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Żychlin | Radna miejska jest zbulwersowana zachowaniem lekarza

Lekarz odmówił wypisania insuliny
– Nikt mnie tak nie upokorzył jak doktor Kaczor
w przychodni „Promed” – mówi Jadwiga Melcher,
radna miejska kilku kadencji.
Dorota
Grąbczewska
zychlin@lowiczanin.info

– Doktor potraktował mnie
jak przestępcę, który chce wyłudzić receptę. A ja tylko prosiłam o przepisanie insuliny, leku
ratującego mi życie i leków obniżających ciśnienie, które biorę od kilkunastu lat. Z przychodni wyszłam ze łzami w oczach,
cała roztrzęsiona. Radna od lat
jest pacjentką NZOZ „Promed”,
tę przychodnię wybrała, a jej lekarzem prowadzącym jest Han-

ma karty choroby od diabetyka,
i nie wie, czy rzeczywiście choruję. Pokazałam mu książeczkę
samokontroli, gdzie wpisuję wyniki poziomu cukru, a na końcu
mam wpisane leki, które biorę.
Pokazałam mu tzw. cukrzycową
wizytówkę, która jest imienna,
z nazwiskiem i telefonem lekarza
prowadzącego, to na wypadek
zasłabnięcia na ulicy. Nic doktora nie przekonało. Pielęgniarki z przychodni przy Narutowicza zadzwoniły do przychodni
„matki” w Dobrzelinie. Tam odszukano moją kartę i przez telefon pielęgniarka informowała na
co się leczę, jakie leki biorę. Ale
doktor nie przyjmował żadnych
argumentów. Krzyczał na mnie
jeszcze na korytarzu, upokorzył
przed innymi pacjentami. Rad-

na Lewandowska, właścicielka
przychodni. Pani Jadwiga zawsze
była zadowolona z obsługi. Feralnego dnia doktor Lewandowskiej
nie było, wyjechała na urlop.
Miało jej nie być przez następnych kilka dni, dlatego też radna
udała się po receptę do przychodni przy ulicy Narutowicza, choć
najczęściej chodziła do poradni tego samego NZOZ, tylko że
przy ulicy Dobrzelińskiej.
– Poprosiłam o przepisanie leków, które biorę od lat – opowiada roztrzęsiona pani Jadwiga.
– Lekarz powiedział, że leków
mi nie przepisze, gdyż on nie

na przyznaje, że szła przez ulicę, a łzy żalu płynęły jej po policzku. Zastanawiała się, skąd ma
wziąć insulinę, która się kończyła, a bez której nie mogłaby funkcjonować, a jej życie byłoby zagrożone.
– Co ciekawe, ten sam doktor
w październiku mi przepisywał
receptę i wtedy jakoś mu nic nie
przeszkadzało – dodaje kobieta.
– Teraz zachował się skandalicznie. Podczas wizyty proponował,
że może mi przepisać insulinę na
100 proc. Odmówiłam, gdyż lek
dla emerytki jest za drogi bez recepty. W końcu lek pożyczyłam.
To było jak nieudzielenie
pomocy

Radna przyznaje, że opowiedziała bulwersujące zdarzenie re-

Gmina Oporów

Skażenie
z szamb?

dakcji, by doktor na przyszłość
wykazał więcej zrozumienia
i dobrej woli w stosunku do pacjentów.
– To w trosce o interesy innych
chorych, którzy mogą być potraktowani przez lekarza tak jak
ja. Dla mnie to skandaliczne, by
lekarz odmawiał udzielenia pomocy, gdyż tak traktuję nieprzepisanie recepty na insulinę osobie, która choruje na cukrzycę.
Przecież nie chciałam recepty na
morfinę, tylko na lek ratujący mi
życie.

Niewielu mieszkańców Kurowa Wsi, Kurowa Parcel, Jurkowa II, Samogoszczy, Jaworzyny,
Skarżyna i Poborza wiedziało,
że w połowie października woda
z ich wodociągu nie nadawała
się do picia, bowiem była skażona bakteriami coli.
Nieprawidłowości stwierdziła Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kutnie
podczas rutynowych badań jakości wody z wodociągu w Kurowie. Wodociąg zaopatruje
w wodę ok. 550 mieszkańców.
Próby zostały pobrane 15 października, a 18 października Sanepid miał potwierdzenie, że
w wodzie jest bakteria coli,
mogąca powodować biegunki i infekcję dróg moczowych.
Wszczął postępowanie mające doprowadzić jakość wody do
odpowiedniego składu bakteriologicznego.
Po informacji z Sanepidu,
Urząd Gminy w Oporowie jeszcze tego samego dnia rozpoczął
dezynfekcję wody. 
str. 6

Doktor Kaczor:
nie miałem prawa
inaczej postąpić

Doktor Sławomir Kaczor pamięta tę pacjentkę, choć nie wiedział, że jest radną.
str. 6

Żychlin | SKR Oporów rozbierał kamienicę

Rozbiórka do pierwszej
kondygnacji

Rozbiórkę wymusiła sytuacja,
choć prawnych rozwiązań wciąż
nie znaleziono. Niedawno zawaliła się druga część dachu od
strony podwórka. Istniało realne
zagrożenie katastrofy budowlanej. Teraz obiekt do wysokości
pierwszej kondygnacji został ro-

Żychlin

zebrany i ma być zabezpieczony.
O problemie pisaliśmy w styczniu 2013 roku. Już wtedy część
dachu i stropu się zawaliła.
Powiatowy nadzór budowlany miał związane ręce, bowiem
kamienica była niczyja. Pani
Wacława Stobnicka, która przez
lata zarządzała kamienicą, decyzją sądu nie została właścicielką.
Zdaniem sądu, zabrakło odpowiedniej dokumentacji. Nadzór
czynił starania w Sądzie Rejonowym w Kutnie, by ten powołał syndyka masy spadkowej, by
wreszcie dokonać rozbiórki na
koszt państwa. Niestety, sąd domagał się aktów zgonu ostatnich
właścicieli, których w archiwach
nie ma.
str. 2

Zabawa
dla ponad
200 dzieci

Dorota Grąbczewska

Po roku bezskutecznych
działań prawnych
zmierzających do
zabezpieczenia walącej
się kamienicy, powiatowy
nadzór budowlany z Kutna
zdecydował o rozbiórce
części budynku przy ulicy
Jana Pawła II 5 w Żychlinie.

Jacek Dysierowicz, dyrektor SP 1 w Żychlinie, cieszy się, że wkrótce wyremontowane pomieszczenia po
MGOPS zostaną zagospodarowane. Teraz trwa urządzanie pomieszczeń.

Żychlin | Nietypowe otwarcie świetlicy

Mikołajkowa noc w świetlicy
Dorota Grąbczewska

Noc 6 na 7 grudnia grupa 25
dzieci wraz z opiekunami
spędzi w oddawanej do
użytku świetlicy w SP 1.

Prace rozbiórkowe prowadził SKR Oporów. Rozebrano budynek do
pierwszej kondygnacji.

Najpierw będą się bawić, oglądać bajki, potem spać na materacach. Dzieci już nie mogą się
tego doczekać. Do adaptowanych pomieszczeń po Ośrodku
Pomocy Społecznej już są kupowane nowe meble, pomieszczenia są urządzane. Zakupy to efekt

sprawnego działania rady rodziców i społeczności szkolnej, która zbierała makulaturę, by kupić
nowe meble.
Mikołajkową noc w świetlicy
spędzą uczniowie klasy I wraz
z wychowawczynią Izabelą Michalak oraz wyróżniający się
uczniowie, którzy uczestniczą
w zajęciach świetlicowych. Pomysłodawcą nocy w świetlicy
jest Matylda Jakubowska-Czaja,
nauczycielka SP 1 i prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju

Gminy Żychlin. – Dzieci są bardzo podekscytowane, nie mogą
się doczekać nocy w szkole
– mówi. To również pierwsza
próba dla maluchów czy potrafią
być samodzielne.
Zaplanowano, że podczas wieczoru w świetlicy dzieci obejrzą
prezentację fotograficzną z dotychczasowego ich półrocznego
pobytu w szkole, będzie też bajka
wyświetlana na ściennym ekranie. Zaplanowano wspólne robienie kolacji i śniadania. 
dag

Na 6 grudnia, Żychliński
Dom Kultury przygotował dla
najmłodszych dzieci z klas I-III niespodziankę. O godzinie 9
rozpocznie się 45-minutowe widowisko w wykonaniu artystów
z Teatru Lalkowego “Psikus”
z Łodzi. Artyści wystawią spektakl pod tytułem “Zimowe niespodzianki”. – Spodziewamy się
ok. 220 najmłodszych dzieci ze
wszystkich szkół z terenu gminy – mówi Magdalena Konczarek, dyrektor ŻDK. – Ponadto
na dzieci będzie czekać Mikołaj,
który będzie rozdawać cukierki.
Dla milusińskich będzie też cukrowa wata. 
dag
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Gmina Żychlin | Najpierw libacja, potem upadek – i śmierć

Miał 5 promili
- nie przeżył tego
Śmierć 34-letniego mieszkańca Sędek w gminie Żychlin poruszyła lokalną społeczność. To, że był
alkoholikiem i pił alkohol w dużych ilościach, wiedzą na wsi i w okolicy wszyscy. Czy jednak aż do
śmierci musiało dojść? Zgon nastąpił w czwartek 21 listopada wieczorem. Następnego dnia prokuratura
w Kutnie wszczęła postępowanie. Czynności prowadzą policjanci z komisariatu w Żychlinie.
Dorota
Grąbczewska
zychlin@lowiczanin.info

W poniedziałek 25 listopada
mężczyzna został pochowany.
Msza św. żałobna została odprawiona w kaplicy parafii w Żychlinie, zaś ciało przewieziono
i pochowano na cmentarzu
w Suserzu.
Mieszkańcy Sędek, Chochołowa i Kruków wciąż nie mogą
ochłonąć po śmierci młodego
człowieka. Co niektórzy winą
obciążają sklep w Krukach, gdzie
mężczyzna pił alkohol. To jedyny
sklep w okolicy, nic więc dziwnego, że to tam zjeżdżają się ludzie z okolicznych miejscowości.
W sklepie sprzedają tylko piwo
i wino, nie ma wódki. W pobliżu jest jednak melina, wszyscy
o tym w okolicy wiedzą.
– To nie pierwszy przypadek,
że przez alkohol wykończył się
człowiek – mówi mieszkaniec
Chochołowa. Najwyższa pora,
aby policja przyjrzała się, co tam
się wyprawia wieczorami.
Tragiczne wydarzenia rozegrały się w czwartkowe popołudnie i wieczór, 21 listopada. Jak
dowiadujemy się od mieszkańców, tego dnia 34-latek wypił
duże ilości wina, bowiem poszło
o zakład. Półtorej godziny później już nie żył.
– Jestem w szoku po tym, co
się stało – przyznaje Małgorzata Grabarczyk z Chochołowa, której łzy wzruszenia i żalu
płyną po policzku... – Trudno
mi uwierzyć, że R. nie żyje. To
mój rówieśnik, chodził ze mną

do szkoły, często pomagał nam
w gospodarstwie. Lubił wypić,
ale to był dobry człowiek, nikomu nie wadził, lubił zażartować.
Był czysty, dbał o siebie. Był inteligentny, ale wódka go zgubiła.
Wypił jedno wino,
potem drugie
Od 2 tygodni 34-letni R. pracował w gospodarstwie państwa
Grabarczyków w Chochołowie.
Ostatnio pomagał w wycinaniu drzewa z lasu. – Około godziny 15 wraz z kuzynem wrócili z lasu do domu na obiad
– opowiada pani Małgorzata.
– Był głodny, poprosił nawet
o dokładkę. Po obiedzie pomagał jeszcze oprzątać zwierzęta,
a ok. godz. 17 poprosił męża, by
ich podwiózł do sklepu w Krukach. Po pracy chcieli się napić
piwa. Jednak nie skończyło się
na piwie, gdyż wtedy ktoś postawił mu wino. Zawsze tak pił, że
przechylał butelkę i ją dosłownie w siebie wlewał – opowiada
kobieta. – Później ktoś mu postawił drugie wino. Mąż próbował go zniechęcić, by już nie pił,
chciał go odwieźć do domu, jak
to zwykle robił, ale R. był uparty, wypił drugie wino.
Dom był zamknięty
Wino to sprzedaje się w litrowych butelkach, co oznacza, że
dwa litry wypił niemal jednym
duszkiem. Był tak pijany, że nie
mógł utrzymać się na nogach
spadł ze schodów sklepu i rozbił głowę. Kompletnie pijanego
mężczyznę Grzegorz Grabarczyk z kuzynem Markiem zapakowali do samochodu i odwieźli
do domu w Sędkach. Ponieważ

feralnego dnia ojca młodego
człowieka nie było (pojechał do
córki), a drzwi do mieszkania były zamknięte, zostawili mężczyznę w ganku. Ułożyli
na kurtkach, przykryli drugimi
kurtkami. Wrócili do domu wydoić krowy.

Lubił wypić, ale to
był dobry człowiek,
nikomu nie wadził,
lubił zażartować. Był
czysty, dbał o siebie.
Był inteligentny, ale
wódka go zgubiła.
Reanimacja była za
późno
– Po jakimś czasie postanowiłem sprawdzić co dzieje się
z R., może przetrzeźwiał i powie
przynajmniej, gdzie ma klucz od
domu, by go położyć na łóżku
– opowiada pan Grzegorz. – Gdy
weszliśmy do ganku, wydawało mi się, że R. nie oddycha. Zadzwoniłem na pogotowie, numer
pamiętałem, bo niedawno wzywaliśmy karetkę do mamy. Dyżurna pogotowia kazała go reanimować. Przez telefon mówiła
mi, co mam robić. Sto uciśnięć
na minutę na klatkę piersiową
i wdech. Reanimacja trwała do
czasu przyjazdu karetki, ale okazało się, że ratunek przyszedł za
późno. Lekarz stwierdził zgon.
– Na razie nie mamy wszystkich wyników sekcji zwłok

– przyznaje Sławomir Erwiński,
prokurator rejonowy w Kutnie.
– Ze wstępnych badań wynika
jednak, że w krwi mężczyzna
miał 5,38 promila alkoholu i 6,70
promila w moczu. To wskazuje,
że był kompletnie pijany. 22 października wszczęliśmy śledztwo
w sprawie jego śmierci.
Ta dawka zabija
Zdaniem lekarzy śmiertelna
dawka alkoholu to ok. 5 promili alkoholu we krwi. Były przypadki, że przeżyły osoby, które miały go we krwi. Rekord
padł w 1995 r., gdy mężczyzna miał 14,8 promila i przeżył.
Bliski pobicia tego rekordu był
w lipcu tego roku mężczyzna
z woj. podkarpackiego który miał
13,74 promila i też przeżył.
Zdaniem lekarzy, już przy 4
promilach człowiek może zapaść
w śpiączkę, zaś dawka 5 promili
zasadniczo jest śmiertelna.
– Biegły sądowy na pewno
oceni czy upadek i uraz głowy
mógł mieć wpływ na zgon, czy
nastąpił on na skutek upojenia
alkoholowego, czy też na skutek
zachłyśnięcia – dodaje prokurator.
Sprzedawczyni ze sklepu
w Krukach przyznaje, że feralnego dnia R. wypił dwa wina.
– Ale to nic nowego, on pił
w dużych ilościach. Jak szedł
rano do pracy, kupował alkohol, a jak wracał, znów go kupował. Nic nie było dziwnego
w jego zachowaniu – twierdzi.
– Pił przed sklepem. W sklepie
nikt nie pije, ponieważ wiadomo jakie byłyby konsekwencje
– utrata koncesji na sprzedaż alkoholu. 

Łowicz | Burmistrz i radni ugięli się pod naciskiem handlowców i właścicieli kamienic

Radni uchwalili: pierwsze 30 minut w strefie za darmo
28 listopada radni miejscy
dyskutowali głównie nad Strefą
Płatnego Parkowania. Najpierw
na posiedzeniu połączonych komisji, na której opiniowali projekt uchwały przedłożony przez
burmistrza Łowicza Krzysztofa
Kalińskiego o zwolnieniu kierowców z opłaty za pierwsze
30 minut parkowania, później
w czasie sesji, przed przyjęciem
tej uchwały.
W dyskusji głos zabrali przedstawiciele sklepów i kamienic
znajdujących się w obszarze
strefy. Z ich strony wyrażona zo-

stała nadzieja, że ratusz nie tylko wprowadzi pierwsze pół godziny bezpłatne, ale i ostatecznie
zrezygnuje ze strefy.
Burmistrz Kaliński uzasadniając przedłożenie radnym projektu uchwały powiedział, że
wpływ na jego powstanie miało
spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Stare Miasto, jak i spotkanie z handlowcami i właścicielami kamienic na ul. Zduńskiej,
które odbyło się tydzień przed
sesją, 22 listopada, a o którym
pisaliśmy przed tygodniem. Na
spotkaniach tych handlowcy

i właściciele kamienic podkreślali, że od momentu wprowadzenia płatnej strefy, obroty
w ich sklepach znacznie spadły.
Oprócz tego, burmistrz otrzymał aż 150 pism podpisanych
przez właścicieli sklepów i ekspedientki, a także petycję, pod
którą na 107 kartach podpisało
się 2.701 osób – wszystkie z żądaniem wprowadzenia 30 bezpłatnych minut.
Podpisy zebrano w ciągu
dwóch ostatnich tygodni października w sklepach położonych w strefie. Podpisali się pod

nią ich klienci. Do ratusza petycja trafiła 20 listopada.
Kończąc swoje wystąpienie, w którym relacjonował te
petycje, burmistrz powiedział
jednak – Będę bronił tej strefy
i Rada Miejska tez widzi, że
spełnia ona swoją rolę. Zaznaczył, że dzięki niej wzrosło bezpieczeństwo na ul. Zduńskiej
oraz na Starym i Nowym Rynku,
a także nastąpiła większa rotacja
samochodów. Dodał też, że strefa została wprowadzona po to,
aby zwiększyć dostępność klientów do sklepów.
str. 10

Żychlin | SKR Oporów rozbierał kamienicę

Rozbiórka do
pierwszej kondygnacji
dokończenie ze str. 1
I tak sprawa rozbiórki kamienicy tkwiła w martwym punkcie, a jego fatalny stan techniczny wciąż się pogarszał.
– Mieliśmy ciągły monitoring
kamienicy przy Jana Pawła II
– podkreśla Janusz Bona, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Kutnie. – Dwa razy
w tygodniu nasz pracownik
oglądał kamienicę. Niedawno
stwierdziliśmy, że zawaliła się
druga część dachu, istniało zagrożenie, że runie reszta, stąd
decyzja o rozbiórce. Feralna kamienica znajdowała się w szeregu kamienic przy ulicy Jana
Pawła II. Była najprawdopodobniej, kilkadziesiąt lat temu
„plombą” wstawioną pomiędzy
szereg budynków.
Józef Urbański, który mieszka
w komunalnej kamienicy obok,
a jego korytarz sąsiadował z ruiną, przyznaje, że nawet nie słyszał, gdy druga część dachu się
zawaliła. – Jak przyszli inspektorzy oglądać kamienicę, to dopiero zobaczyliśmy, że runęła druga
część dachu, nawet nie wiadomo
kiedy – opowiada mężczyzna.
– Dobrze, że wreszcie robią porządek, bo jak na razie przez
2 lata fachowcy tylko ją oglądali
i bezradnie rozkładali ręce, a my
się baliśmy, co będzie jak cała
kamienica runie.
– W porozumieniu z samorządem i Wacławą Stobnicką,
która wprawdzie nie jest prawowitą spadkobierczynią, ale poczuwa się do kamienicy, którą
zarządzali jej rodzice, a później
ona przez długie lata, uzgodniliśmy, że zrobimy część rozbiórki,
zaś koszty, ok. 5 tys. zł pokryje
ona – informuje Janusz Bona. –

Trzeba przyznać, że jestem pełen uznania dla tej starszej pani.
Przed pracami rozbiórkowymi wzmocniono pękającą ścianę sąsiedniej kamienicy stojącej
z drugiej strony ruiny. Roboty
rozbiórkowe prowadzili pracownicy Spółdzielni Kółek Rolniczych w Oporowie. – Zamurowaliśmy dwa okna znajdujące
się na parterze, by wzmocnić
konstrukcję ściany frontowej,
która pozostanie – mówi Jan Flisiak, prezes SKR Oporów. – Prace rozbiórkowe prowadziliśmy
ostrożnie, gdyż nikt do końca
nie wiedział, jak zachowają się
resztki kamienicy.

Niedawno zawaliła się
druga część dachu,
istniało zagrożenie,
że runie reszta.
Budynek został rozebrany do
pierwszej kondygnacji. Pozostawiono też ścianę budynku, która
jednocześnie jest ścianą korytarza prowadzącego do sąsiedniej
kamienicy komunalnej.
– Po zakończeniu prac rozbiórkowych będziemy musieli zabezpieczyć jakoś odsłoniętą ścianę korytarza naszych lokatorów
– przyznaje Marek Jabłoński,
dyrektor Samorządowego Zakładu Budżetowego. – Najprawdopodobniej nie tylko ułożymy
nowy tynk, ale też docieplimy
ścianę korytarza. Z tyłu kamienicy też musimy uporządkować
podwórko, by nie wchodziły tam
postronne osoby. 
dag

Gmina Bedlno | DK 92

Zginął pieszy
W miejscowości Pniewo Nowe,
na krajowej szosie nr 92
w środę w nocy, ok. 01.25, pod
kołami tira zginął mężczyzna.
Kierowca ciężarowego Dafa
z naczepą uderzył w mężczyznę,
który wtargnął na jezdnię, pod
koła pojazdu. 45-letni kierowca z powiatu Dwór Mazowiecki

był trzeźwy. Ciało zabezpieczono celem przeprowadzenia sekcji zwłok. Policja długo ustalała
tożsamość mężczyzny. Czytelnicy poinformowali nas, że zginął Zbigniew S., w wieku ok.
48 lat. Mężczyzna był kawalerem, mieszkał z bratem i ojcem
w Pniewiu. Niestety, nie stronił
od alkoholu. 
dag

Gm. Żychlin, Bedlno | Strażackie interwencje

Płonął samochód
2 grudnia, o godz. 06.25 strażacy zostali poinformowani
o pożarze samochodu marki
Land Rover we Franciszkowie
Nowym w gminie Bedlno. Do
akcji pojechały dwa zastępy OSP
Żychlin i OSP Śleszyn. Spłonęła
komora silnika. Właściciel oszacował straty na ok. 10 tys. zł.
– Najprawdopodobniej przyczyną pożaru była utrata izolacyjności przewodów – infor-

muje Robert Przybyszewski,
dyżurny komendy powiatowej
PSP w Kutnie.
1 grudnia, po silnym wietrze,
strażacy z OSP Śleszyn, o godz.
16.30 usuwali konar drzewa
z jezdni.
W piątek 29 listopada na drodze krajowej 92 w Pleckiej Dąbrowie, jednostka OSP Śleszyn
o 21.10 usuwała plamę oleju, jaka
pojawiła się na jezdni. 
dag
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Żychlin | Jak pracować z trudną młodzieżą ?

Trzeba zrozumieć młodego człowieka
Aleksandra Głuszcz

Dwa dni, w piątek
i w sobotę, grupa 21
pedagogów i nauczycieli
ze wszystkich żychlińskich
szkół uczestniczyła
w zajęciach prowadzonych
przez pracowników
ProfilaktycznoRozwojowego Ośrodka
Dzieci i Młodzieży PROM
z Łodzi.
Dorota Grąbczewska

Przedszkolaki na andrzejkach w Orątkach – Wojtuś, Ada, Dominika,
Wiktoria i Gosia – kto najszybciej zje pierniczka …

Kluczowy jest kandydat
z tatą i mamą
Program warsztatów obejmował dwie sesje po 9 godzin.
Każdy otrzymał teczkę z materiałami. Do udziału w szkoleniu nauczyciele zgłaszali
się sami albo byli delegowani
przez szkoły. Większość z nich
uczestniczyła w szkoleniu po
raz kolejny, by pogłębić swoją
wiedzę.
W trakcie szkolenia były
wykłady i warsztaty. Dotyczyły one m.in. przygotowania nauczycieli do prowadzenia
warsztatów rozwoju osobistego
młodzieży w szkołach oraz zapoznanie się ze sposobami reagowania w kontakcie z dziećmi zażywającymi narkotyki.
W piątek zajęcia prowadził
Witold Skrzypczyk, pedagog
i psychoterapeuta uzależnień,
co ciekawe z zawodu plastyk
i animator filmów rysunkowych
(jak np. Przygody Kota Filemona, Zaczarowany ołówek,
Przygód kilka wróbla Ćwirka),
związany ze Studiem Małych
Form Filmowych „Semafor”.

Terapeuta zwracał uwagę, jak
ważna jest umiejętność słuchania młodego człowieka, dopytywania o szczegóły, rozmowy
na każdy temat. Uświadamiał
słuchaczom, jak istotne jest poważne potraktowanie młodego
rozmówcy i uszanowanie jego
poglądów. – W umiejętny sposób trzeba mu zaproponować
alternatywny sposób spędzania
czasu, zachowania – podkreślał.
– Ważna jest współpraca z rodzicami, gdyż to w domu dzieci przebywają przez większość
czasu, czasami to ich trzeba najpierw edukować, uświadamiając im, jak mają kształtować zachowania syna czy córki.
Zajęcia z przeciąganiem liny,
w którym uczestniczyli nauczyciele, w sposób bardzo przekonywujący miało uświadomić

Żychlin

Dobrzelin | Prezent Banasiaka dla nowego właściciela dworu

8 grudnia, od godz. 11 do
godz. 17, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żychlinie
przy ulicy Barlickiego 15 będzie
można oglądać rasowe koty.
Spodziewamy się hodowców
rasowych kotów z Łodzi, Kutna, Warszawy i z województwa
kujawsko-pomorskiego
– mówi Krzysztof Tomaszewski z Gminnego Centrum Promocji i Informacji w Żychlinie,
główny pomysłodawca i organizator wystawy, właściciel
sklepu internetowego OYA.pl.
– Spodziewamy się ok. 15-20
różnych ras kotów, począwszy
od kotów długowłosych, poprzez krótkowłose i bezwłose.
Będą m.in. dewan rex, cornish
rex, kot syberyjski, kot brytyjski i kot leśny norweski, którego
będę prezentować ja z żoną. To
drugi pokaz kotów rasowych będzie w Żychlinie, poprzedni był
trzy lata temu.
– Chcemy też zorganizować
wybory najładniejszego kociaka
– dodaje Krzysztof Tomaszewski. – Każda osoba odwiedzająca wystawę będzie oddawać głos
na najpiękniejszego jej zdaniem
kota. 
dag

dium przemocy w rodzinie i prowadzenie szkolnej Niebieskiej
Linii.
Pani Jolanta na co dzień prowadzi też zajęcia z ofiarami
przemocy w Rodzinnym Klubie Abstynenta „Przystań życia”
w Żychlinie.
Jak przyznają zgodnie pedagodzy, którzy na co dzień pracują z trudną młodzieżą, szkolenia są bardzo potrzebne, bowiem
odświeża się zdobytą kiedyś
wiedzę, uczy się nowych propozycji pracy z takimi osobami,
poznaje nowe uzależnienia, które pojawiają się wraz z postępem
cywilizacyjnym.
Szkolenie
zorganizował
Urząd Gminy Żychlin w ramach
dodatkowych środków, jakie
wpłynęły do kasy gminy z tzw.
„kapslowego”. 
dag

Jedną z sal lekcyjnych opanował półmrok, blask świec
i cyganki – ucharakteryzowane
nauczycielki. Przebrania były
tak autentyczne, ze najmłodsze
dzieci z przedszkola miały problem z rozpoznaniem swoich
pedagogów.
Dzieci wróżyły sobie, co ich
czeka w najbliższej i dalszej
przyszłości, jaki zawód będą
wykonywać, jak będzie miała
na imię ich miłość. Wróżby były
różne: niektórzy chłopcy dowiedzieli się, że muszą się bardziej
przykładać do prac domowych.
Z lanego wosku powstały najróżniejsze wzory i kształty. –
Mnie wyszedł smok – opowiada Ania Jędrzejewska, która być
może kiedyś będzie autorką bajek o smokach. Dziewczynki za-

Klucz do bram, znaleziony przed laty,
został uroczyście ofiarowany

U nas warto

Niezwykłą, bardzo
sympatyczną imprezę
zorganizował Henryk
Olszewski, historyk
pasjonat, członek
Towarzystwa Miłośników
Historii Żychlina.
W sobotę, 30 listopada w dobrzelińskim dworze wybudowanym przez Władysława Orsettiego, Jerzy Banasiak, mieszkaniec
Żychlina i członek wspomnianego towarzystwa przekazał nowemu właścicielowi dworu Ryszardowi Łysakowi klucz do bramy
lub furtki tegoż dworu. Wprawdzie czerwonego sukna nie było,
ale za to znalazła się czerwona
polska flaga, na której ułożono
klucz.
– W czasach, gdy we dworze
była szkoła, często odbierałem
z niej wnuka – opowiada Jerzy Banasiak. – Siedziałem na kamieniu
znajdującym się przy furtce, od
strony baraków. Patykiem grzebałem w ziemi i wtedy znalazłem klucz. Pasował do furtki.

zwyczaj w wosku widziały baletnice, ptaki, chłopcy natomiast
pojazdy czy statki – biorąc je za
wróżbę przygód i dalekich podróży. Kacper Szymczak może
spać spokojnie, gdyż dwukrotnie wywróżono mu bogactwo.
Wróżbom nie potrafili się także
oprzeć zebrani rodzice. – Mojej
mamie wyszło, ze wygra w totka – opowiada ucieszony Kuba
Kłys.
Po zakończeniu wróżb zebrani ruszyli do tańca, a następnie
brali udział w różnych konkursach. W całej szkole schowano 50 cukierków, dzieci miały
za zadanie je odnaleźć. Szukały
dzielnie w szufladach, między
książkami czy zabawkami. – Ja
znalazłam jednego za kwiatkiem
– opowiada ucieszona 3,5-letnia
Wiktoria Grochocka. O godzinie
21 dzieci zjadały wspólny podwieczorek, a następnie obejrzały bajkę. 14 dzieci zdecydowało się spędzić noc wróżb wraz
z nauczycielami w szkole. Po
spokojnej nocy i wspólnym śniadaniu rodzice zabrali swoje pociechy, by mogły zatęsknić za
szkołą do poniedziałku. 
ag

daæ og³oszenie

Henryk Olszewski

Coś dla
miłośników kotów

Rodzice często szukają
pomocy
W szkoleniu po raz pierwszy
brała udział Jolanta Adamkiewicz z Zespołu Szkół nr 1 im.
Adama Mickiewicza, nauczycielka języka polskiego, która
w szkole od kilku lat prowadzi
Niebieską Linię. – W szkole często spotykałam się z sytuacjami,
gdy matki zostawały po zebraniu
i chciały porozmawiać o swoich
osobistych problemach w domu
– przyznaje pani Jolanta. – To
był sygnał, że rodzice poszukiwali pomocy, porady, jak radzić
sobie w trudnych sytuacjach.
Stąd pomysł na ukończenie stu-

Bodaj się spełniło, co się
każdemu w tę noc przyśniło
29 listopada w Społecznej
Szkole i Przedszkolu
w Orątkach odbyły się
Andrzejki. Z tej okazji nie
zbrakło wróżb, lania wosku,
zabaw, tańców i dobrej
zabawy oraz wspólnego
nocowania w szkole.

Witold Skrzypczak z Profilaktyczno-Rozwojowego Ośrodka Młodzieży i Dzieci PROM z Łodzi (na
pierwszym planie) szkolił żychlińskich nauczycieli, jak prowadzić zajęcia profilatyczne w szkole.

uczestnikom szkolenia zachowanie młodzieży, która nie ma
alternatywy innego zachowania, innego sposobu na życie.

Orątki| Andrzejki w szkole

Jerzy Banasiak (od prawej) przekazał klucz do bramy dworu
w Dobrzelinie jego nowemu właścicielowi Ryszardowi Łysakowi.

Ponieważ wnuczek interesował
się starociami, klucz zabrałem
i oczyściłem go z rdzy, doprowadzając do jego świetności.
Przez lata wisiał na gwoździu
w piwnicy. Gdy wreszcie usłyszałem o nowym właścicielu dworu, który poważnie zabiera się za przywrócenie mu
świetności, postanowiłem klucz
przekazać w dobre ręce. Jak
wspomina pan Jerzy, gdy we

dworze była szkoła, wciąż istniała furtka oraz część muru stanowiącego ogrodzenie dworu.
Ponieważ nowy właściciel jest
również pasjonatem historii, a to,
co dotyczy jego dworu, wzbudza w nim szczególne zainteresowanie, można się spodziewać,
że jeszcze niejedna karta historii
będzie odnaleziona w dobrzelińskim kompleksie parkowo-zabytkowym. 
dag

Każda reklama i każde ogłoszenie drobne
zamówione do wydania żychlińskiego Nowego Łowiczanina (gminy
Żychlin, Bedlno, Oporów, Pacyna) ukaże się także w wydaniu głównym
(Łowicz i powiat łowicki) oraz w wydaniu na Głowno i Stryków
Ogłoszenia drobne przyjmujemy w następujących punktach: 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; Żychlin, ul. Łąkowa 9a,
sklep Magda; ul. Narutowicza 85F, sklep Magda; ul. 29 Listopada
25-26, sklep Elemis.

Można je także zamówić internetowo – www.lowiczanin.info
Reklamy ramkowe można zamawiać kontaktując się z naszym
działem reklamy: reklama@lowiczanin.info, Łowicz, Pijarska 3a,
tel. 46/837-46-57, kom. 500-105-696.
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Gmina Oporów | Wciąż brak odwodnienia pól wokół autostrady A1 w okolicy Kotlisk

Dorota Grąbczewska

Światełko w tunelu: jest
przetarg na dokończenie prac

Rolnicy z okolic Podgajewa, Szymanówki i Grotowic są bezradni wobec opieszałych działań Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi, która jest inwestorem budowy autostrady A1.

zychlin@lowiczanin.info

Po bankructwie poprzedniego wykonawcy – firmy Poldim,
wciąż nie wyłoniono nowej firmy, która dokończyłaby pracę poprzednika. Chodzi przede
wszystkim o zrobienie odwodnienia z autostrady na wysokości węzła Kutno-Wschód
w Kotliskach. Jego brak skutkuje zalewaniem okolicznych pól
i zmniejszeniem lub nawet brakiem plonów. Rolnicy obawiają
się, że na wiosnę po raz czwarty
zostaną zalani.
Zaświeciła jednak nadzieja.
GDKKiA w środę 27 listopada ogłosiła dwustopniowy przetarg nieograniczony na dokończenie budowy dwóch MOP-ów

w gminie Krzyżanów oraz węzła
Kutno-Wschód.
– Pomagałem jednemu rolnikowi, który poniósł straty. GDDKiA przysłała swoich ekspertów, potwierdzili, że pola zostały
zalane z powodu braku odwodnienia, ale stwierdzili, że to nie
oni ponoszą odpowiedzialność,
tylko wykonawca, który ogłosił upadłość – mówił na sesji
25 listopada radny Włodzimierz
Kiełbasa. – Każą iść do sądu,
tylko, że rolnik już raz stracił
na dochodach, a na sprawę i adwokata też musiałby wydać następne pieniądze. Nie stać go, by
w sądzie dochodzić roszczeń.
Rolnicy są bezradni wobec
urzędniczej machiny. Jeśli inwestor nic nie zrobi, to na wiosnę
sytuacja się powtórzy. Pola znów
będą pod wodą. Dlatego apeluję
do wójta, by pan, jako gospodarz

Śleszynek | Ludzie chcieli pomóc psu

Czworonóg znalazł pana
– lub poszedł dalej
W piątek do redakcji dotarła
informacja, że koło stawu
w Śleszynku od kilku dni
jest bezpański pies.
Zwierzę najprawdopodobniej
zostało albo porzucone, albo się
zabłąkało. Informację przekazała prezes Łowickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt. Ona
też zadzwoniła do Urzędu Gminy
w Żychlinie z prośbą o zajęcie się
zwierzęciem.
Gdy w piątek około południa
zjawiliśmy się nad stawem w Śleszynku, nie było śladu po zwierzęciu. Zadzwoniliśmy pod numer osoby, która powiadamiała
REKLAMA

stowarzyszenie. Rzeczywiście
przez kilka dni koło stawu błąkał
się nieduży piesek, ładny, widać,
że to domowe zwierzę – mówił
nam przez telefon mężczyzna.. –
Żona jadąc do pracy w Łowiczu,
zawoziła mu jedzenie, wreszcie
zadzwoniła do łowickiego schroniska, by ktoś się nim zajął. Ale
w piątek rano psa już koło stawu
nie było – przyznaje mężczyzna.
Po sygnale ze stowarzyszenia w piątek psa szukali też pracownicy urzędu. Zwierzaka też
nie znaleźli. Można tylko przypuszczać, że albo pies odnalazł
właściciela, albo go ktoś przygarnął. 
dag

gminy, pomógł i z urzędu interweniował w GDDKiA.
Sprawa braku odwodnienia
odcinka A1 nie jest obca włodarzom gminy Oporów. – Pisałem pisma do GDDKiA, by
podjęli działania i dokończyli rozpoczęte prace – wyjaśniał
Robert Pawlikowski, wójt gminy Oporów. – Spotkałem się
z okolicznymi rolnikami i pokazywałem mieszkańcom wystąpienia, które – jak widać – nic
nie dały. Mogę wystosować następne pisma.
Po wielu miesiącach oczekiwania zaświeciła jednak nadzieja. Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad w Łodzi
ogłosiła w środę, 27 listopada
przetarg na dokończenie prac na
A1 w powiecie kutnowskim.
– Przetarg jest dwustopniowy – informuje Maciej Zalew-

ski, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w Łodzi.
– Opóźnienie wynika z faktu, że długo trwało sprawdzanie dokumentacji na dokończenie budowy. W I etapie nastąpi
weryfikacja firm pod względem
możliwości wykonania zadania,
wiarygodności itp. W drugim
etapie firmy będą już składać
oferty zawierające cenę.
– Możemy się spodziewać, że
firma zostanie wyłoniona pod
koniec wiosny, zaś fizycznie roboty ruszą pod koniec półrocza
– dodaje rzecznik.
Wszystko zależeć będzie od
ilości firm, które się zgłoszą i od
tego, czy nie będzie protestów
po przetargu.
Jedno jest pewne. Najbliższej
wiosny nie będzie odwodnienia.
Czy pola zostaną zalane – zależeć będzie od aury. 

Radni gminy Oporów byli jednomyślni w sprawie utrzymania podatków
na poziomie roku 2013 i za obniżeniem ceny żyta o 1 zł, do kwoty 49 zł
za kwintal.

Gmina Oporów | Podatki od nieruchomości

Podatek rolny
nawet mniejszy
Podczas sesji 25 listopada radni Gminy Oporów zdecydowali,
że stawki od środków transportu,
nieruchomości, opłata targowa
i cena wody pozostają bez zmian,
czyli na poziomie roku 2013.
Podatek rolny w 2014 roku
będzie nieco niższy niż obecnie.
W 2013 roku obowiązywała
stawka 50 zł za kwintal żyta branego do obliczenia podatku rolnego. To była jedna z najwyż-

Kutno | Sąd Rejonowy oddalił powództwo nauczycielki

Dyrektor zwolnił prawidłowo
2 grudnia Sąd Pracy w Kutnie
wydał wyrok w sprawie
przywrócenia do pracy
i wypłaty odszkodowania
przez zwolnioną nauczycielkę
Zespołu Szkół w Żychlinie,
Annę Fornalczyk. Zdaniem
sądu dyrektor szkoły Zbigniew
Chrulski zwolnił nauczycielkę
z powodu zmniejszenia ilości
oddziałów.
Nie dopatrzył się również nierównego traktowania, co zarzucała nauczycielka. Obrońca Anny
Fornalczyk już zapowiada apelację. Podczas poniedziałkowego ogłaszania wyroku sędzia Paweł Wojas potwierdził, że inny

wyrok w sprawie nałożenia kary
dyscyplinarnej na Annę Fornalczyk przez dyrektora Zbigniewa
Chrulskiego uprawomocnił się,
a kara została uchylona.
Jednak, zdaniem sądu, zwolnienie nauczycielki z pracy
w Zespole Szkół w Żychlinie nastąpiło z oczywistych powodów
– zmniejszenia liczby oddziałów
w szkole. – Kwestią było dokonanie przez dyrektora wyboru osoby do zwolnienia. Jeden spośród
trójki nauczycieli musiał zostać
zwolniony – uzasadniał wyrok
sędzia. Jeden z tych pedagogów
miał dłuższy staż pracy, a drugi
pracował nieco tylko dłużej, ale
był w trakcie robienia stopnia nauczycielskiego nauczyciela dy-

plomowanego, podnosił kwalifikacje. Zatem nie może być mowy
o przywróceniu do pracy.
Zdaniem sądu powódka nie
przekonała też sądu, że była nierówno traktowana przez dyrektora Zbigniewa Chrulskiego. –
To powódka powinna wykazać,
że pracodawca naruszył zasadę
równego traktowania. Powódka
poza wykazaniem, że pomiędzy
nią a dyrektorem był konflikt, nie
przekonała sądu, że była nierówno traktowana. To, że mówiła, że
inni nauczyciele robili podobne
rzeczy, a nie zostali ukarani, to
tylko słowa, niczym nie potwierdzone – podkreślał sędzia. – Nie
ma dowodu, że kary nie były nakładane.

szych stawek w regionie. Teraz
wójt Robert Pawlikowski zaproponował, by na rok 2014 cenę
obniżyć o 1 zł, do 49 zł za kwintal żyta.
Wprawdzie komisja rewizyjna zaproponowała, by stawkę
obniżyć w bardziej zdecydowany sposób, do 47 zł, ale podczas
głosowania nad propozycją wójta, radni jednogłośnie zaakceptowali propozycję wójta. 
dag

Tak więc nie będzie przywrócenia do pracy, nie będzie też wypłaty odszkodowania za nierówne traktowanie.
Sąd nie obciążył powódki
kosztami postępowania procesowego.
Obrona już zapowiedziała apelację od wyroku sądu I instancji. – Trudno się zgodzić z wywodem sędziego, że to powódka
ma wykazać, że była nierówno
traktowana – powiedział nam po
sprawie adwokat Maciej Bujalski. – Teraz poczekamy na pisemne uzasadnienie sądu. Gdy je
otrzymany, w ciągu 14 dni złożymy apelację do Sądu Okręgowego w Łodzi.
Ponieważ zbliża się okres
świąteczny, można się spodziewać, że apelacja zostanie złożona
nie wcześniej jak w styczniu 2014
roku. 
Dorota Grąbczewska

Żychlin | Przyłącze do kamienicy przy ul. Kilińskiego 20

Będą mieć wodę i kanalizację
Jeden dzień wystarczył
pracownikom
Samorządowego Zakładu
Budżetowego, by zrobić
przyłącze od studzienki
znajdującej się
w jezdni do kamienicy
komunalnej przy ulicy
Kilińskiego 20.
Prace wykonywali we wtorek 26 listopada. Na czas prac
wyłączono z ruchu część ulicy
Kilińskiego. Teraz będą trwać
prace wewnątrz budynku, by
zrobić wyprowadzenie do wody
i kanalizacji, a w przyszło-

ści rozprowadzić obie sieci do
mieszkań.
– Przyłącze zrobiliśmy
w tym roku, bowiem na rok
2014 planowany jest kompleksowy remont ulicy Kilińskiego
wraz z kanalizacją deszczową
– wskazuje termin pracy, dyrektor SZB, Marek Jabłoński.
– Chodziło o to, by później nie
zniszczyć wybudowanej nowej
nawierzchni. Teraz uporządkujemy teren wokół komórek.
W ten sposób SZB zaczął
zapowiadaną akcję związaną
z likwidacją otwartych kloak
w centrum miasta. Do pozostałych budynków komunalnych będzie doprowadzana
woda i kanalizacja ściekowa,

o ile włodarze gminy przeznaczą
na te prace pieniądze w budżecie na 2014 rok. Nie mieszkam
w budynku komunalnym, ale
najwyższa pora, by samorząd
zrobił porządek z otwartymi
szambami w centrum miasta –
mówi Janina Walczak, mieszkanka Żychlina. – Żyjemy
w 21 wieku i nie przystoi, by
ludzie nie mieli przynajmniej
wody. To nie są zawrotne
pieniądze, które by zrujnowały
budżet gminy. Zasłanianie się,
że ludzie nie płacą, niczym
nie usprawiedliwia braku działań. Chodzi nie tylko o poprawę
warunków życia konkretnych
lokatorów, ale też o poprawę
komfortu życia sąsiadów.  dag

Dorota Grąbczewska

Dorota
Grąbczewska

Mieszkańcy kamienicy przy ulicy Kilińskiego 20 mogą się cieszyć, że
po latach doczekają się wreszcie wody i kanalizacji.
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Gmina Żychlin | Awarie i zamulone rowy zgłaszać do sołtysów

Nowa spółka, zasady i porządki
Delegaci nowej Spółki Wodnej Ziemi Żychlińskiej 29 listopada przyjęli wszystkie poprawki w statucie,
jakie wskazała im, jako konieczne, prawnik starostwa. Najważniejsza zmiana w statucie dotyczyła
wykreślenia zapisów, iż to spółka Mig –Ma będzie prowadzić księgowość spółki i wykonywać zlecenia.
Poza tym rolnicy
muszą pamiętać,
że jeśli korzystają
z efektów
funkcjonowania rowów
melioracyjnych, to
składki i tak zapłacą,
wystawię im decyzję
administracyjną.

Dorota
Grąbczewska

Jednocześnie delegaci Walnego Zebrania przyjęli uchwałę, w której te zadania powierzają właśnie Mig–Mie. Andrzej
Trzaskalski, dyrektor wydziału ochrony środowiska w Starostwie Powiatowym w Kutnie,
który nadzoruje spółki wodne
z ramienia starosty, zadeklarował,
że jeśli statut z poprawkami trafi na jego biurko, to zostanie on
przyjęty od ręki. Teraz chodzi
o czas, by spółka do końca roku
została wpisana do Katastru
Wodnego w Warszawie, co będzie równoznaczne z rozpoczęciem jej działalności z dniem
1 stycznia 2014 roku.
Ponieważ bezpowrotnie stracono 2 miesiące na przyjęcie
statutu, teraz wskazany jest pośpiech. Pierwszym i najważniejszym zadaniem nowej spółki będzie opracowanie budżetu
na 2014 rok i wskazanie zakresu prac, jakie trzeba wykonać
w pierwszej kolejności.
– Najprostszym rozwiązaniem
będzie, aby ludzie zgłaszali potrzeby usunięcia awarii melioracyjnych czy konieczność oczyszczenia zamulonych rowów do
swoich sołtysów – apeluje Marta Arkuszewska, sołtys Żabikowa
i sekretarz nowej spółki. – Mając te informacje, zarząd pojedzie
w teren, by je zweryfikować
i ustali kolejność realizacji.
Dyrektor Trzaskalski wprost
informował, że prace melioracyjne mają być wykonywane tylko na gruntach członków spółki
wodnej.
Skończyły się czasy,
gdy jeden płaci, a inni
nie
– Trzeba przekonać rolników,
którzy po złych doświadczeniach ze Spółką Wodną Dobrzelin nie chcą należeć do spółki –
mówił dyrektor. – Obawy trzeba
odrzucić. Powstaje nowa spółka,
obowiązywać będą nowe zasady
i nowe porządki. Nie wykonujcie zadań na rzecz osób, które nie
należą do spółki. Nie ma nic za
darmo. Skończyły się czasy, gdy
jedni płacili, a inni nie. Jeśli rolnik, który nie należy do spółki,
będzie mieć awarię, będzie musiał ją usunąć na własny koszt.
Jeśli wykonanie prac jest niezbędne, by reszta rowów melioracyjnych spełniała funkcje, zostanie obciążony kosztami naprawy.
Poza tym rolnicy muszą pamiętać, że jeśli korzystają z efektów
funkcjonowania rowów melioracyjnych, to składki i tak zapłacą,
wystawię im decyzję administracyjną – przestrzegał dyrektor.
Opracowanie budżetu na 2014
roku wraz z załącznikiem planowanych przedsięwzięć jest
bardzo ważne, bowiem otwiera
drogę, by ubiegać się o dotację
z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Wprawdzie spółka powinna wykazać się ilością zebranych
składek za poprzedni rok, ale
w przepisach jest zapis umożliwiający przekazanie dotacji tak-

Dorota Grąbczewska

zychlin@lowiczanin.info

Członkowie nowej Spółki Wodnej Ziemi Żychlińskiej Kazimierz Włodarczyk sołtys Białej (od lewej) i Henryk
Zajkowski sołtys Czesławowa w rozmowie z prezesem Markiem Materką (od prawej)

Zgodnie z przepisami,
ci, co blokują spływ
wody, odpowiadają za
poniesione straty.
że dla nowo powstających spółek
wodnych, gdy składek jeszcze nie
zabrano.
– Deklaruję, że będę zabiegać,
aby wasza spółka dostała taką dotację, ale do tego potrzebny jest
budżet. Zapewne dotacja będzie
nieco mniejsza,niż byśmy chcieli, ale każde pieniądze przydadzą
się na start – mówił na zebraniu
Andrzej Trzaskalski.
Teraz spółka musi odnaleźć
mapy melioracyjne. Posiada je
były prezes Jan Pisarek.
– W czwartek, 28 listopada
widziałem się z byłym prezesem, który deklarował, że w dniu
walnego zebrania mapy dostarczy – mówił na walnym Andrzej
Trzaskalski. – Jak widać, nie
przyszedł i map nie przyniósł.
REKLAMA

Te słowa znów wywołały dyskusje na temat starej Spółki Wodnej Dobrzelin. – Boi się spojrzeć
ludziom w oczy – mówiła Marta Arkuszewska, sekretarz nowej
spółki. O mało nie dostałam zawału, jak kilka dni temu dostałam
wezwanie z Urzędu Skarbowego
na zwrot 43 tys. zł. – Zaczęłam
szukać w swoich papierach pokwitowań wpłat, sprawę wyjaśniłam.
Tylko że takie dziwaczne pisma z Urzędu Skarbowego
w Kutnie dostało wielu rolników
z gminy Żychlin, o czym też pisaliśmy. – Nie rozumiem, dlaczego urząd tak straszy ludzi –
przyznaje Andrzej Trzaskalski.
– Ta kwota jest całą kwotą składek, jakich nie zapłacili podatnicy. Niestety, skarbówka o niczym
starostwa nie informuje, nic nie
wyjaśnia.
Składka 15 zł na rok od
hektara
Przypomnijmy, że Spółka
Wodna Ziemi Żychlińskiej ustaliła wysokość składki na rzecz
nowej spółki wysokości 15 zł
rocznie od hektara gruntów. Dyrektor Trzaskalski informował

również, że jeśli okaże się, że
składka jest zbyt niska, by wykonać zadania zaplanowane na
2014 rok, może stawkę z urzędu
ponieść. – Art. 170 prawa wodnego daje taką możliwość. Do tej
pory nie korzystałem z tego zapisu prawnego, ale takie rozwiązanie istnieje – podkreślał.
Marek Materka, prezes Spółki Wodnej Ziemi Żychlińskiej
jest jednak optymistą. – Poprzednią spółkę zjadły koszty administracyjne. Myślę, że my przy
oszczędnej polityce gospodarczej

jakoś sobie poradzimy – podkreślał prezes nowej spółki. – Wierzę, że wraz z upływem czasu,
gdy rolnicy będą widzieć efekty
pracy spółki, zaczną do nas liczniej przystępować.
– A co z rowami, które przechodzą na granicy gmin Oporów, Żychlin i Pacyna – pytał jeden z delegatów. – Najgorzej jest
w gminie Pacyna, gdzie rowy są
całkowicie zamulone i woda nie
odpływa.
– Wówczas wystosuję odpowiednie pismo do starosty gostynińskiego. Zgodnie z przepisami
ci, co blokują spływ wody, odpowiadają za poniesione straty – informował Andrzej Trzaskalski. –
Podobny przypadek mieliśmy na
granicy powiatu kutnowskiego,
gminy Dąbrowice, z powiatem
kolskim. Pomogło.
Dyrektor Trzaskalski zadeklarował również, że chętnie przybędzie na posiedzenie Rady Gminy
Żychlin, by przekonać mieszkańców o korzyściach wynikających
z udziału w spółce wodnej. 

mogło być jeszcze gorzej
– 31 października Regionalna
Dyrekcja Ochrony Środowiska
w Łodzi umorzyła postępowanie
w sprawie wydania decyzji
zobowiązującej zlikwidowaną
już Spółkę Wodną Dobrzelin
do przeprowadzenia działań
naprawczych w obrębie rzeki
Słudwi, gdzie spółka kilka lat
temu wykonywała prace na
odcinku ponad 16 km,
w miejscowościach: Klewków,
Niedźwiada, Świeryż I, Retki,
Złaków Kościelny,

Złaków Nowy gm. Zduny, pow.
Łowicz – informuje Jolanta
Szewczyk
z Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska w Łodzi. Ta decyzja
RDOŚ uchroniła zlikwidowaną
spółkę przed kolejnymi
wydatkami. Oznaczało to, że
kwota, jakiej Urząd Skarbowy
w Kutnie żąda od byłych
członków zarządu tej spółki,
nie zostanie już powiększona.
Jakaś to dla nich pociecha –
ale niewielka .

5 grudnia 2013
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Gmina Pacyna

Pojawiają
się chętni na
wiatrakowy
biznes

Radni Gminy Pacyna, na sesji
28 listopada, wyrazili zgodę, by
gmina przystąpiła do opracowania studium zagospodarowania
przestrzennego dla części gminy
związanej z budową wiatraków.
Studium ma objąć tereny Rybia,
Robertowa, Radyczy, Janówka,
Słomkowa i Woli Pacyńskiej.
Radny Romuald Kraśkiewicz
powiedział nam, że na razie chodzi o budowę 2 wiatraków w Radyczy i 3 w Słomkowie. Ale plan
będzie otwierać drogę następnym wiatrakowym inwestycjom.
Opracowanie studium to
pierwszy bardzo ważny dokument, w którym zostaną
uwzględnione obszary, na który
można w przyszłości budować
wiatraki.
Jeśli wskazane tereny będą
znajdować się na gruntach III
klasy, to zgodnie z nowymi przepisami z 8 marca 2013 roku, odrolnienie gruntów rolnych będzie możliwe tylko, gdy gmina
będzie dysponować planem
miejscowym, który należałoby też opracować. Wstępem do
tego jest opracowanie studium.
Jeśli wiatraki miałby być ustawione na gruntach słabszych,
inwestor może zabiegać o tradycyjne warunki zabudowy wydawane przez gminę, po przedłożeniu raportu oddziaływania na
środowisko.
dag

Gmina Pacyna

Bez podwyżek
Diety dla radnych i sołtysów
gminy Pacyna na rok 2014 zostały przez Radę Gminy utrzymane na poziomie roku 2013, więc
sołtys za udział w obradach sesji dostaje 70 zł, radny za udział
w sesji 190 zł, za udział w komisji 190 zł. Przewodniczący komisji otrzymuje po 220 zł.
Miesięczne wynagrodzenie
dla przewodniczącego rady to
1200 zł, nie bierze już on jednak
diet za udział w sesji czy komisji. Wiceprzewodniczący rady
otrzymują po 700 zł miesięcznie, ale też już nie biorą wynagrodzenia za udział w sesjach
i komisjach.
Obydwie uchwały dotyczące
wynagrodzeń podjęto 28 listopada jednogłośnie. 
dag
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Gmina Pacyna | Podatki w 2014 roku wzrosną o 10 proc. – a nawet więcej

Ostra podwyżka przeszła bez dyskusji
zychlin@lowiczanin.info

O ile w gminach Bedlno, Żychlin i Oporów podatki na 2014
rok zamrożono, a w gminie Oporów cenę kwintala żyta uwzględnianego do podatku rolnego nawet zmniejszono o 1 zł z 50 zł do
49 zł, to w gminie Pacyna lokalne
opłaty mocno wzrastają. Uderzą
po kieszeni zarówno rolników,
przedsiębiorców jak i indywidualnych mieszkańców.
Od nowego roku wzrośnie
w związku z podjętą uchwałą cena
za kwintal żyta branego do wyliczenia podatku rolnego: z 50 zł
w 2013 do 55 zł w roku przyszłym.
Jak policzyliśmy, skutkiem finansowym wzrostu ceny żyta będzie

12,5 zł więcej do zapłaty od każdego hektara gruntów. Gospodarstwo rolne o powierzchni 10 ha
zapłaci więc o 125 zł podatku
więcej. Do tego dochodzą następne podwyżki cen wody, ścieków
i podatku od nieruchomości.

pieniędzy w kieszeniach mieszkańców. Potwierdza się powiedzenie „od myszki do cesarza,
wszyscy żyją z gospodarza”.
– Jak długo można doić z rolnika, kto to wytrzyma? – pyta
spotkany przez nas mieszkaniec
gminy Pacyna. – Niech administracja sobie obniży uposażenie,
a zwłaszcza zarząd, gdyż mają z
czego sobie ująć, a nie wyciągają ostatnie pieniądze od rolników.
Niech szukają oszczędności w administracji. Inne samorządy mogą
mieć niższe podatki, a nasza gmina nie? Z zazdrością patrzę na gm.
Bedlno, gdzie cena kwintala żyta
od 2 lat wynosi tyle samo 36 zł,
a my mamy płacić 55 zł?
Równie krytycznie do tak znaczących podwyżek odnosi się
Maria Wodzyńska, która od kilku lat wytyka samorządowcom
błędy w zarządzaniu. – Nie

ny wody mieszkańcy zapłacą po
3,03 zł plus VAT (w 2013 roku
2,75 zł plus VAT), za ścieki 3,85
zł plus VAT (w 2013 było to 3,5 zł
plus VAT) – Podwyżki wynikają
z faktu, że subwencja na 2014 rok
jest mniejsza o 400 tys. zł i trzeba
tę kwotę jakoś zrekompensować
– tłumaczy Elżbieta Szymańska, skarbnik gminy. W sąsiednich gminach w 2014 też dostaną
mniejszą subwencję, jednak nie
wszędzie opłaty i podatki lokalne
pójdą w górę.

Ludzie zapłacą
także za swe domy
Po raz pierwszy od wielu lat
w gminie Pacyna w 2014 roku
nie będzie zwolnienia z podatku
od budynków i ich części mieszkalnych. Teraz każda rodzina zapłaci po 0,40 zł za metr kwadratowy powierzchni mieszkalnej.
Oznacza to, że za dom o pow.
150 m2 będzie trzeba zapłacić 60
zł. Niby niedużo, ale wraz z kartą
podatku rolnego to już jest sporo.
O ok. 10 proc. wzrasta też
cena wody i ścieków. Od stycznia 2014 roku za metr sześcien-

Podwyżki nie podobają
się mieszkańcom
– Dochody rolników w tym
roku spadły, gdyż zboże jest dużo
tańsze niż przed rokiem. Coraz
ciężej jest związać koniec z końcem, ale podatki rosną – przyznaje Piotr Kiełbasa, sołtys Przylasek
– Gmina ma kredyty, szuka więc

Żychlin | Gminny konkurs muzyczny

Maja Król z grypy Niedźwiadki
z ZSP nr 2.

Ania Pawlak z oddziału
przedszkolnego w Grabowie.

dzice zostali zaproszeni na słodki
poczęstunek. W kategorii dzieci
młodszych I miejsce wyśpiewał
sobie Igor Adamczyk z Zespołu
Szkolno – Przedszkolnego nr 2,
który zaprezentował „Czerwone jabłuszko”, II miejsce zdobyła Iga Jędrzejczyk z Przedszkola
Samorządowego nr 1, III miejsce
jury przyznało Maciejowi Markiewiczowi z Zespołu Szkolno
– Przedszkolnego nr 2. W ka-

tegorii dzieci starszych najlepiej
zaprezentowała się Anna Pawlak
z Oddziału Przedszkolnego
w Grabowie, która ujęła jurorów interpretacją piosenki „Małe,
czerwone jabłuszko’’, dwa równorzędne II miejsca zdobyły: Zosia Lewandowska i Weronika Domańska również z Grabowa, III
miejsce zajęła Amelia Białecka
z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2. 
dag

że są problemy z płatnością podatków. Dlaczego koszty złego zarządzania mają pokrywać
mieszkańcy? – pyta. Z jednej
strony przez lata stosowano
umorzenia podatków w stosunku do SKR (łącznie 158 tys. zł)
i innych podmiotów, a z drugiej
strony się je podnosi, by zwykły
mieszkaniec płacił więcej. 

Lekarz odmówił wypisania insuliny
dokończenie ze str. 1

PrzedszkolE Samorządowego nr 1

PrzedszkolE Samorządowego nr 1

Do rywalizacji przystąpiło 26
przedszkolaków ze wszystkich
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w gminie. Mali artyści bardzo się starali, by słowami
piosenek opowiedzieć o barwach
jesieni. Fachowej oceny muzycznych i wokalnych umiejętności dokonywało jury. W jego
skład wchodzili: Dawid Wójcik,
organista parafii w Żychlinie,
Edyta Ledzion z Urzędu Gminy Żychlin oraz Witold Figurski
z Żychlińskiego Domu Kultury.
Jury zwracało uwagę na dobór repertuaru, walory głosowe,
muzykalność, sposób aranżacji
i ogólny wyraz artystyczny wykonania. Wszystkie występy były
oklaskiwane gromkimi brawami
przez dzieci i ich rodziców.
Podczas gdy jury obradowało, uczestnicy zmagań i ich ro-

można podatków tak windować
do góry – twierdzi pani Maria. – W gminie nie ma za dużo
przedsiębiorców, a podnosząc
opłaty z 18 zł za metr kwadratowy powierzchni do 19,80 zł,
skutecznie zniechęca się ludzi
do zakładania własnej działalności. Rolnika też dusi się podatkami. Za chwilę okaże się,

Żychlin | Radna miejska jest zbulwersowana zachowaniem lekarza

Przedszkolaki rywalizowały
w „Barwach jesieni”
22 listopada w Przedszkolu
Samorządowym nr 1
odbył się gminny konkurs
muzyczny „Barwy jesieni”.

Radni Gminy Pacyna bez dyskusji, jednogłośnie poparli propozycję
wójta, by podnieść podatki o 10 procent

– Miała swoją kartę choroby
w przychodni macierzystej przy
ulicy Dobrzelińskiej. W przychodni przy Narutowicza nie
było jej historii choroby, więc
nie miałem podstaw, by wypisać jej lekarstwa – tłumaczy. –
To nie ja wymyślam przepisy,
lecz Narodowy Fundusz Zdrowia, który wymaga od lekarza,
by w karcie były stosowne dokumenty potwierdzające chorobę. Gdybym wypisał receptę,
a w przychodni pojawiłaby się
kontrola, karę zapłaciłbym ja
i przychodnia. Jeśli pacjentka
chciała korzystać z przychodni przy Narutowicza, powinna
przynajmniej zrobić ksero niezbędnych dokumentów i dołączyć je do tej karty.

Radna Jadwiga Melcher pokazywała lekarzowi Sławomirowi Kaczorowi
książeczkę cukrzycową, wizytówkę imienną informującą o chorobie
cukrzycowej z nazwiskiem lekarza prowadzącego i numerem telefonu,
a mimo to lekarz odmówił jej wypisania recepty na insulinę.

Pacjentka: Trzeba tylko
chcieć
– Zawsze można było mnie
poprosić, bym dokumenty dostarczyła. Mogła to też zrobić
pielęgniarka z drugiej przychodni. Tylko trochę dobrych chęci,

a nie odmawiać pacjentowi insuliny. Jakbym zasłabła w innym mieście, to by mi nie dano
insuliny? – pyta retorycznie.
Obie strony uważają, że mają
rację. Doktor Sławomir Kaczor
oświadczył nam, że jeśli pa-

cjentka chce, to może na niego
złożyć skargę do Narodowego
Funduszu Zdrowia, radna Melcher zdecydowała, że opisze zachowanie doktora do Izby Lekarskiej.

Dorota Grąbczewska

Gmina Oporów | Bakterie coli w wodociągu

sytuacji zamierzam spotkać się
z mieszkańcami i poinformować
o potrzebie zamontowania takich
zaworów.
Hydrofornia w Kurowie była
remontowana w 2010 roku.
Tymczasem jeszcze starsza
jest Stacja Uzdatniania Wody
w Oporowie, która od kilku
lat czeka na remont. – Mam w
planach modernizację SUW
w Oporowie – przyznaje wójt.
– To kosztowne przedsięwzięcie, więc czekamy na unijne pieniądze. Mam nadzieję, że w nowej perspektywie unijnej pojawią
się środki w Programie Rozwoju
Obszarów Wiejskich na zadania
związane z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę. Przy okazji tych
prac chcielibyśmy również wymienić część starej sieci wodociągowej, która ma ponad 40 lat i jest
awaryjna.

Dorota Grąbczewska

Dorota Grąbczewska

Dorota
Grąbczewska

Dorota Grąbczewska

Radni Gminy Pacyna bez zmrużenia oka, bez jakiejkolwiek dyskusji czy wątpliwości, jednogłośnie zaakceptowali wzrost
podatków i opłat lokalnych na przyszły rok o 10 proc. To zdecydowanie więcej niż inflacja, która wynosi 2,5 proc. Podwyżka jest
tym bardziej bolesna, że przed rokiem podatki też podniesiono o 8 proc. W ciągu 2 lat ich wysokość wzrosła aż o 18 proc.

REKLAMA

Skażenie z szamb?
dokończenie ze str. 1

– Działania podjęte przez
gminę były skuteczne. Próbki wody pobrane 22 października wykazały przydatność wody
do spożycia – informuje Celina
Marciszewska, powiatowy inspektorsanitarnywKutnie.–Woda
z tego wodociągu jest jednak warunkowo dopuszczona do spożycia, gdyż zawiera przekroczenia
dopuszczalnych norm zawartości
manganu.
Mirosław Bisiorek, radny
z Kurowa, przyznaje, że o skażeniu wody nic nie wiedział.
– O bakteriach coli nic nie wiedziałem. Wiemy, że wodę trzeba gotować, bowiem zawiera za
dużo manganu – mówi.

Na szczęście szybko uporano się z dezynfekcją wodociągu.
– Już następnego dnia, po dezynfekcji, bakterii coli w wodociągu
nie było – zapewnia Robert Pawlikowski, wójt gminy Oporów.
Skąd bakterie coli w wodzie?
Najczęściej to efekt skażenia
wody przez nieszczelne szamba.
– Niektórzy mieszkańcy mają
własne ujęcia wody ze studni,
która może ulec skażeniu. Te ujęcia są połączone z gminną siecią wodociągową – wyjaśnia
nam wójt. W gospodarstwach,
w których występują dwa systemu pobierania wody powinny
być zawory zwrotne, odcinające skutecznie systemy. Dlatego,
by w przyszłości uniknąć takich

www.lowiczanin.info
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Żychlin | I Gminny Turniej Gier Strategiczno–Logicznych

Z wypiekami na twarzy walczyli o zwycięstwo
Po raz pierwszy Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Gminy Żychlin i Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży
przy SP 1 zorganizowały gminny turniej gier
w rummikub, statki i warcaby. Zainteresowanie dzieci
taką rywalizacją okazało się bardzo duże. Do rywalizacji
stanęło 66 dzieci od I do VI klasy z SP 1, SP 2, SP
w Grabowie i społecznej szkoły w Orątkach.

sobie najlepiej w poszczególnych grach – mówi pani Marta.
Rywalizacji
towarzyszyły
emocje. Z wypiekami na twarzy mali zawodnicy walczyli
o zajęcie jak najlepszego miejsca. Każde dziecko mogło zgłosić się do udziału w dwóch
grach. Najpierw były rozgrywki w poszczególnych rocznikach. Mistrza wyłoniono tylko
w rummikubie. W pozostałych
grach uznano, że młodsze dzieci nie miałyby szans na rywalizację i odstąpiono od wyłaniania
mistrza.
Szymon Nowotniak z Grabowa, uczeń II klasy, przyznaje, że
najbardziej lubi grać w warcaby.
W domu gra w nie z mamą i tatą.
Damian Berlikowski z V klasy
SP 2 grał w warcaby. Jak mówi,
gra w domu z rodzicami i na
świetlicy w szkole. Piotr Włodarczyk z V klasy SP 2 wybrał statki. – Słabo poszło – przyznaje.

Rummikub to gra, która pojawiła się stosunkowo niedawno, ale ma już wielu sympatyków

– Muszę w domu więcej potrenować. Gram z młodszym bratem
i w niedzielę z rodzicami.
Wyniki w rummikub:
 kl. I i II – I Nadia Czaja SP1
i II Kacper Brzeski SP1

 kl. III – I – Wanesa Wojtasiak SP1 i II Zofia Czaja SP1
 kl. IV – Milena Brzeska SP1
 kl. V – Tomasz Niewiadomski SP2
 kl. VI – Szymon Karczewski
SP Grabów

 Mistrzem rummikuba został
Szymon Karczewski z SP Grabów.

Dla najlepszych nagrodami
były plecaki, książki i gry. Dla
wszystkich dyplomy za udział
w turnieju. 
dag

Statki:
 kl. I – Franek Wiśniewski
SP 2

Żychlin | Szkolenie dla młodzieży

Według danych Eurostatu poziom bezrobocia w Polsce wśród
osób poniżej 25. roku życia wyniósł 28,4 procent pod koniec
2012 roku i w 2013 roku może
przekroczyć 30 procent. Oprócz
niekorzystnej sytuacji gospodarczej jedną z głównych przyczyn
REKLAMA

trudności w znalezieniu pracy
przez młodych ludzi jest niedopasowanie ich kompetencji do
wymagań rynku pracy. Jest ono
szczególnie odczuwalne w dynamicznie rozwijającej się branży nowych technologii. W 2015
roku w Unii Europejskiej zabraknąć może nawet 900 tysięcy specjalistów w tej dziedzinie.
W odpowiedzi na ten problem
firma Microsoft, Polsko – Amerykańska Fundacja Wolności
oraz Fundacja Rozwoju Społeczeństwa stworzyły właśnie
Link do przyszłości. Projekt został objęty patronatem Ministra
Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej. W ramach projektu młodzi
ludzie mają okazję spotkać się
z profesjonalistami w dziedzinie
nowych technologii, poznać ich

drogę do sukcesu, zorientować
się w aktualnej sytuacji na rynku pracy i dowiedzieć się, jakie
znaczenie mają nowe technologie w osiągnięciu sukcesu zawodowego.
Obecnie realizowana jest
II edycja powyższego programu. W ramach jej na spotkanie
z młodzieżą do Żychlina przyjechał z Łodzi Jan Wiesław Caban, który w swojej pracy korzysta z nowych technologii. Jest
współwłaścicielem Agencji Reklamowej Oxymoron zajmującej
się kreacją i realizacją działań
reklamowych przede wszystkim
w obszarze marketingu partyzanckiego i filmów przeznaczonych do dystrybucji w Internecie
(tzw. virali). W firmie zajmuje
się różnymi działaniami od copywritingu, przez grafikę, sce-

Zespół Szkół nr 1 w Żychlinie

Znajomość komputera niezbędna
26 listopada uczniowie
Zespołu Szkół nr 1
w Żychlinie wzięli udział
w projekcie „Link do
przyszłości. Młodzi.
Internet. Kariera.” Jest
to ogólnopolski projekt
wspierający młodych ludzi
z małych miejscowości
w podejmowaniu
świadomych wyborów
zawodowych.

Warcaby:
kl. I – I – Harry Piekut, II –
Aleksander Furman SP 2, III –
Damian Sadkowski SP 1
 kl. II – I – Mateusz Włodarczyk SP2, II – Szymon Nowotniak SP Grabów, III – Natalia
Kompa SP 1
 kl. III – I Ida Kalinowska SP
2, II – Filip Kostusiak SP Grabów, III – Mikołaj Banasiak SP 1
 kl. IV – Aleksandra Jagniątkowska SP2, Maciej Studziński
SP 2, III – Zuzanna Ryjak SP
Orątki
 kl. V – I Maks Prochori SP1,
II – Adam Bartczak SP Orątki,
III – Adam Cyganek SP Grabów
 kl. VI – Mateusz Kowalski
SP Grabów


Dorota Grąbczewska

Z SP2 przybyło 22 dzieci,
z SP 1 24 osoby, z SP w Grabowie 13 osób, ze społecznej szkoły w Orątkach 7 dzieci. – Wiele
dzieci w szkołach podczas zajęć
świetlicowych gra w gry logiczno–strategiczne, stąd pomysł,
by zorganizować taki turniej –
przyznaje Matylda Jakubowska–Czaja, prezes stowarzyszenia. – One rozwijają osobowość
dziecka, poza tym to również
okazja, by do zabawy włączyć
rodziców, by dzieci mogły spędzać z nimi więcej czasu.
Zainteresowanie
turniejem
w SP 1 było ogromne, konieczne
były szkolne eliminacje, do których przystąpiło ok. 50 dzieci.
Wybrano najlepszych.
Marta Marciniak, nauczycielka z SP w Grabowie przyznała,
że ona wybierała te dzieci, które grają najlepiej. – Dzieci przychodzą na zajęcia świetlicowe,
więc wiemy, które z nich radzą

 kl. II – Hubert Kaczmarek
SP Grabów
 kl. III – Bartosz Piwowarski
SP Grabów
 kl. IV – Rafał Kraśkiewicz
SP 1
 kl. V – Tomasz Piwowarski
SP Grabów
 kl. VI – Konrad Brzozowski SP 1

Warsztaty z Janem Wiesławem Cabanem w ramach projektu „Link do
przyszłości” w Zespole Szkół nr 1 w Żychlinie.

nopisarstwo, reżyserię, operatorstwo, montaż, po koordynację
projektów i kontakt z klientami.
W 2011 roku Agencja została
wyróżniona nagrodą Ikona. Jan
Caban od 6 lat działa także w stowarzyszeniu Nudno.
Spotkanie trwało 120 minut,
zgodnie z wcześniej ustalonym

scenariuszem.
Uczestniczyli
w nim przedstawiciele klas 3
Gimnazjum im. A. Mickiewicza
i uczniowie z klas I i II LO im.
A. Mickiewicza. W trakcie spotkania młodzież dowiedziała się,
jak wyglądała kariera pana Jana:
co studiował, jakie były momenty
zwrotne w jego życiu i karierze.

Nie zabrakło pytań ze strony
młodzieży, czy wiadomości wyniesione ze szkoły są potrzebne,
by osiągnąć sukces. – Poza wiedzą i umiejętnościami najważniejsza jest kreatywność i dążenie
do celu – podkreślił Jan Caban.
Najważniejszym jest także bycie gotowym do zmiany – kontynuował gość. Według badań
przeciętny Amerykanin będzie
zmieniał 11–krotnie pracę w ciągu swojej kariery. Polski rynek
zmierza w podobnym kierunku.
Z warsztatów przeprowadzonych podczas spotkania młodzież
dowiedziała się także, że 2015
roku ponad 90% stanowisk pracy w Europie będzie wymagało przynajmniej podstawowych
umiejętności informatycznych.
Całe spotkanie dzięki osobowości gościa przebiegało w przyjaznej i twórczej atmosferze
– opowiada koordynator projektu, szkolny doradca zawodowy
z Zespołu Szkół nr 1 w Żychlinie
Mariola Kłys. 
ag
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Pomocnik w drużynie Widzewa Łódź, Tomasz Kowalski, bardzo szybko zyskał akceptację uczniów łowickiej
szkoły, z którymi żartował i śmiał się przez cały trening.

TOMASZ BARTOS

TOMASZ BARTOS
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Tomasz Kowalski nie tylko się śmiał i żartował, ale również udzielał uczniom Jedynki wielu praktycznych
wskazówek dotyczących ćwiczeń.

Łowicz | Był trening, a potem autografy

Zawodnicy Widzewa odwiedzili „Jedynkę”
Tomasz
bartos
tomasz.bartos@lowiczanin.info

W zajęciach wspomagali go
dwaj młodzi piłkarze pierwszej
drużyny łódzkiego klubu: bramkarz Patryk Wolański oraz pomocnik Tomasz Kowalski. Zajęcia odbyły się dzięki członkom
łowickiego Fan Clubu Widzewa.
Piłkarze w rozmowie z nami
podkreślili, że nie był to prawdziwy trening, ale rekreacyjna zabawa z piłką nożną. Uczniowie, podzieleni na dwie grupy, mieli zbyt
mało czasu, aby przeprowadzić
w zaplanowanym czasie wszystkie elementy prawdziwego treningu. Niemniej, trener Filipek
zadał dzieciom ćwiczenia, w czaREKLAMA

sie których musiały m.in. wykazać się umiejętnością prowadzenia piłki różnymi częściami
stopy, dryblingiem, walką o piłkę jeden na jednego. Zawodnicy w czasie zajęć wystąpili w roli
pomocników trenera, wykonując
wszystkie zadania nakazane przez
Filipka wspólnie z uczniami
i wspierając ich dobrą radą.
Zajęcia z piłkarzami Widzewa
zostały przyjęte przez uczniów
entuzjastycznie. Z 60 dzieci, które
wzięły udział w treningach, większość była zadeklarowanymi kibicami i sympatykami klubu. Dotyczyło to szczególnie grupy dzieci,
grającej w młodzieżowej drużynie
Pelikana – Łowicz. Dla nich obcowanie z piłkarzami było dużym
przeżyciem. Daniel Janicki, Jakub Pająk i Jan Sejdak, chwilę po

zakończonym treningu byli tym
bardzo poruszeni. Daniel stwierdził, że najbardziej podobała mu
się gra z Tomaszem Kowalskim,
Jakub przyznał, że nigdy nie miał
styczności z prawdziwymi piłkarzami, a tym bardziej nigdy nie
brał udziału w treningu z nimi.
Janek zaś stwierdził, że spotkanie
z profesjonalnymi piłkarzami Widzewa było dla niego doskonałą
lekcją, bo gra w Pelikanie.
Dwaj młodzi zawodnicy Widzewa od pierwszej chwili zajęć,
„kupili” uczniów swym zachowaniem: byli bezpośredni, tryskali
humorem, momentami nawet się
wygłupiali, a przy tym, jak podsłuchaliśmy, z niektórymi chłopcami prowadzi całkiem poważne
rozmowy na temat piłki nożnej,
piłkarzy i swoich sympatii.

TOMASZ BARTOS

60 uczniów z klas IV, V i VI Szkoły Podstawowej nr 1 w Łowiczu wzięło udział 22 listopada
w treningu, który poprowadził trener drużyny młodzieżowej Widzewa Łódź, Piotr Filipek.

Bramkarz Widzewa Łódź, Patryk Wolański, otoczony uczniami Jedynki,
którzy trenują w łowickim KS Pelikan.

– Nie można tylko trenować
i grać w piłkę, takie wyjazdy są
bardzo ważne – powiedział nam
Wolański, a Kowalski dodał, że
warto poznać kibiców zwłaszcza
tych najmłodszych.
Trener Piotr Filipek przyznał
w rozmowie z nami, że Łowicz

znajduje się w bezpośrednim zasięgu oddziaływania łódzkiego
klubu, ma w mieście wielu fanów, dlatego przyjazd akurat tutaj był jak najbardziej naturalny.
Wśród celów tych zajęć, wymienił przede wszystkim wychowanie przez piłkę, ale też zapewnienie klubowi kolejnego pokolenia
fanów. Obecni na boisku organizatorzy spotkania z łowickiego
fan clubu Widzewa Łódź – Kamil
Podsędek, Łukasz Bolimowski
i Łukasz Romanowski, na zakończenie zajęć rozdali dzieciom
klubowe gadżety. Najaktywniejsi dostali szaliki, pozostali smycze. Bolimowski nie wyklucza, że
w przyszłości podobne imprezy
da się zorganizować także w innych szkołach. 
REKLAMA

Łukasz
Romanowski
– Widzew FC Łowicz
Od pomysłu do realizacji
zajęć trenera
i zawodników Widzewa
z uczniami minął miesiąc.
Klub bardzo chętnie
zgodził się na przyjazd
zawodników do Łowicza,
musieliśmy zgrać jedynie
terminy.
Poprzez kontakt
z zawodowymi piłkarzami
chcieliśmy pokazać
dzieciom, że sport jest
fajny i warto jest wyjść na
boisko i pograć w piłkę.
To były pierwsze tego
typu zajęcia z piłkarzami.
Pewne jest, że takie
zajęcia chcielibyśmy
powtórzyć.
Mamy tez inne pomysły,
np. spotkanie wigilijne
z dziećmi na sportowo,
z konkursami
i nagrodami.
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Żychlin | W mieście działa Towarzystwo Obserwatorów Słońca

Oni patrzą na słońce
Dorota
Grąbczewska
zychlin@lowiczanin.info

Kilka lat temu w szkołach
prowadzili nawet dodatkowe zajęcia dla uczniów, których pasjonowała astronomia. Grzegorz
Dałek, policjant z zawodu, jest
obserwatorem Gwiazdy Dziennej – bo tak też można określić
słońce – dodaje, że pasją zarazili go wcześniej Piotr i Zbigniew
podczas dodatkowych zajęć
w żychlińskich szkołach.
– Do obserwacji Słońca potrzeba przede wszystkim dużo
cierpliwości i systematyczności – podkreśla Piotr Urbański,
od 1991 roku prezes ogólnopolskiego Towarzystwa Obserwatorów Słońca, z zawodu handlowiec w Emicie. – Wyniki trzeba
opracowywać według określonego wzorca, muszą być przesłane szybko, by można je było
opracować i przesłać do instytucji astronomicznych w różnych częściach świata. Niestety,
z roku na rok ubywa takich zapaleńców. Edukacja w szkołach
nie sprzyja rozwijaniu zainteresowań naukami ścisłymi, a komputer zrobił swoje. Dziś do TOS

należy 26 osób, z czego 8 osób
to obserwatorzy z krajów na całym świecie.
Piotr Urbański obserwuje
Słońce od 1976 roku, Zbigniew
Ziółkowski, konstruktor z Żychlińskiej Fabryki Transformatorów, od roku 1978. Niebo,
gwiazdy i Słońce fascynowały
obu już, gdy byli dziećmi. Ponieważ w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych trudno
było kupić lunetę czy teleskop,
zrobili sobie te urządzenia sami.
Jak przyznają, mają je do dziś
i do dziś je wykorzystują do liczenia plam na Słońcu. Mają już
teraz, oczywiście, profesjonalne
teleskopy, choć one służą do obserwacji innych zjawisk na Słońcu – jak rozbłyski, czyli miejscowe erupcje energii, będące
źródłem wiatru słonecznego.
– Pierwszy teleskop był zrobiony ze szkieł okularowych,
później z soczewek i odpowiednich filtrów, według mojej myśli technicznej – przyznaje Piotr
Urbański. – Trzeba obalić mit,
że do obserwacji Słońca potrzebne są drogie urządzenia.
Dziś już nikt się nie bawi w robienie lunet, gdyż gotowe można kupić za 500 zł ze statywem.
Ale trzeba dodać, że do obserwacji Słońca konieczne są filtry,

TOS - jedyne takie w Polsce
prywatne obserwatorium. Był
Towarzystwo Obserwatorów
pierwszym prezesem TOS. Po
Słońca (TOS) funkcjonuje
jego śmierci funkcję prezesa,
od 30 sierpnia 1981 roku.
w 1991 roku objął żychlinianin
Wcześniej, od 1960 roku
Piotr Urbański. Obecnie TOS
obserwatorzy byli zrzeszeni
skupia 26 osób, w tym 8
w Centralnej Sekcji
z zagranicy: Australii, Nowej
Obserwatorów Słońca
Zelandii, Boliwii, Japonii,
działającej przy Polskim
Niemiec, Wielkiej Brytanii
Towarzystwie Miłośników
i Hiszpanii. Jest jedyną
Astronomii. Koordynatorem
w Polsce organizacją
był miłośnik astronomii
naukową o tym profilu
z Dąbrowy Górniczej Wacław
działalności.
Szymański. To on w ŻarkachLetnisku wybudował
Dorota Grąbczewska

archowum TOS

Trzech mieszkańców Żychlina: Piotr Urbański,
Zbigniew Ziółkowski i Grzegorz Dałek codziennie
obserwuje Słońce, licząc i skrzętnie zapisując
pojawiające się na nim plamy, które mówią
o aktywności Słońca. O swojej pasji chętnie
opowiadają mieszkańcom.

W Żarkach-Letnisku spotykają się członkowie Towarzystwa Obserwatorów Słońca. Na zdjęciu Grzegorz
Dałek z Żychlina (kuca) oraz Zbigniew Ziółkowski (czwarty od prawej) i Piotr Urbański (piąty od prawej).

bez których jego obserwowanie
jest niebezpieczne!!!
Plamy na Słońcu
świadczą o aktywności
Gwiazda Dzienna zawsze fascynowała ludzi. Systematyczne
obserwacje plam na Słońcu zaczęto w 1749 roku na świecie,
a od 1951 roku w Polsce. Słońce to kula gorących gazów (plazmy), w której zachodzą reakcje
przemiany wodoru w hel. – To
potężny reaktor termojądrowy,
w którym energia dzięki ruchom
konwencyjnym wędruje ku powierzchni Słońca (podobnie jak
gotująca się woda w garnku),
tylko że temperatury sięgają
tam milionów stopni Celsjusza
– opowiada obrazowo Zbigniew
Ziółkowski.
Cykl słoneczny to okres między kolejnymi minimami aktywności, trwa on średnio ok.
11 lat. Teraz jesteśmy w połowie
24 cyklu słonecznego, w kulminacyjnym punkcie aktywności
słonecznej. Właśnie teraz następuje zjawisko zaniku i zmiany biegunowości słonecznego

pola magnetycznego. Aktywność Słońca określa się na podstawie ilości plam pojawiających
się na powierzchni. Plamy to obszary o niższej temperaturze niż
ich otoczenie. Średnia temperatura w plamie wynosi ok. 4 tys.
stopni Celsjusza, a obszar wokół
niej to blisko 6 tys. stopni Celsjusza. Powstają na skutek lokalnych zaburzeń magnetycznych. W teleskopie widać je jako
ciemne obszary na tarczy słonecznej. Różnią się wielkością,
kształtem i okresem widoczności. Ich wielkość często przekracza rozmiary Ziemi.
Wpływ Słońca na
Ziemię
– Wprawdzie Słońce w obecnym 24 cyklu jest aktualnie
w maksymalnej fazie aktywności, ok. 100 tzw. liczby Wolfa, to jednak np. w 2001 roku
aktywność Słońca była zdecydowanie wyższa i wynosiła 150 – informuje Piotr Urbański. – Poprzednie cykle 21, 22
i 23 były zdecydowanie bardziej
aktywne. Wciąż za krótko ob-

serwujemy naszą gwiazdę, by
jednoznacznie powiedzieć, że
jej aktywność ma wpływ na życie na Ziemi. Czynników o tym
decydujących jest zbyt dużo,
ale pewne zjawiska można dopasować do aktywności Słońca. Jedną z niższych aktywności obserwowano w V cyklu
w latach 1797-1812 roku, w czasie wojen napoleońskich, gdy zamarzało nawet Morze Bałtyckie.
W roku 1939 Słońce też było mało
aktywne, a zimy w Rosji były
wyjątkowo mroźne.
W czasie wzmożonej aktywności gwiazdy drzewa szybciej
przyrastają (co można zobaczyć
na wielkościach słojów drzewa), szybciej rozwijają się też
organizmy żywe. W szczytach
aktywności słonecznej mogą
pojawiać się plagi owadów czy
gryzoni. Prowadzi się badania
mające na celu znalezienie
powiązań między aktywnością
słoneczną a zachorowaniami
na choroby zakaźne i choroby
psychosomatyczne.
– Większa słoneczna aktywność to również większa aktyw-
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ność magnetyczna, która skutkuje większym strumieniem
cząstek naładowanych płynących ze Słońca w postaci wiatru słonecznego. Skutki oddziaływania wiatru na ziemskie
pole magnetyczne najbardziej
odczuwają urządzenia elektroniczne. Często wtedy występują problemy z łącznością – podkreśla Zbigniew Ziółkowski.
– Zmiany aktywności słonecznej powodują zaburzenia magnetyczne w górnej warstwie
atmosfery ziemskiej, powodując powstawanie zórz polarnych. W 2012 roku dwa razy
takie zjawiska były widoczne
również w Polsce. Gdyby nie
pole magnetyczne Ziemi, które
ją chroni, wiatr słoneczny docierałby do jej powierzchni, powodując zgubne oddziaływanie
na żywe organizmy.
Potężna dawka śmiertelnego
promieniowania doprowadziłaby
do zmian DNA komórek,
a w efekcie do śmierci organizmów żywych. Podobne zjawisko wystąpiło prawdopodobnie
na Marsie. Są przesłanki świadczące, że kiedyś ta planeta miała
gęstą atmosferę i wodny ocean.
Być może było tam życie, które
przestało istnieć po zaniku marsjańskiego pola magnetycznego.
Śmiercionośny wiatr słoneczny
zakończył epokę życia na tej planecie. A już kilka razy w historii
zdarzyło się, że potężna energia
wiatru słonecznego spowodowała burzę magnetyczną na Ziemi.
W 1859 roku w efekcie takiej
burzy w USA przestały pracować
telegrafy. Gdyby do podobnego
zdarzenia doszło obecnie, chaos byłby zdecydowanie większy.
W 1987 roku strumień energii
słonecznej zniszczył transformatory i część sieci energetycznej
w Kanadzie.
Wenus zaświeci
w Wigilię
Pierwszą „gwiazdką”, która
w tym roku pojawi się na wigilijnym niebie, będzie planeta Wenus, będzie ją można zobaczyć
nisko nad zachodnim horyzontem.
Obecnie na ziemskim niebie
można dostrzec kometę o nazwie ISON. 28 listopada zbliży
się ona do Słońca i jeżeli przetrwa to bliskie spotkanie, to na
wieczornym grudniowym niebie będziemy mogli obserwować niezwykłego gwiezdnego
przybysza.
Być może wigilijny wieczór
przywitamy pięknym widokiem
Wenus oraz komety – jasnej
gwiazdy z warkoczem. 
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Punkt zapalny
Łowicz | Burmistrz i radni ugięli się pod naciskiem handlowców i właścicieli kamienic

Radni uchwalili: pierwsze
30 minut w strefie za darmo
Na to ostro zaatakował burmistrza radny Ryszard Szmajdziński. Okazało się, że konsultacje
z właścicielami sklepów, o których pan mówił przed przyjęciem
uchwały wprowadzającej strefę
zawiodły – mówił – bo nie spełniają oczekiwań kupców. To nieszczęście dla osób, które mają
swoje punkty handlowe na tym
obszarze. Gorycz mnie ogarnia,
że Rada Miejska przyjęła uchwałę o strefie, ale zrobiliśmy to, bo
zgodnie z pana zapewnieniami
wszystko miało być "ok" – kontynuował. Przypomniał on burmistrzowi, że proszony na zebraniu
z przedsiębiorcami ze strefy, aby
wskazał z kim konsultował powołanie strefy do życia, nie był w
stanie tego zrobić.
Co umożliwi bezpłatne
pół godziny
Radny Tadeusz Żaczek zwrócił uwagę, że wprowadzenie nieodpłatnego parkowania przez 30
minut może sprawić, że kierowcy będą przestawiać swoje samochody, aby w nowym miejscu,
na obszarze strefy, ponownie pobierać bilet na kolejne 30 minut
bezpłatnego parkowania. Paweł
Gawroński, naczelnik Wydziału Spraw Komunalnych, który
jest odpowiedzialny za wprowadzenie na terenie Łowicza SPP,
odpowiedział, że takich sytuacji
nie da się uniknąć, jest to ryzyko towarzyszące wprowadzeniu
„opłaty zerowej”. Takie zachowania będą mieli za zadanie ukrócić
kontrolerzy zatrudnieni przez firmę obsługującą strefę. Wyjaśnił
przy tym radnym, że kierowca
po wprowadzeniu nowego zapisu
będzie miał obowiązek udać się
do parkomatu w celu pobrania biREKLAMA

letu na pół godziny i położenia go
pod przednią szybą auta. Kolejny bilet będzie musiał już wykupić po obowiązujących stawkach.
Półgodzinny darmowy czas nie
będzie odejmowany od czasu, za
który zapłaci.
Radny Tomasz Charążka zapytał czy, aby uniknąć wielokrotnego parkowania za zerową stawkę i lepszej kontroli w strefie, nie
należałoby wymienić parkomatów na takie, które umożliwiają
wpisanie na bilecie numeru rejestracyjnego. Burmistrz odpowiedział, że to drogie rozwiązanie,
a samo tylko przeprogramowanie parkomatów na nową stawkę
będzie kosztować miasto ok. 10
tys. zł.

Handlowcy:
To jest kolejny podatek!
Po dyskusji radnych do głosu
dopuszczony został przedstawiciel handlowców z ul. Zduńskiej,
Piotr Przyżycki, który mocno
skrytykował wprowadzenie strefy w centrum miasta. Opłaty nazwał kolejnym podatkiem, który funduje mieszkańcom ratusz.
– To podatek, na który klientów
nie stać. Czy my mamy więc
zwracać im pieniądze za wniesienie opłaty parkingowej, gdy
wchodzą do naszych sklepów?
– zapytał. Podkreślił, że opłaty
w strefie wpływają na ilość
klientów i na handel. Jeżeli zostaną utrzymane, to w wielu
przypadkach pociągnie to łańcuszek, w którym źródło utrzymania będą tracić po kolei, naj-

Puste ulice,
puste place.
Czy nas na to stać?

ry dużo spokojniej niż na spotkaniu z burmistrzem mieszkańców
i Zarządu Osiedla Stare Miasto,
powiedział kilka zdań. – My alarmujemy, że dzieje nam się nam
krzywda – mówił i dodawał, że
aby Zduńska była bezpieczniejsza i drożniejsza wystarczy wprowadzić na niej obowiązek parkowania równoległego.

Tomasz Bartos

dokończenie
ze str. 1 NŁ
i 2 wydania
dla Żychlina

Robert Wójcik i Ryszard Szmajdziński radni miejscy z SLD na ostatniej
sesji Rady Miasta wspierali przedsiębiorców ze Zduńskiej, Starego
i Nowego Rynku w walce o bezpłatne parkowanie,

pierw właściciele sklepów i ich
pracownicy, wreszcie właściciele kamienic. – Marzy mi się, aby
płatne parkowanie mogło obowiązywać, ale będzie to możliwe tylko wówczas, gdy będziemy bogatsi – powiedział
i dodał, że wprowadzanie strefy w czasie kryzysu to błąd, bo
wielu handlowców wręcz walczy o przetrwanie. Strefa podcina im skrzydła i oddala widoki
na wyjście z trudnej sytuacji.
Przyżycki wytknął burmistrzowi i radnym, że nie rozumieją sytuacji handlowców, ci
zaś zaczynają być postrzegani
w całym zamieszaniu z parkomatami jako grupa zachłannych,
na nic nie godzących się ludzi.
Pod wątpliwość poddał też
słowa burmistrza, jakoby strefa wpływała na bezpieczeństwo.
Jego zdaniem nie ma logiki we
wprowadzeniu płatnego parkowania na Starym Rynku. Od
momentu, gdy obowiązuje SPP
stoi on pusty, przy czym nie towarzyszy temu żadna dyskusja
czy działania ratusza, aby opracować konkretny plan jego zagospodarowania. – Puste ulice,

puste place. Czy nas na to stać?
– pytał i dodał, że handlowcy zacisną pasa i jakoś będą starali sobie poradzić. – Ale czy po to was
wybraliśmy? – dodawał.
Płatną strefę należy
całkiem zlikwidować
Piotr Przyżycki włączając się
w dyskusję o tym, czy kierowcy
nie będą czasem chcieli przestawiać samochodów, aby dłużej za
darmo parkować na terenie strefy,
powiedział wprost, że handlowcom właśnie o taką możliwość
chodzi, że jest to rozwiązanie korzystne dla klientów. Powiedział
też, że grupa którą reprezentuje,
ma nadzieję, że miasto zrezygnuje z płatnego parkowania w centrum i to zakończy się wraz z wygaśnięciem umowy, którą miasto
ma podpisaną do końca czerwca
z firmą obsługującą strefę. Przyznał, że takie żądania nie są wysuwane obecnie, ponieważ handlowcy i właściciele kamienic
rozumieją, że zerwanie umowy
miałoby konsekwencje finansowe dla miasta,
Ze strony właścicieli kamienic
głos zabrał Dariusz Bielecki, któ-

Burmistrz: tego procesu
nie da się zatrzymać

Burmistrz Kaliński odpowiadając na słowa Przyżyckiego powtórzył to, co można było usłyszeć na każdym z osiedlowych
spotkań z nim w październiku i listopadzie, że w Łowiczu obowiązują jedne z najniższych stawek
podatkowych i opłat za wodę,
ścieki, a opłaty parkingowe także nie są wysokie w porównaniu
z innymi miastami. Przypomniał,
że po otwarciu ruchu na odcinku
Zduńskiej pomiędzy Browarną
a Starym Rynkiem, sytuacja
z wynajmowaniem sklepów
wcale się nie poprawiła, stąd też
wniosek, że wprowadzenie opłat
nie wpływa na to jaki jest ruch
w tym sklepach, a ludzie przyzwyczają się do płatnego parkowania.
Podkreślił, że obecnie zachodzi zmiana struktury w handlu,
przenosi się on z miejskich ulic
do dużych centrów handlowych
i Internetu, tego procesu nie uda
się zatrzymać. Dodał, że celem
wprowadzenia strefy była chęć
zwiększenia dostępności do sklepów dla klientów.
Radny Szmajdziński odparł na
to: – Pan przekonuje nas, że strefa
nie utrudnia handlu, gdy sami zainteresowani mówią coś innego.
Radna Ewa Zbudniewek powiedziała z kolei, że ostatnio na
ul. Zduńskiej naliczyła aż 17 pustych lokali handlowych, co przekonało ją, że trzeba przygotować

Dariusz Karski
przewodniczący
Społecznej rady
Gospodarczej
Jestem przeciwny Strefie
Płatnego Parkowania
w centrum Łowicza. Od
samego początku, gdy
zaczęto dyskutować
nad jej wprowadzeniem
wrażałem opinię, że
należy zwolnić kierowców
z opłat za pierwszych 30
minut parkowania auta.
Takie zdanie miała też
Rada Gospodarcza przy
burmistrzu.
W momencie, gdy
tworzono przepisy
regulujące jej
funkcjonowanie opinia
ta nie zyskała jednak
zrozumienia u burmistrza
i miejskich urzędników.
Dziś okazuje się, że
taki zapis umieszcza
się w kolejnej uchwale
regulującej istnienie
strefy. Rada Społeczna
pozytywnie zaopiniowała
w październiku wniosek
handlowców, aby opłata
za pierwsze pół godziny
wynosiła 50 gr.
Uważam więc, że działamy
na korzyść handlowców.
Dziś natomiast jestem
personalnie oskarżany
o to, jakobym wspierał
wprowadzenie strefy
i jakobym miał w tym
swój prywatny interes, że
chodzi mi o zniszczenie
handlu na Zduńskiej
po to, aby handlowcy
przenieśli się do galerii,
którą jako inwestor chcę
w przyszłości wybudować
przy ul. Tuszewskiej.
Nie ma w tym ani krzty
prawdy. Zresztą sam nie
wiem czy wobec obecnej
sytuacji w łowickim handlu,
zdecyduję się na realizację
tej inwestycji.

www.lowiczanin.info

plan długofalowej pomocy, tak
aby Rada Miejska nie przyłożyła
ręki do fundowania „cmentarza”
w centrum Łowicza.
Burmistrz kontrargumentował, że handel i usługi rozprzestrzeniły się po całym mieście,
ul. Zduńska nie skupia już handlu tak jak kiedyś, ten obecny jest
np. na ul. Krakowskiej, 3 Maja
i innych. Powiedział też, że miasto wychodząc z pomocną ręką
do handlowców zmniejszyło
m.in. opłaty za reklamy w pasie
drogowym.
Grzegorz Michalak: To
może być złoty środek
Jedynym radnym, który otwarcie pochwalił strefę był Grzegorz Michalak, który powiedział,
że w końcu może wjechać na
ul. Zduńską i zaparkować blisko
sklepu. Z tego względu, po 2 latach przerwy zaczął ponownie
przyjeżdżać na tę ulicę na zakupy. Powiedział też, że wprowadzenie bezpłatnych 30 minut to
próba znalezienia złotego środka.
Na zakończenie dyskusji radna Grażyna Sobieszek, zapytała, co Rada miałaby zrobić,
gdyby chciała podnieść podat-

Wprowadzenie strefy
w czasie kryzysu
to błąd, bo wielu
handlowców wręcz
walczy o przetrwanie.



ki i dostałaby 4 tys. podpisów
od mieszkańców ze sprzeciwem.
– Nikt nie chciał krzywdy handlowców – powiedziała i dodała, że skoro był to błąd, to Rada
powinna się wycofać. Powiedziała jednak też coś, co wstrząsnęło niemal wszystkimi. Otóż
stwierdziła, że 2700 podpisów
nie robi na niej wrażenia. Szybko doczekała się riposty ze strony
radnego Szmajdzińskiego, który powiedział, że na nim ponad
2 tys. podpisów wrażenie robi.
– I ja mówię głośno: to był błąd
i mocno biję się w pierś – mówił.
Zanim komisje głosowały nad
wnioskiem burmistrza, zajęły
stanowisko dotyczące wniosku
radnego Szmajdzińskiego, aby
kierowców zwolnić z opłaty nie
za 30 pierwszych minut, ale aż
z 55 minut. Wniosek ten nie zyskał akceptacji – za, w kilkuosobowych komisjach, głosowała
jedna osoba, większość radnych
była przeciwna. Potem zajęto się
już wnioskiem burmistrza. Został on zaopiniowany zdecydowaną większością głosów. Na sesji uchwałę poparło 14 radnych,
3 wstrzymało się od głosu, byli
to Ryszard Szmajdziński, Robert Wójcik i Ewa Zbudniewek.
Przegłosowanie uchwały o bezpłatnych pierwszych 30 minutach
parkowania w strefie nie oznacza,
że wejdzie ona w życie natychmiast. Burmistrz powiedział, że
ze względów formalnych będzie
to możliwe dopiero po 1 lutym.
Uchwała musi zostać zatwierdzona przez nadzór prawny wojewody i opublikowana w Dzienniku Urzędowym województwa
łódzkiego. 
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Łowicz | Oświetlenie uliczne: ratusz testuje nowe lampy

Na Bonifraterskiej lampy LED
Piotr Przyżycki
handlowiec z ul. Zduńskiej
Na sesję przyszło tylko kilka
osób mających interesy
w obrębie strefy. Mogło
nas być więcej, ale nie
chcieliśmy robić zadymy.
Stoimy na stanowisku, że
tworzenie strefy gdy
z handlem nie jest dobrze, to
nieporozumienie i chcemy,
aby ratusz podjął w tej
sprawie konkretne decyzje.
Niestety, na sesji nie
padły żadne dalekosiężne
deklaracje. Słowa radnej
Grażyny Sobieszek, że
2.700 podpisów pod petycją
nic dla niej nie znaczą, są
nie tylko nie na miejscu, ale
to też wyraz arogancji
i niezrozumienia funkcji
którą spełnia. Nie wiem ile
osób oddało na tę panią
głos w czasie wyborów, ale
z pewnością dużo mniej niż
my zebraliśmy podpisów.
Po sesji nasunęła mi się
jedna myśl – Jeśli władza
nie chce nam pomóc
przetrwać, to niech chociaż
nam nie przeszkadza. Nie
zrozumie nas nikt, kto nie
prowadził działalności
gospodarczej i nie
doświadczył co to oznacza.

W czasie przeprowadzonej
w tym roku przebudowy
ul. Bonifraterskiej
w Łowiczu zamontowanych
zostało na niej 5 nowych
lamp ulicznych
z oświetleniem ledowym.
– Zdecydowaliśmy się na ten
zakup, aby je przetestować – jak
na razie sprawdzają się – ale też
żeby sprawdzić odczucia mieszkańców – powiedział nam Grzegorz Pełka, naczelnik Wydziału
Inwestycji i Remontów w Urzędzie Miejskim w Łowiczu.
Jak przyznaje Grzegorz Pełka,
oprawy te są znacznie droższe od
opraw lamp sodowych, które dominują w mieście, ponieważ ledowa oprawa (nie licząc słupa)
kosztuje około 1.500 zł, a sodowa
400-500 zł. Nie można też spodziewać się znaczących oszędności w zużyciu energii elektrycznej, bo zamontowane lampy mają
moc po 75W, a większość sodowych lamp ma 100W, choć są
i mocniejsze, o mocy 150 czy nawet 250W, to są też i 75W.
Zaletą, jaką producenci nowego typu oświetlenia zachęcają
do jego stosowania, ma być kilkakrotnie dłuższa ich trwałość.
Jaka będzie naprawdę? – przekonamy się za jakiś czas. Wiadomo na pewno, że długość „życia” lamp sodowych stosowanych
w naszym mieście to około 2-2,5
roku, ponieważ rocznie każda

z nich świeci około 4.000 godzin,
a ich trwałość obliczona jest na
8.000 godzin. Ale gdy już się wypali, wymienia się samą żarówkę,
która kosztuje kilkadziesiąt złotych. W przypadku oświetlenia
ledowego, koniczna jest wyśmiana całej oprawy, która na dzień
dzisiejszy kosztuje wspomniane
1.500 zł.

Ratusz analizował
wymianę oświetlenia
na ledowe, ale na
razie to nieopłacalne.
Oświetlenie LED nie jest
w Łowiczu absolutną nowością.
Diody świecące wykorzystane są
na przykład do oświetlania pomnika pamięci ofiar hitlerowskich obozów w Małszycach
i Kapitule, który znajduje się
w parku Błonie. Pozostałe
oświetlenie w parku także jest
odmienne niż w pozostałej części miasta, ponieważ park oświetlają lampy metahalogenowe.
W innych częściach miasta od
kilku lat stosowane jest oświetlenie sodowe, które ma charakterystyczną lekko żółta barwę
– w odróżnieniu do LED – które dają światło bardzo jasne, ale
za to zimne.

Naczelnik Grzegorz Pełka
przyznał, że ratusz analizował wymianę oświetlenia na ledowe, ale
na razie to nieopłacalne, bo większość lamp sodowych montowano 5-7 lat temu i ich oprawy są
w dobrym stanie. Nie zachęca też
różnica pobieranej mocy między
75 a 100 W. Gdyby było to np. 30
W zamiast 100, wymiana oświetlenia na większą skalę miałaby
sens.
– Nie możemy tego nazwać
eksperymentem, bowiem oświetlenie takie jest już stosowane, ale
faktycznie jest to dla nas testowanie – mówi nasz rozmówca. Jak
wyjaśnia, dotychczasowe lampy
na Bonifraterskiej musiały zostać
i tak zdemontowane, ponieważ
stały przy krawężnikach. Jezdnia
była tam poszerzana, więc oświetlenie trzeba było przesunąć, aby
było w bezpiecznej odległości od
pasa ruchu. Lampy sodowe przeniesione zostały w inne miejsce.
– Widno jest na pewno, ale następnych lamp ledowych w Łowiczu nie planujemy – mówi Pełka.
Odpowiadając na nasze pytania
mówi, że na planowanej do przedłużenia ul. Broniewskiego mają
być są lampy sodowe, ale akurat
ten zapis łatwo będzie zmienić.
Ale trudno też wykluczyć, że
za jakiś czas w sprzedaży pojawią
się lampy LED tańsze i o mniejszej mocy. Postęp w tej dziedzinie jest bardzo prawdopodobny.
Wtedy będzie to ponownie analizowane. 
mwk

12

5 grudnia 2013

www.lowiczanin.info

nr 49

Aktualności
SPOZA KADRU

Gmina Bielawy | Jakie podatki w 2014 r.

KRZYSZTOF MIKLAS

Choinka

Na łowickim Starym Rynku
choinka już ustawiona i choć do
bożonarodzeniowych świąt jeszcze zostały prawie trzy tygodnie,
jutro ma świątecznie rozbłysnąć.
Co najbardziej ucieszy dziatwę,
bo w żadnej fazie życia nie lubimy światełek i błyskotek tak, jak
w dzieciństwie. Choć niektórym
zostaje to na dłużej.
Po raz pierwszy od wielu lat
miejsce zajęte przez choinkę
nie powinno spowodować najmniejszych perturbacji z zaparkowaniem samochodów, bo jak
wiadomo trzeci miesiąc jest to
strefa płatnego parkowania, które wśród niektórych mieszkańców Łowicza i Ziemi Łowickiej
(bo nie sądzę, by wśród nielicznych przyjezdnych) wzbudziło
tak ogromne emocje. Temat nie
schodził w tym czasie z pierwszych stron „Nowego Łowiczanina”, ale być może ludzie nie
mają większych zmartwień, jak
wydanie złotówki albo i dwóch
na zaparkowanie w centrum
miasta samochodu wartego często znacznie powyżej stu tysięcy. Wymogli więc swoim hałaśliwym zachowaniem sklepikarze
ze Zduńskiej, by bodaj od lutego
pierwsze pół godziny było bezpłatne. Znając chytrość wielu, co
tak wyraziście uwidoczniło się
właśnie przy okazji wprowadzenia strefy płatnego parkowania,
będą od lutego odbywać się kombinacje, jak tu przedłużyć owe
darmowe pół godziny do dwóch
czy trzech. Jestem też bardzo ciekaw, na ile owe gratisowe postoje polepszą sytuację handlu na
Zduńskiej, który już od dłuższeREKLAMA

go czasu sypie się z całkiem innych powodów niż płatne parkowanie. Ale winnych najlepiej
szukać wszędzie dookoła, tylko
nie na własnym podwórku. I we
własnym umyśle oraz biznesowej inwencji.
Doskonale pamiętam, co pisałem w tym miejscu przed
ośmioma czy dziesięcioma laty,
a apelowałem wówczas do kogo
się dało, by nie wpuszczać do Łowicza szerokim strumieniem zachodnich supermarketów. A jeśli
już, to jak najdalej od centrum
miasta i w niewielkiej liczbie.
Tak, by konkurencyjność spowodowała lepszą ofertę i podniesienie na wyższy poziom drobnego handlu rodzimego. I by ten
organizował się jakoś, a nie patrzył wilkiem na siebie nawzajem. Dawno już minęły czasy
(i pewnie nie wrócą), kiedy
Zduńska była centrum handlowym Łowicza. I jak się teraz na
tę „pryncypialną” ulicę patrzy, to
w paru miejscach żal duszę ściska.
W moim przekonaniu w większym stopniu powinna stać się
ulicą usługową, a z usługami
w wielu branżach po prostu
jest źle. Albo w ogóle zaczyna ich brakować. Wykształcono
w ostatnich latach wielu specjalistów od zarządzania, tylko za
bardzo nie ma kim zarządzać.
Coraz bardziej brakuje natomiast rzemieślników i usług różnych specjalności. A jak dobrze
pamiętam dane sprzed wielu lat,
to w takich Stanach Zjednoczonych już wówczas co najmniej
połowa aktywnych zawodowo
pracowała właśnie w usługach.

W Łowiczu układ jest zaś taki, że
w poszukiwaniu niektórych usług
trzeba objechać nieraz pół miasta.
Miało być już świątecznie,
ale jakoś nie mogłem się powstrzymać od aktualnych przecież refleksji o nieco innym
charakterze. Dla niektórych
przedstawicieli władzy Święta
już się zaczynają. Albo nawet
zaczęły. Taki na przykład pan
starosta będzie musiał mocno
się natrudzić i najeździć służbową skodą, by zaszczycić rozmaite spotkania opłatkowe. Tak,
jak przez cały rok tu i ówdzie coś
należy otworzyć, przeciąć wstęgę, nawet jak koniecznie trzeba,
przemówić, wziąć udział w bankiecie czy zwykłej uroczystej kolacji. Bo przecież trzeba być blisko społeczeństwa i pokazać, że
władza o nim myśli. Więc teraz i tu i tam należy podzielić
się opłatkiem, złożyć sobie życzenia i wybiegając myślami na
przyszły rok zachęcać i przekonywać, że to, co obecnie się robi
jest najsłuszniejsze, więc chyba
jest oczywistą oczywistością, na
kogo jesienią zagłosować. Tymczasem owa sypiąca się Zduńska
jest pewnego rodzaju symbolem
rzeczywistości, w jakiej znajduje
się miasto i powiat. Choć jednego i drugiego bym nie łączył, bo
do harmonijnej współpracy jest
bardzo, bardzo daleko. Nie brak
nawet złośliwości. O szczegółach
pewnie odważni reporterzy „Nowego Łowiczanina” będą pisać.
A od przyszłej jesieni może się
zmieni. Bo choinka też rozmaitymi kolorami się mieni. 

Podatki urosną, ale
skok nie będzie wysoki
Wzrost o 4% w stosunku do roku bieżącego wszystkich zobowiązań podatkowych
stanowiących dochód gminy, a więc podatków: rolnego, od nieruchomości
oraz od środków transportowych, zatwierdziła Rada Gminy Bielawy na sesji
27 listopada. Radni nie byli jednak w tej sprawie jednomyślni.

Elżbieta woldan
-romanowicz
ela.woldan@lowiczanin.info

Jako pierwszy pod obrady
na sesji trafił projekt uchwały
w sprawie obniżenia średniej
ceny skupu żyta przyjmowanej
jako podstawa podatku rolnego. Wójt zaproponował obniżenie ustawowej ceny 69,28 zł za
decytonę do poziomu 43,20 zł,
czyli o 1,6 zł wyższego od poziomu tegorocznego (41,60).
Sekretarz gminy Wiesława Jóźwiak wyjaśniła, że realnie podwyżka oznaczać będzie wzrost
podatku o 4 zł z hektara przeliczeniowego.
Radny Lewandowski:
nie drenować kieszeni
rolników!
Zdecydowanie przeciwny zaproponowanej podwyżce był
radny Gabriel Lewandowski,
który w wyliczeniach kolejnych
podwyżek podstawy podatku rolnego cofnął się do roku
2011. Wtedy roczne wpływy
do budżetu gminy z tego źródła
wyniosły 770 tys. zł, po podwyżce w roku 2012 sięgnęły
969 tys. zł, a w roku bieżącym

1.018.000. zł, a w 2014 r. dochody z podatku rolnego spodziewane są na poziomie 1.133.000
zł.
– Rolnik to nie jest studnia bez
dna. My naprawdę nie możemy
iść jak rząd, który drenuje nasze kieszenie do oporu, na maksa, ile się da! Czy my naprawdę
musimy podnosić podatki? –
pytał i znów cofając się kilka lat
wstecz argumentował, że gdyby
Związkowi Międzygminnemu
„Bzura” sprzedano tereny pod
budowę zakładu zagospodarowania odpadów w Piaskach
Bankowych za więcej niż
śmieszną jego zdaniem kwotę
800 tys. zł, to dziś rada nie musiałaby podatków podnosić,
bo nie byłoby ryzyka niedomknięcia budżetu. Radny Lewandowski wyraził też obawę
o ściągalność podwyższonych
zobowiązań od rolników.
– Sołtysi najlepiej wiedzą,
jak podatki spływają do gminy.
Im wyższy podatek, tym mniej.
Może się okazać w pewnym
momencie, że strzelimy sobie
w kolano i tego podatku będzie
jeszcze mniej i co wtedy? Pójdzie windykacja i co my tym
chłopom zabierzemy? – snuł
niepokojące wizje radny, apelując o ponowną pracę nad pro-

jektem przyszłorocznego budżetu i poszukanie pieniędzy
gdzie indziej. Gdzie konkretnie
– tego jednak nie wskazał.
Radny Zieliński: lepsze
drobne kroki niż wielki
skok
Kolejny w dyskusji zabrał
głos radny Piotr Zieliński, który
sam jest rolnikiem i sam odczuje podwyżkę podatku, a jednak
uważa, że podnoszenie zobowiązań o mały procent jest lepsze niż uchwalanie „dużego
skoku” raz na kilka lat. – Kiedyś tak było, że podatek nie był
podnoszony przez trzy czy cztery lata, a później został podniesiony dość wysoko i wtedy było
to bardzo odczuwalne – mówił.
Wójt gminy Bielawy Sylwester Kubiński, nawiązując do wypowiedzi radnego Zielińskiego,
przypomniał, że podwyżka wynika po części z inflacji i wzrostu kosztów utrzymania wszelkich instytucji związanych
z działalnością samorządu,
a także gminnej infrastruktury.
– Na tle innych gmin, bo chyba takie kryterium trzeba przyjąć, mamy jedne z niższych
podatków w okolicy i taką proporcję utrzymujemy od lat – argumentował wójt. Faktycznie
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– w ościennej gminie Głowno
podstawa naliczenia podatku
rolnego w 2014 r. będzie wynosiła 55 zł.
Ostatecznie w głosowaniu nad
omawianą uchwałą zaproponowaną podwyżkę poparła większość rady. Przeciwny jej był jedynie Gabriel Lewandowski.
Domy do 270 metrów
wciąż bez podatku
Jako kolejny pod obrady trafił projekt uchwały w sprawie podatku od nieruchomości. Nowe, wyższe o 4% stawki
Rada Gminy Bielawy uchwaliła większością głosów za przy
jednym wstrzymującym się.
W 2014 r. będą więc obowiązywały nst. stawki podatku od
gruntów:
0,48 zł od 1 m 2 powierzchni związanej z prowadzeniem
działalności
gospodarczej;
2,78 zł od 1 ha powierzchni pod zbiornikami retencyjnymi, jeziorami lub elektrowniami wodnymi; 0,12 zł
od 1 m 2 pozostałych gruntów,
w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej działalności pożytku
publicznego. Stawki podatku
od budynków lub ich części wyniosą natomiast: 0,41 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, większych
niż 270 m2; 13,75 zł od 1 m2 powierzchni budynków zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej; 6,30 zł od 1 m2 powierzchni budynków zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym
materiałem
siewnym; 4,68 zł od 1 m2 budynków związanych z udzielaniem

Sołtysi najlepiej
wiedzą, jak podatki
spływają do gminy.
Im wyższy podatek,
tym mniej.
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świadczeń zdrowotnych oraz
5,42 zł od 1 m2 pozostałych budynków. Niezmiennie 2 % wartości wyniesie podatek od budowli.
Z podatku od nieruchomości
zwolniono budynki mieszkalne do 270 m2, nieruchomości
zajęte na cele: ochrony przeciwpożarowej, realizacji zadań
kulturalno-oświatowych, zapewnienia porządku publicznego
i bezpieczeństwa, a także budowle służące zaspokojeniu potrzeb zaopatrzenia mieszkańców
w wodę.
Rolnicy nie zapłacą
za przyczepy
Również przy jednym głosie wstrzymującym się na sesji
27 listopada uchwalono stawki
podatku od środków transportowych, który płacą właściciele samochodów ciężarowych,
ciągników siodłowych lub balastowych, przyczep, naczep oraz
autobusów. Wysokość stawek
uzależniona jest m.in. od wieku pojazdów, liczby osi, wpływu na środowisko oraz dopuszczalnej masy całkowitej. Zostały
one określone w tabelach stanowiących siedem załączników
do uchwały podatkowej. W tym
punkcie nie było dłuższej dyskusji. Wójt Sylwester Kubiński
wspomniał jedynie, że ukłonem
w kierunku rolników jest zwolnienie ich z podatku od przyczep. Z podatku od środków
transportowych zwolniono także
szkolne autobusy.
Opłata za psa bez
zmian
Rada Gminy Bielawy nie
zmieniła wysokości opłaty za
posiadanie psów, kształtującej
się na poziomie 32 zł. Nadal
obowiązuje zwolnienie z tejże
opłaty do dwóch psów w każdym gospodarstwie.
Mimo 4-procentowej podwyżki podatków planowane dochody przyszłorocznego budżetu nie zrównoważą planowanych
wydatków, dlatego na pokrycie
deficytu trzeba będzie zaciągnąć
kredyt na poziomie około 325
tys. zł. 
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Domaniewice | Jaki ma być budżet na 2014 rok

Szykuje się wiele inwestycji

Przyszłoroczny budżet gm. Domaniewice zapowiada się wyjątkowo pod względem przewidzianych nakładów inwestycyjnych.
Ponad 4.600.000 zł z 14.849.238 zł planowanych wydatków gminy ma być przeznaczone właśnie na inwestycje.
Jakub
Lenart
jakub.lenart@lowiczanin.info

Choć do konkretnych rozmów
na temat przyszłorocznego budżetu jeszcze dojdzie, to na sesji
18 listopada wójt Paweł Kwiatkowski przedstawił pokrótce
radnym oraz gościom założenia
planu budżetowego.
Najważniejszy
jest wodociąg
Gmina Domaniewice na zadania inwestycyjne planuje przeznaczyć 4.614.126 zł, przy czym
część pieniędzy pochodzić ma
ze środków zewnętrznych m.in.
z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Na pozyskanie niemal wszystkich gmina zawarła
już umowy.
Największą, a można powiedzieć, że jak na niewielką gminę
ogromną, inwestycją zaplanowaną na przyszły rok jest budowa
nowej sieci wodociągowej wraz
z przyłączami w Domaniewicach (ul. Długa Wieś, Kolejowa do dworca PKP) oraz Skaratkach pod Rogóźno i Krępie.
Inwestycja przewiduje budowę
obok starej sieci azbestowo-cementowej (jest to obecnie technologia przestarzała, od której
się odchodzi) nowego wodociągu z rur z pcv. Stara sieć nie
będzie demontowana i rury pozostaną w ziemi, ale gmina zamierza podłączać mieszkańców
do nowej.
Inwestycja ta będzie podzielona na dwa etapy i pochłonąć ma
5.837.200 zł, w tym 2.119.760 zł
z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich. W roku 2014 gmina przewiduje na ten cel wydać
3.634.560 zł.

Władze miejskie na czele
z wójtem Kwiatkowskim i przewodniczącym Rady Gminy Ryszardem Ogonowskim podkreślają, że gmina zdecydowala się
na podjęcie się tak dużej inwestycji, gdyż chciano wykorzystać prawdopodobnie ostatnią
szansę na uzyskanie na ten cel
środków unijnych. Kolejna unijna Perspektywa Finansowa (na
lata 2014–2020) najprawdopodobniej nie będzie nastawiona
na inwestycje tego typu (kanalizacyjne, wodociągowe itp.).
Żadnej drogi
Właśnie ze względu na ostatnią szansę na dofinansowanie
budowy wodociągu, w 2014
roku nie przewiduje się budowy żadnej drogi, co jest o tyle
istotne, że harmonogram tego,
co trzeba zrobić w gminie w tej
kwestii, był ustalany na początku kadencji obecnych władz
i początkowo zakładano, że co
roku jakaś droga powstanie (do
„zrobienia” jest chociażby droga
w Reczycach).
Trzy świetlice
Plan zadań inwestycyjnych zawiera, poza budową wodociągu
w Domaniewicach, także sześć
innych pozycji. Aż trzy polegać
mają na rozbudowie lub rewitalizacji świetlic wiejskich na terenie gminy.
Najwięcej, bo 396.567 zł,
kosztować ma rozbudowa świetlicy w Strzebieszewie. Inwestycja ta rozpoczęła się już
w tym roku. Gmina zapłaci za
tegoroczną część 15.867 zł, co
sprawia, że całość rozbudowy
pochłonie 412.434 zł, z czego 257.000 zł pochodzić ma ze
środków europejskich z PROW
(gmina ma już podpisaną umowę).

Na rozbudowę świetlicy
w Krępie w 2014 roku planuje się wydać 300.000 zł. Pieniądze będą przeznaczone na
stworzenie dokumentacji projektowej. Sama inwestycja byłaby wykonywana w kolejnych latach. Całość prac kosztować ma
1.051.600 zł. Na tę inwestycję
gmina chciałaby otrzymać dofinansowanie ze Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania Polcentrum.
Rewitalizacja świetlicy w Lisiewicach Dużych będzie kosztowała gminę 87.103 zł. Z tej
kwoty aż 60.193 zł pochodzić
będzie ze środków zewnętrznych
z Programu Operacyjnego Ryby.
Dwa razy Stroniewice
W planach inwestycyjnych
gminy na przyszły rok są także dwie inwestycje w Stroniewicach. Kwota 59.596 zł (41.184 zł
ze środków zewnętrznych z PO
Ryby) przeznaczona będzie na
rewitalizację centrum tej miejscowości, a 6.000 zł na rozbudowę
strażnicy tamtejszego OSP.
Ostatnią z planowanych inwestycji ma być poprawa przestrzeni publicznej w Domaniewicach (m.in. nawadnianie boiska
przy szkole, monitoring w centrum miejscowości). Na ten cel
przeznaczono 130.300 zł, z czego 90.044 zł pochodzić będzie
ze środków zewnętrznych z PO
Ryby.
Na śmieci i drogę
państwową
W ramach wydatków majątkowych gmina Domaniewice
w 2014 roku przewiduje także:
wpłatę składki na rzecz zajmującego się przede wszystkim budową Regionalnego Zakładu
Zagospodarowania
Odpadów
Komunalnych w Piaskach Ban-

kowych, Związku Międzygminnego Bzura (63.680 zł), pomoc
finansową w postaci dotacji dla
Powiatu Łowickiego na budowę
nawierzchni asfaltowej w Skaratkach (20.000 zł) oraz rozliczenia
dotacji dla Gminnego Ośrodka
Kultury w ramach zakończonego już projektu przewidującego
m.in. termomodernizację budynku, a także uatrakcyjnienie terenu
wokół niego (50.910 zł).
Wydatki przewyższą
dochody
W planie budżetowym gminy na przyszły rok przewidziany
jest deficyt budżetowy w wysokości 3.353.760 zł, który pokryty ma zostać z pożyczek i kredytów (977.000 zł) oraz pożyczki
na wyprzedające finansowanie
w kwocie 2.376.760 zł.
Przewidziane
dochody budżetowe wynosić mają
11.495.478,00 zł. Największy wpływ do budżetu stanowić mają subwencje: oświatowa
w wysokości 3.479.385 zł,
ogólna w kwocie 1.839.673 zł
(+ 40.797 zł części równoważącej subwencję ogólną dla gmin).
Znaczną część dochodów
gminy mają też stanowić pieniądze z podatków (łącznie około 3.817.834 zł) i z działu pomoc społeczna, w łącznej kwocie
1.187.706 zł.
Wydatki gminy w 2014 r. oszacowano na kwotę 14.849.238 zł.
Znaczny finansowy ciężar gmina
przeznaczyć będzie musiała na
kwestie związane z oświatą i wychowaniem. Na utrzymanie szkół
podstawowych, gimnazjum i dotacje do przedszkoli gmina wydać ma łącznie 4.799.979 zł.
Dużo, bo 1.582.058 zł, gmina
Domaniewice planuje też wydać
na pomoc społeczną i administrację publiczną (1.346.429 zł). 
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Edukacja | Kolejne spotkanie z Klubem Seniora w II LO

Śladami PRL-u

REKLAMA

Tomasz Matusiak

Krystyna Kunikowska prezentuje swój wiersz poświęcony przemianom
1989 roku, którego wydźwięk nie jest radosny.

Tomasz Matusiak

Zajęcia rozpoczęły się o 8 rano
w sali gimnastycznej II LO. Najpierw wykład wprowadzający
w temat przemian 1989 r. wygłosiła nauczycielka tej szkoły koordynująca projekt – Agnieszka
Pawłowska-Kalinowska. Przekazane przez nią informacje uzupełnili dyrektor Tadeusz Żaczek,
który uczestniczy we wszystkich
spotkaniach cyklu i Zdzisław
Kryściak, przewodnik PTTK,
który w 1989 r. zdawał egzamin
maturalny. W imieniu seniorów
głos zabrały: Anna Bieguszewska, Władysława Godziszewska
i Krystyna Kunikowska. Ta ostatnia odczytała też własny wiersz
pt. „Westchnienie” nawiązujący

Tomasz Matusiak

Okrągły Stół, Magdalenka
i pierwsze demokratyczne
wybory – wydarzenia te
oceniane są dziś różnie, ale
chyba wszyscy zgodzą się,
że wiele w Polsce zmieniły.
22 listopada o tych
przemianach opowiadali
młodzieży z II LO
w Łowiczu ich świadkowie.
Było to kolejne spotkanie
w ramach projektu
„Łowicki senior
– żywa lekcja historii”.

Biskup senior Alojzy Orszulik z Agnieszką Pawłowską-Kalinowską i młodzieżą z II LO.

do tematyki spotkania, w którym
zwraca ona uwagę na to, że przemiany miały też złe strony – wiele
zakładów przemysłowych wówczas upadło, ludzie tracili masowo miejsca pracy. Ławki i krzesła w sali gimnastycznej zostały
ułożone tak, by imitowały Okrągły Stół, co miało względy praktyczne – łatwiej było nawiązywać
wzajemny kontakt, ale było też
oczywiście świadomym odniesieniem do tematyki spotkania.

Ciekawy spacer
z przewodnikiem PTTK
i nieplanowane spotkanie
Po spotkaniu Zdzisław Kryściak zabrał młodzież na spacer
po Łowiczu, pokazując miejsca
związane z PRL i ogólnie z historią miasta. Po wielu z nich nie ma
już śladów, ale też znaczna część
w zmienionej formie pozostała.
Przewodnik pokazał budynek
przy Kurkowej, który był więzieniem NKWD, dawną synagogę

przy Zduńskiej, pomniki i miejsca
pamięci. Przywoływał też dawne
nazwy ulic, wyjaśniał np. dlaczego ul. Lenina musiała zostać przemianowana na Wiejską (ponieważ przeniesiono tam więzienie,
przez co zaczęła się źle kojarzyć).
Najciekawiej było jednak podczas oprowadzania po ulicy Krakowskiej. Chwilę po tym, jak
przewodnik opowiadał tam młodzieży o Okrągłym Stole, naprzeciwko grupy pojawił się niespo-

Zdzisław Kryściak opowiada o tym, jak zmieniała się ul. Zduńska.

dziewanie spacerujący tamtędy
biskup senior Alojzy Orszulik –
bezpośredni uczestnik tamtych
obrad. Spotkanie nie było planowane, jak zapewniają organizatorzy, trudno jednak wyobrazić sobie lepszy scenariusz lekcji
o tamtych wydarzeniach. Ksiądz
biskup chętnie zatrzymał się
i przez kilkanaście minut opowiadał młodzieży własne wspomnienia z samych obrad, jak i ogólnie
z czasów przemian.

– To spotkanie pokazuje nam,
że świadkowie historii są wśród
nas, że sama historia codziennie gdzieś nas mija – powiedział
Zdzisław Kryściak. W czasie,
gdy młodzież spacerowała po
mieście, seniorzy oceniali prace
plastyczne zgłoszone do konkursu „Senior w moich oczach”.
Jego wyniki zostaną ogłoszone
w najbliższy piątek, podczas gali
podsumowującej realizację projektu w ŁOK. 
tm
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Edukacja | Pijarska w programie Comenius

Poznawanie Europy
od kuchni
Pijarskie Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu ponownie
przystąpiło do programu Comenius. Realizuje w tym roku projekt pod hasłem „Tasting tastes
to fight obesity”, kładący nacisk
na tematykę zdrowego odżywiania i przybliżający kuchnię rożnych europejskich krajów.
Partnerami łowickiej placówki są szkoły z Niemiec, Rumunii, Hiszpanii, Sardynii i Turcji.
Grupy uczniów z tych szkół spotkają się razem w każdej z nich,

poczynając od wyjazdu do hiszpańskiej Iniesty w 2014 roku,
a kończąc na spotkaniu w Łowiczu w kwietniu 2015. Pierwszy
wyjazd w ramach programu, na
razie bez uczniów, mają już za
sobą opiekunowie z tych szkół,
którzy na początku października spotkali się w szkole średniej
w tureckim Kastamonu.
Koordynatorem tego projektu
w Szkołach Pijarskich jest nauczycielka języka angielskiego
Iwona Jóźwiak. 
tm

Seligów | Zawody bilardowe

Bilard w OSP
Strażacy ochotnicy
z Seligowa nie tylko niosą
pomoc, ale w wolnych od
pracy chwilach myślą też
o dostarczaniu
mieszkańcom rozrywki.
Jedną z form takiego działania mają być organizowane co
jakiś czas w ich strażnicy turnieje bilardowe. Ostatni, pod
nazwą „Underground Challenge” miał miejsce w niedzielę 24 listopada, a brało w nim
udział 18 zawodników, obser-

wowanych przez dość dużą publiczność. Zwyciężył Szymon
Zagawa.
Organizatorzy zamierzają
stopniowo zwiększać poziom
zawodów. Do tej pory brali
w nich udział wyłącznie mieszkańcy Seligowa i sąsiednich
wsi. Tym razem postanowiono
jednak zaprosić kilku bardziej
doświadczonych zawodników.
Nim jednak rozszerzą zasięg
terytorialny zawodów – o czym
ciągle myślą – chcieliby najpierw doszlifować swoje umiejętności. 
tm

Magdalena Szymańska-Topolska
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Członkowie LOP od lat propagują wśród dzieci i młodzieży działania
związane z ochroną przyrody. Łowiccy członkowie tej organizacji chcą
robić dla swojego regionu jeszcze więcej.

Łowicz | Spotkanie miłośników przyrody
REKLAMA

Przyroda
to skarb
21 listopada
w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych
nr 1 w Łowiczu spotkali
się przedstawiciele
szkolnych kół Ligi
Ochrony Przyrody. Mają
nowe pomysły.

W Łowickim Oddziale Ligi
Ochrony Przyrody, który powstał w tym roku, podejmowane są działania w kierunku krzewienia na ziemi łowickiej idei
ochrony natury i jej zasobów.
Do tej pory konkursy i spotkania w ramach LOP organizował jej Zarząd Okręgowy
z siedzibą w Skierniewicach.
Jej członkowie z Łowicza mają
nadzieję, że powstanie oddziału Ligi w naszym mieście ułatwi budowanie jej struktur
w powiecie. Zależy im na tym, by
w pracy z młodzieżą szkolną
wykorzystać potencjał przyrody
naszego regionu. – Mamy park
w Nieborowie, Arkadii, piękne Walewice, Park Krajobrazowy w Bolimowie i powinniśmy
umieć to wykorzystać – mówi
Bolesław Kowalski, dyrektor
Szkoły Podstawowej w Dzierzgówku, od lat zaangażowany
w działania LOP.
Zdaniem Ewy Wieczorek,
która jest prezesem Łowickiego
Oddziału LOP, należy aktywizować uczniów głównie ze szkół
miejskich, ponieważ szkolne koła
w wiejskich placówkach oświatowych działają całkiem nieźle.
Bolesław Kowalski dodaje, że
gdyby więcej szkół podległych
starostwu współpracowało z Ligą,stworzyłoby to możliwość
organizowania zjazdu jej łowickiego oddziału pod patronatem
starosty, co łączy się również
z możliwością pozyskania dla tej
organizacji większych funduszy.

Nie oglądać się na
Skierniewice
Na spotkaniu w ZSP nr 1 postanowiono organizować konkursy, rajdy i inne formy zajęć niezależnie od zarządu Ligi
w Skierniewicach. Pierwszym
z nich będzie konkurs fotograficzny o przyrodzie zimą, przeznaczony dla uczniów szkół wszystkich szczebli z całego powiatu.
Na wiosnę planowany jest także,
z okazji Dnia Ziemi, Rajd Ścieżkami Puszczy Bolimowskiej.
Uczestnicy będą startować od pałacu w Nieborowie.

Należy aktywizować
uczniów głównie
ze szkół miejskich,
ponieważ szkolne
koła w wiejskich
placówkach działają
nieźle.
Na jesieni zostanie reaktywowany Rowerowy Zlot Gwiaździsty, który pierwszy i zarazem
ostatni raz odbył się w 2005 roku.
– Była to bardzo udana impreza,
dlatego uznaliśmy, że warto do
niej powrócić– mówi Ewa Wieczorek. Zostanie zorganizowany
w Lasku Miejskim, tak jak 8 lat
temu. Odbędą się wówczas konkursy sprawnościowe, a na zakończenie ognisko. Zaproponowano
także, żeby spotkania przedstawicieli LOP odbywały się za każdym razem w innym miejscu. To
pozwoli na wymianę doświadczeń między nimi. Obecnie na terenie Łowicza i w jego okolicach
istnieje 20 kół LOP: w 10 szkołach podstawowych, w 7 gimnazjach i 3 szkołach ponadgimnazjalnych. 
mst

Edukacja | II LO

Zabrakło tylko goli
Grupa jedenaściorga uczniów
II Liceum Ogólnokształcącego
w Łowiczu wraz z nauczycielką wychowania fizycznego Iwoną Grzegory-Gajdą wyjechała
19 listopada na towarzyski mecz

reprezentacji Polski z Irlandią,
rozegrany w Poznaniu na stadionie Lecha. Chociaż nie zobaczyli bramek – mecz zakończył się
bowiem remisem 0-0 – wyjazd
uznają za udany. 
tm
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Gmina Chąśno | Reprezentantka Polski w piłce nożnej nagrodzona przez wójta

Piłkarska perełka z Chąśna
Tomasz
Matusiak
tomasz.matusiak@lowiczanin.info

Martyna Wiankowska – bo
o niej mowa – urodziła się
w 1996 roku. Mieszka w Chąśnie,
tuż przy budynku Urzędu Gminy.
Nie pamięta już, kiedy dokładnie
poczuła w sobie sportową pasję.
Zaczynała od kopania piłki z tatą
i ze starszym bratem Kamilem
(rok starszy, później również trenował w Pelikanie), co traktowała wówczas jako jedną z dziecinnych zabaw.
W wieku 10 lat rozpoczęła treningi w GKS Olimpii Chąśno,
grającej w lidze okręgowej. Była
jedyną dziewczyną w zespole,
ale, jak sama przyznaje, bardzo
dobrze grało się jej z chłopcami.
– Grę w drużynie Olimpii wspominam bardzo dobrze – mówi
Martyna w rozmowie z NŁ. –
REKLAMA

Na treningach, razem z kolegami, stawialiśmy pierwsze kroki
na boiskach piłkarskich. Z początku było to „raczkowanie”, ale
potem zaczęłam robić zauważalne postępy.
Jej pierwszymi trenerami byli
w tym klubie kolejno: Witold
Łon, Witold Kunikowski i Sylwester Knera. Jak sama wspomina – nigdy nie traktowali jej ulgowo ze względu na płeć, natomiast
zawsze wierzyli w jej talent.
Kiedy w 2010 powstała sekcja
dziewcząt w Pelikanie Łowicz,
Martyna od razu do niej dołączyła. Jako nowa drużyna, Pelikanki przystąpiły do III ligi, jednak świetne występy sprawiły, że
w krótkim czasie wywalczyły kolejne awanse – w 2012 roku do II,
a w tym do I ligi. Pod okiem trenera Michała Adamczyka Martyna robi stałe postępy i ma nadzieję, że razem z koleżankami
awansują do Ekstraklasy. Występuje z siódemką na koszulce, na

pozycji ofensywnego pomocnika
lub napastnika. Z domu do klubu
ma ok. 10 km. Czasem idzie na
treningi prosto ze szkoły, czasem
przywożą ją rodzice. Do domu
wraca albo wraz z rodzicami,
albo własnym skuterem.
9 sierpnia tego roku Martyna zadebiutowała w reprezentacji Polski do lat 19 w zwycięskim
(1-0) meczu z drużyną Węgier.
Warto dodać, że w tej kategorii
mamy naprawdę silną reprezentację, grają w niej bowiem zawodniczki, które są aktualnymi
mistrzyniami Europy do lat 17.
– Gra w koszulce z orzełkiem
na piersi jest ogromnym przeżyciem, a wrażeń, które towarzyszą mi podczas grania hymnu,
nie sposób opisać – mówiła nam
młoda piłkarka.
Do tej pory rozegrała w kadrze
do lat 19 pięć spotkań (w tym
dwa towarzyskie i trzy w eliminacjach Mistrzostw Europy), zdobywając trzy bramki, wszystkie

w wygranym 9-0 eliminacyjnym
meczu z Albanią, który to mecz
jak dotąd najbardziej ze wszystkich zapisał się w jej pamięci.
Martyna jest uczennicą drugiej klasy Technikum Logistycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 na Blichu
w Łowiczu. Zamierza zdać tam
maturę i rozpocząć studia na
Akademii Wychowania Fizycznego. Jej ulubionym przedmiotem szkolnym jest oczywiście
WF. Ze sportem, który wypełnia jej niemal każdą chwilę wolną od nauki, wiążą się jej główne zainteresowania. – Nie lubię
marnować żadnej chwili. Staram
się poświęcić treningom albo nauce – mówi Martyna. – Chętnie
też, w miarę możliwości, spotykam się ze znajomymi, bo życie
towarzyskie też jest ważne.
Można też ja spotkać na „orlikach”, gdzie – tak jak w czasach
treningów w Olimpii – lubi czasem pograć z chłopakami. 

Tomasz Matusiak

Przynosi chlubę Pelikanowi Łowicz, ale także Olimpii Chąśno, w której razem z kolegami
stawiała pierwsze piłkarskie kroki oraz gminie Chąśno, skąd pochodzi. Na poprzedniej sesji Rady Gminy
otrzymała od wójta Dariusza Reczulskiego nagrodę za znakomite osiągnięcia sportowe.

Martyna Wiankowska i miś otrzymany z rąk Piotra Trębskiego, prezesa
Olimpii Chąśno – klubu, którego zawodniczka Pelikana jest wychowanką.
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Okruchy życia
28 listopada: Danuta
Podwysocka, l.61, Osiny;
Andrzej Pośpiech, l.57,
Głowno; Marian Maros, l.54,
Zgierz; Tadeusz Zarzycki, l.80,
Mysłaków.

29 listopada: Jan Charusta, l.82.
30 listopada: Marianna
Skoneczna, l.89; Andrzej
Barlak, l.61.
1 grudnia: Franciszek
Walczak, l.4, Głowno.

wspomnienia | pozostaną w naszej pamięci

Marianna Pomian (1949-2013)

Marianna Pomian
(1949-2013)
Marianna Pomian, choć
pochodziła z lubelskiego, na
stałe związała się najpierw
przez edukację, potem
przez życie osobiste i pracę
zawodową z Łowiczem
i Nieborowem, gdzie przez 18
lat była sekretarzem Urzędu
Gminy. Była urzędnikiem
kompetentnym, sumiennym,
ale też wrażliwym nie tylko
na potrzeby petentów, ale
również współpracowników,
dla których była skarbnicą
wiedzy i prawdziwym
wsparciem.


REKLAMA

Marianna Pomian urodziła
się w 1949 roku
w Berejowie – małej
wsi położonej
w powiecie lubartowskim
w województwie lubelskim,
w rodzinie o silnych
tradycjach patriotycznych.
Jej rodzice, Helena
i Stanisław, prowadzili
gospodarstwo rolne,
w którym od wczesnych lat
dziecięcych pracowała.
Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy Bychawskiej, wspólnie ze swoją
koleżanką z rodzinnych stron
Barbarą Sugier trafiła do Łowicza, gdzie w 1963 roku rozpoczęła naukę w pięcioletnim Technikum Hodowlanym w szkole
rolniczej na Blichu, wychowawcą klasy był Jan Jagoda.
Wśród 33 uczniów, którzy się
z nią uczyli, był też przyszły
wójt gminy Nieborów Andrzej
Werle. – Były to czasy, gdy niemal wszyscy uczniowie spoza
Łowicza mieszkali w internacie.
Dlatego też znaliśmy się bardzo dobrze. Maria dała się wówczas poznać jako nie tylko bardzo dobra uczennica, ale bardzo
otwarta osoba. Angażowała się
w życie nie tylko szkoły, ale też
internatu. Z tego czasu pamiętam, że jednym z jej ulubionych
zajęć była praca w kuchni, i to,
że bardzo dbała, abyśmy byli
najedzeni. Nawet na pożegnanie po zdanej maturze dałem jej
na pamiątkę zdjęcie z dedykacją
„Wspaniałej kucharce” – wspomina Andrzej Werle.
Po zdanej maturze w 1968
roku uczniowie z tej klasy rozjechali się po całej Polsce. Marianna Pomian trafiła najpierw
na roczny staż do Stacji Hodowli Roślin w Borowie w gminie Bielawy, po czym trafiła do
Stacji Hodowli Roślin w Jezierzycach, które położone są ok.
10 km od Słupska w województwie kujawsko pomorskim.

du, mogli oni liczyć na jej pomoc, niemal w każdej sytuacji.
W stosunku do petentów zawsze
starała być otwarta i pomocna.
Pracownik urzędu Regina
Gruziel powiedziała nam, że
w jej pamięci Marianna Pomian
pozostanie bardzo ciepłą osobą. – Zawsze znalazła chwilę, aby zamienić słowo i zapytać zwyczajnie „co słychać
w domu”. Nie gnała, była zawsze ostoją spokoju. W pamięci naszej pozostanie jako wyjątkowa osoba, właśnie ze względu
na traktowanie nas, urzędników,
gdzie istniała zależność służbowa. Starała się być bardzo normalna – wspomina Regina Gruziel – wytworzyła wokół siebie
taką aurę, która pozwalała zwrócić się do niej bez skrępowania
o pomoc, przede wszystkim
w sprawie przepisów i ich interpretacji, w tym była niezawodna. Podkreśla, że Marianna Pomian żyła swoją pracą,
w urzędzie wszystko musiało
działać idealnie, dlatego bardzo
często poświęcała swój jej swój
wolny czas.
– Mam bardzo miłe wspomnienia związane z panią Marią. Była to osoba niezwykle
uczynna i niezwykle dobra –
powiedział nam radny gminy
Nieborów Tadeusz Kozioł, były
przewodniczący Rady Gminy, który z Marianną Pomian
współpracował blisko przez kilka lat. – Nigdy mnie, żadnemu
radnemu czy sołtysowi nie odmówiła pomocy. Zadziwiała
znajomością przepisów, rzadko
zdarzało się, że musiała cokolwiek sprawdzać. Była to osoba w pełni kompetentna – podkreśla i zauważa, że w trudnych
sytuacjach starała się szukać
rozwiązania, które byłoby kompromisem. On także podkreśla jej oddanie w pracy na rzecz
gminy, uważa, że przez lata, które spędziła na swoim stanowisku, wrosła w środowisko gminy Nieborów, doskonale znała
jej problemy, ludzi i oczekiwania.

W stacji była specjalistą od hodowli różnych odmian ziemniaka. W czasie swojej pracy podjęła studia w Akademii Rolniczej
w Szczecinie, dzisiaj wchodzącej w skład Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. W 1982
roku uzyskała tytuł inżyniera
rolnika. Pod koniec lat 80-tych
ubiegłego wieku postanowiła
wrócić do Łowicza. Pracowała
krótko, bo rok w Wojewódzkim
Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Bielicach pod Sochaczewem, zajmując się gminą Bielawy. Jesienią 1989 roku podjęła
pracę w jako inspektor do spraw
Rady Gminy w Urzędzie Gminy
w Kocierzewie Południowym.
Pracowała tam do czerwca 1990
roku, po czym zmieniła miejsce
zatrudnienia na Urząd Gminy
w Nieborowie.
– Był rok 1990, objąłem stanowisko wójta i stanąłem przed
problemem obsadzenia stanowiska sekretarza gminy. Dotychczas pełniąca tę funkcję pani
Janina Kacprzak odchodziła.
Wówczas na myśl przyszła mi
Marianna Pomian, zaproponowałem jej pracę wiedząc, że jest
osobą niezwykle sumienną. Nie
myliłem się – opowiada nam
wójt Adnrzej Werle – Właściwie od razu zrobiła bardzo dobre
wrażenie na radnych i pracownikach urzędu. Potem się okazało,
że jest w stanie bardzo szybko
przyswoić sobie stosowną wiedzę i biegle poruszać się wśród
przepisów.
Wójt Werle podkreśla jednak,
że Marianna Pomian, okazała się pracownikiem niezwykle
cennym. W czasie, gdy pracowała w gminie, właściwie nie
był potrzebny radca prawny,
który byłby specjalistą z zakresu
samorządu lokalnego, doskonale go zastępowała. – Myślę, że w
urzędzie dała się poznać jako po
prostu bardzo dobry człowiek.
Swoją pracę traktowała bardzo
poważnie i choć była wymagająca, to również przejmowała się
problemami pracowników urzę-

Łowicz | Utrudnienia przy budynku „B” ratusza

Gmina Głowno

Rusza cykl
spotkań wójta z
mieszkańcami

Powstaje podjazd dla wózków
Do końca obecnego tygodnia
potrwają prace przy przebudowie wejścia do budynku B łowickiego ratusza. Obecnie jest
ono jeszcze nieczynne, interesanci oraz urzędnicy aby dostać
się do środka, muszą korzystać z
wejścia od strony parkingu przy
ul. Starorzecze.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów Grzegorz Pełka
powiedział nam, że ratusz zapłaci za realizację prac 19 tys. zł.
Ich wykonanie zlecono łowickiej firmie budowlanej Jaguar
Wojciecha Szafarowicza. Zakres
robót objął wykonanie podjazdu
dla wózków inwalidzkich oraz
dziecięcych, a także przebudowę
schodów. W tym tygodniu koń-

czono prace: układano glazurę i
montowano poręcze.
O realizacji prac zdecydowano w odpowiedzi na prośby interesantów, które opisywaliśmy
także na łamach NŁ. Skarżyli
się oni, że osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach
nie mają szans aby dostać się do
środka budynku. Mieści się w
nim m.in. Wydział Spraw Obywatelskich, gdzie wydawane są
m.in. dowody osobiste oraz prowadzona jest ewidencja ludności. Problem miały też kobiety z małymi dziećmi, które aby
wejść do środka musiały wyjmować z wózków swoje pociechy. Schody, których wysokość wynosi ok. 45 cm, dla bardzo dużej

grupy ludzi była dużym wyzwaniem, chcemy ułatwić im życie.
- powiedział nam Pełka. 
tb

TOMASZ BARTOS

odeszli od nas | 28.11.-1.12.2013

Wejście do budynku "B"
łowickiego ratusza, od strony
Starego Rynku, przez ostatnie dni
było nieczynne ze względu na
budowę podjazdu.

Wójt gminy Głowno Marek
jóźwiak organizuje cykl spotkań
informacyjnych dla mieszkańców. Będzie na nich mowa o zagospodarowaniu odpadów komunalnych, pracach Gminnej Spółki
Wodnej i innych aktualnych sprawach.
Spotkania będą odbywały się
według nst. harmonogramu:
10 grudnia godz. 14.00 – Zespół Szkół w Popowie Głowieńskim, 11 grudnia godz. 14.00 –
Zespół Szkół w Lubiankowie,
16 grudnia godz. 14.00 – Zespół
Szkół Publicznych w Makolicach, 17 grudnia godz. 14.00 –
Ośrodek Upowszechniania Kultury w Bronisławowie.
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Kompina | Zuchy spotkały się na biwaku

Gdzie można spotkać wróżkę Andreę,
Gumisie i Inspektora Gadżeta
33 zuchów z trzech
gromad zuchowych
podległych łowickiemu
Hufcowi ZHP spotkało się
30 listopada na 2-dniowym
biwaku w Kompinie.
Dzieci bawiły się
i integrowały pod okiem
instruktorów harcerskich,
zdobywały też sprawność
„Przyjaciela bajek”.
Komendantka biwaku druhna
przew. Agnieszka Zimna powiedziała nam, że na biwak przejechały dzieci w przedziale wiekowym 5-10 lat. Najmłodsza
uczestniczka – Weronika – jeszcze nie jest zuchem, ale chciałaby w przyszłości być. Pozostałe dzieci to Tęczowi Przyjaciele
z Mysłakowa, Leśne Ludki z Łowicza, Iskry z 99 ŁDH.
Biwak rozpoczął się w sobotę apelem, na którym pojawił się Inspektor Gadżet. Dzieci

tak serdecznie się z nim witały, rozpoznając w nim dh Jakuba Przybylskiego, że nie udało
mu się „odpalić” niespodzianki,
jaką miał schowaną w rękawie
– a była to petarda z konfetti.
Po apelu ruszyły na grę terenową, w czasie której odwiedziły krainy Komedii, Horroru
i Romantyzmu. Potem poznawały bajki, m.in.: Gumisie (zabawa
polegała na odzyskaniu przepisu na sok z gumijagód – w tym
celu przelewały i mieszały różne soki), Muminki (dzieci musiały pomóc Mamie Muminka,
która zwichnęła rękę, w przygotowaniu posłań do zimowego
snu, rozkładały kanadyjki i ścieliły je).
Na kolejnych zajęciach poznały wróżkę Andreę – co miało być żeńskim odpowiednikiem
Andrzeja. Wróżka ta początkowo miała być złą czarownicą,
ale okazało się, że nie była wcale taka zła. Dzieci zaprosiły ją na
kolację i bal, na którym wróżyła
im przyszłość.

Mirosława Wolska-Kobierecka

Była gotowa pomagać nawet ludziom, których nie znała.
Gdy w 1988 roku za pozwoleniem ówczesnego proboszcza,
dziś bpa Józefa Zawitkowskiego, stworzono w domu parafialnym przy kolegiacie w Łowiczu
czytelnię prasy katolickiej, poproszona o pomoc zaangażowała się w jej prowadzenie i przez
blisko rok regularnie w tej czytelni dyżurowała.
Marianna Pomian pozostała
niezamężna, ale przez całe życie utrzymywała bardzo bliskie
kontakty z rodziną, która pozostała w Berejowie. Bratowa Helena Pomian powiedziała nam,
że Marianna Pomian, mimo
że mieszkała daleko w Łowiczu, była integralną częścią rodziny. W domu brata gościła w
czasie każdych świąt. Ponieważ
w domu tym była szóstka dzieci, każde jej pojawienie się wiązało się z prezentami. – Bardzo
troszczyła się o dzieci, do tego
stopnia, że przyjeżdżała do nas
na zakończenie roku szkolnego
po to, aby nagrodzić je za dobre
wyniki w nauce, często były to
lody. W czasie wakacji zabierała
kilkoro do Łowicza, dzieci były
nawet w urzędzie gminy, ale też
jeździły z nią na wypoczynek
w góry czy nad morze. Była dobrą ciocią, w pełnym pozytywnym tego słowa znaczeniu, po
prostu kobieta z dużym sercem
– wspomina Helena Pomian.
Dzięki tej wakacyjnej pomocy
rodzina mogła nieco odetchnąć.
Jak podkreśla bratowa Marianny Pomian – Mogłam wówczas
zająć się w pełni młodszymi
dziećmi, to było bardzo dużo –
powiedziała.
Marianna Pomian zmarła 16
czerwca 2013 roku, po ciężkiej
chorobie, która była dla wielu
osób ogromnym zaskoczeniem.
– To była przyjaźń do końca –
opowiada Jolanta Kliszko, która pomagała Mariannie Pomian
w czasie choroby do czasu, gdy
ze względu na pogarszający się
jej stan zdrowia zajęła się nią rodzina w Berejowie.
Pogrzeb odbył się w Brzeźnicy, pożegnać Mariannę przybyło bardzo dużo osób. – Znaliśmy ją dobrze, więc nie było
dla nas zaskoczeniem, że
z Nieborowa przyjechała delegacja. Przyjechał jednak cały
autokar ludzi, co było dla nas
bardzo wzruszające – powiedziała. Mariannę Pomian pojechali pożegnać nie tylko
urzędnicy z Nieborowa, ale też
emerytowani i czynni zawodowo sekretarze gmin, z którymi
przez lata współpracowała. tb
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Praca przy wykonywaniu strojów na bal była bardzo inspirująca. Ten
zuch zdecydował się przebrać za... mumię.

ganiły. Jeden z krasnali napisał
w tej sprawie list do Inspektora Gadżeta z prośbą o pomoc
w sprzątaniu. Maluchy wzięły się więc do pracy i wykonały
ostatnie biwakowe zadanie. mwk

Przed powrotem do domu
czekało zuchów sprzątanie.
Aby je urozmaicić, dowiedziały
się od swojej kadry, że Królewna Śnieżka opuściła krasnoludków dlatego, że bardzo bała-

Gmina Bielawy | VII Turniej Wiedzy dla Kół Gospodyń

W zdrowym ciele - zdrowy duch
Gospodynie z gminy Bielawy
mają talent aktorski i są dobrymi obserwatorkami życia. Można było się o tym przekonać 30
listopada w świetlicy w Sobocie,
podczas Turnieju Wiedzy o Problemach Alkoholowych, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie
dla dorosłych, w którym wzięły
udział, odgrywając 15-minutowe
scenki rodzajowe.
Taka bowiem była formuła
turnieju, który już po raz siódmy organizował Urząd Gminy
i Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Bielawach.
Do turnieju zgłosiło się
7 KGW z: Bielaw, Chruślina,
Marywila, Oszkowic, Skubik,
Soboty oraz Starego Waliszewa.
Każde z kół przedstawiło 15-minutową scenę, podczas której poruszone były tematy zgubnego
wpływu używek na zdrowie i życie oraz znaczenia zdrowego odżywiania i aktywnego trybu życia

Rzut okiem | Akcja „Góra Grosza” w Bielawach

KGW Sobota

Marianną Pomian szczególny stosunek miała do sołtysów,
nad którymi sprawowała swoistą
opiekę, rozumiała, że ich praca,
podobnie jak radnych, odbywa
się bezpośrednio w środowisku
lokalnej społeczności, dlatego
winna jest im pomoc. – Zazwyczaj każdego roku uczestniczyła w połowie zebrań wiejskich –
wspomina wójt.
31 marca 2008 roku Marianna Pomian przeszła na emeryturę, w Urzędzie Gminy w Nieborowie przepracowała ponad
4 kadencje. Wójt Andrzej Werle powiedział nam, że był to
w urzędzie smutny dzień. – Cały
ten czas przepracowała w urzędzie bez ani jednego dnia spędzonego na zwolnieniu lekarskim, była szczerze oddana swej
pracy – powiedział wójt .– Z poczucia obowiązku starała się jak
najlepiej przekazać swoje obowiązki i wiedzę obecnemu sekretarzowi Adamowi Janiakowi.
Będąc już na emeryturze,
często dzwoniła i zaglądała do
gminy, interesowało ją to, jak
pracuje urząd, była cały czas
na bieżąco z przepisami. Widać
było, że brakuje jej dotychczasowej pracy, z kolei Tadeusz Kozioł powiedział, że brakowało
i brakuje jej w gminie.
– Bardzo dobry człowiek,
uczciwy, swoje życie przeżyła
pięknie tylko, niestety, za krótko
– mówi Jolanta Kliszko, emerytowana sekretarz gminy Zduny.
Obie panie połączyła przyjaźń
wynikająca z zajmowania podobnego stanowiska i mieszkania
w bliskim sąsiedztwie. W czasie,
gdy pracowały, często się ze sobą
kontaktowały, wymieniały spostrzeżeniami, nowościami i rozwiązaniami, jakie należy zastosować w pracy urzędów. Jolanta
Kliszko podkreśla, że Marianna
Pomian była osobą o niesamowicie mocnym poczuciu odpowiedzialności za swoją pracę i we
wszystkim bardzo sumienną.
Okazało się, że Marianna
Pomian i Jolanta Kliszko doskonale się uzupełniają w życiu prywatnym. – Spędzaliśmy
wspólnie dużo czasu, szczególnie już po odejściu na emeryturę. Razem chodziłyśmy z kijami
wzdłuż Bzury, niejednokrotnie
do Otolic i z powrotem, wymieniałyśmy się książkami. Razem
jeździłyśmy nad morze do Ustki, Łeby, Jastrzębi. Ona bardzo
lubiła długie spacery nad morzem, była bardzo aktywną osobą – opowiada pani Kliszko.
Podkreśla jednak, że oczkiem
w głowie Marianny były dzieci
jej brata – Józefa.



KGW w Starym Waliszewie w scence "W zdrowym ciele królewskie
wesele". Od lewej król – Elżbieta Olejniczak i królewna Aleksandra
Topolska. Za nimi służba: Magdalena Krysicka oraz Marzena Olejniczak.

u osób w każdym wieku. Z każdego przedstawiania miał płynąć
morał „W zdrowym ciele – zdrowy duch” – i to się udało.
Uczestniczki turnieju same pisały scenariusze od podstaw, ale

też inspirowały się literaturą dla
dzieci i młodzieży, przerabiając
takie utwory jak np. „Kopciuszek”, „Pan Twardowski”, „Pan
Kotek był chory”. Kopciuszek
– zgodnie z tradycyjną treścią,

pozostał postacią pozytywną,
uprawiając sport i dbając od siebie, natomiast jej przyrodnie
siostry objadały się słodyczami
i były tak grube, że nie chciał ich
żaden książę.
Jurorzy ocenili, że wszystkie
występy zasługują na równorzędne nagrody, co – jak nas zapewniono – nie było od początku planowane. Koła otrzymały nagrody
finansowe po 600 zł – które przeznaczone mogą być na zakup
sprzętu na ich potrzeby.
Po turnieju wszystkie panie,
organizatorzy i ich goście spotkali się przy stole, smakując kilka
potraw – od zupy grzybowej, po
ciasta i herbatę.
– Nie chcieliśmy robić kolejny raz turnieju wiedzy, bo wtedy z każdego koła zaangażowane byłyby 2-3 panie – mówi
Teresa Kociak, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bielawach. – Chodziło nam też
o to, aby kobiety mogły się kilka
razy spotkać i razem popracować,
bo to też jest cenne.
Może będzie jeszcze okazja,
aby zaprezentować to, co przygotowały. 
mwk

Zduny | III Powiatowy Festiwal Piosenki

Elżbieta Woldan-Romanowicz

Śpiew znów wypełni Dom Kultury
Przedszkolaki kwestowały.
Przedszkole w Bielawach włączyło
się do ogólnopolskiej akcji
„Góra Grosza”, organizowanej
przez Towarzystwo Nasz Dom,
polegającej na zbiórce monet na
pomoc dzieciom wychowującym
się poza własną rodziną, a więc
w domach dziecka, rodzinach
zastępczych i pogotowiach
opiekuńczych. Przedszkolaki
z Bielaw kwestowały na ulicach tej
miejscowości 27 listopada. Razem
z wychowawczyniami odwiedziły
także Urząd Gminy, w którym
akurat trwała przerwa w sesji
rady. Radni, sołtysi i urzędnicy
nie skąpili grosza na szlachetny
cel. ewr

Przez dwa dni: 6 i 8 grudnia
Zduny będą powiatowym
centrum piosenki,
a wszystko za sprawą III
Powiatowego Festiwalu
Zduny 2013, który
odbędzie się w miejscowym
Domu Kultury.
Festiwalowe zmagania rozpoczną się jutro, w piątek
6 grudnia o godz. 9.00 występami najmłodszej grupy wiekowej
– dzieci 6-9 letnich. Dokładny
harmonogram występów kolejnych grup wiekowych miał być
dostępny na stronie www.bdkzduny.pl już po zamknięciu tego
numeru Nowego Łowiczanina.

Jak się dowiedzieliśmy, w festiwalu weźmie udział ponad
120 osób – solistów oraz członków zespołów. Na brak frekwencji organizatorzy nie mogą więc
narzekać. Decyzję o przyznaniu
nagród podejmować będzie jury
pod przewodnictwem sopranistki rodem z Domaniewic, Sylwii
Strugińskiej.
W niedzielę 8 grudnia o godz.
15 w sali widowiskowej Domu
Kultury rozpocznie się koncert
finałowy, który trwać będzie 1,5
-2 godziny. Koncert rozpocznie
się występem podopiecznych
Kariny Sędkowskiej (tym samym, który przygotowany został na Choinkę Miejską, która
6 grudnia odbędzie się na ło-

wickim Starym Rynku), a zakończy wręczeniem nagród laureatom festiwalu.
Organizatorzy festiwalu nie
narzucają występującym repertuaru, choć określają, że powinien być on dostosowany do
wieku. Od lat impreza adresowana jest do lubiących śpiewać
mieszkańców powiatu łowickiego od lat 6 do 100. Zanim
powstał festiwal, w Zdunach
organizowany był – z dużym
powodzeniem – Powiatowy
Przegląd Piosenki Dziecięcej,
adresowany dla dzieci i młodszej młodzieży. Obecny festiwal
rozszerzył grono wykonawców
o młodzież starszą i osoby dorosłe. 
mwk
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Aktualności
Nieborów | Uchwała o zagospodarowaniu przestrzennym gminy poprawiona

Kiernozia | Przetarg rozstrzygnięty

110 działek pod zabudowę
mieszkaniową

Drogi na os. Kościuszki
będą naprawione
Naprawą dróg gminnych na
osiedlu Tadeusza Kościuszki
oraz ulicy Ogrodowej w Kiernozi zajmie się Przedsiębiorstwo
Handlowo Usługowe Hydromel
Sp. z o.o. z Sieradza – ta sama
firma, która budowała w Kiernozi kanalizację. Firma złożyła
najkorzystniejszą cenowo ofertę
dzięki temu, że ma na miejscu
wszystkie niezbędne do wykonania zlecenia maszyny. Roboty mają kosztować 171.407,25
złotych. Na przetarg wpłynęły 4
oferty, najwyższa, przedstawiona
przez firmę z gminy Krzyżanów,
opiewała na kwotę 239 tys. zł.
Pierwszy przetarg, w którym wyłoniono wykonawcę robót, przyniósł rozstrzygnięcie,
ale firma nie zdecydowała się
na podpisanie umowy i tym samym straciła wpłacone na kon-

Radni Gminy Nieborów
podjęli 20 listopada uchwałę
poprawiającą wcześniejszą
z 2012 roku, a dotyczącą
zagospodarowania terenu
znajdującego się w obszarze
Nieborowa Zachodniego,
w trójkącie pomiędzy drogą
przy Restauracji „Pod Złotym
Prosiakiem” a odchodzącą
od niej drogą, łączącą ją
z Aleją Legionów w pobliżu
strażnicy OSP.
Planista Andrzej Bargieła,
przedstawiając radnym temat
powiedział, że chodzi o zmianę
ustaleń zawartych w poprzedniej
uchwale, która dotyczyła tego
samego terenu. Okazało się bo-

TOMASZ BARTOS

Gmina Sanniki | Podatki 2014

Planista Andrzej Bargieła (stojący przy mapie) omawia zmiany, które radni będą głosować w czasie sesji.

Teren przeznaczony pod
zabudowę mieszkaniową
na obszarze Nieborowa
Zachodniego jest bardzo
atrakcyjny i na pewno
cieszyć się będzie
zainteresowaniem
kupców. Na tych
terenach pierwsze
budynki już stoją. Nie
spodziewam się jednak,
aby osiedle powstało
tam bardzo szybko.
Przykładem może być
osiedle, które powstało
w Mysłakowie. Pierwsze
działki sprzedaliśmy tam
w 1994 roku, powstało
tam już wiele budynków,
ale ciągle jest wiele
wolnych placów, a
lokalizacja jest lepsza,
bo bliższa Łowicza.

wiem, że są one dla właścicieli
gruntów kłopotliwe w realizacji.
Aby mogli oni podzielić swe nieruchomości pod działki budowlane, musieliby w części przypadków porozumiewać się co do ich
podziałów i scaleń. W nowym
planie działki nie będą tworzone
z nieruchomości należących do
dwóch właścicieli – a to znacząco ułatwi cały proces właścicielom gruntów. Oprócz tego osie
dróg dojazdowych zostały wyznaczone w granicach działek.
Pas drogowy będzie obejmował
szerokość 10 m, w kilku miejscach przewidziano place do zawracania samochodów o bokach
wynoszących 20 m.
Andrzej Bargieła zaznaczył,
że na terenie objętym uchwałą wprowadza się zabudowę
mieszkaniową z usługami. Tylko w jednym przypadku nieruchomość pozostaje przeznaczona
pod ogród. Ponadto, w związku

W nowym planie działki
nie będą tworzone
z nieruchomości
należących
do dwóch właścicieli
– a to znacząco
ułatwi cały proces
właścicielom gruntów.
z życzeniem właścicieli, akceptuje się w dwóch miejscach istniejącą zabudowę zagrodową z usługami. Z jego wyliczeń wynika, że
na terenie, który obejmują ustalenia uchwały, uda się wydzielić aż
110 średniej wielkości działek budowlanych.
– Ten plan zagospodarowania
jest tworzony z myślą o przyszło-

Gmina Sanniki | Stan dróg gruntowych

Gruz był, gruzu nie ma
Jeszcze przed tegoroczną
zimą na najgorsze odcinki
dróg gruntowych na terenie
gminy Sanniki miało trafić
nawet 2 tysiące ton gruzu
pochodzącego z rozbiórek
starych budynków.
Gmina zamierzała kupić gruz
wraz z usługą rozwiezienia go na
wskazane miejsca od prywatnego przedsiębiorcy spoza gminy,
który rozbierał własne budynki.
Tona gruzu miała kosztować 30
zł. Miała – ponieważ na dzień
przed rozpoczęciem rozwożenia

gruzu, przedsiębiorca wycofał
swoją ofertę.
– Zadzwonił do gminy i powiedział, że nie zmieści się w tej
cenie i nie będzie woził gruzu.
Nowej ceny nawet nie próbował
negocjować. Sądzimy, że mógł
nas ktoś podkupić – przekazał informację na ostatniej sesji
Rady Gminy w Sannikach wójt
Gabriel Wieczorek. Ceny tony
gruzu wraz z rozwiezieniem
w gminie Sanniki i okolicach
wynoszą od 40 złotych wzwyż.
– Jeśli tylko uda nam się znaleźć inny podmiot, który nam

odsprzeda gruz, to będziemy
chcieli go kupić i jeszcze przed
zimą rozwieźć na najgorsze drogi – zapewnia wójt Wieczorek.
W tym roku gmina przeprowadziła już raz akcję uzupełniania największych dziur i zadoleń
na drogach gruntowych. Wykorzystane zostało około 600 ton
gruzu. Mieszkańcy cały czas
mogą zgłaszać potrzebę nawiezienia gruzu na drogę do Anny
Kopeć z Urzędu Gminy w Sannikach, która zajmuje urzędnicze stanowisko ds. budownictwa. 
mak

ści i na wyraźne życzenie właścicieli gruntów – powiedział Bargieła. – Myślę, że za 3-4 lata,
gdy zmieni się trudna sytuacja na
rynku nieruchomości, zainteresowanie tymi działkami może być
dość duże.
Planista bardzo dokładnie
określił, że gmina musi liczyć się
z tym, że czekać będzie ją budowa dróg o łącznej powierzchni
14 tys. m², 9 tys. m² chodników,
4 km sieci oświetlenia ulicznego,
2.790 m sieci wodociągowej i podobnej długości sieć kanalizacji
sanitarnej, która obecnie nie jest
jeszcze planowana, ale jak zaznaczył Bargieła, biorąc pod uwagę
wielkość tego osiedla i zwartą zabudowę, budowa jej powinna być
opłacalna.
Radni przegłosowali uchwałę
jednomyślnie, nie zadając wcześniej planiście pytań, temat był
bowiem już przedstawiany i omawiany na komisjach Rady.
tb

Podwyżki o 5%
Radni gminy Sanniki uchwalili na sesji 29 listopada wysokość przyszłorocznych podatków lokalnych. Wszystkie stawki
podatku od nieruchomości oraz
od środków transportowych
wzrosną o 5 procent. Tyle samo
zostanie podniesiona w stosunku
do obecnie obowiązującej średnia
cena skupu żyta, która jest przyjmowana do obliczania wysokości podatku rolnego płatnego za
hektar przeliczeniowy gruntów
ornych.
W tym roku średnia cena skupu żyta była ustalona w gminie
Sanniki w wysokości 37,48 zł za
kwintal zboża. Podatek za hektar
gruntów wynosił więc 93,70 zł.
Po podwyżce średnia cena żyta
będzie wynosiła 39,35 zł za
kwintal, co oznacza, że podatek
wzrośnie do 98,38 zł/ha. Formalnie uchwała jest przyjmowana
w sprawie obniżenia ceny
1 kwintala żyta przyjętego jako
podstawę wyliczenia podatku
rolnego. Cena ta jednak jest obniżana z wysokości tzw. stawki
maksymalnej, która ustalana jest
dla całego kraju przez Główny

Urząd Statystyczny i wynosi
obecnie 69,28 zł za kwintal.
Od początku przyszłego roku
wzrosną również stawki podatku od nieruchomości. Stawka
podatku od budynków mieszkalnych wzrośnie z 0,41 zł/m2 do
0,43 zł/m2. Stawka od powierzchni budynków związanych z działalnością gospodarczą wzrośnie
z 13,94 zł/m2 do 14,64 zł/m2.
W przypadku powierzchni budynków, w których prowadzony
jest obrót kwalifikowanym materiałem siewnym stawka ta wzrośnie z 7,98 zł/m2 do 8,38 zł/m2,
zaś w przypadku budynków
związanych z udzielaniem
świadczeń zdrowotnych (np.
przychodni zdrowia i aptek)
stawka wzrośnie z 4,62 zł/m2 do
4,67 zł/m2.
Analogicznie – o 5% wzrosną pozostałe stawki podatkowe,
w tym od środków transportowych. Nie zmieni się stawka podatku od budowli – jest ustalona
w maksymalnej wysokości i wynosi 2% wartości budowli. Wyższe podatki wejdą w życie wraz
z początkiem nowego roku. mak

Rzut okiem | Dach na ośrodku wyremontowany

Marcin A. Kucharski

Andrzej Werle
wójt gminy Nieborów

to gminy wadium w wysokości 2 tys. złotych. Roboty miały
być wykonane za nieco ponad
155,5 tys. zł. Gmina zakładała,
że powinny zostać przeprowadzone do 25 listopada.
Drogi na os. Kopernika mają
być wyprofilowane oraz wykonana zostać ma podbudowa
z kruszywa łamanego. Wcześniej powinna zostać wykonana regulacja pionowa istniejących studni, studzienek, zasuw
i wpustów. Stan dróg na tym
osiedlu domków jednorodzinnych uległ znacznemu pogorszeniu w związku z budową
kanalizacji. Jeszcze przed tymi
robotami stan osiedlowych dróg
był zły – były to od zawsze drogi gruntowe, zaś po wzruszeniu
ziemi i wymieszaniu jej warstw
było tylko gorzej.
mak

Z 10-dniowym opóźnieniem
zakończył się remont dachu na
budynku gminnym, w którym mieści
się ośrodek zdrowia w Sannikach
oraz kilka mieszkań komunalnych.
Remont powinien zakończyć się
20 listopada, ale ostatecznie potrwał
do 30 listopada, a 2 grudnia dokonano
odbioru technicznego. Firma
Inwestycyjno-Budowlana IN-TECPLAN z ulicy Fabrycznej w Sannikach
wykonała nowe kominy
z cegły klinkierowej i przeprowadziła
wymianę eternitowego pokrycia dachu
na pokrycie blaszane. Oprócz remontu
dachu wykonane zostały nowe obróbki
blacharskie, zamontowane nowe
rynny i rury spustowe oraz instalacja
odgromowa. mak
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Punkt zapalny
PKP | Pociąg Express Intercity nie zatrzyma się w Łowiczu

Na Kaszuba nie ma szans

Okazało się, że pociąg TLK Kaszub, który był jedną z ostatnich nadziei pasażerów, którzy chcieliby
wrócić po pracy w miarę szybko i komfortowo z Warszawy do Łowicza, mimo, że przejeżdża przez
stację Łowicz Główny, nie będzie się na niej zatrzymywał.
marcin
kucharski
marcin.kucharski@lowiczanin.info

Związane jest to z tym, że
w nowym rozkładzie jazdy pociągów, który wejdzie w życie
15 grudnia, pociąg ten został
przez spółkę Intercity przekwalifikowany z typu TLK (Twoje Linie Kolejowe) na EIC (Express
Intercity). Pociągi EIC według

spółki mają łączyć natomiast
ze sobą wyłącznie duże ośrodki
miejskie, w których mieszka ponad 100 tys. mieszkańców.
Sprawa ujrzała światło dzienne w związku z planowaną likwidacją pociągu Flisak (relacji
Warszawa – Toruń), który obsługiwała spółka Przewozy Regionalne. Pasażerowie zauważyli
– o czym obszernie w NŁ pisaliśmy – że nie ma go w projekcie
rozkładu jazdy, który obowiązywać ma od 15 grudnia 2013 roku

do 13 grudnia roku przyszłego.
Okazało się, że spółka PR zrezygnowała z niego i nie wnosiła do zarządcy infrastruktury
o uwzględnienie możliwości
przejazdu dla niego.
W proponowanym rozkładzie
nie uwzględniono żadnego połączenia około godz. 16., które umożliwiałoby mieszkańcom
Łowicza i Sochaczewa szybki
(ok. 1 godziny) powrót z pracy
do domu. Są w nim pociągi Kolei Mazowieckich, które po 16.

odjeżdżają z Warszawy w stronę Łowicza, jednak jadą one ok.
pół godziny dłużej. Zmiany spotkały się ze zdecydowaną dezaprobatą kilkuset osób, którym
trudno zrozumieć, dlaczego likwiduje się dogodne połączenie. W nowym rozkładzie planowany był natomiast m.in. pociąg
TLK spółki InterCity Kaszub,
który wyjeżdżać ma z Warszawy o godz. 16.00 i jechać m.in.
przez Łowicz Główny – niestety
bez zatrzymywania się.

Został cień szansy
Burmistrz Krzysztof Kaliński interweniował w tej sprawie
w dyrekcji Intercity w Warszawie 27 listopada, ale bez większych sukcesów. Usłyszał, że
na postój Kaszuba nie ma co liczyć, ale PKP Intercity przeanalizuje możliwość uruchomienia
innego połączenia o tej porze.
– Wiceprezes Marcin Celejewski zobowiązał się przedstawić
nam w najbliższym czasie – wraz
z ewentualnymi kosztami, które
musiałyby ponieść samorządy –
możliwość zorganizowania innego połączenia relacji Warszawa
– Toruń – powiedział nam burmistrz Krzysztof Kaliński.
Jakie byłyby to koszty i czy
miasto zdecydowałoby w uczestniczeniu w nich? – Tego jeszcze
nie wiemy – powiedział nam burmistrz. – Będziemy zastanawiać
się co dalej, jak dowiemy się

o tych kosztach. Informację
mamy otrzymać w ciągu kilku
najbliższych dni.
Według Bogumiła Urbanka,
który jako jeden z pasażerów zaangażował się w walkę o to połączenie, należałoby się powołać
na wyniki finansowe, jakie spółka Intercity osiąga w związku
z zatrzymywaniem się pociągów
w Łowiczu. Burmistrz nie wystąpił o udostępnienie takiego bilansu dla Łowicza. Nawet jednak
gdyby to zrobił, nie wiadomo czy
by go otrzymał. – Uważam, że
poważnym błędem było prowadzenie takich rozmów w ciemno.
Powinniśmy wiedzieć jaki ruch
pasażerski generowany jest na
stacji Łowicz Główny i ile spółka
na tym zarabia – uważa Urbanek.
Ratusz czeka na oficjalną odpowiedź ze strony Intercity. Czasu
jest jednak coraz mniej, rozkład
wchodzi w życie 15 grudnia. 

PKP | Pociągów do Łodzi i Skierniewic też będzie mniej

Pasażerowie mówią: to jest paranoja

Nowego Łowiczanina rzecznik
ŁKA.

Obecnie ostatni pociąg z Łodzi do Łowicza odjeżdża w dni
robocze o godz. 21.16, wcześniejsze są o 18.40 oraz 16.48.
W nowym rozkładzie jazdy, który ma wejść w życie 15 grudnia,
tych pociągów już nie będzie,
a ostatni pociąg do Łowicza odjeżdżać będzie z Łodzi Kaliskiej
niedługo po 16!
– Jak wrócą do domu pasażerowie z małych miejscowości typu Swędów oraz osoby
pracujące w Łodzi do godziny
17 czy 18? – zastanawia się pani
Małgorzata Zawadzka, podróżna korzystająca z tej trasy. – W
nowym rozkładzie jazdy ostatni
pociąg, który będzie zatrzymywał się na wszystkich stacjach
pośrednich, z Łodzi Kaliskiej
do Łowicza Głównego będzie o
16.26. Jest to bardzo krzywdzące
dla pasażerów! – dodaje jeszcze
inna pasażerka, Iwona Śmiałek.
– Nie do pomyślenia jest, abyśmy musieli z powodu braku połączeń przesiadać się na busy,
skoro posiadamy bilety miesięczne, czy kwartalne na pociąg
– uważa inna pasażerka, z którą
rozmawialiśmy.
Wysłała ona w imieniu swoim oraz innych pasażerów pocz-

Kto to widział,
żeby na tej trasie
zlikwidować tyle
pociągów. Niech całą
tę kolej zlikwidują, może
będzie najlepiej wtedy...

tą elektroniczną pisma do spółki
Przewozy Regionalne w Łodzi
oraz do zarządzającej infrastrukturą kolejowej spółki PKP PLK
z prośbą o ustosunkowanie się
do nowej oferty przewozowej
oraz przywrócenie popołudniowych i wieczornych połączeń.
W odpowiedzi, którą otrzymała
od zastępcy dyrektora do spraw
rozkładów jazdy z Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym
PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. Wojciecha Słomińskiego,
uzyskała informację, że wskazane przez nią usunięcia z rozkładu popołudniowych i wieczornych połączeń z Łodzi Kaliskiej
po godzinie 18 i 20 są skutkiem
rezygnacji przewoźnika – spółki Przewozy Regionalne – z pociągów. Dlaczego Przewozy Regionalne zrezygnowały z tych
pociągów możemy się wyłącznie domyślać, gdyż nie otrzymaliśmy do środy odpowiedzi
na nasze pytania, wysłane 28 listopada. W ratowanie popołudniowego połączenia włączył
się burmistrz Krzysztof Kaliński. – Byliśmy razem z zastępcą
2 grudnia w Łodzi i rozmawialiśmy w tej sprawie z dyrektor
Łódzkiego Zakładu Przewozów
Regionalnych Elżbietą Nowak.
Obiecała zająć się sprawą i razem z nami starać się o wprowadzenie do rozkładu przynajmniej
jeszcze jednego pociągu z Łodzi
po 18-tej – powiedział nam burmistrz. Według niego są duże
szanse, że taki pociąg będzie
dojeżdżał do Łowicza. Podobne
jest też stanowisko burmistrza
Głowna. – Będziemy oczywiście
interweniować i wnosić o zmianę tej niekorzystnej dla pasażerów decyzji. Zapytamy Przewo-

jacek Rutkowski

Likwidacji 3 spośród 7 pociągów kursujących
z Łowicza Głównego do Łodzi Kaliskiej raz
3 w odwrotnym kierunku mogą spodziewać
się pasażerowie jeszcze korzystający z usług
przewozowych PKP. Ograniczenie oferty o 4 pary
pociągów jest planowane również na trasie pomiędzy
Łowiczem a Skierniewicami.

zy Regionalne, dlaczego – jak
przekazała nam interweniująca
pasażerka – nie złożyły one zapotrzebowania m.in. na pozostałe dotychczas funkcjonujące
kursy – uzyskaliśmy informację
z UM Głowno.
Ma być lepiej?
Zobaczymy
Czy ta redukcja połączeń
oznacza, że przyszła oferta organizowanej od kilku już lat Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej dla
Łowicza będzie podobnie mizer-

na? Spytaliśmy o to u źródła, czyli w ŁKA Sp. z o.o. Okazało się,
że na to pytanie ciągle – mimo
politycznych deklaracji – nie
ma jednoznacznej odpowiedzi.
– Łódzka Kolej Aglomeracyjna nie ma żadnego związku
z obecnym rozkładem jazdy na linii Łódź – Łowicz. Łódzka Kolej Aglomeracyjna jest nowym
przewoźnikiem, który rozpocznie pracę przewozową 15 czerwca 2014 roku – odpowiedziała
nam na temat zmian, które wejdą
w życie po 15 grudnia, rzecznik

prasowy ŁKA Marta Markowska. Według niej uruchomienie
połączenia Łódź Kaliska – Łowicz zaplanowano na 1 listopada
2014 roku, a rozkład jazdy pociągów ŁKA jest obecnie przygotowywany. – Nie mogę przekazać
Panu jeszcze godzin poszczególnych połączeń jednak mogę
zapewnić iż zgodnie z obecnymi planami ŁKA uruchomi na
tej trasie 13 par połączeń (13 pociągów dziennie z Łodzi do Łowicza oraz 13 z Łowicza do Łodzi) – zapewniała dziennikarza

Do Skierniewic też
mniej pociągów
– Ale tutaj nie chodzi tylko
o Łódź – interweniowali w naszej
redakcji kolejni pasażerowie. Wg
nowego rozkładu, do Skierniewic
odjeżdżać będzie 9 zamiast dotychczasowych 13 pociągów.
W najgorszej sytuacji znajdą się osoby dojeżdżające do
pracy np. na godz. 14. Z rozkładu bowiem „wylecą” trzy pociągi: o godz. 9.51, 11.28 i 13.38.
Do Skierniewic będzie można
dojechać w godzinach porannych pociągami o: 4.22, 5.52,
6.44 i 7.40, a później dopiero
o 15.35.
– Kto to widział, żeby na tej
trasie zlikwidować tyle pociągów. Niech całą tę kolej zlikwidują, może będzie najlepiej wtedy...
– pisali rozżaleni pasażerowie
w komentarzach na stronie internetowej www.lowiczanin.info.
– Widziałam nowy rozkład
jazdy i jest katastrofa. Jak ludzie maja dojeżdżać do pracy
i szkoły ja się pytam? (...) A pani
w kasie powiedziała mi, że ludzie
mają samochody i są autobusy,
więc nie będzie problemów z dojazdem do wybranego miejsca.
Ale skąd mieć na to pieniądze?
Bilet autobusowy np. z Łowicza
do Skierniewic kosztuje 7,10 zł
w jedna stronę – żalił się inny
czytelnik. – Najważniejsze, że
mamy Pendolino (...) – żartował
inny.
Sytuacja z pociągami jadącymi ze Skierniewic do Łowicza,
też nie wygląda dobrze. Zostanie ich w nowym rozkładzie 9 zamiast 13 i podobnie jak w przypadku połączeń do Skierniewic z
rozkładu „wylatują” pociągi kursujące w środku dnia. Pomiędzy
9.36 a 14.51 nie będzie żadnego
połączenia.
Wcześniej niż do tej pory
odjedzie też ostatni pociąg
ze Skierniewic – już o 21.30
w porównaniu z obecnie odjeżdżającym o 22.25. 
mak
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Aktualności
Łowicz | Jubileusz 60-lecia PTTK

Święto ludzi, którzy łączą pasję z wiedzą
– Nigdy PTTK nie było organizacją polityczną, a jej działacze nie chodzili
na pochody pierwszomajowe i nie brali udziału w żadnych uroczystościach
organizowanych przez władze komunistyczne – mówił 30 listopada w łowickim
ratuszu Eligiusz Pietrucha, podczas obchodów 60-lecia łowickiego oddziału
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

Kto kierował oddziałem
Na przestrzeni 60 lat prezesami
oddziału wybierani byli kolejno:
Wincenty Kaźmierczak – 1953,
Teofil Jankowski – 1956, Janina
Skoneczna – 1960, Jerzy Mrozowski – 1961, Jerzy Gawroński
– 1963, Zenon Szyszkowicz
– 1964, Jerzy Pacałujko - 1965,
Jerzy Łukawski – 1966, Michał
Zieliński – 1967, Jerzy Kuczyński – 1968, Jarosłąw Wietlicki
– 1968, Jerzy Kuczyński – 1976,
Bolesław Ruczajski – 1981, Andrzej Masztanowicz – 1985, Eligiusz Pietrucha – 1989, Jerzy
Garczarczyk – 1991, Andrzej
Masztanowicz – 1993, Krzysztof Marek Wiśniewski – 1997;
Janusz Dyl kieruje zarządem od
2001 roku.

Łowicz | Spotkanie z okazji rocznicy
wprowadzenia stanu wojennego

O internowanych
i pomocy pijarów
Zbliża się kolejna ważna
rocznica, która zostanie
uczczona wspólnie przez
łowicki klub Gazety
Polskiej oraz zakon ojców
pijarów.
10 grudnia o 18.30 w budynku Pijarskich Szkół Królowej
Pokoju, przygotują oni spotkanie z okazji przypadającej trzy
dni później 22. rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.

Przewodniczący klubu Wojciech Gędek wygłosi wykład
o pomocy udzielanej przez pijarów internowanym w Łowiczu
działaczom „Solidarności” i innych organizacji niepodległościowych. Przykładem ma być postać
ks. Kazimierza Wójciaka.
W części artystycznej wystąpi
bard Paweł Piekarczyk, który zaprezentuje program „Orła wrona
nie pokona” (antyreżimowe piosenki okresu stanu wojennego).
Będzie można kupić płyty i zdobyć autograf wykonawcy.
tm

Uroczytość 60-lecia prowadzili (z lewej): Zdzisław Kryściak, Adam Szymański, Janusz Dyl i Eligiusz Pietrucha.

pasje to m.in. zdjęcia, pielgrzymki, przydrożne krzyże.
Żartował, że po ostatnim kursie powstała „mieszanka wybuchowa”, bo w szeregi przewodników weszło grono młodych ludzi
z pomysłami, którzy „zderzyli
się” z doświadczoną kadrą przewodnicką. Efektem tego zderzenia było wiele nowych inicjatyw
jak: spływy kajakowe, tematyczne spacery po Łowiczu, kwesta
na rzecz ratowania zabytkowych
grobów na cmentarzach.

Po ostatnim kursie
powstała „mieszanka
wybuchowa”, bo w
szeregi przewodników
weszło grono młodych
ludzi z pomysłami,
którzy „zderzyli się”
z doświadczoną kadrą
przewodnicką.

Ponadto, obecna działalność
PTTK, o której szeroko piszemy
na naszych łamach, polega głównie na organizowaniu rajdów pieszych i rowerowych: szlakiem
Powstania Styczniowego, na powitanie wiosny, szlakiem 10 pułku piechoty, Cichociemnych,
szlakiem Książęcym – który jest
połączony ze Świętem Roweru,
szlakami Szable i Bagnety, Dwory i Kościoły. Odbywają się też
corocznie rajdy okolicznościowe,
związane z postaciami wielkich
Polaków lub wydarzeń historycznych.
Dużo odznaczeń dla
wielu ludzi
Podczas jubileuszu 60-lecia
odbyło się wręczenie odznaczeń
i dyplomów dla członków łowickiego oddziału. Medal „Nauczyciel Kraju Ojczystego”, nadawany przez Zarząd Główny PTTK
otrzymała Krystyna Pietrucha.
Brązową Honorową Odznakę
PTTK otrzymała Grażyna Dubiel, dyplomy Zarząd Głównego
wręczono: Danucie Dąbrowskiej,
Małgorzacie
Haczykowskiej,
Krystynie Kucharskiej, Edwardowi Dąbrowskiemu, Marianowi

Sianoszkowi, Mirosławowi Wojdzie oraz SKKT „Pelikaniątka”.
Odznakę „Za zasługi dla turystyki”, nadawaną przez ministra sportu i turystyki przyznano
Zdzisławowi Kryściakowi i Jackowi Rybusowi, ale zostaną one
wręczone w innym terminie.
Kilkanaście osób otrzymało
honorowe odznaki za wieloletnią
działalność, przy czym ich nazwa
czasem jest myląca, ponieważ za
25-letnią działalność wyróżniono osoby, które mają w PTTK
znacznie dłuższy staż. Były też
odznaki z okazji 50-lecia, a otrzymali je Bolesław Ruczajski, Jerzy
Garczarczyk oraz Eugeniusz Salomończyk.
Łowicki oddział dyplomami docenił swoich kilkunastu
członków (Marzena Bajon, Dorota Wiśniewska, Agnieszka
Walczak, Marlena Koza, Anna
Kruk, Ireneusz Cybulski, Radosław Kupiec, Katarzyna Słoma,
Marlena Mrówka-Kolas, Małgorzata Kucharek, Piotr Zakrzewski i Kazimierz Kaczor) oraz
osoby współpracujące – Jacka
Rutkowskiego i Stowarzyszenie
im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu. 
mwk

Łyszkowice | Przełożono oficjalne odsłonięcie pomnika

Czekały prawie 70 lat, poczekają jeszcze do wiosny
Tablice poświęcone pamięci mieszkańców, którzy polegli w walkach o niepodległość
w latach 1918-1920, powróciły
już do Łyszkowic – o czym pisaliśmy. Pojawiła się wreszcie
szansa, że pomnik w centrum
miejscowości odzyska swój oryginalny, przedwojenny wygląd.
Tak najpewniej będzie – ale dopiero przyszłej wiosny.Władze
gminy mają już nie tylko odzyskane tablice, ale także wykonanego z brązu orła oraz popiersie
marszałka Piłsudskiego, wiernie
naśladujące pierwowzór. Początkowy plan zakładał, że być może
uda się przygotować odsłonięcie
na 11 listopada, ale z tej opcji zre-

zygnowano. Nowy termin oficjalnego odsłonięcia nie jest jeszcze
ustalony, wiadomo tylko, że będzie on wyznaczony na wiosnę
2014. Do tego czasu nowo pozyskane elementy będą przechowane w gminnym archiwum.
– 7 listopada odebraliśmy orła
i popiersie z Łodzi, od firmy, której zleciliśmy zadanie – mówi zastępca wójta Ola Suszkowska.
– Zostawały cztery dni na przygotowanie wszystkiego, więc nie
chcieliśmy robić tego w pośpiechu. Poza tym, chcemy najpierw
odrestaurować pomnik i zlikwidować wszelkie przebarwienia
tak, żeby jego powierzchnia wyglądała jednolicie.

Tablice zniknęły z Łyszkowic
zaraz po wojnie, więc nic się nie
stanie, jeśli na powrót na pomnik
poczekają kilka kolejnych mie-

sięcy. Miejmy nadzieję, że więcej
zawirowań w tej kwestii już nie
będzie, bo w historii tego zabytku
było ich aż nadto. 
tm

Artur Michalak

Poczet sztandarowy oddziału PTTK w Łowiczu: Anna Kruk i Piotr
Zakrzewski.

Cztery postacie wybrane
z wielu
Prezes Koła Przewodników
Zdzisław Kryściak mówił, że
idea PTTK polega na połączeniu
wiedzy i pasji. Przedstawił 4 postacie takich „ludzi z pasją”, wyrażając nadzieję, że zostanie to
dobrze odebrane. W gronie tym
umieścił: Jagodę Lendzion, którą
nazwał „ambasadorką Łowicza”,
najbardziej znaną przewodnik
po Łowiczu i okolicach, Adama
Szymańskiego – prezesa Klubu
Turystyki Kolarskiej „Szprycha”,
który sam o sobie mówi, że „zrósł
się” z rowerem, Eligiusza Pietruchę – gawędziarza, konferansjera i laureata tytułu Łowiczanin
Roku oraz Jacka Rybusa, którego

Mirosława Wolska-Kobierecka

ków pozostawała czynna. Wiele
osób wyprowadzało się z Łowicza, a ci, którzy nadal tu mieszkali, nie mieli czasu na działalność.
Ostatni kurs odbył się w latach 2010-2011, ukończyło go 14
osób, z których wiele jest bardzo
aktywnych.

Dziś na łowickie PTTK składa się: Koło Przewodników, Koło
Turystyki Kolarskiej „Szprycha”
oraz szkolne koła „Pelikaniątka”
w Gimnazjum nr 2 oraz „Złotówki” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4.
Prezes PTTK w Łowiczu Janusz Dyl mówił, że tradycje przewodnickie w Łowiczu rozpoczęli
Aniela Chmielińska i Władysław
Tarczyński, którzy oprowadzali zainteresowanych po swoich
zbiorach. Potem szkolili uczennice, które były przewodniczkami, ale jeszcze nieoficjalnymi.
Pierwszym znanym nam przewodnikiem była „Przechadzka
po Łowiczu” Romualda Oczykowskiego, wydana po raz pierwszy w 1921 roku, choć wiadomo, że pod koniec XIX wieku
wydawany był jakiś przewodnik. Pierwszy oficjalny egzamin
przewodnicki odbył się w lutym
1962 roku i wtedy nieformalnie
powstało Koło Przewodników.
Formalne jego powstanie miało
miejsce po drugim kursie, który
zorganizowano w 1964 roku.
Kolejne kursy przewodnickie
organizowane były co 2-3 lata,
ale niewielka liczba przewodni-

Mirosława Wolska-Kobierecka

A jednak organizacja potrafiła
skupić wiele osób znanych, aktywnych, z pasją, a jej działalność
nie ograniczała się i nie ogranicza
teraz do oprowadzania wycieczek
po Łowiczu.
Pietrucha żartował też, że
chciałby mieć 60 lat, jak ma
PTTK. Przypomniał, że organizacja powstała w 1953 roku,
a więc 8 lat po wojnie, gdy kraj
był jeszcze zniszczony, a ludność
Łowicza bardzo wymieszana,
bo przybyli tu i powstańcy warszawscy, i działacze niepodległościowi. Jak zaznaczył, łowicki oddział tak naprawdę powstał
13 grudnia 1953 roku, ale dzień
13 grudnia w naszej świadomości nie kojarzy się dobrze, dlatego
działacze postanowili obchodzić
swój jubileusz w Andrzejki, bo te
kojarzą się lepiej.
W przedstawionych prezentacjach multimedialnych przypomniano też, że tradycje PTTK
sięgają znacznie wcześniej, bo
organizacja powstała z połączenia Polskiego Towarzystwa Turystycznego oraz Polskiego Towarzystwa
Krajoznawczego,
któreswojądziałalnośćrozpoczęło
w 1908 roku.

Obie delegacje - Łowicza i Łyszkowic, podczas przekazywania tablic.
Burmistrz K.J.Kaliński mówił, że oddania ich wymagała sprawiedliwość.
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Dzień Pluszowego Misia

25 listopada w Przedszkolu nr 1 w Łowiczu świętowano, przypadający tego dnia,
Dzień Pluszowego Misia. Nietypowym gościem był tam wówczas wielki Miś, który
o godzinie 10 przybył do dzieci, by powiedzieć im, że pluszowy przyjaciel jest
najlepszy na świecie.
Miś mógł przy okazji poznać
wszystkie pluszowe misie, które
przedszkolaki zabrały tego dnia
ze sobą z domu. Dzieci z kolei
dowiedziały się, jak doszło do
tego, że te zabawki w ogóle powstały. Wiąże się to z historią
polowania z początku XX wieku. Brał w nim udział prezydent
Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej Teodor Roosevelt, który widząc przerażenie
w oczach zranionego niedźwiadka, kazał go wypuścić. Kiedy informacja o tym zdarzeniu
ukazała się w The Washington

Post, sklepikarz Morris Mitchom, imigrant z Rosji, wpadł
na pomysł produkcji pluszowych
misiów, nadając im nazwę Teddy – na cześć prezydenta Roosevelta i za jego zgodą.
Przedszkolaki
opowiadały
o swoich ulubionych przytulankach, brały udział w quizach
i konkursach, które prowadził dla
nich Miś. Usłyszawszy fragment
piosenki, miały powiedzieć,
z jakiej bajki ona pochodzi. Innym zadaniem było wymienienie tytułów filmów animowanych, których bohaterami są

różne misie: Kubuś Puchatek,
Miś Colargol, Gumisie.
Następnie w grupach rysowały
pluszowych
przyjaciół na kartkach albo robiły wyklejankę z bibuły.
Miały też słodki poczęstunek:
żelkowe misie i lizaki.
Miś przybył do każdej z grup
z osobna i zrobił sobie z dziećmi
pamiątkowe zdjęcie. Obiecał, że
wróci w przyszłym roku.
Dzień Pluszowego Misia został ustanowiony 25 listopada
2002 roku w setną rocznicę powstania tej zabawki. 
mst

Łowicz | Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt

Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę
Do zrobienia oryginalnych, łowickich karmników dla ptaków
zachęca prezes Łowickiego Towarzystwa Przyjaciół Zwierząt
Grażyna Wołynik.
Najładniejsze domki zostaną
nagrodzone 12 grudnia, podczas
spotkania edukacyjnego pt. Pomóżmy zwierzętom przetrwać
zimę, które odbędzie się w hali
OSiR przy ul. Jana Pawła II.
Konkurs na najładniejszy domek dla ptaków skierowany jest
REKLAMA

dla dzieci z przedszkoli oraz
uczniów szkół podstawowych
i gimnazjalnych, ale na spotkanie może przyjść każdy zainteresowany.
Na spotkaniu edukacyjnym,
które rozpocznie się o godz.
12.00, członkowie Patrolu interwencyjnego As z Łodzi będą
mówili o tym, z jakimi problemami stykają się zwierzęta
zimą, a wszyscy zebrani będą
mogli przedstawić swoje sposo-

by i propozycje, jak im wtedy
pomagać.
Osoby chcące wziąć udział
w konkursie na karmnik dla ptaków powinny się zgłosić telefonicznie do prezes Wołynik, po
nr tel. 609-444-795. – Karmniki
powinny posiadać dowolny motyw łowicki – mówi prezes towarzystwa. – Powiesimy je później
na terenie miasta – dodała. Dla
zwycięzców przewidziane są dyplomy i atrakcyjne nagrody.  kp
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Bolimów | Dużo smacznej zabawy w przedszkolu

Kanapki zdrowe i kolorowe
Dzieci z grupy 5-latków
z Przedszkola w Bolimowie
uczyły się w piątek, 29
listopada, jak prawidłowo
wykonać zdrową, pełną
witamin kanapkę.
Zajęcia prowadziła nauczycielka Ewa Białas, która w pierwszej
części poprosiła je, aby wykonały zadania, dzięki którym dowiedzą się, które produkty spożywcze są zdrowe. Należało np.
wybrać pomiędzy jabłkiem a cukierkiem oraz udzielić odpowiedzi czy prawdziwe są stwierdzenia np.: „Warzywa i owoce psują
zęby” albo „Ręce myjemy przed
jedzeniem”.
Później dzieci stanęły przed
zadaniem stworzenia zdrowej
kanapki, w czym pomagali im
uczestniczący także w zajęciach
rodzice. Prace nad nimi wszyscy
rozpoczęli od odwiedzenia łazienki i umycia rąk. Potem było
już działanie, w czasie którego nie brakowało też i wesołych
momentów. Dzieci miały do dyspozycji chleb razowy, chleb pełnoziarnisty, pomidory, paprykę,

TOMASZ BARTOS

Łowicz | Niezwykły gość w przedszkolu

nr 49

Dzieci z grupy 5-latków bolimowskiego przedszkola pod okiem
nauczycielki Ewy Bialas oraz rodziców smarowały masłem pełnoziarnisty
chleb i układały na nim pełne witamin warzywa, sery i wędliny.

ogórki, sałatę, twaróg i gotowane
jaja. O każdym z tych produktów
miały okazję też czegoś ciekawego się dowiedzieć. Duże zainteresowanie wśród dzieci wzbudziły kiełki. Kanapki bardzo się
przedszkolakom udały, były bardzo kolorowe – i prawie wszystkie zostały zjedzone, zanim zajęcia dobiegły końca.
Dyrektor placówki Anna
Głowacka-Tarczyk powiedzia-

ła nam, że ważną rolę w zajęciach spełnili rodzice, którzy
nie tylko pomagali w tworzeniu posiłku, ale też, zgodnie
z intencją spotkania, zabiorą do
domów pomysły dzieci na zdrowe kanapki i będą je tam wspólnie robić.
Spotkanie było częścią realizowanego w placówce autorskiego programu „Dbamy o siebie
i przyrodę”. 
tb

O pracy SOK Pod świerkami

mieszczania się przez przejazdy
kolejowe, posługując się przy tym
prezentacją multimedialną. Placówka otrzymała po spotkaniu
certyfikat za udział w kampanii
społecznej „Bezpieczny przejazd
– Zatrzymaj się i żyj”. 
tb

Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei odwiedzili 25 listopada Przedszkole nr 10 w Łowiczu, spotkali się w nim z dziećmi

w związku z Dniem Kolejarza.
W czasie wizyty opowiadali
o swojej pracy, ale również
o zasadach bezpiecznego prze-
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Historia | Kim byli Rosjanie w Łowiczu i jaką prowadzili politykę.

Mieli pilnować, byśmy na zawsze byli niewolnikami
W artykule pod wymownym tytułem “Nie można zapomnieć, kim byli” /NŁ, nr 47/, Wojciech Waligórski powraca do dyskusji o cmentarzu prawosławnym
i o Rosjanach w Łowiczu, wywołanej książką Piotra Wysockiego. Ma rację, kiedy pisze, że w pierwszym rzędzie należałoby zadać pytanie, kim byli Rosjanie,
jaki był ich stosunek do mieszkańców miasta, a przede wszystkim jaką prowadzili politykę wobec nich. Należałoby jednak też zapytać, czym była w tamtym
czasie sama Rosja i jakie były cele jej polityki.

Czynownika nazwie
ktoś najbardziej
narodowym wyrobem
rosyjskiej cywilizacji
i przemysłu.
REKLAMA

ści”. A to pojęcie, podobnie jak
“nielegalność” było bardzo nieokreślone i ciągle zmieniane. Zapewniało to absolutną bezkarność z jednej strony, z drugiej zaś
groziło nieprzewidzianymi konsekwencjami. Widmo Syberii
uporczywie towarzyszyło współczesnym.
Obok armii i policji – była
armia urzędników
Nic też dziwnego, że sprawowanie władzy na ziemiach polskich wymagało wielkiej armii
nie tylko wojska czy policji – jak
pisał C.K. Norwid “jawnej, tajnej i dwupłciowej” – ale także,
a może przede wszystkim, urzędników, prawników, sędziów, nauczycieli, a nawet profesorów
jedynego w Królestwie Polskim
Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego. W tym potężnym
gronie “petersburskich wielmożów”, których los rzucił również
do Łowicza, powszechne było
przekonanie, że cała Polska, cała
i niepodzielona, powinna wchodzić w sferę rosyjskich interesów.
W tym przekonaniu wzrastali,
wzbijali się w górę po szczeblach
kariery i tak działali przez całe
życie. Umundurowani czynownicy wydawali decyzje w sprawach

cywilnych i karnych, meldunkowych i paszportowych, decydowali o wykorzystaniu miasta,
rozdzielając go według swego
widzimisię.
Niezależnie też od funkcji, jakie pełnili, jątrzył się w nich coraz ostrzejszy jad i nienawiść.
Już w 1819 roku pruski konsul
w Warszawie raportował: “ Der
Hass und Neid der Russen ist
sehr Gross in Bezug auf Polen”,
ogromna jest nienawiść i zawiść
Rosjan w Polsce. Jeden z pamiętnikarzy z tamtego okresu napisał: “Wszyscy oligarchowie radzi
byli usadowić się w Polsce, a Polaków przenieść na Sybir”.
Urzędnicy rosyjscy nie byli
jednak tylko pospolitymi wykonawcami okólników, instrukcji czy też tymczasowych przepisów, stojących tam na miejscu
prawa. Byli bowiem pracownikami i propagatorami wykorzenienia cywilizacji polskiej, religii
narodowej, polskiej i – na koniec
– samego imienia polskiego.
Nieustający stan
wojenny
Rosyjskie ustawy nie znały
Polaków, wszyscy byli poddanymi carskimi, niezależnie czy
mieszkali w Warszawie, Łowiczu czy w księżackiej wsi Zduny. Wprowadzony w 1862 roku
stan wojenny nigdy nie został
w Królestwie formalnie zniesiony. W trzynaście lat po powstaniu styczniowym przyjęto ustawę

o “zachowaniu prawa administracji miejscowej do nadawania
kar pieniężnych i osobistych bez
sądu za przewinienia polityczne
i przekroczenia przepisów o stanie wojennym”. Stopniowo, ale
konsekwentnie, przeprowadzono
reformy mające na celu likwidację iluzorycznej i symbolicznej
niezależności Królestwa Polskiego. Wkrótce szkolnictwo, sądownictwo wraz z całą administracją
przeszły w ręce rosyjskie. Spis
z 1897 roku wykazał tylko 1,1%
pracowników narodowości polskiej w służbie państwowej.
Rusyfikacja – to było
naprawdę
Jednym z celów polityki carskiej była też rusyfikacja (”obrusienije” według urzędowej
terminologii), konsekwentnie realizowana na wszystkich szczeblach drabiny społecznej. W 1868
roku język polski został usunięty ze służby rządowej. “Według
Moskali – pisał w 1902 roku anonimowy autor – to, że Polak z Polakiem może głośno i publicznie porozumiewać się w swoim
>drugorzędnym języku<, to dość
szczęścia, jak na marnego Lacha”. Jednak zupełnie szczęśliwym będzie dopiero wtedy, “gdy
go zrobimy Moskalem, to jest
gdy się wyzbędzie swego >niekulturalnego< , tamującego postęp, polskiego >miejscowego
narzecza<”. Strój narodowy był
zakazany nawet jako kostium ma-

skaradowy. Najbardziej niecenzuralny był przymiotnik “polski”.
W podręcznikach historii dzieci
czytały: “Polsza, gławnyj gorod
Warszawa, narod jechidny (złośliwy, przekorny), pokłaniajetsja
Rimskomu Papie”.
Najgorsi z najgorszych
Królestwo Polskie nie miało najlepszej opinii jako miejsce służby nawet dla uczciwego Rosjanina, bo tacy przecież
też byli. Na zesłanie, czyli urząd
w takich miastach jak Łowicz
czy Sochaczew, delegowano
tych, dla których z jakichś powodów (głównie niedostatecznych kwalifikacji) zabrakło pracy w Rosji. Zwykle taki personel
urzędniczy pozostawiał wiele do
życzenia tak pod względem wykształcenia, cech moralnych, jak
taktu i sumienności w wykonywaniu obowiązków służbowych.
Już Adam Mickiewicz pisał
o “samych łajdakach”, jakich
przysyłają tutaj z Moskwy. “Nie
wymagają od nich niczego – dodawał Józef Piłsudski na łamach
‘Robotnika” w 1905 roku. – Sędzia nie potrzebuje znać prawa,
inżynier – mechaniki, nauczyciel – pedagogii; dość być Rosjaninem, by wszystko, do kas
publicznych włącznie, stało dla
niego otworem”.
Czynownika nazwie ktoś najbardziej narodowym wyrobem
rosyjskiej cywilizacji i przemysłu.

Zostawili nam zalążki
deprawacji
W Łowiczu, podobnie jak
w całym Królestwie Polskim,
istniały więc dwa odrębne światy. Zewnętrzny, narzucony świat
zwycięzców i ten, którego “narodowy duch”, wbrew carowi
“wciąż po polsku szepce”. Te
dwie odmienne, zantagonizowane społeczności, podzielone nie
tylko sprzecznością interesów
politycznych, ale też czujące kulturową, cywilizacyjną i religijną odrębność, skazane zostały
na wspólną egzystencję. “To jakby orła zanurzyć w wodzie i kazać mu żyć z rekinem” – pisał w
1890 roku Bezstronny (S. Buszczyński) w wydanej we Lwowie
książce “Okrucieństwa Moskali”.
Podtrzymywanie ducha oporu oraz narodowej świadomości,
w czym chlubnie zapisał się również Łowicz i jego mieszkańcy,
przyczyniło się niewątpliwie do
wskrzeszenia niepodległego państwa polskiego. Było ono również
efektem “zmowy” przeciwko najeźdźcy, bojkotu jego instytucji
i zwyczajów. Ale z drugiej strony młode państwo zostało obciążone negatywnym dziedzictwem
czasu niewoli.
Wprawdzie rosyjski system nie
przetopił duszy polskiej ani nie
zmienił jej jestestwa, ale jednak
wpuścił w nią zarazek deprawacji. To było właśnie najważniejszą cechą owej epoki. 

Dobiesław Jędrzejczyk

Łowicz | Spacer w hołdzie dla bohatera

Uczczono pamięć Artura Zawiszy Czarnego
Kilkanaście osób wzięło udział w niedzielę 24 listopada
w spacerze zorganizowanym z okazji 180. rocznicy śmierci
Artura Zawiszy Czarnego – pochodzącego z podłowickiej
Soboty bohatera walk o niepodległość Polski.
Inicjatorem spaceru było łowickie Koło Przewodników
PTTK im. Anieli Chmielińskiej,
we współpracy ze Stowarzyszeniem Historycznym im. 10 Pułku Piechoty.
Pod ratuszem, skąd startował
spacer, zebrało się w sumie kilkanaście osób. Niewiele, ale też
i pogoda nie zachęcała specjalnie do wyjścia z domu. Było
dość chłodno i wilgotnie.
Grupę pod pomnik Artura Zawiszy Czarnego w Parku
Sienkiewicza poprowadził przewodniczący koła przewodników Zdzisław Kryściak. W rozmowie z nami przypomniał, że
w pierwszym spacerze, zorganizowanym dwa lata temu, wzięło
udział około 20 osób.
Zdzisław Kryściak pytany
o to, czy łowiczanie wiedzą, kim
był Artur Zawisza Czarny przyznał, iż bywa z tym różnie. Wiele osób myli go choćby z bohaterem... bitwy pod Grunwaldem
z 1410 roku. Artur Zawisza
Czarny, którego upamiętniał
spacer, żył 400 lat później, ale
do tego wrócimy.
Po dotarciu na miejsce uczestnicy złożyli pod pomnikiem bohatera walk niepodległościowych kwiaty i zapalili znicze.

Na miejscu wartę pełnili
członkowie Stowarzyszenia Historycznego im. 10 Pułku Piechoty.
Zdzisław Kryściak przypomniał następnie zebranym historię Artura Zawiszy Czarnego.
Przypomnijmy ją pokrótce także i my.
Kim był Artur Zawisza
Czarny
Artur Zawisza Czarny urodził się 24 listopada 1809 roku
w podłowickiej Sobocie, w rodzinie dziedzica tamtejszych dóbr
Jana Gwalberta Cypriana Zawiszy i Marianny z domu Karnkowskiej.
Dzieciństwo spędził w Sobocie. Nauki pobierał w Piotrkowie, Radomiu, a od 1926 roku
w szkole wojewódzkiej w Kaliszu. Już wtedy rozpoczynała się
jego działalność patriotyczna.
Edukację kontynuował na studiach prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim. Co ciekawe,
mieszkał na stancji u Mikołaja
Chopina – ojca słynnego kompozytora.
W roku 1830 wrócił wraz
z bratem Albertem do Soboty. Odwiedził wówczas generała
Stanisława Klickiego. W tym sa-

Jakub lenart

Od czasów Piotra I prowadziła bowiem konsekwentnie i bezwzględnie politykę budowy imperium, którego ważną częścią
była też Polska. Na ziemiach zabranych Rzeczpospolitej sprawowała też władzę nieprzerwanie przez niemal sto lat, bo od
czasu Kongresu Wiedeńskiego
w 1815 roku do wybuchu pierwszej wojny światowej w 1914 r.
Jak pisał znakomity historyk,
Stanisław Smolka, “była to władza bezwzględna, samowolna,
oparta na przemocy, gwałcie, terrorze i samowoli biurokracji”. Jej
celem było utrzymanie narodu
polskiego w niewolniczej podległości, bezwzględne tropienie,
prowokowanie i tępienie z bezlitosnym okrucieństwem “istotnej czy domniemanej nieprawo-

Wartę przy pomniku pełnili członkowie Stowarzyszenia Historycznego
im. 10 Pułku Piechoty.

mym roku wybuchło powstanie
listopadowe.
Artur Zawisza wraz z bratem
walczył w 1 pułku jazdy płockiej
i 8 pułku ułanów m.in. pod Białołęką, Grochowem, Ostrołęką
i Balicami. Dosłużył się wojskowego stopnia kapitana.
Po upadku powstania wraz
z braćmi Arturem i Alfredem
opuścili Królestwo Polskie i przekroczyli granice zaboru pruskiego. Po jakimś czasie przeniósł się
do Paryża, gdzie dalej studiował
prawo. Wstąpił także do Towarzystwa Demokratycznego Polskiego.
Około roku 1833 został dowódcą zainspirowanej przez płk.
Józefa Zaliwskiego walki partyzanckiej z zaborcą na obszarze
powiatów warszawskiego i so-

chaczewskiego. 14 czerwca 1833
r., w wyniku walki w lesie pod
Krośniewicami, dostał się do niewoli. Został uwięziony w dawnym klasztorze karmelitów.
Sąd Wojenny skazał go na
śmierć przez powieszenie.
Śmierć przyjął dumnie. Zmierzając w kierunku szubienicy zerwał chustę przysłaniającą mu
oczy, zamoczył ją w krwi jednego z rozstrzelanych wcześniej
partyzantów i rzucił ją w twarz
carskiego żołnierza ze słowami
„zanieś to mojej matce”.
Będąc już na stopniu szubienicy zawołał do mieszkańców Warszawy słowami, które są wyryte
na jego odsłoniętym w 1938 roku
pomniku w Łowiczu: „Gdybym
miał sto lat żyć, wszystkie bym
ofiarował mojej Ojczyźnie”.  kl
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Akatyst ku czci Bogurodzicy
to klasyczny, najbardziej znany
z tego gatunku, hymn liturgiczny. Pochodzi najprawdopodobniej z V-VI wieku. Często jego
autorstwo przypisuje się Romanowi Pieśniarzowi, świętemu
mnichowi Kościoła Prawosławnego i świętemu diakonowi Kościoła Katolickiego. Mianem
akatystu określa się również nabożeństwo na cześć Maryi Panny, którego podstawowym elementem jest ten hymn.
Z racji tego, że w minioną niedzielę, 1 grudnia, w Kościele Katolickim rozpoczął się
Adwent, podczas którego ludzie wierzący powinni duchowo
przygotować się do obchodzenia
pamiątki narodzin Jezusa, udział
w seminaryjnym nabożeństwie
może pomóc w głębszym przeżywaniu tajemnicy Wcielenia.
Tego dnia, 8 grudnia, zgodnie

z kalendarzem liturgicznym Kościoła Katolickiego obchodzone
jest święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. W ludowej tradycji Kościoła
dosyć wcześnie przyjęto, że Maryja jako Matka Boga była dziewicą i urodziła się nieobciążona
skutkami grzechu pierworodnego – czyli nie była pokalana
żadnym grzechem, ani konsekwencjami grzechu pierwszych
rodziców, Adama i Ewy, którzy
sprzeciwili się Bogu Ojcu.
Jednak dogmat o Niepokalanym Poczęciu Maryi został uznany formalnie przez Kościół dopiero w 1854 roku. Matka Boża
sama potwierdziła prawdziwość
tej prawdy wiary, ośmiokrotnie
ukazując się siostrze zakonnej
– Bernadecie Soubirous w grocie Massabielle w Lourdes we
Francji, cztery lata po ogłoszeniu tego dogmatu przez Ojca
Świętego.
Bernadetta na polecenie Maryi odgarnęła nieco ziemi pod
skałą, skąd wypłynęło źródło.
Miejsce to stało się sławne na
cały świat. W 1876 roku konsekrowano tam bazylikę. Do dziś
przybywają do Lourdes rzesze wiernych, którzy wierzą,
że woda z tego źródła ma moc
uzdrawiania. Ciało zakonnicy,
uznanej w 1933 roku za świętą,
do dziś nie jest naruszone rozkładem. 
mst

Łowicz | Adwent

Czas rekolekcji
W niedzielę 15 grudnia
rozpoczną się rekolekcje
adwentowe w 3 łowickich
parafiach. Kto będzie
je prowadził i w jakich
godzinach planowane
są nauki – przedstawiamy
poniżej.

Rekolekcje w parafii katedralnej rozpoczną się w niedzielę
15 grudnia i potrwają do środy
18 grudnia włącznie. Poprowadzi je saletyn ks. Bogdan Dutko.
Spotkania będą się rozpoczynały
w godzinach o 9 i 18 dla dorosłych, o 15.30 dla dzieci i o 16.45
dla młodzieży.
W kościele ojców pijarów rekolekcje w dniach 20-22 grudnia poprowadzi franciszkanin
o. Karol Januszewski. Temat
przewodni brzmi: „Niezłomny,
ja – święty. I nie przychodzę aby
zatracać”. Spotkania w piątek
i w sobotę będą trwały od godziny 8 do 10 i od 16 do 17.30, zaś
w niedzielę podczas mszy świętych, według ich normalnego
harmonogramu.
Kościół Chrystusa
Dobrego Pasterza
Rekolekcje adwentowe będą
15-17 grudnia, prowadzić je będzie ks. Dariusz Szeląg, niegdyś
wikariusz w łowickiej parafii
Św. Ducha, obecnie pracujący
w Skierniewicach.
W niedzielę, 15 grudnia będzie on głosić nauki na mszach
św. o godz. 7.00, 8.00 – dla dorosłych, o 10.00 – dla młodzieży,

o 11.15 – dla dzieci, o 12.30 oraz
17.00 – dla dorosłych.
W poniedziałek i wtorek, 1617 grudnia o godz. 8.30 oraz
10.00 – dla dorosłych, 15.00
– dla dzieci, 16.30 – dla młodzieży, 18.00 – dla dorosłych.
Spowiedź święta planowana jest w poniedziałek i wtorek
w godz. 8.30-11.00 oraz 15.0019.00. Spowiadać będą księża
spoza parafii.
Parafia Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
Rekolekcje adwentowe poprowadzi ks. Stanisław Ławrynowicz z Rucianego-Nida. Będą
one trwać od 15 do 17 grudnia.
W niedzielę, 15 grudnia nauki
głoszone będą na mszach św.
o godz. 8.00 – dorośli, 10.00
– dzieci, 11.15 i 12.30 – dorośli.
17.00 – młodzież.
W poniedziałek, 16 grudnia:
9.00 – msza św. z nauką dla dorosłych, 15.30 – spotkanie dla
dzieci i młodzieży w kościele,
16.30 – msza św. z nauką w kaplicy w Chąśnie, 18.00 – msza
św. z nauką dla dorosłych w Łowiczu. Tego dnia prowadzona będzie spowiedź: w Łowiczu
od godz: 8.45, 15.15 i 17.45 – aż
wszyscy przystąpią do sakramentu, w Chąśnie od 16.15. We wtorek, 17 grudnia: 9.00 – msza św.
z nauką dla dorosłych, spotkanie
dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej
– przed południem, 16.30 – msza
św. z nauką w kaplicy w Chąśnie, 18.00 – msza św. w kościele w Łowiczu. 
mwk, tm

Scenografia, kostiumy i charakteryzacja młodych aktorów robiły
wrażenie, podobnie jak gra aktorska.

W rolę złej Czerwonej Królowej wcieliła się Barbara Krawczyk.

Łowicz | XIV gala z cyklu Gimnazjum nr 2 prezentuje

Od ślubowania pierwszoklasistów
po bajkowe przedstawienie
Kilka ważnych elementów udało się połączyć
podczas tegorocznego Święta Szkoły, obchodzonego
29 listopada w Gimnazjum nr 2 w Łowiczu.
111 uczniów klas I złożyło ślubowanie, po czym
odebrało pamiątkowe tarcze.
Nagrodzeni zostali laureaci
konkursów związanych z patronem, Janem Wegnerem, odsłonięta została tablica dotycząca projektu „Eu-Rope Zróbmy
Musical”, w którym szkoła bierze udział w ramach programu
Comenius. Na koniec przed publicznością wystąpił szkolny teatr Busola, przedstawiając swoją
adaptację „Alicji w Krainie Czarów”, zatytułowaną „Na brzegu
tęczy”.
Święto Gimnazjum nr 2 zawsze odbywa się o tej porze roku,
choć jego forma nieco się zmienia. Konkurs wiedzy o patronie zapisał się jednak już w tradycji szkoły. Jest on 3-etapowy.
W dwóch pierwszych etapach
uczniowie wszystkich klas piszą
test, którego poziom z pierwszego etapu na drugi znacznie wzrasta. Najlepsza szóstka przystępuje
do etapu ustnego, na forum szkoły. Miejsce I zdobyła Aleksandra
Wolińska z klasy III b i została za
to nagrodzona podczas piątkowej
gali, miejsce II wywalczyła Martyna Nowińska z III b, III – Oliwia Włodarczyk z III d.
Z patronem związany był też
„Przewodnik po Łowiczu” – konkurs na prezentację multimedialną lub album pod nazwą „Jan
Wegner mieszkał w moim mieREKLAMA

ście”. I miejsce z kategorii album
zajął zespół uczennic z klasy I a:
Małgorzata Kunicka i Zuzanna
Portasz, a kategorii prezentacja
– Kamila Charążka z II e.
Po wręczeniu nagród w świat
baśni przeniósł wszystkich
szkolny teatr. Adaptacja „Alicji
w Krainie czarów” przygotowana była z wielkim rozmachem,
nie brakowało w niej efektów
specjalnych, młodzi aktorzy mieli stroje przygotowane z wielką
starannością, widać było ich zaangażowanie i grę aktorską. Reżyser – pedagog szkolny Renata Hymka otrzymała kwiaty od
zespołu, z którym przygotowała przedstawienie. Sama jednak
dziękowała za pomoc Agnieszce
Mrowiec – nauczycielce chemii,
która przygotowała scenografię
i kostiumy oraz Anecie Walkiewicz – która odpowiedzialna była
za choreografię. Ja tylko czuwałam nad całością, ale jestem bardzo wdzięczna każdemu, za jego
wkład – powiedziała w późniejszej rozmowie z NŁ.
W rolach głównych wystąpili: Oskar Durka – Kapelusznik, Natalia Siejka – Alicja, Dagmara Kopeć – Biała
Królowa, Barbara Krawczyk
– Czerwona Królowa. W sumie
w „Na brzegu tęczy” wystą-

Mirosława Wolska-Kobierecka

W najbliższą niedzielę 8
grudnia o godzinie 20
w Wyższym Seminarium
Duchownym w Łowiczu
z racji uroczystości
Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi
Panny, zostanie uroczyście
odśpiewany Akatyst ku czci
Bogurodzicy. Do wspólnego
wielbienia Boga zaproszeni
są wszyscy chętni.

Mirosława Wolska-Kobierecka

Starożytny hymn
dla Maryi znów
zabrzmi w kaplicy

Mirosława Wolska-Kobierecka

Łowicz | Zaproszenie do seminarium

Alicja (Natalia Siejka) wraz z mamą – Białą Królową (Dagmara
Kopeć) podczas premierowego spektaklu.

piło 48 uczniów. Co ciekawe,
w celu obsadzenia głównych ról
w szkole przeprowadzono casting. Efekt końcowy mogli obejrzeć nie tylko uczestnicy Święta Szkoły, ale również młodzież
z innych łowickich placówek, dla
których Busola wystąpiła 2 i 3
grudnia, w sumie dając 4 spektakle w murach swojej szkoły.
Elementy tego przedstawienia będą wykorzystane we wspomnianym projekcie w ramach
programu Comenius, do którego łowicka szkoła przystąpiła
w partnerstwie ze szkołami
z Portugalii, Turcji, Hiszpanii,
Rumunii i Niemiec. „Eu-Rope
Zróbmy Musical” polegać będzie
na spotkaniach w kolejnych krajach (w których weźmie udział
po 10 osób z każdego kraju),
które jednak będą się zmieniać.

W ciągu kilkudniowych wyjazdów młodzież weźmie udział
w warsztatach, po których wystawi przedstawianie, które za każdym razem będzie miało nowe
wątki. Łowiccy gimnazjaliści
planują wpleść polskie legendy,
ale też wątki, w których tytułowa
Alicja pozna Mikołaja Kopernika
i Fryderyka Chopina.
– W ciągu 5 dni kolejnych
warsztatów nie przygotujemy całego musicalu, dlatego podzieliliśmy się zadaniami, kto co ma
przygotować, aby potem to łączyć
– zdradziła nam Renata Hymka.
Jak dodała, autorką programu jest
Agata Kołucka, nauczycielka języka angielskiego. Zakwalifikowanie programu do Comeniusa
dało szkole możliwość pozyskania grantu, który pozwoli zrealizować te plany. 
mwk
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Łowicz | Promocja książki „11 miesięcy, albo o poszukiwaniu drogi”

Droga Michała Kacprowicza
Książka Michała Kacprowicza to zbiór pisanych przez niego
wiadomości e-mailowych, które
tworzą swego rodzaju przewodnik życia, choć napisany w sposób nietypowy, łączący różne
style – forma zwykłej wiadomości e-mail u Kacprowicza płynnie przeradza się w poezję czy
w modlitwę.
W podobnej stylistyce była
wykonana, pokazywana podczas promocji książki prezentacja multimedialna z hasłem
przewodnim „Carpe ventum!”
(„Chwytaj tchnienie!”).

Książka mówi o tym,
w jaki sposób
podążać w życiu
za sukcesem, także
materialnym, nie
zatracając przy tym
więzi z Bogiem i życia
duchowego.

Łowicz | Książka niezwyczajna

Kraina fantazji
Dziś, 5 grudnia,
o godzinie 17.00 odbędzie
się w Łowickim Ośrodku
Kultury promocja
książki „Kraina fantazji”
Magdaleny Kłosińskiej.
Udział w spotkaniu weźmie
autorka oraz dzieci, które brały
udział w kreatywnych warsztatach letnich przez nią organizowanych. Zaproszeni są też ich
rodzice.
Książka jest zapisem przebiegu warsztatów wakacyjnych, któREKLAMA

re odbywały się w lipcu i sierpniu dla dzieci w różnym wieku.
Zajęcia te zostały dofinansowane przez Łowicki Ośrodek Kultury w ramach konkursu Małe
Granty, wspierającego lokalnych
twórców kultury. „Kraina fantazji” może stać się cenną pomocą
do wspomagania rozwoju artystycznego młodych ludzi i może
być nieoceniona w zwalczaniu jesienno-zimowej nudy.
Magdalena Kłosińska zadowolona jest z przebiegu tych zajęć.
– Cieszyły się dużym zainteresowaniem. Często obecnych było

Autor uzupełniał swoje przesłanie o krótkie, momentami zabawne, ale poważne w swojej
wymowie, historyjki i anegdotki.
Zgromadzeni w kaplicy św. Karola Boromeusza goście słuchali
z dużym zainteresowaniem. Po
spotkaniu mogli kupić książkę,
a autora poprosić o podpisy i dedykacje. Ci, którzy są zainteresowani jej zakupem, wciąż mogą
go dokonać w siedzibie „Poligrafii” przy ulicy Zachodniej w Łowiczu lub drogą internetową.
Mówiąc w dużym uproszczeniu, książka i uzupełniająca ją

prezentacja mówią o tym, w jaki
sposób podążać w życiu za sukcesem, także materialnym, nie
zatracając przy tym więzi z Bogiem i życia duchowego. Autor
chętnie dzieli się z czytelnikami
własnymi doświadczeniami.
Przesłanie i sposób przekazania go urzekły m.in. biskupa Józefa Zawitkowskiego, który napisał do niej pełną entuzjazmu
przedmowę.
Autor ma już napisaną drugą
część książki, którą zamierza wydać, gdy rozejdzie się cały nakład
pierwszej.

nawet 30 osób – wspomina. Dzieci brały udział w rozmaitych zajęciach plastycznych, ruchowych
i teatralnych, podczas których
musiały wykorzystać słowa, gesty, muzykę i ruch. Na przykład
dostawały kartkę z kilkoma wyrazami, które nie miały ze sobą
nic wspólnego. Zadaniem dzieci było wymyślić jakąś historię,
w której użyją wszystkich z nich.
Przykładowa lista takich wyrazów to mydło, klucze, korytarz
albo wiosna, akwarium, skarpety. Dzieci wykazywały niezwykłą inwencję twórczą. Nie
przeszkadzały im nawet pomyłki literowe. Otóż jedna drużyna dostała taki zestaw wyrazów,
w którym zamiast słowa „szminka” zostało napisane „sminka”,
a one wykorzystały go do utwo-

rzenia imienia Esminka, nazywając w ten sposób bohaterkę
swojej historyjki.
Dzieci zrobiły też atlas ptaków, który stanowi drugi rozdział książki i nazywa się „Kraina ptaków dziwaków, lotów
i nielotów”.
Inne części książki to: Kraina
nieprawdopodobnych opowieści bez wspólnego mianownika,
Kraina lalek samochwałek (podczas tych zajęć miało miejsce
spotkanie z Katarzyną Bogucką,
ilustratorką), Kraina Kolorytmów – na którą składa się muzyka, taniec i śpiew oraz Kraina
baśni z baśni.
Spotkanie to może stać się źródłem wielu inspiracji i ciekawych
pomysłów, dlatego warto przyjść,
posłuchać i popatrzeć.
mst

Tomasz Matusiak

Nakładem łowickiego Zakładu Wielobranżowego „Poligrafia” została niedawno wydana książka pt. „11 miesięcy,
albo o poszukiwaniu drogi”. Z jej autorem – Michałem Kacprowiczem – mogliśmy się spotkać 28 listopada na
oficjalnej promocji książki w Muzeum w Łowiczu. Z możliwości tej skorzystało ok. 30 osób.

Michał Kacprowicz uważa, że zarówno w pracy, jak i w życiu osobistym,
ważne jest, by stale czuć obecność Boga.

Urodzony w 1979 roku Michał
Kacprowicz mieszka w Warszawie. Zawodowo zajmuje się rozwojem praktyk w zakresie biznesu i organizacji, prowadzi też
warsztaty z metodyki doradztwa oraz wystąpień publicznych.

Zajmuje stanowiska dyrektorskie i doradcze w kilku dużych
firmach. Od dziecka jest silnie
związany z Kościołem.
Ma też bogate życie rodzinne
– jest mężem i ojcem trójki dzieci.
tm

Łowicz | Świąteczna wystawa w Muzeum

Rzeźbione anioły
Od 11 grudnia do 2 lutego
będzie można oglądać
w Muzeum w Łowiczu
wypożyczoną z Łódzkiego
Domu Kultury wystawę
„Aniołowie się radują...”.
Gromadzi ona ok. setki
skrzydlatych figur aniołów, wyrzeźbionych przez 42 twórców
ludowych z województwa łódzkiego. Znaczny odsetek stanowią wśród nich artyści m.in.
z regionu Łowicza, Skierniewic
i Kutna.

Inspiracją dla stworzonych
rzeźb była kolęda „Gdy się
Chrystus rodzi”. Każdy anioł zaopatrzony jest w instrument muzyczny lub śpiewnik, na znak
tego, że muzyka jest środkiem
do wyrażenia radości z przyjścia
Pana.
Ważna jest różnorodność prac
– niektóre wyraźnie przypominają figury kościelne, inne, nieco
mniej patetyczne, nawiązują do
sztuki typowo ludowej.
11 grudnia o godz. 13 rozpocznie się wernisaż otwierający wystawę. Wstęp jest wolny. 
tm

www.lowiczanin.info

Łowicz | Koncert w muzeum

W dalszej części koncertu pod
sklepieniem z barokowymi freskami rozbrzmiewały jeszcze
utwory m.in. Antonina Dwořaka, a także czy tematy z muzyki filmowej.
Gromkie oklaski publiczności
orkiestra zebrała za wspaniałe
wykonanie tanga Tomasa Newmana z filmu „Zapach kobiety”
w reż. Martina Bresta.
Wspaniała muzyczna uczta
w wykonaniu akademików z Łodzi udała się także dzięki Patrycji Bryszewskiej – skrzypaczce
z Łowicza, dla której niedzielny występ z AOPŁ był koncertowym debiutem. 
ewr

Udany występ akademików
Dzieła klasyków, melodyjne walce i tanga, a także tematy
ze znanych filmów zagrała Akademicka Orkiestra Politechniki
Łódzkiej na niedzielnym koncercie w Sali Barokowej łowickiego Muzeum.
Orkiestra, działająca od 2005
r. pod batutą prof. Ryszarda Jana
Osmolińskiego, skupia studentów, doktorantów i pracowników
Politechniki Łódzkiej, a wspie-

rają ją także studenci Akademii
Muzycznej, Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Medycznego. Zespół koncertuje w Polsce
i zagranicą, ma na swoim koncie m.in. występ przed papieżem
Benedyktem XVI.
W niedzielny wieczór w łowickim muzeum orkiestra zaprezentowała repertuar, z jakim
zamierza wystąpić w konkursie orkiestr i chórów w Baden-

-Baden w Niemczech. Jednym
z pierwszych utworów, które
usłyszeli łowiczanie, była „Pavana” opus 50 francuskiego XIX-wiecznego kompozytora Gabriela Faure. Nazwa utworu
„Pavana”, jak wyjaśnił dyrygent,
powstała najprawdopodobniej od
spokojnego kroku pawia. Taki
spacerowy rytm pozwala muzykom na wyeksponowanie wszystkich partii instrumentalnych.
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Koncert w łowickim muzeum. W Akademickiej Orkiestrze Politechniki
Łódzkiej grają studenci, doktoranci i pracownicy uczelni.

Łowicz | Trzypotrzy wyróżnione w konfrontacjach tanecznych

Laureaci konkursu i dyrektor biblioteki Andrzej Czapnik (po lewej).

Nieborów | Konkurs rozstrzygnięty

Co grozi zwierzętom
113 prac plastycznych napłynęło na konkurs, który ogłosiła
Gminna Biblioteka Publiczna w Nieborowie, a którego
temat dotyczył zagrożeń, jakie czyhają na dzikie zwierzęta.
Autorzy prac reprezentowali
9 placówek oświatowych z terenu gminy Nieborów.
Najwięcej prac nadesłano ze
szkół w Bobrownikach i Nieborowie – po ponad 30. AutoREKLAMA

rzy najlepszych prac otrzymali
nagrody książkowe o tematyce
przyrodniczej oraz dyplomy.
Na pracach, wykonanych głównie farbami oraz kredkami, można zobaczyć np. pożar lasu,

kłusownika, wyciek ropy z tankowca.
W grupie wiekowej do lat
9 zostali laureatami: Antonina
Przydatek z ZPO w Nieborowie,
Zuzanna Maciągowska, Anna
Cichawa i Małgorzata Laska
z SP w Bobrownikach, Jakub Papiernik z SP Bednary i Gabriela
Kosiacka z GOK Bełchów.
W grupie wiekowej od 10 do
13 lat nagrody otrzymali: Szymon Zwoliński z ZPO w Nieborowie i Anna Wieczorek z Gimnazjum w Dzierzgówku. 
tb

Grupa Artystyczna
Trzypotrzy z Zespołu Szkół
przy ul. Grunwaldzkiej
w Łowiczu zdobyła
wyróżnienie w kategorii
uczestników do lat
11 na XIV Łódzkich
Konfrontacjach Tanecznych,
które odbyły się w Domu
Kultury Ariadna
w Łodzi. W konfrontacjach
zaprezentowało się 28
zespołów z całej Polski.
– To dla naszych dziewcząt
duży sukces na renomowanym
przeglądzie. Jurorzy w uzasadnieniu podkreślali naturalność
naszej grupy oraz to, że dziewczęta połączyły taniec z elementami teatralnymi – powiedziała
nam Magdalena Kłosińska, która przygotowywała dziewczęta
do występu.
Dziewczęta z klas od drugiej
do piątej szkoły podstawowej zatańczyły do utworu „Laleczka
z saskiej porcelany” Magdy
Fronczewskiej. – Dziewczęta po
prostu zatańczyły jak laleczki
z porcelany – opowiada Kosińska. Choreografię dla gupy Trzy-

Zespół Szkół nr 3 w Łowiczu

BIBLIOTEKA W NIEBOROWIE

Zatańczyły jak laleczki z porcelany

Grupa składająca się z 9 dziewcząt z klas od drugiej do piątej szkoły
podstawowej zatańczyła do utworu „Laleczka z saskiej porcelany” Magdy
Fronczewskiej.

potrzy przygotowała Marcelina
Kłosińska z klasy III łowickiego
LO im. Chełmońskiego.
Dziewczęta wystąpiły w 9-osobowym składzie: Julia Wójcik
oraz Amelia Boczek z klasy II,
Zuzanna Tokarska, Klaudia Dyngus i Kinga Szachogłuchowicz
z klasy III, Maria Polak i Joanna
Gudaj z klasy IV, Agnieszka Rokicka i Milena Dudzińska z klasy V. Wespół z nimi trenowała
również Wiktoria Skoneczna, ale
choroba nie pozwoliła jej tym ra-

zem pojechać na taneczne konfrontacje. – Słowa uznania należą
się też rodzicom, ponieważ nasze
zajęcia odbywały się również popołudniami i trzeba było dziewczęta dowieźć i zabrać z prób
– powiedziała nam Magdalena
Kłosińska.
Łódzkie Konfrontacje Taneczne to regionalny przegląd dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych ze szkół i domów
kultury. Pierwsza edycja imprezy
odbyła się w 2000 roku. 
mak
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Z sali sądowej
Sąd Okręgowy | Ruszył proces w sprawie zabójstwa w Piaskach Bankowych

Chcieli wyciągnąć kasę „na Holandię”,
a skończyło się zabójstwem

Zbił żyrandol w jego
mieszkaniu, celem
wystraszenia go
i wskazania miejsca
ukrycia pieniędzy.

W poniedziałek 2 grudnia w Sądzie Okręgowym
w Łodzi rozpoczął się proces dwóch łowiczan oskarżonych
o dokonanie zabójstwa na tle rabunkowym na 61-letnim
mieszkańcu Piasków Bankowych w gminie Bielawy.

REKLAMA

kaniu zastał straszny bałagan.
Zwłoki Andrzeja S. leżały z głową w kałuży krwi.
Zmarły był w separacji z żoną,
osierocił 12-letnia córkę.
Wszyscy oskarżeni zostali doprowadzeni na rozprawę
z aresztu, w którym przebywają
od chwili zatrzymania. Na skutek opóźnienia konwoju, rozprawa rozpoczęła się 30 minut później niż planowano, czyli o godz.
9.30.
Kim są oskarżeni i co
im się zarzuca
Oskarżeni o zabójstwo Andrzeja S. to 24-letni Sebastian
G. (wykształcenie gimnazjalne,
wcześniej niekarany, w chwili zatrzymania był bezrobotny),
i 25-letni Paweł L. (wykształcenie średnie, również wcześniej
niekarany i bezrobotny). Dwie
kolejne osoby oskarżono o pomocnictwo w rozboju: 22-letniego Tomasza J. oraz 20-letnią
Karolinę K., która woziła napastników. Zarówno Sebastian
G., jak i Paweł L., Tomasz J.
oraz Łukasz Sz. zostali również
oskarżeni o dokonanie wspólnie
i w porozumieniu szeregu kradzieży mienia, połączonych
z włamaniami do garaży i domów
w Dąbkowicach Górnych,

Elżbieta Woldan-Romanowicz

Przypominamy, że do tragedii
doszło w nocy z 2 na 3 października 2012 r. w domu, w którym
samotnie mieszkał zamordowany Andrzej S. Jak w toku postępowania ustalili śledczy, wieczorem mężczyznę odwiedził
Tomasz J., mieszkający w tej samej miejscowości z babcią. Mężczyźni pili alkohol, poszkodowany miał się wówczas pochwalić,
że dysponuje większą gotówką.
22-latek przekazał tę informację swoim kolegom z Łowicza
– Sebastianowi G. oraz Pawłowi
L., którzy napadli go w domu,
dotkliwie pobili i odjechali, zabierając niewielką kwotę, znalezioną w mieszkaniu. Po jakimś
czasie wrócili na miejsce, chcąc
zmusić Andrzeja S. do wskazania miejsca ukrycia większej
gotówki. Kiedy w garażu ofiary
znaleźli słoik z 5,8 tys. zł, oddalili się. W pobliskim stawie utopili opróżniony słoik, pałkę i rękawiczki, które mieli na rękach. Po
jakimś czasie jeszcze raz wrócili do domu ofiary. Przez całą noc
oprawców woziła dziewczyna
Pawła L. – Karolina K. Rankiem
3 października denata znalazł sąsiad mieszkający kilkanaście domów dalej, który przyszedł do
Andrzeja S., by naostrzyć mu piłę
łańcuchową. W otwartym miesz-

Ława oskarżonych. Przewodniczący składu sędziowskiego zezwolił mediom na fotografowanie rozprawy,
jednak wizerunki oskarżonych na wniosek obrony nie mogą być publikowane.

Ostrowie i Trawach, a także na
posesję Andrzeja S. w sierpniu
2012 r., a więc jeszcze przed
jego zabójstwem. W czasie tych
włamań i kradzieży ich łupem
najczęściej padały urządzenia
techniczne typu wiertarki, piły,
grabiarki, kosiarki, części sieczkarni i inne tego typu sprzęty,
a raz złoty pierścionek z cyrkoniami o wartości 1500 zł, skradziony z drewnianego domu

w Dąbkowicach. W nocy z 20 na
21września oskarżeni mieli dokonać także kradzieży specjalistycznych urządzeń technicznych
o łącznej wartości 13 tys. zł z przyczepy zaparkowanej w Łowiczu,
a należącej do Przedsiębiorstwa
Robót Drogowych w Kutnie.
Kradzieże dokonane w okresie od sierpnia do października 2012 r. zostały również ujęte
w akcie oskarżenia. Najpoważ-

niejszy zarzut dotyczy jednak
zabójstwa Andrzeja S., które wg.
słów prokuratora zostało dokonane w ten sposób, że oskarżeni
uderzali do różnymi narzędziami
(drewnianą pałką i lampką) i kopali, powodując rozległe obrażenia wewnętrzne (m.in. połamane
żebra, krwawienia), które doprowadziły ofiarę do śmierci na
skutek niewydolności krążeniowo-oddechowej.

Sebastian G.
przyznaje się tylko
do kradzieży i pobicia
Jako pierwszy z oskarżonych
zabrał głos Sebastian G., który
przyznał się jedynie do włamania
na szkodę Andrzeja S., dokonanego w sierpniu 2012 r. (łupem złodziei padło wówczas ok. 400 zł)
oraz do kradzieży i pobicia go
w nocy z 2 na 3 października. Nie
przyznał się do zabójstwa i odmówił składania wyjaśnień przed
sądem i prokuratorem, a zgodził
się odpowiadać jedynie na pytania swojego obrońcy.
Przewodniczący składu sędziowskiego s.s.o. Michał Błoński odczytał więc oskarżonemu
jego wyjaśnienia składane na
poszczególnych etapach śledztwa. Wynika z nich, że główną
motywacją podjęcia działalności kryminalnej typu kradzieże
było zadłużenie Sebastiana G.
na łączną kwotę 12 tys. zł w sieciach telefonii komórkowej i bankach. Odpowiadając na pytanie
obrońcy o sposób otwierania bagażnika w Seacie Toledo Pawła
L., którym oskarżeni przemieszczali się feralnej nocy, wyjaśnił,
że można go otworzyć jedynie
od wewnątrz. Z tego bagażnika oskarżony wyjął rękawiczki
i drewnianą pałkę, którą uderzał
poszkodowanego i zbił żyrandol
w jego mieszkaniu, celem wystraszenia go i wskazania miejsca
ukrycia pieniędzy.

www.lowiczanin.info

Uknuli plan, że przyjadą
na miejsce, udając
pracowników firmy
przewozowej, by
wyłudzić od Andrzeja S.
pieniądze na zaliczkę na
planowany wyjazd.
REKLAMA
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Łódź | Proces ws. morderstwa na Podrzecznej

Elżbieta Woldan-Romanowicz

Tomasz J. przy
wódce dowiedział
się, że Andrzej S. ma
pieniądze.
Tomasz J., oskarżony o umożliwienie wskazania ofiary zabójstwa, a także o udział w sierpniowym włamaniu na posesję
Andrzeja S. również nie chciał
odpowiadać na pytania sądu
i prokuratury i zgodził się jedynie udzielać odpowiedzi obrońcy. Również i jego wyjaśnienia
odczytał z akt sędzia Błoński.
Wynika z nich, że 2 października 2012 r. Andrzej S. zaprosił go wraz z wujkiem do siebie.
Tomasz J. mieszkał w Piaskach
Bankowych z babcią, znajdował
się na jej utrzymaniu i pomagał
w prowadzeniu gospodarstwa rolnego. Około godz. 20.45 mężczyźni udali się do Andrzeja S.,
z którym spożywali alkohol. Ich
wizyta trwała prawie do północy,
a gospodarz odprowadził wychodzących do furtki.
W czasie raczenia się alkoholem (były trzy półlitrówki) Andrzej S. miał obiecać Tomaszowi J., że pożyczy mu 1000 zł na
wyjazd zarobkowy do Holandii.
Podobno oskarżony traktował ten
zamiar poważnie i wysłał nawet
swoje CV do potencjalnego pracodawcy. Obietnica Andrzeja S.
tak go ucieszyła, że po pijanemu
postanowił powiadomić o tym telefonicznie kolegów z Łowicza –
Sebastiana G. i Pawła L.
W czasie śledztwa zeznał, że
to oni chcieli, by zdobył obiecane
pieniądze zaraz. Uknuli plan, że
przyjadą na miejsce, udając pracowników firmy przewozowej, by
wyłudzić od Andrzeja S. pieniądze na zaliczkę na planowany wyjazd. Obawiając się rozpoznania
swoich kolegów, Tomasz J. miał
powiedzieć, że nie chce w tym
uczestniczyć, a równocześnie
przekazał kompanom informację, że Andrzej S. trzyma pieniądze w słoiku w garażu, co zauważył wcześniej tego samego dnia,
gdy poszkodowany wyjął stamtąd
banknot stuzłotowy z zamiarem
nabycia alkoholu i zakąski.
Kilka dni wcześniej, także podczas wspólnego raczenia się alkoholem w lesie, Andrzej S. miał
wyjawić Tomaszowi J., że zarobił
10 tys. zł.
Po opuszczeniu wraz z wujem
domu Andrzeja S. w nocy z 2 na
3 października Tomasz J. po
godz. 0.00 poszedł spać do domu
swojej babci i spał do rana. Kiedy wstał, zorientował się, że ma
w telefonie wiele nieodebranych
połączeń od Sebastiana G. Na



Sędzia Michał Błoński odczytuje Tomaszowi J. jego wcześniejsze
wyjaśnienia.

rozprawie 2 grudnia br. Tomasz
J. potwierdził wcześniejsze wyjaśnienia. Na pytania obrony, czy
chciał, by Sebastian G. i Paweł L.
okradli Andrzeja S., zeznał, że
tego nie chciał. Twierdzi też, że
o tym, że ktoś miał wyjaśnić, że
feralnej nocy wrócił jeszcze do
domu Andrzeja S., dowiedział się
od prokuratora i twierdzi, że nic
takiego nie miało miejsca.
Dziewczyna dostała
400 za czekanie
Oskarżona o ułatwienie oskarżonym dokonania czynów karalnych Karolina K. (wcześniej niekarana, z zawodu kelnerka) także
zgodziła się odpowiadać jedynie
na pytania obrony. Zanim je zadano, sędzia odczytał jej wcześniejsze wyjaśnienia, z których
wynika, że feralnej nocy po wyjściu ze swoim chłopakiem Pawłem L. i jego kolegą Sebastianem
G. z lokalu gastronomicznego
w Łowiczu, to ona zasiadła za
kierownicą Seata Toledo, gdyż
mężczyźni wcześniej pili alkohol.
Z telefonu Tomasza J. do Sebastiana G. wynikało, że mają pojechać
do Piasków Bankowych, by tam
wziąć pieniądze, które Tomasz J.
miał pożyczyć od Andrzeja S.
Drogę na miejsce wskazywał
jej Sebastian G. Najpierw zatrzymała się około pół kilometra od
domu Andrzeja S., potem przejechała bliżej do punktu, skąd było
go widać. Wysiadając z samochodu, Sebastian G. miał zabrać coś
z bagażnika. Od swojego chłopaka dowiedziała się, że były to rękawiczki i kołek. Kiedy Sebastian
G. wrócił po kilku minutach, był
wkurzony, bo nie znalazł pieniędzy. Na pytanie kobiety, czy pobił Andrzeja S., Sebastian G. miał
odpowiedzieć: „Oj, tam, przeżyje.
Nic poważnego się nie stało”.
Za drugim razem do domu
Andrzeja S. weszli razem Sebastian G. i Paweł L., kobieta nie
widziała, by mieli ze sobą jakieś
narzędzie i rękawiczki. Zdenerwowana i wystraszona czekała na nich w samochodzie, próbując dodzwonić się do swojego
chłopaka, co udało jej się za trzecim razem. Mężczyźni wrócili
z pieniędzmi w kwocie 5.800 zł
i dwoma wycofanymi z obiegu banknotami . Pieniędzmi podzielili się po połowie, a Paweł L.
dał dziewczynie 400 zł za czekanie.
Po drodze zatrzymali się nad
zbiornikiem wodnym, do któ-

rego wyrzucili kij, rękawiczki
i słoik. Na polecenie swojego
chłopaka Karolina K. podpaliła stare banknoty. Z relacji Sebastiana G. i Pawła L. Andrzej
S. miał nadal żyć. Mieli go położyć na łóżku i oblać wodą, celem przywrócenia przytomności,
a także zniszczyć jego telefon,
by nie wezwał policji i zabrać dowód osobisty. Kobieta chciała jechać do domu i była już w trasie,
gdy mężczyźni nakłonili ją do zawrócenia do Piasków Bankowych
i dopiero po ich kolejnej wizycie
w domu poszkodowanego wrócili
do Łowicza.Odpowiadając na pytania obrony, Karolina K. mówiła, że samochód był zaparkowany
ok. 400 metrów od domu Andrzeja S., wokół panowała ciemność.
Przy pierwszej wizycie Sebastiana G. w domu poszkodowanego słyszała odgłosy jakby kłótni
dwóch osób. Kiedy od Pawła L.
dowiedziała się, że Sebastian G.
zabrał ze sobą kołek, miała powiedzieć swojemu chłopakowi,
żeby Sebastian wrócił. Nie wiedziała tez, że Tomasza J. nie ma
już na terenie posesji Andrzeja K.
Inni oskarżeni
Łukasz Sz. oskarżony o współudział w kradzieżach dokonywanych razem z oskarżonymi
o zabójstwo przyznał się do kradzieży w Łowiczu i Dąbkowicach, ale twierdzi, że nie uczestniczył w złodziejskiej akcji
w Trawach. Gdy kompani kradli, on stał na czatach. 2 października, jeszcze przed tragedią
w Piaskach Bankowych, pił m.in.
z oskarżonymi alkohol w Lisiewicach, ale źle się poczuł i na jego
prośbę odwieźli go do domu.
Drugi oskarżony o zabójstwo
Andrzeja S. – Paweł L. na rozprawie 2 grudnia nie odniósł się
do stawianych mu zarzutów i zapowiedział, że dopiero po zapoznaniu się z aktami sprawy będzie składał wyjaśnienia. Sąd mu
to umożliwił, przekładając rozprawę do 13 grudnia. Przed zatrzymaniem oskarżony studiował
w Skierniewicach socjologię i resocjalizację (!).
Z uwagi na niestawiennictwo na rozprawie jeszcze jednego oskarżonego o współudział
w kradzieży razem z oskarżonymi o zabójstwo Andrzeja S., jego
sprawę wyłączono do odrębnego postępowania i przekazano do
rozpoznania przez Sąd Rejonowy
w Łowiczu. 
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Zeznawało troje
kolejnych świadków
29 listopada przed Sądem
Okręgowym w Łodzi
odbyła się kolejna rozprawa
ws. zabójstwa, do którego
doszło 23 stycznia tego
roku przed salonem
kosmetycznym przy ul.
Podrzecznej w Łowiczu.
Zeznania złożyli przyjaciel
oraz ciotka i bratowa
oskarżonego. To, co zeznała
przed sądem ta ostatnia,
było jednak niejawne.
Przypomnijmy, że oskarżonym o zabicie swojej byłej żony
Małgorzaty jest łowiczanin Cezary Sz. Na pierwszej rozprawie
przyznał się on do zarzucanego
mu czynu. Linia obrony zakłada
jednak próbę zmiany kwalifikacji czynu na zabójstwo w afekcie.
Jako pierwsza zeznawała ciotka oskarżonego. Obrońca Cezarego Sz. mec. Adam Paradowski dopytywał ją, czy wiedziała
o kryzysie w związku członka
swojej rodziny. Przyznała, że owszem i że dowiedziała się o tym,
gdy ten spytał, czy nie dysponuje namiarami na psychologa, który pomógłby w ratowaniu związku z żoną.
Odpowiadając na dalsze pytania, świadek tłumaczyła, że Cezary Sz. bardzo przeżywał rozstanie z żoną, nie potrafił zrozumieć
jej postępowania i bardzo długo
wierzył, że związek uda się uratować.
Jak zeznała ciotka Cezarego Sz., sprawa mocno odbiła się
na jego stanie psychicznym. Był
przygnębiony, nie radził sobie
z tą sytuacją. Koniec końców narastający kryzys doprowadził go
do nieudanej próby samobójczej,
którą pogarszał dodatkowo fakt,
że Małgorzata Sz. zakładała mu
ciągle nowe sprawy w sądach.
Według zeznań świadka, na stan
oskarżonego wpłynęła też sprawa
rozwodowa, której wynik, czyli orzeczenie współwiny, był według niego niesprawiedliwy.
Sąd chciał również wiedzieć,
czy Cezary Sz. próbował po rozstaniu z żoną układać sobie życie
z inną kobietą. Świadek przyznała, że takie próby były, ale nie wyszło z nich nic poważnego.
Zeznania przyjaciela
Jako drugi przed sądem zeznawał wieloletni przyjaciel Cezarego Sz. Jak sam kilkakrotnie
przyznał, złożenie zeznań w jego
sprawie powoduje u niego duże
emocje. Co zresztą było słychać,
gdyż świadek tak bardzo chciał
być skrupulatny i dokładnie naświetlać całe tło wydarzeń z życia
swojego przyjaciela, że przewodniczący składu sędziowskiego sę-

dzia Paweł Urbaniak kilkakrotnie
musiał zwracać mu na to uwagę
i przywoływać do tego, aby nie
oddalał się w zeznaniach od meritum sprawy i treści zadawanych
przez strony pytań.
Świadek zna oskarżonego
od kilkudziesięciu lat, od czasów szkoły średniej. Razem wyjeżdżali także do pracy, do Niemiec. Przyznał przed sądem, że
gdy Cezary Sz. poznał sporo od
siebie młodszą Małgorzatę, on
i kilka innych osób odradzało mu
wiązanie się z nią m.in. ze względu na różnicę wieku między nimi
i towarzystwo, w jakim się wówczas obracała. Początkowo wydawało się, że argumentacja trafi do
Cezarego Sz., ale po powrocie do
kraju związek trwał dalej.
Także po ślubie, który nastąpił jakiś czas później, świadek
odradzał Cezaremu Sz., gdy ten
namawiał swoją matkę, aby planowaną darowiznę nieruchomości, w której później mieścił
się pierwszy salon kosmetyczny
państwa Sz., dokonała nie tylko
na niego, ale i na żonę. Namowy
okazały się jednak bezskuteczne.
Świadek przyznał przed są-

Z podlotka zrobił
z niej kobietę.
Zaczęto ją traktować
coraz poważniej.
dem, że z czasem zmienił zdanie
o Małgorzacie Sz., gdyż jej związek z jego przyjacielem układał
się bardzo dobrze. – Z podlotka zrobił z niej kobietę – zeznał
świadek. – Zaczęto ją traktować
coraz poważniej.
Po latach, wydawałoby się udanego, związku, świadek usłyszał
od Cezarego Sz., że podejrzewa
on żonę o zdradę, gdyż zauważył
dziwne zmiany w jej zachowaniu, np. w tym, jak odnosi się do
niego i do syna. Gdy okazało się,
że to prawda, oskarżony początkowo wierzył, że wszystko da się
naprawić, wykazywał wolę walki
o uratowanie związku.
Z czasem przestał jednak taką
wiarę wykazywać. Wpływ miała na to m. in. sprawa rozwodowa
zakończona nie po jego myśli –
orzeczeniem współwiny. Z tą decyzją Cezary Sz. nie potrafił się
pogodzić, uznając za niesprawiedliwą, gdyż według niego próbował robić wszystko, aby małżeństwo ratować.
Chcąc wyciągnąć go ze złego
stanu psychicznego, przyjaciel
namawiał, aby Cezary Sz. podjął się jakiegoś zajęcia. Ten zo-

stał więc taksówkarzem, ale gdy
w wyniku kolizji, do której doszło z winy innego użytkownika ruchu, zniszczył dopiero co
kupione auto, bardzo to przeżył:
stracił źródło utrzymania i znów
został sam ze swoimi myślami.
Świadek próbował również namawiać Cezarego Sz. do tego,
aby się z kimś związał, ale nic
poważnego z kontaktów z innymi
kobietami nie wynikało.
Pytany o stan psychiczny swojego przyjaciela świadek zeznaje,
że ten czuł się bezsilny, wydaje
się, że miał depresję, z człowieka energicznego stał się typem
milczka.
Gdy jednak dopytywano
świadka odnośnie tego, czy wie,
jaki impuls mógł doprowadzić
Cezarego Sz. do próby samobójczej, nie był w stanie podać konkretnej rzeczy, nigdy też o nią
swojego przyjaciela nie spytał
wprost.
Im bliżej było feralnego dnia,
w którym doszło do zabójstwa
przy Podrzecznej, tym stan Cezarego Sz. miał, według zeznań
świadka, się pogarszać. Świadczyć mogła o tym chociażby
kwestia tego, że na kilkanaście
dni przed tym zdarzeniem wspominał o tym, że zamierza zrezygnować z dalszego prowadzenia
sprawy o odebranie żonie darowizny od matki. Sprawa ta miała
stanowić rozstrzygnięcie kwestii
finansowych między małżonkami.
Na niedługi czas przed 23
stycznia Cezary Sz. oddał też
przyjacielowi pilota do bramy,
z którego wcześniej korzystał
bardzo często. Początkowo świadek myślał, że ten znów będzie
chciał popełnić samobójstwo.
Jak się jednak okazało, stało się
inaczej.
Pod koniec swoich zeznań
przyjaciel oskarżonego przyznał, że starał się mu tłumaczyć,
że ma jeszcze całe życie przed
sobą, że może je sobie jeszcze
ułożyć, jednak nie przyniosło to
skutku. On sam czuje się winny,
że jego działania okazały się nieskuteczne.
Ostatnie zeznania za
zamkniętymi drzwiami
Zarówno ciotka, jak i przyjaciel Cezarego Sz. przyznali przed
sądem, że o relacjach łączących
go z żoną i w ogóle o całej sprawie wiedzą z jego relacji. Relacji
drugiej strony, czyli Małgorzaty
Sz., nie znali.
Te najlepiej znała zapewne jej
siostra, która jednocześnie była
także dla Cezarego Sz. bratową
(bracia Sz. pojęli za żony dwie
siostry). Złożyła ona jednak do
sądu wniosek o wyłączenie jawności rozprawy na czas jej zeznań, tłumacząc to m.in. dobrem
swoim i swojej rodziny, obawą
przed reakcją niewielkiego łowickiego środowiska po relacji
w mediach itp.
Sąd, który kilka miesięcy
temu, na początku procesu, nie
zgodził się na wyłączenie jawności całości jego przebiegu, tym
razem podjął decyzję zgodną
z wnioskiem świadka. Zeznania
siostra Małgorzaty Sz. składała
więc za zamkniętymi drzwiami.
Kolejna rozprawa zaplanowana jest na styczeń. 
kl
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OPEL

Zafira, 1.6 16V benzyna,
2003 rok, tel. kom. 600‑382‑140.
PEUGEOT

206, 2.0 D, 2002 rok, tel.
kom. 661‑385‑260.
PEUGEOT

206, 1.4 HDI, 2006 rok,
stan bdb, bez wkładu finansowego,
cena do uzgodnienia, 7.400 zł, tel. kom.
793‑390‑074.

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.
Subiekt, Nieborów
Auto-kasacja

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 auta kupię, tel.
kom. 690‑694‑705.
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.

FORD

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

NISSAN

Almera, 1.8, 2003 rok, tel. kom.
602‑235‑942.

DAEWOO

Lanos, 2000 rok, 87.000 km,
tel. kom. 880‑877‑582.

FORD

Focus, 1.8 TDCI, 2004 rok,
212 tys., sedan, full opcja, Sochaczew, tel.
kom. 661‑769‑718.

DAEWOO

Lanos, 1.5 16V, benzyna/
gaz, 2000 rok, zielony metalik, 3.500 zł,
tel. kom. 781‑862‑816.

FORD

Focus, 1.6, 2003 rok, Opel
Vectra, 1.7D, 1996 rok, tel. kom.
500‑158‑710.

NISSAN

Almera, 1.5 DCI, 2004 rok,
grafitowy metalik, bogate wyposażenie,
możliwość zamiany na tańszy,
tel. 513‑375‑786.

CITROËN

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

DAEWOO

Lanos, 1.5, gaz, 1998 rok,
sedan, tel. kom. 600‑970‑598.
FIAT

126p, tel. kom. 602‑449‑356.
126p, tel. kom. 517‑824‑586.
FIAT

FIAT

126p, 2000 rok, tel. kom.
509‑033‑841.
FIAT

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

Brava benzyna/gaz, 2000 rok, tel.
kom. 506‑267‑923.
FIAT

Cinquecento, 700 gaz, 1994 rok,
czerwony, tel. kom. 506‑678‑056.
FIAT

Cinquecento, 1993 rok, w ocynku,
tel. kom. 668‑764‑286.
FIAT

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

Panda, 1.1 gaz, 2005 rok,
(w rozliczeniu mogę przyjąć Seicento), tel.
kom. 604‑706‑309.
FIAT

Panda, 1.1, 2007 rok, 67.000 km,
bezwypadkowy, bogate wyposażenie,
możliwość zamiany na tańszy, tel. kom.
600‑944‑728.
FIAT

Punto gaz, 2000 rok,
tel. (46) 830‑31‑06.

Auto-skup,

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

FIAT

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

Chcesz

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

FIAT

Punto I, 1996 rok, tel. kom.
609‑211‑225.

Dostawcze,

tel. kom. 500‑812‑312.

FIAT

Punto II, 1.2, benzyna,
2002/2003 rok, tel. kom. 607‑932‑980.

Kupię

każde auto, tel. kom.
690‑694‑705.
Skup

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

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

sprzedaż
BMW

530, 2006 rok, kombi, wyjątkowa
wersja, stan idealny, 46.500 zł, tel. kom.
606‑819‑096.
BMW

E46 320D, 2001 rok, granatowy,
bogate wyposażenie, tel. kom.
604‑706‑309.

FORD

Mondeo, 1.8 benzyna/gaz,
1996 rok, tel. kom. 608‑604‑346.
FORD

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

Transit, 2.0, 2001 rok, tel. kom.
504‑573‑160.
HONDA

Acord, 2.2, 2007 rok,
sedan, tel. kom. 513‑123‑735.
HONDA

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

Atos, 2001/2003 rok,
4200 zł, tel. kom. 888‑822‑173.
IVECO

35S12 MAX, 2.3, 2004 rok,
blaszak, tel. kom. 509‑374‑002.

OPEL

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

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

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

KIA
 Rio, stan idealny, tel. kom.
606‑819‑096.

OPEL

Corsa, CDTI, 2006 rok, tel. kom.
604‑627‑346.

LUBLIN

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

OPEL

Corsa, 1.2 gaz, 2004 rok, tel.
kom. 507‑055‑866.

MAZDA

316, benzyna, 2004 rok, tel.
kom. 782‑046‑282.
MAZDA

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

Premacy, 2.0TD, 2004 rok, tel.
kom. 691‑979‑284.
MERCEDES

200 CDI, 2004 rok,
170.000 km, czarny, I właściciel, tel. kom.
692‑488‑093.

TOYOTA

Avensis, 2.0 D4D, 2005 rok,
czarna, kombi, I właściciel, tel. kom.
661‑107‑242.

PEUGEOT

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

TOYOTA

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

POLONEZ

Atu, 1.6, 1996 rok,
68.000 km, stan dobry, tel. (46) 839‑22‑65.

TOYOTA

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

POLONEZ

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

TOYOTA

Yaris, 1.0, 2001 rok,
5-drzwiowy, tel. kom. 513‑375‑786.

POLONEZ

Caro gaz, 1996 rok, nowe
opony zimowe, tel. (46) 838-60-89, tel.
kom. 669‑019‑983.

VOLVO

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

POLONEZ

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

RENAULT

Kangoo, 1.4, benzyna,
1998 rok, stan dobry, tel. 691‑499‑825.

KIA
 Ceed, 2013 rok, kombi, srebrny,
sprzedam lub zamienię na większy, tel.
kom. 508‑411‑270.

LUBLIN,

1996 rok, stan dobry, tel. kom.
785‑415‑931.

PEUGEOT

307, 1.6 HDI, 2007 rok,
kombi, niebieski, wszystkie dodatki,
klimatyzacja, itp. radio, stan bdb,
17.000 zł, tel. kom. 602‑677‑216.

NISSAN

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

OPEL

Astra II, 2,0 diesel, 2003 rok,
ABS, esp elektryka, klima, opłaty
X.2014rok, 9900 zł do uzgodnienia, tel.
kom. 503‑380‑780.

OPEL

Corsa B, 1.2, 1997 rok, tel. kom.
609‑502‑524.
OPEL

Corsa D, 1.3 CDTI, 2008 rok,
salon Polska, 5-drzwiowy, srebrny
z klimatyzacją, ładna bez wad,
Sochaczew, 18.000 zł, tel. 606‑205‑639.
OPEL

Corsa, 1.0, 2004 rok, 8.000 zł, tel.
kom. 696‑144‑023.
OPEL

Corsa, 1.2, gaz, 2002 rok, bogate
wyposażenie, tel. kom. 605‑535‑396.

SKODA

Fabia, 1.4 TDI, 2007 rok,
kombi, biały, tel. kom. 886‑397‑434.
STAR

1142, 1989 rok, izoterma,
Brzozów, gm. Iłów, tel. kom. 504‑536‑651.

RENAULT

Clio, 1.6, automat, mały
przebieg, tel. kom. 601‑593‑171.

OPEL

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

SKODA

Fabia, 2003 rok, kombi, tel.
kom. 609‑355‑534.

PEUGEOT

307 SW, 2.0 D, 2002 rok, tel.
kom. 728‑988‑985.

NISSAN

Primera, 2.0 diesel, 1997 rok,
tel. kom. 509‑328‑033.

OPEL

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

SKODA

Fabia, 1.9 TDI 115 KM,
2004 rok, bogate wyposażenie
(możliwość zamiany na tańszy),
tel. 513‑375‑786.

RENAULT

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

VOLVO

S40, benzyna/gaz, 2000 rok,
tanio, tel. kom. 726‑700‑729.
VOLVO

V40, 1.6 benzyna, 2000 rok,
2 miesiące w kraju, zarejestrowany, stan
bdb, tel. kom. 793‑390‑074.
VW
 Caddy, 1.9 TDI, 2007/08 rok,
140.000 km, serwisowany, kupiony
w polskim salonie, bezwypadkowy, tel.
kom. 600‑944‑728.
VW
 Golf IV, 1.6, 2001 rok, tel. kom.
602‑557‑473.

RENAULT

Laguna 1.9 DCI,
2002 rok, 8000 zł, tel. 603-313-527.

VW
 Golf IV, gaz, 1998, tel. kom.
664‑083‑373.

RENAULT

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

VW
 LT 28, 1997 rok, 330.000 km,
12.500 zł, tel. kom. 509‑061‑643.

RENAULT

Megane benzyna/gaz,
1998 rok, tel. kom. 666‑237‑534.

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

RENAULT

Megane, 2009 rok, tel. kom.
505‑056‑590.
RENAULT

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

Megane Scenic, 1.9 DCI,
2005 rok, wiśniowy metalik, tel. kom.
603‑839‑291.
RENAULT

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

Scenic, 1.9 D, 2002 rok, tel.
kom. 790‑351‑091.
RENAULT

Scenic, 1.9 DTI, 1998 rok, tel.
kom. 691‑715‑503.
RENAULT

Scenic, 1.9 DCI, 2002
r, Atrakcyjna cena, polecam, tel.
602‑201‑923.
RENAULT

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

214, 1997 rok, 143.000 km,
tanio, tel. kom. 603‑439‑021.

VW
 Multivan T5, 2003 rok,
170 KM, bogate wyposażenie, tel. kom.
608‑420‑169.
VW
 Passat B5, 1.9 TDI, 1998 rok,
228.000 km, kombi, stan bdb, tel. kom.
662‑112‑121.
VW
 Passat B6, 1.9 TDI, 2007 rok,
kombi, 34.400 zł, tel. kom. 502‑095‑748.
VW
 Polo okular, 1.2, nowy gaz,
5-drzwiowy lub zamiana na C3 lub
Micra w dieslu, jasny metalik, tel. kom.
512‑124‑832.
VW
 Polo, 1.4 TDI, 2002 rok,
165.000 km, 5-drzwiowy, 12.900 zł, tel.
kom. 608‑670‑178.
VW
 Polo 1.0, 1993, sprawny, tel. kom.
604‑914‑387.

zamiana
POLONEZ

Caro, 1.9 Diesel,
1996 rok, stan dobry, 1.600 zł, tel. kom.
695‑171‑803.

OPEL

Corsa, 1997/1998 rok, bogate
wyposażenie, stan idealny, tel. kom.
660‑680‑306.

ROVER

400, 1998 rok, tel.
(46) 838-13-58, tel. kom. 665‑547‑773.

OPEL

Corsa, 1.2, 1995 rok, stan dobry,
tel. kom. 608‑263‑951.

Seat

Alhambra, 1.9 TDI, 2001 rok,
srebrny metalik, tel. kom. 508‑953‑694.

MERCEDES

E 270, 2CDI, 2004 rok,
bogate wyposażenie, (w rozliczeniu
mogę przyjąć tańszy), 26.800 zł, tel. kom.
604‑706‑309.

OPEL

Movano, 2.5, tel. kom.
664‑471‑012.

SEAT

Cordoba, 1.4 benzyna, 2005 rok,
tel. kom. 790‑351‑091.

OPEL

Omega, 1997 rok, sedan, tel.
kom. 883‑313‑089.

SEAT

Cordoba, diesel, tel. 663‑612‑718.

Pomoc

drogowa, tel. kom.
608‑532‑321.

MERCEDES

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

OPEL

Vactra, 1996 rok, tel. kom.
663‑612‑718.

SEAT

Cordoba 1.6, 2002 rok, kombi,
wspomaganie, stan bdb, tel. 605‑535‑396.

Auto

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

MERCEDES

Vito, 2.3 TD, tel. kom.
504‑019‑557.

OPEL

Vectra C, diesel, 2003 rok, tel.
kom. 504‑573‑160.

SKODA

Fabia, 1.4, benzyna/gaz,
2003 rok, srebrny metalik, tel. kom.
603‑839‑291.

Opony

używane, tel. kom.
602‑133‑182.

FORD

Escort, 1998 rok, kombi, tel.
kom. 883‑385‑505.

MITSUBISHI

Carsima, 1.8, benzyna,
2000 rok, II właściciel, tel. kom.
664‑361‑476.

OPEL

Vectra, 1.6 benzyna,
2000 rok, kombi, srebrny metalik,
tel. kom. 600‑038‑710.

FORD

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

NISSAN

Almera, 2001 rok, tel. kom.
505‑056‑590.

OPEL

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

FIAT

Seicento, 1.1, 1998 rok, tel. kom.
691‑871‑437.
FIAT

Seicento, 1999 rok, tel. kom.
726‑224‑174.
Seicento, gaz, 2002 rok, tel. kom.
FIAT

502‑030‑509.
FIAT

Seicento 900, 2000 rok, stan bdb,
tel. kom. 693‑216‑951.
Siena, 1.6 benzyna/gaz, 1998 rok,
FIAT

tel. kom. 604‑634‑396.

MERCEDES

Bus Benz, AUDI 80,
w całości lub na części,
tel. (42) 719-18‑44, po 18.00.

SKODA

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

Fabia, 1.6 TDI, 2010 rok, kombi,
dużo dodatków, klima, ABS, elektryka,
itp., 19.900 zł, tel. kom. 602‑677‑216.

inne
Części

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

Opony

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

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

13; Ford, 4 szt., 80 zl.

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
Sprzedam

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

opony zimowe 205/55/16,
bieżnik 7 mm, tel. kom. 602‑344‑092.
opony 215/70/16 zimowe
Używane

Dunlop i letnie Toyo, skrzynia biegów do
Punto 1.1, tel. kom. 791‑786‑755.
zimowe 15, tel. kom.
Opony

726‑700‑729.
Opony

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

tylni most do Żuka,
dwa koła, tel. kom. 794‑226‑261.
koła zimowe do Forda
Cztery

185/60/14, tel. kom. 504‑772‑768.
Sprzedam

tylnie drzwi do Sprintera, tel.
kom. 608‑613‑658.
Sprzedam

opony zimowe 165/70/R13,
tanio, tel. kom. 698‑496‑276.
Opony

zimowe z felgami „15”,
na 5 śrub, tel. kom. 609‑500‑982.
Kupię

tanio silnik 1.9D do Peugeota
Partnera, tel. kom. 697‑659‑064.
zimowe 215/65/16C, tel. kom.
Opony

601‑052‑050.
Sprzedam

koła zimowe 13 cali, tel.
kom. 602‑249‑820.
samochodowa lekka, tel.
Przyczepka

kom. 607‑494‑146.
nowe opony zimowe
Sprzedam

z alufelgami 185/65/14, tel. kom.
693‑830‑160.
Akumulatory

zużyte, tel. kom.
785‑405‑552.

motorowe
kupno
Kolekcjoner

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

stare motory, motorowery kupię,
tel. kom. 603‑444‑431.

sprzedaż
Skuter

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

Aerox 70 cc, 2003 rok, tel.
kom. 608‑263‑951.
Jawa

350 TS, tel. kom. 667‑133‑729.
Simson

S-51, tel. kom. 504‑573‑160.

garaże
kupno
Kupię

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


Garaż

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

nieruchomości
kupno
Kupię

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

sprzedaż
Sprzedam

działki budowlane
w Głownie, tel. kom. 606‑414‑222.
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.
budowlana, 1.040 mkw., na
Działka

nowym osiedlu w Chąśnie, tel. kom.
661‑877‑892.

Mieszkanie

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

49 mkw., III pietro, os.
Dąbrowskiego, tel. kom. 793-743‑243,
po 16.00.
M-4,

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

działkę budowlaną
w Mysłakowie, tel. kom. 692‑363‑474.
0,92 ha, Tomczyce 20, gmina
Siedlisko

Bedlno, tel. kom. 609‑688‑542.
Działki

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

Mieszkanie,

33 mkw., Warszawa Praga,
dobra cena, tel. kom. 604‑622‑484.
dom (1/2 bliźniaka),
Sprzedam

Głowno, tel. kom. 882-944-780,
887‑296‑757.
Sprzedam

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

Tanio sprzedam siedlisko
Okazja!

- Popów gmina Głowno, tel. kom.
605‑578‑500.
Tanio

72 mkw., tel. kom. 691‑711‑397.

Mieszkanie

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

3 ha z budynkami, tel. kom.
666‑287‑727.
Łąka

2.5 ha, obręb Borówek, gmina
Bielawy, tel. kom. 608‑109‑634.
Dom

Stryków, okolice, 140 mkw., do
zamieszkania, media, osiedle, 399 tys.,
tel. kom. 519‑574‑413.
Kawalerka

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

48 mkw.,
os. Noakowskiego, II piętro,
tel. (46) 862‑75‑04.
Działki

budowlane w Strzelcewie, tel.
kom. 501‑782‑451.

mieszkanie 48 mkw.,
Sprzedam

Głowno, tel. kom. 516‑180‑211.

Mieszkanie

48 mkw., 2-pokoowe,
parter, Skierniewice Widok, tel. kom.
608‑724‑299.

las, tel. kom. 608‑815‑516.
Sprzedam

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.

Garaż

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

Mieszkanie

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

Garaż

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

Sprzedam

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

wynajem

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

Garaż

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

Mieszkanie

51 mkw, tel. kom.
604‑775‑340.

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

Bar
 60 mkw. okolice dworca PKP
Łowicz, tel. kom. 500‑167‑556.
Działka

48 arów w Osinach,
zabudowana, ogrodzona oraz działka
7 arów w Kiernozi, tel. kom. 512‑179‑465.
4 ha ziemi na dwóch
Sprzedam

działkach 2,5 i 1,5 ha, Dzierzgówek, tel.
kom. 664‑493‑522.
3.000 mkw., okolice Głowna,
Działka

tel. kom. 695‑640‑654.
Dom

nowy, okolice Łowicza, tel. kom.
539‑783‑523.

Działka,

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

Dwie

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

Sprzedam

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

Domek

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

lub wynajmę mieszkanie
Sprzedam

73 mkw., os. Bratkowice, tel. kom.
603‑878‑828.

Sprzedam

3,700 ha, lub 5,035 ha,
gmina Stryków, tel. kom. 515‑985‑655.

Mieszkanie

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

Super

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

ziemie rolną (ok. 6ha)
Sprzedam

we wsi Bronisławy, gm. Rybno, pow.
sochaczewski., tel. kom. 502‑464‑290.

budowlana, 1620 mkw.,
Działka

Głowno, ul. Ostrołęcka. Cena 60 zł/m2,
do negocjacji. Więcej informacji:, tel. kom.
513‑494‑494.
dom 75 mkw., działka
Nieruchomość

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

Dom

piętrowy w Głownie, działka
1.500 mkw. sprzedam, tel. kom.
607‑677‑869.

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

Sprzedam

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

sprzedaż

REKLAMA

20 mkw., Sikorskiego bl. 8,
Kawalerkę

m. 3, Głowno, tel. kom. 511‑505‑464.

Sprzedam

mieszkanie 53 mkw.,
ul. Kopernika, Głowno, tel. kom.
506-033-000, 509‑260‑360.

Dom

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

Garaż,

os. Szarych Szeregów, tel. kom.
502-192‑285, po 18.00.

Sprzedam

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

Sprzedam

M-4 lub wynajmę Łowicz,
atrakcyjna cena, tel. kom. 512-140-949,
792‑192‑450.
działki budowlane,
Atrakcyjne

707 mkw., Pilaszków, Otolice, przy trasie
Łęczyckiej, tel. kom. 607‑032‑462.
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Kawalerka,

24 mkw., Noakowskiego, tel.
kom. 602‑491‑984.
Tanio

wynajmę M-3 na os.
Konopnickiej, tel. kom. 603‑441‑730.

w centrum Łowicza, tel. kom.
Lokal

665‑464‑794.

na biura, gabinety, inną
Lokale

działalność, różne powierzchnie, centrum
Łowicza, tanio, tel. kom. 602‑187‑540.

Wynajmę

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

M-4,

64 mkw., Łowicz, tel. kom.
506‑891‑289.

Wynajmę

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

Kawalerka

30 mkw., I piętro,
ul. Reymonta, tel. kom. 602‑743‑012.

Hala

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

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

tel. kom. 535‑993‑153.
Wynajmę

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

Do
 wynajęcia domek, garaż, Stryków,
tel. kom. 601‑066‑904.
Do
 wynajęcia M-4, Bratkowice, tel. kom.
605‑679‑749.
Lokal

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

kawalerkę, Tkaczew, tel. kom.
505‑406‑307.
Wynajmę

mieszkanie, Starzyńskiego
39 mkw., tel. kom. 605‑636‑191.
Wynajmę

mieszkanie, Starzyńskiego
39 mkw., tel. kom. 605‑636‑191.

Sprzedam

M-4, 60 mkw., tel. kom.
609‑688‑542.

Wynajem

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

58 mkw., III piętro, tel.
Starzyńskiego,

kom. 791‑509‑321.

Mieszkanie

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

Mieszkanie

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

Lokal

pod działalność 30 mkw. Łowicz,
dogodny dojazd, tel. kom. 600‑741‑174.

Dom

220 mwk. (150 powierzchni
mieszkalnej) na działce 450 mkw.
w bliźniaku na Zabrzeźni, 245.000 zł,
rok budowy 1989 częściowo do remontu,
tel. kom. 666‑606‑506.

Wynajmę

lokal na działalność
gospodarczą, tel. kom. 693‑699‑784.

kupno różne

Głowno, tel. (46) 874‑64‑68.
Kwatery,


Kupię

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

Dom

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

48 mkw., parter, po
remoncie, tel. (46) 837-22-67, tel. kom.
668‑507‑077.
Budynek

handlowo-usługowy wraz
z placem w Łowiczu, tanio, tel. kom.
602‑187‑540.
Mieszkanie

38 mkw, Walewice, tel. kom.
603‑514‑922.
Działka

budowlana, 1.737 mkw.,
25 zł/mkw. do negocjacji, przy trasie
Warszawa-Poznań, tel. kom. 791‑189‑495.
mieszkanie 48 mkw.
Sprzedam

w Żychlinie, tel. kom. 512‑618‑234.
dom wolnostojący
Sprzedam

parterowy, pow. 92 mkw., na działce
o pow. 1800 mkw., Model gmina Pacyna,
woj. mazowieckie, tel. kom. 604‑268‑656.
Dom

178 mkw., os. Bełchów, tel. kom.
604‑265‑776.
M-4,

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

Wynajmę

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

lokal na targowicy, tel. kom.
604‑123‑630.
pokoje, kuchnia, AGD,
Dwa

umeblowane, Łowicz, tel. kom.
697‑924‑032.
26 mkw. w Strykowie, tel.
Kawalerka

kom. 503‑028‑208.
Kawalerka

na Noakowskiego, tel. kom.
696-023‑892, po 18.00.
Mieszkanie

dwupokojowe,
35 mkw., ul. Ciemna w Łowiczu, tel. kom.
660‑756‑220.
Mieszkanie

os. Starzyńskiego, I piętro,
tel. kom. 793‑609‑653.
i M-3 po remoncie
Kawalerka

do wynajęcia w Głownie, tel. kom.
511‑740‑483.

zamiana
Dom,

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

Drewno

opałowe, może być na pniu,
tel. kom. 506‑271‑866.
Stare

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

choinki z plantacji, tel. kom.
535‑481‑408.
Kupię

butle gazowe 11 kg, tel. kom.
606‑884‑162.
Kupię

samochodzik na pedały
metalowy typu Moskwicz, stan obojętny,
tel. kom. 788‑600‑800.
żeliwne z demontażu, tel. kom.
Grzejniki

600‑445‑127.
Antyczne

meble, obrazy, srebra, platery,
odznaki, odznaczenia, szable, książki,
pocztówki, zdjęcia, bibeloty, gotówka, tel.
kom. 504‑017‑418.

Głowno,

dom do wynajęcia, również dla
pracowników, tel. kom. 794‑608‑724.

sprzedaż różne

Wynajmę

pokój, tel. kom. 883‑363‑814.

Sprzedaż

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

Tanio

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

Dom

w Łowiczu, tel. kom. 601‑050‑895.

Tanio

sprzedam dom, budynki
gospodarcze 1,5 ha ziemi, Wiskiennica
Górna 15, tel. kom. 502‑263‑003.

Pilne,

działki budowlane z planem
zagospodarowania, Klickiego, tel.
kom. 609‑506‑570.

4,6 ha ziemi ornej, IV klasa,
Sprzedam

tel. kom. 535‑853‑213.

Działka

budowlana, 1028 mkw.,
Bednary, tel. kom. 881‑087‑816.

dom 30 mkw. w Głownie, tel.
Sprzedam

kom. 608‑732‑006.

dom, Zagrodowa 50, tel.
Sprzedam

kom. 784‑240‑356.

ziemię 2,21 ha Bobiecko
Sprzedam

oraz 1,70 ha Świeryż, tel. kom.
694‑517‑481.

pokoje z dużą kuchnią,
Cztery

75,5 mkw, os. Szarych Szeregów, tel.
kom. 502-192‑285, po 18.00.

wynajem

Mały

domek na wsi, tel. kom.
660‑799‑869.

Lokal

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

Tkaczew

2 pokoje, tel. (046) 830-02-94,
tel. kom. 516‑554‑788.

Do
 wynajęcia pokój, tel. kom.
513‑655‑666.

Lokal

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

Parter,

37 mkw. pokój - kuchnia, po
kapitalnym remoncie plus nowe meble,
Sikorskiego 11, Głowno, tel. kom.
606‑319‑335.
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Wynajmę

jedno lub dwa lokale
po 20 mkw., tel. kom. 539‑689‑941.
Do
 wynajęcia lokal handlowy 160 mkw.
(lub 50 i 110 mkw.), Łowicz, tel. kom.
600‑235‑160.

Drewno

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

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

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

Wynajmę

mieszkanie w centrum,
48 mkw., tanio, tel. kom. 602‑648‑165.

Ziemia

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

Do
 wynajęcia lokal 20 mkw., Łowicz, tel.
kom. 731‑945‑554.

Sprzedaż

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

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

Pomot Chojna, 5.000 l,
2007 rok, tel. kom. 791‑189‑495.
Laptop,

tel. kom. 500‑204‑559.
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Ubranka

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

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

605‑142‑474.

Rower

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

drzewo opałowe,
tel. (24) 277‑43‑43.

2 fotele, tel. 782-908-033
Wersalka,


Drewno

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

Huśtawki

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

Stół

rozkładany, 6 krzeseł; rower
3 kołowy, tel. kom. 532‑454‑047.

Xbox360,

tel. kom. 793‑567‑040.

Kamienie

ze starego budynku, tel. kom.
721‑881‑292.

Kręgi,

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

Pralka

Beco, tel. (46) 838‑90‑27.

Rębaki

do drewna, tel. kom.
602‑249‑683.
Drzewo

na strop drewniany lub krokwie,
tel. kom. 600‑894‑749.
ciśnieniowy do masażu, tel.
Rękaw

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.

Duża,

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

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

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

Brykiet

brunatny niemiecki, tel. kom.
509‑920‑555.

Serwis

Komputerowy - Profesjonalna
naprawa laptopów - Alsen.pl, Głowno,
ul. Łowicka 28, tel. kom. 531‑021‑998.

Szafki

segmentowe tanio,
tel. (46) 838‑88‑05.
Tapczanik

1-osobowy z pojemnikiem
na pościel, jak nowy, tel. kom.
607‑627‑775.

Piec

nadmuchowy 70 kW, suszarnia
podłogowa, ciągnik 1-osiowy „Vari”, tel.
kom. 782‑596‑215.
Sprzedaż:

biurka, ławy, tel. kom.
602‑370‑470.

Drzwi

pokojowe 80, używane, tel. kom.
785‑281‑044.
Sprzedam

spawarkę transformatorową
oraz silnik elektryczny 4 kW, tel. kom.
693‑323‑084.

Zatrudnię

kierowcę kat. C+E, tel. kom.
723‑688‑857.

telewizor 21” Panasonic, tel.
Sprzedam

kom. 606‑490‑951.

doświadczone ekspedientki
Zatrudnię

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

łowicki, komunijny Dąbkowice,
Strój

tel. (46) 838-93‑04, do 17:00.

Tanio

sprzedam sofę 3-osobową
z fotelami, stan bdb, tel. 502‑263‑003.

okna i drzwi balkonowe
Sprzedam

używane w bardzo dobrym stanie, tel.
kom. 601‑378‑895.

wiąz, klon, brzoza, tel. kom.
Drzewo

662‑067‑043.

Schody

dębowe mało używane, tel.
kom. 724‑551‑112.

Piec

nadmuchowy, tunele foliowe,
rębak do gałęzi, tel. kom. 784-458‑659,
po 18.00.

praca

Sprzedam

wypoczynek, tel. kom.
660‑493‑119.
Kominek

zasilany gazem, tel. kom.
609‑524‑676.
- tołpygi, sprzedaż,
Karpie

Rudniczek 26, Głowno,
tel. (42) 719-10-55, tel. kom.
508‑100‑454.
Elektryczna

płyta z piekarnikiem do
zabudowy, kuchnia gazowa, łyżwy, tel.
kom. 518‑103‑837.

gazowa, Amica, nowa, tel.
Kuchnia

kom. 534‑781‑117.
Kuchnia

węglowa z wężownicą prawa,
stan idealny, tel. kom. 880‑519‑647.
Materac

przeciw odleżynowy, tel. kom.
880‑519‑647.
Kanapa

z fotelami, 2 pufy, tel. kom.
693‑398‑510.
tanio odzież używaną, tel.
Sprzedam

kom. 501‑503‑358.
150, mało używana, stan
Betoniarka

bdb, tel. kom. 603‑972‑528.

opałowe, tel. kom.
Drewno

539‑783‑523.

Sprzedam

2 dęby, tel. (046) 838‑16‑42.

Maszyny

szwalnicze, tel. kom.
505‑065‑040.

Piec

miałowo-węglowy, dmuchawa,
sterownik, używany dwa sezony, tel. kom.
697‑928‑256.

Sprzedam

pierze, tel. 726‑002‑628.

Pług

śnieżny TUV 2.800, tel. kom.
506‑115‑015.

sadownicza, tel. kom.
Gałęziarka

725‑277‑449.

Sprzedam

ławostół, 2 fotele, garnki do
gotowania na parze elektryczne, nowe,
tel. kom. 662‑009‑816.

Sprzedam

kuchnię węglową białą
Grudziądz, maszt widlaka + łapy 120 cm,
tel. kom. 503‑562‑330.

Sprzedam

sosnę budulec na pniu, tel.
kom. 609‑386‑125.

Akordeon

Horch, tel. kom. 791‑776‑110.

Regał

pokojowy, wypoczynek, dywan,
tel. kom. 503‑969‑394.

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.

Drewno

opałowe z jabłoni, tel. kom.
530‑589‑113.

Budy

dla psów, tel. kom. 697‑094‑841.

Kanapa

2-osobowa, dwa dywany;
2/3 m. i mniejszy, tel. kom. 500‑820‑226.

Firma

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

Zatrudnię

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

Sprzedam

choinki, tel. kom.
517‑278‑337.

tel. kom. 795‑285‑021.
Brama,


Mechanika

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

i kuchnia węglowa, tel. kom.
Hydrofor

602‑733‑249.

Brama

garażowa uchylna, używana, tel.
kom. 509‑704‑355.

Rożno,

dewasto wodne, tel. kom.
515‑164‑182.

REKLAMA

Tanio

sprzedam futra rozmiar 40 i 44,
tel. kom. 509‑822‑437.

Zabawki

- sprawdź na www.alsen.pl Zamów: Głowno, ul. Łowicka 28.

Sprzedam

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

Sprzedam

kuchnię węglową, pralkę
wirową, tel. kom. 794‑226‑261.

Silnik

elektryczny o mocy 12 kW, tel.
kom. 695‑090‑414.

węgiel, ekogroszek, miał,
Eco-wegiel.pl

tel. kom. 509‑920‑555.

opałowe, kominkowe, tel. kom.
Drzewo

693-636-233, 691‑040‑619.

Drzwi

balkonowe, drewniane
Urzędowski; 146/210, tel. kom.
607‑328‑032.

Sofa,

2 fotele, szafka RTV, tel. kom.
506‑749‑305.

EKOGROSZEK

POLSKI i CZESKI, tel.
kom. 509‑920‑555.

Wózek

widłowy, spalinowy „Rak”,
stan bdb., 5.500 zł do uzgodnienia,
tel. (46) 837-65-63, pn-pt 7:00‑15:00.

Wóz,

kowadło, mniech, kantówki
tanio,imadło, cheblarkę, sieczkarkę,
wózek spacerowy, regał pokojowy, tel.
kom. 792-174-381, 536‑898‑809.

Zatrudnię

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

Meble

do sypialni, tel. kom.
504‑524‑822.

Używane:

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

Lada

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

Kuter

do rozdrabniania mięsa i warzyw
z kwasówki, poj. misy 10 litrów, tel. kom.
518‑023‑590.

Zrębka

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

Alsen.pl

- Notebooki, Komputery,
Multimedia, Raty, Głowno, ul. Łowicka 28,
tel. kom. 531‑021‑998.

Sprzedam

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

Używana

nagrzewnica olejowa 20 KW
jak nowa, tel. kom. 667‑133‑728.

do produkcji drążków,
Drążkarka

zbiornik 600 l do hydroforu, tel. kom.
733‑183‑035.

Zatrudnię

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

Pieńki

śliwy, okolice Głowna, tel. kom.
507‑164‑215.

Regały

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

węglowa Jawor, tel. kom.
Kuchnia

661‑477‑838.

Alkohol

na imprezy okolicznościowe,
najlepsze ceny, tel. kom. 510‑578‑857.

Meble

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

Akordeon

Horch; przyjmę w dzierżawę
ziemię, tel. kom. 791‑776‑110.

Oryginalne

perfumy i kosmetyki
Rimmela za pół ceny, tel. kom.
884-856-622, 661‑625‑245.

Akwarium

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

Tokarnia,

frezarka do drewna
(konstrukcja fabryczna), tel. kom.
609‑884‑287.

transportowa zatrudni
Firma

kierowcę z doświadczeniem w
transporcie międzynarodowym
(podwójna obsada), bardzo dobre
zarobki, tel. kom. 604‑237‑423.
Zatrudnię

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

Zatrudnię

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

praca cały rok, tel. kom. 790‑698‑622.
Zatrudnię

kierowców kat. C i C+E, kraj,
chłodnia, tel. kom. 790‑803‑388.
kierowcę w transporcie
Zatrudnię

międzynarodowym kat. C+E, tel. kom.
608‑071‑798.
Spawacz-ślusarz,

także do przyuczenia,
tel. kom. 782‑730‑137.
Przyjmę

do pracy: technik-mechanik,
Kiernozia, tel. kom. 606‑410‑952.
Zatrudnię

szwaczki do zakładu oraz
pomoc szwalni w Głownie, tel. kom.
668‑008‑211.
Avon

- konsultantki, wysokie
prowizje, tel. kom. 501‑032‑348.
Zatrudnię

osobę z doświadczeniem
do projektowania mebli kuchennych, tel.
kom. 602‑587‑341.
Kancelaria

Podatkowa zatrudni
specjalistę z zakresu kadr i płac, ze
znajomością programu Symfonia oraz
doświadczeniem w prowadzeniu ksiąg
rachunkowych, tel. (46) 837‑45‑96.
Zatrudnię

do układania kostki –
z doświadczeniem, tel. kom. 692‑789‑266.
opiekunkę do starszej pani
Zatrudnię

w Warszawie, zmiana co 2 tygodnie, tel.
kom. 661‑937‑406.
Firma

handlowa w branży budowlanej
zatrudni na stanowisko sprzedawca,
mile widziane doświadczenie, tel. kom.
512‑250‑466.

dam pracę

Firma

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

Zatrudnię

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

szwaczki, tel. kom.
Przyjmę

781‑315‑399.

Zatrudnię

operatora koparki
i koparkoładowarki z uprawnieniami
i doświadczeniem, tel. kom. 691‑042‑030.

Ubojnia

zatrudni pracowników do
uboju żywca wieprzowego, tel. kom.
665-091-883tel./fax (42) 719‑59‑21.

Zatrudnię

kierowcę kategorii C. Praca
na budowie, tel. kom. 691‑042‑030.

Zatrudnimy

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

monterów z doświadczeniem
Zatrudnię

sieci wod-kan zewnętrznych
i wewnętrznych, tel. kom. 691‑042‑030.

Piekarnia

- Hurtownia J. Gocek w
Głownie zatrudni osobę niepełnosprawną
w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
tel. kom. 603‑610‑512.

młodą osobę do pracy
Zatrudnię

w sklepie z grami na konsole. Więcej info,
tel. kom. 696-349-597, lub wiadomość na
miejscu, Zduńska 34.

Zatrudnię

kierowcę C+E w
transporcie międzynarodowym, tel.
kom. 512‑499‑388.

Zatrudnię

pizzermana i kierowcę
do rozwożenia pizzy, Łowicz, tel. kom.
660‑733‑348.

InPost

poszukuje pracownika na
stanowisko: listonosz, ogólny staż pracy
min. 10 lat, rower, samochód.
CV: lowicz@inpost.pl.

Zatrudnię

kierowcę międzynarodowego
kat. C+E z doświadczeniem, tel. kom.
500‑237‑778.

Przyuczę

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

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

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

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

brakarkę, sukienki Głowno, tel. kom.
509‑571‑801.
pomoc kuchenną, wymagane
Przyjmę

prawo jazdy kat. B, Łowicz „Cafe Brama”,
tel. kom. 668‑262‑741.
Z
 Oriflame jako konsultantka:
dorobisz, zarobisz. Wyślij SMS na numer
603-959-031 z imieniem i nazwiskiem.
Oddzwonimy.
Zatrudnię

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

Zatrudnię

kierowce C+ E,
transport międzynarodowy, tel. kom.
505‑093‑604.
kierowcę kat. C+E, transport
Zatrudnię

międzynarodowy, tel. kom. 505‑083‑574.
Klawiszowiec,

akordeonista, tel. kom.
790‑289‑299.

Sprzątanie

mieszkania, tel. kom.
691‑715‑472.
Niania,

3 razy w tygodniu,
doświadczenie lub wykształcenie
pedagogiczne, tel. kom. 691‑715‑472.
Ubojnia

w Karnkowie zatrudni
pracowników, tel. kom. 501‑735‑775.
Kierowca

na małą cieżarówkę, emeryt
lub rencista (niepełny wymiar godzin), tel.
kom. 506‑169‑967.
Zatrudnię

kierowcę kat. C+E,
transport krajowy i zagraniczny, tel. kom.
723‑688‑416.
Zatrudnię

szwaczki na zakład lub
chałupniczo na stębnówkę - kostiumy
kąpielowe, tel. kom. 502‑129‑808.
Firma

produkująca skarpety
poszukuje osoby na stanowisko
brygadzistki wykańczalni,
kontakt: slawekbratex@interia.pl.
Zatrudnię

kierowcę kat. C+E; kraj, tel.
kom. 601-385‑525, Łowicz.
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Zatrudnię

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

zajmująca się sprzedażą owoców
zatrudni handlowca. Wymagania:
wykształcenie wyższe, bardzo dobra
znajomość języka rosyjskiego,
rekrutacja@elitaowoce.pl.


Cyfrowe

wideofilmowanie,
fotografowanie, Blu-ray, tel.
(46) 837-94-85, tel. kom.
608‑484‑079.

Docieplenia

budynków, elewacje
zewnętrzne, glazura, terakota, adaptacja
poddaszy, kompleksowe wykończenia
wnętrz, faktury VAT, tel. kom. 606‑737‑576.

Schody

drewniane. Komputerowe
projektowanie schodów. Wyrób,
montaż, inne usługi stolarskie, tel. kom.
663‑766‑557.

cyfrowe, Blu-ray, tanio,
Wideofilmowanie

tel. kom. 606‑852‑557.

Malowanie

agregatem, tel. kom.
662‑023‑030.

Malowanie

mieszkań, układanie paneli,
tel. kom. 668‑342‑534.

Studio

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

Cyklinowanie,

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

gładzie, remonty, tel. kom.
Malowanie,

726‑022‑431.

Kierowca

C+ E, pod naczepy, Tesco
Teresin, tel. kom. 793‑500‑433.

Wideofilmowanie,

fotografia, tel. kom.
600‑447‑843.

barwiarza- barwienie
Zatrudnię

wyrobów tekstylnych oraz dziewiarza
do obsługi maszyn skarpetkowych,
możliwość przyuczenia, tel. kom.
507‑044‑910.

a-online.pl, tel. kom.
Wideofilmowanie,

600‑287‑992.

Zatrudnimy

sprzedawcę do sklepu
elektrycznego, CV prosimy wysyłać na
adres: piotr.wolski@elektro-hurt.gniezno.pl.
Salon

fryzjerski „Pracownia Stylu”
w Łowiczu podejmie współpracę
z kosmetyczką. Zapewni wystrój.
Nowy lokal, tel. kom. 509‑109‑507.

szukam pracy
Sprzątanie,

mycie okien, tel. kom.
606‑186‑997.

uroczystości, tel. kom.
Videofilmowanie

723‑574‑228.
FotoVideo

HDślubne, www.
studionadachu.pl, tel. kom.
604‑101‑516.
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.
tel. 795‑267‑788.
Wideofilmowanie,

fotografowanie, DVD,
Wideofilmowanie,

Blu Roy, Full HD, www.wideofilmowanielowiczcba.pl, tel. (46) 837-79-81, tel. kom.
606‑302‑466.

Podejmę

sprzątanie, tel. 609‑158‑745.
Opieka,

zakupy, gotowanie, sprzątanie.
Głowno, Stryków, tel. kom. 517‑401‑254.
Zaopiekuję

się osobą starszą, zrobię
zakupy, posprzątam, ugotuję obiad, tel.
kom. 692‑722‑129.

remontowobudowlane
usługi

Usługi

remontowo-budowlane, krycie
dachów, docieplenie budynków, sprzedaż
pokryć dachowych, tel. kom. 694‑470‑514.
Stolarstwo,

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

remontowe, gipsowanie,
malowanie, tel. kom. 602‑383‑118.
Meble

kuchenne, szafy wnękowe,
garderoby, tel. kom. 888‑978‑225.

Usługi

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

domów, budynków
Budowa

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

tapetowanie, gładź, płyty
Malowanie,

g/k, glazura, tel. kom. 608‑685‑867.

maszynowe mixokret, tel. kom.
Wylewki

517-032-915, 606‑314‑749.
ogrodzeń klinkierowych, tel.
Stawianie

kom. 511‑337‑768.
wykończenia wnętrz,
Kompleksowe

tynkowanie cementowo-wapienne, tel.
kom. 531‑842‑123.
Kierowanie

budowami, ekspertyzy,
orzeczenia, przeglądy techniczne,
projekty indywidualne, adaptacje,
certyfikaty energetyczne, tel. kom.
693‑184‑322.

z praktyką poszukuje pracy
Kierowca

na busa do 3,5 tony lub wywrotkę, Łowicz
teren, tel. kom. 723‑593‑849.

Wylewki

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

tel. kom. 503‑077‑863.

Szukam

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

Tynki

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

Wykończenia

wnętrz, poddaszy,
glazura, malowanie, gipsy, tynki
tradycyjne z piaskiem kwarcowym, tel.
kom. 603‑164‑156.

Pomoc

kuchenna, długi staż, tel. kom.
668‑900‑763.

Tynki

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

Przyjmę

chałupnictwo, stebnówka,
dwóigłówka+ rendelka, overlock, tel. kom.
889‑360‑218.
Zatrudnię

szwaczkę do szycia skarpet
na Rosso (praca Strzelcew), kontakt:
slawekbratex@interia.pl.

usługi wideo
Studio

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

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

501‑249‑461.

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.

Dachy,

pokrycia dachowe, konstrukcje,
obróbki, tel. kom. 609‑846‑316.

Malowanie,

tapetowanie, płyty
k/g, gładzie, sufity podwieszanie,
adaptacja poddaszy, panele, glazura,
terakota, tel. kom. 693‑824‑684.

Układanie

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

Usługi

koparko-ładowarką JCB, tel.
kom. 604‑411‑266.

Wylewki

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

Usługi

minikoparką, tel. 694‑702‑755.

Tynki,

docieplenia, tel. 698‑669‑433.

Wylewki

agregatem, tel. kom.
605‑416‑083.
wykańczanie wnętrz,
Kompleksowe

glazura, panele, gładzie gipsowe,
ocieplanie budynków, Głowno, tel. kom.
664‑254‑946.

parapety, kuchnie, szafy
Schody,

wnękowe, tel. kom. 793‑297‑933.

inne

Układanie

kostki brukowej, tel. kom.
508‑286‑519.

układanie parkietu, tel.
Cyklinowanie,

kom. 668‑750‑437.

Piotr-Bud:

ocieplanie elewacji,
glazura, terakota, adaptacja
poddaszy, tel. kom. 602‑814‑481.
Balustrady

nierdzewne, tel. 722‑173‑294.
remonty, tel. 601‑662‑944.
Budowa,
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Tynki,

docieplenia, glazura, terakota,
remonty, tel. kom. 694‑941‑276.

Glazura,

terakota, gładzie, panele, itp.,
tanio, szybko, tel. kom. 508‑313‑799.

Usługi

remontowe, wykończenia
wnętrz, glazura, terakota, adaptacja
poddaszy, tel. kom. 880‑542‑743.

wnętrz: gipsy, tynki,
Wykończenia

malowanie, itp., tel. kom. 661‑385‑299.
Usługi

remontowo-budowlane, tel.
kom. 725-043-544, 691‑228‑824.
Układanie

płytek, elewacja z kamienia,
tel. kom. 604‑727‑412.
betonowe, tel. kom.
Wylewki

511‑440‑509.
Wylewki

agregatem, tel. kom.
509‑038‑623.
Usługi

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

Dachy

kompletne, nowe i stare,
rozbudówki, wykonam solidnie i tanio,
tel. kom. 725‑919‑624.
Glazura,

terakota, profesjonalnie, tel.
kom. 600‑961‑577.
adaptacje.
Projekty:

Przygotowujemy wszelkie formalności
do pozwoleń na budowę, tel. kom.
601-303-235 tel./fax (46) 838‑81‑00.
Docieplenia

poddasze: płyta karton
gips, zabudowy, profesjonalnie, tel. kom.
785‑402‑533.

gładź, hydraulika, tel. kom.
Malowanie,

666‑281‑850.
Glazura,

hydraulika, tel. kom.
607‑720‑345.
ceny, solidnie, fachowo,
Przystępne

docieplenia budynków, murowanie,
tynki, klinkier, wykończenia wnętrz
(glazura, terakota, gipsy, malowanie itp.),
tel. (46) 837-13-91, tel. kom. 793‑035‑025.

gipsy, zabudowa poddaszy,
Malowanie,

panele oraz docieplanie budynków, tel.
kom. 505‑024‑964.

Producent!

Siatki, słupki, bramy,
balustrady, usługa montażu, tel. kom.
500‑371‑161.

Tynki

maszynowe, kompleksowo
z materiałem na 8% VAT, tel. kom.
601‑303‑235.

Piasek

- żwir - podsypka, www.kop-pol.
pl, , tel. kom. 697-442-808, 783‑482‑883.

Budowa

budynków inwentarskich,
hal stalowych, chłodni wraz
z materiałem od projektu po dach,
tel. kom. 601‑303‑235.

Usługi

ogólnobudowlane,
budowy domów, budynków
gospodarczych,rozbudowy, ogrodzenia
z klinkieru, płyt betonowych, glazura
terakota, wolne terminy, tel. kom.
691‑736‑552.

Wykończenia

wnętrz, tel. 661‑385‑299.

sprzedaż

Glazura,

terakota, malowanie,
gładź gipsowa, płyty K/G, tel. kom.
607‑728‑362.

Remonty

mieszkań, tel. 515‑628‑233.

Łazienki,

poddasza, tel. 607‑343‑338.

Panele

podłogowe, składanie
mebli- tanio, tel. kom. 667‑837‑817.

Usługi

remontowo-wykończeniowe od
A do Z, adaptacja poddaszy, docieplanie
budynków, tel. kom. 608‑228‑789.

Docieplanie

poddaszy, gipsowanie,
malowanie wnętrz, glazura, terakota,
tel. kom. 609-101-617, 886‑754‑134.
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Ocieplanie

poddaszy, solidnie
i tanio, tel. kom. 725‑919‑624.

Cyklinowanie,

polerowanie,
lakierowanie, tel. kom. 600‑984‑398.

Remonty

kompleksowe, tel. kom.
606‑428‑162.
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gipsowanie, płyta k/g,
Malowanie,

panele podłogowe, glazura, terakota, tel.
kom. 790‑329‑790.
budynków inwentarskich
Remonty

wraz z materiałem, wyburzenia
wewnątrz, tel. kom. 601‑303‑235.
Glazura,

terakota, gładzie, panele, itp.,
tel. kom. 508‑313‑799.
Automatyka

bramowa, ogrodzenia,
balustrady, 99-120 Piątek, Błonie 4a, tel.
kom. 601‑276‑320.
Budowa

domów jednorodzinnych,
solidnie, tel. kom. 785‑402‑533.
Glazura,

terakota, tel. kom. 602‑717‑207.
Kompleksowe

wykończenia wnętrz od
A do Z, adaptacja poddaszy, tel. kom.
728‑163‑557.
Piece

kaflowe, kuchnie węglowe,
kominki- usługi ZDUN, tel. 727‑590‑207.

Sprzedam

piec C.O. 31 KW, grzejniki
żeliwne, tel. kom. 784‑936‑428.
Kostka

brukowa: sprzedaż,
układanie z własnym materiałem, tel.
kom. 601‑303‑235.
drzwi wewnętrznych, rolet,
Wyprzedaż

parapetów, okien, tel. kom. 602‑370‑470.
Stemple

budowlane, tel. 539‑783‑523.
Stemple

budowlane 150 szt., krokwy
7x14, 60 mb, słup 16x16 35 mb, cegła
czerwona 800 szt., tanio, tel. kom.
504‑187‑193.

usługi
instalacyjne
Instalacje

elektryczne: nowe, przeróbki,
tel. kom. 696‑081‑582.
Usługi

hydrauliczne, spawalnicze,
mechaniczne, tel. kom. 506‑891‑289.
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.

Układanie

glazury, terakoty, gładź.
Wolne terminy, tel. kom. 696‑344‑737.

Usługi

hydrauliczne, tel. kom.
500‑041‑271.

Malowanie,

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

Instalacje

elektryczne nowe, przeróbki,
naprawy, pomiary, tel. kom. 502‑140‑721.
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Tanie

ustawianie anten - z gwarancją,
tel. kom. 728‑188‑127.
KMINSTAL

20zł/punkt elektryczny
ZAPRASZAM!, tel. kom. 608‑145‑585.
KOMPUTER

= PROBLEM, przyjadę,
naprawię (zgłoszenia 19.00-22.00)
tel./fax (42) 719‑90‑56.
Usługi

elektryczne, tel. kom.
509‑838‑364.
Anteny:

montaż, instalacje, tel. kom.
601‑306‑566.
Usługi

hydrauliczne, tel. 784‑006‑861.
Rolety

dzień-noc, rzymskie, do okien
dachowych, żaluzje drewniane
i aluminiowe, plisy, vertikale,
moskitiery do okien i drzwi. Vesal,
ul. Ikara 10, tel. (46) 837‑44‑25.
Usługi

hydrauliczne, tel. kom.
886‑756‑497.
Usługi

hydrauliczne wod., kan., c.o.,
gaz, tel. kom. 509‑928‑302.

Malowanie

obór, dezynsekcja (muchy,
wołek zbożowy), deratyzacja, dezynfekcja
, tel. (44) 725-02-95, tel. kom. 504‑171‑191.

Naprawa

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

Zespół

muzyczny, profesjonalnie,
solidnie, tel. kom. 606‑908‑346.

Usługi

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

Rozdrabnianie

gałęzi rębakiem,
wycinka zakrzaczeń i samosiewów, tel.
kom. 667‑732‑751.
Usługi

geodezyjne, tel. kom.
665‑427‑836.
drzew, tel. kom. 696-008-528,
Wycinka

781‑597‑339.
Zespół

muzyczny, tel. kom.
693‑543‑604.
muzyczny, tel. kom.
Zespół

694-198-847, 509‑267‑262.
muzyczny z wokalistką, tel. kom.
Zespół

606‑677‑371.
Usługi

tokarskie w metalu, tel. kom.
663‑766‑557.

usługi hydrauliczne, tel.
Kompleksowe

kom. 601‑818‑310.

UTiP:

usługi transportowe
i przeprowadzki; www.utip.pl, tel. kom.
501‑606‑982.

hydrauliczne, kotłownie, tel.
Instalacje

kom. 607‑720‑345.

Zespół

muzyczny, tel. 697‑522‑757.

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.
samochodów, dywanów, tel.
Pranie

kom. 728‑508‑073.
Usługi

szewskie: wymiana obcasów,
wklejanie i wszywanie suwaków,
rozciąganie obuwia, fleki, zelówki,
inne. Łowicz, osiedle Bratkowice 3B
(piwnica), tel. kom. 512‑024‑112.
drzew, usługi podnośnikami
Wycinka

koszowymi do 27 m, tel. kom.
668‑591‑725.
muzyczny, wesela, www.diwers.
Zespół

pl, tel. kom. 661‑323‑807.
Masz

problem z komputerem: zadzwoń.
Fachowo. Szybko. Tanio, tel. kom.
504‑070‑837.
Pranie,

odkurzanie: chodniki, dywany,
tel. kom. 501‑930‑953.
sal weselnych (pokrowce,
Dekoracja

obrusy w komplecie), tel. kom.
693‑776‑474.
muzyczny, wesela itd., tel. kom.
Zespół

609‑037‑343.
Ścinanie

drzew, tel. kom. 792‑027‑388.
Koparka

gąsiennicowa, kopanie
stawów, koparko-ładowarka (z młotami),
wszelkie prace ziemne, rozbiórkowe,
usługi wywrotką, tel. kom. 693‑565‑564.
Zespół

muzyczny, wesela, bale,
studniówki, tel. kom. 514‑895‑308.
wanien, tel. 600‑979‑826.
Odnawianie
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Ścieki

- wywóz, Głowno i okolice, tel.
kom. 500‑190‑988.
bus, winda, 9 Epal, tel. kom.
Transport

502‑026‑691.

Usługi

fryzjerskie w domu klienta,
Łowicz, okolice, tel. kom. 539-778-485,
537‑520‑572.
Dekoracje

ślubne i okolicznościowe, tel.
kom. 507‑937‑148.
Schudnij

z nami na zawsze! Jeżeli
chcesz pomogę Ci osiągnąć wymarzoną
sylwetkę! zapraszam, tel. kom.
696‑227‑297.
komputerowe. Szybko,
Pogotowie

tanio, solidnie. Firma Darko, dojazd
na terenie Łowicza gratis, tel. kom.
697‑365‑652.
Wodzirej,

animator. Choinki szkolne,
bale karnawałowe: www.Wodzirej-Arek.pl,
tel. kom. 605‑911‑766.
Ale
 szybka gotówka - nawet 7.000 zł!
Proste zasady, bez zbędnych formalności.
Provident, tel. kom. 600-400-295, (opłata
wg taryfy operatora).
Śluby,

imprezy okolicznościowe,
czarny Chrysler 300 C, 2007 r., tel. kom.
694‑484‑902.
Śluby

Hummer, tel. kom. 882‑423‑374.

Usługi

nową koparko-ładowarką,
solidnie, tanio, tel. kom. 787‑584‑004.

Biuro

podatkowe; rozliczenia firm, tel.
kom. 608‑475‑294.

DJ,
 Wodzirej poprowadzi
niezapomniane: wesela, poprawiny,
18-nastki, imprezy firmowe
i okolicznościowe, tel. kom. 503‑399‑196.

Usługi

podnośnikiem koszowym, tel.
kom. 605‑382‑897.

mebli, towarów, tel. kom.
Przewóz

664‑013‑145.
Usługi

koparko-ładowarką Cat,
tel. (46) 837-99-16, tel. kom. 512‑098‑358.

sprzętu rolniczego oraz
Naprawa

silników wysokoprężnych, tel. kom.
794‑762‑644.
sprzętu AGD, tel. kom.
Naprawa

510‑158‑880.

Przeprowadzki,

tel. kom. 500‑812‑312.

Usługi

rębakiem, rozdrabnianie gałęzi,
przycinka drzew, tel. kom. 606‑370‑008.

Cięcie

drzew niebezpiecznych,
pielęgnacja zieleni i ogrodów, tel. kom.
782‑718‑483.

ślusarstwo, spawanie,
Toczenie,

naprawy, tel. kom. 698‑052‑917.

dywanów, tapicerek meblowych,
Pranie

samochodowych, mycie gresów,
sprzątanie mieszkań, biur, tel. kom.
667‑255‑459.

Tartak

przewoźny elektryczny
i spalinowy, tel. kom. 512‑907‑059.

matrymonialne

dywanów i tapicerki meblowoPranie

samochodowej w zakładzie i u klienta, tel.
kom. 501‑431‑978.

Poznam

Panią na stałe, sms, tel. kom.
606‑735‑889.

Usługi

księgowe, tel. kom.
508‑191‑628.

Poznam

dziewczynę, tel. kom.
665‑160‑703.

Pranie

dywanów, tapicerek, mebli,
sprzątanie mieszkań i biur, tel. kom.
604‑942‑540.

Pani

50-letnia pozna odpowiedniego
Pana, tel. kom. 692‑177‑238.

Catering,

kucharka imprezy
okolicznościowe, tel. kom. 669‑568‑182.
Rolety,

verticale - wymiana
materiałów na nowe. Vesal,
tel. (46) 837‑44‑25.
drzew, czyszczenie, tel. kom.
Wycinka

505‑700‑777.

nauka
Język

angielski, tel. kom. 603‑704‑267.
tel. kom. 601‑303‑279.
Matematyka,


Korepetycje

język angielski, dojeżdżam,
tel. kom. 881‑616‑938.
Polski

- przygotowanie do matury,
korepetycje, prezentacje maturalne.
Fachowo, 603‑246‑033.
Chemia,

korepetycje, tel. kom.
793‑130‑292.
fizyka, chemia, tel. kom.
Matematyka,

783‑672‑926.
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.
Angielski

korepetycje, wszystkie
poziomy, matura, tel. kom. 693‑833‑062.
Angielski

korepetycje, egzamin
gimnazjalny, matura, tel. kom.
793‑567‑040.
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.

Kupię

duże ilości zbóż paszowych,
własny transport, gotówka, tel. kom.
798‑169‑557.

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.

Kupię

zboże każdą ilość, odbiór luzem,
tel. kom. 695-102-426, 603‑573‑567.

Przyczepa

wywrotka, może być do
remontu, tel. kom. 605‑350‑355.

Skup

żyta, wymiana na
otręby, sprzedaż otrąb, tel. kom.
501‑713‑862.

Wszystkie

ciągniki, przyczepy , tel. kom.
725‑562‑998.

Kupię

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

Kupię

żyto, sprzedam otręby, tel. kom.
697‑536‑596.
Kupię

buraki pastewne, okolice
Sochaczewa, tel. kom. 504‑863‑402.
Kupię

żyto, tel. kom. 669‑960‑974.
Kupię

zboże paszowe, tel.
(46) 838-98-06, tel. kom. 605‑370‑062.
Kapusta

biała, tel. 602‑586‑487.
Kupię

zboże paszowe, tel. 693‑157‑117.
Święty

Mikołaj do wynajęcia w dniu
6 grudnia. Prawdziwa niespodzianka
- tylko dla grzecznych dzieci, tel. kom.
608‑041‑709.
Kupię

orzechy włoskie i laskowe, tel.
kom. 608‑613‑658.
Skup

zbóż paszowych konsumpcyjne
oraz ekologiczne, min. 23 t, zapewniam
transport, płacę w dniu załadunku, tel.
kom. 509‑942‑079.
Kupię

zboże paszowe, transport,
gotówka, tel. kom. 668‑478‑617.

Kupię

opryskiwacz sadowniczy,
zawieszany lub na kołach, tel. kom.
721‑677‑668.
Kupię

kombajn Anna w bardzo dobrym
stanie, tel. (24) 260‑77‑82.
Kupię

wagę inwentarzową 1 lub
2-tonową, tel. kom. 506‑740‑092.
Oś
 do naczepy z kołami, tel. kom.
502‑042‑547.
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.
Przyczepa

6t. D55, trójstronny wywrot,
do remontu, tel. kom. 889‑722‑699.

inne
Kupię

używane maty legowiskowe, tel.
kom. 512‑981‑861.

rolnicze sprzedaż

tel. (46) 837‑85‑96.
Matematyka,


hodowlane

Fachowe

korepetycje z fizyki,
matematyki dla wszystkich typów szkół,
tel. kom. 604‑449‑538.

Skup

bydła rzeźnego, hodowlanego,
maciory, knury, cielęta, konie,
tel. (46) 838-88-62,
tel. kom. 502-460-724, 500‑258‑237.

Wysłodki

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

Skup

trzody chlewnej, tel. kom.
792‑772‑466.

sucha, tel. kom.
Kukurydza

787‑606‑080.

Skup

macior, knurów, trzody
chlewnej. Wysokie ceny, tel. kom.
603‑711‑760.

Sadzeniaki

ziemniaka, zboża jare
oferuje Firma Nasienna Granum
Sp.j. Łowicz, ul. Katarzynów 46,
tel. (46) 837‑23‑05.

Odrabianie

lekcji i angielski, tel. kom.
515‑459‑141.
matematyka, tel. kom.
Korepetycje

667‑913‑877.
Korepetycje

chemia, tel. kom.
605‑729‑686.
Prezentacje

maturalne, tel. kom.
691‑235‑091.

Skup

bydła innego, 24h, tel. kom.
792‑772‑466.

Angielski

korepetycje, tel. kom.
796‑126‑215.

Bydło

wybrakowane - skup.
Najwyższe ceny, tel. kom.
726‑879‑139.

Język

angielski: szkoła podstawowa,
gimnazjum, liceum, tel. kom.
725‑555‑345.

Skup

bydła: krowy 5,50 +VAT, jałówki
7,00 +VAT, byki 7,30 +VAT, tel. kom.
792‑772‑466.

nauka języka angielskiego,
Praktyczna

wszystkie poziomy, konwersacje, lektorka
z kilkuletnim pobytem w Anglii, tel. kom.
607‑135‑126.

Kupię

cielęta mięsne: gotówka,
odbieram z gospodarstwa, tel. kom.
606‑901‑931.

rolnicze – kupno
płody rolne

Cielęta

kilkudniowe, tel. kom.
791‑325‑212.
Skup

bydła, koni, tel. kom.
604‑267‑833.

Język

niemiecki, tel. kom. 693‑705‑617.

Kupię

zboże, tel. kom. 667‑566‑276.

maszyny

Matematyka,

tel. kom. 792‑245‑010.

Kupię

zboże paszowe, tel. 608‑746‑876.

C-330

do remontu, tel. 515‑182‑587.

płody rolne

i słoma baloty, tel. kom.
Sianokiszonka

664‑981‑618.
tel. kom. 724‑977‑663.
Pszenżyto,

Sprzedam

siano, tel. kom. 692‑101‑976.
Słoma,

50 bel, tel. kom. 695‑727‑596.
wytłoki jabłkowe, świeże,
Sprzedam

z dostawą do klienta, FVAT, tel. kom.
693‑025‑909.
Platforma

do balotów, tel. kom.
668‑162‑199.
pszenżyto i pszenicę, tel.
Sprzedam

kom. 504-501-038.
Wymienię

słomę na obornik lub
sprzedam, tel. kom. 721‑021‑154.
Pszenżyto,

jęczmień, słoma, tel. kom.
662‑095‑386.
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Ziemniaki

jadalne, żyto, pszenżyto.
Bratoszewice, tel. kom. 667‑927‑971.

Pszenżyto

i mieszanka,
tel. (46) 838‑43‑42.

Sprzedam

pszenżyto, tel. kom.
516‑735‑081.

wysokocielna, hodowlana,
Jałówka

grudzień, tel. kom. 600‑500‑155.

pszenżyto, tel. 694‑590‑051..
Sprzedam


Słoma

w dużych belach, tel. kom.
723‑137‑345.

Słoma

bele, tel. (46) 837‑14‑61.

Sprzedam

jałówkę wysokocielną,
tel. (42) 719‑48‑38.

Sprzedam

pszenicę, tel. 600‑155‑639.
Słoma,

siano w kostkach, tel. kom.
665‑489‑174.
Bób,

tel. kom. 513‑748‑842.
Siano

prasowane, 350 zł tona, tel.
kom. 607‑231‑803.
ziemniaki, tel. 661‑477‑838.
Sprzedam

Marchew

dla zwierząt i pietruszka
jadalna, tel. kom. 662‑260‑983.
Owies,

pszenżyto, tel. kom.
504‑832‑533.
Zboże:

pszenica 15 ton, pszenżyto
15 ton, żyto 3 tony, tel. kom. 509‑698‑920.
sadzonki truskawek, tel.
Pszenżyto,

kom. 518‑877‑966.
Sprzedam

siano, tel. kom. 728‑795‑110.

Siano,

słoma w kostkach z dowozem,
tel. kom. 505‑928‑735.
owies, tel. kom. 693‑269‑621.
Sprzedam


Pszenica

20 ton, żyto 4 tony, tel. kom.
693‑830‑160.

2-gi pokos, bele
Sianokiszonka,

120x130, tel. kom. 695‑469‑411.
kiszonkę z kukurydzy, tel.
Sprzedam

kom. 697‑859‑590.
Sprzedam

słomę w balotach 35 zł/
szt, pszenżyto 60 zł, Kalenice 195,
tel. (46) 838‑82‑24.
bele słomy 40 szt., Czatolin, tel.
Duże

kom. 880‑519‑647.
Sprzedam

jęczmień, tel. kom.
602‑649‑360.
Mieszanka

pszenżyta z jęczmieniem
ok. 5 ton, 5 tuczników ok 120kg, tel. kom.
665‑816‑058.

po suszarni podłogowej,
Kukurydza

tel. (46) 839-18-35, tel. kom. 507‑140‑275.

Jęczmień

i pszenżyto, tel. 793‑718‑288.

sadzonki truskawek, tel.
Sprzedam

kom. 501-763-421, 503‑784‑574.

Kiszonka

z kukurydzy, Śleszyn, tel. kom.
605‑834‑138.

Zboże,

tel. (46) 838‑17‑22.

Sprzedam

30 ton mieszanki
z przewagą jęczmienia, tel. (24) 277-23-17,
tel. kom. 668‑402‑201.

pszenica oraz słoma ze
Pszenżyto;

stodoły w dużych balotach, tel. kom.
697‑190‑997.

cebulę, tel. kom.
Sprzedam

661‑914‑343.

Jęczmień,

tel. (46) 838‑04‑85.

Simental i byczki do dalszego
Jałówka

howu, tel. kom. 785‑748‑868.

Jęczmień,

pszenżyto, owies, mieszanka,
Dmosin, tel. kom. 500‑190‑988.

Sprzedam

4 byczki żarłoki, tel. kom.
607‑890‑158.

Rozrzutnik

1-osiowy, tel. 601‑402‑190

Sprzedam

słomę w kostkach, siano
w kostkach, kwotę mleczną OSM Łowicz,
kamienie polne budowlane,
tel. kom. 606-461-989, 662‑611‑148.

Sprzedam

krowę po pierwszym cielaku,
tel. kom. 880‑280‑810.
Jałówka

cielna, tel. kom. 882‑984‑785.

Przyczepa

samozbierająca, stan bdb,
polska, tel. kom. 504‑704‑227.

Słoma

bele ze stodoły, tel. kom.
696‑565‑452.

Jałówka

wysokocielna, tel. kom.
664‑881‑262.

Sprzedam

pług Grudziądz 4x40 cm, tel.
kom. 666‑737‑054.

słomę w belach 120 żytnią,
Sprzedam

tel. kom. 693‑013‑344.

Sprzedam

krowę cielną, tel. kom.
600‑678‑383.

Sprzedam

prasę Z-224, tel. 723‑917‑832.

hodowlane

Sprzedam

jałówkę wysokocielną,
wycielenie 15 grudnia, tel. kom.
665‑405‑015.

Sprzedam

jałówkę hodowlaną,
wycielenie - koniec stycznia,
tel. kom. 723-588-294
Skup

bydła innego, 24h, tel. kom.
792‑772‑466.
Skup

bydła: krowy 5,50 +VAT, jałówki
7,00 +VAT, byki 7,30 +VAT, tel. kom.
792‑772‑466.

Cielęta

3-tygodniowe, tel. kom.
696‑908‑201.
tel. kom. 516‑239‑551.
Kaczki,


Sprzedam

gęsi, kozy, tel. kom.
501‑399‑487.

Skup

bydła innego, 24h, tel. kom.
792‑772‑466.

Siewnik

do nawozu „Lej”, kabina do
C-360 czeska; osie przednie, siłowniki,
felgi do przyczep, myjki „Wap”, tel. kom.
691‑270‑829.

Agregat

siewny Unia 3 m, hydropak, tel.
kom. 607‑813‑558.

Ciągnik

C-360 3P, stan bdb., tel. kom.
728‑465‑050.

Ładowacz

cyklop, maszt widlaka
do ciągnika, tel. kom. 887‑978‑144.

samozbierająca T-055;
Przyczepa

ładowacz NUJN 100, tel. kom.
607‑628‑561.

Sprzedam

3 tony owsa, tel. kom.
796‑063‑756.

i owies, tel. kom. 605‑466‑220.
Żyto


Sprzedam

prosięta, tel. (46) 838‑74‑46.

Słoma

i siano w kostkach, tel. kom.
508‑153‑886.

Sprzedam

kiszone ziarno kukurydzy
CCM, tel. kom. 722‑208‑094.

Sprzedam

roczną jałówkę, tel. kom.
600‑575‑945.

Sprzedam

ziemniaki odpadowe, tel.
kom. 606‑383‑995.

Jałówka

wysokocielna,
tel. (24) 285‑81‑78.

Pszenica

3,5 tony, tel. kom.
795‑285‑021.

Kukurydza,

żyto, pszenica,
sianokiszonka, słoma, tel. kom.
506‑115‑015.

Siano,

okolice Głowna, tel. kom.
606‑343‑033.

2 przyczepy siana w kostce,
Sprzedam

tel. (46) 861‑60‑35.

Siano,

tel. kom. 605‑052‑065.

Pszenica,

tel. kom. 662‑585‑814.

Sadzeniaki

ziemniaka, zboża jare
oferuje Firma Nasienna Granum
Sp.j. Łowicz, ul. Katarzynów 46,
tel. (46) 837‑23‑05.

Cebula,

tel. kom. 880‑447‑157.

Słoma

duże bele ze stodoły, tel. kom.
669-034‑038, po 17.00.
pszenżyto, 730 zł/t, tel.
Sprzedam

kom. 534‑704‑764.
Sprzedam

2 t żyta, tel. kom.
889‑680‑464.
Żyto,

pszenżyto, tel. (46) 837‑14‑61.

mieszanka, tel. kom.
Pszenżyto,

538‑455‑989.
Sprzedam

żyto, tel. kom. 794‑365‑825.
Sprzedam

pszenżyto, tel. kom.
691‑235‑046.
aronii i porzeczki czarnej, tel.
Sadzonka

kom. 601‑937‑006.
Kukurydza,

tel. kom. 508‑341‑931.

Sianokiszonka

w balotach, tel. kom.
880‑727‑303.

Sprzedam

słomę w kostce i żyto około
4 ton, przyczepę 6, nowe burty, tel. kom.
726‑767‑915.

Mieszanka,

tel. kom. 728‑468‑577.

Jęczmień,

tel. kom. 782‑650‑798.

REKLAMA

Jałówki

cielne, tel. (46) 838‑17‑22.
jałówkę na wycieleniu,
Sprzedam

tel. (46) 838‑85‑59.
Sprzedam

jałówkę 200 kg, tel. kom.
609‑944‑120.

cielna, tel. kom. 785‑326‑642.
Jałówka

Sprzedam

jałówkę na ocieleniu,
grudzień 2013, tel. kom. 697‑574‑836.
Jałówka

i krowa cielne, tel. kom.
782‑787‑279.
jałoszki ok. 100 kg., byczek 250 kg,
Trzy

tel. kom. 886‑890‑291.
Jałówka

wysokocielna, tel. kom.
515‑121‑410.
Sprzedam

gęsi, tel. kom. 663‑612‑720.
cielna, tel. kom. 695‑090‑723.
Jałówka


Jałówki

hodowlane wysokocielne, tel.
kom. 609‑310‑713.

Jałoszki

pod zacielenie, tel. kom.
697‑298‑966.

Jałówka

cielna, tel. (46) 838-60-89, tel.
kom. 669‑019‑983.

Loszki

i maciory prośne, tel. kom.
724‑551‑112.

Loszki

PBZ, WBP, F1, prosiaki mięsne,
tel. kom. 663‑063‑208.

maszyny

Sprzedam

knurki, tel. kom.
663‑319‑284.

Wycinaki

do kiszonek podwójny nóż,
Fella, Schtraotman, Kuchn, duży wybór,
tel. kom. 509‑282‑300.

Jałówka

wysokocielna, duża, tel. kom.
787‑523‑191.
Dwa

byczki 10-miesięczne, tel. kom.
513‑376‑131.
Jałówka

wysokocielna, tel. kom.
731‑309‑069.

Wycinak

do kiszonek z windą, tel. kom.
601‑272‑521.

Opryskiwacz

400 zł, redła 100, tel. kom.
796‑021‑918.

Sprzedam

młodego knurka, tel. kom.
727‑741‑966.

Sprzedam

kozę i kwotę mleczną
13.621 kg, tanio, tel. (46) 861‑24‑96.

Pługi

Kverneland, zagonowe, obrotowe,
tel. kom. 601‑272‑521.

Jałówka

na wycieleniu, tel. kom.
603‑157‑790.

Jałówka

cielna, tel. kom. 886‑488‑950.

Sprzedam

ziemniaki jadalne, tel. kom.
606‑383‑995.

teleskopowa Manithu, tel.
Ładowarka

kom. 607‑992‑213.

Kombajn

zbożowy 1982 rok, sprzedam
lub zamienię na traktor, tel. kom.
667‑681‑741.

Krowa

H.S na wycieleniu, tel. kom.
530‑306‑673.

siano, słomę w kostkach, tel.
Sprzedam

kom. 792‑615‑902.

C-360,

pług 2, brony 3 i 5, tel. kom.
690‑899‑100.

Cieliczki

chodowlane, tel. kom.
668‑146‑499.

Krowa

na wycieleniu, tel. kom.
533‑179‑189.

baloty sianokiszonki, tel.
Sprzedam

kom. 691‑735‑902.
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Wycinak

Strautmann, tel. 693‑824‑677.
Sprzedam

MF, 90 KM 4x4, tel. kom.
601‑611‑092.

Sprzedam

cielęta, tel. kom.
504‑055‑723.
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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.

Byczek

mleczny, tel. kom. 782‑603‑528.

100 bel siana suchego
Sprzedam

i 15 bel sianokiszonki, tel. (24) 277-23-17,
tel. kom. 668‑402‑201.

Siano

w kostkach oraz kwota mleczna,
tel. kom. 788‑145‑345.
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Śrutownik

walcowy 600/ 250,
„Fortschritt”; żmijka, tel. kom.
693‑036‑673.
Wybieraki

do kiszonek, wał Cambella,
ciągnik International 745XL 1984 rok, tel.
kom. 600-428-743 667‑653‑890.

Poznaniak

3 m, tel. kom. 607‑813‑558.
Rozrzutnik

3.500, talerzówka 2.200,
brony „5-tki” 700, pług „2-ka” 500 zł, tel.
kom. 796‑021‑918.
Skup

bydła: krowy 5,50 +VAT, jałówki
7,00 +VAT, byki 7,30 +VAT, tel. kom.
792‑772‑466.
Pług

obrotowy 3 skibowy, pług
zagonowy 4 skibowy, glebogryzarka
międzyrzędowa, tel. kom. 785‑530‑814.
Pług

Unia Grudziądz, 4x40, tel. kom.
607‑733‑904.
Rozrzutnik

obornika 4-osiowy, + burty
do przewozu pasz objętościowych,
tel. (46) 838-46-40, tel. kom. 505‑129‑256.

Pług

4-, 3-, 2-skibowy, obrotowy;
przyczepa 14 t, tel. kom. 502‑240‑358.
Kultywator

„18”; śrutownik walcowy, tel.
kom. 609‑944‑120.
C-330/T-328

1964, platforma do słomy;
wóz konny; pług 3-skibowy, tel. kom.
723‑482‑640.
Przyczepa

4 tony wywrot i talerzówka,
tel. kom. 880‑090‑717.
C-360,

Zetor 7340 turbo, rozrzutnik
obornika Tandem 8 t, kombajn Anna,
przyczepa 6 t, tel. kom. 518‑877‑966.
Rozrzutnik

1-osiowy, tel. kom.
782‑603‑528.

Rozdrabniacz

bijakowy do zboża, tel.
kom. 600‑626‑709.

Śrutownik

bijakowy, 11 kW, tel. kom.
506‑552‑043.

Opony

używane do C-330, tel. kom.
665‑489‑174.

Ciągnik

Case+ tur, Fendt 280P, siewnik
Amazone D7, D8, tel. kom. 604‑961‑560.

Kombajn

Bolko, gmina Kiernozia,
tel. kom. 607‑734‑394.

Przystawka

do kukurydzy, tel. kom.
604‑634‑249.

Opryskiwacz

Pilmet, 1998 rok,
1000-litrowy, na kołach, wielorak, opiełacz
do warzyw, cyklop, maszynka do bobu,
kultywator z wałkiem,
tel. kom. 691‑270‑829.

Sprzedam

wyciąg linowy kompletny
oraz młocarnię czyszczącą, tel. kom.
794‑226‑261.

Rozrzutnik

Fortschritt, tel. 661‑848‑399.

Sprzedam

przyczepę zbierającą Krone,
stan idealny; talerzówkę, 22 talerze;
wielorak, tel. kom. 724‑041‑546.
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Kombajn

Anna mało używany, tel. kom.
603‑609‑674.
Rozsiewacz

nawozów Kos;
kompresator do powietrza; dmuchawa
do zboża; śrutownik Bąk; kowadło 50 kg,
tel. (24) 282-21-29, tel. kom. 662‑944‑909.
Siewnik

zbożowy kutnowiak, szerokość
4 m, tel. kom. 608‑109‑634.
Ursus

C328, rozrzutnik, opryskiwacz,
pług, kultywator, tel. kom. 668‑501‑946.
kombajn Bizon Z-058
Sprzedam

Rekord, 1988 rok, stan dobry, tel. kom.
721‑411‑666.
Sprzedam

siewnik 3 m, tel. kom.
502‑556‑258.
Sprzedam

przyczepę konną
przerobioną na przyczepę ciągnikową,
tel. (46) 838‑21‑93.
Mocne

chwytaki do bel na 1 siłownik,
krokodyle, łyżko-krokodyle, łyżki, ramki do
paleciaka, tel. kom. 608‑591‑942.
zaczep do Zetora Proxima
Dolny

Fortera, tel. kom. 608‑591‑942.
Sprzedam

ciągnik czeski z narzędziami
i pługiem do śniegu, tel. kom.
517‑278‑337.
2-rzędowa, opryskiwacz, tel.
Kopaczka

kom. 609‑541‑312.
Stoll 6,60 szerokość,
Przetrząsacz

agregat uprawowy 2,5 m, tel. kom.
512‑592‑291.

Kombajn

Anna stan dobry, garażowany,
pierwszy właściciel, 10.700 zł, tel. kom.
535‑322‑797.

John

Deere 7820 2004 rok 200KM,
6920, 150 KM, 2005 rok, pełne
wyposażenie, tel. kom. 692‑601‑689.

Prasa

Vicon RV157, 2002 rok,
zmiennokomorowa, siatka, rotor;
John Pronar TSA82 z turem, tel. kom.
604‑968‑442.

New

Holland TM 175 lub TM 190,
2004 rok, tel. kom. 692‑601‑689.

Sprzedam

opryskiwacz polowy
zawieszany - w całości lub na części,
tel. kom. 697-736-673.
Sprzedam

wycinak do kiszonek, basen
na mleko, tel. kom. 721‑021‑154.
Siewnik

poznaniak, talerzówka, tel.
kom. 509‑853‑384.
Kombajn

zbożowy Bizon Z-056,
1990 rok, 1900 Mth, stan bdb., tel. kom.
726‑151‑995.
C-360

brak dokumentów, tel. kom.
661‑693‑287.
do nawozu, tel. 782‑596‑215.
Siewka

Prasa

Sipma Z-279/1, owijarka bel
Sipma, ładowacz Tur do MTZ Pronar
Belarus, podajnik bel do Sipma Z224/1,
tel. kom. 604‑213‑682.
Sprzedam

maszynę do zboża i na
prostą słomę za 1.500 zł, tel. kom.
726‑879‑139.
Kombajn

zbożowy Bizon Z-56,
1981 rok z sieczkarnią, szerokie
ogumienie, sprawny, tel. 600‑623‑430.

Przyczepa

samozbierająca, tel. kom.
669‑026‑444.

Opryskiwacz

polowy Pilmet 2001 rok,
ciągany 1700l. skrętny dyszel, lance
18 m., tel. kom. 600‑623‑430.

Ciągnik

T-25, 1984 rok, tel. kom.
608‑163‑666.

przyczepy wywrotki
Sprzedam

4,5 i 6 ton, tel. (24) 285‑40‑24.

9540, 5211, Ursus 3512,
Zetor

Ferguson 255, tel. kom. 501‑850‑017.

Zetor

6045, Ursus 912, tel. kom.
664‑083‑373.

Pług

3+1 Unia Tur, zabezpieczenia nonstop, jak nowy; beczka 2500 l. Pomot,
stan bdb, tel. kom. 696‑059‑903.

Sprzedam

ciągnik C-330 i kabinę, tel.
kom. 662‑713‑691.

Rozsiewacz

Kos, opryskiwacz polowy,
tel. kom. 605‑725‑429.
Rozrzutnik

1-osiowy, zbiornik na mleko
450 l, tel. (46) 837‑14‑61.
Rozrzutnik

tandem, 6 ton, stan bdb., tel.
kom. 661‑584‑272.
Opony

12.00/18 z felgami, tel. kom.
692‑665‑650.
barakowóz, tel. kom.
Sprzedam

663‑319‑284.
Sprzedam

Ursus C-360, 1980 rok,
zarejestrowany, po remoncie silnika, duża
kabina, tel. kom. 784‑019‑040.
Ursus

C-330, 1974 rok, tel. kom.
662‑636‑869.
Prasa

Welger AP41, tel. kom.
785‑973‑262.
Sprzedam

kombajn John Deere
1188, heder 4,8 m, stół do rzepaku,
przystawka do kukurydzy. Tanio!, tel. kom.
604‑264‑223.
Wielorak

7-rzędowy, tel. 608‑613‑658.
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Sprzedam

agregat uprawowy 2 m
i brony ciągnikowe, tel. kom. 509‑853‑384.
5211, kultywator, pług 3, Bąk,
Zetor

tel. (46) 838‑40‑77.

Fendt

920 Vario 200 KM, 2000 rok, tel.
kom. 692‑601‑689.
Fendt

512 125 KM, 1998 rok; 515
150 KM, 1997 rok; 818 Vario 180 KM,
2004 rok, tel. kom. 608‑420‑169.
Prasa

kostkująca, przyczepa
samozbierająca do sianokiszonek,
rozrzutnik 2-osiowy z nadstawkami, tel.
kom. 605‑834‑138.
Sprzedam

siewnik poznaniak 2,70,
1998 rok, 6.500 zł, tel. kom. 663‑862‑667.
śrutownik Bąk, tel. kom.
Sprzedam

692‑035‑374.

Ładowacze

czołowe do: New Holland,
Fendta,MF, Case, Deutz Fahr, tel. kom.
608‑420‑169.

Sprzedam

kabinę C-360, Tur
3-sekcyjny, tel. kom. 690‑899‑100.

Skrzynki

na owoce, palety, wagi,
beczka 4.000 l, tel. kom. 665‑464‑794.

Sprzedam

opryskiwacz Pilmet,
400 litrów, belka 12 metrów, stan bardzo
dobry, tel. kom. 607‑427‑669.

Żużel

z dowozem, tel. 600‑323‑947.

Sprzedam

rozrusznik do ciągnika lub
kombajnu Fortschritt, tel. 781‑673‑313.
Sprzedam

ładowacz 2.200 zł i
rozrzutnik 1-osiowy, 2.700 zł,
tel. (24) 285-85-45, tel. kom. 669‑905‑112.
pług 3-skibowy zagonowy
Sprzedam

Kverneland, stan bdb, tel. kom.
606‑490‑951.

Super Z056, 1980 rok, stan
Bizon

dobry, tel. kom. 724‑865‑810.

kostkująca Sipma Z-224/1,
Prasa

I właściciel, 1996 rok, podajnik belek,
stan bdb; kosiarka listwowa, tel. kom.
693‑829‑615.

Rozrzutnik

T088, 8 ton, Anna, tel. kom.
604‑754‑415.

Class

Roland 44, śrutownik walcowy,
tel. kom. 661‑856‑932.


Prasa
Krone Variopack 1500,
zmiennokomorowa, rotor, noże, 2004 rok,
tel. kom. 603‑080‑109.

Sprzedam

śrutownik do ziemniaków,
tel. (46) 861‑60‑35.
C-328

przerobiony na C-330, cena
przystępna, tel. kom. 603‑294‑203.
Sadzarka

do ziemniaków, redło 5, tel.
kom. 511‑862‑710.
Zetor

7211, 1984 rok, tel. 669‑621‑470.
typu Massey
Koparko-ładowarka

Ferguson, tel. kom. 609‑213‑164.
4514, stan idealny, pług 3, tel.
Ursus

kom. 600‑335‑473.
Tur
 do 330 jak nowy, pług do
śniegu, szczotka zamiatarka, tel. kom.
600‑335‑473.

Ursus

3512, wózek Rak, tur do 360, tel.
kom. 600‑335‑473.

Ładowarki

teleskopowe JCB 531 70
2006 rok, Merlo 40.7 2006 rok,, tel. kom.
608‑420‑169.

Podłoże

popieczarkowe (mieszanka
z obornikiem), sprzedaż
z transportem, tel. kom. 603‑653‑020.

Prasa

Class Roland 46, opryskiwacz
400 litrów z atestem, rozsiewacz CRW-3,
tel. kom. 695‑727‑625.

MTZ

Belarus 820, 2005 rok,
sprowadzony z Niemiec, tel. kom.
692‑601‑689.

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.

C-360,

1982 rok, sprawny,
zarejestrowany, tel. kom. 696‑886‑742.

Rozrzutnik

obornika Fortschritt oraz
wszystkie części nowe i używane, tel.
kom. 693‑830‑160.

Zgrabiarka

John Deere, szerokość
3m., stan idealny, tel. kom. 501-007-298
669‑941‑746.

Landini

Legend, 130 KM, 2000 rok, tel.
kom. 608420169.

inne

pług Stanrol 4x40, tel. kom.
Sprzedam

625‑359‑588.

6 i 9 t.; Ursus C-360;
Przyczepa

kombajn Bizon 56; przyczepa cysterna
3 200 l., cyklop, tel. kom. 512‑179‑465.

5714, 2005 rok, 80 KM,
Ursus

1.500 Mth, tel. kom. 692‑601‑689.

Sprzedam

Władimirca T-25 z turem, tel.
kom. 665‑045‑816.

MTZ

82 z turem, Bizon 56, tel. kom.
600‑335‑473.
używane do 360, kombajn
Części

Bizon, rozrzutnik, tel. kom. 600‑335‑473.
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.
C-360,

1980 rok, zarejestrowany, tel.
kom. 880‑353‑819.
Sprzedam

kabinę do C-360, tel. kom.
500‑231‑552.

Śrutownik

na kamienie, agregat Bomet,
tel. kom. 662‑260‑322.

Maszt

do ciągnika, tel. 607‑137‑690.
Sprzedam

rozrzutnik jednoosiowy
w bardzo dobrym stanie, tel. kom.
509‑443‑110.
Zetor

5213, 1993 rok, 52 KM,
wspomaganie, 100% oryginał, świeży
przegląd i OC, tel. kom. 696‑135‑962.
asenizacyjna 5.000 l, prasa
Beczka

John Deere 550, wycinak, tel. kom.
781‑581‑034.
Rozrzutnik

2 osiowy cena
2900 zł, lub zamienię na wiekszy, tel.
kom. 880‑090‑717.
Rozrzutnik

2 osiowy, cena
2.900 zł., lub zamienię na większy, tel.
kom. 880‑090‑717.
Sprzedam

dojarkę na kółkach, tel. kom.
691‑639‑756.
Oddam

kundelka, tel. 691‑639‑756.
czołowy tur do ciągnika
Ładowacz

Farmer 8244C2 oraz do ciągnika Belarus
920 i pochodne, tel. kom. 608‑128‑670.
Pługi

do śniegu do ciągnika Ursus
C-330, C-360, mocowane bezpośrednio
do ciągnika lub ładowacza tur, tel. kom.
608‑128‑670.
Prasa

Sipma Z-569/1, 2002 rok, prasa
Metal-Fach Z-562, 2012 rok, przyczepa
Warfama 8 t, tel. kom. 608‑128‑670.
Ładowacze

czołowe tur do ciągnika
Ursus C-330, C-360, 3512, 2812, T-25.
Hydrauliczne lub na linkę, tel. kom.
608‑128‑670.

Zbiornik

na mleko 300 l firmy Wesffalia,
stan dobry, tel. kom. 515‑291‑401.
Basen

450 litrów, tel. kom. 721‑169‑137.

Zbiornik

na mleko 1200 litrów, wanna,
Japy, tel. (24) 285-52-21, tel. kom.
605‑960‑697.

rolnicze - usługi
Transport

maszyn rolniczych i
budowalnych, tel. kom. 665‑734‑042.
Transport

ciągników, przyczep, maszyn
i urządzeń rolniczych, budowlanych, tel.
kom. 609‑135‑502.

Kury,

jajka, tel. kom. 513‑981‑547.

VAT rolników, tel. kom.
Rozliczenia

508‑191‑628.

Kwota

mleczna 17.000 kg, tel. kom.
782‑032‑001.

Zrobię

drzwi na zamówienie do stodoły,
obory, garażu, tel. kom. 505‑928‑735.

Sprzedam

basen na mleko 200 litrów,
tel. kom. 660‑248‑744.

Cięcie

drzew owocowych, tel. kom.
723‑917‑819.

Sprzedam

kwotę mleczną 10.000,
dojarkę 2-konwiową, tel. kom.
793‑101‑680.

Pomogę

sprowadzić z zagranicy
ciągnik, prasę rolującą i inne maszyny
rolnicze, tel. kom. 788‑600‑800.

Sprzedam

tanio kwotę mleczną, tel.
kom. 798‑395‑134.
Zbiornik

na mleko 550 litrów, tel. kom.
727‑307‑256.
Zbiornik

na mleko 600 litrów, tanio, tel.
kom. 603‑710‑478.
Zbiornik

na mleko 500 l, 2 konwie,
dojarka Alfa Laval, kwota mleczna, pielik,
sortownik do ziemniaków, Boczki 11, tel.
kom. 693‑644‑040.
Jaja

kur zielononóżek, hodowla
ekologiczna, tel. (46) 837‑14‑61.
Sprzedam

dojarkę 2-konwiową, tel.
kom. 668‑613‑991.
Sprzedam

kwotę mleczną, tel. kom.
723‑380‑544.
Kwota

mleczna, 6.900 kg, tel. kom.
608‑654‑574.
Dwie

opony 16 na 600, stan dobry, tel.
kom. 693‑269‑621.
Sprzedam

zbiorniki na olej opałowy
1.600, 2.000, 2.500 l, tel. kom.
602‑437‑905.
Kwota

mleczna, tel. kom. 532‑378‑068.
Sprzedam

limit mleka 10.000 kg, tel.
kom. 692‑767‑881.
Sprzedam

dojarkę Alfa Laval
1-konwiową, tanio, tel. (46) 861‑14‑06.
Opony

do przyczepy 18, tel. kom.
726‑121‑861.
Kwota

mleczna, woj. Łódzkie, tel. kom.
605‑834‑138.
Kwota

mleczna, tel. kom. 506‑115‑015.
Sprzedam

reduktor 1-20, wyciągarkę
górniczą, rozrusznik T-25, tel. kom.
785‑266‑409.
Waga

tonowa 250 kg suwakowa,
przekładnia do wyciągu, tel. kom.
507‑164‑215.
Kwota

mleczna, basen 400l., tel. kom.
601‑879‑380.

zwierzęta
sprzedaż
Oddam

szczeniaki, tel. kom.
512‑280‑178.
Sprzedam

pawie młode, bażanty
srebrne, tel. kom. 795‑499‑795.
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.
Shih-tzu,

szczeniaki, tel. kom.
501‑330‑068.
Oddam

szczenięta, tel. kom.
726‑012‑279.
Króliki,

tel. kom. 790‑534‑871.
Sprzedam

bażanty, tel. 606‑432‑666.
Bernardynka,

tanio, tel. kom.
721‑769‑610.
Szczenięta

po małych psach, tel. kom.
660‑377‑573.
Owczarki

niemieckie szczenięta, tel.
kom. 691‑863‑492.
Świnki

wietnamskie, tel. kom.
539‑783‑523.
Sprzedam

ładne trzy suki owczarka
niemieckiego, długowłosego w różnym
wieku, godne polecenia, cena do
negocjacji, tel. kom. 663‑657‑020.
Sprzedam

kozę, 7-miesięczną kózkę,
tel. kom. 505‑866‑202.
Świnki

morskie, tel. kom. 603‑922‑817.
Oddam

małe kotki, tel. kom.
502‑939‑200.
Kuc

odsadek na gwiazdkę, 550 zł, tel.
kom. 506‑169‑967.
Sprzedam

owczarki niemieckie,
długowłose, 3-miesięczna z rodowodem,
tel. kom. 509‑481‑761.
Suką

kaukza oddam, wysterylizowana,
sprzedam gołębie, tel. kom. 787‑460‑356.
Owczarki

niemieckie, tel. kom.
693‑138‑330.

inne
Oddam

sunię średniej wielkości,
stróżującą, 100% kundelek, tel. kom.
517‑401‑254.
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Informacje
 INFORMATOR DLA ŻYCHLINA I OKOLIC
informacje

ośrodki kultury

Informacja PKP (ogólnokrajowa)
22/19436
Informacja PKS (całodobowa)
(46) 837-38-13
Informacja o krajowych numerach
tp 118-913
Informacja o międzynarodowych
numerach tp 118-912
Rozmowy międzynarodowe tp
– zamawianie 9051
Naprawa telefonów – błękitna linia
tp 9393
Biuro zleceń tp 9497
Wojewódzkie Centrum Zarządzania
Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi 9287
Policja 997 alarmowy
Policja w Żychlinie: (24) 285-29-97,
(24) 253-00-14
Policja w Pacynie: (24) 235-03-20
Komenda Powiatowa Policji w Kutnie:
(24) 253-22-00
Straż pożarna: 998 alarmowy
Ochotnicza Straż Pożarna w Żychlinie: (24) 285-12-10
Ochotnicza Straż Pożarna w Pacynie:
604-349-406
Ochotnicza Straż Pożarna w Bedlnie:
(24) 285-51-91
Pogotowie ratunkowe: 999 alarmowy

Żychliński Dom Kultury:
(24) 285-10-34
Gminny Ośrodek Kultury w Bedlnie:
(24) 282-10-36
Gminny Ośrodek Kultury w Pacynie:
(24) 285-80-56

pogotowia
Policyjny telefon zaufania w Kutnie:
(24) 254 27 93
Telefon informacyjno-problemowy:
Poradnia Leczenia Uzależnień
w Kutnie (24) 355-81-00
Poradnia Zdrowia Psychicznego
w Kutnie: (24) 355-81-00
Pogotowie energetyki cieplnej
w Kutnie: (24) 253-63-86
Pogotowie wodno-kanalizacyjne
w Kutnie: tel. (24) 253– 33– 20
Wodociągi – Hydrofornia Orłów-Parcel: (24) 282 26 31
Pogotowie energetyczne w Żychlinie:
285-10-27
Awarie oświetlenia ulicznego Kutno:
całodobowo można zgłaszać
pod nr 606-605-494 lub 692-888-144
Zakład pogrzebowy: (24) 285-06-60
Dystrybucja gazu w Żychlinie:
(24) 285-10-71, (24) 285-14-28,
(24) 285-26-39, (24) 285-14-20
 Lecznice dla zwierząt w Żychlinie:
ul. Traugutta 11a, tel. 605-973-325

telefony
Taxi osobowe Kutno: (24) 253-30-44,
(24) 355-57-10, 604-554-539, 604-527-782
PUP Filia w Żychlinie: (24) 285-13-46
Starostwo Powiatowe w Kutnie:
sekretariat (24) 355-47-80
Urząd Gminy w Żychlinie:
(24) 285-10-06,
Urząd

Gminy w Bedlnie: (24) 282-14-20
Gminy w Pacynie: (24) 285-80-54
Urząd

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

Piątek, 6 grudnia:
godz. 16.00 - RATUJMY MIKOŁAJA Gwiazdkowa komedia dla całej rodziny
z mnóstwem piosenek i Krzysztofem Kowalewskim w roli najbardziej ulubionego
Świętego wszystkich dzieciaków.
godz. 17.30 - BILET NA KSIĘŻYC - pełna
ciepła i humoru opowieść o młodości,
przyjaźni i miłości w czasach, gdy człowiek stawiał pierwsze kroki na Księżycu,
na ulicach stały saturatory, tranzystory
pulsowały rock and rollem, a szczytem
marzeń każdego krajowego fana motoryzacji był Fiat 125p
godz. 20.00 - IGRZYSKA ŚMIERCI.
W PIERŚCIENIU OGNIA Kontynuacja wydarzeń z pierwszej części
fenomenalnych „Igrzysk śmierci”, które
zawładnęły wyobraźnią publiczności na
całym świecie.
Sobota, 7 grudnia:
godz. 12.00, 16.00 - RATUJMY MIKOŁAJA
godz. 13.30, 20.00 - IGRZYSKA ŚMIERCI. W PIERŚCIENIU OGNIA
godz. 17.30 - BILET NA KSIĘŻYC
Niedziela, 8 grudnia:
godz. 16.00 - RATUJMY MIKOŁAJA
godz. 17.30 - BILET NA KSIĘŻYC
godz. 20.00 - IGRZYSKA ŚMIERCI.
W PIERŚCIENIU OGNIA
Poniedziałek-środa, 9-11 grudnia:
godz. 16.00 - RATUJMY MIKOŁAJA

godz. 17.30 - BILET NA KSIĘŻYC
godz. 20.00 - IGRZYSKA ŚMIERCI.
W PIERŚCIENIU OGNIA

kino Fenix

Łowicz, ul. Podrzeczna 20, tel. 046/837-40-01

Czwartek, 5 grudnia:
godz. 14.00, 16.00, 18.00 - FROZEN.
KRAINA LODU - film animowany. Anna
wyrusza na wielką wyprawę, by odnaleźć
swoją siostrę Elsę, której magiczna moc
uwięziła królestwo Arendelle w okowach
wiecznej zimy.
godz. 20.00 - THOR. MROCZNY ŚWIAT
- to kontynuacja przygód Thora, który
nie ustaje w walce o ocalenie Ziemi
i pozostałych Ośmiu Królestw przed
tajemniczym, starszym niż wszechświat
wrogiem.

godz. 18.00 - DON JON
godz. 20.00 - THOR. MROCZNY ŚWIAT

Rynek 5/7. Wernisaż odbędzie się o godz.
13.00. Wystawa czynna do 2 lutego 2014
r., wstęp wolny.

wystawy stałe

„Komunikacja wizualna” - wystawa
prac studentów Politechniki Łódzkiej
z kierunku wzornictwo. Wernisaż odbędzie
się 6 grudnia o godz. 14.00. Wystawa
czynna do 20 grudnia. Galeria ŁOK,
ul. Podrzeczna 20, wstęp wolny.

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.
Księstwa Łowickiego
Etnografia

– 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.
w Muzeum Diecezjalnym
Wystawa

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. 10:00-16:00 po wcześniejszym
uzgodnieniu telefonicznym,
tel. (24) 254-79-64.
Muzeum Regionalne w Kutnie,
bilet normalny 5 zł, ulgowy 2,50 zł,
w niedziele wstęp bezpłatny.

Muzeum-Zamek w Oporowie –
czynne codziennie w godz. 10-16,
kasa:10-15.30, w soboty i w niedziele
w godz. 10-17, kasa:10-16.30, w poniedziałki wstęp bezpłatny, bilet normalny
8 zł, ulgowy 5 zł, oprowadzanie
po muzeum 30 zł po wcześniejszej
rezerwacji, park czynny w godz. 8-20,
wstęp bezpłatny.
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

Piątek, 6 grudnia:
godz. 12.00, 14.00, 16.00 - FROZEN.
KRAINA LODU
godz. 18.00 - DON JON - Oryginalna love
story, w której flirtują ze sobą ulubione
gatunki popkultury - porno i melodramat.
godz. 20.00 - THOR. MROCZNY ŚWIAT

„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.

Sobota, 7 grudnia:
godz. 14.00, 16.00 - FROZEN. KRAINA
LODU
godz. 18.00 - DON JON
godz. 20.00 - THOR. MROCZNY ŚWIAT

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.

Niedziela-czwartek, 8-12 grudnia:
godz. 12.00, 14.00, 16.00 - FROZEN.
KRAINA LODU

„Aniołowie się radują...” - wystawa
rzeźby ludowej, którą można oglądać od
11 grudnia w Muzeum w Łowiczu, Stary

Świąteczne karty biznesowe - kolekcja ze zbiorów prywatnych. Wystawa
czynna do 31 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Bedlnie, wstęp wolny.

inne
Czwartek, 5 grudnia:
godz. 17.00 - Spotkanie z księdzem
Adamem Bonieckim - wygłosi referat pt.
„Wizja Kościoła i katolicyzmu w nauczaniu i działaniu papieża Franciszka”, Centrum Teatru, Muzyki i Tańca, ul. Teatralna
1 w Kutnie, wstęp z wejściówkami
godz. 17.00 - Zajęcia Zumby - Gminny
Ośrodek Kultury w Bedlnie, wstęp wolny

godz. 17.00 - Promocja książki Magdaleny Kłosińskiej pt. „Kraina fantazji”
- książka jest owocem warsztatów prowadzonych przez autorkę z dziećmi latem
tego roku. Galeria na strychu, Łowicki
Ośrodek Kultury, ul. Podrzeczna 20,
godz. 17.30 i 20.00 - Kabaret Ani Mru
Mru - występ premierowy w Kutnowskim
Domu Kultury, ul. Żółkiewskiego 4, wstęp
50 zł
Piątek, 6 grudnia:
godz. 9.00 - Przedstawienie Teatru
Lalek „Psikus” z Łodzi pt. Zimowe
Niespodzianki,w ramach Mikołajek w Żychlińskim Domu Kultury, ul. Fabryczna 3.
godz. 9.00 - III edycja Powiatowego
Festiwalu Piosenki - przesłuchania
solistów i zespołów. Dom Kultury
w Zdunach, wstęp wolny
godz. 16.30 - Miejska Choinka - przekazanie paczek dzieciom, występy wokalne,
pokaz sztucznych ogni, Stary Rynek
w Łowiczu, wstęp wolny
Niedziela, 8 grudnia:
godz. 11.00 - Mikołajkowy pokaz kotów
rasowych - sala konferencyjna Urzędu
Gminy w Żychlinie, ul. Barlickiego 15a,
wstęp wolny.
godz. 15.00 - III edycja Powiatowego
Festiwalu Piosenki - wręczenie nagród
i koncert galowy, DK w Zdunach, wstęp
wolny
godz. 20.00 - Akatyst ku czci Bogurodzicy - śpiew starochrześcijańskiego,
liturgicznego hymnu charakterystycznego
dla Kościołów Wschodnich, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego
w Łowiczu, ul. Seminaryjna 6.
Poniedziałek, 9 grudnia:
godz. 11.00 - Projekt edukacyjny
X Muza - spotkanie poświęcone melodramatom, Łowicki Ośrodek Kultury,
ul. Podrzeczna 20, wstęp wolny.
Wtorek, 10 grudnia:
godz. 18.30 - Rocznica wprowadzenia
stanu wojennego - wystąpienie Wojciecha Gędka, koncert Pawła Piekarczyka,
Pijarskie Szkoły Królowej Pokoju
w Łowiczu, ul. Pijarska 2, wstęp wolny.
Piątek, 13 grudnia:
godz. 16.00 - Wspólne kolędowanie
z działaczami kultury z terenu Gminy Bedlno, Gminny Ośrodek Kultury w Bedlnie
Sobota, 14 grudnia:
godz. 17.30 - Recital Michała Bajora
- znane piosenki do tekstów Agnieszki
Osieckiej i Wojciecha Młynarskiego, sala
koncertowa Pałacu w Sannikach. Bilety
wyprzedane.

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)

KRONIKA
WYpadków
miłosnych
urodziły się:
córeczki
 państwu Sochalom z Parmy
 państwu Karczewskim z Jamna
synkowie
 państwu Kubicom ze Złakowa
Borowego
 państwu Jeżakom z Sypnia
 państwu Gaciom z Karnkowa
 państwu Dałkom z Osieka
 państwu Aniołczykom z Łowicza

OFERTY PRACY
Powiatowy Urząd pracy w KUTNIE
(stan na 03.12.2013 r.)

 kierowca CE-kraje UE
 robotnik gospodarczy przy sprzątaniu
terenu
 konstruktor-technolog
 sprzedawca
 operator maszyn
 operator wózka widłowego
 kierowca kat. B - zaopatrzeniowiec
 kosztorysant z uprawnieniami kierownika budowy
 elektryk niskiego napięcia
 przedstawiciel handlowy
 specjalista d.s eksportu
 specjalista d/s obsługi klienta
 pracownik produkcji
 handlowiec
 kierowca CE-kraje UE
 przedstawiciel handlowy
 mechanik /wózki widłowe/

skarb rolnika
NOTOWANIA Z TARGOWISKA
W ŁOWICZU z dnia 29.11.2013 r.
cebula

kg

1,50-2,50

czosnek

szt.

0,50-2.00

jabłka

kg

1,00-2,50

jaja fermowe

15 szt.

6,00-8,00

jaja wiejskie

15 szt.

8,00-11,00

kapusta biała

szt.

2,00-3,00

pieczarki

kg

4,80-8,00

pietruszka

kg

2,00-2,50

por

szt.

1,00-2,00

seler

kg

2,00-2,50

kg

1,50

ziemniaki
miód

0,9 litra 28,00-47,00

kalafior

szt.

2,00-3,00

brokuł

szt.

2,00-3,00

papryka czerwona

kg

6,00-9,00

papryka żółta

kg

5,00-7,00

kapusta pekińska

szt.

2,00-3,50

pęczek

2,00-3,00

włoszczyzna

Rolnik Sprzedaje
(ceny z dnia 03.12.2013 r.)

Żywiec wieprzowy:
 Różyce: 4,90 zł/kg+VAT
 Skowroda Płd.: 5,10 zł/kg+VAT
 Domaniewice: 4,90 zł/kg+VAT
 Chąśno: 4,80 zł/kg+VAT
 Karnków: 4,80 zł/kg+VAT
 Kiernozia: 4,70 zł/kg+VAT
Żywiec wołowy:
 Skowroda Płd.: krowy 5,40 zł/kg+VAT;
byki 7,40 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 4,70 zł kg+VAT;
byki 7,30 zł/kg+VAT; jałówki 5,506,50 zł/kg+VAT;
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Sport
Sport Szkolny | Gimnazjada Szkolna w piłce ręcznej dziewcząt

Sport Szkolny | Igrzyska Młodzieży w unihokeju chłopców

Rewelacyjnie spisały się
uczennice Gimnazjum nr 2 z Łowicza w zawodach rejonowych
w piłkę ręczną. Mistrzynie powiatu łowickiego w środę 27 listopada w Rawie Mazowieckiej
w hali sportowej OSiR-u „Milenium” zwyciężyły w Rejonowej
„Gimnazjadzie” Szkolnej i wywalczyły awans za zawody wojewódzkie. Podopieczne Mariusza
Kwiatkowskiego w meczu półfinałowym pokonały Gimnazjum
nr 1 ze Skierniewic 6:4 a w finale
wygrały z Gimnazjum nr 2 z Kutna 6:2.
Awans do zawodów wojewódzkich wywalczył zespół
Gimnazjum nr 2 Łowicz w składzie: Anna Walczak, Karolina
Dudkiewicz, Natalia Szczepańska, Joanna Straszyńska, Justyna
Kurek, Aleksandra Kwiatkowska, Skowrońska Paulina, Katarzyna Antosik, Kamila Morawska, Dorota Bugaj, Patrycja
Gospoś, Aleksandra Paliwoda,

25 listopada w hali OSiR nr
1 w Łowiczu uczniowie z łowickich podstawówek walczyli
w mistrzostwach Łowicza w unihokeju. Zwycięscy zdobywali
również prawo do gry w zawodach powiatowych. Do rywalizacji przystąpiło pięć ekip, które
podzielone były na dwie grupy.
Dwie pierwsze drużyny grały
w półfinałach, a potem rozegrano mecze finałowe. Dość nieoczekiwanie w finale spotkały się
zespoły, które w swoich grupach
zajęły drugie miejsca SP Pijarska
(nauczyciel w-f Damian Górski)
i SP 1 Łowicz (nauczyciel w-f
Robert Graczyk) i obydwie ekipy
wywalczyły prawo do gry w zawodach powiatowych. W finale
lepsi okazali się zawodnicy z Jedynki, wygrywając 2:0.
W składzie zwycięskiej drużyny SP 1 Łowicz grali: Michał
Pursa, Jakub Cieślak, Michał Sierota, Jakub Pająk, Szymon Ziemecki, Adrian Kotlarski, Cezary
Sobolewski, Jan Sejdak, Krystian
Jakiel. Kacper Kramarz – nauczyciel w-f Robert Graczyk.  zł

Gimnazjum nr 2 zagra
na zawodach wojewódzkich

Gimnazjalistki z Dwójki zagrają w zawodach wojewódzkich.

Ewa Gawęcka, Julia Woźniak.
Nauczyciel w-f: Mariusz Kwiatkowski. 
zł

wice – GI Skierniewice 4:4 (1:3)
karne 2 : 1.
n Mecz o 1. miejsce: GP 2 Kutno
– G 2 Łowicz 2:6 (1:4)

Wyniki: – Forrunda: GP Jeruzal –
GI Skierniewice 2 : 4 (1 : 2).
n Mecze półfinałowe: GP Sadkowice – GP 2 Kutno 0:6 (0:2), G 2
Łowicz – GI Skierniewice 6:4 (3:2).
n Mecz o 3. miejsce: GP Sadkon

Klasyfikacja końcowa: 1. Gimnazjum nr 2 Łowicz, 2. Gimnazjum nr
2 Kutno, 3. Gimnazjum Sadkowice,
4. Gimnazjum Integracyjne Skierniewice, 5. Gimnazjum Jeruzal.

n Wyniki – Grupa A: SP Pijarska
– SP 2 Łowicz 0:0, d (0:0), k (0:1),
n Grupa B: SP 7 Łowicz – SP 1
Łowicz 0:4, SP 4 Łowicz – SP 7
Łowicz 5:0, SP 1 Łowicz – SP 4
Łowicz 2:3.
n Mecze półfinałowe: SP 2 Łowicz – SP 1 Łowicz 0:3, SP Pijarska
– SP 4 Łowicz 0:0, d (0:0), k (3:1).

Mecz o 3. m.: SP2 – SP4 1:2.
Mecz o 1. miejsce: SP 1 Łowicz
– SP Pijarska 2:0.

n
n

1. SP 1 Łowicz			
2. SP Pijarska			
3. SP 4 Łowicz			
4. SP 2 Łowicz			
5. SP 7 Łowicz			

Dominik Kuś

Łukasz Petelewicz

Jedynka i Pijarska awansowały

Uczniowie SP 1 wygrali mistrzostwa Łowicza w unihoku.

Sport Szkolny | Powiatowa Gimnazjada w unihokeju chłopców

ski, Wiktor Wieczorek, Dawid
Kaszewski, Jakub Wierzbiński,
Maciej Kowalski, Mateusz Konieczny, Paweł Dylik, Mateusz
Lichman, Adam Wojda, Radosław Różycki, Wojciech Muras,
Adrian Markowski. Nauczyciel
w-f: Stanisław Znyk.

Sport Szkolny | Unihokej dziewcząt

Jedynka i Czwórka najlepsze
Bardzo zacięty i wyrównany
przebieg miały miejskie
zawody w unihokeju
dziewcząt, które odbyły się
w poniedziałek
25 listopada w hali OSiR
nr 1 w Łowiczu.
Uczniowie z łowickich podstawówek walczyły w mistrzostwach Łowicza, a dwie ekipy
zdobywały również prawo do gry
w zawodach powiatowych. Do
rywalizacji przystąpiło pięć ekip,
które podzielone były na dwie
grupy. Dwie pierwsze drużyny
grały w półfinałach, a potem rozegrano mecze finałowe.
Rywalizacja była wyrównana.
W rozegranych ośmiu spotkaniach padły trzy remisy i o zwycięstwie decydowały rzuty karne.
W finale spotkały się zespoły, które w swoich grupach zajęły drugie miejsca SP 4 Łowicz
(nauczyciel w-f Beata Kucińska)
i SP 1 Łowicz (nauczyciel w-f
Iwona Górska) i obydwie ekipy
wywalczyły prawo do gry w zawodach powiatowych. W meczu
finałowym minimalnie lepsze

okazały się hokeistki z Jedynki,
wygrywając 1:0.
W składzie zwycięskiej drużyny SP 1 Łowicz grały: Magdalena Bryła, Aleksandra Kawecka,
Michalina Śmiałek, Natalia Banasiewicz, Julia Stawicka, Weronika Sękalska, Marta Śleszyńska,
Aleksandra Kunecka, Julia Łukawska, Katarzyna Kuzicka. Nauczyciel w-f Iwona Górska.  zł
Wyniki
Grupa A: SP 1 Łowicz – SP 7 Łowicz 0:0, d (0:0), k (1:0)
Grupa B: SP 4 Łowicz – SP Pijarska 0:0, SP 2 Łowicz – SP 4 Łowicz
1:2, SP Pijarska – SP 2 Łowicz 1:0.
Mecze półfinałowe: SP 7 Łowicz
– SP 4 Łowicz 0:0, d (0:0), k (0:2),
SP 1 Łowicz – SP Pijarska 3:0.
Mecz o 3. miejsce: SP Pijarska –
SP 7 Łowicz 3:0 (w.o).
Mecz o 1. miejsce: SP 1 Łowicz –
SP 4 Łowicz 1:0.
1. SP 1 Łowicz		
2. SP 4 Łowicz
3. SP Pijarska		
4. SP 7 Łowicz		
5. SP 2 Łowicz		

Ekipa Gimnazjum w Nowych Zdunach została mistrzami powiatu
łowickiego w unihokeju.

Tym razem jednak górą okazali
się podopieczni Stanisława Znyka z Gimnazjum Nowe Zduny,
którzy pokonali GP Błędów 2:5.

W składzie zwycięskiej drużyny GP Nowe Zduny, która
wywalczyła awans na zawody
rejonowe grali: Dorian Nasal-

n Wyniki: Grupa A: GP 1 Łowicz –
GP Bielawy 0:0 d(0:0) k(1:0).
n Grupa B: GP Kompina – GP
Błędów 0:1, GP Nowe Zduny – GP
Kompina 7:0, GP Błędów – GP
Nowe Zduny 3:1.
n Mecze półfinałowe: GP 1 Łowicz– GP Błędów 0:2, GP Nowe
Zduny – GP Bielawy 1:0,
n Mecz o 3. miejsce: GP 1 Łowicz
– GP Bielawy 1:0
n Mecz o 1. miejsce: GP Błędów
– GP Nowe Zduny 0:2

Klasyfikacja końcowa: 1. GP N.
Zduny, 2. GP Błędów, 3. GP 1 Łowicz, 4. GP Bielawy, 5. GP Kompina

Piłka nożna | II Turniej Żagle Cup

Dobra postawa Pelikaniątek
Pelikan Łowicz szkolenie młodzieży zaczyna już od najmłodszych lat i obecnie już ma dobry zespół chłopców z rocznika
2004 (trzecia klasa szkoły podstawowej). Pelikaniątka zagrały
w listopadzie w Józefowie koło
Warszawy bardzo w mocno obsadzonym II Turnieju Niepodległościowym Żagle Cup i zajęli
siódme miejsce w gronie 12 zespołów. Ekipa trenera Bernarda Wudkiewicza wygrała swoją
grupę, ale w meczu ćwierćfinałowym musiał się pogodzić z porażką 0:2 z PKS Radość. Po tym
spotkaniu łowiczanie zagrali
o miejsca 5-8. Pierwszy mecz Pelikan przegrał z Mazurem Karczew 2:3, w którym nieuznany
był gol zdobyty przez Kacpra
Styszko, a w meczu o 7. miejsce

pokonał Radomiaka 1:0 po bramce Bartosza Wudkiewicza.
Młodzi piłkarze Pelikana dostali pamiątkowy puchar, natomiast każdy z zawodników otrzymał pamiątkowy medal i dyplom.
Najlepszym strzelcem turnieju
z ośmioma bramkami na koncie
został zawodnik Pelikana – Bartosz Wudkiewicz.
Ekipa Pelikana zagrała w składzie: Radosław Skonieczny – Łukasz Pińkowski, Mateusz Gozdowski, Antoni Knera, Bartosz
Wudkiewicz, Kacper Styszko,
Piotr Strycharski, Jakub Oblicki,
Antoni Bejda, Antoni Wróblewski, Jakub Wilk i Łukasz Pięta.
Trener – Bernard Wudkiewicz.
Cieszy dobra postawa całej
drużyny, także poza boiskiem.
Odbył się też bowiem konkurs

Marcin Pińkowski

Podopieczne Iwony Górskiej z SP 1 Łowicz zwyciężyły.

We wtorek 26 listopada w hali
OSiR nr 1 w Łowiczu o awans na
zawody rejonowe w unihokeju
walczyli uczniowie gimnazjów z
powiatu łowickiego.
W mistrzostwach powiatu, które organizuje Powiatowy
Szkolny Związek Sportowy, wystartowało pięć zespołów, które
podzielone były na dwie grupy, a
najlepsze dwie ekipy awansowały
do półfinałów. W grupie B, gdzie
były trzy ekipy najlepiej poradziło sobie Gimnazjum z Błędowa (nauczyciel w-f Andrzej Błażejewski), które wygrała swoje
dwa spotkania, pokonując Gimnazjum z Nowych Zdun i Gimnazjum w Kompinie. Mecze półfinałowe były bardzo wyrównane,
ale ostatecznie w finale mieliśmy
powtórkę meczu grupowego.

Dominik Kuś

Dominik Kuś

Chłopcy z Nowych Zdun mistrzami powiatu

Pelikan z rocznika 2004 dobrze zaprezentował się w Józefowie.

matematyczno-piłkarski. – Osiągnęliśmy łącznie największą liczbę punktów i wygraliśmy – powiedział po zawodach kierownik
drużyny Marcin Pińkowski.  zł
n Pelikan – Radomiak 2:1; br.:
Bartosz Wudkiewicz 2
n Pelikan – UKS Żagle II 2:1; br.:
B. Wudkiewicz i M. Gozdowski.
n Pelikan Łowicz – Wilga Garwolin 3:0; br.: Wudkiewicz Bartosz 3.
n Mecz ćwierćfinałowy: Pelikan
Łowicz – PKS Radość 0:2

Mecz o miejsca 5-8: Pelikan Łowicz – Mazur Karczew 2:3; br.: J.
Oblicki (z wolnego) i B. Wudkiewicz.
n Mecz o miejsce 7: Pelikan Łowicz – Radomiak Radom 1:0; br.:
Wudkiewicz Bartosz.
n

Kolejność turnieju: 1. Victoria Sulejówek, 2. UKS Żagle W-wa I, 3. Polonia W-wa, 4. PKS Radość, 5. Wilga
Garwolin, 6. Mazur Karczew, 7. Pelikan Łowicz, 8. Radomia, 9. Jagielonia, 10. Star, 11. Akademia Sportu
Imielin, 12. UKS Żagle W-wa II.

www.lowiczanin.info
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Piłka nożna | Podsumowanie IV ligi łódzkiej

Nieborów może być dumny z Orła
Orzeł pobił bardzo dobry wynik Pelikana II Łowicz z sezonu
2008/09, wtedy szkoleniowcem
łowiczan był Bogdan Jóźwiak.
Jego zespół miał na swoim koncie 30 punktów. Orzeł w tej rundzie strzelił 39 goli, stracił zaś 30.
Przypomnijmy, że jest to historyczny sezon dla ekipy z Nieborowa, ponieważ po raz pierwszy ten zespół gra w tak wysokiej
klasie rozgrywkowej. Z pewnością Orzeł może być zadowolony z letnich transferów. Do drużyny dołączyli: M. Jędrzejewski,
P, Pomianowski, K. Grenda,
T. Rembowski, M. Bartosiewicz
i K. Siatkowski. Wszyscy z nich
szybko wywalczyli sobie miejsce w podstawowej jedenastce
Orła i trzeba przyznać, że Ci zawodnicy znacznie podnieśli poziom drużyny.
Za grę defensywną odpowiadali doświadczeni Jędrzejewski i Pomianowski oraz młody
Grenda, który oprócz jednego
spotkania zagrał we wszystkich
meczach w pełnym wymiarze
czasowym. Jedynym zawodnikiem Orła, który zagrał komplet minut czyli 1710 był Jędrzejewski, który za występy zbierał
świetne noty. Dużo do gry ofensywnej wniósł młody Siatkowski, który strzelił 10 goli i zaliczył kilka asyst.
Siatkowski z pewnością przez
pół roku gry bardzo dużo się nauczył. Na początku sezonu grał
jako napastnik, zaś w końcówce
jako boczny pomocnik. Na obu
tych pozycjach prezentował się
naprawdę dobrze. Kolejnym plusem, który można postawić przy
drużynie z Nieborowa jest Dawid
Sut. Sut jest najlepszym strzelcem IV ligi łódzkiej. Co ciekawe
zagrał on tylko w 15 spotkaniach
i strzelił aż…20 goli. To z pewnością spory wyczyn, średnia gola

na mecz wynosi 1,33. Nie analizowaliśmy innych lig ale wydaje się, że zawodnika z taką dużą
średnią goli na mecz ciężko będzie znaleźć.
– Nie spodziewałem się, że
w tej rundzie strzelę aż tyle goli.
Strzelanie goli zawsze sprawiało mi dużo radości i teraz było
podobnie. W młodości często
na turniejach byłem najlepszym
strzelcem, po raz pierwszy zdarzyło mi się coś takiego w seniorach. Cieszę się, że u trenera
Czerbniaka odżyłem. Przed sezonem zdecydowana większość
w nas nie wierzyła. My pokazaliśmy, że potrafimy grać w piłkę. Jestem pod wrażeniem gry
17-letniego Siatkowskiego, który pokazał, że młody zawodnik
w takiej lidze może wiele zyskać.
Uważam, że świetnie zareklamowaliśmy Nieborów w województwie – ocenił popularny „Sutek”.
Co ciekawe zawodnicy Orła
rozpieszczali swoich kibiców
pod względem strzelonych goli
na własnym boisku, strzelili ich
aż 23, to drugi wynik w lidze.
W pewnym momencie sezonu
podopieczni trenera Czerbniaka
nie potrafili wygrać przez pięć
spotkań. W dwóch ostatnich
meczach zawodnicy z Nieborowa stanęli na wysokości zadania
i zdobyli komplet punktów.
Z całą pewnością Orzeł zwyciężał w dużej mierze dzięki atmosferze, która panuje w drużynie. Minusem jest z pewnością
hańbiąca porażka 1:7 z ŁKS-em
Łódź.
Orzeł na własnym boisku stracił punkty w czterech meczach.
Zremisował z Nerem Poddębice
i przegrał z KS Paradyż, Pogonią-Ekolog i Zawiszą Pajęczno.
W każdym z tych spotkaniach
podopieczni Zbigniewa Czerbniaka prowadzili 1:0. Z Nerem

stracili gola z rzutu karnego
w końcówce spotkania, z Paradyżem prowadząc do przerwy
1:0 i grając w przewadze jednego zawodnika Orzeł zagrał katastrofalnie w drugiej połowie
i przegrał ostatecznie 1:2.
W meczu ze Zduńską Wolą na
grze zaważyła czerwona kartka
Kamila Górskiego w 30. minucie gry, zaś w meczu z Zawiszą
rywale wykorzystali dwa proste błędy obrony Orła w samej
końcówce meczu. Bardzo szkoda także remisu ze słabym Startem Brzeziny 3:3. Start to jeden
z najsłabszych zespołów w lidze.
Orzeł w Brzezinach prowadził do 65. minuty meczu 2:1
i wtedy mało kto na stadionie
przypuszczał, że może tego meczu nie wygrać. Start do tej minuty nie potrafił zagrozić bramce Orła. Niestety w najmniej
oczekiwanym momencie Orzeł
stracił dwa gole i na całe szczęście gola na wagę punktu strzelił
w końcówce Radosław Kuciński, który jest bardzo ważnym
zawodnikiem Nieborowa (zagrał
we wszystkich meczach).
Cieszyć powinna frekwencja
kibiców na stadionie w Nieborowie. W dziesięciu rozegranych
spotkaniach sprzedano 1600 biletów co daje średnią 160 biletów na jedno spotkanie. Jak
wiadomo nie wszyscy obecni posiadali bilety, więc można
śmiało powiedzieć, że średnio
mecz w Nieborowie oglądało
200 widzów.
– Uważam, że byliśmy dobrze zgranym zespołem. Stworzyliśmy fajną atmosferę w szatni. Mogliśmy zdobyć trochę
więcej punktów, ale nie narzekamy bo i tak trzeba się cieszyć
z siódmego miejsca w województwie – podsumował rundę
kapitan Orła Łukasz Wierzbicki,

który w minionej rundzie zaliczył
kilkanaście asyst oraz był chyba
najczęściej faulowanym zawodnikiem w polu karnym rywala.
– Runda w naszym wykonaniu była bardzo dobra. Zajęliśmy wysokie siódme miejsce
w IV lidze, zdobyliśmy Puchar
Wójta Gminy Nieborów, Puchar
Starosty Łowickiego oraz awansowaliśmy do wojewódzkiego
Pucharu Polski. Przed rozpoczęciem rundy naszym celem było
zdobycie 20 punktów, mamy ich
więcej. Jesteśmy z tego bardzo
zadowoleni. Cieszy nas świetna
atmosfera w zespole. Gratulacje i podziękowania dla zawodników oraz trenera Zbigniewa
Czerbniaka. Dziękujemy również naszym licznym kibicom.
Teraz czekamy na rundę wiosenną. Naszym celem będzie minimum dziesiąte miejsce w tabeli
na koniec sezonu – ocenił rundę jesienną Tomasz Wierzbicki,
działacz drużyny z Nieborowa.
W kolejnym numerze NŁ dostępny będzie wywiad z trenerem Orła Zbigniewem Czerbniakiem. 
divad
1. ŁKS Łódź

19

46 61-13

2. KS Paradyż

19

40 46-18

3. Widok

19

35 32-22

4. Zjednoczenie

19

35 34-24

5. Ner Poddębice

19

34 29-17

6. Pogoń-Ekolog

19

32 38-23

7. Orzeł Nieborów

19

31 39-30

8. Zawisza Pajęczno

19

30 24-23

9. Concordia

19

28 32-37

10. Boruta Zgierz

19

27 36-40

11. Moszczenica

19

27 35-39

12. Włókniarz Zelów

19

25 26-31

13. Astoria

19

23 18-29

14. Mazovia

9

22 24-35

15. Warta Działoszyn

19

22 28-31

16. Pilica Przedbórz

19

22 23-28

17. Czarni Rząśnia

19

20 21-39

18. Jutrzenka Warta

19

19 32-32

19. Start Brzeziny

19

10 21-44

20. LKS Mierzyn

19

4 10-54

Zbigniew Łaziński

Zakończyła się długa i pełna emocji runda jesienna IV ligi łódzkiej.
Nasz jedyny reprezentant w tej klasie rozgrywkowej Orzeł Nieborów
(debiutancki sezon) spisał się nadspodziewanie dobrze. Orzeł zgromadził
na swoim koncie aż 31 punktów i zajął wysokie 7. miejsce w tabeli.
To najlepszy wynik zespołu z powiatu łowickiego od dziesięciu lat.

Blok Bzury I Sobota zatrzymał graczy Korabki I tylko w pierwszej partii.

Piłka siatkowa | 4. kolejka SAM

Rawka pokonała Retki

Klasyfikacja najlepszych strzelców IV ligi łódzkiej: 20 goli – Dawid Sut (Orzeł), 18 goli – Adam
Patora (ŁKS), 15 goli – Tomasz Cybulski (Widok), 12 goli – Grzegorz
Kaleta (Pogoń-Ekolog).

Piłka siatkowa | IV Turniej Piłki Siatkowej Pracowników Oświaty
W sobotę 16 listopada
w Głownie już po
raz czwarty odbył się
Turniej Piłki Siatkowej
Pracowników Oświaty.
W zawodach udział wzięło ponad 100 zawodników z 12 ekip
(6 żeńskich i 6 męskich). Wśród
nauczycieli po raz trzeci do tej
pory najlepszą była ekipa siatkarzy ZNP Łowicz.
W tym roku nie udało się
obronić mistrzowskiego tytułu
i łowiccy nauczyciele musieli
zadowolić się drugim miejscem,
co też jest dużym sukcesem.
Warto dodać, że zespół ZNP Łowicz nie przegrał żadnego pojedynku, ale zawodów nie zdołał
wygrać. System zwodów jaki zaproponowali organizatorzy był
trochę dziwny. Mecze rozgrywane były systemem dwusetowym,
do 21 punktów. W przypadku remisu 1:1 nie grano już decydującego o zwycięstwie tie-breaka,

a drużyny otrzymywały po jednym punkcie.
Zwycięzcami turnieju okazali się nauczyciele z Ozorkowa,
którzy w najważniejszym meczu
z łowiczanami zremisowali 1:1.
Wiele emocji było w rywalizacji pań. Do turnieju zgłosiło się
6 zespołów. W decydującym meczu o pierwszym miejscu ekipa
z Gostynina zremisowała Aleksandrowem Łódzkim 1:1 i okazało się, że mistrzowski tytuł zdobyły właśnie te dwie ekipy.
W tym roku ZNP Belferek grał
w składzie: Cezary Dołowiec,
Damian Górski, Maciej Kolos,
Dominik Kuś, Robert Kowalski,
Zbigniew Łaziński, Tomasz Piasecki i Paweł Tomczak.
zł
Wyniki mężczyzn: ZNP Łowicz
– ZNP Głowno II 2:0, ZNP Łowicz
– ZNP Bielawy 2:0, ZNP Łowicz –
ZNP Ozorków 1:1, ZNP Łowicz –
ZNP Aleksandrów Łódzki 2:0, ZNP
Łowicz – ZNP Głowno I 1:1, ZNP
Bielawy – ZNP Aleksandrów Łódzki 1:1, ZNP Ozorków – ZNP Głow-

Marzena Kowalska

Nauczyciele z Łowicza tym razem wicemistrzami

Ekipa nauczycieli z Łowicza tym razem na drugim miejscu w Głownie.
no I 2:0, ZNP Głowno I – ZNP Aleksandrów Łódzki 2:0, ZNP Głowno
II – ZNP Aleksandrów Łódzki 0:2,
ZNP Głowno II – ZNP Ozorków 0:2,
ZNP Bielawy – ZNP Głowno I 0:2,
ZNP Bielawy – ZNP Głowno II 2:0,
ZNP Aleksandrów Łódzki – ZNP
Ozorków 0:2, ZNP Głowno I – ZNP
Głowno II 2:0, ZNP Bielawy – ZNP
Ozorków 0:2.

n Ostateczna kolejność turnieju
mężczyzn: 1. ZNP Ozorków, 2.
ZNP Łowicz, 3. ZNP Głowno I, 4.
ZNP Aleksandrów Łódzki, 5. ZNP
Bielawy, 6. Głowno II.
n Ostateczna kolejność turnieju
kobiet: 1. Aleksandrów Łódzki, 2.
Gostynin, 3. Tomaszów Mazowiecki, 4. Bielawy, 5. Głowno, 6. Popów
Głowieński

Siatkarze rywalizujący w XV
edycji Siatkarskich Amatorskich
Mistrzostwa Łowicza w miniony piątek i sobotę rozegrali mecze 4. kolejki. Wiele emocji było
w hali OSiR nr 2 na ulicy Topolowej w piątkowy wieczór.
Zacięty bój stoczyli zawodnicy
Rawki Bolimów z ekipą LKS
Retki. Solidny zespół z Retek
chyba nieco zlekceważył rywala. LKS wygrywał już 2:1, jednak w kolejnych partiach lepiej
zagrała Rawka, która pokazała,
że w pełnym składzie są w stanie powalczyć o podium w tym
sezonie.
W sobotę nie było już tak zaciętych spotkań. UKS II Bzura
Sobota bardzo szybko rozprawiła się z ekipą z Gimnazjum nr 3
z Łowicza. A podopieczni Marcina Moszczyńskiego z Głowna
pokonali pewnie 3:0 zespół Pijarskiej.
Najciekawiej zapowiadał się
mecz lidera UKS Korabka I
z UKS Bzurą I Sobota. Po pierwszej partii zanosiło się na małą
niespodziankę. Korabka zagrała
tragicznie i to raczej Bzura wyglądała w tym secie na lidera.
Jednak w kolejnych odsłonach
wszytsko wróciło do normy, atak
zaczął funkcjonować i ostatecznie lider wygrał 3:1.
W tym sezonie prowadzona jest klasyfikacji na najlepiej punktującego, najlepiej serwującego i klasyfikacja MVP.
W klasyfikacji MVP liderem
jest Huber Szadkowski (Volleyball Gimnazjum Głowno), który już trzy razy był najbardziej
wartościowym graczem meczu.
W klasyfikacji najlepiej punktujących prowadzi Wojciech Lewandowski (UKS Bzura I Sobota) – 68 pkt. Kolejne miejsca
zajmują Łukasz Buczek (GKS
Rawka Bolimów) – 57, Hubert
Szadkowski– 55.
Najwięcej punktów zagrywką
zdobył w do tej pory Piotr Rześny (UKS Korabka I) – 11. Na
drugim miejscu jest Dawid Pawlak (UKS Korabka I) – 10.
Kolejne zmagania siatkarzy
w hali sportowej OSiR nr 2 przy
ul. Topolowej 2 w już weekend
6-7 grudnia. W piątek grudnia
o godzinie 18.15 zagrają: UKS
Korabka I Łowicz – Rawka Bolimów, UKS Korabka II Łowicz
– LKS Retki, a w sobotę o godzinie 13:00: Pijarska Łowicz –
UKS Bzura I Sobota i Volleyball Gimnazjum Głowno – UKS
Bzura II Sobota. 
zł
4. kolejka SAM:
n LKS Retki – GKS Rawka Bolimów 3:2 (23:25, 25:23, 25:22,
20:25, 12:15

Retki: Mariusz Głowacki 15, Piotr
Głowacki 11, Tomasz Ploch 7, Paweł Koza 6 (1), Rafał Koza 3 (1),
Paweł Kołodziejczyk 2 i Łukasz
Gryglak.
Rawka: Łukasz Buczek 16, Maciej
Ziębiński 13 (2), Łukasz Wagner
12, Przemysław Sitarek 10, Paweł
Pietraszewski 8 (1), Tomasz Zych 6,
Tomasz Cieślik i Krzysztof Deluga.
MVP meczu: Łukasz Buczek (GKS
Rawka Bolimów).
n UKS Korabka I Łowicz – UKS
Bzura I Sobota 3:1 (20:25,
25:20, 25:19, 25:20)
Korabka I: Mariusz Misiura 22, Dawid Pawlak 14 (2), Adam Pietrzak
9 (2), Piotr Rześny 10 (2), Mateusz
Kwasek 4 (2), Jakub Zagórowicz 3,
Łukasz Kosiorek, Michał Bińczak
i Dominik Kuś.
Bzura I: Maciej Morawski 14 (3),
Wojciech Lewandowski 8 (3), Piotr
Lewandowski 7, Krzysztof Woźniak
4 (1), Karol Rybus 2, Łukasz Wójcik,
Paweł Gawinek i Bartosz Rojewski.
MVP meczu: Adam Pietrzak (UKS
I Korabka).

UKS Korabka II Łowicz – UKS
Bzura II Sobota 0:3 (11:25,
20:25, 19:25)
Korabka II: Eryk Klimkiewicz 5,
Sebastian Kowalski 1 (1), Wojciech
Chondzyński 1, Aleksander Staszewski 1, Filip Jałoszyński, Michał
Rutkowski, Hubert Sikorski, Dominik Pińkowski.
Bzura II: Tomasz Tomaszkiewicz
14 (2), Damian Janicki 10 (3), Rafał
Bogus 8 (3), Jarosław Alagierski
4, Damian Wiechno 4, Sebastian
Kapuściński 3 (2), i Dominik Urbanek 1, Patryk Mrowicki i Sebastian
Fejdyś.
MVP meczu: Tomasz Tomaszkiewicz (UKS Bzura II Sobota).

n

n Volleyball Gimnazjum Głowno
– Pijarska Łowicz 3:0 (25:20;
25:19; 25:17)
Volleyball: Hubert Szadkowski 12,
Piotr Kosielski 6, Jarosław Nowakowski 6, Cezary Markus 4, Marcin
Redzisz 4 (1), Damian Krzysztofczyk
2, Szymon Kuciński 2 (2), Dominik
Kapusta 1, Dominik Miśkiewicz,
Pijarska: Bartłomiej Zajączkowski
14 (1), Mariusz Rogowski 7, Rafał
Baczyński 6, Jan Poński 3, Paweł
Piorun, Tomasz Wasilewski, Maciej
Wojda i Michał Lasota.
MVP meczu: Szadkowski Hubert
(Volleyball Gimnazjum Głowno)

1. UKS Korabka I Łowicz

4

12

12:1

2. Volleyball Gim. Głowno

4

10

11:4

3. Rawka Bolimów

4

6

9:8

4. UKS Bzura I Sobota

4

6

9:9

5. LKS Retki

4

6

8:8

6. Pijarska Łowicz

4

3

3:9

7. UKS Bzura II Sobota

4

5

7:8

8. UKS Korabka II Łowicz

4

0

0:12

40
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Koszykówka | Tauron Basket Liga

Maciej Kucharek w Zielonej Górze grał blisko 25 minut.

za dwa punkty trafił pięć razy
i raz trafił z rzutu wolnego. Miejmy nadzieję, że w kojonych meczach trener Stelmetu Mihailo
Uvalin będzie często korzystał
z usług naszego 20-letniego koszykarza. 
zł

W meczu 8. kolejki w Zielonej Górze, gdzie Stelmet podejmował Jezioro Tarnobrzeg
i wygrał 98:69, a wychowanek
UMKS Księżak Łowicz zagrał
blisko 25 minut. Łowiczanin
zdobył 11 punktów, zaliczył jedną zbiórkę. W siedmiu próbach

Stelmet: Dragicević 19, Zamojski
12, Kucharek 11, Walker 9, Eyenga
8, Koszarek 8, Hrycaniuk 8, Cel 8,
Barlow 8, Chanas 4, Brackins 3.

n Stelmet Zielona Góra – Stabill Jezioro Tarnobrzeg 98:69
(29:17, 22:17, 27:17, 20:18)

Stabill Jezioro: Fitzgerald 22, Allen 17, Nowakowski 14, Łukasiak 6,
Doaks 6, Krajniewski 2, Rajewicz 2.

Koszykówka | 5. kolejka Wojewódzkiej Ligi Kadetów U-16

nie mają kolejną szansę zdobyć
komplet punktów. 
zł

Z Kutna wrócili pokonani

Zbigniew Łaziński

Nie udał się wyjazd do Kutna ekipie kadetów Księżaka
Łowicz, którzy zagrali mecz
5. kolejki w lidze wojewódzkiej z szóstym zespołem tabeli
Pro-Basket Kutno. Podopieczni trenera Piotra Rutkowskiego jechali z nadzieją, że uda się
wywalczyć zwycięstwo, jednak
miejscowi byli tego dnia lepiej
dysponowani i wygrali mecz
72:65.
Łowiczanie dobrze zaczęli ten mecz i po 3. minutach
wygrywali 8:4. Jeszcze w 13.
minucie Księżacy prowadzili 30:24, po „trójce” Szymona
Aniszewskiego, jednak w kolejnych akcjach zespół gospodarzy
dogonił naszą drużynę, wyszedł
na prowadzenie i nie oddał go
do końca pojedynku.
Mimo porażki po 4. kolejkach
kadeci Księżaka nadal zajmują

n Pro-Basket Kutno – Księżak
Łowicz 72:56 (22:23, 19:13, 13:4,
18:16). Księżak: Szymon Aniszewski 26 (1x3), Jakub Szkup 14 (1x3),
Mariusz Dobrzyński 9 (1x3), Filip
Kramarz 7, Paweł Redo, Michał Fabjański i Jan Puchalski. Najwięcej
dla Kutna: Pawlak 26 i Haczyk 14.
5. kolejka ligi kadetów: Pro-Basket Kutno – Księżak Łowicz 72:56,
ŁKS II Łódź – Ósemka Skierniewice
70:86, Piotrcovia Piotrków Trybunalski – Start Łódź 60:70, ŁKS SMS
MG 13 Łódź – PKK’99 I Pabianice
przełożony na 20 grudnia. Pauza:
PKK’99 II Pabianice.

Kadeci Księżaka liczyli w Kutnie na zwycięstwo.

12 6 543-296

2. PKK’99 I Pabianice

10 5

476-220

8 5

484-170

3. ŁKS SMS MG 13 Łódź
4. MKS Ósemka

8 5 378-393

5. UMKS Księżak Łowicz

7 5 303-365

6. KKS Pro-Basket Kutno

7 5

274-370

7. Piotrcovia Piotrków Tryb. 6 5 237-338

w ligowej tabeli 5. miejsce. Kolejny mecz łowiczanie zagrają

8 grudnia w Łowiczu z ekipą
Piotrcovii. Tu na pewno łowicza-

Koszykówka | 8. kolejka Wojewódzkiej Ligi Młodzików U-14

8. ŁKS II KM Łódź

6 6 349-587

9. PKK’99 II Pabianice

5 5 227-532

n ESbank Radomsko – Księżak
Łowicz 100:26 (17:10, 19:10,
25:0, 39:6)
Księżak: Grzegorz Czarnota 8,
Bartosz Wiśniewski 6, Andrzej
Górniak 4, Kacper Kramarz 2, Jakub Jankowski 2, Kacper Dudek 2,
Błażej Buczek 2, Julian Potockim,
Arkadiusz Bazak, Michał Zabost,
Maciej Kowalski i Kacper Kurczak.
Najwięcej dla Radomska: Bartosz Zakrzewski 31, Michał Kucharski 23 i Norbert Łęski 21.

W Radomsku bez szans

8. kolejka U-14 – grupa A: ESBank Radomsko – Księżak Łowicz
100:26, Ósemka Skierniewice –
ŁKS KM I Łódź 19:95, Start Łódź –
LUKS Trójka Sieradz 67:81, PKK 99
Pabianice – KKS Pro-Basket Kutno
przełożono na 3 grudnia.

Zbigniew Łaziński

Nie mieli większych szans
młodzicy UMKS Księżak
z rocznika 2000 – 2001 w wyjazdowym meczu 8. kolejki Wojewódzkiej Ligi Młodzików U-14
z ekipą ESbank Radomsko. Podopieczni trenera Macieja Siemieńczuka odstawali od rywala
warunkami fizycznymi i przegrali bardzo wyraźnie 26:100.
Łowiczanie dobrze radzili sobie do przerwy i po 20 minutach przegrywali tylko 20:36.
Tragicznie było jednak po zmianie stron. Księżacy trzecią kwartę przegrali 0:25, a czwartą 6:39
i stąd tak duży rozmiar porażki
z wiceliderem
Nasi młodzicy nadal zajmują
w lidze wojewódzkiej w grupie A
7. lokatę. W grupie B liderem jest
Piotrcovia Piotrków Trybunalski,
a wiceliderem ekipa z Kutna.
Kolejny mecz nasi młodzicy
zagrają w sobotę 7 grudnia z 4.
w tabeli PKK’99 Pabianice.  zł

1. SKS Start Łódź

Młodzicy Ksieżaka nie mieli w Radomsku z silniejszym rywalem za wiele
do powiedzenia.

1. LUKS Trójka Sieradz

16

8

626-383

2. ESbank Radomsko

15

8

745-401

3. ŁKS I KM Łódź

14

8

596-368

4. PKK’99 Pabianice

11

7

445-435

5. SKS Start Łódź

11

8

521-552

9

7

411-446

6. KKS Pro-Basket Kutno

7. UMKS Księżak Łowicz 9

8 367-713

8. MKS Ósemka

8

7

259-653

Zbigniew Łaziński

Bardzo udany występ
zaliczył w Tauron
Basket Lidze
łowiczanin Maciej
Kucharek, który w tym
sezonie gra w zespole
mistrza Polski Stelmet
Zielona Góra.

Juniorzy Ksieżaka doznali nieoczekiwanej porażki w Skierniewicach.

Koszykówka | 7. kolejka Juniorów U-18

Trener nie mógł uwierzyć
Juniorzy Księżaka Łowicz,
którzy rywalizują w lidze wojewódzkiej w grupie B zaczęli
w ten piątek w Skierniewicach
rundę rewanżową. Podopieczni
trenera Piotra Rutkowskiego zagrali w meczu 7. kolejki z miejscową Ósemką, która była przed
tym meczem ostatnia w tabeli.
W Łowiczu w pierwszym spotkaniu Księżacy wygrali gładko
84:43, ale mecz zapisany został
jako zwycięstwo walkowerem
20:0 z powody gry nieuprawnionego zawodnika. Jednak w wyjazdowym spotkaniu łowiczanie
zagrali bardzo słabo i przegrali
57:64.
– Nie mogłem uwierzyć w to
co się dzieje na boisku. Graliśmy
bardzo słabo. Nic nam nie szło
i przegraliśmy mecz, w którym
byliśmy zdecydowanym faworytem. Ósemka szybko wyszła
na prowadzenie, a my cały czas
goniliśmy. Jak już ich mieliśmy
na styku do znów odskakiwali
na kilka oczek. O tym spotkaniu
trzeba szybko zapomnieć – powiedział tym pojedynku trener
Piotr Rutkowski.
Po pięciu zwycięstwach
i dwóch porażkach nasi juniorzy
są wiceliderami liderami w tabeli grupy B Wojewódzkiej Ligi Ju-

niorów z 12 punktami na koncie.
W grupie A liderem jest Piotrcovia Piotrków Trybunalski przed
ŁKS II Łódź.
Kolejny mecz łowiczanie zagrają w sobotę 7 grudnia w hali
OSiR nr 2 z ekipą AZS Skierniewice. Początek spotkania
o godzinie 9.00. 
zł
Ósemka Skierniewice – Księżak Łowicz 64:57 (18:16, 21:18,
10:13, 15:10)
Księżak: Mateusz Gładki 20, Szymon Aniszewski 12, Michał Rokicki
7, Michał Zdunkiewicz 6, Mateusz
Klimczak 6, Krzysztof Rondoś 6,
Mateusz Dobrzyński, Kacper Kłos.
Najwięcej dla Ósemki: Kamil Nowicki 23.

n

7. kolejka ligi juniorów U-18
grupa B: Ósemka Skierniewice –
Księżak Łowicz 64:57, SZS Żychlin
– KS Pro-Basket Kutno 60:71, Start
Łódź – AZS PWSZ Skierniewice
63:64. Pauza: ŁKS I Łódź.
1. ŁKS I KM Łódź

12 6 573-352

2. UMKS Księżak Łowicz 12 7 414-382
3. KKS Pro-Basket Kutno

11 7 464-440

4. AZS PWSZ Skierniewice 11 7 439-456
5. UKS M-G SZS Żychlin

10 7 400-442

6. MKS Ósemka

8 7 348-460

7. SKS Start Łódź

7 7 430-535

Koszykówka | 5. kolejka Kadetek U-16

Widzew zdecydowanie lepszy
Kadetki Księżaka, które walczą w Wojewódzkiej Lidze Kadetek U-16 (do lat 16) w minioną sobotę zagrały mecz w Łodzi.
Łowiczanki nie sprostały jednak
miejscowemu Widzewowi, przegrywając wyraźnie 42:93.
Podopieczne trenera Przemysława Malony wyszły na
ten mecz mocno przestraszone
i już po pierwszej kwarcie przegrywały 10:33. Najlepiej łowiczanki zagrały w drugiej kwarcie,
a po przerwie miejscowe spokojnie kontrolowały mecz i powiększały przewagę.
Nasze kadetki po 5. kolejce nadal zajmują 3. miejsce
w grupie A. W grupie B o awans
do finałowej szóstki walczy
6 zespołów, a liderem po 4. kolejce jest ekipa UKS Basket I
Aleksandrów. Na drugim miejscu plasuje się ŁKS Łódź.
Kolejny mecz łowickie Kadetki zagrają w sobotę 14 grudnia w Łodzi z ŁKS-em II.  zł
n Widzew Łódź – Księżak Łowicz
93:42 (33:10, 13:9, 25:15, 22:8)
Księżak: Weronika Lewandowska
19, Katarzyna Antosik 6, Kamila
Morawska 4, Paulina Skowrońska 4, Aleksandra Kwiatkowska
2, Aleksandra Paliwoda 2, Julia
Woźniak 2, Klaudia Łukawska 2,

Zbigniew Łaziński

www.biczynskidariusz.pl

Dobry występ
Macieja
Kucharka

Łowiczanki nie sprostały
Widzewowi, przegrywając 42:93.
Natalia Szewczyk 1, Anastazja
Kunat, Aleksandra Duranowska,
Aleksandra Wojtasiak.
Najwięcej dla Widzewa: Anna
Kudelska 30 i Natalia Gzinka 20.
5. kolejka Wojewódzkiej Ligi
Kadetek U-16 – grupa A: Widzew Łódź – Księżak Łowicz
93:42, UKS Basket II Aleksandrów
Łódzki – ŁKS II Łódź 61:48. Pauza:
Dekorex Pabianice.
1. Widzew Łódź

8

4

343-160

2. Dekorex Pabianice

7

4

268-180

3. Księżak Łowicz

6

4

188-204

4. UKS Basket II

5

4

172-307

5. ŁKS II Łódź

3

4

121-241

www.lowiczanin.info



Trzy drużyny z kompletem

n Start Złaków Borowy – Agros
Nova Łowicz 0:4 (0:3); br.: Mariusz Kwiatkowski (1), Rafał Zawadzki (3), Adrian Zawadzki (12)
i Witold Kunikowski (24)

Ha-Ha-Ha! na czele
Elżbieta Woldan-Romanowicz

Aż osiem goli padło w meczu
Baumitu z Heńkami Nagawki.
Baumit do przerwy prowadził
2:1, ale prowadzenia nie zdołał
utrzymać do końca spotkania.
Ostatecznie Heńki zwyciężyły 5:3. Lider z pierwszej kolejki
miał tym razem sporo szczęścia
i zdołał „wyszarpać” Victorii
Zabostów jeden punkt strzelając gola na wagę remisu w samej
końcówce meczu.
Wciąż bez punktów jest młody zespół Project GT, który tym
razem mimo, że dwukrotnie
prowadził przegrał z dużo bardziej doświadczoną ekipą Alcatraz 3:2. Dwa gole dla zespołu
z Przedmieścia strzelił Łukasz
Kowalik.
Za tydzień bardzo emocjonująco zapowiada się spotkanie
Vagat Domaniewice – Agros
Nova Łowicz. Obie drużyny
mają na swoim koncie komplet punktów i teraz zmierzą się
w bezpośrednim pojedynku. Na
remis w tym meczu liczą pewnie zawodnicy z Korabki, którzy
w trzeciej serii spotkań zagrają
z teoretycznie najsłabszą ekipą
Zająców. My drużyny Zająców
byśmy nie skreślali ponieważ
ten zespół w każdej chwili może
„odpalić”. 
divad

Mecz Vagatu z Zającami skończył się zwycięstwem pierwszego zespołu
Vagat – Zające Łowicz 6:0 (2:0);
br.: Przemysław Mrzygłód (8), Marek Sękalski 2 (10, 24), Dariusz Strugiński (16), Damian Kostrzewa (22)
i Przemysław Imiołek (23)
n ZSCKR Zd. Dąbrowa – Korabka
Łowicz 0:2 (0:1); br.: Jacek Koza
(4) i Bartosz Melerowicz (17)
n Baumit Łowicz – Heńki Nagawki 3:5 (2:1); br.: Damian Zawadzki
(1) i Michał Wojciechowski 2 (8, 20)
– Mateusz Wardziński 2 (1, 15), Damian Knera 2 (5, 23) i Michał Wojciechowski (21-samobójcza)
n Strażacy – Bo-Dach Grudze
3:3 (1:1); br.: Rafał Pawlata 2 (9,
24) i Rafał Wojtysiak (16) – Michał
Redzisz (3) i Bartłomiej Miazek 2
(17, 19)
n Victoria Zabostów – Steven Łowicz 2:2 (1:0); br.: Kamil Pawelczak
(8) i Rafał Gładki (17) – Przemysław
Bury (13) i Łukasz Skierski (24)
n Alcatraz Przedmieście – Project GT 3:2 (1:1); br.: Łukasz Kowalik 2 (12, 20) i Piotr Humka (20)
– Daniel Wasiak (1) i Mateusz Placek (14). żółta kartka: Piotr Humka
(Alcatraz).
n

Najskuteczniejsi strzelcy II ligi:
4 gole – Mrzygłód Przemysław (Vagat) i Wasiak Daniel (Project GT),
3 gole – Bury Przemysław (Steven).
1. Vagat Domaniewice

2

6

2. Agros Nova

2

6

10:3
7:1

3. Korabka Łowicz

2

6

4:1

4. Steven Łowicz

2

4

6:3

5. Heńki Hagawki

2

4

7:5

6. Strażacy

2

4

8:7

7. Alcatraz Przedmieście

2

4

5:4

8. Baumit Łowicz

2

3

5:5

9. Victoria Zabostów

2

1

3:4

10. Bo-Dach Grudze

2

1

4:7

11. Project GT Łowicz

2

0

6:8

12. ZSCKR Zd. Dąbrowa

2

0

3:6

13. Start Złaków Borowy

2

0

0:6

14. Zające Łowicz

2

0

1:9

W 3. kolejce II ligi, w sobotę 7
grudnia zagrają: ZSCKR – Steven (16:00), Start – Heńki (16:30),
Zające – Korabka (17:00), Baumit
– Project GT (17:30), Agros Nova –
Vagat (18:00), Alcatraz – Bo-Dach
(18:30) i Zabostów – Strażacy
(19:00).

Futsal | 3. kolejka II ligi

„Jara” poprowadził do wygranej
Dagram-Łowicka Łowicz w swoim drugim występie przed własną
publicznością pokonała faworyzowaną Jutrzenkę Drzewce 5:3 (2:0).
Spotkanie było bardzo emocjonujące. Kibice oglądali aż osiem goli,
pięć przedłużonych rzutów karnych i dwie czerwone kartki.
Jutrzenka Drzewce to zespół
złożony przede wszystkim z pracowników Straży Pożarnej z całego województwa. Największą gwiazdą w zespole trenera
Krzysztofa Supery jest Tomasz
Czajkowski, mistrz Polski futsalu
z 2009 roku. Co ciekawe, gracze,
którzy wystąpili w Łowiczu zdobyli rok temu tytuł Mistrza Polski
strażaków, w tym sezonie tymi
rozgrywkami przygotowują się
do obrony tego trofeum.
Łowicki zespół rozpoczął spotkanie w składzie z debiutującymi
w rozgrywkach II ligi Rafałem
Bogusem w bramce i Patrykiem
Krzeszewskim w obronie. Przez
dziesięć pierwszych minut meczu obie drużyny próbowały
strzelić gole, ale bardzo dobrze
spisywali się bramkarze, którzy
raz po raz pięknymi interwencjami ratowali swoje zespoły przed
utratą gola. Kibice na pierwszego
gola musieli czekać aż do jedenastej minuty gry. Wtedy po krótko rozegranym rzucie wolnym
potężnym strzałem prawą nogą
Jarosław Walczak wyprowadził
podopiecznych Mariusza „Chinego” Więcka na prowadzenie.
Już dwie minuty później popularny „Jara” potwierdził, że jest
w bardzo dobrej formie. Będąc
dwa metry przed bramką rywali
zamarkował podanie do jednego
z partnerów i sprytną podcinką
zaskoczył bramkarza Jutrzenki.
W zespole gości najwięcej zagrożenia stwarzali wspomnia-

ny wcześniej Czajkowski oraz
kapitan Jutrzenki Dawid Wojciechowski. W pierwszej części
gry Rafał Bogus nie dał się ani
razu zaskoczyć, co więcej Dagram-Łowicka mogła strzelić
tuż przed przerwą trzeciego gola.
Najpierw rzutu karnego przedłużonego nie wykorzystał Krzeszewski, zaś chwilę później na
nieszczęście gospodarzy strzał
Tomasza Rembowskiego zatrzymał się na słupku bramki gości.
Już trzy minuty po wznowieniu
gry w drugiej części meczu Rembowski się już nie pomylił. Po
ładnej dwójkowej akcji z Marcinem Kosiorkiem „Remboś” skierował piłkę do siatki mocnym
uderzeniem z prawej nogi. Nie
bez powodu mówi się na tych
dwóch zawodników „braciaki”,
w tej akcji pokazali, że znają się
jak „łyse konie”.
Po strzeleniu trzeciego gola zespół Dagram-Łowicka dominował, miał szanse na kolejne gole
ale nie potrafił ich wykorzystać.
Swoją szansę miał także bramkarz Mariusz Jędrzejewski, który pojawił się na placu gry od początku drugiej połowy. Niestety
„Jędrzej” nie wykorzystał rzutu
karnego przedłużonego. Niewykorzystane sytuacji się mszczą
i przekonali się o tym w piątek łowiczanie. W 25. minucie Tomasz
Seliga potężnym strzałem prawą nogą nie dał najmniejszych
szans Jędrzejewskiemu i zmniejszył rozmiary porażki. Pięć mi-
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Trzy zespoły mają na swoim
koncie komplet punktów w II lidze Łowickiej Ligi Futsalu. Na
czele tabeli znajduję się Vagat
Domaniewice, który w drugiej
kolejce spotkań bardzo wysoko
pokonał Zające Łowicz aż 6:0.
Do wygranej zespół z Domaniewic poprowadził sam prezes
klubu – Marek Sękalski, który
strzelił dwa gole. Zające miały
problem z obsadą bramki, w której z konieczności stanąć musiał
Przemysław Domińczak.
Na drugim miejscu w tabeli jest prowadzona przez Leszka
Plichtę Agros Nova. Tym razem
Agros bez najmniejszych problemów pokonał Start Złaków
Borowy, który praktycznie ani
razu nie zagroził bramce strzeżonej przez Witolda Kunikowskiego (co ciekawe ten doświadczony zawodnik ustalił wynik
meczu).
Trzecim zespołem, który ma
sześć punktów jest Korabka Łowicz. Młody zespół z Korabki
wygrał z zespołem ze Zduńskiej
Dąbrąwy 2:0. W poprzednim sezonie ZSCKR do ostatniej kolejki walczył o awans do I ligi, teraz
po dwóch kolejkach ma na swoim koncie zero punktów. Bardzo
blisko wygranej był Bo-Dach
Grudze, który do ostatniej minuty meczu prowadził ze Strażakami 3:2. Na nieszczęście dla zespołu Leszka Boczka w ostatniej
minucie meczu do remisu doprowadził Rafał Pawlata.
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nut później gola na 2:3 zdobył
wspomniany
Wojciechowski
i było pewne, że emocji nie zabraknie. Łowicki zespół grał pod
faul i ich gra przyniosła efekt. Po
ostrym wejściu (?) sędzia pokazał zawodnikowi Jutrzenki drugą
żółtą i w konsekwencji czerwoną
kartkę i był trzeci już tego dnia
rzut karny dla Dagram-Łowicka.
Tym razem do piłki ustawionej
na dziewiątym metrze podszedł
Walczak i mocnym strzałem po
ziemi strzelił swojego trzeciego gola w meczu. Rywale postanowili rzucić wszystko na jedną
kartę. Trener Supera zdecydował
na grę w roli bramkarza Czajkowskiego licząc na zrobienie
przewagi w rozegraniu piłki. Ta
próba przyniosła efekt w 37. minucie gry ponieważ Jutrzenka za
sprawą Jarosława Grzybowskiego strzeliła trzeciego gola i na tablicy widniał wynik 4:3. Kilkanaście sekund później Walczak
po raz drugi wykorzystał rzut
karny i było 5:3. W 39. minucie
zupełnie niepotrzebnie na połowie rywala faulował Krzeszewski
i goście mieli rzut karny przedłużony. Strzał Wojciechowskiego
obronił jednak Jędrzejewski.
Pod koniec meczu Konrad
Grenda wraz z Walczakiem bawili się piłką w narożniku boiska
co zdenerwowało Wojciechowskiego, który za nie sportowe odrzucenie piłki w kierunku Walczaka został ukarany drugą żółtą
kartką i musiał opuścić boisko.

Zwycięstwo z faworyzowaną Jutrzenką stało się faktem
i Dagram-Łowicka z kompletem
punktów! – Zagraliśmy bardzo
dobre zawody z dobrym rywalem. Muszę wyróżnić cały zespół,
chłopaki dali z siebie maksa. Nikt
nie odstawiał nogi, świetne zawody rozegrali bramkarze „Bodek”
i „Jędrzej”. Zwycięstwo ponownie dedykujemy Pawłowi Dolińskiemu. Czeka nas ciężka przeprawa w rewanżu w Drzewcach,
ale teraz trenujemy i w piątek
o godzinie 19:00 na hali OSiR
w Łowiczu gramy kolejny ważny mecz z Hurtapem Junior Łęczyca. Wszystkich zapraszam na
mecz – podsumował spotkanie
z Jutrzenką menadżer Dagram-Łowickiej Mariusz Więcek.divad
n Dagram-Łowicka Łowicz – Jutrzenka Drzewce 5:3 (2:0); br.: 1:0
– Jarosław Walczak (11), 2:0 – Jarosław Walczak (13), 3:0 – Tomasz
Rembowski (23), 3:1 – Tomasz Seliga (25), 3:2 – Dawid Wojciechowski
(30), 4:2 – Jarosław Walczak (35),
4:3 – Jarosław Grzybowski (37), 5:3
– Jarosław Walczak
Dagram-Łowicka: Rafał Bogus
I, Mariusz Rembowski – Tomasz
Rembowski, Patryk Krzeszewski,
Jarosław Walczak, Marcin Kosiorek i Konrad Grenda, Rafał Bogus II, Mariusz Trakul, Bartłomiej
Tkacz i Jakub Łazęcki.
Czerwone kartki: Artur Stasiak
(Jutrzenka – 38. minuta, za dwie
żółte), Dawid Wojciechowski (Jutrzenka – 40. minuta, za dwie żółte).

1. Dagram-Łowicka

2

6 12:6

2. Jutrzenka Drzewce

2

3

3. WSIU Malwee

2

3 12:15

4. WSIU Malwee

2

3 11:15

9:8

W drugiej kolejce spotkań III
ligi ŁOLiF dużo się działo. Jak
na razie w tabeli z dorobkiem
sześciu punktów na czele są: Ha-Ha-Ha!, Górki Łowicz, SMS
Dąbkowice i Zatorze III Łowicz.
Ostatni zespół wygrał w sobotę ze Stefanem 2:1, oba gole dla
Zatorza strzelił Adrian Siekierski
(zwycięskiego gola ten zawodnik
zdobył w ostatniej minucie meczu!) Bardzo dobrą formę prezentuję Ha-Ha-Ha! Tym razem
nie dał on szans Zetce wygrywając 4:0.
Zespół do wygranej poprowadził Jakub Papuga, który ustrzelił hattricka. Co ciekawe popularny „Papug” z pięcioma golami na
koncie jest najskuteczniejszym
strzelcem III ligi.
Ciekawie było w spotkaniu
SMS-u Dąbkowice ze Szkiełkami-Dżajf. Wynik zmieniał się co
chwilę, zaczęło się od prowadzenia Szkiełek, później prowadził
SMS. Jeszcze na dwie minuty
przed końcem na tablicy widniał
wynik 2:2. W końcowej fazie
meczu wygraną ekipie z Dąbkowic zapewnił grający na co dzień
w Vagacie Domaniewice Patryk
Bryszewski.
Dość łatwo z Halo Łowicz poradził sobie pierwszy zespół KS
Ostrowiec. Ostrowiec do ostatniej
minuty prowadził 3:0, Halo stać
było tylko na honorowego gola
autorstwa Wojciecha Charążki
w ostatnich sekundach meczu.
Aż dziewięć goli padło w starciu
liderującej przed tą kolejką Laktozy Łyszkowice z Górkami Łowicz. Młodzi zawodnicy Laktozy
po pierwszym wysokim zwycięstwie tym razem musieli zejść
z parkietu z bagażem goli. Górki
wygrały aż 7:2 i po tym co zobaczyliśmy, można przypuszczać,
że będą liczyli się w grze o awans
do II ligi.
Drugą porażkę poniosła Akacjowa Team Dzierzgów. Dwa
gole dla zwycięskiego zespołu
Abex-Foto strzelił Adam Salamon, który już w poprzednim sezonie był bardzo skuteczny. Jedyny remis w tej kolejce spotkań
padł w meczu Bezedury z Dream Team Kompina. Dwa gole
niezawodnego Jakuba Płóciennika nie wystarczyły do zwycięstwa z drużyną z Kompiny.
W zaległym meczu 1. kolejki
Górki pokonały Abex-Foto 2:1.
Za tydzień w spotkaniu Zatorze III – Górki Łowicz może być
bardzo ciekawie. Jak dotąd oba
zespoły swoje mecze zgodnie

wygrywały. Tym razem z pewnością już któryś z tych zespołów
nie będzie mógł pochwalić się
kompletem zwycięstw. 
divad
n Zatorze III Łowicz – KS Stefan
Łowicz 2:1 (1:0); br.: Adrian Siekierski 2 (6, 24) – Adam Pochwała (14)
n Ha-Ha-Ha! – Zet Ka Łowicz 4:0
(3:0); br.: Jakub Papuga 3 (5, 7, 18) i
Damian Bryszewski (12)
Halo Łowicz – KS I Ostrowiec 1:3
(0:2); br.: Wojciech Charążka (24) –
Łukasz Domański (6), Tomasz Haczykowski (10) i Arkadiusz Siekiera
(16). żółta kartka: Marcin Durka
(Halo).
n Bezedura Łowicz – Dream
Team Kompina 2:2 (1:1); br.: Jakub
Płóciennik 2 (12, 14) – Łukasz Pawłowski (6) i Rafał Kozłowski (14)
n Abex-Foto Mysłaków – Akacjowa Team Dzierzgów 3:0 (0:0); br.:
Adam Salamon 2 (14, 17) i Jarosław
Kosiewicz (24)
n Laktoza Łyszkowice – Górki
Łowicz 2:7 (0:3); br.: Karol Kurk
(16) i Bartosz Placek (24) – Mateusz Jarosz (4), Grzegorz Sianoszek
(6, 24), Tomasz Miziołek (9), Daniel
Kośka (13), Mariusz Sianoszek (21)
i Łukasz Walędziak (23)
żółte kartki: Daniel Kośka, Mariusz
Sianoszek (obaj Gorki).
n SMS Dąbkowice – Szkiełka-Dżajf Łowicz 3:2 (1:1); br.: Dawid
Bodek (10), Dominik Łukawski (17)
i Patryk Bryszewski (23) – Marcel
Gędek (9, 18). żółte kartki: Patryk
Wiśniewski (SMS) – Patryk Nieradka
(Szkiełka).
n Abex-Foto Mysłaków – Górki Łowicz 1:2 (0:0); br .: Rafał Gala (22)
– Grzegorz Sianoszek (12) i Daniel
Kośka (14)

Najskuteczniejsi strzelcy III ligi:
5 goli – Papuga Jakub (Ha-Ha-Ha!), 4 gole – Placek Bartosz (Laktoza), 3 gole – Charążka Wojciech
(Halo), Siekierski Adrian (Zatorze
III) i Jakub Płóciennik (Bezedura).
1. Ha-Ha-Ha!

2

6

9:2

2. Górki Łowicz

2

6

9:3

3. SMS Dąbkowice

2

6

5:2

4. Zatorze III

2

6

4:2

5. Laktoza Łyszkowice

2

3 11:10

6. Halo Łowicz

2

3

6:5

7. Abex-Foto Mysłaków

2

3

4:2

8. Szkiełka-Dżajf

2

3

4:3

9. KS I Ostrowiec

2

3

5:6

10. Bezedura Łowicz

2

1

3:4

11. Dream Team Kompina

2

1

4:7

12. KS Stefan

2

0

4:11

13. Akacjowa Team

2

0

0:5

14. Zet Ka Łowicz

2

0

0:6

3. kolejka III ligi odbędzie się
w sobotę 7 grudnia.

Piłka nożna | Turniej Marszałkowski

Zwycięstwo Pelikana 2001

Bardzo dobrze zaprezentowali się młodzi piłkarze Pelikana
z rocznika 2001, którzy 23 listopada zagrali w turnieju o Puchar
OZPN Skierniewice. Podopieczni trenera Bernarda Wudkiewicza okazali się najlepsi w gronie
sześciu zespołów i wywalczyli
awans na finał wojewódzki turnieju marszałkowskiego. Drugie
miejsce zajęła Pogoń Bełchów,
a trzecie Sokół Regnów.
Organizatorzy wybrali najlepszych piłkarzy tych zawodów. Dwa wyróżnienia trafiły
do zawodników Pelikana. Najlepszym zawodnikiem turnieju
wybrano Mateusza Borcucha, a
najlepszym bramkarzem Jakuba
Kukiełę. W składzie zwycięskiej

drużyny Pelikana Łowicz grali:
Jakub Kukieła, Piotr Tkacz, Miłosz Kępka, Mateusz Borcuch,
Mateusz Kardas, Jakub Sękalski,
Piotr Siekiera, Jan Sejdak, Kamil
Grzanka, Patryk Papuga, Tomasz
Szczechowicz. Trener – Bernard
Wudkiewicz. Kierownik drużyny
– Marcin Borcuch. 
zł
Pelikan – Jutrzenka 0:0
Pelikan – Orzeł Nieborów 5:2
(M. Kępka, P. Tkacz, M. Borcuch, J.
Sękalski i P. Siekiera).
n Mecz półfinałowy: Pelikan –
Sokół Regnów 2:0 (M. Borcuch,
M. Kępka).
n Mecz finałowy: Pelikan – Pogoń Bełchów 5:1 (M. Borcuch 2,
M. Kępka, J. Sękalski i J. Sejdak)
n
n
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To nie tak miało być
Mateusz
Lis
mateusz.lis@lowiczanin.info

W pierwszym sezonie, w pełni przepracowanym z drużyną,
szkoleniowiec zdołał osiągnąć
3. miejsce w II lidze. Ekipę biało-zielonych wyprzedziły jedynie Wisła Płock oraz Puszcza
Niepołomice. Do upragnionego
awansu zabrakło zaledwie pięciu
punktów.
Taki dobry rezultat spowodował, że w Łowiczu kibice zaczęli marzyć o powrocie na zaplecze
ekstraklasy. Biało-zieloni występowali tam w sezonie 2007/2008
i tylko przez rok zagościli w tej
klasie rozgrywkowej. Latem
z klubu odeszło kilku piłkarzy.
Największą stratą wydawał się
ubytek Rafała Kujawy, który
znalazł zatrudnienie w I-ligowej
Termalice Bruk-Bet Nieciecza.
Z pierwszoplanowanych postaci
klub opuścili jeszcze pomocnik
Robert Łakomy (koniec kariery) oraz bramkarz Mariusz Różalski (obecnie Kolejarz Stróże).
Ponadto w nowym sezonie miało zabraknąć zmienników – Mikołaja Zwolińskiego oraz Tarasa
Maksymowa.
Poczynione wzmocnienia mogły dawać nadzieje, że te straty
nie będą tak widoczne. Zespół
wzmocnili: młodzieżowy bramkarz – Adrian Olszewski, doświadczony nigeryjski napastnik
– Paschal Ekwueme, obiecujący
młody napastnik z doświadczeniem zebranym z ligi włoskiej
– Daniel Gołuch, ofensywnie
grający i ograny w wyższych
klasach rozgrywkowych Adrian
Świątek, a także podstawowy piłkarz Okocimskiego KS Brzesko
– Piotr Koman, a także 21-letni

Artur Golański, którego ciężko
ocenić, bowiem szybko nabawił
się urazu.
Początek sezonu był obiecujący, nawet bardzo. W Pucharze
Polski biało-zieloni wygrali dwa
mecze odpadając z mającą ekstraklasowe aspiracje Arką Gdynia. Pierwsze dwa ligowe mecze były kontynujacją tej passy.
Punkty zdobyte na trudnym terenie w Elblągu z Olimpią oraz rozbicie Concordii mogły napawać
optymizem przed resztą rundy.
Do tego w pierwszych meczach
skutecznością błysnęli Adrian
Świątek oraz Paschal Ekwueme,
a więc wydawało się, że transfery okażą się sporym wzmocnieniem.
Następnie przyszła jednak
passa trzech porażek z rzędu.
W związku z reformą rozgrywek
w tym sezonie z II ligi spada aż
10 klubów. Taka krótka niemoc
może, więc okazać się brzemienna w skutkach. Na koniec wakacji Pelikan potrzebował zwycięstwa w meczu ze Świtem Nowy
Dwór Mazowiecki. To spotkanie
nie było porywające, ale zakończone sukcesem.
Można było mieć nadzieję, że
teraz będzie z górki. Później podopieczni Grzegorza Wesołowskiego zanotowali jednak porażkę w Łomży z Olimpią Zambrów.
W międzyczasie skuteczność
z początku sezonu zgubił gdzieś
Paschal Ekwueme, nie było to
jednak dużym problemem, gdyż
inni zawodnicy trafiali do siatki,
a Pelikan był jedną ze skuteczniejszych drużyn w II lidze.
Dobrą passę udało się zanotować od połowy września. Wtedy
to Pelikan pokonał Radomiaka
Radom i nie przegrał kolejnych
czterch meczów. Popisał się również imponującymi zwycięstwami z Garbarnią Kraków (5:0
w Krakowie) oraz Motorem Lu-

blin (4:1 przed własną publicznością). 18. października biało-zieloni pojechali do Suwałk.
W piątkowy wieczór podopieczni Grzegorza Wesołowskiego
mieli walczyć z Wigrami nie tylko o trzy punkty, ale może nawet o fotel lidera. Ostatecznie
gospodarze w końcówce zdołali zapewnić sobie trzy punkty,
a biało-zieloni zaliczyli od tego
momentu kolejną zniżkę formy,
tym razem w dodatku dłuższą.

Łowiczanie na tle
całej ligi prezentują
się solidnie. Od tej
drużyny oczekiwano
jednak więcej i wydaje
się, że stać ją
na więcej.
Nie potrafili w kolejnych meczach pokonać Wisły Puławy,
dzielili się punktami z Siarką Tarnobrzeg, musieli uznać wyższość
u siebie Stali Mielec i przegrali
w Siedlcach z liderem przez cały
mecz nie stwarzając sobie dogodnej sytuacji strzeleckiej. Rok
2013 udało się jednak zakończyć
optymistycznym akcentem. Pelikan w meczu rozegranym awansem z rundy rewanżowej ograł
w Łowiczu Olimpię Elbląg.
Po przeciętnej rundzie Pelikan
będzie zimował w środku tabeli
na 9. pozycji. W obecnych rozgrywkach jest to jednak strefa
spadkowa i podopieczni Grzegorza Wesłowskiego są najwyżej
sklasyfikowanym klubem w tej
grupie. W osiemnastu meczach
piłkarze zdobyli 25 punktów. Na
tym etapie w zeszłym sezonie

drużyna zgromadziła o siedem
oczek więcej. Obecnie do lidera
strata wynosi dziesięć punktów.
Stwierdzenie, że jeszcze
w tym sezonie biało-zieloni
mogą powalczyć o awans na zaplecze ekstraklasy wydaje się
dość karkołomne – mówiąc delikatnie. Celem przede wszystkim powinno być utrzymanie,
jednak jak powiedział po meczu
z Olimpią Elbląg trener Wesołowski, ten kto nie walczy
o awans, może na koniec sezonu
spaść do niższej ligi.
Jesienią okazało się także, że
nazwiska nie grają. Przed startem rozgrywek wydawało się,
że najsilniejszą kadrę spośród
wszystkich drugoligowców ma
Motor Lublin, ale gdzieś w tym
gronie jest również Pelikan Łowicz. To łowiczanie uchodzili za
jednych z faworytów do zawojowania tych rozgrywek. Okazało się jednak, że to co jest na
papierze, nie ma przełożenia na
rzeczywistość (w przypaku lubelskiego Motoru było jeszcze
brutalniej).
Patrząc z perspektywy czasu wydaje się, że największym
osłabieniem było odejście Roberta Łakomego. Piotr Koman
jest ważnym ogniwem drużyny,
ale nie wnosi takiej jakości do
gry. Formę zgubił gdzieś również Patryk Pomianowski i jego
udane występy można policzyć
na palcach u jednej ręki. Zastrzeżenia zgłaszało się do gry
bramkarza Adriana Olszewskiego. Młody bramkarz faktycznie
popełniał błędy i zdarzało mu się
zawalić jakieś bramki – ostatecznie Pelikan ma jednak niezłą defensywę. 19 straconych bramek
wstydu nie przynosi, w drugiej
połowie tabeli pod tym względem leszpa jest jedynie Olimpia
Elbląg, a drużyny z górnej części
tabeli mają podobny dorobek.

PROGNOZA POGODY | 5.12.2013–11.12.2013

Mecz Pelikana ze Stalą Mielec był przedostatnim w tej rundzie
jesiennej.

Ciężko jest również stwierdzić
żeby Olszewski był gorszym
bramkarzem niż Mariusz Różalski, który stał pomiędzy słupkami w zeszłym sezonie.
Często obrywało się również
Paschalowi Ekwueme. Nigeryjczyk trafiał do siatki średnio co
3-4 mecze. W ciągu rundy zdobył 5 bramek, w całym zeszłym
sezonie zdobył 6 goli dla Pogoni Siedlce, a więc trzeba się zastanowić czy można było wymagać od niego więcej? Z drugiej
strony zmarnował jednak kilka
wybornych okazji w całej rundzie. Bilans całej drużyny to 26
zdobytych bramek. W lidze pod
tym względem lepszy jest jedynie lider z Siedlec, a także Motor Lublin i Radomiak Radom.
W tych dwóch ostatnich przypadkach dobra gra w ataku nie
idzie w parze ze skuteczną defensywą i te kluby plasują się
znacznie niżej od łowiczan w ligowym zestawieniu.
Łowiczanie na tle całej ligi
prezentują się solidnie. Od tej
drużyny oczekiwano jednak
więcej i wydaje się, że stać ją
na więcej. Problemem, oczywiście jak zawsze, jest wąska
kadra. Brakuje wartościowych
zmienników na niektórych pozycjach. Można odnieść wrażenie, że niektórzy z piłkarzy czują
się zbyt pewnie na swoich pozycjach. Niestety nie będzie raczej
można w najbliższym czasie liczyć na rodowitych łowiczan.
Damian Kosiorek był głównie
zmiennikiem, wchodząc z ławki zostawiał na boisku wiele

zdrowia, ale rzadko przekładało
się to na wkład w mecz. Z kolei Michał Fabijański czy Daniel
Bończak są jeszcze zbyt młodzi,
żeby regularnie grać w tej klasie
rozgrywkowej.
Nietrafionym transferem okazał się Daniel Gołuch, zawodnik
ten zagrał w II lidze pojedyncze
minuty. Kontuzja wyeliminowała również z gry Artura Golańskiego i wydaje się, że nastąpiło
to w momencie, w którym 21-latek zaczął odnajdywać się w nowym klubie.
Aby spokojnie utrzymać się
w II lidze drużyna musi solidnie
przepracować zimę, ale nie obejdzie się bez wzmocnień. Najwięcej osób twierdzi, że potrzeba bramkostrzelnego napastnika
– z obsadą tej pozycji mają jednak również kluby z ekstraklasy.
Dlatego może warto skupić się
na sprowadzeniu wartościowych
zmienników zarówno w pomocy
jak i obronie? Każdy z piłkarzy
potrzebuje czasem wytchnienia,
do tego w rundzie rewanżowej
zapewne częściej będą dochodziły pauzy z powodu żółtych kartek. Do tego cały sezon może już
mieć z głowy Damian Ceglarz,
który nabawił się w Tarnobrzegu
fatalnego urazu. Grzegorz Wesołowski zdążył jednak udowodnić, że jest dobrym fachowcem
i mogąc spokojnie pracować i po
swojemu, potrafi zbudować silną
drużynę. I uczynił to z piłkarzy,
w których inni w Łowiczu potencjału albo nie potrafili w ogóle
dostrzec, albo nie potrafili wykorzystać. n

Piłka nożna | Plan przygotowań Pelikana

Ostra praca od 7. stycznia

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:
Pogodę kształtować będzie początkowo wyż, od
piątku zatoka niżowa. Napływa chłodna
i wilgotna masa powietrza polarno-morskiego.
Czwartek:
Zachmurzenie duże, okresami rozpogodzenia
do umiarkowanego, bez opadów.
Widzialność dobra.
Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany.
Temp. max w dzień: + 2 st. C do + 3 st. C.
Temp. min w nocy: 0 st. C do - 1 st. C.
Piątek - Niedziela:
Pochmurno z przejaśnieniami, okresami opady
śniegu oraz chłodno i wietrznie.
Drogi bardzo śliskie! Widzialność dobra,
w opadach umiarkowana do słabej.
Wiatr południowo-zachodni i zachodni,
umiarkowany, okresami silny i porywisty.
Temp. max w dzień: - 1 st. C do + 2 st. C.
Temp. min w nocy: - 2 st. C do - 4 st. C.
Poniedziałek - Wtorek - Środa:
Pochmurno z przejaśnieniami, miejscami
opady śniegu, chłodno. Widzialność dobra,
w opadach umiarkowana. Wiatr zachodni,
słaby do umiarkowanego. Temp. max w dzień:
+ 1 st. C do + 3 st. C. Temp. min w nocy:
- 1 st. C do - 3 st. C.

Zbigniew Łaziński

Wielu kibiców Pelikana Łowicz na ten sezon czekało z niecierpliwością.
Odkąd Grzegorz Wesołowski objął drużynę, a miało to miejsce 7. maja 2012 roku,
w poczynaniach drużyny w końcu można było dostrzec progres.

Prognoza biometeorologiczna:
Pogoda niekorzystnie wpływać będzie na nasze
samopoczucie. Osłabiona sprawność psychofizyczna.
BIURO METEOROLOGICZNE CUMULUS

Runda jesienna w grupie
wschodniej II ligi zakończyła się
już 24. listopada. Piłkarze po rozegraniu 18. meczów przestali walczyć w tym roku o ligowe
punkty. Jednak nie udali się jeszcze na wypoczynek. Treningi
trwać będą do 9. grudnia. Następnie biało-zieloni będą mieli niespełna miesiąc wolnego.
Treningi po przerwie zimowej
wznowione zostaną 7. stycznia.
Pierwsze zajęcia mają mieć miejsce w Łowiczu na boisku OSiR
w Łowiczu. Trzy dni później
Grzegorz Wesołowski wraz ze
swoimi podopiecznymi uda się
na obóz kondycyjny w Brennej.
Potrwa on osiem dni.
Pierwszy mecz kontrolny Pelikan zagra 25. stycznia w Tomaszowie Mazowieckim z tamtejszą
Lechią – 7. drużyną III ligi. Kolejnymi przeciwnikami będą Żyrardowianka Żyrardów (10. miejsce w III lidze), GKS Bełchatów
(2. pozycja w I lidze), Wisła
Płock (6. drużyna I ligi), MKS
Kutno (2. miejsce w III lidze),

Warta Sieradz (4. w III lidze),
Świt Nowy Dwór Mazowiecki
(16. lokata w II lidze) oraz ŁKS
Łódź (lider IV ligi).
To jednak nie wszystko. Biało-zieloni mają w planach rozegrać jeszcze sparing po powrocie
z obozu w Brennej. Ogółem odbyło by się, więc 9 meczów kontrolnych. Cztery z nich mają być
rozegrane w Łowiczu, pozostałe
na wyjazdach bądź terenach neutralnych. Pelikan rozgrywki ligowe wznowi w weekend 8-9 marca
wyjazdowym meczem z Concordią Elbląg. 
Mateusz Lis
Sparingowi rywale Pelikana:
n 25.01. – Lechia Tomaszów Maz.
(w Tomaszowie)
n 1.02. – Żyrardowianka (w Łowiczu)
n 5.02. – GKS Bełchatów (w Gutowie Małym)
n 12.02. – Wisła Płock (w Płocku)
15.02. – MKS Kutno (w Łowiczu)
19.02. – Warta Sieradz (w Łowiczu)
22.02. – Świt Nowy Dwór Mazowiecki (w Nowym Dworze)
n 1.03. – ŁKS Łódź (w Łowiczu)

www.lowiczanin.info
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Koszykówka | Wojewódzka Liga Juniorów U-18

Juniorzy UKS na piątej pozycji
Trener UKS Żychlin, Jacek Filiński omawiający z drużyną taktykę gry.

Koszykówka | Kutnowska liga amatorska

Zwycięstwo i porażka
Marcin Ranachowski

Spotkanie pomiędzy UKS M-G SZ Żychlin a KKS Pro Basket Kutno, które zespół z Żychlina przegrał 60:71.

wiak Mateusz (2), Pietrzak Rafał
(8), Filiński Adam (23), Lewandowski Hubert (10), Pietrowicz
Kamil, Szymczak Jakub (4),
Wiliński Maciej (13), Stępień
Mateusz, Ledzion Adam. Trener
drużyny: Jacek Filiński.
Następny mecz drużyna UKS
Żychlin rozegra 7 grudnia z ekipą SKS Start Łódź, będzie to
spotkanie wyjazdowe. 
mr

Grupa B
UKS M-G SZS Żychlin – KKS
PRO-BASKET Kutno 60:71
n

Piłka nożna | 1. kolejka ligi halowa

Porażka Gladiatorów
na inaugurację sezonu
W sali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kutnie, w niedzielę 30 listopada odbyła się
inauguracja Kutnowskiej Amatorskiej Halowej Ligi Piłki Nożnej.
W lidze wzięła udział również
drużyna z Żychlina – Gladiatorzy
z Miasta Noży. Rozegrali mecz
z zawodnikami drużyny DZPG,
który niestety przegrali 1:3. Jedną bramkę dla Gladiatorów strzelił Marcin Petera.
Podczas pierwszej kolejki
KAHLPN przyznano wyróżnienia, jako najlepszy mecz uznano
spotkanie Przyszłość-Tiger – 1,5
L/G 2:2, natomiast MVP tej kolejki ligi otrzymał Bartłomiej Kubicki (Street Boys).
Wybrana została również tzw.
„5” kolejki, wyróżnienie to przypadło następującym piłkarzom:
Jarosław Pietrzak (DZPG) – Bartłomiej Kubicki (Street Boys),
Łukasz Gałązka (1,5), Damian
Tomczak (Tiger), Daniel Matuszewski (Klonowiec).
Następna, 2. kolejka KAHLPN
odbędzie się 8 grudnia, wówczas
drużyna Gladiatorzy z Miasta

ŁKS II KM Łódź – GTK Głowno
70:55
n MKS ÓSEMKA Skierniewice –
UMKS KSIĘŻAK Łowicz 64:57
n PKK 99 Pabianice – MUKS WIKING 65:62
n GTK Głowno – PIOTRCOVIA
Piotrków 63:57
n SKS START Łódź – AZS PWSZ
Skierniewice 63:64
n

Noży rozegrają spotkanie z zespołem Biuromax. 
mr
n DZPG – Gladiatorzy z Miasta
Noży 3:1
n Władcy Północy – Libero Kutno 1:2
n Old Boys – Amazonka – Miejscy TBS Kutno 6:3
n Biuromax – Stary Łąkoszyn
4:2
n Straż Pożarna – Street Boys
1:9
n Przyszłość-Tiger – 1,5 L/G 2:2
n KP Klonowiec Stary – Stalex
Kutno 6:0

1. Street Boys

3 9:1

2. KP Klonowiec

3 6:0

3. Old Boys Amazonka

3 6:3

4. Biuromax

3 4:2

5. DZPG

3 3:1

6. Libero

3 2:1

7. Przyszłość Tiger

1 2:2

8. 1,5 L/G

1 2:2

9. Władcy Północy

0 1:2

10. Gladiatorzy

0 1:3

11. Stary Łąkoszyn

0 2:4

12. Miejscy TBS

0 3:6

13. Stalex

0 0:6

14. Straż Pożarna

0 1:9

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

3.KKS PRO-BASKET Kutno

7 11 463:440

4.AZS PWSZ Skierniewice

7 11 439:456

5.UKS M-G SZS Żychlin

7 10 400:442

6.MKS ÓSEMKA Skierniewice7

8 348:460

7.SKS START Łódź

7 430:535

7

Grupa A
1.PIOTRCOVIA Piotrków

7 12 447:365

2.ŁKS II KM Łódź

6 11 506:355

3.SMS MG -13 Łódź

7 11 538:489

4.PKK 99 Pabianice

7 11 436:451

5.GTK Głowno

7 10 414:454

1.ŁKS I KM Łódź

6 12 573:352

6.MUKS WIKING

7 10 388:445

2.UMKS KSIĘŻAK Łowicz

7 12 414:382

7.CARBO Radomsko

7

7 395:565

1 grudnia ruszyła Kutnowska
Amatorska Liga Piłki Koszykowej. Mecze rozgrywane były
w hali Szkoły Podstawowej Nr 4
w Kutnie. Otwarcie sezonu stawia szereg pytań: jaką formę zaprezentują poszczególne zespoły,
czy pojawia się nowi zawodnicy,
która drużyna obejmie prowadzenie? Żychlin reprezentuje drużyna UKS M-G SZS Żychlin.
Żychlińska drużyna w tym
dniu rozegrała dwa mecze: z Basket Gostynin oraz z Szewskimi
Poniedziałkami. Spotkanie przeciwko graczom z Gostynina nasi
zawodnicy wygrali wynikiem
78:72.
Ciekawie zapowiadał się mecz
zespołu UKS Żychlin z zespołem Szewskie Poniedziałki, mając na uwadze ubiegłoroczne
wyniki ligi. Niestety koszykarze
z Żychlina nie dali rady dobrze
dysponowanym
zawodnikom
z Kutna. Mecz zakończył się

zwycięsko dla drużyny z Kutna wynikiem 61:71. Mimo to żychlińska drużyna UKS po inauguracyjnych meczach zajmuje
pierwszą lokatę w tabeli.
Najbliższe mecze 2. kolejki rozegrane zostaną w niedzielę 15
grudnia. Wówczas UKS Żychlin
zagra mecze przeciwko Czarnym
Kutno oraz Outcasts. 
mr
Outcasts – Avatary 84:47
Basket Gostynin – Czarni 55:93
Pingwiny – Avatary 46:59
Basket Gostynin – UKS Żychlin
72:78
UKS Żychlin – Szewskie Poniedziałki 61:71
1.UKS M-G SZS Żychlin

2

3 139:143

2.Avatary

2

3 106:130

3.Czarni

1

2

93:55

4.Outcasts

1

2

84:47

5.Szewskie Poniedziałki

1

2

71:61

6.Basket Gostynin

2

2

127:171

7.Pingwiny

1

1

46:59

Sport szkolny | Mistrzostwa Rejonu w unihokeju chłopców i dziewcząt

Drużyna dziewcząt z Gimnazjum w Bedlnie
wygrała w zawodach rejonowych
28 listopada w Sali Gimnazjum w Bedlnie odbyły się Mistrzostwa chłopców i dziewcząt
w unihokeju. Zarówno w kategorii dziewcząt, jak i chłopców brało
udział po pięć zespołów. Gospodarzem turnieju było Gimnazjum
w Bedlnie, zaś organizatorem zawodów w ramach Gimnazjady
2013 był Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Kutnie.
W rozegranych zawodach rejonowych wzięły udział zwycięskie drużyny dziewcząt
i chłopców, wyłonione w meczach tydzień temu. Były to drużyna dziewcząt z Gimnazjum
w Bedlnie oraz drużyna chłopców z Gimnazjum w Żychlinie.
Dziewczęta z Bedlna powtórzyły sukces, wygrywając w unihokeja na etapie rejonowym. Tym
samym dziewczęta Gimnazjum
Bedlno awansowały do finału
wojewódzkiego. 
mr
Wyniki chłopców:
n Gimnazjum Głuchów – Gimnazjum ZSI Skierniewice 0:0
k(1:0)
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mł. asp. Urszula Szymczak (kronika policyjna)

n Gimnazjum Głuchów – Gimnazjum Biała Rawska 1:4

1. Gimnazjum Nowe Zduny
2. Gimnazjum Biała Rawska
3. Gimnazjum Głuchów
4. Gimnazjum Żychlin
5. Gimnazjum ZSI Skierniewice

www.ekutno.pl

Podopieczni Jacka Filińskiego zostali pokonani przez zawodników z Kutna 60:71 (19:22,
13:18, 10:19,18:12). Pierwszą
kwartę po wyrównanej grze
UKS Żychlin przegrał 19:22.
W drugiej kwarcie drużyna Pro
Basket Kutno również nie dała
szans gospodarzom i wygrała
18:13.
Trzecia część gry nie przyniosła zmiany obrazu gry. Kutnianie wygrali 19:10 i kontrolowali
przebieg spotkania. W ostatnich
dziesięciu minutach do ataków
ruszyli żychlinianie. Dzięki znakomitej grze Adama Filińskiego
który w tej części gry zdobył aż
17 pkt. udało się wygrać czwartą kwartę 18:12, ale nie przechyliło to szali zwycięstwa na stronę UKS.
Żychlinianie mają na koncie
dziesięć punktów i plasują się na
piątej pozycji, kutnianie z dorobkiem jedenastu punktów zajmują trzecie miejsce.
Drużyna juniorów UKS Żychlin wystąpiła w składzie: Joź-

www.ekutno.pL

Dużo emocji wzbudzał
pojedynek rozegrany
w sobotę 30 listopada
w hali sportowej przy
Zespole Szkół Nr 1
w Żychlinie pomiędzy
UKS M-G SZS Żychlin,
a KKS Pro-Basket Kutno.

Zwycięska drużyna dziewcząt z Gimnazjum w Bedlnie.
n Gimnazjum Biała Rawska –
Gimnazjum Żychlin 3:1
Mecz o IV miejsce:
n Gimnazjum ZSI Skierniewice –
Gimnazjum Żychlin 2:3

Mecze finałowe:
Gimnazjum Nowe Zduny –
Gimnazjum Głuchów 4:0
n Gimnazjum Nowe Zduny –
Gimnazjum Biała Rawska 1:1
n

Wyniki dziewcząt:
n Gimnazjum Głuchów – Gimnazjum Skierniewice 0:0 k(1:0)
n Gimnazjum Biała Rawska –
Gimnazjum Zduny 1:3
Mecz o IV miejsce:
n Gim. Skierniewice – Gim. Biała Rawska 0:0 k(2:0)
Mecze finałowe:
n Gimnazjum Bedlno – Gimnazjum Głuchów 3:0
n Gimnazjum Bedlno – Gimnazjum Zduny 3:1
n Gimnazjum Głuchów – Gimnazjum Zduny 0:3
1. Gimnazjum Bedlno
2. Gimnazjum Zduny
3. Gimnazjum Głuchów
4. Gimnazjum Skierniewice
5. Gimnazjum Biała Rawska

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania
nadesłanych tekstów, zmiany ich tytułów,
dodawania śródtytułów.
Nie odsyłamy niezamówionych tekstów.

Ogłoszenia drobne przyjmowane są osobiście
w biurze ogłoszeń, punktach wymienionych na stronie 30, a także przez stronę www.lowiczanin.info
Skład tekstu własny.

Ogłoszenia ramkowe i reklamy
przyjmujemy telefonicznie, faxem: (46 837-37-51,
46 830-34-08), e-mailem (reklama@lowiczanin.info)
lub osobiście w biurze ogłoszeń, ul. Pijarska 3a,
w pon., wt. i pt. w godz. 7.30-18.00,
śr. i czw. w godz. 7.30-16.00,
sob. w godz. 8.00-14.00.

Druk: SEREGNI PRINTING GROUP Sp. z o.o.
03-796 Warszawa, ul. Rzymska 18a.
Nakład kontrolowany Nowego Łowiczanina
9.880 egz. Nakład wraz z wydaniem głowieńskim
(Wieści z Głowna i Strykowa), też kontrolowanym
przez ZKDP: 12.500 egz.

100%
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Juniorzy UKS Żychlin
na piątej pozycji
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Piłka siatkowa| Amatorska Liga Kobiet

Dobra gra
nie przełożyła
się na wynik

www.ekutno.pl

30 listopada na parkiecie
Szkoły Podstawowej
Nr 6 została rozegrana
kolejna runda siatkarskiej
amatorskiej ligi kobiet.
Kibice zgromadzeni na
trybunach oglądali bardzo
zacięte spotkania.

Siatkarki Mickiewicz Żychlin podczas meczu KALS przeciwko Gaju Team.

W pierwszym spotkaniu zmierzył się dotychczasowy lider tabeli Gaju Team z zespołem
Mickiewicza Żychlin. Siatkarki
z Żychlina dzielnie przeciwstawiły się faworytkom do tytułu.
Pierwszy set zakończył się zwycięstwem liderek 25:21.
W drugim secie było zdecydowanie więcej emocji. Losy
seta ważyły się do ostatniej piłki,
o końcowym rezultacie odsłony
przesadziła gra na przewagi. Ostatecznie drużyna Gaju wygrała 2:0.
W drugim spotkaniu Mickiewicza
Żychlin zmierzył się z Kasprowiczem Kutno. Pierwsza cześć gry
to wygrana żychlinianek 26:24.
Kolejna część spotkania to wyrównana walka i zwycięstwo Kasprowicz 25:20. W tie breaku lepsze okazały kutnowianki, które
wygrały 15:10.
Skład siatkarek Mickiewicza
Żychlin: Żyto Justyna, Koralewska Marcelina, Ciszewska Alicja,
Tomasik Aneta, Bieniak Weronika, Karasiewicz Daria, Urzędowska Julia, Balcerowska Daria,
Lewandowska Michalina, Szy-

Kalendarz
imprez
sportowych
SOBOTA, 7 GRUDNIA:
n 9:00 – Sala gimnastyczna Gimnazjum nr 2 w Dzierzgówku; Ogólnopolski Halowy Turniej Hokeja
Juniorek i Dzieci;
n 9.30 – Hala w Żychlinie, Turniej Tenisa Stołowego (kategorie: szkoły podstawowe, szkoły
gimnazjalne, open);
n 10.00 – Hala w Łodzi, rozgrywki wojewódzkiej ligi juniorów U-18; SKS Start Łódź
– UKS Żychlin;
n 10.00 – Hala MOSiR przy
ul. Kutnowskiej w Gostyninie;
Charytatywny Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn;
n 12:30 – Hala OSiR nr 2 w Łowiczu, ul. Topolowa 2; III Liga Łowickiej Ligi Futsalu; Bezedura
Łowicz – KS Stefan Łowicz, Dream
Team Kompina – K.S. I Ostrowiec,
Zatorze III Łowicz – Górki Łowicz,
Abex-Foto Mysłaków – SMS
Dabkowice, Laktoza Łyszkowice
– Akacjowa-Team Dzierzgów, Ha-Ha-Ha! – Szkiełka – Dżajf Łowicz,
Halo Łowicz – Zetka Łowicz;
n 16:00 – Hala sportowa OSiR nr 2
w Łowiczu, ul. Topolowa 2; II Liga
Łowickiej Ligi Futsalu; ZSCKR
Zduńska Dąbrowa – Steven Łowicz, Start Złaków B. – Heńki Nagawki, Zające Łowicz – Korabka
Łowicz, Baumit Łowicz – Project
GT Łowicz, Agros Nova – Vagat
Domaniewice, Alcatraz Przedmieście Łowicz – Bo-Dach Grudze,
Victoria Zabostów – Strażacy;

mańska Monika, Balcerzak Małgorzata, Garboś Aleksandra,
Garboś Jagoda, Kowalczuk Aleksandra. Trener: Tomasz Maciak.
Skład ZS Żychlin: Szczepańska Aleksandra, Kobierecka Monika, Obrębska Weronika, Józwik
Magdalena, Zielińska Agata, Dobińska Aneta, Sędkiewicz Justyna,
Kubiak Oliwia, Kiełbasa Alicja,
Popławska Małgorzata, Krysiak
Olga, Domżał Aleksandra. Grająca trener: Dobińska Elżbieta.
Następna kolejka KALS Kobiet odbędzie się 14 grudnia. Zespół Szkół Żychlin spotka się
w meczu z drużyną Gostynin
Team, druga z żychlińskich drużyn Mickiewicz Żychlin rozegra
dwa spotkania, pierwsze z Hurt –
Pap Kutno oraz kolejne z drużyną
Rolpuch Kutno.
mr
Gaju Team – Mickiewicz Żychlin
2:0 (25:21, 26:24)
n Kasprowicz Kutno – Mickiewicz
Żychlin 2:1 (24:26, 25:20, 15:10)
n Gimnazjum nr 1 Kutno – Rolpuch Kutno 0:2 (12:25, 11:25)
n Rolpuch Kutno – Hurt Pap Kutno 2:1 (15:25, 25:23, 15:9)
n

1.Gaju Team

4

12

8:0

2.Rolpuch Kutno

5

11

8:3

3.Hurt-Pap Kutno

4

6

5:5

4.Mickiewicz Żychlin

5

5

4:8

5.Zespół Szkół Żychlin

4

5

4:5

6.Gimnazjum Nr1 Kutno

4

4

4:7

7.Kasprowicz Kutno

4

3

3:7

8.Gostynin Kutno

2

2

2:3

n 18:30 – Hala sportowa OSiR nr 2
w Łowiczu, ul. Topolowa 2; Mecz
koszykówki mężczyzn o awans
do I ligi; Księżak Łowicz – KS Pułaski Warka;

NIEDZIELA, 8 GRUDNIA:
n 12:30 – Hala OSiR nr 2 w Łowiczu; IV Liga ŁOLiF; Fenix Boczki
– Dream Team Wicie, Pizzeria Filip
Chińska II Łowicz – KS II Ostrowiec, Ogrodzenia – Stachlew, Bezbłędni Błędów – Novum, Attack
Domaniewice – Zryw Wygoda, FC
CzaQu – Korona II Wejsce, Olimpia Eko-Team – Sąsiedzi;
n 16:00 – Hala nr 2 w Łowiczu;
I Liga ŁOLiF; Chińska Łowicka
Haczykowscy – Fantazja Osman,
Zatorze II – Blokersi-Intermarche,
Drużyna KIA – Merc-OSP Karsznice, Korona Wejsce – Gladiator
Gutenów Łowicz, Novum Pędzące
Imadła – Zatorze Zu-An Łowicz,
Renix Łowicz – Dach-Lux Łowicz;
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Przegrane mecze GKS Bedlno i Volley Team Żychlin
rozegra mecz z Piekarnią Balton
Płock, zaś GKS Bedlno zmierzy
się z zespołem Huragan Kutno.
mr
n Huragan Kutno – Farbis Łowicz
1:3 (8:25, 25:23, 25:27, 17:25)

GKS Bedlno – Piekarnia Balton
Płock 2:3 (25:23, 25:22, 22:25,
14:25, 9:15)

n

15.00 – SP Nr 1 w Kutnie,
2. kolejka Kutnowskiej Amatorskiej Halowej Ligi Piłki Nożnej;
Gladiatorzy – Biuromax;

n

n AZS WSGK Kutno – Szczawin Kościelny 3:0 (25:22, 25:14,
25:20)

WTOREK, 10 GRUDNIA:
21.00 – Boisko „Orlik” przy
Zespole Szkół Nr 1 w Żychlinie,
„Night Runners”.

Gostynin Team – Volley Team
Żychlin 3:1 (25:21, 25:22, 22:25,
25:21)

n

1.Gostynin Team

4

12

2.AZS WSGK Kutno

4

9

9:5

3.Piekarnia Balton Płock

4

9

12:6
8:10

n

12:2

4.GKS Bedlno

4

5

5.Huragan Kutno

4

4

6:9

6.Farbis Łowicz

4

4

7:10

7.Szczawin Kościelny

4

3

3:10

8.Volley Team Żychlin

4

2

6:11

www.ekutno.pl

4. kolejka I Ligi KALS Mężczyzn odbyła się 1 grudnia (niedziela) tradycyjnie w Sali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 6
w Kutnie. Męskie drużyny siatkarskie z naszego regionu zmierzyły się z przeciwnikami zajmującymi czołowe lokaty w tabeli.
GKS Bedlno rozegrało mecz
z drużyną Piekarnia Balton
Płock, zaś Volley Team Żychlin zmierzyło się z Gostynin Team. Zawodnicy z Bedlna wygrali dwa pierwsze sety
do 23 i 22. Niestety po dwóch
setach do głosu doszli siatkarze z Płocka, którzy wygrali kolejne trzy sety i całe spotkanie
3:2. Lider rozgrywek Gostynin Team mierzył się z ostatnią
drużyną w tabeli Volley Team
Żychlin. Żychlinianom udało się urwać tylko jednego seta.
W trzech pozostałych wygrali zawodnicy z Gostynina.
Następna kolejka KALS odbędzie się 15 grudnia (niedziela), gdzie drużyna Volley Team

Spotkanie I Ligi KALS Mężczyzn pomiędzy Volley Team Żychlin a Gostynin Team.

