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Żychlin|Dożynkinapoważnieinawesoło

W Żychlinie
prawie jak
u prezydenta

Gmina Żychlin

Oddajmy hołd
poległym

Pomimo przeciwności i kaprysów pogody
ziemia znów wydała plon. Rolnicy
doprowadzili żniwa do końca – powiedział
burmistrz Żychlina Grzegorz Ambroziak
na gminnych dożynkach 25 sierpnia.
rosta dożynek: Agnieszka Plewa z Żabikowa i Robert Słubik
z Grzybowa. Wieńce z plonów
nieśli przedstawicie wsi Żabików,
Zagroby, Sokołówek, Buszków
i Buszkówek oraz przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich
w barwnych strojach ludowych
ze Śleszyna i Chochołowa.
każdy kłos
jedną szpilką
Przepiękny wieniec przygotowały także koła różańcowe
z żychlińskiej parafii – wizerunek
Przenajświętszej Marii Panny
w sukni z kłosów.
str. 3

AleksAnDrAGłuszcz

Tegoroczne święto plonów
w Żychlinie obchodzono bardzo
uroczyście. Rozpoczęło się ono
mszą świętą w kościele pw. św.
Piotra i Pawła, którą odprawił ks.
proboszcz Wiesław Frelek. Po zakończeniu modlitwy, jak co roku,
przedstawiciele władz gminnych
z pomocą ministrantów częstowali mieszkańców Żychlina
i okolic chlebem i miodem.
W tym czasie barwny korowód
z wieńcami dziękczynnymi ustawił się przed kościołem. Pochód
prowadził Zespół Pieśni i Tańca
Blichowiacy z Łowicza, następnie chleb nieśli starościna i sta-

Przedstawicielki Śleszyna wyglądałypiękniewswychludowychstrojach.

Żychlin, Oporów, Bedlno|Danezrynkupracyniecopoprawiłynastroje–alelatosiękończy

Sezonowe prace zmniejszyły bezrobocie
W powiecie kutnowskim
na koniec lipca
zarejestrowane były
7474 osoby bezrobotne,
z czego 597 osób to
niepełnosprawni. To mniej
o 136 osób w porównaniu
z końcem czerwca.

DorotAGrąbczewskA

W gminie Żychlin na koniec lipca zarejestrowanych było
1122 bezrobotnych (to o 38 osób
mniej niż w czerwcu), w gminie Bedlno – 319 (31 osób mniej
niż w czerwcu), w gminie Oporów – 175 (o 2 osoby mniej niż
w czerwcu). Tylko 13,3 proc.
z nich ma prawo do zasiłku, który przysługuje przez 6 miesięcy
od chwili utraty pracy. Aż
38 proc. bezrobotnych pozostaje
bez pracy dłużej niż rok.
Niewielki spadek bezrobocia to efekt prac sezonowych.
– Z zasiłków wypłacanych przez
Ośrodek Pomocy Społecznej nie

solka szparagowa w Wojszycach.
Jest różnie. Najsympatyczniej
wspominam pracę przy zbiorze
fasolki. Młoda gospodyni zadbała, abyśmy mieli wodę do picia,
kawę, a nawet częstowała kiełbasą. Ale takie traktowanie pracowników to rzadkość. Bywa, że nawet wody do picia nie ma.

Spadło bezrobocie. toefektprzedewszystkimpracsezonowych.właśnierozpocząłsięzbióraronii
naplantacjiwGrabowie.

sposób wyżyć – przyznaje pani
Barbara L. z Żychlina. – Dlatego

z mężem chodzimy do różnych
prac polowych w okolicy. Naj-

pierw były truskawki pod Sannikami, wiśnie w Buszkowie, fa-

kto jest bez pracy
Wśród zawodów, w których
najwięcej jest bezrobotnych, dominuje sprzedawca – 352 osoby,
technik ekonomista – 224, technik mechanik – 133, kucharz
i kucharz małej gastronomii –
189. Bez pracy pozostaje też
162 rolników, 108 szwaczek, 122
mechaników samochodowych,
119 ślusarzy, 46 pedagogów.
Samemu chcą
stanąć na nogi
Pracodawcy w lipcu zgłosili 438 miejsc pracy, z czego
233 to stanowiska dofinansowywane przez PUP.
str. 5

W niedzielę 1 września samorząd, harcerze, szkoły i mieszkańcy oddadzą hołd żołnierzom
poległym w czasie II wojny
światowej. Uroczystości zaczną
się na cmentarzu parafialnym
w Śleszynie, gdzie o godz.
10 zostaną złożone kwiaty na
kwaterze żołnierskiej, następnie
o godz. 11 przeniosą się do Dobrzelina.
Tam kwiaty zostaną złożone
pod pomnikiem poległych żołnierzy. Ludwik Zalewski, żychliński historyk, przypomni
zdarzenia z 1939 roku. Tutaj
powinny się pojawić sztandary
szkolne. Na godzinę 12 zaplanowano uroczystą mszę świętą
w kościele parafialnym z Żychlinie, po czym ok. godz. 13 orszak
przemaszeruje od kościoła na
parafialny cmentarz, gdzie zostaną złożone kwiaty na żołnierskim grobie.
Kolejne patriotyczne uroczystości zaplanowano na 15 września. O godz. 17 w Żychlińskim
Domu Kultury wystąpi grupa
teatralna Metafora. Jej członkowie już przygotowują koncert
pt. „Dokąd idziesz Polsko”. To
będzie rodzaj refleksji nad pojęciem wolności i niepodległości. Ponadto Stowarzyszenie na
Rzecz Rozwoju Gminy Żychlin
przygotuje wtedy dla wszystkich
gości grochówkę.
dag

Gmina Pacyna

Radny Rudzki
stracił mandat
Prawie 2,5 roku radni gminy
Pacyna bronili swojego kolegi
Ryszarda Rudzkiego przed utratą mandatu radnego. Do końca
wykorzystali prawo zaskarżania
decyzji wojewody mazowieckiego i sądów. Dwa razy składali
skargę kasacyjną do Naczelnego
Sądu Administracyjnego. str. 2

INDEKS
Punktzapalny>10
ogłoszenia>30
sport>38
Pogoda>42
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Bezpieczeństwo

NASI DZIENNIKARZE DO WASZEJ DySPOZyCJI
OD 8.30 DO 15.30

telefonredakcyjny 796 455 333
e-mail:zychlin@lowiczanin.info
dOrOTa GrĄBCZeWSka

Gmina Oporów |PięćsamochodówstrażackichwezwanodogaszeniapożaruwJurkowie

Gmina Żychlin

Ogień rozprzestrzeniał się błyskawicznie

To oni dwoma samochodami gaśniczymi byli pierwsi na
miejscu pożaru, za nimi dojeżdżały kolejne jednostki z OSP
w Kurowie, OSP Skórzewa oraz
JRG z Kutna. Z dymem poszło
ok. 1,5 ha rżyska po pszenicy.
Strażaków zaalarmowali najbliżsi sąsiedzi, bowiem ogień
był tuż obok ich domostwa. Powiadomili też właścicieli pola.
– Gdy przybiegłam na pole,
strażaków jeszcze nie było –

opowiada Monika Salamandra, współwłaścicielka ziemi.
– Miałam koc w ręku i tłumiłam
rozprzestrzeniający się ogień,
sąsiad z łopatą też pomagał.
Czekaliśmy z niecierpliwością
na strażaków. Ale jak wiatr zakołował, to ogień momentalnie
poszedł w stronę zadrzewień,
zawrócił i zaczął się rozprzestrzeniać na boki. Byliśmy bezradni. Wtedy przyjechali pierwsi strażacy z Żychlina.
Na rżysku leżała sieczka ze
słomy. Szczęście, że kilka dni
temu padał deszcz i ziemia
była nasiąknięta wilgocią. Inaczej ogień rozprzestrzeniałby
się jeszcze szybciej. Tym razem
skończyło się szczęśliwie.
Strażacy podają, że najprawdopodobniej przyczyną pożaru
było zaprószenie ognia.
dag

DorotAGrąbczewskA

W czwartek około
godz. 13.20 strażacy
z OSP Żychlin
zostali wezwani do
gaszenia płonącego
rżyska w Jurkowie I,
w gminie Oporów.

Grozi jej do 3 lat

W Jurkowie, gmina Oporów,spłonęło1,5hektararżyska.

Gmina Żychlin|interwencjestrażaków

Usuwali szerszenie i osy

W minionym tygodniu
strażacy ochotnicy
z OSP w Żychlinie i OSP
w Śleszynie wyjeżdżali
głównie do usuwania gniazd
os i szerszeni.
Były aż cztery takie interwencje. Obydwie jednostki należą do
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Są dobrze wyposażone i w drobnych sprawach

to strażacy ochotnicy są wysyłani
na interwencje.
W piątek 23 sierpnia do usuwania owadów w budynku gospodarczym w Grabowie pojechali strażacy z OSP Śleszyn.
W tym samym czasie wpłynęło drugie zgłoszenie o osach
w budynku mieszkalnym w Śleszynie. Dlatego tam pojechali strażacy z OSP w Żychlinie.
Z kolei 24 sierpnia, ok. godz.

W nocy z sobotę na niedzielę, tuż przed północą, policjanci
zatrzymali do rutynowej kontroli
Forda Focusa, który jechał krajową dwójką w Pleckiej Dąbrowie.
Kierowcą okazała się 32-letnia kobieta, mieszkanka powiatu kutnowskiego, która miała już
sądowy zakaz kierowania samochodami. Kobieta była trzeźwa,
ale teraz odpowie przed sądem za
złamanie sądowego zakazu.
– Kobieta, wsiadając za kierownicę pomimo zakazu, popełniła przestępstwo i odpowie za
swoje czyny. Grozi jej do 3 lat
więzienia – informuje Paweł Witczak, rzecznik KPP w Kutnie.
Z kolei 26 sierpnia, około
godz. 20.40, na ulicy Dobrzelińskiej policjanci z Komisariatu Policji w Żychlinie zatrzymali
26-letniego mieszkańca Żychlina, który jechał na rowerze, mając 2,7 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
dag

19, strażacy usuwali gniazdo
os w składzie opału przy jednej
z kamienic przy ulicy Barlickiego. Tam też pomagali strażacy
zawodowi.
We wtorek 27 sierpnia strażacy OSP Żychlin usuwali szerszenie zlokalizowane w pobliżu
szkoły w Grabowie. Każda z akcji usuwania owadów trwała ok.
godziny.
W niedzielę 25 sierpnia strażacy z OSP Śleszyn gasili płonące rżysko, na którym były belki ze słomy. Z dymem poszło ok.
0,5 ha rżyska.
dag

DorotAGrąbczewskA

Gmina Pacyna|wyboryuzupełniające27października

W piątkowe popołudnie na skrzyżowaniuulicłukasińskiegoiorłowskiegodoszłodokolizji2samochodów.

Żychlin|77-letnikierowcasprawcąkolizji

Trzy auta stłuczone
W piątek po południu, ok.
godz. 16.30, na skrzyżowaniu
Łukasińskiego i Orłowskiego
doszło do kolizji trzech pojazdów. Jak ustalili policjanci, zawinił 77-letni kierowca, który
jechał Oplem Astrą. Został ukarany mandatem.
– Kierowca Opla nie zatrzymał
się na znaku stop w ulicy Łukasińskiego, wjechał w ulicę Traugutta, wymuszając pierwszeń-

stwo jazdy i uderzył w Skodę
Octavię – wyjaśnia Edyta Machnicka, p.o. rzecznika prasowego Komendy Powiatowej Policji
w Kutnie. – Na skutek uderzenia
kierowca Skody stracił panowanie nad samochodem, obróciło
go, hamował na trawniku i uderzył w prawidłowo nadjeżdżający ulicą Orłowskiego samochód
Forda Mondeo na gostynińskich
numerach rejestracyjnych.

Żychlin|Pijany16-lateksprawcąkolizji

Uderzył w samochód
O szczęściu w nieszczęściu
może mówić 16-latek z Żychlina, który 20 sierpnia około godziny 13.20, na osiedlu Wyzwolenia, doprowadził do kolizji.
Nastolatek jechał na rowerze
i niespodziewanie z chodnika pomiędzy blokami wyjechał
wprost na ulicę Waryńskiego.

Wymusił pierwszeństwo i uderzył w przejeżdżający prawidłowo samochód Opel Astra.
– Na szczęście skończyło
się na lekkich potłuczeniach –
mówi Edyta Machnicka, p.o.
rzecznika Komendy Powiatowej
Policji w Kutnie. – Kierowca samochodu był trzeźwy, zaś nasto-

Tym razem ofiar nie było,
skończyło się na nerwach
i
uszkodzeniach
pojazdu.
Wprawdzie kierowcy Skody
i Forda nie zawinili, ale to oni
będą odczuwać skutki utrudnień wynikających z naprawy
pojazdów.
– Dla mnie wszystkie osoby
po 70. roku życia powinny przechodzić szczegółowe badania
psychotechniczne dopuszczające do kierowania samochodami
– uważa Janusz Maślankowski
z Żychlina. – Starsze osoby za
kierownicą, niestety, stwarzają
duże zagrożenie.
dag

latek miał 0,9 promila alkoholu
w wydychanym powietrzu. Zajmie się nim Sąd Rodzinny i Nieletnich w Kutnie.
Pijanego rowerzystę, 46-letniego mieszkańca gminy Żychlin, zatrzymali z kolei funkcjonariusze policji z Żychlina
21 sierpnia około godziny
15.45 na głównej ulicy miasta
– ul. Narutowicza. Mężczyzna
miał ponad 2 promile alkoholu
w wydychanym powietrzu. dag

Radny Rudzki stracił mandat
dokończenie ze str. 1
9 lipca 2013 roku zapadła ostateczna i prawomocna decyzja
NSA, że mandat radnego wygasł
z mocy prawa.
Komisarz wyborczy Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Płocku zarządził już ponowne wybory radnego w okręgu
Sejkowice i Łuszczanówek. Termin wyznaczono na 27 października.
Zdaniem NSA radny Ryszard
Rudzki, pełniąc funkcję członka
zarządu Spółdzielni Kółek Rolniczych w Pacynie, której budynki usytuowane są na nieruchomości będącej własnością
gminy, jako mienie komunalne, naruszył artykuł 24 f ustawy
o samorządzie gminnym. Przepis mówi, że radni nie mogą
prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek
lub wspólnie z innymi osobami
z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat. Zdaniem
sądu nie ma wątpliwości, że będąc radnym, zarządzał SKR, będąc w jego zarządzie. Sąd nie
podzielił zdania broniących
go radnych, że w 2009 roku
(czyli jeszcze przez wyborami do samorządu w listopadzie
2010 roku) radny Ryszard Rudzki

ustnie złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu, gdyż
procedury nie zostały rozpoczęte.
Zgodnie z przepisami radny
w ciągu 3 miesięcy od wyborów powinien był zrzec się pełnionej w SKR funkcji. Ponieważ
tego nie zrobił, wojewoda mazowiecki wezwał radę do podjęcia uchwały o wygaśnięciu mandatu. Rada odmówiła. Dlatego
30 grudnia 2011 r. wojewoda mazowiecki wydał zarządzenie zastępcze o wygaśnięciu mandatu.
I tę decyzję rada zaskarżyła do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 29 maja 2012 roku
sąd oddalił skargę radnych. Radni
jeszcze raz odwołali się od tej decyzji, tym razem do NSA.
Sprawa wróciła do ponownego rozpatrzenia do WSA, który
5 lutego 2013 r. jeszcze raz podtrzymał wcześniejszą decyzję
o wygaśnięciu mandatu. I jeszcze
raz radni zaskarżyli wyrok sądu
do NSA, ale tym razem przegrali
definitywnie. 9 lipca 2013 r. NSA
ostatecznie oddalił skargę radnych.
ponowne wybory
Dzięki uporowi rady Rudzki
przez prawie 2,5 roku brał diety.
Niestety, nieprecyzyjne prawo
nie każe radnemu oddawać pieniędzy za ten czas.

Komisarz wyborczy w Płocku
na stronach internetowych już
wyznaczył termin ponownych
wyborów – na 27 października.
Teraz rozpoczyna się procedura
wyborcza.
Do 7 września trzeba zgłaszać do komisarza wyborczego
zamiar utworzenia komitetu wyborczego. Do 7 września wójt
ma przedstawić precyzyjnie granice okręgu wyborczego.
Do 9 września w biurze wyborczym w Płocku trzeba zgłosić kandydatów do gminnej
komisji wyborczej. Do 12 września komisarz wyborczy powoła skład gminnej komisji wyborczej.
Kandydatów na radnego do
gminnej komisji wyborczej
w Pacynie można zgłaszać do
27 września. Głosowanie odbędzie się 27 października,
w godz. 8-22.
Ryszard Rudzki zrezygnował z funkcji członka zarządu
w SKR, po tym jak wybuchła
afera dotycząca losów jego
mandatu radnego. Niestety, nie
udało się nam porozmawiać
z byłym już radnym, czy zamierza ponownie kandydować
na radnego Rady Gminy Pacyna. W domu go nie zastaliśmy,
a telefonu komórkowego nie
odbierał.
dag
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Burmistrz Żychlina i przewodnicząca Rady Gminy Żychlin częstują chlebem i miodem.

Żychlin | Dożynki na poważnie i na wesoło

ków ziemniaczanych, ubijanie
masła w kierzynkach czy dojenie
krowy. Tę ostatnią konkurencję
wygrał sołtys ze Śleszyna, który w pół minuty wydoił 1,2 litra.
Krowę, która była niemalże jak
żywa, nieustannie doili najmłodsi
uczestnicy dożynek.
Dla najmłodszych było również wiele innych atrakcji, takich
jak dmuchane zabawki, malowanie twarzy przez pracowników
Żychlińskiego Domu Kultury
czy strażacka ścianka wspinaczkowa. Nie zabrakło także ochotniczej straży z grochówką i kiełbaskami, a także propozycji firm
prywatnych: od pieców, poprzez
rękodzieło, na miodzie i sokach
skończywszy.
Nie lada atrakcją dla dzieci,
zwłaszcza tych, które mieszkają
w mieście, było rzucanie słomy
z beli służącej za dekorację. Zabawę zainicjowali sami najmłodsi. – Po co ja im kupuję zabawki
– śmiał się jeden z dziadków pilnujących wnuków – belka słomy
jest tańsza.
– Jest przepięknie: te stroje
i ta spontaniczność – podsumowała zabawę dożynkową Sabina
Olszewska-Rutkowska. – Taka
oprawa dożynek to doskonały
sposób, by spotkać znajomych
– znajdowała inny powód do zadowolenia Alicja Kobierecka,
studentka II roku Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie.
Wieczorem zebranych nogi
same poniosły do tańca w trakcie koncertu zespołu o dość oryginalnej nazwie Kapela na wesela
w składzie dobra zabawa – grającego znane utwory piosenkarzy
polskich i zagranicznych, a potem zespołu Maxel, grającego disco polo.

W Żychlinie prawie
jak u prezydenta

Aleksandra Głuszcz

Każdy mógł spróbować swych sił, by tradycyjnie wydoić krowę.

Z burmistrzem
i proboszczem w tany
Po przekazaniu chleba przez
starostów dożynek władzom
gminnym zaśpiewały gospodynie wiejskie ze Śleszyna. Przyśpiewki o burmistrzu, władzach
czy księdzu proboszczu zostały
nagrodzone gromkimi brawami.

Nie zabrakło występów zespołów ludowych. Dla mieszkańców
gminy Żychlin zagrali i zatańczyli Blichowiacy i Dziecięco-Młodzieżowy Zespół Ludowy Koderki z Łowicza, który występuje nie
tylko za granicami naszego kraju,
ale trzykrotnie brał udział w dożynkach prezydenckich w Spale.
Już tradycją biesiad staje się
fakt, że tańcem zebranych bawią
przedstawiciele władzy czy Kościoła. Przepiękne przedstawicielki zespołu Blichowiacy porwały do tańca m.in. burmistrza
i proboszcza. – Chyba Żychlin
powinien pomyśleć o zespole ludowym, trenerzy już są – komentowali z uśmiechem starsi panowie, nie kryjąc zazdrości.
Maria Stępień zastąpiła
Zenona Idzikowskiego
Zebrani mieszkańcy mogli
podziwiać także występy pary
tanecznej z Łodzi, która zaprezentowała tańce standardowe
i latynoamerykańskie. Nie zabrakło również występów rodzimej kapeli, czyli Dobrzeliniaków. Miejsce niedawno zmarłego
skrzypka Zenona Idzikowskiego
zajęła młoda skrzypaczka Maria Stępień. By grać z Dobrzeliniakami, przyjechała aż z Łodzi. Interesuje się i zajmuje na co
dzień muzyką ludową. Z panami

Aleksandra Głuszcz

Chleb i miód dla wiernych uczestniczących w modlitwie.

Każdy pojedynczy kłos przypięty był jedną szpilką, a praca
trwała około miesiąca – mówi
jedna z członkiń koła, Bogumiła
Blada. Był także jeden wieniec
indywidualny od państwa Stanisławy i Włodzimierza Puchalskich. Procesje wieńców zamykał
burmistrz Żychlina i przewodnicząca Rady Gminy Żychlin Elżbieta Tarnowska, niosąc kosz
z owocami.
Wszyscy uczestnicy dożynek udali się na teren parafii za
kaplicą na wspólne świętowanie. Na nabożeństwie w kościele
obecni byli przedstawiciele starostwa, między innymi wicestarosta Konrad Kłopotowski, jednak
nie został on na uroczystościach
dożynkowych do momentu, kiedy były zaplanowane przemówienia gości. Imprezę poprowadzili
Edyta Ledzion i Krzysztof Falkowski – radna powiatu kutnowskiego i radny gminy Żychlin. 

Matka Boska z kłosów wykonana przez koła różańcowe.

Sławomirem Czekalskim i Franciszkiem Kowalskim poznał ich
wspólny znajomy. – To zaszczyt
grać z takimi muzykami ludowymi, nikt tak przepięknie nie gra
kujawiaków – powiedziała Nowemu Łowiczaninowi Maria Stępień. – To już nasz drugi występ
– opowiada pan Sławomir i ma
nadzieję, że współpraca będzie
kontynuowana. – Widać, że ma
duszę do muzyki ludowej – mówi
o swojej nowej koleżance.
Bogato
zastawione stoły
Pomiędzy występami świętujący mogli posilić się na suto
zastawionych stołach przygotowanych przez poszczególne sołectwa. Chyba największą
popularnością cieszył się stół Żabikowa. Najszybciej rozeszły się
pyszne domowe pączki – mówiła
nam Ewa Osińska-Igielska, młoda gospodyni zachęcająca do degustacji potraw sołectwa Żabików. – Nie brakuje chętnych na
pierogi czy wędliny – dodawała.
Nosa gospodyniom z Żabikowa utarły jednak gospodynie ze
Śleszyna, które okazały się najlepsze w przeciąganiu liny. Swoje
pyszne przetwory wystawił także
Chochołów.
Nie zabrakło również innych
konkursów, takich jak tarcie plac-

Aleksandra Głuszcz

Aleksandra Głuszcz

Aleksandra Głuszcz

dokończenie ze str. 1

Dziękczynny korowód idący przez ulice miasta.

Aleksandra Głuszcz

Zwycięski zespół ze Śleszyna w konkursie przeciągania liny.

Aleksandra Głuszcz

Aleksandra Głuszcz

Fotoreportaż

Wspólne biesiadowanie.
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Rusza naprawa elewacji
zabytkowego kościoła

Aktualności

w Śleszynie. str. 7

Żychlin|Mieszkańcymielikupićsobiepojemniki–terazmająproblem

Tadeusz Koniarek z żychlińskiego balkonowca przyznaje,że
wszystkimlokatoromprzeszkadzasmródzkonteneranaśmieci.

Żychlin|Mieszkańcyinterweniują

Smród i muchy
z kontenera
denerwują lokatorów
Aż 18 lokatorów
z Narutowicza 85, tzw.
“balkonowca” podpisało się
pod pismem wystosowanym
8 sierpnia do prezesa
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Wspólny Dom”.
Proszą o przeniesienie pojemnika na śmieci w bardziej stosowne miejsce. Twierdzą, że fetor
i robactwo nie dają im normalnie
funkcjonować. – Okna nie można otworzyć, gdyż smród jest nie
do wytrzymania, zapiera dech
w piersiach, a przy tym mnóstwo
much – mówi Tadeusz Koniarek,
mieszkaniec bloku. – Do tego zapach spalin z samochodu, który
odbiera odpady. Pojemniki są dla
nas uciążliwe, należałoby przestawić je w inne miejsce.
reklAMA

Pojemniki na plastikowe butelki i i kontener na odpady suche
stoi w odległości ok. 15 – 20 metrów od bloku, pomiędzy krzewami i drzewami.
– Ustawiliśmy kontenery na
segregowane odpady, by ludzie
z czterech okolicznych bloków
nie musieli z torebkami butelek,
papieru chodzić, jak do tej pory,
300 metrów dalej, do kontenera koło stadionu – wyjaśnia Jerzy Rosiński, prezes spółdzielni Wspólny Dom. – To w trosce
o lokatorów, by segregowali odpady. Pojemniki stoją wśród drzew.
Nie przesadzajmy z uciążliwościami. A co mają powiedzieć
lokatorzy innych bloków, gdzie
również stoją pojemniki? – pyta.
Poza tym koło bloku ustawiony jest kontener na odpady suche, czyli papier, puszki. Gdyby
ludzie stosowali się do zasad segregacji i wysypywali tam tylko
takie śmieci, to i smrodu by nie
było. Ale w pojemniku lądują
wszystkie odpady, również mokre, które rozkładając się, wydzielają zapach.
– Nie wiem, czy starszym
osobom, bo większość takich
mieszka w tym bloku, będzie się
chciało chodzić jak dotychczas
300 metrów koło stadionu z kilkoma torebkami posegregowanych odpadów – dodaje prezes.
– Jeśli segregacji w spółdzielni
nie będzie, to za jakiś czas wszyscy lokatorzy spółdzielni poniosą konsekwencje, bo zapłacą
więcej, jak za śmieci nieposegregowane.
Mimo tych zastrzeżeń, jakie
wyraża prezes, w najbliższy piątek pismem lokatorów ma się
zająć rada nadzorcza, która zdecyduje, co z kontenerami przy
balkonowcu.
dag
reklAMA

Od półtora miesiąca
obowiązują nowe zasady
zagospodarowywania
odpadów oraz odpłatność
6 zł od osoby za śmieci
posegregowane,
a okazuje się, że wciąż
są przypadki ich
podrzucania.

Prezes Eko-Serwisu, Krzysztof Jatczak przyznaje, że spodziewał się, iż teraz, gdy wszyscy mogą oddawać śmieci za
darmo, firma będzie odbierać
ich zdecydowanie więcej. Ale
tak nie jest. To świadczy, że
śmieci już wcześniej były podrzucane.

– Miało być lepiej, a jest tak
samo – twierdzi pan Kazimierz
z Żychlina. – Ludzie wciąż podrzucają swoje śmieci, jak dawniej, najczęściej wieczorami.
Widziałem takie osoby, jak nosiły odpady do śmietników przy
Narutowicza.
Problem dotyczy najczęściej
osób z prywatnych posesji, które miały same zaopatrzyć się
w pojemniki. Można je dzierżawić od Eko-Serwisu (po 2,5 zł
netto plus 8 proc. VAT miesięcznie), który obsługuje gminę Żychlin – lub kupić.
Okazuje się jednak, że gros
osób wciąż nie ma pojemników. Póki co, próbują gromadzić
śmieci bytowe w workach, gdyż
dostają je za darmo. Tylko, że
worki miały służyć do odpadów

choć rozumiem, że to sytuacja
przejściowa – mówi Krzysztof Jatczak, prezes Eko-Serwisu w Kutnie. – Odpady bytowe,
mokre są ciężkie, a worki mogą
się rozrywać, co sprawia kłopot
przy załadunku odpadów. Nie
chciałbym być policjantem, to
sprawa gminy, by dopilnowała
swoich mieszkańców. Jeśli nadal
będą takie sytuacje, to będziemy
je zgłaszać do samorządu.
W naszej okolicy tylko
w gminie Żychlin są takie problemy, bo tylko tu mieszkańcy muszą się sami zaopatrzyć
w pojemniki. W pozostałych
gminach przetarg tak rozpisano,
że to odbiorca odpadów dostarcza pojemniki. Jak się okazuje,
ten drugi sposób sprawdza się
lepiej.
dag

posegregowanych, są kolorowe,
a nie czarne.
Tymczasem gminna spółka
Mig-Ma wciąż ma pojemniki na
sprzedaż. – Sprzedaliśmy już ok.
200 pojemników i mamy następne na placu, choć teraz już nie
nasze, tylko firmy Hartrex z Gąbina, z którą współpracujemy –
informuje Marek Materka, prezes spółki.
Za pojemnik 120 litrów teraz
trzeba zapłacić 120 zł, za pojemnik 240 litrów – 150 zł.
– Nie mam 120 zł, aby kupić pojemnik – przyznaje jednak
starsza pani, którą spotkaliśmy
w urzędzie, gdzie poszukiwała
czarnych worków na odpady komunalne.
– Odbieramy wszystkie śmieci, jeśli nawet są w workach,

Śleszyn – Zalesie

Czy po przetargu
załatają drogę?
– Jak długo mamy
czekać na naprawę
drogi? – pytają
mieszkańcy Janowa
i okolic.

DorotAGrąbczewskA

DorotAGrąbczewskA

Nadal podrzucają śmieci

Dach na budynku urzędu gminy robią pracownicy Mig-My. PrezesMarekMaterka(odlewej)teżpomaga.

Żychlin |remontnabudynkuurzędugminyidomukultury

By dachy nie przeciekały
Rozpoczęły się remonty dachów na Żychlińskim Domu
Kultury oraz na budynku Urzędu Gminy Żychlin. Obydwa dachy będą pokryte termozgrzewalną papą. Koszt naprawy na
domu kultury to ok. 50 tys. zł,
zaś na urzędzie ok. 43 tys. zł.
Prace na dachu urzędu wykonuje spółka gminy Mig-Ma. – Najpierw poprawiliśmy
ogniomurki, które były bardzo
zniszczone, dokonaliśmy obróbek kominiarskich – informu-

je Marek Materka, prezes spółki, którego zastaliśmy na dachu
z pracownikami.
Dach na urzędzie rzeczywiście był mocno zniszczony. Dotychczasowa papa w wielu miejscach odstawała, co sprawiało,
że przy większych opadach
woda dostawała się pod papę
i zaciekała na stropy.
– Odstająca papa zostanie
ścięta, wyrównana – wyjaśnia
prezes. – Na to będzie ułożona
najpierw papa podkładowa, a na

nią pójdzie dopiero papa termozgrzewalna. Robimy też od nowa
obróbki blacharskie dachu, założone zostaną nowe rynny, by dobrze odprowadzały wodę.
Przy okazji tych prac zostanie poprawiona instalacja odgromowa. W planach urzędu
jest również wymiana instalacji
elektrycznej. Jednak to wydatek następnych kilkudziesięciu
tysięcy złotych. Na razie trwa liczenie pieniędzy, czy starczy na
tę inwestycję.
dag

Łowicz|katedra

Rekolekcje Odnowy w Duchu Świętym
Sala Domu Parafialnego przy
katedrze stanie się od 3 września
miejscem osobistego spotkania
z Bogiem żywym. Tego dnia
o godz. 18 mszą św. rozpoczną się
rekolekcje Wspólnoty Odnowy
w Duchu Świętym Maryja –
Matka Jezusa, które poprowadzi

jej opiekun, ks. Bogdan Skóra.
Przez 10 tygodni w każdy wtorek wspólnota będzie się spotykać w tym samym miejscu
o godz. 18.
Na każdym spotkaniu będą
rozważane tematy, które pomogą pogłębiać wiarę.
mst

Dziury po zimie wciąż nie zostały załatane. Po tylu miesiącach droga w dwóch miejscach
została całkowicie rozjechana,
naprawdę trudno jest tamtędy
przejechać.
– Włodarze gminy całkowicie
o nas zapomnieli? Kpiny sobie
z nas robią? Podatki to mamy płacić na bieżąco, ale dziur nie ma
kto załatać, by chociaż zapewnić
bezpieczny przejazd. A przecież za chwilę tędy, po dziurach,
będą też jeździć gminnym autobusem, dowożąc dzieci do szkoły – mówi nam jeden z mieszkańców spotkanych przy drodze.
Kłopot w tym, że gmina już
dwa razy rozpisywała przetarg
na łatanie dziur po zimie, gdyż
było ich tak dużo. Wydano około 150 tysięcy złotych, a jak się
okazuje, wszystkich dziur i tak
nie załatano. Czy niedługo uda
się załatać wszystkie, zależy od
losów innego zlecenia.
Otóż na kompleksowy remont
drogi czekają też mieszkańcy
Chochołowa i Orątek. Tam ma
być zrobiony odcinek o długości 1858 metrów. Przy okazji robienia tej drogi ma być również
zrobiona nakładka na części ulicy Kilińskiego. Mieszkańcy Żychlina i na tę naprawę nie mogą
się doczekać. Nie kryją zdenerwowania i krytycznych słów pod
adresem włodarzy.
Pierwszy przetarg na zrobienie tych 2 dróg został unieważniony, bowiem nie zgłosił
się żaden oferent. W czwartek,
29 sierpnia ma się odbyć drugi.
– Liczymy na oszczędności
po przetargu na te drogi. Jeśli te
oszczędności będą, zrobimy też
drogę ze Śleszyna do Zalesia –
zapewnia Grzegorz Ambroziak,
burmistrz gminy Żychlin. dag
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Gmina Oporów | Mieszkańcy Kurowa cieszą się z asfaltowej drogi

Strabag głównym
wykonawcą

Dorota Grąbczewska

z destruktu. Od razu poprawił
się komfort jazdy. Samochody
już nie jeździły w ślimaczym
tempie jak dotychczas. Teraz,
gdy jest masa bitumiczna, przed
mieszkańcami jakby otworzyło
się okno na świat.
Ludzie tylko z niepokojem
patrzą na 3-centymetrową grubość nawierzchni bitumicznej
i już się zastanawiają, na jak długo wystarczy taka droga. Czy się
nie rozsypie, jak będą jeździć
ciężkie samochody z burakami?
Na drogę z Kurowa do Świechowa gmina dostała 80 tys. zł
dofinansowania z Programów
Obszarów Wiejskich. To ostatnia droga robiona przez PRD
w ramach jednego zamówienia
za 485 tys. zł. Wcześniej wykonano 420 m od Oporowa do Kurowa oraz drogi wewnętrzne wokół Urzędu Gminy. 
dag

Droga z Kurowa do Świechowa długości 3,6 km ma bitumiczną
nawierzchnię.

Żychlin | Remonty w szkole i przedszkolu przy Żeromskiego

Nowiutki parkiet już lśni

Najbardziej cieszy nowiutki parkiet w sali gimnastycznej.
Dotychczasowy był od początku
istnienia szkoły, czyli 50 lat. Deski były kilka razy cyklinowane,
niektóre były już powypaczane,
poprzybijane przed laty gwoździami. W trakcie prac rozbiórkowych z parkietu wyciągnięto trzy czwarte wiadra gwoździ.
Dziś sala gimnastyczna wygląda imponująco: parkiet bez szpar
pomiędzy klepkami, a wokół sali
drewniane cokoliki.
– Wykonawca położył kilka
warstw lakieru, by dokładnie zabezpieczyć podłogę przed zarysowaniami. Jestem bardzo zadowolony, gdyż pracę wykonano
bardzo dokładnie – przyznaje
Piotr Wysocki, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2.
– Ze względów technologicznych (kolejne warstwy lakieru
musiał schnąć określony czas,
by był on odpowiednio twardy)
nie mogliśmy teraz pomalować
ścian. Planujemy te prace wykonać podczas ferii zimowych.
Zostaną pomalowane również
drzwi. Ułożenie nowego parkietu
w sali kosztowało 39 tys. zł.
Teraz trwa sprzątanie pomieszczeń stołówki, gdzie pomalowaREKLAMA

Dorota Grąbczewska

Powoli dobiegają końca
prace remontowe w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym
nr 2. Zakończono już
wymianę parkietu w sali
gimnastycznej, pomalowano
pomieszczenia stołówki
i kuchni. Trwają prace przy
montażu klapy dymowej
w klatce schodowej części
przedszkolnej budynku.

W części przedszkolnej trwa budowa klapy dymowej w korytarzu.
Do tego trzeba dobudować na dachu miejsce na montaż klapy.

no ściany i sufit. Pomalowano
dwie sale w części przedszkolnej. – W wykonaniu prac pomogli pracownicy z robót publiczREKLAMA

nych – dodaje dyrektor. – My
z budżetu szkoły kupiliśmy tylko farbę. Dokonaliśmy też drobnych napraw, uzupełnione zostały

płytki w miejscach, gdzie odpadły, wymieniono zamki, grzałkę
w podgrzewaczu wody, naprawione zostało zasilanie elektryczne, bowiem wcześniej występowały kłopoty ze spadkiem
napięcia, co sprawiało, że sprzęt
elektroniczny też nie działał. Te
prace kosztowały nas ok. 1500 zł.
Teraz trwają ostatnie roboty przy budowie klapy dymowej
w klatce schodowej przedszkola
znajdującego się na piętrze. To
zadanie wskazane było do wykonania przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Klapa ma służyć
do oddymiania korytarza, gdyby
w budynku był pożar, a korytarz
służący do ewakuacji dzieci był
zadymiony.
Przy okazji tych prac wymieniono instalację elektryczną
w korytarzu. Na dachu jest dobudowywana część, w której będzie zamocowana klapa. Koszt to
18.942 zł. Prace wykonuje żychlińska firma Elvis. Po zakończeniu prac budowlanych zostanie pomalowany korytarz.
Wszystkie prace mają być skończone do końca sierpnia, by
nowy rok rozpocząć w czystych
pomieszczeniach. 
dag
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Gmina Bedlno, Oporów | Drogi powiatowe

Społeczny wysiłek został doceniony
Mieszkańcy Kurowa w gminie Oporów są bardzo zadowoleni, że po latach oczekiwania
i jeżdżenia po dziurach wreszcie
doczekali się prawdziwej drogi.
Teraz mają 3,6 km komfortowej
jazdy po równiutkim asfalcie.
– Nasza droga wyglądała
koszmarnie, dziura na dziurze
– mówi Marianna Bisiorek, sołtys Kurowa. – Mieszkańcy sami
zasypywali dziury kamieniami,
by można było przejechać. Rok
temu rolnicy ze wsi dali swoje
ciągniki, wozili tłuczeń zakupiony przez gminę, a reszta mieszkańców rozprowadzała tłuczeń
po drodze. Chętnych do pracy
nie brakowało. Czekaliśmy na
asfalt.
Wreszcie się doczekali. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
z Kutna, które wykonuje drogę, najpierw zrobiło podbudowę
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Starostwo
Powiatowe
w Kutnie rozstrzygnęło przetarg na modernizację (czyli
ułożenie nowych nakładek bitumicznych) kilkunastu odcinków dróg w 4 gminach: Bedlno, Oporów, Nowe Ostrowy
i Krzyżanów. Najkorzystniejszą
ofertę zdaniem komisji przetargowej złożył Strabag z Pruszkowa. Wszystkie drogi wykona
za 1.179.625 złotych, do 15 października. To o ponad 467 tys.
złotych mniej, niż szacowano.
Dzięki oszczędnościom szansę na zrobienie drogi mają też
mieszkańcy Żabikowa w gminie
Żychlin.
Przypomnijmy, że modernizacja odcinków dróg powiatowych jest możliwa dzięki partycypacji w kosztach
poszczególnych gmin. Początkowo mówiło się partycypacji 50 proc. Ostatecznie ustalono, że gmina Bedlno pokrywa
78 proc. kosztów, zaś biedna
gmina Oporów wykonuje we
własnym zakresie układanie
chodnika wzdłuż parkanu muzeum.
– W pierwszej kolejności będą
robione drogi w gminie Bedlno
– informuje Mirosław Ruciński,
członek zarządu Starostwa Powiatowego w Kutnie. – Na końcu będą robione drogi w gminie Oporów, bowiem samorząd
musi najpierw zrobić chodnik
wzdłuż muru zamkowego.
Drogi w gminie Bedlno:
zrobiona zostanie droga Erne-

stynów-Potok, na odcinku od
Załusina do skrzyżowania na
Żeronice, w dwóch fragmentach
długości 600 m i 1300 m. Droga
tu ma szerokość od 3,8 do 4 m.
Kolejny odcinek będzie robiony
na drodze Potok-Czarnów – długości 1780 m, szerokości 3 m.
Na drodze Bedlno-Annetów-Pniewo-Wolska Kolonia będzie
robiona nakładka od Pniewa do
Pleckiej Dąbrowy o długości
1830 m i 600 m w Annetowie.
Nowa nakładka bitumiczna
będzie robiona na drodze Stradzew-Gosławice, na odcinku od
Żeronic do Gosławic, do skrzyżowania z drogą powiatową, długości 2185 m, szerokości 3,8 m
wraz ze skrzyżowaniem.
Gmina Oporów
Na drodze Strzelce-Oporów
będzie zrobionych aż pięć odcinków o łącznej na długości
500 m, droga jest szerokości
5 metrów.
Z kolei na drodze Oporów-Rakowiec, na odcinku koło muzeum w Oporowie, aż za SKR,
wraz ze skrzyżowaniem z drogą
gminną, zostanie ułożona nowa
nakładka na 200 m.
– Ponieważ przetarg wyszedł
nam bardzo korzystnie, będziemy dogadywać szczegóły transakcji z gminą Żychlin, by zrobić
drogę w Żabikowie – dodaje Mirosław Ruciński. – W tej sytuacji
będziemy mogli zlecić Strabagowi dodatkowe zadanie, jakim
jest droga w Żabikowie.  dag

Żychlin, Oporów, Bedlno | Dane z rynku pracy

Sezonowe prace
zmniejszyły bezrobocie
dokończenie ze str. 1
W czerwcu 2 osoby z naszego
terenu otworzyły własną działalność gospodarczą z dofinansowaniem PUP. Obydwie osoby są
z gminy Żychlin. Jedna założyła firmę remontowo-budowlaną,
druga – sprzedaż materiałów budowlanych. W lipcu działalność
założyły kolejne dwie osoby
z gminy Żychlin: handel odzieżą
używaną oraz usługi elektryczne
i remontowo-budowlane.

W sierpniu na własny rachunek chcą pracować następne
2 osoby: jedna z gminy Oporów
– usługi sprzątania, druga z Żychlina – naprawa pojazdów.
– Do końca sierpnia dofinansowanie z PUP na założenie
działalności gospodarczej wynosi 22.440 zł, zaś od września będzie wynosić 21.675 zł – informuje Aleksandra Kozicz z PUP
w Kutnie. – Warunkiem jest prowadzenie własnej działalności
przez 12 miesięcy. 
dag

Dożynki parafialne już za nami
25 sierpnia rolnicy
z gminy Pacyna
przyszli do kościoła
z tradycyjnymi wieńcami
dożynkowymi i chlebem
z tegorocznego ziarna,
by podziękować
za udane zbiory.

Oprawę liturgiczną zapewnił Zespół Śpiewaczy Sejkowice
(w składzie: Zofia Fudała, Krystyna Ledzion, Maria Fudała,
Ewa Miszczak, Zofia Miszczak,
Czesława Majchrzak, Danuta
Kacprzak i Henryka Szymańska) oraz chór parafialny, który zaśpiewał miedzy innymi
pieśń po łacinie. Uroczystą mszę
i homilię wygłosił ksiądz prałat,
kanclerz kurii łowickiej Stanisław Plichta.
W gminie Pacyna tradycji ludowej stało się zadość. Parafialne dożynki, jak co roku, zorganizował proboszcz parafii ks.
Zbigniew Ciechomski. Chleb z
tegorocznego zboża na ręce ks.
Stanisława Plichty złożyły przedstawicielki zespołu Sejkowice.
Podzielony, rozdawano go w kościele wszystkim wiernym, w nadziei, że przez cały rok nikomu
go nie zabraknie.
Lokalna społeczność świetnie
się zorganizowała, przynosząc
do kościoła przepiękne wieńce dożynkowe, każdy inny, niosący inne przesłanie. Widać, że
w gminie Pacyna wciąż jest kultywowana tradycja wyplatania
wieńców. Uroczystość rozpoczęła się od ich poświęcenia i procesji wokół kościoła.
Siedem dożynkowych
wieńców
Mieszkańcy Podczach z ziaren
zboża zrobili wieniec w kształcie kościółka, pokrytego kłosami
owsa. Główną wykonawczynią
była Danuta Majewska, której pomagały: Agnieszka Zgieb, Ewa
Kowalska, Beata Nowakowska,
Monika Balcerzak. Chleb upiekł
zaprzyjaźniony Piotr Majewski,
który ma piekarnię w Pacynie.
Wieniec z Czarnowa to bardziej tradycyjna konstrukcja, na
czterech słupach oplecionych
kłosami różnych gatunków zboża, z warzywami w środku, ozdobiona naturalnymi kwiatami. Stelaż zrobił Grzegorz Jasiński, zaś

Chleb z tegorocznego zboża na ręce kanclerza kurii łowickiej ks.
Stanisława Plichty złożyły przedstawicielki Zespołu Śpiewaczego
Sejkowice

Dorota Grąbczewska

Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Gminy Żychlin organizuje w sobotę 31 sierpnia Festiwal Gier Podwórkowych.
Podczas zabawy zostanie rozstrzygnięty konkurs plastyczny Autoportret „Ja i mój Nudzimiś”. Prace plastyczne formatu
A3, wykonane różnymi technikami, do czwartku 29 sierpnia
można dostarczać do kawiarni Siódme Niebo, naprzeciwko
fontanny. Tam też można zgłosić
swój udział w wyprzedaży garażowej „Drugie życie zabawek”.
– Na razie mamy 10 prac plastycznych, dlatego termin ich
składania przedłużyliśmy do
29 sierpnia – mówi Matylda Czaja-Jakubowska, prezes stowarzyszenia. – Na wyprzedaż garażową zabawek też zgłosiło się
10 osób. To pierwsza taka inicjatywa. Już docierają do nas sygnały, abyśmy w przyszłości zorganizowali garażową wyprzedaż
odzieży. Pomyślimy.
Festiwal Gier Podwórkowych
początkowo planowano zorganizować w czerwcu, ostatecznie
wspólną zabawę przewidziano na
koniec wakacji. Dzieci chętne do
zabawy mogą przyjść na plac Danonków 31 sierpnia, o godz. 11.
Zabawa ma potrwać do godziny
15. Przewidziano gry podwórkowe: kapsle, skakanka, guma, zabawa w klasy, na trzepaku itp.
W trakcie imprezy będzie odbywać się wyprzedaż garażowa
niepotrzebnych zabawek. Kiermasz zabawek pod nazwą „Drugie życie zabawek” będzie polegać na sprzedaży niepotrzebnych,
ale znajdujących się w dobrym
stanie zabawek innym osobom
lub zamianie ich na inne zabawki. Podczas festiwalu nastąpi rozstrzygnięcie konkursu plastycznego i wręczenie nagród, które
ufundował Urząd Gminy. Nagrodami będzie najnowsza książka
Rafała Klimczaka „Przygody leśnych skrzatów”. Nagrody będzie
wręczać sam autor, Rafał Klimczak. – Chcemy tą akcją promować ideę Inicjatywy Lokalnej
w ramach tegorocznej akcji
„Masz głos, masz wybór” – podkreśla Matylda Jakubowska-Czaja, prezes stowarzyszenia.
– Podczas imprezy będą też nasze
bębenki, przewidujemy wspólne
granie na bębnach. Oczywiście,
planujemy również zorganizować zbiórkę publiczną. Pieniądze
przeznaczymy na zakup nowej
huśtawki na plac zabaw.  dag

Uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących tradycyjnie
przynieśli na dożynki parafialne swój wieniec dożynkowy. W ten
sposób od najmłodszych lat uczą się kultywować tradycje ludowe

Rolników jadących na targ zrobiły na dożynki parafialne rodziny:
Garstków, Wróblewskich i Ziółkowskich z Modela

kłosy plotły: Ewelina Jasińska,
Barbara Ipatow i Czesława Witczak.
Koszyk obfitości przygotowali
mieszkańcy Pacyny. Nietypowy
wieniec dożynkowy przygotowały rodziny: Garstków, Wróblewskich i Ziółkowskich z Modela.
To wóz zrobiony z desek, na którym para rolników jedzie na targ
z koszem prawdziwych kurzych
jaj, z owocami i warzywami.
– Rolnicy nie mają butów,
co symbolizuje biedę polskiego
rolnika – mówią pomysłodawcy
wieńca. – Chcieliśmy zrobić coś
innego niż tradycyjny wieniec,
przedstawić scenkę z życia.
Wieniec z Matką Boską
w środku i krzyżem z kukurydzy
zrobił Janusz Rembowski ze wsi
Remki. Wieniec ze wsi Kamionka przygotowała Hanna Pietrzak.
Oparty jest on również na 4 nogach, z chlebem z tegorocznego

zboża w środku. Rodziny Gostyńskich, Modliborskich i Kotowiczów ze wsi Janówek zrobiły
również nietypowy wieniec. Składały się nań potężny krzyż wyłożony prasowaną słomą, kotwica
z białych i czarnych ziaren fasoli oraz czerwone serce pośrodku.
– Kotwica to symbol przybliżenia do wiary i krzyża – mówili wykonawcy. Tradycyjnie wieniec dożynkowy przynieśli też
uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pacynie. Krzyż
wykonali z ziaren zboża, w dłoniach był opłatek komunijny z napisem „Daj chleba”. Wokół krzyża wiła się winorośl z dorodnym
winogronem. Przygotowywali go
uczniowie podstawówki, gimnazjum i nauczyciele. Nic dziwnego, że tak pielęgnowana tradycja
sprawia, że wiele młodych osób
w gminie Pacyna zgłębiło tajniki
plecenia wieńców.

Dorota Grąbczewska

Festiwal Gier
Podwórkowych

Pacyna | Chleb i rolników poświęcił kanclerz kurii

Dorota Grąbczewska

Żychlin
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Ewelina Jasińska, Barbara Ipatow, Czesława Witczak i Grzegorz
Jasiński z Czarnowa zrobili tradycyjny wieniec dożynkowy

Nie samym chlebem
człowiek żyje
Gość, kanclerz kurii łowickiej
ks. Stanisław Plichta, wygłosił
piękną homilię. Podkreślał, że to
rolnicy są grupą zawodową, która nierozerwalnie związana jest
z religią i tradycjami. – Dziś dziękujemy Bogu za szczęśliwie zebrany chleb, ale nie samym chlebem człowiek żyje – mówił ks.
Stanisław. – Do godnego człowieczeństwa nie starcza kilka
kromek chleba. Niestety, coraz
częściej zabiegamy o chleb, pieniądze i dobra doczesne wszelkimi sposobami, krzywdząc drugiego człowieka, sprawiając, że
dźwiga on krzyż problemów. Dla
coraz większej liczby ludzi ważniejsze to, co jest modne, a nie
to, co dobre. Dla zysku zabijamy
sumienie i znajdujemy usprawiedliwienie dla największej zbrodni. Ks. Albert Krąpiec mówił, że

dziś świat moralnie wywraca się
do góry nogami. W sprawach moralności nie ma kompromisu. Nie
można zapominać, że na przestrzeni wieków zawiodły partie,
władcy,filozofie,aKościółodponad
2000 lat wciąż trwa. W życiu człowieka liczy się tylko dobro, które czynimy, i które do nas kiedyś
wróci. Janusz Rembowski w imieniu rolników podziękował Bogu
za udany rok, za zbiory, za to, że
rejon nie nawiedziły kataklizmy.
– Ja życzę rolnikom, by udało
się im sprzedać to, co zebrali, by
dostali pieniądze za swoje zboże
i nie zostali przez nikogo oszukani – mówił do parafian na zakończenie uroczystości ks. proboszcz Zbigniew Ciechomski.
– Dziękuję chórowi parafialnemu
i kobietom z Sejkowic, które od
15 lat, gdy tu jestem proboszczem, uświetniają dożynkowe
uroczystości. Dorota Grąbczewska

www.lowiczanin.info
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Śleszyn |członkiniereaktywowanegokGwchcąkontynuowaćtradycje

Uplotły dożynkowy wieniec
dOrOTa
GrĄBCZeWSka
zychlin@lowiczanin.info

Przez dwa wieczory robiły
go panie: Barbara Karczewska,
Dorota Kubiak, Agnieszka Cyganek, Dorota Fidrych, Joanna
Czubińska i Elżbieta Nowicka. –
Wyplatanie wieńca jest żmudne
i pracochłonne, bowiem wcześniej trzeba nazbierać zbożowe
kłosy, wybrać najbardziej dorodne, zrobić konstrukcję wieńca – mówi pani Barbara. – Pięknie wyglądają żółciótkie kłosy
jęczmienia, które ładnie zwisają,

pięknie wygląda owies, proso.
Do tego trzeba dodać najlepiej
świeże kwiaty, zioła i kolorowe
wstążki.
Barbara Karczewska na przestrzeni lat wyplatała przeróżne
wieńce, z różnymi motywami.
Jej zdaniem najbardziej pracowity był orzeł ułożony z ziaren
zboża. – Każde ziarenko trzeba
było przyklejać osobno, w odpowiednią stronę, by osiągnąć
efekt. Byli żniwiarze, drabiniaste
wozy – opowiada kobieta. – Kiedyś wieńce był ogromne, ciężkie, teraz raczej idzie się w kierunku ich minimalizowania.
Dorota Kubiak przyznaje, że
kiedyś podpatrywała, jak robio-

wieńca dała z ogródka sąsiadka,
Mariola Pszczółkowska. Część
kwiatów z kolorowej bibuły zrobiły kobiety same.
Gdy rozmawialiśmy w miniony czwartek z paniami z KGW
w Śleszynie, prace dobiegały
końca. – Teraz już wiemy, jak
wyplatać wieniec, mamy następne, nowe pomysły, ale to za rok –
śmiały się panie.
Koło Gospodyń Wiejskich
w Śleszynie powoli zaczyna
wznawiać działalność. Teraz skupia ok. 25 kobiet. Są w nim nie
tylko starsze panie, jak to najczęściej się nam kojarzy, lecz również młode osoby. Równolegle
końca dobiega kapitalny remont

no wieńce, reszta pań uczyła się
sztuki wyplatania wieńca dopiero teraz. – Najgorzej było zacząć
wieniec, wypracować technikę
plecenia, później już było łatwiej
– przyznają Agnieszka Cyganek
i Dorota Fidrych. – Jedne robiły pęczki najbardziej dorodnych
kłosów, inne za pomocą sznurka
szpagatowego mocowały zboże
do konstrukcji.
Konstrukcję kosza dożynkowego wyspawał z drutu mąż
Agnieszki Cyganek. – Ponieważ
okazało się, że mamy za mało
kłosków, mąż z sierpem biegał
jeszcze po polu w deszczu, suszył
kłosy – dodaje Dorota Kubiak.
Kwiatki, tzw. suszki, do dekoracji

DorotAGrąbczewskA

Tradycja wyplatania dożynkowych wieńców powoli ginie, z młodszego pokolenia niewiele osób opanowało tę sztukę.
Jest jednak pozytywna tendencja, by powracać do ludowego dziedzictwa. W sołectwie Śleszyn największą wiedzę na
temat techniki plecenia wieńców z kłosów zbóż ma Barbara Karczewska. To pod jej kierunkiem młodsze panie uczyły się
ostatnio sztuki wyplatania. Efekt – wieniec, który niosły podczas niedzielnych dożynek.

Wieniec dożynkowy wyplatały,odprawej:barbarakarczewska,Joanna
czubińska,Agnieszkacyganek,DorotaFidrychiDorotakubiak.

świetlicy wiejskiej. – Teraz będziemy mieć miejsce, by się spotykać – mówi Joanna Czubińska.
– Mamy nadzieję, że do naszego
koła dołączą inne panie, że razem będziemy spędzać przyjemnie czas. Trzeba by wypróbować
nowy sprzęt kuchenny, który zamontowano. Kobiety cieszą się,
że teraz również młodzież będzie

mieć miejsce, by się spotykać.
KGW ma stół do tenisa stołowego, piłkarzyki, stół bilardowy.
– Kiedyś życie tętniło na wsi,
była szkoła, biblioteka, były wiejskie zabawy, a ostatnio nie ma
nic dla dorosłych i młodzieży –
mówią. – Mamy nadzieję, że po
oddaniu świetlicy ludzie wyjdą
z domowych murów. 

Orątki |samipomalowalibudynekszkoły

Niedzielny festyn rodzinny

DorotAGrąbczewskA

Po raz drugi podczas tych
wakacji Stowarzyszenie na
Rzecz Rozwoju Wsi Orątki
zorganizowało w niedzielę,
18 sierpnia festyn rodzinny.

Wiosną skuto tynk,bymurykościoławysychały.Podkoniecsierpniapracownicymająwrócićnarusztowania.

Śleszyn|Przywrócąświetnośćzabytkowi

Remont za unijne pieniądze
Pod koniec sierpnia pracownicy firmy Mariana Durzyńskiego z Brzozowa, która specjalizuje się w przywracaniu świetności
zabytkowym obiektom, przystąpi
ponownie do pracy przy elewacji
kościoła w Śleszynie.
Wykonanie elewacji to koszt
ok. 80 tys. zł, z czego ok. 64 tys. zł
to unijna dotacja z Urzędu marszałkowskiego w Łodzi.
reklAMA

Zmurszałe tynki na budynku kościelnym zostały skute na
wiosnę, przez kilka miesięcy wysychały. W międzyczasie do kościoła wstawiono cztery duże
okna, których wymiany dotacja
unijna nie przewidywała.
– Na razie na wymianę okien
nie udało się pozyskać dotacji
z ministerstwa kultury. Okna robi
nam miejscowy cieśla – mówi

proboszcz ks. Waldemar Marczak – Do końca sierpnia zostaną
wstawione również małe okienka. Zaraz rozpoczną się prace
przy układaniu nowego tynku,
gdyż mury już wyschły.
Przed rokiem wokół kościoła
zrobiono odwodnienie, by wyeliminować wilgoć niszczącą zabytkowe mury.
Śleszyński kościół został wybudowany w 1835 roku przez
Aleksandra Pruszaka, właściciela
Śleszyna, Żychlina i Sannik. Ma
178 lat.
dag

Pierwszy festyn był w połowie
lipca. Dla lokalnej społeczności to
doskonała okazja, aby lepiej zintegrować środowisko, dzieci miały
trochę atrakcji, a przy okazji wspólnej zabawy udało się zebrać pieniądze na potrzeby społecznej szkoły,
którą prowadzi stowarzyszenie.
Niedzielny festyn zaczął się o godzinie 15, trwał aż do północy. Dla
dzieci były atrakcje: ścianka wspinaczkowa OSP Żychlin, dmuchane
zamki, quady. Był też stół wiejski
ze smakołykami, ciasto upieczone
przez rodziców i nauczycieli. Obok
stała puszka, do której za poczęstunek wrzucano dowolną opłatę.
Strażacy ochotnicy z Chochołowa zorganizowali loterię fantową.
Rano strażacy zebrali od lokalnej
społeczności fanty. Do wylosowania były m.in. kaczki, kury, króliki itp.
Na zakończenie festynu była
wspólna zabawa taneczna. Za darmo do tańca przygrywał przyjaciel szkoły Jarosław Sobierański.

– Część pieniędzy z lipcowego festynu stowarzyszenie przeznaczyło na zakup farby do pomalowania elewacji szkolnego budynku
– opowiada Sylwia Sobierańska,
dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej w Orątkach. – Malowali sami nauczyciele, ich znajomi,
przyjaciele szkoły. Teraz budynek szkoły jest kolorowy, od razu
jest weselej. Strażacy obiecali, że
przyjadą nam pomóc w malowaniu okien w szkole, które chcemy
zrobić jeszcze przed rozpoczęciem
roku szkolnego. Trwa malowanie
jednej z klas, będą zrobione ogólne porządki w szkole.
Stowarzyszenie prowadzi społeczną szkołę od 10 lat. Od roku
prezesem jest Anna Dałek i widać,
że szkoła zaczyna żyć swoim rytmem. Nauczyciele, którzy pracują
w szkole, już udowodnili, że współpracując z rodzicami, można wiele
zrobić. Pomalowanie szkoły na jubileusz 10-lecia to piękny prezent.
Społeczna szkoła prowadzi też
przedszkole. Ponieważ w żychlińskich samorządowych przedszkolach brakuje miejsc, część rodziców
decyduje się zapisać maluchy do
Orątek. Na liście już jest 20 przedszkolaków, a zapisy trwają jeszcze
do 31 sierpnia.
dag

Szansa na staż

Wnioski
do 30 sierpnia

Stowarzyszenie B-4 z Łodzi ogłasza nabór wniosków
na 6-miesięczne staże lub
12-miesięczne zatrudnienie
dla osób, które w ostatnich
6 miesiącach (przed przystąpieniem do projektu) straciły pracę z przyczyn zakładu pracy, są przewidziane do
zwolnienia, gdyż otrzymały
wypowiedzenia z pracy od
pracodawcy, który przechodzi restrukturyzację i modernizację lub zleceniodawca
rozwiązał umowę cywilno–
prawną w okresie ostatnich
6 miesięcy. Projekt jest adresowany do mieszkańców województwa łódzkiego. Nabór
wniosków trwa do 30 sierpnia.
Stowarzyszenie
oferuje dla takich osób bezpłatne kursy, płatne 6-miesięczne staże/praktyki lub płatne
12-miesięczne zatrudnienie
oraz poradnictwo psychologiczne i pośrednictwo pracy. Z projektu może skorzystać 20 osób, w tym 12 kobiet
i 8 mężczyzn.
Więcej na stronie: www.
zsp.b4ngo.pl lub pod numerem 505-637-168.
dag

8

www.lowiczanin.info

29 sierpnia 2013      nr 35

Gmina Oporów | Przed dożynkami przedstawiamy starostę i starościnę

W rolnictwie trzeba inicjatywy

Starostą dożynek w Oporowie będzie Dariusz Skonieczny z Jaworzyny.
Na zdjęciu z żoną Marzeną oraz synem Szymonem i córką Julią

się w produkcji roślinnej. Uprawiają głównie pszenicę, buraki
i rzepak. Chętnie sięgają po unijne programy, by modernizować
gospodarstwo.
– Nie zaczynałem od zera,
gospodarstwo kwitło. Był dom,
budynki gospodarcze, maszyny. Gospodarowanie zacząłem
od kupowania ziemi, z dopłatą agencyjną i to była dobra decyzja – przyznaje pan Dariusz.
– Wtedy ceny ziemi były bardziej przystępne niż dziś. Dzięki dofinansowaniu z Programu

nowszego sprzętu. Następca rośnie. Kamil ma 17 lat, kocha ziemię. Chodzi do rolniczej szkoły
w Mieczysławowie.
Dariusz Skonieczny z Jaworzyny ma 37 lat. Wraz z żoną
Marzeną gospodaruje na 140 ha,
z czego 117 ha to jego ziemie,
reszta to dzierżawy. Ma 11-letniego syna Szymona i 7-letnią córkę Julię. Jednocześnie prowadzą
dwie firmy zajmujące się skupem zbóż. Gospodarstwo 40 ha
przejęli w 2002 roku po rodzicach pana Dariusza. Specjalizują

Dorota Grąbczewska

Lilianna Równy ma 40 lat,
męża i trójkę dzieci w wieku
17 lat – Kamil, 14 lat – Angelika
i 12 lat – Tomasz. Rodzina mieszka w Mnichu Południe.
Starościna wraz z mężem gospodaruje na 18 ha. Gospodarstwo wraz z 13 ha w 1997 roku
przepisali im rodzice, którzy do
dziś żyją i pomagają. Na przestrzeni lat dokupili jeszcze 5 ha.
Zajmują się produkcją roślinną i hodowlą byczków, których
mają ok. 10-12 sztuk, Wcześniej
uprawiali też warzywa, ale mała
opłacalność i duże nakłady pracy
sprawiły, że zrezygnowali z takiej
produkcji. Teraz uprawiają głównie pszenicę, burak cukrowy, rzepaku też ostatnio mniej, gdyż jest
to produkcja nakładochłonna,
a ceny kapryśne.
Od niedawna mieszkają w nowym eleganckim domu, który
budowali przez 5 lat. Wprowadzili się do niego w 2005 roku,
razem z rodzicami. – Marzyliśmy o nim, gdyż dotychczasowy
dom rodziców był mały. Z trójką dzieci było nam ciasno. Teraz
mamy dużo przestrzeni – mówi
pani Lilianna.– W środku dom
skończyliśmy, teraz będziemy
zabierać się za otoczenie wokół.
Kocham kwiaty, rośliny i już nie
mogę się doczekać, kiedy zacznę
urządzanie zieleni wokół. Trzeba
też zastanowić się nad zakupem

Dorota Grąbczewska

Starościną tegorocznych dożynek w Oporowie, które zapowiedziane są na najbliższą niedzielą, będzie Lilianna Równy, a starostą Dariusz Skonieczny.

Starościną podczas dożynek w Oporowie będzie Liliana Równy 
z Mnichu Południe, która kocha kwiaty.

Rozwoju Obszarów Wiejskich
dostałem 300 tys. zł unijnego
dofinansowania. Kupiłem dwa
ciągniki John Deere o mocy
210 kM i 130 kM, zestaw uprawowo-siewny, pług obracalny
i bronę talerzową.
Dodatkowo żona Marzena
w 2006 roku założyła firmę –
skup i sprzedaż zboża, zaś
w 2010 r. podobną firmę, Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe, założył pan Dariusz. – Każde z nas dostało po 100 tys. zł
unijnego dofinansowania, dzięki

czemu mogliśmy zakupić sprzęt
rolniczy, wybudować wagę transportową – dodaje pan Dariusz.
Pomimo prowadzenia tak dużego gospodarstwa tegoroczny
starosta nie ma kombajnu. Na
czas żniw wynajmuje okolicznych rolników z kombajnami,
w tym roku usługę robił mu SKR
w Oporowie.
– Produkcji zwierzęcej nie prowadzimy, gdyż jest za bardzo pracochłonna – przyznaje starosta.
W międzyczasie małżonkowie
zrobili kapitalny remont domu

Oporów | Gminne dożynki 2013

Dorota Grąbczewska

Gwiazdą wieczoru będzie Toples

Budowa sklepu przy ulicy Marchlewskiego, naprzeciwko Biedronki,
zakończona. Teraz trwają odbiory. Otwarcie planowane na 14 września

Żychlin | Odbiory techniczne sklepu

Otwarcie z grillem
w połowie września
Prace budowlane przy
wznoszeniu nowego sklepu
„Bracia Dubielak” z Gostynina
na terenie należącym do
Spółdzielni Mieszkaniowej
Wspólny Dom, naprzeciwko
Biedronki, dobiegły końca.
Teraz zaczęły się odbiory
techniczne. Otwarcie sklepu zależy od tempa pracy urzędników
wydających stosowne decyzje.
Najprawdopodobniej nastąpi to
14 września, ma być z pompą.
Firma już zatrudniła 5 kobiet z terenu Żychlina, które od
ponad 2 miesięcy są szkolone
w firmowych sklepach w Gostyninie. – Wszystko po to, aby

sprzedawczynie
obsługiwały
klientów według naszych wysokich standardów – podkreśla Jerzy Frontczak, kierownik regionalny sieci sklepów. – Wszyscy
dostali umowy o pracę, żadnych
śmieciowych umów. – Wymagamy od pracowników zaangażowania, ale też dbamy o
naszych pracowników. Wychodzimy bowiem z założenia, że
zadowolony pracownik to dobry
pracownik. Kobiety, które zatrudniliśmy, bardzo się starają,
zależy im na pracy.
Dubimex ma już jedno stoisko
w żychlińskim TESCO i, jak zapewnia kierownik, tamto stoisko
nadal pozostanie. 
dag

Uroczystości
dożynkowe
w gminie Oporów odbędą się
w niedzielę 1 września. O godzinie 12 w kościele w Mnichu odbędzie się uroczysta msza święta,
po czym o godz. 14 spod kościoła w Oporowie wyruszy orszak
dożynkowy. Chleb z tegorocznego ziarna będą nieść starostowie:
Liliana Równy z Mnichu Południe i Dariusz Skonieczny z Jaworzyny.
Przedstawiciele pięciu wsi zapowiedzieli, że zrobią wieńce
dożynkowe: Podgajew, Jastrzębia, Jurków I, Samogoszcz i Jaworzyna. Organizatorzy liczą, że
REKLAMA

dołączą kolejne wsie z wieńcami. Trzy wsie: Podgajew, Janów
i Jaworzyna pieką chleb z mąki
już z tegorocznego zboża.
Dożynkowy korowód przejdzie do parku wokół muzeum.
Tam dożynkowi goście minutą
ciszy uczczą pamięć bohaterów
w rocznicę wybuchu II wojny
światowej. Kilka patriotycznych
pieśni zaśpiewają harcerze
z Oporowa. Następnie będzie
część obrzędowo-konkursowa.
Nastąpi rozstrzygnięcie konkursu na wieniec dożynkowy. Na
scenie zaprezentują się dzieci ze
Szczytu i z Oporowa. Wystąpi

zespół emerytów Mamuśki BIS
z Kamiennej oraz Zespół Emerytów i Rencistów działający przy
bibliotece w Oporowie Oporowskie Nutki. W ludowych strojach wystąpi zespół Gajewianka z Podgajewa. Zagra również
młodzieżowy zespół muzyczny,
byłych absolwentów gimnazjum,
który jeszcze nie ma nazwy.
Gry i konkursy będą przeprowadzać harcerze z Oporowa. Będzie stoisko z kwiatami, stoisko
Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
zaś Zespół Szkół w Oporowie po
raz kolejny zorganizuje stoisko,
na którym zaprezentuje, jak ze

rodziców, w którym salon pełni
jednocześnie rolę biura.
Mama pana Dariusza, wciąż
bardzo żywotna, pomaga dzieciom. – Bardzo się cieszę, że nasza praca, jaką włożyliśmy z mężem w rozwój gospodarstwa, nie
została zmarnowana – mówi pani
Barbara, dziś już emerytka. – Gospodarstwo kwitnie. Nam kiedyś
zabrakło odwagi, by trochę zaryzykować, a to jest potrzebne
w gospodarce.
Rodzina przyznaje, że pomimo tylu obowiązków potrafi tak
się zorganizować, by znaleźć
czas na własne przyjemności, odpoczynek, wyjechać na wczasy
czy wycieczki. Niedawno rodzina Skoniecznych była na Krecie.
Dobytku pilnowała mama-babcia. Później to ona wyjechała na
wczasy do Kołobrzegu. Rodzina
lubi wypady do Manufaktury do
Łodzi, wyjazdy do kina i obowiązkowo na wystawy rolnicze.
– Rośnie mały następca –
śmieje się żartobliwie pan Dariusz, gdyż syn ma dopiero
11 lat. – Wszystko go w gospodarstwie interesuje, jeździ już
ciągnikiem po polu. Pan starosta
mówi, że nadal chce rozwijać gospodarstwo, ale jak przyznaje, już
bez szaleństw. W planach jest też
zrobienie elewacji domu oraz zagospodarowanie terenu podwórka. 
dag

starych przedmiotów można zrobić nowe, estetyczne przedmioty
codziennego użytku.
Będzie też pokaz strażacki
oraz pokaz walk rycerskich. Dla
dzieci będzie też dużo atrakcji:
zjeżdżalnie, quady, kucyki, rowery wodne. Dorośli będą mogli
biesiadować w ogródkach gastronomicznych.
Dla wszystkich przygotowywany jest darmowy żurek, będzie
domowy chleb, smalec i ogórek.
Sołtysi zapowiadają, że przygotują ciasta.
Nie będzie zabawy tanecznej,
jak to zwykle bywa na dożynkowych imprezach. Natomiast
będzie gwiazda wieczoru – popularny zespół Toples, grający
disco polo. Rozpocznie on koncert o godz. 17. 
dag
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Kościół|Popowrociezpielgrzymki

Cytrynowa powróciła z Jasnej Góry
W pielgrzymce do Częstochowy wędruje 9 grup, cytrynowa
jest jedną z najmniejszych, ale za
to jest grupą zgraną i zdyscyplinowaną. W tym roku do Częstochowy pielgrzymowały 53 osoby,
wśród nich pielgrzymi z parafii
Żychlin, Sanniki, Kiernozia oraz
Bedlno. Szli również pielgrzymi z Trębek i Makowa. W grupie
medycznej i muzycznej posługiwali instruktorzy ZHP Hufca
Żychlin oraz dwóch skautów i
skautka z Harcerstwa Katolickiego Zawisza Federacji Skautingu Europejskiego, którzy pełnili
funkcję porządkowych. Przewodnikiem grupy był ks. Konrad Zawiślak.
Mimo że przez pierwsze trzy
dni pielgrzymki panował straszny upał, a asfalt topił się pod stopami, oni wędrowali dalej. Kolejne dni to załamanie pogody
i temperatury niższe o 16 stopni.
Deszcz jednak padał na pielgrzymów tylko jednego dnia. Zadziwiającą sprawą jest, że im gorsza
była pogoda, im bardziej ekstremalna, tym więcej serca okazywali im spotkani ludzie. – Parę lat
temu nad pielgrzymką przeszła
straszna ulewa, zmokli wszyscy,
zamokły także bagaże z ubraniami na kolejne dni marszu. Miesz-

kańcy Makowa włączyli wtedy
w środku lata, ogrzewanie
w swoich domach, by wysuszyć
całą pielgrzymkę, a było to wówczas prawie 2000 osób – wspomina jedna z pątniczek.
W tym roku w łowickiej pielgrzymce szło około 1000 osób.
Nikt nigdy nie był głodny. Niesamowitym widokiem są wioski,
w których w każdej bramie czeka rodzina z poczęstunkiem: od
ciast i racuchów po kanapki, choć
przez pierwsze trzy upalne dni
obecnej pielgrzymki najwięcej
radości wzbudzała wśród pielgrzymów zwykła woda ze studni – dużo lepsza niż mineralne,
doskonale zaspokajająca pragnienie. I babcine kompoty – nieporównywalne w smaku z najlepszymi markowymi sokami.
Obecna pielgrzymka była 18
i z tej okazji bardzo hucznie obchodzono jej urodziny po pierwszym dniu pielgrzymowania –

sątonietylko
rekolekcjewdrodze.
wtrakcietych9dni
możnauwierzyćtakże
wdrugiegoczłowieka.

Cytrynowi harcerze,medyczni,muzyczniiks.przewodnik

o czym w NŁ już pisaliśmy. Był
wodzirej, tańce, polonez w wykonaniu niemalże wszystkich
pielgrzymów, tort i niespodzianka od wójta i mieszkańców Makowa – pokaz sztucznych ogni.
Mimo kilometrów w nogach
stopy same rwały się do tańca
i zabawy.
Grupa cytrynowa na obecnej
pielgrzymce korzystała z gościnności szkół i remiz, pątnicy spali
także po domach mieszkańców
wiosek. Najmniejsza miejscowość, w której nocują pątnicy,
to Gosławice, która ma około
200 mieszkańców – na jednego

www.lPPM.Pl

alekSaNdra GłUSZCZ

cYtrYnY

Ponad 200 km w nogach, opalone słońcem, owiane
wiatrem twarze – i radość w sercu – pielgrzymi
z grupy cytrynowej powrócili już ze szlaku XVIII
Łowickiej Pieszej Pielgrzymki Młodzieżowej.

Ostatni dzień pielgrzymowania. Mirów–jużtylko4kmdoJasnejGóry.

Żychlin|Grupasłowakówprzyjechałanazaproszenieekologówzzespołuszkół

Zachwyceni Polską i Żychlinem
dOrOTa
GrĄBCZeWSka
zychlin@lowiczanin.info

Od piątkowego wieczoru,
23 sierpnia, grupa 31 Słowaków przebywa w Polsce, przy
czym przez dwa dni gościli oni
w Żychlinie i okolicach. Teraz
przebywają na Pojezierzu Gostynińsko – Włocławskim. PrzyreklAMA

jechali w ramach unijnego projektu, jaki realizuje Zespół Szkół
w Żychlinie pt. „Mniej stresu,
więcej sportu i zdrowego jedzenia”, na który otrzymali grant
wysokości 15.148 euro. Polskę
opuszczają 30 sierpnia. Rewizyta 16-osobowej grupy młodzieży
z Żychlina już 5 września. Pojadą członkowie i sympatycy Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju
Gminy Żychlin. Będą zwiedzać
Wysokie Tatry.

Goście ze Sniny, 24-tysięcznego miasteczka na Słowacji,
dotarli do Żychlina z 2-godzinnym opóźnieniem. Do uroczystej kolacji „Pod Wierzbami”
zasiedli po godz. 21. Przywitał
ich Mirosław Ruciński, członek
zarządu powiatu kutnowskiego
oraz Wojciech Banasiak, dyrektor wydziału Edukacji, Kultury
i Sportu.
Grupę ze Słowacji odwiedziliśmy w niedzielę. Zarówno mło-

Mamysłowiańskie
dusze,niemabariery
językowej,świetnie
dogadujemysiępo
polsku,pomagamysobie
angielskimirosyjskim.

dzież z Zespołu Szkół, z koła
ekologicznego, jak i Słowacy
byli bardzo zadowoleni. – Mamy
słowiańskie dusze, nie ma bariery językowej, świetnie dogadujemy się po polsku, pomagamy
sobie angielskim i rosyjskim –
mówi Sławka, liderka grupy słowackiej.
– Macie piękne miasto, jesteśmy pod wrażeniem. W Żychlinie jesteśmy po raz drugi,
rok temu byliśmy z inną grupą
młodzieży na zaproszenie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju
Gminy Żychlin. Nasza grupa to
dzieci i młodzież z terenów wiejskich z okolic Sniny. Nasze miasteczko jest ubogie, nie ma pra-
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mieszkańca przypada więc około
5 pielgrzymów.
Jeżeli ktoś raz wybrał się na
pieszą pielgrzymkę, będzie do
niej powracał, jeśli będzie mógł.
Od pieszej pielgrzymki można
się uzależnić – mówią pielgrzymi, którzy wędrują ponad 10 czy
nawet 20. raz. Są to nie tylko rekolekcje w drodze. W trakcie
tych 9 dni można uwierzyć także
w drugiego człowieka. Na pielgrzymce każdy do siebie mówi
„bracie”, „siostro”, dzieli się posiłkiem, miejscem na kocu, karimacie. Nie wspominając już
o mieszkańcach wiosek, którzy
gotują dla pielgrzymów obiady
czy oddają do dyspozycji własne łazienki a nawet łóżka. Pielgrzymka to oczywiście wysiłek fizyczny, ale też możliwość
oderwania się od cywilizacji:
telewizora, komputera a nawet
telefonów, bo w niektórych miejscowościach były problemy z zasięgiem. Jest to naprawdę czas
dla siebie, własnej wiary i drugiego człowieka. Można z kimś rozmawiać przez dziewięć dni i dyskusji nie ogranicza ani praca, ani
rytm dnia codziennego. Według
niektórych pątników wysiłek fizyczny, obtarte nogi nie są wielkim trudem. Jeden ze starszych
pielgrzymów po kilkugodzinnym marszu w pełnym słońcu
w 30-stopniowym upale stwierdził, że to miły spacer, gdyż
w swoim życiu niejednokrotnie
w taką pogodę musiał pracować
przy żniwach, a tu tylko idzie...
Hasło tegorocznej pielgrzymki brzmiało: „Panie, przymnóż
nam wiary” – ci, co dotarli do
Częstochowy, z pewnością pomnożyli swoją wiarę. Większość pielgrzymów z grupy cytrynowej nie może doczekać się
kolejnej pieszej pielgrzymki na
Jasną Górę. 

cy. Ludzie wyjeżdżają do pracy
do Norwegii.
Większość młodzieży nocowała „Pod Wierzbami”, kilka
osób w prywatnych domach.
– Prosiłyśmy organizatorów,
że chcemy nocować w polskich
domach – mówi Mirka ze Słowacji. – Wraz z Dianą nocowałyśmy u Marty Wilińskiej. W jej
domu było bardzo fajnie, rodzinnie i wesoło. Macie wspaniałe
jedzenie, dużo zdrowsze niż nasze. U nas więcej je się makaronów, knedlików, chleba.
Dwóch chłopców Słowaków
zaprosiła do domu w Skrzeszewach (gmina Pacyna) Magda Józwik.
str. 43
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Punkt zapalny
Łowicz | Emerytom przeszkadzają dziecięce zabawy. Tak jest na każdym osiedlu.

Niech wreszcie przestaną grać!

Ja nie winię dzieci.
Gdzie one mają się
podziać? Coś muszą
robić. A najlepiej 
to wypchnąć dziecko
za drzwi i mieć 
z głowy.

Nie dla wszystkich wakacje są sielanką. Przynajmniej nie dla starszych mieszkańców osiedla Tkaczew,
którzy, jak twierdzą, nieustannie muszą znosić okrzyki grających na osiedlowym podwórku w piłkę nożną
dzieci. Tyle, że dzieci bawić się chcą – i trudno twierdzić, by nie miały do tego prawa.

magda.topolska@lowiczanin.info

młodsze dzieci, mają do 10-12
lat. Starsze są na boiskach.

Na os. Tkaczew razem z chłopcami grają dziewczyny.

Hałasy?
Nie przesadzajmy
Nie wiem, jak te dzieci mogą
komuś przeszkadzać – dziwi
się z kolei pani Ewelina. – Mój
synek skończył półtora roku,
w dzień jeszcze łapie popołudniową drzemkę i te hałasy wcale nie przeszkadzają mu wypoczywać. Nie tylko ona dziwi się,
że niektórzy mieszkańcy robią
z tego jakiś problem. – Do mnie
nikt nie przychodził i nie skarżył się na moje dzieci – opowiada jeden z ojców. – Zarówno mój syn, jak i córka grają tu
na boisku. Słyszałem od kogoś,
że jakiś starszy pan z bloku numer 3 trochę narzekał, ale myślę,
że to są jednostkowe głosy. Kiedyś piłka wybiła szybę komuś
na parterze, ale rodzice pokryli
koszty związane z jej wymianą.
To problem
wszystkich osiedli

MAGDALENA SZYMAŃSKA-TOPOLSKA

Tego nie można wytrzymać
– mówi starsza pani, która nie
chce ujawniać swego imienia
i nazwiska – one grają od samego rana do późnych godzin wieczornych, bywa że i do 22, przy
tym strasznie krzyczą. Ja mieszkam na trzecim piętrze, a mimo
wszystko jest to uciążliwe. Dla
ludzi starszych i schorowanych
to nie do zniesienia. Niechby
grały godzinę, dwie, ale nie cały
dzień. Mam żal do rodziców, że
nie uczą swych dzieci współczucia dla innych. Uczą natomiast nieprzestrzegania przepisów. Niektórzy tatusiowie sami
przy dzieciach mówią, że ten
znak nie ma żadnego znaczenia prawnego i nawet policja
nie może nikogo ukarać mandatem za łamanie takiego zakazu.
To co dopiero dzieciom się dziwić – kontynuuje.
Chodzi o znak zakazu gry
w piłkę, który został umieszczony przez administrację osiedla
na placu zabaw. Nie dość, że nie
jest przestrzegany, to jeszcze został zdewastowany, podobnie jak
ten ustawiony w zeszłym roku.
Skoro nikt nie egzekwuje przestrzegania przepisów administracyjnych, to po co w ogóle je
ustanawiać. W jakim celu spisany został regulamin spółdzielni
dla mieszkańców? – Nie można
głośno się zachowywać, a dzieci krzyczą. Nie można śmiecić,
a ludzie śmiecą. To niezrozumiałe – wyraża swoje oburzenie
lokatorka.
Dzieci grają na placu, który
rzeczywiście nie jest przystosowany do tego typu gier (ale
czy muszą grać tylko na profesjonalnych boiskach? – przyp.
red.). Dookoła niego rośnie żywopłot. Jedna z bramek ustawiona jest bardzo blisko bloku nr 3,
przy którym nie ma krzewów
i piłka już nieraz trafiała w okna
mieszkań na parterze tego budynku, zwłaszcza że względem
boiska położony jest nieco niżej.

Okna mieszkań w pozostałych
blokach też bywały celem lecącej piłki. Niektórzy ubezpieczyli
szyby na wypadek stłuczenia, jak
jedna z mieszkanek bloku nr 2.
– Ja już nikomu nie zwracam
uwagi, ponieważ, mimo że starałam się robić to delikatnie, to
ze strony rodziców nie ma większego zrozumienia. A niektórzy
są później bardzo niemili – informuje inna pani mieszkająca
na Tkaczewie. – Tutaj wszyscy
się znają. Gdyby wiedzieli, że to
ja coś powiedziałam, nie miałabym tu życia. Ja nie winię dzieci. Gdzie one mają się podziać?
Coś muszą robić. A najlepiej
to wypchnąć dziecko za drzwi
i mieć z głowy. Jeden z ojców
powiedział mi, że jak mi bardzo
to przeszkadza, to żebym sobie
domek wybudowała, ale przecież to on ma małe dzieci, które potrzebują przestrzeni... Lokatorka jest oburzona tym, że
rodzice nie potrafią się zorganizować. Wie, że teraz są wakacje, że ludzie przebywają na
urlopach, więc sądzi, że któryś
z rodziców mógłby co jakiś czas
zabrać dzieci na Orlik czy nawet
wyjść i przypilnować ich zabawę
na podwórku.

MAGDALENA SZYMAŃSKA-TOPOLSKA

Magdalena
Szymańska-Topolska

Zniszczony znak zakazu gry w piłkę na placu zabaw na os. Tkaczew.

A jednak głosy narzekań jednostkowe nie są. Zdaniem Macieja Golana, zastępcy prezesa
Łowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, nie tylko mieszkańcy
osiedla Tkaczew skarżą się na
dzieci zbyt głośno zachowujące
się na placu zabaw. To problem
wszystkich osiedli – twierdzi
pan Golan. – Niektórym mieszkańcom przeszkadzają same
dzieci i ich zachowanie. Jedni są
starsi i schorowani. Inni mają jakieś dawne zatargi z rodzicami
tych dzieci, dlatego same dzieci też im przeszkadzają – opowiada. Znak zakazu gry w piłkę
jest stawiany przez spółdzielnię
na pisemny wniosek mieszkańców. Liczba potrzebnych podpisów nie jest określona żadnymi przepisami. Wystarczy kilka.
Spółdzielnia nie ma jednak – tłumaczy wiceprezes – praktycznie
żadnych środków prawnych, za
pomocą których mogłaby wyegzekwować od mieszkańców
przestrzeganie przepisów porządkowych, które ustala. Regulamin porządku domowego został opracowany wiele lat temu
i uwzględnia podstawowe prawo
mieszkańców do bycia szanowanym, ale przypomina również,
że należy szanować innych, którzy mają takie same prawa, co
my. Blok czy klatka jest własnością całej wspólnoty lokatorów,
a nie poszczególnych osób. Do
tej pory przestrzeganie regulaminu spółdzielni należało do dobrych obyczajów. To było oczywiste dla każdego. Mieszkańcy
powinni szanować się nawzajem – i tyle. Teoretycznie, gdyby zakłócanie porządku przez
jakiegoś mieszkańca czy grupę
mieszkańców przekraczało granice rozsądku, to ten mieszkaniec, grupa czy rodzina może
być nawet eksmitowany z zajmowanego lokalu, ale w tym

przypadku nie może być o tym
mowy – podkreśla Golan.
Na osiedlu Starzyńskiego,
na którym mieszkam – informuje pani Marta – jakiś czas
temu pojawił się znak zakazu gry w piłkę. Wraz z mężem
nie jesteśmy z tego powodu
zadowoleni, wręcz przeciwnie, uważamy, że nie ma on

najmniejszego sensu i raczej
nie będzie przestrzegany. Nikt
graniem w piłkę nie robi
tu nikomu krzywdy.
Podobnie rzecz dzieje się na
Bratkowicach. – U nas praktycznie przy każdym bloku jest znak
zakazu gry w piłkę, tylko nie
wiem, po co – mówi pani Renata. Na osiedlu z reguły grają

Nikomu krzywdy
nie robimy
Same dzieci, rzecz jasna, nie
widzą nic złego w swoim zachowaniu. Na os. Tkaczew utworzyła się nieformalna grupa piłkarzy. – Może czasem jesteśmy
głośno, ale przecież gramy mecz
– mówi dwunastoletni Bartek.
Jest nas około piętnastu – dodaje Jonatan, uczeń czwartej klasy. – Grają z nami też koledzy
z gimnazjum i kilka koleżanek,
na przykład Patrycja, siostra
Bartka. Jonatan i Bartek grają w Pelikanie. – Gramy na Orliku, są zawody nieprofesjonalnych osiedlowych drużyn szkół
podstawowych – dodaje Mateusz. – Jeszcze nie mamy trenera. A jak gramy, to nie robimy nikomu krzywdy. Szyba kiedyś się
potłukła u kogoś na parterze, ale
to było w zeszłym roku i rodzice zwrócili pieniądze za tę szybę. – Nikt do rodziców się na nas
nie skarży. – twierdzi Patrycja –
Tylko czasem nam ktoś zwróci
uwagę, że jesteśmy za głośno.
Z bloku trzeciego jest taki pan
i jedna pani, i z drugiego jedna
pani. Oni cały czas na nas krzyczą. A tak to nikt... 
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Guźnia |Mieszkańcymajądośćsamochodówiśmiecinadrydwanem

Przyjezdni wypoczywają,
miejscowi się męczą
Jak co roku jezioro Rydwan przyciąga tłumy miłośników kąpieli na powietrzu. Zdecydowana większość z nich mówi, że to idealne miejsce
na przyjemne spędzenie weekendu. Nie wszyscy są z tego powodu zadowoleni, a najwięcej powodów do narzekania mają mieszkańcy Guźni.

tomasz.matusiak@lowiczanin.info

Kąpielisko nad jeziorem jest
dzikie, niezorganizowane, ale
wydaje się, że wszyscy – łącznie z władzami samorządowymi
i policją – już się do jego istnienia przyzwyczaili. Mieszkańcom
Guźni też nie przeszkadza samo
jego istnienie, a jedynie zachowanie wielu ludzi nad nie przyjeżdżających.
– Doskonale rozumiem, że ludzie tu przyjeżdżają, bo jest ono
piękne – mówi Władysław Dębkowski, mieszkaniec Łodzi, właściciel działki letniskowej przy
jeziorze. – Nawet to, że piją
i awanturują się, nie jest aż tak
straszne, bo awanturują się między sobą. Nie zauważyłem, by
grozili komuś z mieszkańców.
Hałas też nie jest jakiś potworny.
Największy problem to te samochody...
Duża liczba pojazdów zaparkowanych na drogach przebiegających w pobliżu jeziora w sposób znaczny utrudnia, a czasem
nawet uniemożliwia ruch. Mimo
całkowitych zakazów zatrzymywania się i postoju pojazdów
w każdy cieplejszy weekend stoją one po obu stronach jezdni.
W czasie tegorocznych żniw
uniemożliwiło to jednemu z rolników przejazd kombajnem. Problemy z dojazdem mają też m.in.
strażacy, ostatnio 15 sierpnia,
kiedy jechali ratować tonącego
20-latka (niestety bezskutecznie).
parkingi puste, przy
drogach tłok
W Guźni są dwa prywatne
parkingi. Mniejszy, kilka kro-

ków od jednego z najczęściej obleganych przez letników odcinków jeziora, czynny przez cały
czas, drugi, ok. 500 metrów dalej, przy trasie, czynny w soboty i niedziele. Mimo to parkingi
te świecą pustkami, nawet kiedy auta blokują drogę. Niektórzy wolą zostawić samochód
w lesie, choć obowiązuje tam zakaz wjazdu. Powód jest oczywisty
– postój na obu parkingach kosztuje 5 zł (stawka za całą dobę, nie
ma taryf za postój czasowy). Dla
wielu kierowców, czujących się
bezkarnie, parkując w lesie, jest
to kwota zbyt duża. – Większość
z tych, którzy u nas parkują, to
kierowcy, którzy albo dostali kiedyś mandat za parkowanie na zakazie, albo z których samochodów coś tam skradziono – mówi
parkingowa Ewa Gajda. – Mandat jest karą naprawdę skuteczną,
ale od trzech lat jest stosowany
coraz rzadziej. Policja przejeżdża, straż leśna także, ale bez reakcji. – Ewa Gajda mówi też, że
chociaż obserwuje sytuację codziennie, to w tym roku tylko raz
widziała, jak policjanci pozostawiali za wycieraczkami samochodów wezwania na komendę.
W niektórych miejscach wiszą
na drzewach tabliczki informujące, że wstęp do lasu jest „surowo

toMAszMAtusiAk
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Parking jest dostępny, ale kosztuje 5 zł, więc kierowcy zostawiają samochody obok. ryzykootrzymaniamandatujest,alewostatnichlatach
kierowcybylitukaranisporadycznie.

wieluludziomniechce
sięprzejśćdokontenera
nawetkilkadziesiąt
krokówiwoląwyrzucić
papierek,butelkęczy
puszkęobok.

wzbroniony”. Tymczasem za jedną z takich tabliczek, powieszoną przy szkółce młodych sosen,
ciągnie się nie tylko wydeptana
piesza ścieżka, ale i wyjeżdżona
przez samochody droga. Wobec
tego chyba nie dziwi już, że wiele z młodych drzewek jest połamanych.
kontener sprawy
nie załatwia
Nie mniejszym problemem
są zostawiane przez przyjezdnych śmieci. Z inicjatywy mieszkańców postawiono niedaleko
dzikiego kąpieliska duży kontener, regularnie opróżniany.

toMAszMAtusiAk
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Drugi z parkingów koło Rydwanu otwieranyjesttylkonasoboty
iniedziele,aleiwówczasbywaniemalpusty.

Miejscowi mówią, że rzeczywiście pomógł, ale tylko w niewielkim stopniu, ponieważ wielu ludziom nie chce się przejść
do niego nawet kilkadziesiąt
kroków i wolą wyrzucić papierek, butelkę czy puszkę obok.
Prawdziwą zmorą są pozostawiane gdzie popadnie jednorazowe grille, czasem niedogaszone. Mieszkańcy, sami na
własną rękę, oraz zobowiązani
do tego wędkarze sprzątają teren co najmniej raz w tygodniu.
Wciąż przypomina to jednak
walkę z wiatrakami, bo odpady
zarówno wzdłuż całej drogi, jak
i w lesie, wydają się nie znikać.

Najgorzej wygląda to w poniedziałkowe poranki.
Gdzie jak nie tu?
– Spędzam wakacje w Łowiczu, z tych stron pochodzę i na
tym kąpielisku przeżyłem kawał
mojej młodości – mówił mieszkaniec Warszawy proszący
o anonimowość. – Oczywiście
wolałbym kąpielisko legalne,
ponieważ jestem tu z dziećmi,
ale to w Głownie jest teraz nieczynne, a nie będę przecież codziennie jeździł do Skierniewic
czy jeszcze dalej. To zresztą jedyne w okolicy miejsce z tak czystą wodą.

Wielu letników przyznaje,
że w soboty czy w niedziele byli
tu świadkami pojedynczych incydentów, kiedy ludzie pod wpływem alkoholu próbowali wszczynać rozróby. Zaznaczają jednak,
że większości zależy na bezpieczeństwie i porządku, a burzyciele spokoju są szybko uspokajani
przez ogół, znacznie w tym miejscu skuteczniejszy niż praktycznie nieobecna policja. Podobne
sytuacje – zaczepki, agresja, pijaństwo – zdarzają się przecież
także na kąpieliskach oficjalnych
czy w ogóle – w miejscach publicznych, gdzie jest dużo przypadkowych ludzi jednocześnie. 
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W niedzielne popołudnie wybrałem się na mecz futbolowy.
Konkretnie na mecz Orła Nieborów z Nerem Poddębice.
Drużyna z Nieborowa debiutuje w czwartej lidze, a licząc
normalnie w lidze piątej, co dla
gminnego zespołu jest sporym
osiągnięciem, bo w takiej lidze
grają drużyny z całego województwa, w większości z miast
i miasteczek rangi powiatowej.
Jest tam nawet słynny Łódzki Klub Sportowy, jeszcze nie
tak dawno mistrz Polski, który
spadł z wysoka, bo z ligi pierwszej (czyli drugiej). Konkretnie to
nawet sam się z braku kasy wycofał i teraz musi zaczynać od
ligowych nizin. Dla pozostałych
drużyn, tych z małych miejscowości, jest to o tyle niekomfortowe, że za ŁKS-em jeżdżą na mecze hordy łódzkich bandziorków
zwanych elegancko kibolami,
a nigdy nie wiadomo, co taka
swołocz może w miasteczku
czy gminnej miejscowości wywinąć. Więc na razie, przynajmniej pierwszy mecz ŁKS-u na
wyjeździe, konkretnie w Paradyżu, się nie odbył, bo miejscowi działacze uznali i słusznie, że
wolą mecz oddać walkowerem
niż narażać swoją miejscowość
na spustoszenie niczym Cesarstwo Rzymskie podczas najazdów Hunów i Wandali. Nie zdziwię się, jeśli inni pójdą śladem
Paradyża i też zrobią unik przed
gośćmi z łódzkiej dzielnicy Chojny (kiedyś przekornie mówiono:
„Bałuty i Chojny – naród spokojny”).
reklAMA

Ciekawe jednak, jak z tym
problemem poradzą sobie piłkarskie władze? Bo taka sytuacja
jest przecież całkowicie nienormalna.
W Nieborowie śpi się na razie spokojnie, bo ŁKS ma zjechać
tu dopiero wiosną. W minioną niedzielę były Poddębice, ale
do Łodzi ma się to nijak. Ot,
takie tam poddębickie drobiazgi. Piwko w jednym ręku, papierosek w drugim, choć można
było zauważyć także rozpijane
pół literka. Wprawdzie prawo
podczas sportowych imprez stanowczo tego zabrania, ale tacy
gieroje, zwłaszcza w towarzystwie panienek, mają wszelakie
przepisy głęboko w nosie, a gdyby
ich konkretnie zapytać, to można byłoby się dowiedzieć, że nawet w innej, bardziej wyrazistej,
części ciała.
Generalnie było jednak, jak
na mecz piłkarski rzecz jasna,
prawie kulturalnie. „Prawie” jak
wiadomo czyni różnicę, ale kto
by zwracał uwagę na takie drobiazgi, jak rzucane co chwila,
ot tak sobie, rozmaite „bluzgi”
i „wiąchy”, a rzecz tyczy nie tylko
trybun, a w jakimś stopniu także niektórych „aktorów” owego
widowiska. Społeczeństwo nam
w ostatnich latach schamiało
okrutnie, a egzemplifikacja tego
chamstwa najbardziej umiejscowiła się na piłkarskich stadionach. Ale jak ktoś chce kulturalnie, to zmienia dyscyplinę sportu
albo idzie do teatru. Tam artyści
klną tylko wtedy, kiedy tak mają
w scenariuszu, choć gwoli praw-

dy zdarza się to niezwykle rzadko.
Na meczu Nieborowa z Poddębicami usiadłem w najdalszej części trybuny. Można powiedzieć: wśród gawiedzi, bo
elita rozsiadła się na balkonie
stadionowego budynku. Na dodatek okazało się, że obok mam
fachowców. Wyglądało na to, że
trenera i dwóch piłkarzy, lekko
sfrustrowanych, za to rozeznanych w realiach łowickiego futbolu i znających wszystkich graczy z imion, a nawet ksywek.
Zszokowało mnie jednak co
innego – mianowicie poglądy
tych panów w kwestiach całkowicie nie futbolowych. Z nieborowskiej trybuny chcieliby np.
pozamykać, ba, zlikwidować kościoły, które bardzo im wadzą.
Pozwoliłem więc przypomnieć
sobie, że było, i to nie tak dawno, mocarstwo, w którym myślano podobnie, a kościoły i cerkwie
przerobiono na muzea ateizmu.
Ten przedziwny państwowy twór
zniknął z mapy, a świątynie po
latach zniewolenia znów są pełne. Historia zna inne szatańskie
pomysły. Francuscy rewolucjoniści wymyślili np. dziesięciodniowy tydzień, ale nawet wśród najbardziej zagorzałych heretyków
pomysł się nie przyjął. Bo niedziela to niedziela. Wyznawcy Palikota i Urbana miłujący
futbol, wśród nich łowiccy mądrale z nieborowskiej trybuny,
też wiedzą, kiedy jest niedziela,
a przed nią sobota. To przecież
jasne, że wtedy, kiedy gra piłkarska liga. 
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Niedzielny mecz

Nowa figura Chrystusazostaławstawionadokapliczki27sierpniaprzezrodzinęMitków.

Gmina Domaniewice|Mieszkańcykrępyzbudowalikapliczkę

Prawie gotowa,
czeka na poświęcenie

Kończą się prace przy budowie nowej kapliczki w Krępie,
w pobliżu skrzyżowania drogi
krajowej nr 14 z drogą gminną
(niedaleko granicy gmin Domaniewice i Łowicz). Obiekt jest
już praktycznie gotowy, czeka
tylko na kilka kosmetycznych
zabiegów i na poświęcenie, którego termin ma być ustalony
w najbliższym czasie.
Mieszkańcy
miejscowości sami zebrali fundusze i wy-

budowali nową, większą (ponad 3 m wysokości) kapliczkę
w miejscu starej, przeszło stuletniej (1906 r.), która była w tak
złym stanie, że zdecydowano się
ją rozebrać.
Prace trwały ok. miesiąca.
Zwieńczyło je 27 sierpnia zamontowanie nowo zakupionej figury Chrystusa.
Oprócz niej w kapliczce są
jeszcze cztery inne figurki: Matki Boskiej, ustawiona nad Chry-

stusem, oraz, po jej bokach, trzy
małe porcelanowe, wzięte z poprzedniej kapliczki, z której pochodzi też wieńczący ją krzyż.
– Chcieliśmy, żeby zostało coś ze starej kapliczki, która
stała tu tyle lat – mówi Mieczysława Mitek, jedna z osób najbardziej zaangażowanych w prace przy budowie. – Ona pękała
i rozpadała się sama, ale akurat
krzyż jest w tak dobrym stanie,
jakby był nowy.
str. 18
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W grupie C wystartowały tylko dwie drużyny OSP z Wczeczka i Łyszkowic.

Młodzi druhowie z OSP Gzinka zajęli w zawodach pierwsze miejsce 
w grupie młodzieżowych drużyn pożarniczych.

Rywalizacja w grupie A była największa. Wystartowało w niej 11 drużyn.

Łyszkowice | Gminne zawody sportowo-pożarnicze

OSP Kalenice pojedzie na zawody powiatowe
Drużyna OSP z Kalenic
wygrała gminne zawody
sportowo-pożarnicze, które
odbyły się 25 sierpnia na
stadionie w Łyszkowicach.
Drużyna ta pojedzie na powiatowe zawody sportowo-pożarnicze, planowane w drugiej połowie
września. Ostatnią gminą, w której odbędą się eliminacje szczebla
gminnego w tym roku, jest gmina Łowicz.
W zawodach na stadionie
Gminnego Ludowego Klubu
Sportowego Laktoza wystartowało łącznie 18 drużyn, w tym
11 w grupie A (strażacy w wieku powyżej 16 lat), 2 w grupie
C – kobiecej i 5 młodzieżowych
drużyn. Zmaganiom przyglądało
REKLAMA

się wielu mieszkańców Łyszkowic i okolic. Organizatorzy byli
zadowoleni z frekwencji, szczególnie wśród drużyn młodzieżowych. – Cieszy nas, że dzieci nie
tylko chcą siedzieć przed komputerami, ale również aktywnie
uprawiać sport i startować w zawodach strażackich – powiedział
nam komendant gminny OSP w
Łyszkowicach Waldemar Krajewski. Najmłodszą drużynę w
tym roku stworzyli młodzi, niektórzy zaledwie kilkuletni, druhowie z OSP Gzinka. Wystartowali w czerwonych hełmach,
szarych podkoszulkach z logo
młodzieżowych drużyn pożarniczych oraz macierzystej jednostki. Byli drużyną, która otrzymała
chyba najwięcej braw od publiczności. Emocji nie brakowało, i
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to nie tylko wśród zawodników.
– Pierwszy raz od kilku lat nasza jednostka wystawiła drużynę
w zawodach. Chłopaki trenowali na sucho, bez motopompy. Nawet jak zajmą ostatnie miejsce, to
liczy się sam fakt, że chcieli wystartować – powiedział nam wyraźnie przejęty startem swoich
druhów prezes jednostki OSP Polesie Jacek Kowalski.
Zawody gminne w Łyszkowicach od kilku już lat odbywają się
na jednej, zakupionej za gminne
pieniądze motopompie o większej wydajności niż większość
tego typu starszych urządzeń,
z których korzystają inne jednostki straży. – Trzeba się do niej
przyzwyczaić. To dobry i mocny sprzęt – mówili zawodnicy.
Pierwsze miejsce w grupie A –

męskiej – zajęła drużyna z jednostki OSP w Kalenicach, drugie
– OSP z Czatolina, trzecie – OSP
Wrzeczko. Różnice w punktacji
były minimalne. W grupie C –
kobiecej – pierwsze miejsce zajęły druhny z Wrzeczka przed
druhnami z Łyszkowic. W grupie młodzieżowych drużyn po-

żarniczych najlepsi byli młodzi
druhowie z OSP Gzinka, drugie
miejsce zajęli druhowie z OSP
Kalenice, trzecie – OSP Seligów.
Jak co roku nagrodą w zawodach był nie tylko puchar wójta oraz możliwość startowania
w zawodach szczebla powiatowego, ale jednostki otrzymały rów-

nież nagrody finansowe, które
mogą przeznaczyć wyłącznie na
zakup sprzętu strażackiego dla
swoich jednostek.
Za pierwsze trzy miejsca w
grupie A wysokość nagród wynosiła odpowiednio 2 tys. zł, 1,5
tys. zł i 1 tys. zł, w grupie C – 1
tys. zł i 800 zł. Każdy z druhów
z młodzieżowych drużyn pożarniczych otrzymał natomiast nagrodę książkową, a wszystkie
drużyny puchary za udział w zawodach. 
mak

Gm. Łowicz | Zawody sportowo-pożarnicze

Ostatnie zawody przed etapem powiatowym

1 września w Dąbkowicach
Dolnych, na skoszonej łące ok.
300 metrów od domu ludowego, swoją sprawność i umiejętności pożarnicze sprawdzą drużyny
z gminy Łowicz. To już ostatnie
w tym roku tego typu zawody na

szczeblu gminnym. Ich zwycięzcy, wraz z najlepszymi z innych
gmin powiatu, zmierzą się już we
wrześniu w rywalizacji o miano
najlepszych w powiecie (dokładny termin i miejsce mają zostać
ustalone dzisiaj) . Udział w rywa-

lizacji w Dąbkowicach Dolnych
potwierdziło dotąd 16 drużyn męskich. Spodziewane jest też 5 lub
6 ekip żeńskich. Nie przewidziano rywalizacji w kategoriach juniorskich.Początek zawodów zaplanowany jest na godz. 10.  tm
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Stanisławów|oddziałrehabilitacjipopierwszymetapieremontu

Czas wziąć się za wnętrze
Oddział Fizykoterapii i Rehabilitacji
łowickiego szpitala w Stanisławowie to dla
wielu schorowanych osób z północnej części
województwa łódzkiego miejsce, w którym
pracujący tam specjaliści starają się przywrócić
im część utraconego zdrowia.

tomasz.bartos@lowiczanin.info

W lipcu zakończył się pierwszy etap prac remontowych budynku, w którym mieści się oddział. Jego ordynator Zdzisław
Surmacz nie ukrywa swej radości
z faktu, że zrobiono bardzo dużo.
Przede wszystkim budynek cieszy oko na zewnątrz, bo jego elewacja została całkowicie odnowiona. Wymieniono też poszycie
dachu, stara ocynkowana blacha
została zmieniona na powlekaną
cynkiem i tytanem, dzięki czemu przy dachu nie będzie trzeba nic robić przez dziesiątki lat.
Konstrukcja dachu nie została
wymieniona, nie było takiej potrzeby. Docieplono tylko stropy,
zapewniając odpowiednią izolację. Wraz z wymianą poszycia
dachu wymieniono także obróbki blacharskie. Na elewacji naprawiono tynki w miejscu spękań
i pomalowano je, niemal od podstaw wyremontowano podjazd
dla wózków i na dwóch obszernych balkonach ułożono nowe
płytki, dzięki czemu zniknął
problem z przeciekaniem wody.
Zaizolowano też fundamenty.
Wymieniono wszystkie okna,
zastępując stare nowymi –
drewnianymi, ale wykonanymi
w technologii zapewniającej długie lata eksploatacji. Wymieniono kompleksowo stare instalacje
elektryczną i centralnego ogrzewania wraz z kaloryferami. InstareklAMA

ordynator oddziału
Fizykoterapii i Rehabilitacji
w Stanisławowie

lacje wodociągowa i kanalizacyjna zostały wymienione już 2 lata
temu.
rozluźnić sale
pacjentów
– Budynek przez ostatnie 30
lat nie przeszedł gruntownego
remontu, był on więc bardzo potrzebny – podkreśla Surmacz.
– Roboty, które zaczęły się na jesieni ubiegłego roku, a skończyły się w lipcu, momentami były
z pewnością uciążliwe dla pacjentów, w czasie wymiany poszycia dachu zdarzyło się, że do
wnętrza dostała się woda, stąd
zacieki na suficie – dodaje ordynator Surmacz, podkreślając, że
teraz czeka na remont wnętrza
budynku.
Potrzeby są znaczne. Jest plan,
by przenieść salę gimnastyczną do obecnej stołówki. Ta zo-

toMAszbArtos

TOMaSZ
BarTOS

ZdZISłaW SUrMaCZ

Budynek oddziału Fizykoterapii i Rehabilitacji łowickiegoszpitalawstanisławowieporemoncie.

stanie zlikwidowana, pacjenci
będą spożywać posiłki w pokojach lub przy stolikach na korytarzach. Dzięki temu jednak uda
się stworzyć dodatkową salę, a to
pozwoli na umieszczenie tam
łóżek z najliczniejszych sal 5i
6-osobowych.
Wówczas
w salach przybędzie miejsca.
Wnętrze wymaga uzupełnienia tynków, pomalowania, na
korytarzach trzeba założyć pod-

TO Był leŚNy dWÓr
budynekoddziałuzostałwzniesiony
wśrodkudużegokompleksu
leśnegozwanegolasem
stanisławów,jakodwórleśny.
oddanogodoużytkuw1918roku
iprzezlatabyłrezydencjąrodziny
Grabińskich,właścicieliwalewic,
mieszkałwniejnestorrodu.
wczasieiiwojnyświatowejzajęli
goniemcy,pojejzakończeniu
igrabieżyprzezkomunistów
byłwłasnościązarządulasów
Państwowych,apotemłódzkiej
FabrykiMebli,któraurządziławnim
ośrodekwypoczynkowy.

w1973rokubudynekzostał
przekazanyresortowizdrowia,
arokpóźniejzostałwnim
urządzonydzisiejszyoddział.
zanimtosięstało,został
ongruntowniewyremontowany
izagospodarowanopoddasze.
nadprzygotowaniamido
uruchomieniaczuwałzdzisław
surmacz,któryzostałordynatorem
oddziału.Funkcjętępełnido
dziś.Dostanisławowatrafiają
pacjencirejonówzłowicza,rawy
Mazowieckiej,Głowna,skierniewic,
brzezin,zgierza,atakżełodzi.tb

wieszane sufity, które ukryją instalację elektryczną i c.o. Na remont czekają również łazienki,
w których konieczna jest wymiana glazury i armatury. W salach
i korytarzach trzeba na posadzkach ułożyć specjalną szpitalną
wykładzinę, pozbywając się płytek z PCV. Ordynator chciałby,
aby w każdym otwieranym oknie
jedno ze skrzydeł zostało zabezpieczone siatką przeciw komarom, a od południa żaluzjami.
Prace te mają szansę ruszyć już
na jesieni, aktualnie wykonywany jest projekt.
Jak podkreśla Zdzisław Surmacz, po zakończeniu remontu
oddział będzie prawdziwym powodem do dumy, choć z pewnością prace poważnie skomplikują
działanie oddziału. – Spowodują one prawdopodobnie konieczność wyłączenia z użytku jednego skrzydła na kilka tygodni, po
czym będzie musiała nastąpić
zmiana. Zamknięcia oddziału nie
przewidujemy, jest to niemożliwe
– zastrzega ordynator.
Pierwszy etap robót został sfinansowany przez powiat łowicki.

Kosztował on 845 tys. zł, z czego 392 tys. zł pochodziło z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska w Łodzi w formie (w
zależności o rodzaju wykonywanych prac) dotacji bądź pożyczki.
Prace we wnętrzu budynku
mają być sfinansowane z budżetu
łowickiego szpitala, który obecnie przygotowuje dokumentację.
Możliwe, że uda się na ten cel
pozyskać pieniądze z zewnątrz.
To nie jest sanatorium
W oddziale jest 45 łóżek, pracuje w nim 5 magistrów fizjoterapii, 2 lekarzy i około 10 pielęgniarek. Opieka nad pacjentami jest
całodobowa, choć główna praca
nad rehabilitacją odbywa się od
rana do południa. Po południu
pacjenci mają czas wolny, który
mogą wykorzystać na odpoczynek. Ordynator Surmacz z nieukrywaną satysfakcją zauważa,
że wielu pacjentów chętnie wraca
do Stanisławowa, bo chwalą sobie
obsługę lekarską oraz spokój i ciszę „leśnego szpitala”.
Ale Stanisławowa nie należy
mylić z sanatorium. Do oddzia-

wlatach80-tychbyły
poważneplanyrozbudowy
oddziałuopawilon,który
znalazłbysięzabudynkiem
izobecnymgmachem
byłbypołączonyłącznikiem.
umożliwiłobytodwukrotne
zwiększenieilościłóżek
woddziale.byłotomoje
wielkiemarzenie.Dziśjuż
wiem,żetozbytdroga
inwestycja.chciałbym,aby
remontsięzakończył
ibudynekspełniałwszystkie
standardybędącmiejscem,w
którympacjencibędą
wprzyzwoitychwarunkach
wracaćdozdrowia.
chciałbymrozwiązaćjeszcze
dwaproblemy:standrogi
dojazdowejdooddziałuodlat
jestfatalnyitrzebająpoprawić.
należyteżzapewnićkontakt
zeświatemzewnętrznym,
atymczasemnaziemna
liniatelefonicznajestczęsto
kradziona,natomiastsieć
telefoniikomórkowejczęsto
wstanisławowiegubizasięg.

łu trafiają pacjenci z poważnymi schorzeniami, wymagającymi intensywnej rehabilitacji. Są
to osoby cierpiące na schorzenia narządu ruchu, ale przede
wszystkim po udarach mózgu,
z niedowładami po operacjach
centralnego narządu nerwowego i po operacjach narządów
ruchu. Oddział oferuje im pełną fizykoterapię, kinezyteriapię,
czyli ćwiczenia ruchowe oraz
zabiegi wodne. Co roku oddział
odwiedza do 800 pacjentów, co
oznacza wykorzystanie miejsc
na poziomie 90%. 
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Kościół | Po raz kolejny diecezjalna Caritas zorganizowała kolonie

Im trzeba okazać serce

Dziś kończą się kolonie dla dzieci i młodzieży organizowane przez Caritas Diecezji Łowickiej.
Każdy turnus trwał dwa tygodnie. Był to czas wyjątkowy zarówno dla dzieci, których łącznie było 280
– jak i opiekunów. Podczas tych wyjazdów zawiązały się wspólnoty ludzi i serc.
Pierwsze dwa turnusy odbyły się w Mikaszówce k. Augustowa. W każdym wzięła udział
setka dzieci. W pierwszym terminie, tj. 1 – 14 lipca, wyjechały
dzieci do 16 roku życia, w drugim, tj. 14 – 28 lipca, młodzież
w wieku 17 – 20 lat. Głównym
organizatorem kolonii w Mikaszówce jest już od ponad 20 lat
ks. Mirosław Nowosielski, który
zajmuje się też pozyskiwaniem
funduszy oraz podejmuje decyzje (oczywiście po konsultacjach
z parafialnymi oddziałami Caritas) związane z tym, które dzieci
pojadą. W Mikaszówce panuje
typowo obozowe życie, ponieważ tu odpoczynek odbywa się
pod namiotami.
Do Spały, do ośrodka Ostoja, wyjechały grupy mniej liczne, bo czterdziestoosobowe, do

16 roku życia. W pierwszym
terminie (2 – 13 sierpnia) wyjechały dzieci z Łowicza i okolic.
W drugim (18 – 29 sierpnia)
dzieci z innych terenów diecezji.
I tak warto żyć
– Program dnia na każdym
turnusie jest podobny i zaplanowany tak, żeby był czas na
wszystko: modlitwę, nauki rekolekcyjne, rekreację na świeżym powietrzu – mówi ks. Dariusz Krokocki, dyrektor biura
Caritas Diecezji Łowickiej. Pobudka o 7.30, później śniadanie,
sprzątanie. O 10 odbywa się spotkanie organizacyjne, na którym
omawiany jest plan dnia. Wychowawcy i animatorzy grup
młodzieżowych i dziecięcych
przygotowują zajęcia przy pomocy materiałów wakacyjnych

Wysiłek także finansowy
na Fundację Caritas Diecezji
Fundusze na organizację
Łowickiej. Część pieniędzy na
kolonii pochodzą w dużej
ten cel przeznaczyło również
mierze od darczyńców,
Kuratorium Oświaty w Łodzi.
prywatnych sponsorów, jak
Koszt kolonii w Mikaszówce
też z 1% podatku, który co
to około 110 tys. zł, w Spale
roku każda osoba fizyczna
– około 48 tys. zł, co daje
rozliczająca się z urzędem
średnio 570 zł na osobę. mst
skarbowym może przekazać
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bezpłatnie, niektórzy już od wielu lat, wkładając w to całe swoje serce.
Te dzieci są dobre
Kleryk Mateusz Wojtczak był
pierwszy raz na koloniach organizowanych przez Caritas. Opiekował się ośmioosobową grupą
dzieci z Korabki w wieku 13 – 16
lat. – To bardzo cenne, ale też
trudne doświadczenie – wyznaje kleryk i przypomina, że na te
kolonie jadą dzieci z trudnych
środowisk, gdzie często alkohol
i przemoc są w jakiś sposób
obecne w ich życiu. Wielu dorosłych, wychowawców i nauczycieli z góry skazuje tych młodych
ludzi na klęskę życiową, jakby
z góry byli predestynowani do
stoczenia się na samo dno. Rzeczą normalną jest dla nich również odnoszenie się do siebie nawzajem w sposób wulgarny. Nie
obyło się więc na koloniach bez
napomnień werbalnych i różnego
rodzaju kar.
Zdaniem kleryka Mateusza
tym dzieciom brakuje po prostu miłości, ojcowskiego pokle-

Podopieczni Caritas podczas tegorocznych kolonii nie mogli narzekać
na brak słońca.

w postaci konspektów zebranych
w poradniku pt. „I tak warto
żyć”. Zajęcia w ten sposób przygotowane mają pokazać młodemu człowiekowi nie tylko trud
życia, ale przede wszystkim jego
piękno i wartość najwyższą, jaką
jest życie z Bogiem. Codziennie
na każdym turnusie sprawowana
jest msza św., którą poprzedza
przygotowanie oprawy muzycznej i nauka pieśni.

Trud wolontariuszy
Wartym podkreślenia jest fakt,
że opiekunami są zawsze wyłącznie wolontariusze. To zarówno
studenci, którzy odbywają praktyki pedagogiczne (w tym klerycy seminarium, którzy mają takie
praktyki wpisane w tok trzeciego roku studiów), katecheci, jak
i ludzie świeccy, którzy często
poświęcają swój urlop, by pojechać z dziećmi. Robią to zupełnie

Zajęcia w ten sposób
przygotowane mają
pokazać młodemu
człowiekowi nie tylko
trud życia, ale przede
wszystkim jego piękno
i wartość najwyższą,
jaką jest życie z Bogiem.

15

pania po ramieniu. Znakomitym
sposobem na to jest postępowanie zgodnie z nauką świętego
ks. Jana Bosco, który mówił, że
trzeba wydobywać z ludzi dobro.
– Te dzieci są dobre, a odrobina
uczucia, jeśli zostanie im okazana, daje oczekiwane owoce w postaci zmiany ich postępowania –
twierdzi kleryk. Autorytet trzeba
budować poprzez stawianie jasnych wymagań, konsekwentne
egzekwowanie przestrzegania zasad, ale wszystko to musi być połączone z ojcowską miłością.
Zachowują w dobrej
pamięci
Dzieci to czują, dlatego chętnie uczestniczą w koloniach. –
Było śmiesznie i przygodowo –
tak kwituje wyjazd trzynastoletni
Wojtek, który do Spały pojechał
już trzeci raz. Najbardziej podobała mu się wizyta w bunkrze
w Konewce, pływanie na basenie
oraz termy w Mszczonowie. Bardzo zapadła mu do serca śpiewana modlitwa przed i po każdym
posiłku. Przyznaje jednak, że zachowanie zarówno jego, jak i innych chłopców, nie zawsze było
odpowiednie.
Miejsca na koloniach nie wystarczyło dla wszystkich chętnych. Czasem organizatorzy
musieli podjąć trudne decyzje.
Dorota Guzek, pracująca w świetlicy Caritas przy parafii pod wezwaniem Św. Ducha w Łowiczu,
na taką ewentualność ma jedno
podstawowe kryterium: na wakacje w pierwszej kolejności mogą
pojechać te dzieci, które w ciągu
roku regularnie, przynajmniej raz
w tygodniu, uczęszczają na zajęcia do świetlicy Caritas.
mst

16

29 sierpnia 2013      nr 35

biuro reklamy: 46 837 46 57 | reklama@lowiczanin.info

www.lowiczanin.info



nr 35 29sierpnia2013

17

Ludzie
Łowicz |spotkaniepolatach

Amerykański dziennikarz szukał w Łowiczu
i w Wyborowie odpowiedzi na pytania o Polskę
WOJCIeCH
WalIGÓrSkI
wojciech.waligorski@lowiczanin.info

Feffer jest w naszym kraju od
początku sierpnia i pracuje ciężko: w ciągu niecałego miesiąca
ma zamiar przeprowadzić około 40 – 50 rozmów z różnymi
osobami. Ma to mu umożliwić
stworzenie kompleksowego obrazu tego, jak osobiste doświadczenia ludzi, którzy przeżyli
przemiany dokonane w naszym
kraju po roku 1990, tłumaczą
nasz stosunek do tego, co obecnie dzieje się w kraju i na świecie, na ile odzwierciedlają one
skutki tych przemian, a na ile
okazują się od obiegowych opinii różne.
Feffer, współpracownik nowojorskiej Fundacji Społeczeństwa Otwartego (Open Society
Foundation), stworzonej przez
miliardera George Sorosa, jest
przedstawicielem
liberalnej
(co w amerykańskich realiach
oznacza lewicowej) elity politycznej i medialnej wschodniego wybrzeża. Jego najnowszy
projekt, realizowany od wielu
miesięcy, wymaga niemal ciągłej obecności w krajach regionu: od końca 2012 roku jest tu
już trzeci raz – teraz w Polsce,
wcześniej był na Bałkanach, w
Czechach i na Słowacji oraz we
wschodnich Niemczech. Wcześniej, przez ponad dekadę, pracował na dalekim Wschodzie,
ale Środkowa Europa nie jest
dlań terenem obcym. Przeciwnie: obecna podróż do Polski
jest w rzeczywistości powrotem,
stąpaniem po dawnych śladach.
Otóż John Feffer był w Polsce w
reklAMA

latach 1990 – 1993, wtedy jako
współpracownik
organizacji
amerykańskich kwakrów (jednej
z sekt protestanckich założonej
w XVII w. w Anglii, obecnej
dziś głównie w USA, odrzucającej wszelkie formalne struktury
kościelne, akcentującej otwarcie
na bezpośrednie działanie Ducha Św. w każdym chrześcijaninie) wspomagających przemiany w Polsce. Już wtedy spotykał
się z dziesiątkami osób – a teraz,
po upływie niemal ćwierć wieku, postanowił skontaktować się
z nimi ponownie. Pomysł prosty – a niemal genialny: któż bowiem może lepiej opowiedzieć
o tym, co się stało, co się zmieniło – jeśli nie ci, którzy to przeżyli? I któż może zadać im lepsze,
bardziej intrygujące, ciekawsze
pytania, jak nie ten, kto spotkał
ich wtedy, gdy komunizm się
walił, i wtedy zapisał ich nadzieje, marzenia, plany, czasem obawy, zapisał wynurzenia, których
oni sami mogą nie pamiętać?
Dlaczego więc Feffer trafił do
Łowicza? Bo na liście rozmówców sprzed lat znalazł mnie. Pracowałem wtedy, w roku 1990,
jako dziennikarz wydawanego
przez ojców kapucynów mie-

JohnFefferwPolscebył
wlatach1990–1993,
wtedyspotykałsię
zdziesiątkamiosób
–aterazpostanowił
skontaktowaćsię
znimiponownie.

sięcznika „Trzeźwymi Bądźcie”,
poświęconego
zagadnieniom
uzależnień, w szczególności alkoholizmowi. Feffer odwiedził
mnie w Warszawie, potem pojechaliśmy na spotkanie grupy Anonimowych Alkoholików
w Zakroczymiu, umożliwiłem
mu kilka rozmów z osobami wychodzącymi z nałogu, naświetliłem skalę problemu w Polsce
i pokazałem przykłady działań
podejmowanych oddolnie, często z pomocą Kościoła, by ludziom uzależnionym pomóc
wrócić do normalnego życia.
Nie pamiętałem tej wizyty.
Gdy John Feffer skontaktował
się ze mną mailowo, nie przypominałem go sobie, ale szczegóły
dotyczące spotkania przed laty
nie mogły kłamać: ono musiało
mieć miejsce. Odpowiedziałem
więc szybko, zapraszając na rozmowę.
Była interesująca, choćby
z mego, zawodowego punktu
widzenia: dziennikarz zza oceanu był do niej świetnie przygotowany. Nie dość, że znał sporo
zwrotów po polsku, co czasem
pomagało objaśnić to, czego nie
potrafiłem w mej angielszczyźnie dostatecznie precyzyjnie
wytłumaczyć, to wiedział dokładnie, czego chce się dowiedzieć. Pytał o motywy odejścia
z ówczesnej pracy, o skalę problemu alkoholowego w Polsce
dziś, o początki „Nowego Łowiczanina”, o relacje między
mediami a władzą, kondycję
samorządu lokalnego, sytuację
lokalnej prasy, sytuację gospodarczą w Łowiczu, perspektywy ludzi szukających pracy, ich
główne troski, przemiany obyczajowe zachodzące w społeczeństwie i wiele innych spraw.

MArcinkuchArski

Przez kilka godzin przebywał w środę, 14 sierpnia, na Ziemi Łowickiej John Feffer,
amerykański dziennikarz pracujący nad cyklem wywiadów mających złożyć się
na całościowy obraz Polski w blisko ćwierć wieku po upadku komunizmu.

Przed redakcją w Łowiczu.odlewej:redaktornaczelnynowegołowiczaninawojciechwaligórski
orazamerykańskidziennikarzJohnFeffer.

JakiobrazPolski
wyłonimusię
zjegorozmów?
Dużozależyod
zestawurozmówców.
Był też bardzo zainteresowany sytuacją naszego rolnictwa,
już przed przyjazdem poprosił
więc o umożliwienie mu spotkania się z jednym z rolników. Poprosiłem o zgodę państwa Annę
i Andrzeja Janeczków, prowadzących w Wyborowie w gminie
Chąśno gospodarstwo nastawio-

ne na hodowlę trzody chlewnej.
Zgodzili się, więc po rozmowie
w Nowym Łowiczaninie Feffer
udał się do Wyborowa. Gospodarze bardzo sympatycznie gościa przyjęli, odpowiadając obszernie na jego pytania. Gdyby
nie spieszył się na pociąg, zatrzymaliby go dłużej.
Rozmowę w Łowiczu zakończył pytaniem o to, jak, w skali od
1 do 10, oceniłbym efekty przemian, jakie się dokonały w Polsce
w ciągu tych lat, jak oceniłbym
w tejże skali to, co się w tym czasie zdarzyło w mym życiu osobistym i – także w tej skali – jak oceniam perspektywy tego, co może
się zdarzyć w kraju w ciągu 2-3
lat. Dość ciekawe ujęcie. Tekst
wywiadu chce Feffer udostępnić
w internecie w październiku.

Łowicz jako miasto go nie interesował, inni ludzie czy ciekawostki naszego życia również nie stanowiły atrakcji. Nic
dziwnego, nie jest wszak reportażystą, lecz dziennikarzem politycznym, poszukującym syntezy badaczem. Jaki obraz Polski
wyłoni mu się z jego rozmów?
Czy będzie prawdziwy? Dużo
zależy od zestawu rozmówców.
Czyje jeszcze nazwiska miał
w notatniku – nie pytałem. Problem w tym, że siłą rzeczy będzie się spotykał tylko z ludźmi,
którzy sytuacji w kraju nie oceniają najgorzej – bo zdecydowali
się tu zostać, czyli nawet jeśli nie
wszystko im się podoba, to widzą jakąś szansę na zmianę. Ci,
którzy nadzieję stracili – siedzą
w Anglii. 
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ODESZlI OD NAS|11.08.-22.08.2013
11 sierpnia: Janinacieślak,
l.79;siostraAmataAnna
hartman,l.93.
12 sierpnia:
MichałPietrzyk,l.88;
zbigniewGładys,l.53,
Głowno;edwardGrzywacz,
l.64,łowicz.
13 sierpnia: JanMaryniak,
l.67;edwardkamiński,l.76;
katarzynaGuzek,l.80.
15 sierpnia:zenon
kostrzewa,l.72;natalia
wróbel,l.85.
16 sierpnia: Marianna
kawalczyk,l.76;Przemysław
Jezierski,l.37,Głowno.

Siostra Amata Anna Hartman (1920-2013)

Siostra Amata Anna
Hartman (1920-2013)


Pozakończeniuwojny
wstąpiładoklasztoru
sióstrbernardynek
włowiczu.Pookresie
próby,25sierpnia1946
rokuotrzymałahabit
zakonnyinoweimię:Amata
odniepokalanegoserca
najświętszejMaryiPanny.
Przeżyławklasztorze
włowiczu66lat.
byławychowawczynią
dziewczątmieszkających
wprzyklasztornym
internacie,zakrystianką,
mistrzyniąnowicjatu,wiele
latspędziłaprzyfurcie
klasztornej,przyjmując
przychodzącychtamludzi.
ostatnirokbyłabardzo
cierpiącaiprzykutado
łóżka.cierpienieznosiła
wcichości,zogromną
pogodąducha.

Anna Hartman urodziła się
w Warszawie 31 marca
1920 r. jako najmłodsza z czworga rodzeństwa. Przed wojną
ukończyła Gimnazjum Humanistyczne. Po zakończeniu wojny
wstąpiła do klasztoru sióstr bernardynek w Łowiczu. Po okresie próby, 25 sierpnia 1946 roku
otrzymała habit zakonny i nowe
imię: Amata od Niepokalanego
Serca Najświętszej Maryi Panny.
Pierwsze śluby zakonne złożyła
niecały rok później, 8 września
1947 roku, a śluby wieczyste
w 1950 roku. Przeżyła w klasztorze w Łowiczu aż trzy jubileusze zakonne: srebrny
w 1972 roku, złoty w 1997 roku
i jubileusz w 2007 roku. Łącznie
w zakonie spędziła 66 lat.
W życiu zakonnym pełniła wiele różnych obowiązków.
Przez szereg lat była wychowawczynią dziewcząt mieszkających w przyklasztornym
internacie. – Była ogromnie
kochana i ceniona przez wychowanki, gdyż miała dla nich
wiele serca. Z matczyną troską
pochylała się nad każdą z nich,
rozwiązując z miłością ich problemy. Swoją postawą przekazywała im wartości, które
w życiu stanowią o głębi człowieczeństwa – wspominają siostry bernardynki.
Kolejne lata w życiu zakonnym siostry Amaty to obowiązki zakrystianki – z najgłębszym
pietyzmem dbała o szaty liturgiczne i cały wystrój kościoła.
Do obowiązków zakrystianki
należy przede wszystkim ogólna opieka nad zakrystią, tzn.
utrzymywanie porządku i czystości zakrystii oraz szat, na-

czyń i sprzętów liturgicznych
oraz utrzymywanie w porządku
i czystości ołtarzy. Siostry zakrystianki mają też pod opieką
tak zwany skarbiec. Są w nim
przechowywane oprócz współczesnych również dawne, zabytkowe i cenne paramenty, obrazy
czy rzeźby, które okresowo trzeba czyścić i konserwować.
Przez następne lata pracowała z młodymi powołaniami
jako tzw. mistrzyni nowicjatu,
czyli osoba prowadząca nowicjat – wprowadzająca kandydatów w życie zakonne i przygotowująca ich do złożenia profesji.
Zadaniem mistrzyni nowicjatu
jest w zakonach między innymi sprawdzenie powołania i rzeczywistych intencji kandydatek.
Mistrzyni nowicjatu jest bezpośrednią przełożoną sióstr nowicjuszek. – Nie tylko słowami, ale
przede wszystkim swoją gorliwością i wiernością wskazywała drogę do Boga tym młodym
dziewczętom – wspominają siostry.
Najwięcej lat siostra Amata
spędziła przy furcie klasztornej,
przyjmując przychodzących tam
ludzi. – Każdego umiała obdarować dobrym słowem, miłością,
a głodnym i bezdomnym przygotowywała posiłki w duchu
wiary, jakby samemu Chrystusowi. Pamiętała głęboką prawdę ewangeliczną: tylko to, co
z miłości zostało uczynione, ma
w sobie znamię nieśmiertelności
– wspominają siostry.
Wprawdzie każda siostra
spełnia w klasztorze jakieś prace
dla wspólnoty, ale każda siostra
z racji swego powołania poświęca wiele godzin na modlitwę.

– Ten czas należy do najcenniejszych w życiu każdej siostry, bo
wtedy na kolanach wyprasza
Boże Miłosierdzie dla świata.
Siostra Amata w sposób szczególny ukochała modlitwę i ceniła czas przeznaczony na wspólne
ćwiczenia duchowe. Modlitwa
była jej duchowym pokarmem
dla duszy i dlatego każdego wieczoru gdzieś ukryta przed wzrokiem sióstr klęczała w ciszy
przed Bogiem.
Spotkanie z Bogiem na modlitwie rodziło w jej sercu
ogromną miłość dla każdej siostry. Jej postawa subtelna, delikatna, w szarym, codziennym
życiu świadczyła, że żyje swoim powołaniem i Ewangelią na
co dzień. Siostra Amata była
w naszej wspólnocie aniołem
pokoju, a Chrystus Pan powiedział: Błogosławieni wprowadzający pokój – mówił w kościele ksiądz kapelan.
Ostatni rok siostra Amata
była bardzo cierpiąca i przykuta do łóżka. Siostry wspominają, że swoje cierpienie znosiła
w cichości, z ogromną pogodą
ducha. Była wdzięczna za każdą przysługę, nigdy się nie skarżyła, prosiła tylko o modlitwę
i dziękowała za nią. Jak szła
przez życie w cichości przez tyle
lat, tak też odeszła spokojnie i cicho w niedzielę, 11 sierpnia 2013
roku. Pogrzeb odbył się we wtorek, 13 sierpnia. W ostatniej drodze siostry Amaty uczestniczyło
niewiele osób. Przy trumnie szły
siostry bernardynki, które z nią
bezpośrednio współpracowały,
a za trumną zaledwie kilkanaście osób niezwiązanych bezpośrednio z klasztorem.
mak

Arkadia|udanegrzybobranie

Wspierają
i dbają
o pamięć

80 prawdziwków znalazł grzybiarz

27 sierpnia burmistrz
Krzysztof Jan Kaliński
i przewodniczący Rady
Miejskiej Henryk Zasępa
odebrali z rąk przedstawicieli
zarządu łowickiego oddziału
Stowarzyszenia Szarych
Szeregów legitymacje
członków wspierających
stowarzyszenie oraz
odznaczenie „harcerskich
lilijek”.
Wyróżnienie wręczono
podczas posiedzenia zarządu
w budynku II LO w Łowiczu.
Szaroszeregowcy docenili
w ten sposób zasługi
burmistrza i przewodniczącego
Rady Miejskiej w krzewieniu
wiedzy i historii o ich
formacji oraz pielęgnowanie
ich chlubnych tradycji
i spuścizny.
Niebawem podobne
wyróżnienie ma odebrać
kierownik łowickiego oddziału
Archiwum Państwowego
Marek Wojtylak. tm

– Pochodzę z Puszczy Białowieskiej i uwielbiam zbierać grzyby, ale jak mieszkam
30 lat na ziemi łowickiej, to
jeszcze nigdy tylu nie znalazłem – powiedział nam Jarosław Woźniak z Domaniewic,
który wczoraj rano wybrał się
na grzyby do Arkadii. Znalazł
tam 80 prawdziwków i drugie
tyle innych grzybów szlachetnych: koźlarzy, maślaków, kurek i innych.
Nasz rozmówca uważa, że
grzybobranie było tak udane,
ponieważ wiele osób nie przypuszcza, że warto iść do lasu
na grzyby. Jest bowiem sucho,
więc warunki do ich wzrostu
nie są idealne.
Postanowił się jednak podzielić z naszymi czytelnikami tą informacją: – Grzybów
dotąd nie było. Myślę, że moje
udane grzybobranie to ciekawostka dla tych, którzy czekają
na grzyby.
Co zostanie z nich przyrządzone? – spytaliśmy pana Jarosława. Powiedział nam, że
to żona zdecyduje. On grzyby
woli zbierać, niż jeść.
mwk

Gmina Domaniewice|zbudowalikapliczkę

Prawie gotowa,
czeka na poświęcenie
dokończenie ze str. 12
Te małe figurki są natomiast
tak piękne, że też szkoda byłoby,
gdyby zniknęły z tego miejsca.
– Składała się na tę budowę
cała wieś, każdy dał, ile mógł
i ma w tym jakiś udział – mówi
Jan Mitek, mąż pani Mieczysławy. – W samej pracy uczestnireklAMA

MirosłAwAwolskA-kobiereckA

Łowicz

Jarosław Woźniak z dumą pokazuje efekt swojego grzybobrania.
Jakzapewnia,grzybyzbierałpółtorejgodziny.

17 sierpnia:wanda
szubert,l.72;
19 sierpnia: Danutakunka,
l.69,Głowno;Jerzystrzelecki,
l.82,stryków.
20 sierpnia:lucyna
bińczak,l.77,Marianka.
21 sierpnia:
irenaczerwiec,l.78,
Głowno;irenaDałek,l.78,
złakówborowy;kazimierz
lelonkiewicz,l.61
22 sierpnia:leszek
kosiorek,l.79;Anna
Adrianowska,l.32,Głowno;
Mariankuciński,l.73;
stanisławstaniszewski,l.80.

czyła już znacznie mniejsza grupa, kilka osób wzięło to na siebie.
Większość mieszkańców jest
z nowej kapliczki dumna, chociaż – jak słyszeliśmy od państwa
Mitków – niektórym, przyzwyczajonym do starszej, skromnej
budowli, trudno się będzie oswoić z nową, znacznie wyższą, szerszą i bardziej masywną.
tm
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Lancy i szabli użyją jeźdźcy
na pokazach
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Teraz Bednary | Kończymy cykl o ciekawych inicjatywach w tej wsi artykułem o tamtejszym stowarzyszeniu

Pokazali, że można działać wspólnie

- Niedługo po tym, jak w naszej miejscowości zlikwidowano oddział pocztowy, spotkałam się w sklepie z dzisiejszym starostą, a wówczas radnym powiatowym Krzysztofem
Figatem. Byliśmy źli, doszliśmy do tego, że już niedługo Bednary zostaną totalnie zaorane i nic u nas nie będzie. Chyba był to taki decydujący moment. Doszliśmy bowiem do
wniosku, że trzeba wziąć sprawy w swoje ręce i zacząć się bronić – wspomina początki tej inicjatywy Małgorzata Tybuś, prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bednary i Okolic.
Bednary opierały się
zmianom
Bednary przez długi czas wyróżniały się spośród innych wsi
tym, że gdy inne miejscowości
się wyludniały, one się rozwijały.
Wpływ na to miało z pewnością
położenie, sąsiedztwo z drogą krajową Warszawa-Poznań
i szlakiem kolejowym.
– W wielu domach było tak,
że z rodzeństwa jedna, dwie osoby wyjeżdżały, aby mieszkać
w mieście, reszta zostawała, stawiała domy na sąsiednich działkach, a do pracy jeździła najczęściej do Warszawy. Bednary
stały się i obecnie nadal są sypialnią stolicy – opowiada Małgorzata Tybuś. To nie mogło
jednak trwać wiecznie i w końcu lat 90. oraz po 2000 roku marazm widoczny w innych miejscowościach dopadł również
i Bednary.
Ocknęli się jednak. Pierwsza inicjatywa, która zrodziła
się wśród ludzi aktywnych społecznie w Bednarach, dotyczyła
stworzenia planu odnowy miejscowości, który został zawarty
w 9 punktach i zatwierdzony
przez mieszkańców miejscowości na zebraniu wiejskim,
w 2010 roku. Cieszyło się ono
ogromnym zainteresowaniem,
przybyło na nie ponad 200 osób.
Wpisano do tego planu m.in.
remont dachu kościoła parafialnego w Bednarach, co dzięki pieniądzom z UE udało się
wykonać w 2012 roku, zmianę
nazwy miejscowości, budowę
chodników, remonty dróg, udostępnienie za darmo internetu
drogą radiową, stworzenie Centrum Rozwoju Bednar w strażnicy OSP. Stworzenie tej listy
spowodowało zaangażowanie
się przedstawicieli wszystkich
organizacji społecznych dzia-

łających dotąd w Bednarach:
KGW, OSP, Rady Sołeckiej,
Rady Parafialnej i LZS Czarni
Bednary. Obecnie przedstawiciele tych wszystkich organizacji tworzą stowarzyszenie.
Porządek z nazwą
miejscowości
i adresami
Dla członków stowarzyszenia najpoważniejszym zadaniem z tej listy była zmiana nazwy miejscowości połączona
z wprowadzeniem nazw ulic
i nowej numeracji posesji. Osobie, która nie dotknęła tego tematu, może wydawać się to
błahostką, ale tak nie było.
Członkowie stowarzyszenia postanowili, że zajmą się całą procedurą. Trwające dwa lata prace przyniosły sukces: Bednary
to dziś Bednary, w nazwie nie
ma słowa Wieś, co wprowadzono administracyjnie na początku lat 80. Dwie nazwy, które
funkcjonowały jednocześnie,
powodowały wiele problemów,
szczególnie w urzędach i bankach.
– Numeracja domów w Bednarach była często przypadkowa i nielogiczna, kłopoty z dotarciem pod konkretny adres
mieli szczególnie goście z zewnątrz. Obecnie mamy na terenie Bednar powieszonych sześć
planów miejscowości, dodatkowo można je otrzymać w sklepie, wszystkie ulice są oznaczone tablicami, oprócz tego 80%
domów ma zamontowane tabliczki z numerem, i to w jednakowej kolorystyce. Panuje
porządek. Zmiany chwalą kurierzy dostarczający paczki, jak
i personel karetek pogotowia –
twierdzi Małgorzata Tybuś, zaznaczając, że za zmianami w
obu sprawach opowiedziała się

zdecydowana większość mieszkańców. Istotnie tak było, co relacjonowaliśmy w NŁ. Nawet
ówcześni przeciwnicy dziś w
większości chwalą ten krok.
Stowarzyszenie
jest w sieci
Stowarzyszenie powstało oficjalnie 16 marca 2011 roku, od
razu zaistniało w sieci za sprawą informatyka Tomasza Baczyńskiego. Jest on autorem
portalu internetowego, na którym stowarzyszenie zamieszcza
bieżące informacje ze swojej
działalności. – Strona internetowa okazała się dla nas bardzo ważnym sposobem komunikowania się z mieszkańcami
Bednar i okolicznych miejscowości – powiedziała nam Małgorzata Tybuś. Na stronie można znaleźć informacje o historii
miejscowości, galerie zdjęć, forum dyskusyjne oraz ogłoszenia Urzędu Gminy i sołtysów.
Mieszkańcy Bednar mogą na
stronie umieszczać sami swoje
artykuły. Zainteresowanie tym
nie jest duże, choć swoje artykuły na temat ekonomii zamieścił m.in. Rafał Łopusiński.
Internet dla każdego
W 2012 roku, po ponad roku
starań, udało się w końcu uruchomić w Bednarach darmowy
dostęp do internetu drogą radiową. Anteny zostały powieszone
na wysokości 25 m nad ziemią
na kominie kotłowni Szkoły
Podstawowej w Bednarach. Sygnał ma zasięg ok. 500 m. Korzystać z internetu można przez
godzinę, po czym następuje
24-godzinna przerwa.
W dzisiejszych czasach to idealne rozwiązanie dla posiadaczy komputerów przenośnych,
palmtopów, tabletów i telefonów

komórkowych wyposażonych
w Wi-Fi. Aby sprawdzić coś
w sieci, nie muszę być w domu,
wystarczy, że będę w Bednarach. Transfer danych jest jednak niewielki, nie da się na
tych łączach ściągać np. filmów. – Na opłaty związane z
hotspotem mamy zgromadzone
pieniądze, które przekazało stowarzyszenie internetowe działające kilka lat temu w Bednarach
– powiedziała nam Tybuś.

Celem jest
przywrócenie
ograniczonych
połączeń kolejowych
ze stolicą, w której
pracuje duża część
mieszkańców 
Bednar.
Chodnikiem
bezpiecznie
na cmentarz
Stowarzyszeniu udało się
również doprowadzić do budowy chodnika wzdłuż ul. Szkolnej, łączącego kościół parafialny z cmentarzem. Pieniądze na
materiały pochodziły z Funduszu Sołeckiego – 20 tys. zł,
robociznę sfinansował Urząd
Gminy w Nieborowie – 25 tys.
zł. Dla wielu mieszkańców
wybierających się na spacer
na cmentarz po uczestnictwie
we mszy świętej dziś jest to
już bezpieczne, bo idą z dala
od samochodów. Stowarzyszenie w przyszłości będzie chciało wykorzystać betonową kostkę, która jeszcze pozostała,

aby ułożyć chodnik, który połączy kościół z ul. Bitwy nad
Bzurą.
Zamiast świetlicy
wiejskiej – centrum
rozwoju
– Większość zadań, które
stawialiśmy sobie do realizacji
przy uchwalaniu planu odnowy
Bednar, jest już wykonanych.
Są jednak takie, które wymagają długiej walki – przyznaje
Tybuś.
Celem takim jest przywrócenie ograniczonych połączeń
kolejowych ze stolicą, w której pracuje duża część mieszkańców Bednar. Chodzi m.in.
o przyśpieszony pociąg osobowy Mazowsze. Walka na razie nie przynosi rezultatów.
Ale stowarzyszenie nie poddaje się. Inną walkę z koleją wygrało, chodziło o zagospodarowanie miejsc parkingowych
przy stacji PKP w Bednarach.
W tygodniu gęsto ustawione samochody skutecznie blokowały przejazd na rondzie
przy dworcu. Dziś samochody stoją na utwardzonym płytami placu i nie ma mowy
o tarasowaniu przejazdu.
Innym celem, którego realizacja trwa, jest stworzenie przy
OSP w Bednarach centrum rozwoju miejscowości. Obecnie w
3 pomieszczeniach na parterze:
obszernej sali, kuchni i sanitariatach, które dzierżawi stowarzyszenie na okres 10 lat, został przeprowadzony gruntowny
remont. Wymieniono wszystkie instalacje, wykonano nowe
tynki, położono glazury, zakupiono też sprzęt gastronomiczny. Centrum, aby móc w pełni
działać, czeka tylko na meble.
Pierwsze działania już się w
nim jednak odbyły, np. zaję-

przegląd prasy
Gorzej już było
(...) sadzę, że los OFE  jest przesądzony. I  powiem więcej – dla
gospodarki to nie ma żadnego
znaczenia.
Jak to nie ma?
Bo dla gospodarki najważniejszy
jest klin podatkowy. OFE  same
w sobie nie są ani złe, ani dobre.
One są elementem złego systemu.
To podatek nałożony na pracę jest
zły. Najgłupszy, jaki kiedykolwiek
wymyślono.
Zlikwidować go?
Oczywiście. PIT  i składki do ZUS 
trzeba zlikwidować, a w zamian
wprowadzić jeden podatek od funduszu wynagrodzeń w wysokości
ok. 25 proc.
Jak wyglądałby budżet, gdyby
wprowadzić to rozwiązanie?
Tak samo.

To po co to wprowadzać?
Bo byłoby prościej. Państwo za
dużo wydaje na rzeczy, których nie
musi robić, i to by go zdyscyplinowało.
Np. na co wydaje za dużo?
Choćby na armię urzędników,
którzy zajmują się rzeczami absurdalnymi. Problem w tym, że państwo wykonuje zbyt dużo funkcji.
I żadnej nie wykonuje dobrze. Mało
tego, najmniej wydaje na to, czego
obywatele najbardziej potrzebują.
A to dlatego, że jeśli za mało wydaje na policję, to ludzie wynajmują agencje ochroniarskie, jeśli za
mało na zdrowie – idą do prywatnych przychodni. A więc ludzie zatrudniają tych, których potrzebują.
Proszę mi pokazać, który obywatel
by zatrudnił urzędnika?
I to najbardziej przeszkadza
dziś przedsiębiorcom?

Nie. Im najbardziej przeszkadzają
przepisy prawa pracy. Bo w Polsce
łatwiej dziś rozwieść się z żoną,
niż zwolnić sekretarkę. Na drugim
miejscu jest prawo inwestycyjne.
Żeby zbudować tymczasową szopę dla owiec, Roman Kluska potrzebował półtora roku i kilkunastu
stempli z wojewodą małopolskim
włącznie, bo ten się musiał wypowiedzieć, czy szopa nie będzie
stać na terenie ważnym dla obronności kraju. No i podatki. Bo w ich
przypadku ludziom grozi nawet
więzienie. Nie oddanie należności,
o której czasem nawet nie mieli
pojęcia, nie grzywna, ale odsiadka. A wie pan, że stawka podatku
VAT jest inna na ketchup, a inna na
musztardę?
Od zmiany tego Polska nie
stanie się nagle krajem
mlekiem i miodem płynącym.
Oczywiście. Ale to marnuje poten-

cjał, jaki drzemie w ludziach. Polacy mają wręcz niesłychany. (...)
Czego trzeba, by Polakom było
lepiej?
Tego samego, co w 1989 roku.
Wtedy tez wrzało. I ludziom powiedziano: róbcie. To ludzie zaczęli
robić. I  Polska się wybiła natychmiast.
Teraz nikt nie mówi: róbcie.
No właśnie. Bo liberalny premier
przeszedł na pozycje socjaldemokratyczne. I niestety tracą wszyscy.
Całe zło świata to rząd? Bo jeśli
posłuchać tego, co Pan mówi,
i zlikwidować rząd, to byłoby
nam z dnia na dzień lepiej.
Z dnia na dzień ani nawet z roku na
rok na pewno nie. I to jest pewien
problem. Pewne zmiany w gospodarce dzieją się w dłuższym okresie i wymagają czasu. Minimum

cztery-sześć lat. A na początku
czasem nawet jest gorzej. Dlatego
właśnie żaden rząd nie podejmuje
ryzyka zmian, dokąd nie musi. Mazowiecki z Balcerowiczem musieli.
Nie było innej drogi. I  stało się
wedle zasady, że ludzie postępują
rozsądnie, gdy nie mają innego
wyjścia. Ale gdyby rok wcześniej
nie było liberalnej ustawy Wilczka,
pewnie by się nie powiodło. Niestety, od początku lat 90. przy tej dobrej ustawie zaczęto manipulować,
by ograniczyć przedsiębiorcom
wolność. I  to się niestety udało.
A więc żeby wyzwolić inicjatywę
Polaków, nie możemy tak opodatkowywać ich pracy. (...)
Z Robertem Gwiazdowskim,
prezydentem Centrum
im. Adama Smitha,
rozmawiają Cezary Szymanek
i Karol Manys.
Bloomberg Businessweek Polska
26 sierpnia -1 września 2013

cia kulinarne, które poprowadził z paniami z KGW kucharz
Michał Godroń, czy szkolenia
dla mieszkańców powyżej 50
roku życia z obsługi komputera i internetu. Odbyło się także
szkolenie dla rolników z prowadzenia rachunkowości. Remont świetlicy jest prowadzony od dwóch lat za pieniądze
z Funduszu Wiejskiego i z tego,
co uda się stowarzyszeniu zebrać od sponsorów.
Bednary mają duży
potencjał
– Ta miejscowość bezsprzecznie będzie się rozwijała. Już dziś
widać, że wychodzi z zapaści.
Niemal na każdej ulicy widać
budujące się domy, a to oznacza, że ludzie znajdują tu dobrą atmosferę do zamieszkania
– stwierdza Małgorzata Tybuś.
Faktycznie, Bednary, ale też
i okoliczne miejscowości, są
pod tym względem wyjątkowe.
Ale potencjał nie jest jeszcze w
pełni wykorzystany: w miejscowości jest obecnie 350 zamieszkałych działek, kolejnych 230
działek jeszcze nie.
Zdaniem prezes stowarzyszenia położenie w pobliżu 3
szlaków komunikacyjnych, trasy: Warszawa – Poznań, kolei i
autostrady A2 oraz sąsiedztwo
doliny Bzury i pałacu w Nieborowie zaowocuje ciekawymi
pomysłami na działalność gospodarczą. Te już się pojawiły,
pisaliśmy o nich w poprzednich
numerach: o Zagrodzie Bednarskiej, wypożyczalni kajaków,
Karczmie Bednarskiej, gospodarstwie ekologicznym i Browarze Bednarskim. – A to nie
jest koniec, mieszkańcy zaskoczą jeszcze innymi inicjatywami – jest przekonana pani Małgorzata. 
tb

Parafianie
podziękują
za plony
Amerykański kanonik ks. Leonard Badia będzie gościem dożynek w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Korabce
w Łowiczu. Parafialne święto
plonów odbędzie się w najbliższą
niedzielę, 1 września, na mszy
św. o godz. 12.30. Mszę św. dożynkową sprawował będzie proboszcz ks. Adam Domański, a ks.
Badia – emerytowany ksiądz diecezji brooklińskiej, który mieszka
obecnie na Florydzie, prawdopodobnie wygłosi po angielsku kazanie, które będzie tłumaczone na
język polski. Jak nam powiedział
ks. Domański, amerykański gość
jest jego znajomym, ale nie ma
żadnych rodzinnych związków
z Polską. W naszym kraju, a ściślej – w diecezji łowickiej – gościć będzie kolejny raz. 
mwk
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i narzędzi rolniczych, przedmiotów codziennego użytku, strojów,
haftów, wycinanek, mebli, rzeźby, malarstwa na piętrze drugim.

Będzie można na nowo
odkryć muzeum po remoncie
aNeTa
MaraT
aneta.marat@lowiczanin.info

Remont muzeum rozpoczął się
w kwietniu 2011 roku. Od września 2012 roku budynek był niemal cały czas zamknięty dla
mieszkańców i turystów. Kilka
razy udostępniano jedynie kaplicę barokową i hall na różne koncerty, spotkania i warsztaty.
O poszczególnych etapach remontu i kosztach pisaliśmy wielokrotnie na łamach NŁ. Przypomnijmy jednak, że w 2011 była
wymiana okien, instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji elektrycznej. Na 2012 rok
zaplanowano remont elewacji budynku, dachu i kominów, konserwację ścian kaplicy barokowej,
klatki schodowej w pomieszczeniach wynajmowanych przez
Archiwum Państwowe i Bibliotekę Powiatową oraz remonty
wewnątrz obiektu tj. malowanie
ścian i cyklinowanie parkietów.
Remont muzeum współfinansowany jest przez Unię Europejską. Całkowita wartość projektu
to ponad 7 mln zł. W tym roku
wydatkowano 2,2 mln zł. Dzięki
reklAMA

tym funduszom wyremontowano
hall wejściowy muzeum. Został
on odmalowany na biało, stanęły w nim dwie szafki, w których
będą wystawione pamiątki do zakupu. Ponadto wystrój zmieniła także szatnia. Stare wieszaki
zastąpiły nowe, stanęły również
nowe szafki i siedziska. W hallu, obok schodów wejściowych
na piętro, zamontowano także
podnośnik dla osób niepełnosprawnych.
Swój wygląd zmienił także
hall na piętrze. Makieta Łowicza,
która stała przy ścianie, została
ustawiona teraz na środku hallu,
tak by zwiedzający mieli możliwość obejścia jej z każdej strony.
Warto wspomnieć, że zarówno ta
makieta, jak też makieta zamku
łowickiego (znajduje się w jednej
z sal na ekspozycji historycznej)
zostały wymienione na nowe,
z zachowaniem jednak pierwotnych kształtów i rozmiarów.
W ścianie na hallu umieszczony został także telewizor, na którym mają być wyświetlane prezentacje multimedialne o naszym
mieście. Nowością na hallu będzie także nastawa drewnianego
ołtarza polowego z figurą Chrystusa Ukrzyżowanego z Mu-

AnetAMArAt

Na 7 września planowane jest oficjalne otwarcie łowickiego muzeum. Obecnie trwają w nim prace wykończeniowe
i porządkowe. Efekt końcowy może zaskoczyć niejedną osobę. Ci, którzy odwiedzą muzeum, będą mogli zobaczyć m.in.
odnowione wnętrza muzeum z nowymi eksponatami i przebudowany dziedziniec z działającą po wielu latach fontanną.

Dziedziniec muzeum po remoncie zachwyca wszystkichprzechodniów.zauważająoninanimszczególnie
działającąfontannę.

zeum Polskiego w Rapperswilu.
Obok będzie ołtarz wykonany
przez Wincentego Flaka z 1935
r., który był już wcześniej i nadal
będzie eksponowany. Pokazane
zostaną także inne zbiory z Muzeum Polskiego w Rapperswilu,
które są w posiadaniu łowickiego

muzeum, jak na przykład prasa
obozowa czy też numizmaty, które do tej pory były przechowywane w magazynach.
Wśród zaplanowanych prac
jedną z istotniejszych zmian
dla turysty było zaprojektowanie nowej aranżacji ekspozy-

cji historycznej im. Władysława
Tarczyńskiego, z cennymi pamiątkami świetności Łowicza
i Ziemi Łowickiej na pierwszym
piętrze oraz etnograficznej im.
Anieli Chmielińskiej, przybliżającej kulturę ludową Księżaków
z ekspozycjami budownictwa

ekspozycje
mogą zaskoczyć
Ekspozycja historyczna będzie
miała taki sam układ, jak przed
remontem. Otwiera ją sala archeologiczna, później są sale poświęcone czasom nowożytnym
(zamek, rzemiosło, powstania,
II wojna światowa). Projekt nie
obejmował natomiast gabinetu
Tarczyńskiego i salonu z przełomu XVIII i XIX w., które też są
wpisane w ekspozycję – te dwie
aranżacje pozostały bez zmian.
Zbiory, które znajdują się na
ekspozycji historycznej, umieszczone zostały w nowo zakupionych gablotach i ściankach.
Ogólne podpisy umieszczone
przy eksponatach są w dwóch językach (polskim i angielskim),
natomiast szczegółowe będą już
tylko po polsku. Wystawa utrzymana jest w kolorystyce szaro-czerwonej. Dużą rolę odgrywają
halogeny, które oświetlają poszczególne eksponaty.
Na ekspozycji historycznej
nowością są m. in. pocztówki
z I wojny światowej, które nie
były do tej pory prezentowane,
a znajdowały się w magazynach.
Ponadto jest wyłożonych więcej
medali pamiątkowych z mennicy polskiej. W jednej z gablot
zobaczyć będzie można szkielet kobiety z okolic Mszczonowa oraz haftowany obraz, który
pokazuje jedno z zajęć codziennych kobiet.
Jeśli chodzi o ekspozycję etnograficzną na drugim piętrze, to
będzie na niej odwrócony kierunek zwiedzania. Jest to związane
z powstaniem nowej sali warsztatowej, od której wcześniej turyści
rozpoczynali zwiedzanie.

www.lowiczanin.info

Sale wystawowe przybrały nowy wygląd. Zmieniła
się w nich kolorystyka. Odpowiednio zaakcentowane
zostały też poszczególne eksponaty.

REKLAMA
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Dyrektor muzeum Marzena Kozanecka-Zwierz prezentuje eksponaty muzealne i pokazuje miejsce, w którym znajdzie się szkielet kobiety.

na którym prezentowana będzie
sztuka ludowa.

Na hallu na drugim piętrze, tak
jak do tej pory, znajduje się popiersie Anieli Chmielińskiej – założycielki muzeum PTK. Obok
znalazły się jednak makiety budynków i fotografie, które ilustrują jej działalność. Znajdzie się
tam też projektor multimedialny,

aneta marat

Obejrzysz strój
z każdej strony
Ekspozycję
etnograficzną otwiera teraz sala poświęcona pracom polowym, następnie
znajduje się aranżacja wnętrza
izby księżackiej z przełomu XIX
i XX wieku. Jest to wnętrze chałupy, w którym pokazana została
izba świąteczna i komora. Wcześniej prezentowano jedynie izbę,

a komorę można było oglądać
tylko w miniskansenie i w skansenie w Maurzycach.
W dalszej kolejności turyści będą mogli zobaczyć dwie
sale ze strojami. Stroje zostały tak wyeksponowane, by można było je obejrzeć z każdej ze
stron. Umieszczone zostały one
w gablotach na środku pomieszczeń. Na ścianach w odrębnych
gablotach eksponowane są poszczególne elementy garderoby, jak na przykład różne czapki
i pasy. Tuż obok tych sal będzie
pomieszczenie poświęcone tkactwu i tkaninie, a zaraz za nim sala
z rzemiosłem ludowym (bednarstwo, garncarstwo). Tuż obok
niej jest sala prezentująca historię wycinankarstwa i papieroplastyki. Znajduje się w niej szereg
pająków i wycinanek. By ułatwić najmłodszym ich oglądanie,
umieszczone zostaną tam kolorowe pufy.
Kolejną salą jest sala z rzeźbą ludową. Dyrektor Kozanecka-Zwierz zapowiada, że na wystawie znajdzie się zdecydowanie
więcej rzeźb współczesnych niż
dotychczas. Po pierwsze dlatego,
że muzeum ma ich coraz więcej
w posiadaniu. Po drugie, w muzeum realizowany jest projekt
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dzięki któremu udało się zakupić dodatkowe eksponaty.
Podczas zwiedzania turyści
przejdą także przez nową salę
z kapliczkami. Oddzielna sala została wygospodarowana także na
malarstwo ludowe.

aneta marat

Edukacja już nie kątem
czy na korytarzu
Warto już teraz bowiem wspomnieć, że na drugim piętrze została wygospodarowana sala,
która ma służyć działaniom edukacyjnym. Pomieszczenie, w którym się ona znajduje, wcześniej
było poświęcone budownictwu.
Zakupione zostały do niej szklane stoliki i krzesła dla około 20
osób. Jest tam też ekran do prezentacji multimedialnych. Jak
mówi dyrektor muzeum Marzena Kozanecka-Zwierz będzie to
duże udogodnienie dla muzeum,
które chce organizować zajęcia warsztatowe, szczególnie dla
najmłodszych. W sali tej znajduje się także duża szafa, w której
będzie można schować na przykład różne materiały plastyczne.
Dotychczas takiej brakowało. Zajęcia odbywały się na korytarzu
lub kątem w innych pomieszczeniach. Sala do ćwiczeń znajduje
się na końcu korytarza, w czasie
zajęć będzie można je zamknąć,
tak by najmłodsi nie przeszkadzali zwiedzającym. Udogodnieniem jest również to, że w pobliżu znajduje się toaleta.



Po remoncie będzie można dokładnie obejrzeć
stroje, które posiada muzeum. Umieszczone zostały
one w gablotach.

Wyczyszczono
magazyny
W 2013 r. przeprowadzony został również remont magazynów
i pomieszczeń administracyjnych. Gabloty i szafy, w których
przechowywano zbiory, zostały
wymienione na nowe. Przy okazji część eksponatów została
przeniesiona na ekspozycje stałe.
Dyrektor muzeum przyznaje,
że dzięki remontowi wiele ekspozycji zostało wzbogaconych.
– Zależało nam, by pokazać
wszystko, co było do tej pory,
a nawet więcej – mówi.
Nie wiadomo jednak, czy
wszystkie zbiory zostaną opisane na otwarcie muzeum. Pracownicy placówki montują obecnie
wszystkie ekspozycje, odświeżają je i opisują, co – jak się okazu-

je – zajmuje im najwięcej czasu.
Łącznie na ekspozycjach jest ponad 4000 eksponatów. By wszystko umieścić w odpowiednim
miejscu, potrzeba sporo czasu.
– Najbardziej pracochłonną pracą podczas całego remontu było najpierw spakowanie wszystkich naszych zbiorów
w taki sposób, by żadnego nie
uszkodzić, ale dobrze zabezpieczyć przed remontem, a teraz ich
rozpakowanie – mówi Marzena
Kozanecka-Zwierz.
Były prace
też na zewnątrz
W bieżącym roku dokończono
także elewację budynku muzeum
od strony dziedzińca, ogrodzenia od osiedla Tkaczew oraz remont dziedzińca muzeum. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę
na fontannę, która przez kilkanaście lat w ogóle nie działała. Po

remoncie pracuje ona cały czas.
W obrysie znajduje się na tym samym miejscu, co wcześniej. Nie
było jednak możliwości uruchomienia wcześniejszej instalacji,
stąd też została ona wraz z niecką wymieniona na nową. Trzon
fontanny, a więc pionowy obelisk
z piaskowca z figurą pelikana, są
takie same, jak wcześniej. Wykonane zostały również nowe nasadzenia na dziedzińcu i położona
została nowa kostka.
Odkryty został także kamień
z napisem „Honor i Ojczyzna”,
który zaraz po wojnie został przeniesiony do muzeum z koszar 10
PP przy ul. Podrzecznej. Przez
wiele lat zasłaniały go świerki
i inne krzewy, teraz został odsłonięty, a wkrótce stanie przy nim
tablica informacyjna.
Jak dokładnie wygląda teraz
muzeum po remoncie, będzie
można przekonać się wkrótce. 
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Marcin Kucharski

Marcin Kucharski

Reportaż

Występ Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca Marzebiónczi był
gorąco oklaskiwany przez publiczność.

Laureaci nagród Łowicka Róża oraz Nagrody im. Władysława Grabskiego razem z członkami kapituły przyznającej te wyróżnienia.

Maurzyce | XIV Biesiada Łowicka i Piknik Mleczny

wie, od lat pan był niedoceniany, a można powiedzieć, że to
pan dzieciom zaszczepił folklor.
W zespole tańczą dzieci i wnukowie – mówił o Stanisławie Paciorkowskim starosta Figat. Sam
nagrodzony dziękował za docenienie go kapitule, dzieciom oraz
swojej nieżyjącej już żonie – za
zrozumienie i wspieranie w trudnych chwilach.
W imieniu SKR-u nagrodę
odebrał prezes Zenon Szymański .
– W powiecie rolnicy mają ponad 200 kombajnów, a SKR ze
Zdun ma ich 8, ma się dobrze
i ma co robić. Zenku, życzę rozwoju tej spółdzielni – mówił
starosta Figat. – Z pełną świadomością i z pełnym przekonaniem poparłem kandydatury
obojga kandydatów do tegorocznych nagród. To, co robi pani, to
kwestia unikalna i trzeba się tym
chwalić, a co do Zdun i co do
spółdzielczości, to mój przodek
też zajmował się spółdzielczością i jakoś mu to nienajgorzej
wychodziło – powiedział przewodniczący kapituły Grzegorz
Grabski. Szczegółowe uzasadnienie kapituły przedstawialiśmy
w poprzednim NŁ.

Takiego jaśka nie ma
nigdzie na świecie

Prezentacja największego na świecie haftowanego łowickiego jaśka – poduszki o wymiarach 2x2 m, występy na dwóch scenach, stoiska
Kół Gospodyń Wiejskich, darmowe jedzenie serwowane przez uczniów ZSP nr 3, wizyta motocyklistów i wiele innych atrakcji czekało na
publiczność XIV Biesiady Łowickiej połączonej z Piknikiem Mlecznym, która odbyła się 25 sierpnia w Skansenie Wsi Łowickiej
w Maurzycach. Wręczone również zostały nagrody Łowicka Róża i Nagroda im. Władysława Grabskiego. Maurzyce odwiedziły tysiące gości.
skiego. Drugi z zespołów próbował nauczyć słuchaczy języka
kaszubskiego, ale publiczność
wolała raczej słuchać, niż powtarzać za zespołem. – Coś zrozumiałam, ale nie wszystko i nie
do końca. Podobno Kaszubi mają
podobne odczucia, jeśli chodzi
o gwarę łowicką – uważa Piotr
Wójcik. Na scenie zaprezentował
się też Chór Seniora Radość z Łowicza.
Nagrody: komu i za co
Biesiada była też okazją do
wręczenia nagród Łowickiej
Róży i Nagrody im. Władysława
Grabskiego. Tegorocznymi laureatami zostali Jacek Rutkowski
– znany grafik, rysownik, twórca, kustosz Muzeum Guzików
w Łowiczu i designer, nagrodzony
w kategorii „Twórczość artystyczna” i Stanisław Paciorkowski z zespołu Ksinzoki w kategorii „Upowszechnianie kultury”.
Nagroda im. Władysława Grabskiego w kategorii „Rozwój
społeczeństwa obywatelskiego”
trafiła do Marty Wróbel – założycielki firmy Folkstar.pl oraz
Spółdzielni Kółek Rolniczych

Marcin Kucharski

Biesiada rozpoczęła się mszą
świętą w zabytkowym kościele
w Maurzycach, która była koncelebrowana przez proboszcza
parafii w Zdunach ks. Bolesława
Stokłosę, proboszcza łowickiej
katedry ks. Wiesława Skoniecznego oraz ks. Jerzego Modzelewskiego – powiatowego kapelana
strażaków. W Maurzycach gościły delegacje z partnerskich powiatów, w tym starosta tatrzański
Andrzej Gąsienica Makowski, wicestarosta kartuski Bogdan Łapa,
starosta świdnicki Zbigniew Worsa oraz delegacja z powiatu poznańskiego. Starosta łowicki oraz
tatrzański wystąpili w strojach ludowych. – Pan starosta najwyraźniej dobrze się czuje w stroju.
Szkoda, że nie wszyscy dygnitarze tak występują – komentowała
wygląd starosty i towarzyszącego
mu w garniturze przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego
Krzysztofa Górskiego mieszkająca w Łowiczu Marzena Wróbel.
Na scenie pod strzechą, gdzie
odbywała się część oficjalna i rozrywkowa, wystąpił zespół Jarzębina z łowickim graniem i zespół
Marzebiónczi z powiatu kartu-

Uczniowie ZSP nr 3 przygotowali szereg smakołyków w oparciu o produkty mleczne. Żeby ich skosztować,
należało odczekać kilka, a czasami nawet kilkanaście minut w kolejce.

w Zdunach w kategorii „Przedsiębiorczość”. Każdemu z nagrodzonych „Sto lat” zaśpiewali członkowie zespołu Ksinzocy.

– Jacek jest designerem u nas
w Folkstarze. Cieszę się więc
tym bardziej z obydwóch nagród.
Tak naprawdę to robimy, razem

z wieloma przyjaciółmi, to, co
trzeba robić. Uważam to za coś
normalnego – powiedziała nam
Marta Wróbel. – Panie Stanisła-

4 m2 pięknego haftu
Największy łowicki jasiek
w oczekiwaniu na zaprezentowanie na scenie przechowywany był w otwartym namiocie
nieopodal sceny pod strzechą.
Zainteresowanie oglądaniem jaśka było duże. Wiele osób robiło
sobie zdjęcia obok niego, a niektórzy nawet próbowali na nim.
– Nie mogliśmy się zdecydować, co w tym roku na biesiadę
zrobić, czy wielkiego chłopaka,
czy dziewuchę i pomyśleliśmy,
że najpierw to trzeba od poduszki zacząć – powiedziała nam prezes Stowarzyszenia Twórców Ludowych i jednocześnie hafciarka
Anna Staniszewska. – Zebraliśmy wszystkie najlepsze hafciarki w powiecie i postanowiliśmy,

www.lowiczanin.info



Marcin Kucharski

listy
do redakcji
Dlaczego w Maurzycach
a nie w Łowiczu?
Panie Redaktorze!
Piszę w imieniu ludzi starszych oraz młodych z dziećmi,
a chodzi konkretnie o imprezę
o nazwie „Łowickie”. Już raz za
tego starosty taka impreza odbyła
się w Maurzycach, teraz zamiast
w Łowiczu, też odbędzie się
w Maurzycach (listy pisany był
przed Biesiadą Łowicką, o którą chodzi – przyp. red.). Pomału
imprezy łowickie przeniosą się do
Maurzyc, to i Boże Ciało też już
niech tam będzie, przecież jest ko-
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ściółek, hotel, karczma, gdzie „panowie” później bawią się...
Co z tego, że autobus jedzie tam
od 12 do 18? Kto zostanie? – tylko zmotoryzowani, bo będą mieli czym wrócić. Burmistrz nie dba
o to, by ludzie starsi czy młodzi
mogli uczestniczyć w święcie, bo
jaka to biesiada, dla kogo? My
też chcemy, tak jak dawniej, być,
oglądać, bawić się, śmiać. Przecież niech ten Łowicz żyje. Gdzie
te stragany? Ten kolor?
Równie dobrze można zamiast
Maurzyc obrać Sromów, gdzie nie
chodziłoby się po murawie, gdzie
też można ustawić ławki i te kilka marnych stoisk, albo przenieść
imprezy do miejsca zamieszkania
starosty. Co za wygłup z tymi prze-
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nosinami do Maurzyc?! Przecież
i tu mamy mały skansen, a kto
chce, niech sobie jedzie do Arkadii, jak i Nieborowa, czy Sromowa
i innych (...) Przecież to bezsens,
aby ludzie starzy, niepełnosprawni
czy z wózkami nie mogli uczestniczyć w tym, co łowickie, nasze, nie
maurzyckie (...)
Łowiczanka
Od redakcji:
Szanowna Pani: „Łowickie”
nie znaczy ograniczone do samego Łowicza. Przeciwnie: być może
tym bardziej, a co najmniej w tym
samym stopniu co miasta, dotyczy naszych, księżackich, łowickich
właśnie wsi. Stąd nazwa „Biesiada
Łowicka” jest jak najbardziej na
miejscu.

Biesiadna publiczność przed mniejszą sceną pod strzechą nie mogła narzekać na brak atrakcji, a jedynie 
na słońce świecące prosto w oczy.

Kolejki po smakołyki
Piknik Mleczny, który towarzyszył biesiadzie, powiat współorganizował z Krajową Radą Izb
Rolniczych. Na obleganych przez
większość część biesiady stoiskach goście mogli skosztować
potraw przygotowanych przez
uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łowiczu
oraz okraszonych ziemniaków
z zsiadłym mlekiem, które przygotowały panie z KGW w Bednarach. – Pracowałyśmy tu od 9 rano,
a serwowałyśmy od wczesnego
popołudnia do 18 – opowiadała
nam jedna z pań z Bednar. Przez

TOMASZ BARTOS

zaangażowanie zostały uhonorowane nagrodami – otrzymały zastawy stołowe. Były też występy
grupy breakdance z Chąśna, studia piosenki z Nieborowa, kabaretu Masztalscy, a wieczorem
koncerty na dużej scenie w sąsiedztwie wiatraka dały Anna Żebrowska i Anna Rusowicz.
W tym roku po raz pierwszy
od lat otwarte było przejście przez
teren hotelowy – dawny Interrex,
zwany też „Gargamelówką”, który od tego roku należy do prywatnej firmy z powiatu kutnowskiego. Uruchomiony też został
bezpłatny parking przed budynkiem, na którym ruchem kierowali pracownicy ochrony. W czasach, kiedy budynek należał do
Mazowieckiej Wyższej Szkoły
Humanistyczno-Pedagogicznej,
taka współpraca nie była prowadzona. 
mak

ten czas panie obrały i ugotowały 300 kg ziemniaków, do tego
50 kg boczku i 15 kg cebuli. Pod
koniec dnia nie kryły zmęczenia,
ale były zadowolone. Stoisko miała również Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu. Szkoła (ZSP 3) przygotowała sałatki,
do których skomponowania użyto produktów mlecznych, kanapki
z pastami z sera białego, koreczki
serowo-owocowe, koktajle mleczno-owocowe oraz desery na bazie
sera białego.
Posilić się można było też na
13 stoiskach Kół Gospodyń Wiejskich, które przygotowały potrawy w ramach konkursu na biesiadny przysmak. Przysmaki były
przeróżne, począwszy od mlecznych deserów, a skończywszy
na golonce w piwie. No i niemal
na każdym stoisku serwowano
smaczne nalewki. Panie za swe

Dzieci na początku biwaku stworzyły kodeks postępowania, w którym określiły, co im wolno, a czego nie.

Bełchów | Harcerze bawili dzieci

Spotkali chytrego skrzata
i nocowali w GOK

Marcin Kucharski

że pokażemy na jaśku wszystkie
techniki haftu – opowiadała Staniszewska.
Na poduszce można zobaczyć hafty wykonane wszystkimi technikami: tradycyjnym, koralikowym i richelieu, autorstwa
21 twórczyń ludowych. Na jaśku
haftowały: Teresa Foks, Leokadia
Łacheta, Genowefa Madanowska, Krystyna Wielemborek, Marianna Pietrzak, Alicja Brzozowska, Genowefa Miazek, Wanda
Bogusz, Teresa Jabłońska, Małgorzata Kosiorek, Alicja Kołodziejczyk, Marianna Pawłowska,
Teresa Kocus, Wanda Teleman,
Agnieszka Zabost, Zofia Czubak,
Marianna Madanowska, Grażyna Bryła, Bronisława Skwarna,
Anna Staniszewska i Janina Kuczek. – Pracowałyśmy nad nim ze
dwa miesiące – powiedziała nam
Wanda Teleman. – Cieszymy się,
że się wszystkim podoba, że nas
fotografują. Nie żałujemy ani jednego dnia, który poświęciliśmy
na pracę nad jaśkiem – dodawała
Anna Staniszewska.

Skansen w Maurzycach odwiedzili też łowiccy motocykliści, 
a powodem wizyty było przekazanie staroście łowickiemu flagi powiatu
łowickiego przez uczestników motocyklowej wyprawy do Chin.

Marcin Kucharski

REKLAMA

Na biesiadzie swoje stoiska miała też Okręgowa Spółdzielnia
Mleczarska w Łowiczu.

Około 30 dzieci z Bełchowa Osiedla i Bełchowa wzięło udział 24 sierpnia w biwaku
„W kolorach tęczy”, który zorganizowali wspólnie nieborowska filia Gminnego Ośrodka
Kultury w Bełchowie i harcerze
ZHP z 9. Szczepu Drużyn Wiejskich „Blih”, tworzonego przez
drużyny z gminy Nieborów
i Kocierzew Południowy.
Dzieci z pierwszych klas
szkoły podstawowej zostały
podzielone na mniejsze grupy,
każda z nich otrzymała swój
kolor. Na początku zajęć miały
one za zadanie przygotować kodeks postępowania, potem zaś
wspólnie układały puzzle, któ-

re utworzyły mapę, na której
zaznaczona była kryjówka złego, chytrego i bardzo chciwego skrzata – na terenie placu zabaw przy budynku ośrodka. Po
odnalezieniu kryjówki skrzata
zmienił się on pod wpływem
dzieci w dobrego i podzielił się
z nimi zgromadzonymi przez
siebie skarbami, m.in. „złotymi monetami”, w których ukryta była czekolada. Później dzieci zostały zaproszone do środka
GOK, gdzie odbyła się zabawa
taneczna.
Po niej przyszedł czas na odpoczynek, dzieci spały na karimatach i w śpiworach w sali,
w której wcześniej się bawiły.

Jeden z uczestników biwaku,
siedmioletni Mateusz Dyjaczenko, powiedział nam, że po raz
pierwszy bawi się z harcerzami,
ale na biwaku bardzo mu się podoba, bo jest ciekawie, a największą, jego zdaniem, atrakcją jest
możliwość wspólnego z innymi
dziećmi nocowania poza domem.
– Jeszcze nie wiem, ale na pewno będę się zastanawiał nad tym,
czy zostać harcerzem. Myślę, że
to może być bardzo fajne – powiedział nam.
Komendant 9. Szczepu Drużyn Wiejskich „Blih” phm.
Grzegorz Trafalski przyznał
w rozmowie z NŁ, że w zamyśle jest stworzenie w Bełchowie
drużyny harcerskiej, choć obecnie nie ma takich możliwości, ze
względu na brak przygotowanej
do tej roli kadry. Byłaby to prawdopodobnie pierwsza drużyna
działająca w tej miejscowości
od 30 lat. 
tb
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Aktualności
Łowicz|Możnawypożyczyćkajakiwłowiczu

Oferta ŁAS: drogo czy nie?
Łowicka Akademia Sportu, która jako pierwsza w Łowiczu wykorzystała
rzekę Bzurę do spływów kajakowych, oferuje od kilku dni, ponownie jako
pierwsza, możliwość wypożyczenia kajaków w naszym mieście.

tomasz.bartos@lowiczanin.info

– Mieliśmy bardzo dużo pytań
o możliwość wypożyczenia kajaków i chcieliśmy się tym zająć,
ale profesjonalnie – mówi prezes
ŁAS Kamil Sobol – Dziś mamy
w swoich szeregach trzy osoby,
które są instruktorami kajakarstwa, ponadto jedna z nich jest

też ratownikiem wodnym. Dzięki
temu jesteśmy w stanie zaoferować naukę pływania na kajakach
jak i stojące na wysokim poziomie prowadzenie i zabezpieczanie spływów – dodaje.
Całkiem niedawno ŁAS nabyła samochód terenowy oraz przyczepkę dostosowaną do transportowania kajaków. Jest to związane
także z innym projektem, jakim
jest zakup tzw. „smoczej łodzi”,
choć na potrzeby jej transpor-

towania potrzebna będzie inna
przyczepa. Stało się możliwe dostarczenie kajaków w wybrane
przez zainteresowanych miejsce
i ich późniejszy odbiór.
Wypożyczalnia kajaków ŁAS
nie będzie miała stałego miejsca
nad Bzurą, gdzie będzie
można przyjść i wypożyczyć kajak
na godzinę. Z osobami odpowiedzialnymi za wypożyczenie
można skontaktować się za
pomocą strony internetowej

Turystyka|rajdkonnydolinąbzury

Łowicz – Słodyczki |wakacyjnywyjazd

Już w następny weekend,
7 i 8 września, miłośnicy
koni i kawalerii będą mogli
wziąć udział bądź podziwiać
przebieg Rajdu Konnego
im. Kawalerii Polskiej Bzura
2013, który w części będzie
przebiegał przez tereny
powiatu łowickiego.

15 osób, głównie z parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy na
Korabce w Łowiczu, brało udział
w wakacyjnym wyjeździe do
Słodyczek na Podhalu. Wyjazd
trwał od 16 do 24 sierpnia. Jego
organizatorem był ks. Adam Domański. Poza opiekunami brali
w nim udział uczestnicy w wieku
od lat 9 do 16.
– Mieszkaliśmy 15 km od
Zakopanego, u pana Władysława Słodyczki. Udało nam się
zorganizować kilka wycieczek
w góry – mówi ks. Domański. Pogoda wprawdzie pokrzyżowała
nieco plany na dwa dni, podczas
których padał deszcz, ale w pozo-

Ciekawa przygoda
nie tylko dla ułanów

Impreza ta skierowana jest
głównie do kawalerzystów zrzeszonych w organizacjach reprezentujących oddziały z lat
1807 – 1939, umundurowanych
zgodnie z odtwarzaną formacją,
którą reprezentują – jednak organizatorzy nie wykluczają udziału zawodników bez przynależności do stowarzyszeń. – Jedyny
wymóg to mundur kawalerzysty
z lat 1807 – 1939 – mówi komandor rajdu Marek Drabik. Możliwe są jednak pojedyncze odstępstwa. – Gdyby zgłosił się jeździec
posiadający mundur policjanta,
strażaka, itp, po weryfikacji może
zostać do zawodów dopuszczony
– dodaje.
Rajd wystartuje 7 września
o godz. 9.00 z miejscowości Tomczyce w gminie Bedlno, a zakończy się tego samego dnia późnym popołudniem w Bielawach.
Na pierwszym przystanku, który
znajduje się w Orłowie, na zawodników będą czekały konkurencje – strzelanie i biathlon, na
kolejnym przystanku w Kterach,
około godziny 12, kawalerzyści
będą mogli wykazać się umiejętnościami
we
władaniu
lancą i szablą. – W niektórych
konkurencjach znajdą się zadania, które będą potrafili wykonać jedynie ludzie obracający się
w środowisku kawaleryjskim,
jednak gdy ktoś przejedzie trasę, nie zaliczając poszczególnych
dodatkowych konkurencji, może
być klasyfikowany, ale z mniejszą
ilością punktów – tłumaczy komandor. Ważna jest chyba jednak
sama przygoda – dodaje.
W Kterach będzie dłuższy
postój, w trakcie którego bierni
uczestnicy rajdu będą mogli podejść do kawalerzystów, zro-

bić sobie z nimi zdjęcie, a nawet
przejechać się na koniu. Tam, jak
i w Bielawach, na przybyłych będzie czekała dodatkowa atrakcja
w postaci wystaw plenerowych,
przygotowanych przez kutnowskie muzeum i zamek w Oporowie. Tematy wystaw to: Szwoleżerowie Gwardii Napoleońskiej
oraz Bitwa nad Bzurą.
Jako impreza towarzysząca zostanie zorganizowany rajd rowerowy. W sobotę do tych samych
miejscowości, co kawalerzyści
będą dojeżdżać rowerami uczniowie Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 r. w Żychlinie. Marek Drabik informuje, że
osoby indywidualne, po wcześniejszym zawiadomieniu, również będą mogły wziąć udział
w rajdzie.
Kolejnego dnia, tj. 8 września,
uczestnicy rajdu przybędą do
Walewic, gdzie pod pomnikiem
17 Pułku Ułanów Wielkopolskich odbędą się uroczystości patriotyczne, tam też zostaną rozdane nagrody. Główną nagrodą,
ufundowaną przez firmę Siodlarz
z Pleszewa jest siodło wojskowe. Inne nagrody to m.in. sakwy,
ogłowia (czyli część uprzęży nakładana na głowę zwierzęcia, pozwalająca na kierowanie nim),
szable, puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe i inne upominki.
Trasa rajdu wynosi około 50 km
i prowadzi w przeważającej części doliną Bzury, po miejscach
związanych ze szwoleżerami
Gwardii Napoleońskiej, krakusami Powstania Styczniowego,
ułanami Wielkopolskiej, Pomorskiej i Podolskiej Brygady Kawalerii. Rajd organizowany jest
przez Oddział Terenowy Polskiego Klubu Kawaleryjskiego „Żółty szwadron” z siedzibą w Dębowej Górze.
Organizator gwarantuje nocleg, wyżywienie dla uczestników
i koni, stajnie, opiekę medyczną
i weterynaryjną, zabezpieczenie
trasy rajdu i postojów.
Zgłoszenia chętnych przyjmowane będą do soboty 1 września,
na adres mailowy: marek.drabik
@poczta.fm 

tem – wiosła, kapoki, a dodatkowe
koszty, czyli dowóz i odbiór
to 2,7 zł za przejechany kilometr
– czyli dowóz jest nieco droższy
niż proponuje ŁAS.
NatomiastwOśrodkuTurystyki
Kajakowej „Sosenka” w Budach Grabskich koszt wypożyczenia waha się od 35 do 60 zł.
Warszawska firma Ekoturyzm,
która oferuje do wypożyczenia
dwuosobowe kajaki, do spływów na Bzurze i Rawce, za wynajęcie pobiera od 35 do 45 zł.
W obu przypadkach jest to taniej
– ale jeśli doliczyć opłaty za
transport, który w tych przypadkach jest droższy, bo odległość
większa, to koszty wypożyczenia kajaka w każdej z tych wypożyczalni niewiele będą się od
siebie różniły. Taniej będzie, jeśli w ŁAS wypożyczymy kajak
na określoną liczbę godzin, jedna
kosztuje 15 zł. 

Był czas na wypoczynek
i na modlitwę

reklAMA

stałe sprzyjała. Młodzież i opiekunowie odwiedzili Dolinę Chochołowską, w której doszli do
schroniska na Polanie Chochołowskiej. Innym razem doszli do
Czarnego Stawu pod Rysami,
a jeszcze innego dnia weszli na
Ciemniak w masywie Czerwone
Wierchy.
Codziennie wszyscy uczestnicy
wyjazdu brali udział we mszy
św. Poza modlitwą był czas na
oglądanie filmów, wypoczynek
i sport. – Taki wyjazd zawsze ma
na celu umocnienie wiary, duchowe wzmocnienie człowieka.
Mam nadzieję, że to nam się udało – mówi ksiądz proboszcz. mwk

ADAMDoMAŃski

TOMaSZ
BarTOS

lowickiekajaki.pl, umówić termin
spływu, ustalić miejsce startu
i mety, przy okazji można
też zasięgnąć informacji o tym,
jaki odcinek najlepiej płynąć.
Na stronie znajduje się także cennik usługi: za 75 zł można
wypożyczyć kajak dwuosobowy
na ok. 8-godzinny spływ rzeką.
Dodatkowo za dowóz w wyznaczone miejsce i odbiór trzeba zapłacić 2 zł za 1 kilometr.
Organizacja oferuje więcej,
bo np. szkolenie dla początkujących kajakarzy, asekurację ratownika w czasie spływu czy udział
w nim doświadczonego kajakarza, którego zadaniem będzie pro-

wadzenie spływu. Obecnie organizacja oferuje do wypożyczenia
8 kajaków: 7 dwuosobowych
i jeden jednoosobowy. 4 dwuosobowe kajaki zostały zakupione przez Akademię z dotacji –
10 tys. zł, jaką otrzymała w ubiegłym roku od łowickiego starostwa, z przeznaczeniem na rozwój
rekreacji i turystyki na rzekach
powiatu łowickiego. Pięć pozostałych zakupiono z funduszy
Akademii.
Kajaki ŁAS są wykonane
z poliestru jak i włókien szklanych, wszystkie są nowoczesne
i w bardzo dobrym stanie. To jest
też powodem, że wypożyczenie
sprzętu w ŁAS nie należy do tanich i 75 zł za całodniowy spływ
może wydawać się drogo. Dla
porównania kajaki w Bednarach
w gospodarstwie agroturystycznym Magiczna Rzeka można wypożyczyć za 50 zł wraz z osprzę-

W Tatry tym razem pojechało kilkanaście osób,którechętnie
wychodziłynaszlak.Pierwszyzprawejks.AdamDomański.
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Kultura
Łowicz | Atrakcyjny wieczór w muszli

30 sierpnia Łowicki
Ośrodek Kultury
i Młodzieżowa Orkiestra
Symfoniczna „Sonus”
organizują wieczór
muzyki filmowej
w muszli koncertowej
na łowickich Błoniach.
Rozpocznie się on o 19.

To będzie prawdziwa uczta
dla ucha i ducha. Zgromadzeni
goście wysłuchają największych
przebojów muzyki z takich filmów jak: Titanic, Gwiezdne
wojny, Dzwonnik z Notre Dame,
Noce i dnie. W trakcie koncertu zostaną wyświetlone na ekranie wykorzystywanym podczas

kina letniego fragmenty filmów,
z których pochodzi dana ścieżka
dźwiękowa.
Wybrany specjalnie na tę okazję repertuar nie jest przypadkowy. Motywy muzyczne, które w piątkowy wieczór zostaną
zaprezentowane, są bardzo znane i charakterystyczne, dlatego nawet mniej wyrafinowany
słuchacz bez trudu rozpozna je
po pierwszych taktach. Podczas
koncertu zostaną zaś przedstawione w nowych aranżacjach
autorstwa młodych muzyków
z zespołu Sonus. Ta grupa, przypomnijmy, rozpoczęła wspólną
działalność we wrześniu 2012
roku. Założycielami są Michał
Janocha z Łowicza (dyrygent,
dyrektor artystyczny) oraz Ma-

teusz Banach z Teresina (puzonista, dyrektor finansowy).
W skład zespołu wchodzą studenci lub absolwenci szkół muzycznych w liczbie trzydziestu.
Swój pierwszy koncert zagrali
w łowickiej katedrze 17 marca
tego roku.
30 sierpnia orkiestra wystąpi pod batutą Michała Janochy.
Gościnnie wspólnie z nią zagra
Zespół Perkusyjny Żyrardowskie Uderzenie oraz wokaliści:
Hanna Gieda, Aleksandra Jaworska-Zielińska, Marta Kosiorek, Joanna Sierota, Kacper Wysocki.
Koncert, organizowany w ramach konkursu Małe Granty
2013, potrwa około dwóch godzin i będzie podzielony na dwie

części. W pierwszej zaprezentowane zostaną utwory produkcji
fabularnych, w drugiej zaś animowanych Disney’owskich.
Bezpośrednio po koncercie
około 21.30 po raz ostatni w
tym roku wystartuje kino letnie.
Tym razem na ekranie zostanie
wyświetlony amerykański film
z 1994 roku w reżyserii Quentina
Tarantino „Pulp Fiction”. To on
zdobył największą ilość głosów
widzów w internetowym plebiscycie, który organizował ŁOK.
To opowieść o dwóch płatnych
mordercach pracujących na zlecenie mafii, żonie gangstera,
bokserze i parze okradającej ludzi w restauracji.
Wstęp na koncert i film jest
wolny.
am

Gmina Domaniewice | 5585 zł na promocję ZPiT „Kalina” i kultury ludowej

Powstanie film o „Kalinie”

20 sierpnia członkowie działającej przy Gminnym Ośrodku
Kultury w Domaniewicach nieformalnej grupy „5+1” podpisali
umowę na kolejny projekt dofinansowany w Lokalnym Konkursie Grantowym „Działaj lokalnie
2013”, prowadzonym przez Polsko – Amerykańską Fundację
Wolności.
Celem przedsięwzięcia ma być
popularyzacja i wspieranie działającego od 1989 r. Zespołu Pieśni i Tańca „Kalina” oraz kultury
ludowej regionu.
Nieformalną grupę „5+1”
tworzą: dyrektor GOK Barbara
REKLAMA

Szymajda, bibliotekarka Elżbieta Szewczyk, nauczycielka obu
szkół w Domaniewicach Małgorzata Pawlata, instruktorka
i choreografka „Kaliny” Halina
Kostecką oraz dwoje aktywnych
członków tego zespołu – Iwona
Redzisz i Barłomiej Wawrzyn.
Dofinansowanie
przyznane
w konkursie grantowym wynosi
5585 zł.
Projekt ma być realizowany od października tego roku do
lutego przyszłego. W tym czasie zostaną zorganizowane cykle warsztatów – tańca ludowego dla 16 uczniów klas II–IV

szkoły podstawowej i rękodzieła dla uczniów klas IV–VI,
a także kilka imprez, w tym jedna prezentująca dorobek twórców ludowych gminy i jedna integracyjna, na której byli
członkowie „Kaliny” będą się
bawić wspólnie z obecnymi.
W ramach realizacji projektu zostanie też zorganizowany międzygminny konkurs plastyczny.
Wykład o kulturze ziemi łowickiej ma przeprowadzić w GOK-u pracownik naukowy Muzeum
Etnograficzno – Archeologicznego w Łodzi. Najtrwalszym śladem po realizacji projektu będzie

jednak film dokumentalny „Kalina – moje życie”, przedstawiający blisko 15-letnią historię zespołu oraz sylwetki jego byłych
i obecnych członków. Wykonawcy projektu chcą powierzyć realizację filmu profesjonalistom,
ale póki co nie ustalono jeszcze,
w jaki sposób zostaną oni wybrani. Konkretnej wizji też jeszcze nie ma, ponieważ członkowie
grupy „5+1” chcą pozostawić
wykonawcom swobodę twórczą. Wiadomo tylko, że film ma
trwać minimum pół godziny
i kłaść nacisk na wielopokoleniowość zespołu. 
tm

Muzeum w Nieborowie i Arkadii

Filmowy wieczór na Błoniach

Dzieci w miniony weekend uczestnoiczyły w Muzeum w Nieborowie 
w wakacyjnych zajęciach "Sztuka dla najmłodszych - barok i rokoko" .

Muzeum w Nieborowie | Zajęcia wakacyjne

Ciasteczka dla Pana Kleksa
i życie Radziwiłłów
Muzeum w Nieborowie
i Arkadii zaprasza do siebie
w najbliższy weekend.
W sobotę, 31 sierpnia o godz.
14. w pałacu w Nieborowie odbędą się ostatnie zajęcia w ramach wakacyjnego programu.
Pod hasłem „Pan Kleks wraca
z podróży” dzieci w wieku od
8 do 13 lat spotkają się na zajęciach plastycznych. Ich częścią
będzie wykonywanie ciastek
z masy solnej, którymi zostanie
powitany bohater książki Jana
Brzechwy. Ponadto zajęciom towarzyszyć będą liczne zabawy
edukacyjne. Koszt uczestnictwa
to 12 zł od osoby.
Od niedzieli, 1 września
w Muzeum w Nieborowie i Arkadii obowiązywać będą dla
dzieci w wieku 7 – 16 lat nowe

bilety za 1 zł, związane jest to
z włączeniem się Muzeum Narodowego, którego odziałem
jest Nieborów do programu Ministerstwa Kultury „Muzeum za
złotówkę”
1 września przygotowano dla
gości muzeum niespodziankę:
wszyscy goście, bez względu na
wiek, zapłacą za wstęp symboliczną złotówkę, a osoby, które
wcześniej dokonają rezerwacji
miejsc, będą mogły zobaczyć we
wnętrzu pałacu scenki teatralne
związane z życiem codziennym
rodziny Radziwiłłów w 2 poł.
XVIII w. Od godz. 10 do 16
przewidziano wejścia dla 5 grup.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w atrakcjach muzeum
powinny kontaktować się z nim
telefonicznie lub e-mailowo
w celu dokonania rezerwacji.  tb
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Łowicz | XIV Festiwal Kolory Polski w katedrze

Publiczność, która przybyła
na koncert w ramach
Wędrownego Festiwalu
Filharmonii Łódzkiej
Kolory Polski, wypełniła
w niedzielny wieczór całą
katedrę.
Na koncert przyszli nie tylko
mieszkańcy Łowicza, ale również wierni słuchacze-podróżnicy, którzy starają się jeździć na
koncerty w ramach objazdowego festiwalu do różnych miejscowości.

Tym razem podczas koncertu
pod tytułem „Bach i synowie”,
który odbył się 25 sierpnia,
można było wysłuchać utworów
w wykonaniu Małgorzaty Sarbak, która zagrała na klawesynie, i Marcina Maseckiego, który grał na pianinie.
Było to jednak pianino wyjątkowe, bo wcale nie przypominało dużych instrumentów renomowanych firm, jakie znane
są z sal koncertowych. Marcin
Masecki grał bowiem na swoim
spersonalizowanym 6-oktawowym „pianinku”.

Artyści zaprezentowali melomanom utwory składające
się z koncertu na dwa klawesyny C-dur BWV 1061a, koncertu
na dwa klawesyny c-moll BWV
1060 Johanna Sebastiana Bacha,
koncertu na dwa klawesyny F-dur, F.10 Wilhelma Friedmanna Bacha oraz czterech duetów
na dwa instrumenty klawiszowe
Wotq 115 Carla Philippa Emanuela Bacha. Zanim jednak przenieśli słuchaczy w świat twórczości
Bacha, wyjaśnili historię instrumentów ustawionych w nawie
głównej kościoła. 
mak

UM Łowicz

Koncert na klawesyn i stare pianino

Muzycy zagrali na tych niepozornych instrumentach bardzo ciekawy koncert.

Łowicz | Gala Marki Folklor Łowicki

Warto umiejętnie promować lokalną kulturę
Krzysztof Gajda, Andrzej Biernacki oraz Michał Sierszak
to współtwórcy Marki Folklor Łowicki. Są autorami
kolejno: logo Marki Folklor Łowicki, Elementarza
Twórcy Ludowego i filmu pod tytułem „Łowić Łowicz”.
Z powodzeniem można powiedzieć, że o Łowiczu robi się
coraz głośniej nie tylko w kraju, ale też za granicą.
Pasiaki, pająki i wycinanki
to najbardziej charakterystyczne elementy łowickiego folkloru, który swego czasu stopniowo odchodził w zapomnienie
na rzecz tak zwanej nowoczesności. Znaleźli się na szczęście
ludzie, którzy w obronie tradycji i obyczajów kultywowanych
przekazywanych z pokolenia na
pokolenie widzieli ratunek dla
własnej tożsamości jako mieszkańców danego regionu i jako
Polaków.
Artyści we współpracy
z urzędnikami miejskimi włożyli mnóstwo pracy, poświęcili
wiele czasu i wysiłku intelektualnego, by zebrać to, co stanowi
o tożsamości kultury łowickiej
i wyróżnia ją spośród innych
tradycji regionalnych Polski
REKLAMA

i świata i nadali temu nową jakość.
To działanie, ten cel, doskonale ujął autor filmu Łowić Łowicz. Perfekcyjnie połączył
w nim tradycję, kult przeszłości
i obyczajów z nowoczesnością.
Z filmu wynika, że Łowiczanie szanują swoje pochodzenie,
dzieła swych przodków i na tej
bazie tworzą nową kulturę¸ która mimo wszystko pozostaje
w ścisłym związku z dawną kulturą łowicką i taką pozostaje.
Nic dziwnego, że produkcja ta
zdobywa liczne nagrody na festiwalach i konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych,
m.in. w Warszawie i Bukareszcie.
Logo, elementarz i film to wynik końcowy przedsięwzięć na

Elementarz Twórcy Ludowego
– nowe ciekawe wydawnictwo.
Zaprezentowano je we wtorek.

szeroką skalę. Działania, które
27 sierpnia były dość obszernie
omawiane na spotkaniu w Łowickim Ośrodku Kultury, podejmowano w latach 2011-2013
w ramach Programu Operacyjnego Funduszy Europejskich
wspierającego rozwój regionalny. Ich celem nadrzędnym było
stworzenie z łowickiego folkloru
marki wysokiej jakości, podniesienie jej rangi i prestiżu. Przedstawiono poszczególne etapy
tych działań.

Pierwszym z nich było rozstrzygnięcie konkursu na logo
Marki Folklor Łowicki. Wygrał go Krzysztof Gajda z Łowicza. Niektórzy zarzucali autorowi plagiat, ponieważ jego
projekt wygląda tak, jakby zawierał w sobie logo Windows.
W znaku Marki Folklor Łowicki również znajduje się kolorowe okienko podzielone na
cztery części. Gajda odrzuca
te zarzuty, tłumacząc, że owe
okienko ma przypominać okno
chaty, jakie widział w Maurzycach. Każda z czterech jego
części zawiera natomiast najbardziej charakterystyczne elementy dla Łowicza: dwie wieże
łowickiej katedry, kwiat łowicki, rzekę Bzurę i Trójkątny Rynek. Wszelka zbieżność z logo
Windows jest natomiast kwestią
przypadku.
Drugim etapem było stworzenie filmu promującego miasto Łowicz i Markę Folklor Łowicki. Michał Sierszak wygrał
ogłoszony w tym celu konkurs.
Film Łowić Łowicz już cieszy

się ogromnym uznaniem nie tylko w Polsce.
Trzecim równie istotnym elementem projektu, było opracowanie publikacji, która pokazałaby wszystkim zainteresowanym
nie tyle jakie dzieła, ale w jaki
sposób powstają. Zorganizowano dwa konkursy, by wyłonić artystę , który podjąłby się tego zadania. Niestety bez powodzenia.
Dlatego zdecydowano się zlecić to zadanie profesjonaliście,
Andrzejowi Biernackiemu. Autor przyznaje, że jego działanie
w tym względzie było bardzo
ograniczone, ponieważ publikacja mogła mieć co najwyżej
96 stron. Zebrany materiał wystarczyłby na przynajmniej
jeszcze jedną taką publikację, dlatego niewykluczone, że
w niedalekiej przyszłości ukażą
się kolejne części Elementarza
Twórcy Ludowego. Biernacki
w sposób interesujący opowiadał o pracy nad tym projektem.
Jednym z etapów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Funduszy Europej-

skich było też organizowanie
warsztatów ludowych. Przez trzy
ostatnie lata przeszkolono 200,
a z rodzajami technik zapoznało się 3500 osób. Perłą wyłonioną w 2012 roku podczas trwania
tych warsztatów jest Grzegorz
Czajka, szesnastolatek z Łowicza. – Na warsztatach znalazłem się przypadkiem – twierdzi. Wcześniej nigdy nie myślał
o zajmowaniu się sztuką. Zainteresował się rękodzielnictwem
dopiero podczas warsztatów,
kiedy miał możliwość osobistego kontaktu z ludźmi, którzy się
tym zajmują. Przy okazji odkrył
swój talent.
Temat spotkania cieszył
się dużym zainteresowaniem,
a goście byli zadowoleni z jego
przebiegu. Sala kina, gdzie się
odbywała gala, była praktycznie pełna. – Dzięki takim spotkaniom można poszerzyć swoją
wiedzę o Łowiczu i całym regionie. Jestem bardzo zadowolona, że tu przyszłam – przyznała Wanda Stelmachowska, jedna
z uczestniczek spotkania. Warto
wiedzieć, że zarówno film Michała Sierszaka, jak Elementarz
Twórcy Ludowego Andrzeja
Biernackiego można otrzymać
w Wydziale Promocji Miasta
w UM. Naprawdę warto! mst
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Głowno | 13. Mroga Trophy

Karabiny ASG wyglądają prawie jak prawdziwa broń, na zajęciach 
w Nieborowie mogły się nią „pobawić” także dziewczyny.

Nieborów | Niezwykły biwak Hufca ZHP

Harcerze jak żołnierze
23 osoby z łowickiego Hufca Związku Harcerstwa Polskiego i działającego na terenie gminy Nieborów 9. Szczepu Drużyn
Wiejskich „BLIH” wzięły udział
3 sierpnia w zajęciach z paramilitarną Bojową Grupą Rozpoznania „Orion” z Bydgoszczy,
w czasie którego zorganizowano
warsztaty z ASG (ang. Air Soft
Gun – to repliki prawdziwej broni, które wykorzystując mechanizm sprężynowy bądź sprężone
powietrze, strzelają małymi plastikowymi kuleczkami). Miejscem zabawy był ośrodek wypoczynkowy i muzeum motoryzacji
Stacja Nieborów (dawniej kemping Pod Sosną) w Nieborowie
i okoliczne lasy.
Miłośnicy ASG tworzą grupy, które odtwarzają historyczne
lub współczesne jednostki wojskowe co do ubioru, regulaminu,
po to aby wspólnie bawić się na
otwartym terenie w gry taktyczne, miedzy innymi rozgrywając historyczne operacje wojskowe. Przypomina to paintball, ale
wystrzeliwane kulki nie brudzą,
gdy trafią w cel. Taką grupą miłośników ASG jest właśnie Orion
z Bydgoszczy.
Komendant szczepu phm.
Grzegorz Trafalski powiedział
nam, że kontakt z członkami

Oriona udało się nawiązać dzięki jednemu z łowickich harcerzy,
który studiuje w Bydgoszczy.
– Zajęcia, które przeprowadzili członkowie Oriona, były typowo militarne. Nie tylko zademonstrowali działanie karabinów
ASG, ale zapoznali nas z taktyką
walki w oddziale, sposobami poruszania się po lesie i podstawami
survivalu – powiedział nam.
Dwaj uczestnicy zajęć, Hubert
Pruk i Jakub Przybylski, opowiadają Nowemu Łowiczaninowi, że
dla nich najciekawszy był sam
kontakt z replikami broni, które
niewiele różniły się od prawdziwej pod względem wagi czy nawet jej obsługi. – Po raz pierwszy
mieliśmy kontakt z czymś takim
i było to bardzo interesujące. Bardzo podobały mi się też elementy
survivalu w lesie, związane m.in.
z maskowaniem, obozowaniem –
mówi Hubert.
Ukoronowaniem
spotkania
było pokonanie toru przeszkód
w pełnym wojskowym oporządzeniu, w trakcie którego należało trafić z ASG do kilku celów.
Na zakończenie dnia wszyscy uczestnicy zabawy spotkali się przy harcerskim ognisku,
na wspólnym posiłku i śpiewaniu, rano zaś zwinęli obozowisko
i wrócili do domów. 
tb

Niesłabnącą popularnością
cieszy się odbywający się
już od 13 lat spływ Mroga
Trophy. Do tegorocznej
edycji zgłosiło się
20 dwuosobowych ekip,
składających się
w większości z głownian, ale
nie tylko.
Około 5-kilometrową trasę doliną rzeki Mrogi najszybciej pokonała załoga zeszłorocznych
triumfatorów – Janusz Wroński
i Gabriel Bereżewski. Temu duetowi udało się też pobić rekord
zawodów i pokonać trasę w zaledwie 55 minut. Co ciekawe,
niewiele brakowało, a zwycięzcy... w ogóle nie wystartowaliby
w spływie.
Wśród załóg nie zabrakło znanych twarzy. Do spływu, podobnie jak przed rokiem, przystąpili
m.in. sekretarz miasta Jarosław
Trojanowski w załodze z prezesem Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Tomaszem Sadzyńskim. Zajęli 12. miejsce,
o jedno gorsze niż przed rokiem.
Na starcie pod mostem na drodze na Borki w gminie Dmosin
stawiło się 19 ekip. Jedna się nie
pojawiła, ale stan liczbowy załóg się nie zmienił. Przed startem członkowie wszystkich zgłoszonych ekip wyrazili zgodę, by
w spływie mógł popłynąć duet
zwycięzców sprzed roku: Gabriel Bereżewski i Janusz Wroński, którzy nie zdążyli zapisać się
w terminie. Organizatorzy, czyli
Urząd Miejski w Głownie, wyrazili zgodę na start tylko pod warunkiem braku obiekcji ze strony tych, którzy dokonali zapisów
w wyznaczonym czasie.
Trasa spływu niewiele się
zmienia. Ma około 5 km, w trak-

Jakub Lenart

ZHP

Załoga Wroński/Bereżewski
poza zasięgiem

Sucha zaprawa przed startem w wykonaniu Jarosława Trojanowskiego i Tomasza Sadzyńskiego.

cie których uczestnicy nie tylko muszą wiosłować. Niejednokrotnie kajak trzeba przenosić,
gdyż po drodze spotyka się np.
jazy czy też powalone w wodzie drzewa. Pomimo tego, że
spływ nie jest łatwą i przyjemną wycieczką, zainteresowanie
co roku jest duże, a ekipy, które
płynęły wcześniej, bardzo często wracają w kolejnych latach.
O tym, co jest takiego pociągającego w spływie, opowiedzieli nam
Adrian Kędzierski (drugi raz na
Mroga Trophy) i Jakub Kamiński
(3 start), którzy rok temu dotarli
na metę z trzecim czasem. – Myślę, że kto by spłynął, ten zobaczyłby, że to jest bardzo fajna zabawa – opowiada Adrian. – Dla
niektórych wydaje się to dosyć
dziwne, że musisz się ubabrać
w błocie, umęczyć, co może nie
jest fajne, ale jak się popłynie, to

czuć coś zupełnie innego, taką
adrenalinę. Bardzo fajnie jest płynąć przez rzekę, a nie na jeziorze.
Na jeziorze jest nudno, bo dookoła ma się to samo, a spływ krętą
rzeką, wymagający przeprawiania się przez przeszkody, powalone drzewa, tamy – to jest zabawa.
Załogi startowały co trzy minuty. Ostatecznie, i tutaj niewielu się zdziwiło, wygrali, po
raz kolejny, Gabriel Bereżewski
i Janusz Wroński. Zwycięzcy zanotowali także najlepszy czas
w historii spływu: zeszli poniżej granicy godziny. Na pokonanie trasy, która kończyła się na
zalewie Mrożyczka w Głownie,
potrzebowali jedynie 55 minut
i 11 sekund.
Załogi z drugiego i trzeciego
miejsca potrzebowały na dotarcie
do celu ponad godzinę i 9 minut.
Drugą lokatę zajęli Przemysław

Kobacki i Andrzej Gościński
z czasem godzina i 9 minut,
a trzecią Mariusz Forfecki i Bartosz Siuda, którzy zanotowali czas godzina, 9 minut i 45 sekund. Uczestnicy Mroga Trophy
2013 otrzymali z rąk burmistrza
Grzegorza Janeczka pamiątkowe medale. Trzy najlepsze ekipy zdobyły także pamiątkowe puchary. 
kl
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Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia radnych za rok 2012 | Gmina Bielawy

Ile i na czym zarobili
samorządowcy
W dzisiejszym numerze publikujemy kolejne oświadczenia majątkowe
samorządowców z gmin z powiatu łowickiego. Przedstawiamy stan majątkowy
i zatrudnienie radnych z gminy Bielawy na koniec minionego roku.
W nawiasach umieściliśmy dla porównania stan majątku za 2011 rok.
 Sylwester Kubiński, wójt
gminy Bielawy. Nie miał żadnych środków finansowych. Posiadał papiery wartościowe –
polisa na życie Aviva, wartość
odkupienia to 40 tys. zł, (ok.
52 tys. zł) jako majątek odrębny. Posiadał dom o powierzchni 240 m² o wartości 250 tys.
zł, jako współwłasność majątkowa z małżonką. Posiadał też
gospodarstwo rolne o wielkości 2,36 hektara i wartości 35
tys. zł, także wspólnie z żoną.
Z tego tytułu osiągnął przychód
w wysokości 9.060 zł (6.800 zł)
i dochód 4.800 zł (3.800 zł),
w tym dopłaty bezpośrednie
w wysokości 4.900 zł (4.800 zł).
Bez zmian posiada działkę
o budowlaną o powierzchni 850
m² i wartości 8 tys. zł na prawach wspólnoty majątkowej.
Z tytułu zatrudnienia w gminie
osiągnął dochód w wysokości
109.686 zł, (114.173 zł), dochód
małżonki z tytułu zatrudnienia
wyniósł 34.428 (33.003,52 zł),
z tytułu diet za pracę w komitecie Łowickiej Grupy Rybackiej otrzymał w sumie – 540 zł.
Nie wykazał za 2012 rok zysku
z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, rok wcześniej
było to 12.286,28 zł.
Wykazane przez niego mienie ruchome to Mercedes Benz
z 1994 roku o wartości ok. 6
tys. zł, w odróżnieniu od 2011
roku wójt wykazał dwa dodatkowe samochody BMW 318
TDS z 1997 roku o wartości
5 tys. zł oraz Volkswagen New
Batle z 2001 roku o wartości 15
tys. zł. W 2011 roku wykazał
jeszcze Mazdę 323 z 1998 roku
o wartości ok. 4 tys. zł.
Wśród zobowiązań kredytowych wyszczególnił kredyt
na budowę garażu w wysokości 40 tys. zł na 4 lata, do spłaty pozostało 25.700 zł (35 tys.
zł), ma kartę kredytową z limitem 6.250 zł w Pekao SA oddział Głowno i kartę z limitem
29.900 zł w CITI Bank Handlowy. W oświadczeniu z 2011
roku wykazał jeszcze kredyt
w wysokości 20 tys. zł na zakup
samochodu i opału na zimę.
 Wiesława Jóźwiak, sekretarz gminy. Nie posiadała
zgromadzonych zasobów pieniężnych. Ma dom o wartości
100 tys. zł i powierzchni 143
m² (współwłasność), do tego
posiada mieszkanie o wartości
199.342 zł i pow. 33 m² (współwłasność). Ma gospodarstwo
ogólnorolne o pow. 2,91 ha

i wartości 25 tys. zł. Znajduje się tam też zabudowa: dom,
budynek inwentarsko-składowy, garaż (współwłasność).
Z tego tytułu osiągnęła przychód w wysokości 45 tys. zł
i dochód w wysokości 16. tys (15
tys. zł). W zeszłym roku z tytułu pracy zarobił 75.349 zł. Ma
wraz z 2 innymi osobami zaciągnięty kredyt na zakup mieszkania w wysokości 199.342 zł.
 Andrzej Zimiński, przewodniczący Rady Gminy. Prowadzi gospodarstwo rolne
i pracuje jako elektryk w firmie
Green-Steel. Nie posiadał zgromadzonych środków pieniężnych. Posiada dom o pow. 240
m² i wartości 300 tys. zł (małżeńska wspólnota majątkowa).
Prowadzi gospodarstwo ogólnorolne o powierzchni 6,87 ha
i wartości 220 tys. zł. Jest tam
zabudowa murowana. Gospodarstwo stanowi majątek odrębny. Z tytułu prowadzenia tej
działalności osiągnął przychód
w wysokości 12 tys. zł (14 tys.
zł) i dochód w wysokości 7 tys.
zł (8 tys. zł). Posiada także dom
mieszkalny o pow. 80 m² i wartości 12 tys. zł (majątek odrębny). Z diety przewodniczącego
osiągnął dochód w wysokości 12 tys. zł. Z tytułu umowy
o pracę 46.799 zł (45.989 zł).
Ma Forda Focusa z 2001 roku
o wartości poniżej 10 tys. zł.
 Wojciech
Szcześniak,
zastępca
przewodniczącego
Rady Gminy, nauczyciel i dyrektor Gimnazjum w Sobocie. Nie miał zgromadzonych
oszczędności. Ma mieszkanie
o pow. 48 m² i wartości 120
tys. zł (współwłasność małżeńska). Z tytułu zatrudnienia
osiągnął dochody: jako nauczyciel w ZSP w Sobocie 39.748
zł i Gimnazjum w Bielawach
– 1.364,08 zł, z tytułu zatrudnienia na stanowisku dyrektora Gimnazjum w Sobocie przez
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi
Bocheń i Okolic – 5.520 zł, diet
radnego – 2.150 zł, umowy cywilno-prawnej – 797,01 zł. Rok
wcześniej z tytułu zatrudnienia
w ZSP w Sobocie 39.695 zł,
a z diet radnego – 2,7 tys. zł.
 Dorota Gawrysiak, nauczycielka. Nie miała zgromadzonych oszczędności. Ma
mieszkanie o pow. 38,97 m²
i wartości 45.550 tys. zł. Z tytułu zatrudnienia w Szkole Podstawowej w Bielawach osią-

gnęła 62.487 zł (62.823 zł),
z tytułu pracy jako kurator sądowy 5.621 zł (6.295 zł), z tytułu zatrudnienia jako logopeda w Przedszkolu w Bielawach
i Sobocie uzyskała – 1.154,56
zł, zaś jako radna gminna 2.280
zł (2.640 zł). Ma Toyotę Yaris
z 2003 roku o wartości 14.205
zł oraz zaciągniętą pożyczkę na
zakup mieszkania w wysokości
20 tys. zł w Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej.
 Teresa Gleńsk, prowadzi
gospodarstwo rolne. Zgromadziła oszczędności w walucie
polskiej 13.743,73 zł (24.823
zł), walucie obcej 43.172,12
euro (48.172,12 Euro). Posiada dom o powierzchni 220 m²
i wartości 300 tys. zł (współwłasność małżeńska), posiada
też dom o pow. 150 m² i wartości 170 tys. zł (współwłasność).
Prowadzi gospodarstwo ogólnorolne o pow. 4,02 ha i wartości 40 tys. zł. Z tego tytułu osiągnęła przychód w wysokości
6.758.08 zł (6.108 zł) i płatność
bezpośrednią 1.642,31 zł (1.713
zł). Posiada garaż o pow. 40 m²
i wartości 15 tys. zł (współwłasność). Z diety radnego osiągnęła 2.160 zł. Zaznaczyła
w oświadczeniu, że znajduje
się na utrzymaniu męża, który
prowadzi działalność gospodarczą na terenie Niemiec, dochodów, jakie osiąga z tego tytułu
nie wykazała, w roku minionym było to 37.674 euro. Posiada samochody: Opel Vivaro
z 2012 r., Citroen Jumper
z 2004 r., Kia Picanto z 2005 r.
 Ireneusz Gralak prowadzi
gospodarstwo rolne. Nie zgromadził oszczędności. Ma dom
o pow. 220 m² i wartości 350
tys. zł (337.100 zł). Ma gospodarstwo rolne o pow. 19,47 ha
i wartości 660 tys. zł. Jest tam
zabudowa inwentarsko-składowa wraz z garażami. Przychód z prowadzenia gospodarstwa wyniósł 270 tys. zł (275
tys. zł), dochód 35 tys. zł (40
tys. zł). Z diet radnego uzyskał
2.160 zł (2.400 zł), z prowadzenia rachunkowości dla Polskiego FADN 400 zł (200 zł),
z diety członka Rady Powiatowej Izby Rolniczej 400 zł. Ma
Toyotę Corollę z 1997 r., Hyundaya Coupe z 2000 r., ciagnik
Ursus C-1011 z 1964 r., Ursus
C-330 z 1975 r. u U-912 z 1988
r. oraz ładowarkę teleskopową
z 2011 r. Zaciągnął kredyt na
budowę obory, do spłaty pozo-

stało mu 73 tys. zł, (84 tys. zł),
kredyt na zakup samochodu, do
spłaty 8 tys. zł. (14 tys. zł) i kredyt na zakup ładowarki teleskopowej w wysokości 75 tys. zł
(86 tys. zł).
 Henryk
Jagodziński,
prowadzi gospodarstwo rolne. Nie wykazał zgromadzonych oszczędności. Na prawach
współwłasności małżeńskiej
ma dom o pow. 110 m² i wartości 100 tys. zł (80 tys. zł) i gospodarstwo zwierzęce o pow.
11,34 ha i wartości 400 tys. zł
(200 tys. zł) z zabudową murowaną. Osiągnięty z tego tytułu przychód wyniósł 60 tys. zł,
a dochód – 15. tys. zł (12 tys.
zł). Z diety radnego uzyskał
2.280 zł (2.400 zł). Ma zaciągnięty kredyt w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej oddział w Bielawach w wysokości
20 tys. zł.
 Józef Kaluga, prowadzi
gospodarstwo rolne. Nie wykazał zgromadzonych oszczędności. Ma dom o pow. 75 m²
i wartości 144.160 zł oraz dom
o pow. 55 m² i wartości 45.700
zł. Ma gospodarstwo rolne
z murowaną zabudową o pow.
5,16 ha i wartości 457 tys. zł.
Z tej działalności w nim osiągnął przychód 43.156,27 zł
(41.155 zł) i dochód 15.107,06
zł (13.106 zł). Z diety radnego
uzyskał 2.280 zł (2.520 zł).
 Henryka
Kierzkowska,
pracuje w Gminnej Spółdzielni
Samopomoc Chłopska w Bielawach, jest kierownikiem sklepu
w Walewicach. Zgromadziła na
koncie 10 tys. zł. Ma mieszkanie o pow. 90 m² i wartości 120
tys. zł (współwłasność małżeńska). W Gminnej Spółdzielni
zarobiła 21.926,20 zł (15.228
zł), z diet radnej 2.280 zł (2.400
zł), dochód małżonka wyniósł
16.665 zł (15.211 zł).
 Gabriel
Lewandowski,
prowadzi własne gospodarstwo
rolne. Nie zgromadził oszczędności. Na prawie współwłasności małżeńskiej ma dom o pow.
280 m² i wartości 600 tys. zł.
We współwłasności posiada
także gospodarstwo ogólnorolne o pow. 22,15 ha i wartości
350 tys. zł. Rodzaj zabudowy
w gospodarstwie: inwentarsko-składowa, obora, garaż. Z tytułu prowadzenia tej działalności
osiągnął przychód w wysokości 160 tys. zł i dochód w wy-

sokości 30 tys. zł. Z diety radnego uzyskał 2.160 zł (2760
zł). Ma ciągnik rolniczy Ursus
C-360 z 1984 r., C-330 z 1976
r., oraz kombajn ziemniaczany
z 1990 r. Ma zaciągnięty kredyt na rozbudowę mieszkania,
do spłaty wykazał 90 tys. zł (95
tys. zł).
 Jan Marczewski, prowadzi własne gospodarstwo rolne. Zgromadził oszczędności
w kwocie 46 tys. zł (35 tys.
zł). Posiada na prawie współwłasności dom o pow. 117 m²
i wartości 149.900 zł oraz gospodarstwo rolne o pow. 12,33
ha i wartości 400 tys. zł z zabudową: stodoła, obora, 2 budynki gospodarcze i garaż. Z tytułu jego prowadzenia osiągnął
przychód w wysokości 67.350
zł (63.650 zł) i dochód 19.230
zł (15.530 zł). Posiada też ziemię o pow. 12,69 ha i wartości
125 tys. zł, którą wydzierżawia. Z diety radnego osiągnął
dochód w wysokości 2.160 zł
(2.500 zł). Ma ciągnik rolniczy
Ursus 3512 z 1996 r., ciągnik
Ursus C-330 z 1964 r., ciągnik
Zetor 9641 Forterra z 2007 r.
Na kupno tego ciągnika zaciągnął kredyt w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej oddział
w Bielawach, do spłaty pozostało mu 60 tys. zł (69 tys. zł).
 Anna Miszczak, prowadzi gospodarstwo rolne. Zgromadziła oszczędności w wysokości 41 tys. zł (37 tys. zł).
Ma dom o pow. 100 m² i wartości 120 tys. zł oraz dom o pow.
420 m² i wartości 650 tys. zł –
oba budynki stanowią współwłasność małżeńską, na takiej
samej zasadzie gospodarstwo
rolne o pow. 21 ha wraz budynkami gospodarczymi. Wartość
to 1,8 mln. zł. Z tytułu prowadzenia tej działalności przychód wyniósł 120 tys. zł (116
tys. zł), a dochód 31 tys. zł (27
tys. zł). Dochód z diet radnej
2.160 zł (2.400 zł). Wykazała
posiadanie Busa Iveco z 2002
r., ciągników Ursus C-360
z 1979 r. i Explorer II 90 z 2002
r. oraz kombajnu Bizon z 1981
r i samochodu Kia Sportage
z 1999 r.
Wśród zobowiązań kredytowych wykazała podobnie
jak rok wcześniej dwa zaciągnięte na budownictwo mieszkaniowe, do spłaty pozostało
47.530 zł i 46.387 zł (50.820 zł
i 49.387 zł).
 Dariusz Topolski, pracuje w Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
w Łodzi. Nie wykazał oszczędności, rok wcześniej było to
21.200 zł. Ma dom o pow. 68 m²
i wartości 20 tys. zł oraz dom
o pow. 80 m² i wartości 90 tys.
zł. Ma gospodarstwo rolne wraz
budynkiem
gospodarczym
o wartości 110 tys. zł, z czego
3,77 ha należy do żony, 8,18 ha
jest jego własnością. Z tego tytułu osiągnął przychód w wysokości 24 tys. zł (22 tys. zł)
oraz dochód w wysokości 6 tys.
zł (5.500 zł). Z tytułu zatrudnienia osiągnął dochód w wysokości 50.910 zł (48.616 zł),
z diety radnego 2.280 zł (2880
zł). Dochody żony wyniosły
32.201 zł. Wykazał posiadanie

samochodu marki Hyundai i 30
z 2008 r.
 Jerzy Wiśniewski, prowadzi gospodarstwo rolne. Nie
wykazał oszczędności. Na prawach współwłasności posiada:
dom o pow. 160 m² i wartości
110.500 zł oraz gospodarstwo
ogólnorolne o pow. 16,23 ha
o wartości 500 tys. zł. Z tytułu prowadzenia w gospodarstwie działalności osiągnął
przychód w wysokości 75 tys.
zł (110 tys. zł) i dochód w wysokości 35 tys. zł (45 tys. zł).
Z diety radnego uzyskał 2.880
zł, z prowizji sołtysa 1.306 zł.
Ma ciągnik Ursus C-330 z 1991
r. o wartości 15 tys. zł, ciągnik
Ursus C-360 razem z urządzeniem rolniczym Tur z 1985 r.
o wartości 25 tys. zł, ciągnik
Zetor Proxima 85 z 2009 roku
– 116 tys. zł, prasę z 2009 roku
– 50 tys. zł, kombajn Bolko
z 1990 roku – 11 tys. zł, prasę do kostki z 1990 roku – 12
tys. zł oraz samochód osobowy Skoda Octavia o wartości
12 tys. zł (14 tys. zł). Wykazał
w oświadczeniu spłatę kredytu zaciągniętego w BZ WBK
w Poznaniu na zakup maszyn
rolniczych, do spłaty pozostało
100 tys. zł (120 tys. zł).
 Piotr Zieliński prowadzi gospodarstwo rolne. Zgromadził
oszczędności w kwocie 7.326
zł (17.128 zł). Na prawie współwłasności ma dom mieszkalny
o pow. 176 m² i wartości 270 tys.
zł. (264.900 zł), gospodarstwo
rolne o pow. 24,99 ha (18,19 ha),
dzierżawi także 7,03 ha. Wartość gospodarstwa to 400 tys.
zł. Osiągnął z niego przychód
w wysokości 165 tys. zł (140 tys.
zł) i dochód w kwocie 53 tys. zł
(45 tys. zł). Inne nieruchomości
to drewniany budynek mieszkalny o pow. 65 m² i budynek gospodarczy o pow. 30 m² i stodoła o pow. 100 m². Łączna wartość
to 400 tys. zł. Z diety radnego
uzyskał 2.280 zł. Posiada samochód osobowy Brawa z 2000 r.
i ciągnik rolniczy Ursus 5314
z 2002 r.

Aleksander
Włodarczyk, prowadzi własne gospodarstwo rolne. Nie miał zgromadzonych oszczędności. Na
prawie współwłasności małżeńskiej wykazał posiadanie
domu o pow. 240 m² i wartości 435 tys. zł (200 tys. zł) oraz
gospodarstwa ogólnorolnego
o pow. 25,80 ha z zabudową
murowaną o wartości 1,71 mln.
zł. Z tego tytułu osiągnął przychód w wysokości 470 tys. zł
(414 tys. zł) i dochód w wysokości 70 tys. zł (50 tys. zł).
Z diety radnego uzyskał 1.920
zł. (2.520 zł), prowizji sołtysa
– 976,77 zł. Wykazał posiadanie Citroena C5 z 2005 r. o wartości 15 tys. zł (18 tys. zł), ciągnika rolniczego Same Silver
95 z 2006 r. o wartości 90 tys.
zł (100 tys. zł), prasę rolującą
o wartości 35 tys. zł i ciągnika
Renault 75-34 z 1994 o wartości 50 tys. zł – którego nie było
rok wcześniej. W Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej oddział w Bielawach spłaca kredyt zaciągnięty w roku 2011.
Do spłaty pozostało 133 .181 zł
(180.212 zł). 
tb
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OPEL Astra II,

2.0 DTL, 1999 rok,
hatchback, klimatyzacja, cena do
uzgodnienia, tel. kom. 513‑671‑435.
OPEL Astra II,

2.0 DTL, 1998 rok, 7.000
zł do negocjacji, tel. kom. 506‑188‑527.
OPEL Astra III,

1.9 CDTI, 2006 rok, tel.
kom. 606‑948‑824.
OPEL

Astra, 1,6 kombi, 1993 rok,
hak, tel. kom. 603‑842‑082.
OPEL Corsa, CDTI,

2006 rok, tel. kom.
604‑627‑346.

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.
Auta

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

533‑193‑743.
Auta

kupię, gotówka, tel. kom.
500‑167‑670.
skup, najlepsze ceny, tel. kom.
Auto

530‑900‑868.

CITROËN Jumper,

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

2001 rok, 4.500 zł, tel.
kom. 606‑924‑645.
CHRYSLER Voyager,

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

FIAT Seicento,

2000 rok, 105.000 km,
czerwony, bezwypadkowy, garażowany,
atrakcyjna cena, tel. (46) 831-02-44, tel.
kom. 513‑671‑435.

DAEWOO Lanos

benzyna/gaz, 1998
rok, tel. kom. 665‑947‑994.

FIAT Seicento

gaz, 2001 rok, cena do
uzgodnienia, tel. kom. 668‑187‑000.

DAEWOO Lanos,

gaz, hatchback,
1998/1999 rok, wspomaganie, tel. kom.
797‑528‑903.

FIAT Seicento,

2003 rok, stan bdb, tel.
kom. 660‑756‑220.

DAEWOO Lanos,

1.5, 1999 rok, 2.200
zł, tel. kom. 506‑713‑289.
DAEWOO Matiz,

2001 rok, tel. kom.
691‑884‑655.
DAEWOO Matiz

benzyna/gaz, 2002
rok, czerwony, sekwencja, 4.900 zł, tel.
kom. 606‑934‑668.

Dostawcze,

tel. kom. 725‑562‑998.

DAEWOO Matiz,

2000 rok,
wspomaganie, tel. kom. 503‑779‑159.

Kupię

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

FIAT 126p,

1998 rok, tel. kom.
691‑645‑784.

Lucar

Auto-części, skup aut, tel. kom.
796‑199‑706.

FIAT 126p EL,

tel. kom. 886‑035‑625.

Skup

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

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

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

Pojazdów. Chcesz legalnie
zezłomować swój samochód? Zadzwoń
do nas, płacimy za każdy pojazd,
odbieramy własnym transportem w godz.
7:00-22:00, wydajemy zaświadczenia do
wydziału komunikacji. Stacja Demontażu
Pojazdów Rząśno, tel. kom. 602‑123‑360.

FIAT Brava,

2000 rok, tel. kom.
605‑684‑574.
FIAT Bravo,

1.8, 1999 rok, tanio, tel. kom.
691‑090‑215.
FIAT CC,

1996 rok, tel. kom.
604‑348‑985.
FIAT CC,

700, 1997 rok, silnik, skrzynia
biegów po remoncie, tel. (46) 838-66-98,
tel. kom. 781‑289‑976.
FIAT Cinquecento,

900 benzyna/gaz,
1997 rok, tel. kom. 697‑630‑333.
FIAT Cinquecento,

900, tel. kom.
725‑541‑118.
FIAT Cinquecento,

700, 1993 rok, 900
zł, tel. kom. 660‑686‑752.

sprzedaż

FIAT Cinquecento,

1992 rok, czerwony,
stan dobry, tel. kom. 669‑394‑419.

ALFA ROMEO 156,

1.9 JTD, 2000 rok,
tel. kom. 663‑209‑098.

FIAT Ducato,

2.8, 2000 rok, tel. kom.
508‑452‑980.

ALFA ROMEO 156,

1.9 JTD, 2000
rok, stan dobry, 5.500 zł, tel. kom.
664‑170‑959.
AUDI 80,

1.8 gaz, 1988 rok, granatowy,
wspomaganie, hak, centralny zamek, stan
bdb, tel. kom. 728‑829‑470.
BMW 520

diesel, 2002 rok, 17.800 zł,
tel. kom. 606‑586‑484.
BMW 525

diesel, 2003 rok, full opcja,
m-pakiet, 21.800 zł, tel. kom. 606‑586‑484.
BMW E36 IS 140 KM,

1992 rok,
stan bdb, cena do negocjacji, tel. kom.
787‑167‑144.
CITROËN C15,

1.9 diesel, 2002
rok, 170.000 km, dostawczy, tel. kom.
604‑479‑351.

FIAT Seicento,

1.1 sporting, 2001 rok,
3.699 zł do negocjacji, stan dobry, tel.
kom. 888‑612‑383.

FIAT Grande

Punto, 1.4 + gaz
sekwencja, 2009 rok, 5 drzwi,
klimatyzacja, abs, elektryka, airbag, 18500
zł, tel. kom. 602‑677‑216.
FIAT Panda,

2005 rok, stan idealny, tel.
kom. 606‑819‑096.
FIAT Punto,

2000 rok, tel. kom.
603‑712‑251.
FIAT Punto,

tel. kom. 664‑507‑718.
FIAT Punto,

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

900, 1999 rok, 78.300
km, tel. kom. 781‑838‑672.
FIAT Seicento,

900, 1999 rok, tel. kom.
721‑116‑506.

FIAT Siena,

1.2, benzyna/gaz, 2000 rok,
tel. kom. 602‑255‑778.
FIAT Siena,

gaz, 3.200 zł, tel. kom.
696‑589‑353.
FIAT Stilo,

JTD, 114.000 km, stan jak
nowy, tel. kom. 788‑293‑343.
FIAT Uno,

1998 rok, stan dobry, tel. kom.
791‑069‑952.
FORD Escort,

1.8 diesel, kombi, 1993
rok, tel. kom. 665‑657‑174.
FORD

Fiesta, gaz, tel. kom.
726‑064‑985.
FORD

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

Fiesta, 1.8 diesel, 1999 rok,
5-drzwiowy, tel. kom. 668‑594‑262.
FORD

Focus, 1.8, 2003 rok, tel. kom.
533‑179‑189.
FORD

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

Focus, 2009 rok, tel. kom.
505‑056‑590.
FORD

Focus I, 1.4 16V, 2000 rok,
138.000 km, tel. kom. 661‑664‑992.
FORD

Focus I LF, 1.8 TDCI, 2002 rok,
wersja komfort, tel. kom. 606‑465‑790.
FORD

Focus, 1.6 benzyna/gaz, kombi,
2002 rok, pilne, tel. kom. 535‑717‑525.
FORD

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

Mondeo, 2001 rok, tel. kom.
505‑056‑590.
FORD Transit,

1994 rok, tel. kom.
603‑591‑544.
FORD Transit,

1992 rok, tel. kom. 691235-109, 669‑366‑908.
HONDA

Accord, 2.0 gaz, 1999 rok, tel.
kom. 663‑872‑364.
HONDA Civic,

1.7 CTDI, hatchback,
2003 rok, srebrny metalik, tel. kom.
796‑863‑274.
HONDA Civic,

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

2.2 iCDTi, 2006
rok, hatchback, bezwypadkowa,
udokumentowana, serwisowana, stan
bdb, tel. kom. 607‑068‑355.

HONDA CRV,

1997 rok, 504-859-517, tel.
kom. 501‑311‑718.
HYUNDAI Tutson,

2.0D, 2005 rok, stan
bdb, tel. kom. 604‑607‑061.
IVECO Daily

4912, 1999 rok, powyżej
3,5 tony, stan bdb, tel. kom. 603‑980‑829.

RENAULT Scenic,

1.9 diesel, 1999 rok,
tel. kom. 531‑580‑674.
RENAULT Scenic,

1.6 benzyna, 2001
rok, tel. kom. 724‑729‑387.
RENAULT Scenic,

1.9 DTI, 2000 rok, tel.
kom. 604‑392‑876.
RENAULT Scenic,

1.5 diesel, 2006 rok,
elektryka, klimatyzacja, abs, airbag, mały
oryginalny przebieg, 14400 zł, tel. kom.
602‑677‑216.

OPEL Corsa,

1.0 benzyna, 1997 rok, tel.
kom. 605‑291‑074.

RENAULT Scenic,

1.9 DCI , 2002 rok,
bogato wyposażony (możliwość zamiany
na tańszy), 9.600 zł, tel. kom. 
604‑706‑309.

OPEL Corsa C,

1.2 , 2003 rok,
granatowy, cena konkurencyjna, tel. kom.
604‑706‑309.

RENAULT Scenic,

1.6 16V, gaz
sekwencyjny, 2000 rok, klimatyzacja, tel.
kom. 516‑097‑430.

OPEL Corsa,

1.4, benzyna, 1998 rok,
93.000 km, I właściciel, wspomaganie
kierownicy, tel. kom. 793‑390‑074.

RENAULT Thalia,

2003 rok, 6.500 zł, tel.
kom. 606‑924‑645.

OPEL Corsa,

1.0, gaz, 2004 rok, stan
bdb, tel. kom. 502‑639‑575.
OPEL Omega,

2.5 T.D.S., kombi, 1999
rok, srebny metalik, tel. kom. 500‑252‑138.
OPEL Vectra,

diesel, 1999 rok, tel. kom.
512‑667‑593.

RENAULT Trafik,

2008 rok, tel. kom.
502‑240‑358.
SEAT Alhambra,

2001 rok, minivan,
7-osobowy, tel. kom. 501‑541‑260.
SEAT Ibiza,

1.9 SDI, 1998 rok, tanio, tel.
kom. 601‑804‑196.
SEAT Ibiza,

1.4, 1999 rok,
wspomaganie, tel. kom. 605‑535‑396.

Laweta,

2007 rok, tel. kom. 788‑293‑343.

OPEL Vectra,

gaz, 1998 rok, tel. kom.
505‑056‑590.

MAZDA

3, 2004 rok, stan idealny, tel.
kom. 606‑819‑096.

OPEL Vectra B,

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

MAZDA

6, tel. kom. 660‑728‑901.

OPEL Vectra B,

1.7 TD Isuzu, sedan,
1996 rok, 3.900 zł, tel. kom. 662‑496‑769.

SEAT Toledo,

1.8, 8V, 1995 rok, stan
dobry, pierwszy właściciel w Polsce, tel.
kom. 788‑069‑198.

OPEL Vectra

kombi, 2.0 DTL, 1998 rok,
tel. kom. 605‑128‑019.

SKODA

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

OPEL Vectra,

2.0 diesel, 2000 rok, stan
dobry, 5.500 zł, tel. kom. 604‑607‑061.

SKODA

Fabia, 1.4 benzyna/gaz,
2001 rok, stan bdb, 7.300 zł, tel. kom.
604‑144‑668.

MAZDA

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

6, 2.0 diesel, kombi, 2004
rok, 180.000 km, zadbany, tel. kom.
785‑326‑732.
MERCEDES E 270,

2CDI, 2004 rok,
srebrny metalik, bogate wyposażenie, (w
rozliczeniu mogę przyjąć tańszy), 28.800
zł, tel. kom. 513‑671‑435.
MERCEDES Smart,

1999 rok, tel. kom.
888‑355‑898.
NISSAN Almera,

1.6 benzyna, 2001 rok,
190.000 km, tel. kom. 506‑940‑814.
NISSAN Primera,

1.8 benzyna,
kombi, 2000 rok, czerwony, tel. kom.
609‑214‑330.
NISSAN Serena,

2.0 diesel, 1994 rok,
tel. kom. 606‑402‑655.
NISSAN Vanette,

1992 rok, tel. kom.
511‑167‑955.
OPEL Agila,

2001 rok, tel. kom.
530‑407‑028.
OPEL Astra,

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

1.4 benzyna/gaz,
1995/1996 rok, tel. kom. 661‑664‑992.
OPEL Astra,

1,6 16V, 1995 rok, tel. kom.
691‑645‑784.
OPEL Astra,

1.7 DTI, 2000 rok, tel. kom.
607‑733‑904.
OPEL Astra,

1997 rok, tel. kom.
600‑934‑138.
OPEL Astra,

1.4, 1994 rok, tel. kom.
603‑591‑544.
OPEL Astra,

1.4, sedan, 1999 rok, tel.
kom. 600‑970‑598.
OPEL Astra I sedan,

1.6 8V, 2000
rok, 108.000 km, srebrny metalik,
bezwypadkowy, stan bardzo dobry, tel.
kom. 785‑777‑429.
OPEL Astra I,

1.6 benzyna, 1995 rok,
cena do uzgodnienia, stan dobry, tel. kom.
661‑974‑392.
OPEL Astra II,

1.8 benzyna, 1998
rok, 3-drzwiowy, 5.500 zł, tel. kom.
793‑603‑821.
OPEL Astra II,

1.4 gaz, 1998 rok, 6.300
zł, tel. kom. 727‑424‑468.

OPEL Vectra,

1.8, benzyna/gaz, 1997
rok, stan bdb, tel. kom. 793‑390‑074.
OPEL Zafira,

2.0 TDI, 2001 rok, tel. kom.
516-093-033, 509‑938‑243.
OPEL Zafira,

1.6 benzyna, tel. kom.
696‑413‑286.
Passat TDI,

1998, tel. kom. 504‑019‑557.
PEUGEOT 206,

tel. kom. 605‑350‑355.
PEUGEOT 206,

2002 rok, tel. kom.
788‑293‑343.
PEUGEOT 206,

2004 rok, tel. kom.
788‑293‑343.
PEUGEOT 207,

2008 rok, tel. kom.
788‑293‑343.
PEUGEOT 306,

1.6, benzyna, 1994 rok,
wspomaganie, 3-drzwiowy, elektryka, tel.
kom. 797‑528‑903.
PEUGEOT 307,

2003 rok, tel. kom.
788‑293‑343.
PEUGEOT 407

2.0 16V, 2004 rok,
pierwsza rejestracja 01.2005, pełne
wyposażenie, II właściciel, salon Polska,
tel. kom. 606‑242‑154.

SEAT Leon,

1.4 benzyna/gaz, 2002 rok,
tel. kom. 698‑720‑150.

SKODA

Felicia, 1.3, 2000 rok, czerwona,
tel. kom. 785-415-931, 607‑901‑115.
SKODA Octavia,

1.9 TDI, 2003 rok,
8.500 zł, tel. kom. 514‑245‑998.
SUZUKI Swift,

2010 rok, tel. kom.
788‑293‑343.
TOYOTA Carina,

gaz, sedan, 
1996 rok, wspomaganie, tel. kom.
500‑098‑817.
TOYOTA Corolla,

2003 rok, tel. kom.
788‑293‑343.
TOYOTA Corolla E11,

1.4, benzyna,
2000 rok, lift, tel. kom. 793‑390‑074.
TOYOTA Corolla,

2005 rok, 5-drzwiowa,
tel. kom. 788‑293‑343.
TOYOTA

Yaris, 1.0, 2006 rok, 26.000
km, tel. kom. 507‑789‑630.
VOLVO V40,

1.9 TD 115 KM, 2002
rok, bogate wyposażenie, tel. kom.
694‑253‑576.
VW Crafter,

2012 rok, tel. kom.
788‑293‑343.

POLONEZ Caro

Plus, tel. kom.
691‑336‑202.

VW Garbus,

1972 rok, tel. kom.
604‑529‑656.

POLONEZ Truck,

benzyna/gaz, 1999
rok, paka 2,5 m, tel. kom. 697‑366‑263.

VW Golf,

1.9 TDI 90 KM, 1999 rok, tel.
kom. 668‑055‑258.

RENAULT Chamade

19, 1.6, 
benzyna, 1991 rok, tel. kom. 
725‑630‑642.

VW Golf,

1998 rok, tel. kom.
505‑056‑590.

RENAULT Laguna

2, 1.9 DCI kombi,
2002 rok, granat metalik, full opcja, 6.500
zł, tel. kom. 509‑202‑449.
RENAULT Laguna II,

2.2 DCI, 2003
rok, srebrny metalik, 150 KM, bogato
wyposażony, w rozliczeniu przyjmę
tańszy, skrzynia VI, 9.800 zł, tel. kom.
604‑706‑309.

VW Golf II,

1992 rok, tel. kom.
693‑538‑466.
VW Golf IV,

1.6, 2000 rok, tel. kom. 516730‑666, po 16.30.
VW Golf

Plus, 2005 rok, tel. kom.
888‑355‑898.

RENAULT Megane,

1.6 16V, 2002 rok,
5.900 zł, tel. kom. 601‑559‑605.

VW Golf

V, 1.9 diesel, 2005 rok,
5 drzwi, bogata wersja, climatronic,
czujnik parkowania, 19500 zł, tel. kom.
602‑677‑216.

RENAULT Megane,

1.4, benzyna, 1997
rok, stan dobry, po blacharce, tel. kom.
661‑974‑392.

VW Golf,

1.9 TDI 110 KM, 1997 rok,
czarny, stan bdb, tel. kom. 
722‑165‑403.

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; 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, ul. dworcowA 129; Pacyna, ul.
Towarowa 4, sklep durka magdalena; plecka dąbrowa, sklep monika; szewce owsiane,  sklep mar-mon; Śleszyn, ul. Górna 5, sklep P. Mączyńskiej; Żychlin, ul. łąkowa 9a, sklep magda; ul. narutowicza 
85F, sklep Magda; ul. 29 listopada 25-26, sklep elemis.
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VW Golf,

1.9 TDI, kombi, 2003 rok,
zadbany, tanio sprzedam, tel. kom.
601‑987‑282.
VW LT-35 Bus,

2.5, TDI, 2001 rok, biały,
110 KM, FVAT, 3-osobowy, średni, tel. kom.
667‑187‑902.
VW Multivan T5,

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

1.6 benzyna/gaz, 1997 rok,
niebieski, stan bdb, 9.000 zł, tel. kom.
784‑464‑959.
VW Polo,

1.4 TDI, 2001 rok, tel. kom.
889‑907‑194.


Kawasaki ZZR-600,

tel. kom.
663‑065‑575.

Sprzedam

mieszkanie na parterze 36,6
mkw. w Łowiczu, tel. kom. 666-342-501

Dom

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

Motorower Romet Ogar

200,
rejestrowany, tel. kom. 691‑033‑727.

Dom

140 mkw, z działką, Strzelcew 40i,
tel. kom. 505-863-820, 665‑655‑695.

Działka

1.300 mkw., Małszyce, rolna,
tel. (42) 658‑07‑04.

Motorower Cross

Mini Bike jeżdżący, tel.
kom. 794‑966‑437.

Mieszkanie

58 mkw., II piętro,
Starzyńskiego, tel. kom. 723‑482‑428.

Honda CBR 600

F3, 1998 rok, tel. kom.
796‑213‑908.

Dom

80 mkw., tel. kom. 515‑857‑498.

Mieszkanie

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

Yamaha Neo’s

50, 2002 rok, tel. kom.
693‑975‑391.
Kawasaki Ninja ZX9r,

900 cm3, biała
perła, xenon, tel. kom. 694‑099‑050.

inne

VW Polo,

1.2 benzyna, 2004 rok,
ciemno-szary, 5-drzwiowy, tel. kom.
697‑675‑681.

Naprawa

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

VW Polo,

2006 rok, stan idealny, tel.
kom. 606‑819‑096.

Serwis

skuterów, motocykli i quadów, tel.
kom. 512‑816‑406.

VW Sharan,

1.9 TDI, 1998 rok, 110
KM, hak, klimatyzacja, pełna elektryka
możliwość zamiany na Vito, tel. kom.
501‑351‑561.

Dnia

19.08.2013 na trasie DomaniewiceGłowno-Ostrołęka zginęła część od
motocykla Honda. Nagroda, tel. kom.
604‑714‑409.

VW Touran,

1.9, TDI, 2005 rok, tel. kom.
662‑212‑754.

Naprawa

MZ, Jawa, Simson, inne, tel.
kom. 782‑730‑120.

inne

garaże

Działka

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

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

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

dom + budynki gospodarcze
na wsi, gm. Kiernozia, tel. (46) 838-38-28,
tel. kom. 601‑543‑623, po 16.

M-4,

60 mkw., os. Dąbrowskiego, II 
piętro, 195.000 zł do negocjacji, tel. kom.
601‑814‑191.
Działka,
dom murowany, 34.000 zł, tel.

kom. 608‑240‑493.
Sprzedam

atrakcyjną działkę
budowlaną z pozwoleniem na działalność
gospodarczą, okolice Głowna, tel. kom.
669‑376‑074.
Sprzedam

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

Działka

budowlano-usługowa 1000
mkw., albo więcej, Łowicz, Klickiego 42,
tel. kom. 502‑163‑313.

Pilnie

dom o pow. 100 mkw., wraz
z działką o pow. 10 arów, tel. kom.
691‑063‑049.

Działka

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

Sprzedam

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

Dwupokojowe,

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

Dom

70 mkw., z budynkiem
gospodarczym, Łowicz, 275.000 zł, tel.
kom. 503‑105‑495.

Opony

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

kupno

Pilnie

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

Kupię

garaż na os. Dąbrowskiego, tel.
kom. 696‑281‑790.

Mieszkanie

63 mkw., III piętro, os.
Bratkowice, tel. kom. 883‑202‑119.

Wulkanizacja,

budynki, Napoleońska 6,
Łowicz, tel. kom. 502‑163‑313.

Koła

zimowe 15’, tel. kom. 
668‑162‑199.

sprzedaż

Dom,

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

Sprzedam

mieszkanie 58 mkw., os.
Noakowskiego, tel. kom. 698‑728‑146.

Opony

używane, tel. kom.
602‑133‑182.

Tanio

odstąpię elementy na garaż: płyty,
słupki, deski, krokwie, drzwi, tel. kom.
606‑328‑914.

Pomoc

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

samochodowe, używane, Stacja
Demontażu Pojazdów Rząśno 13, tel. kom.
664‑006‑089.
Auto-Komis:

wyjazdy po samochody,
samochody na indywidualne zamówienie
z Niemiec, Belgii, Holandii, Francji.
Załatwiamy formalności. Sprzedaż
samochodów za gotówkę, tel. kom.
609‑046‑805.
Kupię

opony do Żuka, Syrenki, tel. kom.
607‑809‑288.
Sprzedam

kontener izotermę, dł. 13.60
m, tel. kom. 605‑094‑166.
Sprzedam

przyczepkę samochodową,
tel. kom. 692‑447‑493.
Auto

laweta: pomoc drogowa, Sprinter,
tel. kom. 796‑199‑706.
Skup

akumulatorów, 2 zł/kg, tel. kom.
661‑463‑619.

motorowe
kupno
Kolekcjoner

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

motorower Simson S51, tel. kom.
694‑152‑306.

sprzedaż

Garaż

na Czajkach, tel. kom.
606‑397‑574.

Działka,

3.336 mkw., Strzelcew, koniec
Armii Krajowej, tel. kom. 721‑152‑385.
Sprzedam

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

Garaż

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

Działka

siedliskowa, tel. kom.
661‑333‑735.

Sprzedam

garaż w centrum Łowicza, tel.
kom. 509‑775‑218.

Sprzedam

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

wynajem

Sprzedam

dom piętrowy i budynki
gospodarcze z ziemią, tel. kom. 661-894028, Bąków Górny.

Garaż

murowany przy ul. Nieborowskiej,
Łowicz, tel. kom. 698‑522‑912.
Do
 wynajęcia garaż, Bratkowice, obok
myjni, tel. kom. 693‑543‑658.
Garaż,

tel. kom. 692‑101‑989.

Atrakcyjna

działka 9.500 mkw., tel. kom.
790‑554‑665.
Sprzedam

lub wynajmę mieszkanie, os.
Kostka, tel. kom. 730‑740‑981.

Garaż

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

Sprzedam

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

nieruchomości

Sprzedam

działkę budowlaną,
2.000 mkw., szer. 20 m, przy drodze,
tel. kom. 721‑610‑751.

kupno

Mieszkanie,

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

Kupię

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

bloki zadłużone, działkę, ziemię,
tel. kom. 607‑809‑288.
Wezmę

w dzierżawę grunty orne, tel.
kom. 693‑253‑063.
Kupię

grunty rolne, ok. 1 ha w gminie
Kocierzew, Chąśno lub Kiernozia, tel. kom.
601‑987‑282.

sprzedaż

Sprzedam

M-4, 60 mkw., tel. kom.
609‑688‑542.
Działka

48 arów w Osinach,
zabudowana oraz ogrodzona oraz działka
7 arów w Kiernozi, tel. kom. 512‑179‑465.

Sprzedam

2 działki budowlane po
3.000 mkw., 30 zł/m, Skaratki Pod Las, tel.
kom. 667‑539‑954.
Sprzedam

lub zamienię M-6, tel. kom.
788-909-574, 609‑160‑511.

Działki

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

Komar Kadet,

bez dok, tel. kom.
721‑152‑385.

Sprzedam

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

Sprzedam

gospodarstwo rolne 
o powierzchni 15 hektarów, budynki 
nowe, klasa ziemi 2 i 3, tel. 606‑832‑112.

Aprilia RS-50,

2000 rok, tel. kom.
663‑065‑575.

Marianów,

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

Sprzedam

ziemię 2,27 ha, Wola
Stępowska, tel. kom. 606‑188‑034.

Simson SR50,

1989 rok, stan idealny,
1.600 zł do negocjacji, tel. kom.
667‑826‑226.

Dom

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

Sprzedam

lub wynajmę domek 
w Bratoszewicach, tel. kom. 505‑505‑190.

Sprzedam

motorower Piaggio, tel. kom.
791‑900‑577.

Siedlisko,

tel. kom. 664‑507‑718.

Yamaha

DrakStar 650, 1998 rok, tel.
kom. 602‑733‑249.
Motocykle,

skutery, quady, części,
akcesoria, naprawy, serwis, Głowno,
Łódzka 4, tel. (42) 710‑76‑11.
Suzuki Bandit

600S, 2000 rok, tel. kom.
604‑973‑039.
Simson,

700 zł, tel. kom. 535‑299‑227.
Sprzedam Suzuki

GSX 600F, 1994 rok,
tel. kom. 723‑380‑548.
Sprzedam WSK 125,

bez dokumentów,
tel. kom. 604‑714‑409.
Yamaha

Virago 535, 1998 rok, 5.000
km, stan bdb., tel. kom. 785‑351‑822.
Aprilla

125, 1998, zadbany, tel. kom.
509‑283‑124.
Sprzedam

motor WSK 125, tel. kom.
697‑825‑807.

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

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

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

budowlane, uzbrojone: 1.400
mkw., 1.000 mkw., 990 mkw., tel. kom.
606-949‑637, Otolice.
Sprzedam

mieszkanie 60 mkw.,
Głowno, Sikorskiego, tel. kom. 502676-453, 509‑171‑333.
Dom

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

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

budowlano-leśna, 1.900 mkw.,
Nieborów. Dojazd, asfalt, media, tel. kom.
601‑310‑375.

Sprzedam

skuter, 1.400 zł, tel. kom.
785‑567‑915.

Super

oferta! Sprzedam dom pod
Łowiczem z 15-letnim ogrodem i stawem
rybnym w cenie. Dzwoń!, tel. kom. 605914-001, 515‑105‑311.

Honda CBR 600 S3,

kurtka, kask, 4.000
zł, tel. kom. 787‑837‑193.

Działki:

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

Sprzedam

nowe, 2-pokojowe
mieszkanie, 54,6 mkw., tel. kom.
662‑076‑960.
Sprzedam

działkę budowlaną
w Kozłowie Biskupim, 723 mkw.,
ogrodzona, media w drodze, atrakcyjna
lokalizacja, tel. kom. 513‑930‑086.
Dom

na Górkach w Łowiczu, z dużym
budynkiem gospodarczym sprzedam,
wydzierżawię lub zamienię na
mieszkanie w Łodzi albo w Warszawie,
tel. kom. 696‑878‑313.
Pilnie

sprzedam działki w Mysłakowie,
niedaleko szkoły, tel. kom. 693‑652‑202.
Sprzedam

dom z budynkami
gospodarczymi, działka 42 a, tel. kom.
533‑987‑677.
Sprzedam

2 ha ziemi w tym
działkę budowlaną lub samą
działkę budowlaną, powierzchnia
do uzgodnienia, Bednary, tel. kom.
664‑732‑718.

Sprzedam

mieszkanie 60 mkw., 
z garażem, os. Bratkowice, I piętro, blok
ocieplony, tel. kom. 608‑888‑504.
Dom

z budynkami gospodarczymi 0,36
ha, tel. kom. 662‑171‑123.
Sprzedam

mieszkanie 38 mkw.,
2-pokojowe, os. Noakowskiego, parter, 
tel. kom. 785‑034‑207, po 18.
Dom

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

3-pokojowe, os. Kostka, 
tel. kom. 600-248-791, 668‑599‑646.
Ziemia

2 ha, przy drodze ŚwieryżSzymanowice, tel. kom. 782‑547‑693.
Działki

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

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

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

działkę 7.500 mkw., os.
Bełchów, tel. kom. 720‑172‑281.
Działka

budowlana, tel. 664‑507‑718.
Działka

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

Dwa

pokoje, kuchnia, łazienka,
weranda, około 50 mkw., parter, centrum,
ogrzewanie, ciepła woda, garaż, ogródek
(wspólnota mieszkaniowa), Łowicz, ul.
Kaliska, tel. kom. 699‑956‑300.
Sprzedam

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

działkę budowlaną 
w Strzelcewie, tel. kom. 696‑223‑305.
Mieszkanie

+ garaż: 3 pokoje, 60 mkw,
parter, środkowa klatka, Bratkowice, 
tel. kom. 507-260-211, 510‑657‑389.
Mieszkanie

M-3, parter, Dąbrowskiego 
w Łowiczu, tel. kom. 668‑916‑705.

Stryków

9.879 mkw. nad zalewem,
tel. kom. 601‑250‑483.

Sprzedam

lub wynajmę mieszkanie 
48 mkw. w Borowie, tel. kom. 721‑578‑007.

Pilnie

sprzedam dom w Łowiczu, tel.
kom. 669‑673‑075.

Działka

budowlana 22 ary w Sobocie,
tel. kom. 669‑960‑122.

Bratkowice,

36,5 mkw., zaciszny parter,
tel. kom. 609‑024‑395.

Dom, Kiernozia,

tel. (24) 277‑90‑85.

Działka, Łyszkowice,

9.500 mkw., tel.
kom. 609‑491‑313.
Działka

łąka, Wrzeczko, tel. kom.
609‑491‑313.

Dom

nowy, okolice Łowicza lub
zamienię na bloki, tel. kom. 539‑415‑178.
Działka

rekreacyjno-budowlana 3.500
mkw. Osiny, tel. kom. 601‑063‑238.

Okazja!

Dom w Zdunach, tel. kom.
602‑133‑666.

Działka

rekreacyjna 1.500 mkw. 
z domkiem Grotniki, tel. kom.
601‑063‑238.

Sprzedam

kamienicę (stare
budownictwo) +garaż lub zamienię
na bloki (centrum Łowicza), tel. kom.
669‑273‑777.

Sprzedam

dom oraz budynki
gospodarcze - Popów, gmina Głowno, tel.
kom. 605‑578‑500.

Kawalerkę

20 mkw., Sikorskiego bl. 8,
m. 3, Głowno, tel. kom. 511‑505‑464.

Działka

budowlana, tel. kom.
669‑073‑971.

Mieszkanie

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

Ziemia

1,54 ha Łagów koło stawu
oraz 0,3 ha łąki Kuczków, tel. kom.
609‑551‑153.

Sprzedam

atrakcyjne działki pod dom,
707 mkw., Pilaszków, Otolice, przy trasie
Łęczyckiej, tel. kom. 607‑032‑462.

Sprzedam

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

Domek

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

200 mkw. + 60 mkw. sklep
na działce 500 mkw., Łowicz, Nowy Rynek
15, tel. kom. 733‑260‑008.
Sprzedam

mieszkanie M-3, Bratkowice,
tel. (46) 837-79‑30, wieczorem.
Sprzedam

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

Sprzedam

dom + budynki gospodarcze,
Błędów, tel. kom. 663‑819‑710.
Działka

budowlana, Łyszkowice, tel.
kom. 600‑111‑827.
Działki

budowlane z planem
zagospodarowania przy ulicy
Klickiego, tel. kom. 609‑506‑570.
Głowno, Kopernika,

mieszkanie
60 mkw., dobra lokalizacja, tel. kom.
502‑683‑368.

Sprzedam

las, tel. kom. 608‑815‑516.

Mieszkanie,

47 mkw., parter, os. Kostka,
tel. kom. 661-800-516, 661‑669‑130.

Sprzedam

mieszkanie 48 mkw., w
Warszawie, tel. kom. 691‑498‑784.

M-3,

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

Sprzedam

posesję w miejscowości
Wiskienica Dolna, tel. kom. 510‑256‑444.

Atrakcyjna

działka budowlana w
Łowiczu - wszystkie media, tanio; pod
budownictwo jednorodzinne i usługi, tel.
kom. 666‑107‑325.

Działka

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

sprzedam mieszkanie na Starym
Rynku, tel. kom. 697‑964‑691.
Nowe

mieszkania, kawalerki 35 mkw.,
65 mkw., 100 mkw., teren ogrodzony,
Bratoszewice, tel. kom. 602‑241‑247.

wynajem
Kwatery

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

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

Sprzedam

nowy domek ogrodowy, tel.
kom. 607‑701‑177.

Sprzedam

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

Łódź,

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

Sprzedam

łąkę 0,72 ha, tel. kom.
665‑373‑909.

Mieszkanie,

39 mkw., Nowe Zduny,
idealne dla osób starszych bądź młodego
małżeństwa, tel. kom. 604-122‑730,
wieczorem.

Wynajmę

mieszkanie 4-pokojowe,
centrum; atrakcyjna cena, tel. kom. 
697-689‑835, po 16:00.

Sprzedam

działkę rolno-budowlaną 
i łąkę, Świeryż II, tel. kom. 607‑316‑894.
Sprzedam

dom 111 mkw. z działką
150 mkw. lub zamienię na kawalerkę 
z dopłatą, tel. kom. 504‑588‑573.

Dom

na wsi, tel. kom. 506‑034‑344,
po 16.

Honda CBF

1000, 2007 rok, stan
perfekcyjny, 19.800 zł, tel. kom.
794‑417‑114.

Sprzedam

Yamaha XJ600, tel. kom.
785‑748‑862.

Dom

na działce 4.595 mkw., Glowno,
230.000 zł, tel. kom. 602‑882‑617.
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Sprzedam

działkę w Sobocie, ul.
Łowicka 15, 6700 mkw, 150000 zł,
e-mail yabella@poczta.onet.pl, tel. kom.
606‑263‑251.

Lokale

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

Głowno, tel. (46) 874‑64‑68.
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Wynajmę

halę przy trasie A2, tanio,
tel. kom. 607‑168‑196.

Lokal

w centrum Głowna, tel. kom. 601699-405, 725‑875‑593.

Wynajmę

dużą kawalerkę, Warszawa
Mokotów, tel. kom. 608‑114‑373.

Mieszkania:

50 i 66 mkw., dwa pokoje,
kuchnia, łazienka, c.o., parking, (może być
na działalność), w ogrodzonej posesji, w
centrum Łowicza, tel. kom. 602‑187‑540.

Wynajmę

przytulne mieszkanie
dla dwojga, tel. kom. 505-187-576,
696‑096‑417.
Do
 wynajęcia lokal handlowy, 80
mkw., centrum Łowicza (Zduńska), tel.
kom. 602‑796‑339.
Lokal

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

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

Do
 wynajęcia lokal sklepowy, 40
mkw., centrum Łowicza, tel. kom.
602‑118‑332.
Do
 wynajęcia mieszkanie 60 mkw.,
umeblowane, w centrum Łowicza, tel.
kom. 602‑118‑332.
Do
 wynajęcia lokal 35 mkw., atrakcyjny
punkt, Łowicz, tel. kom. 600‑415‑454.

w dzierżawę grunty orne, tel.
Przyjmę

kom. 697‑688‑625.

Wynajmę

mieszkanie, Warszawa
Bemowo, 2-pokojowe, 1700 zł + UPC,
energia, gaz, tel. kom. 606‑758‑431.

Do
 wynajęcia mieszkanie 60 mkw., w
Łowiczu, cena do uzgodnienia, tel. kom.
512-140-949, 792‑192‑450.

Wynajmę

lokal na zakład kosmetyczny
przy fryzjerce, Głowno, tel. kom.
502‑132‑906.

Wynajmę

2 nowe lokale handlowe w
Żychlinie o powierzchni 45 mkw. i 40 mkw.
z możliwością połączenie lokali razem, tel.
kom. 691‑228‑230.

Lokal

do wynajęcia, 45 mkw., możliwość
zwiększenia metrów, ul. Długa, tel. kom.
889‑366‑644.

Uczennicom

lub studentkom
wynajmę M-2 w centrum Łowicza,
tel. (46) 837‑89‑47.
mieszkanie Głowno, os.
Wynajmę

Kopernika 48 mkw., 3-pokojowe,
kuchnia, parter, tel. kom. 502‑213‑373.
Tanie

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

300 mkw., wszystkie media + c.o.,
plac 2.200 mkw., ogrodzony, tel. kom.
784‑534‑850.
Wynajmę

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

parter, trzy pokoje, kuchnia,
łazienka w domu jednorodzinnym z
tarasem, Łowicz, tel. kom. 602‑878‑908.
Wynajmę

2-pokojowe mieszkanie w
Głownie, ul. Sikorskiego firmie lub osobie
w delegacji, tel. kom. 510‑966‑509.
Wynajmę

mieszkanie M-4, os.
Bratkowice, tel. kom. 605‑679‑749.
Do
 wynajęcia M-3, Głowno, tel. kom.
781‑508‑033.
Do
 wynajęcia pokój dla 1-2 uczennic,
tel. kom. 693‑543‑658.

Do
 wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe,
43 mkw., nowocześnie umeblowane,
Starzyńskiego, tel. kom. 693‑398‑523.

Mieszkanie

do wynajęcia 3 pokoje 
i aneks kuchenny, IV piętro, os.
Sikorskiego, tel. kom. 513‑090‑353.

Sprzedam

regał pokojowy, tel. (46) 83768-90, tel. kom. 728‑492‑912.

Sprzedam

piłę taśmową z silnikiem 
11 kW, heblarkę z silnikiem 5,5 kW, tanio,
tel. kom. 695‑727‑586.

Trójkołowy

inwalidzki wózek spalinowy
Duło oraz silnik Simsona 4-biegowy, tel.
kom. 723‑401‑892.

Sprzedam

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

Sprzedam

huśtawkę ogrodową, tel.
kom. 508‑914‑930.

Dwuigłówka,

overlock, tel. kom.
505‑065‑040.

Do
 wynajęcia lokal handlowo-usługowy
50 mkw., centrum Łowicza, 
naprzeciwko Galerii Łowickiej, tel. kom.
602‑187‑540.

mebli dębowych
Sprzedaż

z zachodu, witryna, komoda, stoły,
krzesła, ławy, sofy skórzane, tel. kom.
785‑633‑045.

Sprzedam

meble młodzieżowe, szafa 
+ szafka bieliźniarka + biurko z nadstawką,
tel. (46) 839‑63‑72.

Sprzedam

wózek inwalidzki, mało
używany, tel. kom. 661‑442‑510.

Szukam

współlokatorki, Łowicz, tel.
kom. 505‑073‑277.
Wynajmę

mieszkanie 2-pokojowe,
umeblowane, tel. kom. 796‑836‑971.

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.

Wynajmę

M-3, os. Konopnickiej,
tel. (46) 830‑31‑51.

Komputer

+ dwa monitory, tanio, tel.
kom. 503‑699‑872.

Wynajmę

od zaraz mieszkanie
2-pokojowe, Łowicz os. Kostka, blok
z cegły lata 60, 2 piętro, tel. kom. 663256‑169, po 18.00.

Sprzedam

skrzynki jedynki na owoce
oraz palety, tel. kom. 607‑325‑906.

Do
 wynajęcia lokale, centrum Łowicza,
tel. kom. 509-837-566, 509‑659‑963.
Mieszkanie

po remoncie, wysoki
standard, 3 pokoje, kuchnia, częściowo
umeblowane, Łowicz, ul. Bolimowska, 
tel. kom. 660‑852‑148.

kupno różne

Dom

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

handlowy do wynajęcia
Lokal

50 mkw., Zduńska 23, tel. kom.
600‑498‑498.
Do
 wynajęcia mieszkanie, 2 pokoje, w
centrum Łowicza, tel. kom. 600‑880‑267.
Wynajmę

od firmy/osoby prywatnej
powierzchnię użytkową od 500 do
800 mkw., magazyn/hala, tel. kom.
609‑322‑979.
Wynajmę

pokój kobiecie - uczennicy, w
centrum miasta, tel. kom. 784‑894‑377.
Wynajmę

tanio na sklep, zakład
fryzjerski, biuro bądź gabinet lekarski lokal
25 mkw. + zaplecze 12 mkw., tel. kom.
535‑210‑333, po 16.
Wynajmę

2 pokoje z kuchnią w Głownie,
tel. kom. 791‑387‑999.
Do
 wynajęcia lokal w centrum Głowna,
tel. kom. 503‑445‑077.

Przyjmę

w dzierżawę grunty orne
na dobrych warunkach, tel. kom.
600‑115‑476.

Wynajmę

3-pokojowe mieszkanie,
Starzyńskiego, Łowicz, tel. kom.
889‑027‑671, po 19.

Segment

młodzieżowy z 2 szafami 
i biurkiem, tel. kom. 667‑353‑836.

Do
 wynajęcia 33 mkw., 2 pokoje
+ kuchnia, Łowicz, Czajki, tel. kom.
697‑924‑032.

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

Kawalerka,

tel. kom. 692‑101‑989.

Sprzedam

łóżko 2-osobowe, wysuwane,
dla dzieci, tel. kom. 600‑880‑267.

Do
 wynajęcia dom w centrum Głowna,
tel. kom. 600‑155‑639.

Przyjmę

w dzierżawę ziemię, tel. kom.
781‑842‑724.

Mieszkanie

do wynajęcia 58 mkw., os.
Noakowskiego, tel. kom. 698‑728‑146.

Pokój

do wynajęcia, tel. (46) 837‑68‑19.

Stare

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

Wynajmę

domek z budynkami
gospodarczymi 6 km od Łowicza, tel. kom.
509‑231‑973.
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Do
 wynajęcia mieszkanie w Łowiczu, tel.
kom. 729‑365‑956.
Dom

do wynajęcia, koło Strykowa, tel.
kom. 508‑080‑797.
Mieszkanie

do wynajęcia, tel. kom.
608‑667‑148.
Lokal

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

Kupię

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

skup, uczciwie każde, tel. kom.
506‑199‑149.

sprzedaż różne
Drewno

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

Brama

garażowa 3x3,60; glazura
20 mkw., 15x15, butla gazowa mała,
tel. (46) 837‑68‑90.

Lodówka

i zamrażarka, tel. kom.
605‑485‑261.
Sprzedam

tanio używane okna, drzwi,
zbiorniki 1.000 l, kanapę krzesła, stolik,
szafę elektryczną, tel. kom. 501‑074‑060.
Sprzedam

komputer, skrzynki
drewniane, tel. kom. 502‑539‑686.
Ondulina

używana, tel. kom.
507‑164‑215.
Drewno

opałowe i kominkowe, tel. kom.
798‑877‑090.
Wiertarka

kolumnowa Einhll, najwyższy
model, tel. kom. 600‑415‑353.
Piec C.O.,

tel. kom. 665‑489‑346.
Łóżko

dziecięce, rozkładane, tel. kom.
668‑599‑585.
Sprzedam:

rowerek, fotelik
samochodowy, przewijak, tel. kom.
609‑552‑503.

Piaski,

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

Sprzedam

maszyny dwuigłówkę,
stębnówkę i mereszkę, tel. kom.
696‑700‑586.

Drewno

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

Sprzedam

okna i drzwi plastikowe, z
demontażu, tel. kom. 512‑278‑726.

Stemple

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

Huśtawki

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

Drewno

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

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

czarna, piasek, żwir, torf, tel. kom.
723‑975‑482.
Sprzedaż

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

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

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

starocie: radia, beczki, zegary,
kryształy, militaria, obrazy, skrzynie
łowickie, stroje łowickie, tel. kom.
504‑944‑860.

Kanapa

ekoskóra, tel. (46) 874‑73‑39.
Betoniarki:

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

piec c.o., 15 kW, 2009 rok,
tel. kom. 502‑224‑240.
Żużel

z dowozem, tel. kom. 600‑323‑947.
Sprzedam

nowe WC, tel. kom.
607‑701‑177.
Sprzedam

nowy gołębnik, tel. kom.
607‑701‑177.

Radio CB-Intek

M-550, sprawne
i kompletne z anteną, tel. kom.
794‑966‑437.

Sprzedam

biurko używane, tel. kom.
505‑128‑363.

Skrzynki

jedynki, plastikowe 15, palety,
tel. kom. 692‑749‑175.

Sprzedam

suche drewno opałowe, tel.
kom. 795‑539‑905.

Meble

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

Sprzedam

kuchnię węglową i wersalkę,
tel. (46) 838‑13‑19.
Łóżka

piętrowe, pościel, tel. kom.
507‑125‑161.
Betoniarki,

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

wkład kominkowy 14 kW, tel.
kom. 500‑165‑215.
Używane

grzejniki Buderus, stan bdb.,
tel. kom. 500‑165‑215.
Sprzedam

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

tablicę reklamową 2x3 m na
wyjeździe do Łodzi, tel. kom. 602‑370‑470.
Sprzedam

3 calowe rury 7-metrowe 
w stanie dobrym, tel. kom. 728‑134‑512.
Kołowrotek,

2 cierlice, pelisa szara,
tel. (46) 839‑21‑61.
Piec

miałowy „Konstal” 4.1, 50 kW, stan
bdb, tel. kom. 608‑420‑169.
Deski,

2,5 cm grubości, suche, tel. kom.
664‑713‑405.

Sprzedam

kanapę + 2 fotele, stan bdb,
tel. kom. 509‑700‑296.
Piec

akumulacyjny, tel. kom.
889‑124‑909.
Sprzedam

kosę spalinową, tel. kom.
783‑436‑794.
Silnik

elektryczny niemiecki, śruba
centralna ciągnikowa, wałek mocy
trezowany, grzejnik c.o. ze stali szlachetnej,
tel. kom. 664‑134‑332.
Kosiarki

spalinowe, tel. kom.
511‑345‑546.
Ziemia

z wykopu, tel. kom. 511‑345‑546.
Sprzedam

zbiornik 2.000 l, piec c.o. na
olej opałowy wraz z podgrzewaczem do
wody, tel. kom. 602‑315‑547.
Sprzedam

ściętą topolę, tel. kom. 697624-054, 785‑530‑818.
Sprzedam

drzwi pokojowe i łazienkowe
wewnętrzne, przeszklone, tel. kom.
604‑529‑656.

Sprzedam

barak, tel. kom. 663‑319‑284.

Tanio

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

Sprzedam

krzesła do jadalni, stan bdb,
tel. kom. 501‑143‑876.

Akordeon Weltmeister

120 basów, tanio,
tel. kom. 724‑380‑528.

Sprzedam

6 krzeseł i stół 90 na
160/210 ciemny orzech, tel. kom.
509‑300‑688.

praca

Drewno

kominkowe, tel. kom.
516‑735‑081.

dam pracę

Wieniec

dożynkowy, tel. kom.
692‑375‑540.

Zatrudnię

mechanika samochodowego
do serwisu opon w Bratoszewicach, tel.
kom. 505‑151‑701.

Meble:

zestaw młodzieżowy
(meblościanka z biurkiem i z szafą) oraz
szafa do przedpokoju - stan bardzo dobry,
tel. kom. 663‑822‑444.
Sprzedam

bramę wjazdową, szerokość
6 m, tel. kom. 608‑687‑043.
Piec

c.o. na drewno oraz drewno
opałowe dębina, tel. kom. 723‑026‑226.
Sprzedam

krajzegę, tel. 507‑957‑679.

Zatrudnię

szwaczki, dzianina,
Głowno, tel. (42) 710-73-31, tel. kom.
608‑496‑344.
Zatrudnię

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

doświadczonego brukarza,
tel. kom. 606‑796‑698.

Sprzedam

kamienie polne, tel. kom.
691‑097‑150.

Zrębka

opałowa, alternatywa taniego
ogrzewania, tel. kom. 606‑370‑008.

Zatrudnię

krojczego, tkanina, dzianina,
praca w Głownie, tel. (42) 719-13-66, tel.
kom. 698‑011‑452.

Sprzedam

2 rowerki dziecięce 1 to
BMX oraz motorek typu ścigacz, tel. kom.
504‑525‑722.

Sprzedam

urządzenie (platformę)
wibracyjno-rotacyjne Mango Vibro Max,
tel. kom. 504‑057‑520.

Przyjmę

szwaczki, chałupniczki i
krojczego, tel. kom. 604‑475‑553.

Sprzedam

tanio gruz, tel. 509‑559‑258.

młodzieżowa,
Meblościanka

5 elementów, stan bdb, tel. kom.
604‑561‑797.

Maszyny

szwalnicze, noże, stół, Głowno,
tel. kom. 602‑587‑277.

Sprzedam

tanio nowe grzejniki żeliwne,
tel. kom. 784‑158‑544.

Skrzynki

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

Sprzedam

zestaw mebli Indiana, tel.
kom. 501‑447‑652.

Brama

wjazdowa; telefon Asha 300;
rafka, tel. kom. 506‑751‑247.

Piec

c.o. 32 kW i wózek głęboko
spacerowy, tanio, tel. kom. 698‑490‑859.

Sprzedam

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

Drewno

olchowe łupane, tel. kom.
691‑479‑342.

Sprzedam

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

Huśtawki

akacjowe, tel. kom.
507‑570‑019.
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Sprzedam

deski oraz drzewo opałowe i
kominkowe, tel. (46) 838‑74‑91.

Używany

piec c.o. (węgiel, miał), 
z komputerem, dmuchawą Faustmann, 
tel. kom. 696‑332‑993.
Kocioł

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

piec 27 kW, 100% sprawny,
obecnie podłączony do instalacji c.o., tel.
kom. 665‑048‑845.

Przyuczę

do zawodu masażysty, tel.
kom. 509‑867‑229.
Przyjmę

pracowników o profilu
budowlanym do tynków i dociepleń, tel.
kom. 505‑102‑406.
Zatrudnię

pizzermana/ kucharza
(możliwość przyuczenia do zawodu),
Łowicz, tel. kom. 792‑938‑636.
Kierowcę C+E na

silos, przeżuty
Francja, tel. kom. 661‑066‑772.
Zatrudnię

kierowcę do rozwożenia pizzy
(Łowicz), tel. kom. 782‑223‑546.

www.lowiczanin.info
Przyjmę

pracownika na stanowisko
palacz kotłowni z uprawnieniami,
obsługa piecy parowych, Bratoszewice,
tel. (42) 719-89-76, tel. kom. 512-095-884,
od 12.00 do 15.00.
Przyjmę

pracownika z uprawnieniami
na stanowisko traktorzysta-mechanik,
zatrudnienie stałe, Bratoszewice,
tel. (42) 719-89-76, tel. kom. 512-095-884,
od 12.00 do 15.00.
Przyjmę

pracowników na produkcję
- suszarnia warzyw Bratoszewice,
tel. (42) 719-89-76, tel. kom. 512-095-884,
od 12.00 do 15.00.
Zatrudnię

brakarkę, pakowaczkę,
produkcja swetrów, Głowno, tel. kom.
607‑443‑788.
Zatrudnię

parowaczkę (prasowanie
swetrów), Głowno, tel. kom.
607‑443‑788.


Firma

Panel-Serwis zatrudni panią
do sprzątania w Tesco Łowicz, tel. kom.
605‑176‑977.
Zatrudnimy

szwaczki, Łowicz, tel. kom.
665‑431‑100.
Agrofarm

zatrudni: doradcę do
spraw żywienia bydła i trzody oraz
sprzedawcę części do maszyn rolniczych.
Wykształcenie min. średnie, mile widziane
doświadczenie. CV na adres: agrofarm@
op.pl.
Zatrudnię

osobę do porządków
gospodarczych i ogrodniczych, tel. kom.
600‑344‑682.
Zatrudnię

piekarza do ciasta lub do
pieca, tel. kom. 507‑975‑214.
Zatrudnię

kierowcę na tira, tel. kom.
507‑477‑120.

Zatrudnię

pomocnika na dziewiarnię,
maszyny płaskie, Głowno, tel. kom.
603‑627‑246.

Agencja

ochrony pilnie zatrudni
na terenie Ożarowa Maz. operatorów
monitoringu i kierowników zmiany, tel.
kom. 691‑737‑741.

Zatrudnię

szwaczki, swetry, Głowno, 
tel. kom. 607‑443‑788.

Zatrudnię

szwaczki, tel. kom.
500‑243‑325.

Przyjmę

od pracy tynkarzy, murarzy
oraz pracowników do obsługi agregatu
tynkarskiego, gipsowo-cementowowapiennego 508-359-473 24-285-43-22
od 17.00, tel. (24) 285-43-22, do 17.00, tel.
kom. 508‑359‑472.

Zatrudnię

kierowcę kat. C+E, załadunki
Lidl - Stryków, tel. kom. 607‑267‑206.

Zatrudnię

mężczyznę do krojenia
chleba i innych prac porządkowych 
w piekarni, tel. kom. 509‑877‑081.

Zatrudnię

do zbioru ogórków, tel. kom.
880‑309‑706.

Zatrudnię

pizzermana (do przyuczenia)
i kierowcę do pizzerii (doświadczenie
niewymagane), praca w weekendy, tel.
kom. 723‑007‑220.
Przyjmę

kosmetyczkę, tel. kom.
503‑041‑169.
Zatrudnię

informatyka/
webmaster. Praca w Łowiczu, więcej
informacji pod numerem, tel. kom.
606‑832‑571.
Zatrudnię

dyspozycyjnych
elektromonterów z doświadczeniem lub
bez oraz kierownika robót elektronicznych,
tel. kom. 507‑156‑967.

Pracownika

do zakładu
kamieniarskiego w Strykowie przyjmę,
tel. (42) 719‑81‑66.

Zatrudnię

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

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

stolarza, tel. kom.
795‑539‑905.
Zatrudnię

operatora koparko-ładowarki,
tel. kom. 663‑903‑180.
Spawacz-ślusarz:

kwasówka;
montażysta balustrad, tel. kom.
782‑730‑137.
Zatrudnię

operatora koparkoładowarki, tel. kom. 666‑665‑606.

Zatrudnię

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

Zatrudnię

kierowcę kat C+E, tel. kom.
604‑237‑423.

Zatrudnię

kierowcę kat. C, praca 
po kraju, Łowicz Kiernozka 12, 
tel. kom. 600‑357‑428.

Dam

pracę na kilka dni: porządkowanie
sadu; wymagania: umiejętność
przycinania drzewek śliwkowych, tel. kom.
500‑547‑281.

Przyjmę

pracowników do prac
budowlanych i układania kostki brukowej,
tel. kom. 695‑384‑425.
Kierowca,

kat. C+E, z doświadczeniem
w ruchu międzynarodowym, tel. kom.
694‑841‑996.
Kierowca C+E,

praca kraj, 
tel. kom. 606‑123‑379.
Magazynier

z uprawnieniami na wózki
widłowe, tel. kom. 606‑123‑379.
Zatrudnię

mężczyznę do pomocy przy
skupie owoców, tel. kom. 603‑869‑040.
Zatrudnię

osobę do pracy w cukierni
oraz do piekarni, Głowno, Kopernika, tel.
kom. 603‑610‑512.
Zatrudnię

kierowcę kat. C+E, chłodnia,
kraj, tel. kom. 505‑845‑686.
Zatrudnię

kucharza lub pomoc
kuchenną z doświadczeniem, praca
w restauracji, tel. kom. 602‑574‑891.

Zatrudnię

studentkę lub kobietę do lat
35 do opieki nad 7-letnim synem (ok./ 4
godz./dziennie), tel. kom. 791‑953‑123.

Zatrudnię

kierowcę kat. C+E:
uczciwego, sumiennego - Polska-LitwaŁotwa naczepa typu firana, Łowicz, tel.
kom. 506‑007‑169.

Biuro

podróży zatrudni osobę 
z doświadczeniem w sprzedaży
turystycznej lub przedstawiciela
handlowego: st-adam@tlen.pl.

Szukam

pracy, wykształcenie średnie,
kat. B, tel. kom. 785‑567‑915.

Zatrudnię

kierowcę kat. B, w ruchu
międzynarodowym na busa, wyjazdy
2-3-tygodniowe, mile widziane
doświadczenie, tel. kom. 724‑707‑709.
szwaczek
Poszukuję

na overlock, dwuigłówkę,
podszywarkę do szycia bluzek, tel.
kom. 606‑988‑027.
Szwaczki

- kostiumy kąpielowe
(biustonosze), tel. kom. 503‑014‑494.
Przyjmę

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

pracownika do tynków,
wykończenia wnętrz, tel. kom.
534‑835‑309.
Przyjmę

osoby do zbioru pomidorów,
tel. kom. 725‑194‑892.
Zatrudnię

pracownika do prac
ciesielsko-dekarskich, tel. kom.
503‑955‑975.
Zatrudnię

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

w Łowiczu zatrudni
fizjoterapeutę: st-adam@o2.pl.
Poszukuję

krojczego, dzianina, tel. kom.
603-711-211, 509‑104‑718.
Zatrudnię

kierowcę kat. C+E, kraj, tel.
kom. 606‑240‑378.

Zatrudnię

blacharza, tel. kom.
604‑607‑061.
Zatrudnię

kierowcę kat. C+E w
transporcie krajowym, tel. kom.
601‑270‑787.

Zatrudnię

kierowcę kat. C+E,
transport międzynarodowy, tel. kom.
502‑605‑719.

Cyfrowe

wideofilmowanie,
fotografowanie, Blu-ray, tel. (46) 83794-85, tel. kom. 608‑484‑079.
Wideofilmowanie

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

fotografia ślubna www.
macromagic.pl, tel. kom. 608‑372‑976.

Piaskowanie,

tel. kom. 608‑372‑254.
bramy, balustrady, tel.
Ogrodzenia,

kom. 506‑771‑822.
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.

Foto-wideo,

tel. kom. 604‑330‑036.

Budowa

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

Wideofilmowanie

uroczystości, tel. kom.
723‑574‑228.

Ogrodzenia

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

Wideofilmowanie

DVD, Blu-Ray, tanio,
tel. kom. 698‑535‑780.

Wylewki

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

Studio Wideo Kadr, HD,

tel. kom.
607‑916‑001.

Kompleksowa

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

Wideofilmowanie,

fotografia, tel. kom.
600‑447‑843.
Wideofilmowanie,

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

Tynki,

docieplenia, tel. kom.
698‑669‑433.
Malowanie

agregatem, docieplenia., tel.
kom. 505‑347‑458.

Przyjmę

murarza, tel. kom. 798‑346‑361.

Montaż

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

Wylewki

maszynowe mixokret, tel. kom.
517-032-915, 606‑314‑749.

Zatrudnię

murarzy i pomocników, tel.
kom. 501‑356‑000.

Wylewki

agregatem, tel. kom.
531‑402‑222.

Okna,

drzwi, parapety, regulowanie,
malowanie, tel. kom. 501‑930‑953.

szukam pracy

Tynki,

tel. kom. 503‑077‑863.

Bramy

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

Przyjmę

do montażu konstrukcji
stalowej, tel. kom. 518‑818‑093.

Zatrudnię

prasowaczkę, tkanina,
Głowno, tel. kom. 509‑571‑801.

Zatrudnię

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

Wideofilmowanie,

tel. kom. 600‑287‑992.

Układanie

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

agregatem, tel. kom.
Malowanie

662‑023‑030.

Kierowca C+E z

doświadczeniem
poszukuje pracy, tel. kom.
516‑357‑437.

Zatrudnię

lakiernika, tel. kom.
604‑607‑061.

Studio Kroton

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

usługi

Posprzątam

dom, mieszkanie, mycie
okien, prasowanie, tel. kom. 509‑231‑709.

Przyjmę

pracownika do dociepleń, tel.
kom. 607‑612‑176.

usługi wideo

remontowobudowlane

Kierowca

kat. C+E, z doświadczeniem,
transport międzynarodowy, tel. kom.
600‑338‑021.

Zatrudnię

kelnerkę w pizzerii, Łowicz, tel.
kom. 604‑529‑656.

Przyjmę

na gładź gipsową, tel. kom.
601‑662‑944.

Dwie

osoby własne pomieszczenie,
przyjmę pakowanie, inne propozycje,
Głowno, tel. kom. 604‑392‑876.

Docieplenia

budynków, elewacje
zewnętrzne, glazura, terakota, adaptacja
poddaszy, kompleksowe wykończenia
wnętrz, faktury VAT, tel. kom. 606‑737‑576.

Mężczyzna

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

Zatrudnię

szwaczkę, tkanina,
praca całoroczna, Głowno, tel. kom.
509‑571‑801.

BCE stałe trasy, BC, tel.
Kierowca

kom. 692‑749‑175.
Zaopiekuję

się małym dzieckiem 
w twoim lub moim mieszkaniu w Głownie,
tel. kom. 791‑306‑113.

Zatrudnię

osobę do serwisu opon 
na stanowisko mechanik-wulkanizator,
tel. kom. 505‑151‑701.

Przyjmę

każdą pracę, 3 dni w tygodniu
(pomoc domowa, opieka, sprzątanie), tel.
kom. 607‑167‑065.
Zaopiekuję

się dzieckiem, tel. kom.
664‑341‑702.
Przyjmę

przeszycia, Stryków, tel. kom.
664‑785‑088.
Mężczyzna
43-letni, II grupa ZUS,

stopień umiarkowany, poszukuje pracy
w ochronie lub jako portier, tylko teren
Łowicza, prawo jazdy A, B, C, E, tel.
kom. 669‑268‑467.
Mężczyzna

31 lat poszukuje pracy
od zaraz w Łodzi, Głownie, na cały etat,
facebook, poważne oferty, tel. kom.
781‑549‑893.
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Dyspozycyjna

emerytka zaopiekuje się
starszą, chorą, niepełnosprawną osobą
lub dzieckiem. Opieka nocna, tel. kom.
531‑777‑556.

Firma

zatrudni kierowcę C+E, transport
krajowy i międzynarodowy, tel. kom.
515‑213‑814.

Zatrudnię

szwaczki na szycie bluzek z
dzianiny i prasowaczkę, tel. (42) 719-18-43,
tel. kom. 665‑217‑483.

Zatrudnię

samodzielnego mechanika
samochodowego: auta osobowe, praca 
w Łowiczu, niepalący, tel. kom.
509‑555‑369.
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Zatrudnię

kierowcę na kraj z kat. C+ E,
tel. kom. 601‑394‑570.
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Glazura,

terakota, tel. kom. 602‑717‑207.
Kompleksowe

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

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

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

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

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

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

układanie, tel. kom.
501‑249‑461.

Usługi

ziemne, przyłącza, przeciski
pod drogami „Kret”, tel. kom.
607‑748‑073.
Cyklinowanie,

układanie parkietu, tel.
kom. 668‑750‑437.
Remonty

kompleksowe, tel. kom.
606‑428‑162.
Docieplenia,

tel. kom. 606‑428‑162.
Kierowanie

budowami, ekspertyzy,
orzeczenia, przeglądy techniczne,
projekty indywidualne, adaptacje, tel. kom.
693‑184‑322.
Dachy,

blachodachówka, podbitka,
termozgrzewalna, tel. kom. 515‑236‑149.
Tynki

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

Dachy,

pokrycia dachowe, konstrukcje,
obróbki, tel. kom. 609‑846‑316.

Gipsy,

glazura, terakota, malowanie,
prace remontowe: wykonam, tel. kom.
516‑153‑870.

Układanie

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

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.
Wykonujemy

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

układanie, olejowanie,
lakierowanie parkietów, tel. kom.
505‑072‑638.
tel. kom. 791‑306‑104.
Brukarstwo,

Malowanie,

tapetowanie, gładź, płyty
g/k, glazura, tel. kom. 608‑685‑867.
Kompleksowe

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

wykańczanie wnętrz,
glazura, panele, gładzie gipsowe,
ocieplanie budynków, Głowno, tel. kom.
664‑254‑946.
Remonty

kompleksowo, tel. kom.
600‑614‑490.
Adaptacje,

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

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

układanie parkietu,
mozaiki, tel. kom. 501‑354‑152.
Układanie

kostki brukowej i granitowej,
tel. kom. 661‑937‑398.
Dachy

kompletne, nowe i stare,
rozbudówki, wykonam solidnie i tanio,
tel. kom. 725‑919‑624.
Glazura,

terakota, adaptacja poddaszy,
sufity, falowane tynki, mozaikowe, kamień
dekoracyjny, gładź, malowanie szafy,
pawlacze, przeróbki elektryczne, fachowe
doradztwo, tel. kom. 605‑562‑651.
Producent

siatki ogrodzeniowej
kompleksowy montaż, tel. kom. 881250-193, 508‑901‑418.
Malowanie,

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

tynki, tradycyjne, remonty,
malowanie, tel. kom. 788‑523‑561.
Usługi

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

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

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

warszawskie wypożyczę,
tanio, tel. kom. 515‑236‑056.
Usługi

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

terakota, panele, tel. kom.
782‑223‑249.
Malowanie

dachów, tel. kom.
667‑941‑359.
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Tynki

maszynowe, tel. kom.
505‑138‑185.
Wylewki

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

Tynki

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

M-BRUK:

profesjonalne usługi
brukarskie, tel. kom. 781‑377‑138.

Usługi

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

Usługi

brukarskie, atrakcyjne ceny, tel.
kom. 535‑841‑333.

Usługi

remontowe, wykończenia wnętrz,
glazura, terakota, docieplanie budynków,
tel. kom. 880‑542‑743.

profesjonalnie, papa
Dachy:

termozgrzewalna, smarowanie,
malowanie, rynny obróbki, itp, tel. kom.
668‑208‑450.
Budowa

domów jednorodzinnych;
dachy, krótkie terminy, tanio, tel. kom.
883‑237‑644.

Remonty

kompleksowo, tel. kom.
515‑466‑326.
Szybko,

solidnie, 100%
bezpyłowa profesjonalna gładź
angielska, atrakcyjne ceny, tel. kom.
730‑740‑951.

Adaptacje

paddaszy, kompleksowe
remonty i wykończenia, malowanie
dachów, tel. kom. 608‑228‑789.

Krycie

dachów papą termozgrzewalną
i smarowanie dachów, tel. kom.
725‑970‑343.

Docieplanie,

malowanie, tynk akrylowy,
mozaikowy, tel. kom. 698‑054‑645.

Balustrady

nierdzewne, tel. kom.
722‑173‑294.

Usługi

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

Tynki

i wylewki agregatem, tel. kom.
695‑888‑606.

Renowacja

dachów, tel. kom.
661‑385‑299.
Tani

montaż ogrodzeń betonowych i
siatkowych, tel. kom. 665‑412‑890.

Tynki

kwarcowe i tradycyjne, tel.
kom. 694‑514‑370.
Dach-Mat:

pokrycia dachowe wraz z
pracami murarskimi; krokwy, pokrycia,
podbitki, kominy, wience itp., tel. kom.
669‑609‑738.

Instalacje

elektryczne: nowe, przeróbki,
tel. kom. 696‑081‑582.

Zespół

muzyczny, wesela itd., tel. kom.
609‑037‑343.

Hydraulika,

tel. kom. 608‑263‑951.

Pranie

dywanów i tapicerki meblowosamochodowej w zakładzie i u klienta, tel.
kom. 501‑431‑978.

Usługi

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

instalacje sygnalizacji
włamania, pożaru, kontroli dostępu,
nadzoru wizyjnego (monitoring), 
tel. kom. 601‑207‑689.
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.
Vertal

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

elektryczne, 
tel. kom. 607‑316‑725.
Instalacje

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

anten satelitarnych C+, N, NC+,
Polsat, Orange, TV naziemna, posiadam
profesjonalny miernik sygnałów, 
tel. kom. 889‑148‑039.

Stemple

budowlane, tel. kom.
604‑288‑056.

Usługi

hydrauliczne, energooszczędne
systemy grzewcze, tel. kom. 602‑198‑874.

Porozbiórkowa

cegła pełna, deski, tel.
kom. 509‑454‑785.

Hydraulika,

woda, gaz, uprawnienia, 
tel. kom. 517‑834‑634.

Sprzedam

tanio nowe: rury i kształtki do
zgrzewania, rury i kształtki do skręcania,
kabinę półokrągłą „80”, otulinę na rury,
armaturę: żeliwną miedzianą, mosiężną,
tel. kom. 501‑074‑060.

usługi inne

Cegła

biała, tel. kom. 608‑259‑757.
Sprzedam

cegłę Max-220 Leier, ponad
500 szt, 2,20 zł/szt, Sierzchów, tel. kom.
791‑821‑022.

Usługi

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

Stemple,

tel. kom. 692‑101‑989.

Glazura,

terakota, gładzie, panele, itp.,
tanio, szybko, tel. kom. 508‑313‑799.

Sprzedam

stemple budowlane, tel. kom.
605‑352‑670.

Wylewki

agregatem, tel. kom.
509‑038‑623.

Sprzedam

rurki metalowe
grubościenne, słupki, tel. kom.
607‑701‑177.

betonowe, tel. kom.
Wylewki

511‑440‑509.

Cegła

biała potrójna, suporeks, tel. kom.
723‑938‑111.

Wylewki

agregatem, tel. kom.
605‑416‑083.
Profesjonalne

malowanie, gipsowanie,
glazura, terakota, tel. kom. 691‑753‑392.
Docieplanie

budynków, wykończenia
wnętrz, malowanie, gipsy, zabudowa
poddaszy, tel. kom. 505‑024‑964.
Konserwacja,

regulacja, drobne
naprawy okien PCV, tel. 602‑370‑470.
schody, parkieciarstwo,
Stolarstwo,

cyklinowanie, tel. kom. 607‑789‑345.
Docieplenia

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

gipsowanie, płyta k/g,
panele podłogowe, glazura, terakota, tel.
kom. 790‑329‑790.
Docieplanie

budynków, elewacje,
struktury, tel. kom. 607‑612‑176.
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Malowanie

obór, dezynsekcja (muchy,
wołek zbożowy), deratyzacja, dezynfekcja,
tel. (44) 725-02-95, tel. kom. 504‑171‑191.
Przewóz

mebli, przeprowadzki, tel. kom.
664‑013‑145.
Śluby,

imprezy okolicznościowe,
czarny Chrysler 300 C, 2007 r., tel. kom.
694‑484‑902.
Przywóz

piachu, tanio, tel. kom.
607‑168‑196.

Tartak

przewoźny, tel. kom. 512‑907‑059.

Glazura,

terakota, łazienki, przeróbki
hydrauliczne, elektryczne, zabudowy K/G,
tel. kom. 600‑779‑805.

Piotr-Bud:

ocieplanie elewacji,
glazura, terakota, adaptacja poddaszy,
tel. kom. 602‑814‑481.

Koparka

gąsiennicowa, kopanie
stawów, koparko-ładowarka (z młotami),
wszelkie prace ziemne, rozbiórkowe,
usługi wywrotką, tel. kom. 693‑565‑564.

Instalacje,

przeróbki elektryczne, 
tel. kom. 509‑838‑364.

sprzedaż
Producent! Siatki,

słupki, bramy,
balustrady, usługa montażu, tel. kom.
500‑371‑161.

Glazura,

terakota, malowanie,
wykończenia, meble na wymiar, tel. kom.
691‑645‑784.

Instalacje

i centralki telefoniczne,
domofony, bramofony, videofony.
Montaż, naprawy, konserwacja, tel. kom.
601‑207‑689.

Transport

bus, winda, 9 Epal, tel. kom.
502‑026‑691.

Ogrodzenia

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

Remonty

mieszkań, docieplenia, tel.
kom. 697‑529‑156.

Domofony:

tradycyjne i cyfrowe.
Instalacje i centralki telefoniczne, tel. kom.
601‑207‑689.

Usługi

hydrauliczne, spawalnicze,
mechaniczne, tel. kom. 506‑891‑289.

Glazurnictwo,

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

Docieplenia

budynków, niskie ceny, tel.
kom. 600-917-292;, 507‑431‑463.

Usługi

księgowe, tel. kom.
508‑191‑628.

Hydraulika,

wentylacje, klimatyzacje 
od A do Z, tel. kom. 720‑806‑323.

Meble

pod wymiar: kuchenne, biurowe,
szafy z drzwiami przesuwnymi, solidnie,
raty, tel. kom. 501‑707‑657.
Zespół,

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

szewskie: wymiana obcasów,
wklejanie i wszywanie suwaków,
rozciąganie obuwia, fleki, zelówki,
inne. Łowicz, osiedle Bratkowice 3B
(piwnica), tel. kom. 512‑024‑112.
Dekoracje

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

Usługi

nową koparko-ładowarką,
solidnie, tanio, tel. kom. 787‑584‑004.
Zespół

muzyczny- wesela, tel. kom.
693‑543‑604.
Odnawianie

wanien, tel. kom.
600‑979‑826.
Usługi

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

przyjmie zamówienia: wesela,
chrzciny, komunie, tel. kom. 508‑127‑207.
Pranie

dywanów i tapicerki, mycie
pomników, okien, tel. kom. 607‑924‑310.
DJ
 - Wodzirej poprowadzi
niezapomniane: wesela, poprawiny,
18-nastki, imprezy firmowe i
okolicznościowe, tel. kom. 503‑399‑196.
Transport

wywrotką - piach, żwir,
ziemia, pospółka, podsypka itp, tel. kom.
503‑115‑145.

Pogotowie

komputerowe. Szybko,
tanio, solidnie. Firma Darko, dojazd
na terenie Łowicza gratis, tel. kom.
697‑365‑652.

Angielski,

tel. kom. 796‑603‑379.

Wykończenia

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

Język

angielski: szkoła podstawowa,
gimnazjum, liceum, tel. kom. 782‑239‑269.

Rozdrabnianie

gałęzi rębakiem, tel.
kom. 667‑566‑961.

Nauka

Języka Angielskiego Jacek
Romanowski, 20 lat skutecznego
nauczania, tel. kom. 607‑440‑582.

Profesjonalne

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

Chemia,

biologia, matura, tel. kom.
606‑949‑152.

Profesjonalne

strony internetowe,
sklepy oraz pozycjonowanie (SEO),
www.top10pozycjonowanie.pl, tel. kom.
509‑099‑959.

Korepetycje

z matematyki, szkoła
podstawowa, gimnazjum, szkoła średnia,
przygotowanie do egzaminu maturalnego,
tel. kom. 692‑848‑332.

Wypożyczę

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

Język

angielski korepetycje. Szkoła
podstawowa, gimnazjum, liceum. Dmosin 
i okolice, tel. kom. 691‑870‑558.

Śluby

- Chrysler 300C nowy model,
dekoracja gratis, tel. kom. 728‑348‑420.

Angielski

profesjonalnie, wszystkie
poziomy, matura, tel. kom. 515‑459‑141.

Wywóz

gruzu, tel. kom. 539‑415‑178.

Angielski

w chełmońskim indywidualnie
bądź w grupach 2-osobowych, 
tel. kom. 606‑836‑437.

Usługi

rębakiem, rozdrabnianie gałęzi,
przycinka drzew, tel. kom. 606‑370‑008.
Wynajem

rębaka, tel. kom. 606‑370‑008.
Usługi

koparko-ładowarką, mini
koparką, ziemia, kruszywo, transport,
tanio, tel. kom. 510‑848‑558.
Zespół

muzyczny Optima, wesela,
imprezy okolicznościowe, tel. kom.
725‑145‑460.
Naprawa

telewizorów, Łowicz,
Topolowa 19, tel. (46) 837-70-20, tel. kom.
728‑227‑030.
BMW 7,

limuzyną do ślubu, tel. kom.
692‑424‑824.

matrymonialne
Poznam

Panią na stałe, sms, tel. kom.
606‑735‑889.
Czujesz

się samotna, zadzwoń, napisz,
tel. kom. 533‑123‑432.
Całkiem

realne nowo powstałe Biuro
Matrymonialne w Łowiczu, tel. kom.
791‑554‑106.

Pranie

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

komputeropisanie

Pustaki,

tel. kom. 604‑931‑778.

Wycinka

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

Naprawa

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

Stemple

budowlane, tel. kom.
539‑415‑178.

Zespół

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

Blacharstwo,

lakiernictwo, tanio, szybko,
solidnie, Łowicz, tel. kom. 502‑432‑182.

Prace

dyplomowe, licencjackie,
magisterskie: przepisywanie tekstów,
tabele, rysunki, wykresy. Transkrypcja
nagrań, tel. kom. 696-655‑309, Łowicz.

Sprzedam

tanio stemple, tel. kom.
666‑284‑606.

Zawiozę

do ślubu. Nowa CR-V 
2013 www.hondadoslubu.pl, 
tel. kom. 501‑620‑170.

Zespół

muzyczny, wesela, bale,
studniówki, tel. kom. 514‑895‑308.

Sprzedam

500 sztuk pustaków 12,
tanio, Stachlew 200.
Pustaki

keramzytowe, ok. 1.000 sztuk,
tel. kom. 697‑094‑770.

usługi
instalacyjne

Masz

problem z komputerem: zadzwoń.
Fachowo. Szybko. Tanio, 
tel. kom. 504‑070‑837.
Zespół

muzyczny, wieloletnie
doświadczenie, tel. kom. 606‑908‑346.
Pranie,

odkurzanie: chodniki,
dywany, tel. kom. 501‑930‑953.
Przeprowadzki

cały kraj, tel. kom.
605‑303‑836.

Kompleksowe

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

Dekoracja

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

Regeneracja

siłowników, zakuwanie
węży hydraulicznych, toczenie, frezowanie,
tel. kom. 506‑163‑541.

Usługi

projektowo-kosztorysowe,
nadzory, tel. kom. 509-299-685,
509‑299‑676.

Kapela,

tel. kom. 692‑101‑989.
Finansowanie

dla firm, kredyty na start,
pożyczki unijne, leasingi na oświadczenie,
również bez dochodów i bez BIK., tel. kom.
889‑752‑457.
Cięcie

drzew niebezpiecznych,
pielęgnacja zieleni i ogrodów, tel. kom.
782‑718‑483.

Matematyka:

gimnazjum, średnie,
wyższe, przygotowanie do matury, tel.
kom. 660‑781‑884.

Uprzejmie

informujemy, iż w
najbliższym czasie zostanie otwarty Dom
Spokojnej Starości w okolicach Łowicza.
Zainteresowanych prosimy o kontakt
telefoniczny, tel. kom. 798‑148‑874.

Usługi

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

Sprzedam

cegłę pełną oraz pustak
ścienny, tel. kom. 721‑347‑742.

Język

niemiecki, tanio, tel. kom.
731‑267‑434.

nauka
Matematyka,

tel. (46) 837‑85‑96.

Nauczyciel

języka angielskiego 
z doświadczeniem udzieli korepetycji,
wszystkie poziomy, tel. kom. 792‑320‑615.

Korepetycje

matematyka, szkoła
podstawowa, gimnazjum, możliwy 
dojazd do domu, tel. kom. 533‑320‑840.
Mgr

matematyki, 25 zł,
tel. (46) 837‑53‑15.
Indywidualne

lekcje języka
angielskiego. Przygotowanie do
egzaminu gimnazjalnego
i maturalnego oraz FCE, CAE, CPE.
Business English dla dorosłych.
Joanna Janiak, tel. kom. 508‑282‑538.
Chemia,

tel. kom. 667‑785‑772.

rolnicze – kupno
płody rolne
Kupię

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

zboże, tel. kom. 603‑945‑983.
Kupię

zboże, tel. kom. 667‑459‑967.
Firma

z Głowna zakupi pomidory długie,
cebule, ziemniaki oraz inne warzywa i
owoce, tel. kom. 665‑108‑038.
Kupię

zboże paszowe, tel. kom.
668‑478‑617.
Kupię

żyto, tel. kom. 669‑960‑974.
Kupię

zboże, tel. kom. 667‑566‑276.
Kupię

zboże, każdą ilość. Odbiór luzem,
tel. kom. 695‑102‑426.

hodowlane

Angielski

profesjonalnie, dzieci,
młodzież, tel. (46) 837‑53‑15.

Skup

bydła rzeźnego, hodowlanego,
maciory, knury, cielęta, konie,
tel. (46) 838-88-62, tel. kom. 502-460724, 500‑258‑237.

Nauczyciel

języka niemieckiego, lekcje,
tel. kom. 505‑256‑528.

Bydło

wybrakowane-skup. Najwyższe
ceny, tel. kom. 726‑879‑139.

Angielski,

mgr filologii angielskiej,
nauczyciel, lekcje, tel. kom. 501‑475‑100.

Skup

bydła, koni, tel. kom. 604‑267‑833.

Nauczyciel

matematyki, lekcje, tel. kom.
505‑043‑809.

Kupię

cielęta mięsne: gotówka,
odbieram z gospodarstwa, tel. kom.
606‑901‑931.

Wróżby

z kart poradzą i pomogą,
aby iść odpowiednią drogą, tel. kom.
531‑725‑582.

Szkoła

Języków Obcych
„Euroschool”; Biuro Tłumaczeń:
Łowicz, Krakowska 19,
tel. (46) 830‑20‑67.

Skup

macior, knurów, trzody
chlewnej. Wysokie ceny, tel. kom.
603‑711‑760.

Śluby

- srebrne Audi A6, tel. kom.
793‑186‑378.

Język

angielski, nauczyciel, egzaminator
maturalny, tel. kom. 662‑611‑189.

Naprawa

sprzętu AGD, tel. kom.
510‑158‑880.

Skup

bydła: byki 7,20 +VAT, krowy
5,70 +VAT, jałówki 6,80 +VAT, tel. kom.
792‑772‑466.

www.lowiczanin.info



Skup

bydła innego, do 5 zł/kg, 24h, tel.
kom. 792‑772‑466.

Sprzedam

pszenżyto Tulus, żyto Minello,
Skaltio do siewu, tel. kom. 501‑104‑739.

Jałówka
wysokocielna, termin 12.09, tel.

kom. 607‑762‑282.

Skup

bydła do dalszego chowu, tel.
kom. 792‑772‑466.

Sprzedam

słomę w kostkach - żytnią
ok. 2000 szt, żyto konsumpcyjne
odchwaszczone, tel. kom. 606-461-989,
662‑611‑486.

Sprzedam

jałówki: cielną i pod
zacielenie, tel. (46) 838‑27‑40.

Cielaki

mięsne kupię, tel. kom.
661‑463‑619.

maszyny
Kupię

kosiarkę rotacyjną - czeską,
tel. kom. 697-714-463
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

tura, może być do remontu 
lub niekompletny, tel. kom. 726‑811‑028.
Kupię

kosiarkę listwową typu Osa, 
tel. kom. 602‑482‑784.
Każdego Władimirca, Ursusa,


tel. kom. 725‑562‑998.
Kupię

mieszalnik pasz, 
tel. kom. 509‑467‑588.
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.
Każdy

stary ciągnik, kombajn Bizon,
mogą być do remontu, tel. kom.
602‑522‑478.

inne
Kupię

klatki porodowe, tel. kom.
724‑800‑594.

Sprzedam

zboża ozime do siewu,
pszenżyto Cyrkon, jęczmień Fridericus,
pierwszy odsiew, tel. kom. 508‑153‑886.

Sprzedam

sadzonki czarnej porzeczki
Ores, Kocierzew, tel. kom. 721‑335‑315.

Jałówka

na wycieleniu, tel. kom.
533‑179‑189.

Zgrabiarka

karuzelowa Fella TS425,
zgrabiarka słoneczko 7, owijarka Bel
50/70, sadzarka ziemniaków polska,
tel. (46) 838‑25‑73.

Pszenżyto

650 zł/tona, dowóz, tel. kom.
697‑677‑530.

Sprzedam

mięsnego byczka 80 kg,
1.000 zł, tel. kom. 502‑095‑748.

Ciągnik

MTZ-82, 1981 rok, tel. kom.
661‑951‑255.

Kopaczka

ciągnikowa, tel. kom.
691‑958‑811.

Sprzedam

sianokiszonkę w balotach,
tel. kom. 882‑984‑785.

Sprzedam

jałówkę, wycielenie
10.09.2013, tel. (46) 830‑32‑66.

Kombajn

Anna; przetrząsacz
karuzelowy, tel. (46) 838‑73‑77.

Pszenica

ozima Askalon pierwszy
odsiew, tel. kom. 888‑927‑208.

Sprzedam

jałówkę wysokocielną,
wycielenie: 30.09., tel. kom. 723‑030‑883.

Kombajn

zbożowy Bizon super
Z056, 1990 r., stan bdb, tel. kom.
697‑688‑625.

Pszenżyto Borwo, Cyrkon

1 rok ze
Strzelc po czyszczeniu pektusem,
tel. (24) 277‑97‑27.

Sprzedam

kury nioski, likwidacja
hodowli, tel. kom. 608‑815‑516.

Sprzedam

5 ha ładnego poplonu
na kiszonkę, Złaków Borowy, tel. kom.
606‑485‑033.
Siano

w balotach, tel. kom.
794‑702‑705.

Sprzedam

ziemniaki, tel. kom.
508‑132‑773.

Sprzedam

byczki mięsne, tel. kom.
606‑134‑102.

Pszenica

ozima Bamberka pierwszy
odsiew, tel. kom. 724‑486‑846.

Ferguson

255, 1990 rok, Zetor 3320,
2002 rok, tel. kom. 501‑850‑017.

Pszenżyto

ozime Grenado, pierwszy
odsiew, tel. kom. 724‑486‑846.

Jałówka

cielna, tel. kom. 725‑866‑797.

Zboże

pierwszy odsiew, pszenica
Bamberka, Meteor, pszenżyto Borwo, żyto
Dańkowskie złote, tel. kom. 781‑192‑860.

Sprzedam

pszenicę, Jamno 42,
tel. (46) 838‑91‑31.
Sadzonki

truskawek Senga-Sengana,
tel. kom. 697‑190‑997.
Kiszonka

z kukurydzy, tel. 693‑698‑352.
Sprzedam

czosnek polski, 
tel. kom. 602‑648‑497.
Sprzedam

sianokiszonkę, tel. kom.
783‑668‑532.
Sprzedam

słomę w okrągłych belach,
tel. kom. 514‑769‑868.
Sprzedam

15 t pszenżyta (w tym 7 ton
jare), tel. kom. 696‑604‑988.
Sprzedam

słomę belowaną,
tel. (46) 861‑60‑35.
Sprzedam

około 8 ton mieszanki,
tel. (46) 861‑60‑35.
Słoma,

okolice Bolimowa, 
tel. kom. 608‑861‑854.
siano prasowane,
Sprzedam

tel. kom. 607‑231‑803.
Sprzedam

słomę, duże bele, 2013, tel.
kom. 728‑531‑670.
Sprzedam

kukurydzę, tel. 696‑246‑556.
Sprzedam

słomę, tel. kom. 501‑422‑439.
Pszenica

i pszenżyto po pierwszym
siewie, tel. kom. 515‑291‑421.
Sprzedam

pszenicę do siewu, 
tel. kom. 697‑085‑617.
Gorczyca,

tel. kom. 600‑623‑430.
Pszenżyto,

pszenica, jęczmień, zboże
brane ze Strzelc, tel. kom. 519‑122‑521.
Sprzedam

sadzonki truskawek, 
tel. kom. 885‑640‑804.
Sprzedam

słomę, tel. kom. 509‑220‑760.
Sprzedam

łubin żółty słodki, 
tel. kom. 721‑137‑548.

Sprzedam

byczka 10-miesięcznego,
jałoszkę, byczka 3-miesięcznego, 
tel. kom. 601‑052‑026.
Sprzedam

dwie jałówki 8-miesięczne 
i jedną roczną, tel. (46) 835‑32‑05.

Sadzonki

truskawek, różne odmiany, 
tel. kom. 507‑763‑303.

Sprzedam

słomę w kostkach, tel. kom.
606-326-628

Jałówki

pod zacielenie, tel. kom.
609‑842‑734.

Sprzedam

żyto, tel. kom. 691‑753‑440.

Sprzedam

owies, około 4,5 tony, tel.
kom. 603‑802‑140.

Słoma

w dużych belach, 
tel. kom. 606‑470‑406.

Ursus C-330M,

1990 rok, tel. kom.
605‑684‑574.

Beczki

asenizacyjne ocynkowane:
3.000, 4.000, 5.000, 7.000, 8.000
l; International-644, 1985 rok; pług
zagonowy 4-skibowy, 
tel. kom. 600-428-743 667‑653‑890.
Rozsiewacz

do nawozu, Bogballe,
2-talerzowy, kosiarka rotacyjna Deutz
Fahr, siewnik Stegsted 3 m, wybieraki
do kiszonek, tel. kom. 600-428-743
667‑653‑890.

płody rolne

Sprzedam

jaja kur zielononóżek, 
z ekologicznej hodowli, tel. (46) 837‑14‑61.

Rozrzutnik

2-osiowy; cyklop, tel. kom.
796‑021‑918.

Wał Cambella,

brona aktywna, tel. kom.
600-428-743 667‑653‑890.

Sprzedam

jałówkę wysokocielną,
Simental mleczny, termin wycielenia 15
września, tel. kom. 698‑956‑475.

rolnicze sprzedaż

Sprzedam

flancę truskawek włoskich,
tel. kom. 512‑050‑957.

Prosiaki,

tel. kom. 602‑686‑518.

Skup

bydła innego, do 5 zł/kg, 24h, tel.
kom. 792‑772‑466.

Rozrzutnik

obornika 1-osiowy, tel. kom.
691‑173‑664.

Pszenżyto

7 ton, 700 zł/tona, Złaków
Kościelny, tel. kom. 514‑514‑839.

Słoma

w balotach tegoroczna, okolice
Głowna, tel. kom. 724‑486‑846.

Zboża

ozime kwalifikowane oferuje
Firma Nasienna Granum Sp.j. Łowicz,
ul. Katarzynów 46, tel. (46) 837‑23‑05.

Sprzedam

lochę dzika i prosiaki, 
tel. kom. 725‑834‑224.

Skup

bydła: byki 7,20 +VAT, krowy
5,70 +VAT, jałówki 6,80 +VAT, tel. kom.
792‑772‑466.

Pszenżyto

4 t, tel. kom. 691‑090‑215.

Sprzedam

jałówkę 10 miesięczną, 
tel. kom. 606-461-989, 662‑611‑486.

Sprzedam

jałówkę, 
tel. kom. 798-911-646, 509‑168‑140.

Obornik

koński zamienię na siano/
słomę, tel. kom. 609‑506‑570.

Jałówka,

wycielenie koniec września, 
tel. kom. 795‑245‑816.

Słoma

w dużych belach, tel. kom.
697‑094‑770.

Jałówka

czarno-biała wysokocielna, 
tel. kom. 605‑278‑719.

Sprzedam

zboże do siewu, pszenicę,
pszenżyto, pszenżyto z żytem, tel. kom.
602‑387‑024.

Sprzedam

knurki hodowlane, 
tel. kom. 507‑957‑679.

hodowlane
Sprzedam

krowę, tel. kom. 724‑130‑244.
Skup

bydła: byki 7,20 +VAT, krowy
5,70 +VAT, jałówki 6,80 +VAT, tel. kom.
792‑772‑466.
Skup

bydła innego, do 5 zł/kg, 24h, tel.
kom. 792‑772‑466.
Sprzedam

jałówkę wysokocielną,
Rząśno, tel. (46) 838‑74‑32.

Prasa Sipma Z-224,

2007 rok, tel. kom.
604‑382‑551.
Przyczepa

3,5 t, wywrotka po odnowie;
kombajn Anna; kombajn zbożowy
Claas Mercur; wycinak piłowy, tel. kom.
667‑826‑226.
Sprzedam

wyciąg do obornika, 
system krotoszyński, tel. kom.
608‑659‑507.

Przyczepa

6 t, cyklop, beczka 2.000 l,
ciągnik 3P, tel. kom. 512‑179‑465.

Krowa

wysokocielna, tel. kom.
693‑398‑532.

Sprzedam

żyto 2013, obornik, tel. kom.
698‑421‑819.

Beczka

asenizacyjna 6.000 litrów, tel.
kom. 501‑620‑689.

Sprzedam

2 jałówki hodowlane,
wycielenie wrzesień, październik, 
tel. kom. 500‑803‑757.

Pszenżyto

„Witon”, I odsiew, tel. kom.
660‑667‑464.

Owies,

żyto oraz inne zboża, odbiór
z gospodarstwa, gotówka, tel. kom.
669‑866‑188.

Przyczepa

4,5 tony, wywrotka,
tel. (46) 839-21-27, tel. kom. 698‑034‑855.

Sprzedam

kultywator ścierniskowy,
zabezpieczenie sprężynowe, tel. kom.
503‑151‑450.

Jałówka,

wycielenie listopad,
2-miesięczny byczek, tel. (46) 838‑98‑66.

Sprzedam

kiszonkę z kukurydzy w
Śleszynie, tel. kom. 605‑834‑138.

Dolny

zaczep do Zetora Fortera,
Proxima, tel. kom. 608‑591‑942.

Sprzedam

3-letniego biało-szaroczarnego kozła, tel. kom. 505‑866‑202.

Kukurydza

paszowa, tel. kom.
660‑667‑464.

Młóto

browarne, wysłodki jablkowe,
otręby słodowe, tel. kom. 669‑886‑188.

Mocne

chwytaki bel na 1 siłownik,
krokodyle, euroramki, dolne zaczepy do
ciągnika, tel. kom. 608‑591‑942.

Jałówki

hodowlane wysokocielne, 
tel. kom. 693‑025‑952.
Sprzedam

2 jałówki na wycieleniu 
10.09 i 15.09, tel. kom. 669‑947‑135.
Jałówka

cielna, tel. kom. 669‑073‑971.
Kozy,

tel. kom. 602‑517‑961.
Sprzedam

kozy młode, tel. kom.
785‑246‑291.
Sprzedam

jałówkę cielną rasy Simental,
tel. kom. 697‑298‑966.
Klacz

zimnokrwista ze źrebakiem
zaźrebiona, tel. kom. 601‑962‑832.
Prosiaki

mięsne, loszki PBZ, tel. kom.
663‑063‑208.
Sprzedam

krowę na wycieleniu, 
tel. kom. 664‑881‑262.
Sprzedam

jałówkę na wycieleniu, 
tel. kom. 604‑088‑657.
Sprzedam

prosięta, tel. (46) 837‑15‑69.

Zbieracz

do liści; sieczkarnia 1-rzędowa
do kukurydzy; przekładnia do wyciągu
łańcuchowego; dwukółka ciągnikowa;
sortownik do ziemniaków, tel. kom.
608‑259‑757.
Sprzedam

kombajn buraczany Stoll
V50 na chodzie, cena do uzgodnienia, tel.
kom. 722‑122‑949.
śmigłowa do cebuli, tel.
Obcinarka

kom. 693‑410‑667.
Grabak

Pająk, radła, brony,
tel. (42) 710‑87‑03.
Młynek

do czyszczenia zboża, tel. kom.
515‑748‑006.
Sprzedam

sieczkarnię i spawarkę
dwufazową, tel. kom. 533‑987‑677.
Kabina

do C-330, tel. (46) 838‑15‑78.

Pług

3-skibowy grudziądzki, 700 zł, tel.
kom. 607‑733‑904.
Sprzedam

kopaczkę ciągnikową 
i młocarnię MZC4B, tel. kom. 606‑432‑666.
Sprzedam Bizon Z-50,

tel. kom.
532‑712‑541.
Sprzedam

prasę kostkującą, polską, tel.
kom. 600‑608‑287.
Sprzedam

rotacyjną, rozrzutnik
1-osiowy, talerzówkę, okolice Sannik, tel.
kom. 511‑786‑307.
Sprzedam

obcinarkę do cebuli, tel. kom.
603‑090‑802.
Sprzedam

kombajn Bizon 2065, 1989
rok, tel. kom. 721‑991‑868.
Sprzedam

siewnik poznaniak, wybierak
do kiszonki, pług 2-skibowy, tel. kom.
721‑021‑154.
Sprzedam

ciągnik Władimirec, 1985
rok, tel. kom. 501‑422‑439.
Brona

wahadłowa Amazone RE301,
szer. 3 m, wał zębaty, stan bdb, 5.700 zł,
tel. kom. 661‑077‑105.
Rozrzutnik

2,5 t, przyczepa zbierająca,
tel. kom. 664‑083‑471.
Sprzedam

siewnik poznaniak, kopaczkę
2-rzędową do ziemniaków, tel. kom.
603‑592‑345.
Opryskiwacz

spalinowy Bigo AG100S,
100 litrów, tel. (42) 710-86-08, tel. kom.
604‑914‑673.
Sprzedam

mieszalnik 2-tonowy,
śrutownik walcowy 50 cm,
tel. (46) 838‑74‑91.

Przyczepa

samozbierająca, kwota
mleczna, tanio, tel. kom. 517‑730‑130.

Ciągnik C-360,

1982 rok, stan dobry, tel.
kom. 664‑611‑985.

Kabina C-330,

rozrzutnik „tandem”, tel.
kom. 518‑877‑966.

John

Deere 1075, 1984 rok, tel. kom.
503‑528‑645.

Ciągnik

Ferguson 235, pompa
elektryczna do wody 800 litrów na minutę,
tel. kom. 661‑762‑719.

Ursus

360 3P, zbiornik 520 litrów,
obornik, tel. kom. 605‑670‑919.

Bizon Z-056,

1986 rok, tel. kom.
503‑528‑645.

Maszyna

do cebuli rolkowa, 1.600 zł, tel.
kom. 604‑440‑469.

Prasa

rolująca John Deere, tel. kom.
697‑753‑644.
Pług

4-skibowy, obrotowy, Tur do
ciągnika Fendt, tel. kom. 600‑822‑089.

Sprzedam

parówkę warmiankę,
opryskiwacz, tel. (46) 838-40‑77
wieczorem.

Sprzedam

kombajn Bizon Z -056, tel.
kom. 784‑710‑545.

C-360,

tel. kom. 515‑182‑587.

Sprzedam C-360,

1983 rok, Lejek,
tel. (46) 838‑40‑77.

Traktor Renault

8514, Cent 309, beczki
asenizacyjne 6.000 litrów, 5.800 litrów,
pług 2-skibowy, 3-skibowy, 4-skibowy
obrotowy, 5-skibowy zagonowy, tel. kom.
502‑240‑358.

Rozrzutnik

Forschnitt 8-10 t, nadstawki,
agregat uprawowy Rauh hydraulicznie
składany, 4,20 m, tel. kom. 726‑739‑443.

Sprzedam

sieczkarnię 1-rzędową PZ,
tel. kom. 663‑138‑161.

Przetrząsarka

karuzelowa, tel. kom.
600‑822‑089.

Prasa

kostka Gallignani, tel. kom.
609‑628‑479.

Zgrabiarka

karuzelowa, gruber
uprawowy, tel. kom. 600‑822‑089.

Kosiarka

rotacyjna przednia, szerokość
2,70 m, tel. kom. 502‑240‑358.

Sprzedam

ciągnik T-25, 1978 rok, tel.
kom. 785-430‑614 wieczorem.

Sprzedam

sieczkarnię 1-rzędową
Pottinger, tel. kom. 791‑629‑165.

Sprzedam

dwukółkę do przewozu
zwierząt, nowa, tel. (46) 838‑04‑79.

Pług

grudziądzki 4x35, zagonowy,
zabezpieczenia śrubowe, tel. kom.
509‑425‑237.

Agregat

uprawowy, szer. 4,20 m, tel.
kom. 692‑370‑686.

C-360

3P, 1987 rok, maszt widlaka do
ciągnika, tel. kom. 665‑045‑806.
Kombajn

buraczany Kleine, tel. kom.
508‑170‑205.

Dwa

silosy na zboże, beczka 10.000
litrów, wialnia Petkus, glebogryzarka,
obsypnik do kartofli, tel. kom.
604‑490‑429.

Ferguson

235, 750 mg, 1989 rok, tel.
kom. 692‑749‑175.

Kombajn

Anna, 1989 rok, basen do
mleka 420 litrów, tel. kom. 728‑894‑563.

Kombajn

ziemniaczany Bolko, tel. kom.
695‑066‑195.

Zetor

7211, tel. kom. 783‑540‑986.

Rozrzutnik

1-osiowy, kopaczka, tel. kom.
505‑100‑612.
Kopaczka

ciągnikowa i rozrusznik T-25,
tel. kom. 785‑266‑409.

Krowa

po wycieleniu do odpoju cieląt,
tel. kom. 784‑922‑689.

Ładowacz Nujn,

pług 2-skibowy, tel.
kom. 697‑366‑263.

Sprzedam

jałówkę wysokocielną,
tel. (46) 839‑29‑72.

Sprzedam

jałówkę wysokocielną, tel.
kom. 886‑890‑291.

Dłużyca

do bel, dł. 6,80 m, szer. 2,50 m,
tel. (46) 837‑43‑54.

Sprzedam

cielaki do chowu, tel. kom.
504‑055‑723.

Jałówka

wysokocielna, Chąśno, tel.
kom. 664‑992‑011.

Kombajn

ziemniaczany Karlik, tel. kom.
600‑500‑155.

Sprzedam

jałówkę wysokocielną, termin
30.08.2013, tel. kom. 782‑411‑540.

Sprzedam

jałówkę na wycieleniu, tel.
kom. 698‑728‑252.

Maszt

widlaka przystosowany do
ciągnika, tel. kom. 602‑733‑249.

Sprzedam

jałówkę, 7 miesięcy cielna,
duża, tel. kom. 607‑032‑462.

Sprzedam

jałówkę cielną, termin 
ok. 20.09., tel. kom. 665‑816‑058.

Sprzedam

ciągnik 912, 3.000 mtg, tel.
kom. 604‑698‑335.

Sprzedam

prosięta, tel. kom.
886‑587‑918.

Jałówka

po wycieleniu, jałówki 
pod zacielenie i na wycieleniu, 
tel. kom. 503‑163‑721.

Siewnik

poznaniak, beczka PN-20,
I właściciel, stan idealny, tel. kom.
695‑027‑515.

Sprzedam

byczki młode, 
tel. kom. 725-440-981, 723‑575‑349.

Sprzedam

kombajn Karlik, pługi 2- 
i 3-skibowy, tel. (46) 838‑77‑39.

Krowa

wysokocielna, tel. kom.
792‑061‑562.

Prasa Claas Rolland

44, stan bdb., 
tel. kom. 723‑531‑657.
Massey

Ferguson 520 heder 3,60, 
tel. kom. 665‑734‑042.

Pszenżyto,

wydajność 8 t/ha; żyto
dankowskie, tel. (46) 837‑14‑61.

Sprzedam

jałówkę hodowlaną na
ocieleniu, tel. kom. 606‑470‑631.

Sprzedam

8 ton żyta, 1,5 tony
pszenżyta, tel. kom. 508‑192‑016.

Sprzedam

młodą, mleczną krową, po
wycieleniu, tel. kom. 725‑416‑972.

Sprzedam

młode kozy i kozły
zakolczykowane, Łódź, ul. Strykowska, 
tel. kom. 697‑911‑789.

Potraw

na pniu do ścięcia - 7 ha, tel.
kom. 697‑714‑837.

Dwie

jałówki cielne, tel. kom.
697‑763‑063.

maszyny

Kopaczka

2-rzędowa, rozrzutnik
obornika 1-osiowy, tel. kom. 
729‑324‑582.

Sprzedam

kukurydzę na kiszonkę, tel.
kom. 662‑075‑532.

Dwie

jałówki cielne, tel. kom.
513‑791‑417.

Maszty

wózków widłowych na wagę, 2
zł/kg, tel. kom. 664‑006‑089.

Pług
5 podorywkowy, lina stalowa „16”,

90 m, tel. kom. 666‑937‑442.

Kukurydza

na kiszonkę z pola, 3 ha, Gaj,
tel. kom. 889‑971‑723.

Sprzedam

byki od 350 do 500 kg, tel.
kom. 509‑467‑588.

Sprzedam

przekładnię wraz silnikiem
do wyciągu, tel. kom. 792‑256‑998.

Sprzedam

większą ilość jęczmienia
paszowego, tel. kom. 600‑155‑639.

Sprzedam

jałówkę, tel. kom.
519‑401‑872.

Wycinaki

do kiszonek, Fella, Strautman,
Kuhn, podwójny nóż, duży wybór, tel. kom.
509‑282‑300.
Walce

młyńskie, tel. kom. 606‑901‑931.

Siewnik

poznaniak, pług 2-skibowy, tel.
kom. 531‑450‑890.

Kultywator

z wałem strunowym,
szerokość 2,10 cm, tel. kom. 697‑049‑235.

Ciągnik C-385,

tel. kom. 887‑670‑596.

Sprzedam

jałówkę wysokocielną, tel.
kom. 880‑214‑141.

Sprzedam

młodego knurka, tel. kom.
691‑958‑811.

Rozrzutnik

obornika 3,5 t,
Czarnobiołostocka, tel. kom. 609‑997‑379.

Sprzedam

roczną talerzówkę 2,1 m 
z wałem rurowym; rozrzutnik jednoosiowy;
wóz konny, tel. kom. 889‑722‑699.

Sprzedam

pług 4-skibowy Staltech
U006 4x40, 2007 rok, stan bdb, tel. kom.
500‑427‑060.

Prośne

świnki, tel. kom. 796‑213‑908.

Młode

kurki nioski, tel. 504‑350‑641.

Przyczepa

objętościowa do przewozu
kukurydzy, 8-10 t, tel. kom. 508‑194‑191.
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Sieczkarnia

Fortschritt 281, stan bdb,
tel. (46) 856‑83‑17.

Sprzedam

koła 13,6x38 i 1.100x20, tel.
kom. 607‑809‑288.

Jałówka

hodowlana cielna, tel. kom.
601‑662‑915.
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Rozrzutnik

obornika 6 t, 2 sztuki, 
tel. kom. 660‑408‑769.

Cyklop,

tel. (24) 277‑95‑09.
Sprzedam

sadzarkę i kopaczkę do
ziemniaków, tel. kom. 695‑891‑105.
Przyczepa

samozbierająca 
do wszystkiego, tel. (46) 838‑12‑04.
Massey

Ferguson 3125, 1990 rok, 
tel. kom. 724‑883‑471.

REKLAMA

Kosiarka

rotacyjna polska - 1.500 zł,
przetrząsarko-zgrabiarka pasowa - 800 zł,
tel. kom. 693‑975‑421.
Rozrzutnik

obornika 2-osiowy, 
z nadstawkami do kiszonek, 2004 rok,
nieużywany, tel. kom. 692‑146‑594.
Siewniki

do zboża 3-metrowe: Amazone
D7, D8, Hassia, DK300, Isaria, tel. kom.
509‑282‑300.
Przyczepa

do zielonek Class, tandem,
6t, dysze łamane + wałki, tel. kom.
509‑282‑300.
Beczki

asenizacyjne, ocynkowane,
niemieckie, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000,
8.000 l, zasuwy hydrauliczne, 
tel. kom. 509‑282‑300.
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Dmuchawy

do zboża, 3, 4, 5 kW, z
rurami, niemieckie, 10 sztuk, tel. kom.
509‑282‑300.
Agregat

podorywkowy Gruber, szer.
2,50 m, zabezpieczenie sprężynowe, tel.
kom. 509‑282‑300.
Paszowóz,

2004 rok, 10 m3, waga,
komputer, wałek przekaźnika, tel. kom.
509‑282‑300.
Sieczkarnie

1-rzędowe do kukurydzy:
Mengeler, Kemper, Pottinger, PZ; duży
wybór, tel. kom. 509‑282‑300.
Siewnik

do kukurydzy 4-rzędowy,
mechaniczny, pneumatyczny, Eberhald,
Pneumasen, tel. kom. 509‑282‑300.
Sprzedam

ciągnik Same Minitaurus 60
KM, zarejestrowany i opłacony, tel. kom.
726‑102‑844.
Orkan IIa,

tel. kom. 785-543‑610
wieczorem.
Sprzedam Ursus C-328,

przód 330 +
silnik 330, tel. kom. 603‑610‑952.
Sprzedam

kombajn zbożowy Bizon
Rekord, stan bdb., garażowany, silnik po
kapitalnym remoncie, 2 chłodnice wody,
rozdrabniacz słomy, tel. kom. 697‑242‑471.
Sprzedam

maszynę do obcinania
cebuli, tel. kom. 721‑105‑235.
Rozrzutnik

obornika Fortschritt oraz
wszystkie części nowe i używane, tel. kom.
693‑830‑160.
Przyczepka

2-kołowa, tunel foliowy 16x6
m, tel. kom. 517‑333‑046.

Sprzedam

siewnik poznaniak, tel. kom.
510‑256‑444.

Maszt

do ciągnika, wysokość 4,20, tel.
kom. 503‑106‑795.

Maszyna

do łuskania bobu oraz
gałęziarka, tel. kom. 608‑570‑034.

Sprzedam

obornik bydlęcy, tel. kom.
661‑913‑898.

Sprzedam

ładowacz cyklop, I właściciel,
stan idealny, oponę 600/65 R38, oponę
900/20, tel. kom. 504‑561‑585.

Rozrzutnik

2-osiowy, tel. kom.
603‑872‑897.

Sprzedam

rozrzutnik, stan bdb, tel. kom.
606‑490‑951.

Basen

550 litrów, tel. kom. 693‑698‑352.

Sprzedam Orkan,

opryskiwacz,
rozrzutnik obornika, siewnik do buraków,
siewnik do kukurydzy, walce młyńskie, tel.
kom. 515‑731‑974.

Sprzedam

kabinę do C-330, tel. kom.
606‑490‑951.

Kombajn Bolko,

1992 rok, stan dobry i
przetrząsaczka 7, tel. (24) 277-80-15, tel.
kom. 694‑163‑937.
Rozsiewacze

do nawozów
dwutalerzowe od 350 do 700 kg, stan
idealny, tel. kom. 668‑594‑262.
Sprzedam

glebogryzarkę, tel. kom.
601‑052‑026.
C-360,

pszenżyto, tel. kom. 515‑182‑587.
Przyczepa

6 ton, sztywna, tel. kom.
518‑972‑455.
Przyczepa

wywrotka Bruns, ładowność
10 t, tel. kom. 692‑601‑689.
Prasa Z-224 Sipma,

1987 rok, 5.200 zł,
tel. kom. 692‑601‑689.
Prasa

rolująca New Holland BR 750
2005 rok lub Krone 1550 Round Pack
2002 rok, tel. kom. 608‑420‑169.
Prasa Claas

qadrant 2200 (duża
kostka), tel. kom. 692‑601‑689.
Podajnik

do prasy kostkującej (ślizg),
650 zł, tel. kom. 608‑420‑169.
Ładowarki

teleskopowe Manitou 526
1994 rok, JCB 531 70 2006 rok, Merlo
40.7 2006 rok, Merlo 33.7 2003 rok, tel.
kom. 608‑420‑169.

Przyczepa

do przewozu zwierząt, tel.
kom. 691‑393‑071.

Ładowacze

czołowe do: Fendta, MF,
Case, Deutz Fahr, New Holland, produkcji
zachodniej, tel. kom. 692‑601‑689.

Rak

spalinowy silnik C-330, tel. kom.
606‑924‑645.

John

Deere 7600, 1995 rok, 130 KM,
pełne wyposażenie, tel. kom. 692‑601‑689.

Pług

2-skibowy, kultywator, tel. kom.
723‑938‑111.
Ładowacz Troll,

2006 r., stan bdb, tel.
kom. 602‑686‑518.
Sprzedam

ciągnik Zetor 7211, 1989 rok;
pług 4-skibowy Bomet, 2006 rok, tel. kom.
609‑007‑859.
Obsypnik

kopcy Wulkan, tel. kom.
727‑616‑195.
Prasa Z-224/2,

2007 rok, tel. kom.
661‑880‑458.
Kombajn

„Anna”, sortownik do
ziemniaków, tel. kom. 697‑436‑224.
Dwukółka

ciągnikowa, młynek
do czyszczenia zboża, brony 3-jki,
tel. (46) 838‑14‑92.
Sprzedam

agregat uprawowy 2,10 m,
tel. kom. 888‑153‑992.
Śrutownik

bijakowy Bin 11kW, nie
używany; wózek widłowy Rak 7 z silnikiem
C-30, tel. kom. 668‑409‑727.
Ursus U-902,

w pełni sprawny, tel. kom.
605‑128‑019.
Sprzedam

ciągnik Ursus MF255 (1989
rok) oraz przyczepę 4,5 tony w bardzo
dobrym stanie technicznym, tel. kom.
605‑578‑500.
Kosiarko-rozdrabniarka

do gałęzi oraz
trawy, szer. 2,5 m, tel. kom. 668‑661‑876.

Fendt

512 1998 rok, 816 1996 rok, 930
2004 rok, tel. kom. 608‑420‑169.
Deutz

Fahr Agroplus 75 z turem, 1999
rok, tel. kom. 692‑601‑689.
Deutz

Fahr Agrotron 150 MK3, 2001
rok, tel. kom. 692‑601‑689.
Tur
 do Zetora 5340, 7340, 5341,
7341, oryginalny Zetor 200, tel. kom.
608‑420‑169.
Sadownicze:

ciągniki, platformy,
opryskiwacze, kosiarki, używane, z
importu, tel. kom. 504‑475‑567.
Sprzedam

siewnik konny, tel. kom.
794‑700‑101.
Siewnik

zbożowy, tel. kom. 664‑713‑405.
Sieczkarnia Z-350/3,

tel. kom.
692‑365‑635.
Sprzedam

pług 4-skibowy, 2001 rok i
zgrabiarka 7, tel. kom. 609‑855‑356.
Zetor

6211 1991 rok z turem Trima,
3 sekcyjny, prasa rolująca Massey
Ferguson, 167 V rotor, noże, siatka, 2007
rok, tel. kom. 797‑752‑400.
Sprzedam

agregat uprawowy 1,8 m
oraz kwotę mleczną 5300 kg, tel. kom.
601‑277‑572.
Opryskiwacz,

400 l, 12 m + atest, tel.
kom. 602‑325‑159.

Glebogryzarka,

1.600 zł, tel. kom.
668‑478‑617.
Class

Dominator, tel. kom. 694‑543‑780.
Sprzedam

śrutownik bijakowy, siewnik
zbożowy, agregat uprawowy, bronę
aktywną, beczkę asenizacyjną 6.000
litrów, mieszalnik pasz, orkan do zielonek,
tel. kom. 509‑293‑050.
Kombajn

Anna, tanio, tel. kom.
607‑674‑017.
Opryskiwacz

400 litrów Pilmet,
kultywator 16, pług 2-skibowy, obsypnik
do ziemniaków, rozsiewacz do Nawozu
Lej, tel. kom. 500‑803‑757.
Ciągnik Ursus

914 1986 rok, agregat
3-metrowy z hydropakiem 2008 rok z
siewnikiem Amazone 7, cyklop, siewnik do
nawozu, przyczepa 6-tonowa, rozrzutnik
tandem, likwidacja gospodarstwa, tel.
kom. 691‑270‑829.

Sprzedam

kombajn Anna, stan bdb, tel.
kom. 721‑344‑567.
Sprzedam

orkan, tel. kom. 721‑344‑564.
RSP Boczki

Domaradzkie sprzeda:
rozrzutnik, przyczepowóz, pług 3-skibowy,
śrutownik walcowy, silososuszarnię,
zgarniak obornika, 7 ha gruntu, tel. kom.
505‑027‑582.
C-330M,

1991 rok, opryskiwacz Pilmet
417 400 litrów, tel. kom. 667‑171‑906.
Przystawka

do kukurydzy, tel. kom.
604‑634‑249.

Sprzedam

zbiornik na mleko 1200
litrów, wanna, Japy, tel. (24) 285-52-21, tel.
kom. 605‑960‑697.
Sprzedam

tanio zbiornik 550 l, tel. kom.
665‑371‑635.
Linka

do wyciągu, opona 13.6/28,
tel. (42) 719‑59‑36.
Sprzedam

koła wąskie do międzyrzędzi
do C-360, tel. kom. 693‑177‑813.
Sprzedam

obornik, tel. kom.
519‑401‑872.
Opony

używane 16/70/20, tel. kom.
693‑830‑160.
Wózek

paleciak, tel. kom. 693‑830‑160.

Oddam

pieski w dobre ręce, tel. kom.
725‑317‑884.

Siewnik

zbożowy Amazone, tel. kom.
601‑272‑521.

Brona

zawieszana 5-polowa, tel. kom.
502‑772‑976.

Basen

na mleko 550 litrów, tel. kom.
695‑999‑028.

Ciągnik C-330

z osprzętem, Wartburg z
silnikiem Golfa, 1992 rok, tel. (24) 277-9565, tel. kom. 508‑751‑799.

Kombajn

buraczany Neptun licencja
Cleine, tel. kom. 603‑813‑796.

Sprzedam

obornik świński, tel. kom.
796‑770‑753.

Sprzedam

przyczepę samozbierającą
Class do sianokiszonki, idealna
również do zbioru kukurydzy, tel. kom.
605‑834‑138.

Sprzedam

zbiornik na mleko 550 l, tel.
kom. 695‑090‑723.

Kombajn Bolko,

stan bdb, gotowy do
pracy, tel. kom. 607‑547‑141.

Opryskiwacz

sadowniczy Pilmet 407 z
wentylatorem, tel. kom. 693‑108‑591.

Pług

3-skibowy - jak nowy, tel. kom.
607‑547‑141.

Sprzedam

zbiornik na mleko 1060
litrów, tel. kom. 605‑834‑138.

Kombajn Bizon

- części używane, tel.
kom. 880‑353‑819.
Tur
 do C-360, tel. kom. 880‑353‑819.
Prasa Krone

130B, łańcuchowa, siatka,
sznurek, szeroki podbieracz, tel. kom.
784‑277‑339.
Zetor

7245, pług 4, tel. kom.
692‑387‑028.
Sprzedam Tura

do 60, prawie nowy, tel.
kom. 785-968-124, 605‑485‑350.
Pług

3-skibowy, tel. kom. 697‑049‑235.
Kombajn

Anna, rozrzutnik obornika,
kultywator 14, tel. kom. 667‑759‑986.
Władimirec,

1983 rok, 8.800 zł, tel. kom.
609‑687‑241.

Sprzedam

krokodyla do tura, agregat
uprawowy, tel. kom. 664‑928‑289.

Sprzedam

rozrzutnik do remontu, tel.
kom. 516‑735‑081.

Kombajn

ziemniaczany Anna, dorobiony
trzeci sort, tanio, tel. kom. 501‑031‑455.

Wózek

widłowy elektryczny
Suchedniów, maszt 5,20 m, tel. kom.
723‑466‑286.

Kopaczka

elewatorowa, części
do sieczkarni Fortschritt, tel. kom.
660‑096‑236.

Części

do Bizona, tel. kom.
602‑522‑478.

Osie

od woza, tel. kom. 787‑152‑512.

Zgrabiarka

5 Słoneczko, tel. kom.
602‑255‑778.

Prasa

rolująca walcowa Deutz Fahre GP
2,30 120x120, tel. kom. 728‑531‑670.
Prasa Sipma Z-224/1,

kopaczka, tel.
kom. 516‑398‑658.

Kombajn Bolko,

1994 rok, stan bardzo
dobry, garażowany, tel. kom. 698‑421‑819.
Sprzedam

pług obrotowy, 4-skibowy,
zabezpieczenia non-stop, tel. kom.
667‑232‑652.
Sprzedam

kombajn ziemniaczany
‚’Anna’’ 1990 rok, stan bardzo dobry,
garażowany, tel. kom. 607‑609‑762.

inne
Wytłoki

z jabłek z dowozem, tel. kom.
600‑323‑947.
Skrzynki

na owoce, palety, wagi, beczka
4.000 l, tel. kom. 665‑464‑794.
Przyczepka

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

Schładzalnik

do mleka 450 litrów, tanio,
tel. kom. 667‑257‑466.

Opony

12,4/24 2 sztuki, opona 18,4/38
sztuka (używane), tel. kom. 502‑772‑976.

rolnicze - usługi
Naprawa

ciągników, maszyn
rolniczych i sprzętu budowlanego, tel.
kom. 510‑809‑025.
Rozliczenia

VAT rolników, tel. kom.
508‑191‑628.

Yorki,

tel. kom. 511‑337‑768.
Szczeniaki

owczarka niemieckiego, tel.
kom. 515‑748‑006.
Owczarek

niemiecki 9-tygodniowy, tel.
kom. 669‑394‑419.
Oddam

czarnego szczeniaka,
odrobaczony, zaszczepiony, tel. kom.
508‑595‑977.
Szczeniaki

siberian husky, tel. kom.
792‑489‑723.
York

6-tygodniowy, suczka, tel. kom.
500‑347‑672.
Labradory

szczenięta, tel. kom.
885‑438‑130.
Cocker-spaniel,

suczka 3,5-miesięczna,
tel. kom. 668‑569‑252.
Shih

tzu, tel. kom. 507‑125‑161.
Sprzedam

20 świnek morskich, tel. kom.
511-220-765 609‑547‑892.

Belowanie

prasą zmiennokomorową
New Holland, owijanie i załadunek bel, tel.
kom. 664‑187‑631.

Chihuahua,

długowłosa, tel. kom.
691‑535‑063.

Białkowanie

obór, tel. kom.
503‑499‑480, po 20.

Dojarka

przewodowa Alfa Laval, tel.
kom. 693‑538‑477.

Transport

maszyn rolniczych 
i budowalnych, tel. kom. 665‑734‑042.

Drzwi

do chłodni z kwasówki, 2,90x2,60
m, 4 sztuki, 1.000 zł sztuka, tel. kom.
505‑406‑307.

Koszenie

kukurydzy sieczkarnią
Claas Jaguar 840 wraz
z odwozem, Ostrów 4, tel. kom.
692‑648‑948.

Basen

na mleko, 550 l, Frigomilk, tel.
kom. 723‑380‑544.

Kozy,

tel. kom. 607‑992‑191.

Owczarek

niemiecki 3-miesięczny, 
z rodowodem - suczka długowłosa, 
tel. kom. 508‑174‑814.

Skrzynki

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

Obornik,

tel. kom. 785‑203‑022.

Kaczki,

tel. kom. 695‑304‑897.

Wykonuję

kosiarki sadownicze,
tel. (46) 832-14-57, tel. kom. 513‑666‑808.

Transport

ciągników, przyczep, maszyn
i urządzeń rolniczych, budowlanych, tel.
kom. 609‑135‑502.

Sprzedam

tanio zbiorniki na mleko 250
litrów, 21.000 kwoty mlecznej, tel. kom.
509‑739‑382.

sprzedaż
Oddam

w dobre ręce kotki, tel. kom.
796‑701‑212.

Sprzedam

przewoźny schładzalnik
do mleka 200 l i dojarkę, tel. kom.
661‑057‑082.

Pługi Kverneland,

zagonowe, obrotowe,
tel. kom. 601‑272‑521.

Części

używane do C-328, C-330,
C-360, C-4011, C-355, T-25 Władimirec, tel.
kom. 880‑353‑819.

zwierzęta

Szczeniaki

owczarka niemieckiego,
długowłose, tel. kom. 600‑140‑963.

Gruber

pożniwny zachodni, tel. kom.
601‑272‑521.

Prasa Sipma Z224/1,

ciągnik T-25,
kopaczka elewatorowa, tel. kom.
604‑286‑264.

Firma

Agro-mir wykonuje usługi:
orka, podorywka, agregatowanie,
prace ładowaczem czołowym,
konkurencyjne ceny, tel. kom.
697‑510‑634.

Basen

na mleko, 420 l, tel. kom.
787‑152‑512.

Przyczepa

rolnicza 12 ton 3-stronny
wywrot, dmuchawa ssąco-tłocząca
Neureo, ciągnik rolniczy Fendt GT360 z
HDS i widlakiem, pszenica Żyta, tel. kom.
501‑713‑862.

Kopaczka

do ziemniaków, agregat na
bronie, tel. kom. 781‑842‑724.

Vibroson,

cięcie kukurydzy
sieczkarniami CLAAS 860, 
zestawy 12 t, ubijanie, F-VAT, 
tel. kom. 502-518-607 - Sylwek, 
515-164‑815 - Grzesiek.

Sprzedam

4-miesięczne 
koziołki po koźle górskim, tel. kom.
608‑846‑855.

Sprzedam Orkan,

tel. kom. 665‑816‑058.

C-328,

8.000 zł, stan bdb, tel. kom. 726064‑985 po 18.00.

Koszenie

kukurydzy sieczkarniami
Claas, Jaguar 860 z odwozem,
przyczepami objętościowymi
VEENHUIS 15t, 30 m3 oraz Fortschrnit
10t, 19 m3. FHU Burzyński, tel. kom.
696‑130‑651.

Zbiornik

na mleko, 500 l, tel. kom.
693‑064‑352.

Zetor

4718, tel. kom. 604‑440‑469.

Oś
 do naczepy z kołami, tel. kom.
502‑042‑547.

REKLAMA

Sprzedam

prasę Z-224, agregat
uprawowy 3,30 Krośniewice, stan bdb, tel.
kom. 692‑733‑263.

Sprzedam

kwotę mleczną, tel. kom.
787‑396‑909.

Sprzedam

młynek do czyszczenia
zboża, tel. kom. 505‑812‑296.

Siewnik

konny przerobiony do 
ciągnika, szerokość 2,5 m, tel. kom.
509‑435‑260.

Silnik C-330,

tel. kom. 503‑106‑795.

Ciągnik Zetor-4511,

ze wzmacnianym
turem, wspomaganiem, 1985 rok, tel. kom.
796‑213‑908.

Sprzedam

obornik, tel. kom.
515‑265‑012.

Sprzedam

brony ciągnikowe 3, cyklop w
dobrym stanie, tel. kom. 607‑734‑131.

Bąk,

przyczepka wywrotka 1-osiowa,
wiertarka stołowa, tel. kom. 693‑036‑673.

Sprzedam

rozrzutnik 1-osiowy, tel.
kom. 512‑165‑370.

Sprzedam

wozy konne, tel. kom.
606‑490‑951.

Sprzedam

wiatę 14 na 9 metrów, cena
15.000 zł, tel. kom. 600‑523‑396.

Cięcie

kukurydzy sieczkarniami 
z odwozem masy lub bez, Amix, tel.
kom. 604‑463‑486.

Podorywka

agregatem ścierniskowym,
orka pługiem obrotowym, tel. kom.
664‑187‑631.
Cięcie

kukurydzy sieczkarnią Claas
Jaguar-840, z odwozem i ubijaniem, tel.
kom. 692-370-686, 504‑202‑361.

Kozy,

koziołek, tel. kom. 694‑203‑857.
Trzy

ogierki małopolskie z rodowodem,
tel. kom. 506‑267‑101.
Oddam

małe kotki, tel. kom.
502‑939‑200.
Króliki,

tel. kom. 888‑176‑412.
Szczeniaki

york, tel. kom. 795‑597‑433.

inne
W okolicy

Goleńska zaginął pies,
kundel jasnobeżowy, wzrost 40 cm,
miał na sobie zielone szelki. 
Czeka nagroda, tel. kom. 726‑435‑507.
W dniu

22.08 w Zdunach zginęła
stalowo-złota ostrzyżona suczka york.
Uczciwego znalazce proszę o kontakt,
tel. kom. 725‑026‑972.

www.lowiczanin.info
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informacje

ośrodki kultury

Informacja PKP (ogólnokrajowa)
22/19436
Informacja PKS (całodobowa)
(46) 837-38-13
Informacja o krajowych numerach
tp 118-913
Informacja o międzynarodowych
numerach tp 118-912
Rozmowy międzynarodowe tp 
– zamawianie 9051
Naprawa telefonów – błękitna linia
tp 9393
Biuro zleceń tp 9497
Wojewódzkie Centrum Zarządzania
Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi 9287
Policja 997 alarmowy
Policja w Żychlinie: (24) 285-29-97, 
(24) 253-00-14
Policja w Pacynie: (24) 235-03-20
Komenda Powiatowa Policji w Kutnie:
(24) 253-22-00
Straż pożarna: 998 alarmowy
Ochotnicza Straż Pożarna w Żychlinie: (24) 285-12-10
Ochotnicza Straż Pożarna w Pacynie:
604-349-406
Ochotnicza Straż Pożarna w Bedlnie:
(24) 285-51-91
Pogotowie ratunkowe: 999 alarmowy

Żychliński Dom Kultury:
(24) 285-10-34
Gminny Ośrodek Kultury w Bedlnie:
(24) 282-10-36
Gminny Ośrodek Kultury w Pacynie:
(24) 285-80-56

pogotowia
Policyjny telefon zaufania w Kutnie:
(24) 254 27 93
Telefon informacyjno-problemowy:
Poradnia Leczenia Uzależnień
w Kutnie (24) 355-81-00
Poradnia Zdrowia Psychicznego
w Kutnie: (24) 355-81-00
Pogotowie energetyki cieplnej
w Kutnie: (24) 253-63-86
Pogotowie wodno-kanalizacyjne
w Kutnie: tel. (24) 253– 33– 20
Wodociągi – Hydrofornia Orłów-Parcel: (24) 282 26 31
Pogotowie energetyczne w Żychlinie:
285-10-27
Awarie oświetlenia ulicznego Kutno:
całodobowo można zgłaszać 
pod nr 606-605-494 lub 692-888-144
Zakład pogrzebowy: (24) 285-06-60
Dystrybucja gazu w Żychlinie: 
(24) 285-10-71, (24) 285-14-28, 
(24) 285-26-39, (24) 285-14-20
 Lecznice dla zwierząt w Żychlinie: 
ul. Traugutta 11a, tel. 605-973-325

telefony
Taxi osobowe:
Kutno: (24) 253-30-44, (24) 355-57-10,
604-554-539, 604-527-782
PUP Filia w Żychlinie: (24) 285-13-46
Starostwo Powiatowe w Kutnie:
sekretariat (24) 355-47-80
Urząd Gminy w Żychlinie: 
(24) 285-10-06,
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

przychodnie
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

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

Aquapark w Kutnie dostępny jest dla
ogółu chętnych w godz.:
Poniedziałek –6.00-22.00
Wtorek –6.00-22.00

Środa –6.00-22.00
Czwartek –6.00-22.00
Piątek – 6.00-22.00
Sobota – 6.00-22.00
Niedziela – 6.00-22.00
Kręgle: od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00-16.00 – grupy szkolne,
16.00-24.00 – indywidualni klienci. Sobota,
niedziela – 8.00-24.00.
Squash: od poniedziałku do niedzieli 
w godz. 6.00-22.00

pływalnia
w Łowiczu
Pływalnia miejska dostępna jest dla ogółu
chętnych w godz.:
Poniedziałek –12.00-20.00
Wtorek –12.00-20.00
Środa –12.00-20.00
Czwartek –8.00-22.00
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

Piątek-niedziela,
30 sierpnia-1września:
godz. 14.00 – Smerfy 2 2D - Uwielbiane
Smerfy powracają znowu! W kolejnym filmie
familijnym łączącym żywą akcję 
z animacją, komedii „Smerfy 2”, zły
czarownik Gargamel tworzy kilka złośliwych
Smerfopodobnych kreatur
godz. 16.00 - Smerfy 2 3D
godz. 18.00 - Dary Anioła. Miasto Kości
- Ekranizacja światowego bestsellera,
będącego pierwszą częścią serii sprzedanej
w Polsce w ilości ponad 100 tysięcy egzemplarzy. Zwyczajna na pozór nastolatka Clary
Fray przypadkiem odkrywa, iż należy do
niezwykłej kasty Nocnych Łowców.
godz. 20.15 - Koneser - „Kobieta jest jak
dzieło sztuki” Geoffrey Rush, Sylvia Hoeks,
Jim Sturgess i Donald Sutherland w filmie
Giuseppe Tornatore - twórcy CINEMA
PARADISO

Poniedziałek-środa 2-4 września:

godz. 16.00 - Smerfy 2 3D
godz. 18.00 - Dary Anioła. Miasto Kości
godz. 20.15 - Koneser

kino Fenix

ul. Podrzeczna 20, tel. 046/837-40-01

Czwartek, 29 sierpnia:
godz. 16.00 - SAMOLOTY
godz.18.00, 20.00 - DARY ANIOŁA:
MIASTO KOŚCI
Piątek-czwartek,
30 sierpnia-5września:

godz. 18.00 - BLUE JASMINE - przechodząca kryzys gospodyni domowa przeprowadza
się z Nowego Jorku do San Francisco, gdzie
ponownie nawiązuje kontakt ze swoją siostrą.
godz. 20.00 - Obecność - słynna para
badaczy zjawisk paranormalnych zostaje poproszona o pomoc rodzinie, którą terroryzuje
potężny demon.

wystawy stałe
Miasto w czasie i przestrzeni –
wystawę rozpoczyna dział archeologii
prezentujący najdawniejsze dzieje 
Ziemi Kutnowskiej. Przyrodnicza część
ekspozycji prezentuje środowiska 
naturalne miasta, a część etnograficzna
wystawy dotyczy folkloru regionu 
kutnowskiego. Muzeum Regionalne 
w Kutnie, czynne od pon. do pt. 
w godz. 8-16, ndz. 10-16, w soboty nieczynne, bilet normalny 5 zł, ulgowy 2,50 zł,
w niedziele wstęp bezpłatny.
Rzeźba po kutnowsku – wystawa
prezentuje cztery grupy tematyczne:
motywy sakralne, przedstawienia związane
z obrzędowością, życiem na wsi i pracą na
roli, postać Diabła Boruty zaprezentowana 
w różnych wcieleniach i tematyka
historyczna, ukazująca ważne postaci
i wydarzenia z dziejów Polski. Muzeum
Regionalne w Kutnie, czynne od pon. do
pt. w godz. 8-16, ndz. 10-16, w soboty nieczynne, bilet normalny 5 zł, ulgowy 2,50 zł,
w niedziele wstęp bezpłatny.
Muzeum bitwy nad Bzurą w Kutnie
– czynne od wt. do sob. w godz. 8-16, ndz.
10-16, w pon. muzeum nieczynne.
Sztuka

Baroku – na ekspozycję składają się przykłady rzemiosła artystycznego:
meble, tkaniny, szkło, porcelana, a także
malarstwo i rzeźba. Muzeum w Łowiczu,
czynna w godz. 10-16, bilet normalny 7 zł,
ulgowy 4 zł.

Etnografia

Księstwa Łowickiego
– wystawa przedstawia stroje ludowe,
wycinanki, rzeźby, ceramikę, tkaniny oraz
eksponaty z dziedziny papiero-plastyki.
Muzeum w Łowiczu, czynna w godz. 1016, bilet normalny 7 zł, ulgowy 4 zł.
Wystawa

w Muzeum Diecezjalnym 
w Łowiczu – zwiedzanie katedry wraz 
z eksponatami znajdującymi się w wieży.
Dodatkowo można oglądać panoramę
miasta z tarasu widokowego oraz
projekcję filmu o historii katedry. Muzeum
czynne od poniedziałku do soboty 
w godz. 10-16.

wystawy czasowe
Kobieta Lomwe i jej ciało – wystawa
fotografii Halszki Wierzbickiej – fotograficzne zapiski, których źródłem stała się
ośmiomiesięczna wyprawa do jednego 
z krajów Afryki. Codzienne obcowanie 
z tubylcami stanowiły impuls do zwrócenia uwagi na świat kobiecy i uwiecznienie go na obrazie. Wśród uchwyconych
momentów są m.in. ciała zapisane
tatuażami, twarze pokryte maseczkami
z musiro czy samulem – naturalną
szminką/kredką/różem. Centrum Teatru
Muzyki i Tańca w Kutnie, ul. Teatralna 1,
wstęp wolny, czynna do 24 sierpnia.
Lararium – galeria w Dworku, wystawę można oglądać w środy 
w godz. 12:00-18:00 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.
Wystawa wiecznych piór - na wystawie
zaprezentowano 15 eleganckich wiecznych piór pochodzących z różnych lat,
najstarsze z 1915 roku. Niektóre są 
z oryginalnymi metryczkami informującymi
szczegółowo o historii pióra. Czynna do
końca sierpnia, Gminny Ośrodek Kultury 
w Bedlnie, 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). Galeria Bank&DM
w Głownie. Wystawa czynna do połowy
września.
Muzeum motoryzacji - na
wystawie można oglądać blisko setkę
zabytkowych motocykli, kilkadziesiąt
samochodów, a nawet jeden samolot.
Ośrodek szkoleniowo-wycieczkowym
„Stacja” w Nieborowie, czynne do końca
września wt.-ndz. 
w godz. 10.00-18.00, bilety 10 zł normalny, 7 zł ulgowy.
Południkowe cięcie. Hiszpania
od morza do morza – relacja z
podróży do Santiago de Compostela
- wystawa fotografii autorstwa Michała
Grzejszczaka z Łowicza. Prezentuje
fotografie wykonane w trakcie podróży
po Hiszpanii. Galeria EV34, Łowicz, ul.
Zduńska 34, wstęp wolny.

koncerty
Piątek, 30 sierpnia:
godz. 19.00 - wieczór muzyki filmowej:

występ Młodzieżowej Orkiestry Symfonicznwj „Sonus”. W repertuarze koncer-

tu znalazły się utwory z takich filmów 
jak np: Titanic, Star Wars, Noce i Dnie 
czy Dzwonnik z Notre Dame. Będą to
nowe aranżacje zaproponowane przez
młodych muzyków. Orkiestra wystąpi
pod batutą Michała Janochy.   Gościnnie
wspólnie z nią zagra Zespół Perkusyjny

Żyrardowskie Uderzenie. Muszla
koncertowa na łowickich Błoniach,
wstęp wolny.

inne
Czwartek, 29 sierpnia:
godz. 11.00 - FILMOWE PRZYGODY
WILLY ŁOKA. Interaktywne zabawy, gry,
konkursy, projekcja bajki “Droga do Eldorado”. Kino Fenix, Łowicz, ul. Podrzeczna
20, wstęp wolny.
Piątek, 30 sierpnia:
godz. 21.30 - Kino letnie – klasyka kina
„PULP FICTION”, muszla koncertowa 
- Błonia Łowicz,  wstęp wolny.
Sobota, 31 sierpnia:
godz. 13.00-18.00 - warsztaty ludowe
- nauka i pokaz rękodzieła ludowego:
Bogusława Świderek (plastyka obrzędowa
- pająki, kwiaty bibułowe), Małgorzata
Kosiorek (haft koralikowy) i Teresa
Kapuścińska (wycinankarstwo). Skansen
przy Muzeum w Łowiczu Stary Rynek 5/7,
wstęp wolny
godz. 15.00 - impreza kończącą
wakacje, w programie gry i zabawy rekreacyjne, podsumowanie konkursów
i wręczenie nagród, zjeżdżalnia 
w kształcie zamku, Dom Kultury 
w Niesułkowie, wstęp wolny.
Niedziela, 1 września:
godz. 6.00 - zawody wędkarskie metodą
spiningową na zalewie w Strykowie,
zbiórka organizacyjna odbędzie się na
parkingu przy ul. Wczasowej.
godz. 9.00 - Jarmark Antyków
i Rękodzieła Ludowego, Nowy Rynek 
w Łowiczu, wstęp wolny.

godz. 10.00 - zawody sportowo-pożarnicze - swoją sprawność i umiejętności
pożarnicze sprawdzą drużyny z gminy
Łowicz, Dąbkowice Dolne, wstęp wolny
godz. 12.00 - gminne święto plonów
w Dmosinie, kompleks boisk sportowych
w Dmosinie II.
godz. 12.30 - dożynek w parafii Matki
Bożej Nieustającej Pomocy na Korabce
w Łowiczu, wstęp wolny
godz. 13.00 - gminne zawody sportowo-pożarnicze jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych z terenu miasta
i gminy Stryków, gościnnie wystąpią
najmłodsi strażacy z OSP Stryków, Lipka.
godz. 13.00 - 85-lecie Ochotniczej
Straży Pożarnej w Wiciu, w programie
m.in.: akademia z wręczeniem medali 
i odznaczeń, przedstawieniem rysu
historycznego jednostki, Wicie (gmina
Kocierzew Płd.) wstęp wolny

KRONIKA
WYpadków
miłosnych
ślubowali sobie:

 Małgorzata Krawczyk z Łowicza 
i Karol Dąbkowski
z Kolonii Bolimowskiej Wsi
 Maria Kosmowska z Łowicza 
i Tomasz Długosz z Żor
 Katarzyna Balcerska i Łukasz Wypych
oboje z Łowicza
 Ewelina Posłajko i Jakub
Jędrachowicz oboje z Łowicza
 Justyna Płuska i Przemysław
Włodarczyk oboje z Łowicza

urodziły się:
córeczki
 państwu Kawulskim z Łowicza
 państwu Szczęsnym z Patok
Synkowie
 państwu Płuskom z Koralewa
 państwu Czarneckim z Łowicza
 państwu Kawkom ze Świeryża
 państwu Cybulskim z Łowicza
 państwu Majewskim z Teresewa

OFERTY PRACY
Powiatowy Urząd pracy w kutnie
(stan na 26.08.2013 r.)

 kierowca autobusu
 specjalista d/s sprzedaży
 szwaczka
 pracownik budowlany
 pracownik zakładu prefabrykacji
 koordynatot badań
 brukarz
 monter instalacji wodno-kanalizacyjnych
 murarz
 robotnik budowlany 	
 kierowca CE-kraje UE 
 asystent w dziale sprzedaży
 zbrojarz-cieśla

skarb rolnika
NOTOWANIA Z TARGOWISKA 
W ŁOWICZU z dnia 23.08.2013 r.
buraczek czerwony 	 kg

1,50-2,00

cebula

kg

1,50-2,50

czosnek

szt.

0,50-1,50

godz. 15.00 - poznaj Łowicz z przewodnikiem - poprowadzi Marlena Mrówka-Kolas,
tematem spaceru będzie “1 września – 
o szkolnictwie pijarskim” (dzieje szkolnictwa w Łowiczu, szkolnictwo pijarskie 
i zwiedzanie kościoła oo. pijarów), zbiórka
przy Muzeum w Łowiczu, Stary Rynek,
wstęp wolny
Piątek-niedziela, 6-8 września:
godz. 19.00 (piątek) - 39 Wystawa Róż
i Aranżacji Florystycznych „PAŹ KRÓLOWEJ”, Kutno, Plac Wolności

jabłka

kg

1,00-2,50

jaja fermowe

15 szt.

6,00-9,00

jaja wiejskie

Sobota-niedziela, 7-8 września
godz. 9.00-18.00 - Rajd Konny im.
Kawalerii Polskiej „Bzura 2013”, impreza
kierowana do kawalerzystów zrzeszonych
i reprezentujących oddziały z lat 1807
– 1939, umundurowanych zgodnie z odtwarzaną formacją - mundur i rząd z epoki,
którą reprezentują. Orłów, Ktery, Bielawy.
Niedziela, 8 września:
godz. 14.00 - Księżackie Jadło 
- w programie m.in: pokaz kulinarny
Pascala Brodnickiego, występ kabaretu
Limo, występ Zbigniewa Wodeckiego
oraz Sylwii Grzeszczak, Łowicz, Nowy
Rynek, wstęp wolny

15 szt.

9,00-11,00

kapusta biała

szt.

2,50-3,50

marchew

kg

1,50-2,50

pieczarki

kg

5,50-8,00

pietruszka

kg

2,00-3,00

por

szt.

1,00-2,00

seler

kg

2,00-3,00

brukselka

kg

3,00-4,00

ziemniaki młode

kg

1,20-2,00

miód

0,9 litra 27,00-45,00

Rolnik Sprzedaje
(ceny z dnia 28.08.2013 r.)

Żywiec wieprzowy:
 Różyce: 5,70 zł/kg+VAT

boiska i hale
sportowe

 Skowroda Płd.: 5,80 zł/kg+VAT

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)

 Karnków: 5,50 zł/kg+VAT

 Domaniewice: 5,70 zł/kg+VAT
 Chąśno: 5,50 zł/kg+VAT
 Kiernozia: 5,50 zł/kg+VAT
Żywiec wołowy:
 Skowroda Płd.: krowy 5,80 zł/kg+VAT; 
byki 7,20 zł/kg +VAT; jałówki 6,80 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 3,00-5,50 zł kg+VAT; 
byki 6,00-7,00 zł/kg+VAT; jałówki
5,50-6,50 zł/kg+VAT;
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rozpoczęła rozgrywki. str. 41

Koszykówka | Przygotowania KS Księżak Łowicz

Kadra trenuje
w Nieborowie

REKLAMA

fał Wojciechowski. Do tej kadry
dołączyła dwójka młodych wychowanków UMKS Księżak Łowicz – Mateusz Gładki (1996 r.)
i Kapcer Kłos (1997 r.). Drużynę opuścili Tomasz Smorawiński (Stal Ostrów Wielkopolski)
i Adam Gołuch (AZS Częstochowa). Pod znakiem zapytania
stoi występ Adama Rajkowskiego, który z przyczyn zdrowotnych nie pojechał na obóz.
Na zgrupowaniu trenuje również pięciu nowych zakowników:


Bartłomiej

Szczepaniak

– ur. 1981 rok (32 lata), obrońca, wzrost: 189 cm, ostatnio KS
Spójnia Stargard Szczeciński.
Przebieg kariery: – 1999-2005
ŁKS Łódź (POL), 2005-2006
SSA Noteć Inowrocław (POL),
2005-2006 Legion Legionowo
(POL), 2006-2007 Resovia Rzeszów (POL), 2007-2009 Stal

Stalowa Wola (POL), 2009-2010
ŁKS Łódź (POL).
 Piotr Trepka ur. 1980 rok
(33 lata), wzrost: 182 cm, obrońca, ostatnio KS Spójnia Stargard
Szczeciński. Przebieg kariery:
1999-2007 Tytan Częstochowa
(POL), 2007-2012 ŁKS Łódź
(POL), 2012-2013 AZS Kutno
(POL), 2013 Spójnia Stargard
Szczeciński (POL).
 Bartosz
Królikowski ur.
1990 (23 lata), wzrost 197 cm,
obrońca, ostatnio Siden Toruń. Przebieg kariery: 20052007 Meduza Gdańsk (POL),
2007-2008 Grupo Capitol Valladolid (ESP), 2009-2010 Asseco Prokom 3 (POL), 2010-2011
Trefl II Sopot (POL), 2011-2012
SIDEn Toruń (POL).
 Jakub Borowski ur. 1989
rok (24 lata), wzrost 191 cm,

Zbigniew Łaziński

Łowicki Księżak, który przygotowuje się do rozgrywek
w II lidze, w piątek zakończy
zgrupowanie w Nieborowie
w Zajeździe Rozdroże. Przed
wyjazdem na obóz łowiczanie
zagrali sparingowy mecz z zespołem z Kutna, ale nie prowadzono na tym spotkaniu żadnych
statystyk. Wiemy tylko tyle, że
Księżacy przegrali mecz dość
wysoko, ale tu wynik nie był
ważną sprawą.
– To było typowo szkoleniowe
granie. Byliśmy dopiero po czterech ciężkich treningach i graliśmy bez żadnej taktyki – mówił
łowicki szkoleniowiec Robert
Kucharek.
Na obozie w Nieborowie trenuje 14 zawodników. W zespole
Księżaka pozostali w składzie:
Bartosz Włuczyński, Kacper
Kromer, Przemysław Malona,
Maciej Siemieńczuk, Piotr Pawłowski, Michał Kuczmera i Ra-

Księżacy na pierwszym treningu na bieżni.

skrzydłowy, ostatnio 2011-2012
GKK I LO Gorzów Wielkopolski (POL).
 Jacek Kędzia (Łódź).
Po zgrupowaniu łowiczanie
mają napięty kalendarz sparingów. W Łowiczu nasz zespół
zagra 7 września ze Zniczem
Pruszków, a 8 września z Legią Warszawa. W dniach 13-15
września Księżacy zagrają turniej w Lublinie, 23 września

mecz rewanżowy w Pruszkowie, a 28 września w Warszawie
z Legią.
W II lidze rywalizować będzie w tym roku 33 zespoły w
trzech grupach. Łowiczanie zagrają w grupie C a ich rywalami będą: AZS AGH Alstom
Kraków, BKS Tur Bielsk Podlaski, Fundacja Ósemka Skierniewice (MKS Skierniewice), KS
AZS AWF Kraków (AZS AWF
ggmedia.pl Kraków), KS Księ-

żak Łowicz, KS Piaseczno, KS
Pułaski Warka, KS Rosa-Sport
Radom (Rosa II Radom), KU
AZS PC Częstochowa (AZS Politechnika Częstochowa), SKK
Siedlce, TS Wisła Kraków.
Pierwsza kolejka zaplanowana jest na 5 października, ale
Księżacy w niej pauzują. Pierwszy mecz w Łowiczu podopieczni trenera Roberta Kucharka zagrają 12 października z SKK
Siedlce. 
zł
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Piłka siatkowa | Orlikowa Liga Siatkówki Amatorskiej

Na zakończenie
„prali mistrza”
W rywalizacji w tym roku
wzięło udział 5 zespołów z Łowicza, Skierniewic i Domaniewic. Miejmy nadzieję, że za rok
pojawi się przynajmniej 8 zespołów. Ligę rozegrano systemem
każdy z każdym, mecz i rewanż.
Jak na wakacje przystało
spotkania rozgrywane były w
miłej atmosferze, a zawodnicy
i zawodniczki dobrze się ba-

wili, grając w piłkę siatkową
pod chmurką. W sumie rozegrano 21 meczów, z których aż
9 zakończyło się w tie-breaku.
To wskazuje na to, że liga była
wyrównana i sporo było zaciętych pojedynków.
W meczu kończącym Orlikową Ligię Siatkówki Amatorskiej
Korabka 2013 zmierzył się tegoroczny Mistrz OLSA, drużyna

Na wschód od Pekinu oraz Reprezentacja OLSA. Plan meczu
pod tytułem „Pranie mistrza”
udało się zrealizować w stu
procentach ponieważ Reprezentacja wygrała z Mistrzami 3:1
(25:21,25:21,20:25,25:22).
Po meczu nastąpiła ceremonia zakończenia II edycji
OLSA. Każdy zawodnik otrzymał pamiątkową smycz Orliko-

Wioletta Puszcz

II edycja Orlikowej Ligi Siatkówki Amatorskiej Korabka 2013 już za nami.
W tym roku rozgrywki trwały od maja do sierpnia.

Uczestnicy meczu Pranie Mistrza: Na wschód od Pekinu oraz Reprezentacja OLSA.

wej Ligi. Pierwszym trzem zespołom Pani Dyrektor Zespołu
Szkół przy ul. Grunwaldzkiej
9 na Korabce Wioletta Puszcz
wręczyła pamiątkowe medale
oraz puchary. 
zł
 Reprezentacja OLSA – Mistrz
OLSA Na Wschód od Pekinu
3:1 (25:21,25:21,20:25,25:22).

Klaudia Sala

Reprezentacja OLSA:
Dawid Pawlak, Paweł Gawinek,
Mariusz Misiura, Piotr Kazimierczak, Michał Ziębiński, Maciej
Ziębiński, Paweł kowalski, Adam
Pietrzak i Wojciech Lewandowski

Blok Reprezentcji OLSA był czasami nie do przejścia.

Mistrz OLSA:
Jakub Zagórowicz, Karol, Bury,
Łukasz Kosiorek, Łukasz Wójcik,
Mateusz Kwasek, Piotr Podsędek,
Piotr Rześny, Kornel Jagodziński i
Piotr Zagórowicz.

KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
1. Na wschód od Pekinu
2. Terminatory
3. AKS Skok Na Sok Skierniewice
4. AKS M&M’s Skierniewice
5. ASIK Domaniewice

Lekka atletyka | I Bieg Aleksandrowski

Zwycięstwo Kosędy, rekord Moniki Czyż

Monika Czyż biega co raz szybciej.

tylko zdrowie pozwoliło – powiedział po zawodach w Aleksandrowie Łódzkim Kosęda. – Mój start
oceniam bardzo pozytywnie.
Było to dobre przetarcie, które

dało mi dużo pewności siebie
i potwierdziło dobrze przepracowany obóz. Co do biegu to
był bez historii. Po 200 metrach
i wyszedłem na prowadzenie i tak

do końca kontrolowałem bieg.
Szkoda że nie było z kim nawiązać walki, bo wynik mógłby być
znacznie lepszy – podsumował
swój występ łowiczanin. 
zł

Andrzej Kosęda

Wśród pań najszybsza okazała
się Aneta Kaczmarek z Aleksandrowa Łódzkiego, która uzyskała
czas 19,03. Świetny występ zaliczyła łowiczanka Monika Czyż,
która w klasyfikacji kobiet uplasowała się na 5. miejscu z wynikiem 21,34 min.
– Start ten był dla nas formą
treningu i sprawdzianu po obozie. Monika zrobiła „życiówkę”
i sądzę, że przy jej zaangażowaniu i mądrym treningu jaki teraz robi ma szansę w przeciągu
dwóch lat dołączyć do polskiej
czołówki biegów długich. Oby

Andrzej Kosęda

W Aleksandrowie
Łódzkim 15 sierpnia odbył
I Bieg Aleksandrowski
z okazji Święta Wojska
Polskiego na dystansie
5 kilometrów. W zawodach
wystartowało ponad
200 biegaczy, a wśród
nich najlepszy okazał
się łowiczanin Sebastian
Kosęda (AZS-AWF
Warszawa), który uzyskał
czas 15,40 min.

Sebastian Kosęda wygrał bieg na 5 kilometrów.

40

29 sierpnia 2013      nr 35

www.lowiczanin.info

Piłka nożna | VI edycja Wa-Li-Zy

Baumit Łowicz – Dagram
Plast Łowicz 6:3 (2:2); br.:
Rafał Kowalczyk (4 i 12), Mikołaj
Ulasiewicz (23 i 38), Dominik
Czeczko
(37),
Arkadiusz
Blechowski (40) – Sebastian
Zwierz (7), Paweł Traut (9) i Rafał
Bogus (28).
 Agros Nova Łowicz – OSM
Łowicz 2:1 (1:0); br.: Sebastian
Zawadzki (11) i Łukasz Chruściel
(26) – Tomasz Gajda (22).


Baumit idzie na mistrza

W pierwszych meczach niespodzianek nie było, ale wato
zaznaczyć, że ekipa ZNP Łowicz chyba zlekceważyła zespół
Partners i do przerwy przegrywała 0:2. Ostatecznie nauczyciele wygrali 3:2 po dwóch bramkach Jarosława Walczak i jednej
Macieja Jędrachowicza. Najbardziej zaciętym spotkaniem
w 5. kolejce był pojedynek Agros
Nowa Łowicz i OSM Łowicz.
W „spożywczych” derbach Łowicza, po bardzo wyrównanym
meczu, lepsze okazały się „Łowickie Dżemy”, które pokonały
„Łowickie Mleko” 2:1.
W piątek 23 sierpnia rozegrano przedostatnią kolejkę
Wa-Li-Zy. W środę 28 sierp-

Zbgniew Łaziński)

Po blisko miesięcznej
przerwie na boisko
powrócili zawodnicy
rywalizujący w
Wakacyjnej Lidze
Zakładowej czyli
popularnej Wa-Li-Zie.
We wtorek 20 sierpnia na
stadionie OSiR Łowicz
na ulicy Jana Pawła
II rozegrano cztery
spotkania 5. kolejki.

Nauczyciele w 6. kolejce pokonali OSM Łowicz.

derem tabeli z 15 punktami na
koncie. 
zł

nia poznamy mistrza i kończymy rozgrywki 2013. Wszystko
wskazuje na to, że mistrzem VI
edycji rozgrywek będzie ekipa
Baumitu Łowicz, która jest li-

5. kolejka VI edycji Wa-Li-Zy:
 Bracia
Urbanek Łowicz –

Bo-Dach Grudze 2:4 (1:1); br.:
Łukasz Brener (11, 30) – Robert
Wróbel (3), Artur Toczalski (35),
Leszek Boczek (36), Bartłomiej
Miazek (40).

ZNP Łowicz – Partners Łowicz
3:2 (0:2); br.: Jarosław Walczak
(16, 17), Maciej Jędrachowicz (29)
– Łukasz Walędziak (6) i Arkadiusz
Golisz (8).


6. kolejka VI edycji Wa-Li-Zy:
 OSM Łowicz – Baumit Łowicz
1:3 (0:2); br.: Łukasz Fudała (31) –
Dominik Czeczko (17), Arkadiusz
Blechowski (18) i Rafał Kowalczyk
(32).
 Dagram
Plast Łowicz –
Partners Łowicz 2:4 (1:3); br.:
Paweł Trałut (8 i 21) – Michał
Kaliszczyński
(4), Bartosz
Budzyński (18 i 20) i Krzysztof
Wielemborek (35).
 ZNP
Łowicz – Bo-Dach
Grudze 8:4 (3:2); br.: Przemysław
Plichta (5, 24, 37 i 40), Maciej
Jędrachowicz (15 i 20), Dawid
Ługowski (22) i Zbigniew Konecki
(40) – Leszek Boczek (16 i 29) i
Marcin Milczarek (28).
 Bracia
Urbanek Łowicz –
Agros Nova Łowicz 1:1 (1:1); br.:
Krystian Strugacz (14) – Sebastian
Zawadzki (10).
1. Baumit Łowicz 	

6

15 30-12

2. Agros Nova Łowicz

6

10	  7-13

3. ZNP Łowicz

5	  9 18-17

4. Dagram Plast Łowicz

6	  7 17-14

5. OSM Łowicz

5	  7 11-11

6. Partners Łowicz

5	  6 11-16

7. Bo-Dach Grudze 	

6	  5 14-18

8. Bracia Urbanek Łowicz

5	  4	  8-15

Piłka nożna | 1. kolejka Skierniewickiej Klasy Okręgowej

Rezerwy grały sparing,
horror w Bednarach
warunkach fizycznych. Teraz zaczynamy walkę w lidze, mam nadzieję że pokażemy że potrafimy
grać w piłkę – powiedział trener
Jarosław Walczak.
Bardzo ciekawe widowisko
oglądali kibice w Domaniewicach, gdzie Vagat podejmował
Pogoń Bełchów. Vagat prowadził
od 14. min. po celnym trafieniu
Mateusza Wróbla. W pierwszej
części świetnych okazji do pod-

Tomasz Imiński

Podopieczni trenera Jarosława
Walczaka przegrali 4:5, a gole
dla „biało-zielonych” zdobyli trenujący z pierwszą drużyną Artur
Golański, Damian Kosiorek oraz
Michał Świdrowski oraz Marcel
Gędek.
– Cieszę się że miałem do dyspozycji aż 27 zawodników. Rywal
postawił nam wysoko poprzeczkę. Dobrze, że chłopcy nie bali
się walki z rywalami o lepszych

Trener Olimpii, Robert Nowogórski, był zadowolony z wygranej w Jeżowie.

wyższenia wyniki nie wykorzystał Daniel Gałaj, który w przedsezonowym meczu sparingowym
przeciwko Pogoni Bełchów zdobył... 7 goli!
W drugiej części gry sędzia
podyktował ewidentny rzut karny
dla gospodarzy i dodatko ukarał
obrońcę Pogoni Mariusza Bakalarskiego czerwoną kartką. Rzut
karny w dobrym stylu obronił
wychowanek Pelikana Filip Ziółkowski. W 85. minucie był drugi rzut karny w tym meczu, tym
razem dla gości z Bełchowa, ale
doświadczony Daniel Tryngiel
trafił tylko w poprzeczkę. Gdy
wydawało się że mecz zakończy
się skromnym zwycięstwem beniaminka klasy okręgowej, padł
gol dla Pogoni. Po dalekim wrzucie z autu piłka trafiła na głowę
Leszka Boczka, a ten bez problemów umieścił futbolówkę w siatce. Co ciekawe bezpośrednio po
strzelonym golu, sędzia zakończył spotkanie. – Zremisowaliśmy wygrany mecz – powiedział
po meczu zawodnik Vagatu Dariusz Strugiński.
Jeszcze więcej działo się
w Bednarach, gdzie Czarni
przegrywali w 90. minucie 2:3
ze spadkowiczem z IV ligi Oręlatami Cielądz, jednak w przedłużonym czasie gry podopieczni trenera Daniela Grzywacza

Marcin Ranachowski

W miniony weekend rozpoczął się sezon w skierniewickiej „okręgówce”.
Nie odbył się mecz pomiędzy Astrą Zduny a Pelikanem II Łowicz, na prośbę
gospodarzy to spotkanie zostało przełożone. Rezerwy Pelikana zamiast
o ligowe punkty zmierzyły się w sparingowym meczu z GKS-em Bedlno.

Widoczna walka między piłkarzami rezerw Pelikana a GKS Bedlno, mimo meczu sparingowego.

dokonali niemożliwego i ostatecznie wygrali 4:3! Najpierw
do remisu doprowadził... jeden
z zawodników z Cielądza, ponieważ skierował piłkę do własnej siatki. Załamani zawodnicy
Orląt myśleli już o zakończeniu
meczu, ale Czarni chcieli zgarnąć całą pulę i to zrobili! W doliczonym czasie gry zwycięskiego
gola zdobył najlepszy strzelec
drużyny z poprzedniego sezonu
Adam Salomon.
Obiecująco sezon zaczęli również podopieczni trenera Henryka Plichty. Mocno odmłodzona
Laktoza Łyszkowice wygrała
z Juvenią Wysokienice 1:0,
a gola na wagę kompletu punktów zdobył... syn trenera – Przemysław. 
divad

Vagat Domaniewice – Pogoń
Bełchów 1:1; br.: Mateusz Wróbel
(14) – Leszek Boczek (90).
Vagat: Milczarek – Lis (75 Sylwester Wielec), Sebastian Wielec,
Wawrzyn, Kuciński (82 D. Strugiński) – Kostrzewa (75 Wojda),
Ł. Strugiński, Mrzygłód, Byczek –
Wróbel, Gałaj (90 Zduńczyk).
Pogoń: Ziółkowski – Rychlewski,
Zagawa (80 Anyszewski), Bakalarski, Małkus – Filipek (60 Nowak),
Tryngiel, Wasiak, Brandt (46 Gładys) – Gendek, Boczek.

Olimpia Jeżów – Olimpia Chąśno 0:2; br.: Marcin Matuszewski (12)
i Przemysław Bury (20).

Olympic Słupia – Korona Wejsce 2:2; br.: Mariusz Trakul (32)
i Rafał Piaskowski (80).



Olimpia: Nowogórski – Gielniewski, Knera, M. Kowalski, Klimkiewicz
– Witkowski (85 Kotlarski), Rybus,
Grocholewicz, Sołtysiak (86 P. Kowalski) – Bury (60 Lenarczyk), Matuszewski.




Korona: Stańczak – Grzanka (60
Franaszek), Mamcarz (65 Piątkowski), Gala (75 Gać) – Sumiński,
K. Taraska, D. Taraska, Piaskowski,
Dróżdż – Wójcik, Trakul.
 Laktoza Łyszkowice – Juvenia
Wysokienice 1:0; br.: Przemysław
Plichta (5).
Laktoza: Kocemba – Lis (65
K. Wójt), Kołaczyński, Wiśniewski, Olejnik – Bodek (82 Nezdropa), Redzisz (75 Pająk), Plichta,
Kruk – Borowski, Placek (14 Florczak).
 Czarni Bednary – Orlęta Cielądz 4:3; br.: Tomasz Gajda (50),
Bogdan Plichta (80-karny), samobójcza (90) i Adam Salamon (90).
Czarni: Myczka – D. Grzywacz,
P. Grzywacz, A. Grzywacz, Taczalski – Dałek, Plichta, Jarosiński (65
Kwiatkowski),   Gajda – Salamon,
Gala.

www.lowiczanin.info
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Piłka nożna | 3. kolejka IV ligi

Orzeł nadal niepokonany w swojej lidze
Orzeł przystąpił do spotkania
z Nerem bardzo zmotywowany. Od początku widać też było,
że zawodnicy gości potrafią grać
w piłkę. Gospodarze objęli prowadzenie już w 14. minucie spotkania. Kapitalnym strzałem z
ponad dwudziestu metrów z rzutu wolnego popisał się Dawid
Sut i licznie zgromadzeni kibice
w Nieborowie mieli powody do
zadowolenia.
Goście z Poddębic atakowali,
jednak ich ataki nie przynosiły
dogodnych okazji strzeleckich.
Ner największe zagrożenie stwarzał po rzutach rożnych, bardzo
dobrze wykonywanych przez Joachima Pabjańczyka, ale większość z tych dośrodkowań padało
łupem niezawodnego Mariusza
Jędrzejewskiego. Ner za sprawą
Jakuba Jesionkowskiego mógł
doprowadzić do wyrównania
w 35. minucie, ale jego strzał
trafił w słupek. Gospodarze liczyli przede wszystkim na kontrataki i bramkostrzelnego Krystiana Siatkowskiego, ale tym
razem młody napastnik mimo
dwóch dobrych strzałów gola
nie zdobył.
Orzeł w drugiej części gry
wyszedł w innym ustawieniu,
trener Czerbniak zdecydował
się na grę jednym napastnikiem
i chciał wzmocnić środkową

strefę boiska. Ner próbował za
wszelką cenę zdobyć wyrównującego gola, ale defensywa
Orła grała bez zarzutu. Gra toczyła się głównie na połowie gospodarzy, ale rywale bili głową
w mur.
Obrona Orła grała bezbłędnie do 80. minuty meczu, wtedy błąd popełnił Kamil Górski,
który przy próbie wybicia piłki
sfaulował jednego z napastników Neru i sędzia bez wahania
podyktował rzut karny, którego
skutecznym egzekutorem był
doświadczony Jakub Owczarek.
Zawodnicy Orła po stracie
gola ruszyli do ataku i w 85. minucie chyba wszyscy kibice widzieli już piłkę w siatce rywali.
Niestety, fantastyczny strzał rezerwowego Macieja Kruka zatrzymał się na słupku bramki
Neru!
Orzeł jeszcze dwukrotnie zagroził bramce Orła ale strzały
Suta były zbyt lekkie i bramkarz Neru nie miał z nimi najmniejszych problemów. Wynik
z przebiegu spotkania wydaję się sprawiedliwy. – Szkoda
że straciliśmy dwa punkty w
końcówce. Ner to dobrze poukładany zespół przez trenera
Obarka i dzisiaj postawili nam
wysoko poprzeczkę. Boli że tracimy gola w kuriozalnych oko-

www.nerpoddebice.futbolowo.pl

Podopieczni trenera Zbigniewa Czerbniaka
zremisowali z Nerem Poddębice 1:1, mimo że
prowadził aż do 80. minuty spotkania.

Radosław Kuciński (z prawej) to podstawowy zawodnik Orła.

licznościach. Zawodnicy zostawili dużo zdrowia na boisku
i za to im dziękuję. Strzał Maćka Kruka widziałem już w siatce,
niestety zabrakło kilku centymetrów. Nie możemy narzekać, po
trzech meczach dalej jesteśmy
niepokonani – powiedział po me-

ją wszystkich sympatyków piłki
nożnej do oglądania tego i następnych meczów.
divad

czu trener Orła Zbigniew Czerbniak.
Orzeł w piątej kolejce IV ligi
zmierzy się na własnym boisku
z KS-em Paradyż. Spotkania
odbędzie się 1 września o godzinie 17:00 w Nieborowie. Zarząd Orła i zawodnicy zachęca-

Orzeł Nieborów – Ner Poddębice 1:1 (1:0); br.: Dawid Sut (14)
– Jakub Owczarek (80-karny)  
Orzeł: Mariusz Jędrzejewski –



Jakub Czerbniak Kamil Górski,
Konrad Grenda, Patryk Krzeszewski – Łukasz Wierzbicki (70 Maciej
Kruk), Radosław Kuciński, Mateusz
Bartosiewicz (82 Jacek Woźniak),
Tomasz Rembowski (66 Bartłomiej
Tkacz) – Dawid Sut, Krystian Siatkowski (46 Michał Plichta).

Piłka nożna | Zduńska Amatorska Liga Piłkarskich Szóstek Seniorów

Piłka nożna | 2. kolejka IV ligi

Lidze Piłkarskich Szóstek Seniorów.
Dzisiaj dołączamy trochę więcej szczegółów.

Orzeł Nieborów
w drugiej kolejce IV ligi
łódzkiej bezbramkowo
zremisował na wyjeździe
z faworyzowaną Wartą
Działoszyn.

W najważniejszym meczu na
szczycie I ligi ekipa Aleksandra
Frankiewicza Eko-Plast Łowicz
wygrała i wywalczyła mistrzowski tytuł. W lidze poniosła tylko
jedną porażkę z mistrzem z zeszłego roku drużyną Sebastiana
Sumińskiego – Paździoch Team
Wejsce, która to zajęła drugie
miejsce w tym roku i została
wybrana drużyną Fair-Play I ligi.
Trzecie miejsce wywalczył
Team Marcina Wójcika – Fachowiec Łowicz, który debiutował
w I lidze. Królem strzelców został Mariusz Trakul (Paździoch
Team Wejsce) – 25 bramek. Najlepszym bramkarzem wybrano
Łukasza Kozę (Fachowiec Łowicz).
W zwycięskiej drużynie Eko-Plast Łowicz zagrali: Mariusz Jędrzejewski, Przemysław
Plichta, Przemysław Grzegory,
Marcin Grocholewicz, Tomasz
Gajda, Bartłomiej Tkacz, Bartłomiej Skoneczny, Ariel Jarosz,
Sebastian, Sołtysiak Radosław
Kuciński, Michał Plichta i Daniel Małek.
W drugiej lidze mistrzem została drużyna Cezarego Guzka
„Sąsiedzi Jackowice”, której pozostał mecz o wejście do pierwszej ligi ze „Złakovią Złaków.
Na drugim miejscu uplasowała się drużyna z Retek, któ-

ra debiutuje w rozgrywkach.
O trzecim miejscu zadecydowały bramki z meczów bezpośrednich pomiędzy Green Team,
a Raket Fjul i to ci pierwsi strzelili 2 gole więcej, dzięki czemu
stanęli na najniższym stopniu
podium.
Królem strzelców został Daniel Czarniak (Green Team Zduny) – 15 bramek, a najlepszym
bramkarzem został Dawid Dąbrowski (FC Po Nalewce).
W zwycięskiej drużynie Sąsiadów Jackowice zagrali: Rafał Bogus, Cezary Guzek, Paweł
Jankowski, Radosław Okraska,
Jarosław Sałuda, Artur Siurek,
Paweł Karasek, Andrzej Węgierek, Kamil Owaczarek i Wiktor
Surma. 
zł

 maciej perzyna

Eko-Plast i Sąsiedzi zwycięzcami zduńskiej ligi Cenny remis Orła
W poprzednim numerze NŁ pisaliśmy
w Działoszynie
krótko o zakończonej Zduńskiej Amatorskiej

Ekipa Eko-Plast Łowicz wygrała ligę w Zdunach.
Zaległe mecze:
Złakovia Złaków Kościelny –
Fachowiec Łowicz 1-5 (0-3); br.:
Dominik Lus – Arkadiusz Zakrzewski 2, Michał Świdrowski, Dawid
Kępka i Filip Ziółkowski.



BS SKŁAD Żychlin – MC Zduny
0-5 walkower


I Liga
1. EKO-PLAST  Łowicz 	 10

27

2. Paździoch Team W.

10

24 	 63-30

62-20

3. Fachowiec Łowicz

10

19   	 40-30  

4. MC Zduny 	

10

12   	 30-45   

5. Złakovia Złaków K. 	 10 	  7    	25-49    
6. BS SKŁAD Żychlin 	

Eko-Plast Łowicz – Paździoch
Team Wejsce 6-4 (1-2); br.: M. Grocholewicz 2, R. Kuciński, T. Gajda, B.
Skoneczny, S. Sołtysiak – Mariusz
Trakul 3 i Michał Fabijański.



10	  0    	10-55

Green Team Zduny – Raket
Fjul Jackowice 2-3 (0-2); br.: Michał Dałek i Jakub Jaros – Fijałkowski Mateusz 1, Pszczółkowski
Rafał 2.


II Liga
1.Sąsiedzi Jackowice          	10    	19   	 44-19
2. FC Po Nalewce Retki      	10    	15   	 43-33  
3. Green Team Zduny         	10    	13   	 29-27

Głowacki 2, Adam Dąbrowski –
Rafał Pszczółkowski 2.
Green Team Zduny – Old Boy
Zduny 4-1 (3-1); br.: Daniel Czarniak
3, Piotr Surma – Wojciech Florczak.



 Sąsiedzi Jackowice – FC Bąków 7-3 (4-1); br.: Wiktor Surma 3,
Jarosław Sabuda 2, Cezary Guzek,
Paweł Jankowski – Adrian Polańczyk i Michał Skierski.
 FC Po Nalewce Retki – FC
Bąków 5-2 (1-1); br.: Mariusz Głowacki 2, Marcin Głowacki 2, Paweł
Koza– Przemysław Skierski, Robert Wielemborek.

Sąsiedzi – Raket Fjul Jackowice
2-2 (1-1); br.:  Rafał Bogus, Wiktor
Surma – Dawid Perzyna 2.



4. Raket Fjul  Jackowice     	10    	13   	 36-27          
5. FC Baków                        	10    	10   	 26-33
6. OLD-BOY Zduny             	10     	  1    	12-52

 FC Po Nalewce Retki – Raket
Fjul Jackowice 3-2 (3-0); br.: Piotr

 OLD BOY Zduny – FC Bąków
0-5 walkower

Zawodnicy Orła w środę musieli pokonać prawie 200 kilometrów żeby dojechać do Działoszyna. Z pewnością sama
podróż kosztowała ich sporo trudu. Na dodatek bezwzględnym
faworytem tego meczu byli gospodarze, którzy w poprzednim
sezonie zajęli wysokie czwarte miejsce. Warta w pierwszym
meczu wygrała z Czarnymi
Rząśnia aż 5:0. Orzeł nie przestraszył się rywala i wyszedł na
boisku bardzo zmotywowany.
Gospodarze prowadzili grę, dłużej utrzymywali się przy piłce,
ale nie potrafili przebić się przez
dobrze ustawioną drużynę trenera Zbigniewa Czerbniaka.
W pierwszej części gry Orzeł
tylko dwukrotnie zagroził bramce Warty. Najpierw głową niecelnie uderzał Patryk Krzeszewski, później strzał Konrada
Grendy został zablokowany.
W drugiej połowie meczu gospodarze atakowali coraz śmielej
i coraz więcej pracy miał bramkarz Orła Mariusz Jędrzejewski. Popularny „Jędrzej” był tego
dnia w kapitalnej dyspozycji.
Recepty na pokonanie bramka-

rza z Nieborowa nie miał nawet
doświadczony Krzysztof Kukulski (były zawodnik m.in. GKS-u
Bełchatów czy Piasta Gliwice).
Jędrzejewski bronił fantastycznie i był bezsprzecznie najlepszym zawodnikiem tego spotkania.
Nieborowianie mieli na cztery minuty przed końcem meczu świetną okazję do strzelenia
zwycięskiego gola, ale sytuacji
sam na sam z bramkarzem nie
wykorzystał Łukasz Papuga.
– Cieszę się z jednego punktu. Graliśmy z bardzo dobrym
zespołem, który w poprzednim
sezonie na własnym stadionie
przegrał tylko raz. Duże słowa
uznania należą się Mariuszowi
Jędrzejewskiemu, który w Działoszynie bronił świetnie. Dziękuję zawodnikom za walkę bo
dzięki temu wywieźliśmy z bardzo trudnego terenu punkt – powiedział po meczu trener Orła
Zbigniew Czerbniak. 
divad
 Warta Działoszyn – Orzeł Nieborów 1:1

Orzeł: Mariusz Jędrzejewski –
Jakub Czerbniak Kamil Górski,
Konrad Grenda, Patryk Krzeszewski – Łukasz Wierzbicki, Radosław
Kuciński, Mateusz Bartosiewicz
(72 Sebastian Zwierz), Bartłomiej
Tkacz (88 Bartłomiej Skoneczny) –
Dawid Sut, Krystian Siatkowski (75
Łukasz Papuga).
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Stal Rzeszów wciąż liderem
Wszystkie mecze 5. serii gier grupy wschodniej II ligi zostały rozegrane
w sobotę. Padło w nich kilka niespodziewanych wyników.
Punkty niespodziewanie straciła Stal Rzeszów, ale pozostała liderem.
MaTeUSZ
lIS
mateusz.lis@lowiczanin.info

Dobrze spisująca się w tym
sezonie Stal Stalowa Wola wysoką dyspozycję potwierdziła
w meczu z Olimpią Elbląg. Długo utrzymywał się w nim remis,
ale w 84. minucie w polu karnym sfaulowany został Tomasz
Płonka. Do piłki podszedł Wojciech Reiman. Jego uderzenie
z jedenastu metrów zdołał wybronić Aleksiej Rogaczow, ale
wobec dobitki był już bezradny.
Znów znakomite zawody rozgrywał bramkarz Stalówki Tomasz
Wietecha i gospodarze korzystny rezultat zawdzięczają w dużej
mierze właśnie jemu.
Po złym starcie rozgrywek
otrząsnęła się już Siarka Tarnobrzeg, która wygrała trzeci mecz
z rzędu. Siarkowcy pokonali
u siebie, może bardziej nieobliczalny niż silny, Motor Lublin
2:0. Oba gole przyniosły gospodarzom szybkie kontrataki.
Najpierw w 24. minucie dobre
dogranie Łukasza Popieli wykorzystał Tomasz Ciećko. Wynik
meczu na sześć minut przed końcem ustalił Marcin Truszkowski.
Kolejny nieudany występ zanotowała Limanovia. Piłkarze z Małopolski tym razem
wyraźnie ulegli Pogoni Siedlce. Na początku meczu wydawało się jednak, że gracze
z Limanowej będą w stanie
w Siedlcach coś ugrać. W 11. minucie piłka zatrzepotała w siatce,
ale radość przyjezdnym przerwał
arbiter, który odgwizdał spalonego. W 32. minucie piłka po raz
kolejny wylądowała w bramce,
ale z gola cieszyli się już gospodarze, gdy Krystian Wójcik w sytuacji sam na sam przelobował

golkipera. Kolejny gol padł w 65.
minucie, gdy Marcin Stromecki na raty zdołał pokonać bramkarz gości. Wynik meczu ustalił
Wójcik pięknym strzałem z dystansu.
Wymieniana przez wiele osób
jako jeden z głównych kandydatów do spadku Concordia Elbląg
wygrała drugi mecz w tym sezonie. Elblążanie wygrali skromnie
z Radomiakiem Radom. Jedyny
gol padł tuż przed przerwą, a ładnym uderzeniem z większej odległości popisał się Damian Szuprytowski. Gospodarze kończyli
mecz w „10”. W drugiej minucie
doliczonego czasu gry za dwie
żółte kartki z boiska wyrzucony
został Adrian Stępień.
Niespodziewanym bezbramkowym remisem zakończył się
mecz w Rzeszowie gdzie Stal podzieliła się punktami ze Świtem.
Spotkanie nie dostarczyło zbyt
wielu emocji. Wynik ten wydaje się sprawiedliwy, chociaż kilka
razy swój zespół od utraty bramki dobrymi interwencjami ratował
bramkarz Karol Domżał. Pomimo tego niespodziewanego wyniku Stal nadal jest liderem rozgrywek.
Wszystkie mecze w tym sezonie przegrała Garbarnia Kraków. Tym razem krakowianie
dostarczyli punkty Stali Mielec,
chociaż goście na sukces musieli się mocno napracować. Do
przerwy to Garbarnia prowadziła po kapitalnym golu zdobytym
przez Tomasza Ogara. Napastnik gospodarzy oddał silny strzał
z powietrza spoza pola karnego. Przyjezdni wyrównali dziewięć minut po zmianie stron,
a precyzyjnym uderzeniem popisał się Kamil Kościelny. Trzy
punkty Stali indywidualnym rajdem zapewnił Sebastian Łętocha.
W końcówce krakowianie mieli wymarzoną sytuację do wyrównania, ale Sebastian Lesz-

czak przestrzelił z rzutu karnego,
po tym jak chwilę wcześniej sam
został sfaulowany w „szesnastce”.
Katastrofalnie zaprezentowały się w sobotę Wigry Suwałki. Suwalczanie zostali rozbici
przez Wisłę Puławy przez cały
mecz nie stwarzając sobie żadnej dogodnej okazji strzeleckiej.
Pierwszy gol padł w 29. minucie. Dobre dośrodkowanie wykorzystał Paweł Jabkowski umieszczając piłkę pod poprzeczką.
Trzy minuty później było już 2:0
dla gości, a kontratak wykorzystał Konrad Nowak. Sześć minut
po zmianie stron na listę strzelców znów wpisał się Nowak, który otrzymał dobre podanie z głębi
pola. Rezultat na 0:4 ustalił Dawid Pożak korzystając z kiksu
jednego z obrońców Wigier.
Na koniec dnia w Pruszkowie
Znicz grał z Olimpią Zambrów,
ale w roli gospodarza wystąpił beniaminek. Pruszkowianie
rozpoczęli od mocnego uderzenia. Już po kilku sekundach gry
na listę strzelców mógł wpisać
się Adrian Paluchowski, ale napastnik trafił w poprzeczkę. Kilkanaście sekund później dopiął
jednak swego wykorzystując zamieszanie w polu karnym. Olimpii udało się wyrównać jeszcze w
tej odsłonie gry, a pięknego gola
głową zdobył Kamil Zapolnik.
W 68. minucie na listę strzelców
znów wpisał się Paluchowski,
który tym razem otrzymał znakomite podanie od Marcina Bochenka i skierował piłkę do pustej
bramki. Wynik meczu kapitalnym strzałem z woleja z 30 metrów ustalił Arkadiusz Jędrych.
Wyniki 5. kolejki gr. wschodniej
II ligi:
 legionovia legionowo – Pelikan Łowicz 3:2(2:1).1:0–Patryk
łukasik(3),2:0–sebastianJanusiński(16),2:1–krzysztofbrodec-

ki(38),3:1–sebastianJanusiński
(79),3:2–Patrykbojańczyk(89).
 Stal Stalowa Wola – Olimpia
Elbląg 1:0 (0:0). 1:0 – wojciech
reiman(84).
 Siarka Tarnobrzeg – Motor lublin 2:0(1:0).1:0–tomaszciećko
(24),2:0–Marcintruszkowski(84).
 Pogoń Siedlce – limanovia limanowa 3:0 (1:0).1:0–krystian
wójcik(32),2:0–Marcinstromecki(65),3:0–krystianwójcik(89).

Concordia Elbląg – Radomiak
Radom 1:0 (1:0). 1:0 – Damian
szuprytowski(45).



Stal Rzeszów – Świt Nowy
Dwór Mazowiecki 0:0



Garbarnia Kraków – Stal Mielec 1:2 (1:0). 1:0 – tomasz ogar
(39), 1:1 – kamil kościelny (54),
1:2–sebastianłętocha(81).



Wigry Suwałki – Wisła Puławy
0:4 (0:2). 0:1 – Paweł Jabkowski
(27),0:2–konradnowak(30),0:3
–konradnowak(51),0:4–Dawid
Pożak(84).



Olimpia Zambrów – Znicz
Pruszków 1:3 (1:1). 0:1 – Adrian
Paluchowski(2),1:1–kamilzapolnik(36),1:2–AdrianPaluchowski
(68),1:3–ArkadiuszJędrych(79).
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PROGNOZA POGODy DlA REJONU ŁOWICZA|29.08.2013–4.09.2013
SyTUACJA SyNOPTyCZNA:
Pogodękształtowaćbędzieskrajukładu
wyżowego.napływaciepłamasapowietrza
polarno-morskiego.
CZWARTEK - PIąTEK:
słonecznie,zachmurzeniemałedo
umiarkowanego,bezopadóworazciepło.
widzialnośćdobra,ranoumiarkowana,zamglenia.
wiatrpółnocnyipółnocno-zachodni,słabydo
umiarkowanego,3-6m/s.
temp.maxwdzień:+22st.cdo+24st.c.
temp.minwnocy:+13st.cdo+10st.c.
SOBOTA - NIEDZIElA:
sobotapogodna,zachmurzeniemałedo
umiarkowanego,alewniedzielęumiarkowanei
dużezprzelotnymiopadamideszczu.
widzialnośćdobra,wopadachumiarkowana.
wiatrzachodni,słabydoumiarkowanego,3-6m/s.
temp.maxwdzień:+22st.cdo+19st.cw
niedzielę.temp.minwnocy:+13st.cdo+9st.c.
PONIEDZIAŁEK - WTOREK - ŚRODA:
Pogodnie,zachmurzenieumiarkowane,miejscami
dużezprzelotnymiopadamideszczu.
widzialnośćdobra.wiatrzachodni,słaby,okresami
doumiarkowanego,3-6m/s.
temp.maxwdzień:+18st.cdo+21st.c.
temp.minwnocy:+12st.cdo+8st.c.

PROGNOZA BIOMETEOROlOGICZNA
Pogodakorzystniewpływananaszesamopoczucie.
Dobrasprawnośćfizycznaipsychofizyczna.
biuroMeteoroloGicznecuMulus
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Pucharowicze
nadrabiali zaległości
W weekend mecze
w Pucharze Polski
rozgrywały Stal Stalowa
Wola oraz Siarka
Tarnobrzeg. Ligowe
spotkania z udziałem tych
zespołów zostały, więc
przełożone i rozegrano je
w środę.
Drugie zwycięstwo zanotowała Stal Stalowa Wola, która
ograła swoją imienniczkę z Mielca. Stalówka rozpoczęła mecz
z wysokiego „C”, ale z czasem
również goście zaczęli stwarzać
swoje okazje. W 24. minucie gospodarze wyprowadzili zabójczą
kontrę, którą strzałem z bliskiej
odległości wykończył Tomasz
Płonka. Błąd w tej akcji popełnił
bramkarz z Mielca, który źle obliczył lot piłki. Tuż przed końcem
pierwszej połowy stworzyła się
szansa dla przyjezdnych. Za brutalny faul czerwoną kartkę obejrzał Damian Łanucha. Jednak
w 69. minucie gospodarzom udało się podwyższyć prowadzenie,
a na listę strzelców znów wpisał
się Płonka. Goście walczyli do
ostatniej minuty i w 90. minucie
gola kontaktowego strzelił Kamil
Kościelny. Bohaterem zespołu
z Mielca mógł zostać Krystian
Getinger, który jeszcze w zeszłym sezonie grał w Stalowej
Woli, ale w dogodnej sytuacji
uderzył obok słupka.
Wielu emocji, niekoniecznie
tych pozytywnych, dostarczył
mecz w Tarnobrzegu. Siarka

podejmowała Limanovię Limanowa. Gospodarze dobrze rozpoczęli mecz, bowiem już w 13.
minucie Tomasz Ciećko wykorzystał dośrodkowanie Tomasza
Persony i wyprowadził swój zespół na prowadzenie. W 19. minucie interweniujący poza polem
karnym bramkarz Siarki Oskar
Pogorzelec sfaulował Arkadiusza
Serafina i obejrzał czerwoną kartkę. Goście nie potrafili jednak poważnie zagrozić bramce Siarki.
Siedem minut po przerwie siły
się wyrównały bowiem Radosław Kulewicz powalił na ziemię
wychodzącego na czystą pozycję Łukasza Popielę, ale jeszcze
przed tą sytuacją Siarka podwyższyła prowadzenie. Szybką
kontrę precyzyjnym strzałem
przy słupku wykończył Robert
Tunkiewicz. Gościom gra wyraźnie się nie układała. Frustracji nie
wytrzymał Lifa Sadio i w 69. minucie Senegalczyk za drugą żółtą
kartkę został wyrzucony z boiska.
Grający już z przewagą jednego
piłkarza tarnobrzeżanie w 90.
minucie dobili rywala i zdobyli
trzecią bramkę.
Mateusz lis
Wyniki zaległych meczów 4. kolejki gr. wschodniej II ligi:
 Stal Stalowa Wola – Stal Mielec 2:1 (1:0). 1:0–tomaszPłonka(24),2:0–tomaszPłonka(69),
2:1–kamilkościelny(90).
 Siarka Tarnobrzeg – limanovia limanowa 3:0 (1:0). 1:0 –
tomaszciećko(13),2:0–robert
tunkiewicz(52),3:0–Jakubwróbel(90).

Piłka nożna |ligaJuniorówstarszych

Perfect zbyt silny
dla Victorii
24 sierpnia drużyna Victorii
Bielawy debiutowała
w rozgrywkach
Wojewódzkiej Ligi
Juniorów Starszych. Mimo
porażki 1:3, spotkania nie
można nazwać klęską,
gdyż należy podkreślić,
iż przeciwnicy z Łodzi
w poprzednim sezonie
zajęli 1 miejsce w lidze
wojewódzkiej.
– Co niektórym może się wydawać, że wynik ten jest sporą porażką, ale dał nam wiarę,
w to że możemy w tej lidze
jeszcze coś osiągnąć. Wynik
i strzeloną bramkę dedykujemy
tym, którzy w nas nie wierzyli
i z góry stawiali na straconej
pozycji. – komentują wynik zawodnicy Victorii.
Mimo ciążącej presji i ofensywnej, ostrej gry przeciwników
już od pierwszego gwizdka, bielawianie nie dopuszczali do ataków na własną bramkę. Ich opór
został przełamany w 21. minucie, kiedy łodzianie wyszli na
prowadzenie 1:0. Goście jeszcze
do końca połowy oddali kilka
groźnych strzałów, na szczęście
w bramce bardzo dobrze spisywał się Adrian Starosta, który nie
dopuszczał do zwiększenia przewagi łodzian. W 45’ minucie
udało się nawet doprowadzić do

wyrównania po akcji Przemka
Balcerskiego, który po dograniu przez Roberta Liberskiego
minął bramkarza i posłał piłkę
do pustej bramki. Druga połowa należała jednak do łodzian.
Zawodnicy Victorii mimo kilku prób nie potrafili przełamać
obrony przeciwników, w przeciwieństwie do łodzian, którzy
w 86. minucie wysunęli się na
prowadzenie po bramce zdobytej z prawego skrzydła, a następnie w 90. minucie dopisali do
swojego wyniku kolejne oczko
zdobyte z kontrataku. Końcówkę spotkania trudno zaliczyć
do udanych, gdyż bielawianie
mogli powalczyć o remis, jednakże zawodnicy Victorii podkreślają, iż ta porażka motywuje ich do jeszcze cięższej pracy
na treningach. O rezultatach
ich wysiłków będzie można się
przekonać 1 września podczas
spotkania VICTORIA Bielawy
– KS Gal-Gaz Galewice, które
rozgranie zostawię na stadionie
w Bielawach.
 Victoria Bielawy – Sport Perfect 1:3 (1:1)
Victoria: Adrianstarosta,bartłomiej
rębiewski, konrad wojciechowski,
Ajtorkierzkowski–MaciekFabjański, łukasz kasiński, oktawian AdrianAndrzejczak,bartekDałek,hubert warda – Michał warda, Artur
kasiński,Przemekbalcerski,robert
liberski–karolbalcerski.

www.lowiczanin.info
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BS Skład – Różowe Tygryski
4:3. br.: J. Urbański (2), M. Pawlak



(samobójczy), D. Jędrzejczak –
P. Nowakowski (2), R. Michalak.

Jurny Buhaj – Delta Śleszyn
10:1; br.: Ł. Szczygielski (6),
M. Kopeć (2), A. Witczak, P. Kucharski – M. Dąbrowski.


Mecz pomiędzy Smoke Story Group a Gladiatorami. Przy piłce Artur
Piotrowicz (Gladiatorzy z Miasta Noży).  

Jedna z akcji Jurnego Buhaja pod bramką Delty Śleszyn w spotkaniu
zakończonym wynikiem 10:1 dla Jurnego Buhaja.

Statuetkę za tytuł najlepszego strzelca ligi Łukaszowi Szczygielskiemu
(Jurny Buhaj) wręcza organizator – Remigiusz Michalak.

Kolejny mecz przebiegał bez
dodatkowych niespodzianek. Jurny Buhaj zajmujący trzecie miejsce w tabeli od początku narzucił
tempo całego spotkania i pomimo starań przeciwnika skutecznie powiekszył pumktową przewagę nad Deltą Śleszyn. W
drużynie Jurnego Buhaja prym
wiódł niezawodny Łukasz Szczygielski, który zdobył dla swojej drużyny aż sześć bramek. W

BS Skład. Stoją, od lewej: M. Darowski, D. Jędrzejczak, B. Kołaczyński, D.
Szczepaniak, D. Lachowicz;  u dołu: W. Rykowski, Ł. Gunerka, D. Lis, J. Urbański.  

drużynie przeciwnika na uwagę
zasługiwał Rafał Więcek, który
mobilizował do gry kolegów z
drużyny i zaciecie walczył o każdą piłkę. Tym razem to jednak
zdecydowanie za mało, by pokonać ekipę Jurnego Buhaja, która
wygrała to spotkanie.

Wróblewski, D. Wróblewski, P. Domżał, P. Petera – D. Wasielewski.

W ciemno można było obstawić zwycięzcę. Mecz od samego
początku należał do Gladiatorów.
W I połowie zafundowali przeciwnikowi 6 bramek, tracąc przy
tym tylko jedną. W drugiej połowie było podobnie. Zawodnicy
skutecznie atakowali cały czas,
podnosząc prowadzenie.
mr

Smoke Story Group – Gladiatorzy z Miasta Noży 1:8; br.: J.
Bieńkowski (2), M. Petera (2), K.


Żychlin | Grupa Słowaków przyjechała na zaproszenie ekologów z Zespołu Szkół

Zachwyceni Polską i Żychlinem

Dorota Grąbczewska

dokończenie ze str. 9
– Mam 2 braci, więc chłopcy
czuli się swobodnie – przyznaje Magda Józwik. Wieczorem
do grupki dołączyła Gosia Popławska z Podatkówka i Monika
Kobierecka z okolic Skrzeszew
(gmina Pacyna). – Wspólnie jedliśmy kolację, rozmawialiśmy,
a nawet poszliśmy na grilla do
sąsiada – opowiada Magda. –
Chłopcy byli bardzo otwarci,
dużo rozmawiali, razem zagraliśmy nawet w siatkówkę. Ponieważ nie było bariery językowej,
świetnie się razem bawiliśmy.
W sobotę 62-osobowa rodzina polsko–słowacka pojechała na
wycieczkę rowerową. O rowery
dla Słowaków zadbała żychlińska
młodzież. Pokonali ponad 30 km.
Najpierw zajechali do zamku
w Oporowie, gdzie mieli warsztaty ekologiczno–sportowe.

Przez dwa dni Słowacy gościli w Żychlinie, bazę mieli w restauracji „Pod Wierzbami”.

– Za pomocą szkolnego
sprzętu badaliśmy jakość wody
w Słudwi i w fosie koło zamku
– opowiada Elżbieta Dobińska,
koordynatorka projektu wymiany. – Ponieważ zamek Słowaków
zauroczył, zwiedzaliśmy go całą

Nowy Łowiczanin Tygodnik Ziemi Łowickiej
członek Stowarzyszenia Gazet Lokalnych
Wydawca:
Oficyna Wydawnicza  „Nowy Łowiczanin” s.c.
Wojciech Waligórski, Ewa Mrzygłód-Waligórska
99-400 Łowicz, ul. Pijarska 3a, tel./fax 46 837-46-57,
e-mail: redakcja@lowiczanin.info
adres dla korespondencji:
99-400 Łowicz, skrytka pocztowa 68.
Kontakt w sprawie wydania dla Żychlina i okolic:
tel. 796-455-333, e-mail: zychlin@lowiczanin.info

grupą. Następnie, także rowerami, kontynuowaliśmy podróż do
gospodarstwa agroturystycznego w Holendrach. Tam młodzież
zwiedzała gospodarstwo, pograła
w piłkę, popływała na łódkach.
Wszyscy zjedli tradycyjny pol-

Redakcja:
Redaktor naczelny: Wojciech Waligórski
Sekretarz redakcji: Ewa Mrzygłód-Waligórska
Dziennikarze:
Dorota Grąbczewska, Tomasz Bartos, 
Marcin A. Kucharski, Aneta Marat, Tomasz Matusiak
Mirosława Wolska-Kobierecka;
Marcin Ranachowski i Paweł A. Doliński (sport)
Stale współpracuje:
mł. asp. Urszula Szymczak (kronika policyjna)

ski obiad: pomidorową z ryżem
i kotlet schabowy z mnóstwem
surówek i tradycyjnym wiejskim
kompotem.
Po południu wrócili do Żychlina, ale okazało się, że wysiłek rowerowy wcale gości nie zmęczył.

Marcin Ranachowski

Spotkanie lidera z depczącą
mu po piętach ekipą Różowych
Tygrysków, podniosło do maksimum adrenaliną na „Orliku”
w Żychlinie. Już pierwsza połowa rozpoczęła się od mocnego
uderzenia ze strony Różowych
Tygrysków. Dwie udane akcje
Przemysława Nowakowskiego
dały 2-bramkowe prowadzenie.
Przed końcem pierwszej części
gry drużynie BS Skład udało się
zmniejszyć stratę do jednej bramki. Wynik do przerwy to 2:1 dla
Różowych Tygrysków. Po krótkiej przerwie lider postanowił
odrobić straty i zabral się mocno
do gry. Tempo rosło z każdą sekundą. Akcja w błyskawicznym
tempie przeniosła się spod jednej bramki pod drugą. Po kilku
minutach BS Skład wyszedł na
dwubramkowe prowadzenie. Nie
bez znaczenia w grze ekipy BS
Skład stanowiła postawa Jarosława Urbańskiego – strzelcy dwóch
bramek w tym spotkaniu. W końcowych minutach spotkania Różowe Tygryski próbowali odrobić
straty, ale było ich stać na strzelenie tylko jednej bramki.

Marcin Ranachowski

Osiem zespołów, prawie dwa
miesiące rozgrywek i siedem kolejek – to bilans I edycji Żychlińskiej Amatorskiej Ligi Orlikowej
Piłki Nożnej. Wszystkie spotkania odbywały się na boisku wielofunkcyjnym „Orlik” przy Zespole Szkół Nr 1 w Żychlinie.
Podczas uroczystego finału puchary drużynom wręczył Remigiusz Michalak – organizator ligi.
Każdy z zawodników biorących
udział w lidze otrzymał pamiątkowy medal. Niepodważalnym
zwycięzcą tegorocznej, prekursorskiej edycji została drużyna BS Skład, która nie przegrała
meczów w rozgrywkach. Podczas całej ligi najlepszym bramkarzem został Witold Rykowski ze zwycięskiej drużyny BS
Skład. Najwiekszą niespodzianką na podium okazała sie drużyna Różowe Tygryski, która zajęła
drugie miejsce w lidze. Chłopaki
poczynili olbrzymie postepy i zagarnęli upragniony, srebrny puchar. Trzecie miejsce zajęła drużyna Jurny Buhaj – to również
w ręce tej ekipy, a konkretnie do
Łukasza Strzygielskiego (25) trafił tytuł „króla strzelców”.
W piątek odbyły się ostatnie
mecze. Jak zwykle nie zabrakło
piłkarskiej pasji, sportowego zacięcia i szeroko pojętych emocji.

Marcin Ranachowski

W pierwszej
edycji mistrzem
BS Skład

Marcin Ranachowski

Piłka nożna | Żychlińska Orlikowa Liga

Część grupy wraz z kolegami
z Żychlina odwiedziła wieczorem strażaków. – Ludwik Zalewski opowiadał o straży, jedna ze Słowaczek przebrała się w
strój strażacki, a chłopak założył
strój do łapania owadów. Atrakcją była przejażdżka strażackim
samochodem po mieście – opowiada Mateusz Garboś. – Tak się
dziewczynom spodobała ta przygoda, że w niedzielę rano pomagaliśmy strażakom rozstawiać
ściankę wspinaczkową na dożynki, a później wspinaliśmy się.
W sobotę wieczorem każdy z
uczestników mówił kilka słów o
sobie. Była prezentacja obu grup.
W niedzielę Słowacy stwierdzili, że chcą zwiedzić Żychlin.
Grupkami wybrali się na miasto,
jedni poszli na lody, inni uczestniczyli w uroczystościach obrzędu dożynkowego. – Słowacy są
bardzo otwarci, weseli, chętnie
włączają się do wspólnej zabawy
– dodaje Damian Tybińkowski,
który na wymianę wziął ze sobą
gitarę. – Wiem, że wielu Słowaków gra na jakichś instrumentach, będzie wesoło.

 Gradobicie Skrzeszewy – Dziewięciu z Drągiem Za Pociągiem
0:5 walkower

1. BS Skład

7

21 49:10

2. Różowe Tygryski

7

16 35:14

3. Jurny Buhaj

7

15 64:18

4. Gladiatorzy Z Miasta Noży 7

13 39:21

5. Delta Śleszyn

7

9 32:33

6. Smoke Story Group

7

6 32:60

7. Dziewięciu z Drągiem...

7

3 14:71

8. Gradobicie Skrzeszewy

7

0

Po niedzielnym wystawnym
obiedzie przygotowanym przez
restaurację „Pod Wierzbami”
wszyscy pojechali do Zaździerza nad jezioro Ciechomickie.
Nocują w hotelu „12 Dębów”.
Do dyspozycji mają basen, łaźnię parową, jacuzzi, przejażdżki
bryczkami i oczywiście kąpiele
w pobliskim jeziorze.
– Zabraliśmy ze sobą szkolny teleskop, a Ryszard Zimny,
który nam towarzyszy, będzie
oglądać z młodzieżą gwiazdy,
księżyc, plamy na słońcu – podkreśla Elżbieta Dobińska. – Grupa judoków, która przygotowuje
się do Mistrzostw Polski w Zaździerzu, ma nam zorganizować
pokaz walk. Wieczorem uczyliśmy się polskich i słowackich
piosenek, uczyliśmy poloneza,
codziennie są rozgrywki sportowe, będą warsztaty taneczne,
kulinarne i ekologiczne.
Wspaniała pogoda, znakomity hotel, mnóstwo atrakcji i swoboda w komunikacji sprawiają,
że tę wymianę młodzież z obu
krajów zapamięta na długo. 

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 30, 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 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 
9.950 egz. Nakład wraz z wydaniem głowieńskim
(Wieści z Głowna i Strykowa), też kontrolowanym
przez ZKDP: 12.350 egz.

8:45

Dorota Grąbczewska

100%

własności polskiej

Sport

BS Skład mistrzem
w pierwszej edycji

Kadra Księżaka
ostro trenuje

orlikowej ligi piłki nożnej. s. 43

przed nowym sezonem. str. 38
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Piłka siatkowa|wakacyjnyturniejPiłkisiatkowej

Rozgrywki mixtów siatkarskich
na Orliku w Bedlnie
Najlepszą drużyną okazały się
Kokosy, w ich składzie wystąpili: Klaudia Banasiak, Kamila
Ziółkowska, Kacper Ptaszyński,
Sebastian Ziółkowski, Adrian
Kuś, Rafał Guzek.
Podczas turnieju wybrano
najlepszą zawodniczkę i najlepszego zawodnika. Tytuł MVP
Wakacyjnego Turnieju uzyskała Julia Urzędowska (Nutelsi),
zaś tytuł MVP wśród zawodników otrzymał Kacper Ptaszyński (Kokosy). Na zakończenie
Turnieju Piłki Siatkowej zawodnicy z pierwszych trzech miejsc
otrzymali puchary, które wręczał
główny organizator zmagań Marcin Bieńkowski – reprezentujacy
klub GKS Bedlno. Przy organizacji turnieju pomagali: Magdalena Fabianowska, Agnieszka

MArcinrAnAchowski

Jeden z meczów siatkarskich mixtówpodczaswakacyjnegoturniejuPiłkisiatkowej.

Rzymska, Łukasz Gałązka, Rafał
Mikołajczyk, Marcin Otoliński.

Organizator Marcin Bieńkowski wręczającypuchardlaprzedstawicielki
drużynynutelsizazajęcieiimiejscawturnieju.

 Rzymianie – Szalone Kefiry
2:1



MArcinrAnAchowski

Zwycięskie Kokosy: klaudiabanasiak,kamilaziółkowska,kacper
Ptaszyński,sebastianziółkowski,Adriankuś,rafałGuzek.

Piłka nożna|Przygotowaniadosezonu

Wygrany sparing GKS Bedlno

Rywal wzmocniony zawodnikami pierwszej drużyny przyjechał w składzie aż 27 zawodników. Trenerzy Jarosław Walczak
i Kamil Gałązka uznali, iż mecz
zostanie rozegrany w trzech częściach po 35 min.
W pierwszej części gry oba zespoły wystąpiły w najsilniejszych
składach. Trener K. Gałązka miał
spory problem w wystawieniu
formacji ofensywnej bowiem
z różnych przyczyn nieobecni
na meczu byli Marcin Kosiorek,
Adam Witczak, a kontuzji na rozgrzewce doznał Mateusz Biesiekierski. Była to okazja do sprawdzenia wariantów rezerwowych.
Ostatecznie od pierwszej minuty
wystąpili: Motyliński, Sieczka,

Kaczmarek, Machoń, Okupski,
Szczygielski, Kopeć, Stasinowski, Panek, Lewańczyk, Rybicki.
Natomiast drużyna gości składała się z zawodników, którzy należą do szerokiej kadry pierwszego
zespołu Pelikana Łowicz.
Już pierwsza akcja zespołu GKS dała im prowadzenie.
Błąd łowickiej obrony wykorzystał Bartłomiej Lewańczyk, który strzelił obok źle ustawione-

go bramkarza Pelikana. Należy
dodać, że piłkarze GKS Bedlno
wykazali się dużym zaangażowaniem w pierwszej części meczu.
Mimo kilku błędów, po których
GKS Bedlno stracił dwa gole,
to dzięki ogromnej woli walki
w końcówce pierwszej połowy – po ładnym strzale Łukasza
Szczygielskiego piłkarze z Bedlna doprowadzili do wyrównania.
Na duże słowa uznania w tej czę-

ści gry zasłużyli nowi zawodnicy
GKS Bedlno: Stasinowski, Rybicki oraz Lewańczyk.
W drugiej połowie przeciwnicy zmienili całą jedenastkę,
a w zespole GKS dokonano tylko
drobnych zmian. Łowicka młodzież postawiła trudne warunki
i to oni po skutecznym wykonaniu rzutu karnego wyszli na prowadzenie. Z upływem czasu zawodnicy z Bedlna kilkakrotnie

MArcinrAnAchowski

25 sierpnia drużyna
GKS Bedlno wystąpiła
w generalnym
sprawdzianie
przed pierwszym
meczem ligowym –
podejmowała rezerwy
łowickiego Pelikana.

CZWARTEK, 29 SIERPNIA:
10:00–boiskoorlikwłowiczu,
ul.bolimowska15/19;koszykówka, szkoły Podstawowe – dziewczętaichłopcy;
2.kolejkaskierniewickiejklasy
A:godz.18:00sierakowiankasierakowice – Dar Placencja; godz.
18:00 Miedniewiczanka Miedniewice – zryw wygoda; godz.
18:00 Manchatan nowy kawęczyn – zjednoczenie bobrowniki
Dzierzgów;
SOBOTA, 31 SIERPNIA:
 10.00 – Boisko do plażówki
przy SP Nr 2 w Żychlinie; Turniej Piłki Plażowej w ramach
akcji ,,Wakacje z siatkówką”
 3. kolejka skierniewickiej ligi
okręgowej: Jutrzenka Drzewce
– olimpia chąśno, godz. 17:00;
Astra zduny – Pogoń bełchów,
godz. 16:00; laktoza łyszkowice
–Pelikaniiłowicz,godz.17.00
2.kolejkailigikobiet–boisko
przyul.bandurskiegowszczecinie: olimpia szczecin – Pelikan
łowicz;


MArcinrAnAchowski

W niedzielę, 25 sierpnia, na
Orliku przy Gimnazjum w Bedlnie odbył się turniej mixtów siatkarskich (drużyna składa się z
trzech dziewcząt i trzech chłopców). Turniej miał na celu popularyzację sportu wśród młodzieży, grę fair – play, a dopiero na
drugim miejscu samą rywalizację. Sierpniowa pogoda, jak na
koniec wakacji jednak dopisała,
zatem początek turnieju odbył
się o godzinie 14 i był rozgrywany do późnych godzin wieczornych.
Do zmagań przystąpiło pięć
drużyn: Kokosy, Rzymianie,
Szalone Kefiry, Zoimki z Biedronki, Nutelsi. Mecze odbywały się systemem każdy z każdym do dwóch wygranych setów
i wiele z nich kończył tie-break.

KAlENDARZ
IMPREZ
SPORTOWyCH

Widoczna walka między piłkarzami GksbedlnoarywalamiPelikanaiiłowicz,mimomeczusparingowego.

 Kokosy – Ziomki z Biedronki
2:0
Rzymianie – Nutelsi 0:2
Szalone Kefiry – Ziomki z Biedronki 1:2
Kokosy – Nutelsi 2:1
Rzymianie – Ziomki z Biedronki 1:2
Szalone Kefiry – Nutelsi 0:2
Rzymianie – Kokosy 0:2
 Ziomki z Biedronki – Nutelsi
0:2
Szalone Kefiry – Kokosy 0:2

1.kokosy



12pkt.

2.nutelsi



10pkt.

3.ziomkizbiedronki



 6pkt.

4.rzymianie



 6pkt.

5.szalonekefiry



 2pkt.

zagrozili bramce gości. Groźne
strzały Rybickiego, Kucharskiego oraz Sieczki skutecznie bronił bramkarz. Dopiero kontra
i świetne podanie Rybickiego,
które wykorzystał Lewańczyk
dało drużynie GKS prowadzenie. W ostatniej minucie drugiej
części gry doszło do faulu w polu
karnym na jednym z najlepszych
zawodników, Lewańczyku, a pewnym egzekutorem został Kamil
Sieczka. Po drugich 35 minutach
gry wynik 4:3 dla Bedlna.
Trzecia odsłona to już eksperymentalny skład drużyny GKS.
Niestety obfitowała ona w mnóstwo fauli, a zawodnicy zamiast
grą zajmowali się pyskówkami i przepychankami z przeciwnikiem. Po nieudanej pułapce
ofsajdowej łowiczanie łatwo doprowadzili do wyrównania. Poziom widowiska wyraźnie spadł.
Kilkakrotnie dobrze w bramce zachował się Mateusz Motyliński. Kolejnego rzutu karnego
w meczu, a drugiego dla GKS nie
wykorzystał Rafał Rybicki. Kilka
minut później po ładnym dośrodkowaniu Damiana Okupskiego
– Rybicki wyprowadził GKS na
prowadzenie. Wynik końcowy
5:4 dla GKS Bedlno.
W niedzielę 1 września 17:00
odbędzie się pierwszy mecz ligowy GKS Bedlno kontra GLKS
Sarnów/Dalików.
mr

NIEDZIElA, 1 WRZEŚNIA:
 10.00 – Boisko do plażówki
przy SP Nr 2 w Żychlinie; Turniej Piłki Plażowej w ramach
akcji ,,Wakacje z siatkówką”
11:15–stadionMiejskiwłowiczu; 6. kolejka ii ligi wschodniej:
Pelikanłowicz–ŚwitnowyDwór
Mazowiecki;
 14:00 – stadion w bielawach;
liga Juniorów starszych: Victoria
bielawy–ksGal-GazGalewice;
 3. kolejka skierniewickiej ligi
okręgowej:VagatDomaniewice–
olimpiaJeżów,godz.11:00;olympic słupia – rawka bolimów,
godz.11:30;czarnibednary–koronawejsce,godz.11:30;Juvenia
wysokienice – orlęta cielądz,
godz.15:00:
 1. kolejka skierniewickiej klasybi:olimpianiedźwiada–ks
ostrowiec, godz. 11:00; Victoria
zabostówDuży–Victoriabielawy,
godz.14:00;Fenixboczki–start
złakówborowy,godz.16:00;kopernikkiernozia–koronaiiwejsce,godz.11:00;JutrzenkaMokra
Prawa–rawkaiibolimów,godz.
14:00;naprzódJamno–Macovia
iiMaków,godz.14:00;
3.kolejkaskierniewickiejklasy
A: godz. 11:00: Dar Placencja –
Miedniewiczanka Miedniewice;
godz.11:15:zrywwygoda–sobpolkonopnica;godz.15:00zjednoczenie bobrowniki Dzierzgów
–MuskadorwolaPękoszewska;
 17.00 – Boisko w Pniewie;
1. kolejka Łódzka Klasa A grupa III GKS Bedlno – GlKS Sarnów/Dalików.
 17:00 – stadion w nieborowie;
5. kolejka iV ligi łódzkiej : lks
orzełnieborów–ksParadyż;


