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Gmina Żychlin | Krolspoż znalazł inwestora strategicznego

Dorota Grąbczewska

Finalizuje się powstanie
zakładu utylizacji opon
Przygotowania do budowy zakładu utylizacji opon i odpadów gumowych w Dobrzelinie
nabierają rozpędu. Inwestor firma Krolspoż z Płocka, uzyskał pozytywną opinię Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi na budowę zakładu.
Dorota
Grąbczewska
zychlin@lowiczanin.info

6 listopada inwestor złożył do
Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, podstrefy Żychlin,
list inwestycyjny informujący
o chęci zakupu ok. 3 ha gruntów.
Wkrótce gmina wyda decyzję
środowiskową w tej sprawie.
Niektórzy mieszkańcy są jednak tym zaniepokojeni, chcą zorganizować spotkanie z burmistrzem.
Przypomnijmy, że inwestor już
raz czynił starania o rozpoczęcie
budowy nowoczesnego zakładu
utylizacji opon, opartego na procesie pirolizy (rozpadu termicznego), gdzie rozkład gumy odbywa się w procesie zamkniętym.
Już wtedy Krolspoż uzyskał po-

zytywną opinię RDOŚ na temat
przedłożonego raportu oddziaływania na środowisko. Inwestycja stanęła, gdyż Krolspoż nie
znalazł inwestora strategicznego, który wyłożyłby kilka milionów złotych na przedsięwzięcie.
W międzyczasie firma zmieniła technologię na jeszcze nowocześniejszą i znalazła inwestora z potrzebnymi pieniędzmi.
6 sierpnia do Urzędu Gminy
w Żychlinie wpłynął wniosek
inwestora o wydanie decyzji
środowiskowej uwzględniającej
warunki zabudowy. Drugi raport
oddziaływania na środowisko
planowanej inwestycji trafił ponownie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która
23 października wydała pozytywną ocenę.
Przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięcia instalacji re-

cyklingu opon i odpadów gumowych na części działki
w Dobrzelinie, nie wykazała negatywnego oddziaływania na
środowisko a oddziaływanie inwestycji nie przekracza standardów jakości środowiska poza terenem zakładu – odpowiada nam
Kazimierz Perek, dyrektor Regionalny Ochrony Środowiska
w Łodzi. – Planowana inwestycja
obejmuje montaż instalacji pirolitycznej, składającej się docelowo z trzech bębnów obrotowych
o dobowym przerobie 8 ton surowca każdy (łącznie 24 tony
przyp. red.), które umożliwiają trwałe usunięcie wyeksploatowanych odpadów gumowych,
z możliwością dalszej ich przeróbki na wysokowydajne paliwa. Planowana inwestycja bazuje
na technologii pirolizy niskotemperaturowej, która pozwala przerobić opony na komponenty pa-

Annie Fornalczyk, nauczycielce zwolnionej z Zespołu Szkół w Żychlinie
na trzy dni przed sprawą w sądzie o przywrócenie do pracy nieznani
sprawcy porysowali samochód. Kobieta odbiera to jednoznczenie, jako
próbę zastraszenia.

Przeprowadzona
ocena oddziaływania
na środowisko dla
przedsięwzięcia
instalacji recyklingu
opon i odpadów
gumowych na części
działki w Dobrzelinie, nie
wykazała negatywnego
oddziaływania na
środowisko
liwowe, sadze techniczne i gaz
wykorzystywany jako paliwo
grzewcze w celu utrzymania stabilnej temperatury reaktora pirolizy – dodaje dyrektor. str. 6

Żychlin | Jeszcze o Święcie Niepodległości

Wojtek Dzwonkowski z Gimnazjum im. Adama Mickiewicza podczas
wykonania Bogurodzicy.

Agnieszka Wawrzyniak i Elżbieta Popielarz.
Zebrani mieli możliwość wysłuchania pieśni patriotycznych
i żołnierskich z różnych epok
historycznych. Koncert prowadzili uczniowie liceum: Monika Głuszcz, Asia Lewandowska i Mikołaj Jędrzejewski,
którzy zapowiadając kolejne

utwory, przekazywali ciekawe informacje o ich autorach
oraz okolicznościach powstania. Wszystkich zebranych zachwyciło wykonanie “Bogurodzicy”. Ten historyczny utwór
zaśpiewał utalentowany uczeń
z kl. III gimnazjum im. Adama
Mickiewicza – Wojtek Dzwonkowski. 
str. 3

W środę, 20 listopada przed
Sądem Pracy w Kutnie rozpoczęła się rozprawa zwolnionej
z pracy w Zespole Szkół w Żychlinie Anny Fornalczyk, która domaga się przywrócenia do
pracy (więcej o tym napiszemy w następnym numerze NŁ).
Tymczasem na trzy dni przed
sprawą chuligani porysowali
cały samochód pani Anny. Rysy
są głębokie, do “żywej” blachy.

– Rzeczywiście w sobotę, 16
listopada, ok. godz. 21 funkcjonariusze przyjęli zawiadomienie
o porysowaniu samochodu marki Daewoo Nubira, zaparkowanego na parkingu osiedlowym
przy os. Traugutta w Żychlinie
– informuje rzecznik KPP w
Kutnie Paweł Witczak. – Straty oszacowano na ok. 1500 zł.
Sprawcy grozi do 5 lat pozbawienia wolności. 
str. 2

Bez dowodów nie można karać

Marta Tomaszewska- Adamczyk

W nabożeństwie uczestniczyły poczty sztandarowe szkół i innych instytucji z terenu naszego miast, przedstawiciele władz
oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Żychlina. Patriotycznego charakteru obchodom święta
odzyskania niepodległości dodała klasa mundurowa z LO im.
Adama Mickiewicza. Młodzież
w pełnym umundurowaniu,
zwartym szyku wmaszerowała
do kościoła. Po wspólnej modlitwie zebrani uczestniczyli w koncercie p.n. “Śpiewnik domowy”.
Wystąpił chór Allegro działający w Zespole Szkół nr 1 w Żychlinie. Koncert przygotowały
wraz z młodzieżą nauczycielki –

Kto porysował samochód
zwolnionej nauczycielki?

Żychlin | Uchylona decyzja o cofnięciu koncesji „Mamrotkowi”

Łzy wzruszenia na koncercie
Uroczystości Święta
Niepodległości w Żychlinie
rozpoczęły się Msza Świętą
w kościele parafialnym
o godzinie 10.30,
odprawioną przez księdza
Konrada Zawiślaka.

Żychlin | Próba zastraszenia?

Mieszkańcy kamienic
znajdujących się w sąsiedztwie
sklepu monopolowego
„Mamrotek” przy ulicy Jana
Pawła II są rozgoryczeni, że
10 września Samorządowe
Kolegium Odwoławcze
w Skierniewicach uchyliło
decyzję burmistrza z 23 lipca
o cofnięciu koncesji na sprzedaż
napojów alkoholowych
i wskazało na konieczność
ponownego przeprowadzenia
postępowania.
Zdaniem kolegium przedłożone dowody były niewystarczające. Tymczasem mieszkańcy przyznają, że w ich życiu
nic się nie zmieniło: dalej żyją
w strachu, że podchmieleni klienci sklepu powybijają im szyby. W
weekendy, zdaniem mieszkańców wciąż są awantury i wyzwiska – tyle, że na razie gmina bezskutecznie oczekuje od

mieszkańców i Komisariatu Policji w Żychlinie na dokumenty
potwierdzające policyjne interwencje w pobliżu sklepu.
Bez dokumentów nic
się nie zrobi
– Kolegium oczekuje od nas
wykazania związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy zakłócaniem porządku publicznego,
a sprzedażą alkoholu w tym sklepie – mówi Małgorzata Szymańska, kierownik referatu oświaty i zdrowia w Urzędzie Gminy
w Żychlinie.
- W ocenie organu II instancji zebrany materiał dowodowy
winien w sposób jednoznaczny wskazywać, iż w co najmniej
dwóch przypadkach, w okresie
6 miesięcy, doszło do zakłócania
porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt, a osoba
powiadamiająca o naruszeniach
nie była przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie.

W związku z koniecznością
uzupełniania materiału dowodowego urząd we wrześniu wystąpił
do policji w Żychlinie o dostarczenie stosownych materiałów.
– Ponieważ na pierwsze pismo
nie uzyskaliśmy odpowiedzi wystąpiliśmy z ponownym pismem
w tej sprawie – dodaje Małgorzata Szymańska. - Po otrzymaniu
odpowiedzi burmistrz podejmie
decyzję co do dalszego toku postępowania.
str. 4
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Bezpieczeństwo

NASI DZIENNIKARZE DO WASZEJ DYSPOZYCJI
OD 8.30 DO 15.30

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

Żychlin | Paliła się murowana komórka przy Narutowicza

Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz pracowników Żychlińskiego Domu Kultury posługiwania
się gaśnicą uczył Adam Kaczmarek – były strażak, zajmujący się dziś sprawami przeciwpożarowymi.

Żychlin | Żychliński Dom Kultury bezpieczny

Praktyczne ćwiczenia
Zorganizowany dla słuchaczy
Uniwersytetu III Wieku wykład
emerytowanego strażaka Adama
Kaczmarka, który zajmuje się
sprawami bezpieczeństwa przeciwpożarowego, stał się okazją, by sprawdzić w praktyce jak
użyć gaśnic i jak skorzystać z hydrantów
Dom Kultury jest dobrze zabezpieczony na wypadek ewentualnego pożaru – zapewniał
Kaczmarek, były dowódca JRG
oraz wykładowca w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia Pożarniczego, przed laty absolwent
Zespołu Szkół w Żychlinie.
– Drzwi ewakuacyjne w sali widowiskowej są nawet szersze,
niż przewidują to przepisy, co
pozwoli na sprawną ewakuację.
Poza tym, nie ma tam klamek,
które w przypadku zadymienia
i pożaru często trudno znaleźć.
Są za to długie dźwignie, które bezproblemowo otwiera-

ciężka, ale obsługa prosta. W nowoczesnych gaśnicach znajdujących się w ŻDK wystarczy wyjąć zawleczkę lub ją przekręcić
i już można gasić ogień. Trzeba jednak pamiętać, by celować
nią w źródło ognia, gdyż gaśnica
bardzo szybko się zużywa.
– W samochodach mamy
zwykle gaśnicę 1 kg – mówi pan
Adam, dlatego precyzja w gaszeniu ognia jest jeszcze bardziej
wskazana. Taka gaśnica bardzo
szybko się zużywa. Wystarcza
na ugaszenie małego pożaru,
który objął obszar ok. 20x20 cm.
Ponieważ za prowadzenie akcji ratunkowej w przypadku zagrożenia w ŻDK odpowiada
w pierwszej kolejności dyrektor,
a każdy z pracowników ma do
wykonania określone czynności, to oni ćwiczyli jak korzystać
z gaśnicy. Pani dyrektor Magdalena Konczarek osobiście uruchamiała gaśnicę. 
dag

ją drzwi. Pierwszą czynnością
w przypadku pożaru jest wyłączenie prądu w budynku. Do
tego służy wyłącznik przeciwpożarowy, a ten znajduje się
w korytarzu domu kultury.
Zarówno słuchacze uniwersytetu jak i pracownicy ŻDK mieli
też okazję przećwiczyć w praktyce jak uruchamiany jest hydrant z wodą. W budynku znajduje się 5 hydrantów. Wszystkie
są sprawne. Każdy z nich wyposażony jest w kilkunastometrowy wąż. Hydrant w sali widowiskowej umożliwia gaszenie
pożaru zarówno wewnątrz budynku jak i na zewnątrz. Jak się
okazuje, obsługa jest prosta. Wystarczy rozwinąć wąż i odkręcić
zawór znajdujący się w skrzynce
hydrantowej.
W budynku domu kultury
jest też 11 gaśnic proszkowych
o zawartości 6 kg proszku każda. Wprawdzie butla jest trochę

Wyłowiono ciało ze Słudwi

– Około godziny 8.45 dyżurny
z Komisariatu Policji w Żychlinie
otrzymał telefoniczne zgłoszenie, że w Słudwi, przepływającej wzdłuż ulicy Okoniewskiego
znajdują się zwłoki mężczyzny
– informuje Paweł Witczak,
rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kutnie.
Denata z rzeki wyciągnęli strażacy z OSP Żychlin. Zdarzenie miało miejsce na wysokości
zakładu Emit i ogrodów działkowych. Woda w rzece nie jest
wysoka, ma kilkadziesiąt centymetrów głębokości, a rzeka
ma szerokość ok. metra. Za to
jest stroma skarpa wzdłuż rzeki.
W czwartkowy ranek panowała
gęsta mgła. – Przybyły na miej-

Dorota Grąbczewska

sce lekarz stwierdził zgon. Mężczyzna nie miał na ciele żadnych
widocznych obrażeń – dodaje rzecznik. – Zostanie przeprowadzona sekcja zwłok, która da
odpowiedź, co było przyczyną
śmierci.
Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, mężczyzna nie pojawił się w domu na noc, a rodzina zgłosiła zaginięcie. Mieszkał
w Żychlinie za działkami Emit,
ale pochodził z Grzybowa. Dorabiał jako hydraulik.
W lipcu, również w Słudwi,
znaleziono ciało mężczyzny.
Sekcja wykazała, że bezpośrednią przyczyną był zawał. 
dag

W sobotę wieczorem płonęła jedna z komórek przy Narutowicza. Dzięki
szybkiej akcji strażaków nie spłonęły pozostałe.

– Wstępną przyczyną pożaru jest zaprószenie ognia – mówi
nam Zdzisław Pęgowski, rzecznik PSP w Kutnie. – Straty oszacowano na 500 zł. Akcję zakończono o godz. 19.40.
Okoliczni mieszkańcy przyznają, że mogłoby być gorzej,
gdyby nie to, że dach jest jak sito,
woda leje się do środka. Niektórzy właściciele komórek sami
go łatają kawałkami papy albo
gumoleum. Większość rzeczy
w komórce była zawilgocona,
dlatego ogień powoli się rozprzestrzeniał. Było więcej dymu, niż
ognia.
Okoliczni mieszkańcy podkreślają, że o większy pożar komórek wcale nie jest tam trudno. Mówią, że z drugiej strony
komórek (do kompleksu komórek są dwa wejścia ze szczytów)
jest wielkie śmietnisko. Gdy weszliśmy do środka widać było, że

ktoś dopiero co zrobił porządek,
korytarz wysypał piaskiem. Ale
na końcu korytarza została góra
śmieci. Jedna pusta komórka też
pełna papierów, kartonów, skrzynek, szmat.
Prezes spółdzielni przyznaje, że on nie przyznawał komórek lokatorom. – Taką spuściznę
przejęliśmy po Emicie, przejmując też bloki kilkanaście lat temu
– podkreśla. – Próbowaliśmy
ustalić kto dysponuje jaką komórką, ale lokatorzy nie są zainteresowani ustalaniem tego.
Musimy jednak dokończyć inwentaryzację, gdyż jak pojawi się
problem, to nawet nie wiadomo,
kto za co odpowiada. O porządek
w komórkach powinni zadbać lokatorzy. Tymczasem jest w nich
często śmietnisko. Od czasu do
czasu robimy porządek, ale śmieci znów się pojawiają.... – mówi
prezes spółdzielni. 
dag

Kto porysował samochód zwolnionej nauczycielki?
dokończenie ze str. 1

Ciało 55-letniego mężczyzny
wyłowiono ze Słudwi w czwartek
14 listopada po godzinie 9.

– Gdy dotarłem do komórki,
by ratować gołębie, ogień już wydobywał się z okienka, dach zaczął się palić – opowiada jeden
z mieszkańców kamienicy.
– Dym był bardzo gęsty, czarny. Gołębie od dymu trochę się
podtruły, chodziły jak pijane. Na
szczęście udało się je uratować,
teraz już wróciły do zdrowia.
Kompleks kilkunastu komórek murowanych stoi tuż obok
stadionu miejskiego. W sobotni wieczór zapaliła się komórka,
którą niedawno zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólny Dom
przyznał eksmitowanemu lokatorowi, którego przeniesiono do
domu przy ul. Narutowicza 83.
– W piątek 15 listopada w komórce założyliśmy nowe drzwi,
gdyż poprzednie ktoś ukradł
– mówi prezes spółdzielni Jerzy
Rosiński. – Lokator miał uporządkować sobie komórkę, gdyż
bez drzwi stała się ona składowiskiem śmieci. W sobotę wybuchł
ogień. Zgliszcza w środku komórki pozostały i z nimi lokator
będzie musiał się uporać.

Żychlin | Czy to była próba zastraszenia?

Żychlin | Będzie sekcja zwłok
14 listopada, kilka minut
po godz. 9, z rzeki Słudwi
wyłowiono zwłoki
55-letniego mężczyzny,
mieszkańca Żychlina.
Okoliczności zdarzenia
wyjaśniają żychlińscy
policjanci pod nadzorem
prokuratury w Kutnie.

Trzy zastępcy strażaków
z OSP Żychlin, OSP
Śleszyn i JRG Kutno
gasiło pożar komórki przy
ulicy Narutowicza 83 od
strony stadionu miejskiego.
Pożar wybuchł w sobotę
16 listopada, tuż przed
godziną 18. Szczęście, że
jedna z mieszkanek, która
wyrzucała śmieci, zauważyła
ogień i powiadomiła służby
ratownicze.

Dorota Grąbczewska

Dorota Grąbczewska

Podpalenie czy
zaprószenie ognia?

Przypadek? – Wiele lat parkuję samochód na parkingu przed
blokiem i nic się nie działo ani
z moim samochodem, ani z samochodami sąsiadów – przyznaje pani Anna. – Dla mnie
to ewidentna próba zastraszenia mnie, ale ja się nie poddam.

Będę walczyć o swoje prawa.
Nauczycielka otrzymała wypowiedzenie z pracy w maju, pracowała do końca sierpnia. Na
początku roku szkolnego na
stronach internetowych pojawiły
się wpisy szkalujące jej osobę,
jakoby miała romans z uczniami. – To perfidne kłamstwo. Po-

Żychlin | Miał tylko 16 lat

Mieszkańcy zatrzymali złodzieja
W piątek 15 listopada o godz.
15.15, na ulicy Marchlewskiego w Żychlinie, pracownicy firmy drogowej zatrzymali 16-letniego chłopaka, który próbował
ukraść z ich ciężarowego samochodu radio oraz CB.
Na miejsce wezwano funkcjonariuszy policji.
Pracownicy firmy drogowej
wykonywali swoją pracę, pozostawiając na chwilę niezamknięty samochód. Nieuwagę pracowników wykorzystał

16-latek, który wszedł do ciężarówki i zaczął wymontowywać
radio. Na gorącym uczynku został zatrzymany przez pracowników.
– Nieletni jest znany żychlińskim policjantom, wcześniej
już wchodził w kolizję z prawem, miał na koncie kradzieże
i włamania – informuje Paweł
Witczak, rzecznik KPP Kutno.
– Jego sprawą zajmie się Sąd
Rodzinny i Nieletnich w Kutnie. 
dag

czułam się obrażona i złożyłam
zawiadomienie do prokuratury,
a ta wszczęła już postępowanie
w sprawie wpisów uderzających
w moją reputację – dodaje pani
Anna. – Teraz osoba, która napisała bzdury odpowie za swoje
czyny. Nie może być tak, że internauta czuje się bezkarnie.

W piątek 22 listopada do Zespołu Szkół w Żychlinie ma
przyjechać Komisja Rewizyjna
Rady Powiatu Kutnowskiego,
która rozpatruje skargę na dyrektora Zbigniewa Chrulskiego,
złożoną w maju przez Annę Fornalczyk i grupę nauczycieli oraz
przez uczniów i rodziców.  dag

Żychlin | Strażacy z Kutna poznawali Emit

Na wypadek pożaru
15 listopada strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Kutnie wizytowali Zakład Maszyn Elektrycznych Emit Cantoni.
– To standardowe procedury,
by lepiej poznać ewentualne zagrożenia w zakładzie, by mieć
lepsze rozeznanie, gdzie znajdują się drogi ewakuacji – informuje Zdzisław Pęgowski, rzecznik
PSP w Kutnie. – Wszystko po to,
by na wypadek np. pożaru, strażacy mogli prowadzić sprawną

akcję ratunkową. Z Emitem sąsiaduje jeszcze kilka innych
firm, które przed laty wydzieliły się z zakładu tworząc osobne spółki. Wszystkie firmy są
w jednym kompleksie, bardzo
blisko siebie. Pracuje w nich w
sumie kilkaset osób. W przypadku pożaru w jednej z firm,
istnieje realne zagrożenie dla pozostałych. Dlatego strażackie rozeznanie jest tak ważne, by akcja
ratunkowa przebiegała jak najsprawniej. 
dag
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Żychlin | Właściciele kompleksu garaży przy Żeromskiego zaprotestowali

Chór Allegro z Zespołu Szkół nr 1 w Żychlinie podczas koncertu z okazji
Święta Niepodległości.

Żychlin | Jeszcze o Święcie Niepodległości

Łzy wzruszenia na koncercie
dokończenie ze str. 1

Łzy wzruszenia wywołały
pieśni “Czerwone maki na Monte Cassino”, “Mury” i “Zagrajcie nam dzisiaj wszystkie srebrne dzwony”. Tego ostatniego
utworu uczestnicy uroczystości wysłuchali stojąc. To wielkie przeżycie dla śpiewających
uczniów, którzy przekonali się,
że potrafią naprawdę wzruszać
słuchaczy. Obok wspomnianego
wcześniej Wojtka Dzwonkowskiego należy wyróżnić solistki:

Agatę Klimczak, Angelikę Kubicę i Olę Sampolską. Po zakończeniu koncertu nie zabrakło owacji
na stojąco i prośby o bis.
– Wzruszały nie tylko pieśni
i ich wykonanie, ale także uznanie i radość starszych mieszkańców miasta z faktu, że młodzież
potrafi tak pięknie świętować
– podsumowuje Ewa Dałek, nauczycielka z ZS nr 1. Bardzo wiele wzruszonych osób gratulowało
nam takiej młodzieży – kontynuuje nauczycielka. ag

Kilkunastu właścicieli garaży znajdujących się nad Słudwią,
przy ulicy Żeromskiego wystosowało 29 października
pismo do burmistrza Grzegorza Ambroziaka i Rady
Miejskiej w Żychlinie, w którym w zdecydowany sposób
zaprotestowali przeciwko wyłączeniu dwóch z czterech
lamp oświetlających do niedawna teren garaży.
– Nic nie wiem o wyłączeniu
światła, przyjrzę się problemowi
– mówił podczas sesji burmistrz.
Wieczorem
sprawdziliśmy
czy rzeczywiście lampy nie
świecą. Dwie z czterech nie
świeciły. Zastanawialiśmy się
czy może jakaś awaria nastąpiła.
– Wiemy, że lampy zostały
wyłączone na polecenie urzędu – mówią nam jednak właściciele garaży. – Samorządowcy
chcą oszczędzać kosztem naszego bezpieczeństwa. Niech burmistrz nie udaje, że nic na ten
temat nie wie. Od naszego pisma kierowanego do burmistrza
i rady upłynęło 12 dni i mógł się
zorientować co się dzieje, dlaczego mamy pretensje.
Informacje właścicieli garaży okazały się prawdą. Przyczy-

– Stanowczo protestujemy
przeciwko takiemu nieodpowiedzialnemu postępowaniu – piszą
właściciele garaży. – Wnosimy
o ponowne ich włączenie. Z tytułu podatku i wieczystej dzierżawy płacimy do kasy urzędu
po ok. 200 zł od osoby rocznie.
Jeśli uwzględnić ilość boksów
garażowych, to oznacza, że płacimy dużo pieniędzy. Mamy zatem prawo oczekiwać od gminy
włączenia istniejącego oświetlenia. Za nasze pieniądze mamy
prawo domagać się chociaż minimum bezpieczeństwa. Oświetlenie terenu pomiędzy garażami
zapobiegało przejawom wandalizmu i kradzieży.
Pismo odczytała podczas sesji
Rady Miejskiej w Żychlinie, 12
listopada, Elżbieta Tarnowska.

Dorota Grąbczewska

Marta Tomaszewska- Adamczyk

Dlaczego urząd wyłączył światło?

Spośród czterech lamp wzdłuż kompleksu ok. 100 garaży przy ulicy
Żeromskiego palą się tylko dwie. Pozostałe 2 zostały wyłączone 22.10.

ną nieświecenia 2 lamp jest nie
awaria, ale ich wyłączenie.
– Dwie oprawy przy garażach
przy ul. Żeromskiego zostały wyłączone 22.10.2013 r. na prośbę
kierownika referatu budownictwa planowania przestrzennego
i inwestycji w gminie Żychlin
– potwierdza nam Jakub Du-

Żychlin | Będzie nowy sprzęt nagłaśniający

Dorota Grąbczewska

Pieniądze przekazane

Od kilku lat buraki do cukrowni Dobrzelin są zwożone przez wyspecjalizowane firmy, według ustalonych
harmonogramów.

Rolnictwo | Kampania cukrownicza nieco krótsza

Plon mniejszy, niższa cena
Zakończenie
tegorocznej
kampanii cukrowniczej planowane jest już pomiędzy Wiligią
a Sylwestrem. To zdecydowanie
wcześniej, niż w poprzednich latach, gdy kampania przedłużała
się nawet do połowy stycznia. Jak
mówi dyrektor cukrowni w Dobrzelinie Marek Giżyński, średni
plon w tym roku to 54 tony, przed
rokiem były to 62 tony buraka
z hektara. Za to średnia zawartość
cukru w buraku jest nieco lepsza
– ok. 17 proc., podczas gdy przed
rokiem wynosiła ok. 16,5 proc.
W tym roku jako jedni
z pierwszych odstawiali burak
rolnicy z gminy Bedlno. Gabriel
Myszkowski, rolnik z tej gminy, przyznaje, że w tym roku jest
zadowolony z uprawy buraka.
– Plon osiągnąłem 63 tony z hek-

tara, zawartość cukru też była dobra, prawie 17 proc. – mówi pan
Gabriel. – To więcej niż się spodziewałem. W tym roku buraki
udały się tym, którzy mieli swoje
plantacje na górce, ci którzy burak mieli na niższych terenach,
stracili. Obfite majowe deszcze
sprawiły, że część plantacji tam
„wypadła”, z powodu nadmiaru
wody.
Z tegorocznych plonów nie
jest zadowolony za to Bogusław
Kaczor, inny rolnik z gminy Bedlno. – Część buraka wymiękła,
co negatywnie odbiło się na plonie – ocenia. – O ile przed rokiem
zebrałem ok. 2100 ton, to w tym
roku ok. 1700 ton. Mniejszy plon
to również mniejszy dochód o ok.
7-8 tys. zł, podczas gdy koszty
produkcji buraka są wysokie.

Rolnicy nie kryją, że tegoroczna cena 162 zł za tonę buraka to mało. Przed rokiem,
w grudniu, dokonano korekty
ceny za surowiec – dzięki niej
rolnicy otrzymali po 185 zł za
tonę. Jeśli ceny cukru na rynku światowym będą wyższe
– jest szansa na dopłaty.
– Jestem bardzo zadowolony
z przebiegu kampanii – ocenia
Marek Giżyński, dyrektor cukrowni w Dobrzelinie. – Aura
do zbioru buraka jest jak na razie
wyśmienita, już dawno nie było
tak sprzyjającej, co sprawia, że
produkcja idzie sprawnie. Latem
dokonaliśmy modernizacji wag
i systemu pobierania prób surowca dostarczanego przez rolników.
To sprawia, że awarii w tym roku
jest zdecydowanie mniej. dag

Po dokonaniu korekt w budżecie gminy Żychlin okazało się, że
dochody z podatków, opłat, lokat
terminowych itp. są wyższe niż
szacowano, co pozwoliło na sfinansowanie jeszcze w tym roku
zakupu sprzętu nagłaśniającego
zarówno do Żychlińskiego Domu
Kultury jak i do Gimnazjum im.
A. Mickiewicza.
O zakup kolumn nagłaśniających wnioskowała Agnieszka Wawrzyniak, nauczyciel wychowania muzycznego, która od
kilku lat prowadzi też szkolny
chór. Gimnazjum dostanie na zakup 2.600 zł. Kolejnych 21 tys. zł
otrzyma Żychliński Dom Kultury. Pieniądze mają być wykorzystane na zakup sprzętu nagłaśniającego oraz stroju ludowego dla

nowego członka Zespołu Ludowego „Dobrzeliniacy”, skrzypaczki z Łodzi. – Mamy tylko
jeden zespół ludowy i chcemy,
by godnie się prezentował – argumentuje burmistrz Grzegorz
Ambroziak.
Dyrektor ŻDK Magdalena
Konczarek nie kryje zadowolenia
z szansy zakupu nowego nagłośnienia. – Dotychczasowy sprzęt
jest już bardzo stary i czasami nas
zawodził – przyznaje. – Organizując masowe imprezy musimy
dysponować porządnym, bezawaryjnym sprzętem.
Decyzję o dofinansowaniu zakupu sprzętu nagłaśniającego
radni podjęli 12 listopada, podczas sesji Rady Miejskiej w Żychlinie. 
dag

sza, z biura prasowego Grupy
Energa. Dlaczego ten urzędnik
takie polecenie wydał, czy wiedział o tym burmistrz, oraz czy
oświetlenie zostanie przywrócone – chcieliśmy zapytać burmistrza, ale do chwili zamykania
tego numeru NŁ nie znalazł dla
nas czasu. dag

Żychlin

Darmowe
badanie
wzroku

We wtorek 26
listopada od godz. 10
w Żychlińskim Domu
Kultury będą pracować
okuliści, którzy
przeprowadzą bezpłatne
badania ostrości wzroku.
Będzie też możliwość
zakupu okularów
w promocyjnych
cenach. Fachowcy
pomogą dobrać okulary
odpowiednie dla każdego
pacjenta. Obowiązuje
wcześniejsza rejestracja
pod nr telefonu
71-758-40-17 lub 669988-266. dag

rzut okiem | Warszawa zdobyta

11 listopada Night Runnersi z Żychlina wzięli udział w XXV Biegu Niepodległości w Warszawie. Na mecie
zameldowało się ponad 11 tysięcy biegaczy, a wśród nich 13 osób z Żychlina z grupy Nocnych Biegaczy
– o których już pisaliśmy w NŁ. Zwycięzca biegu pokonał 10 km w 30 minut. Najlepszy czas z mieszkańców
Żychlina uzyskał Krzysztof Jaźwiński – 44,03 minuty. Na metę przybiegł jako 1272 osoba. ag
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Gminy Żychlin i Oporów | Mieszkańcy Żabikowa i Jastrzębiej doczekali się remontu drogi

Ludzie pilnowali wykonawców
Dorota
Grąbczewska
zychlin@lowiczanin.info

Nie obyło się jednak bez emocji i nerwów. Mieszkańcy bowiem domagali się od wykonawcy, aby został ułożony również
ostatni 20-metrowy odcinek asfaltu od drogi powiatowej do drogi wojewódzkiej, o której urzędnicy najwyraźniej zapomnieli.
– Jak brakującego odcinka 20
metrów nie zrobią teraz, to jak
zabiorą sprzęt, nikt do nas już nie
przyjedzie, by dokończyć drogę
– mówili o godz. 15 w czwartek
podenerwowani mieszkańcy Żabikowa, którzy na bieżąco patrzyli jak PRD wykonuje pracę.
– Urzędnicy mieli kilka miesięcy,
by pomyśleć o połączeniu drogi
powiatowej z wojewódzką. Gdy
dowiedzieliśmy się, że feralny
odcinek nie będzie zrobiony interweniowaliśmy, przypominając
inwestorom i wykonawcy, by nas
nie zostali z 20-metrowym odcinkiem z dziurami. Gdyby urzędnicy wcześniej pomyśleli, teraz by
nie było nerwówki – mówi Nowemu Łowiczaninowi ktoś ze
zgromadzonych.
Skąd problem? Sporny odcinek drogi znajduje się w pasie
drogowym Zarządu Dróg Wojewódzkich. Naprędce załatwiano
zgodę, by wejść w ten pas drogowy i połączyć drogi.
Gdy wreszcie przed godziną 17 zaczęto zalewać brakujący odcinek, wszyscy odetchnęli
z ulgą. Ale to nie koniec drogo-

wej perypetii. Mieszkańcy widząc, że połączenie obu dróg
nie ma łagodniejszych zjazdów
z drogi wojewódzkiej, a różnica
poziomów pomiędzy drogą a poboczem jest ok. 40 cm, znów zaczęli wymianę zdań z wykonawcami. Bruzda obok asfaltowej
drogi powstała po tym jak drogowcy ułożyli grubą warstwę masy
bitumicznej wyrównując zadolenie istniejące na zjeździe.
– Tak być nie może, przecież
ktoś kto będzie tu skręcać, wpadnie na pobocze obniżone o ok. 40
cm i uszkodzi samochód – denerwowali się mieszkańcy.
Nerwowa atmosfera gęstniała. Denerwowali się mieszkańcy, denerwowali się pracownicy
PRD, którzy decyzję, by zalewać
ostatnie 20 metrów drogi dostali
dopiero o godzinie 16, tuż przed
zakończeniem prac.
Pod presją ludzi, pracownicy PRD poszerzyli wjazd z drogi powiatowej na wojewódzką
niwelując nieco niebezpieczny
uskok. Różnica poziomów i tak
pozostała.
– Pobocza przy zjeździe trzeba wysypać kamieniem, by ktoś
nie uszkodził pojazdu – mówią
mieszkańcy Jastrzębiej, na terenie której jest zjazd. – Gmina
Oporów się nie dołożyła do remontu drogi, dlatego będziemy
prosić wójta, by zakupił choć
dwie przyczepy tłucznia. My go
już przywieziemy i rozłożymy,
aby było bezpiecznie.
Dlaczego do remontu drogi
powiatowej w Żabikowie włączyli się mieszkańcy gminy
Oporów? Otóż pierwszych ok.

Dorota Grąbczewska

Po 20 latach mieszkańcy Jastrzębiej i Żabikowa
doczekali się remontu drogi powiatowej. Inwestycję
wartości 231 tys. zł finansują: Starostwo Powiatowe
w Kutnie, które dało 100 tys. zł i Urząd Gminy
w Żychlinie, który dołożył 131 tys. zł. 14 listopada
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Kutna
zakończyło układanie bitumicznej nawierzchni. Do
odtworzenia został jeszcze rów po jednej stronie drogi.

Mieszkańcy Żabikowa byli zadowoleni z pracy PRD, która układała nową nawierzchnię bardzo sprawnie.

Gdyby urzędnicy
wcześniej pomyśleli,
teraz by nie było
nerwówki.
150-200 m remontowanej drogi powiatowej, właśnie od strony
drogi wojewódzkiej, leży w gminie Oporów. Dopiero dalej droga
przebiega przez gminę Żychlin.
– Nic nie mamy do wykonawcy. Wręcz przeciwnie. Bardzo
wysoko oceniamy pracę brygady
pana Mariusza – podkreśla Mar-

REKLAMA

Gmina Bedlno, Żychlin | Grupa Zakupowa

Gminy zaoszczędzą
na energii
Grupa Zakupowa Energii
Elektrycznej, w której
liderem jest miasto Łęczyca,
rozstrzygnęła przetarg
na dostarczanie energii
elektrycznej zarówno do
instytucji publicznych, jak
i oświetlenia ulicznego.
Zarówno gmina Bedlno jak
i gmina Żychlin, które przystąpiły do Grupy Zakupowej w 2014
roku, zapłacą za energię o ponad
40 proc. mniej.
To więcej niż szacowały gminy przystępując do grupy. Okazało się, że wspólny zakup energii
przez kilka gmin jest zdecydo-

wanie tańszy, niż w przypadku,
gdy każda gmina robiła to samodzielnie. – Do tej pory za jedną
kWh w obiektach użyteczności
publicznej płaciliśmy od 0,34 do
0,36zł. Po przetargu okazało się,
że w 2014 roku będziemy płacić tylko 0,2082 zł – informuje
Jadwiga Pawlak, kierownik gospodarki komunalnej w Urzędzie
Gminy Bedlno. – Prąd będzie dostarczać Energa. Za oświetlenie
uliczne też będziemy płacić zdecydowanie taniej. Do tej pory
płaciliśmy 0,36 zł za kWh, a po
przetargu, który wygrała PGE
Rzeszów za jedną kWh zapłacimy tylko 0,2045. 
dag

wanej drodze powiatowej mówi
bardzo lakonicznie. – Przecież
droga została połączona z drogą
wojewódzką, a usunięcie drzew
wbrew pozorom wcale nie jest
proste. Ponieważ ta inwestycja
została wprowadzona do realizacji rzutem “na taśmę”, a konkretne decyzje zapadły we wrześniu,
nie starczyło czasu, aby załatwić
procedury związane z wycinką drzew. Jak tłumaczy nam pan
Mirosław, decyzję na wycięcie
drzew innych niż topole, wydaje
na wniosek starostwa burmistrz,
po wcześniej opinii Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Łodzi. Nie ma złudzeń, że
urzędnicze procedury znów
mogą trwać długo.

Tymczasem PRD zgodnie
z zawartą umową ma zakończyć
całą inwestycję do końca listopada. Mieszkańcy Żabikowa już
myślą jak zabezpieczyć pobocza
drogi.
– Jeśli pobocza zostaną gruntowe, to tylko patrzeć jak będą
rozjeżdżone, a obrzeża nowej nawierzchni oberwane – mówią.
– Chcemy, by droga służyła nam
jak najdłużej, gdyż kolejnego remontu nieprędko się doczekamy.
Nie pozostaje nam nic innego jak
tylko samemu wzmocnić pobocza. Każdy na długości swojej
posesji musi pobocze utwardzić
kamieniami i żużlem. Intencja
szlachetna tylko czy tak musiało być? 

Żychlin | Sklep monopolowy „Mamrotek”

porządku publicznego jest policja. Niech każdy wykonuje swoją pracę. Na pytanie czy zamierza zamontować monitoring, pan
Daniel przyznaje, że na założenie
profesjonalnego monitoringu, który mógłby być wykorzystany jako
dowód w sprawie, potrzeba pieniędzy, których teraz on nie ma.
Sprzedawczyni przyznaje, że
jest uczulona, by od osób młodo
wyglądających żądać okazania
dowodu osobistego. – Niektórzy
próbują posłużyć się dowodem
tymczasowym, ale jak dobrze się
sprzedawca wczyta, to od razu widać, że osoba posługująca się nim
nie ukończyła 18 lat – dodaje kobieta. – Nie ma możliwości, by
sprzedać alkohol osobie nieletniej
– zapewnia. Wprawdzie postępowanie trwa, ale jeśli dowodów
nie będzie, urząd będzie zmuszony, odstąpić od decyzji o cofnięciu
koncesji.  Dorota Grąbczewska

ta Arkuszewska, sołtys Żabikowa. – Chłopaki się starali. Nerwowa atmosfera wyniknęła przez
urzędników, którzy przygotowując inwestycję o wszystkim nie
pomyśleli.
Mieszkańcy Żabikowa są jednak zadowoleni z nowej nawierzchni bitumicznej, która
miejscami jest naprawdę gruba.
– Teraz czekamy na zrobienie poboczy i rowów, choć tu też
za chwilę pojawią się kłopoty
– dodaje Anna Przybysz. – Znów
urzędnicy wcześniej nie pomyśleli o wycince drzew, które kolidują z rowem.
Mirosław Ruciński, członek zarządu starostwa w Kutnie o zamieszaniu na remonto-

Bez dowodów nie można karać
dokończenie ze str. 1

Mieszkańcy przyznają, że
urzędnicy od nich też poprosili o
dodatkowe dowody. – A co my
możemy zrobić – zdjęcia awanturującym się ludziom? Podpisać
się nazwiskiem, by zaraz wszyscy to wiedzieli, gdyż strona ma
wgląd w dokumenty? A kto na to
się odważy? Większość z nas to
osoby w podeszłym wieku i każdy jest zastraszony, że konsekwencją mogą być powybijane szyby.
Trudno wymagać, by urzędnicy
czatowali pod sklepem w oczekiwaniu na awantury. Poza tym, nie
mają podstaw prawnych by legitymować mieszkańców. – To zadanie dla policji, która wiele razy
interweniowała – podkreśla jeden z okolicznych mieszkańców.

– Bez odpowiednich policyjnych
dokumentów nie uda się skutecznie przekonać SKO w Skierniewicach do słuszności decyzji podjętej przez burmistrza o cofnięciu
koncesji.

Właściciel: to nie
ja mam pilnować
porządku, tylko policja

Właściciel sklepu monopolowego twierdzi, że on wykonuje
swoją pracę zgodnie z przepisami i prawem. Uważa, że nie wszyscy awanturnicy są jego klientami,
wokół wiele osób handluje alkoholem, a pobliski park to doskonałe miejsce, by akurat tu ludzie pili
alkohol. – Za awantury nie można
obwiniać tylko mnie – mówi Daniel Jankiewicz. – Od pilnowania

www.lowiczanin.info



Żychlin | Tynk sypie się z trzcinowych stropów

się nie robi, bo lokatorzy nie płacą czynszu – mówią ludzie. – Tylko, że to nie nasze długi, lecz poprzednich lokatorów.

Żyją jak w slumsach
Jeden z najstarszych
budynków należących do
Spółdzielni Mieszkaniowej
Wspólny Dom liczy ponad
sto lat. Przed laty mieściła
się tu porodówka, teraz
budynek to przysłowiowy
obraz nędzy i rozpaczy.

Dorota
Grąbczewska

Dorota Grąbczewska

zychlin@lowiczanin.info

Wprawdzie we wrześniu posmarowano dach smołą, ale
i tak budynek wygląda jak speluna, a mieszkańcy muszą uważać, by nie potknąć się już w korytarzu pełnym dziur, nie spaść
z drewnianych schodów i uważać,
by odrywające się kawały tynku
z trzcinowego stropu nie upadły na
głowę.
Otwarte i niezabezpieczone są
też puszki elektryczne. Obraz uzupełnia wszechobecny grzyb, zacieki po przeciekającym dachu,
kilkunastoletni brud, pajęczyny i
opadający płatami tynk. Do tego
stare, powypaczane okna i drzwi
zewnętrzne, które nie zamykają
się, bo nie ma w nich ani klamki,
ani zamka. A przecież idzie zima.
Na zewnątrz budynek nie wygląda
lepiej. Okienka są zabite deskami.
– I w takich warunkach mieszkają
ludzie. Bez wątpienia to najgorszy
budynek w spółdzielni i w ogóle
w mieście. Mieszkańcy nie kryją
rozgoryczenia i bezradnie rozkładają ręce. – Wstyd nam, gdy ktoś
do nas przyjeżdża – mówi jedna
z mieszkanek „porodówki” Barbara Leśniak. – Wszyscy się dziwią, jak można tak żyć w XXI

Lokatorzy „porodówki” pokazują, jak wygląda poddasze budynku, gdzie jest suszarnia. Tynk trzcinowy odpada
płachtami, a woda leje się po ścianach

wieku, w budynku, który należy do spółdzielni mieszkaniowej.
– Lokatorzy we własnym zakresie
remontują mieszkania na miarę
możliwości finansowych, ale korytarzy robić już nikt nie będzie.
W spółdzielni przy ulicy Łąkowej
można wymieniać okna na własny
koszt, w rozliczeniu czynszowym,
u nas nie ma takiej możliwości. Jedyna zaleta jest taka, że budynek
ma grube mury i jest stosunkowo
ciepły.
Zalewanie mieszkań przez
przeciekający dach to odwieczny problem. – Cóż z tego, że
przychodzą i łatają go miejscowo – dodaje Mirosław Szafrański, mieszkaniec kamienicy.
– W jednym miejscu zrobią,
w drugim woda zaczyna znów le-

cieć. Bywało, że dosłownie lała się
po ścianach korytarza. Tu potrzebny jest kapitalny remont dachu, a
właściwie kapitalny remont całego budynku. Jeszcze trochę i nie
będzie co ratować, bo budynek się
rozleci i wtedy dopiero spółdzielnia będzie mieć kłopot. Ręce opadają, gdyż co roku trzeba robić remont zalanych mieszkań.
Roman Zlebista także mieszkający w „porodówce” też
przyznaje, że na wiosnę każdego roku jest systematycznie zalewany. – W tym roku ubezpieczyłem mieszkanie w spółdzielni,
więc i dach trochę lepiej posmarowali. Na jak długo to
wystarczy?
Żona pana Romana dodaje, że
pomimo smarowania już w jed-

nym miejscu pojawił się mały zaciek, co zgłaszała do spółdzielni.
Zastanawia się jednak, co będzie
jak przyjdą intensywne deszcze,
szczególnie wiosną, wtedy jest
zwykle najgorzej.
– Jak żyjemy? – widać, jak w
slumsach. Okna i drzwi kupiłem
za własne pieniądze, trzcinowy
sufit w mieszkaniu sam wyremontowałem, ale korytarza robić nie
będę – dodaje pan Roman.
Kilka lat temu pewien mężczyzna spadł ze schodów w tej
kamienicy i się zabił. – Dopiero wtedy zrobiono barierki, poprawiono schody. Mieli poprawić resztę, ale desek zabrakło
i jakoś od 2001 roku nie mogą ich
donieść. Mieszkańcy są rozżaleni. – Stale tylko słyszymy, że nic

Robią elewację w centrum miasta

Dorota Grąbczewska

Na zlecenie Samorządowego
Zakładu Budżetowego firma
Elvis z Żychlina przystąpiła
do odnowienia elewacji
w centrum Żychlina.

Chodzi o budynek znajdujący
się na rogu ulic Łukasińskiego
i 29 Listopada. Wcześniej firma
robiła nową elewację na budynku znajdującym się po przeciwnej stronie ulicy, który w połowie
jest własnością gminy, a w połowie firmy Elvis. Za zrobienie elewacji obu kamienic firma dostanie ok. 20 tys. zł. Żychlin to szare
miasto, ale ostatnio widać, że coraz częściej prywatni właściciele
kamienic ze sklepami i usługami
zaczynają dbać o swoje budynki. Szarość zastępuje kolorowa,
nowa elewacja.
Tylko w ciągu ostatnich kilku
miesięcy zrobiono elewację na
budynku stojącym przy ulicy Narutowicza, w którym znajduje się
salon Play i kwiaciarnia. Nową
elewację zyskała też przychodnia
„Promed”, ciąg sklepów po prawej stronie ulicy Narutowicza.
Inwestycje prywatnych przedsiębiorców sprawiają, że cen-

Pracownicy firmy Elvis we wtorek, 12 listopada, rozpoczęli remont elewacji kamienicy komunalnej na rogu ulic
Łukasińskiego i 29 Listopada.

trum Żychlina powoli zaczyna
się zmieniać. Najbardziej zaniedbane kamienice wzdłuż ul. Narutowicza to budynki komunalne.
W 2012 roku Samorządowy Zakład Budżetowy wyremontował

południową pierzeję kamienic na
placu 29 Listopada. Wprawdzie
szarości w Żychlinie wciąż dużo,
ale widać, że powoli ta tendencja
zaczyna się zmieniać. Prywatni
właściciele kamienic ciągną za

Prezes zna problem
– To jeden z najstarszych budynków w spółdzielni – przyznaje prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólny Dom Jerzy Rosiński.
– Zanim przejęliśmy budynek,
przez kilkadziesiąt lat nikt go nie
remontował. Nie było nawet rynien, a woda lała się po murach,
nic dziwnego, że skutkowało to
odpadnięciem tynku zewnętrznego i degradacją obiektu – tłumaczy Jerzy Rosiński. – Robimy, co
możemy, ale obiekt wymaga kapitalnego remontu, na co spółdzielni nie stać. W tym roku posmarowaliśmy dach. Zaplanowaliśmy
też wymianę obelkowania w przybudówce od strony bloku Narutowicza 85f. To konieczne prace, by
dach nie runął. Jeszcze raz obejrzę
budynek. Z odpadającym tynkiem
z trzcinowego sufitu też trzeba będzie pewnie zrobić. Najprawdopodobniej trzeba będzie go podbić
jakąś płytą.
Prezes przyznaje, że kiedyś
w porodówce mieszkało trzech
niesfornych lokatorów, którzy nie
płacili, nie dbali, a dewastowali, wycinali drewniane elementy na opał, a metalowe wyrywali na złom. Potwierdza, że teraz
sytuacja się poprawiła, bowiem
wandali wyeksmitowano. Teraz
rzeczywiście znaczna część lokatorów się stara i wywiązuje z zobowiązań. – Pieniędzy za wymianę okien nie zwracamy, gdyż do
spółdzielni zgłosiłaby się większość lokatorów z taką propozycją,
a spółdzielni nie stać na zwrot
należności – dodaje jednak
rozwiewając nadzieje prezes Rosiński. 
W piątek, 15 listopada pracownicy spółdzielni poprawili
dach na przybudówce „porodówki”. - Obejrzałem klatkę schodową i będziemy ratować co się da.
Wkrótce będziemy skuwać odpadający tynk, zerwiemy trzcinę i
wszystko obijemy płytą – mówi
nam teraz Jerzy Rosiński.

REKLAMA

Żychlin | Prywatni właściciele ciągną samorząd

sobą kolejnych, którzy inwestują, by ich obiekty wyglądały estetycznie. To jednak zależy od
samorządowców, ile przeznaczą
pieniędzy z gminnej kasy na roboty elewacyjne. 
dag
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Gmina Żychlin

Programy
ruszą
wcześniej

W tym roku zdecydowanie wcześniej przyjęto program współpracy pomiędzy
żychlińskim samorządem
a stowarzyszeniami i organizacjami pożytku publicznego. Dokument na lata
2014 i 2015 zatwierdzono
już 12 listopada, podczas
sesji Rady Gminy Żychlin.
Umożliwi to wcześniejsze
rozpisanie konkursów na
poszczególne zadania gminy w 2014 roku. Jest też
druga dobra wiadomość.
O ile w 2013 roku pomiędzy organizacje podzielono
174 tys. zł, o tyle teraz będzie
to kwota 198 tys. złotych.
– Uwzględniliśmy sugestie płynące od organizacji,
by dokumenty przyjmować
wcześniej i tak samo rozpisywać konkursy, aby zminimalizować lukę w realizacji
zadań – podkreśla burmistrz
Grzegorz Ambroziak.
W ubiegłym roku konkursy
były
rozpisane
w I kwartale, co oznaczało, że organizacje i stowarzyszenia mogły rozpocząć
realizację zadań dopiero
w maju. Tak więc od stycznia do końca kwietnia była
luka w realizacji projektów.
Było to szczególnie dotkliwe w funkcjonowaniu świetlicy socjoterapeutycznej,
która rozpoczynała pracę
dopiero na wiosnę. Tymczasem dzieci wymagających
opieki jest dużo.
Początkowo
burmistrz
zaproponował na 2014 rok
kwotę 188 tys. zł, ale w przygotowywanym
projekcie
udało się znaleźć kolejnych
10 tys. zł. Tak więc w 2014
roku kwota na gminne granty wyniesie 198 tys. zł. Stowarzyszenia i organizacje
mogą pisać projekty.  dag
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Gmina Żychlin | Krolspoż znalazł inwestora strategicznego

Finalizuje się powstanie
zakładu utylizacji opon
dokończenie ze str. 1

Bezpieczeństwo
najważniejsze
Burmistrz Grzegorz Ambroziak nie kryje, że zależy mu, aby
zakład powstał. Sprawdza jednak wnikliwie, by przedsięwzięcie było bezpieczne dla zdrowia
i życia ludzi.
– Zaletą procesu technologicznego pirolizy jest fakt, iż jest
on w pełni bezpieczny dla czystości powietrza, w tym także
w odniesieniu do metali ciężkich
– przekonuje burmistrz również
na stronie internetowej urzędu.
– Piroliza jest procesem ekologicznie czystym. Dochodzi do
niego w reaktorach hermetycznie
zamkniętych. Nie ma emisji gazów i zanieczyszczeń gleby, nie
ma hałasu i zapachu.
Burmistrz podkreśla, że innowacyjność inwestycji polega na
bezopadowej, bezemisyjnej przeróbce odpadów gumowych na
wysokiej jakości produkty energetyczne. – Celem weryfikacji informacji dokonamy wraz z przedstawicielami mieszkańców wizyt
studyjnych w dwóch istniejących zakładach funkcjonujących
w Polsce – zapewnia burmistrz.
Po uzyskaniu wszystkich dostępnych dodatkowych informacji, przygotujemy spotkanie in-

formacyjne dla mieszkańców, na
którym przedstawiciele inwestora będą mieli szansę na przedstawienie wyczerpujących informacji i niezbędnych wyjaśnień.

Czy znikną czarne dymy
Cieszę się, że wreszcie udało mi się znaleźć inwestora strategicznego, który na przedsięwzięcie chce pozyskać unijne
pieniądze, a to jest możliwe tylko wówczas, gdy inwestycja jest
ekologiczna – podkreśla Józef
Kowalczyk, właściciel Krolspoż
z Płocka. Na nasze pytanie, kto
jest tym inwestorem, odpowiedział, że na razie nie chce ujawniać nazwy.
Nasza technologia ma dodatkowy system automatycznych zabezpieczeń na wypadek awarii – zapewnia dalej
Kowalczyk. Linie produkcyjne będą usytuowane w hali
o wysokości 5 metrów, na końcu działki, jak najdalej od zabudowań. Postawimy też budynki
administracyjne oraz magazyny
do składowania odpadów gumowych. Cały teren będzie utwardzony. Chcemy kupić 2,78 ha.
Moja firma ma skompletować
dokumentację. Wtedy zostanie
spisane pomiędzy naszymi firmami porozumienie. Właścicielem będzie inwestor strategiczny,

który wykłada pieniądze na budowę zakładu, ale ja będę pilnować prac podczas montażu linii
produkcyjnych jak i później samego procesu produkcji.
– Dla mnie to życiowe wyzwanie – mówi dalej inwestor. Liczą
się nie tylko pieniądze, ale też
fakt, że kompleksowo zostanie
rozwiązany problem zagospodarowania opon w promieniu
100 km (m.in. powiatu gostynińskiego, płockiego, łowickiego, kutnowskiego, łęczyckiego)
Jak teraz jest z zagospodarowaniem opon – widać dookoła. W wielu miejscach zgromadzone są sterty opon, z którymi
nie ma co zrobić. Nie raz widać
czarne smugi dymu ze spalanych
przez rolników opon. Wtedy dopiero do środowiska dostaje się
mnóstwo trujących substancji
i jakoś żadne z gminnych służb
ochrony środowiska nie alarmują, że dochodzi do skażenia. Po
wybudowaniu zakładu utylizacji
czarne dymy nad gminami będą
mogły zniknąć.
Józef Kowalczyk, przewiduje, że zakup ziemi w Dobrzelinie, przez ŁSSE, powinien nastąpić na przełomie roku. Budowa
zakładu powinna się rozpocząć
w I połowie roku, a produkcja powinna ruszyć w II półroczu. Na

początek planowane jest uruchomienie 2 kotłów. Dziennie będzie
przerabianych ok. 20 ton opon.
Koszt inwestycji to ok. 4 mln zł.
Pracę w zakładzie znajdzie ok.
15 osób, kolejne dostaną zatrudnienie w transporcie gumowych
wyrobów.
Już teraz Urząd Gminy na stronie internetowej zamieścił raport
oddziaływania na środowisko
planowanej inwestycji.
Zaskoczenie i obawy
Mieszkańcy Dobrzelina są
zaskoczeni rozwojem sytuacji.
– W poniedziałek, 18 listopada odebrałam pismo z urzędu,
w którym burmistrz informuje,
że inwestycja utylizacji opon powraca – mówi sołtys Dobrzelina
Teresa Kubicka. – Przez kilkanaście miesięcy był spokój, sądziliśmy, że plany związane z budową
zakładu umarły śmiercią naturalną. Dziś niewiele wiem na temat
przedsięwzięcia. Ludzie się boją,
by później nie było kłopotów jak
z Barterem (firmą z Białegostoku), który zajmował się składowaniem węgla na placu buraczanym cukrowni, a pył węglowy
okazał się bardzo uciążliwy. Zrobię spotkanie z mieszkańcami,
zaproszę burmistrza, niech się ludzie wypowiedzą, co na ten temat
myślą. 
Dorota Grąbczewska

Rzut okiem | Jesienne sprzątanie

Dorota Grąbczewska

Pracownicy Spółdzielni
Mieszkaniowej przy ulicy
Łąkowej zabierają z trawników
zgrabione wcześniej liście z drzew.
Niewielki ciągnik z przyczepką
zakupiony 2 lata temu usprawnia
im pracę. Pracowników zastaliśmy
na osiedlu Traugutta. Na terenach
spółdzielni będzie ładniej, a liście
przez zimę nie będą zalegać
i gnić na trawnikach co
niszczyłoby znajdującą się pod
nimi trawę. Na wiosnę trawa od
razu będzie się zielenić. dag
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Żychlin | Spółdzielnia zyska ok. 60 tys. zł

Wspólny Dom
ściga dłużników
Po kilku latach urzędowych
procedur związanych
z odzyskiwaniem
pieniędzy od dłużników,
Spółdzielni Mieszkaniowej
Wspólny Dom udało się
wyeksmitować
dwóch z nich.
Jedno mieszkanie przy ulicy
Narutowicza 79/3 zostało sprzedane za około 30 tys. zł, zaś drugie na licytacji sądowej przy ulicy
Marchlewskiego 5a spółdzielnia
kupiła i zamierza je sprzedać.
– Licytacja sądowa występuje wówczas, gdy lokator jest właścicielem mieszkania – wyjaśnia
Jerzy Rosiński, prezes spółdzielni. – Jako spółdzielnia przystąpiliśmy do licytacji, wpłaciliśmy
wylicytowaną kwotę, ale komornik odda nam pieniądze będące zadłużeniem. W efekcie odzyskujemy lokal, który możemy
sprzedać.
– W ten sposób z obu mieszkań odzyskamy ok. 60 tys. należności – cieszy się prezes spółdzielni Jerzy Rosiński. – Po kilku
latach walki z dłużnikami osiągnęliśmy sukces. Kolejne sprawy są w sądzie. Liczymy, że będą
następne wyroki eksmisyjne. Bę-

dziemy zwracać się do gminy
o podstawienie lokali zastępczych, a jak ich nie będzie,
to będziemy dochodzić odszkodowania od gminy. Gdy w grę
wchodzą finanse, nie ma ulgowej taryfy. Koszty zdecydowanej
walki z dłużnikami czynszowymi
na pewno odczuje lokalny samorząd, który albo będzie podstawiać lokale zastępcze, albo płacić odszkodowanie spółdzielni
– wysokości miesięcznego czynszu jaki powinna płacić rodzina.
W Żychlinie dochodzenie takich
roszczeń dopiero się zaczyna.
W Kutnie od wielu lat samorząd
wypłacał odszkodowania sięgające ponad 100 tys. zł rocznie.
To też zmuszało samorządowców
z Kutna, by budować komunalne
mieszkania.
Dzięki odzyskanym pieniądzom w spółdzielni może być
nieco więcej remontów. A ludzie
muszą mieć świadomość, że jak
nie będą płacić czynszu, to trafią
do mieszkań o niższym standardzie. Rodziny, które mają niskie
dochody zawsze mogą ubiegać się o dodatki mieszkaniowe
w urzędzie gminy. To uczciwe
wobec tych, którzy uczciwie płacą wywiązując się z obowiązków. 
dag

Żychlin | Przetarg na modernizację stadionu

Będzie korekta do projektu
Mieszkańcy Żychlina, którzy
patrzą na opuszczony i porośnięty chwastami stadion miejski,
coraz częściej się zastanawiają
kiedy ruszy długo zapowiadana modernizacja obiektu. Dwa
przetargi na wyłonienie wykonawcy zostały unieważnione.
Za pierwszym razem najniższa oferta była wyższa niż kwota zabezpieczona w budżecie na
realizację przedsięwzięcia. Za
drugim razem wykonawca, który wskazał dobrą cenę chciał
ułożyć sztuczną nawierzchnię
słabej jakości, co urzędnicy wychwycili. Teraz samorząd planuje, że przetarg ogłosi na początku stycznia 2014 roku.
– W poniedziałek 18 listopada byliśmy w Witoni, w powiecie łęczyckim i oglądaliśmy wybudowany tam kompleks boisk
– informuje NŁ burmistrz Grze-

gorz Ambroziak. – Podczas rozmowy z użytkownikami boisk
dowiedzieliśmy się kilku szczegółów, rzutujących później na
eksploatację obiektu sportowego. Słuchając dobrych rad praktycznych, naniesiemy jeszcze
kilka korekt do projektu stadionu. Dotyczą one ogrodzenia,
oświetlenia, oddzielenia kibiców od sportowców itp. Na etapie projektowania wszystkiego
nie dało się przewidzieć. Skorzystaliśmy zatem z podpowiedzi praktyków i chcemy uniknąć
mankamentów.
Jak podkreśla burmistrz przetarg na budowę stadionu zostanie ogłoszony najprawdopodobniej na początku stycznia, po
uchwaleniu budżetu na 2014 rok.
Modernizacja stadionu to sztandarowa inwestycja planowana do
realizacji w przyszłym roku. dag
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Bedlno | VIII Międzygimnazjalne Spotkania z Poezją

Recytowali wiersze Tuwima

Teresa i Edmund Żarkowscy (od prawej) odznaczeni srebrnym
medalem za zasługi dla obronności kraju. Od prawej syn –
podpułkownik Andrzej Żarkowski, Stanisław Biernat – komendant
WKU w Skierniewicach oraz Elżbieta Tarnowska – przewodnicząca
rady i Grzegorz Ambroziak–burmistrz Żychlina, którzy również składali
serdeczne gratulacje.

Żychlin | Teresa i Edmund Żarkowscy

Duma i troska
z synów żołnierzy
Podczas sesji Rady
Gminy Żychlin
12 listopada odbyła się
wyjątkowa uroczystość
uhonorowania Teresy
i Edmunda Żarkowskich,
którzy dochowali się
trzech synów żołnierzy
walczących m.in. na
zagranicznych misjach
w Iraku, na Bałkanach.
Decyzją ministra obrony narodowej z 9 października małżonkom Żarkowskim przyznano srebrne medale „za zasługi
dla obronności kraju”. Medale
wręczał Stanisław Biernat, komendant Wojskowej Komendy
Uzupełnień w Skierniewicach.
Były gratulacje od syna podpułkownika Andrzeja Żarkowskiego, od burmistrza Grzegorza
Ambroziaka i przewodniczącej
rady Elżbiety Tarnowskiej.
Pani Teresa pochodzi z Żychlina, pan Edmund z Janowa koło Żychlina. Wychowali
trzech synów: Tomasza, Andrzeja i Michała.
Najstarszy – Tomasz Żarkowski to obecnie żołnierz zawodowy chorąży sztabowy
w Pułku Saperów w Jednostce
Wojskowej Szczecin-Podjuchy.
Dwa razy był na misji w Iraku
w pierwszym i ostatnim kontyngencie. Na misjach spędził
ponad rok.
Średni – Andrzej Żarkowski jest również żołnierzem zawodowym, podpułkownikiem
i wykładowcą na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, najwyższej rangą uczelni Wojska
Polskiego. – Za granicą byłem
przez 4 lata, rok jako student,
a trzy lata jako wykładowca na
Bałtyckiej Akademii Obrony
w estońskim Tartu – mówi.
Jego żona Jolanta, z domu Sidor, była przed laty nauczycielem biologii w obecnym Zespole
Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza.
Najmłodszy z synów – Michał odbył 2-letnią zasadniczą
służbę wojskową, w tym przez
8 miesięcy był na misji w Jugosławii jako łącznościowiec.
– Michał od dziecka chciał
być wojskowym – wspomina pani Teresa. – W Jugosławii

przeżył wiele trudnych chwil,
widział z bliska okrucieństwo
wojny, przeżył śmierć kolegi
z transportowca, którym jechali
i który został zaatakowany. On
przeżył, kolega nie. Po tej misji
zrezygnował z pracy w wojsku.
Dzieci pana Edmunda spełniły jego młodzieńcze marzenia.
– W 1949 roku zacząłem odbywanie służby wojskowej – wspomina pan Edmund. – Po 2 latach
mój pobyt w wojsku przedłużył się o rok, bowiem wówczas
zaczęła się wojna koreańska.
Ukończyłem szkołę podoficerską, otrzymałem stopień starszego kaprala. Chciałem zostać
zawodowym żołnierzem, ale
władza dopatrzyła się, że mój
rodzony brat – Władysław Żarkowski, jest w Londynie, nie pozwolili mi zostać w wojsku.

Jury w składzie: Maria Wierzbicka z Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej i nauczyciel języka polskiego, Ewa
Chilarska – nauczyciel języka
polskiego i Anna Szczepanik –
bibliotekarz z Kutna, wysłuchało
35 interpretacji w wykonaniu
młodzieży z 9 gimnazjów powiatu kutnowskiego.
Młodzież
z
gimnazjum
1 i 2 z Kutna, Bedlna, Szczytu, Piątku, Krośniewic, Byszewa, Krzyżanowa i Strzelec, rywalizowała w trzech kategoriach:
klas I, II i III gimnazjum. Jako
pierwsi do boju stanęli uczniowie
klas trzecich. Tu wysłuchaliśmy
15 recytatorów, wśród klas II było
7 prezentacji, wśród klas I swoje
wiersze prezentowało 13 recytatorów. Najliczniejszą grupę zorganizowali gospodarze. Z gimnazjum
w Bedlnie przed jury stanęło
10 gimnazjalistów: Weronika Jóźwiak, Natalia Kaleta, Patryk Gaś,
Natalia Kajak, Izabela Wypych,
Monika Karpińska, Milena Wasielewska, Nina Tygielska, Weronika Deka i Malwina Kaźmierczak. Z Zespołu Szkół w Szczycie
wystąpili: Joanna Tadeusiak,
Natalia Jakubowska i Elżbieta
Maciejewska.
Najważniejsze: polubić
czytanie
Weronika Deka w przerwie
konkursu przyznała w rozmowie z NŁ, że lubi recytować,
a udział w Międzygimnazjalnych
Spotkaniach z Poezją nie jest jej
pierwszym konkursem recytatorskim. – W konkursach startuję od
Szkoły Podstawowej w Żeronicach – mówi Weronika. – Lubię
czytać. Teraz przygotowuję się do

trzech konkursów przedmiotowych: z historii, WOS i biologii.
W przyszłości chciałabym jednak rozszerzać zainteresowania
humanistyczne. Nina Tygielska
z Gimnazjum w Bedlnie przyznaje, że do konkursu recytatorskiego
przystąpiła pierwszy raz z ciekawości. Co ciekawe, Nina kończyła Szkołę Podstawową nr 2 w Żychlinie, teraz jest gimnazjalistką
w Bedlnie. – Lubię język polski, kocham sport, wychowanie
fizyczne i biologię – mówi nam
Nina. – Do szkoły średniej wybieram się do Łodzi, gdzie chcę
chodzić do szkoły policyjnej.
Milena Wasielewska to również absolwentka SP 2 w Żychlinie, teraz gimnazjalistka z Bedlna. – W gimnazjum to mój trzeci
konkurs recytatorski – przyznaje dziewczyna. – Wcześniej były
konkursy recytatorskie w podstawówce.
Kogo nagrodzono
Rywalizacja konkursowa stała na wysokim poziomie. Każdy
wykonawca prezentował dwa wybrane przez siebie utwory.
W kategorii klas I jury pierwsze miejsce przyznało Julii Palmowskiej z Gimnazjum w Piątku.
II miejsce przyznano Weronice Szydłowskiej z Gimnazjum 2
w Kutnie, III miejsce Zuzannie
Nowak z Gimnazjum 2 w Kutnie. Wyróżnienia przyznano:
Karolinie Stępka z Gimnazjum
1 w Kutnie, Joannie Tadeusiak
z Zespołu Szkół w Szczycie i Patrycji Gaś z Gimnazjum w Bedlnie.
W kategorii klas II najwyżej
oceniono interpretację zaprezentowaną przez Krzysztofa Jurcza-
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Bardzo przeżywałam
ich wyjazdy, mnóstwo
łez wylałam, modliłam
się do Boga, by
szczęśliwie wrócili
do domu. Syn żołnierz
to dla matki wieczny
niepokój, często
nieprzespane noce.
Brat pana Edmunda Władysław przed wojną służył
w Korpusie Ochrony Pogranicza
w Równem. W czasie II wojny
światowej trafił do Armii Andersa
i wraz z nim przeszedł cały szlak
bojowy.
Pani Teresa i pan Edmund są
dumni ze swoich synów, ale też
nie kryją, że bardzo przeżywali
wyjazdy na misje, w piekło zawieruchy wojennej.
– Bardzo przeżywałam ich
wyjazdy, mnóstwo łez wylałam,
modliłam się do Boga, by szczęśliwie wrócili do domu – wspomina ciężkie chwile pani Teresa.
– Tego, co czułam, nie da się opisać słowami. Chłopcy nawet mi
wszystkiego nie mówili, abym się
nie denerwowała. Syn żołnierz to
dla matki wieczny niepokój, często nieprzespane noce.

Dorota Grąbczewska
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Kilka godzin trwały przesłuchania gimnazjalnych
recytatorów, którzy 31 października przyjechali
do Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie,
by zaprezentować wiersze Juliana Tuwima.

W Międzygimnazjalnym Konkursie Recytatorskim „Spotkania z poezją”
z Gimnazjum w Bedlnie w trzech kategoriach startowało aż 10 recytatorów.

ka z Gimnazjum nr 1 w Kutnie.
Drugie miejsce przyznano Marcie Kotlińskiej z Gimnazjum nr
2 w Kutnie, a trzecie – Karolinie Kotlińskiej z Gimnazjum nr 2
w Kutnie. Ponadto jury przyznało
wyróżnienia: Małgorzacie Durmaj z Gimnazjum 1 w Kutnie
i Gabrieli Tarłowskiej z Gimnazjum nr 2 w Kutnie. W kategorii
klas III zdaniem jurorów najlepiej
zaprezentowała się Sandra Cegiełka z Zespołu Szkół w Byszewie, II miejsce przyznano Zuzannie Przygodzkiej z Gimnazjum
w Krośniewicach, III miejsce Milenie Wasielewskiej z Gimnazjum
w Bedlnie i Anicie Marciniak z
Gimnazjum nr 1 w Kutnie.
Były też wyróżnienia dla Patryka Pieniążka i Jakuba Chodorowskiego, obu z Gimnazjum
w Strzelcach, Sylwii Biegalskiej
z Gimnazjum w Krzyżanowie
i Weroniki Deka z Gimnazjum
w Bedlnie.
Nie tylko rywalizacja
Po recytatorskich prezentacjach dr Przemysław Dakowicz,
poeta, autor dwóch tomów poezji,
pracownik Katedry Literatury
i Tradycji Romantyzmu Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego opowiedział cieka-

wostki z życia i twórczości Juliana
Tuwima. Dla najlepszych były
nagrody książkowe, dyplomy dla
wszystkich uczestników i okolicznościowe statuetki dla szkół.
– Serce się raduje, jak młodzież
pięknie recytuje wiersze – przyznaje Katarzyna Krzewicka, bibliotekarz z Bedlna. – Poprzez
konkurs recytatorski kultywujemy mowę i piękno języka polskiego. To bardzo ważne, w czasach komputerów coraz mniej
osób sięga po książkę, a jeszcze
mniej po poezję. Pani Katarzyna przypomina, że w pierwszym
konkursie recytatorskim startowało 19 recytatorów, teraz było ich
35, ale były też lata, że zgłosiło
się 67 uczestników, a przesłuchania trwały do wieczora.
W przerwach pomiędzy kolejnymi przesłuchaniami organizatorzy przygotowali dla
młodzieży i opiekunów gorącą kiełbaskę, ciasto, herbatę
i kawę. W przerwach można
też było oglądać wystawę prac
Stanisławy Puchalskiej z Żychlina, która jest pasjonatką rękodzielnictwa. Była kolorowa
ceramika, ozdobne pudełeczka,
kwiatowe kule, aniołki i laleczki-pacynki z materiału oraz poduszeczki i haftowane serwety.  dag
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Łowicz | Przygotowania do kolejnej edycji turnieju charytatywnego

Gwiazdy na Gwiazdkę
zagrają dla Pawła

Zapewniam, że będzie
bardzo ciekawie oraz
będziemy mieli bardzo
fajne przedmioty
do wylicytowania.

czynnych obecnie zawodników,
mamy wsparcie od naszego przyjaciela Maćka Rybusa. Wspólnie
zapraszamy zawodników i zadbamy o to, by atrakcji nie zabrakło
– mówi Cipiński.
Oprócz gwiazd z boisk piłkarskich planowane są też inne występy. Swoją obecność potwierdził m.in. łowiczanin machający
yo-yo – Marcel Ołubek – finalista programu Mam Talent, który
można oglądać w telewizji TVN.
Występy pomiędzy meczami nie
będą długie, gdyż organizatorzy chcą poświęcić jak najwięcej
czasu na licytację przedmiotów,
będących nie lada gratką dla kibiców.
Dzięki nawiązaniu współpracy z oficjalnym fanklubem Realu
Madryt w Polsce – Águila Blanca, w szeregach którego znajduje
się ponad 900 kibiców 32-krotnego mistrza Hiszpanii, na licytację trafi m.in. flaga Realu Madryt z oryginalnymi podpisami
wielu byłych piłkarzy oraz działaczy klubu. Organizatorzy starają się również pozyskać na licytację koszulkę zawodniczą Realu
z podpisami piłkarzy grających
w klubie obecnie. Będziemy informować o kolejnych atrakcjach
turnieju i przedmiotach przeznaczonych na licytację. 
mak

Toamsz Matusiak

Wtedy do rywalizacji przystąpiły cztery drużyny (stworzony
przez piłkarza rodem z Łowicza
– Macieja Rybusa – Ryba Team,
Gwiazdy Ekstraklasy, Orange
Sport i Pelikan Łowicz), w szeregach których nie zabrakło wielu
znanych zawodników, grających
na co dzień w Ekstraklasie oraz
mających na swoim koncie występy w reprezentacji Polski.
Konferansjerem, który m.in.
poprowadził licytację gadżetów
i koszulek zawodników Ekstraklasy, był nie kto inny jak właśnie Paweł Doliński. – Teraz trzeba pomóc Pawłowi – powiedział
nam wiceburmistrz Łowicza,
a jednocześnie członek komitetu organizacyjnego Gwiazd na
Gwiazdkę, Bogusław Bończak.
Komitet organizacyjny tworzą:
Krystian Cipiński, Jakub Papuga,
Mateusz Rudak, Dawid Sut, Maciej Wyszogrodzki i Bogusław
Bończak.
Kto wystąpi w tym roku i jakich atrakcji można się spodziewać? – Cały czas prowadzimy
intensywne rozmowy z wieloma
zawodnikami i działaczami sportowymi. Zapewniam, że będzie
bardzo ciekawie oraz będziemy
mieli bardzo fajne przedmioty do

wylicytowania – powiedział nam
Krystian Cipiński. Na tą chwilę,
a więc na około miesiąc przed
turniejem, wiadomo już, że
w piłkę zagrają 4 zespoły: Gwiazdy Ekstraklasy, All Stars, drużyna Gwiazdy PZPN składająca się
z działaczy Polskiego Związku
Piłki Nożnej oraz Pelikan Łowicz. – W drużynie All Stars wystąpią gwiazdy piłki nożnej, które
nie są już czynnymi zawodnikami, ale są to cały czas osoby bardzo rozpoznawalne. Rozmowy
trwają – powiedział nam Cipiński.
Równie ciekawy dla kibiców
będzie zapewne skład drużyny
PZPN. Organizatorzy jeszcze nie
zdradzają, kto to będzie, ale zapewniają, że będą to osoby znane
w środowisku działaczy sportowych i rozpoznawalne dla kibiców. – Jeśli chodzi o zapraszanie

Fryzjerki z salonu Trendy uczą się nowych technik strzyżenia od Mateusza Grzywy, dyrektora Akademii
Fryzjerskiej w Bielsku-Białej, gdzie znajduje się też główna siedziba sieci.

Łowicz | Mistrz fryzjerski szkolił w łowickim salonie

To oni wyznaczają trendy
17 listopada w salonie fryzjerskim Trendy przy Pl. Przyrynek kilka godzin trwało specjalne szkolenie. Podobne spotkania
odbywają się w różnych zakładach tej sieci – największej tego
typu w Polsce – z naciskiem na
różne elementy fryzjerskiego fachu i najnowsze techniki. Tym
razem było to strzyżenie.

Nieborów | Ślubowanie pierwszaków

To ich wielki dzień

Domaniewice | Gminny Ośrodek Kultury

Impreza dla 120 seniorów

REKLAMA

wany pod kierunkiem nauczycielek Anny Żurańskiej i Dominiki Kantorek nawiązał do
głównego święta obchodzonego tego dnia, czyli 95. rocznicy
odzyskania przez Polskę Niepodległości. Następnie na scenie
pojawił się lokalny zespół Kalina, który tym razem zaprezentował się w nowoczesnej odsłonie. Dżajf, walczyk, Deszczowa
Piosenka i składanka różnych
tańców towarzyskich wprowadziły wszystkich w miły nastrój.
W ludowym repertuarze wystąpił natomiast gościnnie zespół

Lilianna Jóźwiak-Staszewska

Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Domaniewicach zorganizowały już po raz 18.
Dzień Seniora, który odbył się w poniedziałek 11 listopada.
Po południu w ośrodku kultury pojawiło się aż 120 seniorów.
Dla każdego z nich przygotowano miejsce przy stole i ciekawy
program artystyczny. Gości przywitała dyrektor GOK Barbara
Szymajda, a życzenia z okazji ich
święta złożyli wójt gminy Domaniewice Paweł Kwiatkowski oraz
przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Ogonowski. Później sceną zawładnęły dzieci ze Szkoły
Podstawowej w Domaniewicach
i tancerze.
Montaż słowno-muzyczny pt.
„Droga do wolności” przygoto-

Szkolenie przeprowadził Mateusz Grzywa – mistrz fryzjerski i stylista, dyrektor Akademii
Fryzjerskiej w Bielsku-Białej,
zdobywca wielu prestiżowych
nagród. Brały w nim udział cztery fryzjerki, a każda miała do
dyspozycji po trzy modelki, które zgłosiły się z ogłoszenia. –
Trendy nie tylko podąża za no-

Tegoroczny Dzień Seniora
zgromadził tak dużo osób,
że niektórzy stali w przejściu
i w korytarzu.

Ksinżoki, który zebrał od publiczności również gromkie brawa. Resztę popołudnia seniorzy
spędzili przy herbatce, słodkościach i miłych rozmowach.  ljs

14 listopada w sali gimnastycznej szkoły w Nieborowie
16 uczniów klasy pierwszej stało
się jej pełnoprawnymi uczniami.
Łzy wzruszenia i duma były
widoczne na twarzach rodziców
uczniów klasy pierwszej, którzy
starali się wiernie udokumentować w swej pamięci i na różnych
nośnikach elektronicznych uroczyste przyjęcie swoich pociech
w poczet młodzieży szkolnej.
Dzieci spisały się na medal. Pięknie recytowały wierszyki i śpiewały piosenki. Dyrektor Marzena
Malangiewicz, zgodnie z tradycją przyjętą w wielu szkołach, pasowała maluchów na uczniów
szkoły wielkim ołówkiem. Na
zakończenie uroczystości dzieci
otrzymały dyplomy oraz pluszowe misie na pamiątkę, a przedstawiciele Rady Rodziców życzyli

im sukcesów i radości z poznawania świata.
W
szkole
Podstawowej
w Nieborowie do klasy pierwszej
uczęszczają same siedmiolatki.
Na pytanie, czy w grupie dzieci,

wymi stylami i trendami. Ta sieć
je wyznacza – mówił nam Mateusz Grzywa. – Dlatego taki nacisk kładziemy na to, żeby kadra
szkoliła się na bieżąco i podnosiła kwalifikacje. Warto dodać, że
aby móc pracować w salonach
tej sieci, trzeba przejść weryfikację umiejętności w Akademii
Fryzjerskiej. 
tm
będących w jednym wieku, łatwiej jest pracować, wychowawczyni klasy pierwszej Anna Pruk
odpowiedziała, że teoretycznie
tak. Jednak także wśród siedmiolatków panuje zróżnicowanie jeśli chodzi o stopień przyswajania
wiedzy i nabywania umiejętności. Do każdego dziecka, na ile
tylko się da, trzeba mieć indywidualne podejście. 
mst

Magdalena Szymańska-Topolska

dokończenie ze str. 1

Dziewczynki i chłopcy z klasy I z wychowawczynią Anną Pruk oraz
dyrektor szkoły Marzeną Malangiewicz.
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Żychlin | Szkoła Podstawowa nr 1

Gratisowo remontują
klatkę schodową

Rozpoczął się odbiór techniczny. Firma z własnej inicjatywy remontuje również klatkę
schodową do I piętra. Dyrektor
szkoły Jacek Dysierowicz nie
kryje zadowolenia.
– Jestem pełen uznania dla firmy, która tak sprawnie i rzetelnie
wywiązała się z zadania – podkreśla dyrektor. – Pracownicy
firmy pomogli nam nawet usunąć awarię instalacji elektrycznej, a teraz w ramach rekompensaty za darmowe korzystanie
z prądu podczas prac remontuje nam klatkę schodową. Prace
przy klatce schodowej już trwają. Zrywane są grube warstwy
farby, układana jest gładź gipsowa. Ma też być nowa lamperia.
Zajrzeliśmy do adaptowanych pomieszczeń po M-GOPS.
Zniknęła ścianka działowa wy-

konana przed laty z desek i szyb,
co sprawiło, że pomieszczenie stało się większe i bardziej
funkcjonalne. Zrobiono też dodatkowe drzwi łączące szkołę
z adaptowanymi pomieszczeniami. Po starych odpadających
tynkach nie ma śladu, bowiem
wszędzie ułożono nowe gładzie
gipsowe. Podłogi wyłożono tarketem, czyli rodzajem nowoczesnej wykładziny PCV. Sanitariat
spełnia wymogi XXI wieku. Pokoje cieszą ciepłymi, słonecznymi kolorami. Do tego nowe
oświetlenie i pomieszczenia robią wrażenie. Po remoncie to
najładniejsza część budynku pochodzącego z 1930 roku.

Uruchomiliśmy
szkolny sklepik,
a zyski zbieramy
na wyposażenie.
Sprzedajemy też
makulaturę.

Przypomnijmy, w adaptowanych pomieszczeniach ma się
znajdować pokój dla pedagoga
szkolnego oraz logopedy i psychologa. W kolejnym archiwum
szkolna świetlica. – Pomieszczenia wyglądają pięknie, a dzieci
i my – wychowawcy już się
nie możemy doczekać, by zacząć zajęcia w nowej świetlicy
– mówi Matylda Jakubowska-Czaja, nauczyciel z SP 1.
Dyrektor szkoły wraz z nauczycielami i rodzicami rozpoczęli działania, aby do wyremontowanych pomieszczeń
kupić nowe meble.
– Plan zakupów ująłem w budżecie na 2014 rok, ale my już
działamy, w szkole pełna mobilizacja – dodaje dyrektor Jacek
Dysierowicz. – Uruchomiliśmy
szkolny sklepik, a zyski zbieramy
na wyposażenie. Sprzedajemy też
makulaturę. Świetlicę w nowych
pomieszczeniach chcemy uruchomić jak najprędzej.
Adaptacja pomieszczeń kosztowała ok. 215 tys. zł. W ramach
prac zrobiono również odwodnienie wokół starego budynku, a
nawet wzmocniono fundamenty,
które, jak się okazało, były zrobione z potężnych kamieni.  dag

Dorota Grąbczewska

Firma Rem-Bud, która
przeprowadziła adaptację
pomieszczeń w Szkole
Podstawowej nr 1,
zajmowanych kiedyś przez
Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej,
zakończyła prace.

Wójt Krzysztof Kołach wraz ze skarbnikiem gminy Anetą Ciężarek (od lewej) i Katarzyną Golis – p.o. sekretarza
(od prawej) zdecydowali, że podwyżek podatków w 2014 roku nie będzie.

Bedlno | Podatki w 2014 roku nie wzrosną

Wójt Kołach dotrzymał słowa
Radni jednomyślnie przyjęli
propozycję wójta Krzysztofa Kołacha, że w 2014 roku nie będzie
wzrostu podatków. To dobra wiadomość dla rolników, których
sytuacja finansowa w tym roku
jest gorsza niż przed rokiem, ale
też dobra wiadomość dla przedsiębiorców, którzy też nie zapłacą więcej.
– W rolnictwie jest gorzej niż
przed rokiem, stąd taka decyzja – tłumaczył wójt. – Chcieliśmy wszystkich mieszkańców potraktować jednakowo,
nie robić zróżnicowania, dlatego opłat nie podnosiliśmy też
dla przedsiębiorców. Urzędnicy przeliczyli pieniądze z dro-

Dorota Grąbczewska
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Pracownicy firmy Rem-Bud z Gołębiewa koło Kutna po zakończeniu adaptacji pomieszczeń po byłym
MGOK remontują również klatkę schodową do I pięta. Tym samym przejście z nowoczesnej świetlicy do budynku
szkolnego nie będzie szokować wyglądem.

Gmina Żychlin | Rada ustaliła maksymalne stawki odpłatności

Właściciele szamb zapłacą mniej
Rada Gminy Żychlin
przyjęła górne stawki opłat,
jakie mogą ustalić firmy
zajmujące się wywozem
ciekłych odpadów. Zyskają
zwłaszcza ci mieszkańcy,
którzy mieszkają dalej od
Żychlina.
Uchwała wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, czyli
w praktyce powinno to nastąpić
pod koniec roku lub na początku
2014 roku.
Zgodnie z uchwałą firma, która będzie się zajmować opróż-

nianiem szamb, nie może wziąć
więcej od mieszkańca niż 35 zł
brutto od każdego metra sześciennego ścieków.
Do tej pory większość mieszkańców obsługiwała Mig-Ma,
która wprawdzie pobierała
30,24 zł brutto za metr sześcienny ścieków, ale doliczała 3,69 zł
za każdy kilometr trasy, jaką samochód musiał pokonać.
– Za opróżnienie zbiornika
3,5 m3 płaciłam łącznie ok. 180
złotych – mówi pani Monika ze
Śleszyna. – Sam dojazd kosztował 73,80 zł.
Teraz, po wejściu w życie
uchwały, zapłacę zdecydowanie
mniej – tylko 105 zł, gdyż nie

będą pobierane opłaty za transport. Ci, którzy mieszkają jeszcze dalej, zaoszczędzą nawet
więcej.
Ustalono również maksymalne stawki za wywóz odpadów komunalnych z takich nieruchomości jak ogrody i działki
niezamieszkałe. Maksymalna
stawka ustalona przez radę
za
jednorazowe
opróżnienie pojemnika 120 litrów
to 35 zł, za opróżnienie pojemnika 240 litrów – 54 zł.
Za metr sześcienny odpadów
zgromadzonych luzem zapłacimy 145 zł, jeśli będziemy segregować, to kwota zostaje obniżona o 40 proc. 
dag

gowych inwestycji realizowanych w tym roku. Po raz kolejny
były oszczędności. Tym razem
ok. 30 tys. zł. Dlatego środki
w wysokości 5 tys. zł przeznaczono na zakup mebli do świetlicy w Szkole Podstawowej
w Żeronicach, kolejnych 5 tys.
zł przeznaczono na zakup piłkochwytów na boisku przy
Szkole Podstawowej w Szewcach Nadolnych oraz 20 tys. zł
na zakup ładowacza.
Samorządowcy podsumowali gminne inwestycje, jakie zrealizowano w 2013 roku. Zrobiono 24 odcinki dróg gminnych
i powiatowych, łącznie 24,1 km
dróg asfaltowych, 2,5 km dróg

z destruktu i 320 m drogi wysypano kamieniem. Na inwestycje drogowe gmina w 2013 roku
wydała 1.936.065 zł, z czego na
remont dróg powiatowych wydatkowano 714.605 zł. Zrobiono też ujęcie wody w Pniewiu
wraz z obudową studni głębinowej – za 222.162 zł oraz przeprowadzono remont świetlicy
wiejskiej w Pleckiej Dąbrowie
i Szewcach Nadolnych.
Wójt Krzysztof Kołach już
14 listopada przekazał radnym
projekt budżetu, by się z nim zapoznali. Dyskusja na komisjach
ma być w połowie grudnia, zaś
przyjęcie budżetu na 2014 rok planowane jest na 30 grudnia. dag
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Punkt zapalny
Powiat łowicki | Kolejne konkursy w 2014 roku

Starosta chce konkursów na dyrektorów:
muzeum i Centrum Promocji
Pod pretekstem zmiany ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, starosta Krzysztof Figat planuje ogłoszenie konkursów na dwa
stanowiska dyrektorskie: w muzeum oraz w Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej. Opozycyjni radni uważają, że konkursy będą zrobione
po to, aby przynajmniej w Centrum Promocji zmienić dyrektora na osobę spolegliwą, bliższą PSL niż obecny dyrektor Jacek Chołuj.
MIRKA WOLSKA
-KOBIERECKA
mirka.wolska@lowiczanin.info

Pytany przez NŁ o te konkursy starosta potwierdza chęć ich
zorganizowania podkreślając, że
to decyzja Zarządu Powiatu Łowickiego. Mówi, że konkursy
są w trakcie przygotowywania,
a obecni dyrektorzy będą mogli
w nich brać udział. Oba odbędą się do końca przyszłego roku,
ale jako pierwszy odbędzie się
konkurs na dyrektora Centrum
Promocji. Pytany o to, czy jest
zadowolony z pracy obecnych
dyrektorów, odpowiada: – Jest
za wcześnie, bym o tym mówił.
To były prawdziwe
konkursy
Dyrektorem muzeum od
1 stycznia 2008 roku jest Marzena Kozanecka-Zwierz, która
została powołana na stanowisko
w wyniku konkursu. Dyrektorem Centrum Promocji od 9 listopada 2009 roku jest Jacek
Chołuj, wybrany także w wyniku wygranego konkursu. Oba
konkursy zostały przeprowadzone w poprzedniej kadencji,
w czasie, gdy starostą był Janusz
Michalak. Obecnie oboje dyrektorzy mają powołania na czas
nieokreślony.
W muzeum konkurs został
ogłoszony po odwołaniu wieloletniego dyrektora Waleriana
Warchałowskiego. Marzena Kozanecka-Zwierz konkurs wygrała z Elżbietą Bogaczewicz-Biernacką, konserwator zabytków
z Muzeum w Nieborowie i Arkadii.
Jacek Chołuj startując w konkursie miał większą konkurencję. Poza nim brało w nim udział
6 osób. Konkurs na dyrektora
Centrum Promocji został ogłoszony z powodu kończącej się
umowy poprzedniego dyrektora Jarosława Urbańskiego, który
nie zdecydował się kandydować.
Wybierała komisja,
a nie starosta
Opozycyjni radni uważają, że
oboje dyrektorzy dobrze spraREKLAMA

wują powierzone im funkcje
i nie ma powodów, aby ogłaszać konkursy na ich stanowiska. – Niestety, nie jestem tym
zdziwiony. Widać, że przyszedł
czas na to, aby dyrektorów zwalniać i hulać do woli w jednostkach podległych powiatowi
– mówi Marcin Kosiorek, przewodniczący Klubu Radnych PiS
i Sprzymierzeni. Kosiorek przypomina np. odwołanie dyrektora szpitala Andrzeja Grabowskiego z powodu prowadzenia
przez niego prywatnej praktyki
lekarskiej. Starosta uzasadniał
odwołanie mówiąc, że nastąpiło
„z mocy prawa”, ponieważ dyrektor naruszył zapisy ustawy
antykorupcyjnej, co wskaza ło

Janusz Michalak
radny powiatu łowickiego
Marzena KozaneckaZwierz i Jacek Chołuj są
dyrektorami, którzy dobrze
wykonują powierzone im
obowiązki. Oboje wybrani
zostali na te stanowiska w
czasie, gdy byłem starostą.
Wygrali konkursy, na
których członkowie komisji
konkursowych rekomendowali
swoich kandydatów, a
Zarząd te propozycje
zaakceptował. Nikt z nich
nie wygrał konkursu z
mojego wskazania, z moim
poparciem. Tak powinny
odbywać się konkursy.
Przeprowadzenie konkursów
na dyrektorów instytucji
kultury po zmianie przepisów
nie jest przymusem, ale skoro
konkursy będą, to nie jest
decyzja merytoryczna, ale
polityczna. Jeśli pan starosta
podejmuje kolejną taką
decyzję, powinien spodziewać
się odpowiedniej reakcji
wyborców już za rok.

Niestety, nie jestem
tym zdziwiony. Widać,
że przyszedł czas na
to, aby dyrektorów
zwalniać i hulać do
woli w jednostkach
podległych powiatowi
Centralne Biuro Antykoropcyjne. Marcin Kosiorek zwrócił
uwagę na to, że w ubiegłym tygodniu w Poznaniu właśnie została przywrócona do pracy dyrektor Miejskiego Szpitala im.
Raszei Elżbieta Wrzesińska-Żak, zwolniona z tego samego powodu co dyr. Grabowski,
który – mimo wcześniejszych
deklaracji – nie zdecydował się
wystąpić na drogę sądową.
Były starosta Janusz Michalak nie ma wątpliwości, że decyzja o ogłoszeniu konkursów jest
polityczna, a nie merytoryczna
– jakiej mamy prawo od władz
powiatu oczekiwać. – Zarówno Marzena Kozanecka-Zwierz,
jak i Jacek Chołuj to są dobrzy
REKLAMA

dyrektorzy. Zostali wybrani, gdy
byłem starostą, ale ja nikomu
nie wskazywałem, kogo widzę
na stanowiskach dyrektorów.
Oni nie wygrali tych konkursów
z moim poparciem – podkreśla.
Koalicja po raz
pierwszy nie jest
jednomyślna
Plany ogłoszenia konkursów
na stanowiska dyrektorów 2 instytucji kultury nie podobają się
również niektórym radnym koalicyjnym. Jak nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, przeciwnych
konkursowi jest, co najmniej
3 radnych popierających starostę
Krzysztofa Figata, w tym 2 z samego Zarządu. Mieli rozmawiać
ze starostą w tym tygodniu prosząc go, aby do końca kadencji
nie przeprowadzać tych konkursów. Mają nadzieję, że starosta
przemyśli to i zmieni zdanie.
Jak ustaliliśmy, przeprowadzenie konkursów nie jest koniecznością. Faktem jest, że
31 sierpnia 2011 r. weszła w życie nowelizacja ustawy organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej i to, że nie przewiduje ona powoływania dyrektorów
– z wyjątkiem dyrektorów bibliotek, domów i ośrodków kultury –

na czas nieokreślony. Ponieważ
wcześniejsze przepisy pozwalały
na to, ustawodawca dał organizatorom tych placówek (samorządom) czas na dostosowanie się do
nowych przepisów. Trwać on będzie do końca 2014 roku. W tym
czasie musi zostać podjęta decyzja, czy konkurs będzie ogłaszany, czy nie. Bez konkursu organ
założycielski może powierzyć
obowiązki dyrektorowi na okres
3-7 lat, tak samo jak w przypadku przeprowadzania procedury
konkursowej. Jeśli nie zostanie
podjęta żadna decyzja – z mocy
ustawy rozwiązany zostanie z
dyrektorem stosunek pracy. W
przypadku dyrektorów muzeum i
Centrum Promocji decyzja o tym
jest w gestii Zarządu Powiatu.

Były starosta Janusz
Michalak nie ma
wątpliwości, że decyzja
o ogłoszeniu konkursów
jest polityczna, a nie
merytoryczna

Nic o konkursie nie
wiem
Jacek Chołuj pytany przez nas
o konkurs mówi, że nic oficjalnie o planach jego ogłoszenia
nie wie. Jego wiadomości w tej
sprawie ograniczają się do tego,
co jest o tym w mediach. Stara się dobrze wykonywać swoją pracę bieżącą i nie zajmuje
się polityką. Gdyby faktycznie
konkurs został ogłoszony, planuje w nim wziąć udział. Ma
jeszcze wiele planów do zrealizowania.
Wspomnieć warto, że jego
dotychczasowa praca oceniana
jest dobrze, nie tylko przez radnych. 6 listopada, podczas obchodów 10-lecia Regionalnej
Organizacji Turystycznej województwa Łódzkiego, Jacek
Chołuj otrzymał specjalne wyróżnienie, przyznane przez Ministra Sportu i Turystyki. – To
dla mnie znaczący sukces, że
ministerstwo mnie doceniło, ale
oczywiście nie ja sam pracuję na
dobrą markę Centrum Promocji,
tylko cały zespół ludzi, którymi
kieruję.
Dyrektor muzeum Marzena
Kozanecka-Zwierz na razie nie
chce się na ten temat wypowiadać. 
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Gm. Sanniki | Mieszkaniec skarży policjantów z posterunku w Pacynie

Łowicz | Koncert hip-hopowy w Trójkącie

– Nie dałem policjantom podstaw do bicia, a zostałem spałowany po udach
i plecach. Wcześniej się awanturowałem z żoną, ale jak policja przyjechała, już
spałem. Byłem pijany, ale to przecież nie jest wystarczający powód do tego, żeby bić
– relacjonuje zdarzenia z posterunku policji w Pacynie mieszkaniec gminy Sanniki.

Około 300 osób bawiło się
16 listopada na kolejnej
imprezie w niedawno
otwartym klubie Trójkąt na
rogu Bielawskiej i Nowego
Rynku. Tym razem królował
tam hip-hop, a gwiazdą
wieczoru była formacja
Hemp Gru, a wcześniej
grali nieco mniej znani,
ale wykonujący podobną
muzykę Cywil i WGWC
(W Gorącej Wodzie
Company).

marcin
kucharski
marcin.kucharski@lowiczanin.info

Mężczyzna postanowił, że powiadomi organy ścigania o pobiciu przez policjantów.
Za pośrednictwem gostynińskiej kancelarii adwokackiej
skierował na początku tego tygodnia do Prokuratury Rejonowej w Gostyninie zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.
Do feralnej interwencji policji doszło w niedzielę 10 listopada. Do awantury domowej pomiędzy pijanym mężem
a żoną pojechali około godziny
21 dwaj policjanci z posterunku w Pacynie. Zanim dojechali na miejsce zdarzenia, odległe
o kilka kilometrów, pijany mężczyzna poszedł spać. – Żona
w nerwach wyszła na dwór, a ja
usnąłem – opowiada. Gdy policjanci przyjechali na miejsce,
w domostwie nic się już nie
działo. – Żona nawet pytała, czy
konieczne jest zabieranie mnie
na komisariat, bo przecież już
nic się nie działo – mówi mężczyzna. Policjanci jednak postanowili, że go zabiorą. – Z tego,
co pamiętam skuli mnie w kajdanki od razu na miejscu. Byłem pijany i nie wszystko dobrze pamiętam... – opowiada.
Z jego relacji wynika, że najpierw został zawieziony na posterunek policji w Pacynie. Tam
REKLAMA

miał zostać pobity bez powodu
policyjną pałką po plecach i tylnej stronie ud. Twierdzi, że obrażenia może i nie były bardzo
groźne, ale dotkliwe i „wizualnie znaczne”.
Mężczyzna nie musiał z tego
powodu przebywać w szpitalu. Obrażenia mają ilustrować
zdjęcia, które zostały załączone
w piśmie do prokuratury oraz
wykonana obdukcja. Poszkodowany przyznaje, że był pijany, przyznaje też, że policjanci
przyjechali na wezwanie jego
żony, z którą awanturował się
i że nie wszystko z policyjnej
interwencji pamięta. Jednego
jest jednak pewien: – Będąc na
posterunku w Pacynie na pewno nie dałem policjantom powodu do bicia. Byłem skuty
kajdankami i nawet bronić się
nie mogłem – mówi. – Zresztą
jakbym się zaczął bronić, to dopiero byłby kłopot. Później do-

Będąc na posterunku
w Pacynie na
pewno nie dałem
policjantom powodu
do bicia. Byłem skuty
kajdankami i nawet
bronić się nie mogłem.

wiedział się od jednego z adwokatów, którzy zajmują się
sprawą, że jeden z policjantów
był z posterunku w Sannikach,
drugi zaś z Pacyny.
– Jesteśmy w centrum Europy, każda bezprawna przemoc
funkcjonariuszy Policji wobec człowieka nie może należeć do standardów. Uzasadnione podejrzenie naruszenia norm
ochrony praw człowieka przez
policjantów, mające cechy bezprawności, jest podstawą do
wszczęcia postępowania karnego w celu wykrycia sprawców
i pociągnięcia ich do odpowiedzialności karnej – powiedział
nam pełnomocnik pokrzywdzonego adw. Sławomir Wolfram
z gostynińskiej kancelarii, zajmującej się sprawą.
Prokuratura
Rejonowa
w Gostyninie wystąpiła już do
Komendy Powiatowej Policji
w tej samej miejscowości
o przesłanie materiałów z interwencji. – Zostały one przesłane
i teraz czekamy na wynik działań prokuratorskich. Nie było
potrzeby zawieszenia policjantów w czynnościach – powiedział nam zastępujący rzecznika prasowego komendy policji
w Gostyninie Grzegorz Kuźnicki. Analizując sprawę policyjnych interwencji natknęliśmy się na sformułowanie, że
policjant nigdy nikogo nie bije,
a „stosuje środki przymusu”.
Czy tak było i tym razem – wyjaśnia prokuratura. 
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Hemp Gru w dobrej formie

Zabawa zaczęła się o 21, a zakończyła po północy. Wykonawcy zaprezentowali dobrą formę
i świetny kontakt z publicznością, a najwięksi fani tłoczący się
pod sceną przez cały czas rapowali wraz z nimi. Hemp Gru nie
zapomnieli ani na chwilę w jakim mieście koncertują, co chwila skandowali bowiem „Łowicz!
Łowicz!”. Dedykując jedną
z piosenek bohaterom walk za ojczyznę, wspomnieli również o 10
Pułku, choć wyraźnie nie kojarzyli o co dokładnie chodzi (dopiero
ktoś z publiczności podpowiedział, że był to pułk piechoty...).
Większość imprezowiczów stanowili dwudziesto-paro i nastolatkowie (powyżej 17 lat). Trudno
było wśród nich znaleźć kogoś
niezadowolonego z koncertu.
– Bardzo fajnie, że w końcu jest w Łowiczu jakiś koncert
– mówił nam Maciej Kucharski. – Oczywiście mam na myśli
koncert tego typu, bo innych jest
bardzo dużo.
Do Trójkąta przybyli goście
nie tylko z Łowicza i najbliższych okolic, ale także z innych
miast. – Przyjechałam ze Skierniewic do rodziny w Łowiczu
i bardzo mi się tu podoba
– mówiła Magdalena Rucińska.
– U nas albo w ogóle nie ma imprez, albo są słabe. W Łowiczu,

Tomasz Matusiak

Środki przymusu czy
po prostu pobicie?

21 listopada 2013

Hip-hopowcy z Hemp Gru rozkręcają publiczność zgromadzoną
w Trójkącie.

odkąd jest Trójkąt, znacznie się
pod tym względem rozkręciło.
– Jest naprawdę fajnie – dodaje
jej koleżanka Angelika Jagiełło.
– Nie słucham takiej muzyki na
co dzień, a na ten koncert namówiła mnie Magda. Nie żałuję,
że dałam się przekonać.
Organizatorzy nie byli po
koncercie aż tak entuzjastyczni,
czego powodem była frekwencja – znacznie niższa niż zakładano. Sprzedano ok. 300 wejściówek, wolnego miejsca było
na 450 osób. Zadowoleni są natomiast z przebiegu koncertu
i jego organizacji. – Dużo z bawiących się ludzi podchodziło
do mnie po koncercie, aby pogratulować lub podziękować
– mówił nam kilka dni później
pełnomocnik właścicielki Tomasz Charążka.
Być może wpływ na niską frekwencję miała cena wejściówek
– w ostatnich dniach sprzedaży
było to 30-35 zł.
W klubie było
bezpiecznie
Choć teksty Hemp Gru, jak
to u raperów bywa, są nierzadko
agresywne, to jednak atmosfera

w klubie była spokojna i można
było czuć się bezpiecznie. Każde przypadkowe szturchnięcie
czy popchnięcie kogoś – nieuniknione w czasie tego typu
koncertu – kończyło się przybiciem piątki lub przynajmniej
krótkim „sorry”. – Staramy się
działać prewencyjnie – mówił
nam jeden z ochroniarzy. – Jeśli ktoś już na wejściu wydaje
nam się nadmiernie pobudzony,
po prostu go nie wpuszczamy,
a jeśli zobaczymy taki sygnał już
w klubie, reagujemy natychmiast, stanowczo, ale na tyle
dyskretnie, by nie podkręcać atmosfery.
Mieliśmy natomiast sygnały, że niespokojnie było w czasie koncertu na Nowym Rynku
i okolicach. Policja nie odnotowała tam jednak poważniejszych
interwencji w związku z agresywnymi zachowaniami, jej działania ograniczyły się głównie do
patrolowania. W pobliżu klubu zatrzymano jedynie 21-latka
z Warszawy, przy którym zleziono 0,78 gr marihuany. Policję
powiadomiła ochrona klubu, widząc dziwne zachowanie mężczyzny. 
tm
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Gmina Łowicz | Zdrowie nie pozwala służyć

Pustosłowie
Nic się chyba w ostatnim czasie
tak nie zdewaluowało, jak słowa.
Słowa, słowa, słowa, a raczej pustosłowie, wlewa się ze wszystkich
stron do naszych uszu niczym
woda podczas tropikalnej ulewy.
Istny, nieustający wodospad Niagara. W czasach zamierzchłego PRL-u często parodiowano
(w wąskich, elitarnych gronach
oczywiście) przemówienia Władysława Gomułki „Wiesława” (to
był ponoć jego pseudonim z czasów okupacji; jeśli nie miał nawet
jakichkolwiek konspiracyjnych
dokonań, należało mu je do oficjalnego życiorysu wstawić). Jedną z najczęściej powtarzanych
parodii był następujący tekst: „Jak
Partia mówi, że nie da, to nie
da. A jak Partia mówi, że da, to
mówi”.
Można powiedzieć, że mamy
powtórkę z tej rozrywki, bowiem
jeśli by zrealizowano choć trzy
czwarte, a nawet połowę tego, co
nam obiecywała ekipa Donalda
Tuska sześć lat temu, gdy przejmowała władzę, to mielibyśmy
dziś Polskę w zupełnie innym
miejscu, a ponad dwa miliony
młodych, energicznych i na ogół
nieźle wykształconych Polaków
nie szukałoby szczęścia na Zachodzie, tylko pomnażałoby tzw.
krajowy produkt brutto. A tak pomnożyły się tylko niektóre majątki, zaś tysiące poszły z torbami.
Jak na budowie autostrady A-2,
najdroższej w Europie, a pewnie
i na świecie. Bo korupcja i oszustwa przecież dużo kosztują. Kto
płaci? Oczywiście my wszyscy,
bo jeśli nawet są to pieniądze
z Unii Europejskiej, to przecież
REKLAMA

też pochodzą z naszych podatków. Unia to nie czarodziej z bajki. Daje, ale i bierze. I co ciekawe
znów słyszymy, ile to nam Unia
da, a nie słyszymy, ile my dajemy do Unii. Podobno na razie jesteśmy nieco na plusie, ale w następnym unijnym budżecie, już
mamy być na minusie.
Przed kilkunastoma dniami na
niektórych portalach internetowych ukazała się informacja, że
w tzw. rankingu dobrobytu Polska „obsunęła się” w ostatnich
latach o 11 (jedenaście) miejsc!!!
W Europie za nami już tylko kraje byłego Związku Sowieckiego
(z wyjątkiem państw nadbałtyckich: Litwy, Łotwy i Estonii,
bo te już są przed nami) i większość bałkańskich, dotkliwie dotkniętych bratobójczą wojną lat
90-tych. Ale jakoś, pewnie przez
przeoczenie, nie ukazała się ta
wiadomość w głównych (teraz
należy mówić: mainstreamowych) stacjach telewizyjnych zapatrzonych w swego premiera
niczym w święty obrazek. Choć
porównanie nie jest pewnie najlepsze, bowiem owym „mainstreamowym” mediom ze świętościami nie jest akurat po drodze.
Za to z uporem godnym lepszej
sprawy walczą o metalowo-papierową tęczę na warszawskim
Placu Zbawiciela, którą przedstawiciele środowisk gejowskich
uznali za swój „święty” symbol.
Trudno oprzeć się wrażeniu, że
lokalizacja owej tęczy (przed Kościołem Najświętszego Zbawiciela) nie wzięła się z przypadku,
a jest zwykłą prowokacją. Czy nie
lepiej byłoby ją przenieść choćby

na pobliski Plac Konstytucji, skoro geje wszelkiej maści tak chętnie
się na Konstytucję RP powołują?
Zaś co do tytułowego „pustosłowia”. Leje się, jak wspomniałem, dookoła. W Warszawie i na
prowincji, w miastach i na wsi.
Lało się podczas wczorajszej prezentacji nowych ministrów, spośród których najbardziej rozbawili mnie nowy minister sportu,
Biernat Andrzej, niegdyś nauczyciel wf w Konstantynowie i nowa
minister oświaty, Kluzik-Rostkowska, która – jak stwierdziła –
ma „doświadczenie na własnych
plecach”, bo jej dziecko chodzi do
szkoły, a poszło od sześciu lat!
Leje się też obok mnie, w leśnych ostępach, gdzie pewien facet (import na Ziemię Łowicką)
próbuje za wszelką cenę udowodnić, jak to gremialnie zwierzyna
korzysta z gigantycznego przejścia nad autostradą tuż obok
„siedemdziesiątki”, co jest oczywistą bzdurą, jak owo przejście
zbudowane za olbrzymie pieniądze (wedle mojej wiedzy 16 milionów) nie w tym miejscu, gdzie
byłoby bardziej przydatne. Chodzi rzekomo o interes zwierzyny.
Nie słyszałem jednak, by ów gość
i jemu podobni z tej samej ferajny
pomagali owej zwierzynie zimą
choćby budując paśniki i kupując
sianko do tych paśników. Choć
o „sianko” pewnie chodzi, ale rozumiane całkiem inaczej. Albo
przynajmniej o tzw. święty spokój. Tak, jak znakomitej większości tzw. ekologów, którzy często
odstępują od swych protestów, jak
zobaczą owo „sianko”. I byle jaka
kwota ich nie zadowala. 

Władysław Skwarna
rezygnuje
8 listopada na sesji
Rady Gminy Łowicz
sołtys Jamna Władysław
Skwarna ogłosił, że
z powodów zdrowotnych
rezygnuje z pełnionej
przez siebie funkcji.
Ta informacja wzbudziła sprzeciw radnych i sołtysów
obecnych na spotkaniu. Radzono, by ta decyzja została jeszcze
raz przemyślana i zaproponowano, by przynajmniej do końca
kadencji Jamno miało tego samego gospodarza.
Władysław Skwarna stanowczo odmówił, doceniając uznanie kolegów, ale powtórzył, że
zgodnie z zaleceniami lekarskimi nie może dalej sprawować
funkcji sołtysa. Poza tym dodał,
że we wsi znajdą się osoby, które
chętnie go zastąpią, jednak nazwisk nie podał.
Władysław Skwarna w 1976
roku uległ wypadkowi na kolei,
w wyniku którego stracił nogę
znacznie powyżej kolana. Przez
wieloletnie noszenie protezy
staw kolanowy zdrowej nogi
uległ poważnemu uszkodzeniu
i czeka go operacja.
Z pełnieniem funkcji sołtysa,
obok obowiązków urzędowych
– jak dostarczanie mieszkańcom
sołectwa nakazów płatniczych
i zbieranie podatku, wiążą się
również obowiązki zwyczajo-

Magdalena Szymańska-Topolska

KRZYSZTOF MIKLAS

Władysław Skwarna jest sołtysem Jamna ponad 13 lat.
Na zdjęciu w tle widoczna jest twarz Bronisławy Skwarnej, znanej
hafciarki, ciotki pana Władysława.

we: roznoszenie opłatka po wsi
przed Bożym Narodzeniem czy
zapewnienie przejazdu księdzu
podczas wizyty duszpasterskiej
zwanej kolędą. To wszystko okazuje się trudne do pogodzenia
przy takim stanie zdrowia, w jakim obecnie znajduje się sołtys
Jamna.
Władysław Skwarna pracował na kolei do 1980 roku, póź-

niej był zatrudniony w szkole podstawowej w Jamnie na
1/2 etatu jako pracownik fizyczny.
Był radnym gminy Łowicz w latach 1998-2002 i 2002-2006. Od
28 lutego 2000 roku nieprzerwanie jest sołtysem.
Ciekawostką jest to, że Bronisława Skwarna, słynna łowicka hafciarka, jest rodzoną siostrą
mamy pana Władysława.  mst
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Łowicz | Koło Łowieckie „Łowiczanin”

Pielęgnują tradycje myśliwskie od 60 lat
Katarzyna
Piotrkiewicz
kasia.piotrkiewicz@lowiczanin.info

Po krótkim przybliżeniu historii koła przez jego prezesa
Dariusza Sobieszka nastąpiło
wręczenie pamiątkowych dyplomów trzem członkom z najdłuższym stażem. Dyplomy uznania za wieloletnią działalność
osobiście otrzymali: Kazimierz
Dąbrowski – w kole od 1958 r.
i Tadeusz Wojda – od 1960 r.
Henryk Borowiec, który do
koła należy od 1957 r., z powodów zdrowotnych nie mógł się
stawić na uroczystości. Dyplom
wręczono mu we wtorek w jego
domu. Kazimierz Dąbrowski
dodatkowo otrzymał pamiątkową statuetkę z okazji jubileuszu
60-lecia przynależności do Polskiego Związku Łowieckiego.
Jedno z najstarszych
kół w okręgu
Koło Łowieckie „Łowiczanin” powstało w 1953 r. po rozpadzie Powiatowego Towarzystwa
Łowieckiego. Część członków
dawnego towarzystwa założyło w Łowiczu Koło Łowieckie
REKLAMA

nr 1. Wśród założycieli znaleźli
się: Piorun, Modzelewski, Śmiałek, Staniszewski, Szachogłuchowicz, Dobrzyński, Barlak,
Gęsiak, Kaczorowski, Kosiorek,
Głowacki, Sztajnert, Cichal, Zabost, Kołodziejczyk, Tokarski,
Kośmider, Imiołek, Kosiacki.
W pierwszym zarządzie koła
znaleźli się: Kośmider – prezes;
Piorun – skarbnik i Staniszewski
– łowczy.
Koło miało wyodrębnione dwa obwody łowieckie nr 6
i 10. Pierwszy z nich obejmował
tereny na północ od Łowicza,
w okolicach takich miejscowości
jak: Świeryż I, Niedźwiada, Goleńsko, Sierżniki i Boczki Chełmońskie. Granicami obwodu
nr 10 była droga Łowicz-Bielawy do Chruślina. Od Chruślina do Urzecza, po wsi Urzecze-Wierznowice do Zdun. Od Zdun
po drodze Poznań-Warszawa
do Łowicza.
W 1960 r. koło rozpadło się
na dwa koła: nr 1 i nr 2. W kole
nr 1 pozostało 18 myśliwych
z pierwotnego składu i ono po
latach, w wyniku reorganizacji, otrzymało nr 8 i nazwę „Łowiczanin”. Od początku jego
członkowie kładli szczególny nacisk na hodowlę zwierzyny drob-

nej: zajęcy, kuropatw i bażantów.
Wyniki polowań potwierdzały,
że w tej kwestii udało się osiągnąć wysokie rezultaty. W 1960
r. z polowań w dwóch obwodach
uzyskano 168 zajęcy. Do tej pory
prowadzone są zasiedlenia obwodów młodymi bażantami, których pierwsze 100 sztuk wypuszczono w 1962 r. W październiku
2013 r. roku wypuszczono 150,
a na listopad planują jeszcze 50.
Od 1960 r. koło zatrudnia strażników łowieckich, którzy zajmują się dbaniem o prawidłowy stan
obwodów pod względem gospodarki hodowlano-łowieckiej.
Aktualnie koło gospodaruje na
2 obwodach o numerach 32 i 34,

W funkcjonowaniu
koła kładzie się
duży nacisk na
kultywowanie tradycji
łowieckiej, m.in.
poprzez organizowanie
uroczystych polowań
hubertowskich.

Michał Sobieszek

Krótka część oficjalna rozpoczęła w sobotę, 9 listopada, obchody jubileuszowe
60-lecia istnienia Koła Łowieckiego „Łowiczanin”, które zostały zorganizowane
w restauracji Stara Łaźnia w Łowiczu.

Pamiątkowe dyplomy wręczono trzem wieloletnim członkom koła.

które niemal w całości pokrywają się z tymi pierwotnymi. Są to
grunty typowo polne, które licznie zamieszkuje zwierzyna drobna i sarny, a także pojawiają się
przejściowo dziki.
Od około 6-8 lat w kole nie
prowadzi się polowań na kuropatwy, a w tym roku również
nie polowano na zające, ponieważ jest ich mało. Prezes Sobieszek powiedział nam, że od roku
sam prowadzi hodowlę klatkową
zajęcy i część z nich planuje wypuścić do obwodu 34 w ramach
darowizny.
Od kilkudziesięciu lat koło
współpracuje ze Szkołą Podstawową w Niedźwiadzie, gdzie
raz na jakiś czas organizuje spotkania edukacyjne z dziećmi.
– W tym roku w takim spotkaniu brał udział Edward Papiernik

z naszego koła, który jest sokolnikiem – powiedział nam prezes
koła. – Przyszedł do szkoły z sokołem, którego pokazywał dzieciom – dodał. W ramach współpracy myśliwi dostarczają szkole
karmę, która jest rozsypywana
zimą dla drobnej zwierzyny.
Dbałość o tradycję
Koło Łowieckie „Łowiczanin”
posiada swoją kwaterę myśliwską w Otolicach oraz działkę rolną o powierzchni 1,6 ha, na której będzie uprawiana kukurydza,
służąca za karmę dla zwierzyny
łownej.
Obecnie do koła należy
32 członków oraz 3 stażystów.
Pochodzą oni z rożnych środowisk. Jednym z nich jest znany
łowicki chirurg Adam Rogowski-Tylman. W latach 1976-1993

prezesem koła był Władysław
Wojda działacz ludowy, zasłużony dla upowszechniania folkloru
łowickiego.
W funkcjonowaniu koła kładzie się duży nacisk na kultywowanie tradycji łowieckiej, m.in.
poprzez organizowanie uroczystych polowań hubertowskich
oraz dbanie o tradycję i zwyczaje łowieckie. Do takich zwyczajów należą: organizowanie uroczystych pokotów po polowaniu,
przyjmowanie ślubowania od nowych członków czy wręczanie
złomu po pozyskaniu grubego
zwierza.
Koło nie posiada do tej pory
sztandaru, jednak pozyskanie
na niego środków jest jednym
z głównych celów obecnego
prezesa.
W uroczystości, która odbyła się w restauracji Stara Łaźnia
w Łowiczu wzięli udział członkowie koła wraz z rodzinami, przyjaciele koła. Zaproszeni zostali
też prezes Okręgowej Rady Łowieckiej w Skierniewicach Marek Radzikowski oraz przewodniczący Zarządu Okręgowego
PZŁ w Skierniewicach i łowczy
okręgowy Piotr Jędral, którzy nie
stawili się na uroczystości, a jedynie przesłali dla koła list gratulacyjny. Na zaproszenie stawił się
natomiast leśniczy w Nadleśnictwie Kutno z siedzibą w Chrośnie, a zarazem radny powiatowy
Jacek Chudy. 
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„Trójka” przed wielkim świętem
Mszą świętą o godz. 10 w kościele na Korabce, z udziałem pocztu sztandarowego i kapeli ludowej
Jana Dutkiewicza zainaugurowane zostaną 21 listopada obchody 50-lecia funkcjonowania
Szkoły Podstawowej nr 3 w budynku przy ul. Grunwaldzkiej.

Występ uczniów ZSP nr 1 w Łowiczu.

marcin
kucharski

Łowicz | ZSP nr 1

marcin.kucharski@lowiczanin.info

Akademia na zebraniu
Program artystyczny przygotowany z okazji 95. rocznicy
odzyskania niepodległości przez
Polskę oraz 95. rocznicy powstania 10 Pułku Piechoty – patrona
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łowiczu – uczniowie
z tej szkoły przedstawili 14 listopada, podczas comiesięcznego
spotkania rodziców z nauczycielami. Przedstawienie podobało
się. Rodzice nagrodzili uczniów
gromkimi brawami. Dla niektórych z rodziców możliwość obejrzenia przedstawienia była osłodą
REKLAMA

przed spotkaniem z nauczycielami na temat ocen ich, prawie dorosłych, dzieci.
– Każdy występ przynosi mnie
i moim kolegom dużo zadowolenia, a jeżeli jeszcze udaje się
wzruszyć widzów, to satysfakcja
jest podwójna – mówił po przedstawieniu Krystian Matuszewski,
uczeń klasy czwartej Technikum
Elektrycznego. Uczniowie wystąpili wcześniej z tym samym
programem podczas miejsko-powiatowych obchodów rocznicy
odzyskania niepodległości.  mak

Bezpośrednio po mszy, około godziny 11 rozpocznie się
akademia w szkolnej sali gimnastycznej. Zaproszeni zostali
przedstawiciele władz miejskich,
kuratorium, dyrektorzy innych
łowickich szkół, nauczyciele,
przedstawiciele uczniów z poszczególnych klas, rodzice oraz
emeryci, którzy byli związani ze
szkołą. Przedstawiona tam zostanie prezentacja multimedialna
o historii szkoły, będą przemówienia dyrektor Wioletty Puszcz
i zaproszonych gości oraz wspomnienia emerytów. Na koniec
części oficjalnej zaplanowana
jest przygotowana przez uczniów
część artystyczna. Całość ma potrwać około 1,5 godziny.
– Po akademii zaproszeni goście zostaną ugoszczeni poczęstunkiem. Będzie można obejrzeć wystawione w holu szkoły
albumy ze zdjęciami, starą i nową
kronikę szkoły oraz wpisać się
do „Złotej księgi” – zachęca do
uczestnictwa w spotkaniu wicedyrektor Agnieszka Rutkowska.
Dlaczego szkoła w tym roku
będzie obchodzić „zaledwie
50-tą” rocznicę, skoro jej historia jest dużo starsza? Otóż
w obecnym budynku szkoła

mieści się od 1963 roku i właśnie ta data stała się pretekstem
do zorganizowania uroczystości. Historia Szkoły Podstawowej
nr 3 w Łowiczu sięga jednak 1906
r,, kiedy to nauczycielka Helena
Szymkowska uzyskała od władz
carskich koncesję na otwarcie
prywatnej szkoły początkowej
z polskim językiem nauczania.
Ówczesna szkoła przeznaczona
była dla dzieci pracowników Fabryki Przetworów Chemicznych
i Nawozów Sztucznych, istniejącej wówczas przy ulicy Chemicznej, która obecnie nosi nazwę
ul. Armii Krajowej. W 1908 r.
szkoła posiadała już swój pierwszy budynek. Edukacja była prowadzona w 4 oddziałach szkolnych – obecnie w szkole jest
26 oddziałów.
Dalsze losy szkoły były skomplikowane, szczególnie w czasie
wojen. Szkoła zmieniała wówczas budynki, często zmieniali
się również nauczyciele. Okres
względnej stabilizacji dla szkoły
rozpoczął się w 1937 r.. Wtedy
szkoła otrzymała nazwę Publiczna Szkoła Powszechna III stopnia
nr 3 w Łowiczu – i mieściła się
przy ówczesnej ul. Chemicznej.
W tymże roku kierownik
szkoły i jednocześnie nauczyciel matematyki, Józef Perzyna, nawiązał kontakt z dowódcą
10. Pułku Piechoty Marianem
Krudowskim. Wkrótce 10. PP
objął opiekę nad szkołą. W roku

budowę nowego gmachu szkolnego przy zbiegu ulic Grunwaldzkiej i Poznańskiej. Kierownik Perzyna dbał również
o otoczenie szkoły i w związku
z tym kazał posadzić przy szkole las sosnowo-brzozowo-dębowy. Był kierownikiem szkoły
do czasu przejścia na emeryturę,
tzn. do 31 sierpnia 1972 r.. Zmarł
20 marca 1998 r.. Później dyrektorami byli: Ewa Dałek (przez
10 lat), Eugeniusz Furman
(przez1 rok), Józef Kolos (również przez 1 rok), Bogdan Kacperski (przez 4 lata), Wacław Witwicki (przez 26 lat), Agnieszka
Rutkowska (pełniła obowiązki
dyrektora przez 1 rok). Obecnie,
od 2011 roku szkołą kieruje Wioletta Puszcz. W obecnym budynku „Trójka” mieści się od 1963
r.. W 1989 r. oddano do użytku salę gimnastyczną z zapleczem. W lutym 1999 roku szkole nadano jej imię Kardynała
Karola Wojtyły – Papieża Polaka. W czasie wizyty Jana Pawła
II w Łowiczu został poświęcony
przez papieża sztandar szkoły.
W 2005 roku Szkoła Podstawowa
nr 3 została połączona z Gimnazjum nr 3 w Zespół Szkół.
W powyższym opracowaniu
historii szkoły wykorzystane zostały informacje z Lokalnej encyklopedii NŁ www.lowiczanin.
info/wiki/ oraz strony internetowej ZS przy ul. Grunwaldzkiej
www.sp3gim3lowicz.pl 

szkolnym 1938/1938 na wniosek
kierownika Perzyny oraz Rady
Pedagogicznej, szkole nadano
imię 10. PP. 27 czerwca 1939 r.
kierownik został odznaczony Odznaką 10. Pułku Piechoty.
Podczas okupacji budynek
przy Armii Krajowej został przejęty przez szkołę niemiecką.
Z tego powodu zajęcia – dopuszczone przez okupanta w ograniczonym zakresie na poziomie
szkoły podstawowej – odbywały się w pomieszczeniach, które zostały udostępnione właśnie
dzięki staraniom kierownika
Perzyny. Zajęcia odbywały się
m.in. w Szkole Handlowej,
w domku na terenie Szkoły nr 2,
na ul. Mostowej nr 3, u państwa
Mielczarskich na Armii Krajowej, w byłej korkowni na ul.
Blich oraz przy ul. 3 Maja. Starania kierownika dotyczące warunków nauczania posunęły się
do tego stopnia, że namówił on
uczniów aby w tornistrach przynosili węgiel do opalania sal
lekcyjnych. W czasie wojny Józef Perzyna prowadził również
tajne nauczanie. Odbywało się
ono w grupach 3-4 osobowych
w jego własnym mieszkaniu lub
w mieszkaniu kolegów. Po wojnie kierownik podjął się organizacji nauki w macierzystym
budynku Szkoły nr 3. Od lutego 1945 r. rozpoczęła się w nim
nauka. W czerwcu 1959 r., dzięki jego inicjatywie, rozpoczęto

Edukacja | Łowicki senior – żywa lekcja historii

Starsi wspominają, młodzież się uczy
II LO w Łowiczu
i Klub Seniora „Radość”
kontynuują ciekawe spotkania
w ramach projektu „Łowicki
senior – żywa lekcja historii”.
Za nami kolejne:
8 listopada – na temat czasów
rządów Edwarda Gierka
i 15 listopada – na temat
czasów Wojciecha
Jaruzelskiego i stanu
wojennego.
Ideą spotkań jest prowadzenie wspólnego, międzypokoleniowego dialogu. Seniorzy opowiadają o własnych przeżyciach,
a młodzież – w projekcie uczestniczą głównie uczniowie II LO,
realizujący rozszerzony program
wiedzy o społeczeństwie – zadaje pytania, ale także przygotowuje prezentacje. Jest to okazja, aby
wiedzę encyklopedyczno-podręcznikową uzupełnić o żywe relacje świadków. Wprowadzeniem
do każdego z piątkowych spotkań
jest krótki wykład specjalnego
gościa spotkania.
Podczas lekcji o czasach Gierka takim gościem był burmistrz
Łowicza Krzysztof Jan Kaliński,
historyk i wieloletni nauczyciel
w I LO w Łowiczu. – To, co od
tamtych lat zmieniło się, tak na
pierwszy rzut oka, to sklepowe
półki – mówił burmistrz. – Nie
było dużego wyboru produktów,
a wszystkie były pakowane podobnie, w szare, brzydkie opakowania. Trudno jednak mó-

Tomasz Matusiak

Marcin Kołaczyński kl. 2TM

Łowicz | SP 3: 50 lat szkoły w obecnym budynku

Andzej Jankowski, działacz "Solidarności", internowany w czasie stanu
wojennego, mówi młodzieży w II LO o swoich dramatycznych przeżyciach.

wić o tych czasach ogólnie, jako
o jednej epoce, bo była zasadnicza różnica między pierwszą (do
1976 roku), która w porównaniu
z czasami Gomułki była wielkim
skokiem do przodu, a drugą fazą
epoki Gierkowskiej, w której gospodarka się załamała.
Krzysztof Jan Kaliński, a po
nim także przedstawiciele klubu seniora, dobrze pamiętają
sam moment dojścia Gierka do
władzy i jego pierwsze przemówienie, które rozbudziło wielkie nadzieje. Zaskoczeniem dla
wielu były pierwsze słowa przemówienia – „Bracia rodacy!”,
brzmiące zupełnie inaczej niż
Gomułkowskie
„Towarzysze
i obywatele!”.
Tydzień po burmistrzu, wykład wprowadzający w tematykę
stanu wojennego wygłosił Tadeusz Żaczek, dyrektor wspomaga-

jącego realizację projektu Centrum Kształcenia Ustawicznego.
W czasie trwania stanu wojennego pracował on jako nauczyciel przysposobienia obronnego
w Zespole Szkół Medycznych
(obecnie znajduje się tam II LO
i prowadzona przez niego placówka), był też członkiem nauczycielskiej
„Solidarności”.
Wspominał początek stanu wojennego jako okres wielkiej niepewności i dezorientacji oraz
strachu. Mówił też sporo o funkcjonowaniu szkół, także tej przy
Ułańskiej, w czasie stanu wojennego, wspominając przy
tym studniówkę, organizowaną
w dzień, przy zasłoniętych
oknach, tak aby zakończyła się
odpowiednio przed 22. – godziną
milicyjną.
Wypowiadali się też inni
świadkowie wydarzeń, wśród

nich m.in. Andrzej Jankowski
– działacz „Solidarności” przy
zakładach Syntex, internowany
i osadzony w łowickim więzieniu. – Ilekroć słyszę czy widzę to
telewizyjne wystąpienie Jaruzelskiego, zatyka mi gardło – mówił.
– Życzę wszystkim z was – młodych, żebyście nigdy nie dożyli
takich wydarzeń, przez jakie my
musieliśmy przejść.
Spotkania z seniorami są uzupełniane rekwizytami oraz bogatym materiałem nagraniowym
i tekstowym. Część z nich pochodzi z zasobów Łowickiego Ośrodka Kultury, część to pomoce naukowe z zasobów szkoły, ale były
też rzeczy przynoszone przez samych uczestników spotkań. Zaprezentowano ciekawy wybór
archiwalnych nagrań – tych poważnych, jak przemówienia, relacje ze strajków czy pielgrzymki Jana Pawła II, ale także
fragmentów filmów, kabaretów
i programów rozrywkowych.
Przy omawianiu czasów PRL
nie mogło zabraknąć pamiętnych fragmentów z wydarzeń
sportowych: bramek zdobywanych przez „Orły Górskiego” na
Wembley i boiskach mundialu
w RFN czy słynnego „gestu
Kozakiewicza” na olimpiadzie
w Moskwie.
Kolejne z cyklu spotkań, poświęcone przemianom ustrojowym po 1989 r., odbędzie się
już w piątek 23 listopada. Wykład wygłosi nauczycielka historii
i WOS w II LO Agnieszka Pawłowska-Kalinowska, a na spacer
po łowickich miejscach z tym
okresem związanych, zabierze
młodzież i seniorów przewodnik
PTTK Zdzisław Kryściak.  tm
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Łowicz | Przewodnicy PTTK zapraszając na spacer

W 180 rocznicę śmierci
bohatera z Soboty

TOMASZ BARTOS

Koło Przewodników PTTK im. Anieli Chmielińskiej w Łowiczu zaprasza
w najbliższą niedzielę 24 listopada na godz. 14.00 na spotkanie pod łowickim ratuszem, skąd
uczestnicy przejdą spacerem pod pomnik Artura Zawiszy Czarnego w Parku Sienkiewicza.

Wierni spacerując najpierw pomiędzy grobami żołnierzy, później
prawosławnych odmawiali różaniec za zmarłych.

Łowicz | Parafia na Korabce

Ludzie modlili się
nad grobami żołnierzy
i prawosławnych
- Co roku spotykamy się na
cmentarzu wojennym, gdzie we
wrześniu modlimy się nad mogiłami żołnierzy poległych we
wrześniu 1939 roku. Tym razem chcieliśmy otoczyć modlitwą nie tylko ich, ale także braci
prawosławnych, którzy są pochowani obok, na cmentarzu,
który jest mocno zaniedbany
- powiedział nam proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej
Pomocy na Korabce, ks. Adam
Domański, który 10 listopada od godz. 15, przewodniczył
spotkaniu modlitewnemu na
cmentarzach przy ul. Listopadowej na Korabce.
W modlitwie różańcowej
udział wzięło około 50 osób.
Głównie starszych, ale nie brakowało tez małych dzieci.
Wierni rozpoczęli na cmentarzu wojennym z 1939 roku, procesyjnie przechodząc między
kwaterami żołnierzy, po czym
przeszli na sąsiedni cmentarz
prawosławny.
- To było dość szczególne
przeżycie, bardzo dawno byłem
na cmentarzu prawosławnym,
nie wiedziałem, że jest w tak
katastrofalnym stanie, o wiele
gorszym niż to zapamiętałem,
zniknęły niemal wszystkie metalowe elementy, jakie się na
nich znajdowały. To straszne.
Myślę, że nasza modlitwa i pamiętanie o pochowanych tu ludziach pomoże ich duszom,

a nam żyjącym przypomni,
że mamy taki ciekawy cmentarz
i pora już aby o niego zadbać
- powiedział nam jeden
z uczestników modlitwy.
Dla uczestników spotkania
wędrówka po prawosławnej nekropoli i z pewnością była poruszająca, musieli kroczyć po nie
koszonej trawie, przechodzić
w kilku miejscach niemal przez
krzaki, przy niektórych zniszczonych grobowcach leżały butelki po mocnych trunkach.
Proboszcz Domański powiedział nam, że pomysł, aby odwiedzić z modlitwą nie tylko
mogiły wojenne, ale także groby osób prawosławnych, zrodził
się w nim 1 listopada, w święto
Wszystkich Świętych. Wpływ
na to miało także ukazanie się
książki opisującej cmentarz prawosławny autorstwa Piotra Wysockiego. - Za zmarłych modlimy się przez cały listopad,
szczególnie w oktawie Wszystkich Świętych, z modlitwą
w tym roku wyszliśmy poza
ten termin, ale nic się nie stało.
Kościół katolicki modli się za
wszystkich zmarłych, a z braćmi prawosławnymi łączy nasz
szczególna bliskość wyznawania Boga w Trójcy jedynego, dla
nich także modlitwa za zmarłych
jest ważna. Staramy się nią pomóc tym, którzy w wędrówce
do nieba musieli zatrzymać się
w czyśćcu. 
tb

Harcerstwo | Wycieczka do Warszawy

Zwiedzanie muzeum
zamiast biwaku
Czterdzieścioro
harcerzy
z łowickiego hufca ZHP zorganizowało sobie 16 listopada wycieczkę autokarową do Warszawy. Głównym jej punktem była
wizyta w Muzeum Powstania
Warszawskiego.
- To jedno z tych miejsc, które zawsze robią niesamowite
wrażenie, które każdy musi zobaczyć - przyznaje drużynowy
Piotr Zakrzewski. - Nie udało
nam się zorganizować w tym
dniu biwaku w Dzierzgówku,

bo nie mieliśmy odpowiedniej
ilości osób, ale wykorzystaliśmy ten czas z pewnością dobrze.
Po zwiedzeniu muzeum harcerze udali się w pobliże dawnego Arsenału przy ulicy Długiej, obok którego 26 marca
1943 roku odbyła się słynna
akcja odbijania Rudego. Odwiedzili też Pomnik Małego
Powstańca, miejsce eksplozji
czołgu - pułapki i pomnik Jana
Kilińskiego. 
tm

Pod pomnikiem zostanie
przypomniana sylwetka Zawiszy Czarnego i zostaną złożone kwiaty oraz zapalone znicze.
Wartę pod pomnikiem wystawią członkowie Stowarzyszenia Historycznego im. 10 PułREKLAMA

ku Piechoty. Jak przekazał nam
przewodniczący koła przewodników Zdzisław Kryściak, inicjatywa ma na celu uczczenie
180 rocznicy śmierci Artura Zawiszy Czarnego, który urodził
się w podłowickiej Sobocie.

W wieku zaledwie 24 lat został
stracony 26 listopada 1833 roku
w Warszawie na placu, który
dziś nosi jego imię.
Wcześniej, jako żołnierz
8 Pułku Ułanów walczył w Powstaniu Listopadowym. Wsła-

21 listopada 2013

15

wił się walecznością w bitwach
pod Olszynką Grochowską,
Nasielskiem, Ostrołęką, Różana i Białołęką, za waleczność
otrzymał krzyż Virtutii Militarii. Po upadku powstania, krótkiej emigracji i powrocie do
kraju, kontynuował walkę partyzancką, jednak bez większego powodzenia. W lasach pod
Krośniewicami oddział został schwytany przez kozaków,
a Artur Zawisza Czarny trafił
do niewoli.
Do niego należą słowa wyryte na łowickim pomniku,
które przez lata stawały się myślą przewodnią Polskich patriotów - Gdybym miał sto żyć,
wszystkie bym ofiarował mojej
Ojczyźnie. 
tb

16

21 listopada 2013
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Łowicz | Aby odciągnąć dzieci od komputerów

ZSCKR Zduńska Dąbrowa

OSP-RW pokazało
uczniom szkoły pijarskiej,
że nurkowanie jest fajne

Uczestnicy projektu podczas wycieczki na fermę wiatrową.

Zd. Dąbrowa | Tech. Weterynaryjne

Złapali „bakcyla”
przedsiębiorczości

Tomasz
bartos
– W gronie rodziców doszliśmy do wniosku, że trzeba coś
zrobić, aby zmotywować nasze
dzieci do szukania rożnych zainteresowań. Wszystko po to, aby
odciągnąć je od komputerów i telewizji. Doszliśmy do wniosku,
że zajmą się tym sami rodzice,
którzy – o ile to możliwe – pokażą im swoją pracę i pasje, którymi się zajmują – powiedział nam
Jacek Latoszewski, naczelnik łowickiej jednostki OSP – Ratownictwo Wodne, prywatnie ojciec
jednego z uczniów klasy V szkoły pijarskiej.
18 uczniów tej klasy spotkało się ze strażakami w minioną
niedzielę, 10 listopada o godz. 8
na łowickim basenie. W ciągu
2 godzin dzieci zostały zapoznane z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w czasie nurkowania oraz zasadą działania
sprzętu. Dopiero później zostały zaproszone do wody, w której
mogły założyć akwalung, maskę
i pod okiem strażaków się zanurzyć. Jak podkreślił w rozmowie
z nami Latoszewski, ze względów bezpieczeństwa w spotkaniu
udział wzięły dzieci, które potrafią pływać i są przyzwyczajone
do wody.
Po uczniach widać było, że zajęcia zostały przyjęte z dużym entuzjazmem. Dla większości był to
pierwszy kontakt z nurkowaniem
REKLAMA

TOMASZ BARTOS

tomasz.bartos@lowiczanin.info

Dzieci ze szkoły pijarskiej mogły przez chwilę poczuć się jak prawdziwi nurkowie. Wyposażone w akwalung,
pod okiem specjalistów zanurzały się pod wodę na dłuższą chwilę.

z wykorzystaniem akwalungu.
W nurkowaniu wziął udział też
jeden z ojców, który przyznał, że
zawsze chciał doświadczyć zanurzenia się pod wodę z akwalungu, dotąd bowiem nurkował tylko
amatorsko, z fajką.
– Nurkowanie bardzo mi się
podobało – mówił podekscytowany Tadeusz Dąbrowski z zaproszonej na zajęcia klasy. – Dwa
lata temu brałem udział w podobnych zajęciach, ale jeszcze
nie pływałem zbyt dobrze, więc
bałem się zanurzyć, dziś przyszedłem, aby to w końcu zrobić.
– Pod wodą bardzo mi się podobało, mogłem pływać bez ograniczeń, nie musiałem myśleć,

o tym że zabraknie mi szybko powietrza, że będę musiał się zaraz
wynurzyć. Dłuższe przebywanie pod wodą jest bardzo fajne,
chciałbym tego jeszcze spróbować – oceniał.
– Mamy nadzieję, że nasze
spotkanie, jeśli nie zaowocuje
spełnianiem się w pasji nurkowania, to wpłynie na bezpieczeństwo zabaw nad wodą w okresie
letnim – powiedział nam z kolei Jacek Latoszewski. Uczniowie zostaną zaproszeni jeszcze
do bazy OSP-RW przy ul. Wiejskiej, gdzie będą mogli zapoznać
się ze znajdującym się tam sprzętem, którego nie można było dostarczyć na łowicki basen.

Naczelnik jednostki przyznał,
że chciałaby ona w niedalekiej
przyszłości stworzyć drużynę młodzieżową, dlatego młode osoby zainteresowane nurkowaniem i działaniem w ramach
struktur OSP-RW są proszone
o kontakt, podobnie jak osoby
zainteresowane rekreacyjnym
nurkowaniem. Jak przyznał, najprościej jest przyjść w niedzielę
na basen. Strażacy spotykają się
na nim w godzinach 8-10. Jest
też w tych godzinach możliwość
spróbowania nurkowania, ale
wcześniej trzeba o tym strażaków uprzedzić, muszą bowiem
zabezpieczyć dodatkowy akwalung. tb

Dobiega końca 3-letni projekt unijny Cekin, w którym bierze udział cała obecna klasa IV
Technikum
Weterynaryjnego
w Zespole Szkół w Zduńskiej
Dąbrowie – 20 osób. 29 października uczniowie odbyli ciekawą
wycieczkę do gospodarstw, które
wykorzystują odnawialne źródła
energii, 30 października gościł
u nich nich ekspert z dziedziny
doradztwa biznesowego. 25 listopada pod opieką koordynatorki projektu, Zofii Rosy, wezmą
udział w podsumowaniu projektu w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie.
Cekin jest to projekt, jaki powstał w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki specjalnie z myślą o uczniach szkół
rolniczych w Polsce. Bierze
w nim udział łącznie ponad 900
uczniów. Głównym jego celem
jest wzmocnienie kompetencji
młodych ludzi, zwłaszcza tych,
jakie mogą mieć wpływ na rozwój obszarów wiejskich, a więc
ich przedsiębiorczość, otwarcie
na nowe technologie, ekologię
i odnawiane źródła energii.
Podczas wspomnianej wycieczki maturzyści odwiedzili
Karolew koło Kutna, gdzie obejrzeli turbinę wiatrową i ekologiczną kotłownię, bazującą na
biomasie z własnego gospodarstwa. Równie ciekawa była wizyta w Kurzętniku w województwie
kujawsko-pomorskim, w którym

poznali gospodarstwo eko-agroturystyczne. Na koniec zwiedzili
Brodnicę.
Zofia Rosa podkreśla, że podczas wyjazdu pokazano uczniom,
że można swój rozwój zawodowy wiązać z rolnictwem ekologicznym, agroturystyką, odnawianymi źródłami energii,
prowadzeniem własnej działalności i można na to pozyskiwać zewnętrzne fundusze.
Z kolei spotkanie w murach
szkoły z ekspertem biznesowym
Witoldem Buraczyńskim z Pabianic utwierdziło przyszłych
techników weterynarii w tym, że
warto pracować na własną rękę.
3-godzinne zajęcia z gościem
miały charakter warsztatów, podczas których uczniowie podzieleni byli na grupy. Budowali samoloty z papieru, jednocześnie
obserwując i analizując dane
z rynku, które wskazywały, jakie
samoloty opłaca im się wytwarzać. Po zajęciach wypełniali ankietę, z której wynika, że zajęcia
bardzo im się podobały, ale były
zbyt krótkie. To pokazuje, że się
na nich nie nudzili.
Wicedyrektor Zofia Rosa uważa, że nie tylko ostatnie zajęcia,
ale cały projekt był bardzo udany,
ponieważ uczniowie zdobyli wiele istotnych dla nich informacji na
temat perspektyw na rynku pracy, a wielu złapało „bakcyla” do
tego, aby w przyszłości otworzyć
własną firmę. 
mwk
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Gospodarka Odpadami | Pozwolenie na budowę w zasięgu ręki

Budowa w Piaskach Bankowych
coraz bardziej realna
20 listopada minął dwudziestojednodniowy termin składania przez
mieszkańców gminy uwag i wniosków w sprawie budowy Regionalnego
Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych.
MaGDALENA
szymańskaTOPOLSKA
magda.topolska@lowiczanin.info

Kiedy informacja od starosty o zakończonych konsultacjach społecznych i uzgodnienie warunków realizacji
przedsięwzięcia z Sanepidu
dotrze do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, wysyła ona wszystkie uzgodnienia
do starosty i ten może wydać
wówczas pozwolenie na budowę zakładu, które uprawomocni się po upływie 14 dni. O ile
RDOŚ nie będzie zwlekać, uzy-

W urzędzie nie
będzie zimno

Dostawami opału do Urzędu
Gminy w Sannikach oraz jednostek organizacyjnych gminy Sanniki w najbliższym sezonie grzewczym zajmie się Przedsiębiorstwo
Transportowo-Handlowe Image Sebastiana Girgiela z miejscowości Orzesze Gawdawice.
Gmina oszacowała jego przewidywane zużycie w okresie
do kwietnia przyszłego roku.
Z szacunków tych wynika, że zużytych zostanie ok. 188 ton eko-groszku workowanego i luzem,
około 3 ton węgla kamiennego
oraz ponad 27 ton miału węglowego. 
mak
REKLAMA

skanie pozwolenia na budowę,
jak poinformował nas Przemysław Milczarek, członek zarządu Związku, jest możliwe jeszcze w tym miesiącu. W trakcie
oczekiwania na nie, trwają
przygotowania do przetargów,
by z chwilą jego uzyskania,
można było rozpocząć procedury związane z budową zakładu.
Pozwolenie na budowę sprawi, że wniosek złożony przez
Związek o uzyskanie funduszy
europejskich na budowę zakładu
uzyska dodatkowych 12 punktów i trafi na I miejsce na liście
projektów, które otrzymają dofinansowanie. Przypomnijmy,
że jeśli inwestycja ta wyniesie
74 mln zł, dotacja unijna bę-

dzie wynosić 44,5 mln zł, środki własne Związku 12,5 mln,
a kredyt zaciągnięty w WFOŚiGW 17 mln zł. Droga uzyskania pozwolenia na budowę takiego zakładu jak RZZOK jest
bardzo długa. Najpierw inwestor
– w tym przypadku Związek
Bzura – składa wniosek do wójta gminy o wydanie decyzji środowiskowej. Ponieważ budowa
zakładu jest inwestycją oddziałującą na środowisko, wójt zwraca się z prośbą do Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska
o wydanie opinii. RDOŚ przeprowadza uzgodnienia środowiskowe z inwestorem.
Po zaopiniowaniu inwestycji przez RDOŚ, wójt wydaje

decyzję środowiskową, a inwestor ogłasza przetarg na projekt
budowy zakładu. Wójt gminy
Bielawy wydając tę decyzję zastrzegł, że kiedy projekt zakładu
będzie gotowy, RDOŚ powinna
jeszcze raz dokonać uzgodnienia
środowiskowego projektu zakładu. Dlatego, kiedy był on gotowy, starosta po złożeniu przez
Związek wniosku o pozwolenie na jego budowę, ponownie
skierował sprawę do RDOŚ. Ta,
po zapoznaniu się z dokumentacją, przesłała do starosty pismo o umieszczenie ogłoszenia
o konsultacjach społecznych,
a do Sanepidu pismo o uzgodnienie warunków realizacji inwestycji. Po zakończeniu konsultacji, starosta zwraca się do
RDOŚ, do której w tym czasie dotrzeć powinna informacja
z Sanepidu. Wtedy RDOŚ wysyła do starosty wszystkie

uzgodnienia. Wówczas wydaje
on pozwolenie na budowę.
Związek Bzura trzy razy składał wniosek do RDOŚ. Pierwszy 12.11.2009 roku. Zakładano
w nim, że na terenie RZZOK
będzie znajdować się składowisko materiałów azbestowych.
RDOŚ wydał wówczas negatywną opinię. Mimo iż wycofano się z tego pomysłu, RDOŚ
odrzuciła drugi wniosek, złożony 7.09.2010 roku, po około 10 dniach od tej daty, mimo,
że dokumentacja była bardziej
rozbudowana niż przy pierwszym wniosku. Związek skierował sprawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Łodzi i ją wygrał. Ponieważ
postępowanie sądowe przedłużało się, 28.10. 2010 roku złożono trzeci wniosek do RDOŚ,
który był jeszcze bardziej dokładny i zawierał trzy warianty

Kiernozia | Zły stan dróg na osiedlu Kościuszki

– Zakładamy, że będzie dobra
pogoda i uda się jeszcze w tym

roku wykonać naprawę dróg
– mówi sekretarz gminy Kiernozia Jarosław Bogucki. Drugi
przetarg w tej sprawie ma być
rozstrzygnięty jednak dopiero
26 listopada. Czy wykonawca,
który go wygra, zdąży z wykonaniem utwardzenia przed zimą,
okaże się w pierwszych dniach
grudnia.
Pierwszy przetarg, w którym wyłoniono wykonawcę robót przyniósł rozstrzygnięcie,
ale firma nie zdecydowała się
na podpisanie umowy i tym sa-

mym straciła wpłacone na konto gminy wadium w wysokości
2 tys. złotych. – Wykonawca
nie podał nam przyczyn dlaczego nie podpisał umowy, ale też
nie ma takiego obowiązku – powiedział nam sekretarz Bogucki.
Roboty miały być wykonane za
nieco ponad 155,5 tys. zł. – Jeśli wykonawca nie zgłosi się do
wtorku, 12 listopada, będziemy
musieli ogłosić kolejny przetarg
– mówił na sesji Rady Gminy w
Kiernozi 6 listopada wójt Zenon
Kaźmierczak. Kilka dni później

17

dla zakładu. Dopiero ten został
pozytywnie rozpatrzony.
Koszt projektu to 600 tys. zł.
Przetarg na niego wygrało Konsorcjum Wykonawców: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Usługowe Pro Eko Sp. z o.o z Bielska
Białej, Heko Halina Karmolińska-Słotkowska z Poznania
–partner Konsorcjum, Sanit
Trans Sp. z o. o. z Międzyrzecza
Górnego – partner konsorcjum.
Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę RZZOK
w Piaskach Bankowych Związek Międzygminny Bzura złożył w Starostwie Powiatowym
w Łowiczu 9 lipca br. Starosta
przesłał go wraz z pozwoleniem
wodno-prawnym od Marszałka
Województwa do RDOŚ i pozostałą dokumentacją 12 sierpnia.
Dyrekcja musiała sprawdzić,
czy gotowy projekt zakładu spełnia warunki uzgodnienia środowiskowego przeprowadzonego
z inwestorem przed wydaniem
decyzji środowiskowej przez
wójta gminy Bielawy. Trwało to
długo, gdyż w praktyce nie ma
żadnych mechanizmów nadzoru
nad tą instytucją. Wyniki kontroli NIK wskazują, jak poinformował nas Przemysław Milczarek,
że RDOŚ nieraz zwleka z wydawaniem opinii bez wyraźnych
przyczyn. 

Domaniewice

Nie będzie pogody – nie będzie nawierzchni
Naprawa dróg
gruntowych na osiedlu
Tadeusza Kościuszki
oraz na ulicy
Ogrodowej
w Kiernozi powinna
zostać przeprowadzona
jeszcze przed
tegoroczną zimą.

21 listopada 2013

konieczność ogłoszenia drugiego przetargu stała się faktem.
Nawet jeśli nowy przetarg zostanie rozstrzygnięty, nie gwarantuje to, że roboty zostaną
wykonane jeszcze w tym roku.
Ostateczny termin ich zakończenia określony został bowiem
na 30 kwietnia 2014 roku. –
Dopuszczamy w umowie datę
30 kwietnia, ale będziemy chcieli – jeśli pogoda na to pozwoli
– żeby wykonawca przeprowadził prace do końca grudnia
– uważa sekretarz Bogucki. mak

Gmina dołoży

18 listopada Rada Gminy Domaniewice jednogłośnie dokonała zmian w budżecie gminy
na łączną kwotę 20.822 zł. Pieniądze, które zaoszczędzono
m.in. na wydatkach bieżących
z działów: oświata i wychowanie
czy też bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwopożarowa
przeniesiono na inne zadania.
11.592 zł powędruje w formie
dotacji do przedszkoli, na utrzymanie oczyszczalni ścieków
przeznaczono 6.000 zł, 3.190 zł
na rozbudowę strażnicy otrzymają druhowie z OSP w Stroniewicach. 
kl
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Okruchy życia
15 listopada: Marianna
Bogumiła Pikulska, l.80, Osiny.
17 listopada: Wiesław
Radomski, l.63.
18 listopada: Stanisław
Pakulski, l.61; Marianna
Piechowska, l.84.

Mateusz Depta (1887-1943)
20 grudnia minie 70 rocznica stracenia przez Niemców przedwojennego wójta
gminy Lubianków i mieszkańca Woli Mąkolskiej – Mateusza Depty. W rodzinnej
wsi przedwojennego urzędnika do tej pory mieszka jego wnuczka Jadwiga Plewka
wraz ze swoim mężem oraz starszym i młodszym pokoleniem rodu Deptów.
Dzięki jej uprzejmości, materiałom archiwalnym przez nią udostępnionym, a także
wskazówkom Jarosława Włostka – z wykształcenia historyka, przedstawiciela
młodszego pokolenia Woli Mąkolskiej, możemy dziś przypomnieć sylwetkę
dawnego wójta, cieszącego się szacunkiem całej okolicy nie tylko z racji
zajmowanego urzędu, ale również z racji tego, jakim był człowiekiem.
Mateusz Depta
(1887-1943)



Sanniki

Biletów na Bajora już nie ma
W ciągu zaledwie kilku dni
wyprzedane zostały wszystkie bilety na kameralny recital Michała
Bajora pt. „Moje podróże”, który będzie można obejrzeć w sobotę, 14 grudnia o godz. 17.30
w sali koncertowej pałacu w San-

nikach. Normalny bilet wstępu
kosztował 30 zł, ulgowy – 15 zł.
Bajor przedstawi własne aranżacje piosenek do tekstów Agnieszki Osieckiej i Wojciecha Młynarskiego przy akompaniamencie
Tomasza Krezymona. 
mak

Historia pełnego
zaangażowania w sprawy
prywatne i społeczne życia
Mateusza Depty urwała
się nagle
w wojennej zawierusze.
Został zdradzony przez
tych, którym ufał
i z którymi współpracował
na rzecz wyzwolenia
Polski, aresztowany przez
Niemców, a później przez
nich stracony.
Miejsca jego pochówku
rodzina nie zna do dziś.

REKLAMA

Mateusz Depta urodził się
w sierpniu 1887 roku w Woli
Mąkolskiej jako syn Stanisława i Marianny Deptów. Jego ojciec był wójtem gminy Antoniew,
a matka zajmowała się domem
i gospodarstwem. Przyszły wójt
skończył szkołę powszechną
w Mąkolicach, a później kontynuował edukację w Łowiczu.
Z czasów jego wczesnej młodości do dziś zachowało się niewiele informacji. Najstarsi, żyjący
jeszcze członkowie rodziny mówią, że był na pewno jak na owe
czasy człowiekiem światłym, lubiącym czytać, niestroniącym od
różnych źródeł wiedzy.
Swoje dorosłe, przedwojenne
życie dzielił między byciem gospodarzem a byciem wójtem. Był
dwukrotnie żonaty. Miał pięcioro
dzieci. Jego pierwsza żona zmarła przy porodzie zostawiając córkę Ewę. Po jakimś czasie Mateusz Depta ożenił się ponownie.
Z Józefą z domu Zjawioną również pochodzącą z Mąkolic dochowali się czworga dzieci: nieżyjącej już córki Teresy oraz
kolejno: syna Stanisława, córki
Marianny i najmłodszego syna
Józefa.
Rodzina Mateusza Depty
utrzymywała się z gospodarstwa
o powierzchni ok. 12 ha, na którym uprawiało się zboże i ziemniaki, a hodowało krowy i konie. Jednocześnie przez 15 lat
swojego życia, praktycznie aż
do momentu wejścia okupanta
na tereny Polski, Mateusz Depta sprawował funkcję wójta ówczesnej gminy Lubianków. – W
rodzinnych zbiorach była specjalna skrzynka, w której przechowywaliśmy wszystkie pamiątki związane z urzędowaniem
dziadka, ale nie tylko, bo również
z okresem wojny, Katynia, dzia-

Łowicz | Klub Seniora „Radość”

Dzień Seniora w Muzeum
Dzisiaj, 21 listopada, o godz.
12.00 w sali barokowej łowickiego muzeum rozpocznie się
Dzień Seniora organizowany
przez Klub Seniora Radość. Na
imprezę w muzeum zaproszeni są wszyscy zainteresowani:
klubowicze, sympatycy i osoby,
które są zainteresowane z jego
działalnością.
Podczas Dnia Seniora odbędzie się wręczenie kwiatów
i upominków klubowiczom, którzy w tym roku lub w roku ubiegłym ukończyli 80 lat – takich
osób będzie dziewięć, ponadto
po raz pierwszy przyznane zo-

staną honorowe odznaczenia
"Zasłużony Klubowicz", jakie
ustanowił Zarząd Klubu Seniora. Otrzymają go: przewodnicząca Anna Bieguszewska, prowadząca chór Janina Fuks, poetki
Krystyna Kopeć i Krystyna Kunikowska oraz kilka chórzystek
z najdłuższym stażem.
Podczas część oficjalnej, która
trwać będzie około 2 godzin, nie
zabraknie piosenek w wykonaniu chóru, ale też poezji. Z muzeum klubowicze udadzą się na
nieoficjalną i biletowaną część
– zabawę Andrzejkową, do pobliskiej restauracji Polonia. mwk

dek to wszystko pieczołowicie zbierał, niestety pożar domu
w 1969 roku prawie wszystko zniszczył. Zostały niektóre
zdjęcia, zapiski byłej kierownik
szkoły w Mąkolicach Kazimiery Osińskiej oraz to, co o dziadku
nadal mówią starsi członkowie
rodziny – mówi Jadwiga Plewka.
Z rodzinnych opowieści wynika, że Mateusz Depta był przede
wszystkim dobrym człowiekiem,
osobą wrażliwą na krzywdę innych. – Moja ciocia Stasia, gdy
nam opowiadała o dziadku, to zawsze podkreślała, ze szedł pierwszy z pomocą, a za sobą ciągnął
innych. potrafił zorganizować
całą wieś, żeby pomóc temu, kto
akurat jest w potrzebie – mówi
pani Jadwiga.
Po nastaniu okupacji Niemcy próbowali zwerbować wójta
gminy Lubianków na donosiciela. Ten jednak wolał zrezygnować z urzędu i kiedy nadarzyła się okazja wstąpił w szeregi
„tajnej organizacji”. Tylko taka,
nierozszyfrowana jako AK nazwa ugrupowania, którego przedstawiciele pojawili się nagle
w środku wojny na terenach Woli
Mąkolskiej, zachowała się w zapiskach prowadzonych przez Kazimierę Osińską, nieżyjącą już
kierowniczkę działającej w czasach okupacji szkoły w Mąkolicach. Spisany przez nią obraz
nękanych przez Niemców Mąkolic przetrwał do dziś w szkolnych
kronikach oraz księgach parafialnych. Dla Jadwigi Plewki zapiski te są szczególnie ważne, gdyż
w nich właśnie znajdują się również wzmianki o jej dziadku Mateuszu Depcie i okolicznościach,
w jakich doszło do jego aresztowania przez Niemców.
Jak zapisała kierowniczka szkoły, wiosną 1941 roku

w Mąkolicach pojawili się niejaki Puchalski i niejaki Kobierecki, którzy nawiązali kontakt
z mieszkańcami Woli Mąkolskiej
i Mąkolic. Przybysze handlowali
mąką i wędlinami, a jednocześnie
próbowali wciągnąć młodych
mężczyzn do tajnej organizacji.
Jak pisze Oisńska, częściowo im
się to udało, bo wielu chłopców
z Woli Mąkolskiej zapisało się
do niej płacąc miesięcznie 20 zł
składki. – „Bliskie stosunki łączyły z nimi także byłego wójta
gminy Lubianków oraz jego bratanka Sylwestra Deptę. Nie wiadomo, czy Puchalski i Kobierecki należeli do tajnej organizacji,
ale prawdopodobnie po usunięciu ich z tejże organizacji zaczęli się parać bandytyzmem w okolicach Nieborowa. Tam jeden
z nich został ujęty przez Niemców, a drugiego aresztowano
później w okolicach Krakowa.
Obaj stali się najgorliwszymi służalcami Hitlera, a przez to największym utrapieniem tutejszej
parafii” – cytat z zapisków Kazimiery Osińskiej. Mateusz Depta
rozprowadzał informacje i tajne
gazetki, jeździł na Czatolińskie

archiwum rodzinne Jadwigi Plewki

11 listopada: Henryk Graczyk,
l.77, Katarzynów; Zofia Kamińska,
l.81 Łowicz.
12 listopada: Paweł Sawicki, l.41,
Wygoda; Jan Salamon, l.89, Sypień.
13 listopada: Helena Kowalska,
l.92, Sypień.

wspomnienia | pozostaną w naszej pamięci

Mateusz Depta z córkami
Teresą (od prawej) i Marianną.

Rzut okiem | Lekcja historii
Dlaczego można porównać rodzinę
Romanowych do rodziny Soprano,
czy losy Polski potoczyłyby się inaczej,
gdyby namiestnikiem Królestwa
Polskiego (Kongresowego) był ktoś inny
niż Konstanty, brat cara Aleksandra,
czego Polacy w Kongresówce mogli
zazdrościć Finom – m.in. o tym
mówił Zbigniew Zagajewski podczas
wykładu w Powiatowej Bibliotece
Publicznej, wygłoszonego w miniony
poniedziałek, 18 listopada. Prelegent,
który jest historykiem z wykształcenia
i zamiłowania, przedstawił temat
„Powstanie Listopadowe 1830-1831 na
Ziemi Łowickiej” – w charakterystyczny
dla siebie sposób – przedstawiając
szeroko i barwnie tło wybuchu
powstania i jego przebieg. mwk

Mirosława Wolska-Kobierecka

odeszli od nas | 11.11.-18.11.2013
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Łowicz | Zespół Szkół przy ul. Grunwaldzkiej

Biegi do nieba i ciepła herbata
Około 100 osób wzięło
udział w spotkaniu
modlitewnym, które
odbyło się pod hasłem
„I Ty możesz zostać
świętym” 7 listopada na
boisku Zespołu Szkół
przy ul. Grunwaldzkiej
ZS przy ul. Grunwaldzkiej

Ks. Adam Domański i dyrektor Wioletta Puszcz jako organizatorzy
spotkania witali wszystkich na boisku szkoły.

– św. Wiktorii oraz bł. Honorata Koźmińskiego oraz pochodzących stąd błogosławionych
i świętych, jak np. bł. Bolesławy
Lament czy bł. Franciszki Siedliskiej.
W dalszej części spotkania odbyły się „Biegi do nieba”, które
symbolizowała jedna z bramek
na szkolnym Orliku, na której zamontowano napis „Niebo”. Biegi rozegrano w kilku kategoriach
wiekowych. Wśród uczniów klas
IV-VI zwyciężyła Oliwia Czurak, w kategorii uczniów od klasy V wzwyż – Karina Panek,
wśród rodziców – Artur Kochanek, a wśród nauczycieli – dyrektor Wiolletta Puszcz, która
jest nauczycielem wychowania

Spotkanie przygotowane przez
katechetów i społeczność szkoły pod opieką ks. Adama Domańskiego, nawiązywało do obchodzonego 1 listopada Dnia
Wszystkich Świętych, dlatego jednym z ważnych jego elementów było przypomnienie patronów diecezji łowickiej

fizycznego. Nagrodami dla zwycięzców były duże tabliczki czekolady. Dla wszystkich uczestników spotkania przygotowano
ciepłą herbatę, ciasta i cukierki.
Na zakończenie wszyscy
odmówili modlitwę za zmarłych i Apel Jasnogórski,
po którym przeszli do bramki
z napisem „Niebo”, co miało symbolizować ich dążenie do
wiecznego życia. Na pamiątkę
udziału w czuwaniu modlitewnym każdy uczestnik otrzymał
obrazek. Proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy
w Łowiczu powiedział nam, że
ma nadzieję, że tego typu spotkanie pomoże rozbudować ideały
i dążenie do świętości. 
mwk

Łowicz | Klub Gazety Polski

W wigilię Święta Niepodległości
ją się zawiedzeni, że większość
udała się do domów. Spotkanie
poprowadził Wojciech Gędek,
który w czasie przemówienia,
cytując Gazetę Polską Codziennie, wyjaśnił, dlaczego spotkanie odbywa się w innym terminie
niż oficjalne obchody odzyskania
niepodległości. – Polski niepodległościowiec nie stanie na manifestacji obok tych, którzy uważają, że odzyskaliśmy wolność
w 1989 roku, kiedy dokonało się
uwłaszczenie komuny i zapewniono bezkarność partyjnej wier-

chuszce, z krwią polskich patriotów na rękach – mówił.
W czasie spotkania odbył się
apel poległych, który poprowadził Zbigniew Zagajewski oraz
modlitwa za wszystkich, którzy od czasów rozbiorów oddali życie za wolną Polskę. Po niej
członkowie łowickiego Prawa
i Sprawiedliwości złożyli pod
pomnikiem kwiaty ufundowane przez senatora Przemysława
Błaszczyka. Spotkanie zakończyło wspólne odśpiewanie hymnu narodowego.
tb

Lilianna Jóźwiak-Staszewska

Członkowie łowickiego Klubu
Gazety Polskiej oraz jej sympatycy spotkali się 9 listopada o godz.
10.30 pod pomnikiem Synów
Ziemi Łowickiej w wigilię Narodowego Święta Niepodległości.
W sumie było to zaledwie około
20 osób, mimo że przewodniczący klubu Wojciech Gędek zachęcał osoby wychodzące z kościoła pijarskiego po zakończonej
mszy świętej do wzięcia udziału
w spotkaniu.
Ci, którzy stanęli pod pomnikiem, powiedzieli nam, że czu-

Łowicka Młodzież Wszechpolska tuż przed odjazdem pociągu
w kierunku Warszawy.

Łowicz | Dworzec Główny

Przedsmak warszawskiego
Marszu Niepodległości
11 listopada łowickie koło
Młodzieży Wszechpolskiej
zorganizowało wyjazd
do Warszawy na Marsz
Niepodległości. Zgodnie
z zapowiedzią manifestacja
miała mieć pokojowy
charakter, a jaki miała
– można było obejrzeć
we wszystkich stacjach
telewizyjnych już kilka
godzin później.

TOMASZ BARTOS

Góry po broń, angażował się
działalność tajnej organizacji,
dopóki do wsi nie dotarła informacja o tym, że Puchalski i Kobierecki zaczęli współpracować
z Niemcami.
Z relacji kierowniczki szkoły
wynika, że w nocy z 4 na 5 grudnia 1943 roku Niemcy przyjechali do domu Mateusza Depty, by
go aresztować. Z przekazów rodzinnych wynika natomiast, że
mogło być to nieco później, raczej na dwa tygodnie przed Bożym Narodzeniem. W pamięci
dzieci Mateusza Depty, z których
część wówczas była już dorastająca, a część miało dopiero lat
kilka na całe życie wyryło się bowiem to, że zabrano im tatę tuż
przed świętami. – Moja mama
Marianna, zawsze kiedy przychodzi Boże Narodzenie, to ze łzami
w oczach powtarza: a nam wtedy ojca zabrano – mówi Jadwiga
Plewka.
Obydwie relacje – i ta pisana,
i ta mówiona zgadzają się jednak co do tego, że tej samej nocy
aresztowany został również Sylwester Depta, bratanek wójta,
mieszkający w innej części Woli
Mąkolskiej. „Po tych aresztowaniach wielki strach padł na całą
parafię, szczególnie na chłopców,
którzy płacili składki na tajną organizację. Toteż większość z nich
przez dłuższy czas nie nocowała
we własnym domu. Drżałam i ja,
bo Mateusz Depta kilkukrotnie
dawał mi tajne gazetki” – pisała Kazimiera Osińska. Deptowie
byli jednak ostatnimi aresztowanymi w tej okolicy.
Co się stało z nimi później? Jadwiga Plewka mówi, że są dwie,
a nawet trzy wersje. W pierwszej jej dziadek wraz z bratankiem zostali rozstrzelani przez
Niemców w Łowiczu na terenach w pobliżu stacji kolejowej,
w drugiej – w Skierniewicach,
w trzeciej – być może udało im
się uciec, ale nigdy do domu nie
wrócili. Rodzina najbardziej przychyla się do pierwszej z wersji, choć nazwiska Mateusza
i Sylwestra Deptów zostały wyryte na tablicy upamiętniającej
największą egzekucję w historii Skierniewic, a znajdującej się
przy ul. Rawskiej 1.
Historia tablicy i zawirowań
wokół jej lokalizacji ukazała się
12 stycznia 2006 roku w NŁ. Rodzina chcąca ustalić miejsce spoczynku swoich przodków zwracała się m.in. do Czerwonego
Krzyża, niestety nie udało jej się
tego ostatecznie ustalić. – Trzymamy się wersji, że z miejsca
rozstrzelania zostali wywiezieni
w okolice Bolimowa i Puszczy
Kampinoskiej i tam pogrzebani,
ale tego też nie wiemy na pewno – kończy swoje wspomnienia
o dziadku Jadwiga Plewka.  ljs



Szeł łowickiego klubu Gazety Polskiej Wojciech Gedek czyta przemówienie w czasie uroczystości pod
pomnikiem Synom Ziemi Łowickiej.

Łowicz | Pokój ich cieniom... – po raz piąty

Przedsmak tego, co działo się
w stolicy mieliśmy już w okolicy dworca głównego PKP w Łowiczu oraz na jego peronie. Młodzież już na kilkadziesiąt minut
przed odjazdem pociągu zaczęła się gromadzić w parku. Oparta o ławkę zwinięta flaga, a wokół
niej 20-30 młodych osób piją-

cych nie tylko napoje orzeźwiające, zwracanie na trawnik, oddawanie moczu na drzewa, huk,
w końcu przemarsz na peron
z okrzykiem „Będą wisieć komuniści!” i jeszcze jeden skok
w ustronne miejsce w celu oddania moczu – tym razem pod kiosk
z gazetami – to obrazki z tego, co
działo się tuż przed wejściem na
peron łowickiego dworca.
W ostatnich minutach oczekiwania na wyjazd młodzieży
towarzyszyły już dwa radiowozy. Policjanci obserwowali grupę aż do momentu jej wejścia do
pociągu, co zresztą również nie
obyło się bez huku petard. Pozostał zapluty peron i niesmak
tych, którzy czekając na pociąg
lub na odbiór kogoś z dworca, chcąc nie chcąc musieli to
wszystko oglądać. 
ljs

Łowicz | Za zasługi dla rolnictwa

Spacery po łowickich nekropoliach Medale od Ministra Rolnictwa
9 i 10 listopada
na cmentarzach katedralnym
i Emaus w Łowiczu odbyły
się spacery z przewodnikami
Zdzisławem Kryściakiem
i Markiem Wiśniewskim.
W każdym z nich udział
wzięło po 20 osób.
W tym roku na cmentarzu
katedralnym szczególną uwagę
poświęcono odnawianemu grobowcowi Władysława Frątczaka,
przy którym przewodnik odczytał wspomnienie o legioniście,

uczestnicy spaceru udali się po
tym, na część cmentarza ewangelicko-augsburskiej, gdzie mieli możliwość poznania postaci
związanych z parafią ewangelicką w Łowiczu, m.in. fotografa i malarza Leonarda Tetzlaffa, pastora Stefana Stegmana,
Jana Adolfa Oppmana, inżyniera komandora Mikołaja Berensa,
przedsiębiorców Henryka Reinecke, Mieczysława Rosenbluma, Tytusa Wegnera, Edmunda
Szmidta, architekta Ferdynanda
Eichhorna oraz żołnierzy niemieckich poległych w czasie

I wojny światowej w 1915 r. i poległego w potyczce z powstańcami w 1863 r. podporucznika
Klinberga.
W tym roku spacerowi po
cmentarzu nie towarzyszyła broszura, którą uczestnicy
w poprzednich edycjach dostawali na zakończenie. Zdzisław
Kryściak poinformował nas jednak, że w niedługim czasie ukaże
się drukiem szersze opracowanie
wszystkich pięciu przeprowadzonych dotąd spacerów. Będzie to
przewodnik po cmentarzu katedralnym i ewangelickim.
tb

9 października medalem "Zasłużony dla Rolnictwa" zostało odznaczonych 5 osób:
Andrzej Werle wójt gminy Nieborów, Grzegorz Stefański wójt gminy Kocierzew
Południowy, Henryk Gruziel z Łaguszewa, Bogdan Snopek z Teresina
(gmina Dmosin) oraz Waldemar Woźniak, prezes Kółek Rolniczych w gminie
Kocierzew Pd. Uroczystość odbyła się w sali konferencyjnej Towarzystwa
Dom Ludowy w Łowiczu.
Medal Zasłużony dla Rolnictwa jest przyznawany przez
Ministra Rolnictwa.
Wniosek w tej sprawie podpisał Edward Gnat, przewodniczący Rady Rejonowego
Związku Kółek Rolniczych
w Łowiczu. Kazimierz Pietra-

lik, członek zarządu Związku,
podkreślił w rozmowie z nami,
że zarówno Andrzej Werle jak
i Grzegorz Stefański, jako wójtowie, bardzo mocno wspierają działalność kółek rolniczych
i Kół Gospodyń Wiejskich,
działających na terenie ich

gmin. Popierają chętnie inicjatywy społeczne i organizują
uroczystości dla społeczności
lokalnej związane z różnego
rodzaju jubileuszami i ważnymi
świętami, takimi jak Dzień Kobiet, Dzień Matki czy dożynki.
mst
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IV Przegląd Amatorskich Kabaretów Gropa, który odbył się 14 listopada,
wygrały panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Nieborowa, rozśmieszając
publiczność do łez. W konkursie indywidualnym wygrała
Renata Świątkowska z Łowicza. Wszystkie miejsca w sali kina Fenix,
gdzie odbywał się konkurs, były zajęte.

Agnieszka
Zwolińska
zespół „Nieborowianki”
To był nasz pierwszy
występ na Gropie,
dlatego tym bardziej
jesteśmy zaskoczeni
zajęciem pierwszego
miejsca. Spotkania Kół
Gospodyń Wiejskich
są dla ich członków
niezmiernie ważne.
W dobie Internetu, kiedy
ludzie zamykają się
na siebie nawzajem,
trzeba dbać o to, aby do
siebie wyszli. Dzięki tym
spotkaniom integrujemy
się ze sobą i nie
możemy doczekać się
kolejnych.

Zofia Wójcik, śpiewając „Zorbę”
z repertuaru Anny German oraz
„Puste plaże Juraty” Ireny Santor.
Jury w składzie: Teresa Kołodziejczyk, Henryka Kubica, Joanna Bolimowska, Krystyna Kurczak, na czele z przewodniczącą
Bożeną Górczyńską, oceniało poziom humoru i dobrego smaku,
stroje, rekwizyty oraz ogólny wyraz artystyczny występów.
Zespoły miały 20 minut na prezentację. Wygrały panie z Nieborowa, które prezentowały scenki rodzajowe okraszane muzyką.
Zaśpiewały pięć piosenek: „Lipka”, „Szedłem sobie dróżyneczką”, „Zalecał mi się emeryt”,
„Jakem maszerował” oraz „Cyganka”. Publiczność nie pozostawała bierna w swej ocenie, śmiejąc się w głos. Był ruch, taniec,
odpowiednia stylizacja i rekwizyty. Wszystkie te elementy trafiły
w gust jury. Nieborowianki dały
popis poczucia humoru, dobrego smaku i talentów aktorskich.
W skład zespołu wchodzą: Teresa Chmielewska, Irena Dziedzic,
Jolanta Odolczyk, Barbara Woźniak, Agnieszka Zwolińska oraz

Łowicz | Akcja „Szlachetna paczka”

cji Krystian Cipiński. – Cały ten
długotrwały i pracochłonny proces weryfikacji jest po to, abyśmy
mieli pewność, że paczki trafią
do tych, którzy potrzebują ich
najbardziej.
W budynku szkoły na Bratkowicach, w trakcie finału akcji,
zostanie zorganizowane spotkanie podsumowujące jej realizację
w naszym regionie, na które zostaną zaproszeni wszyscy darczyńcy.
tm

Krystyna Zwolińska. Już planują
wziąć udział w przyszłym roku.
Przygrywali im: Jacek Gruziel
i Jerzy Pszkit. W nagrodę zespół
otrzymał maszynkę do mielenia
mięsa.
Panie z Nieborowa spotykają się raz w tygodniu. Piosenki
zaprezentowane na Gropie były
często przez nie śpiewane na spotkaniach, jednak całość występu
opracowały tylko na dwóch próbach. Dla tak doświadczonych
członkiń Koła Gospodyń Wiejskich żmudne i męczące przygotowania okazały się zbędne.
Działalność KGW z gminy
Nieborów została rozbudzona
dzięki Irenie August z Nieborowa, która jest ich przewodniczącą. Kilka lat temu zaproponowała
ona ich przedstawicielom spotkanie w Gminnym Ośrodku Kultury w Nieborowie. Teraz spotykają się raz w miesiącu w różnych
miejscowościach na terenie gminy, a raz w roku organizują sobie

kilkudniową wycieczkę. Nigdy
nie ma problemu, by wynająć autokar na ponad 50 osób.
II miejsce zajął zespół Ali
i Babki z Bełchowa, prezentujący kilka scenek przeplatanych
piosenkami. A panie z Bogorii Dolnej, które zajęły III miejsce, zaprezentowały dwa skecze:
„Rozmowa w pociągu” i „Senior na uczelni”, który rozbawił
publiczność niemal do łez. Wyróżnienie otrzymał Zespół Kabaretowy Kuzyny ze Stachlewa
za przyśpiewki ludowe.
W konkursie indywidualnym
I miejsce zajęła Renata Świątkowska z Łowicza, opowiadająca o wizycie w salonie piękności.
Na zakończenie występu w przebraniu męskim zaśpiewała ludową piosenkę, akompaniując sobie
na akordeonie.
Jak sama wspomina, do wzięcia udziału w przeglądzie nakłoniły ją córki. Ona sama nie lubi
występów przed tak dużą publicz-

nością. Na akordeonie uczy się
grać sama, to jej pasja.
II miejsce zajął Czesław Przychodzeń z Łowicza opowieścią
o jednym z braci bliźniaków,
w którego rolę się wcielił. Mówił,
podając konkretne przykłady, jak
tragikomiczne skutki ma posiadanie brata bliźniaka, który broi i za
którego zbiera się cięgi od życia.
III miejsce przypadło w udziale
Irenie Kucharek ze Świeryża I, za
wykonanie „Czumbalalajki” Ireny Kunickiej i „Piosenki o dziadku”. W tej kategorii jury przyznało również wyróżnienie dla Ireny
Gałązki za monolog „Jak pierwszy raz jechała sąsiadka do Łodzi”.
Tradycyjną nagrodą za zajęcie
I miejsca jest gropa, czyli duży
pękaty garnek, artystycznie ozdabiany przez Zakład Ślusarsko-Kominiarski Kowmir z Łowicza. Od władz powiatu laureaci
I miejsca otrzymali pamiątkowe
puchary. 
mst

Strażacy z 16 jednostek
Ochotniczej Straży Pożarnej
z gminy Łowicz spotkali
się 16 listopada w Domu
Ludowym w Popowie na
corocznym Dniu Strażaka
Seniora.

Tomasz Matusiak

działami Integracyjnymi na Bratkowicach, skąd trafią później do
rodzin.
Szybkie dostarczenie paczek
do potrzebujących jest dla organizatorów dużym wyzwaniem
(przypomnijmy, że akcja w Łowiczu odbywa się po raz pierwszy).
Liczą oni na wsparcie w tym zakresie ze strony ZUK i ZGM.
– Zachęcamy do wchodzenia na stronę akcji i wspierania
jej – mówił nam koordynator ak-

Czesław Przychodzeń rozbawił
publiczność opowieścią o losach
mniej zaradnego z braci bliźniaków.

Na nich zawsze można liczyć

Akcja „Szlachetna Paczka”
wkracza w decydującą fazę.
Jej finał planowany jest
na 7 i 8 grudnia. Będzie
on polegał na rozdaniu
potrzebującym artykułów
spożywczych, chemicznych
i gospodarczych. Do tego
czasu darczyńcy mogą się
zgłaszać za pośrednictwem
strony internetowej – www.
szlachetnapaczka.pl.

Krystian Cipiński, lider "Szlachetnej paczki" w regionie Łowickim,
zachęca osoby prywatne, firmy i instytucje do wspomagania
potrzebujących.

Wanda Pierzchała opowieścią
o "pstrycce" wprowadziła klimat
ludowości.

Popów | Dzień Strażaka Seniora

Sami możemy zdecydować,
kogo chcemy wesprzeć

Wolontariusze, w ciągu trzech
tygodni, wizytowali rodziny
z Łowicza i okolic ubiegające się
o wsparcie w postaci paczki. Na
podstawie wywiadów i obserwacji, sporządzili dokładne opisy, które przesłali potem głównemu komitetowi akcji. Z 48 rodzin
w naszym regionie, paczki dostaną 44 (cztery z nich nie spełniły kryteriów organizatorów).
Dokładne opisy sytuacji w zakwalifikowanych rodzinach, bez
prawdziwych danych personalnych, można przeczytać na stronie „Szlachetnej paczki”, wybierając interesujący nas region, np.
Łowicz. Darczyńca na ich podstawie może sam zdecydować, którą rodzinę chciałby wesprzeć. Po
dokonaniu wyboru kontaktuje się
z nim wolontariusz, informujący szczegółowo o tym, jakie produkty są najbardziej potrzebne
w tej paczce. Sam darczyńca ma
za zadanie skompletować produkty i dostarczyć je 7 lub 8
grudnia do Zespołu Szkół z Od-

Mariola Wojda, parodiująca
Dodę, wystąpiła jako jedna
z pierwszych.

Stawili się przedstawiciele
wszystkich pokoleń, w tym także najmłodsi oraz czynni przedstawiciele straży. Najważniejsi
jednak byli w tym dniu ci, którzy historię jednostek tworzyli
w przeszłości. W części oficjalnej, przy pocztach sztandarowych, wręczano im odznaczenia
za wieloletnią pracę i zasługi.
– Nie wójt jest tu najważniejszy, nie wojewoda, nawet nie poseł – mówił wójt Gminy Łowicz
Andrzej Barylski. – Najważniejsi jesteście wy, druhowie. Dziękujemy za to, że zawsze można
na was liczyć.
Po części oficjalnej podano do
stołu obiad przygotowany przez
Koła Gospodyń Wiejskich. Spotkanie było okazją do wspominania dawnych czasów.

– Nic nie ujmuję młodych
strażakom, bo wykonują świetną pracę, ale trzeba przyznać,
że mają znacznie łatwiej, niż
my mieliśmy – mówił nam Jerzy Kosiorek z OSP Popów
(70 lat). – Gasiliśmy ręcznymi
pompami, a do zdarzeń jeździliśmy konnymi wozami z beczką.
Lata służby to także wiele
sytuacji niebezpiecznych. Mieczysław Walczak z OSP Zielko-

Strażacy Seniorzy z gminy Łowicz. To oni tworzyli historię działających
do dzisiaj jednostek, często ryzykując własnym zdrowiem i życiem.

Kiernozia|50-lecie pożycia małżeńskiego

Złote Gody sześciu par
Sześć par małżeńskich z terenu gminy Kiernozia, które
w tym roku obchodziły, bądź
będą obchodzić, 50-lecie pożycia małżeńskiego, otrzyma
w czwartek, 21 listopada nadane
przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.

wice Drugie, w służbie przeszło
pół wieku, miał co najmniej kilka sytuacji, w których obawiał
się o własne życie i zdrowie.
– Najbardziej pamiętam przygodę w lesie pod Bełchowem
– opowiadał. – Który to był
rok? 1979, może 1980. W samym środku nocy, w zupełnej
ciemności, coś zaczęło wybuchać.
Prawdopodobnie jakieś niewybuchy jeszcze z czasów wojny, jeden eksplodował tuż koło
mnie. Nic mi się nie stało, ale
strach był wtedy ogromny. tm

Tomasz Matusiak

Celem Gropy, w którym mogą
brać udział przedstawiciele Kół
Gospodyń Wiejskich z powiatu
łowickiego, jest integracja tego
środowiska i dobra zabawa. Jako
pierwsi prezentowali się artyści indywidualni. Każdy z nich
w ciągu 10 minut mógł prezentować przygotowany przez siebie
program. Piosenka „Wyszła Kasia na gościniec” oraz monolog
pt. „60-lecie ślubu” w wykonaniu
Wandy Kardy zainaugurował imprezę. Opowieść o leciwym małżeństwie zainspirowana została jubileuszem 60-lecia pożycia
małżeńskiego państwa Baranów,
które, jak powiedziała Wanda
Karda, obchodzone było niedawno. Następnie monolog „Pstrycka” gwarą łowicką opowiedziała
Wanda Pierzchała. Nawiązywał
on do tradycji i stereotypów „głupiej baby” i „światłego mężczyzny”, pokazywał konfrontację
ludowego obrazu świata i nowoczesności. A tytułową psytrycką
okazała się latarka.
Mariola Wojda parodiowała Dodę, a krótki pokaz swych
umiejętności wokalnych pokazała

Magdalena Szymańska-Topolska

Magdalena Szymańska-Topolska

KGW na wesoło

Magdalena Szymańska-Topolska

Łowicz | Łowicki Ośrodek Kultury pełen śmiechu

Na czwartkową uroczystość
w sali Urzędu Stanu Cywilnego
w Urzędzie Gminy w Kiernozi zostali zaproszeni dostojni jubilaci oraz ich najbliżsi. Po ceremonii odnowienia przyrzeczenia
małżeńskiego w sali USC jubilaci
i ich goście przejdą do sali Gminnego Ośrodka Kultury, w którym

zaplanowany jest występ kapeli
zespołu Kiernozianie oraz okolicznościowy poczęstunek.
Medale otrzymają: Elżbieta
i Henryk Okraska z Kiernozi,
Irena i Józef Pruchniewicz z Wiśniewa, Maria i Stanisław Rogowieccy z Sokołowa-Kolonii,
Marianna i Marian Szczypińscy
z Kiernozi, Eugenia i Julian Kosiorek z Sokołowa-Kolonii oraz
Danuta i Tadeusz Wróblewscy
z Lasocina.
mak
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Fotoreportaż

Rozmowa o Tuwimie w gwarze Łowickiej. Publiczność reagowała jak na najlepszy skecz kabaretowy.

Zespół wokalny "Wrzos" w czasie występu.

Zduny | Święto jesieni

Jesień, Tuwim i gwara łowicka
Za nami druga odsłona tegorocznego Święta Jesieni, przygotowanego przez Dom Kultury i Bibliotekę Publiczną w Zdunach. 17 listopada,
tydzień po występie Elżbiety Adamiak, zaproszono mieszkańców i gości na program „Para buch! Tuwim w ruch!”. Organizatorzy
uczcili w ten sposób obchodzony w tym roku – w 60. rocznicę śmierci poety – Rok Tuwimowski.
Tomasz
Matusiak

Szalony taniec w wykonaniu żeńskiej części "Funky Dreams".

„Słowik, Bambo, Pan Hilary”
dzieci miały za zadanie wykonać wizerunki bohaterów Tuwimowskich wierszyków z darów jesieni, takich jak: liście,
kasztany, kwiaty, warzywa
czy owoce. Największe uznanie jury zdobyła praca Agaty
Wojtysiak z pierwszej klasy SP
w Bąkowie, drugie miejsca
przyznano także uczennicom
tej szkoły– Aleksandrze Dałek
i Magdalenie Ciąpale, a trzecie – duetowi Amelia Wiechno
i Julia Surma z tej samej placówki, oraz kołu plastycznemu

klasy III w Szkole Podstawowej w Nowych Zdunach.
Ten sam konkurs przeprowadzono też w kategorii klas IV-VI. Tam, z powodu niewielkiej
ilości zgłoszeń, zdecydowano
nie ogłaszać listy miejsc, a jedynie przyznać dwie nagrody
– dla Zuzanny i Bartłomieja
Białasów z SP w Nowych Zdunach oraz Aleksandry Politowicz i Bartosza Stefańskiego
z SP w Bąkowie.
Podobne tworzywo – czyli
dary jesieni, miały do wykorzystania panie z Kół Gospo-

Tomasz Matusiak

Julia Kurczak na scenie.

dyń Wiejskich rywalizujące
w konkursie na najpiękniejszy
bukiet. Nagrody otrzymały: indywidualnie Anna Wiercioch
z Nowych Zdun oraz Koła Gospodyń Wiejskich z Bogorii
Górnej i z Retek.
Ciekawy był też efekt projektu „Słodka lokomotywa”,
w którym Koła Gospodyń
Wiejskich
przygotowywały
ciasta inspirowane „Lokomotywą” Tuwima. Po zakończeniu
uroczystości, odbyła się degustacja tych smacznych i pięknie
wyglądających wytworów. 

Tomasz Matusiak

Impreza rozpoczęła się o godzinie 15, odtworzeniem prezentacji multimedialnej, przypominającej historię Zdun oraz
organizowanego tam Święta
Jesieni. Później próbkę swoich
umiejętności w tańcu nowoczesnym zaprezentowała żeńska
część zespołu Funky Dreams.
Po niej na scenie pojawili się
przedstawiciele starszego pokolenia, w postaci grupy wokalnej „Wrzos”, która zaśpiewała kilka znanych przebojów
sprzed lat, związanych z tematyką jesienną. Zaraz po nich,
z „Bardzo smutną piosenką retro” wystąpił duet młodych artystek – Sylwia Bogusz i Julia
Kurczak.
Jedną z najbardziej nietypowych atrakcji, była rozmowa
o Tuwimie i przypomnienie
treści jego najbardziej znanych
wierszyków, przeprowadzona
w... łowickiej gwarze. Zadania
tego podjęły się panie z zespołu „Wrzos” – Lucyna Stachurska, Wanda Białecka i Natalia
Rybusiewicz. Publiczność była
ich dialogiem rozbawiona.
Z kolei półgodzinny program
poetycko-muzyczny
„Mimozami jesień się zaczyna” zaprezentowali uczniowie
z Gimnazjum Publicznego
w Nowych Zdunach.
W czasie uroczystości ogłoszono też wyniki i wręczono nagrody oraz wyróżnienia
w kilku jesiennych konkursach.
W konkursie plastycznym dla
klas 0-III szkoły podstawowej

Tomasz Matusiak

tomasz.matusiak@lowiczanin.info

Wierszyki Tuwima mogą być inspiracją także w kuchni. Udowodniły to
panie z Kół Gospodyń Wiejskich przygotowujące "Słodką lokomotywę".
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Kultura
Kiernozia | Przegląd twórczości plastycznej

Kiernozia | GOK dostanie 40 tys. zł

Wiele nagród i wyróżnień

Gniazdo dofinansowało
dzika i wianki
Umowy na dofinansowanie
unijnymi pieniędzmi
dwóch już zrealizowanych
projektów kulturalnorozrywkowych podpisała
pod koniec października
w Urzędzie Marszałkowskim
w Łodzi szefowa Gminnego
Ośrodka Kultury w Kiernozi
Bożena Olczak.

– Jak co roku staraliśmy się
nagrodzić jak najwięcej osób.
Szczególnie dla najmłodszych
jest to ważne i zachęca do dalszych starań i brania udziału
w kolejnych konkursach – uważa
szefowa ośrodka kultury Bożena
Olczak.
Podczas oceniania prac, jury
podzieliło uczestników na pięć
kategorii wiekowych, od przedszkolaków po klasy gimnazjalne.
W konkursie mogły wziąć udział
dzieci i młodzież ze wszystkich
placówek oświatowych w gminie w gminie Kiernozia. W poprzednim roku wpłynęło na konkurs 169 prac, w latach ubiegłych
też było ich dużo – choć nie
aż tak. – Konkurs ten corocznie
cieszy się dużym zainteresowaniem, być może dlatego, że jest dowolność wypowiedzi artystycznej
– dowolny temat, technika i format – powiedziała nam kierownik Olczak.
Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i otwarcie wystawy
REKLAMA

Marcin Kucharski

Aż 174 prace od 169 osób
wpłynęły na tegoroczny IX
Gminny Przegląd Dziecięcej
i Młodzieżowej Twórczości
Plastycznej organizowany
przez Gminny Ośrodek
Kultury w Kiernozi. Prace
mogły być wykonane
dowolną techniką, mogły
być o dowolnej tematyce.
Najwięcej było rysunków
oraz malunków wykonanych
farbami plakatowymi,
kredkami oraz wyklejanek.

Dzieci z przedszkola: Nataniel Szulżuk, Roksana Elzanowska, Żaneta Ubysz, Malwina Łopata i Jan Dymowski
wracają z rozstrzygnięcia konkursu wraz z dyrektor Marzeną Bogucką oraz nauczycielką Mileną Dylik.

pokonkursowej odbyło się 8 listopada. Podobnie jak w ubiegłych
latach wystawę części prac można oglądać w sali ośrodka kultury
do końca listopada.
Spośród przedszkolaków nagrodzeni zostali: Malwina Łopata, Alicja Tymoshchuk, Miłosz
Polańczyk, Joanna Buła, Julia Baranowska, Jan Dymowski,
Wiktoria Podleśna, August Bogucki, Natalia Tarka i Oliwia Żakowska. Kolejnych 10 przedszkolaków otrzymało wyróżnienia.
Z klas I-II nagrody otrzymali: Oliwia Drabik z Ia, Julia Lu-

bikowska z IIb, Marta Sicińska
z IIa, Wiktoria Cichosz z IIb, Julia Chudzyńska z IIb i Weronika
Jakubowska z IIb. Ponadto wręczono 6 wyróżnień.
Z klas III-IV nagrodzeni zostali: Robert Chodaczkiewicz
z klasy IV MOS, Katarzyna
Kaźmierczak z IIIa, Paulina Jankowska z IIIb, Sebastian Szurowski z IV MOS i Alan Wiliński z IV MOS. Kolejnych 5 osób
wyróżniono.
Z klas V-VI nagrodzone zostały 4 osoby: Adrian Pędziwiatr
z VIa MOS, Karina Owczarek

z Va, Weronika Rześna z Va,
Mikołaj Borzęcki z VIa MOS.
Kolejne 4 osoby wyróżniono.
Najmniej prac na konkurs
wpłynęło od uczniów gimnazjum oraz starszych i stąd też
najmniejsza była liczba nagród. Otrzymali je: Magdalena
Dróżdż z IIIb, Iza Makowska
z IIIa, Michalina Jankowska z Ia
oraz Marcin Krawczyk ze szkoły
ponadgimnazjalnej. Trzy kolejne osoby otrzymały wyróżnienia. Wszyscy pozostali uczestnicy konkursu otrzymali nagrody
za uczestnictwo. 
mak

Lada dzień z tego tytułu na konto ośrodka wpłynie
około 40 tys. złotych, co stanowi ok. 80% kosztów projektów. –
Cieszymy się, że kolejny już raz
udało nam się skorzystać z tego
dofinansowania. Pisanie wniosków o pieniądze z Łodzi nie jest
łatwe – powiedziała nam kierownik Olczak.
Dofinansowanie dotyczy tzw.
małych projektów i zostało uzy-

skane poprzez Lokalną Grupę
Działania „Gniazdo”.
Dofinansowanie zyskał Dzień
Kiernozkiego Dzika – lipcowa impreza, która odbyła się
w zespole pałacowo-parkowym
w Kiernozi, a także projekt „Silni tradycją w europejskiej rodzinie małych Ojczyzn – kultywowanie tradycji ludowych
w Kiernozi”. Był to cykl warsztatów wycinankarskich, bibułkarskich, regionalnych, teatralno-muzycznych itp., które
odbywały się w Kiernozi od
kwietnia do czerwca. Ich podsumowaniem
była
impreza plenerowa kultywująca tradycję puszczania wianków
na wodzie i palenia ognisk
w wigilię św. Jana – Noc Świętojańska. Obydwie imprezy relacjonowaliśmy na łamach Nowego Łowiczanina. 
mak

Łowicz | Motocyklem z Łowicza do Chin

Przeżyj to z nami
jeszcze raz!
Takim hasłem zapraszają na
multimedialny pokaz, będący relacją z motocyklowej wyprawy
do Chin, jej uczestnicy – Jarosław Rosłonek oraz Dariusz Tadeusiak. Prezentacja odbędzie się
w sali kina Fenix w Łowiczu 22
listopada o godzinie 19. Wstęp
jest wolny.
O trwającej ponad dwa miesiące podróży pisaliśmy w NŁ
przed kilkoma tygodniami. Przypomnijmy, że brało w niej udział

sześciu śmiałków. Początek wyprawy miał miejsce w Kirgistanie, skąd wyruszyli 1 lipca br. Dariusz Tadeusiak ruszył z Łowicza
do Chin na motocyklu kilka dni
wcześniej. Pokonał łącznie 12 tys.
km. Trasa podróży biegła m.in.
przez Polskę, Białoruś, Rosję, Kazachstan, Kirgistan i Tadżykistan.
O trudach, niebezpieczeństwach
i wielkiej przygodzie Rosłonek
i Tadeusiak opowiedzą przybyłym gościom osobiście. 
mst
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Łowicz | Przegląd Teatrów Pijarskich
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W weekend teatr
i spotkania z artystami
O godzinie 18 w sobotę
22 listopada Teatr Pantomimy
„Mimo” z Warszawy, a w niedzielę 23 listopada, o tej samej
porze, Teatr Gęsi i Róże wystąpią na scenie Łowickiego Ośrodka Kultury w ramach 36 edycji
Łódzkich Spotkań Teatralnych.
Spektakl Aqua de Lagrimas
w wykonaniu Teatru Pantomimy
„Mimo” odbędzie się w sobotę.
To opowieść o słynnym niegdyś
mistrzu perfumiarskim Jeffersonie, który podejmuje prace nad
skomponowaniem nowego zapachu. Ma on nadzieję, że dzięki
opracowaniu nowej formuły, jego
sława odżyje.
W niedzielę Teatr Gęsi i Róże
wystawi sztukę „Księżyc i Magnolie” autorstwa Rona Hutchinsona. Jej bohaterami są trzej
mężczyźni. Pierwszy to hollywoodzki producent David Sel-

W dnaich 15-17 listopada gościli w Pijarskich Szkołach
Królowej Pokoju w Łowiczu młodzi adepci sztuki
teatralnej z różnych ośrodków pijarskich w całym kraju.
W tegorocznej edycji organizowanego tam przeglądu
teatrów zaprezentowało się 11 zespołów teatralnych,
w sumie przeszło 150 osób, reprezentujących pijarskie
szkoły podstawowe, gimnazja, licea, świetlice i parafie.
nam przedstawiciel grupy, Jakub
Jamrozek, kiedy ich autokar już
ruszał ze Starego Rynku w drogę powrotną. – Przede wszystkim była tu wspaniała atmosfera
i świetna organizacja. Organizatorom należą się brawa za przygotowane wyżywienie i nocleg. Tak naprawdę zwycięzcami
są wszyscy, bo wszyscy wyszliśmy z przeglądu bogatsi.

znik, który pragnie zrobić film,
nie idąc na żadne kompromisy. Drugi, Ben Hecht, jest pisarzem o umiarkowanym talencie,
a trzeci, Victor Fleming to reżyser. Selznik zwabia ich do swojego domu i zamyka na pięć dni,
w ciągu których mają oni zaadaptować powieść Margaret
Mitchell ”Przeminęło z wiatrem”
na potrzeby ekranizacji filmowej,
w ten sposób, by amerykański
widz wzruszał się do łez i był
przepełniony duma narodową.
Komizm sytuacji polega na tym,
że scenarzysta nie wie, o czym
tak naprawdę ta powieść jest.
Po każdym występie – i w sobotę, i w niedzielę – przewidziane jest otwarte spotkanie z artystami. Bezpłatne wejściówki
na obydwa spektakle są do odebrania w kasie kina Fenix od
15 listopada.
mst

Łowicz | Zaproszenie na promocję książki

Wiersze i maile
o poszukiwaniu drogi
Tomasz Matusiak

Na pierwszy ogień
Uczniowie zespołu „Ad
hoc” z Piajrskiego LO w Łowiczu występowali w sobotę jako
pierwsi, poniekąd przecierając
szlaki, co miało dla nich zarówno dobre, jak i złe strony. Przede
wszystkim, krócej niż inni stresowali się swoim występem. Podjęli
się dość trudnego zadania – mieli
przekonać publiczność, że Szatan
istnieje i kusi człowieka. Podstawą scenariusza była sztuka pisarza i filozofa chrześcijańskiego
Andre Frossarda „36 dowodów
na istnienie diabła” (w wersji prezentowanej przez łowicką młodzież było ich 20), a za reżyserię
odpowiadały nauczycielki Magdalena Latoszewska i Elżbieta
Rutkowska. Sztuka ta, napisana
w 1978 roku, jest, krótko mówiąc, gorzką krytyką współcze-
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Łowicz | Awangarda na scenie kina Fenix

Poznaniacy z nagrodą
publiczności, ale
zwycięzcami są wszyscy
W piątek po kolacji, a przed
oficjalną inauguracją przeglądu,
w gościnnym występie uczniowie Publicznego Gimnazjum
nr 52 Ojców Pijarów w Krakowie wystawili „Bądźmy poważni
na serio” Oscara Wilde’a. Pozostałe występy teatralne miały
miejsce w sobotę, niemal przez
cały dzień – od 9 do 19. Repertuar był bardzo zróżnicowany
i często zaskakujący, a obserwatorzy, którzy pamiętali także
ubiegłoroczny przegląd, zgodnie podkreślali, że poziom jest
w tym roku wyższy.
Przegląd nie miał charakteru konkursowego, ale tradycyjnie została w nim przyznana nagroda publiczności. W tym roku
trafiła ona do klasy teatralnej LO
Pijarskiego w Poznaniu, prezentującej „Naszą małą stabilizację”
Tadeusz Różewicza w reżyserii
Piotra Grabowskiego.
Ubiegłoroczni
zwycięzcy
– parafialny teatr „Atmosfera”
z Rzeszowa – może czują lekki
niedosyt, że tym razem wrócą bez
nagrody, ale zarówno z własnego
występu jak i przebiegu przeglądu byli bardzo zadowoleni. – Ten
przegląd jest dla naszego, działającego od 2 lat teatru, głównym
wydarzeniem w sezonie – mówił

nr 47

Sebastian Gołębiewski (Teatr Jednego Aktora z Bolszewa)
w monodramie "Adam od chleba" na podstawie tekstu Karola Wojtyły.

sności. Spektakl został bardzo
dobrze przyjęty przez widownię.
– Uważam, że nasz występ
był dobry – mówiła nam odtwórczyni jednej z głównych ról,
Aleksandra Matysek. – Trochę
niedociągnięć było, ale jestem
zadowolona, tak z siebie, jak
i z kolegów, koleżanek. Wydaje
mi się, że jako takiej rywalizacji
pomiędzy zespołami tu nie ma.

Bardziej chodzi o poznawanie teatru, wszyscy wspólnie czerpiemy z tego korzyść.
– Liczył się też przekaz tego
utworu, obnażający ludzkie słabości i podatność na zło – dodała jej koleżanka z zespołu Paulina
Wasilewska. – W moim odczuciu
udało nam się go oddać właściwie. Ja jestem bardzo zadowolona z tego występu. 
tm

– Nie znam bardziej lapidarnej formy wypowiedzi niż poezja.
Dla mnie to bardziej ktoś niż coś.
Nie wiedzieć czemu, właśnie te
wiersze zaczęły mnie coraz częściej odwiedzać – to fragment
wstępu, jaki Michał Kacprowicz,
dyrektor międzynarodowej korporacji, napisał do swojej książki
„11 miesięcy albo o poszukiwaniu drogi”. Jak widać personifikuje w nich wiersze, porównując
je do ludzi. Jednocześnie sugeruje, że sam proces twórczy odbywa
się poza nim, bo to gotowe wiersze do niego „przychodzą”.
Książka została wydana przez
Zakład Wielobranżowy Poligrafia w Łowiczu. Wydawca i autor
zapraszają na promocję, na której
będzie można poznać jej genezę

i autora, w czwartek 28 listopada
o godz. 18 w łowickim muzeum.
Michał Kacprowicz pochodzi
z Warszawy, ma 34 lata, działa
w biznesie. We wstępie do publikacji autor pisze, że są w nim jego
autentyczne maile do przyjaciół
i wiersze, które nazywa „kartkami
z podróży”. Jak łatwo się zorientować patrząc na wersety, chodzi o jego wewnętrzną podróż do
Boga. Słowo wstępne do publikacji napisał też bp Józef Zawitkowski, który zachęca do lektury,
zauważając, że w życiu szukamy
tej samej drogi, co autor. Napisał
m.in.: „Dwa słowa Światło i Miłość, pisane przez duże S i duże
M. A to już mnie urzekło, bo to
coraz bliżej Tego, którego imię piszę przez duże B.” 
mwk
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Historia jednak żywa | W sprawie książki o prawosławnym cmentarzu i o Rosjanach w Łowiczu

Nie można zapominać, kim byli
Sprostowanie...
Pan Piotr Wysocki, autor
książki pt. „Cmentarz prawosławny w Łowiczu”, której promocję zorganizowaną w ŁOK
relacjonowaliśmy w NŁ 7 listopada, zwrócił nam uwagę na
błędy w tej relacji. Otóż książka
ta nie jest jego pracą doktorską,
a pan Jarosław Kita, któremu
przypisaliśmy stopień naukowy doktora, jest profesorem
i był recenzentem pracy, a nie
jej promotorem. Natomiast słowa, że w książce nie pojawia się
w stosunku do Rosjan określenie „okupanci” wypowiedział
w dyskusji na promocji książki
pan Aleksander Sosna z Bractwa Prawosławnego w Białymstoku (jak prawidłowo napisaliśmy w głównym tekście), a nie
burmistrz Kaliński (jak błędnie
napisałem w komentarzu). Za te
pomyłki przepraszamy.



Wojciech Waligórski
Red. naczelny

... i polemika
Sprawa ma jednak szerszy
wymiar. Pan Sosna się ucieszył, że o Rosjanach nie mówi
się w książce jako o okupantach. Piotr Wysocki w liście do
redakcji pisze, że to nieprawda. Istotnie, we wstępie do pracy zatytułowanym „Od autora”,
wspomina on, że przez niemal

sto lat nasze miasto znajdowało się pod zaborem rosyjskim,
a kilka stron dalej, charakteryzując łowickich Rosjan pisze, że najliczniejszą ich grupę stanowili żołnierze, co było
koniecznością w obliczu polskich dążeń niepodległościowych. Ale to wszystko. Nie ma
w książce opisu tego, jak Rosjanie zajmowali miasto w roku
1813, jak w 1831, (są krótkie
wzmianki – ale w przedmowie
do książki, autorstwa Marka
Wojtylaka), jaki był wtedy stosunek mieszkańców miasta do
nich, jaką prowadzili w stosunku do nas politykę. To świadomy zabieg autora, przyznaje on
to, pisząc: "w całej pracy pominięte zostały wątki powstań narodowych i walki z zaborcą".
To uczciwe postawienie
sprawy, ale czy słuszne? Czy
można, nawołując do podjęcia starań o uratowanie tego, co
z cmentarza prawosławnego zostało, abstrahować od tego, jaką
rolę Rosjanie pełnili w Łowiczu? Może to brutalne porównanie, ale niby dlaczego go nie
stosować: gdyby okupacja niemiecka trwała w Łowiczu dłużej, a nie 5 lat i gdyby niektórzy
z „naszych” gestapowców, naczelników Arbeitsamtu czy inżynierów projektujących nowe
koryto Bzury, zostali pochowa-

ni na naszym cmentarzu, czy
moglibyśmy napisać książkę
o ich – chylących się ku upadkowi nagrobkach – nie wspominając o tym, czym się w Łowiczu zajmowali?
Tymczasem w książce Piotra Wysockiego mamy bardzo
dużo empatii w stosunku do rosyjskich urzędników, pułkowników, sędziów, sztabskapitanów. Mamy np. przedstawioną
niemal wzruszająco sylwetkę
Christofora Burago, carskiego naczelnika powiatu sochaczewskiego, którego „tragiczną śmierć” spowodowali ludzie,
których Wysocki określa najpierw jako „nieznanych sprawców”, potem jako „morderców”. Pada nazwisko jednego
z nich. Ja, zważywszy na datę
zamachu: rok 1906, podejrzewam, że mógł być to zamach
powstańczy, rewolucyjny, niepodległościowy, zamach na wysokiego przedstawiciela władz
zaborczych. Czy tak było?
– Nie wiem, z książki się nie
dowiem.
Autor podkreśla w swej pracy,
że stosunek Polaków do Rosjan
nie był jednoznaczny, że była
też sympatia, że w 1914 roku
mówiono o nich „nasi”, a wkraczających Niemców ludzie się
bali. Nie można tego negować,
ale dla równowagi warto było-

by wspomnieć o bojkocie szkół
rosyjskich w latach 1905-1906
i o skali akcji rewolucyjnych
w tych latach. Jeśli byli „nasi”,
to dlaczego młodzież nie chciała się w ich języku uczyć?
Książka Piotra Wysockiego,
traktująca nie tylko o prawosławnym cmentarzu, ale i szerzej o rosyjskiej społeczności
w Łowiczu, jest ciekawa, dobrze, że ją napisał, dobrze, że
ŁOK przeznaczył pieniądze na
jej wydanie. Autor włożył w to
masę pracy, przejrzał setki dokumentów, powstała naprawdę
cenna pozycja. Szkoda jednak,
że na jej walory cień rzuca przyjęta „poprawnościowa” optyka
i język. Autor, który wspomina
o tym, że w 1889 roku pobudowano w Łowiczu, przed kościołem pijarskim, figurkę Matki
Bożej Niepokalanej, jako wotum za ocalenie cara Aleksandra III z wypadku kolejowego
i nie opatrzy tego żadną uwagą,
sugeruje czytelnikowi jakby był
to akt spontanicznej wdzięczności, a nie wyuczonego serwilizmu. Czym był w istocie? – Nie
wiem. Wiem, że w szczerość
tego aktu wątpię, a autor zdaje
się nie wątpić.
W innym miejscu, pisząc
o losach mogił żołnierzy sowieckich na tymże cmentarzu prawosławnym w Łowi-

czu (przeniesionych w 1952
roku do Zgierza), Piotr Wysocki umieszcza zdanie, że „w latach 1947-1952 sytuacja polityczna Polski sprzyjała trosce
o nagrobki żołnierzy radzieckich. Polskie władze troszczyły się o każdą pamiątkę świadczącą o przyjaźni z ZSRR”. Nie
umiem tego zdania przeczytać bez irytacji. Sprzyjała trosce? To eufemizm, za którym
kryje się zniewolenie narodu,
zmuszonego do „przyjaźni”,
i utrzymywania „wyzwolicieli”.
Kilka stron wcześniej Piotr Wysocki pisze o „żołnierzach Armii Czerwonej, poległych podczas wyzwalania Łowicza spod
okupacji niemieckiej w 1945 r.”
O jakim „wyzwalaniu” pisze?
Zastąpienie jednej okupacji
drugą nazywa wyzwoleniem?
To od „wyzwolicieli” musieli
uwalniać swych kolegów i kilkudziesięciu innych zatrzymanych łowiccy harcerze 8 marca
1945, w słynnej akcji na więzienie przy Kurkowej?
O wejściu Niemców do Łowicza w 1914 roku potrafi autor pisać po prostu „wejście”,
natomiast wkroczenie Sowietów jest już dla niego „wyzwoleniem”. Jest to co najmniej dziwne, tym bardziej,
że autor jest młody. Ale jeśli
się zapomina podkreślać, jaki

faktycznie charakter miała rosyjska obecność w Łowiczu
w XIX i na początku XX wieku,
jeśli się pisze, niemalże z nostalgią, że „wraz z wejściem Niemców skończyła się (...) epoka rosyjskiego Łowicza” – to
również zdanie o sowieckim
„wyzwoleniu” przejdzie przez
gardło.
Nic dziwnego, że pan Sosna
się cieszy. Tę ewidentnie rusofilską wymowę książki zauważył zresztą, tylko inaczej niż ja
ją ocenił, Marek Wojtylak. Napisał w przedmowie, iż książka
„(...) prowokuje też do spojrzenia na tę nację nie jako na reprezentantów władz zaborczych,
ciemiężycieli i rusyfikatorów,
lecz tych, którzy z racji powierzonych obowiązków znaleźli
się w obcym kulturowo kraju
i starali się organizować sobie
w nim życie”. Nie uważam, byśmy mieli powody do tego, by
tak na nich patrzeć. Gdy w 1914
roku Niemcy nacierali, oni jak
jeden mąż, pakowali manatki
i z Łowicza wyjeżdżali. Bo to
nie była ich ziemia, ich miasto,
ich kraj. Byli tu po to, by nas
"trzymać za mordę". Dobrze, że
ich nie ma – i tyle.
Co nie oznacza, że nie należy o ich groby dbać. Szacunek
należy się każdemu zmarłemu.

Wojciech Waligórski

REKLAMA

Muzeum w Łowiczu | Koncert chóru ukraińskiego

Pieśni religijne i ludowe
przy pełnej sali barokowej

Był to pierwszy koncert z cyklu „Burmistrz miasta zaprasza”
w łowickim muzeum, po przerwie spowodowanej remontem
placówki.
Sala św. Karola Boromeusza, jak zwykle na koncertach, na które zaprasza burmistrz, zapełniła się w całości.
13 śpiewaczek i dyrygentka zaprezentowały repertuar, silnie
oddziałujące na emocje większości słuchaczy. Przy religijnych pieśniach widać było na ich
twarzach prawdziwe skupienie,
a przy popularnej melodii „Hej
sokoły”, wielu z nich zaczęło
spontanicznie klaskać do rytmu
REKLAMA

Tomasz Matusiak

Najpierw prawosławne
pieśni cerkiewne, a potem
tradycyjne melodie ludowe
zaprezentował 16 listopada
Żeński Chór Kameralny
„Do Bogorodicy”, działający
przy parafii Świętej
Eucharystii we Lwowie.

Jedna z chórzystek podczas wykonywania pieśni cerkiewnej.

– Przychodzę na każdy koncert chórów w Łowiczu – mówił
nam po koncercie jeden ze słuchaczy, Mirosław Muszyński.
– Bierze się to stąd, że sam przez
30 lat śpiewałem w zespole pieśni
i tańca, zresztą niemal cała moja
rodzina jest muzykalna. Panie zaśpiewały dzisiaj po prostu pięk-

nie, trudno dodać coś więcej.
Zespół „Do Bogorodicy” działa
od 2002 roku. Jest gościem głównym XVI Festiwalu Chóralnego –
Cantio Lodziensis w Łodzi, przy
okazji występując w innych miastach województwa – Skierniewicach, Piotrkowie Trybunalskim
i Aleksandrowie Łódzkim.  tm
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Łowicz | Spotkanie z księdzem Isakowiczem-Zaleskim

O zbrodni na Kresach i nie tylko

Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski – duchowny, publicysta, historyk, działacz społeczny i opozycjonista w czasach PRL, był 15 listopada gościem łowickiego zakonu pijarów
oraz Klubu Gazety Polskiej. Spotkanie, przygotowane w sali gimnastycznej Pijarskich Szkół Królowej Pokoju, trwało półtorej godziny i przyciągnęło przeszło 60 słuchaczy.
publiczności, zarówno związane
bezpośrednio z tematem wykładu, jak i z innymi sprawami, także bieżącymi. Goście pytali na
przykład, o przyczyny nienawiści Ukraińców do Polaków, brak
reakcji na rzeź ze strony polskich
struktur wojskowych, ale pojawił
się też wątek pedofilii we współczesnym Kościele.
Ksiądz Isakowicz-Zaleski za
główne przyczyny eskalacji przemocy na Kresach uważa panujący wśród Ukraińców etos Kozaka, znacznie bliższy Tatarom
czy Turkom, niż rycerstwu, a także fascynację ukraińskich nacjonalistów faszyzmem, nazizmem
i kultem siły, a także świadome
podburzanie do okrucieństwa
prostej ludności, przez przywódców nacjonalistów i Cerkiew greko-katolicką. Podkreślał jednak,
że również wielu Ukraińców ryzykowało życie za pomoc polskim sąsiadom, wielu też zginęło za to w męczarniach. – Można
powiedzieć, że OUN, UPA i SS
Galizien to swego rodzaju wrzód,
który wyrósł na tym narodzie,
niestety udało im się omamić
i doprowadzić do nieprawdopodobnego bestialstwa wielu prostych ludzi.

Toamsz Matusiak

Gościa przywitał i przedstawił przewodniczący klubu Gazety Polskiej Wojciech Gędęk.
Ks. Isakowicz Zaleski przyznał,
że pierwszy raz występował publicznie w Łowiczu, choć oczywiście bywał już w tym mieście
przejazdem.
Najważniejszą częścią spotkania był wykład, który dotyczył
zbrodni ludobójstwa na Kresach
Wschodnich,
dokonywanych
przez Ukraińców na Polakach
w latach 1943-1944. Szacuje się,
że mogło wtedy zostać brutalnie
zamordowanych ok. 50-60 tys.
Polaków.
Oprócz próby krótkiego streszczenia tych wydarzeń, które
szczegółowo opisywał w swoich historycznych pracach, gość
przedstawił też krótki zarys stosunków
polsko-ukraińskich.
Wspomniał też o innych zbrodniach ludobójstwa popełnianych w XX wieku, ale także w
XXI wieku, poczynając od rzezi Ormian dokonanej przez Turków w czasie I wojny światowej,
a kończąc na współczesnych
przykładach z Bliskiego i Dalekiego Wschodu.
Po wykładzie ks. Isakowicz-Zalewski odpowiadał na pytania

Po spotkaniu. Ksiadz Isakowicz-Zaleski rozdaje autografy na egzemplarzach jego książek.

interweniowała, choć i takie głosy się pojawiają. W rzeczywistości jednostka ta pojawiła się
dopiero po największej fali mordów.

skie siły nie były w stanie zapobiec ludobójstwu, którego zresztą nikt nie mógł się spodziewać.
Nie jest prawdą, że 27 Dywizja
Piechoty była na miejscu i nie

Jeśli chodzi o brak reakcji ze
strony Armii Krajowej, to ks. Isakowicz-Zaleski jest przekonany, że zaangażowane w walkę
z Niemcami i Rosjanami pol-

Ciekawie było też, kiedy
ksiądz wypowiadał się na tematy bieżące, odpierając zarzut
jednego ze słuchaczy, który zasugerował, że niektóre wypowiedzi gościa w mediach, np. na temat pedofilii wśród księży, mogą
szkodzić Kościołowi. Ksiądz Isakowicz-Zaleski uważa jednak,
że obowiązkiem chrześcijanina,
a duchownego przede wszystkim, jest dochodzenie do prawdy,
nawet jeśli jest ona niewygodna.
Podał przykład Ewangelistów,
którzy odnotowali zdradę Judasza, potrójne zaparcie się św. Piotra i opuszczenie Chrystusa przez
innych apostołów. – Osobiście jestem przekonany, że wśród duchownych jest mniej pedofili niż
w innych grupach – mówił ks.
Zaleski. – Nie możemy się jednak oglądać na innych, bo to duchowni mają świecić szczególnym przykładem.
Po spotkaniu chętni mogli zakupić książki księdza, a także
poprosić o autorskie autografy.
Wyłożone egzemplarze rozeszły się bardzo szybko. Całkowity zysk z ich sprzedaży zostanie przeznaczony na utrzymanie
Fundacji Parafii Ormiańsko-Katolickiej. 
tm

Głowno | Rok Juliana Tuwima

Ciekawy wykład przełożony
wany przez Miejską Bibliotekę
Publiczną w Głownie wygłosi
Igor Rakowski-Kłos, który będzie mówi o „Tuwimie dla dorosłych”. Igor Rakowski-Kłos
jest dziennikarzem „Gazety
Wyborczej oraz współautorem
publikacji „Spacerownik śladami Juliana Tuwima”. Wstęp
wolny. 
oprac. ewr

Tomasz Bartos

Korek na trasie z Łodzi do
Głowna uniemożliwił 14 listopada autorom wykładu „Tuwim dla
dorosłych” dotarcie na spotkanie
z głownianami.
Spotkanie zostało przełożone na wtorek 3 grudnia i odbędzie się o godz. 16.30 w galerii Miejskiego Ośrodka Kultury
w Głownie. Wykład zorganizo-

Dla uczniów szkoły była to ważna, choć wesoła uroczystość.

Łowicz | Szkoła Muzyczna przy Mickiewicza

Kamil Milczarek z kl. I wykonał
na gitarze utwór Stary Wiatrak.

Filip Wojda z kl. III wykonał
na gitarze utwór Minutowa bossa.

Malwina Wojciechowska (z lewej) i Marlena Karwacka odniosły
kolejny sukces.

Głowno | Studio Piosenki MOK

Malwina i Marlena w finale

Tomasz Bartos

Tomasz Bartos

Dzieci wymówiły, powtarzając za dyrektor placówki Joanną
Sylwestrzak: Ślubuję uroczyście,
być dobrym kolegą i wzorowym
uczniem, dbać o dobre imię naszej szkoły oraz zgłębiać tajemnice, najpiękniejszej ze sztuk
– muzyki. Na koniec otrzymały
pamiątkowe dyplomy.
Nauczycielka rytmiki i kształcenia słuchu w klasach I-III Anna
Kędyś powiedziała nam, że uroczystość zorganizowano po raz
drugi w historii szkoły. Jest to
okazja, aby dzieci nie tylko przeżyły ważne dla nich wydarzenie,
cementujące więź ze szkołą, ale

pianie. Jak zaznaczyła w rozmowie z nami dyrektor placówki Joanna Sylwestrzak, w tym roku
w szkole odbędą się jeszcze dwa
koncerty, na których wystąpią
uczniowie: 6 grudnia o godz. 16
z okazji mikołajek oraz 20 grudnia o godz. 17 z okazji Bożego
Narodzenia. Wstęp na oba koncerty jest wolny. 
tb

senkę „Pierwszakowy taniec”.
Ale nie tylko pierwszoklasiści
występowali. Uczniowie klasy 0
zaśpiewali piosenkę „Rozśpiewana nutka”, uczniowie klasy II piosenkę „Wesoła nutka”, klasy III
„Piosenka o szkole muzycznej”.
Oprócz tego indywidualnie wystąpili uczniowie klas I-IV, grając
na gitarach, skrzypcach i forte-

też zaprezentowały nabyte już
umiejętności.
W czasie uroczystości wystąpiło troje uczniów klasy I:
Agnieszka Lasota na skrzypcach
zagrała utwór „Idziemy do szkoły”, Aleksandra Łopata na fortepianie „Cztery żabki”, a Kamil
Uczciwek na gitarze „Stary Wiatrak”. Wszyscy zaśpiewali pio-

Tomasz Bartos

11 dzieci z klasy
I Niepublicznej Szkoły
Muzycznej w Łowiczu
zostało pasowanych na
uczniów w czasie koncertu,
który odbył się w tej
placówce 9 listopada.

Miejski Ośrodek Kultury

Pierwszaki ślubowały, ale występowały nie tylko one

Natalia Boczek z klasy II
występowała trzykrotnie.

Podopieczne
działającego
przy Miejskim Ośrodku Kultury w Głownie Studia Piosenki, Malwina Wojciechowska
i Marlena Karwacka, 16 listopada,
podczas odbywających się w Soczewce koło Płocka eliminacjach
XIV Ogólnopolskiego Festiwalu
Piosenek Jana Wojdaka, wyśpiewały sobie miejsce w finale.
Malwina i Marlena, którymi
opiekuje się Karina Sędkowska-Staszewska, zaśpiewały piosenki
„Od nieba do dna” oraz „Zostań

z nami, melodio”. Finał festiwalu odbędzie się 14 grudnia w
Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie. Awans do finału to nie jedyny sukces młodych
podopiecznych Studia Piosenki.
14 listopada Malwina Wojciechowska, która zaśpiewała piosenkę „Rozszumiały się wierzby płaczące”, zajęła pierwsze miejsce
w Powiatowym Przeglądzie Piosenki Patriotycznej odbywającym
się w Miejskim Ośrodku Kultury w Ozorkowie. 
kl
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MERCEDES

124, 2.0 D, 1987 rok, tel.
kom. 509‑961‑576.
MERCEDES

124 200D, 1989.X,
po kolizji, cena do uzgodnienia, tel. kom.
729‑210‑316.
MERCEDES

A klasa, 1.7 CDI,
2000 rok, bogate wyposażenie, tel. kom.
698‑743‑107.
MERCEDES

C250, 2.5 Diesel,
1994 rok, do poprawek lakierniczych,
4.500 zł, tel. kom. 511‑970‑891.
MERCEDES

E 270, 2CDI, 2004 rok,
bogate wyposażenie, (w rozliczeniu
mogę przyjąć tańszy), 27.800 zł, tel. kom.
513‑671‑435.
MERCEDES

E klasa W-124, 2.2,
1993 rok, stan dobry, 3.500 zł, tel. kom.
603‑772‑771.
MERCEDES

E220, 2.2CDI, 2005 rok,
tel. kom. 608‑420‑169.

samochodowe
kupno
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.
Auto-kasacja

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

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

auta kupię, tel. kom.
530‑900‑868.
Absolutnie,

aktualnie kupię każde
auto niezależnie od stanu, rocznika,
przebiegu, tel. kom. 691‑209‑493.
Auta

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

kupię, gotówka, tel. kom.
501‑196‑901.
Auto

skup, tel. kom. 886‑802‑487.
Auto-skup,

płacimy za auta
powypadkowe, uszkodzone, najwyższe
ceny, wszystkie marki, tel. kom.
604‑191‑186.

sprzedaż

DAEWOO

Tico, 1999 rok, 76.000 km,
I-właściciel, tel. kom. 509‑443‑110.

FIAT

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

MERCEDES

E220 CDI, 1999 rok,
sprowadzony, tel. kom. 509‑837‑633.

AUDI

A3, 1.9 TDI, 2001 rok, 130 KM,
OC-luty, przegląd styczeń, w 2011
założona nowa turbina, 3-drzwiowy,
11.500 zł negocjacja, tel. 668‑459‑033.

DAEWOO

Tico, 1996 rok, sprawny,
rejestrowany, mały przebieg, tel. kom.
667‑329‑720.

FIAT

Uno, 1.0, 1994 rok, stan dobry, tel.
kom. 501‑514‑046.

MITSUBISHI

Space Star, 1.8 GDI,
1999 rok, bogate wyposażenie,
z polskiego salonu, stan bardzo dobry,
tel. kom. 662‑379‑379.

AUDI

A3, 1.9 TDI, 2002 rok,
5-drzwiowy, bezwypadkowy, srebrny
metalik stan bardzo dobry, tel. kom.
600‑944‑728.

DAF

45, 1998 rok, z kontenerem
i windą, cena złomowa, tel. kom.
600‑237‑175.
DODGE

Caliber, 2007 rok, bogate
wyposażenie, tel. kom. 695‑732‑755.

FORD

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

NISSAN

Primera, 1.9 DCI, 2004 rok,
tel. kom. 533‑193‑743.

FIAT

126p, tel. (46) 838‑06‑32.

FORD

Focus, 2004 rok, tel. kom.
695‑671‑050.

NISSAN

Primera, 1997 rok, do
remontu, tel. kom. 600‑678‑503.

AUDI

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

FIAT

126p, zarejestrowane,
opłacone (2 szt.), tel. kom. 501‑342‑174.

FORD

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

BMW

316, 1995 rok, cena do
uzgodnienia, tel. kom. 888‑609‑006.

NISSAN

Primera, 1.8 benzyna,
2004 rok, I właściciel, salon, srebrny,
kombi, tel. kom. 692‑639‑555.

FIAT

Brava, 1.4, 1996 rok, tel. kom.
691‑235‑038.

FORD

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

BMW

520 diesel, 2002 rok, tel. kom.
606‑586‑484.

FIAT

Ducato 14, 2.8 IDTD, 2000 rok,
hak, VAT-1, tel. kom. 502‑588‑572.

BMW

525 Diesel, 2004 rok, tel. kom.
602‑392‑512.

Grande Punto, 1.4 benzyna/
FIAT

gaz, 2008 rok, srebrny, 5-drzwiowy,
klimatyzacja, tel. kom. 692‑639‑555.

FORD

Fokus, 1,4 benzyna, 2002 rok,
84.000 tys, hatchback, 5-drzwi, klima,
elektryka, 7.700 – do negocjacji, tel. kom.
500‑598‑167.

AUDI

A4, 2004 rok, kombi, tel. kom.
788‑293‑343.
AUDI

A4, 1.9 TDI, 1997 rok, kombi,
czerwony, tel. kom. 604‑597‑493.

BMW

525 diesel, 2003 rok, full opcja,
m-pakiet, tel. kom. 606‑586‑484.
CHEVROLET

Lacetti, 1.4 benzyna/
gaz, 2007 rok, 5-drzwi, hatchback,
klimatyzacja, ABS, elektryka, airbag,
radio CD, stan bdb., 11.800 zł, tel. kom.
602‑677‑216.
CITROËN

Berlingo, 1.6 HDI, 2007 rok,
blaszak, boczne drzwi, 11400 zł, tel. kom.
880‑676‑933.
CITROËN

Berlingo, 1.9 Diesel,
2002 rok, VAN, pełna FVAT, tel. kom.
728‑508‑073.

Fiat
 125p, 1984 rok, 50.000 km,
oryginalny, stan dobry, I właściciel, tel.
kom. 798‑504‑228.
FIAT

126p, tel. kom. 723‑105‑038.

FIAT

Linea benzyna/gaz, 2008 rok,
złoty metalik, tel. kom. 605‑846‑163.
FIAT

Panda, 1.1 gaz, 2005 rok,
(w rozliczeniu mogę przyjąć Seicento),
tel. kom. 604‑706‑309.
Fiat
 Punto, 1.1 gaz, 1998 rok, tel. kom.
608‑028‑762.
FIAT

Punto, 1998 rok, tel. kom.
513‑876‑180.
FIAT

Punto II, 1.2 8V, 2000 rok, 5 drzwi,
tel. kom. 663‑154‑762.

Dostawcze,

tel. kom. 500‑812‑312.

CITROËN

C4, 1.6 HDI, 2005
rok, 3-drzwiowy, sprowadzony, nie
rejestrowany, tel. kom. 600‑428‑743.

FIAT

Punto II, 2000 rok, I-właściciel, tel.
kom. 600‑394‑592.

HONDA

Accord, 2.0, 2006-2008 rok,
kupię, tel. kom. 785‑748‑867.

CITROËN

Jumper, 2.5 D, 1996 rok, tel.
kom. 693‑855‑500.

Kupię

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

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

CITROËN

Xara Picasso, 1.6 HDI, 2005
rok, sprowadzony, tel. kom. 509‑837‑633.
DAEWOO

Lanos, 1.6 gaz,
klimatyzacja, 5-drzwiowy, srebrny,
wspomaganie, 2 AIRBAGI, salon Polska,
4.950 zł, tel. kom. 606‑205‑664.

Kupię

samochód do 15000 zł, tel.
kom. 602‑705‑876.

DAEWOO

Lanos, 1.5 16V benzyna/
gaz, 1999 rok, Łowicz, tel. kom.
796‑222‑972.

Skup

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

DAEWOO

Lanos, 1.5 16V gaz, 2001
rok, zielony metalik, tel. (46) 831-02-44,
tel. kom. 604‑760‑309.

Skup

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

NISSAN

Almera benzyna, 2005 rok,
tel. kom. 790‑300‑413.
NISSAN

Almera, 1.8 benzyna,
2003 rok, szary metalik, 5-drzwiowy,
salon, I właściciel, tel. kom. 606‑395‑256.

FIAT

Punto II, 2000 rok, 5 drzwi, tanio,
tel. kom. 785‑641‑230.

Kupię

każdego VW T4 i Fiata Ducato
Doka, tel. kom. 506‑173‑284.

FORD

Fiesta, 2003 rok, tel. kom.
788‑293‑343.
FORD

Fiesta, 1.2, 1998 r., cena do
uzgodnienia, tel. kom. 503‑377‑475.

AUDI

A4, 2009 rok, tel. kom.
788‑293‑343.

CITROËN

C3, 2009 rok, tel. kom.
695‑671‑050.

Chcesz

sprzedać samochód,
zadzwoń, tel. kom. 533‑193‑743.

FORD

Escort, 1998 rok, kombi, tel.
kom. 505‑810‑773.

FIAT

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

Punto II, uszkodzony, tel. kom.
665‑739‑124.
FIAT

Seicento gaz, 2002 rok, tel. kom.
502‑030‑509.
FIAT

Seicento, 1999 rok, tel. kom.
508‑676‑208.
FIAT

Seicento, 2000 rok, tel. kom.
697‑438‑128.

FORD

Galaxy, 2002 rok, tel. kom.
604‑529‑656.
FORD

Ka, 1.3, 1998 rok, tel. kom.
600‑394‑592.
FORD

Mondeo, 1.8 16V, 2003 rok,
zarejestrowany, salon, hatchback, granat,
tel. kom. 692‑639‑555.
FORD

Transit, 2005 rok, tel. kom.
721‑169‑137.
FORD

Transit, 1998 rok,
dziewięcioosobowy.
HONDA

Civic, 1.4, 1998 rok,
5-drzwiowa, tel. kom. 606‑586‑484.
HYUNDAI

Accent, 1998 rok,
tel. (46) 838‑44‑16.
HYUNDAI

Accent, 1.3, 1996 rok,
1.400 zł, tel. kom. 601‑760‑199.
IVECO

Daily, 3510, rozbite na części
lub na pa.., tel. kom. 600‑237‑175.
KIA
 Rio, stan perfekcyjny, tel. kom.
606‑819‑096.
KIA
 Sorento, 2.5 CRDI, 2002/03 rok,
145 KM, full opcja, polecam, tel. kom.
693‑944‑124.
LUBLIN

II 3504, 1998 rok, wywrotka,
Bielawy, ul. Warszawska 1, tel. kom.
602‑630‑920.

NISSAN

Primera, 1.9 DCI, 2003 rok,
253.000 km, kombi, full opcja, tel. kom.
502‑268‑513.
OPEL

Astra, 1997 rok, tel. kom.
785‑530‑814.
OPEL

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

Astra II, 2003 rok, tel. kom.
510‑306‑890.
OPEL

Astra II, 1.7 DTI, 2001 rok, tel.
kom. 608‑591‑942.
OPEL

Astra II, 1.7 DTL, 2000 rok, tel.
kom. 605‑159‑165.
OPEL

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

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

Astra II, 2.0 DTL, 2000 rok,
kombi, granatowy metalik, bogate
wyposażenie (możliwa zamiana na
tańszy), tel. (46) 831-02-44, tel. kom.
513‑671‑435.
OPEL

Astra II, 2.0 DTI, 2002 rok, stan
bdb, tel. kom. 696‑130‑651.
OPEL

Astra, 2006 rok, kombi, tel. kom.
788‑293‑343.
OPEL

Astra benzyna/gaz, 2003 rok,
sedan, tel. kom. 790‑351‑091.

OPEL

Corsa, 1.3 D, 2006 rok, niebieski
metalik, stan techniczny i wizualny bdb,
tel. kom. 790‑647‑716.
OPEL

Omega, 1997 rok, tel. kom.
790‑351‑091.
OPEL

Tigra, 1.6, benzyna, 1996 rok,
tel. kom. 796-861‑890, po 17..
OPEL

Vectra B gaz sekwencja,
1997 rok, 2500 zł, tel. kom. 668‑269‑196.
OPEL

Vectra B, 2.0 DTL, 2000 rok,
6800 zł, tel. kom. 603‑313‑527.
OPEL

Vectra B, 1.8 gaz sekwencja,
1997 rok, kombi, tel. kom. 880‑353‑819.
OPEL

Vectra B, 1.8, 1999 rok, zielony
metalik, bogate wyposażenie, stan
idealny, tel. kom. 660‑680‑306.
OPEL

Vectra, 1.6, 1998 rok,
sedan, pełne wyposażenie, tel. kom.
605‑535‑396.
OPEL

Vectra, 2.0 benzyna/gaz,
1998 rok, stan techniczny i wizualny
bdb., srebrny metalik, 5.900 zł, tel. kom.
608‑174‑892.
OPEL

Zafira, 1999 rok, tel. kom.
512‑443‑751.
OPEL

Zafira, 2.0 diesel, 2000 rok,
czarny metalik, wersja Elegance,
II właściciel, 7-osobowy, zadbany, tel.
kom. 606‑242‑154.
Opony

zimowe Dayton 195/60R15,
tel. (46) 838‑79‑57.
PEUGEOT

206 benzyna/gaz, 2004
rok, 5 drzwi, tel. kom. 790‑351‑091.
PEUGEOT

206, 1.4 benzyna, 2007 rok,
czerwony, 5 drzwi, salon, I właściciel, tel.
kom. 606‑395‑256.
PEUGEOT

206, 1.4 benzyna, 2000
rok, zielony metalik, 5-drzwiowy, salon,
klima, tel. kom. 606‑395‑256.
PEUGEOT

3008, 2011 rok, tel. kom.
788‑293‑343.
PEUGEOT

307 D, tel. kom.
505‑056‑590.
PEUGEOT

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

307, 1.6, 2007 rok, kombi,
niebieski, HDI, ABS, klima, elektryka,
radio, AirBag x6, itp., stan bdb., 17.000 zł,
tel. kom. 602‑677‑216.
PEUGEOT

307, 2.0 benzyna, 2003 rok,
złoty metalik, 5-drzwiowy, salon, tel. kom.
500‑026‑841.
PEUGEOT

407, 2005 rok, tel. kom.
788‑293‑343.
PEUGEOT

407, kombi, tel. kom.
606‑819‑096.
POLONEZ

Atu, 1,6 benzyna,
1997 rok, 37.000 tys., I wlasciciel,
3.500 zł – do uzgodnienia, stan bdb, tel.
kom. 502‑279‑643.
POLONEZ

Caro, 1992 rok, tel. kom.
693‑138‑330.
POLONEZ

Caro, stan bdb., tel. kom.
609‑656‑826.

OPEL

Combo, 2009 rok, osobowy, tel.
kom. 788‑293‑343.

RENAULT

Clio III, 1.2 100 KM
benzyna/gaz, 2008 rok, czarny,
5-drzwiowy, tel. kom. 500‑026‑841.

OPEL

Corsa, 1.3 TDI, 2005 rok, tel.
kom. 660‑478‑551.

RENAULT

Kangoo benzyna, 2000 rok,
osobowy, tel. kom. 788‑293‑343.

OPEL

Corsa benzyna/gaz, 2004 rok,
tel. kom. 508‑676‑208.

RENAULT

Laguna, 1.9 DTI, 1998 rok,
tel. kom. 792‑335‑021.
RENAULT

Laguna gaz, 2002 rok, tel.
kom. 505‑056‑590.

FIAT

Seicento, 1.1, 2003 rok, auto
bez uszkodzeń, czerwonu, salon
Polska, Sochaczew, 4.500 zł, tel. kom.
606‑205‑639.

MAZDA

323F, 1999 rok, tuning, tel.
kom. 609‑810‑863.

DAEWOO

Matiz gaz, 2004 rok, tel.
kom. 600‑970‑598.

FIAT

Seicento, 1.1, 1999 rok, biały, tel.
kom. 602‑170‑154.

MAZDA

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

OPEL

Corsa B, 1.2 B, XI.1999 rok,
zielony metalik, I właściciel, salon Polska,
110.000 km, 5-drzwiowy, 5.200 zł, tel.
kom. 608‑174‑892.

DAEWOO

Matiz, 2002 rok, tel. kom.
603‑032‑050.

FIAT

Seicento, 1999 rok, stan bdb, tel.
kom. 660‑172‑866.

MAZDA

Premacy, 2.0D, 2001 rok,
170.000 km, tel. kom. 504‑065‑072.

OPEL

Corsa, 1.0, 2004 rok, 8.200 zł,
tel. kom. 696‑144‑023.

RENAULT

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

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; 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.

www.lowiczanin.info
RENAULT

Laguna, 1.9 DCI, 2002 rok,
8000 zł, tel. kom. 603‑313‑527.
RENAULT

Laguna, 1.6 benzyna/gaz,
2003 rok, kombi, sprowadzony, tel. kom.
509‑837‑633.
RENAULT

Master, 2003 rok, Max
wysoki, Max długi, winda 500 kg
z dozorami, tel. kom. 604‑529‑656.
RENAULT

Megane, 1.6, 1999 rok, tel.
kom. 797‑694‑500.
RENAULT

Megane II, 1.6,
2008 rok, kombi, srebrny, salon, tel. kom.
500‑026‑841.


SKODA

Felicia, 1.6 benzyna, 1997 rok,
(silnik Volkswagena), czerwona,
157.000 km, I właściciel, stan bdb. bez
rdzy i korozji, 3300 zł, tel. 608‑174‑892.
SKODA

Octavia, 1.9 TDI, 2003 rok, tel.
kom. 697‑648‑772.
SKODA

Octavia, 1.9 TDI Ambiente,
2007 rok, 25.300 zł, tel. kom.
662‑204‑983.
SMART,

2002 rok, tel. kom.
788‑293‑343.
TOYOTA

Avensis, 2.0 D4D, 2005 rok,
I właściciel, tel. kom. 693‑025‑952.

VW
 Polo, 1.9 SDI, 2001 rok, tel. kom.
691‑648‑099.

Opony

zimowe 15, tel. kom.
726‑700‑729.

VW
 Polo, 1.4 TDI, 2005 rok, (lub
zamienię na Galaxy, Sharan, Alhambra),
tel. kom. 661‑709‑954.

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.

VW
 Polo, 1.4 TDI, 2002 rok, 165.000
km, srebrny metalik, 5-drzwiowy, 12.900
zł, tel. kom. 608‑670‑178.
VW
 Polo, 1.4, pełne wyposażenie, tel.
kom. 503‑779‑159.

motorowe

VW
 Polo 1.0, 1993, sprawny, tel. kom.
604‑914‑387.

kupno

VW
 Sharan, 1.9 TDI, 2000 rok, tel. kom.
790‑300‑413.

Kolekcjoner

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

RENAULT

Megane Scenic, 1998 rok,
tanio, tel. kom. 692‑694‑085.

TOYOTA

Corolla, diesel, 2005 rok,
kombi, srebrna, tel. kom. 726‑843‑466.

RENAULT

Megane benzyna/gaz,
1998 rok, 4.300 zł, tel. (46) 838-37-53,
tel. kom. 666‑237‑534.

TOYOTA

Corolla, 1.4, VVTI gaz, 2001
rok, 5 drzwi, klimatyzacja, tel. kom.
606‑395‑256.

RENAULT

Megane, 1.9 DTI, 1999 rok,
5-drzwiowy, lift, tel. kom. 509‑837‑633.

TOYOTA

Corolla, 1.6 16V, 1997 rok,
123.000 km, sedan, tel. (46) 831-02-44,
tel. kom. 604‑706‑309.

inne

TOYOTA

Yaris, 2009 rok, tel. kom.
604‑169‑278.

Opony

zimowe 175/65/r14;
195/65/r15 tel. kom. 501‑930‑953.

TOYOTA

Yaris, stan idealny, tel. kom.
606‑819‑096.

Części

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

RENAULT

Megane, 1.4 16V, 2001 rok,
sedan, tel. kom. 665‑718‑509.
RENAULT

Scenic, 1.6 16V, 2003 rok,
tel. kom. 606‑586‑484.
RENAULT

Thalia, 2001 rok,
I właściciel, tel. kom. 792‑261‑009.
RENAULT

Thalia, 1.4 benzyna/gaz,
2001 rok, mały przebieg, 2 komplety
opon, bezwypadkowy, stan bardzo
dobry, tel. kom. 507‑275‑624.
Altea, 2005 rok, tel. kom.
SEAT

788‑293‑343.
SEAT

Altea, 1.6 gaz, 2005 rok,
niebieski metalik, pełne wyposażenie,
I właściciel, tel. kom. 606‑395‑256.
SEAT

Cordoba Vario, 1.6, 2002 rok,
wspomaganie, tel. kom. 697‑555‑910.
SEAT

Ibiza, 2001 rok, tel. kom.
506‑891‑289.
SEAT

Ibiza, 1.4, benzyna,
1998 rok, czarny, 3-drzwiowy, tel. kom.
668‑179‑329.
SEAT

Ibiza, 1.4, 1997 rok, czerwony,
5-drzwiowy, I właściciel, salon, bardzo
zadbana, tel. kom. 606‑395‑256.

VOLVO

S40, 2.0, 1998/99 rok, tel.
kom. 607‑076‑010.

VW
 Touran Goal, 1.9 TDI, 2006 rok,
185 000, bogate wyposażenie,
bezwypadkowy, sprowadzony, tel. kom.
728‑829‑470.
ŻUK,

tel. kom. 502‑745‑365.

Pomoc

drogowa, tel. 608‑532‑321.

VW
 Garbus, 1972 rok, tel. kom.
604‑529‑656.

laweta: pomoc drogowa, Sprinter,
Auto

tel. kom. 796‑199‑706.

VW
 Golf, 1.3 gaz, 1990 rok, tel. kom.
518‑023‑590.

Opony

używane, tel. 602‑133‑182.

VW
 Golf III, 1.4 benzyna/gaz, 1994 rok,
tel. kom. 731‑765‑139.
VW
 Golf III, 1.9 diasel, 1994 rok, stan
bdb., tel. kom. 728‑593‑525.
VW
 Golf IV, 1.9 TDI, 1999 rok, kombi,
stan bdb, klima, 7900 zł, tel. kom.
604‑144‑668.
VW
 Golf IV, 1.4, 1998 rok, kliamtyzacja,
nowa instalacja sekwencyjna, stan bdb,
tel. kom. 664‑083‑373.
VW
 Golf V, 1.9 TDI, 2008 rok, tel. kom.
518‑374‑449.

Opony

wymiana, promocja przy
wymianie opon na zimowe płyn do
spryskiwaczy gratis, przy zakupie 4 opon
sprawdzenie geometrii kół gratis, tel.
kom. 505‑151‑701.

Sprzedam

przyczepkę samochodową,
zarejestrowaną, tel. kom. 794‑365‑825.

SKODA

Fabia, gaz, 2011 rok, tel. kom.
668‑751‑098.

VW
 Passat, 1.8 T, 2001 rok, tel. kom.
600‑966‑269.

SKODA

Fabia II, 1.6 TDI, 2010 rok,
kombi, czarna perła, klimatyzacja, ABS,
elektryka, AirBag x4, radio, 20.000 zł, tel.
kom. 602‑677‑216.

VW
 Passat B5, tel. kom. 663‑900‑993.

SKODA

Fabia, 1.9 TDI 115 KM,
2004 rok, bogate wyposażenie
(możliwość zamiany na tańszy), tel. kom.
513‑671‑435.

VW
 Passat B5 SL, 2.0, gaz, 2002 rok,
kombi, 115 KM, tel. kom. 608‑591‑942.
VW
 Passat B6, 1.9 TDI, 2007 rok,
kombi, 34.400 zł, tel. kom. 502‑095‑748.
VW
 Passat, 1.9 TDI, 2000 rok,
kombi, tel. kom. 602‑249‑820.

SKODA

Fabia, 1.2, 2005 rok, kombi,
I właściciel, bordo metalik, klima, tel.
kom. 692‑639‑555.

VW
 Passat, 1.9 TDI, 1998 rok, kombi,
tel. kom. 607‑809‑703.

SKODA

Felicia, 1.3, 1997 rok, tel. kom.
501‑342‑174.

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

SKODA

Felicia, 1999 rok, tel. kom.
508‑676‑208.
SKODA

Felicia, 1.3, 2000 rok, tel. kom.
605‑535‑396.

REKLAMA

kupno
Kupię

garaż blaszak 3x5, tel. kom.
600‑779‑659.

sprzedaż

Garaż,

Bratkowice, tel. kom.
606‑397‑574.

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

VW
 Passat B4, 1.8, benzyna/gaz,
1996 rok, 5.300 zł, tel. 608‑573‑436.

garaże

Sprzedam

opony zimowe,
używane ze Skandynawii, tel. kom.
504‑072‑467.

SKODA

Fabia, 1.4 MPI, 2000 rok, tel.
kom. 504‑209‑767.

SKODA

Fabia II, 2008 rok, tel. kom.
791‑962‑123.

Naprawa

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

Garaż

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

Sprzedam

tanio opony zimowe po
1 sezonie 205/55R16, 91T Kelly Winter
ST, tel. kom. 693‑136‑348.

VW
 Passat, 1.9 TDI, 2005 rok, tel. kom.
501‑963‑867.

inne

Opony

zimowe z Niemiec, montaż na
miejscu, tel. kom. 730‑786‑334.

VW
 LT-35 Bus, 2.5 TDI, 2001 rok,
110 KM, FVAT, 3-osobowy, średni, tel.
kom. 667‑187‑902.

SKODA

Fabia, 2005 rok, tel. kom.
505‑056‑590.

Skuter

King Way Coliber, stan bdb, tel.
kom. 602‑731‑582.

Garaż

murowany, os. Młodych,
Zatorze, tel. kom. 791‑601‑166.

Sprzedam

4 opony z felgami, zimowe,
mało używane, 185/70R13, Kompina 36,
tel. (46) 838‑63‑16.

SEAT

Toledo, 1.9 TDI, 2003 rok,
zielony, tel. kom. 660‑478‑551.

Sprzedam

quad KYMCO MXU
150, 2004 rok, stan dobry + pług do
odśnieżania nowy, tel. kom. 668‑103‑535.

Sprzedam

nowe opony zimowe
z alufelgami 185/65/14 do Golfa, tel.
kom. 693‑830‑160.

VW
 Golf V, 2005 rok, tel. kom.
788‑293‑343.

SEAT

Leon, 1.9 TDI, 2000 rok, 110 KM,
sprowadzony.

sprzedaż
Suzuki

GSXG600F, tel. kom.
510‑506‑984.

części do Nexii, tel. kom.
Sprzedam

693‑944‑451.
Sprzedam

drzwi do Astry I kombi, tel.
kom. 661‑268‑316.
Opony

zimowe Kleber 205/55/R16,
tel. kom. 694‑940‑782.

Garaż,

Czajki, tel. kom. 606‑397‑574.

wynajem
Garaż

os. M. Konopnickiej, tel. kom.
509‑704‑355.
Garaż

przy Intermarche, tel. kom.
501‑247‑715.
Garaż

os. Bratkowice, tel. kom.
609‑111‑509.
Wynajmę

garaż, blaszak, Tkaczew, tel.
kom. 790‑524‑034.

nieruchomości
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Działki

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

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

k./Nieborowa, tel. kom. 661‑333‑735.
Działka

budowlana, 640 mkw., Łowicz,
Górki, ul. 17-go Stycznia, tel. kom.
500-478‑800, po 18.00.
Dom

w stanie surowym,
190 mkw., działka 900 mkw., tel.
kom. 601‑814‑018.
Działki

budowlane w Otolicach
1.400 mkw., 1.000 mkw., 990 mkw.
uzbrojone, z możliwością łączenia na
większe, tel. kom. 606‑949‑637.
Dom

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

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

pół bliźniaka z działką
1100 mkw w Łowiczu– tanio, tel. kom.
519‑662‑782.
Domek

60 mkw., działka 6.000 mkw.,
budowlano-usługowa, narożna, Łowicz,
tel. kom. 603‑878‑783.
mieszkanie 53 mkw.,
Sprzedam

ul. Kopernika, Głowno, tel. kom.
506-033-000, 509‑260‑360.

Sprzedam

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

budowlano-rolna, 0,55 ha,
29 m szer., Niedźwiada, tel. kom.
603‑772‑771.
Sprzedam

dom jednorodzinny,
murowany, wszystkie media, na działce
1.000 mkw., ogrodzonej, cena do
uzgodnienia, tel. kom. 605‑934‑708.
dom 75 mkw., działka
Nieruchomość

427 mkw., Łowicz, Chrobrego, tel. kom.
606-910‑158, po 18.00.
Mieszkanie

51 mkw., os. Kostka, tel.
kom. 694‑769‑993.
Dom

w Łowiczu, tel. kom.
601‑050‑895.
Działki,

Otolice, tel. kom. 512‑490‑910.

Opony

Interstate Winter IWT-2,
195/65/15, tel. kom. 606‑286‑418.

Mieszkanie

48 mkw., Konopnickiej, tel.
kom. 790‑459‑556.

Sprzedam

opony zimowe 135/80
R12+ felgi Tico, tel. kom. 607‑610‑219.

Kupię

grunty rolne, tel. kom.
661‑385‑120.

Sprzedam

opony zimowe 205/55/16,
bieżnik 7 mm, tel. kom. 602‑344‑092.

Kupię

działkę rolną, okolice
Strzelcewa, tel. kom. 502‑323‑040.

Sprzedam

dom (1/2 bliźniaka),
Głowno, tel. kom. 882-944-780,
887‑296‑757.

Sprzedam

opony zimowe używane
205/55/16, tel. kom. 602‑381‑914.

M-2,

Głowno, tel. kom. 500‑252‑165.

VW
 Polo, 1.4 benzyna, 1998 rok,
125.000 km, tel. kom. 607‑442‑383.

Sprzedam

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

VW
 Polo, 1.0, benzyna, 1997 rok, tel.
kom. 661‑820‑474.

Sprzedam

akumulator 75, gwarancja,
tel. kom. 601‑785‑433.

Działka

1ha z budynkami, Boczki, tel.
kom. 604‑416‑123.

M-4, 60 mkw., tel. kom.
Sprzedam

694‑200‑132.
budowlana w Zielkowicach,
Działka

4.000 mkw, tel. kom. 607‑508‑288.
Działka,

Zielkowice, tel. kom.
795‑950‑922.
Dwa

pokoje, kuchnia, łazienka,
weranda, po remoncie, 48.8 mkw, garaż,
parter, (wspólnota mieszkaniowa),
Łowicz, ul. Kaliska, tel. kom.
699‑956‑300.
Działka

rolna o pow. 2,72 ha, Dębsk
Nowy, gm. Nowa Sucha, tel. kom.
604‑147‑949.
Dom

nowy, okolice Łowicza; działki
budowlane, tel. kom. 539‑783‑523.
Działka

48 arów w Osinach,
zabudowana, ogrodzona oraz działka
7 arów w Kiernozi, tel. kom. 512‑179‑465.
M-4,

48 mkw., 4 piętro, osiedle
Sikorskiego, Głowno, tel. kom.
500‑494‑413.
Mieszkanie

48 mkw., I piętro, stan bdb,
Kutno, tel. kom. 663‑151‑008.
58 mkw., III piętro, tel.
Starzyńskiego,

kom. 791‑509‑321.
Sprzedam

mieszkanie 32 mkw.,
Skierniewice, tel. kom. 669‑282‑724.

Działka

budowlano-usługowa1000
mkw., albo więcej, Łowicz, Klickiego 42,
tel. kom. 502‑163‑313.

Kupię

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

sprzedaż

Sprzedam

mieszkanie 94 mkw.,
Głowno, 2.850 zł/mkw., tel. kom.
516‑180‑211.

Dom

220 mkw., pow. całkowitej,
częściowo wykończony, na działce
760 mkw., Łowicz, Zagórska 20 Górki,
tel. kom. 509‑853‑390.

Mieszkanie,

33 mkw., Warszawa
Praga, dobra cena, tel. 604‑622‑484.

Używane

opony 215/70/16 zimowe
Dunlop i letnie Toyo, skrzynia biegów do
Punto 1.1, tel. kom. 791‑786‑755.

mieszkanie 48 mkw.,
Sprzedam

Głowno, tel. kom. 516‑180‑211.

Zamienię

własnościowe 24 mkw na
lokatorskie, tel. kom. 692‑177‑238.

kupno

Opony

zimowe „13” 185/70 Dębica,
tel. (46) 838‑67‑51.
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Działka

budowlana, 1620 mkw.,
Głowno, ul. Ostrołęcka. Cena 60 zł/m2,
do negocjacji. Więcej informacji:, tel.
kom. 513‑494‑494.

Felgi

13; Ford, 4 szt., 80 zl.

Wezmę

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

21 listopada 2013

Sprzedam

dom, Zagrodowa 50, tel.
kom. 784‑240‑356.
Dwupokojowe,

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

1,07 ha Placencja pod
Łowiczem 12 zł/mkw., tel. kom.
0660‑485‑295.
Dwie

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

budynki, Napoleońska
Wulkanizacja,

6, Łowicz, tel. kom. 502‑163‑313.

Sprzedam

las, tel. kom. 608‑815‑516.
Ziemia

7,2 ha, Żychlin, Głowackiego
15, tel. (24) 285-30-75, tel. kom.
729‑674‑534.
Dom

do zamieszkania, 220.000 zł.
koło Łowicza, tel. kom. 604‑241‑144.
Dom

Gaj, tel. kom. 603‑980‑206.
Dom

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

45 mkw., 2-pokojowe,
parter, Kostka, bez balkonu, niski czynsz,
tel. kom. 502‑134‑204.
Sprzedam

mieszkanie 34 mkw,
II piętro, os. Kostka, tel. kom.
693‑136‑344.
Sprzedam

M3 Bratkowice, tel. kom.
600‑872‑796.
Sprzedam

mieszkanie 34 mkw,
I piętro, os. Kostka, tel. 601‑700‑332.
Sprzedam

działkę budowlaną 2925
mkw., Strzelcew, 43 zł/mkw., tel. kom.
788‑017‑179.
Mieszkanie

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

mieszkanie 60 mkw.,
3 pokoje z kuchnią, duży balkon, c.o.,
Głowno. Możliwość zakupu garażu, tel.
kom. 609‑310‑956.
Działki

budowlane obramowane
dorodnymi świerkami od 850 mkw.,
4 km od centrum Łowicza, tel. kom.
510‑521‑225.
Działka

budowlana w Mysłakowie, tel.
kom. 605‑910‑287.

28
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w domu jednorodzinnym,
Parter

Łowicz, tel. kom. 602‑878‑908.

zamiana

Tanio

mieszkanie ok. 50 mkw., I piętro,
ogrzewanie piecowe Łowicz, Stary
Rynek, tel. kom. 604‑908‑664.

Dom,

budynki gospodarcze,
Dzierzgów zamienię na bloki Łowicz, tel.
kom. 605‑190‑441.

Wynajmę

mieszkanie 34 mkw, os.,
Konopnickiej, tel. (46) 837‑11‑32.

Tanio

72 mkw., tel. kom. 691‑711‑397.

Wynajmę

mieszkanie, os.
Starzyńskiego, tel. kom. 692‑925‑222.

Sprzedam

dom na działce 16 arów
koło Kiernozi, cena 80.000 zł,
tel. (46)837-72-55

Wynajmę

mieszkanie dwa pokoje
z kuchnią na Sikorskiego w Głownie, tel.
kom. 502‑674‑930.

segment na ul. Krakowskiej,
Sprzedam

272 mkw., tel. kom. 694‑419‑658.

Hala

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

Sprzedam

działkę budowlaną (1693),
okolice Bratoszewic, media, asfalt,
urokliwa okolica, cena do negocjacji, tel.
kom. 600‑068‑542.

Tanie

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

Gospodarstwo

rolne, 7,07 ha,
z budynkami, tel. kom. 661-894-028,
Bąków Górny.

Dom,

budynki gospodarcze,
Czesławów, gmina Pacyna, tel. kom.
510‑304‑213.

Mieszkanie

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

Działka

rolno-budowlana 0,90 ha
w tym 0,50 ha to las, Sanniki, tel. kom.
510‑304‑213.

Dom

w Łowiczu, tel. kom.
888‑223‑036.
Sprzedam

posiadłość rolną
z zabudowaniami o powierzchni 1,80 ha
(okolice Żychlina), tel. (24) 285-27‑76,
po 16.00.
Gospodarstwo

rolne z budynkami,
6,5 ha, tel. kom. 692‑216‑584.
dom i budynki gospodarcze
Sprzedam

w miejscowości Kazimierek, tel. kom.
691‑888‑372.
Pół
 bliźniaka, Łowicz, tel. kom.
604‑189‑085.

www.lowiczanin.info
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Działka

rekreacyjna, tel. kom.
608‑580‑065.

Sprzedam

ziemię 1,71 ha Świeryż oraz
2,21 ha Bobiecko, tel. kom. 694‑517‑481.

OSP

w Bobrownikach wynajmie salę
bankietową na sylwestra, tel. kom.
608-198-211, 604‑469‑945.

mieszkanie 61 mkw.,
Sprzedam

Łowicz, Stary Rynek, tel. kom.
514‑629‑422.

Wynajmę

lokal sklepowy, urządzony,
Sierżniki koło Łowicza, tel. kom.
501‑149‑093.

Sprzedam

6,5 ha, 3 zł/m2 w Nadolnej,
tel. kom. 503-742-881, 510‑297‑491.

dom z działką we wsi
Sprzedam

Reczyce położonej 4 km od autostrady
A2, tel. kom. 505‑866‑202.

Mieszkanie

3– pokojowe, os.
Konopnickiej, tel. kom. 886‑035‑141.

Kawalerkę

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

wynajem

Wynajmę

ogrzewany lokal
gospodarczy, 35 mkw., duże witryny
okienne, centrum Łowicza, tel. kom.
600‑415‑454.

Mieszkanie

50 mkw., z dwoma
komórkami, I piętro, Łyszkowice, tel. kom.
512‑890‑250.
Mieszkanie

51 mkw, tel. kom.
604‑775‑340.

Mieszkanie

72 mkw., Bratkowice, po
remoncie, wysoki standard, urządzona
kuchnia, tel. kom. 606-633‑490, po
18:00.

Kwatery

tanio, Łowicz, tel. kom.
606‑884‑162.

Mieszkanie

49 mkw., III pietro,
os. Dąbrowskiego, tel. kom. 793-743‑243,
po 16.00.

Lokal

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

Kwatery,

Głowno, tel. (46) 874‑64‑68.

M-4,

60 mkw., os. Dąbrowskiego,
II piętro, tel. kom. 603‑767‑775.

Super

centrum Łowicza: lokal
handlowy 50 mkw. wynajmę. Wszystkie
media, tel. kom. 604‑107‑760.

Sprzedam

działkę budowlaną
w Mysłakowie, tel. kom. 692‑363‑474.

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

Siedlisko

0,92 ha, Tomczyce 20,
gmina Bedlno, tel. kom. 609‑688‑542.
Działki

budowlane w Nieborowie, tel.
kom. 606‑214‑678.

Do
 wynajęcia M-4, Bratkowice, tel.
kom. 605‑679‑749.
Lokal

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

Os.
 Dąbrowskiego, 71 mkw., tel. kom.
503‑327‑347.

Wynajmę

mieszkanie 65 mkw.,
os. Tkaczew, częściowo umeblowane,
tel. kom. 601‑052‑043.

łąkę 0,53 a, tel. kom.
Sprzedam

722‑160‑488.

Mieszkanie

2-pokojowe, Tkaczew, tel.
kom. 692‑975‑632.

Stacja

LPG okolice Strykowa, tel.
kom. 603‑641‑489.

Wynajmę

lokal usługowy, Plac
Wolności, Głowno, tel. kom. 516‑180‑211.

M-4,

64 mkw., Łowicz (lub wynajmę),
tel. kom. 506‑891‑289.

Wynajmę

lokal pod działalność
gospodarczą, hale magazynowe wraz z
terenem, Głowno, tel. kom. 516‑180‑211.

Okazyjna

cena: mieszkanie
3-pokojowe, 60,5 mkw., tel. kom.
608‑409‑694.
Tanio sprzedam siedlisko
Okazja!

– Popów gmina Głowno, tel. kom.
605‑578‑500.
Sprzedam

4,6 ha ziemi ornej, IV klasa,
tel. kom. 535‑853‑213.
26 mkw. w Strykowie, tel.
Kawalerka

kom. 503‑028‑208.

REKLAMA

Mieszkanie

M-4, Konopnickiej,
przy PKP, tel. kom. 501‑011‑198.
Do
 wynajęcia pokój, tel. kom.
513‑655‑666.
Głowno,

dom do wynajęcia, również
dla pracowników, tel. kom. 794‑608‑724.
Do
 wynajęcia pawilon handlowy na
targowisku w Łowiczu, tel. kom. 608-621402, 602‑657‑161.

Pokój,

tel. kom. 535‑993‑153.

Wynajem

pomieszczeń biurowych,
dobre warunki lokalowe i finansowe, tel.
kom. 605‑539‑256.

Betoniarki:

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

piec C.O. (węgiel, miał), ze
Używany

sterownikiem, dmuchawą Faustmann.,
tel. kom. 696‑332‑993.

Suknia

ślubna 2013 rok, tanio, tel.
kom. 793‑700‑206.

Meble

pokojowe; segment, okno białe,
84/142, tel. kom. 600‑414‑650.

kupno różne

Ubranka

dla dziewczynki 60-104 cm,
tel. kom. 513‑655‑666.

Dębina,

tel. kom. 535‑966‑755.

Kupię

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

Sprzedam

stemple budowlane i
rozrzutnik 2-osiowy do remontu, tel. kom.
502‑600‑089.

Kupię

złom stalowy, żeliwny, stare
maszyny, piece, tel. kom. 607-350-968,
695‑416‑747.

Skrzynki

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

Kamień

polny, każdą ilość kupię, tel.
kom. 504‑072‑526.

poznańska 51m/250l i wan
Sprężarka

130l, tel. kom. 538‑094‑542.

Przyjmę

ziemię na podniesienie
terenu, tel. kom. 793‑700‑206.

Przyczepa,

rożno, webasto wodne
autosanowskie, piec c.o. propan-butan +
gaz ziemny, tel. kom. 515‑164‑182.

Kupię

topolę na pniu, tel. kom.
515‑925‑534.
Kupię

orzechy włoskie, tel. kom.
793‑682‑021.
Krąg

betonowy 90/90, tel. kom.
600‑141‑340.
Kupię

kuchnię węglową w dobrym
stanie, lewą, tel. kom. 885‑170‑917.

sprzedaż różne
Spawarka

elektrodowa,
tel. kom. 501-930-953

Łóżko

dziecięce, rozkładane, tel. kom.
668‑599‑585.
Wypoczynek

z ławą, tel. kom.
785‑993‑189.
Akordeon

Hohner Tango VM 120
basów, Musette, tel. kom. 665‑243‑247.
Tanio,

nowa lodówka turystyczna, pod
zapalniczkę samochodową, tel. kom.
693‑652‑261.
Sprzedam

tunel foliowy, tel. kom.
602‑870‑305.
Sprzedam

gruz, tel. kom. 730‑786‑334.

Sprzedaż

jaj wiejskich, Osiny 2, gmina
Kiernozia, tel. kom. 697‑736‑673.

Akacja

kominkowa, tel. kom.
605‑142‑474.

Wynajmę

mieszkanie, kawalerkę
40 mkw., tel. kom. 504‑296‑112.

Drewno

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

Mieszkanie

3-pokojowe,
Starzyńskiego, tel. kom. 663‑766‑584.

Piaski,

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

Kocioł

olejowy Viessman, 27 kW,
zintegrowany ze 150-litrowym zbiornikiem
na wodę i automatyką, 2003 rok, 3.300
zł, tel. kom. 510‑521‑225.

Budynek

parterowy jednorodzinny,
pokój, kuchnia, łazienka, tel. kom.
668‑551‑398.

Gruz

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

Mieszkanie

3 pokoje po remoncie, tel.
kom. 609‑221‑021.
Domek

85 mkw., tel. 692‑975‑632.
pod działalność 30 mkw. Łowicz,
Lokal

dogodny dojazd, tel. kom. 600‑741‑174.
Kawalerka,

tel. kom. 692‑101‑989.
Wynajmę

lokal na działalność
gospodarczą, tel. kom. 693‑699‑784.
w dzierżawę grunty orne
Przyjmę

w gminie Bielawy i okolicach, super
warunki, tel. kom. 601‑824‑517.
Kawalerka

26 mkw. w Strykowie, tel.
kom. 503‑028‑208.
Lokal

do wynajęcia, Łowicz, centrum,
Zduńska, tel. kom. 501‑503‑358.
Wynajmę

lokal na targowicy, tel. kom.
604‑123‑630.
Do
 wynajęcia piętro domu lub jednego
pokoju w Łowiczu, osobne wejście,
2 pokoje, kuchnia, łazienka,
umeblowane, tel. kom. 534‑038‑298.

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.
Betoniarki,

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

Drzewo

na strop drewniany lub
krokwie, tel. kom. 600‑894‑749.
Większą

ilość rur stalowych,
grubościenne, 2 i 2,5 cala, tregry
12 metrów dł, tel. kom. 668‑028‑640.
Rękaw

ciśnieniowy do masażu, tel.
kom. 506‑198‑171.
Krajzega,

pilarka do metalu, tel. kom.
503‑830‑451.
Sprzedam

bieżnię, spawarkę
Migomag, rozdrabniacz gałęzi spalinowy,
tel. kom. 724‑069‑909.
Regały

metalowe, linka stalowa, silniki,
przekładnietel./fax (42) 719‑59‑36.
Sprzedam

skrzynki plastikowe 15kg,
nowe, tel. kom. 881‑707‑059.
Używane:

biurko, stoliczek kawowy,
krzesła, wersalka, tel. kom. 501‑074‑060.
Łóżko

sosnowe 90x190 stelaż i biurko,
Głowno, tel. kom. 604‑661‑282.
Dwa

fotele, tel. kom. 781‑219‑539.
Zbiornik

5.000 litrów kwasoodporny,
tel. kom. 693‑341‑481.
Akwarium

panoramiczne 280 l.
z rybami, roślinami; pełny osprzęt, 600 zł,
tel. kom. 501‑541‑876.
Sprzedam

sanie konno-ciągnikowe
i oddam gruz, tel. (46) 835‑32‑05.

Drewno

opałowe, dębowe, suche, tel.
kom. 885‑122‑144.

Kuchnia

węglowa Jawor, tel. kom.
661‑477‑838.

silnik elektryczny 5,5 kW,
Sprzedam

tel. kom. 885‑459‑698.

2-komorowy
Zlewozmywak

z ociekaczem, naszafkowy, wanna 1,7 m,
tel. kom. 501‑247‑595.

Kręgi,

pokrywy, przepusty, tel. kom.
531‑467‑981.
Huśtawki

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

olejne, tel. kom. 888‑223‑036.

Zbiorniki

plastikowe, 1.000-litrowe, tel.
kom. 502‑919‑192.

Pralka

automatyczna, stan bdb, 2011
r., 200 zł, tel. kom. 500‑041‑271.

Laptop,

tel. kom. 500‑204‑559.

Xbox360,

tel. kom. 793‑567‑040.

Komputer

+ dwa monitory, tanio,
tel. (46) 837‑01‑51.

Sprzedam

3 duże namioty foliowe, tel.
kom. 721‑109‑045.

Sprzedaż

wapna nawozowego
tlenkowo-węglanowego i tlenkowomagnezowego, tel. kom. 660‑693‑596.

Sprzedam

akumulatorowy wózek
inwalidzki, tel. kom. 661‑274‑690.

Lodówko–

zamrażarka; piecyk żeliwny
nieużywany; mała lodówka, tel. kom.
662‑736‑603.

Opony

zimowe, felgi 205/70/R15;
agregat prądotwórczy Einhell; wózek
dziecięcy, płyty betonowe, słupki, tel.
kom. 602‑170‑154.

Drewno

opałowe, tel. kom.
539‑783‑523.

Rębaki

do drewna, tel. kom.
602‑249‑683.

Garaż

blaszany; drzwi uchylne,
okazyjnie, tel. kom. 501‑131‑081.

Podkłady

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

Betoniarka

używana, 800 zł, tel. kom.
603‑072‑751.
Używana

nagrzewnica olejowa 20 KW
jak nowa, tel. kom. 667‑133‑728.
miodarkę, stan dobry, tel.
Sprzedam

kom. 784‑710‑545.
Lada

chłodnicza, półki sklepowe białe,
gabloty szklane, tel. kom. 605‑376‑838.
Duża,

ocieplona buda dla psa, tel.
kom. 600‑741‑174.
Tanio

sprzedam sofę 3-osobową
z dwoma fotelami, fotele z szufladami,
stan b.dobry, tel. kom. 502‑263‑003.
Opał

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

nowa, tanio, tel. kom.
511‑311‑145.
Telewizor

LG 28”, tel. (46) 830-34‑29,
po 16.00.
Piec

c.o. 17 kW, tel. kom. 721‑737‑343.

www.lowiczanin.info



Pakamera,

kontener (na budowę),
okna drewniane nowego typu
147x116 cm, 5 szt., tel. 602‑688‑854.

Przyjmę

kierowcę w transporcie
międzynarodowym, kat. B, tel. kom.
516‑558‑510.

Przyjmę

pomoc kuchenną, wymagane
prawo jazdy kat. B, Łowicz „Cafe Brama”,
tel. kom. 668‑262‑741.

Zatrudnię

doświadczone ekspedientki
w sklepie spożywczym, Łowicz, tel. kom.
512‑088‑422.

Stół

rozkładany, tel. kom. 609‑552‑503.

Przyjmę

pracownika biurowego
ze znajomością języka angielskiego
w mowie i piśmie, tel. kom.
793‑777‑357.

Z
 Oriflame jako konsultantka:
dorobisz, zarobisz. Wyślij SMS na numer
603-959-031 z imieniem i nazwiskiem.
Oddzwonimy.

Zatrudnię

pizzermana, kelnerkę,
pomoc na weekendy, Łowicz, tel. kom.
660‑733‑348.

Zatrudnię

kierowcę do pizzerii, tel.
kom. 607‑064‑815.

Zatrudnię

szwaczki do szycia
kostiumów kąpielowych. Praca cały
rok, Głowno, tel. kom. 602‑457‑089.

opałowe, kominkowe, tel. kom.
Drzewo

693-636-233, 691‑040‑619.
tanio chłodziarkę
Sprzedam

dwustronnie oszkloną dł.190 wys.197
szer.67, tel. kom. 606‑328‑401.
Segment

pokojowy oraz stół
i 6 krzeseł, tel. kom. 882‑443‑044.
Sprzedam

drewno kominkowe, tel.
kom. 516‑735‑081.
tanio odzież używaną, tel.
Sprzedam

kom. 501‑503‑358.
Rower

młodzieżowy, tapczan
1-osobowy, overlock 4-nitkowy, kołdra
puchowa, wciągarka murarska, tel. kom.
511‑890‑362.
Sprzedam

topole, 5 sztuk, wycięte, tel.
kom. 607‑325‑906.
Sprzedam

drzwi do chłodni, garażu,
odsuwane, ocieplane: wys. 2,80 szer.
2,60 gr. 0,10, tel. kom. 607‑325‑906.
Sprzedam

skrzynki jedynki, tel. kom.
607‑325‑906.
Pralka,

wirówka, tel. kom. 783‑027‑102.
drzewo opałowe,
Sprzedam

tel. (24) 277‑43‑43.
Laptop,

tel. kom. 889-418-012,
880‑179‑260.
Kuchnia

gazowa+ piekarnik
elektryczny z płytą gazową do
zabudowy; łyżwy białe 36, tel. kom.
518‑103‑837.
Gałęzie

oddam za darmo, Łowicz, tel.
kom. 792‑014‑304.
łowicki dziewczęcy, tel. kom.
Strój

692‑553‑844.
Drewno

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

Zatrudnimy

kierowców C+E
transport międzynarodowy, również
z małym doświadczeniem, atrakcyjne
wynagrodzenie, nowe samochody,
tel. (43) 828-68-14, tel. kom.
694‑557‑444.
Zatrudnię

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

Zatrudnię

fryzjerkę z doświadczeniem
lub do przyuczeniana, stanowisko
kolorysty, CV i potwierdzenie kwalifikacji
zawodowych mile widziane, tel. kom.
602‑728‑864.

Zatrudnię

krojczego, tel. kom.
602‑457‑089.

Przyjmę

do pracy do kwiaciarni,
możliwy staż, tel. kom. 608‑051‑235.

Zatrudnię

panią jako pomoc na
szwalnię i krojownię (dyspozycyjną,
z Głowna), tel. kom. 532‑006‑212.
Zatrudnię

szwaczki
na overlock, dwuigłówkę,
zyg-zag z podkrawaczem, praca
cały rok, możliwość rejestracji, tel.
kom. 606‑988‑027.

Mechanika,

tokarza, frezera, ślusarza,
spawacza – zatrudnię, tel. kom.
601‑470‑307.

Przyjmę

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

Firma

Artex zatrudni pracowników
fizycznych do pracy w magazynie, tel.
kom. 703-700-581, dzwonić od 8.00 do
17.00.

Zatrudnię

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

do układania kostki,
Łowicz, tel. kom. 604‑413‑669.
Zatrudnię

szwaczkę, prasowaczkę,
brakarkę, sukienki Głowno, tel. kom.
509‑571‑801.

Kierowca

C+E wywrotka, tel. kom.
503‑508‑772.

Sprzedam

topole oraz olchę już ściętą,
tel. kom. 508‑364‑319.

Zatrudnię

blacharza– dekarza, tel.
kom. 509‑299‑676.

praca

Przyjmę

dziewczynę do pracy
w charakterze kasjerki-kelnerki w pizzerii
w Głownie, tel. kom. 503‑147‑273.

Szwalnia

w Głownie zatrudni
szwaczki, dzianina, tel. (42) 710-7331, tel. kom. 608‑496‑344.
Zatrudnię

fryzjera, tel. 508‑121‑463.

REKLAMA

Przyjmę

pomocnika do montażu
mebli, tel. kom. 511‑060‑461.

Zatrudnię

pizzermana, również
do przyuczenia, Stryków tel./
fax (42) 719‑79‑35.

rozkładany, 6 krzeseł; rower
Stół

3 kołowy, tel. kom. 532‑454‑047.

Przyuczę

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

Zatrudnię:

kierowcę kat. C+E,
operatora koparki, tel. (42) 719-96-95, tel.
kom. 603‑052‑994.

Stacja

paliw w Strykowie zatrudni
osobę, tel. kom. 605‑170‑483.

Zatrudnię

kierowcę C+E
z doświadczeniem, kraj, tel. kom.
662‑190‑347.

Zatrudnię

kosmetyczkę do salony
fryzjerskiego, tel. kom. 783-787-067

Mechanika

z doświadczeniem do
pracy w nowoczesnym zakładzie,
cv: biuro@myjnialowicz.pl.

Zakład

krawiecki zatrudni krojczego,
tel. kom. 609‑460‑554.

Notebook

Acer 10.1, tel. kom.
533‑193‑743.

dam pracę

Zatrudnię

kierowcę C+E, transport
krajowy, tel. kom. 601‑360‑267.

Zatrudnię

kierownika magazynu
w hurtowni papierniczej, ikuleta@papirus.
low.pl.
Kierowca

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

kierowcę kat. C+E, kraj, tel.
kom. 606‑240‑378.
Potrzebna

opiekunka do starszej
pani z okolic Tkaczewa, tel. kom.
781‑289‑983.

Zatrudnię

kierowcę na kraj kat.C+E, tel.
kom. 601‑394‑570.
Przyjmę

do zbioru kapusty, tel. kom.
609‑165‑855.
Przyjmę

osobę do wykańczania
wnętrz, tel. kom. 604‑199‑840.
Firma

dziewiarska poszukuje
technologa-chemika do pracy
w farbiarni. Mile widziane doświadczenie
i znajomość języka obcego. CV prosimy
wysyłać na adres: praca@steven.pl.
Firma

dziewiarska poszukuje osoby do
serwisowania i programowania maszyn.
Zapewniamy szkolenie. Wymagana
znajomość języka angielskiego
w stopniu komunikatywnym. CV prosimy
wysyłać na adres: praca@steven.pl.
Zatrudnię

pracowników do układania
kostki, tel. kom. 697‑778‑557.
Zatrudnię

piekarza, do pieca
mechanika i cukierniczkę, tel. kom.
509‑877‑081.
Zatrudnię

kierowcę kat. C+E, tel. kom.
661‑377‑816.
Zatrudnię

kierowcę kat.C+E
w transporcie krajowym, z praktyką,
z Łowicza lub okolic, tel. kom.
608‑067‑847.

Zatrudnię

do prac porządkowych, tel.
kom. 792‑014‑304.
Zatrudnię

mechanika samochodów
ciężarowych, tel. kom. 608‑059‑817.
Firma

zatrudni kierowcę kat. C+E
w transporcie krajowym, tel. kom.
515‑213‑814.

Foto-wideo,

tel. kom. 604‑330‑036.
Wideofilmowanie

DVD, Blu-Ray, tanio,
tel. kom. 698‑535‑780.
Znamy

receptę na niezapomniany
film. Videofilmowanie full HD,
www.studiovideopixel.pl, tel. kom.
787‑878‑564.

remontowobudowlane
usługi

Zatrudnię

kierowcę kat. C+E, tel. kom.
506-140-681, 507‑119‑796.

Wylewki

agregatem, tel. kom.
531‑402‑222.

szukam pracy

Tynki,

tel. kom. 503‑077‑863.

Zaopiekuję

się dzieckiem, tel. kom.
664‑341‑702.
Okolice

Strykowa, średnie
wykształcenie, szuka pracy, tel. kom.
507‑682‑055.
Szukam

pracy, tel. kom. 798‑108‑454.
Rencista

szuka pracy, tel. 606‑763‑405.
Przyjadę,

zawiozę do lekarza na
dyskotekę itp. o każdej porze dnia i nocy,
tel. kom. 781‑219‑539.
Podejmę

pracę jako ekspedientka,
pracownik biurowy lub na produkcji, tel.
kom. 602‑263‑804.

inne
Przyjmę

chałupnictwo, stebnówka,
dwóigłówka+ rendelka, overlock, tel.
kom. 889‑360‑218.

usługi wideo
Studio

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

fotografowanie, Blu-ray,
tel. (46) 837-94-85, tel. kom.
608‑484‑079.
cyfrowe, Blu-ray,
Wideofilmowanie

tanio, tel. kom. 606‑852‑557.
Studio

Wideo Kadr, HD, tel. kom.
607‑916‑001.
fotografia, tel. kom.
Wideofilmowanie,

600‑447‑843.
a-online.pl, tel. kom.
Wideofilmowanie,

600‑287‑992.
Videofilmowanie

uroczystości, tel. kom.
723‑574‑228.
Wideofilmowanie,

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

HDślubne,
www.studionadachu.pl, tel. kom.
604‑101‑516.
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Glazura,

terakota, tel. kom.
602‑717‑207.
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Profesjonalne

remonty i wykończenia,
adaptacja poddaszy, tel. kom.
608‑228‑789.
Usługi

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

remontowe, wykończenia
wnętrz, glazura, terakota, docieplanie
budynków, tel. kom. 880‑542‑743.
Docieplenia

budynków, tel. kom.
693‑824‑684.
Docieplanie

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

budynków, niskie ceny, tel.
kom. 600-917-292;, 507‑431‑463.

Kompleksowe

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

Malowanie,

tapetowanie, płyty
k/g, gładzie, sufity podwieszanie,
adaptacja poddaszy, panele, glazura,
terakota, tel. kom. 693‑824‑684.

Tynki

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

Budowy;

remonty, tel. kom.
794‑230‑700.

Tynki

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

Usługi

koparko-ładowarką JCB, tel.
kom. 604‑411‑266.

Układanie

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

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

układanie, tel. kom.
501‑249‑461.
Dachy,

pokrycia dachowe, konstrukcje,
obróbki, tel. kom. 609‑846‑316.
Układanie

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

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

docieplenia, tel. kom.
698‑669‑433.
Docieplenia

budynków, elewacje
zewnętrzne, glazura, terakota, adaptacja
poddaszy, kompleksowe wykończenia
wnętrz, faktury VAT, tel. kom.
606‑737‑576.
Malowanie

agregatem, tel. kom.
662‑023‑030.
Cyklinowanie,

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

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

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

betonowe, tel. kom.
511‑440‑509.

Renowacja

pokryć dachowych,
odśnieżanie, tel. kom. 661‑385‑299.
Usługi

minikoparką, tel. kom.
694‑702‑755.
Docieplenia

poddaszy, gipsowanie,
malowanie, glazura, terakota, tel. kom.
609-101-617, 886‑754‑134.
Docieplenia

poddaszy, gipsowanie,
malowanie, glazura, terakota, tel. kom.
609-101-617, 886‑754‑134.
Cyklinowanie,

układanie parkietu, tel.
kom. 668‑750‑437.
Schody

drewniane. Komputerowe
projektowanie schodów. Wyrób,
montaż, inne usługi stolarskie, tel. kom.
663‑766‑557.
Malowanie

mieszkań, układanie
paneli, tel. kom. 668‑342‑534.
Malowanie,

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

opaski wokół nagrobków,
malowanie wnętrz, tel. kom. 726‑257‑013.
Układanie

kostki brukowej, tel. kom.
508‑286‑519.
Solidnie

i uczciwie pełna budowlanka
wewnątrz i na zewnątrz, tel. kom.
662‑636‑878.
Wykopy

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

wykańczanie wnętrz,
glazura, panele, gładzie gipsowe,
ocieplanie budynków, Głowno, tel. kom.
664‑254‑946.

Usługi

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

Dachy:

konstrukcje, pokrycia, naprawy,
konserwacje, malowanie, tel. (46) 839-1837, tel. kom. 609‑227‑348.

Stolarstwo,

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

Budowa

domów jednorodzinnych,
solidnie, tel. kom. 785‑402‑533.

Meble

kuchenne, szafy wnękowe,
garderoby, tel. kom. 888‑978‑225.

Malowanie,

tapetowanie, gładź, płyty
g/k, glazura, tel. kom. 608‑685‑867.

Budowa

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

Malowanie,

gipsowanie, płyta k/g,
panele podłogowe, glazura, terakota, tel.
kom. 790‑329‑790.

Wylewki

maszynowe mixokret, tel.
kom. 517-032-915, 606‑314‑749.

Dachy,

podbitki, papa termo, tel. kom.
785‑534‑988.

Malowanie,

gipsowanie, płyty k/g,
glazura, terakota. Tanio, tel. kom.
668‑181‑142.

Usługi

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

Docieplenia

budynków, elewacje, tel.
kom. 668‑181‑142.

Glazura,

terakota, adaptacja poddaszy,
sufity, falowane tynki, mozaikowe,
kamień dekoracyjny, gładź, malowanie
szafy, pawlacze, przeróbki elektryczne,
fachowe doradztwo, tel. kom.
605‑562‑651.

Stawianie

ogrodzeń klinkierowych, tel.
kom. 511‑337‑768.
Kompleksowe

wykończenia wnętrz,
tynkowanie cementowo-wapienne, tel.
kom. 531‑842‑123.

Wylewki

agregatem, tel. kom.
605‑416‑083.

Budowa

domów, budynków
gospodarczych, garaży, remonty, tel.
kom. 512‑924‑857.

Glazura,

terakota, łazienki, przeróbki
hydrauliczne, elektryczne, zabudowy
K/G, tel. kom. 600‑779‑805.

Kierowanie

budowami, ekspertyzy,
orzeczenia, przeglądy techniczne,
projekty indywidualne, adaptacje,
certyfikaty energetyczne, tel. kom.
693‑184‑322.

Murowanie,

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

Okna,

drzwi, parapety, regulowanie,
malowanie, tel. kom. 501‑930‑953.
Kompleksowe

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

Piotr-Bud:

ocieplanie elewacji,
glazura, terakota, adaptacja
poddaszy, tel. kom. 602‑814‑481.
bezpyłowe, układanie
Cyklinowanie

podłóg, tel. kom. 509‑807‑319.
Budowa,

remonty, tel. kom.
601‑662‑944.

Schody,

parapety, kuchnie, szafy
wnękowe, tel. kom. 793‑297‑933.

Balustrady

nierdzewne, tel. kom.
722‑173‑294.

Ogrodzenia:

z siatki, betonowe,
panelowe, metalowe, wiaty. Mmontaż,
rozbiórka starych, tel. kom. 606‑303‑471.

Cyklinowanie,

polerowanie,
lakierowanie, tel. kom. 600‑984‑398.

Wykończenia

wnętrz, poddaszy,
glazura, malowanie, gipsy, tynki
tradycyjne z piaskiem kwarcowym, tel.
kom. 603‑164‑156.

Glazura,

terakota, malowanie,
gładź gipsowa, płyty K/G, tel. kom.
607‑728‑362.
Remonty

mieszkań, tel. 515‑628‑233.
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Remonty

kompleksowe, tel. kom.
606‑428‑162.

ORANGE

TV montaż, konfiguracja, tel.
kom. 728‑188‑127.

kwasoodporne – wkłady,
Kominy

tel. kom. 501‑489‑029.

KMINSTAL

20zł/punkt elektryczny
ZAPRASZAM!, tel. kom. 608‑145‑585.

Usługi

ogólnobudowlane,
budowy domów, budynków
gospodarczych,rozbudowy, ogrodzenia
z klinkieru, płyt betonowych, glazura
terakota, wolne terminy, tel. kom.
691‑736‑552.

montaż, instalacje, tel. kom.
Anteny:

601‑306‑566.

Dachy

kompletne, nowe i stare,
rozbudówki, wykonam solidnie
i tanio, tel. kom. 725‑919‑624.
Glazura,

terakota, profesjonalnie, tel.
kom. 600‑961‑577.
Ocieplanie

poddaszy, solidnie
i tanio, tel. kom. 725‑919‑624.
poddaszy, kompleksowe
Zabudowa

wykończenia mieszkań rabat do 50%,
gwarancja niskiej ceny i jakości, tel. kom.
665-084-662, 604‑790‑454.
Projekty:

adaptacje.
Przygotowujemy wszelkie
formalności do pozwoleń na
budowę, tel. kom. 601-303-235tel./
fax (46) 838‑81‑00.
gładzie, glazura,
Malowanie,

terakota, k/g, stiuki, trawertyny, tel.
kom. 661‑723‑048.
Docieplenia

poddasze: płyta karton
gips, zabudowy, profesjonalnie, tel. kom.
785‑402‑533.
Glazura,

terakota, gładzie, panele, itp.,
tanio, szybko, tel. kom. 508‑313‑799.
Wykończenia

wnętrz: gipsy, tynki,
malowanie, itp., tel. kom. 661‑385‑299.
Docieplenia

poddaszy karton
gips, glazura, malowanie, tel. kom.
518‑814‑620.
Tynki

gipsowe, cementowe, tel. kom.
512‑814‑620.

sprzedaż
Producent!

Siatki, słupki, bramy,
balustrady, usługa montażu, tel. kom.
500‑371‑161.
Piasek

– żwir – podsypka, www.
kop-pol.pl, , tel. kom. 697-442-808,
783‑482‑883.
Sprzedam

tartak, tel. kom.
889‑942‑091.
Sprzedam

piec na eko-groszek,
używany, w bardzo dobrym stanie, tel.
kom. 725‑088‑214.
Stemple

budowlane, tel. kom.
539‑783‑523.
Rynny

plastikowe 40m spadowe,
20m używane, komplet 500 zł, tel. kom.
669‑356‑368.
Betoniarka

500 l, samoróbka
900 zł., silnik 5,5 KW 500 zł, tel. kom.
669‑840‑608.
Darmo

oddam eternit drobnofalisty, tel. kom. 604‑560‑416.
Rura

na most lub przepust, średnica
120 cm, długość 6 m, tel. kom.
662‑664‑164.

usługi
instalacyjne
Instalacje

elektryczne: nowe, przeróbki,
tel. kom. 696‑081‑582.
Instalacje

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

hydrauliczne, spawalnicze,
mechaniczne, tel. kom. 506‑891‑289.
Usługi

elektryczne, tel. kom.
609‑466‑990.
instalacje sygnalizacji
Profesjonalne

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.
Hydraulika,

tel. kom. 608‑263‑951.
Usługi

hydrauliczne „od a do
z”, kolektory słoneczne, tel. kom.
886‑756‑497.
Usługi

hydrauliczne, tel. kom.
500‑041‑271.
Instalacje

elektryczne nowe, przeróbki,
naprawy, pomiary, tel. kom. 502‑140‑721.
Tanie

ustawianie anten – z gwarancją,
tel. kom. 728‑188‑127.
Usługi

elektryczne, tel. 509‑838‑364.
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Usługi

hydrauliczne, tel. kom.
784‑006‑861.
dzień-noc, rzymskie, do
Rolety

okien dachowych, żaluzje drewniane
i aluminiowe, plisy, vertikale,
moskitiery do okien i drzwi. Vesal,
ul. Ikara 10, tel. (46) 837‑44‑25.

usługi inne
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.

Rozdrabnianie

gałęzi rębakiem,
wycinka zakrzaczeń i samosiewów, tel.
kom. 667‑732‑751.
Transport,

piasek, pospółka,
podsypka, ziemia, tel. kom. 602‑471‑796.
Transport

wywrotką – piach, żwir,
ziemia, pospółka, podsypka itp, tel. kom.
503‑115‑145.
Zespół

„Ines”; wesela, bale,
studniówki, tel. kom. 605-695-882,
501‑645‑861.

Naprawa

sprzętu AGD, tel. kom.
510‑158‑880.
Usługi

nową koparko-ładowarką,
solidnie, tanio, tel. kom.
787‑584‑004.
DJ,
 Wodzirej poprowadzi
niezapomniane: wesela, poprawiny,
18-nastki, imprezy firmowe i
okolicznościowe, tel. kom. 503‑399‑196.
mebli, towarów, tel. kom.
Przewóz

664‑013‑145.

pielęgniarska nad seniorami,
Opieka

tel. kom. 501‑074‑045.

Usługi

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

Instalacje

i centralki telefoniczne,
domofony, bramofony, videofony.
Montaż, naprawy, konserwacja, tel. kom.
601‑207‑689.

Przeprowadzki,

tel. kom. 500‑812‑312.

Domofony:

tradycyjne i cyfrowe.
Instalacje i centralki telefoniczne, tel.
kom. 601‑207‑689.
Serwis

rozruszników, alternatorów,
akumulatorów, naprawy instalacji
elektrycznych, ciągników rolniczych;
diagnostyka komputerowa pojazdów, tel.
kom. 782‑958‑698.
drzew, tel. kom. 696-008-528,
Wycinka

781‑597‑339.

Cięcie

drzew niebezpiecznych,
pielęgnacja zieleni i ogrodów, tel. kom.
782‑718‑483.
wanien, tel. kom.
Odnawianie

600‑979‑826.
Pranie

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

dywanów i tapicerki meblowosamochodowej w zakładzie i u klienta,
tel. kom. 501‑431‑978.

Pranie

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

Zespół

muzyczny, tel. kom.
693‑543‑604.

INTERNET

nie DZIAŁA? zadzwoń
(zgłoszenie 19.00-22.00)tel./
fax (42) 719‑90‑56.

Wycinka

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

Zespół

muzyczny, tel. kom.
694-198-847, 509‑267‑262.

Usługi

księgowe, tel. kom.
508‑191‑628.

Okna:

naprawa, regulacja, tel. kom.
609‑135‑411.

DJ–

Johny, duet, akordeon,
wesela, chrzciny, You tube
„Johnyweselnegranie”, tel. kom.
880‑098‑537.

Zespół

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

problem z komputerem:
zadzwoń. Fachowo. Szybko. Tanio, tel.
kom. 504‑070‑837.
odkurzanie: chodniki, dywany,
Pranie,

tel. kom. 501‑930‑953.
Dekoracja

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

muzyczny, wesela itd., tel. kom.
609‑037‑343.
gąsiennicowa, kopanie
Koparka

stawów, koparko-ładowarka (z młotami),
wszelkie prace ziemne, rozbiórkowe,
usługi wywrotką, tel. kom. 693‑565‑564.
obór, dezynsekcja
Malowanie

(muchy, wołek zbożowy), deratyzacja,
dezynfekcja , tel. (44) 725-02-95, tel.
kom. 504‑171‑191.
Zespół

muzyczny, wesela, bale,
studniówki, tel. kom. 514‑895‑308.
Pranie

dywanów, tapicerek, mebli,
sprzątanie mieszkań i biur, tel. kom.
604‑942‑540.
Zespół

muzyczny www.antrakt.com.pl,
tel. kom. 669‑877‑514.
Zespół

muzyczny, profesjonalnie,
solidnie, tel. kom. 606‑908‑346.
Usługi

geodezyjne, tel. 665‑427‑836.

REKLAMA

Zespół

muzyczny z wokalistką, tel.
kom. 606‑677‑371.
Usługi

tokarskie w metalu, tel. kom.
663‑766‑557.
Uprzejmie

informujemy,
iż w najbliższym czasie zostanie otwarty
Dom Spokojnej Starości w okolicach
Łowicza. Zainteresowanych prosimy
o kontakt telefoniczny, tel. 798‑148‑874.
UTiP:

usługi transportowe
i przeprowadzki; www.utip.pl, tel. kom.
501‑606‑982.

Ścinanie

drzew, tel. kom. 792‑027‑388.
Rolety,

verticale – wymiana
materiałów na nowe. Vesal,
tel. (46) 837‑44‑25.
telewizorów Łowicz,
Naprawa

Topolowa 19, tel. (46) 837-70-20, tel.
kom. 728‑227‑030.
drzew, czyszczenie, tel. kom.
Wycinka

505‑700‑777.

Język

niemiecki, tel. kom. 693‑705‑617.
Matematyka,

tel. kom. 792‑245‑010.

Fachowe

korepetycje z fizyki,
matematyki dla wszystkich typów szkół,
tel. kom. 604‑449‑538.

Korepetycje

język angielski,
dojeżdżam, tel. kom. 881‑616‑938.

Odrabianie

lekcji i angielski, tel. kom.
515‑459‑141.

Matematyka

– korepetycje, tel. kom.
727‑606‑467.

Język

angielski: szkoła podstawowa,
gimnazjum, liceum, tel. kom.
725‑555‑345.

Pomogę

w odrabianiu lekcji, szkoła
podstawowa, wszystkie +angielski, tel.
kom. 531‑207‑544.
Nauczyciel

języka niemieckiego,
lekcje, tel. kom. 505‑256‑528.

Prace

magisterskie – licencjackcie –
korekta, redakcja, tel. kom. 883‑171‑368.

Polski

– przygotowanie do matury,
korepetycje, prezentacje maturalne.
Fachowo, 603‑246‑033.

rolnicze – kupno

Chemia,

korepetycje, tel. kom.
793‑130‑292.

płody rolne

Mgr

germanistyki pomoże w pisaniu
prac zaliczeniowych, licencjackich,
magisterskich. Kontakt: ajdwzs@wp.pl.

Kupię

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

Prace

maturalne polski, opracowanie,
przygotowanie, tel. kom. 723‑461‑263.

Kupię

duże ilości zbóż paszowych,
własny transport, gotówka, tel. kom.
798‑169‑557.

Korepetycje

język niemiecki,
matematyka, szkoła podstawowa,
gimnazjum, tel. kom. 723‑461‑263.

Kupię

zboże każdą ilość, odbiór luzem,
tel. kom. 695-102-426, 603‑573‑567.

Matematyka,

fizyka, chemia, tel. kom.
783‑672‑926.
Korepetycje

z języka francuskiego
i angielskiego, tel. kom. 604-621-125,
784‑898‑250.
Kanadyjczyk

polskiego pochodzenia:
nauka języka angielskiego i
francuskiego, wszystkie poziomy.
Tłumaczenia, tel. kom. 604-621-125,
784‑898‑250.
Język

angielski, nauczyciel,
egzaminator maturalny, tel. kom.
662‑611‑189.
Język

niemiecki -korepetycje, tel. kom.
668‑963‑922.
Nauczyciel

matematyki udzieli
korepetycji, tel. kom. 507‑203‑909.
Niemiecki

korepetycje, wszystkie
poziomy, matura, tel. kom. 693‑833‑062.

Ale
 szybka gotówka – nawet
7.000 zł! Proste zasady, bez zbędnych
formalności. Provident, tel. 600-400-295,
(opłata wg taryfy operatora).

matrymonialne

Angielski

korepetycje, wszystkie
poziomy, matura, tel. kom. 693‑833‑062.

Poznam

Panią na stałe, sms, tel. kom.
606‑735‑889.

Zespół

muzyczny, tel. kom.
697‑522‑757.

Poznam

Panią stanu wolnego do 56
lat, ze wsi, tel. kom. 733‑747‑426.

Angielski

korepetycje, egzamin
gimnazjalny, matura, tel. kom.
793‑567‑040.

Usługi

minikoparką, wywrotką od
50 zł, tel. kom. 508‑175‑031.

Poznam

dziewczynę, tel. kom.
665‑160‑703.

przewoźny elektryczny
Tartak

i spalinowy, tel. kom. 512‑907‑059.

Poznam

panią do 50 lat, tel. kom.
500‑650‑276.

Ścieki

– wywóz, Głowno i okolice,
tel. kom. 500‑190‑988.

Pani

50-letnia pozna odpowiedniego
Pana, tel. kom. 692‑177‑238.

Biuro

rachunkowe, Łowicz,
ul. Stanisławskiego 24, tel. kom.
604‑621‑125.

nauka

Transport

bus, winda, 9 Epal, tel. kom.
502‑026‑691.

Język

angielski, tel. kom. 603‑704‑267.
Matematyka,

tel. kom. 601‑303‑279.

Szukam

korepetytorki angielskiego i
francuskiego, tel. kom. 781‑931‑175.

Mgr

matematyki, każdy poziom,
niedrogo, tel. (46) 837‑53‑15.
Angielski

profesjonalnie,
tel. (46) 837‑53‑15.
Matematyka

korepetycje Sp., Gim., Lo.,
tel. kom. 506‑178‑472.
Nauka

Języka Angielskiego Jacek
Romanowski, 20 lat skutecznego
nauczania, tel. kom. 607‑440‑582.

Skup

zbóż, tel. kom. 501‑032‑101.
Kupię

orzechy włoskie i laskowe, tel.
kom. 608‑613‑658.
Kupię

zboże paszowe, tel. kom.
693‑157‑117.
Skup

żyta, wymiana na
otręby, sprzedaż otrąb, tel. kom.
501‑713‑862.
Kupię

żyto, sprzedam otręby, tel. kom.
697‑536‑596.
Zboże

paszowe, ziemniaki, tel.
kom. 608‑746‑876.
Kupię

zboże, tel. kom. 667‑566‑276.
Kupię

zboże paszowe, transport,
gotówka, tel. kom. 668‑478‑617.
Kupię

buraki pastewne, okolice
Sochaczewa, tel. kom. 504‑863‑402.
Kupię

żyto, tel. kom. 669‑960‑974.

hodowlane
Skup

bydła rzeźnego,
hodowlanego, maciory, knury,
cielęta, konie, tel. (46) 838-88-62,
tel. kom. 502-460-724, 500‑258‑237.
Kupię

cielaki 100-300 kg, tel. kom.
667‑257‑268.
Bydło

wybrakowane – skup.
Najwyższe ceny, tel. kom.
726‑879‑139.
Skup

trzody chlewnej, tel. kom.
792‑772‑466.

Matematyka,

tel. (46) 837‑85‑96.

Skup

macior, knurów, trzody
chlewnej. Wysokie ceny, tel. kom.
603‑711‑760.

Zaginęła

legitymacja studencka:
Ambroziak Wiktor, tel. kom. 603‑687‑758.

Skup

bydła innego, 24h, tel. kom.
792‑772‑466.
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Skup

bydła: krowy 5,50 +VAT, jałówki
7,00 +VAT, byki 7,30 +VAT, tel. kom.
792‑772‑466.
Kupię

jałówkę lub młodą krowę na
ocieleniu, tel. kom. 692‑781‑091.
Kupię

cielaki do 100 kg do dalszego
chowu, tel. kom. 665‑489‑308.

maszyny
Kupię

prasę kostkującą: Sipma,
Welger, Claas, John Deere,
Famarol; kombajn: Anna, Bolko,
Karlik; kopaczkę; sadzarkę; ciągnik
Władimirec T-25; prasę rolującą: Claas
Ralland 44, 62, 66, Arobale, Welger,
tel. kom. 518‑857‑308.
Przyczepa

wywrotka, może być
do remontu, tel. kom. 605‑350‑355.
Bizon

do remontu, tel. kom.
602‑522‑478.
Wszystkie

ciągniki, przyczepy , tel.
kom. 725‑562‑998.
Kupię

przyczepę rolniczą, wywrotkę,
tel. kom. 692‑617‑239.
Kupię

C-328, C-330, C-360, C-4011
C-380, MTZ, T-25 Władimirec bez
dokumentów, do remontu, stan obojętny,
tel. kom. 502‑939‑200.
Kupię

glebogryzarkę ciągnikową,
sprawną, tel. kom. 662‑664‑164.


Sprzedam

zboże, tel. kom.
668‑181‑142.

Sianokiszonka

w balotach, tel. kom.
668‑162‑199.

Ziemniaki

5 odmian, tel. kom.
792‑499‑446.

Sprzedam

jałoszkę 80 kg, 900 zł, tel.
kom. 502‑095‑748.

słomę i siano w kostkach,
Sprzedam

tel. kom. 508‑586‑263.

Wymienię

słomę na obornik lub
sprzedam, tel. kom. 721‑021‑154.

Jęczmień

i mieszanka 30 ton,
tel. (24) 277-23-17, tel. kom. 668‑402‑201.

Słoma,

Bolimów, tel. kom.
608‑861‑854.

Sprzedam

pszenżyto, żyto, tel. kom.
506‑641‑820.

hodowlane

Sprzedam

jałówkę na wycieleniu,
termin: 20.12.2013, tel. kom.
667‑913‑820.

Słoma,

siano kostka, tel. kom. 508-153886, 691‑411‑355.

Pszenżyto,

jęczmień, słoma, tel. kom.
662‑095‑386.

Jałówka

na wycieleniu, tel. kom.
724‑138‑859.

Pszenżyto,

tel. kom. 793‑718‑288.

Sprzedam

4 t żyta, 6 t pszenżyta, tel.
kom. 509‑838‑266.

cielaki – jałoszki mleczne,
Sprzedam

tel. kom. 607‑613‑259.

Ziemniaki

jadalne, żyto, pszenżyto.
Bratoszewice, tel. kom. 667‑927‑971.

Sprzedam

cielęta, tel. kom.
504‑055‑723.

Sprzedam

jałówkę pod zacielenie, tel.
kom. 606‑383‑861.

Sianokiszonka,

tel. kom. 500‑336‑162.

na wycieleniu, tel. (046) 838Jałówka

27‑31, wieczorem.

Byczek

ok. 120 kg, tel. kom.
726‑102‑811.

Sprzedam

krowę na ocieleniu,
tel. (46) 838‑69‑20.

jałówkę zacieloną,
Sprzedam

tel. (24) 277‑94‑14.

na ocieleniu, tel. kom.
Jałówka

603‑315‑123.

Jałówka

na ocieleniu, tel. kom.
663‑690‑060.

cielaki ok. 200 kg, tel. kom.
Trzy

502‑768‑905.

Sprzedam

roczną jałówkę, tel. kom.
600‑575‑945.

Sprzedam

jałówki cielne,
tel. (42) 719‑48‑38.

Jałówka

cielna, tel. kom. 607‑628‑561.

Żyto

6 ton; mieszanka 7 ton, tel. kom.
510‑514‑012.
Żyto

i pszenżyto, tel. (46) 837‑14‑61.
60 gr./ kg, tel. kom.
Marchew,

510‑622‑223.
i słoma baloty, tel. kom.
Sianokiszonka

664‑981‑618.
Słoma

w balotach, Dmosin, tel. kom.
500‑190‑988.
Jęczmień

z pszenicą,
tel. (46) 874‑72‑14.
pszenżyto, tel. kom.
Sprzedam

660‑980‑085.
Słoma,

okrągłe bele, 50 szt., tel. kom.
662‑576‑666.
Żyto,

pszenżyto, tel. kom. 602‑689‑205.
siano, tel. kom.
Sprzedam

660‑947‑557.

Marchew

do spasenia, tel. kom.
693‑341‑481.
Słoma

w balotach ze stodoły, tel. kom.
693‑341‑481.
Sprzedam

pszenżyto, tel. kom.
694‑590‑051.
Sprzedam

ziemniaki, tel. kom.
661‑477‑838.
Rozrzutnik

1-osiowy, tel. kom.
601‑402‑190.
Sprzedam

bele z sianokiszonki, tel.
kom. 784‑710‑545.
Sprzedam

pszenicę, tel. kom.
600‑155‑639.

Sprzedam

cielęta kilkudniowe, tel.
kom. 696‑910‑449.
Koza

biała 1,5-roczna,
tel. (46) 863‑60‑14.
jałówkę wysokocielną, tel.
Sprzedam

kom. 697‑649‑507.

inne

tel. kom. 724‑977‑663.
Pszenżyto,


Słoma,

siano w kostkach, tel. kom.
665‑489‑174.

Używane

maty legowiskowe, tel. kom.
512‑981‑861.

Sprzedam

siano, tel. kom.
691‑534‑623.

Sprzedam

40 bel słomy żytniej; pług
3-skibowy, tel. kom. 607‑813‑558.

wysokocielna, koniec
Jałówka

listopada początek grudnia, tel. kom.
791‑306‑131.

cebulę, tel. kom.
Sprzedam

880‑447‑157.

Kukurydza

sucha oraz śruta
kukurydziana, gmina Bielawy, tel. kom.
726‑078‑244.

wycielenie grudzień,
Jałówka

basen 350 l; kwota mleczna, tel. kom.
697‑630‑333.

Sprzedam

sadzonki porzeczki,
odmiana „Tisel”, tel. kom. 517‑833‑097.

Jałówka,

wycielenie 12.2013, tel. kom.
885‑353‑501.

Sprzedam

kapustę, tel. kom.
723‑461‑250.

Jałówka

wysokocielna, wycielenie
koniec listopada, tel. (46) 838‑47‑99.

Bób,

tel. kom. 513‑748‑842.

Dwie

jałówki na wycieleniu,
tel. (46) 838-83-53, tel. kom.
531‑936‑856.

rolnicze –
sprzedaż

Sadzonki

czarnej porzeczki Tisel, tel.
kom. 515‑264‑802.

płody rolne

Żyto,

pszenżyto, tel. kom. 793‑755‑321.

Owies,

tel. kom. 605‑052‑065.

Sprzedam

żyto i słomę w belkach, tel.
kom. 505‑056‑670.

Wysłodki

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

tel. kom. 694‑065‑177.
Marchew,


Kukurydza,

żyto, słoma, sianokiszonka,
tel. kom. 506‑115‑015.

Pszenżyto,

żyto, owies około 30 ton,
tel. kom. 608‑621‑839.

Przywóz

wytłoków z jabłek, tel.
kom. 695‑608‑762.

Sprzedam

mieszankę jęczmień z
pszenicą 50/50%, tel. kom. 517‑441‑538.

Kukurydza

sucha, tel. kom.
606‑294‑284.

Sprzedam

pszenicę i żyto, tel. kom.
790‑404‑620.

Przywóz

wytłoków buraczanych, tel.
kom. 695‑608‑762.

Sprzedam

siano, tel. kom.
692‑101‑976.

Sadzonki

truskawek, tel. kom.
514‑407‑949.

Żyto,

mieszanka, tanio, tel. kom.
693‑117‑893.

Sadzeniaki

ziemniaka, zboża jare
oferuje Firma Nasienna Granum
Sp.j. Łowicz, ul. Katarzynów 46,
tel. (46) 837‑23‑05.
Sadzonki

truskawek odmiana Honeoy,
tel. kom. 600‑519‑681.
Ziemniaki

Lordy, tel. kom. 697‑714‑837.
tel. (46) 838‑15‑62.
Żyto,
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Siano

prasowane, 350 zł tona, tel.
kom. 607‑231‑803.
Sprzedam

żyto, tel. kom. 722‑152‑794.
Wytłoki

jabłkowe; przywóz, tel.
kom. 532‑596‑476.
dla zwierząt i pietruszka
Marchew

jadalna, tel. kom. 662‑260‑983.

Sprzedam

jałówkę obora pod oceną,
tel. kom. 660‑712‑670.
Sprzedam

krowę na wycieleniu,
3 cielak, termin 17 grudnia, tel. kom.
515‑291‑401.

Byk

i jałówka 350 kg, dwie jałoszki
7 i 3 miesiące, tel. kom. 792‑858‑895.
Byczek

i jałówka, tel. kom.
501‑247‑595.
Cieliczka

Limuzen, tel. (46) 838‑90‑76.

Klacz

i źrebak, tel. kom. 512‑271‑275.
Sprzedam

7-letnią krowę cielną,
termin: 25.11.2013, tel. kom. 787‑714‑185.
Jałówka

wysokocielna, tel. kom.
693‑552‑235.
Duża

krowa na ocieleniu, tel. kom.
692‑287‑672.
Jałówka

na wycieleniu, tel. kom.
698‑728‑250.
Jałówka

wysokocielna, tel. kom.
883‑237‑644.
Jałówka

wysokocielna, tel. kom.
694‑657‑883.
Byczek

70 kg, tel. (46) 838‑98‑66.
Krowa

na samym wycieleniu, tel. kom.
782‑787‑279.
Byczki

małe, tel. kom. 725-440-981,
723‑575‑349.
Loszki

F1 PBZ, tel. kom. 663‑063‑208.
Gęsi,

tel. kom. 501‑399‑487.

maszyny
Pług

podorywkowy „5”, tel. kom.
666‑937‑442.

Mieszanka,

tel. kom. 602‑517‑961.

Jałówki

wysokocielne, tel. kom.
791‑331‑447.

Cebula

workowana 15 kg, 1 zł/kg
gmina Kiernozia, tel. kom. 787‑243‑713.

Skup

bydła innego, 24h, tel. kom.
792‑772‑466.

Wycinaki

do kiszonek podwójny nóż,
Fella, Schtraotman, Kuchn, duży wybór,
tel. kom. 509‑282‑300.

Słoma,

50 bel, tel. kom. 695‑727‑596.

Mieszanka,

pszenżyto, jęczmień, tel.
kom. 692‑646‑484.

Słoma

w dużych belach, tel. kom.
723‑137‑345.

Skup

bydła: krowy 5,50 +VAT, jałówki
7,00 +VAT, byki 7,30 +VAT, tel. kom.
792‑772‑466.

Owies,

pszenżyto, tel. kom.
504‑832‑533.

Fend

309 1998 rok, 95 KM, z turem,
idealny; siewnik Poznaniak 3 m, 2003
rok, tel. kom. 607‑813‑558.

wytłoki jabłkowe, świeże,
Sprzedam

z dostawą do klienta, FVAT, tel. kom.
693‑025‑909.

2 tony pszenżyta, 2 tony
Sprzedam

owsa, tel. kom. 516‑735‑081.

Jałówka

na ocieleniu grudzień,
tel. (46) 839‑21‑71.

rozsiewacz nawozu Kuhn
Sprzedam

ZSB900, wiertarka kolumnowa Einhell,
tel. kom. 600‑415‑353.

Sprzedam

70 balotów słomy żytniej
12zł/ sztuka, tel. kom. 506‑123‑651.

Zboże:

pszenica 15 ton, pszenżyto
15 ton, żyto 3 tony, tel. kom.
509‑698‑920.

Krowa

na wycieleniu, tel. kom.
533‑179‑189.
Sprzedam

mięsnego byczka 75 kg,
1.200 zł, tel. kom. 502‑095‑748.

Pługi

Kverneland, zagonowe,
obrotowe, tel. kom. 601‑272‑521.
Tur
 C-360, tel. kom. 514‑539‑036.
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Śrutownik

walcowy 600/ 250,
„Fortschritt”; żmijka, tel. kom.
693‑036‑673.
Heder

do Bizona, tel. kom.
791‑492‑955.
Rozrzutnik

obornika Fortschritt oraz
wszystkie części nowe i używane, tel.
kom. 693‑830‑160.
Pług

4 Grudziądzki, siewnik
Poznaniak, tel. (46) 838‑47‑29.
Krokodyl

do tura, agregat uprawowy,
tel. kom. 664‑928‑289.
7711, 1990 rok, krajowy;
Zetor

przyczepa D50, 6 ton, tel. kom.
606‑967‑890.
Przyczepa

6 i 9 t.; Ursus C-363P;
kombajn Bizon 56; beczka 2 000 l,
przyczepa cysterna 3 200 l., tel. kom.
512‑179‑465.
Zetor

9540; Ursus 7211; 3512
Ferguson 255, tel. kom. 501‑850‑017.
przyczepę 3,5 tony, tel. kom.
Sprzedam

694‑220‑465.
Massey

Ferguson 390T, 1996 rok oraz
Massey Ferguson 4252 z turem,
2000 rok, stan bdb, tel. 607‑296‑566.
pług 3-skibowy, tel. kom.
Sprzedam

535‑275‑229.
Class

Dominator, tel. kom.
694‑543‑780.
Sprzedam

kultywator, Bąka,
tel. (46) 838‑40‑77.
Pług

3, tel. kom. 508‑153‑886.
Sprzedam

ciągnik Ursus C-360,
agregat, pług 3-skibowy, opryskiwacz
sadowniczy, tel. kom. 501‑632‑719.
Rozrzutnik

Forschritt 10 t, po
odbudowie, oraz rozrzutnik w oryginale,
stan bdb, tel. kom. 726‑739‑443.
Silos

lejowy na zboże, paszę 20 ton,
tel. kom. 606‑479‑819.
Ciągnik

C-385, tel. kom. 887‑670‑596.
rozrzutnik po kapitalnym
Sprzedam

remoncie, tel. kom. 606‑490‑951.
Rozrzutnik

jednoosiowy; wóz konny,
tel. kom. 889‑722‑699.
New

Holland 2007 r., z turem 2011r.,
tel. kom. 668‑500‑753.
Sprzedam

prasę pasową John
Deere 545, siatka, sznurek, tel. kom.
662‑240‑085.
Zetor

5211, 1987 rok, tel. kom.
507‑284‑169.
Pług

zagonowy 4-skibowy Unii
Grudziądz 2004 rok, tel. kom.
693‑253‑063.
5211, rozrzutnik obornika,
Zetor

agregat uprawowy, kultywator, tel. kom.
880‑090‑717.
ciągnik Ursus 5312,
Sprzedam

1995 rok, tel. kom. 532‑368‑873.
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Rozrzutnik

2-osiowy, tel. kom.
603‑872‑897.

Sprzedam

siewnik zbożowy Nortsen,
tel. kom. 605‑220‑340.

pług 3-skibowy oraz opony
Sprzedam

16/9/34, tel. kom. 726‑979‑183.

Sprzedam

Ostrówek 1988 rok jest
zakładany do niego tur, tel. kom.
600‑237‑175.

Zetor

4320, 60 KM, 2002 rok,
I właściciel 2150 MG; pług 3+1, tel. kom.
505‑372‑998.
Lej
 i kos, 250 zł, tel. kom. 503‑730‑843.
Z-56, 1986 rok, tel. kom.
Bizon

662‑576‑666.
90 KM 4x4, 49.000 zł, tel. kom.
Zetor

502‑358‑304.
Siewnik

„poznaniak”, 2,7 m, stan
dobry, tel. kom. 781‑192‑860.
Beczki

asenizacyjne ocynkowane:
3.000, 4.000, 5.000, 7.000, 8.000 l, pług
zagonowy 4-skibowy, przyczepa do
przewozu koni, tel. kom. 600-428-743
667‑653‑890.
Wybieraki

do kiszonek, wał Cambella,
ciągnik International 745XL 1984 rok, tel.
kom. 600-428-743 667‑653‑890.
MTZ,

1996 rok, tel. kom. 607‑168‑196.
na kamienie, prasa Z-224,
Śrutownik

hydrofor, tel. kom. 516‑538‑983.
Massey

Ferguson 6190, 135 KM,
1997 rok, stan idealny FV; prasa rolująca
włoska, pasowa, baloty 120x120
stałokomorowa szeroki podbierak, 1997
rok, stan idealny, tel. kom. 725‑208‑750.
600 litrów 12 metrów
Opryskiwacz

belka stabilizacyjna; maszt widlaka
przystosowany do belek, tel. kom.
725‑208‑750.

Ciągnik

Deutz Fahre 90 DX + tir,
1990 rok, tel. kom. 600‑594‑230.
zwijająca Vicon RF122,
Prasa

siatka, rotor, noże, stan bdb., tel. kom.
604‑828‑185.
przyczepę D-50 Sanok po
Sprzedam

kapitalnym remoncie, rejestrowana, tel.
kom. 602‑830‑835.
ziemniaczany Anna,
Kombajn

gmina Kiernozia, tel. kom.
691‑870‑713.
T25; śrutownik Bąk
Władymirec

z silnikiem; pług podorywkowy 5 skib, tel.
kom. 509‑853‑384.
samozbierająca, stan bdb,
Przyczepa

polska, tel. kom. 504‑704‑227.
pług Grudziądz 4x40 cm,
Sprzedam

tel. kom. 666‑737‑054.
prasę Z-224, tel. kom.
Sprzedam

723‑917‑832.
Opryskiwacz

Pilmet 300 l, stan dobry,
tel. kom. 609‑184‑092.
7245, 1990 rok, tel. kom.
Zetor

664‑881‑262.
teleskopowa Manithu, tel.
Ładowarka

kom. 607‑992‑213.
Wycinak

do kiszonek z windą, tel. kom.
601‑272‑521.

szpulowa Odra, po
Deszczownia

odbudowie, tel. kom. 724‑115‑912.

zbożowy 1982 rok,
Kombajn

sprzedam lub zamienię na traktor, tel.
kom. 667‑681‑741.

Pompa

do wody na prąd, 15 KW 900
l./ min., tel. kom. 724‑115‑912.

400 zł, redła 100, tel.
Opryskiwacz

kom. 796‑021‑918.

Podajnik

taśmowy 3,5 m., tel. kom.
724‑115‑912.

Skup

bydła innego, 24h, tel. kom.
792‑772‑466.

opryskiwacz 400-litrowy,
Sprzedam

nieużywany, tanio, tel. kom. 501‑104‑739.

Rozrzutnik

3.500, talerzówka
2.200, brony „5-tki” 700, pług „2-ka”
500 zł, tel. kom. 796‑021‑918.

Wycinak

Strautmann, tel. kom.
693‑824‑677.
MF, 90 KM 4x4, tel. kom.
Sprzedam

601‑611‑092.
C-360,

pług 2, brony 3 i 5, tel. kom.
690‑899‑100.
Sprzedam

talerzówkę,
tel. (46) 838‑40‑77.
ciągnikowa,
Glebogryzarka

2010 rok, firmy Wirax (Romasz) Warka
o szerokości 2,10 m z wałkiem
przekaźnika w komplecie, używany
2 sezony, stan idealny, tel. kom.
694‑454‑902.
Rozrzutnik

1-osiowy, kosiarka
rotacyjna, talerzówka mała, tel. kom.
511‑786‑307.
John Deere 545, tel. kom.
Prasa

697‑753‑644.
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Skup

bydła: krowy 5,50 +VAT, jałówki
7,00 +VAT, byki 7,30 +VAT, tel. kom.
792‑772‑466.
Agregat

siewny Unia 3 m, hydropak,
tel. kom. 607‑813‑558.
cyklop, maszt widlaka do
Ładowacz

ciągnika, tel. kom. 887‑978‑144.
rozrzutnik 2-osiowy, stan
Sprzedam

bdb. na resorach i na 2 wałki, tel. kom.
607‑889‑255.
Fendt

512 125 KM, 1998 rok;
514 140 KM, 1995 rok; 515 150 KM,
1997 rok; 818 Vario 180 KM, 2004 rok,
tel. kom. 608‑420‑169.
Fendt

920 Vario 200 KM, 2000 rok, tel.
kom. 692‑601‑689.
New

Holland TM 175 lub TM 190,
2004 rok, tel. kom. 692‑601‑689.

John

Deere 7820 2004 rok 200KM,
6920, 150 KM, 2005 rok, pełne
wyposażenie, tel. kom. 692‑601‑689.
Ładowacze

czołowe do: New Holland,
Fendta,MF, Case, Deutz Fahr, tel. kom.
608‑420‑169.
teleskopowe JCB 531 70
Ładowarki

2006 rok, Merlo 40.7 2006 rok,, tel. kom.
608‑420‑169.
rolująca Claas Varant 385
Prasa

rotocut, 2007 rok; New Holland BR 750
2005 rok lub Krone 1550 Round Pack
2002 rok, tel. kom. 692‑601‑689.

agregat uprawowy,
Sprzedam

niemieckiej firmy, garażowany w bdb.
stanie. Agregat ma jeden wałek dzielony
na pół, tel. kom. 503‑411‑284.
Opryskiwacz

Pilmet, 1998 rok,
1000-litrowy, na kołach, wielorak,
opiełacz do warzyw, cyklop, maszynka
do bobu, kultywator z wałkiem, tel. kom.
691‑270‑829.
Siewnik

do nawozu „Lej”, kabina do
C-360 czeska; osie przednie, siłowniki,
felgi do przyczep, myjki „Wap”, tel. kom.
691‑270‑829.

Ursus

5714, 2005 rok, 80 KM,
1.500 Mth, tel. kom. 692‑601‑689.

asenizacyjna 5.000 l, prasa
Beczka

John Deere 550, wycinak, tel. kom.
781‑581‑034.

MTZ

Belarus 820, 2005 rok,
sprowadzony z Niemiec, tel. kom.
692‑601‑689.

Ciągnik

C-360 3P, stan bdb., tel. kom.
728‑465‑050.

przegubowa Schaffer
Ładowarka

4042, 2003 rok, tel. kom. 692‑601‑689.
Massey

Ferguson, 168, stan bdb, tel.
kom. 502‑084‑093.
Pług

obrotowy 3 skibowy, pług
zagonowy 4 skibowy, glebogryzarka
międzyrzędowa, tel. kom. 785‑530‑814.
Ciągnik

T-25, tel. (46) 838-08-93
dzwonić rano lub wieczorem.
Pług

Unia Grudziądz, 4x40, tel. kom.
607‑733‑904.
koparko-ładowarkę Tase
Sprzedam

680, 1995 rok, pełna opcja, stan bdb.
48.000 zł, tel. kom. 784‑907‑883.

„Cyklop”, stan dobry,
Ładowacz

5.500 zł, tel. kom. 668‑020‑288.
używane do C-328, C-330,
Części

C-360, C-4011, C-355, T-25 Władimirec,
tel. kom. 880‑353‑819.
5211, 1985 rok, zarejestrowany,
Zetor

opłacony, stan bdb, tel. kom.
880‑353‑819.
samozbierająca T-055;
Przyczepa

ładowacz NUJN 100, tel. kom.
607‑628‑561.
Orkan

II, tel. kom. 504‑227‑319.
Fendt

310 Renault 103 14; beczki
asenizacyjne: 6.000 l, 5.800 l; przednia
kosiarka do trawy, tel. kom. 502‑240‑358.

Rozrzutnik

obornika 4-osiowy, + burty
do przewozu pasz objętościowych,
tel. (46) 838-46-40, tel. kom.
505‑129‑256.
Rozdrabniacz

bijakowy do zboża, tel.
kom. 600‑626‑709.
używane do C-330, tel. kom.
Opony

665‑489‑174.
do ziemniaków; redła „5”;
Sadzarka

agregat na brone 2.80 m, tel. kom.
511‑862‑710.
Ursus

4514, ładny; pług 3-skibowy, tel.
kom. 600‑335‑473.
Ursus

C-360 3P z kabiną Tura do
C-360, tel. kom. 600‑335‑473.
Ursus

3512, 1997 rok do poprawy,
szerokie koła; pług do śniegu, szczotka,
tel. kom. 600‑335‑473.
Kabina

do 360 i inne cześci, tel. kom.
600‑335‑473.
do kombajnu Bizon, tel. kom.
Części

600‑335‑473.
Bolko, gmina Kiernozia,
Kombajn

tel. kom. 607‑734‑394.

Zbiór

kukurydzy na ziarno kombajnem
John Deere + transport, Amix, tel. kom.
604‑463‑486.

Ładowacze

czołowe tur do ciągnika
Ursus 3512, 2812, C-330, C-360, T-25;
hydrauliczne lub na linkę, tel. kom.
608‑128‑670.

Firma

Biel-Dez oferuje profesjonalnie
dezynfekcję, mycie, bielenie
pomieszczeń inwentarskich, tel. kom.
518‑417‑141.

Pługi

do śniegu do Ursus C-330,
C-360, mocowane do ciągnika lub
ładowacza czołowego Tur, tel. kom.
608‑128‑670.

Naprawa

ciągników, maszyn
rolniczych i sprzętu budowlanego, tel.
kom. 510‑809‑025.

Ładowacze

czołowe tur do ciągnika
Belarus, Pronar, MTZ, od 2009-2012
rok; przyczepa Warfama 8 t, tel. kom.
608‑128‑670.
opryskiwacz polowy –
Sprzedam

zawieszany w całości lub na części, tel.
kom. 697‑736‑673.
Sprzedam

przetrząsaczo-zgrabiarkę,
czterogwiazdową, zawieszana,
obsypnik do ziemniaków 5-tka,, tel. kom.
663‑976‑169.
Sprzedam

przyczepę 4,5 tony,
wywrotka, 5500 zł – do negocjacji, tel.
kom. 669‑066‑317.

Transport

ciągników, przyczep, maszyn
i urządzeń rolniczych, budowlanych, tel.
kom. 609‑135‑502.
Rozliczenia

VAT rolników, tel. kom.
508‑191‑628.

zwierzęta
sprzedaż
Koziołki

6-miesięczne po koźle
górskim, tel. kom. 608‑846‑855.
Owczarki

niemieckie, tel. kom.
782‑547‑693.

Skrzynki

na owoce, palety, wagi,
beczka 4.000 l, tel. kom. 665‑464‑794.

Sprzedam

pawie młode, bażanty
srebrne, tel. kom. 795‑499‑795.

„18”; śrutownik walcowy, tel.
Kultywator

kom. 609‑944‑120.

używane 16/70/20, tel. kom.
Opony

693‑830‑160.

Klacz

śląska, 1,5 roczna, tel. kom.
692‑882‑448.

C-330/T-328

1964, platforma do
słomy; wóz konny; pług 3-skibowy, tel.
kom. 723‑482‑640.

Tanio

sprzedam kwotę mleczną
30.000 kg, tel. (46) 838‑22‑48.

Kuc–

klacz, tel. kom. 692‑882‑448.

Pług

4, tur do C360, trzy sekcyjny, tel.
kom. 724‑463‑707.
wapna, nawozów Kos,
Rozsiewacz

opryskiwacz polowy zawieszany, tel.
kom. 605‑725‑429.
Maszt

widlak, wysokość podnoszenia
5,5 m; opony rolnicze z felgami 13,6 R38,
tel. kom. 724‑390‑767.
Wózek

1-osiowy, linka „16”, tel. kom.
726‑843‑466.
Piec

nadmuchowy do tuneli foliowych,
tel. kom. 784‑648‑112.
Rozrzutnik

Fortschritt, tel. kom.
661‑848‑399.
Agregat

5,20 szer., na wysokim zębie,
tel. kom. 725‑486‑878.
Kombajn

Bizon 56, 1989 rok, tel. kom.
721‑991‑868.
Z-224/1 1988 rok, 8300 zł do
Prasa

negocjacji, tel. kom. 603‑750‑755.
Kombajn

zbożowy Sampo, tel. kom.
506‑611‑205.
ciągnik Ursus C-330,
Sprzedam

kompletny, rok produkcji 1978,
tel. (24) 277‑48‑27.

Pług

„2” starego typu oraz przyczepka
samochodowa niewiadomska na
resorach, tel. kom. 692‑395‑306.

Sprzedam

ciągnik sadowniczy Zetor
5213, 1993 rok, 52 KM, wspomaganie,
100% oryginał, świeży przegląd i OC, tel.
kom. 696‑135‑962.

uprawowy Unia Kombi 370,
Agregat

2011 rok, tel. kom. 506‑360‑053.

4 tony wywrot i talerzówka,
Przyczepa

tel. kom. 880‑090‑717.

REKLAMA

Belarus

820, 2010 rok, prasa Sipma
Z-569/1 2002 rok, prasa Metal-Fach
Z-562, pług Akpil 3+1, tel. kom.
608‑128‑670.

Kozy

mleczne, tel. kom. 607‑992‑191.

Alfa Laval; dmuchawa do
Dojarka

siana; rozrzutnik Czarnobiałostocka
2-osiowy, tel. kom. 782‑884‑823.

Ursus

C-4011, rozrzutnik 2-osiowy, tel.
kom. 609‑423‑118.

Transport

maszyn rolniczych i
budowalnych, tel. kom. 665‑734‑042.

Podłoże

popieczarkowe
(mieszanka z obornikiem),
sprzedaż z transportem, tel. kom.
603‑653‑020.

Kabina

do C-330; pług „2” grudziądzki,
tel. kom. 607‑992‑191.

Ursus

C360 3P, 1986 rok, I właściciel,
tel. kom. 609‑423‑118.

rolnicze – usługi

Oddam

szczeniaki, tel. kom.
512‑280‑178.

Pług

4-, 3-, 2-skibowy, obrotowy;
przyczepa 14 t, tel. kom. 502‑240‑358.

Prasa

kostkująca, stan jak nowy, tel.
kom. 664‑048‑684.

Prasa

Sipma Z-224/1, 2002 rok, z
podajnikiem, oryginał, jak nowa, tel. kom.
607‑626‑858.

Kury,

jajka, tel. kom. 513‑981‑547.

inne

Rozrzutnik

2-osiowy, 4-łańcuchowy
z nadstawkami do kukurydzy, stan bdb.,
4.900 zł, tel. kom. 784‑907‑883.

Zetor 5211, 1987 rok,
Sprzedam

tel. (46) 838‑40‑77.

Beczkowóz

Pomot Chojna 4000 l,
2005 rok, ocynk, stan idealny, tel. kom.
693‑136‑318.

Świnki

wietnamskie, tel. kom.
539‑783‑523.

Kwota

mleczna, tel. kom. 506‑115‑015.

Owczarki

z rodowodem,
tel. (46) 838‑47‑78.

Zbiornik

na mleko 500 litrów, tel. kom.
724‑106‑690.

Owczarki

niemieckie, długowłose, tel.
kom. 725‑509‑016.

Żużel

z dowozem, tel. kom.
600‑323‑947.

Sprzedam

bażanty, tel. kom.
606‑432‑666.

Wytłoki

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

Szczenięta

owczarka niemieckiego, tel.
kom. 604‑613‑207.

Beczka

asenizacyjna, tel. kom.
602‑522‑478.

Koza

1,5 roku, tel. kom. 728‑703‑436.

Jaja

kur zielononóżek, hodowla
ekologiczna, tel. (46) 837‑14‑61.
kwotę mleczną, tel. kom.
Sprzedam

793‑647‑999.
Łąka

40 arów, Walewice, tel. kom.
728‑258‑551.
Sprzedam

kwotę mleczną
15.000 kg, Mleczarnia Łowicz, tel. kom.
502‑081‑325.
Zbiornik

na mleko 300 l firmy
Wesffalia, stan dobry, tel. kom.
515‑291‑401.

Oddam

w dobre ręce rocznego
owczarka Collie, tel. kom. 697‑825‑807.
Króliki–

tuszki, sprzedaż, tel. kom.
669‑020‑018.
Sprzedam

młodego ogierka pod
siodło, tel. kom. 667‑324‑651.
Yorki,

chihuahua, beagle, buldogi
angielskie, francuskie, tel. kom.
662‑093‑975.
Kaczki,

tel. kom. 516‑239‑551.
Oddam

małe kotki, tel. kom.
502‑939‑200.

Kwota

mleczna, tel. kom. 532‑378‑068.

Kaczki

rosołowe, tel. (46) 838‑13‑58.

Kwota

mleczna, tel. kom. 723‑380‑544.

Shih-tzu,

szczeniaki, tel. kom.
501‑330‑068.

Schładzalnik

do mleka Frigomilk,
800 litrów, I-właściciel, 2004 rok, tel. kom.
724‑145‑022.
Basen

450 litrów, tel. kom.
721‑169‑137.
Zbiornik

220 litrów, kwota mleczna
23.000 kg, tel. kom. 607‑330‑538.

Owczarki

niemieckie, tel. kom.
693‑138‑330.
Owczarki

niemieckie długowłose
z rodowodem wiek 3-miesięczne
pięknie wybarwione 2 pieski 1 suczka
zaczipowane cena 800 zł, tel. kom.
500‑672‑352.

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
Powiatowe Centrum Pomocy
w Rodzinie w Kutnie: (24) 355-47-50
Ogólnopolska poradnia telefoniczna dla osób dorosłych w kryzysie
emocjonalnym, czynna od pon.-pt. godz.
14.00-22.00 pod bezpłatnym numerem
telefonu 116 123; www.116123.edu.pl

biblioteki
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
im. Marii Kownackiej w Żychlinie:
(24) 285-11-69, (24) 285-49-79
Gminna Biblioteka Publiczna
w Bedlnie: (24) 282-17-51
Gminna Biblioteka Publiczna
w Pacynie (Filia Biblioteczna w Skrzeszewach): (24) 285-80-56
Gminna Biblioteka Publiczna
w Oporowie: (24) 383-12-25

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, ul. 1 Maja 3, tel. 24-285-21-70
Żychlin, „Sofarm”, ul. Łąkowa 3a,
tel. 24-285-19-94
Żychlin, „Melisa”, ul. Narutowicza
71/1, tel. 24-285-10-46
Żychlin, „Pod złotą wagą”, ul. Narutowicza 72, tel. 24-285-43-52
Bedlno, tel. 24-282-14-67
Plecka Dąbrowa, tel. 24-282-21-28
Załusin, tel. 24-285-07-17

msze święte w niedziele i święta
Żychlin, parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła:
7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00
Żychlin, Kaplica pw. św. Maksymiliana Kolbego:
9.30, 11.00, 12.30
Śleszyn, parafia pw. św. Aleksandra
Papieża i Męczennika:
9.00, 11.00
Luszyn: parafia pw. św. Stanisława
Biskupa i Męczennika:
9.00, 11.30
Plecka Dąbrowa, parafia pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny:
9.00, 11.30
Suserz, parafia pw. Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny:
8.00, 10.00, 12.00
Trębki, parafia pw. św. Stanisława
Kostki w Trębkach:
8.00, 9.30, 11.30
Bedlno, parafia pw. św. Floriana
Biskupa i Męczennika:
9.00, 11.30
Pacyna, parafia pw. św. Wawrzyńca,
diakona i męczennika:
8.30, 10.00, 12.00
Oporów, parafia pw. św. Marcina
Biskupa:
8.30, 10.00, 11.30

pływalnia w Kutnie
Aquapark w Kutnie dostępny jest dla
ogółu chętnych w godz.:
Poniedziałek –6.00-22.00
Wtorek –6.00-22.00
Środa –6.00-22.00

Czwartek –6.00-22.00
Piątek – 6.00-22.00
Sobota – 6.00-22.00
Niedziela – 6.00-22.00
Kręgle: od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00-16.00 – grupy szkolne,
16.00-24.00 – indywidualni klienci. Sobota,
niedziela – 8.00-24.00.
Squash: od poniedziałku do niedzieli
w godz. 6.00-22.00

pływalnia
w Łowiczu
Pływalnia miejska dostępna jest dla ogółu
chętnych w godz.:
Poniedziałek –8.00-22.00
(wejścia indywidualne od 16)
Wtorek –8.00-22.00
(wejścia indywidualne od 16)
Środa –8.00-22.00
(wejścia indywidualne od 16)
Czwartek –8.00-22.00
(wejścia indywidualne od 16)
Piątek – 12.00-22.00
(wejścia indywidualne od 16)
Sobota – 10.00-20.00
Niedziela – 10.00-20.00
Grota solna i sauna czynne od poniedziałku do piątku w godz. 14.00-20.00,
sobota, niedziela 14.00-20.00.

kino Kutnowski
Dom Kultury
ul. Żółkiewskiego 4, tel/fax: (24) 254-21-37

Czwartek, 21 listopada:
godz. 18.00 - METALICA THROUGH
THE NEVER - To przełomowe, napędzane drapieżną muzyką, widowisko
filmowe w 3D. Aż dwadzieścia cztery
kamery rejestrowały występ legendarnego zespołu na jednej z najbardziej
wyrafinowanych scen koncertowych
świata. Ten spektakularny koncert, który
Metallica przygotowała specjalnie na
potrzeby filmu, przenika się z pełną akcji,
fabularną opowieścią
o mrocznym klimacie.
Poniedziałek- środa, 25-27 listopada:
godz. 16.00 - RYSIEK LWIE SERCE to historia chłopca, który mimo wielu
przeciwności losu, dąży do spełnienia
swojego marzenia - pragnie zostać
rycerzem.
godz. 18.00 - GRA ENDERA - Rok 2070.
Ludzkość zagrożona inwazją obcych
szkoli dzieci na kosmiczną elitę wojenną.
Wśród nich jest wyjątkowo uzdolniony
Ender.
godz. 20.15 - WENUS W FUTRZE - komedia erotyczna Romana Polańskiego to
adaptacja opromienionej wielkimi sukcesami na Broadwayu sztuki Davida Ivesa
inspirowanej nowelą pod tym samym
tytułem autorstwa Leopolda
von Sacher-Masocha.

kino Fenix

Łowicz, ul. Podrzeczna 20, tel. 046/837-40-01

Czwartek, 21 listopada:
godz. 15.00, 17.30, 20.00 PAPUSZA Oparta na faktach dramatyczna historia
pierwszej romskiej - cygańskiej - poetki,
kobiety świadomej swojego autorskiego
głosu. Pierwszej, która zapisała swoje
wiersze oraz pierwszej tłumaczonej na
polski i wydanej w oficjalnym obiegu.
Piątek-niedziela, 22-24 listopada:
Kino nieczynne
Poniedziałek-czwartek, 25-28
listopada:
godz. 17.00 - PAPUSZA
godz. 19.30 - LABIRYNT - Gdy 6-letnia
córka małomiasteczkowego stolarza
zostaje porwana wraz z jej koleżanką,
zostaje wszczęta akcja poszukiwawcza,
z którą policja ewidentnie sobie nie radzi.
Ojciec, doświadczony myśliwy o ultrakonserwatywnym światopoglądzie, mimo
iż początkowo współpracuje z organami
ścigania, to zrażony ich bezradnością
postanawia wymierzyć sprawiedliwość na
własną rękę.

wystawy stałe
Miasto w czasie i przestrzeni –
wystawę rozpoczyna dział archeologii
prezentujący najdawniejsze dzieje
Ziemi Kutnowskiej. Przyrodnicza część
ekspozycji prezentuje środowiska
naturalne miasta, a część etnograficzna

wystawy dotyczy folkloru regionu kutnowskiego. Muzeum Regionalne
w Kutnie, czynne od pon. do pt.
w godz. 8-16, ndz. 10-16, w soboty
nieczynne, bilet normalny 5 zł, ulgowy
2,50 zł, w niedziele wstęp bezpłatny.
Rzeźba po kutnowsku – wystawa
prezentuje cztery grupy tematyczne:
motywy sakralne, przedstawienia
związane z obrzędowością, życiem na
wsi i pracą na roli, postać Diabła Boruty
zaprezentowana
w różnych wcieleniach i tematyka
historyczna, ukazująca ważne postaci
i wydarzenia z dziejów Polski. Muzeum
Regionalne w Kutnie, czynne od pon. do
pt. w godz. 8-16, ndz. 10-16, w soboty
nieczynne, bilet normalny 5 zł, ulgowy
2,50 zł, w niedziele wstęp bezpłatny.
Muzeum bitwy nad Bzurą w Kutnie
– czynne od wt. do sob. w godz. 8-16,
ndz. 10-16, w pon. muzeum nieczynne.
Sztuka

Baroku – na ekspozycję składają się przykłady rzemiosła artystycznego: meble, tkaniny, szkło, porcelana,
a także malarstwo i rzeźba. Muzeum
w Łowiczu, czynna w godz. 10-16,
bilet normalny 7 zł, ulgowy 4 zł.
Etnografia

Księstwa Łowickiego
– wystawa przedstawia stroje ludowe,
wycinanki, rzeźby, ceramikę, tkaniny
oraz eksponaty z dziedziny
papiero-plastyki.
Muzeum w Łowiczu, czynna w godz.
10-16, bilet normalny 7 zł, ulgowy 4 zł.
Wystawa

w Muzeum Diecezjalnym
w Łowiczu – zwiedzanie katedry wraz
z eksponatami znajdującymi się w wieży.
Dodatkowo można oglądać panoramę
miasta z tarasu widokowego oraz projekcję
filmu o historii katedry.
Muzeum czynne od poniedziałku do
soboty w godz. 10-16.

wystawy czasowe
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. 10:0016:00 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.
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.
„Byłem wówczas w Sannikach
u Pruszaków. Sanniki, Pruszakowie,
Chopin” – ekspozycja ma na celu zobrazowanie historycznego wątku jakim
był pobyt młodego Fryderyka Chopina
w Pałacu w Sannikach. Czynna od
wtorku do piątku w godz. 8.00 – 15.00,
niedziela 15.30-19.00,
Pałac w Sannikach, wstęp wolny
„Kolor” – wystawa autorstwa Wojciecha Kutkowskiego – zawiera prace
powstałe w ciągu ostatniego roku.
Są to akwarele i oleje, ich tematyka
natomiast jest różnorodna, dotycząca
głównie natury.
Restauracja Cynamonowy Zakątek,
przy ul. Zduńskiej 42 w Łowiczu.
Wystawa obrazów Agnieszki Sapińskiej - artystka, która maluje ustami.
Wernisaż 16 grudnia w Barze w stadninie
w Walewicach, godz. 17.00. Czynna do
30 grudnia, wstęp wolny.

koncerty
Piątek, 22 listopada:
godz. 17.30 - Koncert charytatywny dla
Michała Kucharskiego - wystąpią Mighty Dawn i Dzień Zapłaty oraz uczniowie z
Gimnazjum nr 2 w Łowiczu,
Klub Pracownia w Łowiczu, ul. Podrzeczna 20, wstęp 10 zł
godz. 21.00 - Koncert charytatywny dla
Marysi Szkop - występ rapera Kroolik
Underwood oraz impreza Silent Disco,
Klub Trójkąt, Bielawska/Nowy Rynek,
wstęp 15 zł

inne
Czwartek, 21 listopada:
godz. 10.00 - Jubileusz 50-lecia SP
nr 3 w Łowiczu - Msza św. w kościele
na Korabce; godz. 11.00 - uroczysta
akademia w budynku szkoły, ul. Grunwaldzka 9, wstęp wolny
godz. 12.00 - Dzień Seniora - impreza
organizowana przez Klub Seniora
„Radość”, Muzeum w Łowiczu, wstęp
wolny
godz. 16.00 - „Pracowici jak Pszczółki” - prezentacja miodów - spotkanie
integracyjne i wizyta pszczelarzy, którzy
będą prezentować swoje wyroby,
Szkoła Podstawowa w Popowie,
wstęp wolny
Piątek, 22 listopada:
godz. 9.00 - „Łowicki Senior - Żywa
Lekcja Historii” - lekcję poprowadzą
Agnieszka Pawłowska-Kalinowska i Zdzisław Kryściak, sala konferencyjna II LO
przy ul. Ułańskiej, Łowicz, wstęp wolny
godz. 19.00 - Relacja multimedialna
z wyprawy motocyklowej do Chin opowiedzą o niej uczestnicy ponad dwumiesięcznej podróży Jarosław Rosłonek
i Dariusz Tadeusiak, kino Fenix w Łowiczu, ul. Podrzeczna 20, wstęp wolny
Sobota, 23 listopada:
godz. 18.00 - Msza św. dziękczynna
za życie i działalność ks. bpa Józefa
Zawitkowskiego, katedra łowicka; wstęp
wolny
godz. 18.00 - 36. Łódzkie Spotkania
Teatralne w Łowiczu: Teatr Pantonimy
Mimo „Aqua de Lagrimas” - po spektaklu
dyskusja festiwalowa z artystami, Łowicki
Ośrodek Kultury, ul. Podrzeczna 20,
wstęp z wejściówkami
Niedziela, 24 listopada:
godz. 14.00 - Spacer w 180. rocznicę
śmierci Artura Zawiszy Czarnego spacer patriotyczny, organizowany przez
łowicki oddział PTTK, start Stary Rynek
w Łowiczu
godz. 18.00 - 36. Łódzkie Spotkania
Teatralne w Łowiczu: Teatr Gęsi i Róże
„Księżyc i Magnolie” - po spektaklu
dyskusja festiwalowa z artystami, Łowicki
Ośrodek Kultury, ul. Podrzeczna 20,
wstęp z wejściówkami
Wtorek, 26 listopada:
godz. 10.00 - „Papier i drewno” - warsztaty z zakresu rzeźby, Muzeum
w Łowiczu, Stary Rynek 5/7, wstęp wolny
godz. 10.00 - Darmowe badanie wzroku
- Będzie też możliwość zakupu po promocyjnych cenach okularów. Żychliński Dom
Kultury, wstęp wolny

KRONIKA
WYpadków
miłosnych
ślubowali sobie:

 Małgorzata Grochowska
i Jakub Lelonkiewicz oboje z Łowicza

urodziły się:
córeczki
 państwu Decom z Łodzi
 państwu Pawlatom z Wygody
 państwu Adamowiczom z Osin
 państwu Strugińskim z Popowa
synkowie
 państwu Jóźwickim z Łyszkowic
 państwu Jędrzejczykom z Arkadii
 państwu Petrykowskim z Kutna
 państwu Woźniakom z Woli Stępowskiej
 państwu Zielińskim z Łowicza
 państwu Sielawkom z Łowicza

OFERTY PRACY
Powiatowy Urząd pracy w KUTNIE
(stan na 20.11.2013 r.)

 kierowca CE-kraje UE
 pracownik produkcji
 handlowiec
 operator wózka widłowego
 mechanik /wózki widłowe
 kierownik produkcji
 kierowca kat. C+E
 przedstawiciel handlowy
 ogrodnik
 1- mechanik samochodowy, 2- elektromechanik samochodowy
 kierowca C+E-kraj
 kierowca kat. C+E
 operator maszyny do cięcia materiałów
elektroizolacyjnych
 elektryk

skarb rolnika
NOTOWANIA Z TARGOWISKA
W ŁOWICZU z dnia 15.11.2013 r.
cebula

kg

1,50-2,50

czosnek

szt.

0,50-2,00

kg

2,00-2,50

jabłka
jaja fermowe

15 szt.

6,00-8,00

jaja wiejskie

15 szt.

8,00-11,00
2,00-3,00

godz. 11.00 - Projekt X Muza - wykład
poświęcony fantastyce, ŁOK, ul. Podrzeczna 20, wstęp wolny

kapusta biała

szt.

pieczarki

kg

5,00-7,00

Środa, 27 listopada:
godz. 9.00 - Dyskoteka u Pluszowego Misia i spektakl teatralny „Pchła
Krętaczka” - spotkanie dla punktu przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych
i uczniów klas I ze szkół oraz chętnych
maluchów z Gminy Bedlno, Gminny
Ośrodek Kultury w Bedlnie

pietruszka

kg

2,00-3,00

por

szt.

1,00-2,00

seler

kg

2,00-3,00

kg

1,00-1,50

kalafior

szt.

2,00-3,50

Czwartek, 28 listopada
godz. 17.00 - Zajęcia Zumby - Gminny
Ośrodek Kultury w Bedlnie, wstęp wolny

brokuł

szt.

2,00-3,00

papryka czerwona

kg

5,00-6,00

papryka żółta

kg

4,00-5,00

Wtorek, 31 grudnia:
godz. 20.00 - Żychlińska Noc Sylwestrowa - Główną atrakcją będzie koncert
Aleksandra Zuchowicza – solisty Opery
Wrocławskiej, który wraz z zaprzyjaźnionymi artystami wykona najpiękniejsze
i najbardziej znane utwory musicalowe
i operetkowe, Żychliński Dom Kultury,
wstęp 100 zł.

boiska i hale
sportowe
Orlik przy Zespole Szkół nr 1
w Żychlinie – 601-564-839 (kontakt do
animatora sportu Remigiusza Michalaka)
Orlik przy Szkole Podstawowej
nr 1 w Kutnie – nr tel. 667-218-122, pon.-pt., w godz. 15-20, sob. 10-16-, ndz. 14-19
Orlik przy Szkole Podstawowej nr 6
w Kutnie – pon.-pt. 15-20, w weekendy
w godz. 9-16, do ustalenia na miejscu
Orlik przy Szkole Podstawowej nr 9
w Kutnie – pon.-pt. 15-20, w weekendy
w godz. 14-21
MOSiR w Kutnie – pon.-ndz., stadion
ogólnodostępny z wyjątkiem boisk piłkarskich (opłata za wynajęcie),
nr tel. (24) 355-22-24
Sala gimnastyczna w Gimnazjum
w Bedlnie – nr tel. (24) 282-14-26 (tylko
dla mieszkańców gminy Bedlno)

ziemniaki
miód

0,9 litra 28,00-47,00

Rolnik Sprzedaje
(ceny z dnia 19.11.2013 r.)

Żywiec wieprzowy:
 Różyce: 5,00 zł/kg+VAT
 Skowroda Płd.: 5,10 zł/kg+VAT
 Domaniewice: 5,00 zł/kg+VAT
 Chąśno: 4,90 zł/kg+VAT
 Karnków: 4,90 zł/kg+VAT
 Kiernozia: 4,80 zł/kg+VAT
Żywiec wołowy:
 Skowroda Płd.: krowy 5,30 zł/kg+VAT;
byki 7,30 zł/kg +VAT; jałówki 7,00 zł/
kg+VAT;
 Różyce: krowy 5,50 zł/kg+VAT;
byki 7,00 zł/kg+VAT; jałówki 6,50 zł
kg+VAT;
 Domaniewice: krowy 5,50 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 7,30 zł/kg+VAT; jałówki 5,506,50 zł/kg+VAT;
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Zbigniew Bródka
pobił rekord Polski

Sport

w łyżwiarstwie szybkim. str. 37

Pływanie | Sukces sztafety Pijarskiego LO, teraz etap wojewódzki

Tylko oni nie dali się Skierniewicom
dokończenie ze str. 3

Sztafetę, zarówno w etapie
rejonowym, jak i wcześniej w
powiatowym, tworzyli: Piotr
Wójcik, Paweł Piorun, Marcel Stańczyk, Maciej Lendzion,
Adam Wilczyński, Mariusz Rogowski, Jan Jabłoński, Michał
Malczyk, Krzysztof Rondoś
i Szymon Fijałkowski. Ich trenrem jest nauczyciel wychowania
fizycznego Tadeusz Rutkowski.
– Trafił nam się optymalny skład, a do tego doszła ważna praca trenera i pewnie trochę

szczęścia – mówił nam Jan Jabłoński. – Sam awans to już jest
niewątpliwy sukces, bez względu
na to, jak wypadniemy w piątek.
Skład na etapie wojewódzkim
będzie bardzo mocny, samo to,
że się tam znajdziemy, to już coś.
– Startują tam szkoły, które
mają własne baseny – mówił z
kolei Krzysztof Rondoś. – Nawet miejsce w połowie stawki,
będzie pozytywnym zaskoczeniem.
– Postaramy się jednak nie
oglądać na rywali, tylko popły-

Podkreślają też, że duże wsparcie motywacyjne daje im trener,
który do niczego nie zmusza, ale
stale mobilizuje. Potrafi on sprawić, że presja nie paraliżuje zawodników.
– Pływanie jest dla nas swego
rodzaju pozytywną odskocznią
od codziennych zajęć – mówił
Jan Jabłoński. – O profesjonalnej karierze trudno już myśleć,
w czasach kiedy 15-latkowie biją
rekordy świata, ale na pewno będziemy pływać, dla własnej satysfakcji i zdrowia. 
tm

nąć jak najlepiej umiemy – dodaje Paweł Piorun.
Większość z pływaków tej
sztafety zaczynała swoją przygodę z pływaniem w wieku 5-6 lat,
a na pierwsze zawody jeździła
już w pierwszych klasach szkoły podstawowej. Podkreślają oni,
że ten rodzaj zawodów – sztafety
dziesięcioosobowe – mobilizują
ich szczególnie. Świadomość,
że od najmniejszego błędu zależeć może wynik całego zespołu sprawia, że każdy z nich daje
z siebie maksimum możliwości.

Sport Szkolny | Miejska Gimnazjada Szkolna w piłce ręcznej

W mieście w ręczną najlepsze
Gimnazjum nr 2 i Gimnazjum nr 4
ciech Kłosiński ( Paweł Redo) –
Damian Brzozowski, Stanisław
Kucharski, Mariusz Dobrzyński,
Jakub Szram, Kacper Owczarek,
Mateusz Zabost, Marcel Rokicki, Mateusz Kołodziejski i Adrian Baczyński.
n Wyniki dziewcząt: GP 4 Łowicz
– Pijarskie GKP 1:3 (1:1), GP 2 Łowicz – GP 4 Łowicz 5:0 (2:0), Pijarskie GKP – GP 2 Łowicz 2:6 (0:1).

Zbigniew Łaziński

W czwartek 7 listopada
i w piątek 8 listopada Szkolny
Związek Sportowy przeprowadził mistrzostwa Łowicza szkół
gimnazjalnych w piłkę ręczną.
W hali OSiR nr 1 w Łowiczu rywalizowały trzy drużyny dziewcząt i cztery drużyny chłopców.
W wśród gimnazjalistek najlepsze okazały się uczennice
Gimnazjum nr 2 (nauczyciel w-f
Aneta Walkiewicz), które pokonały 3:1 Pijarskie Gimnazjum
i 5:0 Gimnazjum nr 4. Na zawodach powiatowych zagrają także
gimnazjalistki z Pijarskiej (nauczyciel w-f Bożena Mostowska).
W składzie zwycięskiej drużyny GP 2 Łowicz grały : Karolina Dudkiewicz, Aleksandra
Kwiatkowska, Natalia Bliźniewska, Maria Wójcik, Dagmara
Kopeć, Anna Walczak, Joanna
Straszyńska, Kamila Morawska,
Katarzyna Antosik, Justyna Kurek, Paulina Skowrońska, Julia
Woźniak, Natalia Szczepańska,
Ewa Gawęcka.

Uczniowie Gimnazjum nr 4 zostali mistrzami Łowicza w piłce ręcznej.

W piątek 8 listopada o awans
na zwody powiatowe walczyli chłopcy. Tu faworytami byli
zdecydowanie uczniowie Gimnazjum nr 2 w Łowiczu, którzy
jednak musieli się zadowolić
drugim miejsce. W decydującym meczu podopieczni Mariusza Kwiatkowskiego przegra-

li 5:7 z ekipą Gimnazjum nr 4,
która dość nieoczekiwanie wygrała te zawody. Ekipa z Bratkowic (nauczyciel w-f Zbigniew
Łaziński) wygrała swoje wszystkie mecze i zajęła pierwsze miejsce w Łowiczu.
W składzie zwycięskiej drużyny GP 4 Łowicz grali: Woj-

1. GP 2 Łowicz
2. Pijarskie GKP
3. GP 4 Łowicz
n Wyniki chłopców: GP 4 Łowicz
– Pijarskie GKP 6:1 (1:0), GP 2 Łowicz – GP 3 Łowicz 10:1 (6:0), GP 4
Łowicz – GP 3 Łowicz 4:2 (3:1), GP 2
Łowicz – Pijarskie GKP 4:3 (1:1), GP
4 Łowicz – GP 2 Łowicz 7:5 (4:0), GP
3 Łowicz – Pijarskie GKP 2: 6 (1:4).

1. GP 4 Łowicz
2. GP 2 Łowicz
3. Pijarskie GKP
4. GP 3 Łowicz

Sport Szkolny | Miejska Gimnazjada Szkolna w unihokeju

Gimnazjaliści z jedynki najlepsi w unihokeju
Natalia Stadnik, Paulina Kowalewska, Natalia Grenda, Maja
Kendrzeńska.
Dużo ciekawiej wyglądała rywalizacja gimnazjalistów.
Wszystkie mecze były bardzo
wyrównane, ale najlepiej prezentowali się podopieczni Waldemara Kreta z Gimnazjum
nr 1, którzy wygrali wszystkie
swoje pojedynki.
W decydującym meczu Jedynka pokonała GP 4 Łowicz
2:1 (nauczyciel w-f Zbigniew
Łaziński) i wygrała zawody, a
szkoła z Bratkowic zajęła 2. miejsce.
W składzie zwycięskiej drużyny GP 1 Łowicz grali: Kacper
Jaros, Krystian Rutkowski, Damian Górowski, Patryk Sekuła, Bartłomiej Kawecki, Maciej
Balik, Mateusz Kapusta, Ernest

n

Zbigniew Łaziński

W piątek 15 listopada w hali
OSiR nr 1 w Łowiczu uczennice i uczniowie z łowickich
gimnazjów walczyli w mistrzostwach Łowicza w unihokeju.
Zwycięscy zdobywali również
prawo do gry w zawodach powiatowych.
W wśród gimnazjalistek do
gry zgłosiły się tylko dwie szkoły. W jedynym meczu, który decydował o awansie na zawody
powiatowe, najlepsze okazały
się uczennice Gimnazjum nr 1
(nauczyciel w-f Iwona Rondoś),
które pokonały 1:0 Gimnazjum
nr 2 (nauczyciel w-f Aneta Walkiewicz).
W składzie zwycięskiej drużyny GP 1 Łowicz grały: Aleksandra Duranowska, Paulina
Piekacz, Paulina Walczak, Weronika Maciejak, Agata Świeca,

Podopieczni Waldemara Kreta
wygrali swoje wszystkie mecze
i awansowali na zawody
powiatowe.

Roróg, Błażej Grzegory-Roróg,
Piotr Tomala.
Wyniki dziewcząt: GP 1 Łowicz
– GP 2 Łowicz 1:0 (0:0); br.: 0:1 Duranowska Aleksandra.

Wyniki chłopców:

GP 2 Łowicz – GP 4 1:1 (0:1); br.:
0:1 Wojciech Kłosiński, 1:1 Rześny
Kacper,
GP 1 – Pijarskie GKP 1:0 (0:0); br.:
1:0 Górowski Damian,
GP 2 – Pijarskie GKP 1:0 (0:0); br.:
1:0 Aniszewski Szymon,
GP 1 – GP 4 2:1 (2:0); br.: 1:0 Jaros
Kacper, 2:0 Kawecki Bartłomiej, 2:1
Kłosiński Wojciech,
GP 2 – GP 1 0:2 (0:0); br.:0:1 Grzegory-Roróg Błażej, 0:2 Jaros Kacper,
Pijarskie GKP – GP 4 0:1 (0:0) 0:1
Brzozowski Damian.

Sport Szkolny | Piłka ręczna chłopców

Ekonomik zwyciężył
w ręczną
Po rywalizacji dziewcząt do
walki o awans na zawody rejonowe przystąpili uczniowie szkół
ponadgimnazjalnych. W czwartek 14 listopada na hali OSiR
nr 1 przeprowadzono Powiatową Licealiadę Szkolną w Piłce
Ręcznej, w której wśród chłopców wystartowało aż 7 ekip.
Po zaciętej i momentami bardzo wyrównanej walce najlepsi
okazali się uczniowie Ekonomika. Zespół ZSP nr 4 (nauczyciel
w-f Paweł Kępka) w finale pokonał II LO Łowicz (nauczyciel w-f
Zofia Kucharska) 7:3.
W zespole ZSP nr 4 Łowicz,
który wywalczył awans do zawodów rejonowych, które odbyły się 19.11.2013 w Kutnie grali:
Patryk Milczarek, Wiktor Lepieszka, Tomasz Bogusz, Piotr
Rybicki, Michał Zdunkiewicz,
Maksymilian Siekiera, Kacper
Kłos, Marek Płacheta, Michał
Majchrzak, Filip Ziółkowski,
Bartosz Strugiński, Damian
Wiechno, Michał Skwarna, Rafał Bogus, Michał Staszewski,
Kamil, Pakuła i Bogusław Gać.
Zawodnikiem który zdobył
najwięcej bramek w turnieju

był Michał Majchrzak z ZSP 4
Łowicz, który rzucił 14 bramek
w całych zawodach.
Mecze eliminacyjne:
n Grupa A: ZSP 1 Łowicz – I LO
Łowicz 2:6 (2:3), II LO Łowicz – ZSP
2 Łowicz 7:4 (3:2), ZSP 1 Łowicz –
II LO Łowicz 3:9 (2:6), I LO Łowicz
– ZSP 2 Łowicz 5:6 (4:3), ZSP 2
Łowicz – ZSP 1 Łowicz 4:2 (3:1), I
LO Łowicz – II LO Łowicz 4:5 (3:3)
n Grupa B: Pijarskie LO – ZSP 4
Łowicz 3:5 (0:2), ZSP 3 Łowicz – Pijarskie LO 5:5 (3:4), ZSP 4 Łowicz
7:2 (5:1),
– ZSP 3 Łowicz
n Mecze półfinałowe: II LO Łowicz
– Pijarskie LO 7:2 (4:1), ZSP 2 Łowicz – ZSP 4 Łowicz 6:9 (5:7) (5:5)
(2:3). Mecz o 3. miejsce: Pijarskie
LO – ZSP 2 Łowicz 6:8 (6:7) (6:6)
(6:5) (5:5) (4:3). Mecz o 1. miejsce: II
LO Łowicz – ZSP 4 Łowicz 3:7 (2:2).
Klasyfikacja końcowa:
1. ZSP 4 Łowicz			
2. II LO Łowicz			
3. ZSP 2 Łowicz			
4. Pijarskie LO Łowicz		
5. I LO Łowicz			
6. ZSP 3 Łowicz			
7. ZSP 1 Łowicz			

Sport Szkolny | Piłka ręczna dziewcząt

Dziewczyny z Blichu
wygrały szczypiorniaka
We wtorek 12 listopada na
hali OSiR nr 1 rozegrano Powiatową Licealiadę Szkolną w
Piłce Ręcznej Dziewcząt. Do zawodów w kategorii szkół ponadgimnazjalnych zgłosiło się sześć
szkół z powiatu łowickiego, które walczyły o awans na zawody
rejonowe.
Po rozegraniu wszystkich spotkań okazało się, że najlepiej w
rywalizacji dziewcząt poradziła
sobie ekipa ZSP nr 2 z Blichu.
(nauczyciel w-f Kamil Szkup).
Najlepszą zawodniczką turnieju była Martyna Wiankowska
(ZSP nr 2), która była nie do
zatrzymania i zapewniła swojej
szkole mistrzowski tytuł. Martyna, która na co dzień trenuje piłkę nożną w łowickim Pelikanie i
jest w kadrze Polski, zdobyła w
tych zawodach aż 15 bramek.
W zespole ZSP nr 2 Łowicz,
który wywalczył awans do zawodów rejonowych, które odbędą się 20.11.2013 w Rawie
Mazowieckiej grały: Martyna
Wiankowska, Kalina Kwiatkowska, Dorota Wolińska, Paulina
Graszka, Milena Siekiera, Martyna Furman, Karolina Zapisek,
Justyna Malejka, Dorota Wojda,
Andżelika Kotlarska, Patrycja
Workowska, Beata Scęcelek,
Natalia Czerbniak, Monika
Krawczyk.

ZSP 4 Łowicz – ZSP 2 Łowicz
3:3 (1:1)
n ZSP 3 Łowicz – Pijarskie LO
3:0 (1:0)
n II LO Łowicz – ZSP 4 Łowicz
1:5 (0:2)
n I LO Łowicz – ZSP3 Łowicz 1:3
(0:1)
n

Półfinały:
n Pijarskie LO – ZSP 4 Łowicz
2:4 (1:2) I dogrywka (2:2) II dogrywka (2:4); br.: 0:1 Agata Witkowska, 0:2 Małgorzata Pacler,
1:2 Milena Gosławska, 2:2 Mariola
Uczciwek, 2:3 Karolina Pińkowska,
2:4 Agata Witkowska.
n ZSP 3 Łowicz – ZSP 2 Łowicz
4:5 (2:1); br.: 1:0 Ilona Płacheta,
1:1 Martyna Wiankowska, 2:1 Monika Zimna, 2:2 Martyna Wiankowska, 3:2 Monika Zimna, 3:3 Dorota
Wolińska, 4:3 Monika Zimna, 4:4
Martyna Wiankowska, 4:5 Martyna
Wiankowska.
n Mecz o 3 miejsce: ZSP 3 Łowicz
– Pijarskie LO 2:0 (1:0); br.: 1:0 Ilona Gawęcka, 2:0 Ilona Płacheta.

Mecz o 1 miejsce: ZSP 4 Łowicz – ZSP 2 Łowicz 1:5 (1:4);
br.: 0:1, 0:2, 0:3, 0:4 Martyna Wiankowska, 1:4 Małgorzata Pacler, 1:5
Martyna Wiankowska.

n

KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
1. ZSP 2 Łowicz

n

1. GP 1 Łowicz		
2. GP 4 Łowicz		

1.GP 1 Łowicz		

3. GP 2 Łowicz		

2.GP 2 Łowicz			

4. Pijarskie GKP	

Mecze grupowe:
n ZSP 2 Łowicz – II LO Łowicz
5:2 (3:2)
n Pijarskie LO – I LO Łowicz 3:2
(1:1)

2. ZSP 4 Łowicz
3. ZSP 3 Łowicz
4. Pijarskie LO Łowicz
5. I LO Łowicz
6. II LO Łowicz
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Piłka nożna | 18. kolejka IV ligi

Koszykówka | 5. kolejka Ligi U-18

Orzeł Nieborów po pięciu
meczach bez zwycięstwa
wreszcie zdobył komplet
punktów. Wygraną
drużynie z Nieborowa
zapewnił Dawid Sut, który
strzelił wszystkie cztery
gole. Niedzielny rywal
Boruta Zgierz był na fali
wznoszącej, nie przegrał
od czterech spotkań i
w czterech ostatnich
spotkaniach strzelił aż 12
goli.

Kolejne zwycięstwo w tym
sezonie odnieśli Juniorzy Księżaka Łowicz, którzy rywalizują
w lidze wojewódzkiej w grupie
B. Podopieczni trenera Piotra
Rutkowskiego w minioną sobotę zagrali w Łodzi ze Startem
i zwyciężyli 75:59. Było to ich
piąte zwycięstwo w tym sezonie.
Księżacy od pierwszych minut dominowali na parkiecie i po
10 minutach wyrywali już 24:8.
Druga odsłona była już bardziej
wyrównana. Nasza ekipa do
przerwy prowadziła już 44:25 i
taka zaliczka wystarczyła, aby
spokojnie kontrolować wynik w
kolejnych dwóch odsłonach.
W spotkaniu tym najczęściej
do kosza trafiał duet Mateusz
Gładki (27 punktów) i Szymon
Aniszewski (18 punktów).
Po pięciu zwycięstwach i porażce nasi juniorzy są liderami
w tabeli grupy B Wojewódzkiej
Ligi Juniorów z 11 punktami
na koncie. W grupie A liderem
jest ŁKS II Łódź. Kolejny mecz
łowiczanie zagrają w dopiero w
sobotę 7 grudnia w hali OSiR

Orzeł wyszedł z cienia

Juniorzy Księżaka
nadal liderem

.Łukasz Michalak

Orzeł wreszcie wygrał. Bardzo dobre spotkanie rozegrał Tomasz Rembowski (z piłką)

nia wskazał na jedenasty metr.
Pewnym egzekutorem rzutu karnego był Sut, który zmylił bramkarza i wyprowadził gospodarzy
na prowadzenie. Druga część
meczu fatalnie zaczęła się dla
Nieborowa, już w 52. minucie
meczu Pomianowski sfaulował
w polu karnym jednego z rywali i sędzia odgwizdał rzut karny
dla gości. „Jedenastkę” na gola
zamienił Krzysztof Baszczyński. Nieborów nie podał się i już
chwilę później ponownie cieszył
się z prowadzenia. Prawą stroną boiska popędził Wierzbicki, zacentrował w pole karne, a
tam był Sut, który końcem buta
wpakował piłkę do siatki. To był
początek problemów gości ze
Zgierza.
Dwie minuty po straconym
golu, po brutalnym wejściu w
nogi Krystiana Siatkowskiego, drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartą ukarany został Arkadiusz Błaszyczk. W 61.
minucie meczu świetną akcję
przeprowadził Orzeł. Po kilku
krótkich podaniach pomiędzy
Tomaszem Rembowskim i Radosławem Kucińskim piłka trafiła do Suta, który natychmiast
odwrócił się z nią w kierunku bramki i strzałem lewą nogą
zaskoczył bramkarza Boruty.
Wielka radość Orła i dwubramkowe prowadzenie.
To nie był koniec emocji. W
63. minucie spotkania sam na
sam pędził Sut i wszyscy myśleli, że rozstrzygnie mecz. Niestety tym razem Sut nieznacznie
się pomylił, jego strzał na słupek
sparował bramkarz Boruty. Popularny „Sutek” zrehabilitował

się kilka minut później. Sut wykorzystał podanie Siatkowskiego
i z kilku metrów skierował piłkę
do pustej bramki. Po tym golu
napastnik Orła poprosił o zmianę i opuścił boisko (zawodnik
ten wrócił do gry po pauzie w
trzech meczach z powodu kontuzji stawu skokowego). Sut w
tej rundzie strzelił już 19. goli i
po niedzielnym meczu wyprzedził w klasyfikacji strzelców
Adama Patorę z ŁKS-u Łódź (18
goli). Orzeł mógł, a nawet powinien dobić rywali w końcówce
meczu.
Kapitalnych okazji do strzelenia gola nie wykorzystali jednak
Siatkowski i Rembowski. Najważniejsze, że Orzeł wygrał w
końcu i wyszedł z cienia. Po meczu można było usłyszeć wielką radość zarówno na trybunach
jak i w szatni Orła. Nieborowianie w tym meczu byli jak jedna
duża rodzina. Każdy zawodnik
walczył do upadłego. Można
powiedzieć „wreszcie się udało!”.
Był to mecz drużyn, które
były w odmiennej formie. Goście ze Zgierza byli na fali, my
byliśmy nie w dołku, tylko w
dole. Gratuluję chłopakom, że
się podnieśli z kolan. Sam grałem w piłkę i wiem, że jak się
nie wygrywa od pięciu spotkań
to nie jest łatwo się podnieść.
Zagraliśmy bardzo dobre spotkanie. Ja z naszej gry jestem
bardzo zadowolony.
Przede wszystkim widać było,
że zawodnicy mają „jaja”, walczyli o każdy centymetr boiska
i to przyniosło efekt. Nie będę
chwalił poszczególnych zawod-

nik ponieważ w tym meczu każdy zagrał dobrze. Miło jest usłyszeć okrzyki radości w szatni po
meczu, u nas dawnego tego nie
było. Mam nadzieję, że z Przedborza wrócimy w bardzo dobrych humorach – powiedział
po meczu zadowolony trener
Orła Zbigniew Czerbniak.
Orzeł w ostatnim meczu
rundy jesiennej zmierzy się w
Przedborzu z tamtejszą Pilicą.
Spotkanie odbędzie się 24 listopada o godzinie 13:00.  divad

1. ŁKS Łódź

18

2. KS Paradyż

18

Kolejny mecz łowickie Kadetki zagrają w sobotę 23 listopada w Łowiczu o godzinie 12.00
w hali OSiR nr 1 z ekipą
UKS II basket Aleksandrów
Łódzki. 
zł
Dekorex Pabianice – Księżak
Łowicz 81:52 (13:13, 18:18, 24:9,
26:12)
Księżak: Weronika Lewandowska
19 (1x3), Aleksandra Duranowska
13, Natalia Bliźniewska 5, Aleksandra Kwiatkowska 5, Aleksandra
Paliwoda 4, Paulina Skowrońska
4, Kamila Morawska 2, Julia Woźniak, Natalia Szewczyk, Klaudia
n

5. kolejka wojewódzkiej ligi
juniorów U-18 grupa B: Start
Łódź – Księżak Łowicz 59:75, KS
Pro-Basket Kutno – Ósemka Skierniewice 81:58, ŁKS I Łódź – AZS
PWSZ Skierniewice 88:69. Pauza:
SZS Żychlin.
1. UMKS Księżak Łowicz

11

6357-318

2. ŁKS I KM Łódź

10

5482-310

3. UKS M-G SZS Żychlin

8

5298-280

4. AZS PWSZ Skierniewice

8

5324-321

5. KKS Pro-Basket Kutno

7

5320-329

6. SKS Start Łódź

5

5311-407

7. MKS Ósemka Skierniewice 4

5220-347

45 60-12
37 43-18

3. Zjednoczenie

18

35 34-23

4. Widok

18

34 31-21

5. Ner Poddębice

18

31 27-17

6. Zawisza Pajęczno

18

29 23-22

7. Pogoń-Ekolog

18

29 37-23

8. Orzeł Nieborów

18

28 36-29

9. Concordia

18

28 32-36

10. Moszczenica

18

26 34-38

11. Boruta Zgierz

18

24 34-39

12. Włókniarz Zelów

18

24 25-30

13. Astoria

18

23 18-28

14. Działoszyn

18

22 28-29

15. Pilica Przedbórz

18

22 22-25

16. Czarni Rząśnia

18

19 20-38

17. Jutrzenka Warta

18

19 32-29

18. Mazovia

18

19 23-35

19. Start Brzeziny

18

7 20-44

20. LKS Mierzyn

18

4

9-52

Bardzo dobrze było do przerwy
cały mecz 81:52. W naszym zespole najwięcej punktów zdobyły Weronika Lewandowska 19 i
Aleksandra Duranowska 13.
Przypomnijmy, ze tym sezonie w lidze rywalizuje 11 ekip,
które są podzielone na dwie grupy. Łowiczanki grają w grupie A
razem z Widzewem Łódź, Dokorexem Pabianice, ŁKS-em
II Łódź i Basketem II Aleksandrów Łódzki. Po 2. kolejce zajmują 3. miejsce w grupie A. W
grupie B o awans do finałowej
szóstki walczy 6 zespołów, a liderem po 3. kolejce jest ekipa
UMKS Apis Będków.

Start Łódź – Księżak Łowicz
59:75 (8:24, 17:20, 23:16, 11:15)
Księżak: Mateusz Gładki 27, Szymon Aniszewski 18, Krzysztof Rondoś 10, Michał Rokicki 8, Michał
Zdunkiewicz 8, Jakub Szkup 2,
Mateusz Dobrzyński 2, Mateusz
Klimczak i Kacper Kłos.
Najwięcej dla Startu: Norbert Nowakowski 24.

n

Orzeł Nieborów – Boruta Zgierz
4:1; br.: Dawid Sut 4 (43-karny, 55,
61 i 72)
Orzeł: Jędrzejewski – Pomianowski, Górski, Grenda, Woźniak
– Wierzbicki (85 Ambroziak),
Plichta, Kuciński (79 Tkacz), Rembowski, Siatkowski – Sut (75 Bartosiewicz) .

Koszykówka | 3. kolejka Wojewódzkiej Ligi Kadetek U-16

Kadetki Księżaka rozegrały
swój drugi mecz w Wojewódzkiej Lidze Kadetek U-16 (do lat
16). Łowiczanki w sobotę 16 listopada zagrały w Pabianicach z
miejscowym Dekorexem i przegrały 52:81.
Podopieczne trenera Przemysława Malony bardzo dobrze radziły sobie do przerwy. Po 20
minutach wyrównanej walki łowiczanki remisowały 31:31. Niestety dobrej gry nie udało się
utrzymać w drugiej połowie tego
pojedynku. Po zmianie stron na
boisku zdecydowanie dominowały gospodynie, które wygrały

nr 3 z ekipą AZS Skierniewice.
Początek spotkania o godzinie
zł
9.00. 

Łukawska, Aleksandra Wojtasiak i
Katarzyna Antosik.
Najwięcej dla Dekorexu: Patrycja Morawiec 15.
3. kolejka Wojewódzkiej Ligi Kadetek U-16 – grupa A: Dekorex
Pabianice – Księżak Łowicz 81:52,
UKS Basket II Aleksandrów Łódzki
– Widzew Łódź przełożno, Pauza:
ŁKS II Łódź.
1. Dekorex Pabianice

5

3191-147

2. Widzew Łódź

4

2 139-76

3. Księżak Łowicz

3

2 72-81

4. UKS Basket II Aleksandr. Ł. 1

1 39-74

5. ŁKS II Łódź

2 40-103

1

Zbigniew Łaziński

Sytuacja Orła była zupełnie inna, podopieczni trenera
Zbigniewa Czerbniaka byli w
wielkim dołku. Przed meczem
szkoleniowiec Orła powiedział
w szatni swoim zawodnikiem, że
nie interesuje go w jaki sposób
ale mecz z Borutą muszą wygrać. Czerbniak zaskoczył składem, decydując się na grę z jednym nominalnym napastnikiem.
Pierwsze minuty meczu to wzajemnie „badanie” się przez oba
zespołu.
Ani Orzeł ani Boruta nie
chcieli śmielej zaatakować. Od
początku meczu dużo problemów obrońcom Orła sprawiał
Rafał Niewiadomski, który raz
po raz udanie dryblował po lewej
stronie boiska. Orzeł był bardzo
blisko zdobycia gola w 13. minucie gry. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Dawida Suta, piłkę
z linii bramkowej po strzale głową Przemysława Pomianowskiego wybił w ostatniej chwili
obrońca Boruty. W odpowiedzi
kapitalne uderzenie z dystansu Niewiadomskiego, świetnie
obronił Mariusz Jędrzejewski.
Orzeł z minuty na minutę rozkręcał się. Dwukrotnie po dobrych prostopadłych podaniach
Suta w dobrych sytuacjach znalazł się Łukasz Wierzbicki, ale
obu nie wykorzystał. Chwilę
później gola mógł zdobyć Sut,
jednak w dobrej sytuacji przestrzelił. Gdyby w tej sytuacji Sut
się przewrócił (był pociągany za
koszulkę) sędzia prawdopodobnie ukarał by zawodnika gości
czerwoną kartką.
Gdy wydawało się, że pierwsza część meczu zakończy się
bezbramkowym remisem, w 43.
minucie gry Wierzbicki w swoim stylu wpadł w pole karne został podcięty i sędzia bez waha-

35

Młodzicy Księżaka z rocznika 2000 i 2001 na razie w lidze bez
zwycięstwa.

Koszykówka | 6. kolejka Ligi U-14

Wygrali tylko czwartą kwartę
Młodzicy UMKS Księżak
z rocznika 2000-2001, którzy
walczą w Wojewódzkiej Lidze
Młodzików U-14 w meczu 6.
kolejki zagrali mecz w Kutnie z miejscowym Pro-Basket.
Podopieczni trenera Macieja
Siemieńczuka nie sprawili niespodzianki i przegrali swój pojedynek 47:73.
Łowiczanie w tym meczu
szybko stracili kontakt z rywalem, który już w drugiej
odsłonie uzyskał przewagę 20
punktów. Na pocieszenie można
odnotować, że nasza młoda ekipa ambitnie walczyła do końcowego gwizdka i zdołała wygrać
czwartą kwartę 17:14.
Dobry mecz w Kutnie rozegrał Julian Potocki, który jest z
młodszego rocznika 2001, a zdołał zdobyć 12 punktów.
Nasi młodzicy nadal zajmują
w lidze wojewódzkiej w grupie
A 7. lokatę. W grupie B liderem
jest Piotrcovia Piotrków Trybunalski, a wiceliderem AZS
PWSZ Skierniewice.
Kolejny mecz nasi młodzicy
zagrają w sobotę 23 listopada w
Łowiczu z ekipą Ósemki Skierniewice, która zamyka ligową
tabelę. W tym derbowym poje-

dynku łowiczanie będą faworytami, zatem jest szansa na pierwsze ligowe zwycięstwo. 
zł
n KKS Pro-Basket Kutno – Księżak Łowicz 73:47 (17:5, 18:11,
24:14, 14:17)
Księżak: Grzegorz Czarnota 18,
Bartosz Wiśniewski 12, Julian
Potocki 12, Andrzej Górniak 2,
Kacper Kramarz 1, Łukasz Tybuś,
Arkadiusz Bazak, Kacper Dudek,
Michał Zabost, Błażej Buczek, Maciej Kowalski i Szymon Ziemecki
Najwięcej dla Kutna: Bartosz Kubiak 28.

6. kolejka Wojewódzkiej Ligi
Młodzików U-14 – grupa A: KKS
Pro-Basket Kutno – Księżak Łowicz 73:47, Ósemka Skierniewice
– LUKS Trójka Sieradz 25:93, Start
Łódź – ESBank Radomsko, PKK
99 Pabianice – ŁKS KM I Łódź.
35:90, – – 48:77, – 52:62.
1. LUKS Trójka Sieradz

12

6427-249

2. ESbank Radomsko

9

5480-264

3. ŁKS I KM Łódź

9

5335-232

4. PKK’99 Pabianice

8

5351-313

5. SKS Start Łódź

8

5336-319

6. KKS Pro-Basket Kutno

8

6368-373

7. UMKS Księżak Łowicz

6

6261-574

8. MKS Ósemka Skierniewice 5

6199-478
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Futsal | 1. kolejka II ligi

Futsal | Łowicka Amatorska Liga Halowa

Zwycięstwo z dedykacją

Rusza łowicka „halówka”

Zawodnicy chcieli tym samym
wesprzeć na duchu Pawła Dolińskiego, który obecnie przechodzi
rehabilitację po ciężkiej chorobie
spowodowanej wylewem. Piątkowy mecz zgromadził na łowickiej
hali OSiR tłumy ludzi. Spotkanie
z Malwee oglądał niemal komplet widzów! Trener i zawodnicy
z Łodzi byli bardzo zdziwieni,
że tak wiele osób oglądało mecz
z ich udziałem.
Już po rozgrzewce widać było,
że AZS Malwee to nieprzypadkowy zespół. Spotkanie lepiej
rozpoczęli goście, którzy już w
drugiej minucie gry objęli prowadzenie. Mocnym strzałem prawą
nogą piłkę do siatki skierował
Rafał Pawłowski. Odpowiedź
Chińskiej-Łowickiej była niemal
natychmiastowa. 45 sekund po
stracie gola Jarosław Walczak
doprowadził do wyrównania. Popularny „Jara” strzelił gola numer
dwa dla łowickiego zespołu w 12.
minucie meczu i zespół menadżera Więcka mógł cieszyć się z
prowadzenia.
Niestety na pięć minut przed
końcem pierwszej części gry
Mariusza Jędrzejewskiego strzałem z rzutu wolnego zaskoczył
kapitan gości Emil Młynarczyk.
Wynik remisowy po pierwszych
dwudziestu minutach gry wydawał się rezultatem sprawiedliwym.
Na początku drugiej części
meczu gospodarze za sprawą
świetnie dysponowanego tego
dnia Walczaka wyszli na jednobramkowe prowadzenie. Rywale
próbowali doprowadzić za wszelką cenę do remisu, ale gdy byli
bliscy zdobycia gola wyrównującego, Konrad Grenda wpakował
piłkę do bramki strzeżonej przez
Sebastiana Bielichowskiego. Na
ponad pięć minut przed zakoń-

Łódzki Futsal

Nowo powstały zespół Dagram-Łowicka Łowicz zadebiutował w II lidze futsalu.
Zespół Mariusza „Chinego” Więcka na spotkanie z AZS WSIU Malwee Łódź wyszedł w koszulkach
z napisem „Paweł wracaj do zdrowia. Gramy dla Ciebie”.

Dagram-Łowicka zadedykowała zwycięstwo Pawłowi Dolińskiemu!

czeniem meczu trener Malwee
Michał Zawadzki zdecydował
się na ryzykowny manewr. Trener gości z Łodzi nakazał swoim
zawodnikom wycofać bramkarza
(goście grali bez nominalnego
bramkarza, chcieli w ten sposób
mieć przewagę zawodników w
polu). Od tego momentu łowicka
drużyna doskonale wiedziała, że
cierpliwa i konsekwentna obrona
przyniesie sukces. Zawodnicy
Chińskiej-Łowickiej tylko czekali na swoją szansę po przejęciu
piłki. Kilka chwil później przeżywający drugą młodość Walczak strzelił piątego gola. Goście
nie mając nic do stracenia nadal
grali bez bramkarza i srogo za to
zapłacili. Dwukrotnie za sprawą
Grendy łowiczanie zadali ostateczne ciosy.
Szczególnie sprytne uderzenie „Gremlina” z własnej połowy boiska spodobało się licznie
zgromadzonej
publiczności.
Łódzki zespół strzelił tuż przed
końcem meczu gola numer trzy,
ale ta bramka niczego nie zmieniła. Chińska-Łowicka w debiu-

cie w II lidze futsalu pokonała
ostatecznie AZS WSIU Malwee
Łódź aż 7:3!
– Dziękuje mojemu zespołowi za walkę do ostatniej minuty.
Rozegraliśmy bardzo dobre zawody. Zwycięstwo bardzo cieszy
i mam nadzieję, że uda nam się
awansować do I ligi. Dziękuję za
przybycie na mecz wiceburmistrzowi Bogusławowi Bończakowi, radnym – Jackowi Haczykowskiemu, Grzegorzowi Durce,
Tomaszowi Charążce, którzy nam
pomagają oraz wszystkim kibicom, którzy wypełnili halę po
brzegi. Wygraną dedykujemy
Pawłowi Dolińskiemu, któremu
wszyscy życzymy powrotu do
zdrowia! – podsumował spotkanie
zadowolony menadżer Mariusz
Więcek. 
divad
Dagram-Łowicka Łowicz –
AZS WSIU Malwee Łódź 7:3
(2:2); br.: 0:1 – Rafał Pawłowski
(2), 1:1 – Jarosław Walczak (4), 2:1
– Jarosław Walczak (6), 2:2 – Emil
Młynarczyk (11), 3:2 – Jarosław
Walczak (25), 4:2 – Konrad Gren-

da (36), 5:2 – Jarosław Walczak
(39), 6:2 – Konrad Grenda (39), 7:2
– Konrad Grenda (40), 3:7 – Kamil
Wasiak (40). Chińska-Łowicka:
Mariusz Jędrzejewski, Rafał Bogus
I – Tomasz Rembowski, Przemysław Plichta, Krystian Bolimowski,
Marcin Kosiorek, Konrad Grenda,
Rafał Bogus II, Mariusz Trakul, Bartłomiej Tkacz, Jarosław Walczak i
Jakub Łazęcki.
Czerwona kartka: Krystian Bolimowski (Chińska-Łowicka – 37.
minuta, za dwie żółte).
Sędziowali: Sylwester Dębowski
(Skierniewice) i Dominik Cipiński
(Łowicz)
1.Dagram-Łowicka

1

3

7:3

2.Jutrzenka Drzewce

1

3

6:3

3.Włókniarz Zgierz

0

0

0:0

4.Hurtap Junior

1

0

3:6

5.WSIU Malwee

1

0

3:7

n

Chińska-Łowicka w kolejnym
meczu zmierzy się z Włókniarzem Zgierz. Spotkanie odbędzie się w Łowiczu na hali nr 1
w piątek 22 listopada o godzinie
20:00

Olimpia Niedźwiada mistrzem jesieni

Zespół trenera Artura Bończaka grał świetnie, na jedenaście
rozegranych meczów wygrał aż
osiem! Sposób na pokonanie drużyny z Niedźwiady znalazł tylko
Fenix. Dużą niespodzianką jest
druga pozycja w tabeli rezerw
Korony Wejsce. W poprzednim
sezonie ten zespół po 11. kolejkach zajmował odległe 11. miejsce z pięcioma punktami na koncie.
Wiceliderem tabeli byłaby
Victoria Zabostów Duży, gdyby
nie głupota rezerwowego bramkarza w meczu z Fenixem. Tutaj
zaznaczamy, że w meczu z Fenixem zawodnik Victorii nie uderzył sędziego (tak pisaliśmy w
poprzednim numerze) lecz zdaniem trenerki Victorii złapał sę-

dziego za szyję. To nie zmienia
faktu, że to zachowanie niegodne piłkarza. Decyzji o przyznaniu
walkowera jeszcze co prawda nie
ma, ale w naszej tabeli uwzględniamy walkower dla drużyny z
Boczek ponieważ każda inna decyzja niż walkower dla gospodarzy będzie co najmniej dziwna.
Sędzia został zaatakowany, mecz
został przerwany więc decyzja
naszym zdaniem może być tylko
jedna. Sprawa zostanie rozstrzygnięta 22 listopada na Wydziale
Dyscypliny OZPN w Skierniewciach.
Bardzo dobrze w tej rundzie
spisał się także Start Złaków
Borowy. Zespół grającego trenera Arkadiusza Przyżyckiego
zgromadził na swoim koncie 22
„oczka”. Start grał bardzo dobrze na własnym terenie gdzie w
sześciu meczach zgromadził 16
punktów i strzelił aż 30 goli.
Wysokie miejsce zajął także Fenix Boczki. Drużyna trenera Marka Borkowskiego mogła mieć jeszcze więcej punktów,
ale przegrała dość niespodziewanie z zespołami z dolnych rejo-

nów tabeli – Macovią II Maków
i KS Ostrowiec. Zespół z Ostrowca zgromadził na swoim koncie
dziewięć punktów i trener Michał Dobrzyński może być z tego
zadowolony. KS otrzymał ostatnio walkower za przegrany mecz
z Rawką II Bolimów (w zespole
z Bolimowa wystąpił nieuprawniony zawodnik).
W poprzednim sezonie Ostrowiec kończył pierwszą rundę na
ostatnim miejscu w tabeli z dorobkiem zaledwie trzech punktów i siedmioma strzelonymi
golami. Teraz uplasował się na
miejscu dziesiątym z dziewięcioma punktami i 22 golami strzelonymi. W kratkę grał Kopernik
Kiernozia, który dobre mecze
przeplatał zdecydowanie słabszymi, ostatecznie drużyna z Kiernozi zgromadziła na swoim koncie 19 punktów.
Najlepszą drużyną na własnym boisku była wspominana wcześniej Victoria Zabostów
Duży. Zespół trenerki Kucharskiej wygrał wszystkie sześć meczów na własnym boisku, to osiągnięcie godne pochwały.

Terminarz pierwszych kolejek
KIA Open I ligi, II ligi, III ligi oraz
IV ligi przedstawia się następująco:
KIA OPEN I Liga: NIEDZIELA,
24 listopada: godz. 16:00 Gladiator Gutenów Łowicz – Zatorze
Łowicz, 16:40 Novum Pędzące
Imadła Łowicz – Blockersi-Intermarche Łowicz, 17:20 Korona
Wejsce – Merc OSP Karsznice,
18:00 Zatorze II Łowicz – Fantazja
Nożowniki Głowno, 18:40 Drużyna
KIA Łowicz – Dach-Lux Łowicz,
19:20 Chińska Łowicka Haczykowscy – Renix Łowicz.

n

II liga: SOBOTA, 23 listopada:
godz. 16:00 Agros Nova – Zające Łowicz, 16:30 Baumit Łowicz
– Start Złaków Borowy, 17:00
ZSCKR Zduńska Dąbrowa – Vagat Domaniewice, 17:30 Alcatraz
Przedmieście Łowicz – Heńki Nagawki, 18:00 Victoria Zabostów –
Korabka Łowicz, 18:30 Strażacy –
Project GT Łowicz, 19:00 Bo-Dach
Grudze – Steven Łowicz.

n

III liga: SOBOTA, 23 listopada:
godz. 14:00 Bezedura Łowicz – Zatorze III Łowicz, 14:30 Halo Łowicz
– Dream Team Kompina, 15:00
Laktoza Łyszkowice – KS Stefan
Łowicz, 15:30 Ha-Ha-Ha! Łowicz –
K.S. I Ostrowiec, 19:30 Abex Foto
Mysłaków – Górki Łowicz, 20:00
SMS Dąbkowice – Zetka Łowicz,
20:30 Szkiełka Dżajf Łowicz – Akacjowa Team Dzierzgów.

n

IV liga: NIEDZIELA, 24 listopada: godz. 12:00 K.S. II Ostrowiec
– Dream Team Wicie, 12:30 Perfekt
Głowno – Stachlew, 13:00 Chińska
II Pizzeria Filip Łowicz – Novum,
13:30 Ogrodzenia Dom Kam –
Zryw Wygoda, 14:00 Fenix Boczki
– Barracudas, 14:30 Dzikie Wieprze
– Korona Wejsce II, 15:00 Attack
Domaniewice – Sąsiedzi Jackowice, 15:30 FC CzaQu – The Best in
Łowicz.
n

Piłka nożna | 14. kolejka A klasy

Zryw gromi
w Sierakowicach!

Piłka nożna | Podsumowanie B-klasy

Zakończyła się runda
jesienna w skierniewickiej
grupie B-klasy. Mistrzem
jesieni została Olimpia
Niedźwiada, która o cztery
punkty wyprzedziła Koronę
II Wejsce, Start Złaków
Borowy i Fenix Boczki.

Już w najbliższy weekend
rusza XXI sezon łowickiej „halówki”. Łowicka należy do jednych z najstarszych amatorskich
lig piłki nożnej w województwie
łódzkim. W amatorskich rozgrywkach nigdy nie brakowało
emocji, spotkania w łowickiej
hali OSiR numer jeden zawsze
przyciągały na trybuny dużą
liczbę kibiców. W tym roku zapewne będzie podobnie.
Bardzo ciekawie zapowiada
się walką o tytuł Mistrza Łowicza. Tytułu bronić będzie zespół
Novum Pędzące-Imadła. Ekipa
Jarosława Walczaka z pewnością
jest jednym z faworytów zbliżającego się sezonu. Na pewno
groźna będzie Drużyna-KIA
Łowicz, który w ostatnich czterech latach zajmowała miejsca w
ścisłej „czołówce”, odpowiednie
miejsca 1, 4, 3 i 2. Zespół Kamila Górskiego dokonał ciekawych
wzmocnień do KIA przyszli
m.in. Radosław Kuciński (poprzedni Fantazja Głowno) oraz
Przemysław Pomianowski (Zatorze).
Groźny będzie także Gladiator Gutenów Łowicz, który w
poprzednim sezonie przy pomocy ściągniętych „futsalowców” zdobył Puchar Burmistrza
Krzysztofa Jana Kalińskiego.
Tym razem łowickim składem
będzie grała Chińska-Łowicka-Haczykowscy. Zespół Mariusza „Chinego” Więcka też
jest wymieniany jako drużyna,
która może w tym roku wreszcie zdobyć upragnione pierwsze
miejsce.
W KIA Open I Liga (pod taką
nazwą ligi w tym roku będą
rywalizować najlepsi łowiccy
futsalowcy) będzie wybierana
piątka kolejki. Na koniec sezonu
automatycznie zostanie wybrana
piątka sezonu. W poprzednich
latach już taka formuła funkcjonowała, powraca ona bodajże po
trzech latach. 
divad

Co najmniej średnio w tej rundzie spisały się drużyny Naprzód
Jamno oraz Victoria Bielawy.
Zespoły te mają na swoim koncie odpowiednio 11 i 10 „oczek”.
Runda rewanżowa zapowiada się
bardzo ciekawie.
O awans do A-klasy wydaję się, że walczyć będą zespoły
z pierwszej piątki ligowej tabeli. Najbliżej awansu jest zespół
z Niedźwiady, który jest w najlepszej sytuacji. W drugiej rundzie każdy zespół czeka jednak
aż 11 meczów, więc z pewnością
kibice nie będą narzekać na brak
emocji. 
divad
Tabela po 11. kolejkach B klasy:
1.Niedźwiada

11

26 38-12

Korona II	

11

22 37-24

Start

11

22 43-14

Fenix

11

22 31-17

Zabostów

11

21 31-30

Kopernik

11

19 34-26

Jutrzenka

11

16 17-20

Naprzód

11

11 28-33

Bielawy

11

10 22-32

Ostrowiec

11

9 22-39

Rawka II	

11

9 17-42

Macovia II	

11

6 14-46

Tylko dwa mecze odbyły się
w ramach 14. kolejki A-klasy.
W jednym z nich Zryw Wygoda pokonał w Sierakowicach
Sierakowiankę aż 5:0. To drugie
z rzędu zwycięstwo zespołu trenerów Bernarda Wudkiewicza i
Marcina Borcucha. Była to piąta
wygrana Zrywu w rozgrywkach.
Cieszy wynik, gra i był w końcu
efekt ładnej gry w postaci strzelonych pięć bramek po ładnych
składnych akcjach. Dziękujemy
firmie państwa Gluba z Dąbkowic – OLMAT za wsparcie –
podsumował Arkadiusz Stolarczyk wiceprezes Zrywu. Prezes
klubu z Wygody jest Dariusz
Wieczorek. Swojego meczu nie
rozegrali Zjednoczenie Dzierzgów Bobrowniki oraz Dar Placencja. – Godzianów grał w ten
weekend zaległy mecz, zagramy
z nimi dopiero 30 marca 2014
roku – powiedział prezes Daru
Dariusz Szymanik. Podsumowanie skierniewickiej A klasy w
następnym numerze NŁ.  divad
n Sierakowianka
Sierakowice
– Zryw Wygoda 0:5; br.: Damian
Godos 2 (25 i 35), Arkadiusz Ble-

chowski (41), Dominik Kostecki
(55) i Bartek Miazek (66)
Zryw: Grzegory – Wojciechowski,
Górowski, Błażej Miazek, Blechowski – Jarosz (15 Skoneczny), Milczarek (80 Mateusz Miazek), Kostecki
(80 Wróbel), Godos (70 Kosiewicz)
– Ulasiewicz, Bartek Miazek.
n Miedniewiczanka Miedniewice
– Wulkan Wólka Lesiewska 4:2
Zaległe mecze:
n Pogoń Godzianów – Sobpol
Konopnica 0:1
n GLKS Wołucza – Macovia Maków 6:0
Tabela po 14. Kolejkach A klasy:
1.GLKS Wołucza

13

29 35-18

Sokół Regnów

13

28 44-21

Miedniewiczanka

14

28 45-21

Macovia Maków

14

25 45-39

Konopnica

14

24 23-20

Nowy Kawęczyn

13

20 30-27

Sierakowianka

14

18 34-42

Sorento-Zadębie

13

18 27-27

Zjednoczenie

13

17 33-38

Zryw Wygoda

14

17 27-28

Dar Placencja

13

16 25-31

Wola Pękoszewska

13

12 25-50

Wólka Lesiewska

14

12 30-42

Godzianów

13

11 15-33



Łyżwiarstwo szybkie | Puchar Świata w Salt Lake City

Bródka pobił rekord Polski
Zbigniew Bródka
(UKS Błyskawica
Domaniewice) po raz
kolejny zachwyca!
Tym razem łyżwiarz
z Domaniewic
ukończył wyścig na
1500 metrów z czasem
1.42,89, poprawiając
rezultat Konrada
Niedźwiedzkiego
z 12 grudnia 2009 aż
o 0,82 sekundy.
Radosław Tafliński

Ten zapewnił Bródce szóste miejsce w wyścigu, wygrał
świetnie dysponowany Amerykanin Shani Davis. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata
po dwóch wyścigach Bródka
z 81 punktami zajmuje szóstą
lokatę. W biegu na 1000 metrów
grupy B Bródka zajął czwarte
miejsce, wygrał natomiast Konrad Niedźwiecki, który był bliski
pobicia rekordu Polski należące-

na 1500 metrów nie był do końca
idealny technicznie, ale wynik
i walka pierwsza klasa. Cieszę
się że wróciłem do "swojej" dyspozycji. Bieg na 1000 m bardzo
dobry. Jestem spokojny o kwalifikacje olimpijskie na 1000 i 1500.
Gorzej sytuacja przedstawia się
w drużynie. Będziemy musieli
walczyć „na noże” w ostatnim
przed igrzyskami Pucharze Świata w Berlinie. Jestem jednak dobrej myśli. Mam nadzieję, że w
Berlinie wystartujemy w najmocniejszym składzie i pokażemy na
co nas stać – podsumował zawody Pucharu Świata w Salt Lake
City Zbigniew Bródka.  divad

Zbigniew Bródka pobił w Salt Lake City rekord Polski na 1500 metrów.

1500 metrów, grupa A:
1. Shani Davis (USA)			1.41,98.
6. Zbigniew Bródka (Polska)			1.42,89.

1000 metrów, grupa B:
1. Konrad Niedźwiecki (Polska)			1.07,90.
12. Zbigniew Bródka (Polska)			1.08,29.

W Salt Lake City musieli radzić
sobie bez Jana Szymańskiego,
który był chory i zajęli 10. Miejsce z czasem o dwie sekundy
słabszym niż w Kanadzie. – Bieg

go do…Zbigniewa Bródki, ale
ostatecznie zabrakło mu trzech
setnych sekundy. W biegu drużynowy Polacy spisali się gorzej
niż przed tygodniem w Calgary.

Szachy | Drużynowe Mistrzostwa Europy

Klasyfikacja generalna PŚ 1500
metrów (po 2. wyścigach):
1.Shani Davis (USA)		180 punktów.
6. Zbigniew Bródka (Polska)		 81 punktów.
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Koszykówka | Euroliga

Kucharek punktował
Łowiczanin Maciej
Kucharek, który w tym
sezonie gra w zespole
mistrza Polski Stelmet
Zielona zadebiutował w
tym sezonie w Eurolidze
i zdobył swoje pierwsze
punkty.
Paulina Talarowska

www.lowiczanin.info

Jak podaje portal sportowefakty.pl w ostatnich tygodniach
trener Stelmetu Mihailo Uvalin
zaczął coraz odważniej stawiać
na 20-letniego wychowanka
UMKS Księżak Łowicz. Dość
niespodziewanie wysłał go do
boju w trzeciej kwarcie meczu
z Galatasaray Stambuł, kiedy
zastąpił na parkiecie Christiana
Eyengę. Łowiczanin w ciągu
siedmiu minut dał całkiem niezłą zmianę, rzucił 2 punkty i
miał jedną zbiórkę, a przy okazji
twardo grał w obronie.
W meczu ligowym przeciwko
Rosie Radom Kucharek znów
otrzymał szansę. W ciągu dziewięciu minut uzyskał pięć punktów, miał dwie zbiórki i asystę.
Tych minut byłoby znacznie
więcej, ale gracz już w tym
meczu zmagał się z chorobą. –

Maciej Kucharek w akcji
w Łowiczu w czasie mczu
charytatywnego w lutym 2012 r.

Mam zapalenie gardła i zatok.
Po meczu z Rosą Radom nie
dałem rady trenować i dlatego
nie poleciałem na ostatni mecz
w Eurolidze do Pireusu. Chcę
jak najszybciej się wykurować
i wrócić do treningów – podkreślił Maciek w wypowiedzi dla
sportowychfaktów.pl.
Kibice koszykówki w Łowiczu na pewno trzymają kciuki za
rozwój kariery Kucharka i czekają na występy łowiczanina w
zł
kadrze Polski. 

Taekwondo | Puchar Centrum Kultury Ambasady Republiki Korei

Kacper Piorun
Zgłosiła się przeszło setka zawodników
w drużynie nadziei
olimpijskich

bardzo dobry rezultat – 5,5 pkt
z dziewięciu (3 zwycięstwa,
5 remisów, 1 porażka).
Debiut w Drużynowych Mistrzostwach Europy był więc dla
młodego łowiczanina udany i na
pewno zaowocuje dalszymi występami w reprezentacji Polski.
Polski Związek Szachowy
czyni bowiem starania, aby nasza królewska dyscyplina była
obecna na Igrzyskach Sportów
Nieolimpijskich Word Games
2017, które za cztery lata odbędą się w Polsce we Wrocławiu.

Piotr Kowalski

Kacper Piorun

Najpierw, byliśmy świadkami
rywalizacji w znanym już w Łowiczu Taekwondo WTF. Potem
przyszedł czas na Poomsae freestyle, czyli formy dowolne przy
muzyce. Zawody zakończył najbardziej widowiskowy konkurs
pokazów drużynowych (od 3
do 8 zawodników w drużynie),
z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu (packi, deski, tarcze, hoga), które kluby przygotowywały we własnym zakresie.
Był to pierwszy pokaz tego typu
zorganizowany w Polsce.
Ciekawostką był też pokaz taekwondo w... stroju łowickim.
W każdej z trzech konkurencji
przeprowadzono zawody w siedmiu kategoriach, z podziałem na
wiek i płeć. W rywalizacji klubowej Łowicka Akademia Sportu
zajęła pierwsze miejsce, wyprzedzajac na podium warszawski Taekwondo Cheolin i AZS Poznań.

Dekoracja zwycięzców w jednej z młodszych kategorii wiekowych.

Wyniki końcowe mistrzostw OPEN (38 drużyn):
1. Azerbejdżan			14 pkt
2. Francja 			13 pkt
3. Rosja			13 pkt
...16. Polska I			10 pkt
...22. Polska II Futures			 9 pkt
Piotr Kowalski

Drużynowe Mistrzostwa Europy w Szachach to jedna z najważniejszych imprez w światowym kalendarzu szachowym.
W tym roku, na zlecenie Europejskiej Unii Szachowej, mistrzostwa zostały przeprowadzone w Polsce – w Warszawie.
To największa impreza szachowa zorganizowana w Polsce od
czasu przedwojennej Olimpiady
Szachowej w 1935r.
W mistrzostwach uczestniczyło 70 drużyn, reprezentujących 36 federacji i prawie 500
zawodników i zawodniczek. Mistrzostwa odbyły się w Hotelu
Novotel, pod patronatem Prezydenta RP – Bronisława Komorowskiego. Przewodniczącymi Komitetu Honorowego były:
Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent Miasta ST. Warszawy
oraz Joanna Mucha, Minister
Sportu i Turystyki.
Polska była reprezentowana
przez trzy, pięcioosobowe, drużyny: Polska I, Polska II Futures
(nadziei olimpijskich) oraz Polska III Goldies. Po raz pierwszy
do reprezentacji Polski został
powołany 22-letni łowiczanin
– Kacper Piorun, który zagrał
w drużynie nadziei olimpijskich.
Turniej rozgrywano systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund, w tempie klasycznym
- 2x90 min.+30 sek za każdy
ruch. Walki na poszczególnych
szachownicach były bardzo zacięte i obfitowały w szereg niespodzianek – m.in. bardzo młoda Polska Futures wygrała
z Macedonią, Litwą, Poland
Goldies , Izraelem oraz zremisowała z silniejszą reprezentacją
Niemiec.
Kacper, który wystąpił na
czwartej szachownicy osiągnął

Grażyna Piorun

16 listopada 2013 r. na hali OSiR II zostały rozegrane zawody w Taekwondo o Puchar Centrum Kultury Ambasady
Republiki Korei. Udział w nich wzięło przeszło 100 zawodników z różnych stron Polski, w tym 16 reprezentantów Łowickiej
Akademii Sportu. Oprócz zawodników z Łowicza, pojawili się też ich rywale z Bydgoszczy, Białegostoku, Poznania,
Olsztyna,Warszawy, Ciechanowa i Sochaczewa.

Wyniki końcowe - kobiety (32
drużyny):
1. Ukraina			15 pkt
2. Rosja			14 pkt
3. Polska			14 pkt

Podium w rywalizacji dziewcząt 9-11 lat w tradycyjnym poomsae.

– Łowickie zawody cieszą
się dobrą marką wśród klubów
i trenerów Taekwondo Olimpijskiego w Polsce – mówi jeden z
organizatorów, Kamil Sobol. –
Jako trener jestem dumny i zadowolony z startu naszej załogi.
Dla niektórych były topierwsze
zawody w życiu.
W czasie zawodów przyznano
też wyróżnienia za wybitne zasługi dla rozwoju i upowszechniania taekwondo, nadawane
przez Lee Kyu Hyunga – prezydenta Narodowego Centrum
Sportu W Korei. Otrzymali je
burmistrz Krzysztof Jan Kaliński (4 dan hoinorowy), wiceprezes Łowickiej Akademii Sportu
Piotr Kowalski (3 dan honorowy) i dyrektor OSiR w Łowiczu
Zbigniew Kuczyński (2 dan honorowy).
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Piłka siatkowa | Amatorska Ligi Kobiet

Marcin Ranachowski

Derby dla Zespołu Szkół
w Żychlinie

Zawodnik MKS Żychlin– Konrad Wróblewski (7) wykonuje rzut wolny w spotkaniu z LKS Rosanów.

Piłka nożna | 13. kolejka juniorów grupy Łódź II

MKS Żychlin bez punktów na zakończenie rundy
Drużyna MKS Żychlin przegrała 2:4 w meczu 13. kolejki
łódzkiej ligi juniorów grupy
II, ich przeciwnikiem był zespół LKS Rosanów. Był to
ostatni mecz MKS I rundy rozgrywek.
Od początku spotkania zaznaczyła się przewaga drużyny
przyjezdnej, co przyniosło efekt

w postaci trzech strzelonych bramek do zakończenia pierwszej
połowy.
W drugiej odsłonie MKS Żychlin próbował odrobić straty
i dogonić rywala – strzelając
dwie bramki. Gdy wydawało
się, że zdołają doprowadzić do
remisu, drużyna z Rosanowa po
jednej z kontr – strzeliła bramkę

na 4:2. Był to ostateczny wynik,
którym zakończyło się spotkanie
w Pniewie.
Drużyna MKS Żychlin po
tym meczu spadła w tabeli, zajmując czwarte miejsce na półmetku rozgrywek. 
mr
MKS Żychlin – LKS Rosanów
2:4


Bzura Młogoszyn – MKS Kutno
0:3



1.MKS Kutno

12

36

2.Termy Uniejów

11

24 41:18

3.LKS Rosanów

11

21 42:21

4.MKS Żychlin

12

21 37:24

5.LKS Świnice Warckie

11

7 17:47

6.Bzura Młogoszyn

12

6 15:73

7.Victoria Grabów

11

4 19:34

Lider za silny dla GKS Bedlno

Pierwsza część meczu miała
bardzo wyrównany przebieg,
obie drużyny strzeliły po dwa
gole. Wynik do przerwy to 2:2.
Po zmianie stron na prowadzenie
wychodzą gospodarze strzelając
trzeciego gola. Od tej pory do

głosu doszli piłkarze z Bedlna,
którzy co chwilę gościli pod
polem karnym rywala. Mimo
kilku okazji zawodnicy z Bedlna
nie potrafili pokonać bramkarza,
który podobnie jak defensorzy
Ostrovii rozgrywali tego dnia
bardzo dobre zawody.
Gdy wydawało się, że któraś
z akcji gości zostanie zakończona golem, szybką kontrę przeprowadzili zawodnicy Ostrovii
strzelając czwartą bramkę.
W końcówce obie drużyny
miały jeszcze okazje na zmianę
wyniku, jednak zabrakło skuteczności. Bramki dla GKS Bedlno strzelali: A. Kaczmarek, M.
Panek.	

W drużynie GKS Bedlno
zagrali: Kamiński – Sieczka,
Okupski, Machoń, Lachowicz,
Lewańczyk, Panek, Witczak
(Gałązka D. 85 min.), Kaczmarek, Walczak, Szczygielski (Kosiorek 51 min.). 
mr
Ostrovia Ostrowy – GKS Bedlno 4:2


LKS Świnice Warckie – LKS
Sarnów 1:3



Dąbrowianka Dąbrowice – Victoria Grabów 4:0


Witonianka Witonia – Bzura
Młogoszyn 5:6


GKS Byszew – Bzura Ozorków
1:8



Sparta Leśmierz – Magnat
Sierpów 2:3



1. Ostrovia Ostrowy

11 31

41:11

2. GKS Bedlno

11 24

63:20

3. LKS Sarnów

11 22

29:16

4. Magnat Sierpów

11 19

20:19

5. Bzura Młogoszyn

11 19

27:22

6. Victoria Grabów

11 16

23:15

7. Sparta Leśmierz

11 16

25:25

8. Bzura Ozorków

11 15

29:28

9. LKS Świnice Warckie

11 11

26:32

10. Dąbrowianka Dąbrowice 11 10

18:38

11. Witonianka Witonia

11

8

27:45

12. GKS Byszew

11

0

11:68

PROGNOZA POGODY | 21.11.2013 – 27.11.2013
sytuacja synoptyczna:
Pogodę kształtować będzie zatoka niżowa,
w weekend rozbudowywać się będzie wyż.
Napływa chłodna i wilgotna masa
powietrza polarno-morskiego.
czwartek–piątek:
Pochmurno z przejaśnieniami, lokalnie możliwy
opad deszczu oraz chłodno. Widzialność dobra,
w czasie opadów umiarkowana do słabej. Wiatr
północno-wschodni, słaby do umiarkowanego.
Temp. max w dzień: + 6 st. C do + 8 st. C.
Temp. min w nocy: + 5 st. C do + 3 st. C.
sobota–niedziela:
Pochmurno z przejaśnieniami, miejscami opady
deszczu. Widzialność umiarkowana do dobrej,
zamglenia, rano miejscami mgły. Wiatr północnowschodni i północny, słaby do umiarkowanego.
Temp. max w dzień: + 4 st. C do + 6 st. C.
Temp. min w nocy: + 2 st. C do - 1 st. C.
poniedziałek–wtorek–Środa:
Pochmurno z przejaśnieniami, okresami opady
śniegu z deszczem i śniegu, chłodno.
Widzialność umiarkowana do dobrej, zamglenia,
rano miejscami mgły. Wiatr północny
i północno-zachodni, słaby do umiarkowanego.
Temp. max w dzień: + 1 st. C do + 3 st. C.
Temp. min w nocy: 0 st. C do - 2 st. C.

stety zawodniczki ze Żychlina
uległy drużynie z Kutna 2:0.  mr
Gimnazjum Nr 1 Kutno – Mickiewicz Żychlin 2:1(14:25, 25:16,
15:10)
 Kasprowicz Kutno – Hurt Pap
Kutno 0:2 (8:25, 14:25)
 Mickiewicz Żychlin – Zespół
Szkół Żychlin 0:2 (9:25, 24:26)
 Rolpuch Kutno – Zespół Szkół
Żychlin 2:0 (25:23, 25:21)


1. Gaju Team		

2

2. Hurt Pap Kutno		

2

6
5

3. Zespół Szkół Żychlin		

4

5

4. Rolpuch Kutno		

2

3

5. Gimnazjum Nr 1 Kutno		

2

3

6. Mickiewicz Żychlin		

2

1

7. Kasprowicz Kutno		

2

1

8. Gostynin Team		

0

0

53:7

Piłka nożna | Rozgrywki Klasy A Grupy Łódź III

Nie udało się
piłkarzom GKS Bedlno
wywalczyć punktów
w meczu z Ostrovią
na boisku lidera.
Ostrovia wygrała
z drużyną Kamila
Gałązki 4:2.

16 listopada w Szkole Podstawowej Nr 6 w Kutnie im. M.
Skłodowskiej-Curie odbyły się
mecze 2. kolejki Kutnowskiej
Amatorskiej Ligi Siatkówki
Kobiet. Drużyny z Żychlina rozegrały w tej kolejce po dwa mecze. Pierwsze spotkanie drużyny
Mickiewicz Żychlin zakończyło
się porażką 1:2 z zespołem Gimnazjum Nr 1 w Kutnie.
Siatkarki Elżbiety Dobińskiej
wygrały prestiżowe starcie derbowe z Mickiewiczem Żychlin
2:0, choć nie zabrakło walki
i siatkarskich emocji. MVP
meczu została Oliwia Kubiak
ze zwycięskiej drużyny.
Drugi mecz drużyna Zespołu Szkół w Żychlinie rozegrała
z zespołem Rolpuch Kutno. Nie-

Piłka noża | 17. kolejka II ligi gr. Wschód

Pogoń wygrała z Pelikanem
i ma lidera na półmetku
Pogoń Siedlce była
zespołem lepszym
i zasłużenie wygrała
z Pelikanem Łowicz.
Dzięki temu siedlczanie
na półmetku rozgrywek
są samodzielnym liderem
grupy wschodniej II ligi.
Mają dwa punkty przewagi
nad Siarką Tarnobrzeg, która pokonała Concordię Elbląg. Zwycięstwo zapewniła sobie jednak
dopiero na trzy minuty przed
końcem spotkania.
Na najniższym szczeblu podium plasuje się Stal Stalowa
Wola, która podzieliła się punktami z Radomiakiem. Dla radomian był to już trzeci remis
z rzędu. Tyle samo punktów co
Stalówka mają Wigry Suwałki,
które tym razem wyraźnie przegrały w Rzeszowie ze Stalą.
4500 widzów nie pomogło
wygrać meczu Stali Mielec, która bezbramkowo zremisowała
z Olimpią Elbląg. Wszystko
wskazuje na to, że elblążanom
udało się zakończyć poważny kryzys formy. Remisy padły również w meczach Motoru
Lubin z Legionovią Legionowo oraz Wisły Puławy i Znicza
Pruszków.
Znakomicie spisuje się Limanovia. Piłkarze z Limanowej wygrali z innym beniaminkiem – Olimpią Zambrów i był
to już ich siódmy mecz bez porażki. Kapitalnie pod wodzą nowego szkoleniowca spisuje się
Garbarnia Kraków. Krakowianie
pod wodzą nowego trenera jeszcze nie przegrali, a w niedzielę
po koszmarnie nudnym meczu
ograli na wyjeździe Świt Nowy
Dwór Mazowiecki.
Wyniki 17. kolejki grupy
wschodniej II ligi:

PROGNOZA BIOMETEOROLOGICZNA
Pogoda niekorzystnie wpływać będzie na nasze
samopoczucie. Osłabiona sprawność psychofizyczna.
BIURO METEOROLOGICZNE CUMULUS

 Motor Lublin – Legionovia Legionowo 0:0
 Stal Rzeszów – Wigry Suwałki
3:0 (2:0)
1:0 – Piotr Prędota (13), 2:0 – Aleksejs Kolesnikovs (43), 3:0 – Kacper
Drelich (59).
 Radomiak Radom – Stal Stalowa Wola 1:1 (1:0)
1:0 – Patryk Wolski (5), 1:1 – Wojciech Reiman (67).

 Wisła Puławy – Znicz Pruszków
1:1 (0:1)
0:1 – Adrian Paluchowski (23), 1:1
– Szymon Martuś (77).
 Pogoń Siedlce – Pelikan Łowicz 2:0 (1:0)
1:0 – Daniel Dybiec (42), 2:0 – Jarosław Ratajczak (58).
Pogoń: Jacek Kozaczyński – Mariusz Dzienis (81 Robert Kwiatkowski), Przemysław Rodak, Daniel
Dybiec, Damian Guzek, Krystian
Wójcik (87 Wiktor Lach), Marcin
Stromecki (90 Hubert Tomalski),
Adrian Dziubiński, Jarosław Ratajczak, Adam Czerkas (82 Cezary
Demianiuk), Łukasz Zaniewski.
Pelikan: Adrian Olszewski – Konrad Kowalczyk, Mykola Dremliuk,
Krzysztof Brodecki, Michał Adamczyk – Maciej Wyszogrodzki, Piotr
Koman, Patryk Pomianowski (74
Patryk Bojańczyk), Mariusz Solecki, Adrian Świątek – Paschal Ekwueme (46 Damian Kosiorek).
Żółte kartki: Marcin Stromecki (4)
– Pogoń oraz Mykola Dremliuk (2),
Piotr Koman (9), Adrian Świątek
(5) – wszyscy Pelikan. Sędziował:
Sylwester Rasmus (Toruń).
 Concordia Elbląg – Siarka Tarnobrzeg 1:2 (1:1)
0:1 – Tomasz Persona (29), 1:1 –
Radosław Stępień (37), 1:2 – Tomasz Persona (87).
 Limanovia Limanowa – Olimpia Zambrów 2:1 (1:0)
1:0 – Arkadiusz Serafin (4), 1:1
– Michał Hryszko (78), 2:1 – Wojciech Dziadzio (84).
 Świt Nowy Dwór Mazowiecki –
Garbarnia Kraków 0:1 (0:1)
0:1 – Marcin Pluta (40).
 Stal Mielec – Olimpia Elbląg
0:0

1. Pogoń Siedlce

17

32 34-26

2. Siarka Tarnobrzeg

17

30 25-17

3. Stal Stalowa Wola

17

29 25-15

4. Wigry Suwałki

17

29 25-20

5. Stal Mielec

17

28 23-18

6. Znicz Pruszków

17

27 25-18

7. Limanovia Limanowa

17

26 17-20

8. Stal Rzeszów

17

26 20-16

9. Olimpia Elbląg

17

22 14-17

10. Pelikan Łowicz

17 22 25-19

11. Wisła Puławy

17

12. Legionovia Legionowo

17

21 24-22

13. Motor Lublin

17

20 29-33

14. Olimpia Zambrów

17

18 15-20

15. Świt Nowy Dwór Maz.

17

18 13-22

16. Radomiak Radom

17

18 28-24

17. Garbarnia Kraków

17

17 15-32

18. Concordia Elbląg

17

13 11-28

22 21-22

www.lowiczanin.info
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Sport szkolny | Gimnazjada 2013: Mistrzostwa Powiatu w Piłkę Ręczną Dziewcząt

Trzecie miejsce dla szczypiornistek
z Gimnazjum w Żychlinie w finale powiatowym
kreacji w Kutnie. W turnieju
brały udział reprezentacje gimnazjalne z powiatu kutnowskiego: Gimnazjum Żychlin, Gimnazjum Bedlno, Gimnazjum
Nr 1 Kutno oraz Gimnazjum
Nr 2 Kutno. Mistrzyniami zostały uczennice Gimnazjum Nr

2 w Kutnie, które w finale pokonały rówieśniczki z Gimnazjum
Nr 1 w Kutnie.
Reprezentacja Gimnazjum
w Żychlinie zajęła w turnieju
trzecie miejsce. Dziewczęta wystąpiły w składzie: Aleksandra
Gulazdowska, Aleksandra Ko-

Marcin Ranachowski

18 listopada zostały rozegrane w ramach Gimnazjady
2013 Mistrzostwa Powiatu w
Piłce Ręcznej Dziewcząt w hala
sportowa przy Zespole Szkół Nr
1 w Żychlinie.
Organizatorem zawodów był
Miejski Ośrodek Sportu i Re-

Marcin Ranachowski

Spotkanie zawodniczek Gimnazjum Żychlin z drużyną Gimnazjum Nr 1 w Kutnie zakończyło się
zwycięstwem dziewcząt z Żychlina.

Reprezentacja szczypiornistek Gimnazjum Żychlin z opiekunem Remigiuszem Michalakiem.

walczuk, Agnieszka Balcerzak,
Małgorzata Balcerzak, Martyna
Pastusiak, Weronika Ciszewska,
Kinga Banachowicz, Wiktoria
Kruczkowska, Natalia Kubica,
Patrycja Ciechomska, Aleksandra Więcek, Magdalena Plewa;

opiekun drużyny: Remigiusz
Michalak. 
mr
Gimnazjum Żychlin – Gimnazjum Nr 1 Kutno 3:5 (1:2)
 Gimnazjum Bedlno – Gimnazjum Nr 2 Kutno 4:8 (1:5)

 Mecz o III miejsce:
Gimnazjum Żychlin – Gimnazjum
Bedlno 4:3 (2:0)



 Finał:
Gimnazjum Nr 1 Kutno – Gimnazjum Nr 2 Kutno 2:9 (1:2)

Sport szkolny | Mistrzostwa Powiatowe SP w unihokeju

Szkoła Podstawowa w Grabowie
najlepsza w powiecie
Bardzo dobrze zaprezentowały
się dziewczęta i chłopcy z Grabowa, którzy zdobyli mistrzostwo
powiatu.mr
Dziewczęta:
 SP Nr 2 Żychlin – SP Szewce 0:0, w rzutach karnych
0:1
 SP Żeronice – SP Bedlno 0:0
rzuty karne 1:0

Mecz o miejsce IV:
 SP Nr 2 Żychlin – SP Bedlno
1:3
Mecze finałowe:
 SP Grabów – SP Szewce 0:0
 SP Żeronice – SP Grabów 0:1
 SP Żeronice – SP Szewce 1:0
Reprezentacja LO im. A. Mickiewicza w Żychlinie podczas Mistrzostw Powiatu w Piłce Ręcznej Chłopców
Kolejność końcowa dziewcząt:
1. SP Grabów

4. SP Bedlno

Marcin Ranachowski

5. SP Nr 2 Żychlin

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

Chłopcy:
 SP Nr 2 Żychlin – SP Grabów
1:2
 SP Szewce – SP Żeronice 3:2
Mecz o miejsce IV:
 SP Nr 2 Żychlin – SP Żeronice
0:1
Mecze finałowe:
 SP Grabów – SP Szewce 3:0
 SP Grabów – SP Bedlno 1:0
 SP Bedlno – SP Szewce 3:1
Kolejność końcowa chłopców:
1. SP Grabów
2. SP Bedlno
3. SP Szewce
4. SP Żeronice
5. SP Nr 2 Żychlin
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Piłka ręczna | Mistrzostwa Powiatu Chłopców Szkół Średnich

Szczypiorniści z Żychlina bez sukcesu

2. SP Żeronice
3. SP Szewce

Mecz unihokela drużyny zwycięskiej ze Szkoły Podstawowej
w Grabowie z reprezentacją Szkoły Podstawowej w Szewcach
podczas rozgrywek powiatowych w Bedlnie.

Marcin Ranachowski

14 listopada w hali sportowej
Gimnazjum w Bedlnie odbyły się
Mistrzostwa Powiatu Szkół Podstawowych w unihokeju. W mistrzostwach wzięły udział drużyny dziewcząt i chłopców ze szkół
podstawowych powiatu kutnowskiego: Szkoła Podstawowa Nr 2
w Żychlinie, Szkoła Podstawowa
w Grabowie, SP w Bedlnie i SP
w Żeronicach.

13 listopada do rywalizacji
o Mistrzostwo Powiatu Kutnowskiego w piłce ręcznej szkół średnich przystąpiły reprezentacje
męskie. W zawodach organizowanych przez Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Kutnie
wystartowało siedem szkół z
powiatu kutnowskiego: I LO im
J.H. Dąbrowskiego, II LO im. J.
Kasprowicza, ZS w Żychlinie,
ZS nr 3 im. W. Grabskiego,
LO w Żychlinie, ZSZ Nr 2 im
A. Troczewskiego oraz ubiegłoroczni mistrzowie ZS Nr 1 im. St.
Staszica. Turniej odbył się w hali
Gimnazjum Nr 1 w Kutnie.
W spotkaniu dwóch szkół
z Żychlina lepsi okazali się chłopcy z Zespołu Szkół. Gra do końca

była bardzo zacięta. Jeszcze niecałe 3 minuty przed końcem na
tablicy widniał wynik remisowy.
Wtedy to licealiści z Mickiewicza stracili bramkę, a chcąc szybko nadrobić straty, „nadziali się”
na kontry rywali.
Mistrzem Powiatu Kutnowskiego, podobnie jak w rywalizacji dziewcząt, została reprezentacja Zespołu Szkół Nr 1 im.
Staszica w Kutnie.
W reprezentacji LO im. A.
Mickiewicza w Żychlinie zagrali: Witold Dzięgielewski, Maciej
Królak, Krystian Liwarski, Eryk
Podczaski, Eryk Winiarski (III),
Robert Sobański, Hubert Lewandowski, Maciej Miler, Mateusz
Stępień.
mr

I LO w Kutnie – ZSZ Nr 2 w
Kutnie 16:5 (6:3)
 ZS w Żychlinie – LO w Żychlinie 12:8 (6:6)
 ZS Nr 3 w Kutnie – II LO w Kutnie 16:3 (6:1)
 I LO w Kutnie – ZS w Żychlinie
11:5 (7:3)
 ZS Nr 1w Kutnie – ZS Nr 3 w
Kutnie 14:11 (6:4)
 ZS Nr 3 w Kutnie – ZS w Żychlinie walkower 2:0
 ZS Nr 1w Kutnie – I LO w Kutnie 12:11 (6:6)
Klasyfikacja końcowa: 1. ZS Nr 1
w Kutnie; 2. I LO; 3. ZS Nr 3 w Kutnie; 4. ZS im. Bohaterów Września
1939 r. w Żychlinie; 5-7. LO im.
A. Mickiewicza w Żychlinie, II LO,
ZSZ Nr 2 im A. Troczewskiego.


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 29, 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
9870 egz.Nakład wraz z wydaniem głowieńskim
(Wieści z Głowna i Strykowa), też kontrolowanym
przez ZKDP: 12550 egz.

100%

własności polskiej

Sport

Ostrovia Ostrowy
za silna

SP Grabów
najlepsza w unihoku

dla GKS Bedlno. str. 38

w powiecie kutnowskim. str. 38
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Koszykówka | Turniej Piłki Koszykowej Mężczyzn z okazji Święta Niepodległości

Cenne doświadczenie UKS Żychlin
Z okazji Święta Niepodległości Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Gostyninie zorganizował Turniej Piłki Koszykowej Mężczyzn, który odbył się
10 listopada o godz. 10.00. Miał
on miejsce w hali MOSiR przy
ul. Kutnowskiej 7. Wzięły w nim
udział drużyny z Kutna, Żychlina
i Gostynina. Zwycięzcą turnieju
została drużyna z Kutna o nazwie
Szewskie Poniedziałki. 
mr

 UKS M-G SZS Żychlin– Avatary
Kutno 43:42
UKS M-G SZS Żychlin– Basket
Gostynin 25:47

1. Basket Gostynin

Mecz o V miejsce: Pingwiny Kutno – UKS M-G SZS Żychlin 48:31
 Mecz o III miejsce: Majkele Dżordany – Avatary Kutno 55:65
 Finał: Szewskie Poniedziałki
Kutno – Basket Gostynin64:51


Klasyfikacja końcowa: 1. Szewskie Poniedziałki; 2. Basket; 3.
Avatary; 4. Majkele Dżordany; 5.
Pingwiny; 6. UKS M-G SZS Żychlin

2pkt.

Grupa B:
 Avatary Kutno – Basket Gostynin 51:41

Marcin Ranachowski

3pkt.

		 3 pkt.

3. UKS M-G SZS Żychlin			 3 pkt.

1. Szewskie Poniedziałki 4pkt.
3. Pingwiny Kutno

SOBOTA, 23 LISTOPADA:
 10.00 – SP Nr 6 w Kutnie
im. M. Skłodowskiej-Curie, ul.
Łąkoszyńska 9; 3. kolejka Kutnowskiej Amatorskiej Ligi Siatkówki Kobiet: Gostynin Team
– Mickiewicz Żychlin;
 14:00 – Hala OSiR nr 1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; 1. kolejka
III ligi Łowickiej Ligi Futsalu; Bezedura Łowicz – Zatorze III, Halo
Łowicz – Dream Team Kompina,
Laktoza Łyszkowice – KS Stefan
Łowicz, Ha-Ha-Ha! Łowicz – K.S.
I Ostrowiec, Abex-Foto Mysłaków
– Górki, SMS Dąbkowice – Zetka
Łowicz, Szkiełka-Dżajf Łowicz –
Akacjowa-Team Dzierzgów;
 16:00 – Hala OSiR nr 1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; 1. kolejka
II ligi Łowickiej Ligi Futsalu; Agros-Nova – Zające Łowicz, Baumit
– Start Złaków Borowy, ZSCKR
Zduńska Dąbrowa – Vagat Domaniewice, Alcatraz-Przedmieście
Łowicz – Heńki Nagawki, Victoria Zabostów -Korabka Łowicz,
Strażacy – Project GT Łowicz, Bo-Dach Grudze – Steven Łowicz;
 16.30 – Hala sportowa w Żychlinie, rozgrywki wojewódzkiej ligi juniorów U-18; UKS Żychlin – ŁKS I KM Łódź.
 18:30 – Hala OSiR nr 2 w Łowiczu, ul. Topolowa 2; mecz II ligi
koszykówki mężczyzn; KS Księżak
Łowicz – KS Piaseczno.

2. Avatary Kutno			 3 pkt.

Grupa A:
 Pingwiny Kutno – Majkele
Dżordany Gostynin 38:46
 Szewskie Poniedziałki Kutno –
Pingwiny Kutno 48:47
 Majkele Dżordany Gostynin
– Szewskie Poniedziałki Kutno
47:52

2. Majkele Dżordany

ŁOWICKI
INFORMATOR
SPORTOWY

UKS Żychlin w wygranym meczu z zespołem Avatary Kutno.

Punkty w turnieju dla UKS Żychlin zdobyli: Pietrowicz Kamil-4,
Filiński Filip-25, Stępień Mateusz
-14,Wiliński Maciej – 11, Pietrzak
Rafał – 14, Filiński Adam – 13,
Szymczak Jakub –10, Lewandowski Hubert – 11, Jóźwiak Mateusz
-8 i Ledzion Adam-2.

Piłka nożna| Łódzka Klasa Michałowicz

GKS Bedlno przegrywa
z Włókniarzem

 GKS Bedlno – Włókniarz Konstantynów 0:2
 Iskra Dobroń – UKS SMS 0:6
 MKS Łodzianka – Stal Głowno
6:3
 Boruta Zgierz – Andrespolia
Wiśniowa Góra 7:1

1. UKS SMS Łódź

13 39

125:5

2. CHKS Łódź

12 31

90:27

3. MKS Kutno

12 31

78:26

4. Włókniarz Konstantynów 13 28

68:16

5. Boruta Zgierz

13 23

49:43

6. MKS Łodzianka

13 23

33:26

7. KKS Koluszki

12 19

32:22
30:42

8. GKS Bedlno

13 13

9. Iskra Dobroń

13

11

20:47

10. Krośniewianka

12

11

26:57

11. Start Łódź

12

9

16:74

12. Andrespolia W. Góra

13

8

16:54

13. Stal Głowno

13

7 20:108

14. Termy Uniejów

12

1

13:69

Spotkanie AZS WSGK Kutno z drużyną Volley Team Żychlin podczas 2. kolejki KALS Mężczyzn.

Piłka siatkowa | Kutnowska Amatorska I Liga Mężczyzn

Marcin Ranachowski

Zwycięstwo GKS Bedlno
nad Farbis Łowicz

Juniorzy GKS Bedlno walczący o piłkę w spotkaniu z Włókniarz
Konstantynów.

NIEDZIELA, 24 LISTOPADA:
10.15 – Szkoła Podstawowa
Nr 6 w Kutnie im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Łąkoszyńska
9; Kutnowska Amatorska Liga
Siatkówki Mężczyzn: Volley
Team Żychlin – GKS Bedlno;
 11:15 – Stadion w Łowiczu, Starzyńskiego 6/8; II liga piłki nożnej;
Pelikan Łowicz – Olimpia Elbląg;
 12:00 – Hala OSiR nr 1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; 1. kolejka
IV ligi Łowickiej Ligi Futsalu; K.S.
II Ostrowiec – Dream Team Wicie, Perfekt Głowno – Stachlew,
Chińska II–Pizzeria Filip Łowicz –
Novum, Ogrodzenia Dom-Kam –
Zryw Wygoda, Fenix Boczki – Barracudas, Dzikie Wieprze – Korona
Wejsce II, Attack Domaniewice
– Sąsiedzi Jackowice, FC CzaQu
– Olimpia Eko-TeamM;
 16:00 – Hala OSiR nr 1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; 1. kolejka
KIA Open I ligi ŁoLiF; Gladiator
Gutenów Łowicz – Zatorze Łowicz, Novum Pędzące Imadła
Łowicz – Blockersi-Intermarche
Łowicz, Korona Wejsce Merc-OSP Karsznice, Zatorze II Łowicz
– Fantazja Nożowniki Głowno,
Drużyna KIA Łowicz – Dach-Lux
Łowicz, Chińska Łowicka Haczykowscy – Renix Łowicz.


Marcin Ranachowski

Podczas ostatniej kolejki
rundy jesiennej GKS Bedlno
przegrał na własnym boisku
z Włókniarzem Konstantynów
0:2 (0:1). Mecz został rozegrany
w sobotę, 16 listopada w Bedlnie.
Mimo wyrównanego pojedynku
bedlnianie musieli uznać wyższość piłkarzy z Konstantynowa
Łódzkiego. W pierwszej odsłonie minimalna przewaga należała
do gości. Włókniarz potrafił to
udokumentować golem. Wynik
do przerwy to 0:1. Po stracie gola
piłkarze z Bedlna zaczęli śmielej
atakować. Podopieczni Kamila
Gałązki co chwila stwarzali zagrożenie pod polem karnym rywali. O przegranej zdecydował
brak skuteczności. Goście po
jednej z kontr strzelili gola – ustalając wynik końcowy 2:0.
mr

Szkoła Podstawowa Nr 6 w
Kutnie była miejscem rozgrywek 2. kolejki Kutnowskiej
Amatorskiej Ligi Siatkówki Mężczyzn, które odbyły się
17 listopada (niedziela). Siatkarze z Bedlna wygrali bez problemu z drużyną Farbis Łowicz
3:1.Druga drużyna z naszego
regionu grająca w pierwszej
lidze KALS mężczyzn Volley
Team Żychlin doznała poraż-

ki z siatkarzami AZS WSGK
Kutno 1:3. 
mr

Gostynin Team – Szczawin
Kościelny 3:0 (25:16, 25:15,
25:15)



WTOREK, 26 LISTOPADA:
21.00 – „Orlik” przy ZS Nr 1
w Żychlinie, „Night Runners”.


 GKS Bedlno – Farbis Łowicz
3:1 (25:17, 23:25, 25:19, 25:19)
 AZS WSGK Kutno – Volley
Team Żychlin 3:1 (25:22, 25:18,
20:25, 25:21)
 Huragan Kutno – Piekarnia
Balton Płock 2:3 (25:23, 20:25,
20:25, 25:15, 4:15)

1. Gostynin Team

2

6

6:0

2. AZS WSGK Kutno

2

6

6:2

3. Piekarnia Balton Płock

2

4

6:4

4. Szczawin Kościelny

2

3

3:4

5. GKS Bedlno

2

3

4:4

6. Farbis Łowicz

2

1

3:6

7. Huragan Kutno

2

1

2:6

8. Volley Team Żychlin

2

0

2:6

