zapłacić po 4 grosze rocznie od metra kwadratowego.
– Zapomina pan, że w spółdzielni są też tereny zielone,
chodniki, drogi, od których też
płacimy podatek – wyjaśniał prezes. – Stąd takie ceny.
Co spółdzielnia chce
oddać miastu
Spółdzielcy podjęli uchwałę,
by oddać gminie działkę użytkowaną teraz przez spółdzielnię
w ramach wieczystego użytkowania. To 68 metry kwadratowe drogi pomiędzy Traugutta 12
a Narutowicza.

– Z tej drogi i parkingu korzystają nie tylko spółdzielcy, lecz
wszyscy mieszkańcy miasta,
dlatego działkę powinno przejąć
miasto – wyjaśniał Piotr Jarosz. –
Rok temu zwróciłem się do burmistrza z taką propozycją. Do
dziś nie mam odpowiedzi. Jeśli
gmina nie chce przejąć nieruchomości, a więc i ponosić obowiązku łatania dziur, to my dokonamy
napraw, ale teren zagrodzimy tylko dla naszych spółdzielców.
Zbyt droga ciepła woda
Koszty podgrzania metra sześciennego wody w spółdzielczych blokach są bardzo wysokie
i zróżnicowane, od 21 do 26 zł za
metr sześcienny.
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Spółdzielnia
w liczbach
(na koniec 2012):

dokończenie ze str. 1

Wodomierze
W 2013 roku kontynuowane są prace związane z wymianą wodomierzy na nowoczesne
radiowe pozwalające na odczyt
zużytej wody bez konieczności
wchodzenia do mieszkań. Dzięki takim wodomierzom odczyt
następuje w ciągu kilku minut na
wszystkich licznikach jednocześnie. Poza tym można łatwo ustalić lokatora, który stosuje sztuczki, polegające na spowolnieniu
licznika zużycia wody. Ich montaż ma się zakończyć na koniec
2014 roku.
– Tam, gdzie wodomierze zamontowaliśmy, widać zdecydowanie mniejsze straty wody
– informuje prezes spółdzielni. – Lokatorów nie obciążamy
dodatkowymi kosztami z tytułu
rozbieżności odczytów (między
wodomierzami indywidualnymi
a zbiorczym).

11 lipca 2013

Liczba członków – 1379 osób
Liczba budynków – 33
Liczba pracowników – 24,5 etatu
Wartość majątku spółdzielni
to 19,45 mln zł
w tym m.in.:
– budynki – 16,11 mln zł
– grunty – 1,576 mln zł
– środki pieniężne, zapasy
magazynowe – 815 tys. zł
– środki transportu – 68 tys. zł
– pozostałe – 17 tys. zł
Wysokość zadłużenia lokatorów
na koniec 2012 r. – brak danych,
wysokość objęta tajemnicą
spółdzielni
– wpływ należności od lokatorów
za cały 2012 r. – 6,919 mln zł
– koszty eksploatacji – 1,415 mln zł
– wpływ z wynajmu lokali
użytkowych – 262 tys. zł

– Rozliczamy każdy budynek
indywidualnie. Niestety, bloki na osiedlu Traugutta i Łąkowej nie mają indywidualnych
węzłów cieplnych, co podraża
koszty. Liczyliśmy, że Zakład
Energetyki Cieplnej poprowadzi magistralę dalej, za budynek
TBS, do którego została wybudowana. ZEC sprzedano, a nowy
inwestor nie jest zainteresowany
inwestycją. Gdyby magistrala
została przedłużona, wtedy spółdzielnia zrobiłaby nowe przyłącza i nowe węzły cieplne w każdym budynku. Po zakończeniu
inwestycji mieszkańcy zapłaciliby mniej za ciepłą wodę i centralne ogrzewanie.

Dorota Grąbczewska

Żychlin | 2 lata czekania zakończone sukcesem

Dotacja za starówkę ułatwi kolejne przedsięwzięcie
Gmina Żychlin dostanie ponad
890 tys. zł unijnej dotacji
za zrealizowany już projekt
„Rewitalizacja starówki
miejskiej – plac 29 Listopada
w Żychlinie”. Stosowną
uchwałę o przekazaniu dotacji
kilka dni temu podjął Zarząd
Województwa Łódzkiego.
Początkowo żychliński projekt, złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi 2 czerwca 2011 roku w ramach starań
o dofinansowanie rewitalizacji
tzw. „obszarów problemowych”,
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

znajdował się na liście rezerwowej. Po rozstrzygnięciu przetargów i rozliczeniu wszystkich
zakwalifikowanych projektów
okazało się, że są oszczędności
i nasz projekt też uzyskał dofinansowanie. O takiej możliwości informował już podczas
marcowej Samorządowej Gali
przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.
– Długo czekaliśmy, ale teraz możemy się cieszyć z unijnej
dotacji za rewitalizację starówki
– przyznaje Grzegorz Ambroziak, burmistrz Żychlina. – Cały
czas monitorowaliśmy sytuację
i już w marcu mieliśmy konkret-

ne sygnały, że otrzymamy te pieniądze, dlatego spokojnie czekałem na rozwój wypadków. Tym
bardziej mnie to ucieszyło, że
zgromadziliśmy niemałe środki własne na kolejne inwestycje,
m.in. stadion i dodatkowa pula
pozwoli nam bez przeszkód zrealizować kolejne zadania. Otrzymamy kwotę ponad 890 tysięcy
złotych, co stanowi maksymalny poziom dofinansowania, czyli 85 procent wydatków kwalifikowanych.
Przypomnijmy, że samorząd rewitalizował w latach
2009/2010 centrum miasta przed
kościołem. Zrobiono alejki spa-

cerowe, nasadzono zieleń, ustawiono ławki, kosze i najważniejsze – zrobiono fontannę, która
cieszy mieszkańców zwłaszcza
w upalne dni. Teraz starówka
stała się miejscem lokalnych imprez oraz odpoczynku żychlinian.
Cała inwestycja kosztowała
1.325.578,86 zł, wydatki kwalifikowane to kwota 1.047.977 zł,
z czego samorząd dostanie
85 proc., czyli 890.780 zł.
Pieniądze wkrótce wpłyną na
konto urzędu. Zostaną przeznaczone na kolejne inwestycje, na
razie nie ma jeszcze decyzji, na
jakie. 
dag
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Gmina Bedlno | We Franciszkowie Nowym spotkali się samorządowcy

Żychlin | Miejsce na aktywny sport

Jubileusz 20-lecia Związku
Gmin Regionu Kutnowskiego

Wójt Oporowa Robert Pawlikowski wraz z przewodniczacym rady Józefem Kurasem odebrali statuetkę z okazji
20-lecia Związku Gminy Regionu Kutnowskiego, do którego należy samorząd.

Na przestrzeni lat związek pozyskał mnóstwo unijnych pieniędzy,
dzięki czemu samorządy wykonały wiele inwestycji.
Zrobiono 54 km dróg na kwotę 20,5 mln zł, z czego 16 mln zł
to unijna dotacja. Zrobiono
31 km kanalizacji sanitarnej
wartości 7 mln zł, z czego dofinansowanie wyniosło 5 mln zł,
oznakowano 76 km szlaków ro-

werowych, zrealizowano 2 szkoleniowe projekty, w których
przeszkolono 400 osób za kwotę
1,5 mln złotych.
Dzięki Stowarzyszeniu Centrum i tzw. Lokalnej Grupie
Działania gminy znów pozyskują pieniądze unijne, które właśnie
dla takich grup się pojawiają.
Stowarzyszenie zarejestrowano
10.04.2006 roku. Dzięki temu

samorządy mogą realizować
projekty leader, w ramach Odnowy i Rozwoju Wsi Program
Rozwoju Obszarów Wiejskich.
W ciągu kilku lat udało się zrealizować projekty za 15,5 mln zł,
z czego dofinansowanie wyniosło
11,3 mln zł. W ramach projektu
odnowa wsi gmina Bedlno dostała ok. 470 tys. zł, gmina Oporów
295 tys. zł i Żychlin 471 tys. zł. dag

Oporów | Zmniejsza się zadłużenie

Zadowoleni z pracy wójta

Dorota Grąbczewska

Rada Gminy Oporów
jednogłośnie udzieliła
absolutorium
wójtowi Robertowi
Pawlikowskiemu.

Radni z Oporowa jednogłośnie zagłosowali za udzieleniem
absolutoriuum wójtowi Robertowi Pawlikowskiemu.

REKLAMA

Na prośbę komisji
oświaty Rady Gminy
Żychlin burmistrz
Grzegorz Ambroziak
przygotował kilka wersji
zagospodarowania terenu
nad rzeką Słudwią, po lewej
stronie przed mostem, jadąc
od ulicy Narutowicza.

Dorota Grąbczewska

Ponad 120 samorządowców
z 11 gmin powiatu kutnowskiego i 4 gmin powiatu łęczyckiego (Witonia, Daszyna, Grabów,
Góra św. Małgorzaty) spotkało
się 21 czerwca we Franciszkowie Nowym koło Żychlina. Powód – świętowanie jubileuszu
20-lecia Związku Gmin Regionu Kutnowskiego, na bazie którego utworzono Stowarzyszenie
Rozwoju Gmin “Centrum” jako
Lokalną Grupę Działania ubiegającą się o unijne dofinansowanie.
Reprezentanci każdej z gmin
członkowskich otrzymali okolicznościowe listy gratulacyjne
oraz symboliczne statuetki. Podczas imprezy nie było ani wójta gminy Bedlno Krzysztofa Kołacha, ani burmistrza Żychlina
Grzegorza Ambroziaka. Statuetki w ich imieniu odebrali przewodniczący rady: Elżbieta Tarnowska z Żychlina i Jacek Tarka
z Bedlna. Statuetkę dla gminy Oporów odebrał wójt Robert
Pawlikowski i przewodniczący
rady Józef Kuras.
– Związek Gmin Regionu Kutnowskiego powstał 5 lipca 1993
roku, czyli 20 lat temu – mówił
Jakub Świtkiewicz, przewodniczący zarządu. – Powodem jego
powołania było zorganizowanie
odbioru odpadów z gmin powiatu, a później utworzenie Eko-Serwisu z udziałem miasta Kutno.

Skatepark nad rzeką?

Pozytywną opinię przedstawiła też Regionalna Izba
Obrachunkowa. W gminie
ruszyły inwestycje, a zadłużenie się zmniejsza. Na koniec 2012 roku zadłużenie
wynosiło 1.897.639 zł, czyli
26,83 proc. wykonanych dochodów, co mieści się w 60 proc.

wskaźniku dopuszczalnego zadłużenia.
– Komisja rewizyjna oceniła, że wójt wraz z urzędnikami
gospodarzył pieniędzmi racjonalnie, oszczędnie, wypracowano nadwyżkę budżetową wysokości 315.979 zł, co pozwoliło
zmniejszyć zadłużenie do kwoty
1.565.885 złotych – argumentowała Anna Wilanowska, zastępca komisji rewizyjnej.
Ponadto w 2012 roku nie zaciągnięto wcześniej zaplanowanego kredytu wysokości
348.138 zł.

Zakłada się, że mógłby tam
powstać skatepark, czyli specjalny tor do uprawiania sportów
ekstremalnych jak: jazda na deskorolce, BMX, na rolkach, rowerach itp.
– Przedstawiłem komisji kilka
wersji zagospodarowania terenu.
W tym roku chcielibyśmy zrobić
dokumentację – podkreśla burmistrz. – Rozmawiałem wstępnie z jednym ze sponsorów, żychlińską firmą, która jest gotowa
przekazać na realizację inwestycji kilkadziesiąt tysięcy złotych.
Być może uda się nam zrealizować zadanie, jeśli nie w jednym
roku, to w dwóch latach.
Z pomysłem zagospodarowania terenu nad rzeką wyszła komisja oświaty. W budżecie na
2013 rok zapisano nawet na jej
realizację 40 tys. zł.
– Od dawna w rozmowach
z młodzieżą i rodzicami pojawiał się wątek braku ścieżek
rowerowych w mieście – mówi
Krzysztof Falkowski, przewodniczący komisji oświaty, pedagog w SP 2. – Budowa ścieżek
rowerowych to zbyt kosztowna
inwestycja, ale teren nad rzeką

Inwestycje
zrealizowane
w 2012 roku to budowa drogi
Oporów – Wola Owsiana, budowa kotłowni na zrębki drewna
w Szczycie, budowa 35 przydomowych oczyszczalni ścieków oraz budowa mola i zakup
rowerów wodnych nad stawem
w Oporowie.
Komisja jednak zwróciła
uwagę, że ściągalność podatków
wciąż jest zbyt niska i należy
podjąć skuteczniejsze działania,
by je wyegzekwować. komisja
zauważyła, iż dodatki wiejskie,
mieszkaniowe dla nauczycieli stanowią duże obciążenie dla
budżetu oraz że stan dróg na terenie gminy jest fatalny i należy
podjąć działania, aby tę sytuację
zmienić, co zresztą już w tym

jest idealny, by pojeździć na rowerze czy na rolkach w sposób
zorganizowany. Ludzie wciąż
mnie pytają, kiedy taki skatepark
zostałby otwarty. Teraz dzieciaki
jeżdżą na rolkach pomiędzy blokami, po chodnikach i ulicach,
co nie jest bezpieczne.
Jeden z przedstawionych
przez burmistrza wariantów zakłada budowę toru długości 120
metrów, urządzenie terenów zielonych na powierzchni ok. 400
metrów kwadratowych, ogrodzenie terenu i monitoring. Szacunkowy koszt to ok. 250 tys. zł.
Drugi z wariantów, bardziej
oszczędny, to wydatek ok.
150 tys. zł – bez ogrodzenia
i monitoringu.
Teraz teren nad rzeką to pole
chwastów po pas, w centrum
miasta, które czeka na zagospodarowanie.
W połowie lipca komisja
oświaty ma się zebrać i jeszcze
raz przedyskutować temat ze
szczegółami, jak teren nad rzeką urządzić. 
dag

Teren nad rzeką
jest idealny,
by pojeździć
na rowerze czy
na rolkach w sposób
zorganizowany.

roku wójt realizuje, planując remont ok. 7 km dróg. Komisja
zwróciła też uwagę, by włodarze
gminy zabiegali o pozyskanie
jak największej ilości unijnych
pieniędzy.
W 2012 roku zaplanowano inwestycje z unijnym udziałem na
kwotę 335.554 zł, zrealizowano
za 309.663 zł.
– Dziękuję za pozytywną ocenę mojej pracy. To nie tylko moja
zasługa, ale też pani skarbnik Jolanty Liberadzkiej oraz mojej zastępczyni Magdaleny Leitgeber.
Myślę, że po 2 latach stanowimy
zgrany zespół, a efekty pracy są
widoczne, będą służyć mieszkańcom, by żyło się im lepiej –
mówił wójt po uzyskaniu absolutorium. 
dag
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Pacyna | Absolutorium dla wójta Krzysztofa Woźniaka

Spokój zakłóciła kamera
Przewodniczący rady Stanisław Kołodziejczyk chciał wiedzieć, kto nagrywa obrady sesji. Gdy okazało się, że robią to
mieszkańcy, państwo Wodzyńscy, którzy notorycznie do głosu na sesjach nie są dopuszczani,
zrobił się tumult.
– Prywatnie to może pan nagrywać u siebie na działce – komentował przewodniczący rady.
– Póki kamera będzie na sali, nie
rozpocznę sesji, a pana obciążę
kosztami. Wezwę policję.
– To proszę wezwać policję,
wtedy okaże się, czy obrady sesji
są miejscem publicznym, czy folwarkiem pana przewodniczącego
– ripostował Mirosław Wodzyński. Jako mieszkańcy mamy prawo nagrywać, by ludzie wiedzieli, jak pracuje przewodniczący.
Gdy po kilkunastu minutach
przewodniczący powrócił na salę,
był już spokój, kamera została.
– Skoro przewodniczący nie
dopuszcza, by mieszkańcy mogli zapytać o ważne sprawy –
przynajmniej nagramy, jak przebiegają sesje, by ludzie mogli je

westycyjnych pojawiło się nowe
zadanie – zakup za 35,8 tys. zł
urządzenia do oczyszczalni ścieków w Pacynie, by pracowała
sprawniej. Zwiększono też wydatki do boiska o kwotę 62,4 tys.
zł. Cała inwestycja po wykonaniu
dodatkowych robót to wydatek
1.055.328 zł.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie przedstawiła pozytywną opinię na temat
wykonania budżetu za 2012 rok.
Dochody zaplanowane w kwocie 10.191.221 zł, wykonano
w 99,7 proc. Na koniec 2012 roku
gmina miała 3.865.277 zł zadłużenia, co stanowi 38,04 proc.
przy dopuszczalnym wskaźniku
60 proc. dochodu. Wypracowano
też nadwyżkę budżetową w wysokości 375.916 zł.
Wójt Krzysztof Woźniak
przypomniał radzie, jakie inwestycje samorząd wykonał
w 2012 roku. – Zmodernizowaliśmy oczyszczalnię ścieków
w Luszynie za 200 tys. zł, z czego
132.750 zł dostaliśmy z Agencji
Nieruchomości Rolnych, przebu-

obejrzeć w internecie i wyrobić
sobie zdanie na temat pracy rady
i włodarzy gminy – mówi Mirosław Wodzyński. – Film już jest
na yuotubie, wystarczy wbić do
przeglądarki sesja Rady Gminy
Pacyna 26.06.2013 r., są też filmy
z poprzednich sesji.
Gdy wreszcie obrady się rozpoczęły, nic już nie zakłóciło porządku.
Radni najpierw dokonali
zmian w budżecie na 2013 rok.
Zwiększyli wydatki o 258 tys. zł.
Całkowicie zrezygnowano z zakupu nowego autobusu dla szkoły, na co zabezpieczono pierwotnie 80 tys. zł. Za takie pieniądze
autobusu gmina by nie kupiła.
W to miejsce trwają przygotowania do termomodernizacji budynku szkoły. Wykonanie audytu
energetycznego obiektu to wydatek 16,7 tys. zł, resztę dołożono
do pozostałych inwestycji, które
były wcześniej niedoszacowane.
Ponieważ na zrobienie 722 m
drogi w Słomkowie w budżecie
było tylko 40 tys. zł, teraz dołożono 160 tys. zł. Wśród zadań in-

Dorota Grąbczewska

Absolutoryjna sesja Rady Gminy Pacyna, która odbywała się 26 czerwca, zaczęła się
z półgodzinnym opóźnieniem. Powodem zamieszania była obecna na sesji kamera.

Radni gminy Pacyna jednogłośnie udzielili absolutorium wójtowi
Krzysztofowi Woźniakowi

dowaliśmy 500 m drogi w Kamionce za 110 tys. zł, z czego
49 tys. zł pozyskaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, zrobiliśmy dywanik asfaltowy w Modelu za 39 tys. zł, za
5 tys. zł kupiliśmy komputery
i najważniejsze: rozpoczęliśmy
budowę kompleksu boisk przy
szkole za ponad milion złotych,
z czego 300 tys. zł dostaliśmy
z Ministerstwa Sportu – wymieniał.

Utrzymanie oświaty w gminie to wydatek 3,749 mln zł,
z czego gmina dopłaciła 1,544
mln zł, dotacje dla jednostek
OSP wyniosły 96,5 tys. zł,
pomoc społeczna pochłonęła
1,436 mln zł, z czego 201 tys.
zł dopłaciła gmina ze środków
własnych. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował za
72 tys. zł unijny program, szkoła realizowała 4 unijne projekty
wartości ok. 67 tys. złotych.

Żychlin | Przeciekający dach domu kultury do remontu

W środę, 3 lipca, burmistrzowie Żychlina: Grzegorz Ambroziak
i Zbigniew Gałązka wraz z dyrektor ŻDK Magdaleną Konczarek oglądali
przeciekający dach na domu kultury.

REKLAMA

Trwają ostatnie oględziny
przeciekającego dachu na Żychlińskim Domu Kultury. Remont ma się rozpocząć w wakacje. Zastaliśmy burmistrza i jego
zastępcę, jak osobiście oglądali
stan dachu i rozważali, jaki należy ustalić ostateczny zakres prac.
Trzeba podjąć decyzję, co zrobić z dotychczasową instalacją
odgromową, która teraz jest potencjalnym źródłem przecieków,
bowiem jest wsparta na dużej
liczbie kotw przytwierdzonych
do powierzchni dachowej.
– Przeciekający dach spędza mi sen z powiek – przyznaje
Magdalena Konczarek, dyrektor
ŻDK. – To nie są małe przecieki. Niestety, z każdym miesiącem
są coraz większe. Woda przelatuje dosłownie wiadrami. Na strychu porozkładano folie, ustawio-

Dorota Grąbczewska

Dorota Grąbczewska

Burmistrzowie na dachu

Na strychu Żychlińskiego Domu Kultury porozkładano folie,
podstawiano miski i wiadra, by woda z przeciekającego dachu nie
zalewała innych pomieszczeń.

no wiadra a nawet wykorzystano
oprawy z lamp, aby skutecznie
skanalizować przeciekającą z dachu wodę. Przy obfitym deszczu

uzbiera się nawet kilka wiader
wody. Sufity w wielu miejscach
mają zacieki. Parkiet w sali widowiskowej też kiedyś zamókł,
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Zdaniem wójta największy
problem stanowią bezpańskie
psy, na wyłapywanie których
i utrzymywanie gmina w minionym roku wydała 10 tys. zł.
Złożyliśmy wniosek o środki
zewnętrzne na dofinansowanie
placu zabaw w Skrzeszewach,
na odnowę wsi Luszyn, w trakcie jest robienie audytu energetycznego szkoły, bowiem chcemy występować o pieniądze na
termomodernizację placówki
– wymieniał podjęte działania
wójt.
Barbara Rybicka, przewodnicząca komisji rewizyjnej, podkreśliła, że skutecznie zaczęto
egzekwować należności podatkowe. Wystawiono 723 upomnienia na kwotę 69,3 tys. zł,
wydano 317 tytułów wykonawczych na kwotę 38,2 tys. zł, zaś
Urząd Skarbowy w Gostyninie
wyegzekwował 11,9 tys. zł należności.
Problemem wciąż są należności za wodę, które wynoszą
60,8 tys. zł. Radni gminy Pacyna w głosowaniu nad absolutorium dla wójta byli jednomyślni i absolutorium bez problemu
udzielili.
– Dziękuję za udzielenie absolutorium, choć wykonanie
budżetu do również zasługa
pani skarbnik i sekretarza – mówił Krzysztof Woźniak. – Dziękuje radzie za zrozumienie w
rozwiązywaniu trudnych spraw.
Zawsze potrafiliśmy znaleźć
płaszczyznę porozumienia. dag

w efekcie czego napuchł. Sprawa remontu dachu została przesądzona już na wiosnę. Teraz
ma być opracowana specyfikacja
i rozpisany przetarg na wykonawcę robót.
Weszliśmy też na dach ŻDK,
aby sprawdzić, jak on faktycznie wygląda. W wielu
miejscach są wstawki z papy.
Łączenia zasmarowane są lepikiem, który po kilku latach
w wielu miejscach popękał
i najprawdopodobniej przez
te nieszczelności woda dostaje się do wnętrza budynku. Również obróbki kominiarskie wymagają poprawek.
W niektórych miejscach, pod
blachę przy kominie wchodzi
cały palec. Nic więc dziwnego,
że woda znajduje sobie ujście.
Na dachu ma być położona
papa termozgrzewalna dobrej
jakości, elastyczna, gdyż rozpiętość temperatur między latem a zimą – wynosi nawet do
100 stopni Celsjusza. 
dag
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Edukacja | Kuratoryjne konkursy przedmiotowe w gimnazjach 2012/13

nazjum – mówiła, przyjmując
gratulacje, dyrektor Wysocka.
– Mówię tak, ponieważ poziom
tych konkursów dorównuje poziomowi egzaminów maturalnych, które z tym przygotowaniem ci uczniowie mogliby
pisać już teraz.

Trzy laureatki z Popowa,
finaliści także w innych szkołach

rylski oraz radni, podobnie jak
w poprzednim roku, zaprosili uczniów, nauczycieli i dyrektor Annę Wysocką na sesję rady
gminy (28 czerwca), podczas
której wręczyli im nagrody.
– Ci uczniowie w pewnym
sensie zdali maturę już w gim-

W innych gimnazjach
Wprawdzie Gimnazjum Pijarskie w Łowiczu nie miało
w tym roku laureata, ale pięć
tytułów finalisty to też wynik,
którym można się chwalić. Podwójną finalistką została Justyna Jabłońska, która osiągnęła sukces zarówno w konkursie
przedmiotowym z historii, jak
i wiedzy o społeczeństwie. Do
pierwszego z nich przygotował
ją Piotr Komuński, a do drugiego Joanna Kucharek. Finalistą
z WOS-u był też kolega Justyny Bartłomiej Śmiałek, również
uczeń Joanny Kucharek. Tytułem finalistów mogą się w tej
szkole poszczycić także – Aleksandra Cholewska z języka francuskiego (przygotowana przez
Małgorzatę Wiśniewską) oraz
Aleksandra Sobocińska z języka
polskiego, nauczana przez Janinę Machnikowską.
W Gimnazjum nr 2 w Łowiczu finalistą konkursu przedmiotowego z biologii został
Piotr Popławski, przygotowywany przez Grażynę Dubiel,
a do finału konkursu z WOS-u
dostał się Dominik Miazio,
przygotowany przez Renatę Kamińską.
Finalistą konkursu informatycznego został w tym roku
także Mateusz Nowak z Gimnazjum w Kompinie, przygotowywany przez nauczycielkę
Elżbietę Banasiewicz. 
tm

busa – mówiła dyrektor. – W odpowiedzi tylko firma Mirbud ze
Skierniewic zadeklarowała chęć
pomocy. Pozostałe firmy w ogóle nie odpowiedziały lub odpowiedziały negatywnie.
W takiej sytuacji stowarzyszenie podjęło już teraz rozmowy
z wójtem gminy Bolimów, by
przez kolejny rok zagwarantował on dowóz uczniów do szkół.
Wójt Stanisław Linart nie chce
na razie mówić o możliwych
rozwiązaniach, dodaje jedynie,
że jakieś trzeba będzie znaleźć. –
Musimy wspólnie pomyśleć, by
dowóz uczniom zapewnić. Jak?
Jeszcze nie wiem... – mówi.
Prezes stowarzyszenia Katarzyna Michalak ma nadzieję,
że odpowiedź ze strony Urzę-

du Gminy będzie pozytywna
i że zapewni ona dowóz w 100%
(autobus, kierowca i paliwo).
Nie wyobraża sobie ona innego rozwiązania. Stowarzyszenie
dysponuje kwotą niewiele ponad 600 zł, w tym 300 zł to darowizna, a pozostałe pieniądze
pochodzą ze składek członkowskich. Nie stać więc go na to, by
zapewnić dowóz uczniom. Tymczasem korzystaliby z niego niemal wszyscy uczniowie.
Prezes Michalak przyznaje,
że jeżeli w tym roku uda się zapewnić dowóz przez gminę, to
i tak stowarzyszenie będzie intensywnie myślało o tym, co
zrobić, by zwiększyć własne dochody. Na zakup busa potrzeba
około 200-300 tys. zł. 
am

Po raz kolejny bardzo dobry rok w konkursach kuratoryjnych odnotowało Gimnazjum
im. Janusza Korczaka w Popowie, pokonując pozostałe szkoły
w powiecie. Katarzyna Znajdek,
która w tamtym roku była laureatką konkursu z biologii, w tym
roku przeszła do finału z języka
polskiego, przygotowana przez
nauczycielkę Beatę Żbikowską-Lis. Z kolei w tegorocznym konkursie z biologii do chlubnej tradycji nawiązali Justyna Wójcik
i Wojciech Domińczak. Pierwsza z nich zdobyła tytuł laureatki
– najwyższe możliwe wyróżnienie w konkursie gimnazjalnym.
Tytuł laureata zdobywa uczeń,
który we wszystkich eliminacjach i finale zdobył minimum
90% możliwych punktów. Wojciech Domińczak został finalistą
konkursu. Biologii uczy ich Ewa
Barylska. Laureatką konkursu
przedmiotowego z chemii zosta-

ła natomiast Ewelina Kamińska,
której w osiągnięciu sukcesu pomagała Lucyna Kopalska.
Kolejnym wartym odnotowania sukcesem szkoły w Popowie jest tytuł laureatki konkursu
przedmiotowego ze sztuki, zdobyty przez Paulinę Gajdę, uczennicę Anny Niekraś. Konkurs ten
podzielony jest na sekcje, Paulina rozwiązywała zadania z teorii muzyki. Paulina Gajda i Wojciech Domińczak ukończyli
w tym roku drugą klasę, będą
więc mieli szansę reprezentować
szkołę w konkursach kuratoryjnych również w roku przyszłym.
– Trudno powiedzieć, co było
do tego impulsem, po prostu pięć
lat temu postanowiłam grać na
skrzypcach – opowiada Paulina
Gajda. – Pani Anna Niekraś zaproponowała, żebym to wykorzystała i wystartowała w tym
konkursie. Okazało się to strzałem w dziesiątkę.

Tomasz Matusiak

Kilkanaścioro uczniów gimnazjów z powiatu łowickiego
odniosło w tym roku sukcesy w wojewódzkich konkursach
przedmiotowych przygotowanych przez kuratorium oświaty.
Konkursy te są uważane za najbardziej prestiżowe w tej
kategorii wiekowej, a najwyższym jest etap wojewódzki
(w odróżnieniu od olimpiad i konkursów przedmiotowych
dla szkół średnich, gdzie rozgrywane są też finały
ogólnopolskie).

Nagrody za osiągnięcia w konkursach przedmiotowych wręczali uczniom z Popowa (na zdjęciu Ewelina
Kamińska i Katarzyna Znajdek) wójt gminy Łowicz i radni.

– Oprócz biologii interesuję się też innymi naukami – mówił Wojciech Domińczak. – Na
przykład historią, zwłaszcza
II wojny światowej i współczesną. Czuję, że w tym konkursie
z biologii mogłem się przyłożyć
bardziej i może zostałbym na-

wet laureatem. Spróbuję w przyszłym roku.
Sukcesy Gimnazjum w Popowie – jedynego w powiecie,
które miało w tym roku dwoje
laureatów – zostały zauważone
i docenione przez władze gminy Łowicz. Wójt Andrzej Ba-

Gmina Bolimów | Stowarzyszenie podsumowało roczną działalność

Największy problem: organizacja dowozu
– Szkoły pracowały normalnie, bez sytuacji awaryjnych. Mogę powiedzieć, że na razie przekazanie
udało się – mówiła dyrektor Szkoły Podstawowej w Huminie Małgorzata Multan-Sieczka
27 czerwca, podsumowując pierwszy rok działania szkół w Kęszycach i Huminie pod Stowarzyszeniem
Towarzystwo Oświatowe Gminy Bolimów.
Dyrektor przyznała, że największym problemem stowarzyszenia jest obecnie dowóz
uczniów. W ubiegłym roku
szkolnym zapewnił go Urząd
Gminy. W nadchodzącym to stowarzyszenie miało przejąć ten
obowiązek. Pojawiły się jednak
problemy.
REKLAMA

Dodajmy, że w roku szkolnym 2012/2013 dzieci do Humina i Kęszyc dowożone były
busem, który jest własnością
gminy. Ten sam bus dowoził też
uczniów do bolimowskich placówek. Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Bolimowie Barbara Skrzos

przyznaje, że trudno jest wyliczyć, ile dokładnie kosztował
dowóz uczniów do szkół, które prowadzi stowarzyszenie, ponieważ bus woził też inne dzieci.
Dodajmy, że na przykład dowóz
uczniów do Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
w Bolimowie w roku szkolnym

2012/13 kosztował 149.777,7 zł.
Uczniów dowoził przewoźnik
z Grodziska Mazowieckiego,
którego wspomagał wspomniany już bus gminny.
– Jako stowarzyszenie wysłaliśmy ponad 80 pism do różnych przedsiębiorstw z prośbą
o wsparcie finansowe zakupu
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Żychlin | Marta Wilińska laureatką 2 konkursów ogólnopolskich

Marzy, jak być szefową

Pracownicy firmy Pesmenpol z Myślenic 2 lipca montowali kotary
dzielące salę gimnastyczną na trzy części.

Żychlin | Hala sportowa

Zamontowano kotary
Na hali sportowej przy Zespole
Szkół nr 1 w Żychlinie im. Adama Mickiewicza zamontowano
dwie dodatkowe kotary dzielące
halę na trzy niezależne boiska do
piłki koszykowej. Koszt zadania
to 20.491 złotych. Prace w półtora dnia wykonała firma Pesmenpol z Myślenic.
Do tej pory w hali sportowej
była jedna kotara dzieląca salę na
dwie części. Dzięki dodatkowym
kotarom zajęcia z wychowania fizycznego będą mogły mieć trzy

grupy młodzieży jednocześnie.
Możliwa będzie też sprawniejsza organizacja zawodów sportowych.
Firma wywiązała się z zadania błyskawicznie, zaczęli pracę
w poniedziałek 1 lipca po południu 2 lipca ją skończyli. Kotary do połowy są wykonane z niebieskiego materiału, od połowy
w górę z siatki. Firma przyjechała do Żychlina z gotowymi elementami, szynami do elektrycznego przesuwania kotar. 
dag

Żychlin | Gry na koniec wakacji

Przełożony termin
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Żychlin zdecydowało, że przekłada zaplanowany na
początek lipca festiwal gier planszowych i podwórkowych. Impreza zostaje przeniesiona na koniec wakacji.
– Po nowelizacji ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Rada Gminy
w Żychlinie musi podjąć uchwałę, która będzie umożliwiać
mieszkańcom
podejmowanie
różnego rodzaju inicjatyw lokalnych – wyjaśnia Matylda Jakubowska-Czaja, prezes stowarzyszenia. – To ważne, bowiem my
REKLAMA

jako stowarzyszenie korzystamy
z dotacji z różnych źródeł, również z gminy. Wcześniej projekt
uchwały będzie poddany konsultacji społecznej.
Gry i zabawy podwórkowe
i planszowe mają być zorganizowane na placu zabaw Danonki, na osiedlu Traugutta. Wtedy też ma być rozstrzygnięty
konkurs plastyczny „Ja i mój
Nudzimiś”, polegający na namalowaniu obrazków z książki
Rafała Klimczaka. Teraz dzieci będą mieć więcej czasu, aby
projekt pracy plastycznej przemyśleć. 
dag

W nagrodę jedzie 11 lipca do
Centrum Nauki Kopernika do
Warszawy na jednodniową konferencję o przyszłości Unii Europejskiej.
W konkursie „Jestem szefową” znalazła się w gronie 20 finalistów z Polski.
Uroczystość odbywała się
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Konkurs zorganizowano ze wspólnej inicjatywy pełnomocnika rządu do spraw równego
traktowania i ministra edukacji
i była realizowana w partnerstwie
z przedstawicielstwem Komisji
Europejskiej w Polsce.
Opiekunem merytorycznym
Marty była Anna Siergiej. Konkurs polegał na napisaniu pracy.
– Wyobraziłam sobie, że jestem szefową Regionalnego Centrum Zapobiegania Dyskryminacji i Defaworyzacji – opowiada
Marta. – Zdecydowałam się na
taki temat, bowiem z własnego doświadczenia zauważyłam,
że podczas konkursów młodzież
z mniejszych ośrodków jest gorzej oceniana, a zatrudniane kobiety są wypytywane o sprawy,
które pracodawców nie powinny

archiwum prywatne

Dorota Grąbczewska

Uczennica II klasy liceum w Zespole Szkół przy ul. Narutowicza
19 czerwca odbierała dwie nagrody w konkursach ogólnopolskich:
„Młodzi przeciwko patologiom społecznym” i „Jestem szefową”.

Marta Wilińska jako finalistka konkursu „Jestem szefową” odbiera
nagrodę (czwarta od lewej).

interesować. Oprócz pracy trzeba było dołączyć dotychczasowe
osiągnięcia w konkursach szkolnych, w pracy społecznej, wolontariacie itp., a tych na przestrzeni
lat nazbierało się trochę.

Marta Wilińska od 2 lat jest
stypendystką marszałka województwa łódzkiego, od września
będzie stypendystką premiera.
W finale pytań już nie było,
za to były warsztaty, spotka-

nia z kobietami sukcesu, które
opowiadały, jak zrobiły karierę, jakie trudności musiały pokonać.
Na zaproszenie organizatorów konkursu „Jestem szefową”
Marta przybyła do Warszawy
z mamą, nauczycielką ZS. Minister Agnieszka Kozłowska-Rajewicz podkreślała w trakcie licznych rozmów swój podziw dla
młodych i silnych dziewcząt, które swą mądrością, pracowitością
i przebojowością zdobywają
świat często zdominowany przez
mężczyzn.
Podsumowanie IV edycji prestiżowego konkursu odbyło się
w trakcie uroczystej i pożegnalnej kolacji w greckiej restauracji Paros. Ewa Synowiec, dyrektor przedstawicielstwa Komisji
Europejskiej w Polsce, wręczyła
przyszłym liderkom zaproszenia
na Dialog Obywatelski o Przyszłości UE, który odbędzie się
11 lipca.
Jako jedna z 20 finalistek
Marta będzie miała możliwość
uczestnictwa w indywidualnym
programie
mentoringowym.
Celem programu jest wsparcie
ambitnych Polaków w przygotowaniu do zmiany profilu zawodowego na zgodny z ich aspiracjami, wykształceniem oraz
zdolnościami. 
dag

Kutno | Konkurs plastyczny

Oporów | 40 tysięcy na zieleń

Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna
oraz Starostwo Powiatowe
w Kutnie ogłaszają
konkurs na prace plastyczne
dla dzieci ze szkół
podstawowych.

Urząd Gminy w Oporowie
dostanie ok. 40 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej z Łodzi na założenie ogródka dydaktycznego przy Zespole
Szkół w Oporowie. Umowa będzie wkrótce podpisywana. Teraz
gmina rozesłała zapytania o cenę
wykonania projektu.
– Ogródek będzie zorganizowany wokół szkoły – mówi Magdalena Leitgeber, zastępca wójta
w Oporowie. – Ma być gotowy
do połowy listopada.
W projekcie jest m.in. budowa
altanki z ławami i siedliskami do
prowadzenia zajęć edukacyjnych,
zorganizowana będzie stacja me-

Bezpieczne i zdrowe
wakacje na wsi

Prace mogą być wykonane
różnymi technikami, formatu A4
lub większe. Należy je dostarczyć do Sanepidu do 16 sierpnia
2013 roku.
– Zależy nam, aby podczas
wykonywania prac plastycznych dzieci zastanowiły się nad
bezpiecznym wypoczynkiem
na wsi, by uniknąć wypadków

podczas prac polowych, utonięć, wypadków drogowych
– mówi Jolanta Dutkiewicz,
z Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia.
Prace należy dostarczyć do
Sanepidu w Kutnie, ul. Kościuszki 14, 99-300 Kutno, z dopiskiem „Bezpieczne i zdrowe
wakacje na wsi”. Tel. kontaktowy: 24-355-71-06. Każda praca powinna być opisana (imię
i nazwisko autora, adres oraz koniecznie telefon kontaktowy).
Do każdej pracy konkursowej
przekazanej do PSSE należy dołączyć oświadczenie w sprawie
autorstwa pracy oraz przetwarzania danych osobowych.  dag

Ogródek dydaktyczny
powstanie przy szkole
teorologiczna, będzie tzw. aleja
gwiazd, czyli różnych oryginalnych gatunków roślin charakterystycznych dla terenów górskich.
Zorganizowane będzie brzozowisko oraz zasadzone drzewa, które
działają oczyszczająco i bakteriobójczo, jak jałowce, jarząby.
Po wybudowaniu ogródka
dydaktycznego zmieni się, na
bardziej estetyczne, otoczenie
szkoły. Dzieci będą mieć lekcje
przyrody w terenie.
Jak na razie to drugi ogródek
dydaktyczny w regionie. Pierwszy powstał jesienią 2012 roku
przy szkole w Pleckiej Dąbrowie. Podobny jest też przy Szkole
Podstawowej w Strzelcach.  dag
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Punkt zapalny
Sanniki | Kłopoty z dopuszczeniem pałacu do użytkowania

Czym gasić, gdy wybuchnie pożar?
czonych do poboru wody, instalacji przewodów zasilających studnie, ułożeniu płyt ażurowych na
dnie i bokach zbiornika oraz na
powierzchni 1 m wokół zbiornika. Ponadto zbiornik przeciwpożarowy należy ogrodzić ocynkowaną siatką o wysokości 1,5 m.
W dalszej kolejności należy zapewnić odpowiedni dojazd do
zbiornika drogą o utwardzonej,
tłuczniowej nawierzchni, umożliwiającej bezpieczną komunikację do niego o każdej porze roku.

Dyrektor pałacu w Sannikach
Monika Patrowicz w rozmowie
z NŁ zaznacza, że pomimo tego,
iż sannicki pałac ma pozwolenie na użytkowanie, to nie działa jeszcze „pełną parą”, gdyż jest
właśnie wyposażany w nowe meble i sprzęt komputerowy.
Pałac w Sannikach jest samorządową instytucją kultury prowadzoną wspólnie przez
Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz gminę Sanniki.
Właścicielem pałacu jest gmina
i to ona dokonuje sprawdzenia
systemu doprowadzającego do
pałacu wodę.
Remont pałacu współfinansowany jest przez Unię Europejską oraz ze środków budżetu województwa. Dlaczego więc
inwestor nie zadbał już na etapie
projektowania o właściwe zabezpieczenia przeciwpożarowe?
Dyrektor sannickiego pałacu Monika Patrowicz zapewnia,
że dawniej nie było problemów
z ciśnieniem wody w przypałacowych hydrantach. Problem pojawił się po zakończeniu remontu pałacu, gdy podczas odbiorów
technicznych okazało się, że hydranty nie zapewniają dostatecznej ilości wody oraz że jej ciśnienie jest w nich jest za niskie.

Próbowano zaradzić
sprawie poprzez
wymianę przez gminę
zasuw przy hydrantach,
ale ciśnienie w nich jest
nadal za niskie.

rys. Jacek Rutkowski

W postanowieniu z lutego tego roku Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Gostyninie młodszy brygadier mgr inż. Roman
Kossobudzki dopuścił czasowo do końca bieżącego roku pałac w Sannikach do użytkowania. Dlaczego tylko czasowo?
Ponieważ hydrant znajdujący się w najbliższej odległości od pałacu jest w stanie dostarczyć zbyt małą ilość wody w razie pożaru.

Dyrektor wyjaśnia, że oba te
parametry tylko nieznacznie odbiegają od normy, ale jednak
straż musiała postąpić tak, a nie
inaczej.
Po remoncie sannicki pałac
w świetle prawa przeciwpożarowego jest nowym budynkiem,
a to oznacza, że przepisy przeciwpożarowe są bardziej restrykcyjne
niż w przypadku starych budynków. Monika Patrowicz mówi, że
próbowano zaradzić sprawie po-

przez wymianę przez gminę zasuw przy hydrantach, ale ciśnienie w nich jest nadal za niskie.
W związku z tym radni zastanawiali się podczas ostatniej sesji,
24 czerwca, czy budowa nowego
hydrantu w pobliżu wyremontowanego pałacu jest opłacalna
czy też szukać innych rozwiązań,
gdyż wybudowanie hydrantu,
który doprowadziłby dostatecznie dużo wody do pałacu, wymagałoby przekopania ulicy War-

szawskiej, z czym wiążą się duże
koszty. Nadto sygnalizowano, iż
ze względu na duże obciążenie
sieci wodociągowej przez rolników, ciśnienie w gminnych hydrantach często jest zbyt niskie.
Dlatego radny Augustyn Wróblewski zasugerował, że lepiej
byłoby, gdyby straż pożarna w razie pożaru korzystała ze stawów,
położonych bardzo blisko pałacu. Komendant Kossobudzki odparł, iż jeśli gmina chce, żeby sta-

Rada Powiatu Łowickiego | Opozycja krytykuje przewodniczącego Górskiego

Miał łączyć a dzieli

Opozycyjni radni dają do zrozumienia, że nie są zadowoleni ze sposobu pełnienia funkcji
przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego przez Krzysztofa Górskiego. Wprawdzie konkretnych
wniosków w tej sprawie nie złożyli, a żaden nie mówił wprost o potrzebie odwołania Górskiego,
to jednak on sam przyznał, że jest bardzo rozczarowany atmosferą panującą w starostwie i,
jeśli opozycja naprawdę tego chce, może z funkcji ustąpić.
Tomasz
Matusiak
tomasz.matusiak@lowiczanin.info

Krzysztof Górski, obecnie
bezpartyjny
samorządowiec
z dużym doświadczeniem, na
stanowisko przewodniczącego
rady został wybrany niespełna pół roku temu z dużym poparciem (16 głosów za przy 2
wstrzymujących),
zastępując
zmarłego Bolesława Heichma-

na. Zapowiadał wtedy, że chce
być przewodniczącym wszystkich radnych, który załagodzi
przynajmniej część konfliktów
i nieporozumień, czym uzdrowi
ogólną atmosferę w starostwie.
– Musimy odłożyć na bok
kwestie polityczne, a zająć się
rzeczowo prawdziwymi problemami powiatu – mówił nam
w lutym tego roku i zdanie nadal
podtrzymuje. Problem w tym, że
w opinii opozycji to tylko puste
deklaracje, natomiast przewodniczący od początku pełnienia

funkcji jest stronniczy. – „Robienie polityki” jest zawsze wtedy,
kiedy odzywam się ja albo ktoś
z moich kolegów z opozycji
– mówił na posiedzeniu sesji
Marcin Kosiorek. – Nawet kiedy zadajemy konkretne pytanie
o godzinę jakiegoś wydarzenia czy cenę konkretnego zakupu, to zdaniem przewodniczącego Górskiego, tylko zaogniamy
spory. Druga strona ma natomiast jego przyzwolenie, na mówienie wszystkiego, co im się
spodoba.

Radny Kosiorek mówił, że
przewodniczący potrafi w zdecydowanie zbyt ostry sposób odnosić się do radnych, z którymi
się nie zgadza, używając niekiedy nawet krzyku czy tonu przekraczającego granice dobrego
smaku, a jednocześnie przymyka oko na bezpardonowe wypowiedzi radnych koalicji rządzącej. Jako przykład podał
brak reakcji przewodniczącego
na wypowiedź członka zarządu
powiatu Krzysztofa Janickiego,
który podczas obrad stwierdził,

wy w pobliżu pałacu pełniły rolę
zbiorników przeciwpożarowych,
konieczne byłoby ich przystosowanie do tych celów. Jak zaznaczył w razie pożaru straż na pewno skorzysta z tych stawów, ale
pod względem formalno-prawnym nie są to zbiorniki przeciwpożarowe.
Przebudowa ich musiałaby polegać na odpowiednim wyprofilowaniu boków i dna zbiornika,
wybudowaniu studni przezna-

że podczas, gdy inni radni pracują, to Artur Michalak „tylko
pobiera pieniądze podatników”
(nawiązanie do pracy radnego
Michalaka w Urzędzie Miejskim).
Zdaniem opozycji Krzysztof
Górski otrzymał od niej duże
zaufanie, jednak zupełnie rozczarował. Mimo, że jest formalnie bezpartyjny, to jednak jego
solidarność z reprezentowanym
klubem odbiera mu obiektywność. – Jedyną zaletą pana Górskiego jako przewodniczącego rady, jest to, że nie jest on
członkiem PSL-u – mówił Artur Michalak. – W praktyce nie
ma to jednak większego znaczenia w sposobie prowadzenia
przez niego obrad.
Krzysztof Górski przyznaje,
że jest rozczarowany atmosferą
w starostwie. – Wiedziałem, że
będzie trudno, ale nie spodziewałem się aż takiego zacietrzewienia – mówił. – Jeśli tak wam
przeszkadzam – zwracał się
do radnych opozycji – to mogę

Co dalej
Jak mówi dyrektor Patrowicz,
sprawa uzyskania stałego pozwolenia na użytkowanie pałacu jest
w toku, dlatego zostanie powołana komisja, w skład której wejdą
przedstawiciele PSP, gminy oraz
rzeczoznawca. Jej zadaniem będzie wybór najlepszego rozwiązania.
Są trzy możliwości: budowa
nowego hydrantu, przystosowanie stawów do wymogów przeciwpożarowych oraz budowa
czerpni wody ze studni.
W rozmowie z NŁ dyrektor
powiedziała, iż wspólnie z gminą i PSP dążą do wyboru jak najtańszego, a zarazem najlepszego
rozwiązania, ale jak wyraźnie zaznaczyła, w budżecie gminy nie
ma pieniędzy na tę inwestycję.
W podobnym tonie wypowiada
się wójt Gabriel Wieczorek, który w rozmowie z NŁ stwierdził,
iż w tym roku nie będzie na pewno żadnych przesunięć budżetowych, które umożliwiłyby realizację tego przedsięwzięcia. Co
innego w roku przyszłym: gmina na pewno zabezpieczy w budżecie na 2014 rok odpowiednie
środki na budowę instalacji ppoż.
przy sannickim pałacu. Dlatego
też gmina pod koniec roku wystąpi do komendanta PSP z prośbą
o warunkowe przedłużenie tego
pozwolenia. 
szb

„Robienie polityki” jest
zawsze wtedy, kiedy
odzywam się ja albo
ktoś z moich kolegów
z opozycji – mówił
na posiedzeniu sesji
Marcin Kosiorek.
ustąpić. Najpierw jednak zastanówcie się, czy naprawdę tego
chcecie.
Na razie Krzysztof Górski
przewodniczącym pozostaje,
a wprost o jego odwołaniu lub
rezygnacji nie mówił na sesji nikt, poza nim samym.
Być może dlatego, że trudno
w obecnej radzie wyobrazić
sobie kandydata, który odpowiadałby opozycji bardziej,
a miał realne szanse na uzyskanie większości głosów. 
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Łowicz | Fałszywa zbiórka w marketach

Nie dajmy się naciągnąć
Tajemniczy
mężczyzna,
prawdopodobnie oszust, pojawia
się w łowickich i skierniewickich supermarketach mówiąc, że
zbiera do puszki pieniądze dla
małej Marysi Szkop (prezentuje
też jej zdjęcie naklejone na puszkę), cierpiącej od urodzenia na
padaczkę, wodogłowie i zaburzenia przełykania. Mężczyznę
widzieli m.in. znajomi rodziców
chorej dziewczynki, kiedy byli
na zakupach w Kauflandzie oraz
członkowie rodziny w Skierniewicach – według ich opisów jest
to ta sama osoba.
Rodzice dziewczynki oraz
przedstawiciele Młodych Demokratów w Łowiczu informu-

ją, że nie jest obecnie prowadzona żadna legalna kwesta tego
typu na rzecz Marysi, a rodzina
nie wydała, koniecznej w takim
wypadku, zgody na wykorzystanie wizerunku i danych dziecka
na puszce. Przedstawiciele młodzieżówki Platformy Obywatelskiej zbierają jedynie surowce wtórne – puszki i plastikowe
nakrętki w ramach kampanii
„Wkręć się w to”.
– Przestrzegamy Państwa
przed działaniami osób niezwiązanych z naszym stowarzyszeniem i rodziną Marysi
– czytamy w komunikacie przekazanym nam przez Młodych
Demokratów. – Przykre, że nie-

uczciwi ludzie chcą zarabiać na
krzywdzie innych.
Osoby chcące wesprzeć finansowo Marysię, aby mieć
pewność, że ich pieniądze rzeczywiście pomogą dziewczynce, a nie zasilą kieszeni złodzieja, mogą je wpłacać na
kontoFundacjiDzieciom„Zdążyć
z pomocą” – ul. Łomiańska 5,
01-685 Warszawa, 61 1060
0076 0000 3310 0018 2660, tytułem „21251 – Marysia Szkop
– darowizna na pomoc i ochronę życia”.
W marketach w całym kraju,
m.in. w łowickim Kauflandzie,
zbiórkę pieniędzy prowadziła
Fundacja „Dziecięcy Uśmiech
do Świata”, ale jedynie do puszek stacjonarnych, a nie w formie kwesty. Akcja ta została już
jednak zakończona. 
tm

Gmina Zduny | Zawody sportowo-pożarnicze w Jackowicach

Sześć godzin emocji i zmagań
35 drużyn wystartowało
7 lipca w gminnych zawodach
sportowo-pożarniczych,
które odbyły się na boisku
w Jackowicach w gminie
Zduny.
Zawody
rozpoczęły
się
o godz. 9. Jako pierwsze na starcie stanęły młodzieżowe drużyny
pożarnicze, wśród nich 3 drużyny dziewcząt i 9 chłopców. Każda
z grup musiała zbudować 2 linie
gaśnicze, pokonać tunel, równoważnię i podać prąd wody w tarczę. W grupie dziewcząt pierwsze miejsce zajęły dziewczyny
z OSP Strugienice, drugie z Bogorii Dolnej, a trzecie z Bąkowa
Górnego. Spośród drużyn chłopców najlepiej poradzili się sobie
młodzi strażacy z Rząśna. Na kolejnych miejscach uplasowali się
chłopcy z: Bogorii Dolnej, Strugienic, Bąkowa Górnego, Zdun.
Po zakończeniu zmagań młodzieżowych rywalizację rozpoczęli dorośli strażacy. Swój
udział zadeklarowało 7 drużyn
kobiecych i 16 męskich. Rywalizowali oni w ćwiczeniach bojowych i sztafecie pożarniczej
7x50 z przeszkodami. Podczas
nich musieli m.in. w jak najkrótszym czasie pokonać tor
i zbudować linie gaśnicze.
Nie wszystko było
zgodnie z regulaminem
Jeśli chodzi o panie, to z ćwiczeniami bojowymi i ze sztafetą
najlepiej poradziły sobie kobieREKLAMA

ty ze Zdun. To one zajęły pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej. Warto w tym miejscu
dodać jednak, że podczas zawodów pozostałe drużyny kobiece
złożyły protest w sprawie wyniku OSP Zduny. Już po wygłoszeniu komendy przez dowódcę drużyny, kiedy zawodnicy
rozeszli się na linię startu, jeden
z sędziów krzyknął do obsługującego motopompę OSP Zduny
„Mechanik, gdzie masz pas”, po
czym zawodnik wystąpił z szeregu i pobiegł po brakujący element ubioru. Inny sędzia w tym
czasie podniósł rękę i powiedział,
że będą przyznane za to punkty karne (20), ponieważ strój jest
niekompletny, jednak po zakończonej konkurencji okazało się,
że grupa ich nie dostała. Bezpośrednio po starcie jednostki ze
Zdun został złożony ustny protest, sędzia główny odrzucił go
jednak, ponieważ jak twierdził,
dziewczyny były ubrane. Później wszystkie drużyny kobiece
(z wyjątkiem OSP Zduny) złożyły pisemny protest, jednak jak
się okazało, został on złożony
w nieregulaminowym czasie i nie
został uwzględniony. Na złożenie protestu jest 15 minut od momentu podpisania przez dowódcę
jednostki protokołu, zawodniczki
z OSP Złaków Borowy, które
startowały jako pierwsze, usłyszały, że protest nie zostanie
przyjęty właśnie z tego względu... OSP Zduny startowały 5
w kolejności, w związku z czym
żeby zachować regulaminowe

15 minut, protest w sprawie tej
jednostki musiałby zostać złożony przed ich startem. Warto podkreślić jednak, że pisemny protest złożyły wszystkie jednostki,
a pod uwagę wzięto zakończenie
biegu jednostki startującej jako
pierwszej, czyli Złakowa Borowego.
– Spotkało się to z ogólną dezaprobatą publiczności, chodzi
o to, by wszyscy byli oceniani
sprawiedliwie, a warto dodać, że
tych punktów karnych podczas
zawodów trochę zostało przyznanych – mówi jedna z uczestniczek zawodów. Dodaje – Przez
takie sytuacje traci się ochotę do
dalszej rywalizacji. Boli ją, że sędziowie nie potrafią się dogadać
i cechuje ich niekonsekwencja.
W klasyfikacji generalnej na
drugim miejscu znalazły się panie z jednostki ze Złakowa Borowego „A”, a na trzecim z Bąkowa
Dolnego.
Wśród panów zwyciężyła drużyna z Wiskienicy Dolnej „A”.
To ona też osiągnęła najlepsze
wyniki w sztafecie pożarniczej.
Drugie miejsce zajęła drużyna
za Złakowa Borowego „A”, która
triumfowała podczas ćwiczeń bojowych. Trzecie miejsce przypadło strażakom z Retek.
Najlepsze drużyny otrzymały nagrody rzeczowe ufundowane przez gminę i pozyskane od
sponsorów. Były to m.in. ręczniki
i komplety pościeli.
Zawody trwały prawie 6 godzin. Zmagania strażaków oglądało kilkaset osób. 
am
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Parma | Decyzja WIOŚ w sprawie nieczystości na polu

Właściciel
pogwałcił przepisy
Zakończyła się kontrola Delegatury w Skierniewicach Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska w sprawie nieczystości, o których
pisaliśmy w jednym z poprzednich numerów. Inspektorat miał za zadanie
ustalić, czy osad ściekowy, zalegający na prywatnym polu w pobliżu
tzw. „Lasku Paremki”, mógł się tam znaleźć zgodnie z prawem. Wiemy już,
że z całą pewnością nie mógł.
Po trwającej przeszło miesiąc (od 29 maja do 4 lipca)
kontroli Inspektorat uznał, że
osad jest niebezpieczny dla
środowiska i całego otoczenia, ponieważ zawiera bardzo
dużą ilość żywych jaj pasożytów jelitowych. Wszelkie uprawy spożywcze nim nawożone
nie nadawałyby się do spożycia
ani do produkcji pasz, ponieważ mogłyby poważnie szkodzić zdrowiu.
Teraz zanieczyszczone pole
powinno zostać obficie zwapnowane, a następnie obsiane
roślinami przeznaczonymi do
przyorania jako nawóz zielony. Dopiero po wykonaniu tych
czynności Inspektorat wykona
kolejne badania, które wykażą,
czy te zabiegi pomogły usunąć
z gleby jaja pasożytów, a następnie zadecyduje o dalszych
krokach w tej sprawie.
REKLAMA

Osad jest
niebezpieczny dla
środowiska i całego
otoczenia, ponieważ
zawiera bardzo dużą
ilość żywych jaj
pasożytów jelitowych.
Podczas tej kontroli nie udało się ustalić źródła pochodzenia osadu ani tego, w jaki
sposób i przez kogo zostały częściowo usunięte, mimo
trwających w tym czasie badań
Inspektoratu. Zbada to Komenda Powiatowa Policji w Łowiczu.

O podjęcie działań, które pomogą uniknąć tego typu sytuacji w przyszłości, jak i o przedstawienie rolnikom zasad stosowania odpadów komunalnych
w rolnictwie, został poproszony wójt Gminy Łowicz Andrzej
Barylski.
– Dopiero co dostałem pismo w tej sprawie, więc nie chcę
tak na gorąco mówić, jak się do
tego odnoszę – mówił 10 lipca
wójt Barylski. – Inspektorat ma
tu znacznie większe możliwości działania, nie powinien więc
przerzucać odpowiedzialności
na gminę. Na pewno nie będę robił z tej sytuacji sensacji, bo jeśli taki przypadek zdarzył się raz
na 20 lat, to znaczy, że nie jest
on w naszej gminie normą. Rolnicy są dobrze poinformowani,
a pojedynczy incydent mógłby
się zdarzyć nawet w najlepiej
funkcjonującej społeczności.  tm
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KRZYSZTOF MIKLAS

Poprzedni numer „Nowego
Łowiczanina”, pierwsza strona,
obok siebie dwie informacje rodem z tej samej miejscowości.
Dwa kroki od siebie. Pierwsza,
mająca obszerną kontynuację
w dodatku historycznym, traktuje o 90-letnim dziś panu Stanisławie Lasce, który razem ze
swą matką, przez dwa ostatnie
lata hitlerowskiej okupacji przechował we własnym domu żydowską dziewczynkę, która cudem uciekła z getta. Wprawdzie
dziecko miało aryjski wygląd
i aryjskie papiery, ale niebezpieczeństwo odkrycia przez Niemców prawdy zawsze istniało,
a wiadomo, że pomoc Żydom,
także żydowskim dzieciom, karana była przez hitlerowców
rozstrzelaniem. Zawsze, przynajmniej teoretycznie, mógł
się znaleźć „usłużny” sąsiad.
Dobrze, że o takich ludziach,
jak Stanisław Laska, pisze się
i mówi w mediach. Żeby taką
postawą się wykazać, trzeba
było mieć naprawdę odwagę,
wielką przyzwoitość i oczywiście
niezwykle mocny charakter.
Obok znalazła się informacja
o tym, jak to na skutek upartych
donosów pewnego lokalnego zakapiora, którego nawet inicjałów nie będę wymieniał, bo nie
warto, łowicki sąd, a wcześniej
policja, mają dodatkowe zajęcie,
którego organy ścigania i wymiar sprawiedliwości na dobrą
sprawę mieć nie powinny. Tym
bardziej, że spraw i problemów
naprawdę poważnych niestety
nie brakuje, a samo przesłuchanie – i to dwukrotne, najpierw

w policji, potem w sądzie - ponad czterdziestu osób wymaga sporego wydatku czasowego,
a także finansowego. Zarówno
organów wymiaru sprawiedliwości, jak też samych obwinionych bądź świadków. A tak na
marginesie. Jeśli w tej lub podobnych sprawach dochodzi
w efekcie do orzeczeń uniewinniających czy nawet umarzających, nie znajdujących podstaw
do ukarania w jakikolwiek sposób „sprawców”, uparci pieniacze i donosiciele powinni przynajmniej pokrywać wszelkie
koszty związane z całą procedurę. Bo sam ostracyzm ze strony
środowiska jest jak widać całkowicie im nie straszny.
Chodzi, jak Czytelnicy „NŁ”
dobrze wiedzą, o zbiórkę pieniędzy przeznaczonych na remont
dachu parafialnego kościoła.
Rzekomo bezprawną. Tak przynajmniej uważał donosiciel, który bardziej od prokuratury dba
(w swoim mniemaniu) o przestrzeganie prawa, choć żadną
miarą pokrzywdzonym zdaje
się nie jest, bo z tego, co ustalono, nikt go nie zmuszał do przekazania składki na, swoją drogą
niezbędny, remont. Mówienie
o kimś takim, że to „charakterek”, co ma oczywiste zabarwienie pejoratywne, jest jednak
na dobrą sprawę niemal komplementem, bo należałoby użyć
określeń znacznie mocniejszych.
Człowiek (ileż w nim prawdziwego człowieczeństwa?; pytanie
retoryczne) ma jednak podobno
swoje lata, więc należałoby go
choć trochę oszczędzić. Tyle, że

tacy ludzie nie mają skrupułów
i innych nie oszczędzają. Swoją drogą to bardzo przykre, nie
umieć się godnie zestarzeć.
Jedna z ponad czterdziestu
osób, która składkę na rzecz remontu kościelnego dachu zbierała wśród sąsiadów, mocno
zdziwiona faktem wezwania na
policję, miała stwierdzić przed
obliczem „pana władzy” (który to termin przyjął się w czasach PRL-u, ale w narodzie nadal
obowiązuje): „- Panie władzo, to
ja myślałam, że choć trochę zasłużę sobie na niebo, a ja tu widzę, że wedle was to piekło mi
się należy”. Dzięki Bogu to nie
policja, ani nawet sąd, choćby
i Sąd Najwyższy, będą decydować
komu niebo będzie się należało.
Z bezinteresowną zawiścią, przepojoną jadem i zakamuflowaną na ogół wrogością
w stosunku do bliźnich, spotykamy się niestety dość często.
Zarówno w małych, jak i dużych środowiskach. Opowiadają
mi czasem łowiccy biznesmeni,
którym – przynajmniej finansowo – w życiu się powiodło, że
z takimi postawami mają do czynienia niemal na co dzień. Jakoś
nie chciała się w wielu z nas wykształtować postawa podziwu
dla tych, którym się udało. Przeważnie dzięki wiedzy i wielkiej
pracowitości i jeśli oczywiście
działali zgodnie z obowiązujących prawem, dobrymi obyczajami, zwykłą przyzwoitością, za
to np. wyczuwając rynkową koniunkturę. Do mentalności amerykańskiej nie dorośliśmy i pewnie długo jeszcze nie dorośniemy.

LO Zduny

Charaktery i charakterki

Tegoroczny biwak uczniowie mają już za sobą. Teraz czekają na kolejny.

Zduny | Uczniowie LO biwakowali na Czajkach

Bojowy biwak licealistów
Zgodnie z wieloletnią już tradycją szkoły uczniowie klas I i II
obronnych zduńskiego LO uczestniczyli w dniach 17-19 czerwca
w obozie szkoleniowo-sportowym, zorganizowanym tym razem w Ośrodku NSZZ Policjantów KPP na Czajkach w Łowiczu.
W poniedziałek rano po zapoznaniu się uczestników z regulaminem i omówieniu zasad
bezpieczeństwa grupa została podzielona na sekcje bojowe, które przybrały nazwy VIKTORIA
i LEGIONIŚCI. Pomiędzy sekcjami rozpoczęła się rywalizacja
o prymat w poszczególnych działaniach.
Po obowiązkowej rozgrzewce
odbyło się specjalistyczne szkolenie w zintegrowanym systemie
walki SPECIALSQUAD TACTICAL COMBAT SYSTEM.
Młodzież miała okazję zapoznać
się z elementami jujitsu, zasada-

mi, ceremoniałem i etykietą tej
tradycyjnej japońskiej sztuki walki wręcz, w której od trenujących
wymaga się szczególnego poszanowania innych ludzi.
Uczniowie poznali również
i ćwiczyli elementy krav manga
– kolejnego systemu samoobrony
i walki wręcz w bliskim kontakcie oraz systemu panantukan – filipińskiego boksu ulicznego. Po
prezentacji technik przez instruktorów prowadzących uczniowie
trenowali obronę przed chwytami i uderzeniami, pchnięcia, rzuty, dźwignie, blokowanie ciosów,
kontratak na czułe punkty ciała
i inne elementy walki i samoobrony. Uczyli się posługiwać różnego rodzaju bronią, w tym kijem,
sznurem, pałką tonfa oraz kajdankami. Poznali również i ćwiczyli
niektóre techniki transportowe i
techniki wiązań na linach. Kolejny
dzień stał się okazją do ujawnie-

nia talentów strzeleckich. Podczas
zawodów w strzelaniu z broni pneumatycznej kolejne miejsca zajęli: Damian Grabowicz
(miejsce I), Dawid Gajda (miejsce II), Sebastian Kwiatkowski
i Adam Makowski (miejsce III).
Następną wtorkową atrakcją było
strzelanie z łuku. W tej dziedzinie wszyscy stawiali swoje pierwsze kroki.
Programu obozu nie wyczerpywał jedynie trening sztuk walki
i technik samoobrony. Uzupełniały go zajęcia sportowe, jak choćby zażarty mecz sekcji w rugby
czy wieczorne zabawy terenowe.
Uczniowie byli zadowoleni. –
Przeszkadzał mi ból i zmęczenie,
ale dawałem radę – mówił Adam
Kwieciński. – Z niecierpliwością
czekam na następny taki obóz. –
dodaje Marcin Wacławiak.
Wychowawca klasy I i dyrektor
szkoły LO w Zdunach
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CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi z siedzibą w Łowiczu
ogłasza nabór do projektu:

JEŻELI CHCESZ: • zwiększyć swoje szanse na rynku pracy • poznać swoje mocne strony
• zmienić charakter pracy • dowiedzieć się jaki zawód będzie dla Ciebie najlepszy

WARSZTATY Z BILANSU KOMPETENCJI
ZAWODOWYCH

„Inwestuj w siebie
- kształcenie ustawiczne osób dorosłych”

JEŻELI: • masz wykształcenie średnie bez matury • chcesz przystąpić do matury

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE

Zapraszamy osoby dorosłe w wieku 25-64 lat (oraz osoby nie uczące się w wieku: 18-24 lat)
z województwa łódzkiego.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych zajęciach
przygotowawczych do egzaminu maturalnego z jęz. polskiego,
jęz. obcego, matematyki oraz wybranego przedmiotu - 40 osób

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

Człowiek - najlepsza inwestycja

Zajęcia odbywają się w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych

Projekt jest realizowany w terminie od 01.01.2012 r. do 31.12.2013 r.

KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO MATURY

Głowno, Plac Wolności 11/13

ZAPEWNIAMY MATERIAŁY DO ZAJĘĆ, PODRĘCZNIKI I CATERING

Uczestnikom projektu zapewniamy:
- materiały pomocnicze i dydaktyczne
- catering
- zajęcia edukacyjne prowadzone przez doświadczonych nauczycieli
- certyﬁkat uczestnictwa w projekcie

Informacjj a:: 790878991
orazz na stronie internetowejj www.. loglowno.. pl
PROJEKTODAWCA

REKRUTACJA DO PROJEKTU
Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące
ZDZ-u w Łodzi z siedzibą w Łowiczu
ul. Zgoda 13, tel. 46-830-03-95
e-mail: zdz_szkoly_lowicz@wp.pl

LIICCEEUUMM OGGÓÓLLNNOOKKSSZZTTAAŁŁCCĄĄCCEE DDLLAA DOORROOSSŁŁYYCCHH W
W GŁŁO
OW
WN
NIIEE
Projekt POKL Dzisiaj matura jutro kariera

Ogłoszenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

EDUKACJA

SATYSFAKCJA

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
w Głownie
www.loglowno.pl

Głowno, Plac Wolności 11/13
tel. /fax 42 7107638 790878991
e-mail: loglowno@gmail.com

W projekcie będą mogły
wziąć udział wszystkie osoby
z terenu powiatu łowickiego
w wieku 25-64 lata
(pracujące jak i bezrobotne)
BIURO PROJEKTU
Zakład Doskonalenia
Zawodowego w Łodzi
90-563 Łódź, ul. Łąkowa 4
tel. 42-630-06-85
www.zdz.lodz.pl
projekty@zdz.lodz.pl

www.zdz-projekty-lodz.pl/lowicz.html
OGŁOSZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
244931

243871

www.lowiczanin.info
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Łowicz | Wycieczka z Gimnazjum nr 2

30 uczniów Gimnazjum nr 2
w Łowiczu uczestniczyło
od 11 do 14 czerwca
w wycieczce na Pomorze.
Była to nagroda ufundowana
przez 19 lokalnych sponsorów
i szkołę za zaangażowanie w życie szkoły, uświetnianie swoim
talentem uroczystości szkolnych
i środowiskowych, reprezentowanie szkoły w rejonie, województwie, kraju w konkursach
przedmiotowych, artystycznych
i zawodach sportowych.
Wycieczka odbyła się już po
raz piąty. Była ona o tyle wyjątkowa, że uczniowie wcielali
się w rolę przewodnika i to oni
oprowadzali swoich kolegów
i opiekunów po poszczególnych
miejscach. Przystanków na trasie było sporo. Zobaczyli m.in.
Słowiński Park Narodowy (Góra

Rowokół, Wydmy Czołpińskie,
latarnia morska w Czołpinie),
zamek krzyżacki w Bytowie, zabytkową część Chełmna i Planty, a w drodze powrotnej tężnie
w Inowrocławiu.
Oprócz zwiedzania nie zabrakło także atrakcji. Jedną z nich
były zajęcia rekreacyjne w Aquaparku w Darłówku. Młodzież
wykąpała się także w Morzu
Bałtyckim. Były również wspólne ogniska i nocne zabawy.
– Dla takiej wycieczki warto było się starać – mówi jedna
z nagrodzonych uczennic Aleksandra Rożniata. Jej koleżanka
Sylwia Kwasek dodaje, że dla
niej i jej kolegów był to ogromny prezent, poczuli się w ten
sposób istotnie wyróżnieni. Kiedy inni siedzieli na lekcjach, oni
wypoczywali na plaży. – To była
świetna zabawa – podsumowuje
Kacper Kłos. 
am

Gimnazjum nr 2

Nagrodzeni
za promocję szkoły

Uczniowie gimnazjum wspólnie z dyrektor szkoły na szczycie latarni.

Edukacja | Komisja edukacji za uruchomieniem internatu

SP nr 3| Sukces w konkursie dla najmłodszych

Powiatowa bursa
już od września?

Dzieci pomogły
utrzymać psa w schronisku
Uczniowie klasy IIIb ze szkoły podstawowej nr 3 przy ul. Grunwadzkiej w Łowiczu
wzięli udział w konkursie ogólnokrajowym pt. „Magic Molly”, organizowanym
przez Wydawnictwo Znak i znaleźli się w zwycięskiej 20.

Rada Powiatu zaakceptowała projekt utworzenia bursy dla uczniów chcących się
uczyć w Łowiczu. Ma ona zostać utworzona przy II Liceum Ogólnokształcącym,
na piętrze budynku, który już kiedyś służył za internat. Celem przedsięwzięcia jest
zwiększenie atrakcyjności łowickich placówek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży
z zewnątrz, co ma spowodować zwiększenie naboru w przyszłych latach.

REKLAMA

Tomasz Matusiak

Z zatwierdzeniem uchwały
przez Radę nie było problemów,
ponieważ zarówno radni rządzący, jak i opozycyjni są zgodni co
do tego, że taki obiekt się w Łowiczu przyda. Jedyne zastrzeżenie opozycji wzbudził fakt, że
nie wydzielono jeszcze na ten
cel środków w budżecie, chociaż starosta zapewnia, że pierwsi uczniowie mają zamieszkać
przy „medyku” już od pierwszego września. Budynek pozwala
na zakwaterowanie w nim maksymalnie 50 osób.
- Najpierw głosowaliśmy, czy
utworzymy bursę, potem będziemy dyskutować, czy przeznaczyć
na to pieniądze - podsumował
sytuację radny Artur Michalak.
- Mamy koniec czerwca, a bursa już 1 września ma być w pełni gotowa. Co z przetargami, remontem, kupnem wyposażenia,
konkursem na dyrektora?
Starosta Krzysztof Figat uspokaja, że jeszcze latem odbędzie
się dodatkowa, nieplanowana sesja powiatowa, na której wydzielenie środków będzie mogło zostać spokojnie przegłosowane.
Jego zdaniem jedynym, co mogłoby przeszkodzić w realizacji
planu, byłaby zbyt mała liczba
chętnych.
Dodaje jednak, że już przy
30 lokatorach prowadzenie bursy będzie opłacalne i tę liczbę
uważa za próg niezbędny do jej
utworzenia. Wstępne rozeznania pokazują, że można liczyć
na więcej chętnych. - Z przeprowadzanych przez starostwo rozmów z zainteresowanymi, czyli
ze szkołami, rodzicami i samymi
uczniami, wiemy, że możemy liczyć na 35 osób - mówił Krzysz-

Aby wziąć udział w konkursie trzeba było wykonać prace
plastyczne, których motywem
przewodnim był pies. – Dzieci wykonały piękne prace, grupowo, indywidualnie oraz z
pomocą rodziców. Były to nie
tylko zwykłe rysunki, ale różne konstrukcje – wypukłe, rozkładane itp. – mówi Agnieszka
Rutkowska wicedyrektor szkoły. Dzięki tym pracom dzieci znalazły się w dwudziestce

Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego (przy II LO)
ma już bursę dla własnych uczniów, która będzie działać niezależnie od
sąsiedniej bursy powiatowej.

tof Figat. Do tej liczby można dodać dziesięciu chłopców,
którzy we wrześniu rozpoczną
naukę w klasie piłkarskiej, powstającej przy Zespole Szkół
z Odziałami Integracyjnymi
w Łowiczu, o których uwzględnienie prosił starostę burmistrz
Krzysztof Jan Kaliński.
Koszt utworzenia bursy i jej
prowadzenia do grudnia tego
roku wyniesie 140 582 zł (tyle
trzeba będzie wydzielić na ten
cel z budżetu powiatu na ten rok).
Kwota ta zawiera zarówno zakup
wyposażenia, koszty utrzymania,
jak i wynagrodzenia dla kadry.
W roku 2014 koszt utrzymania placówki powinien wynieść
ok. 350 tys. zł, ale wtedy będzie
już możliwe uzyskanie na ten cel
subwencji oświatowej. Wszystkie wyliczenia zakładają, że
w internacie zamieszka 50 osób
i mogą się zmienić, jeśli nie uda
się uzbierać kompletu lokatorów.
Na liście zakupów niezbędnych do otwarcia bursy znalazły

się: kołdry, pościel, poduszki,
2 szafy, 2 biurka, 2 krzesła,
2 komputery, ksero z drukarką
i skanerem, toner oraz oprogramowanie. Drobnego remontu
wymagają też łazienki. Urząd
Marszałkowski, będący właścicielem budynku, postanowił, że
koszty prac remontowych zostaną odliczone od czynszu. W bursie zatrudniony będzie dyrektor,
troje wychowawców i sprzątaczka oraz na 1/4 etatu księgowa
pracująca w II LO.
Co istotne dla szukających zakwaterowania, wstępnie obliczono już cenę pobytu w bursie, która prawdopodobnie (cały czas
zakładając, że będzie 50 chętnych) będzie wynosiła 97 zł od
osoby za miesiąc, bez wyżywienia. Z wyżywieniem jest odrębny
problem, ponieważ Urząd Marszałkowski chce sprzedać znajdującą się w obiekcie stołówkę,
ale mimo ogłoszenia kilku przetargów, nie było chętnych na jej
zakup. 
tm

klas, które w nagrodę mogły
wybrać sobie psa ze schroniska,
którego będą honorowym sponsorem.
W rzeczywistości pieniądze
zostaną przesłane bezpośrednio
z wydawnictwa do wskazanego schroniska. Dzieci z tej klasy już wcześniej współpracowały ze schroniskiem dla psów
w Łowiczu, więc tym bardziej
ucieszyły się z takiej nagrody.
W schronisku zasugerowano

im, którego psa wybrać. – Wybrany został biedny, zaniedbany
piesek o imieniu Ronald – mówiła wicedyrektor szkoły. Ma
14 lat i jest jednym z najdłużej
przebywających psów w tym
schronisku – dodała.
Do tej pory zostały już przesłane pieniądze do schroniska
w kwocie 120 zł. Taką sumę
pieniędzy schronisko będzie
otrzymywać miesięcznie dla
Ronalda przez rok. 
kp
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Blender – w nim powstanie mieszanina wody z piaskiem, która będzie wtłaczana w szczeliny w skale.

Wojciech Waligórski
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Łowicz będzie bazą dla 30 takich samochodów z pompami do szczelinowania.

Łowicz | Baza poszukiwaczy gazu bliska otwarcia

Łupki czekają na odkrycie, firma gotowa
do pracy – tylko rząd się opóźnia
Tak, to jest ryzyko biznesowe – przyznaje Ryszard Woronowicz, rzecznik prasowy firmy United
Oilfield Services, budującej w Łowiczu swą bazę dla poszukiwań gazu i ropy z łupków, zapytany przez
NŁ o perspektywy łowickiej inwestycji w sytuacji, gdy ślimaczy się tworzenie ram prawnych do prac
poszukiwawczych i wydobywczych. – Ale jest szansa, że te roboty przyspieszą – dodaje od razu.
I opowiada Nowemu Łowiczaninowi, jak będą przebiegały prace realizowane w oparciu o łowicką bazę.
Wojciech
Waligórski
wojciech.waligorski@lowiczanin.info

Udziałowcy spółki UOS rzeczywiście zaryzykowali: jej kapitał zakładowy wynosi 137 mln zł,
wniosło go kilku inwestorów
z całego świata, z wiodącym funduszem inwestycyjnym Enterprise Investors. Z funduszy spółki
wzniesiono już, na terenie zakupionym przed rokiem od miasta,
bazę dla sprzętu i zgromadzono
już tu jego część: zbudowane na
podwoziach ciężarówek, zaprojektowane specjalnie na Europę,
ale oparte o amerykańską technologię, jeszcze lśniące nowością
pompy do szczelinowania, blendery, samobieżne laboratoria.
Za kilka tygodni sprzętu jeszcze
przybędzie.
Gdy byliśmy na terenie bazy,
niemal wszystko było już gotowe do oficjalnego otwarcia,
tylko że nadal nieznane były
warunki finansowe i prawne,
w których spółce przyjdzie dziaREKLAMA

łać. Ryszard Woronowicz jest
jednak dobrej myśli, nie przerażają go doniesienia o wycofaniu się kilku właścicieli koncesji
z poszukiwań w Polsce. – Wycofanie się kilku firm z Polski
tak naprawdę nie ma wielkiego
znaczenia przy ocenie rynku –
mówi. – Pozostawiane koncesje
są bowiem natychmiast przejmowane przez innych operatorów, którzy muszą wykonać taki
sam zakres prac w poszukiwaniu
węglowodorów.
Rzecznik UOS podkreśla, że
firmy, które wykupiły koncesje,
z niecierpliwością oczekują na
znowelizowane Prawo Geologiczne i Górnicze oraz tzw. ustawę węglowodorową, dotyczącą
podatków od wydobycia węglowodorów, bo chcą mieć jasność
co do warunków, w jakich przyjdzie im funkcjonować. – Naturalne jest, że w oczekiwaniu na
wspomniane regulacje właściciele koncesji spowolnili roboty
poszukiwawcze, co z pewnością
miało wpływ na liczbę zleceń dla
UOS i innych podobnych firm –

mówi Ryszard Woronowicz. Na
szczęście w ostatnich tygodniach
prace nad obiema ustawami nabrały widocznego przyśpieszenia
i branża ma nadzieję, że będą one
obowiązywać od początku 2014 r.
– Wspomniane opóźnienia nie
mają jednak absolutnie żadnego
wpływu na kształt, wyposażenie czy też przeznaczenie naszej
bazy w Łowiczu, trzymamy się
pierwotnego planu – podkreśla
rzecznik.

Mamy już zatrudnionych
pracowników z Łowicza,
którzy będą pracowali
w naszej bazie
stacjonarnie, a także
takich, dla których baza
będzie miejscem zbiórki
przed rozpoczęciem
projektu.

Idea Denisa McKee
UOS to ciekawe przedsięwzięcie, jedyne takie w Polsce. Twórca pomysłu, Amerykanin Denis McKee, stwierdził, że należy
założyć spółkę, która zajmować
się będzie jednocześnie badaniami geofizycznymi, wierceniami
i tzw. szczelinowaniem hydraulicznym – wszystko na zlecenie
firm, które wykupiły koncesje
na poszukiwania i eksploatację
gazu łupkowego, a w perspektywie także ropy z łupków. Nowatorstwo polega właśnie na oferowaniu usług na każdej z tych
trzech płaszczyzn – bo dotąd
np. Geofizyka Toruń robiła badania geofizyczne, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo
przeprowadzało tylko wiercenia,
a amerykańskie firmy, które opanowały nowatorską technologię
szczelinowania, takie jak Waterford, Hulliburton czy Schlumberger, także tylko do samego szczelinowania się ograniczały. UOS
chce świadczyć usługi w każdym
z tych trzech obszarów – choć
samo żadnej koncesji nie posiada.

Jest o co się starać
Od dziesięcioleci wiadomo,
gdzie w Polsce zalegają tzw.
„łupki sylurskie”, ale nie było dotąd technologii pozwalającej je
udrożnić. Teraz, gdy technologią dysponują już Amerykanie,
będzie możliwe określenie faktycznej wydajności naszych złóż.
Według amerykańskich ocen
z 2011 roku, w Polsce jest ukryte
w łupkach 5,5 mld m3 gazu ziemnego. To gigantyczna ilość, pozwalająca na zaspokojenie naszych potrzeb na kilkaset nawet
lat. Niedawno Amerykanie zweryfikowali te oceny na 4,19 mld. m3
– ale to i tak ogromna ilość. Aby
jednak stwierdzić, ile tego gazu
faktycznie jest i jaka jego część
jest tak umiejscowiona, że opłaci się ją wydobywać (w USA sięga się po kilkanaście % istniejących zasobów) – potrzebne jest
wykonanie minimum 100 szczelinowań, a przez minione dwa
lata wykonano zaledwie kilka.
A znaleźć miejsce, gdzie wiercić,
wykonać odwiert i szczelinowanie potrafi właśnie UOS – stąd
nadzieja, że łowicka baza nie powstaje na próżno.
Co się mieści
w tych budynkach
Główny budynek przy ul. Ekonomicznej to przede wszystkim wielka, mająca 2200 m2

powierzchni hala, w której serwisowane będą samochody i sprzęt
na nich zainstalowany. Obok jest
1000-metrowa myjnia, pozwalająca myć do 4 wielkich pojazdów jednocześnie. Do hali przylegają laboratoria: chemiczne
i elektroniczne – bo sprzęt wprost
nafaszerowany jest elektroniką,
a zarząd firmy chce, by większość napraw dokonywana była
tutaj. Przy hali są już też szatnie
z prysznicami, pralnia, w budynku obok będą biura (1600 m2 na
dwóch kondygnacjach), a po drugiej stronie ulicy powstaje magazyn.
Co stanie na placu
Budynki robią wrażenie, ale
zajmują i tak niewielką część ponad 11-hektarowego terenu. Na
co firmie tyle miejsca? – rodzi się
pytanie. Ryszard Woronowicz zapewnia, że będzie on potrzebny.
Na placu musi się bowiem zmieścić aż 30 samochodów z pompami do szczelinowania, 3 z tzw.
blenderami, czyli urządzeniami
do sporządzania mieszanki wodno-piaskowej z dodatkiem 0,5%
środków chemicznych chroniących drążone otwory przed działaniem czynników zewnętrznych,
3 data-vany, czyli samochody
z urządzeniami do pomiaru ilości i ciśnienia zatłaczanej pod ziemię wodno-piaskowej płuczki,

www.lowiczanin.info

Jak to będzie działać
Dobranie się do uwięzionego
w skałach gazu to skomplikowane, pracochłonne i drogie przedsięwzięcie. Najpierw na tereny koncesjonariusza zlecającego
prace wyjeżdżać będą wibratory
wywołujące drgania akustyczne,
których rejestrowanie pozwala
określić, gdzie gaz powinien być
REKLAMA
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Samobieżne laboratorium umożliwi kontrolę procesu szczelinowania.

Mani-fold – urządzenie do rozdzielania płuczki na kilka pomp.

(zastępowane niekiedy drobinkami ceramicznymi) uniemożliwiają ponowne zamknięcie się
szczelin. Wytarczy wtedy wykonać tylko tzw. flowback – czyli wycofanie płuczki – a gaz pod
dużym ciśnieniem (bo takie panuje na tych głębokościach) sam
zacznie wydostawać się w górę.
Taki sam proces perforacji przeprowadzić można w każdym ze
wspomnianych 8 otworów poziomych – zwielokrotniając ilość
gazu pozyskiwaną z jednego odwiertu. Ponieść przy tym trzeba
ogromne koszty nie tylko opisanych operacji, ale także obetonowania całego otworu sięgającego,
przypomnijmy, kilku kilometrów
w głąb ziemi.
Szczelinowanie to niebezpieczna operacja: wykorzystywane ciśnienia rzędu kilkuset
atmosfer sprawiają, że na placu,
z którego dokonuje się odwiertu – a potrzeba na to od 1 do ponad 3 ha miejsca, wszystko musi
być dokładnie oznaczone: gdzie

być rejestrowani jako zatrudnieni u nas. Na razie jest ich blisko
200, swoje obowiązki wykonują
w Warszawie, Toruniu i Łowiczu, a także na projektach w różnych częściach Polski. Jak mówi
Ryszard Woronowicz: – Mamy
już zatrudnionych pracowników
z Łowicza, którzy będą pracowali w naszej bazie stacjonarnie,
a także takich, dla których baza

Wojciech Waligórski

10 sand-moverów, czyli urządzeń
podających piasek do blenderów,
do tego mani-fold – główne urządzenie rozdzielające płuczkę na
kilka pomp. W sierpniu dojadą
tu jeszcze, z tymczasowej bazy
w Toruniu, wibratory do badań
geofizycznych, ze Stanów przypłynie wiertnia, no i masa wozów
serwisowych i dźwigi.

i sporządzić mapy. Pozwala to
skierować w odpowiednie miejsce wiertnię – i rozpocząć wiercenie otworu. Zwykle gaz znajduje się na głębokości ok. 3 km
pod ziemią, ale zdarza się i 6 km.
By zbadać, gdzie jest go najwięcej, wykonuje się także dokładniejsze badania mikrosejsmiczne,
polegające na tym, że do już wykonanego otworu, głęboko pod
ziemię wprowadza się czujniki,
a wibrator raz jeszcze wzbudza
drgania. Od pionowego otworu wyprowadza się do 8 odnóg
w każdą stronę, stopniowo zakrzywiając oś otworu.
Z ustalonej głębokości pobiera się tzw. rdzeń, czyli próbkę
skały. Jest ona własnością firmy
mającej koncesję – i jest wysyłana do laboratorium w Houston w
Teksasie. Ciekawostką jest, iż do
tego samego, bardzo wyspecjalizowanego laboratorium wysyłane są próbki od wszystkich koncesjonariuszy, z najróżniejszych
odwiertów. Badanie zawartości
gazu w próbce trwa wiele miesięcy. Jeżeli specjaliści z Houston
orzekną, że złoże jest perspektywiczne, przystępuje się do właściwego szczelinowania. Do pionowego otworu wprowadza się
tzw. perforator, czyli rurę z wieloma otworami dookoła, z zawartym w niej ładunkiem wybuchowym – i odpala. Siła wybuchu
tworzy rozchodzące się promieniście od otworu spękania w skale. Wyciąga się wtedy perforator,
wprowadza do otworu głowicę
i za jej pomocą wtłacza w powstałe szczeliny mieszankę wodno-piaskową. Woda, wtłaczana
pod ogromnym ciśnieniem, rozszerza spękania, a drobiny piasku
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Aby zweryfikować, ile
tego gazu faktycznie jest
i jaka jego część jest
tak umiejscowiona, że
opłaci się ją wydobywać
potrzebne jest
wykonanie minimum
100 szczelinowań,
a przez minione dwa lata
wykonano zaledwie kilka.
A znaleźć miejsce, gdzie
wiercić, wykonać odwiert
i szczelinowanie potrafi
właśnie UOS – stąd
nadzieja, że łowicka baza
nie powstaje na próżno.



Hala serwisowa – na razie stoi pusta.

wolno się poruszać, a do jakich
miejsc nawet zbliżać się nie wolno.
Łowicz będzie bazą,
ale praca w terenie
Sierpień, kiedy to planowane
jest przeniesienie bazy z Torunia do Łowicza, będzie też miesiącem, w którym dotychczasowi pracownicy spółki zaczną

będzie miejscem zbiórki przed
rozpoczęciem projektu. Firma
poszukuje już kandydatów na stanowisko operatorów do wydziału
szczelinowania. – To duża szansa
rozwoju dla młodych ludzi, którzy zainteresowani są tą ciekawą
metodą wydobycia węglowodorów – uważa Woronowicz. I dodaje: – Oby jak najszybciej pracowali w polu. 
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Bednary | Zaproszenie na Piknik Bednarski

Nie tylko zawody OSP
14 lipca o godz. 10 na boisku
Ludowego Klubu
Sportowego Czarni Bednary
w Bednarach odbędą się
zawody sportowo-pożarnicze
gminy Nieborów.
W zawodach spodziewany jest start drużyn reprezentujących wszystkie 11 jednostek
OSP z terenu gminy. Rywalizacja będzie się odbywała w trzech
kategoriach: mężczyzn, kobiet
i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.
Po zakończeniu zmagań na
boisku sportowym, ok. godz. 13,
strażacy przemaszerują na boisko przy Szkole Podstawowej

w Bednarach, gdzie odbędzie
się podsumowanie i wręczenie
nagród zwycięzcom. Będzie to
też początek III Festynu Bednarskiego „Na strażacką nutę”, który przygotowało Stowarzyszenie
Rozwoju Bednar i Okolic, OSP
Bednary, KGW Bednary, Urząd
Gminy i biblioteka w Nieborowie oraz Starostwo Powiatowe
w Łowiczu.
W programie atrakcje dla
dzieci, młodzieży i dorosłych,
wesołe miasteczko, konkursy
i zabawy z nagrodami, loteria
fantowa, stoiska gastronomiczne
ze swojskim jadłem. Festyn zakończy zabawa taneczna, która
potrwa do północy. Zagra zespół
Magic Dance. 
tb

Gmina Łowicz | 100-lecie OSP Bocheń

Wielkie święto w Bocheniu
Jednostka Ochotniczej Straży
Pożarnej w Bocheniu istnieje już
sto lat. Uroczyste obchody tego
jubileuszu już w najbliższą sobotę – 13 lipca.
Celebrowanie stulecia rozpocznie się w Chruślinie.
O 10.30 w tamtejszym kościele
zostanie odprawiona msza święta, po której strażacy i ich goście
udadzą się na parafialny cmentarz, aby poprzez złożenie kwiatów i zapalenie zniczy oddać hołd
nieżyjącym druhom. Po godzinie 13 obchody przeniosą się do
REKLAMA

Domu Ludowego w Bocheniu.
W części oficjalnej przewidziane jest poświęcenie sztandaru,
odczytanie raportu oraz historii jednostki, wręczenie orderów
zasłużonym dla jednostki strażakom i osobom ich wspierającym
i przemówienia okolicznościowe.
Atrakcją będą występy artystyczne dzieci z oddziału przedszkolnego w Bocheniu.
Po zakończeniu występów,
ok. godziny 15, zostanie podany
obiad, po którym ma rozpocząć
się zabawa do białego rana.  tm

Bolimów | Sesja Rady Gminy

Absolutorium przy jednym
głosie sprzeciwu
Nie wszyscy radni gminy Bolimów
głosowali za udzieleniem absolutorium
wójtowi gminy Stanisławowi Linartowi,
jeden z nich był przeciwny. 27 czerwca
podsumowano ubiegłoroczne dochody gminy,
wydatki oraz inwestycje.
Aneta
marat
aneta.marat@lowiczanin.info

Przed podjęciem uchwał skarbnik gminy Krystyna Pilaszek
i wójt złożyli sprawozdania
z wykonania budżetu. Wynika z nich, że samorząd zaplanował dochody ogółem
11.907.144,28 zł, wykonanie wyniosło 11.865.475,52 zł, co stanowi 99,65%. Wydatki ogółem
wynosiły 12.351.763,47 zł, zreali-

zowano je na poziomie 93,09%
(11.498.731,89 zł).
Zadłużenie gminy na dzień
31 grudnia wyniosło 1.825.333,42
zł, co stanowi 15,38% wykonanych dochodów, a więc mieści się w 60% dopuszczalnym
wskaźniku zadłużenia. W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego dług gminy uległ
zmniejszeniu o 850.222,28 zł.
W ubiegłym roku udało się
zrealizować niemal wszystkie
zaplanowane inwestycje. Nie
przebudowano jedynie mostu

na Rawce w Sokołowie. Z realizacji tego zadania zrezygnowano, w zamian przebudowano
jednak fragmenty ulic: Senatorskiej, Zastodolnej i zmodernizowano drogę Jasionna-Parcel.
Ponadto przeprowadzono m.in.
budowę zbiornika wyrównawczego w stacji uzdatniania wody
w Bolimowie, wykonano dokumentację do budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Ziemiarach
i Łasiecznikach, zmodernizowano drogę dojazdową do gruntów rolnych w Wólce Łasieckiej
i przebudowano drogę Humin
– Kurabka na odcinku Ziąbki –
Kęszyce Wieś.
Jednym z ważniejszych zadań,
z którymi w ubiegłym roku musiał zmierzyć się samorząd, było
przekazanie szkół w Huminie
i w Kęszycach stowarzyszeniu
Towarzystwo Oświatowe Gminy
Bolimów.

Praca wójta nie została jednak przez wszystkich pozytywnie oceniona. Przeciw udzieleniu
absolutorium głosował Stanisław
Cwalina. Podczas sesji nie zabrał
on głosu, jednak jak mówi w rozmowie z nami, swoje argumenty
przedstawił podczas posiedzenia
komisji i w rozmowie z wójtem.
– Te uchwały to wyrażenie opinii o całej działalności wójta za
ubiegły rok – mówi. Argumentując swoją decyzję, mówi o dwóch
sprawach, które na nią wpłynęły.
Pierwsza to sposób przygotowania podwyżki podatków. Przypomnijmy, że w gminie powstało
wówczas ogromne zamieszanie,
ludzie spodziewali się podwyżki
10%. Okazało się, że niektórzy
mają zapłacić 300, 400% więcej
niż przed rokiem. Drugi powód
to podjęcie decyzji o utworzeniu
stanowiska wicewójta, które jest
sprawą dyskusyjną. 

Diecezja łowicka | Pielgrzymi wyruszą po raz 18. na Jasną Górę

Od poniedziałku ruszą zapisy
6 sierpnia już po raz 18. pielgrzymi z diecezji łowickiej wyruszą na pątniczy szlak. Przez
9 dni młodzi i starsi będą wędrować do Jasnogórskiej Pani. Od
15 lipca chętni mogą zapisywać
się na pielgrzymkę w swoich parafiach. Proboszczowie będą przyjmowali zapisy do 28 lipca, po
tym terminie, do 5 sierpnia, można będzie zapisywać się już tylko
w parafiach przewodników grup,
w przypadku grupy zielonej –
w parafii katedralnej.
Tegoroczne hasło XVIII Łowickiej Pieszej Pielgrzymki Mło-

dzieżowej brzmi „Panie, przymnóż nam wiary”. Podobnie jak
w zeszłym roku przewodnikiem
całej pielgrzymki będzie ks. Rafał Babicki, grupy zielonej – ks.
Łukasz Antczak.
Ks. Babicki zachęca do wzięcia udziału wszystkich chętnych,
szczególnie w tym roku – Roku
Wiary. – Myślę, że można uporządkować swoje sprawy, zrobić
coś dla siebie, a pielgrzymka jest
ku temu najlepszym czasem –
mówi ks. Rafał Babicki.
Koszt pielgrzymki wynosi
55 zł + opłata za bagaż, która bę-

dzie ustalona przez przewodnika
grupy. Przy zapisie należy mieć
ze sobą: dowód osobisty lub legitymację, a w przypadku osób
niepełnoletnich pisemną zgodę
rodzica oraz zaświadczenie od
rodziców, że dziecko idzie pod
opieką osoby dorosłej z tej samej
grupy pielgrzymkowej.
W tym roku na szlaku będą
świętowane 18. urodziny pielgrzymki. Najpierw w Makowie
odbędzie zabawa zorganizowana na wzór tańców lednickich,
a później w Wysokienicach –
nieszpory dziękczynne. Organi-

zatorzy przygotowują także prezentację podsumowującą 18 lat
pielgrzymki. – Jeśli macie lub
wasi bliscy posiadają stare zdjęcia, rodzinne fotografie z pierwszych Łowickich Pieszych Pielgrzymek Młodzieżowych na
Jasną Górę, prosimy skanujcie te
zdjęcia i przesyłajcie nam z opisem, co to za grupa, kto jest na
zdjęciu, jaki to dzień albo miejscowość – zachęca ks. Babicki.
Zdjęcia można wysyłać na adres: media.lppm@gmail.com.
Więcej informacji na stronie internetowej pielgrzymki. 
am
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Łowicz | Orkiestra dęta szuka chętnych

Zapotrzebowanie na muzyków
W związku z tym, że od października część muzyków grających w Miejsko-Strażackiej Orkiestrze Dętej, działającej przy
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Łowiczu, pójdzie na studia,
REKLAMA

orkiestra zgłasza zapotrzebowanie na nowych muzyków. Preferowani są młodzi ludzie, którzy
już grają na jakimś instrumencie
muzycznym bądź chcą się tego
nauczyć. Zainteresowani prosze-

ni są o kontakt z kapelmistrzem
orkiestry – Janem Dutkiewiczem. Muzycy odbywają próby
w każdy piątek w łowickiej OSP,
w godzinach od 16.30 do 18.30.
Orkiestra, która w ubiegłym
roku obchodziła swoje 5 urodziny, uświetnia swoimi występami
najważniejsze miejskie uroczystości. 
kp
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Dzięki cyrkowcom można było nauczyć się np.
kręcenia talerzem na kiju.
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Chętnych do pomalowania twarzy i rąk było wielu, ale o godz. 20 wizażystki
definitywnie skończyły pracę.

Chąśno | Festyn odzinny pełen atrakcji

Najbardziej cieszyły się dzieci
Festyn trwał od godz. 14 do
godz. 22. Na początku cyrkowcy zaprosili dzieci do wspólnych zabaw i konkursów, a także zaprezentowały się dwie
grupy, młodsza i starsza, ćwiczące
w gminnej bibliotece taniec
breakdance. Wystąpił również
mieszkaniec Chąśna, Krystian
Matuszewski, który jako DJ zaREKLAMA

grał set muzyki klubowej. Na scenie odbyło się także losowanie nagród wśród uczestników zabawy.
Do wygrania były drobne sprzęty
RTV i AGD, a główną nagrodą
był rower. Festyn oferował jednak
przede wszystkim wiele atrakcji dzieciom, które bawiły się na
dmuchanych zjeżdżalniach, zamkach, trampolinach, w wodnych

kulach. Mogły też skorzystać
z malowania twarzy przez wizażystki. Do późna na boisku byli
także cyrkowcy w kolorowych
strojach klaunów, którzy zamienili się w animatorów zabawy
i organizowali czas najmłodszym, ucząc m.in. żonglerki.
Na scenie wystąpił również
Sebastian Olejniczak-Brandt, so-

bowtór Maryli Rodowicz, który zaśpiewał utwory z repertuaru znanej artystki, a formacja
Wędrowne Gitary zagrała utwory m.in. Czerwonych Gitar. Na
koniec wystąpiła grupa Power
o Skalar. Licznie zgromadzona
publiczność bawiła się przy granych przez nią utworach disco
polo do godz. 2 w nocy. 
tb

TOMASZ BARTOS

Kilka tysięcy osób przewinęło się 7 lipca przez boisko sportowe w Chąśnie, gdzie odbywał się Festyn Rodzinny przygotowany
przez Gminną Bibliotekę Publiczną i Urząd Gminy w Chąśnie. Atrakcji było wiele, szczególnie dla najmłodszych mieszkańców gminy.

Kto w dzieciństwie nie marzył, aby spróbować chodzić na
szczudłach. W Chąśnie marzenie to można było spełnić.
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Okruchy życia
odeszli od nas | 24.06.2013-7.07.2013
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.
27 czerwca: Małgorzata
Wyszogórska, l.44, Żyrardów.
29 czerwca: Czesław

Kazimierz Działak, l.85,
Nagawka.
30 czerwca: Bolesław
Jatczyk, l.94, Rozdzielna.
1 lipca: Jerzy Marian
Śliwkiewicz, l.74, Głowno.
2 lipca: Irena Klimkiewicz,
l.84, Lisiewice Małe.
3 lipca: Jan Habera, l.88,
Głowno; Helena Nowicka,
l.86; Zofia SzymanowiczŚmierzchalska, l.87.
7 lipca: Waldemar Szalewicz,
l.73.

wspomnienia | pozostaną w naszej pamięci

Zenon Jagiełło (1929-2002)

Zenon Jagiełło
1929 - 2002
W opinii znajomych Zenon
Jagiełło nie był muzykantem,
lecz prawdziwym muzykiem,
człowiekiem obdarzonym
ogromnym talentem.
Obecnie jednak jest
zapomniany, choć do
kultywowania tradycji ludowej
Ziemi Łowickiej
w latach 60. i 70-tych ub.
wieku wniósł ogromny
wkład. Był kierownikiem
muzycznym kilku zespołów
folklorystycznych i autorem
opracowań muzycznych
utworów ludowych dla kapel
i chórów.


REKLAMA

Zenon Józef Jagiełło urodził się 25 czerwca 1929 roku
w Gózdach koło Dmosina.
Jego rodzice prowadzili gospodarstwo rolne, należeli do zamożniejszych gospodarzy. Ojciec pracował jako nadzorca
w położonym opodal majątku,
a także przy kształtowaniu
form odlewniczych w fabryce
Norblina w Głownie. Mama
zaś zajmowała się domem
i wychowaniem dzieci, Zenona
oraz Zofii.
Rodzina miała tradycje patriotyczne, ojciec Zenona, Józef, był strzelcem w Legionach Piłsudskiego i walczył
w wojnie polsko-bolszewickiej. W czasie II wojny światowej uczestniczył w akcjach
Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich. Brał również
udział w akcjach przeciwko
władzy ludowej po zakończeniu wojny. Babka Zenona, Marianna Redlewska z Kaleckich
herbu Kotwicz, wywodziła się
z rodziny uczestników powstania styczniowego.
Naturalną wręcz rzeczą było
to, że Zenon już jako kilkunastoletni chłopiec nasiąkł patriotyzmem, który w domu był
codziennością. Stąd też i jego
zaangażowanie w ruchu oporu
podczas wojny na ziemi łódzkiej. Jako kilkunastoletni chłopak wielokrotnie był łącznikiem przenoszącym informacje,
ulotki czy dokumenty pomiędzy
konspiratorami.
Przeszłość konspiracyjna ciągnęła się za ojcem i synem przez
lata, system nie ułatwiał im życia. Ale i oni o to nie dbali. –
W 1973 roku, gdy zmarł dziadek Józef, tata kazał na nekrologu umieścić, że był żołnierzem
państwa podziemnego, AK i Batalionów Chłopskich. Te nekrologi zostały powieszone publicznie i od razu wyniknęła z tego

wielka afera i masa nieprzyjemności - wspomina córka Zenona
Jagiełły, Ewa Strumillo.
Zenon Jagiełło ukończył
Szkołę Podstawową w Dmosinie. W drugiej połowie lat 40.
XX wieku przeniósł się do Łowicza, gdzie zamieszkał na wynajmowanej stancji na Starym
Rynku i podjął naukę w Liceum
Pedagogicznym. Rodzina Kaleckich, czyli jego matki, od pokoleń kultywowała tradycje muzyczne, przede wszystkim gry
na skrzypcach. Zdolności muzyczne miał więc wrodzone,
a w domu, dzięki matce, udało
się je rozwinąć poprzez prywatne lekcje.
W liceum zaczęła się jego
jego prawdziwa przygoda z muzyką. Tutaj poznał zmarłego niedawno muzyka i zasłużonego
propagatora ludowej łowickiej
muzyki Janusza Kaźmierczaka.
Wspólnie z nim oraz Henrykiem
Rogalą zaczęli grać: Zenon na
skrzypcach, choć częściej kontrabasie, Kaźmierczak na akordeonie, a Rogala na skrzypcach.
Skład ten uzupełniali też inni,
np. Stefan Zabost z Goleńska
na bębenku. – Byłem wówczas
dzieciakiem kończącym naukę
w SP nr 4, która mieściła się
w tym samym budynku co liceum. Byłem wrażliwy na muzykę i to, co oni wówczas robili, w naturalny sposób mnie
przyciągnęło. Grali po południu
i trochę z nimi próbowałem
swoich sił, grałem na harmonii, ale jak się okazało, to nie
było moje powołanie. Ale o nich
mówiło się już wówczas „wielka trójka”, bo grali wspaniale
i świetnie się uzupełniali. Szczególnie Zenek, gdy wziął skrzypce w ręce i zaczynał grać, nogi
same rwały się do tańca. Mówiło się, że jest lepszy niż Rogala.
– wspomina Ludomir Goździkiewicz.

jechali po pijanemu | 24.06.-6.07.2013
24

czerwca w Jasionnej
(gmina Bolimów) o godzinie 19.30
zatrzymany został 20-letni mieszkaniec powiatu skierniewickiego
jadący Fiatem Punto, który miał
0,4 mg/l alkoholu w wydychanym
powietrzu.
24 czerwca o godzinie 20.27
przy Placu Przyrynek w Łowiczu
został zatrzymany 57-letni rowerzysta, który miał 0,81 mg/l alkoholu
we krwi. Mężczyzna nie ma stałego
miejsca zamieszkania.
25 czerwca o godz. 17.10
w Czatolinie w gminie Łyszkowice
58-letni mieszkaniec tej gminy jechał rowerem, mając 1,20 promila
alkoholu we krwi.
27 czerwca o godz. 18.31
w Oszkowicach w gminie Bielawy
zatrzymany został 57-letni mieszkaniec powiatu łowickiego, który kierował skuterem, mając 2,1 promila.
30 czerwca o godz. 1.10
na trasie 92 w Popowie w gminie
Łowicz policja zatrzymała do kontroli Audi, którym kierował 49-letni
mieszkaniec powiatu pruszkow-

skiego. Wynik badania - 1,68 promila.
1 lipca o godz. 13.55 na
ul. Zielnej w Łowiczu policja zatrzymała 43-letniego mieszkańca
Łowicza, który kierował rowerem,
mając 2,1 promila alkoholu we
krwi. Dodatkowo złamał on czynny
zakaz kierowania wszelkimi pojazdami, wydany przez Sąd Rejonowy
w Łowiczu.
Tego samego dnia o godz.
17.08 w Jackowicach w gminie
Zduny w ręce policji wpadł 48-latek
z tej gminy, który jechał rowerem,
mając 2,9 promila.
2 lipca o godz. 19.05 na
ul. Cmentarnej w Łyszkowicach policja zatrzymała 49-letniego mieszkańca tej miejscowości, który kierował rowerem, mając 1,68 promila.
3 lipca godz. 17.15 na
ul. Kurkowej w Łowiczu patrol policji zatrzymał 40-letniego rowerzystę z Łowicza, który miał 1,36 promila alkoholu w organizmie.
4 lipca o godz. 0.15 na
ul. Zamkowej w Łowiczu zatrzy-

Trójka muzyków w sobotnie
wieczory grała na wiejskich zabawach i potańcówkach. Rogala
i Kaźmierczak wymykali się potajemnie z internatu.
W czasie nauki Zenon Jagiełło został aresztowany przez
UB. – To był 1948 rok, trwało śledztwo dotyczące organizacji antypaństwowej skupiającej młodych ludzi, to samo, w
czasie którego zginął Jasio Piwowarczyk – opowiada Stanisław Czuba, ówczesny uczeń liceum i mieszkaniec internatu.
– Po zatrzymaniu Piwowarczyka zatrzymano też kilka osób
z 30 mieszkających w pokoju, w którym spał. Ja też zostałem zatrzymany, bo spałem blisko niego. Okazało się w czasie
śledztwa, że kilka dni wcześniej
przenocowałem jakiegoś nieznajomego. To był Zenek, który
wrócił zmęczony z grania przed
3. rano i nie chciało mu się iść na
stancję, więc położył się ze mną
pod kocem. Salomon, który prowadził śledztwo, oskarżył mnie,
że ukrywałem kogoś, kto należy
do organizacji antypaństwowej
i zagroził, że albo odnajdę Zenka, albo będę odpowiadał za niego. Szukaliśmy go na stancji,
w kinie. W końcu został zatrzymany i spędził na Kurkowej
4 dni. Ja dłużej, bo 6.
Stanisław Czuma utrzymywał z Zenonem Jagiełło kontakty przez wiele lat, niemal do
jego śmierci. – W liceum miał
luzy, bo angażował się w kulturę, grał na akademiach, czasem
na skrzypcach, czasem na saksofonie. Zawsze był bardzo koleżeński, pełen radości życia. Różnie mu się wiodło, raz lepiej, raz
gorzej, ale to, co kochał najbardziej, to muzyka. Folklor go fascynował - opowiada Czuma.
Kolejny raz Zenon Jagiełło został zatrzymany przez UB
w 1954 roku, na przesłuchania

Łowicz
mano rowerzystę, mieszkańca
powiatu łowickiego - 1,7 promila
alkoholu.
4 lipca o godz. 0.40 w Bednarach w gminie Nieborów zatrzymano 53-letniego rowerzystę z tej
gminy, badanie wykazało, że był
w stanie po spożyciu alkoholu –
0,38 promila. Oprócz tego złamał
on zakaz – poruszał się po drodze
publicznej mimo zakazu nałożonego wyrokiem Sądu Rejonowego
w Łowiczu.
5 lipca o godz. 9.10
w Wojewodzy w gminie Bielawy
zatrzymano 44-letniego mieszkańca powiatu łowickiego, który
prowadził ciągnik rolniczy - 2,46
promila.
5 lipca o godz. 23.30 w Zgodzie w gminie Bielawy zatrzymano
33-letniego rowerzystę, mieszkańca pow. łowickiego - 2,02 promila.
6 lipca o godz. 11.55 w Chruślinie w gminie Bielawy zatrzymano 56-letniego rowerzystę, mieszkańca powiatu łowickiego - 2,46
promila.

Zmiany
w planach
Zmienił się podawany
w jednym
z poprzednich numerów
Nowego Łowiczanina
harmonogram
pielgrzymek Wspólnoty
Maryjnej.
Wyjazd do Obór został
przełożony
z 15 na 14 czerwca,
został też dodany
dodatkowy,
jednodniowy wyjazd do
Lichenia, zaplanowany
na 31 sierpniu.
Bez zmian pozostają
terminy pozostałych
wyjazdów - do
Częstochowy
10 sierpnia, Świnic
Warckich 25 sierpnia
i Kalenberga 6-8
września.tm
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w czasie wesela Jagny i Boryny.
Po filmie w jego mieszkaniu gościli aktorzy. Często proszono go
przy różnych produkcjach filmowych o konsultacje muzyczne.
– Był bardzo towarzyski, w
towarzystwie brylował, zawsze
miał dużo do powiedzenia i często dominował w rozmowie –
wspomina Ludomir Goździkiewicz. Był też chodzącą kopalnią
wiedzy etnograficznej, charyzmatycznym gawędziarzem, autorem aforyzmów i anegdot.
– Zenon Jagiełło pod względem gry na skrzypach i kontrabasie był niedoścignionym
wzorem. Czasami występował
w kapeli grającej dla Blichowiaków. Andrzej Szymański, który
był jej kierownikiem, dopuszczał go do występów bez prób
– wspomina Stanisław Wielec. Ale w pamięci najbardziej
utkwiło mu to, jak Zenon Jagiełło wziął udział w zorganizowanych na Blichu warsztatach dla
zespołu ludowego ze Skwierzyny. Pojawił się na nich, bo goście
prosili o fachowców, którzy mogli je poprowadzić. – Poproszony przez skrzypka rozpisał mu
jeden z utworów, siedząc na ławce na korytarzu, na zwykłej kartce, wszystkie nuty biorąc z głowy. W czasie prób przerywał mu
i wskazywał błędy. Ale największe wrażenie zrobił w czasie
przerwy, gdy stojąc na korytarzu, wziął skrzypce i zagrał czardasza tak, że wszyscy oniemieli.
– To nie był muzykant, jak
zwykle nazywani są grający
muzykę ludową, ale prawdziwy
muzyk, którego gra miała w sobie niebywały urok. Miał prawdziwy talent – podkreśla Ludomir Goździkiewicz.
W latach 90-tych Zenon Jagiełło, gdy przyszły chudsze lata
dla muzyków ludowych, zajął się
renowacją i sprzedażą antyków,
których był prawdziwym znawcą. Jeździł na targi staroci, przywoził je do domu i spędzał długie godziny, pracując nad nimi.
Przy okazji rysował, bo jego talent nie ograniczał się wyłącznie
do muzyki, był wszechstronnie
uzdolniony artystycznie.
- Pod koniec życia Ojczyzna
poskąpiła mu kawałka chleba:
nie otrzymał emerytury, choć
tyle uczynił dla propagowania
i ocalenia polskiej kultury i tyle
wycierpiał za PRL – mówi z rozżaleniem córka Ewa. Zenon Jagiełło zmarł 19 lipca 2002. tb

Łowicz – Łyszkowice | Rada Miejska za oddaniem tablic

Pamiątkowe tablice
wracają do Łyszkowic
Radni z Łowicza jednogłośnie postanowili przekazać
gminie Łyszkowice dwie historyczne tablice z nazwiskami
pięćdziesięciu żołnierzy 10. Pułku Piechoty, pochodzących
z granic ówczesnej gminy Łyszkowice
(różniących się nieco od granic współczesnych), a poległych
w walkach o granice RP po pierwszej wojnie światowej,
w tym także w wojnie polsko-bolszewickiej.
grafii, w identyfikacji pomagały
także osoby, które pamiętały czasy, gdy tablice były przymocowane w miejscu swego przeznaczenia: Wacława Jagoda, Maria
Pawełkowicz, Jadwiga Kosmala
i Czesława Rejer. Wszystkie były
zgodne, że są to właśnie te tablice.

Trzej badacze historii Łyszkowic – Edward Jabłoński, Marian
Kunat i Jacek Zemełko – udowodnili w marcu tego roku, że to
właśnie te historyczne tablice są
zamontowane na pomniku marszałka Piłsudskiego przy ul. Podrzecznej.
– Byłem mocno zaskoczony,
gdy okazało się, że na tych tablicach widnieją nazwiska wyłącznie żołnierzy z ówczesnej gminy
Łyszkowice – opowiada Jacek
Zemełko. – Wtedy już wiedzieliśmy, że to są te tablice, których
poszukujemy, a które wcześniej
widzieliśmy tylko na fotografiach
z okresu międzywojennego, m.in.
na zdjęciu dziewcząt z organizacji
„Strzelec”, które pomagało nam
w ustaleniu prawdopodobnej daty
powstania pomnika na lata 19251930. Oprócz archiwalnych foto-

O inicjatywie podjętej przez
mieszkańców Karolewa, a zmierzającej do uporządkowania
cmentarza, pisaliśmy obszernie
w ubiegłym roku. Gdy jesienią
sami rozpoczęli prace, poprosili gminę o pomoc w ogrodzeniu
terenu. Gmina otrzymała ze Starostwa Powiatowego w Łowiczu
ogrodzenie, które zostało zdemontowane sprzed jego siedziby. Jak nam powiedział sekretarz
gminy Adam Janiak, pracownicy gminnej brygady oczyścili je,

Mirosława Wolska-Kobierecka

Mieszkańcy uporządkowali, gmina ogrodziła
pomalowali i zamontowali wraz
z zakupionymi nowymi słupkami
i bramą. Koszt poniesiony przez
Urząd Gminy wyniósł 2,5 tys. zł.
– Robocizny nie liczymy, a warto
było pomóc w inicjatywie podjętej przez mieszkańców. Przecież
tam są pochowani nasi mieszkańcy z okresu międzywojennego –
dodaje sekretarz.
Sołtys Karolewa wspomniała,
że inicjatywa wywołała też głosy
krytyczne części mieszkańców. –
Mówili, że trzeba było tam nic nie
robić, bo to Niemcy. Teresa Blus
przypomniała, że warto sięgnąć
do historii, bo w Karolewie pochowani są 3 oficerowie walczący w
I wojnie światowej, a nie hitlerowcy. Obok są groby osób, które założyły Karolew oraz ich potomków. – Przecież żyją jeszcze
ludzie, którzy ich pamiętają i mówią, że to byli dobrzy ludzie –
mówiła. 
mwk
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Pasjonaci historii regionu - Marian Kunat, Jacek Zemełko i Edward Jabłoński bardzo się przyczynili do tego,
że na pomnik w Łyszkowicach powrócą oryginalne tablice z okresu międzywojennego.

Gmina Nieborów | Cmentarz w Karolewie
W drugiej połowie czerwca
ekipa remontowo-budowlana
Urzędu Gminy w Nieborowie
zakończyła prace przy
ogrodzeniu cmentarza
ewangelickiego w Karolewie.
Na sesji 28 czerwca Teresa
Blus, sołtys Karolewa,
dziękowała wójtowi za to,
że prace te zostały wykonane.

11 lipca 2013

Tomasz Matusiak

znaną parą - wspomina córka
Ewa.
Zenon Jagiełło zarabiał na
życie ze zleceń i umów o dzieło za zamawiane u niego utwory
i opracowania instrumentacji,
był kierownikiem muzycznym
kilku zespołów folklorystycznych m.in. Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Skierniewickiej im.
Tadeusza Sygietyńskiego przy
Prezydium Rady Narodowej
w Skierniewicach – w ówczesnej gazecie „Głos Robotniczy”
z roku 1962 po pierwszych występach tego zespołu liczącego
kilkadziesiąt osób nazywano go
„Małym Mazowszem”.
Pracował z 10-osobową Kapelą Ludową działającą przy zakładzie Syntex w Łowiczu, z którą
w 1972 roku na Festiwalu Kapel
i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą otrzymał dwie
narody. Pracował także z Zespołem Pieśni i Tańca przy Domu
Kultury „Kolejarz” oraz z wieloma innymi zespołami, m.in.
w Żychlinie.
Ciągle był rozrywany pomiędzy próbami, koncertami, nagraniami z zespołami dla radia
a siedzeniem nad kartkami z pięciolinią i zapisywaniem opracowywanych przez siebie utworów. Orkiestrował też utwory dla
chórów. Pracując dla zespołów
folklorystycznych, angażował
się całym sobą w ich działalność, nawet w zdobywanie strojów ludowych, po które jeździł
do podłowickich wsi.
Do tego dochodziło granie na
weselach, zabawach, potańcówkach. Przy okazji czerpał z tych
wyjazdów inspirację do pracy. Dzięki spotkaniom z ludźmi
szukał informacji, jak tradycyjne
ludowe utwory powinno się grać
tak, aby były one jak najbardziej
autentyczne.
Małżeństwo miało jedną córkę, wspomnianą Ewę, w której wspomnieniach ojciec jest
postacią żywą, nietuzinkową.
– Był osobą o trudnym charakterze, kapryśną, o skomplikowanej naturze – powiedziała nam.
Niestety, miał także słabości, ta
najpoważniejsza – do używek,
negatywnie wpłynęła na jego
życie.
Przygodą życia Zenona Jagiełły była praca nad stroną muzyczną i występ w filmie „Chłopi” wg Władysław Reymonta
w 1983 roku. Widać go m.in.
w gronie muzyków grających
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Cmentarz w Karolewie - wkład pracy mieszkańców jest już dobrze
widoczny.

Historia pełna znaków
zapytania
Tablice początkowo, w latach
międzywojennych, umieszczono na pomniku w Łyszkowicach,
skąd zniknęły po 1945 roku, usunięte przez władze PRL. Ich późniejsze losy nie są znane. Wiadomo, że w niewyjaśnionych dotąd
okolicznościach znalazły się w
krypcie łowickiej kolegiaty. Historycy – pasjonaci z Łyszkowic
są przekonani, że o ich ukrycie
i tym samym ocalenie zabiegał
ówczesny proboszcz tamtejszej
parafii i społecznik – ks. Wacław
Krzywkowski.
Z kolei pomnik przy Podrzecznej w Łowiczu, z medalionem przedstawiającym Józefa
Piłsudskiego, został odsłonięty 11 listopada 1930 roku i stał
tam do roku 1949, kiedy to został usunięty, oczywiście również przez władze Polski Ludowej. W 1955 został na jego
miejscu umieszczony medalion
z wizerunkiem Adama Mickiewicza. Przeszło trzydzieści lat
później – latem 1989 r., z inicjatywy mieszkańców, na miejscu
wieszcza znów znalazł się marszałek – tym razem umieszczono na szczycie monumentu jego
popiersie, przechowywane przez
wiele lat w kolegiacie, którego pochodzenie nie jest znane. Tablice z Łyszkowic zostały
wmontowane w pomnik w 1996
roku, po tym jak zostały przekazane na własność Urzędowi
Miejskiemu. Zastanawiające jest
to, że przez 17 lat od odsłonięcia
nikt nie rozmawiał na ten temat
z przedstawicielami Łyszkowic..
Dwa lata temu, 8 listopada, tablice padły łupem złodziei. Poli-

Tomasz Matusiak

trafił do ich siedziby w Łodzi,
został wówczas pobity. Chodziło o sprawę jego ojca Józefa Jagiełło, w gospodarstwie którego
w czasie prowadzonego przeszukania znaleziono partyzancką broń. Nie złożył jej po 1945
roku, bo po doświadczeniach
wojny z bolszewikami oraz
II wojny światowej bał się czerwonych.
Zenon Jagiełło postanowił
rozwijać swój talent muzyczny, dlatego wstąpił do Konserwatorium Muzycznego w Łodzi na Wydział Pedagogiczny do
klasy skrzypiec. – Był jednym
z najlepszych studentów, otrzymywał celujące noty z większości przedmiotów, niestety
z wyjątkiem jednego, a mianowicie
marksizmu-leninizmu,
który wprowadzony został na
uczelnię w czasie trwania jego
edukacji – wspomina córka.
– W połowie studiów w 1953
roku, ze względu na rodowód
Zenona, jego opór wobec stalinowskich władz uczelni, w tym
także prawdopodobnie ostry
konflikt z wykładowcą tego jednego przedmiotu, został uznany
za niewygodnego i relegowano
go z uczelni z wilczym biletem.
Odchodząc z uczelni rozstał się Januszem Kazimierczakiem, który po odbyciu służby
wojskowej związał się z Łodzią
i nie wrócił już na stałe do Łowicza.
W czasie studiów, w czasie
zabaw, jakie były urządzane
w szkole aktorskiej, położonej
obok konserwatorium, poznał swoją żonę Barbarę, która
w Łodzi studiowała medycynę, ale była także utalentowaną pianistką. Po ślubie mieszkali krótko w Głownie, w 1957
roku przenieśli się do Łowicza
i zamieszkali na Starym Rynku
w kamienicy sąsiadującej z ratuszem. – Mieszkanie, jak pamiętam, zawsze wyglądało, jakby właśnie zakończyła się w nim
jakaś próba albo właśnie miała
się rozpocząć. Wszędzie były
porozkładane nuty, masa instrumentów. Zresztą często odbywały się w nim spotkania, w
których uczestniczyli muzycy,
którzy ćwiczyli nowe utwory
lub przygotowywali się do występów. Wspólne granie przeciągało się często do późna. Oprócz
tego ojciec i mama często grali w duecie pianino - skrzypce
na różnych potańcówkach. Byli



Tablice z Łyszkowic niedługo
znikną z pomnika przy
Podrzecznej. Na ich miejscu
mają zostać zamontowane
nowe, upamiętniające
wszystkich żołnierzy 10 Pułku
Piechoty poległych w wojnie
polsko-bolszewickiej.

cji udało się je odzyskać dwa dni
później, lekko uszkodzone. Po
naprawie zostały ponownie zamontowane na pomniku.
Tego wymaga
sprawiedliwość
Głosowaniu nad przekazaniem tablic przyglądała się delegacja z Łyszkowic. Po jednogłośnej aprobacie dla pomysłu,
przewodnicząca Rady Gminy
Łyszkowice Irena Pająk złożyła
radnym i burmistrzowi oficjalne
podziękowania.
– Po prostu trzeba te tablice oddać, tego wymaga sprawiedliwość – mówił burmistrz
Krzysztof Jan Kaliński. – Gdyby takie tablice z nazwiskami
poległych Łowiczan czy zabytek podobnej wagi znalazły się
w innym miejscu, to wtedy my
zabiegalibyśmy o ich zwrot.
Fizycznie tablice wciąż jeszcze znajdują się przy Podrzecznej, władze są w trakcie finalizowania prac nad niezbędną do
ich przeniesienia dokumentacją
(konieczna jest opinia i decyzja
konserwatora zabytków). Nie
ma jeszcze ustalonej konkretnej
daty ich powrotu „do domu”.
Przy pomniku Piłsudskiego, w
ich miejsce, mają znaleźć się
nowe tablice, upamiętniające
wszystkich „dziesiątaków” poległych w wojnie polsko-bolszewickiej. 
tm
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Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 | Gmina Chąśno

Ile i na czym zarobili
radni i wójt w 2012 roku
Kontynuujemy przedstawianie oświadczeń majątkowych samorządowców z naszego terenu. Dziś
najważniejsi urzędnicy oraz radni z gminy Chąśno. Takie dochody i taki stan majątkowy deklarują
osoby do tego zobowiązane. Redakcja NŁ nie ma możliwości prawnych pełnej weryfikacji oświadczeń.
 Wójt Dariusz Reczulski
wykazał oszczędności w wysokości 3 tys. zł (poprzednio
2 tys. zł) we współwłasności małżeńskiej. Posiada dom
150 m2 o wartości 450 tys. zł
we współwłasności małżeńskiej, samochód osobowy Citroen C3 (2005 rok) o wartości 12 tys. zł – jako majątek
odrębny oraz Ford Mondeo
z 2007 roku o wartości 35 tys. zł
w małżeńskiej wspólności majątkowej. W ubiegłym roku zarobił 127.247,60 zł (poprzednio
123.318,32 zł) z tytułu zatrudnienia jako wójt gminy, inne
źródła 796 zł. Ma zaciągnięty kredyt hipoteczny w Banku
Millenium na budowę domu
jednorodzinnego w kwocie
89.565,62 CHF (stan na dzień
31 grudnia 2012, poprzednio:
91.243,83 CHF) oraz kredyt
gotówkowy w Banku Pekao SA
w wysokości 12.815,59 zł (stan
na 31 grudnia 2012, poprzednio: 24.600 zł).
 Sekretarz Grażyna Żyto
miała zgromadzone 3 tys., zł
(poprzednio:160 tys. zł). Posiadała mieszkanie spółdzielcze,
własnościowe o pow. 72 m2
o wartości 210 tys. zł oraz nieruchomość rolną o pow. 1,66 ha
o wartości 40 tys. zł oraz garaż o pow. ok. 20 m2 o wartości
10 tys. zł we współwłasności
małżeńskiej. Jej dochód wyniósł 54.987,83 zł. Posiadała samochód Volkswagen Polo
z 2006 roku.
 Skarbnik
Alicja Klimkiewicz nie miała zgromadzonych oszczędności, po-

przednio miała zgromadzone
15 tys. zł, posiadała we współwłasności działkę o pow. 800 m2
i wartości 30 tys. zł. Z tytułu zatrudnienia w urzędzie
osiągnęła dochód w wysokości 54.042,65 zł (poprzednio:
52.044,54 zł), z tytułu działalności prowadzonej osobiście:
868,76 zł.
Przewodniczący Rady
Gminy i radni
 Ireneusz Sołtysiak, przewodniczący Rady Gminy Chąśno, mieszkaniec Karsznic Dużych, miał zgromadzone 6 tys. zł
(poprzednio nie miał zgromadzonych oszczędności). Na zasadzie współwłasności małżeńskiej posiada dom o pow.
151,80 m2 o wartości 463.500 zł,
także stanowiące współwłasność małżeńską gospodarstwo
rolne o powiezrchni 16,39 ha
o wartości 200 tys zł, z którego osiągnął przychód 65.000 zł
oraz dochód 32 tys. zł. Wykazał
mienie ruchome: ciągnik rolniczy Deutz Fahr D 1058 Agroplus 80 z 2003 roku o wartości
60 tys zł oraz samochód osobowy VW Golf A4 z 1999 r.
o wartości poniżej 10 tys. zł.
Wykazał dochody z tytuły zatrudnienia w wysokości 55.924,61 zł (poprzednio:
54.523,41 zł), z tytułu emerytury: 41.373,30 zł, z tytułu diet
przewodniczącego – 11.400 zł
(poprzednio: 11.426,67 zł),
dopłaty obszarowe z ARiMR
– 16.645,44 zł (poprzednio:
16.715,66 zł). Wykazał obciążenie z tytuły kredytów: z linii MR udzielony przez Bank
Spółdzielczy Ziemi Łowickiej

oddział w Chąśnie na zakup
ciągnika i maszyn towarzyszących – 37.800 zł (na 31 grudnia
2012 r.) oraz kredyt mieszkaniowy – kapitał do spłaty na koniec 2012 roku: 138.051,29 zł.

Andrzej
Błażejewski
– nauczyciel z Błędowa nie
miał zgromadzonych oszczędności (podobnie jak poprzednio). Wynajmował mieszkanie
o powierzchni 51 m2. Z tytułu
zatrudnienia uzyskał dochód
w wysokości 46.783,78 zł
(poprzednio: 52.338,50 zł),
z tytułu pełnienia obowiązków
społecznych i obywatelskich –
2.520 zł (poprzednio: 2.380 zł).
 Bożena Brodecka z Goleńska posiada dom o powierzchni 140 m2 i wartości
230.000 zł, jest współwłaścicielką gospodarstwa rolnego
o powierzchni 8,92 ha o wartości 350 tys zł. Osiągnęła
z niego przychód – 45 tys zł,
dochód 4 tys zł. Inne wykazane dochody to: wynagrodzenie
sołtysa – 2.636,14 zł (poprzednio: 2.613,96 zł), diety radnej –
2.800 zł (poprzednio: 2.660 zł).
 Zofia Krystyna Cichosz
z Chąśna miała zgromadzone 1.500 zł (poprzednio: 1 tys.
zł), dom o powierzchni 90 m2
o wartości 78 tys. zł jest własnością syna. Posiadała też mieszkanie o powierzchni 32 m2
i wartości 18 tys. zł oraz dzierżawiła grunty rolne o powierzchni 6,20 ha, z czego osiągnęła przychód w wysokości
4,4 tys. zł, dochód: 1,3 tys. zł).
Osiągnęła dochód z tytułu die-

ty radnej w wysokości w wysokości 2.800 zł (poprzednio:
2.750 zł) oraz z tytułu umowy
zlecenia: 3.749,12 zł.
 Zenon Dróżka – rolnik
z Goleńska posiadał dom
o powierzchni 230 m2 o wartości 150 tys. zł oraz ogólnoużytkowe gospodarstwo rolne o powierzchni 9,47 ha
o wartości 250 tys. zł z oborą, stodołą, garażem i budynkiem
gospodarczym.
Z tego tytułu osiągnął przychód w wysokości 70 tys. zł,
dochód 6,5 tys. zł. Z tytułu
diet osiągnął dochód w wysokości 2.520 zł (poprzednio:
1.840 zł), z tytułu członkostwa
w spółce rolnej – 30 zł, dopłaty
ARiMR – 5.807 zł (poprzednio:
5.755,57 zł). Wśród składników
mienia ruchomego o wartości
powyżej 10 tys. zł wymienił ciągnik C330 M z 1991 roku.

Aneta Gać z Chąśna pracuje w gospodarstwie rolnym.
Miała zgromadzone 40 tys. zł
(poprzednio tyle samo), posiadała dom o powierzchni 147 m2
i wartości 187.500 zł oraz własne gospodarstwo rolne o pow.
14,49 ha o wartości 193 tys.
zł z oborą, stodołą i garażem.
Z tego tytułu osiągnęła przychód w wysokości 59 tys. zł,
dochód – 19.500 zł. Posiada
ponadto działkę 3 ha o wartości 20 tys. zł. Z tytułu diety radnej uzyskała dochód w wysokości 2.520 zł (tyle samo co rok
wcześniej). Posiadała ciągnik
rolniczy Pronar Zefir 85 z 2007
roku, kombajn ziemniaczany
z 1996 roku, prasę kostkującą
z 1997 roku oraz Toyotę Avensis
z 2008 roku.


REKLAMA
 Mirosław Górajek, rolnik
z Przemysłowa, miał zgromadzone 16 tys. zł (poprzednio:
15 tys. zł), dom o pow. 140 m2
i wartości 150 tys zł, gospodarstwo rolne ogólnotowarowe o pow. 12,86 ha z oborą
i stodołą i wartości 200 tys. zł,
z którego osiągnął przychód
80 tys. zł i dochód 12 tys. zł.
Jako dodatkowy dochód wykazał diety radnego gminnego –
2.736 zł (poprzednio: 2.940 zł)
oraz diety z tytułu zasiadania w radzie nadzorczej banku
spółdzielczego – 3.010 zł (poprzednio: 2.988 zł), SKR Chąśno – 588 zł, OSM Łowicz –
108 zł.
 Bogdan Józef Jóźwiak
– rolnik z Chąśna – miał dom
o pow. 130 m2 i wartości
340 tys. zł, mieszkanie o pow.
85 m2 i wartości 300 tys zł,

gospodarstwo rolne o pow.,
8,36 ha (własność) i 14 ha
(współwłasność) o łącznej
wartości 700 tys. zł. Z tego tytułu osiągnął przychód w wysokości 60 tys. zł, dochód
14 tys. zł. Z tytułu diet radnego uzyskał 2.380 zł. Wśród
mienia ruchomego o wartości powyżej 10 tys. zł wymienił ciągnik C-360 z 1982 roku.
Wśród zobowiązań finansowych o wartości powyżej
10 tys. zł – 28 tys. zł zaciągnięte w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej oddział
w Chąśnie pod zabezpieczenie
hipoteczne.
 Justyna
Anna Kołaczyńska – nie miała zgromadzonych oszczędności (poprzednio tak samo), posiadała
dom o pow. 120 m2 i wartości
214 tys. zł we współwłasności małżeńskiej, gospodarstwo
rolne wielokierunkowe o pow.
13,50 ha i wartości 260 tys. zł
z oborą, stodołą, chlewnią, garażem i budynkiem mieszkalnym
– również we współwłasności, z którego uzyskała przychód w wysokości 57 tys. zł,
dochód 21 tys. zł. Ponadto z tytułu diety radnej uzyskała dochód w wysokości 2.520 zł
(poprzednio: 2.750 zł). Wśród
zobowiązań finansowych wykazała kredyt z linii MR
udzielony przez Bank Gospodarki Żywnościowej oddział
w Łowiczu, do spłaty na koniec
grudnia 2012 roku: 302.560 zł.
 Wiesław Kępka – rolnik
z Chąśna – wykazał oszczędności w wysokości 20 tys. zł
oraz 793,77 jednostki uczestnictwa w Funduszu Inwestycyjnym Pioneer Akcji Polskich
(tak samo jak w poprzednim
oświadczeniu). Posiada we
współwłasności dom mieszkalny o pow. 232 m2 o wartości 200 tys zł, gospodarstwo
rolne o pow. ok. 19,58 ha,
w tym 10,15 ha (współwłasność) i 3,8 ha pozostających
w dzierżawie. Rodzaj zabudowy: budynek inwentarsko-składowy, obora, garaże, przechowalnia. Łączna jego wartość
to 600 tys. zł. Osiągnął z niego przychód 90 tys zł i dochód
30 tys zł. Jako radny otrzymał diety o łącznej wysokości
2.520 zł (poprzednio: 2.380 zł).
Posiadał ciągnik rolniczy Zetor
7245 z 1987 roku (35 tys. zł)
oraz prasę Z 224/1 z 1996 roku
(15 tys. zł) i samochód osobowy Chrysler Voyager z 1997 r
(15 tys. zł).
 Jerzy Muras – prowadzi
gospodarstwo rolne, posiadał
we współwłasności dom o pow.
114 m2 i wartości 140 tys. zł
oraz również we współwłasności gospodarstwo ogólnotowarowe o powierzchni 16,89 ha
o wartości 600 tys. zł z chlewnią, bud. inwentarsko-składowymi i garażami. Z tego tytułu
osiągnął przychód w wysokości
240 tys. zł, dochód 35 tys. zł.
Prowadził osobiście działalność gospodarczą – usługi budowlane – i jak zadeklarował
nie osiągnął z tego tytułu żadnego dochodu. Z tytułu pobierania diet radnego uzyskał
dochód w wysokości 2.520 zł

(poprzednio: 1.960 zł), z tytułu pełnienia funkcji delegata
na walne zgromadzenie OSM
w Łowiczu – 200 zł. Posiadał ciągnik rolniczy MF 255
z 1988 roku o wartości 17 tys. zł
i samochód osobowy Kia Rio
z 2005 roku o wartości 25 tys. zł
(współwłaściciel), ciągnik Ursus 3512 z 2000 roku o wartości 35 tys. zł, New Holland
z 2011 roku o wartości 130 tys. zł
(współwłasność), wóz asenizacyjny Joskin z 2011 roku
o wartości 30 tys. zł, kultywator podorywkowy Rolmako
z 2011 roku – 12 tys. zł. Wśród
zobowiązań wymienił kredyt
na zakup maszyn rolniczych
w BGŻ S.A. – 140 tys. zł.
 Andrzej Skwarna – pracownik gospodarczo-porządkowy w Zespole Szkół Publicznych w Błędowie – miał
zgromadzonych 5 tys. zł
oszczędności (poprzednio nie
miał). Posiadał we współwłasności dom o pow. 200 m2
i wartości 150 tys. zł oraz
również we współwłasności gospodarstwo indywidualne o pow. 10,21 ha i wartości 250 tys. zł. Z tego tytułu
osiągnął przychód w wysokości 35 tys. zł, dochód – 8 tys.
zł. Inne nieruchomości, które
posiadał we współwłasności,
to działka budowlana o pow.
700 m2 z domem mieszkalnym 200 m2 w stanie surowym
o łącznej wartości 200 tys. zł.
Z tytułu zatrudnienia osiągnął
wynagrodzenie 22.307,05 zł
(poprzednio: 23.404,65 zł),
diety radnego – 2.520 zł (poprzednio: 2.380 zł). Posiadał
ciągnik rolniczy Ursus C-360
z 1980 roku o wartości 12 tys zł.
 Dominik Grzegorz Uczciwek z Sierżnik prowadzi własne gospodarstwo rolne. Posiada zgromadzone 5.924,60 zł
(poprzednio: 11.397,96 zł). Posiadał gospodarstwo ogólnorolne o pow. 7,14 ha o wartości
357 tys. zł, z którego osiągnął
przychód w wys. 10 tys. zł,
dochód w wysokości 2 tys. zł.
Otrzymał 2.240 zł diet radnego (poprzednio: 2.380 zł)
oraz 2.699,44 zł z tytułu dopłat obszarowych (poprzednio:
2.816,53 zł). Zaciągnął kredyt
na zakup ziemi w BSZŁ oddział
w Chąśnie – 92.200 zł (współwłasność kredytu z żoną).
 Wiesława
Adamowicz
z Niespuszy Wieś – nie posiadała zgromadzonych oszczędności. Posiadała dom o pow.
250 m2 o wartości 250 tys. zł
we współwłasności małżeńskiej
oraz gospodarstwo towarowe
o pow. 11 ha o wartości 600 tys. zł
z domem mieszkalnym, oborą, garażem i bud. inwentarsko-składowymi (współwłasność
małżeńska). Z tytułu prowadzenia gospodarstwa osiągnęła
przychód w wys. 45 tys. zł, dochód 7 tys. zł. Z tytuły diety osiągnęła dochód w wys. 2.800 zł.
Wśród składników mienia ruchomego o wartości powyżej
10 tys. zł wykazała ciągnik 360 3p
z 1984 r. o wartości 12 tys. zł,
Zetor 8011 (1987 r.) o wartości 20 tys. zł, kombajn zbożowy
z 1984 roku o wartości
20 tys. zł. 
mak
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Bursa dla 50 uczniów
powstanie
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Edukacja | Matura 2013 – znamy wynik

Edukacja

Dobre wyniki w powiecie łowickim

W rytmie Zorby

Tegoroczni absolwenci szkół średnich znają
już wyniki egzaminów maturalnych.
Od 28 czerwca mogą je odbierać w szkolnych
sekretariatach i zdecydowana większość
zrobiła to już tego dnia. Wiele szkół
zorganizowało też spotkania w klasach,
podczas których absolwenci wraz
z wychowawcami zapoznawali się z wynikami.

Średnie wyniki poszczególnych szkół z województwa
łódzkiego można znaleźć na
stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi. W powiecie łowickim 743 uczniów
zdawało egzamin dojrzałości po
raz pierwszy. Aż 162 z nich to
uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu, 119 zdawało w I LO
w Łowiczu, a o dwoje mniej
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Łowiczu. Średnia zdawalność w powiecie łowickim wyniosła 85,3%, co jest
trzecim najlepszym wynikiem
w województwie (po powiatach
wieluńskim i poddębickim), aż
o 4,8% lepszym od wojewódz-

kiej średniej i o 4,3% od krajowej.
– Powiat łowicki zawsze znajduje się blisko górnej granicy
w województwie, co oczywiście
bardzo mi się podoba – mówi
przewodnicząca OKE Łódź Danuta Zakrzewska.
Z przedmiotów obowiązkowych najlepszy średni wynik
z języka polskiego i matematy-

Średnia zdawalność
w powiecie łowickim
wyniosła 85,3%,
co jest trzecim
wynikiem
w województwie.

Tomasz Matusiak
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Tegoroczni absolwenci II LO – Agata, Justyna, Nadia i Norbert cieszą się, że oni, jak i cała ich klasa (IIIc),
maturę zdali.

ki na poziomie podstawowym
uzyskało Pijarskie LO w Łowiczu, a z języka angielskiego na
poziomie podstawowym najlepszą zdawalność ma I LO w Ło-

wiczu. Procentową zdawalność
z innych języków w poszczególnych szkołach trudno porównywać ze względu na małą liczbę
zdających. Dokładny raport po-

równujący wyniki matury na poziomie rozszerzonym zamieścimy w NŁ jak zwykle w jednym
z pierwszych numerów po wakacjach. 

42 uczniów Gimnazjum
im. Janusza Korczaka w Popowie i Gimnazjum nr 3 w Łowiczu wraz z opiekunami spędziło przeszło tydzień na zielonej
szkole w greckiej miejscowości
Nea Sioni na półwyspie Chalkidiki i w okolicach.
Uczniowie wyjechali na południe autokarem 6 czerwca,
a powrócili 15. W tym czasie
zwiedzili XVI-wieczną kaplicę Panagia Feneromeni, jaskinię Petralona, grotę Agios Pavlos
(miejsce ukrywanie się św. Pawła
w czasie rzymskich prześladowań) oraz pozostałości architektury antycznej – teatr i ruiny. Specjalną atrakcją był całodzienny
rejs statkiem po zatoce Toroneos,
z posiłkiem na statku i skokami
do morza, podczas którego można było zobaczyć z bliska słynną
Wyspę Żółwią. Wielkie wrażenie
zrobiły na uczniach greckie plaże – zarówno typowo turystyczne, jak i dzikie.
Czas wolny wypełniały uczestnikom wyjazdu gry sportowe
i zespołowe, w których brali też
udział miejscowi rówieśnicy,
oraz wieczorne lekcje zorby.
– Mieliśmy z Grekami bardzo
dobry kontakt – opowiadał NŁ
Marcel Aleksandrowicz z Gimnazjum w Popowie. – Większość
z nich dobrze znała angielski,
rozmawiało się nam zaskakująco łatwo. Bardzo nam się podoba
ich życzliwość, otwarcie i gościnność. 
tm

Edukacja | Festyn w Szkole Podstawowej w Gągolinie Południowym

Wspólna zabawa i nauka
Podczas imprezy mieliśmy
swoiste zestawienie nowoczesności z tradycją – najpierw, przy
dyskotekowo-plażowych dźwiękach naukę zumby z instruktorkami fitness, a bezpośrednio po
nim występ Dziecięcego Zespółu
Ludowego „Kocierzewiacy”.
REKLAMA

– Cieszę się z zaproszenia od
pani dyrektor na dzisiejszy festyn – mówiła po występie instruktorka Joanna Gałka-Walczykiewicz. – Każde takie spotkanie
to okazja do popularyzacji zumby, która jest bardzo młodym tańcem i wciąż czeka na kolejnych

adeptów. Widać po dzieciach,
że sprawia im to prawdziwą frajdę, pewnie dlatego, że zumbę
może tańczyć praktycznie każdy,
a potrafi ona wciągnąć już przy
pierwszym z nią zetknięciu.
Dopełnieniem zabawy był
Dzień Europejski, w czasie któ-

rego prezentowany jest wybrany
kraj Unii Europejskiej. W tym
roku uczniowie klas IV-VI przybliżali koleżankom i kolegom kulturę Irlandii. Innymi atrakcjami
dnia były: gry i zabawy ruchowe,
badminton, piłkarzyki, malowanie, rysowanie i poczęstunek. tm

Tomasz Matusiak

18 czerwca w szkole w Gągolinie Południowym (gmina Kocierzew) dzieci wraz z rodzicami,
nauczycielami i zaproszonymi gośćmi bawiły się na festynie, będącym połączeniem obchodów
szkolnego Dnia Rodziny i Dnia Europejskiego.

Dziecięcy Zespół Ludowy „Kocierzewiacy” przed występem
w Gągolinie Południowym.
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Adam Struzik wręcza dyplom i medal Pro Masovia Aleksandrze
Głowackiej i Katarzynie Polak.

Występ Zespołu Sanniki z zaciekawieniem oglądali członkowie
holenderskiego zespołu Scaldis z Hansweert.

TOMASZ BARTOS

TOMASZ BARTOS

TOMASZ BARTOS

Reportaż

Daniela Tomasik w Zespole Sanniki jest nieprzerwanie od 60 lat.
Otrzymała upominek od wójta Gabriela Wieczorka.

Sanniki | Trzy jubileusze, dużo życzeń, dużo kwiatów

To była wyjątkowa Niedziela Sannicka
Ostatnia Niedziela Sannicka, która odbyła się
7 lipca, była wyjątkowa. Tego dnia obchodzono aż
trzy jubileusze: 60 lat Regionalnego Zespołu Pieśni
i Tańca Sanniki, 40 lat Gminnego Ośrodka Kultury
i 45. edycję samej Niedzieli Sannickiej.

TOMASZ BARTOS

jednak dla ciekawskich zamknięty.
Koncertowi przysłuchiwał się
marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, który
pozostał na Niedzieli Sannickiej
jeszcze kilka godzin.
Najważniejszym momentem
imprezy okazał się występ zespołu Sanniki, zaplanowano go
na godz. 14.30, ale opóźnił się on
o ok. 30 minut. Zespół zaprezentował kompilację fragmentów
kilku swoich programów, m.in.
„Suity sannickiej” i „Wesela sannickiego”. Po występie przyszedł
czas na złożenie życzeń jubilatom. Marszałek Adam Struzik
podziękował dyrektor GOK
w Sannikach Aleksandrze Głowackiej i podległym jej pracownikom za pracę. Wyrazy uznania
skierował także w stronę członków zespołu, dziękował za pasję i chęć kultywowania tradycji
regionu. Zespół, w jego imieniu choreograf Katarzyna Polak,
i GOK, w jego imieniu dyrektor
Aleksandra Głowacka, otrzymały z jego rąk pamiątkowe medale Pro Masovia, przyznawane za
wybitne zasługi oraz całokształt

Damska część zespołu Sanniki tuż po zakończonym występie.

TOMASZ BARTOS

Impreza odbyła się na boisku
sportowym w Sannikach, a nie
jak przez lata bywało na terenie
parku przy pałacu w Sannikach.
Od godz. 10 można było odwiedzać twórców ludowych, którzy
prezentowali tam swoje prace na
kiermaszu, czy stoiska wystawców np. Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego czy
Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego. Wystawiali się lokalni producenci. Dla dzieci przygotowano
zaś dmuchane zjeżdżalnie, zamki, przejażdżki na kucach i elektrycznych samochodach, było też
wiele stoisk z zabawkami.
O godz. 14 w pałacu w Sannikach odbył się koncert muzyki
poważnej w wykonaniu pochodzącej z Japonii pianistki Rinko Kobayashi. Muzyce towarzyszyła recytacja poezji Edwarda
Stachury z tomów „Fabula rasa”
i „Oto” w wykonaniu aktorki
Teatru Narodowego Anny Chodakowskiej. Był to pierwszy
koncert we wnętrzach pałacu,
po nim można było zwiedzić także park, w którym kończą się
prace remontowe. Pałac pozostał

Męska część zespołu Sanniki w charakterystycznych czapkach, tzw.
macjejówkach

działalności na rzecz województwa mazowieckiego.
Jubilatom gratulacje złożył
także wójt gminy Sanniki Gabriel Wieczorek z przewodniczącą Rady Gminy Wandą Milczarek. Zapowiedział on, że
w przyszłości środki kierowane na działalność zespołu będą
zwiększone. Przekazał również
zespołowi kamerę cyfrową. Wójt
uhonorował upominkiem oraz
kwiatami najstarszą członkinię
zespołu, Danielę Tomasik.
Życzenia złożyli także: starosta powiatu gostynińskiego Jan
Baranowski, dyrektor Muzeum
Mazowieckiego w Płocku Leonard Sobieraj, dyrektor Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina
w Sannikach Monika Patrowicz.
Jedyną osobą spoza tego grona
był dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 z Łowicza Mirosław Kret, który przekazał zespołowi życzenia od
Blichowiaków.

Później na scenie zaprezentowali się: zespół Scaldis z Hansweert – prowincji Zeeland
w Holandii oraz gwiazdy wieczoru, małżeństwo aktorów
Katarzyna i Cezary Żakowie,
którzy rozśmieszyli liczną publiczność swoim programem

kabaretowym złożonym m.in.
z monologów pochodzących
z serialu Ranczo, skeczy o pracy aktorów i piosenek. Niestety aktor Artur Barciś nie dotarł do Sannik ze względów
zawodowych. Imprezę zakończyły koncerty dwóch zespo-

łów: Trabanda z Łodzi, który gra utwory z gatunku muzyki
pop (co ciekawe w składzie wystąpił pochodzący z Sannik
Witold Ambroziak) oraz zespół Toledo z Sochaczewa, który zagrał do tańca utwory disco
polo. 
tb

Dariusz Mikołajczyk
W zespole tańczyłem 15 lat
i z całą pewnością nie był to
czas stracony. Jedni chodzą na
treningi, na rower, ja wiedziałem,
w każdy piątek po południu
mam próbę, na której będę
mógł się odprężyć, spotkać się
ze znajomymi i młodzieżą – to
też i mnie odmładzało.
Dzięki zespołowi mam wielu
znajomych, dużo zwiedziłem,
byłem w Niemczech, Szwajcarii,
Francji i Holandii. Ale też z innej
strony, uczestnictwo w próbach
i występach sprawiło, że moja
kondycja była dobra, bo jednak

trzeba było z siebie coś w czasie
ich trwania dać.
Zespół dla naszej rodziny ma
duże znaczenie. Tańczyłem
w nim ja i dwóch moich synów,
jeden z nich spotkał w nim
swoją przyszłą żonę. Co nie
jest wyjątkiem, bo małżeństw
zespołowych jest kilka.
Zresztą to już niemal norma,
że dzieci łapią po rodzicach
zespołowego „bakcyla”. Dziś już
nie występuję, ale ciągle czuję
się z zespołem Sanniki mocno
związany. Czasami zdarza mi się
jednak wystąpić w programie

„Wesele sannickie” w roli taty
panny młodej. Mam już siwe
włosy i swoje lata, więc do niej
pasuję. tb
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Aktualności
Wejsce | Wójt grał z Łaguszewem i pomógł drużynie wygrać

Młodsi i starsi zagrali w piłkę nożną

VIII Gminny Turniej Amatorów Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Kocierzew Południowy odbył się w minioną niedzielę, 7 lipca, na boiskach Ludowego
Klubu Sportowego Korona Wejsce. W kategorii seniorów (11 drużyn) zwyciężyła drużyna z Wejsc, w kategorii oldboyów (5 drużyn) – drużyna z Łaguszewa.

Turniej przyciągnął nie tylko
graczy, ale również ich rodziny,
szczególnie było to widać w czasie meczów rozgrywanych przez
zawodników starszych, którzy
ukończyli 35 lat. W grupie tej zagrał wójt gminy Grzegorz Stefański, który przed zawodami
losował drużynę. Przypadł mu
w udziale, jak się okazało zwycięski, team z Łaguszewa. – Opłacało się przyjąć wójta do drużyny.
Dobrze biegał po boisku, dawał
radę, nawet zaliczył współudział
w zdobyciu bramki – powiedział
nam jeden z zawodników, Dariusz Dobrzyński, po pierwszym
eliminacyjnym meczu rozegranym z drużyną z Kocierzewa.
– W zawodach tych chodzi
przede wszystkim o to, aby zmotywować mieszkańców gminy do
uprawiania sportu, turniej jest dobrym do tego sposobem, bo rywalizacja pobudza do działania
– powiedział nam w przerwie
pomiędzy kolejnymi meczami
wójt. Jego zdaniem liczba drużyn
świadczy najlepiej o potrzebie or-

nam, że wcale nie jest tak, że gdy
ktoś jest rolnikiem, to życie toczy się wokół gospodarstwa i nie
ma czasu ani chęci na nic więcej.
– W zimę, gdy na roli jest mniej
pracy, spotykamy się na sali gimnastycznej w szkole w Łaguszewie i tam kopiemy piłkę. Naj-

z Jeziorka, a piąte – z Różyc.
W kategorii seniorów pierwsze
miejsce zajęła drużyna
z Wejsc, drugie – z Osieka,
trzecie – z Kocierzewa (I), czwarte
– z Płaskocina, piąte – z Różyc,
dalsze miejsca zajęły drużyny
z miejscowości (w kolejności):
z Łaguszewa, Jeziorka, Różyc
Żurawieńca, Kocierzewa (II),
Boczek i Ostrowca. Gmina
przygotowała dla spragnionych
zawodników wodę i porcję
kiełbasy z grilla.
Tydzień wcześniej, na tym samym
boisku w Wejscach, odbył się

turniej piłki nożnej dla młodzieży.
Brały w nim udział
3 zespoły składające się z uczniów
szkół podstawowych oraz 4 –
z gimnazjalistów. Aura na tych
zawodach nie była sprzyjająca,
bo padał deszcz i po pierwszym
meczu młodzi zawodnicy mieli
koszulki tak mokre, że ciekła
z nich woda. Nie zniechęciło ich
to jednak do gry. Wyniki zawodów
w młodszej kategorii były
następujące: miejsce I Kocierzew, II
–Wejsce, III – Ostrowiec. Gimnazja:
I – Łaguszew, II – Różyce, III –
Wejsce, IV – Kocierzew. mwk, tb

Wójt Grzegorz Stefański (w koszulce w niebieskie pasy) walczy o piłkę z zawodnikami reprezentującymi
Kocierzew w czasie meczu eliminacyjnego.

Klasyfikacja Turnieju
W VIII Gminnym Turnieju
Amatorów Piłki Nożnej
o Puchar Wójta Gminy Kocierzew
Południowy zarówno seniorzy, jak
i oldboye walczyli nie tylko
o puchar, ale także o nagrody
pieniężne. Na zdobywców trzech
pierwszych miejsc czekało kolejno:
400, 300 i 200 zł, zaś za udział
pozostałe drużyny otrzymały po
100 zł.
W tym roku podobnie jak rok temu
w kategorii oldboyów, zwyciężyła
drużyna z Łaguszewa, drugie
miejsce zajęła drużyna z Wejsc,
trzecie – z Kocierzewa, czwarte –

połamie we wtorek, czyli dwa dni
później, i już słyszę śmiech żony
i dzieci, że ojcu zachciało się
sportu, a teraz leży i nie może się
ruszyć – powiedział nam.
– Ten tydzień dla żon oldboyów będzie ciężki. Zakwasy już

częściej nie są to sami oldboye,
gramy z młodzieżą, naszymi
dziećmi i ich kolegami. Jeśli czas
pozwala to jeździmy grać do Łowicza na Orlika przy ul. Grunwaldzkiej. Nie siedzimy w domu
– przekonuje nas Okraska. Dodaje jednak, że niestety latem jest
dużo trudniej. Od wiosny do jesień w gospodarstwach jest dużo
pracy, stąd mało czasu i sił, aby
jeszcze wolny czas poświęcić
w takiej ilości, jak by się chciało
na piłkę nożną.
– Jedno jest za to pewne,
wszystkich nas będą bolały jutro wszystkie gnaty – powiedział
Henryk Gruziel, radny gminy
Kocierzew z Łaguszewa i jeden
z oldboyów reprezentujących
miejscowość. Turniej to dla starszych zawodników minimum
trzy mecze, każdy na wysokich
obrotach – jak podkreśla – dla organizmu to duży wysiłek, a najgorsze jest to, że przed turniejem
nie ma kiedy potrenować. – Mnie

Seligów | Turniej Tenisa Stołowego

Spacery z przewodnikiem

Zgłoszenia dzisiaj i jutro
14 lipca w remizie OSP
w Seligowie zostanie
rozegrany Turniej Tenisa
Stołowego o Puchar
Prezesa OSP Seligów.
TOMASZ BARTOS

przy ul. 3 Maja. Przewodnik opowiadał m.in. o roli, jaką odegrał
w pierwszej połowie XIX wieku
dla Łowicza generał Stanisław
Klicki.
Druga grupa, licząca 30 osób,
wyruszyła o godz. 15. Tematem
spaceru były początki Łowicza
i układ urbanistyczny jego najstarszej części, Starego i Nowego
Rynku oraz Podgrodzia. Spacer
i temat były wyjątkowe, nawiązywały bowiem do bulli papieża Innocentego II, wydanej dokładnie 877 lat wcześniej, 7 lipca
1136 r. w Pizie, gdzie po raz
pierwszy wymieniony został Łowicz – „Loviche”. Przewodniczka
Agnieszka Walczak w związku
z tą rocznicą skupiła się na opowiadaniu o początkach Łowicza.

Już słyszę śmiech
żony i dzieci, że ojcu
zachciało się sportu
a teraz leży i nie może
się ruszyć

Gdy tatusiowie grali, ich poczynaniom przyglądali się synowie startujący
w grupie seniorów.

Łowicz | 877 lat od bulli papieskiej
7 lipca odbyły się dwa spacery poprowadzone po Łowiczu
przez przewodników z koła działającego przy oddziale Polskiego
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, wzięło w nich udział
w sumie 75 osób. Wśród nich byli
zarówno mieszkańcy pelikaniego grodu, chcący poznać historię
swojej miejscowości, jak i przyjezdni turyści.
O godz. 13 grupa 45 osób,
wśród których było także 15 osadzonych z łowickiego Zakładu
Karnego, w ramach prowadzonego w nim programu resocjalizacyjnego, została poprowadzona
przez Zdzisława Kryściaka. Odwiedzili oni kościół św. Leonarda, plac Koński Targ, Zespół gen.
Klickiego i dawną Pocztę Konną

w poniedziałek części z nich dadzą się potężnie we znaki, więc
pewnie panie czeka więcej pracy
w gospodarstwie, chyba że panowie pomyślą o sobie i po meczu,
wieczorem wezmą długą kąpiel
w wodzie zmieszanej z solami
mineralnymi i poddadzą się masażowi – powiedziała nam z szerokim uśmiechem Dorota Borkowska, która jako pielęgniarka
sprawowała opiekę medyczną
nad grającymi. Wbrew opiniom
niektórych „specjalistów” piwo
nie jest najlepszym rozwiązaniem na zakwasy.
Na szczęście zarówno w roku
minionym, jak i tym, w czasie
turnieju nie doszło do żadnej poważnej kontuzji, najczęściej były
to otarcie oraz naciągnięcia mięśni i ścięgien. 

TOMASZ BARTOS

tomasz.bartos@lowiczanin.info

ganizowania takich rozgrywek.
– W tym roku drużyn było 16. To
dużo, ale rok temu zgłosiło się
ich 21, 12 seniorów i 8 oldboyów
– powiedział nam Bogusław Samek z Urzędu Gminy, który czuwa od początku nad organizacją
turnieju.
– Po co grać? Każdy z nas jako
chłopak biegał za piłką, część
z nas grała nawet w różnych lokalnych zespołach, to była pasja. W człowieku zostaje to na
zawsze, więc trudno usiedzieć
w domu, gdy nadarza się okazja
do gry – powiedział nam nam
Dariusz Dobrzyński. Turniej to
okazja, aby przypomnieć sobie
młode lata, ale też – jak podkreślają po cichu startujący oldboye
– szansa do bezpośredniego starcia na boisku z zawodnikami
z innej drużyny. – Czasem gra się
z kimś za kim się nie przepada,
jest więc szansa, aby w taki sposób pokazać mu, że jest się lepszym – dodaje jeden z grających.
Ale o specjalnym faulowaniu nie
ma mowy, bo jak tłumaczą zawodnicy, to sport, a takie rzeczy
zdarzają się wyłącznie ze względu na brak umiejętności czy zmęczenie.
Marcin Okraska, także z drużyny z Łaguszewa, powiedział

TOMASZ BARTOS

Tomasz
bartos

Zdzisław Kryściak poprowadził grupę o godz. 13 (na zdjęciu
w czerwonym podkoszulku).

Oba spacery były nieodpłatne, ich finansowanie zapewnił
Urząd Miejski i ŁOK dzięki dotacjom przekazanym dla koła przewodników. Kolejny spacer w ra-

mach dyżurów przewodnickich
„Przewodnik czeka” odbędzie się
14 lipca o godz. 13, spacer tematyczny „Stolica Łowicz” zaplanowano na 21 lipca na godz. 15.  tb

Chęć udziału w nim mogą
zgłaszać mieszkańcy Seligowa, Bobiecka i Serok, a także członkowie tej straży z innych miejscowości. Zgłoszenia
będą przyjmowane dziś i jutro
(11-12 lipca) w godz. 18.0020.00. Organizatorzy zapraszają do wzięcia udziału szczególnie panie.
Mecze będą rozgrywane na
dwóch stołach, które będą ustawione na dużej sali w remizie

OSP w Seligowie. Rozpoczęcie imprezy przewidziane jest na
godzinę 16.30.
Turniej zostanie przeprowadzony systemem pucharowym
play-off oraz bez podziału na kategorie wiekowe czy też płeć zawodników. Losowanie par odbędzie się w dniu turnieju. Mecze
będą rozgrywane równolegle na
dwóch stołach – do dwóch wygranych setów.
Organizatorzy
zapewniają
sprzęt do gry, ale dopuszczone
jest używanie własnych rakietek tenisowych. Osoby niepełnoletnie powinny mieć ze sobą
pisemną zgodę rodziców. Regulamin turnieju dostępny jest na
stronie OSP Seligów. 
kp
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Kultura
Poezja | Tomik wierszy Bolesława Sawickiego

O życiu, co się wymyka
Może nie do góry nogami,
bo pewnie jest Bolesław Sawicki przede wszystkim lekarzem,
ale na pewno windując poezję
o kilka szczebli wyżej w hierarchii ważności jego spraw
określających, kim jest. Sawicki, mam wrażenie, nie „bywa”
poetą – on nim jest. Przy założeniu, że poezja nie jest sklecaniem rymów na każdy temat,
lecz głęboką, egzystencjalną
refleksją nad losem.
Nie ukrywam: lubię i cenię
jego poezję. Sawicki jest człowiekiem mniej więcej z mego
pokolenia, nieco tylko starszym, poddającym swej refleksji doświadczenia, w których odnajduję odbicie swoich.
Pisze o życiu i jego przemijaniu. Tak, przemijanie, odczuwanie jego nieuchronności, a
jednocześnie zakotwiczenie go
w nadziei na Spotkanie, które
jest w gruncie rzeczy tuż, tuż

archiwum NŁ

W notce biograficznej o autorze wierszy zebranych w wydanym przed kilkoma tygodniami tomiku
„Tęsknota za światłem” napisano, że jest on lekarzem, myśliwym, wędkarzem, narciarzem, podróżnikiem
i czasami odrobinę poetą. Może. Czytając te wiersze, ma się jednak ochotę tę kolejność odwrócić.

Bolesław Sawicki mówi o sobie, że jest odrobinę poetą.

– stanowi, w moim odczuciu,
motyw przewodni jego twórczości. Bolesław Sawicki do-

strzega przemijanie swego
świata: wspomina próg rodzinnego domu, teraz już spopielo-

ny, przypomina sobie, jak kiedyś
pękła stara cukiernica, co przywołało mu w pamięci dziadka,
który ją przechowywał przez
wojnę i żydowskiego doktora
Brauna, najpewniej ofiarodawcę. W innym wierszu stara popielniczka („koloru jak denaturat”) przypomina mu ojca.
Dziś popielniczka jest pusta,
nieużyteczna. Dostrzega przemijanie w naturze: „Chmury kłębiaste / Chłód prawie
jesienny / Zieleń odchodzi” –
i w sobie: „Dopiero świat zazieleniał / a już jesień wita /
łzami deszczów / Coś mi się
wymyka...” Widzi tempo tego
przemijania: „Krzyk i pieluszek bawełna / jedwab lustro i
sala balowa / na horyzoncie las
/ sosna i dąb czasem heban”.
A w przedostatnim wierszu tomiku podsumowuje ten żal, tę
nadzieję i tęsknotę splecione
w jedno:

Czy tylko sumą
Kilku „Sylwestrów” jest
Iluś koszul znoszonych
Butów zdartych na fest
Tęsknotą marzeń
Niespełnionych
Mój dobry Boże
Daj mi zielone światło
A gdy stanę przed Tobą
W pokorze
Spraw
By ono nie zgasło
Bóg jest obecny w refleksji Sawickiego rzadko wprost, tak jak
w tym wierszu, częściej jest ukryty, przemawia aluzjami do Ewangelii, choć zawsze przekracza
Kościół, ukazuje się w naturze,
w drugim człowieku, w którym
niekiedy odnajdujemy pacjentów,
których Sawicki – doktor spotyka w swoim ośrodku zdrowia
w Sobocie. Ale czuje się Go niemal w każdym wierszu, gdy jest
źródłem refleksji nad własną słabością, nad pięknem tego, co objawione w naturze i nad grzesznością człowieka, gdy wzywa do
tego, by kochać póki czas.

Jest w wierszach Bolesława
Sawickiego osobista skromność,
tęsknota za pięknem rzeczy prostych, wrażliwość na samotność
i opuszczenie, ale jest też wiele
o miłości między mężczyzną
a kobietą. Ta jego miłość ma zielone oczy, przypomina się „w żółtej bluzce ze złotą nitką – za całą
pierwszą pensję -”, z jej oczyma
kojarzą się światła na skrzyżowaniu na dalekiej wycieczce. I te
piękne słowa do niej skierowane:
„Najbardziej świąteczne są dni
powszednie (...) najważniejsze
co nieważne / z tobą zawsze jest
święto / moja zielonooka Nadziejo”. Warto sięgnąć po taki wiersz,
nawet gdy nie jest się osobą, dla
której był pisany.
Bo Sawicki nie wstydzi się
tego, o czym i dla kogo pisze, nie
kryguje się, jakoby pisał do szuflady, rzekomo tylko dla siebie.
Wydał tomik własnym sumptem,
w nakładzie 500 egzemplarzy.
– Uważam, że tworzy się po to,
by z kimś podzielić się tym, co się
czuje, co się przeżywa – mówi.
Jego refleksje pomagają wyrazić to, czego samemu czasem
sformułować nie potrafimy, choć
przecież to odczuwamy – ale czyż
nie taka właśnie jest rola poezji?
Tomik wierszy Bolesława Sawickiego „Tęsknota za światłem”
można kupić w księgarni p. Danuty Bródki przy ul. Zduńskiej 12
w Łowiczu. 
wal

Kocierzew - Nieborów | Zespół Kocierzewiacy

Warsztaty z choreografem
i zajęcia z harcerzami

REKLAMA

zapewnili im harcerze z Drużyny Starszoharcerskiej Nin Hil,
którą do współpracy zaprosiła dyrektor biblioteki Hanna Samek. Harcerze przygotowali bardzo ciekawe zajęcia,
w czasie których drużynowy
Aleksander Rześny prowadził zajęcia na temat udzielania pierwszej pomocy. Ponadto tancerze uczyli się wiązania
węzłów, tańczyli z harcerzami
zumbę i makarenę, brali udział
w podchodach.
Była też gra nocna, której uczestnicy mieli za zada-

nie odnalezienie zaginionego
Batmana. Zabawa była dobrze
przygotowana i bezpieczna,
a młodzież poruszała się wyznaczonymi i oznakowanymi
szlakami. Batman został odnaleziony. 30 czerwca pełni wrażeń Kocierzewiacy wrócili do
swoich domów. 
mwk
Kurs pierwszej pomocy
podczas wasztatów w
Nieborowie był jednym z
ważnych elementów zajęć, jakie
przygotowali tancerzom harcerze.

GBP w Kocierzewie Płd.

30 dzieci z Zespołu Ludowego Kocierzewiacy, działającego przy Bibliotece Publicznej
w Kocierzewie Płd., nie nudziło się w pierwszy weekend
wakacji. Od 28 do 30 czerwca
gościły one w Nieborowie na
spotkaniu, które miało charakter warsztatów i zabawy.
Kocierzewiacy byli zakwaterowani na terenie campingu „Pod Sosną”. Na istniejącej
na miejscu scenie mieli zajęcia z choreografem Katarzyną Polak, zwiedzali też pałac
w Nieborowie. Wiele atrakcji

www.lowiczanin.info



Łyszkowice | Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny

z Łyszkowic za zdjęcie „Magia przeszłości”. Wyróżnienia
otrzymały fotografie „Powróćmy do przeszłości…” autorstwa
Martyny Piotrowskiej, pierwszoklasistki z Gimnazjum Świętego Wojciecha w Makowie oraz
„O wschodzie słońca…” Karoliny Łuczywek, trzecioklasistki
z Gimnazjum w Łyszkowicach.
Wyniki obrad komisji zostały
ogłoszone podczas otwarcia wystawy fotografii konkursowych.
Uroczystość rozpoczęła się krótką częścią artystyczną przygotowaną przez uczennice klasy

IIIa – Michalinę Czułek i Anetę
Kucińską. Przedstawienie opowiadało historię fotografii – od
pomysłu malowania światłem
z wykorzystaniem urządzenia zwanego „camera obscura”,
przez okoliczności powstania
pierwszego zdjęcia, do najnowszych technologii fotograficznych. W scenkach obrazujących
te wydarzenia wystąpiły również
uczennice klasy IIb Aleksandra
Kucińska, Agata Maszkowska
i Sylwia Wieczorek oraz chłopcy
z klasy IIIb: Mateusz Chmurski
i Karol Dyszkowski. 
mak
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Fajne babki się nie nudzą

ZS Łyszkowice

Laureatka konkursu Michalina Czułek.
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Maurzyce | Udana Babska Biesiada

Przeszłość zaklęta w przedmiotach
Otwarcie wystawy fotograficznej, połączone z ogłoszeniem
wyników Międzyszkolnego Konkursu Fotograficznego „Przeszłość zaklęta w przedmiotach”
odbyło się we wtorek, 25 czerwca
w Gimnazjum w Łyszkowicach.
Organizatorem konkursu była
Małgorzata Błońska, nauczycielka plastyki i zajęć artystycznych
w Zespole Szkół Publicznych
w Łyszkowicach.
Do konkursu przystąpiło
16 osób z Gimnazjum Świętego
Wojciecha w Makowie i Gimnazjum w Łyszkowicach, które
dostarczyły łącznie 35 fotografii. Młodzież fotografowała stare
zegary, radia, sprzęty gospodarstwa domowego i maszyny rolnicze, a także stare dokumenty
i fotografie.
I miejsce otrzymała Michalina Czułek z klasy IIIa Gimnazjum w Łyszkowicach za cykl
fotografii zatytułowany „Wspomnienia ukryte w fotografiach”.
II miejsce przypadło Klaudii
Zielińskiej z klasy II z Gimnazjum Świętego Wojciecha
w Makowie za zdjęcie pt.:
„Sieczkarnia”. Natomiast III
miejsce uzyskała Sylwia Wawrzyńczak, uczennica klasy IIa
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Ponad sto osób,
w przeważającej
większości pań,
bawiło się na
III Babskiej Biesiadzie,
jaką w sobotnią noc
zorganizowano na
placu przy
Domu Ludowym
w Maurzycach.
Głównym celem imprezy była
– tak jak i w latach poprzednich
– po prostu dobra zabawa i integracja kobiecego środowiska
gminy Zduny i zaproszonych
gości. W tym gronie obok wicewojewody Pawła Bejdy, wójta Jarosława Kwiatkowskiego i
gminnych radnych znalazły się
kilkuosobowe delegacje Kół
Gospodyń Wiejskich z sąsiednich gmin: Kocierzewa, Bielaw,
Nieborowa i Łowicza. Większość uczestniczek, a zarazem
organizatorek imprezy, stanowiły członkinie wszystkich

KGW z gminy Zduny. Babska
Biesiada tradycyjnie odbywała
się w plenerze i tym razem nie
zakłóciła jej ani zmiana pogody, ani atak komarów, którego
trochę się obawiano. W menu
składkowej imprezy były potrawy z grilla, a także ciasta, kawa
i herbata, czyli dla każdego coś
smacznego.
– Bawiłyśmy się bardzo dobrze, od wieczora, aż do trzeciej
w nocy! Oczywiście był bogaty
program artystyczny, wspólnie
śpiewałyśmy, poszczególne koła
prezentowały własne piosenki,
a panie z Dolnej Bogorii odegrały zabawny skecz, którego akcja
toczy się w pociągu. Było bardzo wesoło! – relacjonuje Jolanta Perzyna, przewodnicząca
Gminnej Rady Kół Gospodyń
Wiejskich Gminy Zduny.
Podczas
biesiady
panie
z KGW w Jackowicach zorganizowały też szereg konkursów
z nagrodami. Do udziału
w pierwszym z nich zaproszono
nielicznych panów. Ich zadanie
polegało na poupinaniu na partnerkach spinaczy do bielizny.

Następnie panom zawiązywano oczy i zamieniano partnerki,
którym musieli teraz spinacze
odpiąć. Nagrodami dla pań były
kapelusze, a dla odważnych panów – wałki do ciasta. Drugi
konkurs polegał na tym, że paniom do jednej nogi przywiązano po trzy balony i musiały tak
walczyć, by zbić balony sąsiadkom, a obronić swoje, nie odrywając nogi od ziemi. Zwyciężyła pani, która została z jednym
całym balonem. W nagrodę dostała markową piłkę, a pozostałe
uczestniczki – mniejsze piłeczki
na pocieszenie.
W kolejnym konkursie wybierano najoszczędniejszą panią
spośród tych, które grubą roboczą rękawicą wrzuciły do skarbonek jak najwięcej jedno- i
dwugroszówek. Nagrodami były
skarbonki wraz z zawartością.
Z kolei w rywalizacji na dowcipy wzięły udział trzy osoby: Zofia Mycka, Marzena Flis i wicewojewoda Paweł Bejda. Ten
ostatni wygrał szampana, zaraz
go otworzył i poczęstował panie.
Zabawa udała się doskonale. ewr

Rzut Okiem | Niedziela w skansenie w Maurzyach

Kiernozia | Impreza plenerowa

Polski aktor i piosenkarz
Krzysztof Respondek będzie
gościem tegorocznego
Dnia Kiernozkiego Dzika,
który obchodzony będzie
już w niedzielę, 13 lipca na
terenie zespołu pałacowoparkowego w Kiernozi.
Spotkanie plenerowe poprzedzi uroczystość parafialna.
O godz. 11.30 w kościele pw.
św. Małgorzaty odprawiona zostanie uroczysta msza święta
z okazji odpustu parafii. Od rana
na ulicy Parkowej staną też stragany i stoiska.
O 16. kiernozianie i inni goście zaproszeni są na teren parku.
Jako pierwsze zaprezentują się
tam dzieci z Przedszkola Samorządowego i Szkoły Podstawowej oraz młodzież z Gimnazjum
w Kiernozi. Około godz. 17. na
scenie pojawi się zespół Ale BabREKLAMA

ki z Zamościa. Są to cztery panie,
które w czasie występu będą się
przebierały w różne stroje. Zaprezentują one dwa programy pt.
„Pojedziemy na łów i inne piosenki myśliwsko-biesiadne” oraz
„Biesiada rosyjska i włoska”.
Około 18.30 podane zostaną
pieczone dziki. W tym roku 3
z nich przekażą członkowie
Koła Łowieckiego Orzeł z Kiernozi, a jednego dzierżawca terenu, na którym impreza będzie
się odbywała, Andrzej Bogucki.
O 19. rozpocznie się recital
wspomnianego już Krzysztofa Respondka. Mężczyzna znany jest m.in. z roli w serialu telewizyjnym „Barwy szczęścia”.
Jest on też zwycięzcą 3. edycji
programu rozrywkowego emitowanego w Polsacie „Jak oni
śpiewają”. Jego koncert potrwa
około godziny. Od 20. do północy gości będzie bawił zespół
Progress. Dzień Dzika nawiązuje do legendy związanej z po-

lowaniem na dziki w tej okolicy, dlatego też podczas imprezy
obecna jest tematyka myśliska.
I tak odbędą się konkursy: bieg
z dzikiem, rzut dzidą do dzika,
konkurs wiedzy o myślistwie.
Ponadto będzie przeciąganie
liny i konkurs wędkarski. Osoby,
które chcą wziąć udział w zawodach wędkarskich, muszą posiadać własny sprzęt. Za udział w
konkursach przewidziano puchary, medale i inne nagrody.
W czasie trwania imprezy
przewidziano atrakcje dla dzieci: trampoliny, zjeżdżalnie. Będzie można skosztować też jedzenia ze stołu wiejskiego, które
przygotują panie ze Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy
w Niedzieliskach przy współpracy z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego. Swój udział
zapowiedzieli także m.in. członkowie koła pszczelarzy z Łowicza i Związku Międzygminnego
Bzura. 
am

TOMASZ BARTOS

Dzik nie tylko do jedzenia

Słoneczna pogoda sprzyjała w minioną niedzielę, 7 lipca, odwiedzinom Skansenu Wsi Łowickiej
w Maurzycach. Na turystów czekali tam twórcy ludowi z różnych dziedzin, zapraszając ich do wzięcia udziału
w warsztatach wycinankarskich, bibułkarskich, garncarskich, rzeźbiarskich i kulinarnych z wypieków. Na
zakończenie wysłuchano prelekcji w kościele z Wysokienic o baroku w skansenie. Tego dnia z oferty warsztatów
skorzystało ponad 200 osób m.in. z Łowicza, Sochaczewa, Łodzi, Warszawy, Płocka. tb
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Ile zarobili radni
i urzędnicy

Aktualności

gminy Chąśno w 2012 roku. str. 20

Świeryż | Strażacki jubileusz

Wiele mówiono
o szlachetnej i ważnej
służbie strażaków
ochotników podczas
jubileuszu 90-lecia
jednostki Ochotniczej
Straży Pożarnej
w Świeryżu.

Jubileusz uroczyście świętowano w sobotę, 6 lipca, w
Domu Ludowym w Świeryżu
Pierwszym. Oprócz miejscowych strażaków uczestniczyli w nim m.in.: poseł na Sejm
RP Cezary Olejniczak, wicewojewoda łódzki Paweł Bejda,
zastępca komendanta PSP Jan
Gładys, przedstawiciele władz
gminy Łowicz, reprezentanci ZOSP RP, poczty sztandarowe zaprzyjaźnionych jednostek
i członkinie KGW w Świeryżu
Pierwszym i Drugim.
Uroczystą polową mszę św.
koncelebrowali proboszcz łowickiej katedry ks. Wiesław
Skonieczny oraz kapelan strażaków ks. Józef Paciorek. Podczas
nabożeństwa dokonano poświęcenia figury patrona strażaków
– św. Floriana, a wszyscy wierni zostali pobłogosławieni relikwiami świętego.
Strażacy na medal
Jednostka OSP w Świeryżu liczy dziś 55 druhów, w tym
16 kobiet. Prezesem zarządu
jest Adam Waracki, wiceprezesem – Jan Rosa, naczelnikiem
– Grzegorz Boczek, zastępcą naczelnika – Paweł Pietrzak,
sekretarzem – Paweł Gładki,
gospodarzem – Mariusz ŻabREKLAMA

Paweł Bejda
wicewojewoda łódzki
Moje korzenie stąd
pochodzą. Świeryż Drugi
numer 10 – tam urodził się
mój ojciec. Jak usłyszałem,
ilu tu było odznaczonych,
to praktycznie wszyscy to
moja rodzina, i bardzo się
cieszę. Ogromne brawa
dla tych wszystkich, którzy
zostali dziś odznaczeni
i wyróżnieni.
ka, kronikarzem – Adam Podrażka, skarbnikiem – Piotr
Bejda. W skład zarządu wchodzi jeszcze Tomasz Grzegory,
a w skład komisji rewizyjnej:
Wiesław Boczek, Julian Wieteska i Dariusz Bruc.
Po przedstawieniu rysu historycznego jednostki minutą ciszy
uczczono pamięć zmarłych druhów, a następnie przystąpiono
do wręczenia odznaczeń i wyróżnień zasłużonym strażakom.
Złotym Medalem za Zasługi dla
Pożarnictwa odznaczono: Mirosława Kucharka, Juliana Wieteskę, Jana Rosę, Jan Jarosa, Adama Podrażkę, Zdzisława Żabkę
i Krzysztofa Podrażkę. Srebrnym Medalem za Zasługi dla
Pożarnictwa odznaczeni zostali: Jan Bruc, Tadeusz Niedziela,

Krzysztof Dzik, Tadeusz Żabka,
Michał Niedziela, Dariusz Bruc,
Zbigniew Flis, Janusz Kosiorek,
Tomasz Koza, Tadeusz Gałaj,
Zenon Kołaczyński, Sławomir
Śliwiński, Jerzy Wójcik i Leszek
Organiściak.
Brązowy Medal za Zasługi
dla Pożarnictwa odebrali: Paweł
Wójcik, Mariusz Żabka, Marcin
Zabost, Marcin Bejda i Sławomir Supliński.
Odznaką Wzorowego Strażaka
uhonorowanych
zostało 13 druhów. Następnie
zasłużonych
druhów
udekorowano odznakami za
wysługę lat. Niestety seniorów Mieczysława Rosy (70 lat
w straży) i Józefa Bejdy (65 lat)
nie było na uroczystości, więc
najstarszym obecnym z odznaczonych okazał się Eugeniusz

Podrażka, który w straży służy od 60 lat. W wielu przypadkach strażackie odznaczenia
odbierali w tym wyjątkowym
dniu członkowie rodzin: synowie, ojcowie, i kuzyni, dla których służba w OSP jest tradycją
przekazywaną z pokolenia na
pokolenie.
Obecnie w jednostce zwraca
uwagę liczna i prężna drużyna
kobieca. Podczas uroczystości
wszystkie obecne na niej druhny wyróżniono dyplomami Za
Zasługi dla OSP. Na tę godną
pozazdroszczenia damską reprezentację, odnoszącą triumfy
w zawodach sportowo-pożarniczych, zwrócił uwagę w swoim
wystąpieniu poseł, Cezary Olejniczak. Wicewojewoda Paweł
Bejda mówił natomiast o coraz
to nowych i poważnych wyzwa-

Rys historyczny jednostki OSP w Świeryżu
ręczną, toporki i bosaki.
Po zakończeniu I wojny
Pierwszy zarząd straży wybrany
światowej i odzyskaniu
został w składzie: prezes
przez Polskę niepodległości
– Jan Wieteska, naczelnik –
mieszkańcy wsi Świeryż
Franciszek Wieteska
dostrzegli potrzebę założenia
i gospodarz – Roch Gałaj.
straży, która byłaby ratunkiem
W latach przedwojennych
dla ich gospodarstw na
i po drugiej wojnie światowej
wypadek częstych pożarów.
jednostka brała udział
W 1922 r. na gromadzie wiejskiej
w gaszeniu pożarów na
powołano Straż Ogniową, której
miejscu i w sąsiednich
założycielami zostali: Roch
wsiach, organizowano też
Gałaj, Stanisław Wieteska,
zawody sprawnościowe dla
Jan Frankowski i Jan Wojda.
podwyższenia gotowości
Faktycznie jednostka istnieje
bojowej. Na początku lat
więc już od 91 lat. Roch Gałaj
60. straż w Świeryżu została
podarował grunt, na którym
wyposażona w motopompę
mieszkańcy wybudowali remizę.
i syrenę elektryczną. W 1972 r.
Na jej wyposażenie zakupiono
zakupiono konny wóz strażacki
wóz i beczkowóz konny, sikawkę

Elżbieta Woldan-Romanowicz

W służbie mieszkańcom od dziewięciu dekad

Trwa uroczysta dekoracja zasłużonych druhów Złotymi Medalami
za Zasługi dla Pożarnictwa. Na zdjęciu po lewo z-ca komendanta PSP
w Łowiczu Jan Gładys.

niach stających przed strażakami, jakimi są np. klęski żywiołowe, podtopienia i powodzie.
Ktoś inny apelował o potrzebę
od OSP w Niedźwiadzie,
a na zebraniu w 1973 r. podjęto
decyzję o budowie nowej remizy
ze składek od mieszkańców.
Jej otwarcie nastąpiło
w 1978 r., po wygranych przez
jednostkę pierwszych zawodach
strażackich w Świeryżu.
Podczas pielgrzymek papieża
Jana Pawła II do Polski
w 1979 i 1983 r. miejscowi
druhowie uczestniczyli
w służbach porządkowych.
W 1987 r. został dobudowany
garaż na wóz strażacki.
W 1993 r. w jednostce
zapoczątkowano gminne
obchody Dnia Seniora Strażaka,
które odbywają się do dziś.
W 1996 r. ze środków rad

odbudowania dawnej solidarności między ludźmi, a wszyscy
gratulowali jednostce prężnego
rozwoju. 
ewr
sołeckich Świeryża Pierwszego
i Świeryża Drugiego został
zakupiony samochód Żuk, a
Urząd Gminy Łowicz zapłacił za
zaadaptowanie go na potrzeby
strażackie oraz ubezpieczenie.
W 1997 r. społeczeństwo
obydwu wsi ufundowało
jednostce obchodzącej 75-lecie
istnienia sztandar. Prezydium
Zarządu Głównego ZOSP RP
nadało jednostce Złoty Medal
za Zasługi dla Pożarnictwa.
W 2004 r jednostka dostała
samochód marki Ford,
a w 2008 r. ze środków gminy
dobudowano nowy garaż na
samochód i sprzęt strażacki.
W 2011 r. został wykonany
remont świetlicy OSP.

www.lowiczanin.info



Wyjątkowa
– bo jubileuszowa
Sąd Rejonowy | Parafianie z Bełchowa stanęli przed sądem

Mogą zostać ukarani
za dobre intencje
– Zbieraliśmy pieniądze w przeświadczeniu, że jest to zgodne z prawem.
Nie chcieliśmy, żeby przepadła dotacja na remont dachu naszego kościoła
– zeznawał jeden z parafian z Bełchowa przed Sądem Rejonowym
w Łowiczu podczas rozprawy 4 lipca.

aneta.marat@lowiczanin.info

Jego wyjaśnienia potwierdzało wiele innych osób spośród 42,
które zostały obwinione o to, że
w kwietniu i czerwcu ubiegłego roku przeprowadziły zbiórkę pieniędzy na rzecz parafii bez
wymaganego zezwolenia. Obwiniony został także proboszcz
parafii, ks. Paweł S., o to, że
w tym samym czasie pomagał
– poprzez ogłoszenia w trakcie
mszy świętej – w przeprowadzeniu zbiórki.
Wśród obwinionych są członkowie Rady Parafialnej, rad sołeckich i inni parafianie, którzy
pomagali w przeprowadzeniu
zbiórki. 4 lipca spotkali się oni
najpierw na korytarzu sądowym,
a później na największej sali rozpraw w sądzie, którą wypełnili po
brzegi.
Wśród nich przeważającą
część stanowią emeryci. W sądzie stawili się wszyscy obwinieni. Spotkanie było dla nich stresujące, choć, jak sami przyznawali
w czasie składania wyjaśnień, nie
REKLAMA

poczuwają się do winy. Działali
w dobrej wierze i dla dobra Kościoła. Chcieli tylko pomóc, nikt
ich jednak do niczego nie namawiał. – Dobrowolnie zgłosiłam
się do zbiórki – zeznawała Lucyna B. Podobnie jak ona wypowiadali się też inni parafianie.
Podczas pierwszej rozprawy
swoje wyjaśnienia złożyli jedynie
parafianie. Żaden z nich nie przyznał się do zarzucanego wykroczenia. Wszyscy potwierdzili, że
w zbiórkach brali udział. Osoby,
które złożyły oświadczenia bądź
wyjaśnienia (część osób odmówiła bowiem składania zeznań),
podkreślały, że były przekonane,
iż postępują zgodnie z prawem.
– Działaliśmy w dobrej wierze –
mówiła jedna z parafianek.
Przed przystąpieniem do
zbiórki zapoznali się bowiem
z ustawą o zbiórkach publicznych, która mówi, że wszelkie
publiczne zbieranie ofiar w gotówce lub w naturze na pewien
z góry określony cel wymaga
uprzedniego pozwolenia władzy, jednak ustawa niniejsza nie
ma zastosowania do zbierania
ofiar na cele religijne, kościelną
działalność charytatywno-opiekuńczą, naukową, oświatową
i wychowawczą oraz utrzymanie
duchownych i członków zakonów, jeżeli odbywają się w obrębie terenów kościelnych, kaplic
oraz w miejscach i okolicznościach zwyczajowo przyjętych
w danej okolicy i w sposób tradycyjnie ustalony.
– Zbiórka została przeprowadzona na wniosek Rady Parafialnej i księdza proboszcza – zeznawał Andrzej G. Tłumaczył, że
miała być ona wkładem własnym
REKLAMA
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do dofinansowania, które parafia
dostała na remont dachu kościoła z Urzędu Marszałkowskiego.
Stosowną uchwałę o przeprowadzeniu zbiorki podjęła Rada Parafialna. To ona tez ustaliła wysokość składki (15 zł miesięcznie
od gospodarstwa).
Listy były niepełne
Sędzia prowadząca rozprawę próbowała dociec od obwinionych między innymi tego,
skąd mieli listy mieszkańców
i jak odbywało się wpisywanie na nich. Jedni mówili, że listę parafian otrzymali z parafii, inni, że od Rady Parafialnej,
w innych miejscowościach sporządził ją sołtys, a w jeszcze innych powstała w czasie chodzenia po domach. Najczęściej dane
na listę wpisywały osoby, które
zbierały pieniądze, w niektórych
częściach parafii zdarzało się, że
mieszkańcy obok podarowanej
kwoty składali podpis. – Wpisów ja dokonywałem, ale tak, by
ofiarodawca widział, jaką kwotę
wpisuję – tłumaczył Zbigniew P.
Obwinieni twierdzili, że podczas zbierania pieniędzy spotykali się w większości z życzliwo-

Część osób dawała
taką kwotę, jaka była
wyznaczona,
inni mniej lub więcej
– w zależności
od sytuacji materialnej.

ścią parafian. – Osoby wiedziały
o zbiórce i na nas czekały, same
dawały ofiary – mówiła Zofia K.
Jej słowa potwierdzali też inni
parafianie, choć część stwierdziła, że mieszkańcy nie wiedzieli,
kiedy radni będą chodzili. Część
osób dawała taką kwotę, jaka
była wyznaczona, inni mniej lub
więcej – w zależności od sytuacji materialnej. Jeżeli ktoś nie
dawał, stawiano kreskę przy jego
nazwisku. Obwinieni chodzili
po terenach dobrze im znanych,
znali ich też mieszkańcy.
Pieniądze do proboszcza
Pieniądze zebrane podczas
zbiórek przekazywane były proboszczowi. W niektórych miejscowościach czynili to sołtysi,
w innych – reprezentacja złożona z osób, które uczestniczyły
w zbiórce. – Nie wiem, czy
ksiądz gdzieś odnotował kwotę,
którą od nas dostał. Przy mnie
tego nie robił – wyjaśniał Mieczysław Ż. Inny z parafian, Zenon P., zwrócił jednak uwagę,
że proboszcz na każdej mszy
świętej podawał w ogłoszeniach
sumę, jaka została zebrana w danej części parafii.
Czy i w jaki sposób proboszcz
odnotowywał wpłaty, dowiemy
się pod koniec sierpnia, kiedy to
ksiądz Paweł S. złoży wyjaśnienia przed sądem.
Sprawę zgłosił
mieszkaniec
Przypomnijmy, że Sąd Rejonowy w Łowiczu zajął się tą sprawą, ponieważ doniesienie do Prokuratury Rejonowej złożył jeden
z mieszkańców Bełchowa, Tadeusz P. Twierdził on, że parafianie
zostali opodatkowani podatkiem
na remont kościoła, który został
wprowadzony bez ich zgody. Policja, która wykonywała czynności w tej sprawie, nie ukarała jednak nikogo. Tadeusz P. nie dał za
wygraną i złożył odwołanie. Policja ponownie podjęła czynności wyjaśniające, które ponownie
zostały zakończone postanowieniem o odstąpieniu od skierowania sprawy do sądu. Po kolejnym
zażaleniu ksiądz i osoby zbierające zostały przesłuchane, a sprawa
trafiła przed sąd.
Za wykroczenie ksiądz i parafianie mogą zostać ukarani
grzywnami. 

Sąd Rejonowy | Victoria na finiszu

To fikcja, a nie księgowość
– Gdybym wiedziała, że nic
się nie zgadza w tych dokumentach, łącznie ze stanem kasy,
to nie podjęłabym się zadania
przygotowania opinii do akt. Są
same różnice w tych dokumentach – mówiła biegła rewident,
ekonomista z Sądu Okręgowego
w Łodzi Iwona Stańczyk, podczas dodatkowego przesłuchania
8 lipca. To ona wydawała opinię
na temat księgowości w sprawie
rzekomych malwersacji finansowych w łowickim Radiu Victoria i agencji reklamowej o tej
samej nazwie, w procesie dyrektora rozgłośni ks. Piotra Sipaka
i głównej księgowej Elżbiety Ł.
Przypomnijmy, że Prokuratura Rejonowa w Łowiczu oskarżyła dyrektora oraz byłą księgową o wyłudzenie części dotacji
otrzymanych na realizację 3 projektów, a księgową dodatkowo
o fałszowanie dokumentów dotyczącego czwartego projektu.
Byłej księgowej oraz dyrektorowi radia prokuratura zarzuciła tzw. oszustwo dotacyjne,
dotyczące
niepowiadomienia
właściwego podmiotu o powstaniu sytuacji mającej wpływ na
wstrzymanie lub ograniczenie
wysokości udzielonego wsparcia finansowego. Obojgu oskarżonym prokuratura zarzuciła
nierzetelne prowadzenie ksiąg
podatkowych radia, a kobiecie dodatkowo agencji reklamowej, która ściśle współpracowała
z rozgłośnią.
Biegła została wezwana, ponieważ sąd uznał, że istnieje potrzeba zadania jej dodatkowych
pytań. Podczas składania wyjaśnień tłumaczyła, że swoją opinię
przygotowała głównie na podstawie materiałów, które otrzymała
od prokuratury. Wśród nich zabrakło jednak dokumentów źródłowych dotyczących kas, były
jedynie wyciągi bankowe.
Na podstawie przeanalizowanych dokumentów stwierdziła,
że trudno mówić o księgowości.
Jest wiele rzeczy niejasnych, jak
na przykład to, że wypłaty były
na inne nazwisko, a z kim innym
podpisywano umowy lub też że
pieniądze wypłacono wolontariuszom, którzy nie mieli żadnych

umów, nie wykazali żadnych faktur ani paragonów.
Zdziwienie biegłej budził też
sposób prowadzenia kasy. – Tej
kasy chyba nikt nie prowadził
albo sobie wymyślał – mówiła.
W dokumentach notowano ujemne bilanse księgowe, co jest niemożliwością. – To są aktywa,
majątek firmy, nigdy nie może
być on z minusem – tłumaczyła.
Nie było raportów kasowych. Co
więcej, biegła zwracała uwagę,
że kasy nie powinna prowadzić
ta sama osoba, która zajmuje się
księgowością. – Może dojść do
defraudacji, przecież ta osoba nie
może się kontrolować – mówiła.
Nie potrafiła ona powiedzieć jednak, kto zajmował się kasą, ponieważ nie znalazła żadnych dokumentów, które udzieliłyby jej
odpowiedzi na to pytanie.
Iwona Stańczyk zwracała
uwagę, że za naruszenie prawa
nie jest odpowiedzialna księgowa, ale zarząd. To on w pierwszej
kolejności odpowiada za błędy,
a dopiero później główny księgowy. Jej zdaniem jednak zarząd
nie oglądał ksiąg i wydruków,
a darzył zaufaniem księgową,
która nie miała pojęcia o swojej
pracy ani odpowiednich kwalifikacji do wykonywania tego zawodu. – Kierownik powinien
znać bilans, stan kasy i stan finansowy na wyciągach swojej jednostki. Przynajmniej raz w roku
powinna być sporządzana inwentaryzacja, ponadto praktykowane są niezapowiedziane kontrole
kasy – przekonywała. Jak zwróciła uwagę biegła, oskarżona była
wcześniej chórzystką.
Iwona Stańczyk podkreślała,
że w swojej 26-letniej karierze
zawodowej nigdy nie spotkała się
z takim przypadkiem. – Przez
tyle lat czegoś takiego nie widziałam – mówiła przed sądem.
Ze zdziwieniem podkreślała, że
księgowość prowadzona była
wybiórczo i nierzetelnie.
Biegła była ostatnią osobą,
którą sąd przesłuchał w tej sprawie. Pod koniec września odbędzie się rozprawa, na której
prokurator i obrońcy wygłoszą
mowy końcowe, a później możemy spodziewać się wyroku.  am
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LUBLIN

III, 2002 rok, tel. kom.
603‑103‑174.

OPEL

Meriva, 1.7 CDTI, 2004 rok,
srebrny, tel. kom. 664‑929‑142.

MAZDA

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

OPEL

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

MAZDA

626, 1.9 D, kombi, cena do
uzgodnienia, tel. kom. 512‑083‑869.

OPEL

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

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

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

samochodowe
kupno
Auto-kasacja

Subiekt, Nieborów
230, posiadająca koncesję na
wydawanie zaświadczeń do
Wydziału Komunikacji przyjmuje
i płaci za pojazdy stare, rozbite,
wyeksploatowane, www.sdpsubiekt.
pl, tel. (46) 838-55-41, tel. kom.
507‑141‑870.
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.
bezwypadkowe, tel. kom.
Auta

795‑297‑763.
Auta

kupię, gotówka, tel. kom.
533‑193‑743.
Auto

skup, tel. kom. 886‑802‑487.
Dostawcze,

tel. kom. 500‑812‑312.
Kupię

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

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

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

BMW

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

FIAT

Marea, 1.8, 1997 rok, sprzedam,
tel. kom. 530‑702‑220.

FIAT

Uno, 2000 rok, srebrny metalik,
I właściciel, tel. (46) 839‑21‑42.

BMW

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

FIAT

Panda, 1.2 benzyna, 2011 rok,
45.000 km, żółty, 15.500 zł, tel. kom.
695‑248‑808.

FIAT

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

FIAT

Panda, 1.1 benzyna, 40.000
km, srebrna, I rejestracja - marzec 2011
rok, klimatyzacja, wspomaganie, dwie
poduszki, salon Polska, 16.800 zł, tel.
kom. 695‑248‑808.

FORD

Escort, 1.8 CD, 1998 rok,
tel. kom. 511‑072‑690.

BMW

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

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

FIAT

Panda, 2003 rok, 36.000 km,
garażowany, pierwszy właściciel, tel. kom.
608‑633‑212.

CITROËN

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

FIAT

Panda, 1.1, 2003 rok, 160.000 km,
stan bdb, tel. kom. 793‑696‑201.

CITROËN

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

FIAT

Punto II FL, 2005/2006 rok,
tel. kom. 667‑113‑929.

CITROËN

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

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

C4, 1.4, 2005 rok, czarny,
5-drzwiowy, tel. kom. 533‑193‑743.
DACIA

Logan, 2011 rok, FVAT, tel. kom.
696‑840‑127.
DAEWOO

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

Lanos, 1.6 16V benzyna/
gaz, 1998 rok, elektryczne szyby, lusterka,
hak, stan db, tel. kom. 784‑720‑912.

FIAT

Punto II, 1.2 benzyna, 2001
rok, 5-cio drzwiowy, kolor zielony, auto
niezawodne. Cena do uzgodnienia, tel.
kom. 889‑709‑676.
FIAT

Punto, 1.1, 1997 rok, 1.500 zł,
tel. kom. 693‑370‑406.
FIAT

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

Punto, 1.1, 1999 rok, 5-drzwiowy,
tel. kom. 787‑190‑310.
FIAT

Punto, 2000 rok, 5-drzwiowy, stan
dobry, 5.500 zł, tel. kom. 694‑404‑977.

DAEWOO

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

FIAT

Punto, 1.1 benzyna, 1997 rok,
czerwony, 5 drzwi, bezwypadkowy, stan
bardzo dobry, cena 3.300, tel. (46) 86306-10, tel. kom. 608‑174‑892.

DAEWOO

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

Scudo, 1.9 D, 2002 rok, stan bdb,
FIAT

tel. kom. 793‑390‑074.

Skup

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

DAEWOO

Matiz, 2000 rok, 83.000 km,
tel. kom. 691‑661‑277.

Skup

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

DAEWOO

Matiz, 1999 rok, 2.000 zł,
tel. kom. 603‑665‑884.

Uszkodzony

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

FIAT

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

FIAT

Sedici, 1.6 16V 120 KM, 2011
rok, bogato wyposażony, tel. kom.
514‑271‑758.
FIAT

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

FORD

Escort, 1.6, kombi, 1999 rok,
tanio, tel. kom. 886‑218‑982.
FORD

Fiesta Mk6, 2008 rok, abs,
klimatyzacja, czujnik parkowania, itp.
Serwisowana, stan bdb, radio mp3,
15.800 zł, tel. kom. 602‑677‑216.
FORD

Fiesta, 1996 rok, 5-drzwiowy,
tel. kom. 604‑529‑656.

OPEL

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

kombi, 2006 rok, tel. kom.
788‑293‑343.
PEUGEOT

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

NISSAN

Micra, 1.0, 1999 rok, tel. kom.
600‑330‑466.

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.

NISSAN

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

PEUGEOT

307, kombi, 2003 rok,
tel. kom. 788‑293‑343.

OPEL

Astra, 1.4 benzyna/gaz, 1996
rok, biały, tel. kom. 697‑195‑948.

PEUGEOT

407, 1.8, 2008 rok, 78.000
km, tel. kom. 788‑293‑343.

NISSAN

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

OPEL

Astra, 1.4, benzyna, 1995 rok,
1.800 zł, tel. kom. 783‑696‑690.

PEUGEOT

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

ATU Plus, 1.6 GLI gaz,
butla 2010 rok, hak, stan dobry, tel. kom.
602‑606‑952.

OPEL

Astra II, 1.6 benzyna, tel. kom.
603‑451‑221.

POLONEZ,

1993 rok, z gazem,
ważność butli 10 lat, po przeglądzie, stan
dobry, tel. kom. 603‑383‑974.

FORD

Focus kombi, 1.8 TDCI,
2001 rok, 164.000 km, czerwony, hak,
klimatyzacja, stan bdb., 9.500 zł, tel. kom.
605‑233‑844.

OPEL

Astra II, 2.0 benzyna/gaz, 1998
rok, tel. kom. 500‑165‑145.

RENAULT

Clio, 1992 rok, sprawny,
1.200 zł, tel. kom. 794‑069‑532.

OPEL

Astra II benzyna/gaz, kombi,
1999 rok, tel. kom. 793‑390‑074.

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.

FORD

Focus, 1.8, TDCI, 2004 rok,
11.000 zł, tel. kom. 693‑542‑137.
FORD

Focus, 1.6 benzyna, 2002 rok,
8.500 zł, tel. kom. 504‑184‑456.
FORD

Fokus, 1.6, benzyna/gaz, 2001
rok, tel. kom. 798‑992‑504.
FORD

Galaxy Ghia, 1.9 TDI, 1996 rok,
tel. kom. 500‑165‑145.

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

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

Mondeo, 2.0 TDCi, 2004 rok,
hatchback, elektryka, climatronic, ABS,
alufelgi, full opcja, stan bdb, 13.700 zł,
tel. kom. 602‑677‑216.
HONDA

Civic, 1.5, sedan, 1992 rok,
1.700 zł, tel. kom. 505‑206‑094.

DAEWOO

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

FIAT

Seicento, 2003 rok, tel. kom.
504‑271‑049.

AUDI

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

FIAT

Bravo, 1.9 diesel, 1996 rok, tanio,
1.200 zł, tel. (46) 863‑60‑14.

FIAT

Seicento, 900, 2000 rok, tel. kom.
661‑514‑913.

AUDI

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

FIAT

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

FIAT

Seicento, 900, 1998 rok, 94.000
km, II właściciel, tel. kom. 664‑497‑040.

AUDI

A4, 1.9 TDI, tel. kom. 512‑981‑861.

FIAT

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

FIAT

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

FIAT

Cinquecento, 900 gaz, tel. kom.
693‑054‑784.

Siena, 1.2, 1999 rok,
FIAT

wspomaganie, tel. kom. 605‑535‑396.

HONDA

Civic, 1998 rok, kupiona w
polskim salonie, II właściciel, tel. kom.
664‑497‑040.

FIAT

Ducato, 1.9, 2000r., mały przebieg,
tel. kom. 504‑226‑978.

FIAT

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

HYUNDAI

Atos gaz, 1999 rok, 4.500 zł,
tel. kom. 883‑111‑194.

FIAT

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

FIAT

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

LANTRA

1.5, 1994 rok, dwie sztuki,
tel. kom. 530‑306‑675.

AUTO

LAWETA MERCEDES, 2.9
diesel, 1998 rok, dmc: 4.600, tel. kom.
603‑912‑469.

Opel

Zafira B, 2006 rok, 7-osobowy,
tel. kom. 508‑411‑270.

FORD

Focus, 2008 rok, tel. kom.
788‑293‑343.

AUDI

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

AUDI

B4 gaz, 1994 rok, tel. kom.
694‑903‑163.

OPEL

Zafira, diesel, 2000 rok, tel. kom.
668‑162‑199.

OPEL

Astra F, 1.4 benzyna/
gaz, 1997 rok, 2.400 zł, tel. kom.
667‑680‑542.

sprzedaż

AUDI

A4, 1.9 TDI, kombi, 1996 rok,
tel. kom. 603‑872‑897.

MITSUBISHI

Space Star, 1.9 diesel,
2001 rok, tel. kom. 662‑062‑345.

OPEL

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

FORD

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

DAEWOO

Matiz, 1999 rok, zielony
metalik, zabdany, bogate wyposażenie,
bez rdzy i korozji, cena 3.700,
tel. (46) 836-06-10, tel. kom. 608‑174‑892.

FIAT

Seicento, 900, 1998 rok, tel. kom.
605‑535‑396.

MERCEDES

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

OPEL

Vectra benzyna/gaz, 1998 rok,
stan bdb., tanio, tel. kom. 533‑193‑743.

HONDA

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

Civic benzyna, 2005
rok, 3-drzwiowa, 16.000 zł, tel. kom.
883‑111‑194.
HONDA

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

OPEL

Astra II, 2.0 DTL, 2000 rok,
bogate wyposażenie, tel. (46) 831-02-44,
tel. kom. 505‑990‑112.
OPEL

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

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

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

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

Corsa, 1.0, 2008 rok, tel. kom.
888‑147‑932.
OPEL

Corsa, 1.2, 1999 rok, tel. kom.
604‑529‑656.
OPEL

Corsa B, 2000 rok, zielony,
5-drzwiowy, tel. kom. 507‑957‑679.
OPEL

Corsa C, 1.2, 2002 rok, tel. kom.
602‑704‑842.
OPEL

Corsa, 1.0, 12V, 1999
rok, kupiony w polskim salonie,
bezwypadkowy, 3 drzwi, cena 3.900 zł,
tel. kom. 665‑977‑562.
OPEL

Corsa, 1.2 benzyna, 2007 rok,
3-drzwiowa, klimatyzacja, centralny
zamek, 602-705-362, tel. kom.
605‑495‑580.
OPEL

Corsa, 1.1, 2000 rok,
wspomaganie kierownicy, tel. kom.
793‑390‑074.
OPEL

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

Kadett, 1.6, 1984
rok, zarejestrowany, sprawny,
tel. (46) 830‑32‑33.

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

Scenic, 1.9 DCI , 2002
rok, bogato wyposażony (możliwość
zamiany na tańszy), 9.800 zł, tel. kom.
604‑706‑309.
RENAULT

Scenic, 1.5 diesel, 2006 rok,
ABS, klimatyzacja, elektryka, 6x airbag,
stan bdb, tel. kom. 602‑677‑216.
RENAULT

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

Ibiza, 1.4 TDI, 2003 rok, (dla
kobiety), tel. kom. 535‑809‑983.
SEAT

Ibiza, 1.2 12V, 2007 rok,
5-drzwiowy, bogate wyposażenie,
tel. kom. 692‑492‑058.
SEAT

Ibiza, 1.4 benzyna, 1997 rok,
bordowy metalik, 5 drzwi, bezwypadkowy,
stan bdb, cena 4.500 zł, tel. (46) 863-0610, tel. kom. 608‑174‑892.
SEAT

Ibiza, 2007 rok, I właściciel, stan
idealny, tel. kom. 606‑819‑096.
SEAT

Leon, 1.9, Top Sport 150 KM,
2003 rok, tel. kom. 797‑574‑619.
Toledo, 1.6, 1997 rok, tel. kom.
SEAT

600‑255‑390.
SEAT

Toledo, 1.9 TDI, 1999 rok,
tel. kom. 695‑893‑437.

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

www.lowiczanin.info



SEAT

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

VW
 Golf IV, 1.6, 2000 rok, tel. kom.
516-730‑666, po 16.30.

SEAT

Toledo, 1.6 benzyna, 1996 rok,
przegląd, OC do IV.2014, do jazdy, 1.300
zł, tel. kom. 531‑872‑707.

VW
 Golf V Plus 1.9 TDI, 2005 rok, jasny
granat, bardzo zadbany, 25.900 zł, tel.
kom. 502‑000‑779.

Toledo, 2000 rok, zadbany,
SEAT

tel. kom. 606‑819‑096.

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

SKODA

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

Fabia, 1.2, 12V, 2004 rok,
bezwypadkowy, serwisowany, kupiony
w polskim salonie, 5 drzwiowy, cena
13.900 zł, tel. kom. 600‑944‑728.
SKODA

Fabia, 1.4, 16V, 2009 rok,
przebieg 9 tyś km, serwisowany,
bezwypadkowy, kupiony w polskim
salonie, cena 27.900, tel. kom.
600‑944‑728.
SKODA

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

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

1142, stan bdb, sprzedam,
tel. kom. 606‑519‑851.
TOYOTA

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

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

Yaris, 1.0 benzyna, 2007 rok,
srebrny metalik, salon Polska, I właściciel,
bezwypadkowy, tel. kom. 601‑288‑852.
TOYOTA

Yaris, 1.0 benzyna/gaz, 2004
rok, srebrny metalik, 5 dzwi, salon RP,
bezwypadkowa, stan bdb, cena 14.200 zł,
tel. kom. 694‑547‑204.
TOYOTA

Yaris, 1.3, 2000 rok, stan
idealny, tel. kom. 606‑819‑096.
VOLVO

V40, 1.8 benzyna/gaz, 1997
rok, tel. kom. 500‑294‑407.
VW
 Golf, 1.6 benzyna/gaz, 1999 rok,
tel. kom. 602‑783‑252.
VW
 Golf, 1.6 benzyna/gaz, 1995 rok,
tel. kom. 665‑549‑277.
VW
 Golf III gaz, 1992 rok, tel. kom.
691‑610‑713.
VW
 Golf III, GTI, 1995 rok, tel. kom.
725‑875‑568.
VW
 Golf III, 1.6 benzyna, 1995 rok,
2.700 zł, tel. kom. 889‑613‑750.
VW
 Golf III, 1.8, gaz, 1995 rok, stan bdb,
tel. kom. 793‑905‑524.
VW
 Golf IV, 1.9 TDI, kombi, 2001 rok,
tel. kom. 785‑622‑500.

REKLAMA

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

Sprzedam

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

tel. (46) 838‑67‑22.
Skup

aut: stan, marka, wiek:
nieistotny, tel. kom. 504‑311‑813.
Przyczepka

samochodowa, tel. kom.
791‑072‑701.

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

Szukam

osoby do wspólnego dojazdu
do pracy z Łowicza do Łodzi, jako
pasażer, 2-3 razy w tygodniu, tel. kom.
660‑294‑205.

VW
 Passat B5, 1.9 TDI, sedan,
1997 rok, stan bdb., 7.900 zł, tel. kom.
604‑144‑668.

Kupię

przyczepkę samochodową,
lekką, do remontu, tel. kom. 782‑180‑011.

VW
 Passat, 1.9 TDI, granatowy metalic,
klimatronik, 4 elektryczne szyby, centralny
zamek, welur+skóra, alufelgi, stan bdb,
tel. kom. 502‑713‑906.
VW
 Polo, 1.4 TDI, 2001 rok, tel. kom.
889‑907‑194.
VW
 Polo, 1.2, 2004 rok, 5-drzwiowy,
tel. kom. 697‑675‑681.
VW
 Polo, 1.0, 1998 rok, czerwony,
5-drzwiowy, stan rewelacyjny, tel. kom.
513‑671‑435.
VW
 Polo, 1.4, 1995 rok, wspomaganie,
5-drzwiowy, tel. kom. 605‑535‑396.
VW
 T4, 1992 rok, czarny, tel. kom.
500‑041‑271.
VW
 T4, 2,5 TDI, 2002 rok, klimatyzacja,
6-osobowy, tel. kom. 502‑251‑751.

Sprzedam

Yamahę YBR Custom, 2010
rok, poj. 125 cm, przebieg 2.150 km,
tel. kom. 694‑152‑306.
Sprzedam

Junaka M10, tel. kom.
603‑610‑952.

inne
Naprawa

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

Sprzedam

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

Działki

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

kupno

Kupię

skuter do remontu, tel. kom.
692‑668‑521.

Działka

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

Kolekcjoner

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

sprzedaż

Dom

80 mkw., tel. kom. 515‑857‑498.

Kupię

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

Garaż,

ul. Matejki, tel. kom.
501‑454‑273.

Kupię

WSK lub motorynkę, tel. kom.
603‑444‑431.
Kupię

Enduro używane, oryginał od 50
cm do 250 cm, zarejestrowany, tel. kom.
530‑142‑220.

sprzedaż

inne

Skuter

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

Opony

i felgi z Niemiec - największy
skład w rejonie, śruby, nakrętki, dystanse,
prostowanie i odnawianie felg, geometria
i auto-klima, Bratoszewice ul. Łódzka 28,
www.opony-gaweda.pl, tel. (42) 719-6308, 505‑151‑701.

Simson

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

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

Sprzedam

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

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

na Czajkach, tel. kom.
606‑397‑574.

Sprzedam

działkę rekraacyjną- 500
mkw., (ROD- Łowicz), tel. kom.
796-671-575, po godz 12.
62 mkw., cegła,
Własnościowe,

tel. kom. 604‑774‑461.
Własnościowe,

38 mkw., cegła,
tel. kom. 604‑774‑461.
Mieszkanie

40 mkw., wraz z garażem,
ul. Czajki, tel. kom. 602‑774‑552.
Dom

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

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

wynajem

Mieszkanie

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

Sprzedam

las, tel. kom. 608‑815‑516.

Działka,

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

Pilnie,

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

Garaż

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

garaż, tel. kom. 692‑101‑989.

motocykl Suzuki GSX 600S,
Sprzedam

tel. kom. 788‑214‑918.

kupno

części do Nexii, tel. kom.
Sprzedam

693‑944‑451.

Skuter

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

Kupię

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

działkę rolną, ok. 3 ha, tel. kom.
601‑987‑282.
Kupię

ziemię rolną, okolice Głowna,
tel. kom. 607‑225‑434.
Kupię

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

Benzer

W1 50, 4-biegowy, na łańcuch,
2011 rok, stan bdb, tel. kom. 798‑911‑572.

sprzedaż

Silnik

Uno 1.0, tel. kom. 726‑116‑136.

Sprzedam

skuter Street YM50-8B,
tel. kom. 785‑326‑643.

Działki

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

Pomoc

drogowa, tel. kom.
608‑532‑321.

Mini Crossa 50, tel. kom.
Sprzedam

606‑270‑547.

Sprzedam

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

DAEWOO

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

Mieszkanie

58 mkw., tel. 608‑321‑288.

Dom

70 mkw., z budynkiem
gospodarczym, Łowicz, 280.000 zł,
tel. kom. 503‑105‑495.

Mieszkanie

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

Opony

używane, tel. kom.
602‑133‑182.

Suzuki

GS-500, 1995 rok, tel. kom.
725‑442‑557.

Mieszkanie

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

Działka

rolno-budowlana, Łowicz,
tel. kom. 784‑134‑678.

nowy garaż, przy
Sprzedam

Intermarche, tel. kom. 509‑563‑704.

nieruchomości

WSK-125,

przerobiona na Crosa,
tel. kom. 725‑528‑062.

Sprzedam

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

budowlana, Głowno, ul. Żwirki
Działka

17, tel. kom. 694‑903‑240.

Sprzedam

garaż przy ul. Nowej, Łowicz,
tel. kom. 660‑027‑977.

Sprzedam

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

Sprzedam

mini ścigacza, tel. kom.
502‑129‑794.

Dom,

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

Pawilon

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

Sprzedam

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

Kawasaki

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

FIAT

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

Marianów,

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

motorowe

ŻUK

A11D, tel. kom. 509‑207‑892.

Silnik

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

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.

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

Yamaha

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

Camping

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

mieszkanie na os.
Sprzedam

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

Sprzedam

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

kupno

29

Dom

na działce 4595 mkw., Glowno,
230.000 zł, tel. kom. 602‑882‑617.

Sprzedam

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

garaże
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Atrakcyjny

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

Yamaha

600, tel. kom. 603‑676‑220.

Honda

PXR 50, tel. kom. 883‑111‑194.

nr 28

Działka

budowlana, tel. 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

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

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

Domek

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

Mieszkanie,

32 mkw., IV piętro,
Starzyńskiego, tel. kom. 536‑307‑525.
rolno-budowlana, 7.600 mkw.,
Działka

Otolice, gmina Łowicz, tel. kom.
667-276-296, 502‑514‑144.

budowlana 1.600 mkw.,
Działka

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

Dom

piętrowy, podpiwniczony 10,512,
garaż, budynek gospodarczy, działka
5.000 mkw., Stepów, gmina Kiernozia,
tel. kom. 508‑751‑799.

dom, ul. Chmielińskiej 62,
Sprzedam

tel. kom. 669‑366‑314.

Dom,

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

rolno-budowlana, Mysłaków,
Działka

tel. kom. 504‑350‑641.

Działka

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

Dom

80 mkw., na dużej działce 1,068
ha, z ogrodem w Łowiczu, tel. kom.
517‑434‑335.
M-5

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

220 mwk. na działce 450 mkw. w
bliźniaku na Zabrzeźni, 260.000 zł,
tel. kom. 666‑606‑506.

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.
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nr 28

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.
Działka

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

działkę 14.960 mkw., Łowicz,
ul. Poznańska, tel. (46) 837‑08‑98.
Dom,

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

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

piętrowy, budynek gospodarczomieszkalny dwudziestoletni, działka 1405
mkw, Głowno, tel. kom. 607‑677‑869.
Sprzedam

pawilon handlowy wraz
z towarem na Targowicy w Łowiczu,
tel. kom. 694‑272‑724.

Siedlisko,

tel. kom. 664‑507‑718.
Sprzedam

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

dom 80 mkw., działkę
560 mkw., Górki, Łowicz, tel. kom.
784‑907‑587.
Sprzedam

działkę budowlaną we wsi
Strugienice, tel. kom. 502‑321‑194.
Mieszkanie

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

działkę budowlaną, Skaratki,
tel. kom. 667‑539‑954.
Pół
 bliźniaka, Łowicz, tel. kom.
604‑189‑085.
Sprzedam

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

Sprzedam

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

mieszkanie 53 mkw,
Kopernika, tel. kom. 506‑033‑000.
Dom

piętrowy, działka 540 mkw.,
media, Łowicz, ul. Kaliska, tel. kom.
608‑572‑855.
Dwupokojowe,

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

działki rolno-budowlane, 1300
mkw., 9300 mkw, Placencja, tanio,
tel. kom. 606‑889‑643.
Działka

budowlano-rolna, 72 ary,
w pełni uzbrojona, tanio, tel. kom.
793‑593‑765.

Głowno,

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

Domek

parterowy z garażem w Łowiczu
na działce 1100 m sprzedam, tel. kom.
668‑180‑957.

Wynajmę

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

Sprzedam

ziemię rolną, Kocierzew,
tel. kom. 510‑260‑450.

Wynajmę

lokal, tel. kom. 606‑345‑788.

Sprzedam

nowe, 2-pokojowe
mieszkanie, tel. kom. 662‑076‑960.
Mieszkanie,

39 mkw., Nowe Zduny,
niski czynsz, tel. kom. 604‑122‑730.

Sprzedam

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

Dom

solidnie zbudowany, z lokalem
na usługi, stan surowy, centrum, Tkaczew
w rozliczeniu może być mieszkanie,
tel. kom. 501‑786‑976.

Działka

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

REKLAMA

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

lub wynajmę mieszkanie
Sprzedam

w Borowie, tel. kom. 721‑578‑007.

Sprzedam

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

Działka

budowlana, 3.300 mkw.,Otolice,
możliwość podziału, uzbrojona, tel. kom.
784‑922‑689.

Wynajmę

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

Wynajmę

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

Sprzedam

działkę 2.500 mkw., z
budynkiem gospodarczym, wszystkie
media, w Osinach, tel. kom. 601‑189‑904.

Sprzedam

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

Działka

budowlano-rolna, 0,55 ha, 29 m
szer., Niedźwiada, tel. kom. 536‑838‑388.

M-5

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

lub zamienię na mniejsze 72
Sprzedam

mkw., tel. kom. 608‑111‑459.

Sprzedam

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

Mieszkanie,

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

Pilnie

sprzedam dom, tel. kom.
691‑063‑049.

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

Działka

rolna, 2,07 ha, w tym 3.000
mkw. budowlana, 2 km od Łowicza,
tel. kom. 601‑385‑520.

Sprzedam

działkę rekreacyjną Huta
Józefów, tel. kom. 608‑649‑174.

Mieszkanie,

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

Dom

130 mkw. + budynek
gospodarczy, garaż, działka 4.500 mkw,
tel. kom. 798‑192‑049.

Trzy

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

Działka

budowlana, Julianów, k./
Nieborowa, tel. kom. 661‑333‑735.

Sprzedam

łąkę 0,72 ha, tel. kom.
665‑373‑900.

Dom

murowany, C.O., na działce 1.000
mkw., Mysłaków, tel. kom. 605-934-708,
607‑775‑127.

Sprzedam

działkę zabudowaną,
Bielawska Wieś, tel. (46) 838-20-34,
tel. kom. 788‑861‑669.

Mieszkanie

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

budowlana, 6.000 mkw.,
Działka

Zielkowice, tel. kom. 604‑628‑107.

Działka

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

Działka

4800 mkw. (36 m szer.),
Świące/Otolice, tel. kom. 501-240-510,
510‑505‑750.

M-3,

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

Kiosk

metalowy na działkę, Stryków, tel.
kom. 500‑037‑006.

Działki

budowlane, Mysłaków, tel. kom.
502‑238‑360.

Mieszkanie

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

Sprzedam

lub wynajmę mieszkanie 48
mkw., os. Marii Konopnickiej, tel. kom.
664‑498‑569.

Mieszkanie

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

Działka

leśna z prawem do zabudowy,
okolice Łowicza, tel. kom. 606‑370‑704.

Mieszkanie,

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

Działka

z zabudową, tel. kom.
795‑203‑316.

Działka

ok. 300 mkw., centrum
Łowicza, wszystkie media, tel. kom.
887‑677‑776.

M-4,

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

Kawalerka,

tel. kom. 538‑397‑032.

przytulne mieszkanie, na
Sprzedam

parterze, 48 mkw. (w cenie zabudowa
kuchenna i dwie szafy wnękowe), tel.
kom. 605‑659‑207.

Lokal

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

Sprzedam

mieszkanie 25 mkw.,
tel. kom. 602‑646‑068.

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

Sprzedam

dom do remontu z działką
2.200 mkw., tel. kom. 668‑176‑169.

Mieszkanie

2-pokojowe, 45,67 mkw.,
Broniewskiego, tel. kom. 691‑033‑690.

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

Sprzedam

dom, 2 ha ziemi i budynek
gospodarczy, Wola Popowa, gmina
Żychlin, tel. kom. 725‑139‑410.

Działka

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

Pilnie:

działka budowlana, Goleńsko,
tel. kom. 663‑055‑249.

Wynajmę

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

Sprzedam

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

Sprzedam

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

Mieszkanie,

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

Mieszkanie,

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

Działki

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

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

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

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

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

3.700 mkw., nad Rawką,
Kęszyce Wieś, tel. kom. 600‑837‑162.

M-5

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

uzbrojona działka
Atrakcyjna,

budowlana w Łowiczu, aktualne
dokumenty i plan zagospodarowania,
tel. kom. 518-803-946, tanio,szybko.
budowlana w Łowiczu,
Działka

media, dobra lokalizacja, pod duży dom
jednorodzinny lub usługi, tanio, tel. kom.
790-285‑059, okazja.

Sprzedam

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

wynajem

Głowno:

sprzedam mieszkanie 51 mkw,
2 pokoje, pełen rozkład, I piętro
z balkonem, tel. kom. 723‑270‑061.

Kwatery

tanio, Łowicz, tel. kom.
606‑884‑162.

Działka

budowlana, ziemia, las,
Wrzeczko Borowiny, 2.5 h, tel. kom.
602‑103‑367.

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

Mieszkanie

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

48 mkw, w Borowie,
2 pokoje z kuchnią i łazienką, tel. kom.
609‑350‑277.

Kwatery,

Głowno, tel. (46) 874‑64‑68.

Tanio,

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

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

Lokal

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

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

mieszkanie M-4, os.
Bratkowice, tel. kom. 605‑679‑749.
Do
 wynajęcia lokale usługowohandlowe w centrum Łowicza,
atrakcyjne stawki, tel. kom. 509-837-566,
509‑659‑963.
Łódź,

mieszkanie 36 mkw. do
wynajęcia, tel. kom. 698‑625‑915.
Do
 wynajęcia mieszkanie 60 mkw,
os. Konopnickiej, Łowicz, tel. kom.
508‑190‑855.

Wynajmę

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

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

kawalerkę, Łowicz, tel. kom.
600‑020‑442.
Do
 wynajęcia lokal na parterze w
biurowcu 37 mkw., Łowicz, róg Armii
Krajowej i Nadbzurzańskiej, tel. kom.
605‑539‑256.
Wynajmę

mieszkanie 4-pokojowe,
centrum; atrakcyjna cena, tel. kom.
697-689‑835, po 16:00.
Do
 wynajęcia pokój dla 1-2 uczennic,
tel. kom. 693‑543‑658.
Sprzedam

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

wynajmie mieszkanie na
os. Bratkowice: 72 mkw., częściowo
umeblowane, 3 pokoje, kuchnia, stan
db., 1000 zł/m-ąc + opłaty, tel. kom.
516‑174‑645.
Do
 wynajęcia dom w Głownie
(2 pokoje, kuchnia, łazienka), tel. kom.
668‑176‑985.
Mieszkanie

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

wynajmę lokal handlowousługowy 40 mkw., ul. Zduńska 49,
tel. kom. 608‑369‑852.
Bezpośrednio

do wynajęcia ładne,
nowe mieszkanie o pow. 39 mkw.
w Łowiczu przy ul. Grunwaldzkiej, czynsz
800 zł + opłaty, tel. kom. 530‑466‑516.
Wolna

kawalerka, tel. kom.
692‑101‑989.
Lokale

handlowe do wynajęcia:
30 i 50 mkw., Zduńska 23, tel. kom.
600‑498‑498.
Do
 wynajęcia w pełni wyposażone
mieszkanie ( 58 mkw) w blokach, os.
Kopernika w Głownie, tel. kom. 601533‑087, po 16..
Wynajmę

niedrogo dom w Łowiczu,
tel. kom. 797‑367‑932.
Lokal

do wynajęcia, ul. Łowicka,
Głowno, tel. kom. 504‑264‑884.
Poszukujemy

współlokatora do
mieszkania studenckiego w Łodzi,
Piłsudskiego/Rydza-Śmigłego, tel. kom.
693‑797‑274.
Wynajmę

lokal użytkowy, 50 mkw.,
Łowicz, ul. Zduńska, tel. kom.
607-442-383, 660‑230‑318.

Wynajmę

pokój, tel. kom. 883‑363‑814.

Lokale

110, 230 mkw. i mniejsze
w centrum, Krakowska, tel. kom.
692‑725‑590.

Wynajmę

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

Wynajmę

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

Wynajmę

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

Lokal

do wynajęcia, Łowicz, centrum,
ul. Zduńska, tel. kom. 666‑984‑950.

Atrakcyjny

lokal w centrum Głowna,
tel. kom. 601-699-405, 725‑875‑593.

Wynajmę

pokój w Łowiczu, tel. kom.
883‑000‑370.
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Wynajmę

pokój wraz z kuchnia
i łazienką w Centrum Łowicza, tel. kom.
505‑211‑908.


Wiertarka

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

Aparat

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

Namiot

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

Widlak

Datsun, tel. kom. 604‑134‑589.

Sprzedam

odzież nową, biurko,
manekiny, stelaże, tel. kom. 785-748-889,
785‑333‑964.

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

Drewno

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

Sprzedam

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

Sprzedam

fartuch labolatoryjny,
tel. kom. 536‑867‑742.

Wynajmę

od zaraz na dłużej
mieszkanie 47mkw, 2 pokoje z kuchnią,
cegła, 2 piętro, na osiedlu Kostka. Piotr,
tel. kom. 663‑256‑169, po 18.

Skrzynki

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

Sprzedam

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

Paśniki,

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

Wózek

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

Sprzedam

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

kupno różne

Konstrukcja

szklarni, pręty żebrowane,
tel. kom. 504‑350‑641.

Krajzega,

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

Stare

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

Stemple

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

Betoniarka

„100”, tel. kom.
693‑054‑784.

Drewno

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

Topola,

dąb i inne tartaczne, tel. kom.
696‑379‑599.

Drewno

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

Sprzedam

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

Spawarka

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

Maszyna

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

Betoniarki,

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

Długi

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

Segment,

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

Wózek

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

Sprzedam

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

Sprzedam

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

Silnik

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

Kosiarka

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

Ule,

tel. kom. 535‑299‑227.

Sprzedam

betoniarkę, tel. kom.
880‑397‑769.

Do
 wynajęcia lokal, 25 mkw., ul. Długa,
tel. kom. 609‑491‑588.

Kupię

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

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

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.

Wyprzedaż:

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

Sprzedam

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

Silnik

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

Palety

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

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

Sprzedam

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

Kręgi,

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

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.

Płyty,

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

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

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

REKLAMA

Producent!

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

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

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

Pustaki,

kamienie, tel. kom.
532‑501‑656.

Szukamy

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

4, wózek, tel. kom. 608‑641‑020.
Sofa,

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

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

Tanio

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

tanio; silnik 5kW z wózkiem,
tel. (46) 838‑79‑57.
Piec

CO 6KW, tel. kom. 698‑732‑269.
Skrzynki

na owoce „1-ki” oraz palety,
tel. kom. 607‑325‑906.
Rower

męski Pegasus Milano i rower
damski Gazelle, tel. kom. 504‑065‑348.
Sprzedam

maszyny do szycia, tel. kom.
691‑195‑507.

Sprzedam

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

Sprzedam

drut „12”, tel. kom.
609‑966‑337.

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.

Telewizor

Panasonic, spacerówka 55 zł,
rowerek, tel. kom. 500‑519‑872.
Sprzedam

50 m kabla elektrycznego
5x2,5 mm; zlewozmywak nierdzewny
dwukomorowy; 115 sztuk bloczków
betonowych, tel. kom. 513‑184‑085.

Łóżeczko,

dwa rowerki, ubranka
dla chłopca 0-18 m, samochód na
akumulator, huśtawka ogrodowa, tel. kom.
507‑570‑019.

Rower

dla dziewczynki, tel. kom.
662‑062‑345.

Sprzedam

kanapę, tel. kom.
662‑171‑123.

Drewno

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

Sprzedam

stół rozkładany, kolor czarny
+ 6 krzeseł, tel. kom. 697‑624‑463.

Sprzedam

kosę spalinową, tel. kom.
721‑582‑311.

Czarnoziem,

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

Sprzedam

dojarkę Alfa, 1-kanwowa,
wózkowa, tel. kom. 606‑340‑605.

Używane

meble pokojowe, tel. kom.
510‑257‑444.

Sprzedam

nowy gołębnik, tel. kom.
607‑701‑177.

Sprzedam

dwa nowe okna, kolor złoty
dąb, profil Veka, tanio, 150x150, tel. kom.
667‑615‑147.

Kocioł

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

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.
Przyczepka

sadownicza jednoosiowa
na 3 skrzynio-palety, tel. kom.
503‑515‑552.
Rębaki

do drewna, średnica ciętego
drzewa do 11 cm, na kawałki po 15
cm długości, wydajność ok. 2 km/
godz, tel. kom. 602‑249‑683.
Rębaki

do drewna, średnica ciętego
drzewa do 11 cm, na kawałki po 15
cm długości, wydajność ok. 2 km/
godz, tel. kom. 602‑249‑683.
Sprzedam

namiot handlowy, tel. kom.
723‑031‑974.
Kopalnia

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

Sprzedam

trajzegę, tel. kom.
607‑701‑177.
Czyszczarka

do drewna, tel. kom.
607‑701‑177.
Wiertarka

pozioma, tel. kom.
607‑701‑177.
Sprzedam

strugarko-heblarkę, tel. kom.
607‑701‑177.
Nowe

WC, tel. kom. 607‑701‑177.
Myjka

do warzyw, tel. kom.
609‑242‑771.
Drzwi

garażowe używane, łazienkowe
nowe, tel. kom. 692‑725‑590.
Meble

młodzieżowe, tanio, tel. kom.
601‑256‑323.

Dwuigłówka,

overlock, tel. kom.
505‑065‑040.
Beczki

plastikowe 200 l do użytku
różnego, tel. kom. 883‑111‑194.
Bańki

na mleko ocynkowane,
oryginalne, z deklami, 20-litrowe. Połowa
ceny nowej, tel. kom. 604‑947‑897.
Sprzedam

kamień polny 200 ton
k/Nieborowa, tel. kom. 500‑259‑197.
Krajzega

z silnikiem 5 kW, tel. kom.
517‑635‑538.

praca
dam pracę

Opony

700x12, pompy wody do
c.o., przekrój 60x80x100 mm, tel. kom.
500‑594‑399.

Firma

zatrudni magazyniera,
tel. kom. 500-210‑200, Łowicz.

Huśtawki

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

Zatrudnię

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

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

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

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

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

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.
blacharza, lakiernika
Zatrudnię

samochodowego, tel. kom. 660‑758‑598.
w zakładzie kamieniarskim,
Zatrudnię

tel. kom. 600‑642‑689.

osobę do krojenia chleba
Zatrudnię

w piekarni i innych prac fizycznych
z prawem jazdy, tel. kom. 507‑975‑214.

SKR

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

piekarza ciastowego
Zatrudnię

i piekarza piecowego, tel. kom.
509‑877‑081.

kierowcę z doświadczeniem
Zatrudnię

kat. B,C z okolic Głowna, Strykowa,
tel. kom. 609-230-864, 605‑046‑558.

handlowca z językiem
Zatrudnię

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

na weekendy na zmywak,
Zatrudnię

tel. kom. 724‑644‑104.

Firma

Pro-Elektronics zatrudni
pracownika do sklepu elektronicznego
w Głownie. Wymagana znajomośćobsługi
i serwisu komputerów, elektroniki i
telefonów GSM, tel. (42) 716‑47‑39.
plus saksofon do
Wokalista/ka

zespołu, tel. kom. 669‑877‑514.
młodego pomocnika do prac
Przyjmę

budowlanych, tel. kom. 600‑961‑577.
pomoc kuchenną (młodą
Przyjmę

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

695‑052‑735.
kierowcę C+E,
Zatrudnię

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

607‑267‑278.
Przyjmę

do zbioru bobu, pilne, tel. kom.
530‑951‑833.
mechanika samochodów
Zatrudnię

ciężarowych, tel. kom. 601‑239‑804.
ekspedientki w sklepie
Zatrudnię

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

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

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

REKLAMA

dorywczo do pomocy
Zatrudnię

w kuchni - niewymagane doświadczenie,
tel. kom. 724‑644‑104.
spawaczy i monterów
Zatrudnię

konstrukcji stalowych, tel. kom.
531‑967‑794.
kierowcę kat. C+E,
Zatrudnię

z praktyką, tel. kom. 605-094-165,
605‑094‑166.
mechanika
Zatrudnię

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

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

z prawem jazdy kat. B, tel. kom.
510‑158‑924.
transportowa zatrudni
Firma

mechanika, tel. kom. 600‑357‑428.
Praca:

elewacja, wykończenia
wnętrz, tel. kom. 500‑005‑095.
kierowcę kat. B, transport
Zatrudnię

miedzynarodowy, wyjazdy 2,
3-tygodniowe., tel. kom. 660‑665‑033.
pomoc domową, tel. kom.
Przyjmę

607-343-375, dzwonić 12.00‑18.00.
murarzy, tel. kom.
Poszukuję

669‑684‑337.
kierowcę kat. C+E na kraj
Zatrudnię

i operatora koparkoładowarki, tel. kom.
603‑835‑528.

Niania,

opiekunka, szukam opiekunki
dla trojki dzieci (trzy dziewczynki), praca
20 km od Łowicza w stronę Kutna,
tel. kom. 606‑231‑122.
kierowcę kat. C +E
Zatrudnię

na plandeki na kraj i operatora
koparkoładowarki, tel. kom. 601‑394‑570.
kobiety i mężczyzn
Zatrudnię

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

Zatrudnię

kierowcę w transporcie
międzynarodowym, z uprawnieniami kat.
C+E, tel. kom. 608‑071‑798.

usługi wideo

Kompleksowe

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

Przyjmę

tynkarzy, tel. kom. 668‑489‑577.

Wideofilmowanie

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

tynkowanie, tel. kom.
Murarstwo,

668‑489‑577.

Cyfrowe

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

Tynki

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

pracownika do dociepleń
Zatrudnię

budynków, wykończenia, klinkier, tel. kom.
534‑835‑309.
kierowcę kategorii C+E+karta
Zatrudnię

kierowcy (międzynarodówka), tel. kom.
502‑297‑568.

Zatrudnię

murarza- tynkarza, tel. kom.
692‑382‑852.

do rwania wiśni, Głowno,
Zatrudnię

tel. kom. 500‑463‑277.

kierowcę C+E z
Zatrudnię

doświadczeniem, tel. kom. 604‑094‑751.

zatrudni kobietę do sprzątania
Firma

bloków mieszkalnych w Łowiczu. Od
kandydatki oczekujemy: wysokiej kultury
osobistej, uczciwości, rzetelności,
pracowitości. Więcej info, tel. kom.
886‑993‑337.

osobę na warsztat do napraw
Zatrudnię

maszyn rolniczych, tel. kom. 664‑142‑086.
lub studentkę studiów
Studenta

zaocznych do pracy biurowej, znajomość
francuskiego w miarę komunikatywna,
obsługa komputera, okolice Głowna,
tel. kom. 664‑142‑086.
kierowcę kategorii C+E
Zatrudnię

w transporcie międzynarodowym.
Informacja pod numerem, tel. kom.
606-666-683, 606‑666‑656.
wiśnie, tel. kom. 727‑534‑450.
Praca

do zrywania ogórków, tel. kom.
Przyjmę

796‑073‑861.
kierowcę
Zatrudnię

międzynarodowego, kat. C+E, tel. kom.
500‑237‑778.
Zlecę

firmie lub osobie prywatnej
utrzymanie porządku wokół firmy
(koszenie trawy, odśnieżanie..).
Preferujemy osoby/firmy posiadające
własny sprzęt, tel. kom. 606‑832‑571.
kombajnistę, okolice
Zatrudnię

Domaniewic, tel. kom. 663‑561‑245.

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.
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.
30-letni, podejmie pracę,
Mężczyzna

kat. B i C, tel. kom. 790‑602‑012.
Szukam

pracy jako kierowca na
8-12 godz., kat. B,C,C+E, ADR, okolice
Łowicza, Głowna, Strykowa, tel. kom.
793‑405‑021.
Podejmę

pracę w poniedziałki i środy,
praca fizyczna, tel. kom. 660‑027‑671.

do zbioru ogórków,
Zatrudnię

tel. kom. 691‑235‑038.

Szukam

pracy, II grupa inwalidzka,
stopień umiarkowany, prawo jazdy kat. B,
tel. (46) 838-40-74, tel. kom. 603‑648‑519.

kierowcę, prawo jazdy
Zatrudnię

kat. C+E, transport krajowy, tel. kom.
604‑113‑607.

Zaopiekuję

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

kierowcę kat. C, Łowicz,
Zatrudnię

tel. kom. 504‑352‑764.

inne

pracownika, elewacje,
Zatrudnię

tel. kom. 730‑363‑065.

Zwrot

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

pomocnika tynkarza,
Zatrudnię

tel. kom. 504‑837‑473.

Wideofilmowanie,

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

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

Tynki

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

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

Studio

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

Kanałowe

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

Studio

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

Cyklinowanie,

układanie, tel. kom.
501‑249‑461.

Wideofilmowanie,

tel. kom.
600‑287‑992.

Dachy,

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

Wideofilmowanie,

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

Tynki

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

Wideofilmowanie

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

fotografia ślubna www.
macromagic.pl, tel. kom. 608‑372‑976.
Wideofilmowanie

DVD, Blu-Ray, tanio,
tel. kom. 698‑535‑780.

Układanie

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

kostki brukowej, tel. kom.
697‑116‑271.
Ciesielstwo-dekarstwo,

tel. kom.
508‑155‑289.
Piaskowanie,

tel. kom. 608‑372‑254.

Foto

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

Wylewki

agregatem, solidnie, tel. kom.
604‑727‑951.

remontowobudowlane

Ogrodzenia,

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

usługi
Usługi

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

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.

Montaż

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

Układanie

parkietu, cyklinowanie,
tel. kom. 692‑616‑390.

Wylewki

agregatem, tel. kom.
531‑402‑222.

Budowa

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

Tynki,

tel. kom. 503‑077‑863.
Glazura,

terakota, tel. kom. 602‑717‑207.

Ogrodzenia

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

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

cyklinowanie, tel. kom. 607‑789‑345.
betonowe agregatem, tel. kom.
Wylewki

600‑872‑737.
Wylewki

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

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

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

z płaszczem wodnym.
Profesjonalny montaż, tel. kom.
608‑101‑676.
montaż i wykonanie wkładów
Kominy:

kominowych ze stali kwasoodpornej
i żaroodpornej, tel. kom. 608‑101‑676.


Malowanie

agregatem, tel. kom.
662‑023‑030.
Przeciski

pod drogami, tel. kom.
509‑822‑409.

przesuwne, ogrodzenia, siatka
Bramy

ogrodzeniowa, montaż, producent,
ogrodzenia drewniane, tel. kom.
503‑572‑046.

Usługi

koparko-ładowarką,
minikoparką. Przydomowe
oczyszczalnie, tel. kom. 509‑822‑409.

Docieplenia

budynków maszynowo,
tynki ozdobne maszynowe, tel. kom.
505‑102‑406.

Usługi

remontowe, tel. kom.
602‑513‑558.

Tynki

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

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

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

Usługi

remontowe, wykończenia
wnętrz, glazura, terakota, docieplanie
budynków, tel. kom. 880‑542‑743.
ceny, solidnie, fachowo,
Przystępne

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

Dachy

kompletne, nowe i stare,
rozbudówki, wykonam solidnie i tanio,
tel. kom. 725‑919‑624.

Docieplanie

budynków, malowanie
elewacji, tel. (46) 837-10-33, tel. kom.
609‑541‑373.

gipsowanie, płyta k/g,
Malowanie,

panele podłogowe, glazura, terakota,
tel. kom. 790‑329‑790.

Glazura,

terakota, gipsy, malowanie,
panele itp., tel. kom. 508‑313‑799.

Usługi

koparko-ładowarką, tel. kom.
506‑271‑866.

Docieplenia

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

Kopanie,

oczyszczanie, pogłębianie
stawów, tel. kom. 506‑673‑754.

Glazura,

terakota, gipsowanie, panele,
itp., tel. kom. 508-313-799, 500‑414‑951.
Usługi

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

Remonty

wewnętrzne, zewnętrzne,
glazura, mozaika, szybkie terminy, tanio,
tel. kom. 665‑657‑174.

Tanio

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

Profesjonalne

malowanie, gipsowanie,
glazura, terakota, tel. kom. 691‑753‑392.

Elewacja,

docieplanie budynków,
remonty mieszkań, poddaszy, tel. kom.
516‑367‑910.

- remonty, tel. kom.
Budowy

794‑230‑700.
krycie dachów, tel. kom.
Dachy,

509‑766‑163.

Okna,

drzwi, parapety, regulowanie,
malowanie, tel. kom. 501‑930‑953.

Balustrady

nierdzewne, tel. kom.
722‑173‑294.

Usługi

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

łazienek, wykończenia
Remonty

wnętrz, www.struktura-lowicz.pl,
tel. kom. 604‑199‑840.

Usługi

ogólnobudowlane, budowy
domów, budynków gospodarczych,
rozbudowy, przeróbki, ogrodzenia
z klinkieru i płyt betonowych, tel. kom.
691‑736‑522.

agregatem, tel. kom.
Wylewki

511‑440‑509.

Malowanie,

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

Usługi

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

Oczyszczalnie

ścieków przydomowe
- dotacje, tel. kom. 727‑590‑207.

Remonty

kompleksowe, tel. kom.
606‑428‑162.

tel. kom. 608‑145‑585.
Elektrycy,


Wykopy

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

Docieplenia,

tel. kom. 606‑428‑162.

Tynki,

docieplenia, tel. kom.
698‑669‑433.
agregatem, docieplenia.,
Malowanie

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.
Usługi

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

kuchenne, szafy wnękowe,
garderoby, tel. kom. 888‑978‑225.

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) 837-44-35, tel. kom.
600‑294‑318.
Kompleksowe

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

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

kostki brukowej i granitowej,
tel. kom. 661‑937‑398.

Usługi

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

Docieplanie

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

blachodachówka, podbitka,
Dachy,

termozgrzewalna, tel. kom. 515‑236‑149.

Usługi

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

REKLAMA

betonowe, metalowe, siatki,
Ogrodzenia

panele, klinkier, montaż, wylewki, wiaty,
fundamenty, tel. kom. 505‑700‑777.
Dachy:

konstrukcje, pokrycia, naprawy,
konserwacje, malowanie, tel. (46) 839-1837, tel. kom. 609‑227‑348.
Układanie

glazury, terakoty, gładź.
Wolne terminy, tel. kom. 696‑344‑737.
Kompleksowe

usługi remontowobudowlane, FVAT, tel. kom. 660‑454‑195.
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.
Usługi

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

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

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

malowanie, glazura, terakota,
wykańczanie wnętrz, tel. (46) 837-10-33,
tel. kom. 609‑541‑373.

Solidnie!

Remonty, wykończenia,
naprawy, tel. kom. 504‑081‑135.

maszynowe mixokret, tel. kom.
Wylewki

517-032-915, 606‑314‑749.

11 lipca 2013

Kominki:

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

balustrady, ogrodzenia,
Bramy,

automatyka bramowa, www.marimexslusarstwo.pl, tel. kom. 531‑909‑910.

Kompleksowa

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

profesjonalne usługi
brukarskie, tel. kom. 781‑377‑138.
Usługi

ziemne, przyłącza, przeciski
pod drogami „Kret”, tel. kom.
607‑748‑073.
Cyklinowanie,

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

REKLAMA

Stemple

budowlane, tel. kom.
504‑205‑312.
Malowanie,

gładź, hydraulika, tel. kom.
666‑281‑850.

drewniane. Komputerowe
Schody
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.
Docieplenia

budynków, tel. kom.
726‑257‑088.

Adaptacje

poddaszy, kompleksowe
remonty i wykończenia. Malowanie
dachów, tel. kom. 608‑228‑789.
Solidne

tynki, tradycyjne, remonty,
malowanie, tel. kom. 788‑523‑561.
Gipsy,

glazura, terakota, malowanie,
prace remontowe: wykonam, tel. kom.
516‑153‑870.
Dachy:

profesjonalnie, papa
termozgrzewalna, smarowanie,
malowanie, rynny obróbki, itp,
tel. kom. 668‑208‑450.
Stawianie

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

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

budynków, tel. kom.
794‑230‑700.
Glazura,

terakota, adaptacja poddaszy,
sufity, falowane tynki, mozaikowe, kamień
dekoracyjny, gładź, malowanie szafy,
pawlacze, przeróbki elektryczne, fachowe
doradztwo, tel. kom. 605‑562‑651.
Wykonujemy

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

docieplenia, usługi
budowlane, klinkier, tel. kom.
694‑941‑276.

Sprzedam

do remontu dachu 35 szt
eternitu drobnofalistego, nie używanego,
tel. kom. 889‑666‑125.

Terakota,

glazura, gładzie, panele, płyta
k/g, tel. kom. 785‑888‑017.

Kopalnia

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

Tynki

i ocieplenia domów, tel. kom.
794‑966‑590.
Cyklinowanie,

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

terakota, gipsowanie, panele,
itp. tanio, szybko, tel. kom. 508-313-799,
500‑414‑951.
Montaż

więźby dachowej, deskowanie,
papa, łacenie, tel. kom. 604‑373‑348.
Usługi

koparko-ładowarką JCB,
tel. kom. 604‑411‑266.
Malowanie,

gładzie, płytki, zabudowy,
remonty i wykończenia mieszkań,
tel. kom. 698‑068‑889.
Docieplenia,

malowanie, tynk: akrylowy,
mozaikowy, tel. kom. 698‑054‑645.
Usługi

remontowo-wykończeniowe:
malowanie, gładzie gipsowe, montaż,
podwieszanie płyt KG, układanie paneli,
docieplanie, krycie dachów, tel. kom.
697‑683‑026.
Zlecę

usługę budowlaną koparką
łańcuchową, tel. kom. 604‑941‑897.
Wylewki

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

Stemple

budowlane - tanio, tel. kom.
507‑411‑018.
rurki metalowe, słupki,
Sprzedam

tel. kom. 607‑701‑177.
Prawie

nowy piec gazowy Vaillant
26,7 kW, z zasobnikiem, 120 l, tel. kom.
600‑451‑990.

usługi
instalacyjne
Usługi

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

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

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

wszystkie technologie,
tel. kom. 608‑101‑676.
Regeneracja

siłowników, zakuwanie
węży hydraulicznych, toczenie,
frezowanie, tel. kom. 506‑163‑541.

Usługi

hydrauliczne oraz drobne
naprawy, tel. kom. 604‑245‑722.
Hydrauliczne,

tel. kom. 602‑832‑738.

usługi inne
Przeprowadzki,

transport, FVAT,
tel. kom. 695‑885‑953.
Meble

pod wymiar: kuchenne, biurowe,
szafy z drzwiami przesuwnymi, solidnie,
raty, tel. kom. 501‑707‑657.
Zespół,

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

sal weselnych „Wardart”,
Strugienice, tel. kom. 886‑328‑694.
muzyczny „Rytm”, tel. kom.
Zespół

695‑761‑385.
Pranie

samochodów, dywanów,
tel. kom. 728‑508‑073.
drzew, usługi podnośnikami
Wycinka

koszowymi do 27 m, tel. kom.
668‑591‑725.
muzyczny, wesela, www.diwers.
Zespół

pl, tel. kom. 661‑323‑807.
muzyczny z wokalistką, tel. kom.
Zespół

606‑677‑371.
Zawiozę

do ślubu. Nowa CR-V
2013 www.hondadoslubu.pl, tel. kom.
501‑620‑170.
serwis, tel. kom.
Autoklimatyzacja,

506‑158‑378.

sprzedaż

Profesjonalne

instalacje sygnalizacji
włamania, pożaru, kontroli dostępu,
nadzoru wizyjnego (monitoring), tel. kom.
601‑207‑689.

Sprzedam

cegły Max, 3.000 sztuk,
Bratoszewice, tel. kom. 505‑151‑701.

Instalacje

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

Kamaz:

przewóz piasku, żwiru, ziemi,
tel. kom. 601‑630‑882.

Pustaki

stropowe, tel. kom.
602‑537‑502.

Vertal

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

Masz

problem z komputerem: zadzwoń.
Fachowo. Szybko. Tanio, tel. kom.
504‑070‑837.

Sprzedam

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

budowlane, tel. kom.
539‑415‑178.
Cegła

biała, pojedyncza, potrójna,
suporeks, tel. kom. 723‑938‑111.
Producent!

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

tel. kom. 692‑101‑989.
Sprzedam

stemple budowlane
różnej długości, tel. kom. 782-293-433,
724‑407‑007.
betoniarkę, tel. kom.
Sprzedam

609‑838‑713.
Sprzedam

130 pustaków „12”,
karamzytowe, żużlowe, tel. kom.
797‑461‑784.
Sprzedam

pilnie (okazja) pustak
Max 288/188/188 Kozłowice, tel. kom.
509‑934‑508.
Sprzedam

stemple, tel. kom.
604‑483‑625.

REKLAMA

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.

Paznokcie

żelowe, tel. kom.
660‑724‑766.

Montaż

anten satelitarnych C+, N, NC+,
Polsat, Orange, TV naziemna, posiadam
profesjonalny miernik sygnałów, tel. kom.
889‑148‑039.
Usługi

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

elektryczne, tel. kom.
509‑838‑364.

Śluby

- Chrysler 300C nowy model,
dekoracja gratis, tel. kom. 728‑348‑420.

Usługi

rębakiem, rozdrabnianie gałęzi,
przycinka drzew, tel. kom. 606‑370‑008.

Pranie

dywanów i tapicerki meblowosamochodowej w zakładzie i u klienta,
tel. kom. 501‑431‑978.

Wynajem

rębaka, tel. kom.
606‑370‑008.

Naprawa

sprzętu AGD, tel. kom.
510‑158‑880.

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.
cały kraj, tel. kom.
Przeprowadzki

605‑303‑836.
Pranie

dywanów; pranie tapicerek;
mycie, woskowanie, polerowanie,
odkurzanie, konserwacja pojazdów.,
tel. kom. 782‑958‑698.
do ślubu kabrioletem Volvo,
Zawiozę

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.
piasek, pospółka, podsypka,
Transport,

ziemia, tel. kom. 602‑471‑796.
Mycie,

czyszczenie elewacji, sidingu,
reklam, kostki brukowej, tel. kom.
515‑606‑976.

Tartak,

tel. kom. 605‑142‑474.

Naprawa

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

Usługi

koparko-ładowarką Cat,
tel. (46) 837-99-16, tel. kom.
512‑098‑358.
dywanów, tapicerek meblowych,
Pranie

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.
i centralki telefoniczne,
Instalacje

domofony, bramofony, videofony.
Montaż, naprawy, konserwacja, tel. kom.
601‑207‑689.

Przeprowadzki,

tel. kom. 500‑812‑312.

sal weselnych (pokrowce,
Dekoracja

obrusy w komplecie), tel. kom.
693‑776‑474.

Zagram

na skrzypcach, zaśpiewam
na ślubie, tel. kom. 725‑455‑078.

Klimatyzacja:

montaż, serwis, sprzedaż,
tel. kom. 512‑279‑889.

Kapela,

tel. kom. 692‑101‑989.
Usługi

minikoparką od 50 zł,
tel. kom. 508‑175‑031.

przewoźny, tel. kom.
Tartak

512‑907‑059.

Rębak,

tel. kom. 605‑142‑474.

Promocja!

dekoracja sal weselnych
i kościołów, tel. kom. 512‑250‑166.

Zespół

muzyczny. Wesela, bale,
tel. kom. 502-473-091, 606‑632‑267.

Usługi

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

muzyczny, wieloletnie
Zespół

doświadczenie, tel. kom. 606‑908‑346.

Hydraulika,

tel. kom. 608‑263‑951.

odkurzanie: chodniki, dywany,
Pranie,

tel. kom. 501‑930‑953.

instrumentalno-wokalny Re-Box,
Zespół

wesela, tel. kom. 609‑037‑343.

Instalacje

elektryczne: nowe, przeróbki,
tel. kom. 696‑081‑582.

Usługi

elektryczne, tel. kom.
609‑466‑990.

wywrotką - piach, żwir,
Transport

ziemia, pospółka, podsypka itp, tel. kom.
503‑115‑145.

przy nagrobkach,
Wykończenia

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. 600-400295, (opłata wg taryfy operatora).
Usługi

koparko-ładowarką, kopanie
pod fudamenty; wynajem zagęszczarki,
kosiarki, wykaszarki, tel. kom. 601-377040, 604‑411‑266.
Gabinet
Psycholog-seksuolog.

psychoterapeuty, tel. kom. 664‑747‑128.

Przywóz

piachu, tel. kom. 607‑168‑196.
Usługi

tokarskie w metalu, tel. kom.
663‑766‑557.
Autem

do ślubu: czarnym Infiniti FX
lub zabytkowym złotym Rolls Roycem
z lat 70-tych, tel. kom. 508‑944‑001.
Wróżby:

karty Lenormand odpowiedzą
na każde pytanie, tel. kom. 791‑554‑106.
Autem

do ślubu: czarna limuzyna, Audi
A4 B7, tel. kom. 661‑242‑003.
Śluby:

Mercedes CLA, BMW5,
Volvo XC90, www.slub.xx.pl, tel. kom.
508‑909‑732.
Ogrody,

koszenie itp. praca,
tel. kom. 691‑961‑224.
stali czarnej i metali
Spawanie

kolorowych, aluminium, kwasówki,
miedzi, mosiądzu metodą TIG, tel. kom.
663‑538‑200.
Wypożyczę

stół wiejski z dekoracją,
beczułki, kamieniaki, nalewak do
piwa, piwo. Możliwy dowóz, tel. kom.
889‑994‑992.
duet, z akordeonem
DJ-Johny,

na wesele, chrzciny, osiemnastki,
filmy: johnyweselnegranie, tel. kom.
880‑098‑537.
Cięcie

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

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

finansowy, księgowość, kadry,
tel. kom. 606-815-711, lskk@onet.pl.

nauka
Matematyka,

tel. (46) 837‑85‑96.
matematyka, tel. kom.
Fizyka,

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.
Matematyka

- korepetycje, tel. kom.
726‑255‑705.
Język

angielski, nauczyciel,
egzaminator maturalny, tel. kom.
662‑611‑189.
Matura

z matematyki w sierpniu?
Zadzwoń i zapisz się na kurs
przygotowawczy. Gwarancja powodzenia,
tel. kom. 728‑653‑197.
gimnazjum, średnie,
Matematyka:

wyższe, przygotowanie do matury,
egzaminy poprawkowe, tel. kom.
660‑781‑884.
Angielski,

wakacje, promocja, tel. kom.
515‑459‑141.
Język

niemiecki - korepetycje, tanio,
tel. kom. 668‑963‑922.
matematyka, chemia, tel. kom.
Fizyka,

500‑104‑432.
języka niemieckiego, lekcje,
Nauczyciel

tel. kom. 505‑256‑528.
Angielski,

mgr filologii angielskiej,
nauczyciel, lekcje, tel. kom. 501‑475‑100.
matematyki, lekcje, tel. kom.
Nauczyciel

505‑043‑809.
francuski, tel. kom.
Hiszpański,

509‑852‑532.

rolnicze – kupno
płody rolne
Kupię

zboża, tel. kom. 883‑054‑611.
Kupię

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

Pogotowie

komputerowe. Szybko,
tanio, solidnie. Dojazd na terenie Łowicza
GRATIS, tel. kom. 697‑365‑652.

Kupię

żyto, tel. kom. 605‑097‑071.

matrymonialne

Kupię

dużą ilość zbóż paszowych,
tel. kom. 504‑561‑585.

Skupię

tegoroczą słomę i siano,
tel. kom. 698‑597‑669.

Pan

po 50 pozna Panią, stały związek,
sms, tel. kom. 664‑745‑567.

hodowlane

Całkiem

realne nowo powstałe Biuro
Matrymonialne w Łowiczu, tel. kom.
791‑554‑106.

Skup

bydła rzeźnego, hodowlanego,
maciory, knury, cielęta, konie,
tel. (46) 838-88-62, tel. kom.
502-460-724, 500‑258‑237.

Wdowiec

57-letni, niezależny,
bez nałogów pozna wolną panią
w stosownym wieku, tel. kom.
728‑163‑452, po 20.

Bydło

wybrakowane-skup.
Najwyższe ceny, tel. kom.
726‑879‑139.

www.lowiczanin.info
Skup

macior, knurów, trzody
chlewnej. Wysokie ceny, tel. kom.
603‑711‑760.
Skup

bydła innego, do 5 zł/kg, 24h,
tel. kom. 792‑772‑466.
Skup

bydła: byki 7,20 +VAT, krowy
5,60 +VAT, jałówki 6,80 +VAT, tel. kom.
792‑772‑466.
Kupię

cielaki mięsne, tel. kom.
510‑586‑389.

maszyny
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.
Kupię

pług podorywkowy 5-, lub więcej
skibowy, tel. kom. 602‑481‑146.
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

pompę wtryskową do
regeneracji, tel. kom. 784‑550‑975.


Sprzedam

słomę i pszenicę,
Jackowice, tel. kom. 888‑365‑188.

Jałówka

wysokocielna, koniec lipca,
tel. kom. 509‑838‑236.

Słoma

rzepakowa, gryka, tel. kom.
502‑585‑456.

Słoma

żytnia po żniwach z 2,5 ha,
gmina Bolimów, tel. kom. 691‑243‑245.

Sprzedam

mieszankę, tel. kom.
665‑489‑346.

Sprzedam

jałówkę cielną, wycielenie:
16.07., tel. kom. 721‑682‑674.

z kukurydzy, tel. kom.
Kiszonka

693‑698‑352.

Sprzedam

pszenicę, słomę i owies,
tel. kom. 669‑877‑998.

ziemniaki odpadowe.
Sprzedam

Kiernozia, tel. kom. 665‑358‑991.

cielna, tel. kom. 886‑587‑918.
Jałówka


Beczka

asenizacyjna: 6.000 l, 3.000
l; agregat 2,80; pług podorywkowy 5,
gniotownik, tel. kom. 600‑369‑623.

mieszankę zbożową,
Sprzedam

tel. kom. 728‑256‑065.

Owies,

tel. kom. 603‑802‑140.

1,5 t jęczmienia i 2 t
Sprzedam

mieszanki, tel. kom. 693‑975‑375.

Jałówka

na wycieleniu, tel. kom.
692‑771‑631.

Używane

burty przyczepy 6 t, tel. kom.
506‑487‑919.

Buhajek

żarłak, tel. kom. 888‑822‑173.

Kombajn

zbożowy Z0-56, 1988 rok,
stan dobry, tel. kom. 697‑470‑431.

Słoma

ze stodoły, duże baloty,
Mięsośnia, tel. kom. 695‑441‑197.

słomę ze stodoły, bele
Sprzedam

120x150. Traby, tel. kom. 787‑996‑704.

Sprzedam

mieszankę i słomę z 4 ha po
żniwach, tel. kom. 509‑853‑384.

Sprzedam

jęczmień, tel. kom.
788‑729‑849.

Oddam

słomę za darmo, tel. kom.
607‑224‑054.

Słoma,

żyto, tel. (46) 838‑91‑07.

Sprzedam

słomę prosto z pola,
tel. kom. 504‑561‑585.

Mieszanka

owsa z jęczmieniem, okolice
Kocierzewa, tel. kom. 601‑573‑551.

Pszenica,

tel. (24) 277‑73‑43.

Słoma

po kombajnie,
tel. (46) 837‑90‑49.

Ziemniaki

Irga, stare, tel. kom.
693‑711‑208.

Sprzedam

sianokiszonkę, I-szy pokos,
trawa, tel. kom. 882‑984‑785, po 20.

mieszankę, jęczmień
Sprzedam

z owsem, większość owsa, tel. kom.
601‑573‑551.

słomę żytnią, tel. kom.
Sprzedam

695‑277‑300.

Jęczmień

z grochem; słoma baloty,
tel. kom. 726‑255‑866.

hodowlane

Mieszanka,

tel. kom. 725‑808‑751.

Skup

bydła innego, do 5 zł/kg, 24h,
tel. kom. 792‑772‑466.

Owies,

tel. kom. 662‑775‑424.

Pszenżyto,

30 ton, tel. kom.
513‑014‑535.
Mieszanka

zbożowa, ok. 1 t, tel. kom.
517‑895‑817.
Słoma

po żniwach, tel. kom.
517‑895‑817.
mieszankę, tel. kom.
Sprzedam

782‑091‑669.
Sprzedam

łubin i kamień polny,
tel. kom. 669‑299‑585.
żyto i słomę w kostkach,
Sprzedam

tel. kom. 502‑351‑237.

rolnicze sprzedaż

5 ton zaworkowanego owsa
Sprzedam

z domieszką pszenicy, Bratoszewice,
tel. kom. 516‑105‑161.

Sprzedam

siano, tel. kom. 692‑101‑976.
Słoma

w balotach, tel. kom.
693‑574‑400.

Słoma

w balotach; owies, Dmosin,
tel. kom. 500‑190‑988.
Mieszanka,

tel. kom. 607‑316‑902.
Zamienię

słomę na obornik, Bąków
Dolny, tel. kom. 607‑316‑902.

jęczmień i owies, Zielkowice
Sprzedam

II 104, tel. kom. 603‑240‑034.
25 t, słoma z 5 ha, tel. kom.
Pszenżyto

723‑938‑111.
Owies

5 ton, pszenżyto 1 tona, tel. kom.
693‑944‑450.

Sprzedam

krowę na wycieleniu,
sierpień, tel. kom. 693‑350‑892.
Jałówka

na wycieleniu, tel. kom.
607‑198‑260.
Jałówka

wysokocielna HO, duża,
tel. kom. 722‑371‑835.
Dwie

jałówki HFxMB, wycielenie: 15 i 19
sierpień 2013, tel. kom. 889‑971‑723.
Sprzedam

jałówkę na wycieleniu,
tel. kom. 604‑088‑657.
Jałówka

na wycieleniu, termin: 12.08.,
tel. kom. 695‑264‑148.
Jałówki

wysokocielne Charolaise 50 %,
Limousine 50 %, tel. kom. 501‑447‑956.

Owies,

tel. kom. 601‑635‑380.

Sprzedam

jałówkę na wycieleniu,
tel. (46) 838-46-17.

Owies,

tel. (24) 277‑70‑05.

Jałówka

cielna, tel. (46) 838‑14‑37.

jałówkę na ocieleniu,
Sprzedam

tel. (46) 838‑47‑03.

Łąki

do ścięcia, Kompina, tel. kom.
880‑999‑752.

Młode

kurki nioski, tel. kom.
504‑350‑641.

Jałówka

wysokocielna, tel. kom.
728‑924‑555.

Jęczmień,

pszenżyto, tel. kom.
693‑157‑117.

Loszki,

knury hodowlane, zapewniamy
transport, pełną dokumentację, tel. kom.
608‑591‑474.

Krowa

wysokocielna, tel. kom.
793‑051‑461.

Jałówka

na wycieleniu, tel. kom.
602‑731‑582.

Jałówka

biało-czerwona mleczna,
wycielenie 4 sierpnia, Reczyce, tel. kom.
692‑259‑610.

Kurczaki,

kurki zielononóżki, tel. kom.
539‑415‑178.

Sprzedam

jałówkę na samym
wycieleniu, tel. (24) 277‑94‑14.

Kozy

mleczne, kózki, tel. kom.
539‑415‑178.

Siano,

słoma w balotach dobrej jakości
z dowozem; młóto browarniane, tel. kom.
600‑323‑947.

Sprzedam

jałówkę na wycieleniu,
tel. kom. 781‑173‑462.

Jałówka

cielna, termin 17.07.2013,
tel. kom. 661‑477‑838.

Jałówka

wysokocielna, Popów 66,
tel. (46) 830‑32‑37.

Mieszanka,

tel. kom. 515‑122‑403.

Jałówka

wysokocielna, tel. kom.
794‑373‑671.

Dwie

jałówki wysokocielne, tel. kom.
883‑237‑644.

Dwie

jałówki mleczne, wysokocielne,
tel. kom. 660‑726‑748.

krowę na wycieleniu, termin:
Sprzedam

23.07., tel. kom. 725‑445‑898.

Słoma

w belach, Boheń, tel. kom.
790‑434‑651.
ziemniaki młode, drobne,
Sprzedam

tel. kom. 606‑383‑995.
Sprzedam

żyto 3 t, tel. kom.
880‑307‑004.

Mieszanka

zbożowa, ok. 20 t (głównie
jęczmień), 750 zł/t, tel. kom. 506-109‑903,
po 19:00.

Jałówka

na wycieleniu, tel. kom.
668‑220‑180.

Sprzedam

jałówkę pod zacielenie,
16 miesięcy, tel. kom. 724‑320‑359.

Mieszanka

zbożowa, tel. kom.
505‑383‑202.

Jałówka,

czerwono-biała, 5.000 zł,
wycielenie 05.08.2013, tel. kom.
667-950-022, 667‑561‑709.

Prosięta,

tel. kom. 668‑959‑073.

Sprzedam

słomę w belach, ze stodoły,
Łyszkowice, tel. kom. 693‑087‑973.

Mieszanka

zbożowa,
tel. (46) 838‑43‑42.

Pszenica

7 ton, tel. kom. 609‑965‑322.

owies 20 t, Łowicz,
Sprzedam

ul. Poznańska 132, tel. kom.
601‑257‑098.
Słoma,

kostki, tel. kom. 519‑572‑103.

Mieszanka

zbożowa i pszenżyto,
tel. kom. 605‑094‑174.
Słoma

w kostkach, tel. kom.
530‑306‑673.

Sprzedam:

kury kochin, silka, gołębie
kingi, cukrówki, przepiórki, kaczki, jajka
ekologiczne od kur i przepiórek, Głowno,
tel. kom. 501‑455‑541.

3 t mieszanki, tel. kom.
Sprzedam

601‑946‑083.

młode krowy na wycieleniu,
Sprzedam

tel. kom. 668‑614‑617.

Owies

8 ton, tel. kom. 725‑486‑878.

Jałówka

na ocieleniu, tel. kom.
510‑750‑682.

Sprzedam

żyto, owies, jęczmień,
tel. (46) 874‑76‑69.

sianokiszonkę w belach,
Sprzedam

tel. kom. 602‑511‑928.

Owies,

jęczmień, tel. (24) 277‑76‑38.

słomę, duże bele 120x120,
Sprzedam

Osiek 61, tel. kom. 509‑195‑030.

Sprzedam

owies, tel. kom. 721‑021‑154.

owies, tel. kom.
Sprzedam

691‑048‑459.

Słoma

w belach, Urzecze, tel. kom.
602‑709‑962.
Owies,

tel. kom. 880‑263‑930.

5 ha słomy po kombajnie,
Sprzedam

Bąków, tel. kom. 606‑357‑786.

Jęczmień,

tel. kom. 693‑552‑235.

słomę w belach,
Sprzedam

tel. (24) 277‑44‑57.

Mieszanka

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

Jęczmień,

słoma w balotach, Zduny,
tel. kom. 666‑075‑465.

jęczmień, tel. kom.
Sprzedam

692‑626‑600.

Mieszanka

zbożowa, żyto,
tel. (46) 837‑90‑49.

Mieszanka

zbożowa, Urzecze, tel.
kom. 695‑608‑762.

mieszanka,
Pszenżyto,

tel. (46) 874‑51‑32.

Słoma

kostka, tel. kom. 515‑236‑142.

słomę, tel. (46) 838‑67‑22.
Sprzedam


Jęczmień,

tel. kom. 663‑976‑169.

REKLAMA

Sprzedam

cielęta, tel. kom.
504‑055‑723.

Sprzedam

jałówki rasy mięsnej
Limousine 100%, do rozrodu, tel. kom.
785‑611‑572.

15 dużych bel słomy,
Sprzedam

Czatolin, tel. kom. 880‑519‑647.

Słoma,

duże bele, śrutownik na
kamienie, tel. kom. 666‑217‑616.

owies, około 6 ton, tel. kom.
Sprzedam

668‑158‑571.

Skup

bydła: byki 7,20 +VAT, krowy
5,60 +VAT, jałówki 6,80 +VAT, tel. kom.
792‑772‑466.

Sprzedam

krowę na wycieleniu,
tel. kom. 519‑572‑103.

Sprzedam

słomę, duże bele, Płaskocin,
tel. kom. 783‑187‑741.

Sprzedam

owies, tel. kom. 695‑893‑571.

Sprzedam

słomę, baloty 120x150,
okolice Bielaw, tel. kom. 604‑147‑907.

Siano,

tel. kom. 600‑822‑089.

Prosięta,

6 szt., tel. kom. 668‑952‑191.

Sprzedam

pszenicę, tel. kom.
609‑502‑147.

jęczmień, tel. kom.
Sprzedam

693‑269‑621.

zboża: jęczmień, kukurydza,
Sprzedam

pszenica, owies, pszenżyto, tel. kom.
605‑097‑071.

słomę, tel. kom. 721‑578‑007.
Sprzedam


Pszenica,

okolice Głowna, tel. kom.
600‑155‑639.

Sprzedam

owies, tel. kom. 510‑186‑202.

mieszanka, tel. kom.
Pszenżyto,

601‑851‑421.

jęczmień około 10 ton,
Sprzedam

tel. kom. 698‑640‑800.

bobu, tel. kom. 889‑148‑759.
Sprzedaż


Przyjmę

ziemię, tel. kom. 501‑735‑775.

Sprzedam

owies, tel. kom. 691‑667‑462.

35

Mieszanka

zbożowa, tel. kom.
603‑093‑799.

inne

Sprzedam

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

11 lipca 2013

Sprzedam

2 tony żyta, tel. kom.
663‑361‑787.

RSP

Boczki Domaradzkie sprzeda
słomę spod dachu, 2 zł/kostka,
mieszankę zbożową, tel. kom.
505‑027‑582.

płody rolne

nr 28

Sprzedam

jałówkę na wycieleniu,
tel. kom. 508‑586‑263.
Jałówka

na ocieleniu, tel. kom.
506‑115‑015.
Sprzedam

młode kózki i koziołki,
kaczki, tel. kom. 728‑653‑197.
jałówki cielne, wycielenie wrzesień
Dwie

i październik, tel. kom. 513‑791‑417.
Młoda

krowa na wycieleniu, 20 lipiec,
tel. (46) 838-83-70, tel. kom. 881‑301‑725.
Jałówka

na wycieleniu, tel. kom.
602‑731‑582.

jałoszki mięsne i jeden
Cztery

byczek, waga ok. 250-300 kg, tel. kom.
662‑059‑527.

maszyny
Śrutownik

walcowy, przyczepka
1-osiowa wywrotka, żmijka do zboża,
kopaczka konna do ciągnika, tel. kom.
693‑036‑673.
Zbierająca

T-124, tel. kom. 603‑243‑414.
Maszty

wózków widłowych na wagę,
2 zł/kg, tel. kom. 664‑006‑089.
Opryskiwacz

400 l, silnik 14 kW,
tel. kom. 697‑688‑625.
Sprzedam

cyklop, tel. kom.
663‑127‑473.
Opryskiwacz

polowy Pilmet, dwukółka
ciągnikowa, tel. kom. 604‑247‑511.
Przetrząsacz

karuzelowy, zgrabiarka,
dmuchawa pionowa do siana,
obredlacz, opiełacz; stan bdb., tel. kom.
880‑565‑192.

Rozrzutnik

tandem w ocynku
+ nadstawki, 2008 rok, tel. kom.
723‑121‑981.

Chwytak

do bel do sianokiszonki,
tel. kom. 604‑969‑205.
Ciągnik

MF Ursus 3512, 1994 rok,
tel. kom. 600‑407‑379.
Sprzedam

samozbierającą Potinger,
stan bdb, 8.500 zł, tel. kom. 604‑961‑560.
Sieczkarnia

do kukurydzy, Z-350/3,
stan dobry, tel. kom. 667‑373‑504.
Sprzedam

prasę kostkującą, polską
i siewnik do cebuli dymki (owsik), tel.
kom. 607‑902‑650.
Rozrzutnik

1-osiowy, 4,5 t, tel. kom.
660‑790‑868.
Sprzedam

łuskarkę do bobu, tel. kom.
693‑157‑155.
Przyczepa

samozbierająca, tel. kom.
785‑530‑800.
Sprzedam

wał strunowy uprawowy
2,70 m, tel. kom. 606‑490‑951.
Sprzedam

kabinę do C-330, C-360,
tel. kom. 606‑490‑951.
Sprzedam

wozy konne, tel. kom.
606‑490‑951.
Prasa

Z-224, 1986 rok, stan dobry,
tel. kom. 602‑249‑820.
Łuskarka

do bobu, tel. 602‑249‑820.
przetrząsacz siana
Sprzedam

karuzelowy, tel. kom. 606‑490‑951.
Sprzedam

rozrzutnik po kapitalnym
remoncie, tel. kom. 606‑490‑951.
Kombajn

Bizon Rekord, 1987
rok, 31.500 zł, stan bdb, tel. kom.
791‑966‑409.
Przyczepa

D47, wywrot; przetrzasarka
do siana Deutz-Fahr, tel. 665‑219‑491.
Dmuchawa

do zboża; dmuchawa do
siana, pionowe; przyczepa zbierajaca,
tel. kom. 510‑514‑012.
Sprzedam

prasę zbierającą wysokiego
stopnia zgniotu, Z-224/1, Sipma, tel. kom.
509‑500‑335.
Rozrzutnik

obornika Fortschritt oraz
wszystkie części nowe i używane,
tel. kom. 693‑830‑160.
Rozrzutnik

obornika, 2-osiowy,
4-tonowy, tel. kom. 721‑431‑693.
Sprzedam

beczkę asenizacyjną, 3.000
litrów, tel. (46) 838‑69‑18.
Kosiarka,

opryskiwacz, tel. kom.
696‑425‑214.
Zetor

6718, tel. kom. 515‑236‑142.
Dmuchawa

do zboża, tel. 508‑894‑229.
Agregat

uprawowy Konskilde,
dmuchawa do siana, tel. (46) 874‑76‑69.
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.
Chłodnia

o wymiarach 5,60/2,60, wys.
2,30, z agregatem od samochodu
i elektrycznie, tel. kom. 603‑061‑820.
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Opryskiwacz,

300 l, Agromex, tel. kom.
698‑925‑161.
ciągnik U-902, przyczepa
Sprzedam

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.
T-25 z turem + siewkę
Sprzedam

do nawozu, tel. kom. 604‑570‑267.
Bizon

0-56, 1979 rok, tel. kom.
663‑561‑245.
Sprzedam

kombajn Anna, tel. kom.
788‑017‑178.
siewnik poznaniak, agregat
Sprzeda

uprawowy, tel. kom. 509‑853‑384.
Sprzedam

kabinę do C-330,
kombajn Anna, tel. kom. 698‑371‑521.
Pług

5-skibowy podorywkowy,
tel. kom. 515‑403‑034.
Przetrząsarka

do siana Pol
szerokość 6,60, hydraulicznie
składana stan bdb lub zamienię na
przyczepę, tel. kom. 512‑592‑291.
rotacyjna do remontu,
Kosiarka

tel. kom. 693‑711‑208.
do rzepaku Bizon, silnik Lejland
Stół

Bizon, tel. (24) 277‑83‑81.
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.
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.
prasę kostka Z-224,
Sprzedam

tel. kom. 502-020-131, 691‑659‑425.
Mocne

chwytaki bel na 1 siłownik,
krokodyle, euroramki, dolne zaczepy
do ciągnika, tel. kom. 608‑591‑942.
Kosiarka

rotacyjna, tel. kom.
797‑619‑754.
Sprzedam

kombajn New Holland 8060
- 3.800 mtg, ciągnik 912 - 3.200 mtg,
tel. kom. 604‑698‑335.
Prasa

kostka Z-224, tel. kom.
510‑212‑497.
Sprzedam

przyczepę 2-osiową, 2007
rok, tel. (46) 830‑39‑44.

Przyczepa

HL6011 po kompletnej
odbudowie, szczelność na rzepak,
wimiary: dł. 4,80, szer. 2,40, wys. 50+40
cm, tel. kom. 664‑737‑171.

Rozrzutniki

1-osiowe, agregat
uprawowy 180, likwidacja gospodarstwa,
ciągnik z turem Białoruś, tel. kom.
781‑995‑103.

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.

Sieczkarnia

Claas Jaguar 840, 1996
rok, tel. kom. 692‑601‑689.

56 -części używane, tel. kom.
Bizon

503‑065‑714.

Fendt

512 1998 rok, 816 1996 rok,
930 2004 rok, tel. kom. 608‑420‑169.

śrutownik Bąk, tel. kom.
Sprzedam

692‑259‑881.

Ładowarka

teleskopowa JCB-53170, 2006 rok oraz Merlo 33.7 2003
rok, Manitou 526 1994 rok, tel. kom.
608‑420‑169.

ciągniki, platformy,
Sadownicze:

opryskiwacze itp., z importu, używane;
Fendt 610, Massey Ferguson 675 (Ursus
4514); Zetor 7011, tel. kom. 504‑475‑567.
śrutownik walcowy nowy lub
Sprzedam

używany, tel. kom. 509‑112‑148.
Bizon

Z0-56; kombajn Anna, tel. kom.
697‑360‑850.
Sprzedam

maszynkę do bobu 220 Volt,
tel. kom. 503‑151‑438.
Pług

2-skibowy obrotowy, Lemken, stan
bdb, tel. (46) 861‑25‑60.
wybierak do kiszonki, pług
Sprzedam

3-skibowy, tel. kom. 721‑021‑154.
Kabinę

do C330, tel. kom. 607‑992‑191.
Sprzedam

kopaczkę ciągnikową
i kosiarkę ciągnikową Osę, tel. kom.
606‑432‑666.
Jałówka

na wycieleniu, tel. kom.
504‑941‑380.
Prasę

Z-224, stan bardzo dobry. Basen
do mleka 420 lit., tel. kom. 601‑937‑006.
Śrutownik

Bąk, pług dwuskibowy
i kultywator 10, tel. (46) 874‑64‑14.
MTZ-82;

maszt, tel. kom. 693‑422‑829.
prasę zwijającą,
Sprzedam

zmiennokomorową, New Holland
5880, centralne smarowanie, komputer,
sznurek, szerokie koła, tel. kom.
885‑746‑790.

czołowe do: Ursusa,
Ładowacze

Fendta, MF, Case, Deutz Fahr, New
Holland, produkcji zachodniej, tel. kom.
692‑601‑689.

Przyczepa

wywrotka 1-osiowa; basen
do mleka; pług grudziądzki podorywkowy
5-skibowy; siewka do nawozu motyl,
tel. kom. 791‑072‑701.
C-380

części używane: skrzynia
biegów, silnik, obciążniki, zaczepy,
zwolnice, tylny most inne, tel. kom.
502‑939‑200.
Części

używane do C-328, C-330,
C-360, C-4011, C-355, T-25 Władimirec skrzynie, silniki, tylne mosty, podnośniki,
felgi, zwolnice, tel. kom. 880‑353‑819.
Kombajn

Bizon - części używane,
tel. kom. 880‑353‑819.
Kombajn

Bizon Z056, 1980 rok,
z sieczkarnią, tel. kom. 880‑353‑819.

Prasa

John Deere 550, tel. kom.
664‑745‑595.

Zbiornik

na mleko, 300 l, tel. kom.
668‑952‑191.

Sprzedam

kombajn ziemniaczany
Anna, I właścicel, garazowany, 1991 rok,
tel. kom. 694‑402‑211.

basen 520 l, dojarkę,
Sprzedam

tel. kom. 602‑511‑928.

Sprzedam

prasę do słomy, kostkę
Famarol, 2002 rok, stan bardzo dobry,
tel. kom. 695‑556‑511.
Prasa

kostkująca Sipma, rozrzutnik
2-osiowy, tel. kom. 604‑432‑909.

Przetrząsacz

do siana, karuzela, poidła
do krów 5 szt., basen 340 litrów, tel. kom.
787‑152‑512.

Prasa

zwijająca, łańcuchowa 150x150,
tel. kom. 513‑807‑898.

oponę kombajnu 23,1x26,
Sprzedam

tel. kom. 502‑076‑530.

Pług

Unia Grudziądz 4x35 zagonowy,
zabezpieczenia śrubowe; rozrzutnik
obornika, tel. kom. 509‑425‑237.

Wapno

nawozowe z transportem,
tel. kom. 600‑323‑947.

Bizon,

1990 rok, tel. kom. 501‑850‑017.

Ursus

C-4011/C-360, zarejestrowany,
tel. kom. 880‑353‑819.

Sprzedam

silnik do Bizona, oryginalny
w stanie bdb, tel. kom. 503‑065‑714.

Sprzedam

chwytak do balotów,
tel. kom. 24-285-35-65.

Kombajn

Bizon Z056, ładowacz
Tur 3A do Ursus-2812, -3512, tel. kom.
604‑213‑682.

Przyczepa

wywrotka, 10 t, produkcji
zachodniej, tel. kom. 692‑601‑689.

Sprzedam

prasę Z-224; Orkan 2;
siewnik poznaniak, tel. kom. 692‑673‑808.

Ursus

C-330, 1974 rok, nowe opony,
zarejestrowany, stan bardzo dobry, cena
15.500 zł do uzgodnienia, tel. kom.
600‑944‑728.

Podajnik

do prasy kostkującej (ślizg),
850 zł, tel. kom. 608‑420‑169.

kosiarkę rotacyjną, stan
Sprzedam

b.dobry, tel. kom. 606‑490‑951.

rolująca New Holland BR 750
Prasa

2005 rok lub 658 2002 rok, tel. kom.
608‑420‑169.

Sieczkarnia

1-rzędowa Pottinger, redło
3, wały uprawowo-posiewne, tel. kom.
693‑066‑536.

cyklop, tel. kom.
Ładowacz

603‑749‑680.

Sprzedam

talerzówkę, 2 m, tel. kom.
783‑117‑546.

Sprzedam

Bizon: głowica, wały,
SW-400 odrzutnika gardzieli, obudowa
sprzęgła, tel. kom. 502‑076‑530.

Kombajn

zbożowy Bizon 2056, kabina,
sieczkarnia, 1986 rok, cena: 26.000 zł,
tel. (24) 277-71-65, tel. kom. 604‑113‑607.

Opryskiwacz,

parnik elektryczny,
tel. kom. 669‑753‑097.

Siewnik

„poznaniak”, tel. kom.
519‑184‑403.

Ursus

2812, 1992 rok, oryginał,
tel. kom. 608‑128‑670.

do zielonek zachodni;
Orkan

przetrząsacz do siana 5,40 m; dmuchawa
ssąco-tłocząca; siewka do nawozu
Amazone; śrutownik bijakowy, tel. kom.
509‑293‑050.

Dłużyca

do bel, dł. 6,80 m, szer. 2,50 m,
tel. (46) 837‑43‑54.

Sprzedam

przyczepę 6-cio tonową
rolniczą, sztywną, ubezpieczoną, rok
1982, stan bardzo dobry, tel. kom.
608‑435‑018.

Prasa

Z-224, stan bdb, tel. kom.
721‑335‑315.

Trząsałka

do siana, karuzelowa,
4-gwiazdowa, ręcznie składana, stan bdb,
tel. kom. 606‑357‑786.

New

Holland TS 115, 2003 rok,
tel. kom. 692‑601‑689.

Prasa

Z-224/1, tel. kom. 513‑981‑861.

Sprzedam

lub wynajmę wózek widłowy
gazowy, 2003 rok, udźwig 1,6 t, tel. kom.
506‑664‑741.

Nowe

i używane hale udojowe, dojarki.
Sprzedaż, montaż, serwis. Kompletne
wyposażenie obór, tel. kom. 695‑981‑939.

Kopaczka,

Tur C-330, tel. kom.
514‑539‑036.
Rozrzutnik

obornika 2-osiowy,
z nadstawkami do kiszonek, 2004 rok,
nieużywany, tel. kom. 692‑146‑594.
Przyczepa

samozbierająca do
wszystkiego, tel. kom. 531‑256‑537.
Sprzedam

łuskarkę do bobu, tel. kom.
604‑931‑629.
Przyczepa

Pronar 1-osiowa, 5,5 t, 2006
rok, tel. kom. 608‑128‑670.

inne
Skrzynki

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

oponę do C-360, tel. kom.
Sprzedam

606‑490‑951.
Sprzedam

błotniki do C-330, tel. kom.
606‑490‑951.
550 l, tel. kom. 781‑173‑462.
Zbiornik


rolnicze - usługi
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.
obór, tel. kom.
Białkowanie

503‑499‑480.
Belowanie

prasą zmiennokomorową
New Holland, owijanie i załadunek bel,
tel. kom. 664‑187‑631.
Transport

ciągników, przyczep, maszyn
i urządzeń rolniczych, budowlanych,
tel. kom. 609‑135‑502.
Cięcie

rzepaku i zbóż kombajnem
John Deere, z sieczkarnią, faktury VAT,
tel. kom. 695‑608‑762.
Usługi

prasowania słomy nową
prasą zmiennokomorową John Deere
854, tel. kom. 695‑608‑762.
Prasowanie

słomy/siana prasą
zmiennokomorową New Holland BR
7060, tel. kom. 501-447-956, 500‑041‑377.

Koło

do kombajnu 18,4x26,
tel. (42) 719‑57‑28.

Prasa

Z-224/1, tel. kom. 512‑981‑861.

Przetrząsarka

do siana, hydrauliczna,
Kverneland, tel. kom. 601‑272‑521.

Silosy

zbożowe, dmuchawa do zboża,
tel. kom. 538‑455‑989.

zwijająca pasowa New Holland
Prasa

644, na sznurek, 1998 rok, tel. kom.
788‑633‑159.

Kombajn

zbożowy IHC-Casse 1460,
heder 5 m, tel. kom. 601‑272‑521.

Ciągnik

Zetor, kosiarka rotacyjna,
opryskiwacz, kultywator, tel. kom.
538‑455‑989.

Zgrabiarka

do siana Deutz Fahr,
tel. kom. 788‑633‑159.

Gruber

pożniwny zachodni, tel. kom.
601‑272‑521.

Wymienię

obornik drobiowy na
słomę. Sprzedam obornik drobiowy
(kaczy), tel. kom. 508‑317‑496.

do siana Kuhn, 5 m,
Przetrząsarka

tel. kom. 788‑633‑159.

Pługi

Kverneland, zagonowe, obrotowe,
tel. kom. 601‑272‑521.

Basen

na mleko 600 litrów Alfa Laval,
tel. (46) 838-36-14, tel. kom. 507‑470‑272.

Sprzedam

maszt ciągnikowy,
4-metrowy, tel. kom. 604‑413‑948.

Kombajn

Anna, basen 420 litrów,
tel. kom. 728‑894‑563.

Kombajn

BM Volvo S900,
przygotowany do sezonu, tel. kom.
607‑198‑260.

Rozrzutnik

2-osiowy, tel. kom.
603‑872‑897.
Prasa

rolująca Sipma Z569/1, 2003
rok, tel. kom. 603‑791‑932.

Rozrzutnik

obornika tandem, 6-tonowy,
8.500 zł, tel. kom. 665‑727‑585.

Opony

używane 16/70/20, tel. kom.
693‑830‑160.

Rozrzutnik

2-osiowy, 1990 rok, stan
bdb, tel. kom. 607‑889‑255.

Kombajn

Bolko, stan dobry, tel. kom.
609‑242‑771.

Przetrząsacz

karuzelowy Class, Kuhn,
tel. kom. 607‑992‑213.

Wózek

paleciak, tel. kom. 693‑830‑160.

Oddam

owczarka niemieckiego,
788‑154‑202.

kostkująca Sipma Z-724, tel. kom.
Prasa

693‑157‑179.

Łuskarka

do bobu 80 cm, tel. kom.
880‑352‑991.

Skrzynki

na owoce, palety, wagi,
beczka 4.000 l, tel. kom. 665‑464‑794.

Para

dzików do hodowli, tel. kom.
885‑138‑727.

Sprzedam

przyczepę HL8, HL6, HL5,
tel. kom. 500-041-377 501‑447‑956.

Przetrząsacz,

tel. kom. 692‑668‑521.

Prasa

pasowa zwijka Galignani,
1997 rok, szeroki podbierak, wałek
w komplecie, 15.900 zł, tel. kom.
889‑013‑143.

Linka

do wyciągu, opona 13,6-28,
silniki, przekładnie, tel. (42) 719‑59‑36.

Sprzedam

gołębie, oddam kotki,
tel. kom. 885‑138‑727.

Kombajn

Bizon Z056, stan bdb,
tel. kom. 721‑991‑868.

Ciągnik

Sam z podnośnikiem
hydraulicznym, tel. kom. 603‑610‑952.

Basen

550 l, tel. kom. 693‑698‑352.

Oddam

małe kotki, tel. kom.
661‑268‑947.

Brony,

tel. kom. 692‑668‑521.

Ciągnik

rolniczy „SAM”, z
podnośnikiem, bez silnika oraz silnik „S”
320, tel. kom. 724‑115‑910.

Kombajn

Claas 85, silnik Perkins,
szerokość hederu 4,5 m, z sieczkarnią,
sprawny, stan db, tel. kom. 518‑412‑741.

przyczepy 1-osiowe,
Sprzedam:

wywrotkę, Tandem sztywny, kopaczkę
ciągnikową w oryginale, tel. kom.
880‑847‑330.
przyczepę 1-osiową na
Sprzedam

bliźniakach, ładowność 9 ton, nowa,
tel. kom. 602‑790‑464.

Chwytak

do balotów Metal-Fach,
tel. kom. 600‑139‑605.

Ciągnik

C-360 z turem do remontu,
1986 rok oraz koła ogrodnicze, wąskie na
C-360, stan bdb, tel. kom. 500‑004‑993.

Prasa

kostkująca Z-244, polska,
tel. (46) 838‑77‑17.

Sieczkarnia

samobieżna Fortschritt
E-281, tel. (46) 856‑83‑17.

Pług

podorywkowy, maszyny konne,
lada, wialnia, młockarnia, tel. kom.
606‑343‑033.

Deutz

Fahr Agroplus 75, 1999 rok,
New Holland TN 75, 2002 rok, tel. kom.
692‑601‑689.

REKLAMA

Prasa

Claas qadrant 2200 (duża
kostka), tel. kom. 692‑601‑689.

Ursus

330, tel. kom. 505‑800‑101.

Żyto

i mieszanka, tel. kom.
606‑438‑323.
Prasa

Z-224, 1993 rok, tel. kom.
504‑517‑015.
Ursus

C-360, 1982 rok, tel. kom.
503‑693‑732.

Sprzedam

prasę Z-224/1, tel. kom.
600‑269‑423.
Prasa

kostkująca Famarol, 1998 rok,
tel. kom. 509‑220‑760.

Prasa

Z-224 kostka, stan bdb, tel. kom.
661‑107‑242.

Siewnik

poznaniak, sadzarka
ziemniaków, kopaczka 2-rządowa,
tel. kom. 669‑404‑932.

Prasa

Simpa Z-224/1, 1993 rok,
I właściciel, tel. kom. 605‑938‑615.

Sieczkarnia

Pottinger Max 2, 1-rzedowa,
tel. kom. 663‑612‑718.

Młynek

bąk, przyczepa, przetrząsacz
karuzelowy, tel. kom. 661‑220‑527.

Sprzedam

Z-224/2, 2006 rok, tel. kom.
693‑341‑435.

Sprzedam

dojarkę przewodową
DeLaval, zbiornik na mleko 1060 l,
tel. kom. 725‑219‑671.

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.

Usługi

kombajnem Claas i Bizon,
tel. kom. 608‑686‑489.
Prasowanie

nową prasą zwijającą,
pasową, zmiennokomorową, Claas
Variant 360 RC z rotorem i nożami,
tel. kom. 696‑130‑651.

zwierzęta
sprzedaż

Oddam

za darmo suczkę rasy mix
husky, tel. kom. 605‑996‑313.
Szczenięta

bernardyny, tel. kom.
697‑369‑886.

Basen

na mleko 550 litrów,
tel. (24) 277‑96‑42.

Cocker-spaniel,

szczeniaki, tel. kom.
880‑312‑401.

Sprzedam

basen 200 litrów i stodołę
do rozbiórki, tel. kom. 603‑727‑902.

Sprzedam

króliki i kaczki małe, tel. kom.
793‑900‑577.

Basen

na mleko 550 litrów, słoma duże
bele, tel. kom. 695‑999‑028.

Yorki,

chihuahua, mopsy, tel. kom.
662‑093‑975.

Pompa

wtryskowa do wózka Bułgara,
tel. kom. 661‑162‑575.

Dwie

suczki owczarka niemieckiego,
długowłose, tel. kom. 663‑657‑020.

do Bizona, tel. (24) 277‑83‑81.
Opony


Oddam

kotki w dobre ręce,
tel. (24) 282‑17‑14.
Sprzedam

kozę i kóżki, tel. kom.
661‑021‑985.
Owczarki

niemieckie długowłose,
tel. kom. 725‑501‑333 po 13.
Sprzedam

owieczki mięsne i krzyżówki,
tel. kom. 509‑459‑028.
Sprzedam

szczeniaki Golden Retriver,
tel. kom. 663‑715‑977.
Chihuahua

długowłosa, tel. kom.
691‑535‑063.
Oddam

owczarka niemieckiego,
tel. kom. 601‑615‑639.

REKLAMA

www.lowiczanin.info
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Informacje
 INFORMATOR DLA ŻYCHLINA I OKOLIC
Informacje

ośrodki kultury

Informacja PKP (ogólnokrajowa)
22/19436
Informacja PKS (całodobowa)
(46) 837-38-13
Informacja o krajowych numerach
tp 118-913
Informacja o międzynarodowych
numerach tp 118-912
Rozmowy międzynarodowe tp
– zamawianie 9051
Naprawa telefonów – błękitna linia
tp 9393
Biuro zleceń tp 9497
Wojewódzkie Centrum Zarządzania
Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi 9287
Policja 997 alarmowy
Policja w Żychlinie: (24) 285-29-97,
(24) 253-00-14
Policja w Pacynie: (24) 235-03-20
Komenda Powiatowa Policji w Kutnie:
(24) 253-22-00
Straż pożarna: 998 alarmowy
Ochotnicza Straż Pożarna w Żychlinie: (24) 285-12-10
Ochotnicza Straż Pożarna w Pacynie:
604-349-406
Ochotnicza Straż Pożarna w Bedlnie:
(24) 285-51-91
Pogotowie ratunkowe: 999 alarmowy

Żychliński Dom Kultury:
(24) 285-10-34
Gminny Ośrodek Kultury w Bedlnie:
(24) 282-10-36
Gminny Ośrodek Kultury w Pacynie:
(24) 285-80-56

pogotowia
Policyjny telefon zaufania w Kutnie:
(24) 254 27 93
Telefon informacyjno-problemowy:
Poradnia Leczenia Uzależnień
w Kutnie (24) 355-81-00
Poradnia Zdrowia Psychicznego
w Kutnie: (24) 355-81-00
Pogotowie energetyki cieplnej
w Kutnie: (24) 253-63-86
Pogotowie wodno-kanalizacyjne
w Kutnie: tel. (24) 253– 33– 20
Wodociągi – Hydrofornia Orłów-Parcel: (24) 282 26 31
Pogotowie energetyczne w Żychlinie:
285-10-27
Awarie oświetlenia ulicznego Kutno:
całodobowo można zgłaszać
pod nr 606-605-494 lub 692-888-144
Zakład pogrzebowy: (24) 285-06-60
Dystrybucja gazu w Żychlinie:
(24) 285-10-71, (24) 285-14-28,
(24) 285-26-39, (24) 285-14-20
 Lecznice dla zwierząt w Żychlinie:
ul. Traugutta 11a, tel. 605-973-325

telefony
Taxi osobowe:
Kutno: (24) 253-30-44, (24) 355-57-10,
604-554-539, 604-527-782
PUP Filia w Żychlinie: (24) 285-13-46
Starostwo Powiatowe w Kutnie:
sekretariat (24) 355-47-80
Urząd Gminy w Żychlinie:
(24) 285-10-06,
Gminy w Bedlnie: (24) 282-14-20
Urząd

Urząd

Gminy w Pacynie: (24) 285-80-54
Urząd Gminy Oporów: (24) 383-11-50
Urząd Skarbowy w Kutnie:
(24) 355-61-00
ZUS Kutno: (24) 253-99-44
Urząd Pocztowy w Pacynie:
(24) 285-80-33
Bank Spółdzielczy Mazowsze w Płocku, oddział w Pacynie: (24) 285-80-10
Urzędy Stanu Cywilnego: Żychlin (24)
285-49-60, Bedlno (24) 282-17-66, Pacyna
(24) 285 80 06, Oporów (24) 383-15-52
Ośrodki Pomocy Społecznej: Żychlin
(24) 285-11-26, Bedlno: (24) 282-17-64,
Pacyna (24) 285-80-60, Oporów: (24)
383-11-53
Blisko Dziecka Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży w Żychlinie:
(24) 285-13-06
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nadzieja w Żychlinie: (24) 285-12-87
Stowarzyszenie Rodzinnego Klubu
Abstynenta „Przystań życia” w Żychlinie: 695-054-433

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, 11 lipca:
kino nieczynne
Piątek, 12 lipca:
godz. 15.00, 17.00 – Uniwersytet Potworny – historia początku przyjaźni między
Jamesem P. Sullivanem i Mikiem Wazowskim, którzy razem uczestniczyli
w zajęciach Uniwersytetu Potwornego.
godz. 19.00 – Bling Ring – prawdziwa
historia nastolatków wkradających się do
domów hollywoodzkich gwiazd, by przez
chwilę pożyć ich życiem.
godz. 21.00 – Człowiek ze stali – historia
Clarka Kenta, który broni mieszkańców
Metropolis przed złem jako człowiek ze
stali - Superman.
Sobota, 13 lipca:
godz. 15.00, 17.00 – Uniwersytet
Potworny
godz. 19.00 – Bling Ring
godz. 21.00 – Człowiek ze stali
Niedziela, 14 lipca:
godz. 15.00, 17.00 – Uniwersytet
Potworny
godz. 19.00 – Bling Ring
godz. 21.00 – Człowiek ze stali
Poniedziałek, 15 lipca:
godz. 15.00, 17.00 – Uniwersytet
Potworny
godz. 19.00 – Bling Ring
godz. 21.00 – Człowiek ze stali
Wtorek, 16 lipca:
godz. 15.00, 17.00 – Uniwersytet
Potworny
godz. 19.00 – Bling Ring
godz. 21.00 – Człowiek ze stali
Środa, 17 lipca:
godz. 15.00, 17.00 – Uniwersytet
Potworny
godz. 19.00 – Bling Ring
godz. 21.00 – Człowiek ze stali

kino Fenix

ul. Podrzeczna 20, tel. 046/837-40-01

Czwartek, 11 lipca:
godz. 16.30 – Thor ratuje przyjaciół
godz. 18.00 – Iluzja
godz. 20.00 – U niej w domu
Piątek, 12 lipca:
godz. 16.00 , 18.00 – Uniwersytet
potworny
godz. 20.00 – Wielkie wesele
Sobota, 13 lipca:
godz. 16.00 – Uniwersytet potworny
godz. 18.00, 20.00 – Wielkie wesele
Niedziela, 14 lipca:
godz. 16.00 , 18.00 – Uniwersytet
potworny
godz. 20.00 – Wielkie wesele
Poniedziałek, 15 lipca:
godz. 16.00 , 18.00 – Uniwersytet
potworny
godz. 20.00 – Wielkie wesele

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,

16 lipca:
godz. 16.00 , 18.00 – Uniwersytet
potworny
godz. 20.00 – Wielkie wesele

Aquapark w Kutnie dostępny jest dla
ogółu chętnych w godz.:
Poniedziałek –6.00-22.00
Wtorek –6.00-22.00

Środa,

17 lipca:
godz. 16.00 , 18.00 – Uniwersytet
potworny
godz. 20.00 – Wielkie wesele

wystawy stałe

koncerty

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.

Środa, 17 lipca:
godz. 19.30 – Jubileuszowy XXV Międzynarodowy Festiwal Organowy „Johann
Sebastian Bach”, na organach zagra
Corrado Cavalli z Włoch. W programie J.S
Bach, J.G. Rheinberger, C. Saint-Saens.
Bazylika Katedralna na Starym Rynku
w Łowiczu, bilety, 10 zł normalny, 5 zł
ulgowy.

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.

inne
Czwartek, 11 lipca:
godz. 11.00 – BAJU BAJU – warsztaty
edukacyjne nt. tradycji słowa mówionego
w folklorze polskim, poprowadzenie
Aleksandra Grzegorek i Joanna Sierota.
Zapisy www.bajubajubaju.pl. Skansen przy
Muzeum w Łowiczu oraz Skansen
w Maurzycach.

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.

Sobota, 13 lipca:
godz. 10.30 – uroczyste obchody 100-lecia OSP Bocheń – obchody rozpoczną się
w Chruślinie mszą świętą. O godz. 13.00
uczestnicy przeniosą się do domu ludowego w Bocheniu gdzie nastąpi poświęcenie
sztandaru, odczytanie raportu oraz historii
jednostki, wręczenie orderów zasłużonym dla jednostki strażakom. Ponadto
przemówienia okolicznościowe, występy
artystyczne dzieci oraz zabawa taneczna.
Dom Ludowy w Bocheniu, wstęp wolny.

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.

godz. 12.00 – Warsztaty Ludowe –
prowadzić je będą Maria Pietrzak (haft
nkoralikowy); Grażyna Gładka (wycinankarstwo); Zofia Mycka (koronkarstwo
szydełkowe). Skansen przy Muzeum
w Łowiczu, wstęp wolny.

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.

godz. 16.00 – Dzień Kiernozkiego
Dzika – w programie występy artystyczne
dzieci i młodzieży, Biesiada rosyjska
i włoska, występ zespołu Ale Babki,
konsumpcja dzików, recital Krzysztofa
Respondka, występ zespołu Progress
oraz konkursy. Teren zespołu pałacowo-parkowego w Kiernozi, wstęp wolny.

wystawy czasowe

godz. 18.00 – piknik rodzinny na przywitanie lata – wystąpią: zespół Cliver,
Maxel, Marcin Siegieńczuk oraz łowicki
zespół Malibu. Imprezę poprowadzi
szef muzyczny Radia Victoria Łukasz
Ledzion, który w przerwach między
koncertami będzie zabawiał publiczność i
przeprowadzał konkursy. Plac przy GOK
w Łyszkowicach, wstęp wolny.

Muzeum bitwy nad Bzurą w Kutnie
– czynne od wt. do sob. w godz. 8-16, ndz.
10-16, w pon. muzeum nieczynne.

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.
Made in Głowno’2013 – wystawa
twórczości miejscowych artystów
plastyków. Swoje prace wystawią: Szymon
Ademczewski (grafika), Agnieszka Andruszkiewicz (papier czerpany), Marlena
Lenart (malarstwo), Dariusz Młynarczyk
(rysunek, obiekty), Agnieszka Myszkowska
(ilustracje). Otwarcie nastąpi 12 lipca 2013
r. o godz 18.00 w galerii Bank&DM
w Głownie. Wystawa będzie prezentowana
do połowy września.

godz. 20.00 – Międzynarodowa Biesiada
Cygańska – gwiazdą wieczoru będzie
występ zespołu Don Vasyl oraz Junior Don
Vasyl. Ponadto wystąpią m.in.: Razita z Rosji, Carmen, Roberto z Rumunii, Mardżana
z Ukrainy. Restauracja “Pod Wierzbą”
w Żychlinie, bilety 25zł, ulgowy 10 zł.
Niedziela, 14 lipca:
godz. 10.00 – piknik Bednarski – w programie: zawody strażackie, wiele atrakcji
dla dzieci i dorosłych, loteria fantowa,
zabawa taneczna. Boisko sportowe w Bednarach, wstęp wolny.
godz. 12.00 – Warsztaty Ludowe. Skansen przy Muzeum w Łowiczu, wstęp 3 zł.
godz. 16.30 – turniej Tenisa Stołowego
o Puchar Prezesa OSP Seligów – remiza OSP w Seligowie, wstęp wolny.
Poniedziałek, 15 lipca:
godz. 11.00 – warsztaty twórcze Kraina
Fantazji – tworzymy własną książkę.
Warsztaty kierowane są do dzieci w wieku
4-9 lat, poprowadzi je Magdalena Kłosińska. W ramach warsztatów odbędzie się
również spotkanie z Katarzyną Bogucką,
ilustratorką książek dla dzieci. Warsztaty
będą trwały do 20 lipca. Centrum Rozwoju
Osobistego, Łyszkowicka 37.

KRONIKA
WYpadków
miłosnych
ślubowali sobie:

 Wioletta Grabowicz z Domaniewic
i Dariusz Kuśmierek z Kamienia
 Dominika Gajda z Łodzi
i Marcin Jędrzejczak z Wołynia
 Małgorzata Kubiszewska z Łasiecznik
i Mariusz Jagura z Piasek
 Agnieszka Teterek z Sypnia
i Mirosław Czubak z Emilianowa

urodziły się:
córeczki
 państwu Kotlarskim z Łowicza
 państwu Czubakom z Łowicza
 państwu Majchrom z Kalenic
 państwu Gawędzkim z Łowicza
 państwu Koszelom z Jastrzębi
 państwu Wilkom z Łowicza
Synkowie
 państwu Dorobom ze Śleszyna
 państwu Wiesiołkom z Chruśli

OFERTY PRACY
Powiatowy Urząd pracy w kutnie (stan
na 09.07.2013 r.)

 hydraulik-monter instalacji sanitarnych
 kierowca kat. C+E
 pracownik fizyczny
 tapicer-monter
 mechanik pojazdów samochodowych
 elektro-mechanik
 ogrodnik
 robotnik budowlany
 jeliciarz
 monter-elektryk samochodowy
 telemarketer

skarb rolnika
NOTOWANIA Z TARGOWISKA
W ŁOWICZU z dnia 05.07.2013 r.
buraczek czerwony

kg

1,50-2,00

cebula

kg

1,50-3,00

czosnek

szt.

1,50-3,00

jabłka

kg

1,50-3,00

jaja fermowe

15 szt.

6,00-9,00

jaja wiejskie

15 szt.

8,00-10,00

kapusta biała

szt.

2,00-3,00

marchew

kg

1,50-2,00

pieczarki

kg

4,00-7,00

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

0,80-1,50

miód

0,9 litra 25,00-31,00

kalafior

szt.

2,00-4,00

brokuł

szt.

2,00-3,00

Rolnik Sprzedaje
(ceny z dnia 09.07.2013 r.)

Żywiec wieprzowy:
 Różyce: 5,40 zł/kg+VAT

boiska i hale
sportowe
Orlik przy Zespole Szkół nr 1
w Żychlinie – 601-564-839 (kontakt do
animatora sportu Remigiusza Michalaka)
Orlik przy Szkole Podstawowej
nr 1 w Kutnie – nr tel. 667-218-122, pon.-pt., w godz. 15-20, sob. 10-16-, ndz. 14-19
Orlik przy Szkole Podstawowej nr 6
w Kutnie – pon.-pt. 15-20, w weekendy
w godz. 9-16, do ustalenia na miejscu
Orlik przy Szkole Podstawowej nr 9
w Kutnie – pon.-pt. 15-20, w weekendy
w godz. 14-21
MOSiR w Kutnie – pon.-ndz. , stadion
ogólnodostępny z wyjątkiem boisk piłkarskich (opłata za wynajęcie),
nr tel. (24) 355-22-24
Sala gimnastyczna w Gimnazjum
w Bedlnie – nr tel. (24) 282-14-26 (tylko
dla mieszkańców gminy Bedlno)

 Skowroda Płd.: 5,50 zł/kg+VAT
 Domaniewice: 5,40 zł/kg+VAT
 Chąśno: 5,30 zł/kg+VAT
 Karnków: 5,30 zł/kg+VAT
 Kiernozia: 5,30 zł/kg+VAT
Żywiec wołowy:
 Skowroda Płd.: krowy 6,80 zł/kg+VAT;
byki 7,30 zł/kg +VAT; jałówki 7,00 zł/
kg+VAT;
 Różyce: krowy 5,70 zł/kg+VAT;
byki 7,00 zł/kg+VAT; jałówki 6,50 zł
kg+VAT;
 Domaniewice: krowy 5,70 zł/kg+VAT;
byki 7,00 zł/kg+VAT; jałówki 6,50 zł/
kg+VAT;
 Kiernozia: krowy 4,00-6,00 zł kg+VAT;
byki 6,50-7,20 zł/kg+VAT; jałówki
6,00-6,50 zł/kg+VAT;
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Koszykarze Księżaka
wypadli gorzej

Sport

niż się można było spodziewać str. 41

Siatkówka plażowa | Łowiczanin był sędzią liniowym podczas Mistrzostw Świata

Marzenia się spełniają – trzeba marzyć
Dominik Kuś dał się już poznać jako wielki entuzjasta i propagator
siatkówki w Łowiczu, zarówno halowej, jak i plażowej. W ostatnich
dniach dostąpił nie lada zaszczytu. Pełnił rolę sędziego liniowego
podczas rozgrywanych w Starych Jabłonkach Mistrzostw Świata 2013
w siatkówce plażowej. Rozmawiał z nim Paweł A. Doliński.

 Bardzo szybko zatem dostałeś się na szczyt. Chyba się
tego nie spodziewałeś?
W życiu, do głowy mi nie
przyszło, że mogę brać udział
w tak wspaniałych zawodach.
Mistrzostwa Świata, to zaraz po
Igrzyskach Olimpijskich, najważniejsza impreza sportowa
nie tylko dla samych zawodników, ale także organizatorów,
działaczy oraz sędziów. Gdy
w maju dostałem nominację na
ten turniej byłem przeszczęśliwy, to było spełnienie marzeń.

pogratulować zwycięzcom. Ta
atmosfera towarzysząca przywitaniu sędziów i zawodników
przed meczem finałowym to jest
coś wspaniałego i niezapomnianego, aż ciarki po plecach przechodzą.
Od początku turnieju po
każdym meczu cała obsada
pomocnicza, to jest sędziowie
liniowi i sędziowie sekretarze,
była oceniana przez sędziego
pierwszego, czyli sędziego międzynarodowego. Starałem się
każdym meczu i dawałem z siebie wszystko, bo takie coś mogło się już więcej nie powtórzyć
w życiu, aby stać na linii meczu
finałowego Mistrzostw Świata.
W tym sezonie już wcześniej sędziowałeś kilka fajnych
zawodów...
Miałem przyjemność sędziować turniej półfinałowy Akademickich Mistrzostw Polski
w Łodzi. Tuż przed tym turniejem pod koniec maja gwizdałem
nocny turniej siatkówki plażowej


Dominik Kuś był jedynym liniowym, który został wytypowany do sędziowania obu finałów.

 Wszyscy powtarzają, że
Stare Jabłonki mają swoją
specyfikę, swoją niepowtarzalną atmosferę...
Stare Jabłonki to magiczne
miejsce, w którym jest cudowny klimat, niespotykany nigdzie
indziej na ziemi. Na turniejach
siatkówki plażowej wszyscy czują się jak jedna wielka rodzina,

zawodnicy nie odgradzają się
od publiczności, lecz przebywają razem z nimi na plaży, czy
na terenie turnieju. Na każdym
kroku można spotkać znanych
zawodników, sędziów czy organizatorów, porozmawiać z nimi,
uścisnąć dłoń, czy zrobić zdjęcie. Panuje przyjazna i życzliwa
atmosfera.

 Spełniło się Twoje marzenie, ale na pewno nie brakuje
następnych...
Na pewno chciałbym się rozwiać w tym kierunku i promować siatkówkę plażową. Jest to
jeden z najlepszych sportów na
ziemi, a może w przyszłości, nie
stać tylko na linii z chorągiewką,
a z gwizdkiem na słupku Mi-

strzostw Świata. Może za 300
lat, pożyjemy zobaczymy.

Promowanie plażówki
w Łowiczu jest dość trudne.
Niestety nie ma u nas obiektu,
z przynajmniej dwoma kortami. To na Błoniach zostało zlikwidowane, a póki co nie udało
się go zbudować na Korabce.
Niestety w Łowiczu nie posiadamy dwóch boisk, co bardzo
utrudnia zorganizowanie fajnych
turniejów. Na jednym boisku
jesteśmy w stanie zrobić zawody na maksymalnie szesnaście
zespołów, a po zeszłorocznych
mistrzostwach Łowicza zainteresowanie jest znacznie większe.
O tegoroczne turnieje wypytują
już zespoły m.in. ze Skierniewic,
Głowna, Kutna, Płocka. Były
plany dobudować drugie boisko
przy kościele na Korabce, gdyż
jest tam sporo miejsca i każdy
chętnie tam przyjeżdża grać. Do
tej pory nie otrzymaliśmy jednak
jeszcze zgody od proboszcza parafii na Korabce. Koszta stworzenia boiska do plażówki nie są jakieś wielkie, wystarczy wykopać
lekki dołek, zasypać piaskiem
i wstawić słupki.

www.fivb.org

 Do tego zostałeś wyznaczony jako sędzia liniowy
w obu finałach: kobiet i mężczyzn.
Tak, to jest ogromny zaszczyt
stać razem na piasku z najlepszymi zawodnikami na świecie
i jako jeden z pierwszych móc

w Burzeninie, który wymaga
od zawodników bardzo dobrej
kondycji fizycznej. Eliminacje
do turnieju odbywają się przez
cały dzień, a turniej główny rozpoczyna się w nocy i trwa praktycznie do rana.
Zaszczytem było również sędziowanie na początku czerwca
jako sędzia liniowy Mistrzostw
Świata do lat 23 w podkatowickich Mysłowicach, także tam
zostałem nominowany na mecz
finałowy i jako jeden z pierwszych mogłem pogratulować
zdobycia tytułu mistrzowskiego
Polakom – Piotrowi Kantorowi
i Bartoszowi Łosiakowi.

Paweł Kryda

 Od ilu lat sędziujesz siatkę i plażę?
Nie tak znowu długą: od 2007
roku halową, a od 2011 plażową.

Polska para Michał Kądzioła i Jakub Szałankiewicz w akcji, a za nimi na linii jak zwykle niezwykle skoncentrowany łowiczanin – Dominik Kuś.

 Kolejne turnieje OMŁ coraz bliżej, może uda się finał
przeprowadzić już na dwóch
boiskach?
Chciałbym aby tak się stało,
na pewno będę o to walczył,
gdyż siatkówka plażowa w naszym kraju rozwija się coraz
lepiej, co potwierdzają wyniki
na zawodach międzynarodowych oraz zainteresowanie
wśród zawodników grających
amatorsko. Siatkówka plażowa
to świetny sposób na spędzenie
wolnego czasu w sposób zdrowy
i aktywny, możliwość poznania
nowych ludzi, a także poprawienia opalenizny. Eliminacje XII
Otwartych Mistrzostw Łowicza
w siatkówce plażowej rozegramy w trzy soboty: 20 lipca oraz
3 i 17 sierpnia, a finał odbędzie
się tydzień później – w sobotę 24
sierpnia. A może rzeczywiście

już na dwóch kortach? 

www.lowiczanin.info



Inauguracja piłkarek
pod koniec wakacji
Polski Związek Piłki Nożnej
opublikował terminarz rozgrywek I ligi kobiet. Debiutująca
w tej klasie rozgrywkowej ekipa
Pelikana Łowicz zainauguruje
sezon 2013/14 meczem u siebie
z MUKS Praga Warszawa, który
zaplanowano na 27 lub 28 sierpnia 2013 roku (wtorek lub środa).
Zawodniczki ze stolicy w ubiegłym sezonie wywalczyły piąte
miejsce.
W ostatni weekend wakacji
(31 sierpnia – 1 września) biało-zielone czeka wyprawa do
Szczecina na mecz z MKS Olimpia (czwarte miejsce w poprzednich rozgrywkach), a jesienią
naszą drużynę czekają jeszcze
wyjazdy do Poznania na mecz
z Polonią (14-15 września), Gorzowa Wielkopolskiego, gdzie
łowiczanki zmierzą się z TKKF
Stilon (12-13 października) i na
koniec do Tomaszów Mazowieckiego na pojedynek z MUKS
Dargfil (2-3 listopada).
Piłkarki Pelikana w pierwszej
rundzie zatem rozegrają cztery
mecze wyjazdowe i pięć razy za-

grają u siebie. Oprócz pojedynku
ze stołeczną Pragą łowiczanki
zagrają u siebie z TKKF Checz
Gdynia (7-8 września), Medykiem II Konin (28-29 września),
UKS SMS Łódź (5-6 października) i Sztormem AWFiS Gdańsk
(19-20 października).
W 1. kolejce, która zaplanowana jest na 27-28 sierpnia 2013
roku zagrają: Pelikan Łowicz –
MUKS Praga Warszawa, TKKF
Checz Gdynia – KKPK Medyk
II Konin, TS Polonia Poznań –
MKS Olimpia Szczecin, UKS
SMS Łódź – MUKS Dargfil
Tomaszów Mazowiecki i TKKF
Stilon Gorzów Wielkopolski
– Sztorm AWFiS Gdańsk. Już
w weekend 31 sierpnia – 1 września rozegrana zostanie 2. kolejka: MKS Olimpia Szczecin – Pelikan Łowicz, KKPK Medyk II
Konin – Sztorm AWFiS Gdańsk,
MUKS Dargfil Tomaszów Mazowiecki – TKKF Stilon Gorzów
Wielkopolski, MUKS Praga
Warszawa – UKS SMS Łódź
i TKKF Checz Gdynia – TS Polonia Poznań.  Paweł A. Doliński

TERMINARZ I LIGI KOBIET KS PELIKAN | JESIEŃ 2013
1. 27/28.08.2013

Pelikan Łowicz – MUKS Praga Warszawa

2. 31.08/1.09 .2013

MKS Olimpia Szczecin – Pelikan Łowicz

3. 7/8.09 .2013

Pelikan Łowicz – TKKF Checz Gdynia

4. 14/15.09 .2013

TS Polonia Poznań – Pelikan Łowicz
Pelikan Łowicz – KKPK Medyk II Konin

5. 28/29.09 .2013
6. 5/6.10 .2013

Pelikan Łowicz – UKS SMS Łódź

7. 12/13.10 .2013

TKKF Stilon Gorzów Wlkp. – Pelikan Łowicz

8. 19/20.10 .2013

Pelikan Łowicz – Sztorm AWFiS Gdańsk

9. 2/3.11 .2013

MUKS Dargfil Tomaszów Maz. – Pelikan Łowicz

Piłka nożna | Zweryfikowany mecz II ligi kobiet

Na koniec nałożony walkower

Sporym zaskoczeniem dla
sympatyków łowickiego Pelikana była decyzja Komisji Piłkarstwa Kobiecego Małopolskiego
Związku Piłki Nożnej, który nałożył na nasz zespół karę walkowera za mecz 16. kolejki II ligi.
Drużyna trenera Michała Adamczyka i kierownika Karola Szulca miała grać we Wrząsowicach
z Zielonką Gamar. Do meczu
jednak nie doszło…
Zgodnie z terminarzem łowiczanki powinny zagrać ten
mecz w niedzielę 2 czerwca, ale
w przeddzień rywale poinformowali, że ich boisko jest
zupełnie zalane po obfitych
opadach deszczu. Mecz ten zatem w tym terminie odwołano,
a działacze MZPN zalecili klubom ustalenie nowego terminu
meczu.
Tydzień później nasza drużyna nie doczekała się na przyjazd
do Łowicza Naprzodu Sobolów, w weekend 15-16 czerwca
Pelikan co prawda pauzował,
ale Zielonka grała (wygrała ze
Szreniawą Nowy Wiśnicz 10:0
i znowu nie można była odrobić
zaległości. W kolejny weekend Zielonka rozegrała zaległy mecz 17. kolejki z Moravią
Morawica wygrywając 4:0, ale
w tym czasie Pelikanki wygrały już w półfinale barażów
o awans do I ligi z UKS Victoria
SP 2 Sianów 4:1. – Następnego
dnia odezwał się do mnie trener
Zielonki, który zaproponował
termin 29 czerwca – mówi tre-

Pelikanki w rundzie wiosennej ani razu nie zostały pokonane na boisku. Na koniec ukarano je walkowerem.

ner Michał Adamczyk. – Tego
dnia graliśmy już mecz finałowy z KKS Zabrze i nie możemy jednocześnie zagrać meczu
II ligi. Przypomniałem mu przy
tym, że związek dał nam dwa
tygodnie na ustalenie terminu,
a on nie odbierał od nas telefonu
i zatem występujemy o walkowera – irytuje się szkoleniowiec
z Łowicza. No i jest walkower,
ale nie dla, a przeciwko Pelikanowi.
Dziś to oczywiście informacja
bez większego znaczenia, Pelikanki i tak awansowały do I ligi

Piłka nożna | Wa-Li-Za, czyli Wakacyjna Liga Zakładowa

Paweł A. Doliński

Od początku ciekawie na szczycie
Już na początku VI edycji
Wa-Li-Zy, czyli Wakacyjnej
Ligi Zakładowej w piłce nożnej
zrobiło się całkiem ciekawie na
szczycie ligowej tabeli. Wciąż
prowadzi Dagram Plast Łowicz,
który po piątkowym zwycięstwem z obrońcami mistrzowskiego tytułu – nauczycielami
z ZNP aż 3:0, niespodziewanie
stracili jednak pierwsze punkty
remisując z Bo-Dachem 1:1.
Tylko jeden punkt mniej ma
na koncie Baumit, który rozpoczął sezon od porażki z ZNP 3:4,
ale w kolejnych meczach w samej końcówce pokonał Bo-Dach
3:2, a następnie rozgromił rywali
z Agros Nova aż 9:0.
Także sześć punktów zgromadziła już ekipa z łowickiej
Mleczarni. Zespół prowadzony
„ciężką ręką” przez Jacka Popowskiego wygrał swoje oba
mecze i na pewno jest jednym
z głównych pretendentów do co
najmniej podium, a może nawet
mistrzostwa.
W klasyfikacji strzelców prowadzą Marcin Kosiorek (Dagram) i Krzysztof Skowroński
(Dagram), którzy zdobyli dotąd
po cztery gole. Trzy bramki
zdobyli Tomasz Gajda (OSM),
Konrad Grenda (Baumit) i Łukasz Zabost (Baumit), po dwie:
Paweł Dziedziela (Baumit),
Jakub Jędrachowicz (ZNP),
Zbigniew Konecki (ZNP), Radosław Markus (OSM), Przemysław Plichta (ZNP), Michał
Świdrowski (Baumit) i Bartłomiej Tkacz (Dagram), a po jednym trafieniu zaliczyli: Leszek

W meczu na szczycie broniący tytułu nauczyciele z ZNP ulegli Dagramowi Plast aż 0:3.

Boczek (Bo-Dach), Marcin
Borcuch (Dagram), Adam Grabowicz (OSM), Patryk Krzeszewski (Baumit), Przemysław
Motylewski (ZNP), Bartłomiej
Płuszka (Bracia Urbanek), Przemysław Pomianowski (Baumit),
Tomasz Rembowski (Baumit),
Adam Salamon (Bo-Dach), Paweł Siatkowski (Baumit) i Sebastian Zwierz (Dagram).
W piątek 12 lipca o godz.
18.50 rozegrane zostaną dwa
mecze 4. kolejki: Dagram Plast
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Łowicz – Agros– Nova Łowicz
i OSM Łowicz – Bo-Dach Grudze. Mecz: Bracia Urbanek Łowicz – ZNP Łowicz przełożono na poniedziałek 26 sierpnia
na godz. 18.30. Pauza: Baumit
Łowicz. We wtorek 16 lipca
o godz. 18.30 odbędzie się natomiast zaległy mecz 1. kolejki:
Bo-Dach Grudze – Agros Nova
Łowicz. 
Paweł A. Doliński
2. kolejka VI edycji Wa-Li-Zy:
 Baumit Łowicz – Bo-Dach Gru-

dze 3:2 (0:0); br.: Łukasz Zabost
2 (23 i 40+2) i Michał Świdrowski
(28) – Adam Salamon (24) i Leszek
Boczek (29).
Baumit: Mariusz Grzegory – Michał Świdrowski, Paweł Dziedziela,
Konrad Grenda, Łukasz Zabost,
Paweł Siatkowski, Przemysław Pomianowski, Tomasz Rembowski,
Damian Zawadzki i Paweł Staszewski.
Bo-Dach: Adrian Myczka – Adam
Salamon, Leszek Boczek, Tomasz
Laska, Bartłomiej Miazek, Marcin

w barażach czterech zespołów
wicemistrzowskich z poszczególnych grup II ligi, ale decyzja
Małopolskiego ZPN jest co najmniej dziwna.
Łowiczanki w drugoligowym
sezonie rozegrały szesnaście
meczów, a kończą rozgrywki
z bilansem 12-1-3. Z tych dwunastu zwycięstw Pelikanki na
boisku wygrały ich jednak tylko
dziewięć, a trzykrotnie rywalki
oddały im walkowera. Wiosną
zatem nasza ekipa rozegrała
tylko pięć meczów w II lidze
i dwa w barażach. W 2013 roku

team znad Bzury wywalczył zatem sześć zwycięstw i tylko raz,
w meczu na szczycie z UKS
SMS Łódź, zremisował. 
p

Milczarek, Robert Wróbel, Paweł
Wojda i Bogdan Plichta.
Żółta kartka: Robert Wróbel (Bo-Dach).
 Dagram Plast Łowicz – ZNP
Łowicz 3:0 (0:0); br.: Marcin Kosiorek 2 (23 i 29) i Krzysztof Skowroński (36).
Dagram: Rafał Bogus – Krzysztof
Papuga, Sebastian Zwierz, Marcin
Borcuch, Marcin Kosiorek, Jacek
Sochala, Bartłomiej Tkacz, Krzysztof Skowroński i Mariusz Więcek.
ZNP: Paweł Wysocki – Arkadiusz
Przyżycki, Przemysław Plichta,
Mariusz Kwiatkowski, Jakub Jędrachowicz, Piotr Zrazek, Zbigniew
Konecki, Przemysław Motylewski,
Aleksander Frankiewicz i Mariusz
Sibielak.
 OSM Łowicz – Bracia Urbanek
Łowicz 1:0 (0:0); br.: Adam Grabowicz (37).
OSM: Jacek Pietrzyk – Tomasz Gajda, Przemysław Domińczak, Łukasz
Sekuła, Łukasz Fudała, Adam Grabowicz, Radosław Markus, Maciej
Dylik, Marcin Stangreciak, Konrad
Kwasek i Krzysztof Wolski.
Urbanek: Artur Klimkiewicz – Łukasz Brener, Jakub Tomczak, Dariusz Kamiński, Kamil Walenciak,
Adam Murawski, Mariusz Kowalski,
Michał Osóbka, Mateusz Barański
i Grzegorz Jaska.
Pauza: Agros Nova Łowicz.
3. kolejka VI edycji Wa-Li-Zy:
 Agros Nova Łowicz – Baumit
Łowicz 0:9 (0:5); br.: Paweł Dziedziela 2 (1 i 24), Dawid Plichta
(5 samobójcza), Konrad Grenda 3
(6, 12 i 19), Tomasz Rembowski (21),
Michał Świdrowski (30) i Łukasz Zabost (35).
Agros: Mirosław Nowiński – Dawid Plichta, Sebastian Sumiński,
Marek Aftewicz, Łukasz Chruściel,
Mateusz Pilarski, Mateusz Fudała,
Łukasz Bryszewski, Michał Plichta
i Sebastian Zawadzki.

Baumit: Mariusz Grzegory –
Przemysław Pomianowski, Paweł
Siatkowski, Paweł Dziedziela, Konrad Grenda, Michał Świdrowski,
Tomasz Rembowski, Damian Zawadzki, Paweł Staszewski i Łukasz
Zabost.
 ZNP Łowicz – OSM Łowicz
3:5 (1:2); br.: Jakub Jędrachowicz (15), Przemysław Plichta (38)
i Przemysław Motylewski (39) – Tomasz Gajda 3 (11, 33 i 35) i Radosław Markus 2 (21 i 37).
ZNP: Paweł Wysocki – Jakub Jędrachowicz, Mariusz Kwiatkowski,
Przemysław Motylewski, Przemysław Plichta, Arkadiusz Przyżycki,
Zbigniew Konecki, Mariusz Sibielak i Krystian Krawczyk.
OSM: Jacek Pietrzyk – Przemysław Domińczak, Łukasz Fudała,
Krzysztof Wolski, Tomasz Gajda,
Radosław Markus, Jacek Popowski, Adam Grabowicz i Marek
Lewandowski.
Żółta kartka: Marek Lewandowski
(OSM).
 Bo-Dach Grudze – Dagram
Plast Łowicz 1:1 (0:1); br.: Jacek
Sochala (38 samobójcza) – Marcin
Kosiorek (14).
Bo-Dach: Adrian Myczka – Leszek
Boczek, Tomasz Laska, Bogdan
Plichta, Robert Wróbel, Bartłomiej
Miazek, Daniel Górowski i Marcin
Milczarek.
Dagram: Rafał Bogus – Krzysztof
Papuga, Jacek Sochala, Mariusz
Więcek, Marcin Borcuch, Sebastian Zwierz, Marcin Kosiorek
i Grzegorz Borcuch.
Pauza: Bracia Urbanek Łowicz.

Końcowa tabela II ligi kobiet
w sezonie 2012/13:
1. UKS SMS Łódź

16

40

2. Pelikan Łowicz

16

37 62-14

88-9

3. Sokół Kolbuszowa Dolna 16

32

4. Naprzód Sobolów

16

31 57-20

51-7

5. Zielonka Wrząsowice

16

28 54-21

6. Moravia Morawica

16

19 20-28

7. Victoria Gaj

16

13 30-53

8. Wisła Nowy Korczyn

16

4 8-104

9. Szreniawa Nowy Wiśnicz 16

0 4-118

1. Dagram Plast Łowicz

3

7

12-2

2. Baumit Łowicz

3

6

15-6

3. OSM Łowicz

2

6

6-3

4. ZNP Łowicz

3

3

7-11

5. Bo-Dach Grudze

2

1

3-4

6. Bracia Urbanek Łowicz

2

0

1-9

7. Agros Nova Łowicz

1

0

0-9

40
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Piłka nożna | Podsumowanie Laktozy Łyszkowice w wojewódzkiej lidze juniorów młodszych w sezonie 2012/2013

Kolejny bardzo dobry sezon
rozegrali w wojewódzkiej lidze
juniorów młodszych piłkarze
z Łyszkowic z rocznika 1996.
Laktoza w rundzie jesiennej prawie do końca walczyli o awans
do rozgrywek centralnych. Ostatecznie podopiecznym trenera
Artura Balika nie udało się, ale
do szczęścia zabrakło bardzo niewiele i ostatecznie Laktoza zajęła
wysokie trzecie miejsce.
Wiosną piłkarze z Łyszkowic
potwierdzili swoje umiejętności i wśród dwunastu najmocniejszych ekip z województwa
łódzkiego zajęła wysokie piąte
miejsce. To bardzo dobry wynik,
patrząc na zespoły, z którymi musieli rywalizować młodzi gracze
z Łyszkowic.
Rok wcześniej w wojewódzkiej lidze Deyny zespół łowickiego szkoleniowca Artura Balika
zaskoczył wszystkich, że potrafi
walczyć na równym poziomie
z najlepszymi drużynami w województwie łódzkim. W tym sezonie w rundzie jesiennej zawodnicy z Łyszkowic potwierdzili
swoje umiejętności i spisali się
rewelacyjnie.

W dwunastu spotkaniach zdobyli 21 punktów. Wygrali sześć
pojedynków, zanotowali dwa
remisy i przegrali trzy mecze.
Zdobyli 28 bramek, a stracili 26.
W rywalizacji z łowickim Pelikanem, która zawsze jest bardzo
ciekawa, ekipa Laktozy była zdecydowanie lepsza. Jeden mecz
wygrała 2:0, a drugi zremisowała
2:2. Na pewno największym osiągnięciem w rundzie jesiennej było
pokonanie najmocniejszej drużyny rozgrywek z Bełchatowa.
Cenny był też remis z Widzewem
Łódź. W meczach z niżej notowanymi rywalami Laktoza raczej
nie zawodziła i zdobywała pewne
punkty.
W 2013 roku w lidze zagrały połączone zespoły z grup A
i B. W stawce jedenastu ekip
Laktoza ponownie grała dobrze
i pokazała, że jest mocna ekipą.
Wprawdzie nie udało się pokonać
żadnej piłkarskiej potęgi, ale Lakta pokazał, że rządzi w regionie.
Ograła Pelikana Łowicz, MKS
Kutno, Widok Skierniewice,
a także zespoły ze Zduńskiej
Woli, Tuszyna i Zelowa. Mówiło
się, że z zespołu odejdą podstawo-

Zbigniew łaziński

Kolejny dobry sezon zespołu trenera Balika

Zawodnicy Laktozy-96 udowodnili, ze drzemie w nich naprawdę spory potencjał.

to trzecie miejsce to ogromny
sukces moich podopiecznych.
W tym sezonie już nas znali
w lidze wojewódzkiej i wiedzieli,
że muszą się liczyć z Laktozą.
Mnie cieszy fakt, że dwóch najlepszych zawodników: Mateusz
Bartosiewicz i Krystian Siatkow-

obrony wspierał ich chyba najlepiej Dawid Kutermankiewicz,
a w pomocy Mateusz Borowski.
– To był dla nas bardzo udany
sezon. Niewiele brakowało do
awansu do walki o ligę makroregionalną. Praktycznie zadecydowały trzy punkty. Ale i tak

wi zawodnicy, ale tak się nie stało.
W dalszym ciągu zdecydowanie
najbardziej wyróżniającymi się
zawodnikami w tej ekipie byli
Mateusz Bartosiewicz i Krystian
Siatkowski, którzy stanowią o sile
zespołu i od ich gry często zależał wynik całego zespołu. W linii

ski wzbudza zainteresowanie u innych trenerów i bardzo możliwe,
że uda im się w przyszłości zagrać
w jakimś dobrym klubie – mówił
po sezonie trener Balik. – Bardzo
cieszę się z piątego miejsca w lidze wojewódzkiej. Uważam, że to
duże osiągnięcie naszej drużyny.
Ostatni mecz z Tuszynem po raz
kolejny pokazał, jak duże możliwości tkwią w moich graczach.
Chciałbym podziękować zawodnikom za kolejną bardzo udaną
rundę i cały sezon. Wysiłek wkładany na treningach i talent, który
posiadają można powiedzieć, że
przyniósł świetne efekty – podsumował szkoleniowiec.
W zespole Lakty-96 grali: Michał Pokora, Kamil Krawczyk
– Krystian Siatkowski (18), Mateusz Bartosiewicz (9), Mateusz
Borowski (9), Kamil Wójt (3),
Daniel Graszka (2), Dawid Kutermankiewicz (2), Michał Redzisz (2), Gajek, Karol Kruk (1),
Sebastian Sobieszek (1), Adam
Wójt, Damian Kopiński, Rafał
Kołaczyński, Maciej Malewski,
Mateusz Nezdropa i Bartosz Placek – trenerem zespołu jest Artur
Balik. 
zł

Piłka nożna | Podsumowanie występów Pelikana w wojewódzkiej lidze juniorów młodszych w sezonie 2012/13

Zespół Pelikana Łowicz
z rocznika 1996-997) w sezonie 2012/2013 rywalizował
w wojewódzkiej lidze juniorów
młodszych. Łowiczanie, razem
z Laktozą Łyszkowice, znaleźli się
w grupie B, gdzie walczyli jeszcze z GKS Bełchatów, LUKS
Bałucz, Widzewem Łódź, MKS
Zduńska Wola i Włókniarzem
Zelów. Jesienią podopieczni trenera Leszka Sowińskiego nie
spisywali się w tej rywalizacji
najlepiej. Łowiczanie cały czas
mieli kłopoty kadrowe, a brak
przede wszystkim rasowych napastników skutkował słabą skutecznością. Choć poprawa była
widoczna, bo udało zdobyć się
dwadzieścia bramek. W tabeli
rundę jesienną Pelikan zakończył na szóstej lokacie w gronie
siedmiu ekip i zdołał wyprzedzić

Zbigniew łaziński

Biało-zieloni juniorzy za bardzo nie powalczyli w lidze wojewódzkiej

Pelikan-96 chyba za rzadko grał w optymalnym składzie.

tylko Włókniarza Zelów. Jesienią
biało-zieleni wygrali tylko trzy

spotkania, dwukrotnie pokonali
drużynę z Zelowa, ale najwięk-

Zdecydowanie
najbardziej
wyróżniającymi się postaciami
w naszym zespole są dwaj zawodnicy, którzy już po rundzie jesiennej dostali możliwość trenowania
z pierwszym zespołem Pelikana:
Michał Fabijański i Daniel Bończak. Obecnie grają już w sparingach pierwszego zespołu.
– Muszę stwierdzić, że wiosna, podobnie jak runda jesienna, okazała się dla nas zupełnie
nieudana. Bardzo się cieszyłem
z tego, że razem z seniorami zaczęli trenować Michał Fabijański
i Daniel Bończak, ale okazało się,
że nie mogłem korzystać z ich
usług w większości spotkań, ponieważ musieli grać w rezerwach
Pelikana. To miało duży wpływ
na wyniki spotkań. Ogólnie trzeba stwierdzić, że słabe wyniki
to skutek kłopotów kadrowych.

szą niespodzianką jesieni było
pokonanie na wyjeździe Widzewa Łódź. To był ogromny
sukces naszych młodych piłkarzy. Cennym wynikiem był też
remis w derbowym spotkaniu
z mocną Laktozą Łyszkowice.
Na wiosnę łowiczanie grali już
w lidze liczącej jedenaście zespołów, a w zasadzie z dziesięć, bo
szybko wycofał się Włókniarz
Zelów. Nasi juniorzy rozegrali
w sumie dziesięć meczów i udało
im się wygrać tylko jedno spotkanie z Zelowem. Drugie zwycięstwo zainkasowali walkowerem
z Widokiem Skierniewice. Nie
był to na pewno najlepszy sezon, ale trener Sowiński miał
do dyspozycji wąski skład,
a pamiętajmy także, że większość zawodników urodziła się
w roku 1997.

Na usprawiedliwienie warto dodać fakt, że większość mojego
zespołu była o rok młodsza od
swoich rywali, a na tym etapie
rozgrywek to bardzo ważne – powiedział po tym sezonie łowicki
szkoleniowiec.
W drużynie Pelikana-96 grali:
Bartłomiej Grzegory, Dawid Feliga – Tomasz Kaźmierczak (6),
Nikodem Andrzejewski (4), Michał Fabijański (4), Dominik Siejka (3), Marcel Gędek (2), Daniel
Bończak (2), Patryk Nasalski (1),
Tomasz Szufliński (1), Tomasz
Dąbrowski (1), Daniel Stań (1),
Jakub Sejdak (1), Jan Ruciński
(1), Kamil Grzegorek, Przemysław Wilk, Bartosz Bakalarski,
Piotr Piorun, Ariel Jarosz, Dawid
Matyjas, Dominik Kunikowski
i Hubert Widawski – trenerem zespołu jest Leszek Sowiński.  zł

Piłka nożna | Podsumowanie występów Pelikana Łowicz w wojewódzkiej lidze Michałowicza w sezonie 2012/13

Ekipa Pelikana Łowicz z rocznika 1998 jesienią zadebiutowała
w lidze wojewódzkiej. W poprzednim sezonie 2011/12 młodzi gracze rywalizowali w lidze
okręgowej, przysłowiowo „zwiedzali powiat” i odnosili łatwe
zwycięstwa. Jednak okazało się,
że w starciu z najmocniejszymi
ekipami województwa łódzkiego biało-zieloni mieli już sporo
kłopotów.
Trener Paweł Kutkowski po
rundzie jesiennej, w której łowiczanie w jedenastu rozegranych
spotkaniach zdołali wywalczyć
tylko siedem punktów, wygrywając tylko dwa mecze, wiedział, że walka o utrzymanie
w lidze wojewódzkiej będzie
bardzo trudna. Na szczęście
udało się. Nasza ekipa walczyła
do ostatniego spotkania i zapewniła sobie ligowy byt dopiero

po zwycięstwie nad MKS Kutno. W rundzie wiosennej łowiczanie zdobyli dziesięć oczek
i wygrali trzy spotkania. Na
pewno największym sukcesem
było wyjazdowe zwycięstwo
z zespołem łódzkiego ŁKS,
który uplasował się na trzecim
miejscu w ligowej tabeli.
W łowickim zespole już widać kilku zawodników, którzy
wyróżniają się na tle swoich rówieśników i grają na poziomie
rywali z innych drużyn województwa łódzkiego. W defensywie najmocniejszymi punktami
są Filip Iwański i Patryk Sekuła.
Ten drugi w ostatnim meczu
z MKS Kutno zdobył dwie bramki. Ten duet w większości pojedynków stanowił o sile obrony.
W pomocy najbardziej widoczni
byli Dawid Kaszewski i Maciej
Kosiorek i Maciej Balik. W ata-

Zbigniew łaziński

Najważniejsze, że naszym piłkarzom po awansie udało się utrzymać

Pelikan Łowicz utrzymał się w lidze wojewódzkiej rocznika 1998.

ku w rundzie wiosennej rewelacyjnie zaczął spisywać się Kacper Rześny, który często trafiał
do siatki rywali. Obok Kacpra
w ofensywie widoczny był Wojciech Kłosiński, który w tym

sezonie miał dużo pracy i kilka
spotkań na dobrym poziomie.
W sezonie 2013/2014 Pelikan zagra w wojewódzkiej lidze
Deyny. Nasza ekipa rozwija się
fizycznie i widać, że robi duże

postępu, zatem można oczekiwać, że to będzie udany sezon.
W sierpniu łowiczanie jadą
przygotowywać się do sezonu
do nadbałtyckiego Niechorza.
Miejmy nadzieję, że w tym sezonie już w rundzie jesiennej
Pela zapewni sobie mocne miejsce w środku tabeli i końcówka
rozgrywek nie będzie taka nerwowa.
– Jestem bardzo zadowolony
i dumny z chłopaków, że zdołali
wywalczyć utrzymanie w lidze.
Pokazali charakter i udowodnili, że walcząc do samego końca
można osiągnąć cel. Po pierwszej rundzie byliśmy w nieciekawej sytuacji i nikt nie dawał
nam zbyt wielu szans na utrzymanie w lidze wojewódzkiej, ale
chłopaki rozegrali dobrą drugą
część sezonu, za co należą się
ogromne brawa – powiedział po

sezonie trener łowiczan, Paweł
Kutkowski.
W zespole Pelikana-98 Łowicz w zakończonym sezonie
występowali: Filip Kosiorek,
Krzysztof Skomiał i Piotr Rześny – Kacper Rześny (7. goli
w turnieju), Wojciech Kłosiński
(7), Maciej Kosiorek (5), Dawid
Kaszewski (4), Patryk Sekuła
(4), Maciej Balik (4), Mikołaj
Kwasek (2), Kacper Owczarek
(1), Filip Iwański, Dorian Nasalski, Damian Gać, Rafał Tadeusiak, Wiktor Sobieszek, Jakub
Szram, Filip Golędzinowski,
Łukasz Więcek, Jakub Zagawa,
Dawid Gluba, Błażej Grzegory-Raróg, Piotr Kunikowski,
Szymon Paciorek, Krystian
Rutkowski i Damian Górowski
– trenerem zespołu jest Paweł
Kutkowski.

Zbigniew Łaziński
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Koszykówka | Łowiczanin gra w TBL

Dwudziestoletni łowiczanin
Maciej Kucharek w zakończonym sezonie występował na
parkietach Tauron Basket Ligi
w zespole Startu Gdynia. Grając
w ekipie beniaminka rozgrywek
wychowanek UMKS Księżak
Łowicz pokazał się z dobrej
strony, a dowodem jest pierwsze
miejsce w rankingu kibiców Startu sezonu 2012/2013. Czytelnicy
portalu Trojmiasto.pl wybrali
najlepszego koszykarza Startu,
którym został właśnie Maciej
Kucharek.
– Może podbić ligę i reprezentację – uważa redaktor Marcin
Dajos, który jest autorem tego zestawienia. – Na kibicach naszego
portalu największe wrażenie zdobył jednak jeden z najmłodszych
graczy Startu – Maciej Kucharek.
20 lipca mierzący 204 cm skrzydłowy skończy 20 lat. W zespole prowadzonym przez Davida
Dedka stanowił opcję rezerwową.
Ani razu w trakcie minionego
sezonu nie pojawił się w pierwszej piątce. Nie przeszkodziło
mu to jednak zebrać od naszych
czytelników najwyższą średnią
ocen za całe rozgrywki. Kucha-

rek spędzał na parkiecie 16 minut
i zdobywał 5,4 punktu oraz 1,8
zbiórki na mecz – podsumowuje
jego grę.
O dobrych występach Kucharka w Starcie pisaliśmy w zakończonym sezonie wielokrotnie, ale
chyba najgłośniej o młody łowiczaninie zrobiło się po zwycięskim meczu w derbach z Asseco
Prokomem Gdynia, w którym
jego zespół wygrał 81:80, a on
sam popisał się celnym rzutem
za trzy punkty równo z końcową
syreną.
Kucharek po sezonie dostał
kilka ciekawych propozycji,
m.in. ze Stelmetu Zielona Góra
i PGE Turów Zgorzelec. Wydaje się jednak, że bliżej mu do
podpisania kontraktu z aktualnymi mistrzami Polski, w zespole
generalnym menedżerem został
bowiem Słoweniec Walter Jeklin,
z którym łowiczanin wcześniej
współpracował w Polonii 2011
Warszawa, a ostatnio w Starcie.
Koszykarz znad Bzury bardzo dobrze zaprezentował się
w czerwcowych meczach reprezentacji Polski U-20, która przygotowuje się do mistrzostw Eu-

ropy dywizji B, które odbędą się
w dniach 12-21 lipca w Rumunii.
Kucharek był najskuteczniejszym
graczem polskiej reprezentacji
w przegranym po dogrywce
meczu z Chinami 71:72, w którym zdobył 14. punktów. Mimo
wszystko trener Mariusz Niedbalski na razie nie zamierza łowiczanina zabierać na ten turniej:
– Po dłuższej analizie zdecydowaliśmy się wpisać na listę rezerwowych utalentowanego Macieja
Kucharka. Trzeba pamiętać, że
w reprezentacji nie zawsze grają
najzdolniejsi gracze, tylko koszykarze pasujący do ogólnie
przyjętej koncepcji pracy – skomentował swoją decyzję w portalu polskikosz.pl szkoleniowiec
młodzieżowej reprezentacji.  p
Klasyfikacja końcowa TBL
w sezonie 2012/13: 1. Stelmet
Zielona Góra, 2. PGE Turów Zgorzelec, 3. AZS Koszalin, 4. Anwil
Włocławek, 5. Trefl Sopot, 6. Asseco Prokom Gdynia, 7. Energa Czarni Słupsk, 8. Polpharma Starogard
Gdański, 9. Jezioro Tarnobrzeg,
10, Rosa Radom, 11. Start Gdynia,
12. Kotwica Kołobrzeg.

Mariusz Mazurczak

Kibice widzą
w Kucharku potencjał

Chyba najgłośniej o Maćku Kucharku zrobiło się po zwycięstwie w derbach z Asseco Prokomem.

START GDYNIA| KLASYFIKACJA KOSZYKARZY W SEZONIE 2012/13
1. Maciej Kucharek

632

4,02

24

375

15,6

125

5,2

90

3,8

2. Robert Rothbart

664

3,77

29

650

22,4

406

14,0

433

14,9

3. Tomasz Wojdyła

664

3,51

30

697

23,2

284

9,5

334

11,1

4. Marcin Malczyk

660

3,36

30

736

24,5

129

4,3

193

6,4

5. Grzegorz Mordzak

661

3.30

29

630

21,7

209

7,2

159

5,5

6. Patryk Pełka

575

3,06

28

527

18,8

106

3,8

124

4,4

7. Tomasz Andrzejewski

607

3,05

30

429

14,3

111

3,7

112

3,7

8. Michał Jankowski

640

3,00

30

732

24,4

342

11,4

247

8,2

9. Sebastian Kowalczyk

614

2,98

30

589

19,6

152

5,1

113

3,8

10. Jarosław Mokros

528

2,75

26

502

19,3

119

4,6

120

4,6

11. Jakub Pietkiewicz

106

2,56

3

4

1,3

3

1,0

1

0,3

-

-

9

131

14,6

46

5,1

45

5,0

12. Tomasz Śnieg

W kolejnych rubrykach: miejsce w rankingu, imię i nazwisko, liczba ocen, średnia ocen, ilość meczów rozegranych, suma minut, średnia minut na
mecz, suma zdobytych punktów, średnia zdobytych punktów, suma eval i średni eval.

Koszykówka | Drużyna KS Księżak Łowicz w statystykach

W zakończonym sezonie II
ligi koszykówki awans do I ligi
wywalczyły tylko drużyny, które
okazały się najlepsze w swoich
grupach: King Wilki Morskie
Szczecin (grupie A, w której występował team łowickiego Księżaka), WKK Wrocław (grupa B)
i MCKiS Jaworzno (grupa C).
Niestety dla łowickich koszykarzy sezon zakończył się tym razem bardzo wcześnie.
Księżacy po bardzo dobrej
rundzie
zasadniczej
odpadli w pierwszej fazie play-off.
W ćwierćfinale przegrali w fatalnym stylu derbowy dwumecz
z MKS Skierniewice. Kibice
na pewno liczyli na więcej, bo
przecież z Ósemką łowiczanie
wygrywali wcześniej trzy razy
(dwa razy w lidze i raz w pucharze). Jednak warto przypomnieć,
że nasz zespół miał pecha w końcowej fazie rozgrywek. Kontuzji
doznał podstawowy zawodnik
Rafał Wojciechowski, który był
motorem napędowym Księżaka,
a po przewinieniu technicznym
nie mógł zagrać w rewanżowym
spotkaniu w Skierniewicach
Przemysław Malona. Władze klubu zmuszone były do ściągnięcia
na ten ostatni pojedynek Bartłomieja Bartosiewicza, z którym
wcześniej się rozstały. Jednak nie
pomógł on w odniesieniu zwycięstwa i łowicki team musiał pożegnać się z walką o awans do I ligi.
Mimo słabej końcówki trzeba
stwierdzić, że to był dobry sezon
Księżaka. Mecze w Łowiczu stały zawsze na dobrym poziomie
i kibice mieli wiele powodów do
zadowolenia. Rewelacyjnie spisywał się łowicki Fan Club, który głośnym dopingiem pomagał
Księżakom w każdym meczu.
Dla tej grupy wiernych fanów
należą się za ten sezon ogromne
brawa.

– Szkoda, że w takim stylu
zakończyliśmy rozgrywki, ale
po prostu zabrakło nam zdrowia.
Runda zasadnicza, a szczególnie
jej druga część była dla nas bardzo udana. W tej fazie rewanżowej wygraliśmy siedem spotkań
i doznaliśmy dwóch minimalnych porażek z najsilniejszymi
rywalami ze Szczecina i Władysławowa – mówi Cezary Włuczyński, trener łowickiej drużyny.
– Mieliśmy wąski skład i ciągle
mieliśmy problem aby zebrać
dziesięciu zawodników. Praktycznie od stycznia nie mogliśmy
się nawet zebrać w dziesięciu na
treningu. To się odbiło na wyniku
w ćwierćfinale play-off. Zatem
cieszymy się z trzeciego miejsc
po rundzie zasadniczej, ale żałujemy, że na play-off zabrakło sił
– podsumował szkoleniowiec KS
Księżak.
Koszykówka, to nie tylko same
punkty, ale także zbiórki, przechwyty, asysty, straty, dlatego
warto przedstawić kilka szczegółów ze statystyk w ekipie KS
Księżak. W sezonie 2012/2013
nasi koszykarze, rywalizujący
w grupie A, rozegrali w sumie
20 spotkań (18 w rundzie zasadniczej i dwa w ćwierćfinałach
play-off). Podopieczni trenera
Cezarego Włuczyńskiego ostatecznie uplasowali się na bardzo dobrym trzecim miejscu
w gronie dziesięciu zespołów.
Łowiczanie wygrali 12 meczów,
a przegrali osiem razy. Najlepszym strzelcem Księżaka w sezonie 2012/2013 okazał się Bartosz
Włuczyński, który w 20 spotkaniach zdobył 335 punktów (średnia na mecz – 16,8). Drugim snajperem był Tomasz Smorawiński,
który zdobył 300 oczek (średnia
– 15,0). Najlepszy średni „eval”,
czyli współczynnik, mówiący
o efektywności zawodnika, miał

Paweł A. Doliński

Nieco słabszy sezon Księżaka w II lidze

Najlepsze statystyki w Księżaku miał znowu Bartosz Włuczyński.

Bartosz Włuczyński – 18,6, który spędził na boisku najwięcej
minut. Bartek trafił też najwięcej „trójek” – 51/120 (42,5%).
Drugi w tej klasyfikacji był
Smorawiński – 44/124 (35,5%).
Najwięcej celnych rzutów z gry
oddał Smorawiński – 115/275
(41,8%), a drugi był Kacper
Kromer – 114/239 (47,7%). Najskuteczniejszym zawodnikiem
w rzutach z gry został Adam Rajkowski, który oddał 106 rzutów
a trafił 65 – 61,3%. Najwięcej
osobistych trafił nasz rozgrywający Włuczyński – 78/94 (83%).
Skuteczniejszy w tym elemencie
był Kromer – 51/59 (86,4%).
Mistrzem asyst w naszej ekipie

był Bartosz Włuczyński, który
łącznie wykonał 98 podań otwierających drogę do kosza. Drugi

w tym elemencie gry był Rafał
Wojciechowski – 71. Najlepiej
zbierającym koszykarzem w naszym zespole był Przemysław
Malona, który w 19 spotkaniach
zebrał 157 piłek (53 – atak, 104
– obrona), drugim „na deskach”
był Kromer – 112 (52/60). Na
drugim miejscu w zbiórkach
w obronie znalazł się Wojciechowski – 69. Najczęściej faulowanym graczem był Przemek
Malona – 60. Najlepiej blokującym był Adam Rajkowski, który w sumie zanotował siedem
„czap”, a sześć bloków odnotował
Kromer. To na pewno ciekawe
zestawienie dla kibiców, którzy
interesują się łowickim basketem.
Obecnie nasza ekipa nie trenuje, ale już w sierpniu zaczną się
przygotowania do kolejnego sezonu. Jaki on będzie, jakie będą
zmiany kadrowe, kto będzie trenerem? Na te pytania na razie nie
znamy odpowiedzi, ale na pewno
już niedługo władze KS Księżak
zdradzą kibicom jakie mają plany
na sezon 2013/2014. 
zł, p
I runda play-off:
 Wybrzeże Korsarz Gdańsk
– Trefl II Sopot 94:68, 62:80
i 76:85. Stan rywalizacji 1:2. Wybrzeże zajęło 5. miejsce.

 Księżak Łowicz – MKS Skierniewice 77:92 i 85:93. Stan
rywalizacji 0:2. Księżak zajął
6. miejsce.
 SMS PZKosz Władysławowo
– Stawiński Basket Piła 70:80,
94:80 i 68:54. Stan rywalizacji
2:1. Stawiński zajął 7. miejsce.
 King Wilki Morskie Szczecin – Noteć Inowrocław 91:58
i 82:73. Stan rywalizacji 2:0. Noteć
zajęła 8. miejsce.

II runda play-off:
SMS PZKosz Władysławowo – MKS Skierniewice 93:45
i 88:84. Stan rywalizacji 2:0. MKS
zajął 3. miejsce.
 King Wilki Morskie Szczecin
– Trefl II Sopot 76:85 i 85:74.
Stan rywalizacji 2:0. Trafl II zajął 4.
miejsce.


Finał play-off:
King Wilki Morskie Szczecin
– SMS PZKosz Władysławowo
88:71, 66:72 i 88:72. Stan rywalizacji 2:1. Wilki Morskie awansowały do I ligi, a SMS PZKosz
Władysławowo wywalczył drugie
miejsce.



Ostateczna kolejność: 1. King
Wilki Morskie Szczecin, 2. SMS
PZKosz Władysławowo, 3. MKS
Skierniewice, 4. Trefl II Sopot,
5. Wybrzeże Korsarz Gdańsk,
6. Księżak Łowicz, 7. Stawiński
Basket Piła, 8. Noteć Inowrocław,
9. GTK Gdynia i 10. Basket Junior
Suchy Las.
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Bartosz Włuczyński

20

34,53

83,0

56,5

43,3

3,7

4,9

16,8

18,6

Tomasz Smorawiński

20

34,09

65,0

47,4

35,5

2,6

2,9

15,0

10,8

Kacper Kromer

20

28,45

86,7

51,9

25,0

5,6

1,2

14,3

13,9

Przemysław Malona

19

24,40

61,5

57,1

20,0

8,3

0,4

9.9

13,9

Adam Rajkowski

19

17,09

57,1

60,7

0,0

4,5

0,4

8,4

9,5

Rafał Wojciechowski

18

29,49

82,4

57,6

0,0

4,7

3,9

8,3

13,7

Bartłomiej Bartoszewicz

9

17,48

63,0

33,3

12,5

4,6

0,4

7,7

5,8

Adam Gołuch

15

19,48

83,3

37,5

22,6

1,3

0,9

4,2

3,3

Maciej Siemieńczuk

18

7,17

33,3

50,0

28,6

1,2

0,2

1,7

1,7

Marcin Kuczmera

15

8,05

62,5

60,0

12,5

0,9

0,6

1,3

1,3

8

3,27

0,0

33,3

20,0

0,4

0,1

0,6

0,3

Piotr Pawłowski

W poszczególnych rubrykach: ilość rozegranych meczów, średnia ilość minut, skuteczność za 1, skuteczność za 2, skuteczność za 3, średnia zbiórek,
średnia asyst, średnia punktów i średni eval.
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Piłka nożna | Podsumowanie Laktozy Łyszkowice w wojewódzkiej lidze juniorów młodszych w sezonie 2012/2013

Kolejny bardzo dobry sezon
rozegrali w wojewódzkiej lidze
juniorów młodszych piłkarze
z Łyszkowic z rocznika 1996.
Laktoza w rundzie jesiennej prawie do końca walczyli o awans
do rozgrywek centralnych. Ostatecznie podopiecznym trenera
Artura Balika nie udało się, ale
do szczęścia zabrakło bardzo niewiele i ostatecznie Laktoza zajęła
wysokie trzecie miejsce.
Wiosną piłkarze z Łyszkowic
potwierdzili swoje umiejętności i wśród dwunastu najmocniejszych ekip z województwa
łódzkiego zajęła wysokie piąte
miejsce. To bardzo dobry wynik,
patrząc na zespoły, z którymi musieli rywalizować młodzi gracze
z Łyszkowic.
Rok wcześniej w wojewódzkiej lidze Deyny zespół łowickiego szkoleniowca Artura Balika
zaskoczył wszystkich, że potrafi
walczyć na równym poziomie
z najlepszymi drużynami w województwie łódzkim. W tym sezonie w rundzie jesiennej zawodnicy z Łyszkowic potwierdzili
swoje umiejętności i spisali się
rewelacyjnie.

W dwunastu spotkaniach zdobyli 21 punktów. Wygrali sześć
pojedynków, zanotowali dwa
remisy i przegrali trzy mecze.
Zdobyli 28 bramek, a stracili 26.
W rywalizacji z łowickim Pelikanem, która zawsze jest bardzo
ciekawa, ekipa Laktozy była zdecydowanie lepsza. Jeden mecz
wygrała 2:0, a drugi zremisowała
2:2. Na pewno największym osiągnięciem w rundzie jesiennej było
pokonanie najmocniejszej drużyny rozgrywek z Bełchatowa.
Cenny był też remis z Widzewem
Łódź. W meczach z niżej notowanymi rywalami Laktoza raczej
nie zawodziła i zdobywała pewne
punkty.
W 2013 roku w lidze zagrały połączone zespoły z grup A
i B. W stawce jedenastu ekip
Laktoza ponownie grała dobrze
i pokazała, że jest mocna ekipą.
Wprawdzie nie udało się pokonać
żadnej piłkarskiej potęgi, ale Lakta pokazał, że rządzi w regionie.
Ograła Pelikana Łowicz, MKS
Kutno, Widok Skierniewice,
a także zespoły ze Zduńskiej
Woli, Tuszyna i Zelowa. Mówiło
się, że z zespołu odejdą podstawo-

Zbigniew łaziński

Kolejny dobry sezon zespołu trenera Balika

Zawodnicy Laktozy-96 udowodnili, ze drzemie w nich naprawdę spory potencjał.

to trzecie miejsce to ogromny
sukces moich podopiecznych.
W tym sezonie już nas znali
w lidze wojewódzkiej i wiedzieli,
że muszą się liczyć z Laktozą.
Mnie cieszy fakt, że dwóch najlepszych zawodników: Mateusz
Bartosiewicz i Krystian Siatkow-

obrony wspierał ich chyba najlepiej Dawid Kutermankiewicz,
a w pomocy Mateusz Borowski.
– To był dla nas bardzo udany
sezon. Niewiele brakowało do
awansu do walki o ligę makroregionalną. Praktycznie zadecydowały trzy punkty. Ale i tak

wi zawodnicy, ale tak się nie stało.
W dalszym ciągu zdecydowanie
najbardziej wyróżniającymi się
zawodnikami w tej ekipie byli
Mateusz Bartosiewicz i Krystian
Siatkowski, którzy stanowią o sile
zespołu i od ich gry często zależał wynik całego zespołu. W linii

ski wzbudza zainteresowanie u innych trenerów i bardzo możliwe,
że uda im się w przyszłości zagrać
w jakimś dobrym klubie – mówił
po sezonie trener Balik. – Bardzo
cieszę się z piątego miejsca w lidze wojewódzkiej. Uważam, że to
duże osiągnięcie naszej drużyny.
Ostatni mecz z Tuszynem po raz
kolejny pokazał, jak duże możliwości tkwią w moich graczach.
Chciałbym podziękować zawodnikom za kolejną bardzo udaną
rundę i cały sezon. Wysiłek wkładany na treningach i talent, który
posiadają można powiedzieć, że
przyniósł świetne efekty – podsumował szkoleniowiec.
W zespole Lakty-96 grali: Michał Pokora, Kamil Krawczyk
– Krystian Siatkowski (18), Mateusz Bartosiewicz (9), Mateusz
Borowski (9), Kamil Wójt (3),
Daniel Graszka (2), Dawid Kutermankiewicz (2), Michał Redzisz (2), Gajek, Karol Kruk (1),
Sebastian Sobieszek (1), Adam
Wójt, Damian Kopiński, Rafał
Kołaczyński, Maciej Malewski,
Mateusz Nezdropa i Bartosz Placek – trenerem zespołu jest Artur
Balik. 
zł

Piłka nożna | Podsumowanie występów Pelikana w wojewódzkiej lidze juniorów młodszych w sezonie 2012/13

Zespół Pelikana Łowicz
z rocznika 1996-997) w sezonie 2012/2013 rywalizował
w wojewódzkiej lidze juniorów
młodszych. Łowiczanie, razem
z Laktozą Łyszkowice, znaleźli się
w grupie B, gdzie walczyli jeszcze z GKS Bełchatów, LUKS
Bałucz, Widzewem Łódź, MKS
Zduńska Wola i Włókniarzem
Zelów. Jesienią podopieczni trenera Leszka Sowińskiego nie
spisywali się w tej rywalizacji
najlepiej. Łowiczanie cały czas
mieli kłopoty kadrowe, a brak
przede wszystkim rasowych napastników skutkował słabą skutecznością. Choć poprawa była
widoczna, bo udało zdobyć się
dwadzieścia bramek. W tabeli
rundę jesienną Pelikan zakończył na szóstej lokacie w gronie
siedmiu ekip i zdołał wyprzedzić

Zbigniew łaziński

Biało-zieloni juniorzy za bardzo nie powalczyli w lidze wojewódzkiej

Pelikan-96 chyba za rzadko grał w optymalnym składzie.

tylko Włókniarza Zelów. Jesienią
biało-zieleni wygrali tylko trzy

spotkania, dwukrotnie pokonali
drużynę z Zelowa, ale najwięk-

Zdecydowanie
najbardziej
wyróżniającymi się postaciami
w naszym zespole są dwaj zawodnicy, którzy już po rundzie jesiennej dostali możliwość trenowania
z pierwszym zespołem Pelikana:
Michał Fabijański i Daniel Bończak. Obecnie grają już w sparingach pierwszego zespołu.
– Muszę stwierdzić, że wiosna, podobnie jak runda jesienna, okazała się dla nas zupełnie
nieudana. Bardzo się cieszyłem
z tego, że razem z seniorami zaczęli trenować Michał Fabijański
i Daniel Bończak, ale okazało się,
że nie mogłem korzystać z ich
usług w większości spotkań, ponieważ musieli grać w rezerwach
Pelikana. To miało duży wpływ
na wyniki spotkań. Ogólnie trzeba stwierdzić, że słabe wyniki
to skutek kłopotów kadrowych.

szą niespodzianką jesieni było
pokonanie na wyjeździe Widzewa Łódź. To był ogromny
sukces naszych młodych piłkarzy. Cennym wynikiem był też
remis w derbowym spotkaniu
z mocną Laktozą Łyszkowice.
Na wiosnę łowiczanie grali już
w lidze liczącej jedenaście zespołów, a w zasadzie z dziesięć, bo
szybko wycofał się Włókniarz
Zelów. Nasi juniorzy rozegrali
w sumie dziesięć meczów i udało
im się wygrać tylko jedno spotkanie z Zelowem. Drugie zwycięstwo zainkasowali walkowerem
z Widokiem Skierniewice. Nie
był to na pewno najlepszy sezon, ale trener Sowiński miał
do dyspozycji wąski skład,
a pamiętajmy także, że większość zawodników urodziła się
w roku 1997.

Na usprawiedliwienie warto dodać fakt, że większość mojego
zespołu była o rok młodsza od
swoich rywali, a na tym etapie
rozgrywek to bardzo ważne – powiedział po tym sezonie łowicki
szkoleniowiec.
W drużynie Pelikana-96 grali:
Bartłomiej Grzegory, Dawid Feliga – Tomasz Kaźmierczak (6),
Nikodem Andrzejewski (4), Michał Fabijański (4), Dominik Siejka (3), Marcel Gędek (2), Daniel
Bończak (2), Patryk Nasalski (1),
Tomasz Szufliński (1), Tomasz
Dąbrowski (1), Daniel Stań (1),
Jakub Sejdak (1), Jan Ruciński
(1), Kamil Grzegorek, Przemysław Wilk, Bartosz Bakalarski,
Piotr Piorun, Ariel Jarosz, Dawid
Matyjas, Dominik Kunikowski
i Hubert Widawski – trenerem zespołu jest Leszek Sowiński.  zł

Piłka nożna | Podsumowanie występów Pelikana Łowicz w wojewódzkiej lidze Michałowicza w sezonie 2012/13

Ekipa Pelikana Łowicz z rocznika 1998 jesienią zadebiutowała
w lidze wojewódzkiej. W poprzednim sezonie 2011/12 młodzi gracze rywalizowali w lidze
okręgowej, przysłowiowo „zwiedzali powiat” i odnosili łatwe
zwycięstwa. Jednak okazało się,
że w starciu z najmocniejszymi
ekipami województwa łódzkiego biało-zieloni mieli już sporo
kłopotów.
Trener Paweł Kutkowski po
rundzie jesiennej, w której łowiczanie w jedenastu rozegranych
spotkaniach zdołali wywalczyć
tylko siedem punktów, wygrywając tylko dwa mecze, wiedział, że walka o utrzymanie
w lidze wojewódzkiej będzie
bardzo trudna. Na szczęście
udało się. Nasza ekipa walczyła
do ostatniego spotkania i zapewniła sobie ligowy byt dopiero

po zwycięstwie nad MKS Kutno. W rundzie wiosennej łowiczanie zdobyli dziesięć oczek
i wygrali trzy spotkania. Na
pewno największym sukcesem
było wyjazdowe zwycięstwo
z zespołem łódzkiego ŁKS,
który uplasował się na trzecim
miejscu w ligowej tabeli.
W łowickim zespole już widać kilku zawodników, którzy
wyróżniają się na tle swoich rówieśników i grają na poziomie
rywali z innych drużyn województwa łódzkiego. W defensywie najmocniejszymi punktami
są Filip Iwański i Patryk Sekuła.
Ten drugi w ostatnim meczu
z MKS Kutno zdobył dwie bramki. Ten duet w większości pojedynków stanowił o sile obrony.
W pomocy najbardziej widoczni
byli Dawid Kaszewski i Maciej
Kosiorek i Maciej Balik. W ata-

Zbigniew łaziński

Najważniejsze, że naszym piłkarzom po awansie udało się utrzymać

Pelikan Łowicz utrzymał się w lidze wojewódzkiej rocznika 1998.

ku w rundzie wiosennej rewelacyjnie zaczął spisywać się Kacper Rześny, który często trafiał
do siatki rywali. Obok Kacpra
w ofensywie widoczny był Wojciech Kłosiński, który w tym

sezonie miał dużo pracy i kilka
spotkań na dobrym poziomie.
W sezonie 2013/2014 Pelikan zagra w wojewódzkiej lidze
Deyny. Nasza ekipa rozwija się
fizycznie i widać, że robi duże

postępu, zatem można oczekiwać, że to będzie udany sezon.
W sierpniu łowiczanie jadą
przygotowywać się do sezonu
do nadbałtyckiego Niechorza.
Miejmy nadzieję, że w tym sezonie już w rundzie jesiennej
Pela zapewni sobie mocne miejsce w środku tabeli i końcówka
rozgrywek nie będzie taka nerwowa.
– Jestem bardzo zadowolony
i dumny z chłopaków, że zdołali
wywalczyć utrzymanie w lidze.
Pokazali charakter i udowodnili, że walcząc do samego końca
można osiągnąć cel. Po pierwszej rundzie byliśmy w nieciekawej sytuacji i nikt nie dawał
nam zbyt wielu szans na utrzymanie w lidze wojewódzkiej, ale
chłopaki rozegrali dobrą drugą
część sezonu, za co należą się
ogromne brawa – powiedział po

sezonie trener łowiczan, Paweł
Kutkowski.
W zespole Pelikana-98 Łowicz w zakończonym sezonie
występowali: Filip Kosiorek,
Krzysztof Skomiał i Piotr Rześny – Kacper Rześny (7. goli
w turnieju), Wojciech Kłosiński
(7), Maciej Kosiorek (5), Dawid
Kaszewski (4), Patryk Sekuła
(4), Maciej Balik (4), Mikołaj
Kwasek (2), Kacper Owczarek
(1), Filip Iwański, Dorian Nasalski, Damian Gać, Rafał Tadeusiak, Wiktor Sobieszek, Jakub
Szram, Filip Golędzinowski,
Łukasz Więcek, Jakub Zagawa,
Dawid Gluba, Błażej Grzegory-Raróg, Piotr Kunikowski,
Szymon Paciorek, Krystian
Rutkowski i Damian Górowski
– trenerem zespołu jest Paweł
Kutkowski.

Zbigniew Łaziński
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Piłka nożna | Liga Piłkarskich Szóstek

Dariusz Szcześniak z Delta Śleszyn w sytuacji sam na sam
z bramkarzem Olimpii Oporów.

Marcin Ranachowski

Marcin Ranachowski

Kolejna przegrana
BS Skład Żychlin

Mimo meczu sparingowego było widać zaangażowanie piłkarzy
jak w meczu o punkty.

Piłka nożna | Rozgrywki Klasy B Grupy Łódź III

Przygotowania do sezonu drużyn Delta Śleszyn
i Olimpia Oporów w rozgrywkach Łódzkiej Klasy B
W kolejnym meczu podczas
przygotowań do sezonu, rozegranego w minioną niedzielę
7 lipca, piłkarze Delty Śleszyn
pokonali 8:4 drużynę Olimpii
Oporów. W tym pojedynku rozegranym na boisku w Oporowie, lepiej prezentowali się za-

wodnicy Delty Śleszyn. Wynik
do przerwy to 4:1 dla piłkarzy ze
Śleszyna.
Po przerwie drużyna Delty
kontrolowała przebieg meczu.
Dobrą skutecznością strzelecką
wykazał się Daniel Szczepaniak,
zdobywając 5 bramek. Dariusz

Szcześniak dołożył dwie bramki, a Jarosław Urbański – jedną bramkę, ustalając ostateczny
wynik spotkania. Drużyna Delta Śleszyn jest zespołem nowo
powstającym – rozpoczynającym rozgrywki reprezentując
Gminę Żychlin. Piłkarze do se-

zonu przygotowywani są przez
Remigiusza Michalaka.
Najbliższy sparing Delta Śleszyn rozegra w sobotę z Ostrovią
Ostrów. Miejmy nadzieję, że piłkarzom Delty Śleszyn oraz Olimpii Oporów – będzie się wiodło
podczas rozgrywek klasy B. mr

W sobotę 6 lipca rozegrana
została druga kolejka Zduńskiej
Amatorskiej Ligii Piłkarskich
Szóstek Seniorów.
Mecze rozgrywane są po raz
trzeci z rzędu na boisku „Orlik” w Nowych Zdunach. Liga
podzielona została na I i II. Do
pierwszej ligi w tym roku awansowała drużyna Fachowiec Łowicz i BS Skład Żychlin. Niestety nie wiedzie się piłkarzom
z Żychlina BS Skład – przegrali
drugi mecz 7:1. Jedyną bramkę
dla BS Skład strzelił Rafał Bogusz.
Łącznie w I lidze jest 6 drużyn, które zagrają mecz – rewanż. W II lidze jest podobnie
z tą różnicą, że rywalizuje 5 ekip.
Na pierwszym miejscu obecnie
jest team Aleksandra Frankiewicza Eko-Plast Łowicz. W II lidze na prowadzeniu jest drużyna
z Retek, która debiutuje w tegorocznych rozgrywkach. Kolejny
mecz drużyny już za tydzień. mr

II kolejka
 BS Skład – Fachowiec Łowicz
1:7 (0:5)
 Złakovia Złaków – Paździoch
Team Wejsce 2:7 (1:2)
 Eko-Plast Łowicz – MC Zduny
8:3 (4:1)
 FC po nalewce – Sąsiedzi Jackowice 6:2 (4:0)
 Green Team – FC Bąków 2:4
(1:2)
 Raket Fjul – Pauza
I Liga
6

18:3

2

6

15:6

3. Fachowiec Łowicz

2

6

13:3

4. MC Zduny

2

0

5:14

5. BS Skład Żychlin

2

0

5:15

6. Złakovia Złaków Kościelny 2

0

2:17

1. FC Po Nalewce Retki

2

6

15:9

2. Sąsiedzi Jackowice

2

3

12:6

3. FC Bąków

1

3

4:2

4. Raket Fjul Jackowice

1

0

7:9

5. Green Team Zduny

2

0

2:14

Przyjaciel Bełchatów – Stop
Zgierz 0:1 (0:1); br.: Dominik Potakowski.
 Pasiaczek Łowicz – Opoka
Opoczno 2:4 (1:1); br.: Paweł
Trałut i Patryk Bryszewski – Sławomir Czaja 2, Sebastian Bobrek
i Przemysław Stępień.
 Przystań Życia Gostynin – Przyjaciel Bełchatów 4:1 (1:1); br.:
Jarosław Durka 2, Tomasz Matusiak i Łukasz Radecki – Krzysztof
Buśkiewicz.
 Opoka Opoczno – Stop Zgierz
3:1 (1:0); br.: Piotr Jesionek 2
i Sebastian Bobrek – Rafał Rączkiewicz.
 Pasiaczek Łowicz – Przystań
Życia Gostynin 3:1 (0:1); br.: Paweł Trałut 2 i Tomasz Rembowski
– Jarosław Durka.
 Opoka Opoczno – Przyjaciel
Bełchatów 4:2 (3:2); br.: Sebastian Bobrek 2, Przemysław
Stępień i Sławomir Czaja – Krzysztof Buśkiewicz i Radosław Piekarski.
 Stop Zgierz – Przystań Życia
Gostynin 1:4 (1:3); br.: Robert
Wójcik – Jarosław Durka 3 i Paweł
Wojtczak.
 Pasiaczek Łowicz – Przyjaciel
Bełchatów 8:1 (4:0); br.: Paweł
Trałut 5, Marcin Kosiorek, Tomasz
Rembowski i Patryk Wiśniewski –
Zbigniew Stępnik.
 Opoka Opoczno – Przystań Życia Gostynin 1:0 (1:0); br.: Sebastian Bobrek.

Pasiaczek Łowicz – Stop
Zgierz 1:4 (0:3); br.: Marcin
Kosiorek – Dominik Potakowski 2, Robert Wójcik i Łukasz
Sokół.


Pasiaczek ostatecznie poza podium

Paweł A. Doliński

Na stadionie łowickiego OSiR rozegrany został
XVI Abstynencki Turniej Piłki Nożnej o Puchar
Burmistrza Miasta Łowicza – Krzysztofa Jana
Kalińskiego, a bezsprzecznie najlepszą okazała się
drużyna Abstynenckiego Stowarzyszenia Klubu
Wzajemnej Pomocy Opoka Opoczno. W zespole
tym grała m.in. piłkarka pierwszoligowego już
łowickiego Pelikana – Kamila Czaja.
nik 8:1 mówi chyba wszystko
o przebiegu tego pojedynku.
W ostatnim meczu turnieju
ekipa Pasiaczka zmierzyła się
z drużyną Stop Zgierz, a stawką
było drugie miejsce. Remis lub
jednobramkowa porażka (2:3,
3:4 itd.) promowała łowiczan,
nasza porażka dwoma bramkami dawała drugie miejsce ekipie
z Gostynina, trzecie Łowiczowi,
a poza podium „wylatywał”
Zgierz. Trzy bramki (i więcej)
różnicy spychał z podium gospodarzy i niestety właśnie ten
scenariusz się sprawdził. Pasiaczek przegrał aż 1:4 i zajął ostatecznie dopiero czwarte miejsce.
Tradycyjnie już wręczone
zostały także nagrody indywidualne. Najlepszym bramkarzem wybrany został Grzegorz
Brzeski (Opoka), najlepszym
strzelcem okazał się Paweł
Trałut (Pasiaczek, który zdobył
aż osiem goli, a nagrodę specjalną odebrała także jedyna
w tym gronie piłkarka – wspominana już Kamila Czaja
(Opoka).

2

2. Paździoch Team Wejsce

II Liga

Piłka nożna | XVI Abstynencki Turniej o Puchar Burmistrza Miasta Łowicza

W tegorocznych zawodach
wystartowało tym razem tylko
pięć zespołów. – Planowaliśmy
udział dziesięciu zespołów, ale
niestety okazało się, że podobny turniej odbył się także dziś
w Piotrkowie Trybunalskim –
tłumaczy nieco gorszą frekwencję Andrzej Kępka, organizator
niedzielnego turnieju.
Gospodarze rozpoczęli swój
udział w turnieju od pechowej porażki z Opoką. Pierwszą
bramkę zdobyli co prawda rywale, ale po przerwie łowiczanie
objęli prowadzenie i mieli kolejne szans na podwyższenie. Niestety nie potrafili swoich okazji
wykorzystać, a przyjezdni ich
dotkliwie wypunktowali wygrywając aż 4:2.
Mecz numer dwa także rozpoczął się od gola, po którym
ekipa Przystani Życia Gostynin
prowadziła nawet do przerwy.
W drugiej odsłonie gole strzelili już jednak tylko miejscowi,
którzy zwyciężyli 3:1. Jeszcze
skuteczniej nasi gracze zagrali
z Przyjacielem Bełchatów, a wy-

1. Eko-Plas Łowicz

Drużyna łowickiego Pasiaczka wygrała i przegrała po dwa mecze, ale zajęła dopiero czwarte miejsce.

W drużynie reprezentującej
Łowickie Stowarzyszenie Abstynenckie Pasiaczek zagrali: Jacek
Milczarek – Paweł Trałut (8. goli
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w turnieju), Tomasz Rembowski
(2), Marcin Kosiorek (2), Patryk
Bryszewski (1), Patryk Wiśniewski (1), Jacek Sochala, Krzysztof

Lebioda, Jacek Kunikowski, Łukasz Janicki i Ryszard Krawiński
– zespół prowadzili Andrzej Kępka i Sławomir Milczarek. 
p

1. Opoka Opoczno

4

12

12-5

2. Przystań Życia Gostynin

4

6

9-6

3. Stop Zgierz

4

6

7-8

4. Pasiaczek Łowicz

4

6 14-10

5. Przyjaciel Bełchatów

4

0

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
9.510 egz. Nakład wraz z wydaniem głowieńskim
(Wieści z Głowna i Strykowa), też kontrolowanym
przez ZKDP: 12.100 egz.

100%

4-18

własności polskiej

Sport

Kolejna
przegrana

Przygotowania
do sezonu drużyn

BS Skład Żychlin. str. 43

Delta Śleszyn i Olimpia Oporów. str. 43

czwartek 11 lipca 2013 | nr 28 (1045) | Rok XXIII

www.lowiczanin.info

KALENDARZ
IMPREZ
SPORTOWY
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 lipca:
17.00 – Boisko „Orlik” w Żychlinie; Żychlińska Orlikowa
Liga Piłki Nożnej;
 18.00-21.30 – Boisko Orlik
w Łowiczu, ul. Grunwaldzka 9;
7. kolejka Orlikowej Ligi Siatkówki Amatorskiej; godz. 18.00: AKS
Skok na Sok Skierniewice – Asik
Domaniewice i godz. 20.00: Terminatory Łowicz – AKS M&M’s
Skierniewice. Pauza: Na wschód
od Pekinu Łowicz;
 18.50 – Stadion OSiR w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; 4. kolejka
VI edycji Wa-Li-Zy, czyli Wakacyjnej Ligi Zakładowej w piłce nożnej; 4. kolejka VI edycji Wa-Li-Zy,
czyli Wakacyjnej Ligi Zakładowej
w piłce nożnej: Dagram Plast Łowicz – Agros Nova Łowicz i OSM
Łowicz – Bo-Dach Grudze. Mecz:
Bracia Urbanek Łowicz – ZNP Łowicz przełożono, Pauza: Baumit
Łowicz;

Marcin Ranachowski



Jeden z udanych ataków Weroniki Obrębskiej.

Piłka siatkowa plażowa | Turniej Plażówki Kobiet BOSCH SERVICE GAZMOT

Siatkarki z Kutna triumfatorkami
drugiej edycji plażówki kobiet
Przy sprzyjających warunkach pogodowych – odbył się
w piątek 5 lipca Turniej Siatkówki Plażowej Kobiet. Słoneczna aura i atrakcyjne rozgrywki
spowodowały liczne przybycie
kibiców. Mecze zostały rozegrane na boisku przy ulicy Łąkowej. Organizatorem turnieju
był Zespół Szkół w Żychlinie,
a jego pomysłodawczynią i osobą bezpośrednio zaangażowaną
w organizację była pani Elżbieta
Dobińska – nauczycielka ZS Ży-

SOBOTA, 13 LIPCA:
17.00 – Boisko „Orlik” w Zdunach; Zduńska Amatorska Liga
Piłkarska Szóstek Seniorów;



PONIEDZIAŁEK, 15 lipca:
19.00 – Boisko Orlik-OSiR
w Łowiczu, ul. Bolimowska
15/19b; Fitness w plenerze;

chlin. Turniej rozegrany został
w kategorii open. Łącznie udział
wzięło osiem drużyn (trzy drużyny z Kutna, jedna z LO
im. A. Mickiewicza w Żychlinie,
cztery z ZS w Żychlinie).
Drużyny zostały podzielone na dwie grupy, w których
grano systemem „każdy z każdym”. Ekipy rozgrywały swoje
mecze do dwóch wygranych setów. Po zaciętych meczach grupowych do dalszej gry awansowały po dwa najlepsze zespoły.



WTOREK, 16 lipca:
10.00 – Boisko Orlik-OSiR w Łowiczu, ul. Bolimowska 15/19b; Koszykówka dziewcząt i chłopców
ze szkół gimnazjalnych;
 18.00 – 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;


CZWARTEK, 18 lipca:
10.00 – Boisko Orlik-OSiR w Łowiczu, ul. Bolimowska 15/19b; Koszykówka dziewcząt i chłopców
ze szkół podstawowych;

Marcin Ranachowski



Marcin Ranachowski

Siatkarki ZS Żychlin – Oliwia Kubiak i Weronika Obrębska, odbierające puchar i medale za zajęcie
III miejsca w Turnieju Plażówki Kobiet.

Zdobywczynie I miejsca Turnieju Plażówki Kobiet BOSCH
SERVICE GAZMOT 2013 – Iga Chodorowska i Marta Domańska
zawodniczki z Kutna.

Mecze stały na wysokim poziomie, a ich ostateczne wyniki były rozstrzygane w tie-breakach. Mecz finałowy rozegrany
był przy sztucznym oświetleniu
z powodu późnych godzin wieczornych. Pierwsze trzy drużyny nagrodzono pucharami
i medalami. Turniej wygrały siatkarki z Kutna, w składzie: Iga
Chodorowska, Marta Domańska. Dekoracji dokonał dyrektor

Zespołu Szkół w Żychlinie pan
Zbigniew Chrulski wraz z panią
Elżbietą Dobińską. Sędziami tegrocznych zawodów byli: Mateusz Kućba, Damian Pasikowski
oraz Aleksandra Domżał.  mr
Mecz o trzecie miejsce:
 Oliwia Kubiak, Weronika Obrębska (ZS Żychlin) – Agnieszka
Chodorowska, Kasandra Chodorowska (Kutno) 2:1

Mecz finałowy:
Iga Chodorowska, Marta Domańska (Kutno) – Aneta Dobińska, Agata Zielińska (ZS Żychlin) 2:1


1. Iga Chodorowska, Marta Domańska (Kutno); 2. Aneta Dobińska, Agata Zielińska (ZS Żychlin); 3. Oliwia
Kubiak, Weronika Obrębska (ZS Żychlin); 4. Agnieszka Chodorowska,
Kasandra Chodorowska (Kutno)

PIĄTEK, 19 lipca:
18.00-21.30 – Boisko Orlik w Łowiczu, ul. Grunwaldzka 9; 8. kolejka Orlikowej Ligi Siatkówki Amatorskiej; godz. 18.00: AKS M&M’s
– AKS Skok na Sok i godz. 20.00:
Na wschód od Pekinu – Terminatory Łowicz. Pauza: Asik.



