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Po świętach| To był dobry czas

Świątecznie w Orątkach

Swoją przygodę rozpoczęły od
zwiedzania krainy baśni, gdzie
znajdował się między innymi domek z siedmioma krasnoludkami
i Śnieżką, chatka babci Czerwonego Kapturka czy domek Baby
Jagi na kurzej nóżce. W trakcie
zwiedzania krainy nie tylko oglądały bajkowe postacie, ale także wysłuchały o nich opowieści.
Zwiedziły również dom Dziadka
Mroza, którego musiały wywołać
z domu krzycząc po rosyjsku.
W końcu doczekały się na wizytę w sali tronowej, gdzie oczekiwał ich Święty Mikołaj wraz
z pomocnikiem elfem. Nie zabrakło wspólnych kolęd, rozmowy,
pamiątkowych zdjęć i słodkości.

Aleksandra Głuszcz

Dwa ostatnie dni nauki
szkolnej przed Bożym
Narodzeniem wprowadziły
dzieci z Orątek w prawdziwie
świąteczny nastrój.
W czwartek, 19 grudnia, dzieci
z przedszkola i społecznej
szkoły w Orątkach były
w Kołacinku pod Głownem,
gdzie mieści się Kraina
Świętego Mikołaja.

Jasełka w Orątkach w wykonaniu dzieci ze szkoły i przedszkola.

Każdemu podobało się co innego. Marcelowi najbardziej podobał się Mikołaj, innym bajki,
a Kacprowi wspólna jazda autobusem.
Natomiast dzień później, 20
grudnia, w szkole odbyły się jasełka. W rolę biblijnych postaci wcieliły się zarówno dzie-

ci ze szkoły, jak i przedszkolaki.
Na uroczystość przybyły oczywiście rodziny młodych aktorów.
Po przedstawieniu ks. Andrzej
Wacławiak odczytał fragment
Ewangelii, następnie dzieci, rodzice, grono pedagogiczne i pracownicy szkoły wspólnie podzielili się opłatkiem. 
ag

Podsumowanie roku | Mówią ludzie znani w Żychlinie i okolicy

Cenimy zdrowie. Wszystko
inne może poczekać
Czy trzynastka
w dacie była pechowa?
A może przyniosła
szczęście? Zadaliśmy
to pytanie kilku osobom
znanym z działalności
publicznej w naszej
okolicy. Oto, jakie
otrzymaliśmy odpowiedzi.
Elżbieta Woźniak, kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żychlinie:
– Dla mnie rok 2013, pomimo
że miał „13”, był szczęśliwy zarówno zawodowo, jak i prywatnie. Miesiąc temu urodził mi
się długo oczekiwany wnusio
Filipek. Na święta wraz z córką gościł u mnie. Jestem bardzo
szczęśliwa.
Ponadto w 2013 roku udało się
zrealizować kilka zawodowych
przedsięwzięć. Moi podopieczni wyjechali na wypoczynek nad


morze, choć początkowo wydawało się, że będzie to niemożliwe.
Dostaliśmy też dofinansowanie do
zakupu busa dla niepełnosprawnych, jako jedyni z powiatu kutnowskiego. W 2014 rok wchodzę
z optymizmem.

Elżbieta
Szymańska,
skarbnik Gminy Pacyna:
Rok 2013 był dla mnie ciężki.
Jestem bardzo zmęczona. Praca
pochłonęła mnie całkowicie. Życia prywatnego miałam niewiele. Zdecydowanie za mało czasu
spędziłam z rodziną. Zawodowo
rok 2013 też był trudny, to było
dociskanie pasa, oszczędności
w wydatkach bieżących po to,
by spiąć budżet, a w rok 2014
wejść bez kłopotów. Kosztowało
mnie to ogrom pracy.
 Rafał Zajączkowski, radny Rady Miejskiej w Żychlinie, kierownik Zakładu Komunikacji Miejskiej:

– Mijający rok 2013 był jak
każdy, przede wszystkim zdrowy, a to najważniejsze. Oby
2014 nie był gorszy. Za to zawodowo był wyjątkowo udany,
lepszy od wielu poprzednich
lat. Kupiliśmy dwa autobusy po
kapitalnym remoncie z nowym
ogumieniem, zużywające mniej
paliwa, a co najważniejsze –
mniej awaryjne, przez co i praca
jest mniej stresująca.
A dzieci do szkół są dowożone bez problemów. Jako radny
też mam satysfakcję, że w 2013
roku udało się znaleźć pieniądze
na kilka przedsięwzięć z różnych dziedzin.
 Elżbieta Tarnowska, przewodnicząca Rady Miejskiej
w Żychlinie, sekretarka
w Emicie:
– Mijający rok 2013 był szczęśliwy. Cieszę się, że syn zdecydował się wreszcie ożenić
z Justynką, swego czasu Miss

Bełchatowa. Chodzili ze sobą
7 lat. Ślub zaplanowali na wrzesień 2014 roku. Będę czekać na
wnuczka. Jestem zadowolona,
bowiem w 2013 roku choroby
szczęśliwie omijały mnie i rodzinę. Zawodowo to też udany rok.
Okazało się, że kryzys nie dotknął Emitu. Pracowało się więc
spokojnie.

Magdalena
Konczarek, dyrektor Żychlińskiego
Domu Kultury:
– Dla mnie 2013 wcale nie
był pechowy, wręcz odwrotnie,
bardzo szczęśliwy. Udało mi się
zrealizować wszystkie zamierzenia. Byłam w swoich ukochanych
górach. Miałam czas dla siebie
i rodziny. Zawodowo też rok 2013
był dobry. Pomimo kryzysu udało się wyremontować dach na
domu kultury, zrobić centralne
ogrzewanie w sali widowiskowej,
kupić sprzęt nagłaśniający, wykonać drobne remonty. str.3

Żychlin | Rusza budowa elektrociepłowni

Zielone światło
dla cieplnej inwestycji
Energa Invest SA, w imieniu
Energa Kogeneracja w Elblągu,
9 grudnia wystąpiła
do Urzędu Gminy w Żychlinie
o wydanie decyzji
środowiskowej na budowę
dwóch kotłów gazowych
o mocy cieplnej 9 MWt
oraz kotła na biomasę
o mocy 13,5 MWt.
Inwestor chce produkować ciepło i prąd. Po zakończeniu rozbudowy żychlińskiej elektrociepłowni, na pracę będzie mogło
liczyć kilkadziesiąt osób.
Złożona dokumentacja to ok.
150 stron dokumentów opisujących przedsięwzięcie. Uwzględnia również modernizację dwóch
istniejących kotłów węglowych
o łącznej mocy 23,2 MW. Po zakończeniu inwestycji elektrociepłownia w Żychlinie będzie posiadać łączną moc aż 47,5 MW.
Będzie bardzo uniwersalna, bowiem mogła produkować prąd
i ciepło, wykorzystując różne paliwa: węgiel, gaz i biomasę. Dokumentacja złożona przez in-

westora została przesłana do
Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska w Łodzi, która podejmie decyzję, czy dla planowanej inwestycji konieczne jest
przedłożenie raportu oddziaływania na środowisko.
Jak podkreśla inwestor w złożonym dokumencie, realizacja
inwestycji polegającej na budowie kotłowni gazowej i kotłowni
na biomasę (na zrębki drewniane lub pelety) jest koniecznością,
bowiem od stycznia 2016 roku
będą obowiązywać nowe, ostrzejsze przepisy dotyczące emisji
zanieczyszczeń. 
str. 2

Młodym dorosłym coraz trudniej dostać
pracę i usamodzielnić się. Pozostają
dłużej niż zwykle przy rodzicach. Pomóżmy
im się usamodzielnić. Już za tydzień na
łamach naszej gazety rozpoczynamy akcję
edukacyjną na ten temat!
Usamodzielnij się!!
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Żychlin | Lokatorzy Spółdzielni Mieszkaniowej z optymizmem mogą patrzeć w nowy rok

Nowe stawki w 2014 roku
na szczęście nie przerażają

Decyzją Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie od 1 stycznia 2014 roku zmniejsza się opłatę za dzierżawę
pojemnika na śmieci. Z kolei od 1 kwietnia 2014 roku o 10 groszy wzrasta opłata eksploatacyjna od każdego metra
kwadratowego na miesiąc. Ze wstępnych kalkulacji kosztów ciepła wynika, że podwyżek zaliczek na razie nie będzie.
Od 1 stycznia dzierżawa za
pojemnik na śmieci od osoby na
miesiąc zmaleje z 0,9 zł do 0,65
zł. – Wysokość dzierżawy wynika z faktycznie poniesionych
kosztów – tłumaczy Piotr Jarosz,
prezes spółdzielni. – W 2013
roku opłata była wyższa, bowiem
ustawa śmieciowa weszła w życie
od 1 lipca, zaś my wprowadziliśmy stawkę dzierżawy od 1 września. Lokatorzy musieli pokryć
koszty pierwszych dwóch miesięcy (lipca i sierpnia).

Ustalono też stawki podatku
od nieruchomości. Właściciele lokali mieszkaniowych posiadających tytuł odrębnej własności zapłacą do spółdzielni 0,04
zł za każdy metr na miesiąc, zaś
dla lokali spółdzielczych własnościowych i lokatorskich 0,11
zł na miesiąc. – Ci pierwsi podatek od nieruchomości wpłacają
wprost do urzędu, do spółdzielni
wpłacają tylko podatek od użytkowania powierzchni wspólnych
– wyjaśnia prezes. – Pozostali

1,91 – 2,04 zł za metr kwadratowy powierzchni co miesiąc, czyli o 13 groszy więcej. Przy lokalu 50 metrów kwadratowych daje
to 6,5 zł więcej. Jest jednak dobra
wiadomość dla lokatorów. Podwyżek za ciepło, przynajmniej
na razie, nie będzie. – Precyzyjne rozliczenie ciepła zrobimy
w styczniu, po otrzymaniu faktury za grudzień – dodaje Piotr
Jarosz. – Ze wstępnych naszych
wyliczeń wynika, że na razie podwyżek zaliczki nie będzie.  dag

mieszkańcy zasobów spółdzielni
podatek od nieruchomości płacą za pośrednictwem spółdzielni,
stąd są one wyższe.
Z kolei od 1 kwietnia 2014
roku wzrasta stawka eksploatacyjna z 1,75 zł za metr kwadratowy na miesiąc do 1,85 zł za
metr kwadratowy dla członków
spółdzielni. Przy mieszkaniu
o powierzchni 50 metrów kwadratowych lokator zapłaci więc
o 5 zł więcej za opłatę eksploatacyjną. Pozostali zapłacą zamiast

Żychlin | Drożeją woda i ścieki, ale prąd będzie tańszy

dy metr sześcienny, po podwyżce będą płacić 4,21 zł plus VAT
(wzrost o 2,93 proc.). Za ścieki
firmy płaciły 6,39 zł plus VAT, teraz zapłacą 6,58 zł netto plus VAT
(wzrost o 2,97 proc.).
Podwyżka dla mieszkańca to
9 groszy za metr sześcienny
wody i 10 groszy za metr sześcienny ścieków. Łącznie oznacza to wzrost o 19 groszy za metr
sześcienny. – Dobrze przynajmniej, że prąd stanieje. To zrekompensuje podwyżkę za wodę
i ścieki – mówi zadowolona
jedna z mieszkanek Grażyna Jóźwiak z Żychlina. – Zawiedzeni
muszą się jednak czuć ci, którzy
zakładali solary do podgrzewania ciepłej wody. Czas zwrotu
poniesionej inwestycji teraz się
wydłuży. 
dag

Opłaty na poziomie 2013
Od 1 stycznia 2014 roku
wchodzą w życie nowe, wyższe
stawki za wodę
i ścieki. Średnio podwyżka
wyniesie ok. 2,8 proc. Za to
od Nowego Roku, po raz drugi
stanieje energia elektryczna.
Rachunki średnio zmniejszą się
o 2,5 proc. Bez zmian zostają
podatki od nieruchomości.
Wydaje się, że rok 2014 nie
przyniesie drastycznych podwyżek. Wprawdzie woda i ścieki
drożeją, ale o tyle samo stanieje prąd. Kilka dni temu Urząd

Regulacji Energetyki zatwierdził nowe taryfy na energię elektryczną poszczególnym producentom. Cena energii spadnie
o ok. 6 proc. Trzeba jednak pamiętać, że to tylko ok. 60-65
proc. kosztów rachunku za energię. Resztę stanowią koszty dystrybucji, które z kolei rosną
o ok. 2,1 proc. Według wyliczeń
URE domowy rachunek za prąd
zmniejszy się faktycznie o 2,5
proc. To druga obniżka cen energii w ciągu pół roku. Pierwsza
obniżka cen energii elektrycznej nastąpiła od 1 lipca. Wtedy
cena prądu spadła o 4,25 proc.

Za to od 1 stycznia rosną o ok.
1,5 proc. ceny gazu ziemnego,
ale to nie dotyczy mieszkańców
Żychlina, gdyż gazu na razie
w mieście nie ma.
Droższa woda i ścieki
Przypomnijmy, że teraz za każdy 1 m3 wody mieszkańcy gminy
Żychlin płacą 3,02 zł plus VAT.
Po podwyżce zapłacą 3,11 zł plus
VAT. Za ścieki mieszkańcy płacili 3,4 zł za metr sześcienny netto
plus VAT. Po podwyżce zapłacimy 3,50 zł plus VAT.
Firmy, które do tej pory płaciły
za wodę 4,09 zł plus VAT za każ-

Żychlin | Rusza budowa elektrociepłowni

Zielone światło dla cieplnej inwestycji
Nawet po modernizacji starej
kotłowni byłyby przekroczenia
emisji zanieczyszczeń, a więc
i potężne kary. Teraz ciepłownia w Żychlinie zajmuje powierzchnię ok. 0,81 ha. W 2013
roku Energa Kogeneracja dokupiła dwie działki o powierzchni
2.597 m2 pod budowę nowych
instalacji oraz 1.481 m2 pod budowę ciągów komunikacyjnych.
Docelowo będzie konieczny
zakup następnej działki o powierzchni 1.600 m2 pod budowę
stacji transformatorowej wraz
z rozdzielnią 6/110 kV. Tak więc
elektrociepłownia w Żychlinie
po rozbudowie będzie zajmować
powierzchnię 1,39 ha. Większy
teren pod inwestycję to i większe
podatki do gminy.
Dwa etapy
przedsięwzięcia
Obecnie trwa modernizacja
istniejących kotłów węglowych
wraz z budową instalacji odpylania spalin oraz remont emitora.
W następnej kolejności planowa-

Dorota Grąbczewska

dokończenie ze str. 1

Teren obecnej ciepłowni w Żychlinie zostanie w ciągu trzech lat
przebudowany kompletnie. Powstanie też drugi, 80-metrowy komin,
obecny ma ok. 45 metrów.

ne jest uruchomienie pilotażowej instalacji na biomasę o mocy
cieplnej 1,8 MWt. Na realizację
tego przedsięwzięcia firma już
uzyskała decyzję gminy o warunkach zabudowy, wydaną 6 listopada. Teraz trwa opracowywanie
projektu technicznego.
W drugim etapie będzie budowana kotłownia z dwoma kotłami na gaz ziemny o łącznej mocy
9 MWt oraz kocioł na biomasę
o mocy 13,5 MWt. Docelowo zo-

stanie zmieniony dojazd do elektrociepłowni. Teraz jest on od
strony ulicy Fabrycznej, przez teren Emitu, po zakończeniu inwestycji będzie od strony Okoniewskiego. Do obecnych kotłowni
węglowych rocznie przywożonych jest ok. 10 tys. ton węgla.
W ramach zaplanowanego przedsięwzięcia przewiduje się budowę
wiaty magazynowej o powierzchni ok. 1.000 m2. Wybudowany
zostanie kompleks obiektów no-

wej elektrociepłowni na biomasę
i gaz ziemny o wymiarach 25x45
i 22 m wysokości. Będzie się on
składać z 2 hal dwukondygnacyjnych oraz czterokondygnacyjnej
części socjalno-technicznej. Cała
konstrukcja obiektu żelbetowa.
Do tego powstanie wiata na biomasę wraz z silosem o wymiarach 20x35x8 m, dwa place składowe na biomasę o powierzchni
15x60x8 i 15x20x8 m. Będzie też
składowisko na węgiel 15x20 m
oraz składowisko żużla i popiołu 15x20 m. Wybudowany zostanie budynek transformatorni
10x25x4 m oraz basen przeciwpożarowy. Do nowej elektrociepłowni zostanie postawiony dodatkowy komin o wysokości ok.
80 metrów. – Cieszy, że Energa
Kogeneracja zaczyna realizować
plany inwestycyjne, o których
mówiono w trakcie negocjacji
sprzedaży ciepłowni – mówi burmistrz Żychlina Grzegorz Ambroziak. – Już wtedy mówiło się,
że po zakończeniu inwestycji zatrudnienie znajdzie kilkadziesiąt
osób.
Dorota Grąbczewska

Żychlin | Dodatkowe pieniądze dla DK

Wandale uszkodzili
zamek od drzwi
Jeszcze na koniec roku
Żychliński Dom Kultury
dostanie 5,2 tys. zł na
naprawę uszkodzonego przez
wandali zamku od drzwi
ewakuacyjnych, a także na
naprawy rejestratora kamery
w sekretariacie
oraz chłodni i hydrantu.
Zamek od drzwi ewakuacyjnych znajdujących się w
sali widowiskowej to kosztowny wydatek. Został zniszczony
przez wandali, którzy najprawdopodobniej szarpali za klamkę
drzwi od zewnątrz. – Nie wiemy dokładnie, kiedy doszło do

zdarzenia – przyznaje Magdalena Konczarek, dyrektor Żychlińskiego Domu Kultury.
– Ślady butów znajdowały się
na wysokości ramienia człowieka. Można przypuszczać, że po
prostu skakano po drzwiach.
Przy okazji został uszkodzony
zamek drzwi. Konieczność naprawy zbiegła się też w czasie
z awarią rejestratora kamer
w sekretariacie oraz awarią
chłodni i hydrantu.
Z tyłu budynku ŻDK wprawdzie stoi lampa, ale panują tam
egipskie ciemności. Ponieważ za
budynkiem są tylko tereny przemysłowe, miejsce jest „przyjazne’’ dla wandali. 
dag

Żychlin | Zatrzymali 16-letniego złodzieja

Policjanci odzyskali
trzy skradzione rowery
Policjanci z Żychlina
ustalili sprawcę trzech
rowerów z piwnic przy ulicy
Marchlewskiego.
Okazał się nim 16-letni
mieszkaniec miasta. Mienie
odzyskano i zwrócono
właścicielom. Sprawcą
zajmie się Sąd Rodzinny
i Nieletnich w Kutnie.
W poniedziałek, 23 grudnia, po południu policjanci
z Żychlina otrzymali informację o kradzieży trzech rowerów
z piwnicy budynku wielorodzinnego przy ulicy Marchlew-

skiego. Okazało się, że złodziej
włamał się do piwnicy, skąd
zabrał dwa rowery o łącznej
wartości 500 zł, z drugiej piwnicy wyprowadził rower wartości 200 zł. Łączna wartość
trzech rowerów to 700 złotych.
– Policjanci z Żychlina już
po kilkudziesięciu minutach
ustalili sprawcę włamań i kradzieży – informuje Paweł Witczak, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Kutnie. – Okazał
się nim 16-letni mieszkaniec Żychlina. Skradzione rowery zostały odzyskane i oddane właścicielom. Nieletnim przestępcą
zajmie się Sąd Rodzinny i Nieletnich w Kutnie. 
dag

Żychlin | Interwencja straży

Z butli ulatniał się
propan-butan
10 minut po północy,
25 grudnia dwa zastępy straży
z JRG w Kutnie oraz OSP
w Żychlinie interweniowały
w bloku przy ul. Traugutta
w Żychlinie, wezwał
ich mieszkaniec
zaniepokojony
nieszczelnością butli gazowej.
Mężczyzna
poinformował
strażaków, że w domu wyczuwalny był zapach gazu, ulatniał się on z butli zawierającej

propan-butan, nawet po zakręceniu zaworu. W oczekiwaniu na interwencję i w obawie
o swoje życie wyniósł ją na
balkon. Strażacy wynieśli butlę z mieszkania i ustawili
w otwartej przestrzeni w odległości około 800 m od zabudowań.
Tam zabezpieczając miejsce
kurtyną wodną w sposób kontrolowany dokonali jej opróżnienia. Po zakończeniu działań
butla została zwrócona mieszkańcowi bloku. 
tb

Żychlin | Cmentarz przy Al. Racławiskich

Pożar śmietnika
25 grudnia, tuż przed godz.
20 strażacy z OSP w Żychlinie
podjęli interwencję na cmentarzu przy Alejach Racławiskich,
gdzie w kontenerze płonęły
śmieci.

Pożar udało się ugasić jednym
prądem wody, zanim wyrządził
jakiekolwiek straty. Przyczyną
jak oceniają strażacy było zapruszenie ognia przez nieznane osoby.
tb
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Aktualności

O sukcesach dwóch
żychlińskich uczennic
piszemy na str. 15

Podsumowanie roku| Mówią ludzie znani w Żychlinie i okolicy

Cenimy zdrowie. Wszystko
inne może poczekać
Najważniejsze jednak to bardzo dobra współpraca w 2013
roku ze szkołami i innymi instytucjami. Jestem szczęśliwa, spełniona prywatnie i zawodowo.
 Henryk Zajkowski, sołtys
Czesławowa:
– Mijający 2013 rok nie był zły,
zdrowie dopisywało. Jako sołtys
mam niedosyt, bowiem nie udało się skutecznie zmobilizować
zarządu dróg powiatowych, by
wyremontowali nam drogę, która jest w opłakanym stanie. Cieszy jednak, że wspólnie z mieszkańcami sami ją naprawiliśmy,
by w ogóle była przejezdna. Na
drogę od Florianowa do Drzewoszek, łącznie ok. 1,5 km sami
załatwiliśmy żużel i kamienie,
sami je przywieźliśmy, a rolnicy
rozrzucili. Bardzo nam pomógł
Sławomir Kuciapski, pracownik
Exdrobu, który załatwił materiał
na drogę.
 Roman Ambroziak, sołtys
Tretek:
Rok 2013 był jak każdy inny.
Najważniejsze to zdrowie, aby
choroby nas omijały. Udało się
zorganizować mieszkańców, którzy sami wozili kamień na drogę
i utwardziliśmy 650 m drogi.

Jan Kaczmarek, prezes
Rodzinnych Ogrodów Działkowych Emit w Żychlinie:
– Rok 2013 nie był najgorszy, mi

nął w miarę spokojnie. Jedyny
nieprzyjemny incydent, to kradzież pieniędzy działkowców. To
na pewno uderzyło we wszystkich, którzy mają ogród. Sprawę przeciwko księgowej, która
niepotrzebnie trzymała tak dużą
kwotę w sejfie, skierowaliśmy do
sądu. To on rozstrzygnie, czyja
była wina.
Prywatnie to przede wszystkim operacja na biodro, na którą
czekałem 6 miesięcy. Teraz czuję się bardzo dobrze, nie ma bólu,
już chodzę nawet bez kul. Zdrowie jest najważniejsze, wszystko
inne przychodzi z czasem, da się
radę. I zdrowia życzyłbym sobie
w 2014 roku.
 Marek Jabłoński, dyrektor
Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie:
– To był pracowity i nie najgorszy rok. Spokojnie udało się rozwiązywać wszystkie problemy.
Prywatnie to też był pomyślny
rok, nie mogę narzekać. Przede
wszystkim było zdrowie, a to najważniejsze.

Matylda Jakubowska-Czaja, radna miejska i prezes Stowarzyszenia na Rzecz
Rozwoju Gminy Żychlin:
– Rok 2013 był pracowity,
ale szczęśliwy. W stowarzyszeniu udało się zrealizować wiele projektów. A mnie najbardziej cieszy, że w 2013 roku było
zdecydowanie więcej osób, któ

re zaangażowały się w pracę
społeczną. To bardzo fajne, że
w mieście jest wiele osób, które chciały poświęcić czas innym. Prywatnie to też udany rok.
Udało się tak wszystko zorganizować, połączyć pracę zawodową ze społeczną, co sprawiło,
że dużo czasu mogłam spędzać
z dziećmi. To bardzo ważne.
Od niedawna mamy też drugiego nowego kota – przybłędę. To
była decyzja całej rodziny.
 Jolanta Rosół, dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Bedlnie:
– Rok 2013 był pracowity. Pojawiły się nowe pomysły, nowe
wyzwania. Po raz pierwszy zorganizowaliśmy Bal Seniora,
I Powiatowy Festiwal Piosenki Biesiadnej, były wyjazdy na
koncerty. Cieszy mnie, że często
ludzie sami wychodzą z jakąś
ciekawą inicjatywą, a ja jedynie
realizuję ich pomysły.
Prywatnie natomiast to rok
2013 był ciężki finansowo.
 Jacek Tarka, przewodniczący Rady Gminy Bedlno:
– Rok 2013 to rok wielkich
zmian w życiu osobistym. To
szczęśliwy rok. Udało mi się
zrealizować potężną inwestycję
polegającą na kompleksowym
remoncie domu.
Cieszę się, że córka w czerwcu wychodzi za mąż. Jako przewodniczący rady od 11 lat, cie-

szę się, że rok 2013 był rokiem
bardzo wielu inwestycji drogowych na terenie gminy. Końcówka roku nieco posępna, bowiem
gmina dostanie ok. 2 mln zł
mniej różnych subwencji. To
węzeł gordyjski, który będziemy musieli rozwiązać. Na przyszłość życzyłbym sobie, aby
w gminie wreszcie było oświetlenie. A osobiście, by dzieci dobrze ułożyły sobie przyszłość,
odnalazły się w zagonionym
świecie.
Życzyłbym sobie, by gminy
wiejskie miały większe możliwości pozyskiwania środków
unijnych, gdyż teraz jesteśmy
trochę marginalizowani. I najważniejsze, by wreszcie w Polsce zagościła normalność w różnych dziedzinach życia.

Dorota Grąbczewska

dokończenie ze str. 1

Uczniowie klas IV-VI robili gwiazdy przestrzenne, które się obracały.
Od lewej gwiazda Klaudii Golisz, Marii Matysek i Jakuba Kacprzaka.

Bedlno | Wystawa do Sylwestra

Kolędnicze gwiazdy
w wykonaniu uczniów
Do końca roku
w Gminnym Ośrodku
Kultury w Bedlnie
można oglądać
wystawę gwiazd
kolędniczych oraz
wystawę świątecznych
kart biznesowych
pochodzących
z kolekcji Eko-Serwisu.

 Józef Kuras, przewodniczący Rady Gminy Oporów:
– Prywatnie to był ciężki rok.
Jako rolnik odczułem skutki niskich cen na zboże, co przełożyło się na mniejszy dochód w gospodarstwie.
Do tego pod koniec roku wichura zerwała mi dach z garażu,
musiałem zakładać nowy, a to
nieprzewidziany wydatek.
Teraz jestem ciekaw, ile dostanę odszkodowania. Jako
radny jestem jednak zadowolony, w gminie zrobiliśmy kilka kilometrów dróg, ruszyły inne gminne inwestycje.

Dorota Grąbczewska

Aleksandra Głuszcz

Rzut okiem | Kolędy – karaoke

20 grudnia w Zespole Szkół w Żychlinie odbyło się wspólne kolędowanie. Każda klasa śpiewała wybrany przez siebie utwór. Mimo że można było
wybrać zarówno piosenki w języku angielskim, jak i świąteczne piosenki znanych zespołów – przeważały tradycyjne kolędy. Na zdjęciu klasa II b LO
im. Bohaterów Września 1939 roku podczas swojego występu. ag

Kolędowanie to starodawny bożonarodzeniowy obyczaj,
dziś należący do rzadkości,
ale wciąż żywy na niektórych
wsiach. Jak kolędowanie to
i gwiazda, a ta, zgodnie z tradycją, im miała więcej ramion i im
była bardziej ozdobiona świecidełkami – tym była uznawana
za ładniejszą. W Polsce opisy
kolędowania sięgają XVI wieku.
Kolędnicy odwiedzali domy
już w drugi dzień świąt, najczęściej do Trzech Króli. Dzieci
z gminy Bedlno przesłały na
konkurs 49 przeróżnych gwiazd
kolędniczych. ZSP w Pleckiej
Dąbrowie nadesłano 5 prac, SP
z Pniewa 14 prac, SP z Pniewa
filia w Bedlnie – 16 prac, ZSP
w Żeronicach 12 prac i ze Społecznej Szkoły w Bedlnie 2 prace.
Aż 40 prac wpłynęło
w młodszej kategorii klas I-III,
9 gwiazd przestrzennych to
dzieło uczniów klas IV-VI.
Gimnazjaliści gwiazd nie dostarczyli. Dzieci wykazały się
ogromną pomysłowością. Starsze dzieci z klas IV-VI przygotowały nawet gwiazdy przestrzenne, które się obracały.
Zachwyca
szczególnie
gwiazda Klaudii Golisz z SP
w Pleckiej Dąbrowie. To potężna gwiazda z mechanizmem
umożliwiającym jej swobodny obrót. Wykonana jest z misternie utkanej kolorowej bibuły z wełnianymi pomponami
na czubkach ramion i środkiem wykonanym z ozdobnie
pomalowanego makaronu. Ma-

ria Matysek również wykonała okazałą gwiazdę obrotową.
Zrobiona jest ona ze styropianu
oklejonowego świecidełkami.
W jej środku obrazek świętej
rodziny z szopki betlejemskiej.
Jakub Kacprzak zrobił jeszcze bardziej kolorową gwiazdę, w środku której są kolorowe
niby skrzydła motyla. Ramiona
gwiazdy oklejone czerwonym,
błyszczącym łańcuchem.
Młodsze dzieci wykonały
gwiazdy, które się nie kręcą,
ale swoim urokiem zachwycają. Gwiazdy były różnej wielkości. Dominowały różnego
rodzaju brokaty i złotka wykorzystywane w różnych formach
i układach. Wszystkie dzieła są
bardzo kolorowe. W większości w środku gwiazdy widniała
Święta Rodzina, naklejana lub
malowana.
Jury przyznało wiele nagród:
I miejsce przyznano Kindze
Golisz z SP w Pleckiej Dąbrowie, Piotrowi Zambrzuskiemu
z SP w Pniewie oraz Zuzannie
Woźniak i Natalii Szcześniak,
obie z SP w Żeronicach.
II miejsce jury przyznało
Annie Jóźwiak z SP w Pniewie, Kamili Martofel z SP
w Pniewie, Dominikowi Oliszewskiemu z SP w Żeronicach
i Tomaszowi Grzelakowi z SP
w Żeronicach.
III miejsce zajęli: Emilia
Rożniata, Mateusz Gałusa, Dorota Karpińska, Mateusz Granosik – wszyscy z SP w Żeronicach oraz Klaudia Rojewska
i Małgorzata Wojtas z SP
w Pniewie.
Wyróżnienia otrzymali: Gracjan Jagiełło z SP w Pniewie, Jakub Włodarczyk i Kacper Król
z SP w Pleckiej Dąbrowie.
W drugiej kategorii, gwiazd
przestrzennych, I miejsce zajęli Klaudia Golisz z SP w Pleckiej Dąbrowie i Jakub Kacprzak
z SSP w Bedlnie.
II miejsce jury przyznało
Marii Matysek z SP SP w Żeronicach, III miejsce Mateuszowi Sobota z SP w Pleckiej Dąbrowie, Justynie Mroziewicz
i Katarzynie Florczak, obie z SP
w Żeronicach. 
dag
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Oporów | Komisja oświaty Rady Gminy Oporów dyskutowała nad projektem budżetu na 2014 rok

Priorytetem będą drogi
Krótka kołdra finansowa przy
ogromie potrzeb sprawiają, że
trwa przeciąganie, którą drogę
należałoby zrobić w 2014 roku.
– Musimy się zastanowić, czy
remontujemy te odcinki, na których jest jakikolwiek asfalt, czy
robimy całkiem nowe odcinki
dróg asfaltowych – zwracał uwagę radny Michał Kawczyński.
W projekcie budżetu na
2014 rok przewidziano modernizację kilku odcinków dróg.
– W 2013 roku zrobiliśmy ok. 7 km
dróg gminnych za kwotę 688 tys.
zł, w 2014 planujemy ok. 5 km.
Drogi w gminie są priorytetem,
bowiem od ich jakości zależy
rozwój – podkreślał wójt Robert
Pawlikowski. – Wszystko jednak zależy od tego, czy uda się

nam dostać dofinansowanie do
budowy sali i na jakich warunkach. Jeśli będą unijne pieniądze
– to i dróg zrobimy więcej.
Ponieważ radni mieli kłopoty z rozszyfrowaniem wszystkich odcinków dróg przewidzianych do remontu, poproszono, by
na sesję wójt przygotował mapki z zaznaczeniem planowanych
odcinków.
Ponieważ gmina może ubiegać się o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do modernizacji jednej
drogi, wójt zaproponował, by
w 2014 roku składać wniosek o takie dofinansowanie na 3,5 km odcinek drogi Samogoszcz-Jurków
Drugi-Dobrzewy i Halinów-Jurków II-Oporów. Są to wprawdzie

Dorota Grąbczewska

Komisja oświaty Rady Gminy Oporów
dyskutowała na temat projektu inwestycji na 2014
rok. O ile przeznaczenie 500 tys. zł na budowę
hali sportowej nie budziło emocji, o tyle mocno
dyskutowano na temat modernizacji dróg.

Członkowie komisji oświaty długo rozmawiali na temat planowanych
inwestycji drogowych w 2014 roku.

nominalnie 2 drogi, ale tworzące
jeden ciąg komunikacyjny.
Najwięcej kontrowersji wśród
członków komisji oświaty wzbudzał jednak projekt realizacji sześciu następnych odcinków dróg,
na które gmina przeznaczyła tylko 120 tys. zł.
Planowane są remonty na odcinkach dróg: Golędzkie-Ka-

mienna, Oporów-Kurów, Pobórz
w stronę Swobody Trębskiej (granica z woj. mazowieckim), Stanisławów-Anin, Złotniki-Krzyżanów-Szczyt do Kamiennej
(granica gm. Bedlno) oraz przebudowa części drogi gminnej Rejmontów-Kurów.
Po 40 tys. zł przeznaczono na
drogi: Kamienna-Pobórz i na

przebudowę drogi lokalnej Świechów Wieś-Janów.
Mieszkańcom Szczytu zależałoby przede wszystkim, aby
gmina zrobiła ok. 1 km drogi od
szkoły w stronę granicy z gminą
Krzyżanów – przekonywał radny
Kazimierz Traczyk. – Tam mieszka kilka rodzin, chodzi gminny
autobus, a droga jest gruntowa.
Jeśli założymy asfalt możemy liczyć, że część dzieci z gminy
Krzyżanów przyjdzie do naszej
szkoły.
Wójt Robert Pawlikowski
wprawdzie przyznał, że rzeczywiście drogę należałoby zrobić,
ale zwrócił też uwagę, że wszystko zależy od ilości pieniędzy jakimi będzie w ciągu roku dysponować samorząd.
– Ustalając inwestycje do realizacji wybierałem przede
wszystkim te odcinki, gdzie zaangażowanie mieszkańców było
największe, a sołectwa swój fundusz sołecki zdecydowały się
przeznaczyć na remont drogi –

Oporów | Chcą kupić ciągnik z osprzętem

Żychlin | Jak miasto może przejąć kamienice

Zakup jeszcze w tym roku

Pierwszy krok w stronę przejęcia zrobiony

Wójt Robert Pawlikowski jeszcze w tym roku chciałby kupić dla gminy ciągnik z turem,
czyli ładowaczem umożliwiającym załadunek materiałów.
W 2014 dokupiona miałaby być
przyczepa, a w następnych latach
wykaszarka do trawy.
– Robimy wiele dróg, część
prac wykonujemy sami lub
z pomocą rolników, którzy nam
użyczają swojego sprzętu – tłumaczy wójt. – Chcemy się jed-

nak uniezależnić i posiadać swój
sprzęt. Na pewno będzie wykorzystany przy remontach dróg
i przy czyszczeniu rowów. Ładowacz umożliwiać będzie załadunek materiałów, wywóz wyciętych krzaków. Ponieważ zakup
dużego ciągnika to wydatek ok.
100 tys. zł, wójt myśli o ciągniku
o mniejszej mocy, by był w stanie
pociągnąć np. przyczepę z kruszywem. Taki ciągnik będzie też
odpowiednio tańszy. 
dag

Samorządowcy
z Żychlina zainicjowali
działania zmierzające do
przejmowania kamienic
znajdujących się
w administracji zleconej
urzędu gminy.
Chodzi o budynki, które nie
mają uregulowanego stanu prawnego, czyli nie są własnością
gminy, ale mieszkają tam ludzie
zasiedlani przez gminę. Z wnio-

Rzut okiem | Kaczki na stawie

skiem o podjęcie takich działań
już kilka miesięcy temu występowała komisja rewizyjna. Jeden
budynek pilotażowo miałby być
przejęty w 2014 roku. Procedura ustalenia własności musi być
przeprowadzona przed sądem.
Obecnie w administracji zleconej jest z Żychlinie14 kamienic.
Brak prawa własności sprawia, że
w takich kamienicach trudno mówić o większych remontach, a takich domagają się lokatorzy, którzy od lat płacą czynsz. W wielu

z nich wciąż nie ma nawet doprowadzonej wody i kanalizacji.
– Dostaliśmy ofertę od jednej
z firm prawniczych, która ma doświadczenie w prowadzeniu takich postępowań – tłumaczył na
wspólnych komisjach Grzegorz
Ambroziak, 18 grudnia. – Niestety, okazuje się, że są to drogie procedury prawne. Odzyskanie jednej kamienicy to wydatek
kilkunastu tysięcy złotych. Będziemy jeszcze negocjować z firmą. Jednocześnie szukamy innej

uzasadniał wójt. – Dlatego kwota z budżetu gminnego wynosi tylko 120 tys. zł, gdyż drugie
tyle będzie z funduszy sołeckich.
Poza tym nie będziemy robić całych odcinków dróg, lecz tylko
ich najgorsze fragmenty, dziś
trudno precyzyjnie określić, jakiej
długości.
W dwóch poprzednich latach
w gminie Oporów nie było funduszu sołeckiego. Teraz decyzją
rady fundusz uchwalono. Dzięki temu samorząd sięgnie po
rządową dopłatę wynoszącą do
30 proc. Gmina może liczyć na
dodatkowe ok. 60 tys. złotych.
Radni przypomnieli wójtowi
o fatalnym odcinku drogi powiatowej Golędzkie-Pobórz. W pierwotnych planach samorządowców powiatowych ta droga miała
być naprawiona, a została tylko
miejscami połatana. – Po raz kolejny zgłosiliśmy tę drogę do remontu w pierwszej kolejności
w 2014 roku – podkreślał wójt.
Jak będzie – zobaczymy.
Na wniosek komisji oświaty
decydowano, że na kolejną sesję
Rady Gminy zostanie zaproszony
radny powiatowy z gminy Oporów, Sylwester Reterski.
Ma on przedstawić radnym
plan działania drogowego na
2014 rok.
dag

oferty. Samorządowcy policzyli,
że przejęcie wszystkich kamienic, które teraz są w administracji
zleconej kosztować może ponad
100 tysięcy złotych.
Póki co, na razie nie wytypowano konkretnej kamienicy, która
ma być przejęta. Urząd skompletował większą część dokumentów potrzebnych, by rozpocząć
proces przejmowania. Dotyczą
one stanu własności przed 1990
rokiem, są wśród nich wyciągi
z ksiąg wieczystych, ustalani są
ewentualni świadkowie i spadkobiercy. – To było mnóstwo pracy
przez 2 miesiące – dodaje burmistrz.
dag

Gmina Oporów | Komisja oświaty zgłasza projekt uchwały

Dorota Grąbczewska

Kwartalny ryczałt dla sołtysów?

REKLAMA

Domek dla ptaków postawiony
na stawie w Bedlnie tętni
życiem. Wokół mnóstwo kaczek,
które chodzą po cienkim lodzie,
inne pływają w niezamarzniętej
części stawu. Czują się tu dobrze,
gdyż okoliczni mieszkańcy nie
zapominają o nich, donosząc
chleb. dag

W gminie Oporów jest 24 sołtysów. Do tej pory jako jedyni
w regionie nie dostają żadnych
diet. Ich wynagrodzenie to tylko
prowizja ze zbieranych składek
za podatek rolny, od nieruchomości oraz prowizja za zbieranie opłat za wodę i śmieci. Zdaniem członków komisji oświaty,
zbierane opłaty nie rekompensują sołtysom wydatków ponoszonych na telefony ani na dojazdy
do gminy, by załatwić urzędowe

formalności. Dlatego rekompensatą za wykonywanie tych zadań
miałby być ryczałt kwartalny.
–Trzeba sobie zdawać sprawę,
że z roku na rok sołtysi zbierają
coraz mniej pieniędzy, bowiem
coraz więcej mieszkańców reguluje rachunki przez internet
i ta tendencja będzie zwyżkować – mówi Kazimierz Traczyk,
radny, członek komisji oświaty.
– Prowizja 10 proc. jest żałosna,
zwłaszcza, że od zebranej kwoty
trzeba jeszcze odprowadzić podatek VAT.
Podobnego zdania jest również
Włodzimierz Kiełbasa, radny
i sołtys. Przypomniał, że sołtysi już dawno domagali się wprowadzenia diet, tak jak to jest
w innych gminach, ale ze względu na bardzo mały budżet, diet
wciąż nie ma.
– Sołtysi pełnią ważną rolę
w gminie – uważa radny Michał
Kawczyński. – Sołtysi powinni
uczestniczyć w sesjach, by wiedzieli, co się dzieje w gminie.

Póki co, na razie przychodzi ich
niewielu. Gdyby dostawali ryczałt lub diety, byliby zobligowani uczestniczyć w obradach
rady.
Komisja proponuje, by sołtysi
dostawali ryczałt po 300 zł kwartalnie, czyli po 100 zł miesięcznie
(od niego nie jest pobierany podatek). Jednocześnie proponuje,
by prowizję za zbieranie podatku
rolnego i od nieruchomości obniżyć z 10 proc. do 8 proc.
Przeliczono, że skutek finansowy dokonanych zmian to
28.800 zł. Jeśli uwzględni się
zmniejszenie prowizji, to koszty
będą jeszcze niższe.
Tymczasem wójt Robert Pawlikowski uważa, że przed dokonaniem zmian należałoby zorganizować spotkanie z sołtysami
i poznać ich opinię w tej sprawie.
– Czas nas nagli – przyznaje Włodzimierz Kiełbasa. – Jeśli
chcemy wprowadzić zmiany, to
musi to nastąpić przed uchwaleniem budżetu na 2014 rok.  dag
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Gmina Żychlin | Dzieci z Grabowa opowiadały o cudzie Bożego Narodzenia

Połączyli starożytność ze współczesnością
20 grudnia, w ostatnim dniu przed przerwą świąteczno–
noworoczną, uczniowie klasy II i VI Szkoły Podstawowej
w Grabowie wystawili dla kolegów i koleżanek, nauczycieli
oraz dla rodziców jasełka. Nietypowe, w których elementy
tradycyjnej opowieści o szopce i narodzeniu Jezusa połączono
z teraźniejszością i przesłaniem, że Boże Narodzenie to ufne
czekanie, że w wyjątkową noc Wigilijną cud się stanie.

Anioł był szczęśliwy. – Myślałem, że współczesny świat jest
okrutniejszy. Teraz widzę, że jest
miłość wśród ludzi – przyznawał z optymizmem. Chór szkolny śpiewał: „Porzućmy zło, przestańmy się złem bawić, a czystą
łzą spróbujmy świat zbawić”,
o cudzie Bożego Narodzenia nie
zapominajcie i czekajcie... by
wszystkie problemy się same rozwiązały... Wtedy szkolne anioły
ruszyły do publiczności, rozdając świąteczne kartki z życzeniami, które przygotowywali przedstawiciele Szkolnego Samorządu
Uczniowskiego pod kierunkiem
Eweliny Jasińskiej.
Rodzice i dzieci nagrodzili szkolnych artystów gromkimi
brawami. – Jestem pod wrażeniem – przyznaje Monika Stępka-Andrzejewska, mama uczennic szkoły. – Łza się w oku kręci

Dorota Grąbczewska

Czy tak jak przed wiekami, teraz w XXI wieku Józef i Maryja nie znajdą schronienia? – zastanawiali się młodzi artyści.
A może współcześni ludzie miłość i współczucie poczują? Czy
też, jak przed wiekami, drzwi
przed nimi zaryglują?
A Józef i Maryja pukali do
drzwi kolejnych współczesnych
domów, prosząc o nocleg i schronienie. I co usłyszeli? – Miejsc
wolnych nie ma, wszystko zarezerwowane, komplet turystów
mamy. Okazało się, że tak jak
przed wiekami tylko stajnia była
wolna. Tam schronił się Józef
z Marią i tam narodził się Jezus.
I wtedy pojawił się anioł, który
poprowadził współczesne dzieci
do stajenki. A te składały dary:
kołderkę puchową, by okryć
dzieciątko, ciepły sweter, lalki,
miśki, komputer, odtwarzacz.

Jasełka łączące starożytność ze współczesnością przygotowały przeci z klasy II i VI SP w Grabowie pod kierunkiem Doroty Klimczak.

ze wzruszenia. Połączenie starożytności ze współczesnością
wypadło doskonale. Jasełka poruszające przedświąteczne serca przygotowała z uczniami II
i VI klasy Dorota Klimczak, chór
śpiewający nowoczesne i tradycyjne kolędy poprowadziła Anna
Kwiatkowska. Anna Grzego-

rzewska-Ambroziak, przewodnicząca Rady Rodziców złożyła
świąteczne życzenia wierszem
rymowane.
Kto zrobił
najładniejszy stroik
Jasełkowe spotkanie stało się też okazją, by ogłosić

wyniki szkolnego konkursu
na bożonarodzeniowy stroik.
Wpłynęło 14 prac, wszystkie
wystawiono na szkolnym korytarzu. Było drzewko z orzechów i bombek, z białym
bałwanem stojącym obok – wykonanym przez Julię Czyżewską, był biały bałwan z ozdob-

Żychlin | Przedświąteczne impresje z targowiska

Dorota Grąbczewska

To były dni pod znakiem choinki i karpia

Tradycyjne choinki powoli stają się modne. Za te okazałe trzeba było
zapłacić po 50 zł.

Mikołaj
dla 80 dzieci

Wspaniałą zabawę dla 80 najmłodszych dzieci: przedszkolaków oraz uczniów klas I i II
z rodzin dysfunkcyjnych zorganizował w sobotę, 7 grudnia Urząd
Gminy w Żychlinie i Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dzieci bawiły się
w Rodzinnym Klubie Abstynenta
przy muzyce zespołu OXER, który grał charytatywnie. Członkowie klubu ubrali choinkę i świątecznie udekorowali salę klubu.
Mikołajkową zabawę podzielono na dwie tury, po ok. 40 dzieci. Od godz. 10 bawiły się dzieci
z przedszkola nr 1 i 2 oraz dzieci z SP 2. Od 13 bawiły się dzieci z SP w Grabowie, SP 1, Orątek oraz niektóre dzieci członków
klubu. Dzieci były zachwycone,
bowiem obok licznych konkursów ze słodkimi nagrodami i tańca był też poczęstunek. Słodkości, owoców i napojów było pod
dostatkiem. Do każdej bawiącej
się grupy przyjechało po 11 pizz.
Oczywiście dzieci najbardziej
czekały na Mikołaja i prezenty.
Każde dziecko dostało paczkę
z zabawką i słodyczami, wartości ok. 55 zł. Dzieci były zachwycone. Paczki były ufundowane
w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi.
dag
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W czwartek i w sobotę przed
świętami na żychlińskim targowisku ruch był ogromny. W tym
roku dużym powodzeniem cieszyły się żywe choinki. Wybór był
bardzo duży. Za ładne świerkowe
drzewko wysokości ok. 1,5 m
trzeba było zapłacić ok. 50 zł, za
mniejsze i mniej dorodne 25-30
złotych.
– Od kilku lat preferuję żywe,
pachnące drzewko – rozmawiała
z nami jedna z kupujących, pani
Karolina Królikowska z Żychli-

na. – Wracamy powoli do tradycji, nowoczesne choinki jakoś
się przeżyły. Prawdziwa choinka
ma inny urok, wspaniale pachnie, od razu stwarzając świąteczny nastrój. Z roku na rok jest na
niej więcej cukierków, orzechów,
ciasteczek, robimy w domu kolorowe łańcuchy, dzieci dorzucają
swoje ozdóbki. Szukam jeszcze
małych rajskich jabłuszek, ale
z nimi jest kłopot. Na targowisku nie brakowało też sprzedawców karpia, tradycyjnej ryby, któ-

ra trafia na świąteczny stół. Cena
wynosiła 11-12 złotych za kilogram żywej ryby. W kutnowskich
marketach za kilogram żywego
karpia trzeba było zapłacić 10 zł.
I jeszcze świąteczna jemioła,
rzekomo przynosząca szczęście
rodzinie. Jej ceny trudno było inaczej określić niż jako wygórowane, za niewielką gałązkę jemioły trzeba było bowiem zapłacić
7 złotych, za jemiołę z kawałkiem
grubszej gałęzi nawet złotych kilkanaście. 
dag

ną świąteczną miotłą i wigilijną
świeczką Amelii Stępki i Mikołaj z prezentami Rozalii Stępki.
Stroik Kacpra Witkowskiego
to kompozycja różnych rodzajów szyszek, wzrok przykuwała
bardzo nietypowa bombka wykonana ze świecących cekinów
Huberta Kaczmarka i wreszcie
choinka z rurkowego makaronu
wykonana przez dzieci podczas
zajęć świetlicowych.
I miejsce zajęła Amelia Stępka z kl. I, Julia Czyżewska z kl. I
i Rozalia Stępka z kl. II.
II miejsce jury przyznało
Aleksandrze Gostyńskiej z kl. II,
Kacprowi Witkowskiemu z kl. II.
III miejsce jury przyznało Bartoszowi Regulskiemu z kl. III
i Natalii Lisieckiej z klasy III.
Wyróżniono prace Huberta
Kaczmarka i Dawida Kaczmarka z kl. II.
Wszyscy wyróżnieni dostali nagrody ufundowane przez
radę rodziców. Po prezentacji stroiki wróciły do autorów
i zdobiły świąteczny stół w ich
domach. 
dag
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Żychlin | Gmina kupuje lokal

Żychlin | Wigilia w Warsztatach Terapii Zajęciowej

Jasełka niepełnosprawnych

Pokój z kuchnią dla starszej pani
20 grudnia, radni miasta
i gminy, wyrazili zgodę na zakup
mieszkania dla samotnej pani,
byłej nauczycielki, mieszkającej
w dworze w Śleszynie. Koszt zakupu mieszkania pokoju z kuchnią przy ulicy Marchlewskiego 5a, na II piętrze, to wydatek
ok. 45 tys. zł, łącznie z kosztami administracyjnymi. Zaletą
mieszkania jest fakt, że posiada
ono centralne ogrzewanie i ciepłą wodę. Przypomnijmy, że po

sprzedaży dworu, za który gmina dostała 790 tys. zł, samorząd
zobowiązał się, że w ciągu roku
od podpisania aktu notarialnego
wyprowadzi z dworu trzy rodziny mieszkających tam od lat nauczycieli. Jedna rodzina z dworu w Śleszynie już latem dostała
mieszkanie pełnostandardowe
w zasobach gminnych przy ulicy
Dąbrowskiego. W ten sposób do
wyprowadzenia z dworu została
jeszcze tylko jedna rodzina.  dag

We wtorek, 17 grudnia, w sali Warsztatów Terapii
Zajęciowej niepełnosprawni podopieczni wystawili
tradycyjne jasełka. Były przyćmione światła, imitacja
ogniska i szopka betlejemska, w której byli Maryja i Józef
z Dzieciątkiem. Były też polskie kolędy i wreszcie wigilia
z tradycyjnymi polskimi potrawami.
Tak świąteczny okres Bożego Narodzenia rozpoczęło
30 podopiecznych Warsztatów
Terapii Zajęciowej oraz ich rodzice, którzy przyszli na wigilię.
Była zupa grzybowa, śledź, pieczony karp, ryba po grecku i po
żydowsku, przystawki. W tym
roku koszty warsztatowej wigilii pokrył Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz
Osób z Upośledzeniem Umysłowym, w ramach 1 proc., jaki
przekazali temu stowarzyszeniu
dobrzy ludzie.
Na wigilię niepełnosprawnych przybyli też wicestarosta
kutnowski Konrad Kłopotowski
i zastępca dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kutnie, Ewa Wypych oraz gospodarze miasta.
– Rok 2013 był dla nas
szczęśliwy – mówiła Elżbieta Woźniak, kierownik WTZ.
– Wyjechaliśmy na turnus rehabilitacyjny, choć początko-

Żychlin | Pomoc dla 11-osobowej rodziny

Szlachetna paczka od urzędników
i pracowników szkoły
pomagać biednym, co widać
w różnych akcjach charytatywnych organizowanych przez szkoły, stowarzyszenia, Kościół. Pomagamy tym, którzy nie mieli
szczęścia w życiu, dotknęła ich
choroba czy może zabrakło im
przedsiębiorczości. Za rok też
włączymy się do tej bożonarodzeniowej akcji.
Przypomnijmy, też – bo pisaliśmy o tym wcześniej – że szlachetną paczkę zorganizowali też
pracownicy Emitu, dla 3-osobowej rodziny z Kutna, w której
dochód na jedną osobę to tylko
244 zł, a w której jest dziecko
chore na autyzm. Jak informował burmistrz, szlachetną paczkę
przygotowała też jedna z żychlińskich rodzin indywidualnie.
„Szlachetna paczka” to wyjątkowo trafna akcja. Polega ona na
tym, że pomoc trafia do konkretnej rodziny, która potrzebuje jej
w sposób wyjątkowy. 
dag

Certyfikaty z podziękowaniami za pomoc w zorganizowaniu
szlachetnej paczki z rąk burmistrz Grzegorza Ambroziaka (od prawej)
odebrali (od lewej): Łukasz Antczak, dyrektor ZS nr 1, Jacek Dysierowicz
dyrektor SP 1 i Barbara Pietrzak dyrektor SP w Grabowie. Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 Piotr Wysocki odebrał certyfikat
w późniejszym czasie.

REKLAMA

Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej przedstawili rodzicom
i gościom tradycyjne jasełka.

Druga grupa kilku podopiecznych odbywała praktyki zawodowe w parafii. Panowie pracowali wokół kościoła i w kościele.
Funkcjonowanie WTZ to
ogromna pomoc dla rodziców
osób niepełnosprawnych, którzy
choć na kilka godzin w czasie
dnia są odciążeni od obowiązku opieki nad dziećmi – a także
dla samych podopiecznych,
którzy przychodząc na warsztaty nie są zamknięci w czterech
ścianach, przebywają wśród innych ludzi.
dag

kunce Iwonie Ranachowskiej
za prace, jakie wykonały one na
rzecz biblioteki.
Praktyki zawodowe, przysposabiające do pracy, podopieczni WTZ odbywali w bibliotece od kwietnia. Dyrektor
Andrzejewska wyraziła chęć
dalszej współpracy z WTZ,
co zostało serdecznie przyjęte
przez
podopiecznych
warsztatów. To dla nich bardzo
ważne: dzięki wykonywanej
pracy czują się dowartościowani
i potrzebni.

Żychlin | Uroczystość na sesji rady miejskiej

Dzieci Wojny znalazły sprzymierzeńca

Dorota Grąbczewska

Pracownicy Urzędu Gminy
Żychlin oraz pracownicy szkół
podlegających pod samorząd
w ciągu kilku dni przygotowali
„szlachetną paczkę” dla 11-osobowej rodziny z gminy Żychlin,
w której jest 9 dzieci. Rodzina
żyje w skrajnej biedzie.
Do rodziny trafiło łącznie 35
paczek z produktami żywnościowymi i środkami chemicznymi,
a za zebrane pieniądze zakupiono rodzinie również kołdry, kurtki
zimowe, buty, swetry itp. 20 grudnia, podczas sesji Rady Gminy
Żychlin burmistrz Żychlina Grzegorz Ambroziak wręczał dyrektorom szkół, którzy włączyli się do
akcji, certyfikaty za dar serca.
– Bardzo się cieszę, że akcja zorganizowania „szlachetnej
paczki” spotkała się z tak dużym
zainteresowaniem – mówił burmistrz. – Włączając się do akcji otworzyliście serca na drugiego człowieka. Mieszkańcy chcą

wo nie było widoków, by było
to możliwe, a potem dostaliśmy
dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w Łodzi
wysokości 70 tys. zł na zakup
nowego busa do przewozu osób
niepełnosprawnych. Kierownik
podkreśliła, że teraz przed nią
trudne zadanie pozyskania brakującej do zakupu busa kwoty
43,5 tys. złotych.
– Pomożemy WTZ w świątecznym zakupie busa – deklarował Grzegorz Ambroziak,
burmistrz Żychlina. – Wam,
kochani podopieczni, życzę,
abyście nadal byli otoczeni
troskliwą opieką. A wam, pracownicy – wytrwałości i cierpliwości
w pracy z niepełnosprawnymi.
Ewa Andrzejewska, dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Żychlinie uroczyście podziękowała Marioli
Grabarczyk, Annie Cieślak i
Iwonie Kuźmińskiej oraz opie-

Dorota Grąbczewska
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Podczas piątkowej sesji Rady
Miejskiej w Żychlinie, 20 grudnia, prezes żychlińskiego oddziału Stowarzyszenia Dzieci Wojny, Józef Staszewski uhonorował
brązowymi medalami „Zasłużony dla Stowarzyszenia Dzieci
Wojny w Polsce” pięciu członków Towarzystwa Miłośników
Historii Żychlina: Annę Wawrzesińską, Ludwika Zalewskiego,
Agnieszkę i Henryka Olszewskich, Ewę Wypych i Monikę
Sylwestrowicz. – Stowarzyszenie
Dzieci Wojny istnieje w Żychlinie od 25 lat – mówił Józef Staszewski.
– Dużo przeżyliśmy, dziś
większość z nas to wiekowi ludzie i już nie mamy siły, by walczyć o bezinteresowną pomoc,
nawet wśród samorządowców.
W zapędzonym świecie często

Dorota Grąbczewska
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Brązową odznaką „Zasłużony dla Stowarzyszenia Dzieci Wojny
w Polsce” odznaczono (od lewej): Henryka i Agnieszkę Olszewskich,
Ludwika Zalewskiego, Monikę Sylwestrowicz, Ewę Wypych i Annę
Wrzesińską.

się o nas zapomina. Cieszymy
się jednak, że wśród Towarzystwa Miłośników Historii Żychli-

na spotkaliśmy wielu życzliwych
ludzi, którzy kochają historię i są
chętni, by uchronić od zapomnie-

nia wydarzenia tamtych lat. Jednocześnie proszę władzę lokalną
o wsparcie lokalowe i finansowe.
Pięciu członkom towarzystwa
Józef Staszewski wręczył okolicznościowe medale, będące
symbolem wzajemnego zrozumienia i współpracy.
Burmistrz Grzegorz Ambroziak wręczył odznaczonym drobny upominek w postaci samorządowych kalendarzy na 2014 rok.
W imieniu odznaczonych głos
zabrała Anna Wrzesińska, emerytowana nauczycielka historii
w Zespole Szkół w Żychlinie. –
Chcieliśmy podziękować prezesowi Józefowi Staszewskiemu za
zaszczyt, jaki nas dzisiaj spotkał.
Staramy się krzewić patriotyzm.
Pan i pana koledzy walczyliście
za wolną Polskę, więc naszym
obowiązkiem jest zapisać karty
historii.
Naszą bronią jest dziś pióro –
mówiła pani Anna, wręczając Józefowi Staszewskiemu symboliczną różę. 
dag
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ce, którzy chcieliby wysłać
dziecko
na
zimowisko,
powinni wypełnić standardową kolonijną kartę zgłoszeniową z oświadczeniem o zgodzie
na przetwarzanie danych osobowych dla celów opieki zdrowotnej, oraz dołączyć aktualne zaświadczenie z KRUS
o ubezpieczeniu w pełnym zakresie przynajmniej przez jednego
z rodziców.
Koordynatorem na województwo mazowieckie i łódzkie jest Andrzej Szymański
z Żychlina, tel. 602-439-114.
Do niego należy składać zapytania, zgłoszenia i zaświadczenia KRUS. Kontakt do głównego organizatora zimowiska
22-629-32-90, e-mail: związek@samoobrona.net.pl. dag

Mickiewicza. – Testy ogólnopolskie dostaliśmy z wydawnictwa
Operon, które tak przygotowało
pytania, by dotyczyły one omówionej partii materiału. Ponieważ egzamin jest ogólnopolski,
będziemy posiadać również wiedzę nie tylko na co jeszcze należy zwrócić uwagę, co powtórzyć,
ale też porównać wyniki z innymi
szkołami.
Podczas prawdziwych egzaminów uczniowie będą już doskonale znać techniczne zasady pisania egzaminu. Wtedy będą się
mogli skupić tylko na odpowiedziach merytorycznych.  dag

ZS Żychlin

Rzut okiem | W muzeum
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W szkolnych jasełkach w SP Szewce Nadolne rolę świętego Józefa
grał Sebastian Moździerzewski, Maryi – Zuzanna Fercikowska, zaś
pastuszków Jakub Dołęga i Gracjan Znajewski.

Jesteśmy ze szkołą
bardzo związani,
czujemy się
tutaj niemal jak
w rodzinie.
ty: telefon komórkowy, pluszak,
samochód zdalnie sterowany, latarka, puchowa poduszka itp.
I po tej wizycie w Betlejem
znów scenka ze szkoły. Ale
dzieci w niej już odmienione, grzeczne, wesołe, spokojne,
życzliwe dla siebie. Co się stało, że jesteście tacy grzeczni? –
dziwiła się nauczycielka. – To
my, pani uczniowie, tylko nieco
odmienieni przez zbliżające się
święta Bożego Narodzenia – odpowiadali chórem.
Wójt też kończył szkołę
w Szewcach
– Do szkoły w Szewcach Nadolnych czuję szczególny sentyment – mówił Krzysztof Kołach, wójt gminy Bedlno. – Jako
dziecko tu się uczyłem, a dziś
jako gospodarz gminy dbam
o nią.
Jasełka oglądali również senator PiS Przemysław Błaszczyk
i poseł tej partii Piotr Polak.

Przywieźli do szkoły encyklopedyczne wydania książkowe oraz
książeczki z polskimi kolędami.
Obaj parlamentarzyści składali rodzicom serdeczne życzenia
świąteczne. I wreszcie przyszedł
czas na wigilijny opłatek, który
pobłogosławił proboszcz parafii
w Łękach Kościelnych ks. Andrzej Gałaj.
W szkole prawie
jak w domu
Po przełamaniu się opłatkiem
i życzeniach rodzice zasiedli do
wieczerzy wigilijnej przygotowanej przez nauczycieli. Każdy
z nauczycieli przyniósł ustaloną

potrawę. Wesołe rozmowy trwały długo.
– Jesteśmy ze szkołą bardzo
związani, czujemy się tutaj niemal jak w rodzinie – mówiła
nam Magda Moździerzewska,
mama Sebastiana. Inne mamy
też podkreślały wyjątkowo rodzinną atmosferę panującą w tej
szkole.
– Wiele z nas kończyło szkołę w Szewcach, teraz chodzą do
niej nasze dzieci, stąd nasz sentyment – dodaje Jadwiga Popławska. – Do tego mamy szczęście do dyrektorów i pedagogów,
którzy są przyjaźni, potrafią
zjednoczyć środowisko.
Komplementy płynęły też
w drugą stronę, od nauczycieli dla rodziców. – Nasi rodzice
są wspaniali. Jeśli mamy kłopot – we wszystkim pomogą,
nie ma spraw nie do załatwienia.
A pani Jadzia szyje piękne stroje dla naszych artystów. Ze starej błękitnej sukienki w mig zrobiła piękną suknię Matki Bożej
– śmieje się z zadowoleniem
Anna Zawiślak.
Korzystając z obecności
w szkole, niektórzy rodzice
uznali, że chętnie zobaczą możliwości techniczne tablicy interaktywnej, od niedawna będąca
na wyposażeniu szkoły. I wtedy
dopiero widać było radość rodziców, którzy wykorzystując możliwości nowoczesnego sprzętu
bawili się jak małe dzieci. 

Dorota Grąbczewska

Dorota Grąbczewska

Kolejna próba w lutym i marcu

Następnie był tradycyjny wigilijny opłatek i życzenia oraz
wieczerza wigilijna. Przy stole zastawionym postnymi potrawami przygotowanymi przez
nauczycieli zasiedli goście i rodzice.
Najmłodsze dzieci z klas I-III,
pod kierunkiem Anny Zawiślak
i Moniki Sobolewskiej wystawiły jasełka pt. „Co odmieniło naszą klasę”, które doskonale łączyły współczesność z wiekową
tradycją świąt Bożego Narodzenia. Maluchy z zadania wywiązały się dobrze, bowiem przekazywana przez nie treść była im
bliska i zrozumiała. Nie wygłaszały wyuczonych fraz bezmyślnie, ale wczuły się w rolę im
przypisaną.
Scena jasełkowa zaczynała
się od współczesności, rockandrollowym utworem. Uczniowie ubrani w szkolne mundurki
(które w tej szkole wciąż funkcjonują) zasiedli w starodawnych ławkach. Byli rozwydrzeni, wzajemnie na siebie skarżyli,
ciągali za warkocze. Krótkie wypowiadane zdania, ale doskonale
dobrane, z humorem, dowcipem
i rymem, wywoływały uśmiech
zebranych gości.
Wreszcie w ich szkolnym
życiu pojawił się anioł i diabeł, każdy chciał przeciągnąć
uczniów na swoją stronę. Diabeł
przekonywał, że w piekle jest
fajnie – można grać na komputerze, jeździć na rowerze. Anioł
z kolei zachęcał, by dzieci wsiadły do niebiańskiej rakiety
i poleciały do Betlejem, stajenki Jezusa i Panienki. Gdy tam
już dotarli składali dary, tak jak
przed wiekami trzej królowie,
ale były to współczesne prezen-

Dorota Grąbczewska

Tradycją Szkoły
Podstawowej w Szewcach
Nadolnych w gminie Bedlno
są wigilijne spotkania,
przygotowywane przez
nauczycieli dla rodziców
uczniów. To właśnie z myślą
o rodzicach pedagodzy
przygotowali 17 grudnia
współczesną wersję jasełek,
w wykonaniu uczniów
najmłodszych klas I-III.

Żychlin | Próbny egzamin

9 grudnia uczniowie ZS w Żychlinie zwiedzali w stolicy Muzeum Powstania
Warszawskiego. Na zdjęciu uczennice LO im. Bohaterów Września 1939 roku
z klasy Ia (Klaudia Marciniak, Anna Pietrzak, Natalia Cieniewska) na motocyklu
BMW R-12. Pojazd był standardowym wyposażeniem Wermachtu, produkowany
był od 1935 do 1942 r. Na wózku bocznym montowano karabin maszynowy.
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Współczesne jasełka i spotkanie
w dobrze znającym się gronie

Wypoczynek dla dzieci

Przez trzy dni, 88 żychlińskich
gimnazjalistów, uczniów klas
trzecich, od wtorku 10 grudnia do
czwartku 12 grudnia pisało swój
pierwszy próbny egzamin gimnazjalny. Ich starsi koledzy, tegoroczni maturzyści, sprawdzali
swoją wiedzę wcześniej. 27 licealistów pisało próbną maturę od
26 do 29 listopada. Drugi próbny
egzamin gimnazjaliści będą pisać
w marcu, zaś licealiści w lutym.
– Od kilku lat nasi uczniowie
z liceum i gimnazjum piszą dwa
próbne egzaminy – mówi Anna
Mazurek, zastępca dyrektora
w Zespole Szkół nr 1 im. Adama

27 grudnia 2013

Szewce Nadolne | Wigilijne spotkanie przygotowane przez nauczycieli dla rodziców

Przed feriami | Zimowiska dla dzieci rolników
Fundacja „Szansa dla Gmin”
organizuje zimowiska dla dzieci
rolników z województwa łódzkiego i mazowieckiego. Koszt
10-dniowego pobytu to tylko
400 zł. Na zimowisko może jechać dziecko do 16. roku życia (najstarsze z rocznika 1998).
Warunkiem wyjazdu jest opłacanie składki KRUS przez
jednego z rodziców. Zgłoszenia
są przyjmowane do 5 stycznia
2014 roku.
Do wyboru są cztery lokalizacje: „Mitur” w Wiśle (www.
mitur.com.pl), „Pod Okrajem”
w Jarkowicach (www.darbull.
com), Dworek Wymysłowo
w Tucholi (www.dworekwymyslowo.pl)
oraz „Tęcza”
w Szklarskiej Porębie (www.
tecza.wszklarskiej.pl).
Rodzi-

nr 52

Proboszcz Andrzej Gałaj z parafii w Łękach Kościelnych, pod które
podlega szkoła w Szewcach Nadolnych, częstował rodziców uczniów
wigilijnym opłatkiem.
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W SP 1 jasełka przygotował w tym roku Zespół Teatralno-Muzyczny
Gwiazdeczki prowadzony przez katechetkę, siostrę Halinę Sposób.

Magdalena Szymańska-Topolska

Po świętach

Jasełka w Zduńskiej Dąbrowie przygotowano z wielkim
rozmachem.

Św. Józef w kocierzewskich jasełkach swą postawą pokazywał, że jest
czujny i gotowy, by strzec swej rodziny.

Łowicz i okolice | W atmosferze świąt Bożego Narodzenia

Jasełkowe retrospekcje
Bogusława Kukieła

Podobnie jak w numerze
świątecznym Nowego
Łowiczanina, także
i dzisiaj zamieszczamy
przegląd spotkań, które
odbyły się w Łowiczu,
Popowie, Kocierzewie
Południowym, Zduńskiej
Dąbrowie i wielu innych
miejscach. Miały one
różny charakter, ale jeden
wspólny mianownik
– przyświecała im
radość ze świąt Bożego
Narodzenia.

Dziewczyny z grupy 6-latków Przedszkola w Bolimowie odegrały
w jasełkach rolę m.in. aniołów.

Jasełka w I LO:
Nowa bombka,
Scrooge i św. Mikołaj
20 grudnia w I LO w Łowiczu
uczniowie klasy ID pod kierunkiem wychowawczyni, Dominiki Kowalczyk i s. Małgorzaty, katechetki zaprezentowali jasełka,
których gościem już po raz 24 był
bp Józef Zawitkowski.
Przedstawienie to miało swoją
premierę podczas wspomnienego
spotkania opłatkowego członków
Związku Emerytów.
Przedstawiało ono rozmowę ozdób choinkowych: starych bombek i łańcucha z nową
bombką. Odnosiło się wrażenie,
przyglądając się tej historii, że
jest to proste zobrazowanie ścierania się dwóch światopoglądów
– starszego i młodego pokolenia.
Treść ich rozmowy pokazywała
różnice w ocenie świata i siebie
samego. Starsze ozdoby prezentowały zdecydowanie więcej pokory, miały więcej dystansu do

siebie, nie sądziły, że cały świat
leży u ich stóp. Nowa bombka
natomiast była zarozumiała, butna i nadęta.
W międzyczasie na scenie pojawiały się postaci ze znanych bajek. Dziewczynka z zapałkami
przechadzała się wśród publiczności, prosząc, by kupiła zapałki
od niej. Starsze bombki zaprosiły
ją do siebie, by się ogrzała i tym
samym uchroniła się od śmierci. Kaj i Gerda również znaleźli
wśród nich schronienie. Na ich
oczach dokonała się także przemiana serca Ebenezera Scrooge’a, znanego z „Opowieści wigilijnej” Karola Dickensa.
Na zakończenie całej historii pojawił się święty Mikołaj,
wręczając wszystkim dary, które
miały pomóc im w zrozumieniu
istoty tych świąt i życia w ogóle
– Ebenezer na przykład otrzymał
miłosierdzie.
Bp Józef Zawitkowski podzielił się z zebranymi swoim wspo-
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Dary św. Mikołaja
w Związku Emerytów
Występ uczniów z I LO
w Łowiczu uświetnił spotkanie
opłatkowe członków Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów, które odbyło się 18
grudnia w remizie OSP w Łowiczu, przy ul. św. Floriana.
Jasełka, które zostały zaprezentowane przez uczniów, przedstawiały filozoficzno-moralną
refleksję na temat sensu świąt
Bożego Narodzenia.

Małgorzata Błońska

Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr. 4 bez problemu recytowały wiersze.

mnieniem z lat dziecięcych. Opowiadał, jak w domu rodzinnym
nauczył się szacunku dla chleba
i drugiego człowieka. Na wsiach
na przednówku, czyli wtedy, kiedy stare zboże już się kończyło,
a nowego jeszcze nie było, trudno było o świeży chleb. Kiedy
mama upiekła pierwszy bochenek, to najpierw kazała zanieść
go do sąsiadów, gdzie jeszcze go
nie było – tam rodzina była biedna i wielodzietna. Jak mawiała
– „chleba nie je się samemu”. –
Tak nauczyłem się udzielać komunii w domu rodzinnym, nie
w seminarium – powiedział.
Tego dnia uczniowie klas
pierwszych złożyli również uroczyste ślubowanie i otrzymali tarcze szkolne.
SP1: Zima nie
musi być smutna
Młodzi widzowie oglądający
20 grudnia przedstawienie jasełkowe w Szkole Podstawowej nr 1

Kinga Foks, Lena Jóźwicka i Katarzyna Kowalska - III miejsce
w szkolnym konkursie kolęd i pastorałek.

REKLAMA

w Łowiczu przekonali się, że
zima, choć mroźna i sroga, jest
też porą roku, w czasie której
można się cieszyć. Radość tę
dają bowiem narodziny Jezusa
Chrystusa.
Jasełka w szkole zostały przygotowane według autorskiego
scenariusza napisanego przez katechetkę, siostrę Halinę Sposób.
Historię narodzin Zbawiciela
osadziła ona w bajkowej rzeczywistości, w której smutna Królowa Zima zazdrości, że jej siostry
Wiosna, Lato i Jesień są szczęśliwe i radosne. Jasełka zostały przygotowane przez uczniów
klas II i III z Zespołu Teatralno-Muzycznego Gwiazdeczki, który prowadzi zakonnica. W rozmowie z nami przyznała, że
przygotowania trwały dwa miesiące, a przez ostatnie dwa tygodnie próby odbywały się codziennie.
W rezultacie aktorzy odegrali
swoje role bez jednego zająknięcia. Na scenie wystąpiło ponad
30 uczniów, główne role zagrali:
Królowa Zima – Antonina Baranowska, Maryja – Laura Kruszczyńska, Józef – Sandra Rachubińska, zaś w roli Trzech Króli:
Julia Wosiewicz, Patrycja Szachogłuchowicz i Malwina Śliwińska.

www.lowiczanin.info

Po łowicku
przy Grunwaldzkiej
Tradycją w Zespole Szkół
przy ulicy Grunwaldzkiej w Łowiczu jest, że jasełka przygotowane są przez uczniów klas
III ze szkoły podstawowej. Tegoroczne odbyły się 19 grudnia. Miały typowo łowicki charakter. Pastuszkowie ubrani byli

Opowieść wigilijna
w „Siódemce”
18 grudnia Uczniowie Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łowiczu wystawiali
dla rodziców i szkolnej społeczności spektakl oparty na tekście
„Opowieści wigilijnej” Charlesa
Dickensa. Było to jubileuszowe,
20. przedstawienie świąteczne
w historii tej placówki. – Cieszę
się, że te dobre tradycje są w naszej szkole stale kultywowane –
mówiła nam dyrektor Maria Wojtylak. Zarówno uczniowie jak
i opiekunowie bardzo się postarali, program nie był łatwy, ale oni
dali z siebie wszystko.
W przedstawienie zaangażowani byli uczniowie różnych klas,
poczynając od pierwszej podstawówki, ale najważniejsze role
odgrywali gimnazjaliści. Odpowiadali za nie nauczyciele: Mar-

Przedszkole Słoneczko

Magdalena Szymańska-Topolska
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Jasełka przedstawiły również dzieci z najmłodszej grupy
przedszkolnej.

Podczas spotkania opłatkowego łowickiego Związku Emerytów miało
miejsce wystąpienie chóru.

Zduńska Dąbrowa. Goście z domu dziecka w Gostyninie zasiedli
w pierwszych rzędach.

Marcin Kucharski

W „Czwórce” nie
zabrakło tańców
i śpiewów
20 grudnia w Szkole Podstawowej nr 4 w Łowiczu odbyły
się jasełka z udziałem najmłodszych uczniów.
Dzieci bardzo zaangażowały się w występ. Nie obyło się
bez wierszy, śpiewów a także
tańców charakterystycznych dla
naszego regionu. Szczególną
uwagę przyciągały stroje ludowe, w jakie dzieci się przebrały. Nad przedstawieniem czuwały: Katarzyna Milczarek, Anna
Pietrych, Małgorzata Dolińska
oraz Zbigniew Motyl. Na jasełka licznie stawili się rodzice i rodziny występujących młodych
aktorów. Marta Rześna wybrała
się specjalnie dla swojego siostrzeńca Jasia, który brał udział
w jasełkach. – Cały czas trzymałam kciuki, a swoją obecnością chciałam dodać mu otuchy
– mówiła. Kiedy pytaliśmy młodych aktorów o chwile na scenie, nie było mowy o stresie. –
Cieszę się, że choć przez chwilę
mogłam zagrać przed takim licznym gronem – mówiła Dominika Kopeć, która wcieliła się w
rolę Maryi.
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Jasełka w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej miały typowo łowicki
charakter.

ta Stefańska i Anna Paradowska
(reżyseria), Piotr Wysocki (scenariusz), Agnieszka Łazińska
(scenografia), Stefan Staszewski
(oprawa muzyczna) i Anna Kaczyńska (pomoc różnego rodzaju).
W Słoneczku
kilka spotkań
Spotkania opłatkowe i wigilijne w Przedszkolu Słoneczko
przy ul. Sikorskiego w Łowiczu
odbywają się osobno w każdej
z grup. Jest to spowodowane
głównie tym, że przedszkole nie
ma na tyle dużej sali, żeby zgromadzić w niej wszystkie dzieci
i zaproszonych gości jednocześnie. Co roku dzieci przygotowują jasełka bądź śpiewają kolędy,
których nauczyli się w listopadzie i grudniu. Im starsza grupa, ty przedstawienie jasełkowe jest bardziej rozbudowane,
dłuższe, a role poszczególnych
przedszkolaków trudniejsze. Na
jasełka zawsze zapraszani są rodzice.
Pod Świerkami
tradycyjnie
Gromkie brawa usłyszały dzieci z grupy „Wiewiórek”, czyli
5-6-latków z Przedszkola Integracyjnego nr 10 „Pod Świer-
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Wigilia w Gimnazjum
nr 2 – jak u Borynów
19 grudnia uczniowie Gimnazjum nr 2 im. Jana Wegnera
przedstawili swoje bożonarodzeniowe przedstawienie inspirowane powieścią „Chłopi” Władysława Reymonta. Nosiło tytuł
„Wigilia u Borynów”. Przygotowane zostało przez katechetkę
Martę Borchard z uczniami klasy IIc, w ramach projektu edukacyjnego. Poza nimi w jasełkach
wystąpili też uczniowie klas:
IIIa, IIIc, IIId oraz IIa, którzy
śpiewali w chórze i zajmowali się nagłośnieniem. W przedstawieniu gościnnie wystąpił ks.
Witold Panek, wikariusz z parafii Świętego Ducha, który zagrał księdza odprawiającego pasterkę, na którą przyszła rodzina
Macieja Boryny.
Po odegraniu jasełek młodzież spontanicznie odśpiewała jedną tradycyjną kolędę oraz
piosenkę „Last Christmas” zespołu Wham.

w stroje łowickie, a wśród darów
dla Dzieciątka była m.in. łowicka wycinanka czy haftowana poduszka. Szkolny chór wystąpił
również w strojach łowickich.
Po przedstawieniu z okolicznościowymi utworami wystąpili
chętni uczniowie z gimnazjum.
Jasełka były przygotowane pod
okiem trzech nauczycielek: Beaty Kielan, Grażyny Rosy-Wusterman oraz Moniki Wilkoszewskiej.
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Każdy mógł zaśpiewać
kolędę w „Dwójce”
W Szkole Podstawowej nr 2
w Łowiczu 20 grudnia dzieci
z klas IV-VI odegrały jasełka.
Pod nadzorem Cecyli Cieszyńskiej i Renaty Domińczak
wszystko było dopięte na ostatni
guzik. Przedstawienie pokazujące historię sprzed 2 tysięcy lat
miało akcenty współczesne. Nie
brakowało śmiechu i radosnych
okrzyków na sali, gdy diabeł
dzwonił przez telefon komórkowy do swojego sługi na Ziemi.
– Podoba nam się, że koleżanki i koledzy obserwowali
nas na scenie – mówiła po występie Kinga Foks, która wcieliła się w rolę diablicy, podobne
zdanie miała Pola Jagodzińska,
która z niecierpliwością czekała
na swoją kolej. Na występ dotarli
rodzice, którzy z chęcią oglądali przedstawienie. Dzieci zaprosiły także wszystkich do wspólnego kolędowania. W miłej
atmosferze pani dyrektor Teresa
Domińczak zakończyła spotkanie, życząc wszystkim wesołych
i pogodnych świąt, zachęcając
przy tym dzieci do pomocy w
przygotowaniach do Wigilii.



Trzej Królowie z jasełek w Przedszkolu Integracyjnym nr 10 w Łowiczu.

kami” na zakończenie swego
przedstawienia jasełkowego, które dla pozostałych dzieci, rodziców i zaproszonych gości, w tym
burmistrza Łowicza Krzysztofa
Kalińskiego, zaprezentowały 18
grudnia.
Wśród tradycyjnych postaci
opowieści z Betlejem w przedstawieniu pojawiły się anioły
oraz leśne zwierzęta, które złożyły dary u żłobka, w którym spoczywał narodzony Jezus. W rolę

Marii wcieliła się Ewa Kuczek,
Józefa zagrał Jakub Barański,
a Trzech Króli Filip Durka, Dawid Jeznach i Krystian Dytkowski. Z dziećmi pracowały nauczycielki stale zajmujące się grupą:
Anna Rusinek, Elżbieta Żurek
i Małgorzata Jeżak.
Pierwsza z nich powiedziała nam, że przygotowanie występu trwało przeszło miesiąc.
Z dziećmi pracowały nie tylko nauczycielki, ale także rodzi-

ce w domach, zajęli się oni także
przygotowaniem strojów i oświetlenia. – Jestem bardzo dumna
z moich dzieci, uważam, że wypadły świetnie, a po twarzach
rodziców, które obserwowałam,
sądzę, że im też nasz występ się
podobał, dostrzegłam też łzy
wzruszenia u matek – powiedziała nam Anna Rusinek, która podkreśliła też, że w przedstawieniu
udział wzięły wszystkie grupy,
→
także integracyjne.
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Wyścig Trzech Króli
i Pastuszków
w Zduńskiej Dąbrowie
Z dużym rozmachem przygotowane zostały jasełka w Zespole Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie w wykonaniu wychowanków
internatu. 19 grudnia zostały one
przedstawione dzieciom z Domu
Dziecka w Gostyninie.
Była to już 12 wizyta dzieci z tej
placówki, tym razem wychowawcy zabrali 32 wychowanków.
Reagowali oni bardzo spontanicznie na to, co pokazywała im
młodzież. Były brawa i salwy
śmiechu, np. w scenie wyścigu Trzech Króli i Pastuszków do
żłóbka w Betlejem. Każda z tych
grup chciała jako pierwsza złożyć
hołd Jezusowi. Wyścig był jak
najbardziej prawdziwy, a pęd aktorów przewrócił część dekoracji.
Po jasełkach brawa dostały
też wychowawczynie Sylwia Jabłońska oraz Kinga Dzik, które
pracowały nad przedstawieniem,
a młodzież porwała dzieci do zabawy, pozwalając im przymierzyć niektóre elementy swojej
charakteryzacji, np. rogi Diabła.

Uczniowie wystawili „Opowieść
wigilią” Charlesa Dickensa.

Magdalena Szymańska-Topolska

Na przedstawieniu w Szkole Podstawowej nr. 2 nie zabrakło
także trzech pasterzy.

Ozdoby choinkowe i postaci z bajek to bohaterowie jasełek w I LO.

Szkolny chór imponuje nie tylko liczbą członków, ich urodą,
ale przede wszystkim talentem, który posiadają.

Ks. Bolesław Stokłosa pobłogosławił opłatki, którymi wszyscy dzielili się przed rozpoczęciem kolacji wigilijnej.
Kolędy, pastorałki
i szopki w SP
w Łyszkowicach
Uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Łyszkowicach wzięli udział w szkolnym
konkursie kolęd i pastorałek „Hej
kolęda, kolęda”. Konkurs miał
dwa etapy, przeprowadzone 6 i 17
grudnia. Mogli w nim brać udział
soliści lub zespoły nie większe
niż trzyosobowe, a capella lub
z akompaniamentem.
Pierwsze miejsce w konkursie zajął duet Wiktoria Płacheta
i Wiktoria Gajek z kl. IVa. Drugie były Agata Kruk i Izabella
Opalska z klasy V, a trzecie Katarzyna Kowalska, Lena Jóźwicka i Kinga Foks z klasy IV b.
Zaraz po zakończeniu tego
konkursu ogłoszone zostały wyniki kolejnego, także związanego z Bożym Narodzeniem,
w którym uczniowie prezento-

SP Bolimów

Tomasz Matusiak

Chodźcie wszyscy
z Kocierzewa do stajenki
18 grudnia w Kocierzewie Południowym uczniowie Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum w sali
gimnastycznej budynku Zespołu
Szkół zaprezentowali przygotowane przez siebie przedstawienie
bożonarodzeniowe. Występowało około 30 osób.
Był chór aniołów, pasterze,
Maryja z Józefem i malutkim Jezusem. Historia narodzenia Zbawiciela w stajence i odnalezienia
go dzięki chórowi anielskiemu
przez pasterzy została wzbogacona w tych jasełkach o postaci
z różnych znanych bajek dla
dzieci. Na scenie pojawiły się:
wróżki, Dziewczynka z zapałkami, Czerwony Kapturek, Pinokio, sierotka Marysia, pszczółka

Dzieci z Przedszkola nr 1 w Łowiczu bardzo poważnie podeszły
do powierzonego im zadania, jakim było przedstawienie jasełek.

Uczniowie SP w Bolimowie w swych jasełkach wykorzystali postać
Małego Księcia.

wali wykonane wraz z rodzinami szopki. Prac konkursowych
było 25.
Jury miało jednak na tyle duży
kłopot z wyłonieniem zwycięzcy, że postanowiło przyznać równorzędne nagrody. Otrzymali je:
Daria Kruk, Zuzanna Kostrzewa,
Liwia Bobrowska, Weronika Godziszewska, Kacper Szkup, Lena
Kaźmierczak i Wiktoria Płacheta.
Zielkowice:
Przyjdź na świat!
Takie zaproszenie skierowano do Jezusa podczas jasełek
w Szkole Podstawowej w Zielkowicach, które odbyły się 19
grudnia. Przygotowało je 30
dzieci z klasy III i IV.
Spotkanie rozpoczęło sie od
piosenki dla Dzieciątka, którą
wykonała Marta Nowak, grająca rolę Maryi. Następnie świętą rodzinę odwiedziły znane
postaci z bajek dla dzieci. Przedstawienie wywołało wśród widzów wiele pozytywnych uczuć
i emocji, wzruszyło, zachwyciło
oraz rozbawiło. Ostatnia pieśń
„Dzień jeden w roku” wprowadziła wszystkich świąteczny nastrój.
Bolimów: Podzielić się
opłatkiem z aniołem
Tradycyjne w formie przedstawienie jasełkowe obejrzały
19 grudnia dzieci z Przedszkola Publicznego w Bolimowie.
Przygotowały je dzieci z najstarszej grupy 6-latków. Rolę Marii
zagrała Maria Kowalska, Józefa zagrał Karol Salamon, Trzech
Króli: Mateusz Kocus, Dawid
Kosiński i Jakub Migda. Oprócz
nich wystąpiły także dzieci, któ-
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Maja, Calineczka, Królowa Śniegu oraz Jaś i Małgosia. Każde
z nich przyniosło w darze małemu królowi jakiś przedmiot –
ktoś koszyk z piernikami, ciepły
kocyk, a ktoś inny poduszeczkę
z gęsich piór.
Maryja w imieniu Jezusa prosiła po kolei wszystkich przybyłych, aby zajęli miejsce wokół
żłóbka, ponieważ jej Syn nie odrzuca nikogo. Wszystkich do siebie zaprasza i im błogosławi.
Poszczególne kwestie mówione przeplatane były śpiewem
chóru aniołów bądź jego przedstawicieli. Bardzo efektownie
brzmiał śpiewany dialog jednego
anioła z grupą pasterzy. Cienki,
delikatny i mięciutki jego głosik
wspaniale kontrastował z mocnymi głosami młodzieży męskiej.
Jak na prawdziwe jasełka
przystało, zobrazowały one historię narodzin Boga na Ziemi,
a uczniowie wypowiedzieli wiele mądrych słów ku przestrodze
i nauce. Najważniejszą z nich
była rada, by być człowiekiem
pracowitym i pokornym.
Tego dnia odbył się konkurs
na najpiękniejszy stół wigilijny.
Każda klasa – szkoły podstawowej i gimnazjum – przygotowała potrawy w domu. Następnie
w poszczególnych salach dekorowano pięknie stoły, które wraz
z daniami były oceniane przez
komisję sędziowską. Z każdej
szkoły wygrały po dwie klasy –
V i IVb oraz Ia i Ib gimnazjum.
Rozstrzygnięto także konkurs
na najpiękniejszy stroik świąteczny. Wielu uczniów wzięło w nim
udział, a że wszystkie były bardzo ładne, jak powiedziała Jolanta Kowalik, dyrektor Zespołu
Szkół, komisja postanowiła nie
przyznawać żadnych miejsc, ale
wszystkich wyróżnić.

Dołączył do nich stary łańcuch choinkowy, z którego też
szydziła, nie bacząc na nic.
W tym sporze można doszukiwać się analogii między konfrontacją światopoglądu młodego
i starszego pokolenia.
W dalszej części przedstawienia zaczęły się pojawiać znane postaci z innych bajek. Jako
pierwsza przybyła dziewczynka
z zapałkami. Ozdoby choinkowe
nie pozwoliły jej zamarznąć na
dworze, zaprosiły również Kaja
i Gerdę, którzy przyszli jako kolejni goście, by chłopiec się ogrzał
i stał się taki, jakim był przed spotkaniem z Królową Śniegu. Oponowała jedynie nowa bombka.
Nagle na scenę wbiegł Ebenezer Scrooge z „Opowieści wigilijnej”, którego prześladowały
duchy tegorocznych i przyszłorocznych świąt. Podobnie jak
u Dickensa, pod wpływem wizji
ukazanych mu przez duchy odmienił swoje serce.
Wielkim
niezrozumieniem
istoty świąt Narodzenia Pańskiego jest skupianie się jedynie na
kupowaniu prezentów. Te święta mają wymiar religijny i nie ma
sensu ich obchodzić, jeżeli ma
się inny pogląd na ten temat. Tę
prawdę uświadamia widzom postać dziewczyny, która szukała
kwiatu paproci. Zamiast niego
przypadkowo gdzieś w krzakach
znalazła Dzieciątko. Nie potrafiła zrozumieć, że to właśnie Jezus,
a nie jakiś kwiat, jest największym skarbem i nie zdawała sobie sprawy, że to właśnie na pamiątkę Jego urodzin obchodzone
są święta, z racji których ludzie
stroją swoje domy, przynoszą
do nich choinki i spotykają się
w gronie swoich rodzin.
Na końcu przybył św. Mikołaj. Obdarował on wszystkich
prezentami wedle ich potrzeb –
Scrooge na przykład otrzymał
w podarku miłosierdzie. Święty wytłumaczył wszystkim, na
czym tak naprawdę polega przeżywanie świąt Narodzenia Pańskiego.
Po występie uczniów odbył się
krótki recital kolędowy w wykonaniu chóru Związku.

Bogusława Kukieła
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Młodzież z Gimnazjum nr 2 radość ze świąt Bożego Narodzenia
wyśpiewała w piosence „Last Christmas”.

re wcieliły się w postaci aniołów,
pastuszków, narratorów i dzieci. Przedstawienie przygotowała
nauczycielka pracująca z grupą
Emilia Kobylińska. Oprawę muzyczną przedstawieniu zapewnił
Jan Hubert, akompaniujący na
akordeonie.
Swoją chwilę przed publicznością miały młodsze grupy dzieci
3-, 4- i 5-letnie, które recytowały i śpiewały kolędy. Wszyscy
po występach otrzymali gromkie brawa w podziękowaniu za
trud włożony w przygotowanie
występu.
W spotkaniu udział wzięli także zaproszeni rodzice oraz
proboszcz parafii w Bolimowie
ks. Krzysztof Chojnacki. Po jasełkach w swoim wystąpieniu
wyjaśnił dzieciom, skąd w Wigilię tradycja obdarowywania się
prezentami. – Bo takim wielkim
prezentem dla nas były narodziny Jezusa Chrystusa, który przybył na świat, aby bas zbawić –
powiedział.
Na zakończenie wszyscy, dzieci i dorośli otrzymali opłatek, aby
wspólnie się nim podzielić. Był
to niezwykły widok, bo dzieci nie
zdążyły się jeszcze przebrać i życzenia składały sobie na przykład
dwa „anioły”. Sympatyczna atmosfera spotkania przeniosła się
później na część, w której dzieci
zaproszone zostały na poczęstunek. Ciasta przygotowali rodzice,
a zakup napojów i owoców sfinansowała Rada Rodziców.
Dzieci z przedstawieniem jasełkowym zostały zaproszone
przez obecnego na uroczystości
proboszcza bolimowskiej parafii, aby wystawiły je w kościele
w czasie uroczystości w święto
Trzech Króli.

Jasełka z Małym
Księciem w SP
w Bolimowie
Społeczność SP w Bolimowie obejrzała 20 grudnia jasełka
przygotowane przez ich kolegów
i koleżanki z klas V i VI. Były
one dość niezwykłe, bo ramą do
opowieści o Narodzinach Zbawiciela stała się książka „Mały
Książę” Antoine de Saint-Exupéry'ego. Przedstawienie obnażyło życie codzienne zwykłych
ludzi, różnych pokoleń, w którym nie ma czasu na Boga, który
jest Miłością, tę symbolizowała Róża, którą pokochał Książę. Bohater zdradził wszystkim
swój sekret, że „Dobrze widzi
się tylko sercem” i że „ W życiu liczy się tylko miłość”, co
sprawiło, że postaci występujące
w przedstawieniu podążyły do
stajenki złożyć cześć narodzonemu Jezusowi. Jasełka przeplatane były kolędami. Nad całością czuwały nauczycielki:
AlicjaSzczepanik,IwonaCzumaj
i Małgorzata Kozioł. Po występie proboszcz ks. Krzysztof Chojnacki odczytał ewangelię, po czym dyrektor placówki
Małgorzata Ciężarek i zaproszeni goście: przewodnicząca Rady
Rodziców Jolanta Kordzi, z-ca
Wójta Gminy Bolimów – Jan
Hubert podzielili się opłatkiem
z przedstawicielami wszystkich
klas. Po uroczystości również
w klasach odbyły się spotkania
wigilijne, na których dzielono
się opłatkiem, składano sobie
życzenia, śpiewano kolędy i spożywano postny posiłek.
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z tych wydarzeń na
stronie www.lowiczanin.info.


bk, mst, mak, mwk, tm, tb
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Przed Sylwestrem | Jak ubrać się na bal

Sylwester | Sposób na dobrą zabawę

Szykowanie się na sylwestrowe przyjęcie z reguły
kojarzy się nie tylko ze wspaniałą zabawą,
ale przede wszystkim z wielkim wydatkiem.
Czy rzeczywiście tak musi być? A może rozwiązanie
tego problemu jest prostsze niż nam się wydaje?

Sylwestra,
w przeciwieństwie
do Wigilii i Świąt Bożego
Narodzenia, wiele osób
spędza poza domem
i niekoniecznie w gronie
rodzinnym.

Modnie, ale niedrogo
magda.topolska@lowiczanin.info

Już za kilka dni Sylwester
– najbardziej wyczekiwana noc
w roku. Z tej racji większość pań
jak zwykle ma wielki dylemat,
jakim jest odpowiedź na pytanie:
„Co ja na siebie włożę?!” Najprościej byłoby pójść do sklepu
i wybrać jakąś kreację. Problem
w tym, że jak koniecznie chcemy
coś kupić, to akurat nic, co jest
dostępne, nam nie pasuje, albo
jest za drogie.
Lecz czy na kreację sylwestrową trzeba wydać krocie? Jeśli zachowamy zdrowy rozsądek,
to nie musi to być gigantyczny
wydatek. Dobrym sposobem na
rozwiązanie tego problemu jest
otworzenie własnej szafy i przyjrzenie się jej zawartości. Może
znajdzie się tam coś, czego dawno nie miałyśmy na sobie lub coś,
co można połączyć z czymś innym? Może wystarczy dokupić
modną bluzkę do starej spódniczki? Kombinacji jest wiele.
Przez kilka ostatnich lat bardzo intensywnie rozwinęła się
w naszym kraju sprzedaż odzieży
z drugiej ręki. W takich sklepach, w których jest ona prowadzona, można kupić odzież używaną i nową. Są one nazywane
rozmaicie. Najbardziej popularnym określeniem dla nich stało
się w ostatnim czasie „second-hand”. Odwiedziliśmy jeden
z nich, by przekonać się czy rzeREKLAMA

czywiście za niewielkie pieniądze można ubrać się tanio, modnie i elegancko.
Barbara Kubiak od kilku lat
prowadzi taki sklep w Łowiczu
na ul. Browarnej. Jej zdaniem,
jeśli ktoś, kupuje odzież w takim sklepie, to może być pewien,
że ktoś inny nie będzie miał podobnej. – Nie prowadzimy sprzedaży ubrań z kolekcji. Każdy model występuje u nas tylko
w jednym rozmiarze – mówi pani
Barbara. Są tu dostępne rzeczy na
różne okazje, zarówno używane,
jak i nowe, jeszcze z metkami.
Kiedy organizowane są jakieś
imprezy tematyczne i potrzebne są ubrania, reprezentujące na
przykład modę z lat 60-tych XX
wieku, to bardzo dużo osób przychodzi i znajduje tu to, czego szuka. W tym sklepie wypożyczane
są również stroje dla dzieci na bal
przebierańców.
Sukienkę na Sylwestra można
kupić w secondhandzie już za 35
zł. Jeśli nie wiemy, jak się ubrać
i co jest najbardziej modne, zawsze sprawdza się najprostszy
zestaw – „mała czarna” plus odpowiednie ozdobniki. – Do czerni jak najbardziej pasuje złoto.
W tym sezonie dodatki powinny
być wyraziste, duże i błyszczące
– radzi Barbara Kubiak.
Jeśli zaoszczędzimy na sukience, to większą kwotę możemy
właśnie na nie przeznaczyć. Wtedy będziemy wyglądać olśniewająco, a nasz budżet nie zostanie mocno nadszarpnięty. Przy
czarnej, prostej sukience pięknie
wyglądają czerwone szpilki. Na
Sylwetra można założyć modne,

Magdalena Szymańska-Topolska

MaGDALENA
szymańskaTOPOLSKA

Nie każdy musi
być taki sam

"Mała czarna", czyli elegancka, prosta, krótka sukienka zawsze
wygląda efektownie. W połączeniu z przemyślanymi dodatkami sprawi,
że kobieta, która ją założy, będzie wyglądać olśniewająco. Na zdjęciu
Barbara Kubiak właścicielka sklepu z odzieżą na ul.Browarnej w Łowiczu

połyskujące spodnie w kolorze
szarym i dopasowaną czerwoną
bluzkę. Może to być też połyskująca, jasna, plisowana spódniczka, top i krótki żakiet z wywiniętymi rękawami lub bolerko.
Kupując ciuch za kilkadziesiąt złotych, nie żal na buty wydać nawet kilkaset. Mimo wszystko ogólny rachunek może być
i tak niższy, niż mógłby wynieść
w butiku, a w przypadku uszkodzenia ubrania lub jego zaplamienia, nie będziemy rwać sobie
włosów z głowy.
Podstawą zakupów powinno
być zawsze racjonalne kalkulowanie przychodów i wydatków.

Rządźmy naszymi portfelami
w myśl zasady „krawiec tak kraje, jak materii staje”. Wtedy, patrząc na naszą kreację po zabawie
sylwestrowej, nie będziemy mieć
wyrzutów sumienia.
Jeśli nie znamy się na modzie,
a nie chcemy ośmieszyć się w towarzystwie, wdziewając coś niemodnego, słuchajmy rad specjalistów, których zdaniem w tym
sezonie sylwestrowym modne
są kolory: bordo, fiolet, krwista
czerwień, złoto, czerń, grafity
i srebro.
Materiały powinny być błyszczące, kolory mogą być łączone
i koniecznie z cekinami. 

Bale sylwestrowe odbywają się
prawie w każdej sali bankietowej
czy weselnej. Które Sylwestry
wspominamy najmilej? Które
były na tyle nietypowe, że utkwiły na dobre w pamięci? Czy były
to tańce do białego rana na sali,
a może wydarzenia z życia rodzinnego? O najfajniejsze, nietypowe i te najbardziej zapamiętane
noce sylwestrowe spytaliśmy naszych Czytelników.
– Pyta pan o najfajniejszy Sylwester? Odpowiem od razu, ponieważ odpowiedź od razu nasuwa mi się na myśl. Było to kilka
bali sylwestrowych, które były
organizowane jeszcze w naszym
ZPOW, w zakładowej świetlicy
przy ulicy Sikorskiego. Atmosfera na nich była wyśmienita, bardzo wiele osób znało się z pracy.
To były sylwestry z klasą i organizowane z rozmachem. Było
wiele konkursów, można było
wygrywać kosze z szampanem,
słodyczami i niespodziankami.
Niestety, w pewnym momencie,
a było to jeszcze w czasach jak
firma nazywała się ZPOW, pewnie więcej niż dziesięć lat temu,
dyrektor zakazał organizowania w świetlicy balu sylwestrowego. Z tego, co pamiętam powodem była podłoga, która była
w ciągu roku wymieniona na nową
i nie mogła się szybko zniszczyć.
Szkoda – powiedział nam radny
miejski, Dariusz Dzik.
– Jednego z Sylwestrów spędziłam w szpitalu w Głownie
i chyba to wydarzenie najbardziej
utkwiło mi w głowie. 28 grud-
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nia urodził się mój syn Jasiek,
ale złapał infekcję i nie mogliśmy
wyjść do domu. Do północy było
oglądanie telewizji, potem przyszły pielęgniarki i lekarze z życzeniami. Było naprawdę miło,
choć nietypowo. Nikt nie myślał
o zabawie, a przede wszystkim
o dzieciach. Widziałam jeszcze
sztuczne ognie o północy, a potem poszliśmy spać – wspomina
Katarzyna Łukawska z Łowicza.
– Najlepszy Sylwester będzie
dopiero przed nami. W przyszłym roku zorganizujemy go
w nowej sali w Starych Grudzach. W tym roku też będzie
fajnie – w sali we Wrzeczku – zapowiada radny gminy Łyszkowice, mieszkaniec Starych Grudz,
Andrzej Foks. – Do tej pory byliśmy z żoną na wielu fajnych
balach. Dobra zabawa zależy
przede wszystkim od towarzystwa, od osób, z którymi się usiądzie oraz od kapeli, która gra do
tańca. Osobiście najbardziej lubię tak zwane kapele weselne.
Bardzo mi się podobał bal na sali
„U Pana Tadeusza” w Domaniewicach i w sali straży pożarnej w Łowiczu. Prawdę mówiąc,
nie wspominam jakoś źle żadnej
zabawy na sali. Najważniejsze,
żeby mieć przy sobie kochającą
małżonkę – dodaje Andrzej Foks.
– Przez 12 czy 14 lat nie miałem Sylwestrów, ponieważ miałem dyżury dla policji. Spędzałem je w domu pod telefonem
i przed telewizorem – opowiada
z kolei Zbigniew Kucharek z Łowicza, prowadzący usługi holowania pojazdów. O dziwo, przez
te 12 czy 14 lat, nie był wzywany
do żadnego wypadku czy zdarzenia drogowego, które wymagałoby holowania. – Ostatniego dnia
grudnia większy ruch na drogach
jest tak do godziny 20, 21, a potem prawie zamiera i na drogach
niewiele się dzieje. 
str. 12

Sylwester | Sposób na dobrą zabawę

Nie każdy musi
być taki sam
dokończenie ze str. 11
W Nowy Rok też jest nie za
duży, choć zdarzają się wypadki. – Teraz dyżurów nie mam
i siadam, jak wiele osób, za stołem. Tego dnia na pewno się nie
dorobię – żartuje.
– Pamiętam w 1995 roku Sylwestra w odciętym od świata
schronisku PTTK w Bieszczadach – w Bacówce Pod Małą
Rawką. Było nas tam chyba z 50
osób. W sylwestrową noc przyszła olbrzymia śnieżyca i zawiała wszelkie drogi i szlaki do
schroniska. Bawiliśmy się świetnie, choć z godziny na godzinę
z coraz większym przekonaniem, że nam się pobyt w górach
przedłuży. To była niesamowita
noc. Poznałem tam wiele wspaniałych osób, z którymi utrzymuję kontakty do dzisiaj, np.
mojego serdecznego przyjaciela Romka Osicę z RMF FM.
Wyjechaliśmy po kilku dniach,
ale każdy właśnie to tak planował – wspomina Michał „Coral” Kordecki, komendant Hufca
Związku Harcerstwa Polskiego
Łowicz.
– Chwalę sobie bale sylwestrowe organizowane w sali przy
bibliotece w Chąśnie. Było kameralnie i miło, wszyscy goście
się znali. Byłem tam dwa razy.
Teraz już nie są tam organizowane. Wiele Sylwestrów jedREKLAMA
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nak spędziłem w pracy – opowiada nam Ireneusz Sołtysiak,
przewodniczący Rady Gminy
w Chąśnie oraz emerytowany
strażak z łowickiej PSP.
– Pamiętam, że w Sylwestra,
tak z 10 lat temu, gasiliśmy pożar dużej sterty słomy koło stadniny koni w Walewicach. Być
może nawet zapaliło się od fajerwerków. Tak to już w straży jest, że albo ma się wolne
w święta, albo w Sylwestra.
Trzeba było się jakoś dzielić
służbami, bo ktoś musiał być
w gotowości. Czasami bywało też tak, że w Sylwestra było
wolne, ale trzeba było przyjść na
służbę w Nowy Rok, więc też
udział w balu odpadał, bo trzeba było się wyspać – wspomina.
– Z moich doświadczeń wynika, że najlepsze są tzw. domówki, jak zbierze się 5-6 par
i wtedy jest super. Byłem kilka razy na sali, ale rewelacji nie
było. Może kiedyś pomyślimy,
żeby zrobić wyjątkowego Sylwestra w naszym Bractwie Rycerskim na Zamku Książęcym
w Łowiczu – Serpens Bellatorum. To mógłby być Sylwester
w strojach z epoki, coś wyjątkowego. Organizujemy już w gronie naszego bractwa spotkania
wigilijne, więc wszystko przed
nami – snuje zaś plany na przyszłość Artur „Sebastian” Przybysz z Łowicza. 
mak

Bo przedszkole
to jak rodzina

rzut okiem | Paczki dla rodzin wielodzietnych

Przed świętami Bożego Narodzenia w Przedszkolu w Bolimowie odbyła się akcja zbierania darów dla 4 rodzin dzieci
uczęszczających do placówki,
które znajdują się w trudnej sytuacji. – Zdecydowaliśmy wspólnie
z rodzicami, że taka inicjatywa we
własnym środowisku będzie właściwa, więc wszyscy przynieśli,
co kto mógł i udało nam się przygotować bardzo obfite paczki – powiedziała nam dyrektorka przedszkola Anna Głowacka-Tarczyk.
Rodzice okazali się tak wrażliwi na los 4 rodzin, że w paczkach oprócz produktów żywnościowych i słodyczy znalazły się
także zabawki. Jedna z rodzin postanowiła sponsorować prezenty dla wszystkich dzieci, którym
zdecydowano się pomóc. Podarunki trafiły w sumie do 14 dzieci.
Paczki zostały zawiezione do rodzin 17 grudnia. 
tb

Urząd Miejski w Łowiczu

27 grudnia 2013

17 grudnia w kinie Fenix burmistrz Krzysztof Kaliński pojawił się w asyście Mikołaja. Obaj mieli do
rozdania 50 paczek dla łowickich rodzin wielodzietnych. Zostały one zakupione za 10.000 zł przekazane dla
Urzędu Miejskiego w Łowiczu przez marszałka województwa łódzkiego w formie nagrody za wdrożenie Karty
Dużych Rodzin 3+. W paczkach były słodycze, a także szynka, sery, puszki ananasa, kawa i herbata. Osobiście
podarunki te odebrało ok. 40 rodzin, pozostałym dostarczono je bezpośrednio do domów. mwk

Muzeum w Nieborowie | Nagrodzeni za pracę

Medale i dyplomy dla pracowników
MKiDN

12

Kurator Muzeum w Nieborowie
Anna Czerwińska-Walczak
odbiera dyplom uznania od
ministra kultury Bogdana
Zdrojewskiego

16 grudnia minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Bogdan Zdrojewski wręczył odznaczenia państwowe i medale
zasłużonym pracownikom Muzeum Narodowego w Warszawie. Uhonorowanych zostało
118 osób. W tym gronie znalazło się sześciu pracowników oddziału MN w Nieborowie: Elżbieta Bogaczewicz-Biernacka,
konserwator dzieł sztuki otrzy-

mała Brązowy Krzyż Zasługi za
zasługi w działalności na rzecz
ochrony zabytków oraz popularyzacji sztuki. Złotym Medalem
za Długoletnią Służbę, czyli za
wzorowe i wyjątkowo sumienne
wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej
zostali uhonorowani komendant
Wewnętrznej Służby Ochrony
Kazimierz Bartochowski oraz
archiwistka i dokumentalistka

Irena Mońka. Srebrny Medal za
Długoletnią Służbę otrzymała
pracownica biura Beata Stępień.
Dyplom ministra za szczególne zasługi na rzecz upowszechniania kultury i ochrony Polskiego Dziedzictwa Kulturowego
otrzymała kierownik działu sztuki, a obecnie pełniąca obowiązki
kuratora muzeum Monika Antczak oraz kurator muzeum Anna
Czerwińska-Walczak. 
tb
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Sylwester | Ostatni tydzień roku w pracy fryzjera

Jakie fryzury na nowy rok
tomasz.matusiak@lowiczanin.info

Mody we fryzjerstwie damskim zmieniają się bardzo szybko. Widać to po pokazach i wystawach trendów, na których
przeszło 90% stanowią zwykle
fryzury damskie.
– W tym roku w modzie na
Sylwestra będą niskie koki i różnego rodzaju upięcia – mówiły
nam Aneta Domińczak i Izabela
Dąbrowska z salonu Trendy przy
Placu Przyrynek. – Ważnym elementem będą błyszczące ozdoby
do włosów, złote opaski i efektowne spinki. Największe wrażenia zrobią fryzury odznaczające
się wytwornością i przepychem.
Wiele zmian sylwestrowych
trendów pamięta Danuta Sękalska, która sygnowany własnym
imieniem salon przy ulicy Zduńskiej prowadzi od 1985 roku. – To
się zmienia z sezonu na sezon, jakichś długotrwałych trendów tu
nie ma – mówi nam. – Często jest
tak, że dany trend po roku całkowicie wychodzi z mody, ale po
kilku latach znów wraca.
Trudno się w tym doszukiwać
prawidłowości, trudno też byłoby teraz przewidywać, co będzie
modne na Sylwestra 2014/2015.
– Był czas, że panie strzygły
się na krótko i był też czas na włosy rozproszone – kontynuuje Danuta Sękalska. – Teraz z kolei popularne są warkocze, na przykład
dobierane, i koki. Mimo wszystko mamy też w zanadrzu kilka
modeli fryzur damskich, które
REKLAMA

Dużo klientek,
dużo pracy
Okres miedzy Bożym Narodzeniem a Sylwestrem to dla
damskich fryzjerów i fryzjerek
zawsze czas bardzo intensywny, nawet jeśli w ciągu całego
roku, tak jak w 2013, narzekali oni na spadek zainteresowania ich usługami. Salon Danuta
otwarty jest od 8 do 18 i już od
połowy grudnia fryzjerki pracują w nim non stop. O ile zrobienie dobrej, damskiej fryzury
zajmuje przeciętnie 45 minut,

o tyle sylwestrowe kreacje są
często bardziej czasochłonne
i jedna może wymagać przeszło godziny pracy. Dlatego też
klientki umawiają się na konkretne godziny już na dwa tygodnie przed Bożym Narodzeniem. – To jest też dla nas duży
problem organizacyjny – mówi
Danuta Sękalska. – Wiedząc
wcześniej, jakie będziemy robić
fryzury, staramy się układać czas
tak, żeby wszystko szło płynnie.
Wiadomo jednak, że taki plan
nie zawsze udaje się zrealizować. Ktoś w ostatniej chwili
odwoła wizytę, bo mu coś wypadnie, a ktoś z kolei obudzi się
i zgłosi tuż przed Sylwestrem.

Tomasz Matusiak

Tomasz
Matusiak

są w pewnym sensie uniwersalne
i które zawsze będą na balu noworocznym dobrze przyjęte.

Mistrz fryzjerski Ksawery Ziejewski w swoim zakładzie pracy.

Starsi na święta,
młodsi na Sylwestra
Mistrz fryzjerski Ksawery Ziejewski swój męski salon przy ulicy Podrzecznej prowadzi od 1988
roku, a od kilkunastu rodzinną
tradycję kontynuuje także córka,
która swój zakład ma kilka kroków dalej – na ulicy Browarnej.
Skoro już mowa o kontynuowaniu tradycji – w budynku, gdzie
obecnie pracuje Ksawery Ziejewski, salon fryzjerski był już przed
wojną – początkowo damski. Jest
to więc najstarszy z wciąż działających salonów w Łowiczu,
o czym informuje pamiątkowa tablica autorstwa Jacka Rutkowskiego. Ma on grono stałych
klientów, którzy cenią nie tylko
precyzję i kunszt mistrza, ale też
panującą u niego atmosferę.
– Są klienci, którzy przychodzili strzyc się u mnie jako mali
chłopcy, a dziś, jako poważni
panowie, są mi wciąż wierni –
mówi nam Ksawery Ziejewski.
– Mam też klientów, którzy przyjeżdżają z Łodzi i z Warszawy.
Regularnie strzyże się u mnie na
przykład były proboszcz z Jaktorowa.
Mówił nam, że w męskich salonach okres przedświąteczny
i przedsylwestrowy nie jest
z pewnością tym samym, co
w damskich. Widzi jednak, że
jest wówczas nieco więcej klientów niż w zwykłe dni. Często zastanawiał się, tak jak i inni fryzjerzy, czy jest sens otwierać zakład
zaraz po świętach. Odpowiedź
jest jednak prosta – tak. Te kilka
dni od 27 do 31 grudnia to okazja
na wyższy niż zwykle zarobek.
Dostrzega też pewną, niezmienną od lat tendencję – pano-

Tomasz Matusiak

Tuż przed świętami odwiedziliśmy kilkoro łowickich fryzjerów, aby zapytać ich o to, co w ich fachu oznacza
zbliżający się koniec roku. Podzielili się z nami spostrzeżeniami z lat poprzednich, mówili też, co zaobserwowali
już w tym roku. Uniwersalnej odpowiedzi nie ma – w każdym z zakładów okres świąteczny wygląda nieco
inaczej, a największe różnice widać między salonami męskimi i damskimi.

W studiu fryzjerstwa "Matrix" przy ulicy Zduńskiej dużo pracy było
także w Wigilię.

wie nieco starsi częściej przychodzą przed Bożym Narodzeniem,
natomiast młodzi raczej tuż przed
Sylwestrem. Ci pierwsi od lat
strzygą się podobnie – zależy
im na eleganckim, schludnym
wyglądzie. – Młodzi częściej,
chociaż nie jest to regułą, mają
specjalne zachcianki – mówi
Ksawery Ziejewski. – Częściej
też eksperymentują, chcą sobie
robić jakieś dziwactwa, co można zobaczyć na ulicach.
Mody się zmieniają,
ale mężczyźni wciąż
wolą prosto
Nieco inne spostrzeżenia ma
Sylwester Grzanka, pracujący w salonie Renarda Biernackiego przy ulicy Starzyńskiego.
Jego zdaniem ilość klientów,
a tym samym pracy, jest w okresie świątecznym i karnawałowym
podobna jak przez cały rok. –
W męskich salonach nie czuć
przedsylwestrowego szaleństwa –
mówił nam. – Facet zwykle przychodzi do fryzjera, kiedy włosy

urosną mu już na tyle długie, że
chce je skrócić. Może gdyby się
jeszcze farbowali, tak jak panie,
to pracy byłoby przed Nowym
Rokiem więcej, ale zdecydowana
większość tego nie robi.
Jego klienci, nawet przygotowując się na sylwestrowe bale,
wolą raczej proste fryzury i to się
nie zmienia od lat, choć da się
też zauważyć przejściowe, krótkotrwałe trendy. – W końcówce
lat 80-tych modny był tzw. „poppers”, czyli grzywka zasłaniająca jedno oko. Teraz ta moda
nieśmiało wraca, choć okuliści ostrzegają, że taka fryzura
nie wpływa dobrze na wzrok –
mówi Sylwester Grzanka. – Później były przez jakiś czas popularne kitki, a ostatnio irokez.
Pamiętam też, że kilka lat temu,
ale nie powiem dokładnie kiedy,
był jeden taki sezon, gdzie kilku
klientów chciało sobie wyciąć
z włosów kształt gwiazdy, a nawet napis „Wesołych świąt!”.
Nigdy potem się już z tym nie
spotkałem... 
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Jak doszło do zabójstwa
w Piaskach Bankowych

Punkt zapalny

– wyjaśnienia oskarżonych. str. 20-21

Gmina Łyszkowice | Bonwind nie rezygnuje z wiatraków

Firma chciałaby już budować,
ale wciąż musi czekać

Wciąż nie wiadomo kiedy i czy w ogóle powstanie na terenie Gminy Łyszkowice farma elektrowni
wiatrowej. Przypomnijmy, że od 2009 roku o pozwolenie na taką budowę zabiega firma Bonwind, której
właścicielem jest Zbigniew Boniek – obecny prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, a niegdyś wybitny
piłkarz. Wspiera ją Falck Renewables, europejski potentat w dziedzinie energetyki wiatrowej.

tomasz.matusiak@lowiczanin.info

Od 2009 roku inwestorzy zawierają umowy z właścicielami
gruntów leżących przy miejscowościach: Kuczków, Łagów, Zakulin, Seligów, Bobiecko i Stachlew. Zgodnie z planem, miało
tam stanąć 38 wysokowydajnych
turbin o mocy od 2 do 3MW, napędzających wiatraki – nie było
jednak ustalone, gdzie dokładnie.
Wedle wstępnych planów, taka
farma mogłaby pracować przez
25 lat, po czym turbiny zostałyby
zlikwidowane i, być może, zastąpione nowymi. W czasie zabiegania o pozwolenia na budowę
kilkakrotnie zmieniano projekt.
W tym roku ustalono w końcu,
że farma będzie się składała jedynie z 9 elektrowni (wiatraków).
Projekt uzyskał już szereg decyzji oraz zezwoleń, ale kluczową
była w tym przypadku decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. Proces jej przyznawania wszczął, na
wniosek firmy, wójt gminy Łyszkowice w grudniu 2009 roku.
Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska w Łodzi przeanalizowała wówczas całą dokumentację, uznała jednak, że są w niej
istotne braki oraz niezgodności
z
planem
zagospodarowania przestrzennego, w związku
z czym wydała opinię negatywną – decyzja ta zapadła dopiero
11 października 2012.
20 marca Urząd Gminy, na
wniosek firmy, ponownie wystąpił o uzgodnienie warunków
REKLAMA

To jeszcze nie wszystko
Teraz spółka Bonwind musi
jeszcze zabiegać o pozwolenie
na budowę w starostwie powiatowym, pismo w tej sprawie jednak jeszcze nie wpłynęło – dowiedzieliśmy się w Wydziale

Mieszkańcy Zakulina,
w zdecydowanej
większości, nie chcą
tu tych wiatraków.
– To, co mówią
przedstawiciele firmy
nie przemawia do
ludzi, którzy wciąż
obawiają się hałasu,
szkodliwości dla
zdrowia i środowiska.
Podobnie jest
też w sąsiednich
miejscowościach.

Architektoniczno-Budowlanym.
Członek zarządu spółki, Władysław Puchalski, tłumaczy, że
przygotowanie szczegółowych
projektów technicznych wymaga czasu (przed uzgodnieniem
warunków środowiskowych nie
można było do nich przystąpić),
a są one warunkiem do starania
się o pozwolenie na budowę.
Nie tylko uzyskanie pozwoleń
sprawia spółce Bonwind problemy. Dalsze jej działania zależą
też od zasad dofinansowywania
energii odnawialnej, które w polskim prawie wciąż nie są precyzyjnie określone.
– Ciągły brak ostatecznej wersji planowanych przez rząd zmian
ustawodawczych w tym zakresie
wprowadza znaczną niepewność
inwestycyjną i skutecznie utrudnia racjonalne planowanie budowy farm wiatrowych w Polsce
– mówi Władysław Puchalski.
Rząd od 2011 pracuje nad treścią nowej ustawy o odnawialnych źródłach energii, czyli tzw.
„Dużym Trójpakiem Energetycznym”, jednak wielokrotnie
zmieniany jej projekt dotąd nie
został choćby wprowadzony do
porządku obrad Sejmu. – Dla
inwestorów to trudna sytuacja,
gdyż za każdym razem musimy
dostosowywać założenia biznesowe do kolejnych zmian założeń projektu ustawy – uważa Puchalski.
Bonwind nie czeka jednak
na decyzje urzędników bezczynnie. Wciąż prowadzi pomiary siły
i kierunku wiatru, które umożliwia zainstalowany w 2010 roku
w Łagowie maszt meteorologiczny. Przedstawiciele firmy twierdzą, że pomiary naturalnych zasobów wietrzności na tym terenie

są bardzo obiecujące dla powodzenia przedsięwzięcia.
Zapewnienia
nie przekonują
mieszkańców
Urząd Gminy zapewnia, że
wciąż prowadzone są konsultacje na temat projektu Bonwind,
a wykonująca obowiązki wójta
Ola Suszkowska mówi, że władze gminy wciąż wsłuchują się
w głosy i uwagi mieszkańców.
– Wiadomo, że zawsze w takich
sprawach wielu ludzi ma jakieś
obawy, dopóki nie widać, jak
to będzie wyglądało w praktyce
i trudno się ludziom dziwić. Jeśli przedsięwzięcie dojdzie do
skutku, zmieni zasadniczo oblicze gminy, chociażby sam krajobraz. Staramy się nikomu nie
narzucać zdania, co najwyżej tłumaczyć i wyjaśniać wątpliwości,
czemu ma też służyć dostęp do
dokumentów, jakimi dysponujemy w urzędzie. Od siebie osobiście mogę dodać, że szczerze
podziwiam zarząd firmy za cierpliwość i determinację w działaniu, bo czekanie na decyzję administracyjną przez ponad cztery
lata musi być irytujące.
Przedstawiciele Bonwind gwarantują, że ich projekt w żaden
sposób nie zagrozi środowisku
naturalnemu, ani też spokojowi
mieszkańców. Podkreślają oni,
że turbiny będą skutecznie ograniczać emisję dwutlenku węgla,
azotu, dwutlenku siarki i różnych
pyłów. Mają się one znajdować
nie bliżej niż 500 metrów od zabudowań mieszkalnych i spełniać
wszelkie przyjęte normy natężenia hałasu.
Od czterech lat mówią też
mieszkańcom o korzyściach, ja-
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środowiskowych dla projektu.
Uzgodnienie warunków z RDOŚ
w końcu się udało – 31 października 2013 roku.
– Na podstawie wyników analiz, obliczeń i pomiarów wykonywanych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko ustalono,
że podczas funkcjonowania elektrowni w warunkach określonych
w postanowieniu, nie powinny
wystąpić przekroczenia standardów jakości środowiska – informuje nas dyrektor RDOŚ w Łodzi, Kazimierz Perek.

Maszt pomiarowy w Łagowie – pierwsza duża konstrukcja wzniesiona
przez Bonwind w gminie Łyszkowice. Kiedy możemy spodziewać się
wiatraków?

kie farma wiatrowa przyniesie
także dla nich – rozwój infrastruktury, wzrost atrakcyjności
inwestycyjnej okolicy, wpływy
do budżetu gminy, a dla znacznej
grupy, także duże pieniądze z tytułu dzierżawy .
Wielu mieszkańców to jednak od początku nie przekonuje.
Przypomnieć można tu chociażby protesty, jakie miały miejsce
w Zakulinie pod koniec 2010
roku. Jak mówiła nam sołtys tej
miejscowości, Teresa Malec, nastroje społeczne w tej kwestii
w ciągu trzech lat nie uległy zasadniczej zmianie. – Mieszkańcy Zakulina, w zdecydowanej
większości, nie chcą tu tych wia-

traków – mówiła nam. – To, co
mówią przedstawiciele firmy nie
przemawia do ludzi, którzy wciąż
obawiają się hałasu, szkodliwości
dla zdrowia i środowiska. Podobnie jest też w sąsiednich miejscowościach.
Rolnicy, jak i inni mieszkańcy,
obawiają się wpływu elektrowni
na zdrowie ich samych oraz zwierząt. Zastanawiają się, czy działanie tak dużej ilości turbin koło
siebie nie sprawi, że ich dźwięki
będą się na siebie nakładać, potęgując hałas. Powszechny jest
brak zaufania do oficjalnych badań, niektórzy wręcz kwestionują
ich uczciwość. – Badania zlecają ci, którzy mają w tym interes



Żychlin | Weronika Dałek z ZS nr 1 reprezentowała powiat kutnowski

– słyszeliśmy od jednego z mieszkańców Zakulina. – Nikt nam nie
wmówi, że 500-600 metrów od
zabudowań mieszkalnych to wystarczająca odległość do postawienia takich kolosów. Czy znów
będziemy protestować? Tego nie
wiem. W porównaniu z 2010
rokiem, znacznie większe jest
zniechęcenie społeczne, bo i tak
wszystko rozgrywa się niezależnie od nas, a konsultacje społeczne, o których mówi się w gminie
to fikcja – dodaje.
To m.in. takie opinie i protesty społeczności lokalnych
spowodowały, że wszystkie inwestycje wiatrowe w Polsce, poczynając od 2009 roku są obecnie poddawane szczegółowej
kontroli NIK, która ma potrwać
do końca tego roku. Sprawdzani
są zarówno inwestorzy, jak i decyzje samorządowców i instytucji publicznych, ale nie dotyczy
to bezpośrednio gminy Łyszkowice, ponieważ nie rozpoczęto
w niej jeszcze budowy. 
REKLAMA

O żywieniu wie wiele
Weronika Dałek, uczennica
klasy IIIa gimnazjum
w Żychlinie, wygrała
eliminacje powiatowe do
II Wojewódzkiej Olimpiady
Wiedzy o Racjonalnym
Żywieniu, organizowane
przez Wojewódzką Stację
Sanitarno-Epidemiologiczną
w Łodzi, które odbyły się
19 listopada.

Kilka dni temu, 17 grudnia,
pojechała na finał wojewódzki.
– Jestem szczęśliwa, że mogłam
reprezentować powiat kutnowski w finale wojewódzkim – powiedziała nam Weronika. To dla
mnie ogromne wyróżnienie i jednocześnie nowe wyzwanie.
Weronika do konkursu powiatowego przygotowywała się
wspólnie z Pauliną Dzięgielewską. Dostałyśmy od naszej
pani Anny Sitkiewicz, nauczycielki biologii, książki, by poszerzyć naszą wiedzę na temat
racjonalnego żywienia. Wiadomo było, że pytania na teście
będą wykraczać poza program
szkolny. Razem się uczyłyśmy,
lubimy taką formę nauki. Wtedy wiedza „wchodzi” do głowy
szybciej.
W etapie powiatowym do rywalizacji stanęło 10 gimnazjalistów z 6 gimnazjów. Wśród nich
była Paulina Szcześniak z Gimnazjum w Bedlnie oraz Paulina

Dorota Grąbczewska

Powszechny jest brak
zaufania do oficjalnych
badań, niektórzy
wręcz kwestionują ich
uczciwość.
– Badania zlecają ci,
którzy mają w tym
interes – słyszeliśmy
od jednego
z mieszkańców.

Weronika Dałek jest szczęśliwa,
że mogła reprezentować Zespół
Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza
i powiat kutnowski w konkursie
o racjonalnym żywieniu.

Dzięgielewska i Weronika Wałek
z Gimnazjum w Żychlinie.
Uczestnicy eliminacji powiatowych odpowiadali na 35 pytań testowych. Nie spodziewałam się,
że wygram – przyznaje skromnie Weronika Dałek. Sądziłam,
że wypadłam słabo. A tu taka
niespodzianka. Byłam chora, nie
chodziłam do szkoły i wtedy zadzwoniła do mnie nauczycielka
Anna Sitkiewicz. To ona przekazała dobrą informację, że jestem
w finale wojewódzkim.
Do Łodzi na finał wojewódzki Weronika wraz z mamą i Anną
Sitkiewicz pojechała we wtorek, 17 grudnia. Do zmagań wojewódzkich przystąpiło 22 gim-

nazjalistów
reprezentujących
poszczególne powiaty. Finaliści
odpowiadali na 25 pytań, w tym
5 otwartych. – Pytania na finale
były trudniejsze. Dużo było pytań dotyczących praktyki, a nie
wyuczonej wiedzy, np. co może
zastąpić ¾ szklanki mleka. Ja postawiłam na żółty ser, a okazało
się, że prawidłowa odpowiedź to
10 bułek. Poza tym były pytania
wielokrotnego wyboru, co też
mnie trochę zmyliło. Po rozwiązaniu testów wszystkich uczestników olimpiady wraz z rodzicami
i opiekunami zaproszono do pobliskiej palmiarni. Przewodnik
opowiadał o zgromadzonej tam
zieleni.– Ogłoszono zwycięzców
oraz osoby wyróżnione. Mnie
wśród nich nie było. Wiem, że
zdobyłam 34,5 pkt na 50 możliwych, to najprawdopodobniej
starczyło, by znaleźć się w połowie stawki. Wynik nie jest najważniejszy – podkreśla z humorem Weronika. Dla mnie ważne
jest, że byłam uczestniczką finału
wojewódzkiego, że mogłam reprezentować szkołę i powiat.
Weronika w tym roku kończy gimnazjum. Jak przyznaje, uwielbia biologię i chemię.
Z obu przedmiotów ma piątki
i zamierza dalej uczyć się w liceum na kierunku biologiczno-chemicznym.
Na przyszłość nie ma jeszcze sprecyzowanych planów, ale
chciałaby spróbować dostać się
na medycynę. 
dag
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Żychlin | Sandra Zarychta wyróżniona

One dobrze znają
język ojczysty
Podczas XII edycji konkursu
„Mistrz Ortografii Powiatu Kutnowskiego”
organizowanego
przez Liceum Ogólnokształcące
przy Zespole Szkół nr 1 w Krośniewicach, żychlinianka Sandra Zarychta, uczennica Zespołu
Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza, napisała dyktando na tyle
poprawnie, że spośród 35 finalistów z 8 szkół powiatu kutnowskiego, zdobyła wyróżnienie.
Sandra Zarychta jest uczennicą klasy IIb Liceum Ogólnokształcącego o profilu matematyczno-geograficznym,
z rozszerzonym językiem angielskim. Ocenia więc siebie jako
umysł ścisły, ale też doskonale pisze w języku ojczystym. W konkursie Sandra startowała po raz
drugi – i przed rokiem też zdobyła wyróżnienie.
– Tegoroczne dyktando było
naprawdę bardzo trudne – przyznaje Sandra. – Trochę się przygotowywałam, ale widać za
mało. Pozostał lekki niedosyt. Do
trzech razy sztuka. Za rok przyłożę się solidniej. Muszę dokładniej powtórzyć zasady pisowni
z przedrostkami, wyjątki. W dyktandzie były wyrazy zapożyczone, których pisownia sprawiała kłopoty. W tym roku były też
problemy z interpunkcją. Trzeba było bardzo uważnie słuchać
lektora, gdy czytał tekst, by postawić przecinek w odpowiednim miejscu. Sandra ma oczywi-

Dorota Grąbczewska
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Sandra Zarychta uczennica klasy
IIb Liceum Ogólnokształcącego
w Zespole Szkół nr 1
im. Adama Mickiewicza wywalczyła
wyróznienie podczas powiatowego
dyktanda, które zorganizowano
w ZS nr 1 w Krośniewicach.

ście z języka polskiego 5 i to ją
wybrali nauczyciele języka polskiego, by wraz z szóstką innych
uczniów reprezentowała szkołę.
Choć bowiem uczy się w klasie
matematyczno-geograficznej, to
– jak chwali ją Anna Mazurek,
zastępca dyrektora Zespołu Szkół
nr 1 – Sandra z polskiego jest
bardzo dobra, lepsza niż wielu
humanistów.
Jej hobby to nie telewizor czy
komputer, a książki historyczne, głównie dotyczące wydarzeń
z XVI i XVII wieku.
dag
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Okruchy życia
wspomnienia | pozostaną w naszej pamięci

odeszli od nas | 13.12.-23.12.2013
13 grudnia: Czesław
Łopaciński, l.83; Anna Dudkiewicz,
l.32; Grażyna Kosielska, l.66,
Lubowidza.
14 grudnia: Józefa Klimczak,
l.89, Nadolna.
15 grudnia: Tadeusz Sadowski,
l.80.
16 grudnia: Alfreda Białek, l.85,
Stryków.
17 grudnia: Stanisław Dałek,
l.81; Marianna Słoma, l.94.

18 grudnia: Aniela Zając,
l.89, Nowy Złaków; Barbara
Kuś, l.87, Łowicz; Henryka
Jakubiuk, l.64, Łowicz; Stanisław
Jarosz, l.75.
19 grudnia: Kazimiera
Łysio, l.83, Głowno; Stefania
Kołosowska, l.87, Kraszew;
21 grudnia: Janina Nowińska,
l.88
23 grudnia: Teresa Bogacz,
l.75, Jamno

Lucjan Muszyński (1943-2013)
4 października br. zmarł
Lucjan Muszyński,
wielki miłośnik historii
i patriota, inicjator
uroczystości poświęconych
upamiętnieniu
powstańczych bohaterów
bitwy pod Dobrą z 1863 r.

Lucjan Muszyński
(1943-2013)
z wykształcenia polonista,
z zamiłowania – wnikliwy
badacz historii Polski,
zwłaszcza z okresu
powstań pod zaborami
oraz rządów Marszałka
Józefa Piłsudskiego,
którego był admiratorem.
Zawodowo, przez szereg
lat związany z oświatą oraz
pracą w Urzędzie Miejskim
w Łodzi i działalnością
samorządową. W łódzkiej
Radzie Miejskiej zasiadał
przez cztery kadencje.
Inicjator i organizator
licznych obchodów rocznic
patriotycznych,
w tym upamiętnienia bitwy
Powstania Styczniowego
pod Dobrą w gm. Stryków.
Przyjaciel tutejszej Szkoły
Podstawowej
i pomysłodawca nadania jej
imienia 24 lutego 1863 r.,
a także współautor projektu
szkolnego sztandaru.


Łowicz | Opłatek miejsko-powiatowy

20 grudnia w łowickim muzeum odbyło się tradycyjne
wspólne spotkanie opłatkowe organizowane przez władze miasta i powiatu. Obecni na nim byli
m.in. biskupi Andrzej Dziuba
i Alojzy Orszulik, poseł Cezary
Olejniczak, radni z miasta, gmin
i powiatu łowickiego, dyrektorzy instytucji miejskich i powiatowych i działacze społeczni.
Życzenia świąteczne i noworoczne składali starosta Krzysztof Figat oraz burmistrz Krzysztof Kaliński, a łowiccy harcerze
przynieśli Betlejemskie Światełko Pokoju z Groty Narodzenia Pańskiego. Część artystyczną
przedstawili natomiast uczniowie
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 na Blichu. Zagrali scenę
przybycia w Wigilię świąt Bożego Narodzenia gościa z Mongolii
do współczesnej polskiej rodziny.
Gość dziwi się, że zamknięte są wszystkie sklepy i hotele,
a wszędzie widnieją kolorowe dekoracje. Jego wizyta skłania domowników do rozmowy o tym,
REKLAMA

Mirosława Wolska-Kobierecka

Starosta i burmistrz składali
życzenia w muzeum

Na Wigilii w muzeum kolędy
śpiewał Zespół Pieśni
i Tańca Blichowiacy.

czym są święta, jak powinniśmy
je przeżywać, kiedy naprawdę
urodził się Jezus Chrystus i co byłoby, gdyby dziś się urodził, przyszedł do nas i powiedział, że jest
Bogiem. W dialogu z uczniami
gościnnie wystąpił ich nauczyciel
religii ks. Sylwester Łajszczak.
Występ uczniów przeplatany był kolędami i pastorałkami w wykonaniu Blichowiaków,
którym towarzyszyła kapela. Po
części artystycznej było Słowo
Boże, dzielenie się opłatkiem
i poczęstunek. 
mwk

Lucjan Muszyński urodził się
23 lipca 1943 r. w Opocznie. Po
maturze w rodzinnym mieście
rozpoczął studia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu
Łódzkiego. Po dyplomie zdobył posadę asystenta na uczelni. W sierpniu 1980 r. wstąpił
do powstającej „Solidarności”.
Ze względów politycznych musiał przejść do pracy w Wydawnictwie Uniwersytetu Łódzkiego,
gdzie nie miał kontaktów ze studentami.
Z żona Jadwigą miał dwoje
dzieci – Aleksandrę i Andrzeja.
Kiedy w latach 80-tych działały one w drużynach harcerskich
i zuchowych w Szkole Podstawowej nr 71, tato włączył się w
działalność wspierającą tamtejszy Szczep Harcerski, zwłaszcza
w zakresie wychowania patriotycznego. Wkrótce został aktywnym członkiem i instruktorem
harcerskim. Działał w Ośrodku
Szczepów “Za Torem” im. hm.
A. Kamińskiego oraz w Kręgu Instruktorów Harcerskich im.
Andrzeja Małkowskiego, udzielał się także w łódzkim Duszpasterstwie Harcerek i Harcerzy
przy kościele jezuitów.
Lucjan Muszyński był szczerym wielbicielem postaci Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Należał do Duszpasterstwa Piłsudczyków i Społecznego Komitetu Pamięci Józefa Piłsudskiego w Łodzi. W latach 1994-2011
pełnił funkcję prezesa komitetu. Dzięki jego staraniom udało się doprowadzić 3 maja 1997

r. do odsłonięcia pomnika Józefa
Piłsudskiego przed Łódzkim Domem Kultury.
W 1990 r. Lucjan Muszyński
uzyskał mandat radnego Rady
Miejskiej w Łodzi z listy Łódzkiego Porozumienia Obywatelskiego. W radzie zasiadał przez
trzy kolejne kadencje. W czasie swojej pracy samorządowej
był m.in. członkiem komisji ds.
zmiany nazewnictwa ulic i dzięki
jego zabiegom utrwalono w przestrzeni miejskiej osoby i organizacje związane z harcerstwem.
Był pomysłodawcą nazw parku
Szarych Szeregów, parku Baden-Powella, al. Jerzego Szletyńskiego, al. Harcerzy Legionistów, czy
ulic: Aleksandra Kamińskiego
i Harcerzy Zatorowców.
W swojej karierze zawodowej
Lucjan Muszyński, poza uniwersytetem, pracował także jako nauczyciel języka polskiego w 188
Szkole podstawowej w Łodzi,
był także dyrektorem Społecznego Liceum Ogólnokształcącego. Jego ostatnim miejscem pracy był Urząd Miasta Łodzi, gdzie
przez kilkanaście lat pracował
w Delegaturze Łódź-Śródmieście jako kierownik Referatu Organizacyjnego, a później główny
specjalista. Za prezydentury Jerzego Kropiwnickiego był jego
Pełnomocnikiem ds. Organizacji
Rocznic i Świąt Państwowych.
W uznaniu zasług w upowszechnianiu wiedzy o najnowszej historii Polski, a w szczególności za pielęgnowanie pamięci
o Marszałku Józefie Piłsudskim
w 2009 r. Lucjan Muszyński odznaczony został przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi.
– Lucjan Muszyński był dla
nas ważną i ciekawą postacią.
Zresztą po liczbie uczestników
pogrzebu było widać, że nie tylko dla nas. Pozostaję pełen uznania dla jego działalności patriotycznej i na rzecz upamiętniania
wydarzeń z naszej historii. On ni-

Sanniki | Rzeźbiarze „ośrodka kutnowskiego” wystawiają w pałacu

Boże Narodzenie w sztuce ludowej
Wystawę rzeźbiarską „Boże
Narodzenie w sztuce ludowej”
można oglądać do 2 lutego we
wnętrzach pałacu w Sannikach.
Wernisaż wystawy odbył się
w dniu koncertu w tymże pałacu Michała Bajora. Prezentowane są szopki rzeźbiarzy
z tzw. „ośrodka kutnowskiego”,
REKLAMA

z którymi organizator wystawy
– sannicki Gminny Ośrodek
Kultury – od lat współpracuje.
Najwięcej swoich prac pokazali Antoni Kamiński, Tadeusz
Kacalak, Jerzy Żandarowski
i Andrzej Cichoń. To artyści
nagradzani w ogólnopolskich
i regionalnych konkursach, wy-

stawiający swoje prace w kraju
i za granicą, m.in. w USA, Francji, Austrii, Niemczech. Wśród
nich są laureaci prestiżowych
nagród im. Oskara Kolberga,
Gloria Artis i innych.
Pozostali rzeźbiarze z tej kutnowskiej grupy to: Józef Stańczyk, Zbigniew Szczepański,

gdy nie zabiegał o to, by być na
pierwszym planie, ale dyrygował
i organizował patriotyczne uroczystości w Dobrej. Dzięki niemu, wiedza o losach ludzi, którzy kiedyś tutaj żyli, stawała się
nam bliższa – wspomina zmarłego burmistrz Strykowa Andrzej
Jankowski i dodaje: – Lucjan
Muszyński spoczął na cmentarzu
w Łagiewnikach przy drodze nr
71, na pograniczu gmin, co też
jest w pewien sposób symboliczne, bo był ważny i dla Łodzi i dla
Strykowa.
W pogrzebie Lucjana Muszńskiego 8 października uczestniczyła reprezentacja Szkoły
Podstawowej w Dobrej, której
w 2005 roku z jego inicjatywy
nadano imię 24 Lutego 1863
r., czyli daty bitwy Powstania
Styczniowego, stoczonej pod Dobrą. Reprezentacja szkoły wybrała się na pogrzeb wraz z pocztem
sztandarowym, którego obecności podobno przed śmiercią zażyczył sobie Lucjan Muszyński. To
właśnie on był bowiem współautorem projektu szkolnego sztandaru.
Jego wielką pasją było badanie historii Powstania Styczniowego. Znał tak wiele szczegółów
z jego przebiegu, cech osobowych uczestników, że kiedy opowiadał o tym np. uczniom podstawówki w Dobrej, sprawiał
wrażenie, jakby był naocznym
świadkiem wydarzeń sprzed 150
lat. Jego inicjatywą było umieszczenie na cmentarzu w Dobrej
tablicy z nazwiskami poległych
na tej ziemi powstańców, które
odszukał w starych dokumentach, archiwach. Co roku, od 20
lat współorganizował obchody kolejnych rocznic bitwy pod
Dobrą, zapraszając do udziału
w nich harcerzy, członków
Związku Strzeleckiego „Strzelec”, kombatantów i żołnierzy.
Przed uroczystościami pieczołowicie opracowywał wzór zapro-

Józef Marciniak, Jarosław Gorzelak, Artur Matusiak, Romuald Olesiński, Sławomir Suchodolski. – Zwiedzających
wystawę zachwycały barwne
kompozycje składające się z postaci ustawionych na jednym
poziomie lub skupionych piętrowo – Boża Rodzina, zwierzęta,
wznoszące się anioły – powiedziała nam Marzena Andrzejczyk, instruktor z GOK w Sannikach. 
mak
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Bolimów | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Młodzież wykazała się inicjatywą

Jeden z inicjatorów akcji,
Krzysztof Zwoliński z klasy
III Technikum Informatycznego powiedział nam, że samorząd początkowo myślał
o przyłączeniu się do któregoś z ogólnopolskich przedsięwzięć mających na celu
organizowanie pomocy przedświątecznej. – Ale uświadomiliśmy sobie, że przecież
wokół nas, w pobliżu szkoły,
też są osoby, którym taka po-

ZSP w Bolimowie

Samorząd Szkolny Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych
w Bolimowie zorganizował
zbiórkę na rzecz pewnej
wielodzietnej rodziny
z terenu gminy Bolimów,
znajdującej się w trudnej
sytuacji materialnej.

Dzięki zaangażowaniu
Samorządu Uczniowskiego
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Bolimowie wielodzietna rodzina
z terenu tej gminy otrzymała dary
na święta Bożego Narodzenia.

moc by się przydała. Dlatego
postanowiliśmy działać lokalnie – stwierdził.
Uczniowie w ciągu kilku
dni zgromadzili odzież, środki czystości i żywność, nie
zapomnieli także o zabawkach i słodyczach dla dzieci.
Opiekunka samorządu Paulina Kosińska podkreśliła, że
w pomoc zaangażowali się nie
tylko uczniowie, ale też ich rodzice i nauczyciele.
Dorota Dziekanowska, dyrektor ZSP w Bolimowie, jest
dumna ze swoich uczniów. –
Dzięki takim akcjom młodzi
ludzie uczą się współdziałania
i otwartości na cudze nieszczęście. Zaangażowanie, jakim
się wykazali, jest dowodem,
że nasi uczniowie to odpowiedzialni i wrażliwi ludzie – powiedziała nam. 
tb
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wym. To był jego konik, choć
nie jedyny. Wyszukiwał pieśni
patriotyczne i starał się upowszechniać je wśród dzieci
i młodzieży. W 2011 roku poprowadził dla naszych uczniów
lekcję na temat historii naszej
miejscowości i bitwy pod Dobrą. Opowiadał o wszystkim
szczegółowo, bardzo realistycznie – wspomina szkolna
bibliotekarka z Dobrej, Jolanta Lis.
Tak samo zwykł był przemawiać podczas uroczystości na
cmentarzu, 24 lutego. Czasami
niektórzy uczestnicy obchodów
narzekali na to, że przy dwudziestostopniowym mrozie trzeba
było długo stać na śniegu i wietrze, a on zawsze odpowiadał, że
skoro powstańcy podczas zimy
musieli walczyć, to i my – współcześni – wytrzymamy.
Przed uroczystościami nauczycielki z Dobrej na polecenie pana
Lucjana rozdawały wszystkim
pocztom sztandarowym, delegacjom z kwiatami i gościom karteczki do wypełnienia. Dzięki
temu, później, przy powitaniu,
nikogo nie pomijał. Archiwizował i dokumentował każde takie
spotkanie. Reporterów „Wieści”
prosił niekiedy o wysyłanie mu
gazety z relacją na adres Urzędu
Miejskiego w Łodzi, co też czyniliśmy.
– Współpracowałam z panem
Lucjanem około 10 lat przy tworzeniu scenariuszy uroczystości
związanych z bitwą pod Dobrą
– opowiada nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej Anna Stankiewicz i dodaje: – To zawsze
były jego pomysły, ja byłam
współprowadzącą.
Wspaniale
się z nim pracowało, był bardzo
kompetentny i potrafił w zrozumiałych słowach mówić o historii
do każdej grupy wiekowej. Bardzo szkoda, że już go nie ma.
Również burmistrz Strykowa Andrzej Jankowski cenił
talent zmarłego i jego umiejętność zainteresowania młodzieży żywą historią. Lucjan
Muszyński uczył patrzeć na
wydarzenia sprzed lat, jak na
losy bliskich nam osób, a nie
tylko ciąg dat do wyuczenia na
pamięć. Wszystkich mieszkańców swojej gminy burmistrz
Strykowa zapewnia, że wprowadzona z inicjatywy łodzianina tradycja obchodów kolejnych rocznic bitwy pod Dobrą
i walk Powstania Styczniowego
będzie w gminie kontynuowana. 
ewr

człowiek pełen emocji, bardzo
wrażliwy, ale i zdecydowany. Co
postanowił, to musiał zrobić.
W opinii osób, które spędziły z nim trochę czasu, był osobą, która po prostu kochała życie.
Celebrował przyjemne chwile,
a do takich należało dla niego
delektowanie się dobrą herbatą
i rozmowa. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobrej Małgorzata
Wielgus wspomina, że pierwszą
rzeczą, od jakiej zmarły rozpoczynał swoje wizyty, była herbatka w sekretariacie, pita elegancko, obowiązkowo z filiżanki. Był
koneserem herbat.
– Po wypiciu herbaty, odrywał papierowy „listek” od torebki
i zabierał go na pamiątkę. Zawsze, kiedy mieliśmy jakąś nową
herbatę, prosił o opakowanie. Jeśli mu smakowała, dopytywał
gdzie została kupiona. Przywoził także swoje herbaty, zawsze
w
pięknych
pudełeczkach
– wspomina szkolna sekretarka
Monika Olszówka.
Tego, jak bardzo był życzliwy
i sympatyczny dowodzi zdarzenie, jakie utkwiło w pamięci Katarzynie Motyl. – Co roku,
w sierpniu, pan Lucjan pielgrzymował z Łodzi na Jasną Górę.
Któregoś razu ja akurat dojechałam do pielgrzymki i nagle
w bazylice pełnej pielgrzymów,
w ogromnym tłumie słyszę wesoły okrzyk: „O, witam Dobrą!”
Wszyscy wokół się oglądają, a to
pan Lucjan mnie dostrzegł.
Ten miłośnik literatury, zawsze
obłożony książkami, przekazywał szkole w Dobrej ciekawe publikacje i kalendarze o charakterze patriotycznym. Przywoził
najpierw kasety magnetofonowe, a potem płyty z muzyką patriotyczną i sam chętnie śpiewał
powstańcze pieśni, a w dobrym
nastroju, nawet podskakiwał przy
co żywszych melodiach marszowych.
Zapraszał też uczniów i nauczycieli z Dobrej na uroczystości, które organizował w Łodzi. Oprowadzał ich po Starym
Cmentarzu na ul. Ogrodowej,
gdzie odwiedzili m.in. grób bohaterki bitwy spod Dobrej Marii
Piotrowiczowej i jej męża. Z inicjatywy Lucjana Muszyńskiego
szkoła w Dobrej nawiązała kontakt z podstawówką z Małogoszczy pod Kielcami, noszącą to
samo imię, gdyż 24 lutego 1863
r. również i tam rozegrała się bitwa Powstania Styczniowego.
– Pan Lucjan był kopalnią
wiedzy o Powstaniu Stycznio-
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szeń, które były prawdziwymi
perełkami edytorskimi. Wzbogacone o rys historyczny bitwy,
sylwetki jej bohaterów, czasem
słowa powstańczej pieśni, którą chciał ocalić od zapomnienia.
O to, by były efektowne graficznie wspólnie z nim dbała plastyczka z Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Strykowie. Te
zaproszenia zachwycały wielu
i traktowane były jako cenne pamiątki.
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Strykowie zawsze
zapewniał obchodom patriotycznym w Dobrej wsparcie techniczne. Dyrektor ośrodka Konrad
Kozłowski wspomina, że współpraca ta sięgała 1992 roku. Została nawiązana za pierwszej
kadencji burmistrza Henryka
Kurczewskiego, kiedy dyrektorem Szkoły Podstawowej w Dobrej był Waldemar Śliwkiewicz.
– Lucjan Muszyński był człowiekiem bardzo sympatycznym,
a zarazem wielkim patriotą. Jego
wiedza i kultura osobista były na
najwyższym poziomie i praca
z nim była czystą przyjemnością
– opowiada Konrad Kozłowski
i dodaje: – W tym roku choroba uniemożliwiła mu już osobiste uczestnictwo w obchodach.
Mimo wszystko, jak mógł, tak
starał się pomóc organizatorom,
pozostając z nami w kontakcie.
Do ostatniej chwili był zaangażowany w działania, które stały się
pasją jego życia.
Podczas organizacji przebiegu uroczystości w Dobrej Lucjan Muszyński ściśle współpracował z nauczycielami z tutejszej
Szkoły Podstawowej, gdzie pojawiał się zwykle około tygodnia
przez 24 lutego, celem ustalenia
scenariusza obchodów. Zawsze
życzliwie przyjmowany, zostawił
po sobie wrażenie prawdziwego
dżentelmena i wielkiego patrioty.
Zwykle pojawiał się w „maciejówce” na głowie i szarym mundurze, bodajże tylko raz przyjechał do Dobrej w garniturze.
– Pamiętam, jak pewnego roku
podczas szkolnego przedstawienia patriotycznego, wystawianego przez uczniów piątej i szóstej
klasy, pan Lucjan zaczął płakać.
Dzieci nie wiedziały, co się stało,
wystraszyły się i pytały mnie potem, czy tak źle było, że aż pan
w pierwszym rzędzie się popłakał. Wtedy on podszedł do nich,
pogratulował i wytłumaczył, że
po prostu tak bardzo się wzruszył – wspomina polonistka Katarzyna Motyl i dodaje: – To był



W Domaniewicach można oglądać 25 plansz
poświęconych Tadeuszowi Chciukowi-Celtowi.

Jerzy Mazurek otrzymuje kwiaty od uczniów
domaniewickiego gimnazjum

Domaniewice | Prelekcja i wystawa w GOK

Przypominając postać
Tadeusza Chciuka-Celta
Tadeusz Chciuk-Celt to postać
dla wielu nieznana. Osobę emisariusza rządu na uchodźstwie,
żołnierza o wolność Polski, Cichociemnego, pracownika i wicedyrektora legendarnego Radia
Wolna Europa można poznać lepiej odwiedzając GOK w Domaniewicach, gdzie do końca grudnia można oglądać znaczną część
przygotowanej przez Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego
w Warszawie, wystawy o nim.
Wystawa „Ostatni emisariusz.
Tadeusz Chciuk-Celt” to zbiór
zdjęć, dokumentów, listów dotyczących
osoby
zmarłego
w 2001 r. ostatniego prezesa PSL
na Uchodźstwie. Prezentowane są
one na 25 planszach.

O postaci Tadeusza Chciuka-Celta opowiadał 16 grudnia
wicedyrektor Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego
w Warszawie Jerzy Mazurek.
Jego prelekcji, oprócz uczniów
Gimnazjum Publicznego w Domaniewicach i mieszkańców
gminy, wysłuchali m. in. prezes
Towarzystwa Domu Ludowego w Łowiczu Józef Kołaczek,
sekretarz gminy Zofia Sut czy
też radny, historyk Zbigniew
Zagajewski.
Ten ostatni przygotował też
na tę okazję trzy zestawy umundurowania powiązanego z odbiorem zrzutów lotniczych
na Ziemi Łowickiej (Tadeusz
Chciuk-Celt był Cichociemnym,

dwukrotnie zrzucanym na teren
okupowanej przez Niemców Polski): tzw. „battle-dress” (mundur
brytyjski, w jakim skakali Cichociemni), „drelich” (mundur
polski; używano takich we wrześniu 1939 roku, a następnie, przez
całą wojnę, w przypadku partyzantów leśnych) oraz strój cywilny z butami do konnej jazdy
(w takich strojach chodzili ubrani m. in. partyzanci na czas
tajnych akcji).
Oprócz prelekcji i możliwości obejrzenia wystawy zebrani obejrzeli film „Ostatni emisariusz” opowiadający o Tadeuszu
Chciuku-Celcie. W domaniewickim GOK ekspozycję będzie
można oglądać do 31 grudnia. kl

Kim był Tadeusz Chciuk–Celt
Tadeusz Chciuk urodził się
17 października 1916 roku
w Drohobyczu. Do czasu wybuchu
II wojny światowej ten magister
prawa parał się różnymi zawodami:
udzielał korepetycji, pracował przy
regulacji rzeki Tyśmienicy, w sądzie,
a nawet był dyrygentem męskiego
chóru „Echo”.W październiku
1939 roku rozpoczął działalność
konspiracyjną wśród starszych
harcerzy. Na początku roku 1940
przedostał się wraz z bratem na
Węgry, gdzie podjął współpracę
z ekspozyturą władz polskich na
obczyźnie. Jako kurier (przyjął
wtedy pseudonim Celt, który
następnie na stałe dołączył do jego
nazwiska) pięć razy przekraczał
granicę Małopolski Wschodniej
do Budapesztu.
To właśnie Tadeusz Chciuk
przyniósł pierwsze dokładne dane
odnośnie masowych wywózek
ludności polskiej. Zostały one
przesłane do Paryża
i wydrukowane w „Głosie Polski”.
W maju 1940 roku wstąpił do Armii
Polskiej we Francji.

Po upadku Francji przedostał się
do Wielkiej Brytanii. Został jednym
z „Cichociemnych”. W nocy z 27 na
28 grudnia 1941 roku jako jeden
z emisariuszy rządu w okupowanej
Polsce został zrzucony kilkadziesiąt
kilometrów od Łowicza.
W okupowanej Polsce pozostał
do czerwca 1942 roku. Pracował
w biurze Cyryla Ratajskiego –
Delegata Rządu. Zajmował się
rozmowami z przedstawicielami
stronnictw politycznych. Z wieloma
przygodami, przez Węgry,
Rumunię, Szwajcarię, Francję,
Hiszpanię i Gibraltar udało mu się
przedostać do Londynu, dokąd
trafił w czerwcu 1943 roku. Na
miejscu został kierownikiem
kurierów. W kwietniu 1944 jako
osobisty emisariusz premiera
Stanisława Mikołajczyka ponownie
został wysłany do Polski. Zajmował
się przez 4 miesiące rozmowami
z przestawicielami wszystkich
ugrupowań podziemia.
Oficjalnie wrócił do kraju w grudniu
1945 roku jako sekretarz Misji ds.
Demobilu. W kwietniu 1946 został

zatrzymany wraz z żoną przez
UB. Zwolniono go po interwencji
Mikołajczyka.
Po kolejnych prześladowaniach ze
strony służb bezpieczeństwa
w 1948 z żoną i córką przedostaje
się do Francji. Tam piastował
m. in. funkcję prezesa okręgu
paryskiego PSL.
W 1952 roku podejmuje pracę
w Radiu Wolna Europa
w Monachium. Był redaktorem
(jako Michał Lasota) audycji dla
polskiej wsi. W latach 1976-1983
był wicedyrektorem Rozgłośni
Polskiej.
W roku 1988 został ostatnim
prezesem PSL na Uchodźstwie.
Do swojej śmierci w 2001
roku zajmował się działaniami
społecznymi i pisaniem książek.
Tadeusz Chciuk-Celt otrzymał
m. in. Order Virtuti Militari,
Krzyża Komandorskiego Orderu
Odrodzenia Polski Polonia Restituta
i dwukrotnie Krzyż Walecznych. (na
podstawie informatora
o wystawie „Ostatni emisariusz.
Tadeusz Chciuk-Celt. 1916-2001”) kl

Waliszew Stary | Pomoc potrzebującym

Żywność trafiła do mieszkańców
Członkowie Stowarzyszenia
Rozwoju Wsi Waliszew i Okolic
po raz kolejny przygotowali paczki dla ubogich.
Żywność, którą wykorzystano do przygotowania 200 paczek
dla najbardziej potrzebujących
mieszkańców gminy Bielawy
i gminy Głowno, została pozyskana z Banku Żywności im.
Marka Edelmana w Łodzi w ramach unijnego programu PEAD.
Paczki zawierały przede wszystkim produkty o długich terminach ważności, np. kasze, mąki,
makarony, cukier, konserwy,
herbatniki, płatki kukurydzia-

ne, mleko UHT, dżemy. Łącznie
15 grudnia wydano potrzebującym aż 9,6 tony żywności. Każda
paczka ważyła średnio po 48 kg
i powinna zaspokoić podstawowe
potrzeby żywnościowe obdarowanych na dłuższy czas. Przygotowanie i przekazanie tak dużych
paczek wymagało od członków
stowarzyszenia naprawdę sporo
energii. – Warto podkreślić, że
dzięki realizacji programu 200
najbardziej potrzebujących rodzin w regionie może liczyć na
wsparcie – mówił po akcji poseł
na Sejm RP Cezary Olejniczak,
który jest prezesem Stowarzysze-

nia. Wiceprezes Adam Krysicki uzupełnił, że w realizacji programu PEAD stowarzyszenie
kieruje się listami osób potrzebujących przekazanymi przez
urzędy gmin, a także własną
oceną sytuacji mieszkańców
regionu. Średnio w każdej wsi
z obu gmin znajdują się po 2-3
rodziny w potrzebie. Są to najczęściej rodziny wielodzietne,
niepełne i takie, które dotknęło nieszczęście. W wielu przypadkach bieda jest niezawiniona. Paczki z żywnością trafiły
także do osób starszych i samotnych. 
oprac. ewr
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Reportaż
Boże Narodzenie i Sylwester | Nie dla każdego dni pod koniec roku są dniami odpoczynku

Oni w te dni pracują
Gdy jedni świętują w domach, dzielą się opłatkiem, składają rodzinne wizyty, a kilka dni później bawią się na Sylwestrze – inni pracują. Tam, gdzie
ważne jest ludzkie bezpieczeństwo, nie ma świątecznych przerw. W tej grupie są policjanci, strażacy, ratownicy medyczni i lekarze.
W rozmowie z nami funkcjonariusze i medycy z Łowicza, Głowna, Żychlina i okolic wspominali niecodzienne zdarzenia ze świątecznych dyżurów.

Niestety: alkohol
Niestety, interwencje, do których w Wigilię i w noc sylwestrową wyjeżdżają policjanci, najczęściej spowodowane są
nadużywaniem alkoholu. W ten
pierwszy wieczór dominują interwencje domowe, w niektórych domach już przed rozpoczęciem wieczerzy pojawia się
alkohol, przypominają się zadawnione sprawy, dochodzi do
wymiany zdań, która czasem
przeradza się w agresję i rękoczyny.
Do tego dochodzi ruch samochodowy, który ożywa przed
północą, gdy rodziny, wstając
od stołów, gdzie czasami gościł
alkohol, wyruszają do kościołów na pasterki. – W Wigilię za
kierownicę często siadają osoby
z małym doświadczeniem, w połączeniu ze złymi warunkami
atmosferycznymi może to przynieść tragiczne skutki – mówi
nam Sławomir Sobieszek.

TOMASZ BARTOS

Staramy się tak dzielić
służby, by każdy
policjant w okresie
świąt, Sylwestra
i Nowego Roku miał
przynajmniej jeden
dzień wolny

Asp. sztab. Andrzej Mitek, mł. bryg. Jan Gładys, zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu, ogn. Roman Jaśniewskj
i st. kap Krzysztof Ambroziak.

Policjantowi w pamięci pozostały też spotkania z kierowcami
TIR-ów, którzy musieli w Wigilię zjechać na parking, bo skończył im się dzień pracy za kierownicą lub zaczął obowiązywać
zakaz poruszania się po drogach
samochodów o większym tonażu. – Często to są dramaty ludzi,
którzy mieli nadzieję, że uda im
się zdążyć na rodzinną kolację,
ale niestety, okoliczności na drodze na to nie pozwoliły. Czasami
mieli do pokonania 100-200 km –
opisuje asp. Sobieszek.
Opowiada też, jak przedświąteczna gonitwa za zakupami jest
w stanie rozproszyć uwagę do
tego stopnia, że policjanci dostają
zgłoszenie o kradzieży samochodu, a kierowca już w czasie interwencji przypomina sobie, że postawił go nie tam, gdzie go szukał,
ale np. na sąsiedniej ulicy...
To nie jest spokojna noc
Natomiast służba w noc sylwestrową wyróżnia się spośród
innych przede wszystkim ilością podejmowanych interwencji,
przy czym dominują zdecydowanie te na imprezach i w miejscach
publicznych, gdzie jest większe zgromadzenie ludzi. Zazwyczaj chodzi o zakłócanie spokoju,
wandalizm, naruszenie nietykalności cielesnej. Nie jest to spokojna noc.

Elżbieta Woldan-Romanowicz

Policjanci się nie skarżą
– służba to służba
W Wigilię jest więcej interwencji domowych, w noc sylwestrową dominują interwencje
w miejscach publicznych. Choć,
jak powiedzieli nam łowiccy policjanci, każdy przypadek
jest inny, to najczęściej łączy je
wspólny mianownik – alkohol.
Mł. asp. Zbigniew Pietrzak,
asp. Sławomir Sobieszek, st. asp.
Zbigniew Andrzejczyk – policjanci z wieloletnim stażem, opowiadali na spotkaniu z naszym
dziennikarzem, że doświadczenie każe im nie rozdzielać służb
świątecznych od innych. Służba
to służba. Niektórzy pełnią służbę patrolową, są więc w terenie,
gotowi wywiązać się w każdej
chwili z poleceń dyżurnego.
– Rozłąki z domem się raczej
nie czuje. Choć przyznaję, że gdy
w wigilię jedzie się radiowozem
i mija kolejne domy, w oknach których stoją rozświetlone choinki,
to myśli wędrują do najbliższych
i do domu – przyznaje w rozmowie z nami Sławomir Sobieszek.
– Ale taką wybraliśmy sobie pracę i nic na to się nie poradzi.
Część policjantów ma to
szczęście, że rozpoczyna lub
kończy służbę o godz. 20. Kto ją
o tej godzinie kończy, tego czeka normalna wigilia, po której
będzie mógł zostać z bliskimi.
Mniej komfortowo jest zaczynać
służbę o 20. – Udaje się zjeść kolację z bliskimi, ale zaraz potem
trzeba się szykować i jechać do
pracy, kiedy chciałoby się z nimi
jeszcze pobyć. Wtedy jest trochę
przykro. Szybko jednak wpada
się w wir obowiązków i zapomina się o tym uczuciu – powiedział
nam Sobieszek.

Święta na komisariacie. Zastępca komendanta KP w Głownie
Bogusław Gorący czyta w sekretariacie świąteczne życzenia ze
Środowiskowego Domu Samopomocy.

Na zachowanie ludzi, szczególnie młodych, którzy się bawią,
wpływ ma alkohol i niestety, jak
zauważa mł. asp. Pietrzak, coraz częściej narkotyki. Tego dnia
służba patrolowa jest wzmocniona o dodatkowe patrole.
St. asp. Zbigniew Andrzejczyk zauważa, że na tym tle miłe
są zachowania, gdy ktoś podcho-

dzi do radiowozu i składa policjantom w wigilijny lub sylwestrowy wieczór świąteczne lub
noworoczne życzenia. – Zdarzają się też życzenia od osób,
z którymi mieliśmy do czynienia, bo weszły w konflikt z prawem. To sympatyczne, że tego
dnia potrafią się tak zachować –
opowiada.

Przeszukanie w Wigilię
Komendant Komisariatu Policji w Głownie Cezary Szczerbiak wspomina zaś, że – zanim
jeszcze został komendantem
w Głownie – pracował w Strykowie i któregoś roku w Wigilię musiał robić przeszukanie w domu,
gdzie akurat przygotowano wigilijne potrawy i już panowała
świąteczna atmosfera. – Okazało
się, że w przeszukiwanym mieszkaniu faktycznie znaleźliśmy
przedmioty pochodzące z kradzieży – opowiada. Dla nas był to
normalny dyżur, normalna praca,
ale dla osób, które akurat szykowały się do świętowania, na pewno nie było to przyjemnie.
– Pamiętam swoją pierwszą Wigilię na służbie w 1999 r.
– wspomina zastępca komendanta KP w Głownie Bogusław
Gorący. – Nieoznakowanym radiowozem patrolowaliśmy ulice
Głowna, po których przemieszczały się jedynie grupki mieszkańców udających się ze świątecznymi wizytami. Zapowiadał
się spokojny dyżur, kiedy dostaliśmy zawiadomienie o kradzieży z włamaniem do domu.
Kiedy dotarliśmy na miejsce
i prowadziliśmy czynności, nadeszło zawiadomienie o kolejnej
takiej kradzieży. Musieliśmy jakość rozdzielić się, żeby obsłużyć
obydwa zdarzenia. Wtedy ko-

mendant Roman Półbratek, który miał dzień wolny, przyjechał
by nam pomóc, a także Dariusz
Walichnowski również w czasie
wolnym od służby postanowił
wesprzeć kolegów. Odeszli od
wiglijnych stołów, bo wiedzieli,
że ich wsparcie jest nam pilne potrzebne. Nie skończyliśmy jeszcze czynności przy tym drugim
włamaniu, kiedy poinformowano
nas o trzecim.
Mieliśmy trzy – jak my to nazywamy w naszym żargonie –
„mieszkaniówki” na raz. To była
bardzo intensywna praca od godzin wieczornych do białego
rana. Taką już mamy pracę, że
nawet po służbie nigdy nie wiemy, kiedy ten telefon zadzwoni.
Staramy się tak dzielić służby, by
każdy policjant w okresie świąt,
Sylwestra i Nowego Roku miał
przynajmniej jeden dzień wolny
– mówi Bogusław Gorący.
– Generalnie dzień świąteczny
na służbie nie jest dla mnie dniem
świątecznym – mówi Przemysław Ziomek, technik kryminalistyki z Komendy Powiatowej
Policji w Zgierzu. – Kiedy wyjeżdżam do zdarzenia, to nigdy
nie wiem, ile czasu zajmie mi
praca nad nim, nie mogę obiecać w domu, że będę na Wigilię
na 21.00, bo rozpoczęte zdarzenie
muszę zakończyć.
Domowe awantury
Specjalnie dla nas policyjne dokumenty z kilku ostatnich
Sylwestrów przejrzał komendant
komisariatu policji w Strykowie
Bogusław Starczewski. W noc
sylwestrową 2012/13 strykowscy
funkcjonariusze zanotowali trzy
interwencje, w większości awantury domowe. Rok wcześniej policja interweniowała cztery razy:
awantura, próba wszczęcia kolejnej pod tym samym adresem,
zgłoszenie podejrzenia nietrzeźwego kierowcy na drodze oraz,
najoryginalniejsza, mężczyzna
jadący samochodem i... strzelający petardami z okna.
Jeszcze spokojniej było dwa
lata temu, kiedy to przez całą sylwestrową noc policjanci mieli jedynie zgłoszenie o nietrzeźwym
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W Wigilię raczej przy
stole, w Sylwestra
gotowi do akcji
– Nie pamiętam, abyśmy byli
wzywani do jakiegoś poważnego zdarzenia w Wigilię. Co innego w Sylwestra, to inna specyfika święta i zawsze jest ryzyko,
że coś może się stać – opowiada
mł. bryg. Jan Gładys, zastępca
komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu. Strażacy ze służby, która spędzona zostanie na Wigilii,
dużo wcześniej umawiają się, czy
na stole znajdą się potrawy, które
przyniosą z domów, czy też może
kupią produkty i sami je w większości przyrządzą. W jednostce
jest bowiem kuchnia, z której na
co dzień korzystają. W tym gronie gotowanie nie stanowi problemu. – Mamy kolegę, który ma
REKLAMA
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W pamięci pozostały
spotkania z kierowcami
TIR-ów, którzy musieli
w Wigilię zjechać na
parking, bo skończył im
się dzień pracy
za kierownicą.
staw, więc zawsze możemy liczyć
na karpia, którego przygotowujemy we własnej kuchni – mówi
ogn. Roman Jaśniewski, zastępca dowódcy JRG. Na stole strażaków pojawiają się typowe dla tego
wieczoru potrawy. Są śledzie,
czerwony barszcz, pierogi. Stół
przykryty zostaje białym świątecznym obrusem, który dostają
od kwatermistrza, z domu przynoszą sianko, stroik, jest opłatek.
– Może nie wyglądamy na pierwszą gwiazdkę, ale tak około godz.
18. zaczynamy kolację. Wcześniej
komendant jednostki składa nam
życzenia – powiedział nam st.
kap. Krzysztof Ambroziakm, pełniący funkcję dowódcy zastępu.
Noc wigilijna z reguły jest spokojna, strażacy, z którymi rozmawiamy, nie pamiętają z kilkunastu
lat swojej służby żadnej interwencji. – Jeśli taka była, to nie była na
tyle poważna, aby zapaść w pamięć. Na pewno nie było tak, że
musieliśmy przerywać wigilijną kolację – powiedział nam Jan
Gładys.
W noc sylwestrową strażacy
nie mają już tak spokojnie. Witają Nowy Rok lampką bezalkoholowego szampana przeznaczonego dla dzieci. Składają
sobie życzenia i wyglądają przez
okno, patrząc na sztuczne ognie
rozświetlające niebo. – W noc
sylwestrową z dużo większym
prawdopodobieństwem może się
zdarzyć interwencja. Składa się
na to kilka czynników: alkohol,
który jest spożywany w czasie
zabawy i sztuczne ognie, które
często odpalają nietrzeźwi do-

Gasili słomę do
południa w Nowy Rok
Jemu osobiście zapadła w pamięci noc sylwestrowa w 1999
roku, gdy po północy strażacy zostali wezwani do pożaru
w okolicach Walewic. Płonęło to,
czego strażacy bardzo nie lubią
gasić – słoma zgromadzona na
polu w dwóch pryzmach. Ogień
został zaprószony prawdopodobnie przez bawiącą się młodzież.
Zastęp, który pojechał na interwencję, wrócił do jednostki blisko południa w Nowy Rok. Słomę trzeba było bowiem nie tylko
ugasić, ale też rozwieźć po polu
i przelać wodą, aby wykluczyć
możliwość ponownego zapłonu.
Ale były też i inne interwencje. Krótko po północy, kilka
lat temu, strażacy gasili płonącą podbitkę dachu, w którą ktoś
strzelił z fajerwerków w czasie
zabawy na Starym Rynku. Była
też interwencja na os. Dąbrowskiego, gdy jeden z fajerwerków
uderzył w balkon, gdzie zgromadzone były rzeczy łatwopalne. – To jest noc, kiedy gdzieś
może coś się zdarzyć. Ludzie
odpalający fajerwerki popełniają
mnóstwo błędów, muszą pamiętać przede wszystkim, że strzelające w górę sztuczne ognie nie
wystarczy zamocować w butelce, stojącej na ziemi. Siła odrzutu może ją przewrócić i wówczas
wystrzały skierowane zostaną poziomo, czasem w stronę bawiących się osób. Butelka musi być
wkopana w ziemię, stabilna – radzi asp. sztabowy Andrzej Mitek.
Żychlin: ochotnicy też
muszą czuwać
Krzysztof Jakubowski, zastępca prezesa OSP w Żychlinie przyznaje, że praca w święta,
w Sylwestra czy w Nowy Rok to
nic nadzwyczajnego. On sam na
przestrzeni lat pracy w OSP miał
wiele świątecznych wyjazdów.
– Na każde święta wyznaczamy
strażaków ochotników, którzy
muszą zrezygnować z picia alkoholu, by być gotowym do wyjaz-

TOMASZ BARTOS

rośli lub niedopilnowane młode
osoby – zauważa Jan Gładys.

kierującym i jadącego nocą, nieoświetlonego rowerzystę.
Straż: bezpieczniej
niż kiedyś
Podobne wspomnienia z sylwestrowych nocy mają strażacy
z komendy Państwowej Straży
Pożarnej ze Strykowa. Jak opowiada dowódca jednostki Bartłomiej Tomczuk kilka-kilkanaście
lat temu najwięcej zamieszani budziły petardy, których wiele osób
nie potrafiło bezpiecznie odpalać. Zdarzały się więc poparzenia,
okopcenia itp.
Ciekawą sytuację z tym związaną zanotowali strażacy w przypadku pewnego domorosłego pirotechnika. Odpalający petardę na
patyku zamiast włożyć ją do butelki trzymał ją w ręku. Ta oczywiście wybuchła. Na szczęście
skończyło się jedynie na okopceniu ręki do łokcia. Co ciekawe,
gdy straż pożarna pojawiła się na
miejscu mężczyzna... bawił się
w najlepsze. Był tak „znieczulony” napojami wyskokowymi, że
absolutnie nie czuł w ręce żadnego dyskomfortu związanego
z niedawnym wybuchem.
W przeszłości zdarzały się także interwencje związane np. z zapaleniem się niezbyt dobrej jakości lampek choinkowych.
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St. asp. Zbigniew Andrzejczyk, mł. asp. Zbigniew Pietrzak, asp. Sławomir Sobieszek i asp. Urszula
Szymczak z łowickiej Komendy Powiatowej Policji.

du, jeśli zaistnieje taka potrzeba –
podkreśla Krzysztof Jakubowski.
– Trzy lata temu, gdy przed
północą zapaliła się kamienica
w Łaniętach, wszystkie pobliskie
jednostki OSP oraz PSP pojechały gasić pożar. Nas poproszono,
abyśmy czuwali w Kutnie, zabezpieczając resztę powiatu na
wypadek następnego zdarzenia.
Nowy Rok witałem w kutnowskiej strażnicy. Praca strażaka jest
specyficzna. Nawet nie ma żalu,
gdy trzeba opuścić świąteczny
stół, gdyż inni potrzebują pomocy. To jest ważniejsze niż błoga
sielanka. Rodzina też już przywykła do takich nagłych wyjazdów. Jest zrozumienie – mówi.
Radość na porodówce
– Każdy dyżur jest nieprzewidywalny i może zaskoczyć różnymi wydarzeniami – mniej lub
bardziej przyjemnymi – są jednak
takie chwile, o których trudno zapomnieć – opowiada dr Agata
Burska, pediatra neonatolog ze
szpitala w Głownie. – Myślę, że
każdy lekarz dyżurujący w szpitalu doświadczył tego w swojej
praktyce. Z radosnych ciekawostek, które kojarzą mi się z okresem świąteczno-noworocznym
na porodówce wspomnę te, które
najsilniej utkwiły w mojej pamię-

Ludzie odpalający
fajerwerki popełniają
mnóstwo błędów,
muszą pamiętać
przede wszystkim,
że strzelające w górę
sztuczne ognie nie
wystarczy zamocować
w butelce, stojącej
na ziemi.
ci. Nie zapomnę dyżuru w szpitalu w Głownie, na którym trafiła
nam się dość nietypowa pacjentka – rodząca panna młoda. W zaawansowanej, donoszonej ciąży
dostarczono ją do porodu prosto
z własnego przyjęcia weselnego
w obstawie pana młodego i licznego grona rozradowanych gości weselnych. Był to widok dość
niecodziennny – zważywszy eleganckie stroje wieczorowe, bankietowy nastrój i szampańskie
humory, które to nagle i niespodziewanie zagościły w naszym cichym, spokojnym oddziale. Poród

przebiegł bez powikłań i zakończył się dość szybko przyjściem
na świat zdrowego noworodka –
szczegółów nie pamiętam! Najwierniejsi i najbardziej wytrwali goście z eskorty wyczekiwali
„hucznie” przed szpitalem w niezbyt sprzyjających zimowych warunkach pogodowych, pozostali
udali się na ciąg dalszy zabawy.
Po wszystkim ze zwykłej ludzkiej wdzięczności zostaliśmy obdarowani wieloma pysznościami
wprost z weselnego stołu. Była
też propozycja „czegoś do popicia”, ale przecież my w pracy...
Pamiętam też inny sylwestrowy dyżur w jednym z łódzkich szpitali. Pielęgniarka z izby
przyjęć zawołała nas do szybkiej
interwencji – karetka przywiozła
dziecko z porodu domowego.
W takich sytuacjach można spodziewać się różnych kłopotów,
więc biegniemy z pielęgniarką
do izby i co widzimy? – wielki
balon z napisem „Szczęśliwego Nowego Roku” powiewający
na złotej wstążeczce nad tobołkiem ze szczęśliwie urodzonym
w trakcie domowej prywatki
zdrowym noworodkiem. Rozwijam tobołek i oczom nie wierzę
– jakiś przytomny człowiek zabezpieczył tą wstążeczką pępowinę! tb, k, ew, dag
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Z sali sądowej
Sąd Okręgowy | Sprawa zabójstwa w Piaskach Bankowych

Dwóch oskarżonych przeprasza,
ale nie wiadomo, za co

W Sądzie Okręgowym w Łodzi trwa proces dwóch łowiczan oskarżonych o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem,
dokonane w nocy z 2 na 3 października na tle rabunkowym na Andrzeju S., 61-letnim mieszkańcu Piasków Bankowych.
Żaden z oskarżonych, ani Sebastian G., ani Paweł L,. nie
przyznaje się do winy. Oprócz
nich na ławie oskarżonych zasiadają oskarżeni o pomocnictwo
w dokonaniu rozboju: sąsiad zabitego Tomasz J. oraz dziewczyna Pawła L. – Karolina K.,
która feralnej nocy woziła samochodem głównych oskarżonych.
Oskarżeni o pomocnictwo także
nie przyznają się do zarzucanych
im czynów. Wszystkich bronią
adwokaci z wyboru.
Na rozprawie 13 grudnia uzupełniające wyjaśnienia złożył
oskarżony Paweł L., który opowiedział przebieg zdarzeń feralnej nocy począwszy od spotkania
z dziewczyną, Sebastianem G.
i innymi znajomymi oraz wspólnego wyjazdu na jego działkę, a następnie do baru w Krępie. Kiedy tam byli, około godz.
23.00 do Sebastiana G. zadzwonił jego znajomy Tomasz J. Po
tej rozmowie Sebastian G. namówił Pawła L., by pojechał
z nim do Piasków Bankowych,
gdzie dzwoniący mieszkał. Samochód prowadziła Karolina K.
Paweł L. miał usłyszeć, że Tomasz J. jest u swojego sąsiada
Andrzeja S., z którym pije alkohol i który zgodził się pożyczyć
mu 1000 zł na zapłacenie firmie
przewozowej za organizację wyjazdu zarobkowego do Holandii.
W celu uwiarygodnienia tej historii Sebastian G. miał podjechać do bramy Andrzeja S. jako
przedstawiciel rzeczonej firmy
i odebrać gotówkę.
Na przeszkodzie stał fakt, że
Andrzej S. znał Sebastiana G.
Ten namówił więc Pawła L., by
to on wystąpił w roli fikcyjnego
przewoźnika. W swoich zeznaniach L. zwrócił uwagę, że kieREKLAMA

dy dojechali do Piasków Bankowych, dostrzegł na podwórku
posesji Andrzeja S. kontury kilku kłócących się osób. Sebastian
G. umówił się z Tomaszem J.
na pobliskiej łące, ale Tomasz J.
tam nie dotarł i przestał odbierać
telefon. Mieli wracać do Łowicza, ale kiedy przejeżdżali obok
domu Andrzeja S., Sebastian G.
poprosił Karolinę, by zatrzymała
samochód i wysiadł z niego.
Kompan poszedł do
domu Andrzeja S.
z kołkiem w ręku
Paweł L. zeznał, że zauważył,
iż Sebastian G. wyjął z bagażnika
długi przedmiot i udał się z nim
na posesję Andrzeja S. Paweł L.
Domyślił się, że to kołek, który
woził ze sobą na wypadek konieczności wymiany koła. Sebastian G. zadzwonił do Pawła L.
mówiąc, że pijany do nieprzytomności właściciel jest na posesji sam i ma na ciele ślady
pobicia. Sebastian G. postanowił rozejrzeć się w jego domu,
celem znalezienia pieniędzy.
W czasie około półgodzinnego oczekiwania Paweł L. słyszał
z posesji odgłos tłuczenia szkła.
Kiedy zdecydował się tam iść,
nadbiegł Sebastian G. Schował
kołek do torby foliowej i wrzu-

Jan S. określił swojego
brata jako bardzo
towarzyskiego,
uczynnego człowieka,
który nie potrafił nikomu
odmówić gościny

cił do bagażnika. Powiedział, że
znalazł tylko 20-30 zł i zaproponował, by podjechali pod dom
Tomasza J.
Nie udało im się go wywołać,
więc mieli wracać do Łowicza.
Kiedy znów mijali posesję Andrzeja S., Sebastian G. namówił
Pawła L., by poszedł z nim poszukać pieniędzy. Wzięli ze sobą
rękawiczki robocze. Paweł L.
zauważył otwarte drzwi do garażu. Weszli do domu. Z ciemnego pomieszczenia dochodziły odgłosy chrapania. Sebastian
G. miał powiedzieć, że zbił tam
kołkiem żyrandol. Na szafce leżała latarka, którą posłużył się
Paweł L. Gospodarz spał na łóżku.
Sebastian G. podniósł koszulkę leżącego i pokazał Pawłowi L.
ślady pobicia. Wtedy Paweł L.
miał sobie zdać sprawę z tego,
że mogły to być ślady po kołku.
Przy pomocy latarki przejrzał
zawartość szafek w kuchni i razem z Sebastianem G. przeszedł
do oświetlonego pokoju obok,
celem dalszych przeszukań.
Usłyszeli, że Andrzej S. obudził się i kiedy weszli do kuchni,
zastali go siedzącego na łóżku.
Paweł L. miał mu powiedzieć,
że jest przewoźnikiem i przyjechał po 1000 zł. Andrzej S. odpowiedział, że nie ma pieniędzy,
bo okradł go jakiś Robert. Prosił
o alkohol i wodę. Paweł L. nalał
wody do kubka, a Sebastian G.
chlusnął Andrzeja S. wodą z miski. Tamten orzeźwił się.
Rabowali pieniadze
schowane w słoiku
Wtedy, wg relacji Pawła L.,
Sebastian G. wskoczył na łóżko
i zaczął skakać po ciele Andrzeja S.. Paweł L. twierdzi, że go

powstrzymywał krzykami. Podobno Sebastian G. posłuchał,
wtedy Andrzej S., ruszył w kierunku Pawła L., który odepchnął
go ręką w okolicy barku. Na to
Sebastian G. ruszył na Andrzeja S. W trakcie szamotaniny Sebastian G. miał przyłożyć nóż do
kolana Andrzeja S., a Paweł L.
ten nóż wykopnął i przeszedł do
garażu szukać pieniędzy. Znalazł je w jednym ze słoików.
Mężczyźni ze skradzioną gotówką dotarli do samochodu,
w którym czekała Karolina K.
Po drodze do Łowicza zatrzymali się nad zbiornikiem wodnym
Rydwan, do którego wyrzucili
kołek, rękawiczki i słoik. Przeliczyli pieniądze – było 5800 zł.
Podzielili się nimi po połowie,
a Paweł L. dał Karolinie K.
400 zł za czekanie. W swoich
wyjaśnieniach wyraźnie bronił
dziewczyny mówiąc, że mogła
nie wiedzieć, że są to pieniądze
z przestępstwa, bo miał także
prywatną gotówkę.
Kiedy ruszyli do Łowicza,
Sebastian G. przekonywał Pawła
L., że pieniędzy na posesji Andrzeja S. może być jeszcze więcej i namówił go do powrotu do
Piasków Bankowych. Sebastian
wszedł pierwszy do domu, gdy
Paweł usłyszał w oddali jakby
odgłos silnika i zobaczył, jak
zeznał, jakby światła samochodu opuszczającego posesję tylną
bramą. Będąc na zewnątrz budynku, słyszał, jak w środku Sebastian G. rozmawiał z Andrzejem S. Sam postanowił jeszcze
raz rozejrzeć się w garażu. Po
jakimś czasie podszedł do domu
i zawołał Sebastiana G. Miał też
zapytać go o stan Andrzeja S.
i usłyszeć w odpowiedzi, że
mężczyzna śpi. Paweł L. wyja-

Sebastian G. utrzymuje,
że w areszcie za
pośrednictwem osoby
sprzątającej dostał
gryps, podpisany
przezwiskiem Pawła L.
„Łebcio” z propozycją
dogadania się
co do zeznań.
śnił, że były takie momenty, kiedy nie był razem z Sebastianem
G. w domu ofiary.
Oskarżony: zbadajcie
mnie wariografem
Wyjaśnienia Pawła L. złożone na sali sądowej były znacznie
uboższe w szczegóły od jego zeznań ze śledztwa. Niezgodności tłumaczy teraz tym, że jego
wcześniejsze zeznania zostały nieprecyzyjnie zapisane, czego nie mógł należycie ocenić, bo
był w szoku. Nie przyznaje się
do winy popełnienia zarzucanego mu czynu. Twierdzi, że nie bił
poszkodowanego, nie kopał go,
a jedynie odepchnął go w okolicy barku. Oskarżony złożył też
wniosek do sądu o poddanie go
badaniu wariografem na okoliczność tego, że nie zabił Andrzeja
S. oraz że nie pisał z aresztu grypsu do Sebastiana G.
Przewodniczący składu sędziowskiego Sławomir Wlazło
odrzucił ten wniosek uzasadniając, że do stwierdzenia autorstwa
grypsu zostanie przeprowadzona analiza grafologiczna, a ocena wiarygodności zeznań oskar-

żonego należy do sądu, a nie do
urządzenia.
Gryps z propozycją
uzgodnienia zeznań
Odpowiadając na pytania swojego adwokata, Paweł L. mówił
o tym, że Sebastian G. w samochodzie chwalił się, jak bił Andrzeja S., potwierdził też, że
podczas pierwszej wizyty Sebastiana G. u poszkodowanego słyszał krzyki ich obu. Podczas drugiej wizyty w domu Andrzeja S.
Sebastian miał dać Pawłowi L.
do ręki lampkę, którą ten odstawił na kredens, a później ta lampka spadła na podłogę. Kiedy L.
zobaczył, jak Sebastian G. skacze
po mężczyźnie, przestraszył się
i miał go powstrzymywać. Zeznał
też, że z aresztu żadnego listu do
G. nie pisał. W marcu br. on sam
miał natomiast dostać anonimowy list, w którym było napisane,
że to Tomasz J. wrócił do domu
Andrzeja S. i go zabił. Paweł L.
zeznał, że zniszczył ten list, bo
nie chciał mieć problemów.
Z kolei oskarżony Sebastian G.
utrzymuje, że w areszcie za pośrednictwem osoby sprzątającej
dostał gryps, podpisany przezwiskiem Pawła L. „Łebcio” z propozycją dogadania się co do zeznań. To właśnie ten gryps jako
dowód w sprawie będzie poddany analizie grafologicznej. Odpowiadając na pytania swojego
obrońcy, Sebastian G. mówił, że
Paweł L. nie wytrącał mu noża
ani nie rozdzielał go z Andrzejem S. i że była taka sytuacja,
kiedy Paweł L. był sam na sam
z Andrzejem S. w kuchni. Z innego pokoju Sebastian G. miał
widzieć, jak Paweł L. zamachnął się lampką, miał też chwalić
się potem, że uderzył poszkodowanego.
Zarówno Paweł L. jak i Sebastian G. nadal nie przyznając się
do winy, na sali rozpraw przepraszali rodzinę zabitego. Trudno powiedzieć, za co konkretnie przepraszali – tego Sebastian
G. nie sprecyzował, a Paweł L.
przepraszał, że znalazł się w tym
miejscu w takiej sytuacji, przy
tym zapewnił raz jeszcze, że Andrzeja S. nie bił.
Oskarżona o pomocnictwo
w zabójstwie Karolina K. mówiła, że czuła presję ze strony mężczyzn, by robić to, co jej kazali.
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Zgon Andrzeja S. nastąpił
w wyniku niewydolności
krążeniowo–oddechowej
w następstwie
wielonarządowego
urazu. Nie było obrażenia
wiodącego, które
samo wystarczyłoby do
spowodowania zgonu,
wszystkie obrażenia
złożyły się na ten skutek.
Chciała jechać do domu, a kiedy
upierała się, żeby wracać do Łowicza, mężczyźni mieli grozić,
że zostawią ją w polu.
Co zeznali świadkowie
Na tej samej rozprawie przesłuchano też kilkoro świadków.
Zofia K., sąsiadka Andrzeja S.,
zeznała, że tragicznej nocy około
północy jeszcze nie spała. Jej pies
był niespokojny, szczekał. Kobieta widziała też jadący w pobliżu
samochód osobowy, ale nie wie
jaki, nie widziała natomiast posesji Andrzeja S. ani nikogo przechodzącego obok niej.
Matka oskarżonego Sebastiana G. skorzystała z prawa odmowy składania zeznań. Jako
świadek zeznawał natomiast Mirosław W., wuj Tomasza J., który razem z nim i jego kuzynem
Andrzejem S. pił alkohol niedługo przed tragicznym zdarzeniem.
Kiedy Mirosław W. opuszczał
dom Andrzeja S. po godz. 23.00,
tamten trzymał się jeszcze na nogach, odprowadził gości do bramy. Rano o śmierci Andrzeja S.
Mirosław W. dowiedział się od
Mirosława K., który po godz.
9.00 znalazł zwłoki Andrzeja S.
i przybiegł, by zadzwonić na policję. Mirosław K. zeznał, że Andrzej S. nie oddychał i był już
zimny, dlatego zdecydował, by
wezwać policję, a nie pogotowie
ratunkowe. Świadek pamięta, że
w mieszkaniu panował bałagan,
poprzewracane były krzesła i stół.
Na kontynuacji rozprawy 20
grudnia sąd wysłuchał Jana S.,
brata zabitego. Zeznał on m.in.,
że wiedział, iż brat spodziewał
się 60 tys. zł za sprzedaż ziemi
rolnikowi z Oszkowic i dostał od
niego dwie zaliczki – w kwocie 5
i 3 tys. zł. Opowiadał też o okolicznościach sierpniowej kradzieży z włamaniem do brata, której
pod jego nieobecność dokonać
mieli Tomasz J., Sebastian G.
i Krzysztof G. Od śmierci matki
w czerwcu 2012 r. brat wraz
z małżonką odwiedzał Andrzeja S. średnio co 2 tygodnie. Wiedział, że do Andrzeja S. przychodzą znajomi, by pożyczać
pieniądze na alkohol. Jan S. określił swojego brata jako bardzo towarzyskiego, uczynnego człowieka, który nie potrafił nikomu
odmówić gościny. Przy bracie
Andrzej S. nie nadużywał alkoholu. Jan S. ostatni raz widział
go żywego w jego mieszkaniu
30 września 2012 r. Podczas porządkowania domu już po śmierci Andrzeja S. brat znalazł nóż,
nie znalazł natomiast wielu dokumentów.
Biegli: bez wątpienia
było pobicie
Biegły w zakresie medycyny
sądowej dr Zbigniw Kosela, który przeprowadzał sekcję zwłok
zabitego, odpowiadał na pytania
dotyczące jego obrażeń. Według
lekarza, zgon Andrzeja S. nastą-



pił w wyniku niewydolności krążeniowo–oddechowej w następstwie wielonarządowego urazu.
Nie było obrażenia wiodącego,
które samo wystarczyłoby do
spowodowania zgonu, wszystkie
obrażenia złożyły się na ten skutek. Rodzaj obrażeń wskazywał,
że część z nich mogła być zadawana twardym narzędziem o tępych krawędziach: pałką, podstawą lampki, krawędzią buta.
Charakter niektórych sińców na
ciele ofiary wskazywał, że mogły powstać od kopania, stania
lub skakania po klatce piersiowej
ofiary. Pod tymi sińcami Andrzej
S. miał połamane żebra. Zmarły
miał też złamany nos, stłuczenia
głowy i twarzy, złamaną kość lewego ramienia i zwichnięty staw.
Specjalistyczna analiza powtórnego stężenia pośmiertnego
pozwoliła biegłemu zawęzić czas
zgonu, oszacowany wstępnie na
przedział od 8 do 20 godzin od
momentu dokonania oględzin
zwłok, do przedziału od 8 do 12
godzin. Sekcja nie pozwoliła jednak na ustalenie, w jakim czasie
od doznania obrażeń poszkodowany zmarł.
Odpowiadając na pytania
obrońców oskarżonych, biegły
powiedział, że można założyć,
że jeżeli ktoś skacze po klatce
piersiowej człowieka bądź kopie
go z dużą siłą, to może spowodować obrażenia wewnętrzne,
których konsekwencją może być
zgon. Same złamania żeber, o ile
są mnogie i obustronne, (a takie
miał poszkodowany) mogą doprowadzić do zgonu z powodu
niewydolności krążeniowo–oddechowej. Również uderzenia
w głowę mogą doprowadzić do
zgonu na skutek urazów mózgu
i krwiaków podtwardówkowych.
– Gdyby poszkodowany przeżył, to jak zakwalifikowałby pan
doktor jego stan? – dopytywał jeden z obrońców.
– Jako chorobę realnie zagrażającą życiu – odparł dr Kosela. W ocenie biegłego charakter
obrażeń poszkodowanego ponad
wszelką wątpliwość wskazywał,
że został on ofiarą pobicia. Czy
udzielenie pomocy uratowałoby
mu życie, zależałoby od tego, jak
szybko by ona nadeszła. Niestety,
nie nadeszła wcale.
Kolejny biegły z zakresu medycyny sądowej, dr Jan Dzida,
który na miejscu zdarzenia przeprowadził oględziny zwłok, również był odpytywany na okoliczność obrażeń Andrzeja S.
Oględziny doprowadziły go do
wniosku, że poszkodowany doznał wielu urazów w różne części
ciała, na skutek uderzeń tępokrawędziastym narzędziem. Niektóre urazy mogły powstać na skutek upadku. Obok nieregularnych
sińców ofiara miała na ciele sińce
fakturowe (mogące powstać od
kontaktu z podeszwą buta) oraz
drobne nacięcia o gładkich brzegach, które prawdopodobnie powstały od odłamków szkła.
Po zwolnieniu biegłego sąd
chciał jeszcze przesłuchać jako
świadka Mariusza Sz., ale odstąpił od tego, ponieważ nie stwierdzono, czy przysługuje mu prawo
do odmowy składania wyjaśnień.
Kontakt z nim był utrudniony,
a świadek nie potrafił odpowiedzieć na pytanie, czy toczy się
przeciw niemu odrębne postępowanie. Prokurator poinformował
sąd, że świadek został oskarżony o paserstwo, nie było jednak
wiadomo, na jakim etapie jest
to postępowanie i do czasu wyjaśnienia tych wątpliwości świadek nie będzie przesłuchiwany.
Sąd odroczył rozprawę do 7 lutego 2014 r. 
ewr
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Sąd Rejonowy | Kolejna rozprawa w procesie wójta gminy Łyszkowice

Tym razem o wyłapywaniu psów
9 świadków przesłuchała 16 grudnia sędzia Anna Kwiecień-Motylewska, podczas
kolejnej rozprawy toczonej przeciwko zawieszonemu w czynnościach wójtowi
gminy Łyszkowice. Poruszonych zostało wiele wątków związanych z zarzutami
przeciwko Włodzimierzowi T., ale zdecydowanie najwięcej miejsca zajął ten
związany z wyłapywaniem bezdomnych psów z terenu gminy.
Katarzyna
Piotrkiewicz
kasia.piotrkiewicz@lowiczanin.info

Pierwszym świadkiem zeznającym w tej sprawie była matka
Zbigniewa J. – człowieka, który
zajmował się w pewnym okresie wyłapywaniem bezdomnych
psów z terenu gminy Łyszkowice – Mirosława J. z Błonia.
Nie wniosła ona wiele do sprawy, gdyż jak stwierdziła, z synem nie utrzymuje kontaktów
od 2004 r., a nawet jest z nim
w konflikcie. Zapytana przez sąd
o to, czy na działce syna, która znajduje się w sąsiedztwie
jej domu, widziała jakieś psy –
odpowiedziała, że bała się widzieć. Kiedy sąd próbował dopytać, czego świadek się bała,
ta unikała odpowiedzi.
Konkretne i szczegółowe zeznania dotyczące wyłapywania
psów i Zbigniewa J. złożyła Grażyna W. – prezes Łowickiego
Towarzystwa Przyjaciół Zwierząt. Posiada ona wiedzę, że
mimo tego, że gmina Łyszkowice miała podpisaną umowę
ze schroniskiem w Łowiczu, to
zleciła wyłapywanie psów Zbigniewowi J., który zabierał je
do nieistniejącego schroniska.
Tłumaczyła dalej, że pan J. ma
zarejestrowaną działalność gospodarczą polegającą m.in. na
tresurze i pielęgnacji psów, ale
nie trzyma się żadnych procedur. Grażyna W. opowiadała
dalej, jak 4 lata temu wystosowała pismo do wszystkich gmin
w powiecie z prośbą o przesłanie programu wyłapywania
bezpańskich psów i dalszego
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z nimi postępowania. – Wszystkie gminy odpowiedziały na
naszą prośbę, tylko z Bielawami i Łyszkowicami był problem
– mówiła Grażyna W. – Kiedy
interweniowałam w tej sprawie
u wójta, to odpowiedział mi, że
powinnam się zająć biednymi
dziećmi, a nie psami – dodała.
Prezes ŁTPZ zeznała, że o nielegalnie wyłapywanych psach
została poinformowana przez
mieszkańców gminy.
Grażyna W. stwierdziła, że
gmina Łyszkowice powierzając
wyławianie psów panu J. naruszyła ustawę o ochronie zwierząt.
Złą opinię na temat Zbigniewa J. wyraził również Krystian
S. 22-letni kierownik hotelu dla
zwierząt w Łodzi, który wypytywany był przez sąd o kontakty z gminą Łyszkowice bądź
też z panem J. Świadek odpowiedział, że nie współpracował nigdy z gminą Łyszkowice,
a o Zbigniewie J. słyszał same
złe opinie. Zupełnie odwrotną
opinię usłyszał sąd od Piotra K.,
który okazał się być znajomym
Zbigniewa J. Zeznał on, że część
swojej działki, położonej niedaleko Błonia, wynajmuje Zbigniewowi J. jako miejsce przechowywania psów. Przed sądem
zeznał, że sam się zajmuje tymi
psami, a Zbigniew J. przyjeżdża
ich doglądać 2-3 razy w tygodniu. Natomiast w zeznaniach
odczytanych przez sąd z wcześniejszych przesłuchań wynikało, że on sam nie zajmuje się
tymi psami, a Zbigniew J. przyjeżdża do nich dwa razy dziennie. Zeznawał też, że nie wie,
skąd są psy, które znajdują się

na jego działce i gdzie następnie
trafiają.
Ostatnim ze świadków, który
wypowiadał się w sprawie postępowania z bezdomnymi psami był Leszek S. – leśniczy,
który zajmuje się schroniskiem
w Łowiczu. Zeznawał też,
że schronisko przyjmuje psy
z terenu gminy Łyszkowice od
około 4-5 lat, a od 2-3 zajmuje
się również ich wyłapywaniem
z zamkniętych przestrzeni.
– Nie mam pojęcia, kto zajmuje się wyłapywaniem psów na
terenie otwartym – zeznawał
świadek. W odpowiedzi na kolejne pytania mówił, że istniały przypadki, kiedy schronisko
nie mogło przyjąć wszystkich
psów, ponieważ nie było na nie
miejsca. – Od jakiegoś czasu
mamy ograniczony limit dla
psów z poszczególnych gmin –
mówił dalej. Dodał również, że
nie wie, co gminy robią z tymi
psami, których schronisko nie
jest w stanie przyjąć.
Zeznawał syn wójta
Na ostatniej rozprawie zdecydował się zeznawać, bo przecież
miał możliwość odmówienia,
syn wójta – Mariusz T. Stwierdził on, że na polu zawodowym
nie łączą go żadne relacje z ojcem. Na pytania sądu, odpowiadał m.in. o tym, dlaczego przedszkole w Łyszkowicach robiło
zakupy akurat u niego w sklepie,
który znajdował się wówczas
w Bielawach. Świadek odpowiedział, że zakupy do przedszkola w jego sklepie nie były robione regularnie, a jedynie z okazji
zbliżających się świąt – na paczki dla dzieci. Dodał, że to on

Kiedy interweniowałam
w tej sprawie u wójta,
to odpowiedział mi,
że powinnam się zająć
biednymi dziećmi,
a nie psami.
sam dostarczył zakupy do przedszkola, ponieważ jego dyrekcja
wybrała ten sklep jako posiadający najlepszą ofertę. Sędzia
Anna
Kwiecień-Motylewska
dopytywała świadka o zmywarkę, która z restauracji należącej
niegdyś do świadka trafiła, po
jej zamknięciu, do przedszkola w Łyszkowicach. – Sprzedałem zmywarkę do przedszkola,
bo była mało używana i pozostała w dobrym stanie – mówił Mariusz T. Na pytanie sądu, skąd
wiedział o tym, że przedszkole w
Łyszkowicach potrzebuje zmywarki odpowiedział: – Znam tę
gminę i słyszałem o tym.
Ubezpieczenia dzieci
i gminne inwestycje
Byłą dyrektor Szkoły Podstawowej w Seligowie – Henrykę
K. sąd wypytywał o to, w jaki
sposób wybierała ubezpieczyciela dla dzieci i na co przeznaczała uzyskaną prowizję. Świadek odpowiadała, że od 1999
r. do 2008 r., kiedy była dyrektorem tej szkoły, zawsze ubezpieczała dzieci w PZU, dodała również, że nie dokonywała
tych ubezpieczeń za pośrednictwem Danuty D., obecnej sekretarz gminy. – Zawsze dyskutowaliśmy wcześniej, na co
należy przeznaczyć te pieniądze
– zeznała świadek. – Wszystkie
przeznaczaliśmy na potrzeby
szkoły – dodała. 
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Ludzie
Łowicz | Marzenia mogą się spełnić

Jak kobieta-bankowiec
została twórcą ludowym

W życiu trzeba
podejmować pewne
decyzje po to, aby
sprawdzić, czy to, co
robimy jest na pewno
tym, co powinniśmy robić.

MIRKA WOLSKA
-KOBIERECKA
mirka.wolska@lowiczanin.info

Jadwiga Dębska – bo o niej
mowa, była przez 24 lata bankowcem. Jej córki są dorosłe, już
po studiach. Z powodów zdrowotnych pani Jadwiga, z wykształcenia chemik żywności po
Politechnice Łódzkiej, musiała kilka lat temu zwolnić tempo
zawodowego życia. I już wtedy
postanowiła, że do pracy w banku nie wróci. Męczyły ją dojazdy
do centrali banku BGŻ w Warszawie, do której awansowała po
pracy w Łowiczu i Łodzi. Przytłaczała ją też świadomość, że
w pracy tej nic więcej już nie
osiągnie. Gdy doszła do zdrowia, odpoczęła i zaczęła myśleć
o tym, że jest przecież za młoda
na emeryturę. Postanowiła rozpocząć realizację marzeń, jakie
tkwiły w mniej od lat. Stało się to
REKLAMA

dość nietypowo i nieco wcześniej
niż rok temu.
Przed Bożym Narodzeniem
w 2011 roku na miejskim targowisku spotkała młodą dziewczynę, która sprzedawała ciekawą,
bo oryginalną, przez nią osobiście wykonaną ceramikę. Nawiązała z nią rozmowę. Okazało się, że była to Kinga Kalmus,
która pochodziła z Bielska Białej,
ale osiedliła się w naszym mieście. Prowadzi ona warsztaty ceramiczne w Łowickim Ośrodku
Kultury. Jadwiga Dębska od razu
się na nie zapisała. Od stycznia
do maja raz w tygodniu uczyła
się na nich lepienia z gliny.
Praktyka jest ważna,
ale teoria też
– Glina kojarzyła mi się z rodziną Konopczyńskich z Bolimowa. Byłam tam na szkolnej
wycieczce w czwartej lub piątej klasie szkoły podstawowej
– wspomina Jadwiga Dębska.
I zaraz dodaje, że tę wyciecz-

Mirosława Wolska-Kobierecka

Przełom każdego roku skłania nas do podsumowań, refleksji
o naszym życiu. Często zadajemy sobie pytanie, czy rok
był dobry, czy udało nam się zrealizować to, co 12 miesięcy
wcześniej planowaliśmy. Trudno jest nam mówić o tym
głośno, no chyba, że bilans jest na minus – wtedy jakoś tak
wypada, bo narzekanie leży w naszej naturze.
My jednak opowiemy o łowiczance, która w tym roku
zrealizowała wiele ze swoich planów i ma z tego satysfakcję.
Snuje też kolejne plany i ma zapał do ich realizacji.

Okres świąteczny i noworoczny to dla Jadwigi Dębskiej okazja do zrealizowania wielu zamówień. Jej wyroby
doskonale nadają się na prezenty lub na stół. Twórczyni podczas malowania szkliwem transparentnym.

kę zawsze miała w pamięci.
Z rozmowy wynika, że tworzenie z gliny, zwłaszcza toczenie na kole, zrobiło na niej duże
wrażenie.
Warsztaty w ŁOK były początkiem poznawania techniki pracy w glinie. Tego samego

roku zapisała się na tygodniowy
kurs do Pracowni Garncarskiej
Piotra Skiby w Jadwisinie pod
Lublinem. Zanim tam pojechała, miała obawy, że będzie najstarsza z kursantów. Tymczasem
okazało się, że kursantów jest
tylko troje, w dodatku są mniej

więcej w tym samym wieku co
ona.
Zajęcia bardzo się jej podobały, ponieważ garncarz przekazał im dużo wiedzy teoretycznej,
a czas na ćwiczenia praktyczne
był praktycznie nieograniczony. – Każdego dnia było po kil-

ka godzin teorii, a potem ćwiczenia, głównie z toczenia na
kole. Można było pracować do
upadłego. Ale ja nie zraziłam
się, wprost przeciwnie – mówi
z uśmiechem. Piotr Skiba, który
prowadził warsztaty, jest nie tylko doświadczonym garncarzem,
ale też autorem książki „Garnarstwo – sztuka czterech żywiołów”. Co ważne dla łowiczanki,
prowadzący był bardzo życzliwy
i podpowiadał, gdzie warto zaopatrywać się w glinę, jaki piec
do wypalania warto kupić, a jakie koło. Słowem – nie bał się,
że wychowuje konkurencję.
Po drugim kursie zaczęła próbować swoich sił. Kupiła piec
gazowy do wypalania gliny, koło
garncarskie, szkliwa i inne akcesoria.
Trzecim miejscem, w którym
zdobywała swój nowy fach, była
Akademia Łucznica w okolicach Pilawy, w której od czerwca do października ukończyła
wszystkie oferowane tam kursy
z ceramiki, na co ma wystawione certyfikaty. Miała w sobie tak
dużo determinacji, że prowadzący zajęcia żartowali, że takiego
„zawodnika” jeszcze u nich nie
było. – Chciałam się nauczyć
jak najwięcej, ze względu na
wiek mam świadomość, że czas
mnie goni – wspomina Jadwiga
Dębska.

www.lowiczanin.info
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Te prace nazywane są Nianie.
Są to świeczniki (małą świecę
umieszcza się w środku).

Własna pracownia
W tym roku Jadwiga Dębska założyła własną Pracownię Ceramiki i Rękodzieła DeJa
w swoim domu przy ul. Lnianej w Łowiczu. Pozyskała dotację unijną, dzięki której kupiła
piec elektryczny, laptopa, zestaw
do fotografowania, samochód
i zamówiła koło garncarskie w...
Australii. Przyznaje, że na takim
kole, jakie będzie miała, jeszcze nie toczyła, ale ma nadzieję,
że spełni jej oczekiwania. Waży
ono około 20 kg i jest łatwe
w transporcie, co ma duże znaczenie dla osoby, która chce prowadzić warsztaty lub pokazy
w różnych miejscach.
Dzięki temu, że jej projekt
„Zadbaj o swoją przyszłość”
został zaakceptowany, nabrała
przekonania, że jest możliwość
pozyskania pieniędzy i jak tylko
ma się pomysł, to nie warto narzekać. Trzeba spróbować.

w Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej.
Chciałaby wstawiać ceramikę
także w inne miejsca, zakupiła
już nawet w tym celu gabloty.
Poza tym Jadwiga Dębska
prowadzi warsztaty ceramiczne
i ma nadzieję, że zainteresowanie nimi będzie rosnąć. Zajęcia
takie prowadziła już dwukrotnie w Domu Kultury w Zdunach
i są chętni na kolejne, planowane
w ferie zimowe. W tym miesiącu
gościła w Szkole Podstawowej
nr 1 w Łowiczu oraz w Stachlewie. Zawsze instruuje uczestników, jak kleić z gliny. Prace
przez nich wykonane wypala
w piecu i dostarcza im po ostudzeniu. Jeśli zaplanowane jest drugie spotkanie, to na nich uczestnicy malują wypalone prace
szkliwami, a potem są one wypalane powtórnie, aby uzyskać
żywe i trwałe barwy. Praca taka
dostarcza jej wiele satysfakcji,
bo okazuje się, że nawet chłopcy potrafią się zaangażować,
aby ulepić coś własnoręcznie.
Dla niej to z kolei dobra okazja
na wyjście z domowej pracowni
oraz dodatkowy dochód.

Plany na przyszłość
Pani Jadwiga w swojej pracy
obrała trzy kierunki: wykonuje
przedmioty okolicznościowe np.
na Boże Narodzenia, na Walentynki, ceramikę artystyczną jak
np. świeczniki, misy, dzwonki,
półmiski lub talerze z kompletami talerzyków oraz ludową
– np. łowiczanki i łowiczaków
w strojach ludowych, półmiski i talerze zdobione wzorami
podobnymi do tych, jakie są w
wycinankach (kwiaty, koguty).
Z ostatnim z kierunków wiąże
największe plany i ma nadzieję, że w przyszłości wokół niego będzie się skupiała jej praca.
Chce łączyć tradycję i nowoczesność. Jej marzeniem jest uzyskanie statusu twórcy ludowego
oraz wstąpienie w szeregi członków ogólnopolskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych
z siedzibą w Lublinie.
Wyroby z etykietą DeJa można kupić w sklepie internetowym, na kiermaszach sztuki
ludowej, ponadto w Łowiczu
w dwóch miejscach: w restauracji Cynamonowy Zakątek oraz
REKLAMA

Warto próbować
Może nie w każdym z nas
drzemie dusza twórcy ludowego.
Ale ilu z nas odkryło już swoje talenty? Nasza bohaterka bez
ogródek mówi, że nie wiedziałaby, jaką satysfakcję i radość sprawia praca, którą się lubi, gdyby
sama tego nie odczuła.
Dziś, 3 lata po odejściu z pracy w banku, mówi, że na pożegnanie wysłała list do osób, które
z nią współpracowały. Napisała
w nim, że w życiu trzeba podejmować pewne decyzje po to, aby
sprawdzić, czy to, co robimy jest
na pewno tym, co powinniśmy
robić. Ma świadomość, że niektórzy śmiali się z niej i nie rozumieli, że odchodzi z dobrego stanowiska, choć nie musi. Nikt jej
do tego nie zmuszał, ale ona czuła, że musi coś zmienić w swoim
życiu. Dziś wie, że podjęła dobrą
decyzję. 
mwk

Ponad sto osób obejrzało
jasełka przygotowane
przez Regionalny
Zespół Pieśni i Tańca
w niedzielę, 22 grudnia,
w Gminnym Ośrodku
Kultury w Sannikach.

Scenariusz
przedstawienia
został opracowany przez choreograf Katarzynę Polak w 2008
roku podczas warsztatów wyjazdowych. Wykorzystano w nim
fragmenty przebiegu Wigilii
z „Jasełek łowickich dla Koderek” autorstwa biskupa Józefa
Zawitkowskiego.
Jako że scenariusz tego
przedstawienia bożonarodzeniowego nie jest wykorzystywany co roku, a członkowie
zespołu co pewien czas się
zmieniają, postanowiono pokazać je jeszcze raz. Jasełka
w Sannikach każdego roku są
przygotowywane przez kogoś
innego. Angażują się w nie
poszczególne parafie i szkoły. Występ Regionalnego Ze-

Magdalena Szymańska-Topolska

Łowiczanki to firmowy wyrób
Pracowni DeJa. W środku patera
o podobnej kolorystyce.

Jasełka po sannicku

Oto sanniccy artyści, którzy przygotowali tegoroczne jasełka.

społu Pieśni i Tańca wprowadził atmosferę nostalgii za
czasem minionym, za uporządkowanym trybem życia, autentycznym przeżywaniem świąt,
co jest związane z koncentrowaniem swoich działań wokół
Ewangelii. Przebaczenie, pokora, miłość, miłosierdzie i wzajemne zrozumienie to są klucze
do bycia naprawdę szczęśliwym

Mysłaków | Wigilia środowiskowa

Jasełka i kiermasz
Sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej w Mysłakowie
wypełniła się po brzegi mieszkańcami, rodzicami i zaproszonymi gośćmi w czwartkowy wieczór 19 grudnia. Siedząc przy
wigilijnych stołach, obejrzeli oni
przedstawienie jasełkowe, w którym udział wzięła zdecydowana
większość uczniów placówki, reprezentujących wszystkie klasy.
Ilustracja Dnia Narodzin Zbawiciela była tradycyjna, ale bardzo
rozbudowana, z długim wstępem
opatrzonym
wprowadzeniem
w bożonarodzeniową historię.
Wszystko to okraszone było śpiewanymi chóralnie jak i solo przez
uczniów kolędami i pastorałkami. Przedstawienie z tak dużym
rozmachem przygotowane zostało przez uczniów i nauczycieli szkoły pod kierunkiem nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej
i matematyki Haliny Lepieszki.
W rolę Maryi wcieliła się Oliwia

Tracz, w Józefa Adrian Kunikowski, zaś postaci Trzech Króli odegrali: Kacper Strzelczyk, Dawid
Brzozowski i Mateusz Bugaj. Po
jasełkach uczniowie prezentowali
swe talenty muzyczne, występując przed mieszkańcami Mysłakowa w programie świątecznym.

człowiekiem. Na takich wartościach – na tym, co nie przemija, powinna opierać się współczesna rodzina. Powrót do
korzeni, tradycji i źródeł naszej
kultury, to powrót do Boga, jak
zauważyła Maria Wróblewska,
radna powiatowa.
Spotkanie to było pełne ciepłych życzeń, przede wszystkim
odpoczynku od zgiełku świata

W jasełkach w Szkole Podstawowej w Mysłakowie udział wzięła
większość uczniów placówki, obejrzeli je rodzice i pozostali mieszkańcy
miejscowości i okolicy.

i skupienia się na swoich najbliższych.
Sannicki zespół pieśni i tańca tworzy ponad 50 osób. Jasełka zaprezentowała jego mniej
liczna grupa w składzie: Barbara Adamczyk, Stanisław
Marecki, Joanna Milczarska,
Izabela Szymańska, Klaudia
Stemplewska, Agata Stemplewska, Alicja Szymańska,
Kamila Dylik, Julia Kołtunowicz, Paulina Szymańska, Sandra Kieliszek, Agata Kobus,
Paulina Grochowska, Klaudia
Robak, Aleksandra Pachnicka,
Izabela Romanowska, Michalina Chaber, Kamil Orlik, Daniel
Wroński, Patryk Duda, Dawid
Molka, Mateusz Starka, Witold
Sikora, Marcin Matuszewski,
Cezary Szymański, Radosław
Sitkiewicz.
Występowi akompaniowała
kapela, której członkami są: Gabriel Radecki – akordeon, Dawid
Budnicki – akordeon, Marcin
Andrzejczyk – bęben, Andrzej
Machnicki – kontrabas, Gabriela Pączek – skrzypce oraz kierownik zespołu, Łukasz Lesiak
– klarnet. 
mst

Łowicz

Ważnym elementem wieczoru jak w latach minionych był
kiermasz ozdób świątecznych,
przygotowanych przez uczniów
oraz rodziców. Dochód ze
sprzedaży stroików, choinek
i bombek zostanie przekazany,
jak powiedziała nam dyrektor
szkoły Urszula Jurkiewicz, na
zakup wyposażenia nowego budynku szkoły, który ma zostać
oddany do użytku w przyszłym
roku.
tb

Klub Seniora
to też rodzina

TOMASZ BARTOS

Mirosława Wolska-Kobierecka

Mirosława Wolska-Kobierecka

Sanniki | Wierni tradycji i staropolskim obyczajom

Członkowie Klubu Seniora
Radość w Łowiczu spotkali się
19 grudnia w restauracji Polonia przy opłatku. Jak zawsze na
spotkaniu organizowanym przez
klub obecni byli przedstawiciele władz miasta oraz zaprzyjaźnionych instytucji, stowarzyszeń
i zarządów osiedli Stare Miasto
i Starzyńskiego. Wszyscy składali seniorom życzenia, wręczali
upominki.
Miłą niespodzianką dla klubowiczów było przekazanie im
przez burmistrza Krzysztofa
Kalińskiego oficjalnej informacji o tym, że ich siedziba zostanie przeniesiona ze Środowiskowego Domu Samopomocy przy
ul. 3 Maja do w remontowanego budynku po przychodniach
przy ul. Kaliskiej 6. Burmistrz
wprawdzie żartował, że nie będzie tam aż tyle miejsca, ile klub
potrzebuje, prowadząc tak bogatą działalność. Przewodnicząca Anna Bieguszewska i wielu
innych działaczy ma jednak nadzieję, że warunki na Kaliskiej
będą znacznie lepsze niż obecne.
Atmosfera spotkania była ciepła i serdeczna, bo klub dla wielu osób jest drugim domem. Dla
seniorów i ich gości wystąpiła
młodzież z Gimnazjum nr 1 im.
Henryka Sienkiewicza, która
przedstawiła swoje jasełka. Potem był wspólny posiłek, rozmowy i kolędowanie. 
mwk
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Felgi

13; Ford, 4 szt., 80 zl, tel.
kom. 501‑247‑715.
opony, 195/65R15, tel.
Zimowe

kom. 604-649-151, 502‑799‑263.
opony 215/70/16
Używane

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

14, 800 zł, tel. kom.
507‑012‑349.
laweta: pomoc drogowa,
Auto

Sprinter, tel. kom. 796‑199‑706.
komplet opon „15”
Sprzedam

zimowych z alu-felgami, tel. kom.
697‑366‑263.

samochodowe
kupno
Złomowanie

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

Subiekt,
Nieborów 230, posiadająca
koncesję na wydawanie
zaświadczeń do Wydziału
Komunikacji przyjmuje i płaci
za pojazdy stare, rozbite,
wyeksploatowane, www.
sdpsubiekt.pl, tel. (46) 838-5541, tel. kom. 507‑141‑870.
Kupię

osobowy, sprawny lub
lekko uszkodzony, tel. kom.
513‑375‑786.
Absolutnie

aktualnie kupię
auta w każdym stanie, tel. kom.
691‑209‑493.
Absolutnie

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

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

aktualnie auta kupię,
tel. kom. 690‑694‑705.
bezwypadkowe, tel. kom.
Auta

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

500‑167‑670.
kupię, młode
Auta

roczniki, gotówka, tel. kom.
501‑196‑901.
tel. kom.
Dostawcze,

500‑812‑312.
Kupię

każde auto, tel. kom.
690‑694‑705.

AUDI

A4, benzyna/gaz, 1998
rok, srebrny, I właściciel, automat,
tel. kom. 601‑978‑833.
AUDI

A6, 1.9 TDI, 2000, tel.
kom. 601‑286‑499.
CITROËN

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

MAZDA,

2004 rok, tel. kom.
660‑728‑901.
MAZDA

3, 1.6 TDCI, 2006 rok,
zadbana, tel. kom. 793‑295‑417.
MAZDA

III 1.6 benzyna, 2004
rok, tel. kom. 782‑046‑282.
MERCEDES

A140, 1998 rok, tel.
kom. 533‑676‑966.

DAEWOO

Lanos, gaz, 2000 rok,
tel. kom. 690‑899‑100.

MERCEDES

C Klasa, C-200, W
202, tel. kom. 663‑320‑869.

DAEWOO

Matiz, 2001 rok, mały
przebieg, tel. kom. 609‑729‑321.

MERCEDES

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

126L, 1996 rok, tel. kom.
FIAT

884‑201‑056.
FIAT

126p, 1996 rok, z
częściami zamiennymi, tel. kom.
531‑226‑919.

NISSAN

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

FIAT

Brava, 1.2, 1999 rok, tel.
kom. 723‑466‑269.
FIAT

CC, 900, 1997 rok, 80.000
km, grafitowy metalik, pierwszy
właściciel, w oryginale, tel. kom.
604‑706‑309.
FIAT

Ducato, JTD, 2004 rok, tel.
kom. 603‑103‑174.
FIAT

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

Seicento, 900, 2000 rok,
tel. (46) 861‑00‑27.
FIAT

Seicento, 1.1, 2002 rok,
tel. (46) 837‑45‑82.
FIAT

Uno, 1.0, 1999 rok, srebrny,
2.000 zł, tel. kom. 509‑220‑774.
FIAT

Uno, 1996 rok, sprzedam,
tel. kom. 512‑795‑938.
FORD

Escort, 1998 rok, kombi,
2.050 zł, tel. kom. 796‑467‑587.
FORD

Escort, 1.8, diesel,
1994 rok, srebrny, kombi, hak,
szyberdach, tel. kom. 697‑810‑996.
FORD

Focus C-Max, 1.6 TDCI,
2007 rok, tel. kom. 669‑060‑333.
HONDA

Acord, 2.0 benzyna,
1995 rok, pilnie, tel. kom.
602‑370‑470.

sprzedaż

HYUNDAI

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

AUDI

A3, 1.9 TDI, 2001 rok,
5-drzwiowy, tel. kom. 603‑313‑178.

LT
 28, po przeglądzie, stan bdb,
tel. kom. 603‑886‑339.

SKODA

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

Octavia I, tel. kom. 731306‑298, po 18.00.
SKODA

Octavia, 1.6, 2007
rok, czarny metalik, bogate
wyposażenie, pierwszy właściciel,
atrakcyjna cena (możliwość
zamiany na tańszy), tel. kom.
604‑706‑309.
Sprzedam

opony 4 sztuki
Stomil Olsztyn Radial 8,5R 17,50
121/120L, Dębica Radial 4
sztuki 185R15CM+S, tel. kom.
792‑742‑239.

garaże

Dom

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

sprzedaż
Garaż,

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

garaż przy
ul. Tuszewskiej, tel. kom.
603‑878‑828.

wynajem
Garaż,

os. Konopnickiej, tel.
kom. 515‑122‑403.

nieruchomości

OPEL

Astra, 1.7 DTI, 2003 rok,
tel. kom. 600‑428‑743.

TOYOTA

Yaris, 1.0, 2001
rok, 5-drzwiowy (w rozliczeniu
mogę przyjąć tańszy), tel. kom.
513‑375‑786.

OPEL

Astra, 1.4 16V DTL, 1998
rok, bordo metalik, oryginalny
lakier, bezwypadkowy, tel. kom.
604‑706‑309.
OPEL

Astra, 1.4, 1995 rok, tanio,
tel. kom. 664‑385‑486.
OPEL

Corsa, 1.5 TD, 1997 rok,
tel. kom. 604‑119‑571.
OPEL

Corsa benzyna, 1999 rok,
tel. kom. 664‑870‑868.
OPEL

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

Boxer, 1997 rok, tel.
kom. 535‑549‑673.
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.
RENAULT

Scenic, 2.0
benzyna/gaz, 1998 rok, tel. kom.
604‑454‑032.

kupno
Kupię

działkę budowlaną w
Głownie na Zabrzeźni lub w
okolicy do 1.200 mkw., tel. kom.
513‑413‑478.
Ziemia,

Popów, Zabostów, tel.
kom. 661‑385‑120.

VW
 Passat B6, 2005 rok, tel.
kom. 721‑169‑137.

Przyjmę

ziemię w dzierżawę,
gmina Zduny, tel. kom.
609‑500‑884.

VW
 Passat, 1.9 TDI, 1998 rok,
kombi, tel. kom. 603‑791‑932.

sprzedaż

inne
Części

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

drogowa, tel. kom.
608‑532‑321.
Opony

używane, tel. kom.
602‑133‑182.
Sprzedam

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

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

zimowe 175/60/14;
195/65/15, tel. kom. 501‑930‑953.

Mieszkanie

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

Mieszkanie

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

TOYOTA

RAV4, 2.0, 2003 rok,
stan bdb, tel. kom. 696‑766‑414.

VOLVO,

2000 rok, automat, tel.
kom. 726‑700‑729.

Kawalerkę

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

przyczepkę
Sprzedam

Niewiadów, prawie nową, tel. kom.
724‑151‑567.

OPEL

Astra, 1.6 benzyna/gaz,
1995 rok, tel. kom. 501‑931‑376.

Volvo

Cabriolet, 2006 rok, tel.
kom. 602‑657‑161.

Mieszkanie

51 mkw, tel. kom.
604‑775‑340.

Okazja!

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

Garaż

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

OPEL

Astra II, 2.0 DTL, 2000
rok, kombi, granatowy metalik,
bogate wyposażenie (możliwa
zamiana na tańszy), tel. kom.
513‑375‑786.

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

Sprzedam

akumulator 74, 150
zł, tel. kom. 601‑785‑433.

TOYOTA

Avensis II, 2.0 D, 2003
rok, kombi, klimatronic, tel. kom.
693‑093‑681.

OPEL

Astra G, 2001 rok, kombi,
tel. kom. 605‑205‑821.

Dom

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

Sprzedam

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

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

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

działkę w Głownie
o powierzchni 900 mkw. z
rozpoczętą budową domu, tel.
kom. 601‑814‑018.

Działki

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

pokoje z dużą kuchnią,
75,5 mkw, os. Szarych Szeregów,
tel. kom. 502-192‑285, po 18.00.
Parter,

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

60 mkw., działka 6.000
mkw., budowlano-usługowa,
narożna, Łowicz, tel. kom.
603‑878‑783.
Bar
 60 mkw. okolice
dworca PKP Łowicz, tel. kom.
500‑167‑556.
Działka,

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

58 mkw., III
piętro, tel. kom. 791‑509‑321.
Dom

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

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

dom 30 mkw.
w Głownie, tel. kom. 608‑732‑006.
Grunt

orny 3 ha, gmina Dmosin,
tel. kom. 781‑291‑832.
Mieszkanie

48,8 mkw., parter,
wszystkie media, wspólnota
mieszkaniowa, garaż, Łowicz ul.
Kaliska, tel. kom. 699‑956‑300.
Gospodarstwo

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

40 mkw., okolice
Głowna, tel. kom. 515‑236‑029.

Sprzedam

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

Sprzedam

lub zamienię 60
mkw., na mniejsze, tel. kom.
733‑879‑399.

Dwie

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

Działka

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

do remontu, Zduny, koło
cmentarza, tel. kom. 731‑993‑178.

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; 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.
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Sprzedam

działki budowlane,
Bronisławów (gmina Głowno), tel.
kom. 606‑510‑545.
budowlana 1.500 mkw.,
Działka

Głowno, tel. kom. 792‑931‑678.
Łąka

1.40 ha, Marywil, tel. kom.
694‑674‑811.
Mieszkanie,

Dąbrowskiego, z
wyposażeniem, wysoki standard,
tel. kom. 501‑620‑170.


Tanie

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

mieszkanie,
niepalącemu małżeństwu, Łowicz,
tel. kom. 604‑362‑195.
Do
 wynajęcia lokal 20 mkw.,
Łowicz, tel. kom. 731‑945‑554.
Do
 wynajęcia M-4, Bratkowice,
tel. kom. 605‑679‑749.

na pniu, tel. kom.
Modrzew

502‑323‑404.

Mieszkanie

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

Antyczne

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

Alsen.pl

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

Do
 wynajęcia mieszkanie M-3
48 mkw., Bratkowice, tel. kom.
510‑834‑924.

Złom,

maszyny, konstrukcje do
rozbiórki kupię, tel. kom. 515-236029, 695‑416‑747.

Do
 wynajęcia M-3, w pełni
wyposażone, zadbane, os.
Starzyńskiego, tel. kom.
660‑635‑954.

Topola

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

Mieszkanie

2-pokojowe,
umeblowane, I p., Dąbrowskiego,
tel. (46) 837‑33‑18.

Okazyjnie,

tanio pół bliźniaka
w Łowiczu (blisko stacji PKP), tel.
kom. 517-407-655, 605‑332‑560.
Sprzedam

nieruchomość dom
75mkw, działka 427mkw, Łowicz
ul. Chrobrego, tel. kom. 606910‑158, po 18:00.
Dom

do remontu 70 mkw.,
budynek gospodarczy, Głuchów,
gm. Bedlno, tel. kom. 514‑220‑005.
Głowno,

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

Zagrodowa 50, tel. kom.
784‑240‑356.

wynajem
Lokal

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

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

REKLAMA

EKOGROSZEK

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

Stare

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

Własnościowe

48,5 mkw., tel.
kom. 668‑507‑077.

Atrakcyjne

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

Drewno

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

kupno różne

Do
 wynajęcia lokal, Głowno,
centrum, Swoboda, tel. kom.
723‑449‑143.

Sprzedam

mieszkanie
2-pokojowe 38,5 mkw., zadbane,
do zamieszkania od zaraz,
Bielawy, tel. kom. 608‑404‑296.

Trzy

pokoje, parter,
Noakowskiego- tanio, tel. kom.
609‑501‑878.

Rębaki

do drewna, tel. kom.
602‑249‑683.

Brykiet

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

Zabudowania

z niewielką
działką, okolice Pacyny,
tel. (24) 277‑96‑26.

Mieszkanie

własnościowe 57
mkw, ul. Broniewskiego, IV piętro,
tel. kom. 500‑065‑722.

Lokal

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

Eco-wegiel.pl

węgiel,
ekogroszek, miał, tel. kom.
509‑920‑555.

Pokój

z kuchnią, łazienka,
Głowno, tel. kom. 603‑641‑489.

Działka

2,5 ha w Dmosinie, tel.
kom. 515‑132‑167.

Tanio

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

Wiertarka,

przecinarka do
metalu, kowadło, gwintownica
elektryczna do rur, tel. kom.
693‑036‑673.

Kawalerka

37 mkw., Tkaczew,
blok 3, II piętro, tel. kom.
607‑580‑994.

Mieszkanie,

Zduny, tel. kom.
604-122‑730, wieczorem.

Działka

budowlana 1.400 mkw,
Zielkowice, tel. kom. 512‑098‑366.

Do
 wynajęcia lokal 19 mkw, ul.
Zduńska, tel. kom. 784‑389‑862.

Mieszkanie,

os Tkaczew
39 mkw., I piętro, tel. kom.
664‑086‑251.

Tanio

wynajmę mieszkanie
(odstępna tylko 150 zł) 48
mkw., os. Bratkowice, tel. kom.
609‑502‑572.

sprzedaż różne
Sprzedaż

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

Spawarka

elektrodowa, tel. kom.
501‑930‑953.

Zabawki

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

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

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

wykładzina, kurtka z
nutrii, kożuch męski, tel. kom.
665‑415‑741.

Lokale

do wynajęcia pod
działalność gospodarczą 78 mkw.
lub 155 mkw., Głowno, Swoboda,
tel. kom. 516‑180‑211.

Drewno

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

Wynajmę

mieszkanie
2-pokojowe, Starzyńskiego, tel.
kom. 660‑304‑119.

Piaski,

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

Przyjmę

w dzierżawę grunty
orne w gminie Zduny, atrakcyjne
warunki, tel. kom. 606‑294‑284.

Gruz

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

Nowe

M-3, Łowicz, Piekarska,
tel. kom. 609‑230‑123.

Ziemia

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

Telewizor

Samsung 25 calitanio, tel. kom. 696‑353‑947.

Pokój,

tel. kom. 535‑993‑153.

Sprzedaż

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

Sprzedam

nowe meble
skórzane, kolor biały, tel. kom.
607‑897‑057.

plastikowe,
Zbiorniki

1.000-litrowe, tel. kom.
502‑919‑192.

Kuchnia

węglowa Jawor, tel.
kom. 661‑477‑838.

Wynajmę

mieszkanie od
nowego roku; 39 m, centrum
Kutna, opłaty + 500 zł, tel. kom.
727‑606‑584.
Wynajmę

halę pod warsztat
samochodowy, lokalizacja
centrum Łowicza, teren stacji
paliw, 140 mkw., tel. kom.
664‑765‑391.

Pralka

Beco, nowa,
automatyczna, tel. (46) 838‑90‑27.
jajka kur
Sprzedam

zielononóżek i arakuana
bez cholestorolu, tel. kom.
608‑815‑516.
Duża

zabawka- miś, tel. kom.
602‑370‑470.
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Płytki

chodnikowe, ekojumby, tel. kom. 531‑467‑981.
Akordeon

Scandalli, 120 basów,
4 chórowy, okazja, tel. kom.
669‑877‑514.
Skrzynki

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

rozkładany, tel. kom.
609‑552‑503.
Znaleziono

dwa rowery na
prywatnej plantacji w okolicach
Zielkowic, tel. kom. 730‑786‑348.
Kuchnia

gazowa z piekarnikiem,
stan bdb, tel. (46) 837‑96‑77.
Łóżko

piętrowe, tel. kom.
502‑268‑433.
Witryna
biblioteka, komoda;
styl ludwikowski, tel. kom.
604‑931‑778.
Sprzedam

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

150 litrów pionowy 2-letni,
tel. (46) 874-71-85, tel. kom.
502‑659‑506.
Sprzedam

topole, tel. kom.
506‑932‑329.
Topole

do ścięcia sprzedam,
dwie sztuki, tel. kom. 536‑311‑423.
Drewno

opałowe i kominkowe,
tel. kom. 693‑636‑233.
Fotelik

Chicco 9-18 kg,
samochód na akumulator, tel.
kom. 697‑733‑360.
Piec

nadmuchowy, tunele
foliowe, rębak do gałęzi
ciągnikowy - elektryczny, tel. kom.
784‑458‑659.
Sprzedam

piec na ekogroszek
Galmet, 25 KW, po jednym
sezonie, pojemnik 250 kg,
wymieniłem formę ogrzewania, tel.
kom. 667‑978‑951.
Wózki

inwalidzkie, tel. kom.
533‑179‑189.
Sprzedam

wiertarkę stołową
320 zł, opony z felgami 13,6/1236, tel. kom. 669‑905‑112.

praca
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Firma

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

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

szwaczki do szycia
dzianiny, praca cały rok, tel. kom.
790‑698‑622.
Spawacz-ślusarz,

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

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

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

powierzchnię
kosmetyczce przy istniejącym
salonie fryzjerskim, tel. kom.
603‑372‑058.
Dziewiarza

i mechanika na
Orizio do nowej dziewiarni
w Głownie, ul. Żwirki
34 zatrudnię, tel. kom.
784‑508‑050.
Pryzjmę

ekspedientkę do
sklepu, tel. kom. 515‑122‑403.
Zatrudnię

mechanika
samochodów ciężarowych, tel.
kom. 604‑237‑423.
kucharza/kucharkę,
Zatrudnię

restauracja „Stara Łaźnia” w
Łowiczu, tel. kom. 512‑330‑849.
kierowcę C+E z
Zatrudnię

doświadczeniem, kraj, tel. kom.
662‑190‑347.
samodzielnego
Zatrudnię

mechanika z doświadczeniem do
pracy w nowoczesnym zakładzie,
cv: biuro@myjnialowicz.pl.
wulkanizatora CV ze
Zatrudnię

zdjęciem na: biuro@myjnialowicz.
pl.
pracownika myjni,
Zatrudnię

CV ze zdjęciem na: biuro@
myjnialowicz.pl.

dam pracę

operatora koparkoZatrudnię

ładowarki, ładowarki, tel. kom.
663‑690‑050.

Laptop,

tel. kom. 500‑204‑559.

Nowy

piec C.O., parnik
elektryczny, tel. kom. 693‑574‑400.

Przyuczę

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

Zatrudnię

osobę do produkcji
okien PCV, CV na info@liwdar.pl.

Akacja

kominkowa, tel. kom.
605‑142‑474.

Krajzega,

przecinarka, tel. kom.
503‑830‑451.

kierowcę kat. C+E, tel.
Zatrudnię

kom. 506-140-681, 507‑119‑796.

Zatrudnię

kierowcę kat. C+E, tel.
kom. 607‑267‑206.
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usługi wideo

Usługi

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

Wylewki

agregatem, tel. kom.
509‑038‑623.

Studio

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

Meble

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

Usługi

remontowowykończeniowe, docieplenia, tel.
kom. 885‑459‑698.

Zatrudnię

kierowcę kat. C+E,
transport międzynarodowy, tel.
kom. 603‑430‑992.

Cyfrowe

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

Budowa

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

gipsy, zabudowa
Malowanie,

poddaszy, panele oraz
docieplanie budynków, tel. kom.
505‑024‑964.

Zatrudnię

do układania
kostki, tel. kom. 692‑789‑266.

Wideofilmowanie

cyfrowe, Bluray, tanio, tel. kom. 606‑852‑557.

Wylewki

maszynowe
mixokret, tel. kom. 517-032-915,
606‑314‑749.

Kierowca

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

Studio

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

Firma

InPost zatrudni od
1.01.2014 doręczycieli z własnym
rowerem i samochodem na teren
całego powiatu; CV: rekrutacje.
cv@gmail.com.
Zatrudnię

kierowcę C+E, tel.
kom. 604‑094‑751.

Zatrudnię

ekspedientkę/
studentkę w godzinach 14.0018.00, tel. kom. 796‑247‑987.
Zatrudnię

elektryków,
pomocnika elektryka, tel. kom.
508‑382‑347.
Zatrudnię

specjalistę
instalacji niskoprądowych, tel.
kom. 508‑382‑347.
Machmax

II partner Play
poszukuje handlowców, CV
proszę na adres biuromachmax@
o2.pl.
Zatrudnię

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

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

fotografia, tel.
Wideofilmowanie,

kom. 600‑447‑843.
Wideofilmowanie,

a-online.pl, tel.
kom. 600‑287‑992.
Wideofilmowanie

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

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


remontowobudowlane
usługi
Tynki,

docieplenia, tel. kom.
698‑669‑433.

Zatrudnię

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

Docieplenia

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

Uczciwego

pracownika
gospodarczego, II stopień
niepełnosprawności, Łowicz,
tel. kom. 791‑000‑972.
Kierowca

międzynarodowy
C+E, doświadczenie, tel. kom.
605‑041‑850.
Firma

Sox zatrudni grafika,
szczegóły na www.sox.pl.
Firma

Sox z Jamna poszukuje
szwaczki, tel. kom. 500‑030‑093.

inne
Zwrot

podatku z pracy, rodzinne,
urlopowe, emerytalne, Niemcy,
Anglia, Irlandia, Holandia, Dania,
Belgia, Norwegia, tel. (71) 385-2018, tel. kom. 601‑759‑797.
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parapety, kuchnie, szafy
Schody,

wnękowe, tel. kom. 793‑297‑933.

Docieplanie

budynków, gładzie,
malowanie, płyty k/g, panele
podłogowe i ścienne, glazura,
terakota, tel. kom. 607‑343‑338.

Zatrudnię

kierowcę do pizzerii,
Łowicz, tel. kom. 660‑733‑348.

Firma

Radio-Net zatrudni
informatyka - administrator sieci,
biuro@radionet.com.pl.

Kierowanie

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

wnętrz, poddaszy,
Wykończenia

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

W9Wylewki

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

z branży tekstylnej
Firma

zatrudni mężczyzn do obsługi
maszyn, możliwość przyuczenia,
miejsce pracy: Łowicz, tel. kom.
510-160-839, 8:00‑15:00.

Kompleksowe

wykończenia
wnętrz, tynkowanie cementowowapienne, tel. kom. 531‑842‑123.

Filmowanie,

HD, wieloletnie
doświadczenie, konkurencyjne
ceny, tel. kom. 502‑402‑210.

Zatrudnię

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

Zatrudnię

diagnostę
samochodowego, tel. kom.
664‑765‑391.

Stawianie

ogrodzeń
klinkierowych, tel. kom.
511‑337‑768.

Malowanie,

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

Usługi

remontowowykończeniowe od A do Z,
adaptacja poddaszy, docieplanie
budynków, tel. kom. 608‑228‑789.
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. kom. 727‑590‑207.
Malowanie,

gładź, hydraulika,
tel. kom. 515‑830‑969.
Usługi

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

poddasza, tel. kom.
607‑343‑338.
Malowanie,

gładź, hydraulika,
tel. kom. 666‑281‑850.

Usługi

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

Przystępne

ceny, solidnie,
fachowo, docieplenia budynków,
murowanie, tynki, klinkier,
wykończenia wnętrz (glazura,
terakota, gipsy, malowanie itp.),
tel. (46) 837-13-91, tel. kom.
793‑035‑025.

Malowanie

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

Ocieplenia

poddaszy, płyty g/k,
tel. kom. 609‑846‑316.

Malowanie

agregatem, tel.
kom. 662‑023‑030.

Układanie

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

Cyklinowanie,

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

Malowanie,

tapetowanie, gładź,
płyty g/k, glazura, tel. kom.
608‑685‑867.

Wykończenia

wnętrz, zabudowy
k-g, malowanie, glazura, terakota
itp., tel. kom. 514‑723‑688.

Usługi

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

Cyklinowanie,

polerowanie,
lakierowanie, tel. kom.
600‑984‑398.

Stolarstwo,

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

budynków, tel.
kom. 693‑824‑684.

Remonty

kompleksowe, tel.
kom. 606‑428‑162.
Wylewki

betonowe, tel. kom.
511‑440‑509.

Dachy

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

poddaszy, solidnie
i tanio, tel. kom. 725‑919‑624.
Usługi

stolarskie, Łowicz
ul. Słowackiego, tel. kom.
888‑729‑322.

Malowanie,

gipsowanie, panele,
tanio, solidnie, tel. kom. 608-861026, 694‑831‑111.
Adaptacje

poddaszy,
docieplanie, malowanie, remonty,
tel. kom. 607‑612‑176.
Remonty,

wykończenia wnętrz,
szybkie terminy, tanio, tel. kom.
665‑657‑174.

sprzedaż
Betoniarka,

tel. kom.
662‑190‑347.
Producent!

Siatki, słupki, bramy,
balustrady, usługa montażu, tel.
kom. 500‑371‑161.
Piec

C.O 1.5 kW, używany, tel.
kom. 793‑393‑999.

Glazura,

terakota, adaptacja
poddaszy, sufity, falowane tynki,
mozaikowe, kamień dekoracyjny,
gładź, malowanie szafy, pawlacze,
przeróbki elektryczne, fachowe
doradztwo, tel. kom. 605‑562‑651.

Stemple

budowlane, tel. kom.
500-700-194, 724‑840‑509.

Glazura,

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

usługi
instalacyjne

Glazura,

terakota, gładzie,
malowanie, panele, tel. kom.
600‑779‑659.

Instalacje

elektryczne: nowe,
przeróbki, tel. kom. 696‑081‑582.

Montaż

ogrodzeń: betonowe,
panelowe, siatka, bramy, wiaty, itp.,
tel. kom. 606‑303‑471.
Wylewki

agregatem, tel.
kom. 605‑416‑083.
Usługi

remontowo-budowlane,
tel. kom. 667‑941‑359.
Budowa,

rozbudowa domów,
budynków gospodarczych, tel.
kom. 667‑941‑359.
Budowa

domów, budynków
gospodarczych, garaży itp., tel.
kom. 512‑924‑857.
Kompleksowe

wykończenia
wnętrz, docieplanie budynków,
solidnie, tel. kom. 504‑004‑323.
gipsowanie, płyta
Malowanie,

k/g, panele podłogowe, glazura,
terakota, tel. kom. 790‑329‑790.
Glazura,

terakota, malowanie,
gładź gipsowa, płyty K/G, tel.
kom. 607‑728‑362.

Sprzedam

skrzydła
drzwiowe, nowe, pilnie, tel. kom.
602‑370‑470.

Usługi

hydrauliczne,
kompleksowo, przeciski
podziemne, przyłącza wod.kan., usługi koparko-ładowarką,
oczyszczanie przy domowe,
również jako podwykonawca, tel.
kom. 601‑379‑355.
Usługi

hydrauliczne,
spawalnicze, mechaniczne, tel.
kom. 506‑891‑289.
tel. kom.
Hydraulika,

608‑263‑951.
Instalacje

elektryczne nowe,
przeróbki, naprawy, pomiary, tel.
kom. 502‑140‑721.
Usługi

elektryczne, tel. kom.
509‑838‑364.
Anteny:

montaż, instalacje, tel.
kom. 601‑306‑566.
Usługi

hydrauliczne, tel. kom.
784‑006‑861.
Usługi

hydrauliczne, tel. kom.
886‑756‑497.

Układanie

kostki brukowej,
tanio, tel. kom. 667‑837‑817.

Usługi

hydrauliczne wod., kan.,
c.o., gaz, tel. kom. 509‑928‑302.

Dachy,

papa termozgrzewalna,
ocieplania, poddasze, tel. kom.
785‑534‑988.

Kompleksowe

usługi
hydrauliczne, tel. kom.
601‑818‑310.

układanie,
Profesjonalne

cyklinowanie z polerowaniem,
lakierowanie parkietów
i schodów, tel. kom.
607‑090‑260.

Instalacje

elektryczne, pomiary,
dokumentacja, tanio, tel. kom.
723‑121‑325.

Usługi

remontowo-budowlane:
wylewki, gipsy, wykończenia
wnętrz, klinkier, układanie kostki
brukowej, tel. kom. 692‑583‑219.

regulacje i naprawy
Przeglądy,

kotłów gazowych, olejowych i
na ekogroszek, tel. kom. 508454‑366, Łowicz.
Elektryk,

tel. kom. 607‑316‑725.

www.lowiczanin.info



usługi inne

Ścieki

- wywóz, Głowno i
okolice, tel. kom. 500‑190‑988.

Meble

pod wymiar: kuchenne,
biurowe, szafy z drzwiami
przesuwnymi, solidnie, raty, tel.
kom. 501‑707‑657.

Przewóz

mebli, towarów, tel.
kom. 664‑013‑145.

Zespół,

wokalistka, najtaniej,
tel. kom. 503‑746‑892.

Odnawianie

wanien, tel. kom.
600‑979‑826.

Pranie

samochodów, dywanów,
tel. kom. 728‑508‑073.

Pranie

dywanów i tapicerki
meblowo-samochodowej w
zakładzie i u klienta, tel. kom.
501‑431‑978.

Wycinka

drzew, usługi
podnośnikami koszowymi do 27
m, tel. kom. 668‑591‑725.
Zespół

muzyczny, wesela, www.
diwers.pl, tel. kom. 661‑323‑807.
Masz

problem z komputerem:
zadzwoń. Fachowo. Szybko. Tanio,
tel. kom. 504‑070‑837.

Przeprowadzki,

tel. kom.
500‑812‑312.

Usługi

księgowe, tel. kom.
508‑191‑628.
Pranie

dywanów, tapicerek,
mebli, sprzątanie mieszkań i biur,
tel. kom. 604‑942‑540.

odkurzanie: chodniki,
Pranie,

dywany, tel. kom. 501‑930‑953.

Usługi

transportowe ciągnikami
siodłowymi + naczepy wywrotki,
firanki, platformy, tel. kom.
604‑634‑249.

Dekoracja

sal weselnych
(pokrowce, obrusy w komplecie),
tel. kom. 693‑776‑474.

Catering,

kucharka imprezy
okolicznościowe, tel. kom.
669‑568‑182.

Zespół

muzyczny, wesela itd.,
tel. kom. 609‑037‑343.

Wodzirej,

animator. Choinki
szkolne, bale karnawałowe:
www.Wodzirej-Arek.pl, tel. kom.
605‑911‑766.

Koparka

gąsiennicowa, kopanie
stawów, koparko-ładowarka (z
młotami), wszelkie prace ziemne,
rozbiórkowe, usługi wywrotką, tel.
kom. 693‑565‑564.
Malowanie

obór, dezynsekcja
(muchy, wołek zbożowy),
deratyzacja, dezynfekcja ,
tel. (44) 725-02-95, tel. kom.
504‑171‑191.
Zespół

muzyczny, wesela, bale,
studniówki, tel. kom. 514‑895‑308.
Zespół

muzyczny,
profesjonalnie, solidnie, tel. kom.
606‑908‑346.
Rozdrabnianie

gałęzi
rębakiem, wycinka zakrzaczeń
i samosiewów, tel. kom.
667‑732‑751.
Usługi

geodezyjne, tel. kom.
665‑427‑836.

Ale
 szybka gotówka - nawet
7.000 zł! Proste zasady, bez
zbędnych formalności. Provident,
tel. kom. 600-400-295, (opłata wg
taryfy operatora).
Usługi

podnośnikiem
koszowym, tel. kom. 605‑382‑897.

Naprawa

telewizorów Łowicz,
Topolowa 19, tel. (46) 837-70-20,
tel. kom. 728‑227‑030.
Biuro

rachunkowe, Łowicz, ul.
Stanisławskiego 24, tel. kom.
604‑621‑125.
Wycinka

drzew, tel. kom. 696008-528, 781‑597‑339.
Akordeonista,

tel. kom.
503‑112‑384.
Kamaz:

przewóz piasku, żwiru,
ziemi, tel. kom. 601‑630‑882.
Renowacja

mebli, tel. kom.
504‑007‑102.
Projektowanie

wnętrz i mebli, tel.
kom. 697‑733‑360.
Wywóz

nieczystości, szamb,
niskie ceny, gmina Zduny, tel. kom.
513‑491‑379.

matrymonialne
Pani

50-letnia pozna
odpowiedniego Pana, tel. kom.
692‑177‑238.

nauka
Język

angielski, tel. kom.
603‑704‑267.

Korepetycje

z języka
francuskiego, tel. kom. 604-621125, 784‑898‑250.
Przygotowania

do matury z
języka angielskiego, tel. kom. 604621-125, 784‑898‑250.
Angielski,

chemia, matematyka,
tel. kom. 663‑077‑030.
Matematyka,

wszystkie poziomy,
tel. kom. 782‑226‑360.
Język

polski: prezentacje
maturalne, prace zaliczeniowe, tel.
kom. 532‑517‑750.
Polski:

przygotowanie do
matury, korepetycje, prezentacje
maturalne. Fachowo, tel. kom.
603‑246‑033.
Angielski

profesjonalnie dzieci,
młodzież, tel. (46) 837‑53‑15.

rolnicze – kupno
płody rolne
Kupię

duże ilości zbóż
paszowych, możliwość transportu,
tel. kom. 692‑292‑969.
Kupię

duże ilości zbóż
paszowych, własny transport,
gotówka, tel. kom. 798‑169‑557.
Skup

żyta, wymiana na
otręby, sprzedaż otrąb, tel.
kom. 501‑713‑862.
Kupię

żyto, sprzedam otręby, tel.
kom. 697‑536‑596.

Matematyka,

tel. kom.
601‑303‑279.

Kupię

zboże paszowe,
tel. (46) 838-98-06, tel. kom.
605‑370‑062.

Tartak

przewoźny elektryczny i
spalinowy, tel. kom. 512‑907‑059.

Język

niemiecki, tel. kom.
693‑705‑617.

Kupię

zboże paszowe, tel. kom.
608‑746‑876.

Uprzejmie

informujemy, iż
w najbliższym czasie zostanie
otwarty Dom Spokojnej
Starości w okolicach Łowicza.
Zainteresowanych prosimy o
kontakt telefoniczny, tel. kom.
798‑148‑874.

Matematyka,

tel. kom.
792‑245‑010.

Zboże,

tel. kom. 603‑945‑983.

Usługi

rębakiem, rozdrabnianie
gałęzi, przycinka drzew, tel. kom.
606‑370‑008.

Zespół

muzyczny, tel. kom.
693‑543‑604.

Zespół

Rezonans: rezonans.
lowicz.pl: wesela, bale, imprezy
integracyjne itp., tel. kom.
606‑667‑605.

Zespół

muzyczny, tel. kom. 694198-847, 509‑267‑262.

Ścinanie

drzew, tel. kom.
792‑027‑388.

muzyczny z wokalistką,
Zespół

tel. kom. 606‑677‑371.

Okna:

naprawa, regulacja, tel.
kom. 609‑135‑411.

UTiP:

usługi transportowe i
przeprowadzki; www.utip.pl, tel.
kom. 501‑606‑982.

Usługi

transportowe Renault
Master Max 5 europalet, 2002 rok,
tel. kom. 696‑020‑764.

REKLAMA

Prywatny

pensjonat w Ładach
k.Iłowa zaprasza seniorów na
pobyt świąteczno-noworoczny
oraz turnusy rehabilitacyjne
www.pod-wierzbami.pl,
tel. (24) 277‑40‑71.

Język

angielski, nauczyciel,
egzaminator maturalny, tel. kom.
662‑611‑189.

Kupię

zboże paszowe, tel. kom.
693‑253‑063.

Skup

bydła: krowy 5,30 +VAT,
jałówki 7,00 +VAT, byki 7,30 +VAT,
tel. kom. 792‑772‑466.

Ziemniaki

jadalne i jęczmień, tel.
kom. 603‑754‑598.

Skup

bydła innego, 24h, tel.
kom. 792‑772‑466.

maszyny
Przyczepa

wywrotka, może
być do remontu, tel. kom.
605‑350‑355.
Wszystkie

ciągniki, przyczepy ,
tel. kom. 725‑562‑998.
Kupię

każdego Bizona, tel. kom.
602‑522‑478.
Kupię

C-330, tel. kom.
514‑734‑737.
Kupię

maszyny rolnicze kombajn, ciągnik, przyczepę, pług,
inne - stan obojętny, gotówka od
ręki, tel. kom. 604‑282‑454.
Kupię

prasę kostkującą: Sipma,
Welger, Claas, John Deere,
Famarol; kombajn: Anna, Bolko,
Karlik; kopaczkę; sadzarkę;
ciągnik Władimirec T-25; prasę
rolującą: Claas Rolland 44,46,62,
66, Arobale, Welger; pług
3-skibowy obrotowy, tel. kom.
518‑857‑308.
Kupię

C-328, C-330, C-360,
C-4011 C-380, MTZ, T-25
Władimirec bez dokumentów, do
remontu, stan obojętny, tel. kom.
502‑939‑200.
Kupię

Ferguson 255, 235,
Ursus 3512, Zetor 5211, 7211; do
remontu, stan obojętny, tel. kom.
502‑939‑200.

inne
Obornik,

tel. kom. 785‑426‑430.

Mgr

matematyki, każdy poziom,
niedrogo, tel. (46) 837‑53‑15.

Kupię

siano dobrej jakości, tel.
kom. 663‑667‑462.

płody rolne

tel. (46) 837‑85‑96.
Matematyka,


Kupię

zboże paszowe, tel. kom.
693‑157‑117.

Sadzeniaki

ziemniaka,
zboża jare oferuje Firma
Nasienna Granum Sp.j.
Łowicz, ul. Katarzynów 46,
tel. (46) 837‑23‑05.

polskiego
Kanadyjczyk

pochodzenia: nauka języka
angielskiego i francuskiego,
wszystkie poziomy. Tłumaczenia,
tel. kom. 604-621-125,
784‑898‑250.

Skup

bydła rzeźnego,
hodowlanego, maciory, knury,
cielęta, konie, tel. (46) 83888-62, tel. kom. 502-460-724,
500‑258‑237.
Skup

macior, knurów, trzody
chlewnej. Wysokie ceny, tel.
kom. 603‑711‑760.
Bydło

wybrakowane - skup.
Najwyższe ceny, tel. kom.
726‑879‑139.

pszenica oraz słoma
Pszenżyto;

ze stodoły w dużych balotach, tel.
kom. 697‑190‑997.
ziemniaki Irga i
Sprzedam

Denar, tel. kom. 669‑775‑344.
kiszonkę z kukurydzy,
Sprzedam

tel. kom. 697‑859‑590.
z kukurydzy, Śleszyn,
Kiszonka

tel. kom. 605‑834‑138.

Kupię

cielęta mięsne: gotówka,
odbieram z gospodarstwa, tel.
kom. 606‑901‑931.

Jęczmień

i pszenżyto, tel. kom.
793‑718‑288.

Skup

bydła, koni, tel. kom.
604‑267‑833.

Cebula,

tel. kom. 880‑447‑157.

Kupię

cielaki 100-300 kg, tel.
kom. 667‑257‑268.
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Mieszanka

zbożowa 5 ton, tel.
kom. 511‑740‑971.

rolnicze sprzedaż

hodowlane

27 grudnia 2013

Kupię

byczki 80-200 kg, tel.
kom. 606‑505‑072.

Owies,

żyto oraz inne zboża, tel.
kom. 669‑886‑188.

Angielski

profesjonalnie, tel.
kom. 515‑459‑141.
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tel. kom. 662‑585‑814.
Pszenica,

tel. kom.
Kukurydza,

508‑341‑931.

Pszenżyto,

tel. kom.
604‑973‑885.
Siano

i słoma, duże bele, tel.
kom. 606‑213‑415.
słomę i siano w
Sprzedam

kostkach, tel. kom. 508‑586‑263.
Kukurydza,

wysłodki
granulowane Toffi, tel. kom.
696‑425‑214.
ziemniaki, tel. kom.
Sprzedam

661‑477‑838.
zboże paszowe, tel.
Sprzedam

kom. 502‑280‑317.
pszenżyto, tel. kom.
Sprzedam

512‑280‑159.
40 szt., tel. kom.
Sianokiszonka,

507‑429‑601.
siano w kostce ze
Sprzedam

stodoły, tel. kom. 515‑668‑557.
Bób,

tel. kom. 795‑758‑880.
słoma, siano, tel. kom.
Promocja

508-153-886, 691‑411‑355.
słodu jęczmiennego
Otręby

workowane, dowóz, tel. kom.
669‑886‑188.
Słoma,

tel. kom. 606‑294‑284.
cebulę, ziemniaki,
Sprzedam

buraczek, seler, tel. kom.
661‑914‑343.
z kukurydzy, tel. kom.
Kiszonka

693‑698‑352.
Żyto

z pszenżytem, tel. kom.
602‑387‑024.
tel. (46) 874-71-85,
Pszenżyto,

tel. kom. 502‑659‑506.
żyto i słomę
Pszenżyto,

sprzedam, tel. kom. 507‑083‑914.
mieszankę (pszenica
Sprzedam

z pszenżytem) ok. 6 ton, tel. kom.
607‑317‑128.
Żyto,

pszenica,
tel. (46) 838‑95‑20.
tel. kom.
Sianokiszonka,

500‑336‑162.

hodowlane
Loszki,

knury hodowlane,
zapewniamy transport, pełną
dokumentację, tel. kom.
608‑591‑474.
Sprzedam

18 szt. prosiąt, tel.
kom. 665‑816‑058.
Jałówka

na wycieleniu, tel. kom.
697‑049‑235.
jałówkę pod
Sprzedam

zacielenie, tel. kom. 600‑575‑945.
Jałówka

wysokocielna, obora
pod oceną, tel. kom. 660‑712‑670.
Jałówka

na wycieleniu,
tel. (46) 838-27‑31, wieczorem.
Prosięta,

tel. kom. 606‑523‑123.

28

27 grudnia 2013

www.lowiczanin.info

nr 52

Jałówka

wysokocielna, początek
lutego, tel. kom. 662‑657‑205.

Przystawka

do kukurydzy, tel.
kom. 604‑634‑249.

Przekładnia

wraz silnikiem do
wyciągu, tel. kom. 792‑256‑998.

Tokarka

typ TUE 35, tel. kom.
602‑852‑353.

Krowa

cielna trzecim cielakiem,
tel. kom. 660‑750‑259.

Mocne

chwytaki do bel na
1 siłownik, krokodyle, łyżkokrokodyle, łyżki, ramki do
paleciaka, tel. kom. 608‑591‑942.

Kultywator;

brona talerzowa;
silosy zbożowe 28 t, 60 t, tel. kom.
661‑780‑898.

Przyczepa

wywrotka, tel. kom.
604‑940‑429.

Jałówka

wysokocielna, tel. kom.
721‑116‑508.
Sprzedam

jałówki hodowlane
HF 2 sztuki z papierami,
wycielenie początek stycznia
2014, tel. kom. 516‑415‑834.
Sprzedam

jałówki pod
zacielenie, tel. kom. 606‑383‑861.
Skup

bydła: krowy 5,30 +VAT,
jałówki 7,00 +VAT, byki 7,30 +VAT,
tel. kom. 792‑772‑466.
Skup

bydła innego, 24h, tel.
kom. 792‑772‑466.
Prosiaki,

tel. kom. 604‑802‑045.
Jałówka

na wycieleniu, tel. kom.
662‑352‑777.
Jałówka

wysokocielna, tel. kom.
693‑116‑346.
Młoda

wysokocielna krowa,
styczeń; kwota mleczna 15.000 l,
tel. (46) 838‑77‑84.
Jałówka

hodowlana, wycielenie:
15.01.2014, tel. kom. 795‑583‑677.
Jałówka

6 miesięcy cielna, tel.
kom. 663‑319‑284.
Sprzedam

prosięta, tel. kom.
608‑650‑979.
3 jałówki hodowlane
Sprzedam

HF, na wycieleniu, tel. kom.
696‑130‑651.

Dolny

zaczep do Zetora Proxima
Fortera, tel. kom. 608‑591‑942.
Kombajn

zbożowy Bizon Z-056,
1990 rok, 1900 Mth, stan bdb., tel.
kom. 726‑151‑995.
Prasa

kostkująca,
przyczepa samozbierająca
do sianokiszonek, rozrzutnik
2-osiowy z nadstawkami, tel. kom.
605‑834‑138.
Sprzedam

maszt kompletny do
ciągnika, tel. kom. 693‑677‑112.
Sprzedam

oryginalny młyński
śrutownik z podajnikiem,
wymiary 600/300; rozdrabniacz
okopowych; śrutownik Bąk; żmijka
do zboża, tel. kom. 693‑036‑673.
Ursus

3514, 1997 rok, 46.000 zł,
tel. kom. 534‑909‑333.

Ciągnik

Z16145 rocznik 1990,
agregat uprawo-siewny - bierny,
beczka asenizacyjna 4000 litrów,
tel. kom. 502‑772‑976.
Rozrzutnik

2-osiowy +
nadstawki, sadzarka do
ziemniaków, waga do żywca, tel.
kom. 880‑259‑333.
Ładowacz

Troll, 2006 rok, I
właściciel, stan bdb., tel. kom.
602‑686‑518.
Cyklop

polski, C- 360 z
turem, zbiornik, dojarka
konwiowa, śrutownik, tel. kom.
601‑474‑955.
Opona

tylna C-360, tur
2-sekcyjny do Zetora-527211 i
podobne, tel. kom. 608‑627‑572.
Przetrząsarka

do siana Kuhn, 5
m., tel. kom. 507‑429‑601.

Prasa

zwijająca,
zmiennokomorowa, New Holland
5880, centralne smarowanie,
komputer, sznurek, szerokie koła,
tel. kom. 885‑746‑790.

Agregat

uprawowy 4,20
m, hydraulicznie składany;
adapter pionowy do rozrzutnika,
rozrzutnik 6 t., 2004 rok, tel. kom.
510‑420‑824.

Class

Dominator, tel. kom.
694‑543‑780.

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.

Śrutownik

walcowy, tel. kom.
509‑112‑148.
Prasa

John Deere 545, stan
bdb, tel. kom. 697‑753‑644.
Maszt

do ciągnika zaczepiany
na tył 3,30 m lub 5,2 m, tel. kom.
503‑106‑795.

Wybieraki

do kiszonek, wał
Cambella, ciągnik International
745XL 1984 rok, tel. kom. 600-428743 667‑653‑890.

Prasa

Z-224/1 z podajnikiem,
tel. kom. 604‑286‑264.

Dwa

rozrzutniki Mitave 8 t, tel.
kom. 501‑545‑681.

Sprzedam

byczka 100 kg rasy
Charolaise, tel. kom. 605‑411‑913.

Zetor

90 KM 4x4, 49.000 zł, tel.
kom. 502‑358‑304.

Pług

Grudziądz 4x40 cm, tel.
kom. 666‑737‑054.

Krowy

cielne, tel. kom.
533‑179‑189.

Ursus

C328, rozrzutnik,
opryskiwacz, kultywator, tel. kom.
668‑501‑946.

Fella Tandem, tel.
Zgrabiarka

kom. 666‑737‑054.

dwie jałówki: po
Sprzedam

wycieleniu i na wycieleniu,
Urzecze, tel. kom. 501‑351‑745.
Jałówka

wysokocielna,
termin koniec stycznia, tel. kom.
608‑643‑187.

Sprzedam

jałówkę hodowlaną,
wysokocielną, tel. kom.
602‑585‑750.

Wszystkie

części do Bizona, tel.
kom. 602‑522‑478.

Byczki

do dalszego chowu, tel.
kom. 604‑432‑909.

Talerzówka

16 talerzy, ciągnik
C-328, tel. kom. 695‑634‑163.

Jałówka

wysokocielna,
tel. (46) 838‑13‑92.

Siewnik

konny zawieszany 22
rurki, tel. (46) 838‑12‑33.

Jałówka

cielna, 18.01, tel. kom.
602‑213‑726.
Sprzedam

jałówkę na ocieleniu,
tel. kom. 692‑873‑177.
Jałówka

wycielona z cielakiem,
tel. kom. 697‑298‑966.

maszyny
Sprzedam

kombajn zbożowy
Bizon Rekord, stan bdb.,
garażowany, silnik po kapitalnym
remoncie, 2 chłodnice wody,
rozdrabniacz słomy, tel. kom.
697‑242‑471.
REKLAMA

Sprzedam

kosiarka Osa i inne,
tel. kom. 608‑388‑800.
Ciągnik

C-4011, okolice
Strykowa, tel. kom. 697‑967‑620.
Przyczepa

z woza, brony
6 lekkie, tur do tyłu, tel. kom.
695‑855‑170.
Prasa

zwijająca pasowa
New Holand 644, tel. kom.
606‑641‑506.
Sprzedam

pług 4-skibowy, tel.
kom. 725‑506‑819.

Ciągnik

rolniczy MF6190 135
KM, 1997 rok, opryskiwacz 600 l,
12 metrów, widlak do bel, tel. kom.
725‑208‑750.
Sprzedam

kombajn zbożowy
Bizon Z-056, 1988 rok, stan
idealny, tel. (24) 285‑27‑40.
C-360,

1982 rok, stan bdb, silnik
po kapitalnym remoncie, kosiarka
rotacyjna Kuźnia 165 cm, 2009
rok, tel. kom. 693‑025‑952.
Skup

bydła innego, 24h, tel.
kom. 792‑772‑466.
Rozrzutnik

3.500, talerzówka
2.200, brony „5-tki” 700, pług „2ka” 500 zł, tel. kom. 796‑021‑918.
Kombajn

MF 835, rozsiewacz
nawozy Motyl, sieczkarnia do
kukurydzy, przetrząsałki do
siana, przyczepa D-47, siewnik
poznaniak, tel. kom. 607‑706‑343.

Rozrzutnik

Forschritt 10 t,
po odbudowie, oraz rozrzutnik
w oryginale, stan bdb, tel. kom.
726‑739‑443.
Zetor

4718, tel. kom.
604‑440‑469.
wspomaganie
Sprzedam

kierownicy do ciągników Ursus,
C-330, C-360, T-25, tel. kom.
692‑335‑998.

Części

używane do C-360,
Bizona, rozrzutnika, tel. kom.
600‑335‑473.

Skrzynki

na owoce, palety,
wagi, beczka 4.000 l,
tel. kom. 665‑464‑794.

Ciągnik

z turem, kultywator,
pług 4-skibowy rozrzutnik
obornika 2-osiowy, tel. kom.
602‑781‑330.

Kwota

mleczna, tel. kom.
609‑541‑312.

Zetor

5211, 1985 rok,
zarejestrowany, opłacony, stan
bdb, tel. kom. 880‑353‑819.

Opona

do Bizona,
używana, 2 koła kompletne
14, zgrabiarka Kuhn 2 m,
motoreduktor,
tel. (42) 719‑56‑83.

Części

używane do C-328,
C-330, C-360, C-4011, C-355, T-25
Władimirec, tel. kom. 880‑353‑819.
Pług

„2-ka”, brony „3-ki”
Grudziądz, tel. kom. 880‑353‑819.

Opryskiwacz

300 l, tel. kom.
609‑541‑312.

rolnicze - usługi

Zetor

6211, tel. kom.
690‑899‑100.

Transport

maszyn rolniczych
i budowalnych, tel. kom.
665‑734‑042.

Pługi

Kverneland, zagonowe,
obrotowe, tel. kom. 601‑272‑521.

C-360,

pług 3, kultywator, brony,
tel. kom. 667‑491‑487.

Rozliczenia

VAT rolników,
tel. kom. 508‑191‑628.

Siewnik

zbożowy Amazone, tel.
kom. 601‑272‑521.

inne

Transport

ciągników, przyczep,
maszyn i urządzeń rolniczych,
budowlanych, tel. kom.
609‑135‑502.

Zetor

7211, Ursus C-340,
cyklop, przyczepa zbierająca,
609‑500‑884.

Wycinak

dwumieczowy z windą,
tel. kom. 601‑272‑521.
C-360

z turem, tel. kom.
723‑175‑190.
Ursus

914 z Turem i przednim
Turem, tel. kom. 505‑319‑895.
Przyczepa

6-tonowa, wywrot
3-stronny, stan idealny, tel. kom.
506‑487‑919.
Prasa

Z-224/2, 2007 rok, tel.
kom. 661‑880‑458.
Sprzedam

Jugosłowiankę 1, tel.
kom. 608‑163‑666.
Agregat

Bomet 2,10 m, stan
bdb., tel. kom. 605‑725‑688.
Przyczepa

D46, wywrotka,
nadstawki, stan bdb, tel. kom.
606‑294‑284.
Łuskarka

bobu z podajnikiem
taśmowym na 6 strąków;
przekładnia do rozrzutnika;
przyczepa do bel, tel. kom.
537‑467‑337.
Przetrząsacz

karuzelowy Deutz
Fahr, tel. kom. 692‑606‑026.
ciągnik MF 255,
Sprzedam

1989 rok, tel. kom. 667‑312‑665.
Zetor

Proksima 8441 z turem,
2006 rok, tel. kom. 508‑170‑205.
MTZ

80 z turem lub bez
przyczepa HL, 6 ton, tel. kom.
600‑335‑473.
C-360,

pług 3 grudziądzki,
kombajn ziemniaczany Anna, tel.
kom. 600‑335‑473.
Kombajn

Bizon, 1985 rok,
wózek widłowy Rak, tel. kom.
600‑335‑473.
Szczotka

zamiatarka, pług
do śniegu do ciągnika, tel. kom.
600‑335‑473.

Podłoże

popieczarkowe
(mieszanka z obornikiem),
sprzedaż z transportem, tel.
kom. 603‑653‑020.
Sprzedam

zbiorniki na olej
opałowy 1.600, 2.000, 2.500 l, tel.
kom. 602‑437‑905.
Sprzedam

limit mleka 10.000
kg, tel. kom. 692‑767‑881.

Punkt

unasienniania
zwierząt w Pilaszkowie,
tel. kom. 607‑032‑462.

zwierzęta
sprzedaż

Kwota

mleczna, woj. Łódzkie,
tel. kom. 605‑834‑138.

Oddam

szczeniaki, tel. kom.
512‑280‑178.

Kwota

mleczna, tel. kom.
514‑530‑282.

Sprzedam

owczarki niemieckie,
długowłose, 3-miesięczna
z rodowodem, tel. kom.
509‑481‑761.

Sprzedam

kwotę mleczną
100.000 litrów,
tel. (24) 277‑19‑50.
Kury,

jajka, tel. kom.
513‑981‑547.
Kwota

mleczna, tel. kom.
793‑647‑999.
PHU

Agro Dmosin oferuje
w przystępnych cenach
nawozy, opał, baza GS,
tel. kom. 691‑149‑896.
Basen

330 l Alfa Laval, tel. kom.
721‑649‑598.
Basen

na mleko, kwotę
mleczną, tel. kom. 695‑999‑028.
Schładzalnik

do mleka 430
l, Alfa Laval, mało używany,
tel. (46) 838‑24‑51.
Blok

C-360 3P, tel. kom.
507‑012‑349.
Sprzedam

deszczownię
330 metrów, średnica 90 mm,
agregat 2,5 m, opryskiwacz
400 litrów, tel. kom. 519-429-161,
880‑855‑911.
Basen

550, tel. kom.
693‑698‑352.
Jaja

duża ilość,
tel. (46) 837‑14‑61.
Kwota

mleczna, 7.376 kg,
tel. (46) 838‑70‑89.

miniaturki szczenięta,
Sznaucery

tel. kom. 504‑010‑956.
york, tel. kom.
Szczenięta

668‑171‑618.
Oddam

sukę mieszaniec
wilka, 3 lata,
tel. kom. 517‑932‑444.
bernardyny, tel. kom.
Szczeniaki

602‑394‑036.
bażanty, tel. kom.
Sprzedam

606‑432‑666.
Szczeniaki

bernardyny, tel. kom.
697‑369‑886.
Gołębie

rzeszowskie i
staropolskie 2013, tel. kom.
882‑404‑160.
Kucyk,

90 cm, 2 lata, tel. kom.
691‑620‑963.
kuca
Sprzedam

szetlandzkiego, tel. kom.
509‑336‑821.
Owczarki

niemieckie, tel. kom.
693‑138‑330.
Kuce
klacze, tel. kom.
692‑882‑448.
niemieckie,
Owczarki

8-tygodniowe, tel. kom.
667‑719‑222.
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informacje

ośrodki kultury

Informacja PKP (ogólnokrajowa)
22/19436
Informacja PKS (całodobowa)
(46) 837-38-13
Informacja o krajowych numerach
tp 118-913
Informacja o międzynarodowych
numerach tp 118-912
Rozmowy międzynarodowe tp
– zamawianie 9051
Naprawa telefonów – błękitna linia
tp 9393
Biuro zleceń tp 9497
Wojewódzkie Centrum Zarządzania
Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi 9287
Policja 997 alarmowy
Policja w Żychlinie: (24) 285-29-97,
(24) 253-00-14
Policja w Pacynie: (24) 235-03-20
Komenda Powiatowa Policji w Kutnie:
(24) 253-22-00
Straż pożarna: 998 alarmowy
Ochotnicza Straż Pożarna w Żychlinie: (24) 285-12-10
Ochotnicza Straż Pożarna w Pacynie:
604-349-406
Ochotnicza Straż Pożarna w Bedlnie:
(24) 285-51-91
Pogotowie ratunkowe: 999 alarmowy

Żychliński Dom Kultury:
(24) 285-10-34
Gminny Ośrodek Kultury w Bedlnie:
(24) 282-10-36
Gminny Ośrodek Kultury w Pacynie:
(24) 285-80-56

pogotowia
Policyjny telefon zaufania w Kutnie:
(24) 254 27 93
Telefon informacyjno-problemowy:
Poradnia Leczenia Uzależnień
w Kutnie (24) 355-81-00
Poradnia Zdrowia Psychicznego
w Kutnie: (24) 355-81-00
Pogotowie energetyki cieplnej
w Kutnie: (24) 253-63-86
Pogotowie wodno-kanalizacyjne
w Kutnie: tel. (24) 253– 33– 20
Wodociągi – Hydrofornia Orłów-Parcel: (24) 282 26 31
Pogotowie energetyczne w Żychlinie:
285-10-27
Awarie oświetlenia ulicznego Kutno:
całodobowo można zgłaszać
pod nr 606-605-494 lub 692-888-144
Zakład pogrzebowy: (24) 285-06-60
Dystrybucja gazu w Żychlinie:
(24) 285-10-71, (24) 285-14-28,
(24) 285-26-39, (24) 285-14-20
 Lecznice dla zwierząt w Żychlinie:
ul. Traugutta 11a, tel. 605-973-325

telefony
Taxi osobowe Kutno: (24) 253-30-44,
(24) 355-57-10, 604-554-539, 604-527-782
PUP Filia w Żychlinie: (24) 285-13-46
Starostwo Powiatowe w Kutnie:
sekretariat (24) 355-47-80
Urząd Gminy w Żychlinie:
(24) 285-10-06,
Urząd

Gminy w Bedlnie: (24) 282-14-20
Urząd

Gminy w Pacynie: (24) 285-80-54
Urząd Gminy Oporów: (24) 383-11-50
Urząd Skarbowy w Kutnie:
(24) 355-61-00
ZUS Kutno: (24) 253-99-44
Urząd Pocztowy w Pacynie:
(24) 285-80-33
Bank Spółdzielczy Mazowsze w Płocku, oddział w Pacynie: (24) 285-80-10
Urzędy Stanu Cywilnego: Żychlin (24)
285-49-60, Bedlno (24) 282-17-66,
Pacyna (24) 285 80 06, Oporów (24)
383-15-52
Ośrodki Pomocy Społecznej: Żychlin
(24) 285-11-26, Bedlno: (24) 282-17-64,
Pacyna (24) 285-80-60, Oporów: (24)
383-11-53
Blisko Dziecka Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży w Żychlinie:
(24) 285-13-06
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nadzieja w Żychlinie: (24) 285-12-87
Stowarzyszenie Rodzinnego Klubu
Abstynenta „Przystań życia” w Żychlinie: 695-054-433
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 –6.00-14.00
Środa –14.00 - 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 - Sylwester –8.00-14.00
Środa Nowy Rok – pływalnia
zamknięta
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-poniedziałek, 27-30 grudnia:
godz. 14.00, 17.00, 20.00 - HOBBIT:
PUSTYNIA SMAUGA - Druga część
filmowej adaptacji książki J.R.R. Tolkiena, będącej wstępem do słynnego
„Władcy Pierścieni”, wchodzi do
polskich kin pod koniec roku 27 grudnia. Już dziś możemy oglądać
zwiastun filmu w polskiej wersji językowej. Ta pełna niezwykłych wydarzeń
i magicznych postaci opowieść, przedstawiająca odwieczną walkę dobra ze
złem, powstała w technologii 3D.
Wtorek, 31 grudnia:
godz. 17.00 - HOBBIT: PUSTYNIA
SMAUGA

kino Fenix

Łowicz, ul. Podrzeczna 20, tel. 46/837-40-01

Piątek, 27 grudnia:
godz. 14.00, 16.00 - SKUBANI - Przezabawna animowana komedia
o ptakach, które zamierzają sprawić,
że indyki na zawsze znikną z ludzkiego jadłospisu.
godz. 18.00 - WYŚCIG - Dwaj najlepsi
kierowcy Formuły 1 pokażą, ile trzeba
mieć odwagi, żeby zasłużyć sobie
na miano prawdziwej legendy. Przekonani, że śmierć zdarza się innym,
przekroczą wszelkie granice.
godz. 20.15 - LAST VEGAS - Billy,
Paddy, Archie i Sam przyjaźnią się
od podstawówki. Z całej czwórki tylko
Billy nigdy nie dał się zaciągnąć do
ołtarza. Gdy decyduje się na ślub,
kumple przybywają do Las Vegas,
by wyprawić mu wieczór kawalerski.
Sobota, 28 grudnia:
godz. 16.00, 18.00 - SKUBANI
godz. 20.00 - WYŚCIG
Niedziela, 29 grudnia:
godz. 14.00, 16.00 - SKUBANI
godz. 18.00 - WYŚCIG
godz. 20.15 - LAST VEGAS
Poniedziałek, 30 grudnia:
godz. 15.00, 17.00 - SKUBANI
godz. 19.00 - WYŚCIG
Wtorek-środa, 31 grudnia -1 stycznia:
KINO NIECZYNNE
Czwartek, 2 stycznia:
godz. 15.00, 17.00 - SKUBANI
godz. 19.00 - WYŚCIG

wystawy stałe
Miasto w czasie i przestrzeni –
wystawę rozpoczyna dział archeologii
prezentujący najdawniejsze dzieje
Ziemi Kutnowskiej. Przyrodnicza
część ekspozycji prezentuje środowiska naturalne miasta, a część
etnograficzna wystawy dotyczy folk-

loru regionu kutnowskiego. Muzeum
Regionalne
w Kutnie, czynne od pon. do pt.
w godz. 8-16, ndz. 10-16, w soboty
nieczynne, bilet normalny 5 zł, ulgowy
2,50 zł, w niedziele wstęp bezpłatny.
Rzeźba po kutnowsku – wystawa
prezentuje cztery grupy tematyczne:
motywy sakralne, przedstawienia
związane z obrzędowością, życiem na
wsi i pracą na roli, postać Diabła Boruty
zaprezentowana
w różnych wcieleniach i tematyka
historyczna, ukazująca ważne postaci
i wydarzenia z dziejów Polski. Muzeum
Regionalne w Kutnie, czynne od pon. do
pt. w godz. 8-16, ndz. 10-16, w soboty
nieczynne, bilet normalny 5 zł, ulgowy
2,50 zł, w niedziele wstęp bezpłatny.
Muzeum bitwy nad Bzurą w Kutnie
– czynne od wt. do sob. w godz. 8-16,
ndz. 10-16, w pon. muzeum nieczynne.
Sztuka

Baroku – na ekspozycję składają się przykłady rzemiosła artystycznego: meble, tkaniny, szkło, porcelana,
a także malarstwo i rzeźba. Muzeum
w Łowiczu, czynna w godz. 10-16,
bilet normalny 7 zł, ulgowy 4 zł.
Etnografia

Księstwa Łowickiego
– wystawa przedstawia stroje ludowe,
wycinanki, rzeźby, ceramikę, tkaniny
oraz eksponaty z dziedziny
papiero-plastyki. Muzeum w Łowiczu,
czynna w godz. 10-16, bilet normalny
7 zł, ulgowy 4 zł.
Wystawa

w Muzeum Diecezjalnym
w Łowiczu – zwiedzanie katedry wraz
z eksponatami znajdującymi się w wieży.
Dodatkowo można oglądać panoramę
miasta z tarasu widokowego oraz projekcję
filmu o historii katedry.
Muzeum czynne od poniedziałku do
soboty w godz. 10-16.

wystawy czasowe
Lararium – galeria w Dworku,
wystawę można oglądać w środy
w godz. 12:00-18:00 oraz w pozostałe
dni tygodnia (z wyłączeniem sobót)
w godz. 10:00-16:00 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
„Kolor” – wystawa autorstwa Wojciecha Kutkowskiego – zawiera prace
powstałe w ciągu ostatniego roku.
Są to akwarele i oleje, ich tematyka
natomiast jest różnorodna, dotycząca
głównie natury.
Restauracja Cynamonowy Zakątek,
przy ul. Zduńskiej 42 w Łowiczu.
Wystawa obrazów Agnieszki Sapińskiej - artystka, która maluje ustami.
Można ją oglądać w Barze w stadninie
w Walewicach. Czynna do 30 grudnia,
wstęp wolny.
„Aniołowie się radują...” - wystawa
rzeźby ludowej, którą można oglądać od
11 grudnia w Muzeum w Łowiczu, Stary
Rynek 5/7. Wystawa czynna do 2 lutego
2014 r., wstęp wolny.
Świąteczne karty biznesowe - kolekcja ze zbiorów prywatnych. Wystawa
czynna do 31 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Bedlnie, wstęp wolny.
Gwiazda kolędnicza - pokonkursowa
wystawa prac plastycznych. Wernisaż
16 grudnia, Gminny Ośrodek Kultury
w Bedlnie.

27 miniatur Joanny Sułek - wystawa
malarska, Miejska Biblioteka w Łowiczu,
filia dla dorosłych, ul. Podrzeczna 20,
wstęp wolny. Wystawa czynna do końca
stycznia.
Boże narodzenie w rzeźbie ludowej
- wystawa szopek bożonarodzeniowych.
Pałac w Sannikach. Wystawa czynna
od wtorku do piątku od 8.00 do 15.00.
Zakończenie wystawy 2 lutego 2014 r.
Wystawa “Ostatni emisariusz.
Tadeusz Chciuk-Celt” to zbiór zdjęć,
dokumentów, listów dotyczących osoby
zmarłego w 2001 roku ostatniego prezesa PSL na Uchodźstwie. Wystawę można
oglądać w GOK Domaniewice
do 31 grudnia.
Wystawa fotograficzna ks. proboszcza Wojciecha Jędrzejczyka, w mini
galerii Domu Kultury w Niesułkowie.
Tematem wystawy są kwiaty. Wystawa
czynna do połowy stycznia. Otwarta w dni
powszednie od 10 do 18, wstęp wolny.

koncerty
Sobota, 28 grudnia:
godz. 15.00 - Koncert Miejsko-Strażackiej Orkiestry Dętej z Łowicza
- Wyjątkowość koncertu polegać będzie
na doborze repertuaru – tym razem będą
to bowiem kolędy, muzyka karnawałowa
oraz filmowa Łowicki Ośrodek Kultury,
Łowicz, ul. Podrzeczna 20, wstęp wolny.

inne
Wtorek, 31 grudnia:
godz. 20.00 - Żychlińska Noc Sylwestrowa - Główną atrakcją będzie koncert
Aleksandra Zuchowicza – solisty Opery
Wrocławskiej, który wraz z zaprzyjaźnionymi artystami wykona najpiękniejsze
i najbardziej znane utwory musicalowe
i operetkowe, Żychliński Dom Kultury,
wstęp 100 zł.
Niedziela, 5 stycznia:
godz. 10.30 - Jasełka w wykonaniu
dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1
w Łowiczu, zostaną pokazane w łowickiej
katedrze, po mszy świętej o 10.30, wstęp
wolny.

KRONIKA
WYpadków
miłosnych
urodziły się:
synkowie
 państwu Domżałom z Czesławowa
 państwu Paradowskim z Kęszyc
 państwu Błaszczykom z Czerwonki
 państwu Gałązkom z Łowicza
 państwu Stępniakom z Bobrownik

OFERTY PRACY
Powiatowy Urząd pracy w KUTNIE
(stan na 23.12.2013 r.)

 kierowca CE
 kierownik sklepu
 doradca klienta - sprzedawca
 kierowca w transporcie międzynarodowym
 spawacz CO2
 kierowca CE-kraj
 sprzedawca
 tokarz-frezer
 opiekun/ka osób starszych
 handlowiec w branży logistycznej
 doradca klienta - handlowiec
 maszynista pojazdów trakcyjnych
 obsługa stacji paliw - sprzedawca
 logistyk
 mechanik

skarb rolnika
NOTOWANIA Z TARGOWISKA
W ŁOWICZU z dnia 20.12.2013 r.
cebula

kg

1,50-3,50

czosnek

szt.

0,40-1,50

jabłka

kg

1,00-3,00

jaja fermowe

15 szt.

6,00-9,00

Piątek, 10 stycznia:
godz. 17.00 - Występ kabaretu Paranienormalni - zaprezentowany zostanie
nowy program pt. „Żarty się skończyły”,
hala OSiR nr 1, Łowicz, ul. Jana Pawła II,
wstęp 50 zł.

jaja wiejskie

15 szt.

8,00-11,00

Czwartek-piątek, 17-18 stycznia:
godz. 9.00, 13.00 - XI Regionalny
Przegląd Kolęd - Domaniewice 2014
- przesłuchania uczestników, sala
widowiskowa Gminnego Ośrodka Kultury
w Domaniewicach.
Sobota, 18 stycznia:
godz. 19.00 - Koncert Anny Marii Jopek
- sala widowiskowa Kutnowskiego Domu
Kultury, ul. Żółkiewskiego 4, bilety 55 zł.
Sobota, 19 stycznia:
godz. 15.00 - podsumowanie XI Regionalnego Przeglądu Kolęd - Domaniewice 2014 - ogłoszenie wyników, rozdanie
nagród oraz koncert laureatów, sala
widowiskowa Gminnego Ośrodka Kultury
w Domaniewicach, wstęp wolny.
Środa, 29 stycznia:
godz. 17.00 - Moralność Pani Dulskiej
- spektakl dla słuchaczy Uniwersytetu
Trzeciego Wieku, Centrum Teatru Muzyki
i Tańca w Kutnie, ul. Teatralna 1, bilet 5 zł.

kapusta biała

szt.

1,50-3,00

pieczarki

kg

6,00-8,00

pietruszka

kg

1,50-3,00

por

szt.

1,00-2,50

seler

kg

2,00-2,50

kg

1,30-1,60

ziemniaki
miód

0,9 litra 28,00-49,00

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.

2,00-3,00

włoszczyzna

pęczek

2,00-3,00

pomidor

kg

2,50-6.00

brukselka

kg

4,00-5,00

Rolnik Sprzedaje
(ceny z dnia 23.12.2013 r.)

Żywiec wieprzowy:

boiska i hale
sportowe

 Różyce: 4,70 zł/kg+VAT

Orlik przy Zespole Szkół nr 1
w Żychlinie – 601-564-839 (kontakt do
animatora sportu Remigiusza Michalaka)

 Chąśno: 4,80 zł/kg+VAT

Orlik przy Szkole Podstawowej
nr 1 w Kutnie – nr tel. 667-218-122, pon.-pt., w godz. 15-20, sob. 10-16-, ndz. 14-19
Orlik przy Szkole Podstawowej nr 6
w Kutnie – pon.-pt. 15-20, w weekendy
w godz. 9-16, do ustalenia na miejscu
Orlik przy Szkole Podstawowej nr 9
w Kutnie – pon.-pt. 15-20, w weekendy
w godz. 14-21
MOSiR w Kutnie – pon.-ndz., stadion
ogólnodostępny z wyjątkiem boisk piłkarskich (opłata za wynajęcie),
nr tel. (24) 355-22-24
Sala gimnastyczna w Gimnazjum
w Bedlnie – nr tel. (24) 282-14-26 (tylko
dla mieszkańców gminy Bedlno)

 Skowroda Płd.: 5,20 zł/kg+VAT
 Domaniewice: 4,70 zł/kg+VAT
 Karnków: 4,80 zł/kg+VAT
 Kiernozia: 4,80 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 5,20 zł/kg+VAT;
byki 7,00 zł/kg+VAT; jałówki 6,50 zł
kg+VAT;
 Domaniewice: krowy 5,20 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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Sporty motocyklowe| Mistrzostwa Świata

Wizgier zadebiutował
w MŚ Super Enduro
nia wykorzystane zostały między innymi głazy, bale drzewa
oraz opony od ciężarówek. Dla
łowiczanina był to debiut w takiej imprezie, którego sam trochę się obawiał.
W niedzielę od godziny 9:00
rozpoczęły się treningi dowolne,
po których już było wiadomo,
że odcinek skalny jest bardzo
trudny i cała grupa zawodników,
w tym Paweł, ale również wielokrotny mistrz świata Tadeusz
Błażusiak, mieli duże problemy

w jego przejeździe. Po treningu
przyszedł czas na kwalifikacje
do wyścigów finałowych, w których wystąpić mogła tylko najlepsza szesnastka zawodników
zgłoszonych do imprezy.
Wizgier eliminacje rozpoczął
dosyć spokojnie i jego pierwsze czasy okrążeń nie były rewelacyjne, jednak z upływem
czasu poprawiał swoje rezultaty
i niewiele brakowało, aby już
w pierwszym podejściu zakwalifikował się do wielkiego finału.
Kulfon

W niedzielę 15 grudnia
w łódzkiej Atlas Arenie odbyła
się niecodzienna sportowa impreza. Była to gratka dla miłośników sportów motorowych,
a mianowicie II runda Mistrzostw Świata w Super Enduro. Kibice licznie zgromadzeni
w łódzkiej hali mogli podziwiać
największe gwiazdy Super Enduro. Wśród zawodników światowego formatu jakimi są Mike
Brown, czy Tadeusz Błażusiak
obecny Mistrz Świata i Stanów
Zjednoczonych w Atlas Arenie
pojawił się łowiczanin Paweł
Wizgier.
Nasz klasowy zawodnik po
udanym sezonie motocrossowym otrzymał propozycję startu w Mistrzostwach Świata,
z której oczywiście skorzystał.
Od kilku tygodni, dzięki wsparciu sponsorów (Marpol, Prulux,
Subiekt, Teleh) łowicki zawodnik mógł w spokoju przygotowywać się na specjalnie przygotowanym torze do tej dyscypliny.
Paweł to czołowy zawodnik
Polskiego motocrossu, jednak
start w Super Enduro był dla
niego nowością. Tor jest zbudowany na hali, a do jego stworze-

Kulfon

Zawodnicy najwięcej problemów mieli na odcinku z głazami.

Czołowi zawodnicy Super Enduro. Od lewej: Ivan Cervantes (KTM)
Tadeusz Błażusiak (KTM) i łowiczanin Paweł Wizgier (YAMHA).

Lekka atletyka | GP Łodzi

Jednak z pierwszej części czasówki dalej przeszło tylko dziesięciu zawodników. O pozostałe
sześć wolnych miejsc przyszło
łowiczaninowi walczyć w wyścigu ostatniej szansy, gdzie spisywał się naprawdę dobrze.
Wspomniany na początku odcinek skalny okazał się jednak
kluczowy dla losów tej rywalizacji. Łowicki motocrossowiec
postanowił zaryzykować i przejechać tą część trasy z większą

prędkością. Niestety, przewrócił
się na tyle pechowo, że uszkodził motocykl i marzenia o występie w finale trzeba odłożyć na
przyszły rok.
– Mimo upadku i uszkodzenia mojej maszyny jestem
bardzo zadowolony z możliwości rywalizowania z najlepszymi zawodnikami na świecie
i mimo, iż nie osiągnąłem zamierzonego celu, to doświadczenie uzyskane podczas tej

wspaniałej imprezy jest dla
mnie bezcenne. Muszę podkreślić, że start w Mistrzostwach
Świata byłby niemożliwy bez
pomocy sponsorów (Prulux,
Marpol, Subiekt, Teleh), którzy
wspierają mnie i należą się im
wielkie podziękowania. Dziękuję również wszystkim kibicom, którzy tak licznie przybyli do Atlas Areny na te zawody
– powiedział po swoim debiucie
Paweł Wizgier. 
zł

Szachy szybkie | V Puchar Dyrektora OSiR

maciek nowosławski

W tym roku po raz po raz
pierwszy w historii GP Łodzi
zawody odbyły się w grudniu.
Jednak pogoda do biegania była
bardzo dobra i zawodnicy mogli „wykręcać” dobre czasy. Jedynym problemem było błoto,
które miejscami utrudniało bieganie.
Po raz drugi w tej rywalizacji najlepszy na dystansie 5 kilometrów okazał się łowiczanin
Sebastian Kosęda (AZS AWF
Warszawa), który od początku narzucił swoje tempo i samotnie biegł do mety uzyskując
czas 16:10. Na drugim miejscu
uplasował się Błażej Skowroński z Koluszek (16,34), który
na finiszowych metrach pokonał swojego klubowego kolegę
Krzysztofa Pietrzyka (16,36).
Wśród kobiet od samego począt-

Kosęda od pierwszych metrów
wyszedł na prowadzenie
i samotnie biegl do mety.

ku mocne tempo narzuciła Monika Kaczmarek, która z wynikiem 18,31 min. zajęła 7. miejsce
w kategorii open, co jest bardzo
dobrym wynikiem. Druga była
Zuzanna Mokros z Pabianic,
a trzecia Małgorzata Michalak
– Mattar. W drugim biegu z cyklu GP Łodzi wystartowało 193
amatorów biegania.
– Cieszę się z kolejnej wygranej, która przybliża mnie do
końcowego zwycięstwa w cyklu
GP Łodzi 2013. Mam już około
minuty przewagi nad drugim zawodnikiem w cyklu. Bieg prowadziłem od początku do końca
samotnie. Rywale skupili się od
początku na pilnowaniu drugiej
pozycji, a ja walczyłem tylko
z czasem i błotem na trasie. Kolejne przełaje dopiero w nowym
roku, więc teraz skupiam się na
treningu i solidnych przygotowaniach – powiedział dla czytelników NŁ Kosęda.
Równolegle z rywalizacją
biegaczy prowadzone są zawody nordic walking. Przed
samym startem sędziowie
pokazaliuczestnikomzasadyobowiązujące w marszu. Po raz drugi
z rządu najlepszy okazał się Michał Osiński z Łodzi oraz Aleksandra Przybył z Łodzi.
Kolejne zawody z cyklu GP
Łodzi 2014 odbędą się 12 stycznia 2014 roku – zgłaszać się można na stronie www.gplodzi.pl  zł

W przedświąteczną sobotę 28
grudnia w odbyła się 5. edycja
Pucharu Dyrektora OSiR Łowicz Zbigniewa Kuczyńskiego
w szachach „szybkich”. Tym
razem do rywalizacji zgłosiło się 23 miłośników „królewskiej gry”, jednak brak było kilku bardzo dobrych szachistów,
z obrońcą tytułu Zdzisławem
Orzechowskim na czele.
Najlepiej na dystansie 9 rund
spisał się zawodnik UKS „Pałac” Nieborów Mateusz Brzozowski, który nie przegrał żadnej gry w turnieju, zwyciężając
6 razy i trzy razy remisując.
Bardzo dobrze wypadła jedna
z trzech tylko dziewcząt w turnieju Zuzanna Mazgaj, zajmując drugą pozycję w klasyfikacji generalnej. Trzeci był Łukasz
Łąpieś z UKS „GOK” Zduny,
który jeszcze dwa lata temu był
juniorem a teraz bardzo dobrze
radzi sobie ze starszymi zawodnikami.
Klasyfikację juniorów podzielili między sobą „pałacowcy”: Mateusz Pruk, Norbert Jagura i Tymoteusz Karczewski.
„Punktowały” też pozostałe
dwie dziewczyny, Natalia Sobieraj i Eliza Placek zajmując kolejne miejsca w klasyfikacji dziewcząt.
Prowadzono również klasyfikację zawodników początkujących (ranking 1000), którą wy-

grał Paweł Wysocki z Łowicza.
Drugi był Szymon Kuś, a trzecie
miejsce zajął Paweł Tomala z SP
1 Łowicz. Nagrodzono też najmłodszego zawodnika tych rozgrywek, a był nim brat zwycięzcy Dawid Brzozowski.
Puchary dla najlepszych wręczał gospodarz zawodów dyrektor Zbigniew Kuczyński, który
kilka dni przed świętowaniem
rodzinnym otrzymał w prezencie od szachistów bombkę zrobioną przez młodych zawodników z Nieborowa. 
rc
Wyniki:
n Klasyfikacja OPEN: Mateusz
Brzozowski (UKS „Pałac” Nieborów), Zuzanna Mazgaj (UKS „Pałac” Nieborów), Łukasz Łąpieś
(UKS „GOK” Zduny)
n Klasyfikacja juniorów: Mateusz
Pruk (UKS „Pałac” Nieborów), Norbert Jagura (UKS „Pałac” Nieborów), Tymoteusz Karczewski (UKS
„Pałac” Nieborów)
n Klasyfikacja dziewcząt: Zuzanna Mazgaj (UKS „Pałac” Nieborów), Natalia Sobieraj (UKS „Pałac”
Nieborów), Eliza Placek (UKS „Pałac” Nieborów)
n Klasyfikacja początkujących:
Paweł Wysocki (Łowicz), Szymon
Kuś (UKS „Pałac” Nieborów), Paweł Tomala (Łowicz)
n Najmłodszy zawodnik turnieju:
Dawid Brzozowski (UKS „Pałac”
Nieborów)

Robert Chojnowski

Druga odsłona GP Łodzi Zdzisław Orzechowski
również dla Kosędy
obronił tytuł

Gratulacje Andrzejowi „Gołocie” Woźniakowi składa sędzia
Tadeusz Wójcik.

Szachy | Mistrzostwa Łowicza w blitzu

Woźniak przypieczętował
swoje mistrzostwo
2 grudnia w świetlicy OSiR
Łowicz odbył się ostatni, dziesiąty turniej z cyklu Mistrzostw
Łowicza w szachach „błyskawicznych” na rok 2013.
Turniej grudniowy wygrał Andrzej „Gołota” Woźniak, pieczętując tym samym swoje mistrzostwo. W całym roku
Woźniak grał najrówniej i zasłużenie zajął I miejsce, wyprzedzając nieznacznie Zdzisława
Orzechowskiego z Łowicza i reprezentanta UKS „Pałac” Nieborów Roberta Chojnowskiego.

W roku 2014 organizatorzy
planują jednak duże zmiany,
np. przekładając turnieje miesięczne z poniedziałków na piątki, zwiększając liczbę nagród
i nagradzając w każdym turnieju zwycięzcę, najlepszego zawodnika do rankingu 1600 oraz
najlepszego juniora w pojedynczym turnieju comiesięcznym.
Otwarcie sezonu szachowego
w roku 2014 planowane jest na
piątek 10 stycznia, godz. 18.00,
kiedy to zostanie rozegrany
pierwszy turniej cyklu. 
rc
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Koszykówka | 12. kolejka II ligi męskiej

Księżak rozgromił Sokoła

W meczu z Sokołem najdłużej na boisku przebywał Bartek
Włuczyński, który zdobył dla Księżaka 19 punktów.

rozdawał karty. W drugiej odsłonie miejscowi nie mogli sobie
poradzić sobie z dobrą obroną
łowickiego zespołu i przez cztery minuty nie potrafili zdobyć
punktów. Księżacy natomiast
dorzucili jeszcze dziesięć oczek
i prowadzili w 15. minucie 34:11.
Pierwszą połowę celnym rzutem
za trzy punkty zakończył Marcin
Kuczmera i było już 51:20 dla
naszych koszykarzy.
Po zmianie stron Księżacy
dominowali cały czas na boisku, a o swojej formie strzeleckiej przypomniał sobie Kacper
Kromer, który często znajdował
drogę do kosza. W czwartej odsłonie trener Kucharek dokonywał sporo zmian. W końcówce
meczu na boisku pojawił się niespełna siedemnastoletni wychowanek UMKS Księżak Łowicz
Kacper Kłos, który wykorzystał
podanie od Bąka, wszedł odważnie pod kosz i zdobył dwa oczka,
ustalając wynik meczu na 91:52
dla naszej ekipy.
W meczu 12. kolejki wysokie
wyjazdowe zwycięstwo odnieśli
również koszykarze MKS Skierniewice, którzy pokonali KS
Piaseczno 94:67
Kolejne spotkanie KS Księżak Łowicz zagra na wyjeździe
w Siedlcach. Zapowiada się tam
emocjonujący pojedynek z liderem II ligi. Miejscowy SKK
do tej pory przegrał tylko jeden
mecz. Miejmy nadzieję, że łowiczanie udanie zrewanżują się za
porażkę w Łowiczu. W pierwszej rundzie ekipa trenera Roberta Kucharka przegrała tylko
różnicą siedmiu punktów 77:84.

W hali OSiR nr 2 w Łowiczu
nasz zespół zagra dopiero w sobotę 11 stycznia 2014 roku z ekipą BKS Tur Bielsk Podlaski.  zł

n Sokół
Ostrów Mazowiecka
– KS Księżak Łowicz 52:91
(11:24, 9:27, 15:20, 17:20)
Księżak: Kacper Kromer 16, Łukasz Bąk 16, Bartłomiej Szczepaniak 14 (2x3), Maciej Siemieńczuk
6 (2x3) i Piotr Trepka 3 oraz Bartosz Włuczyński 19 (3x3), Marcin
Kuczmera 7 (1x3), Przemysław
Malona 5, Rafał Malitka 2 i Kacper
Kłos 2.
Najwięcej dla Sokoła:
Piotr
Barszcz 19 (2x3) i Radosław Zaręba 13 (2x3).
Sędziowali: Jacek Rzeszotarski
i Jolanta Mikulska.

12. kolejka II ligi – grupa C: KS
Księżak Łowicz – Sokół Ostrów
Mazowiecka 52:91, KS Piaseczno
– MKS Skierniewice 67:94, AZS
AGH Alstom Kraków – TS Wisła
Kraków 79:74, KS Pułaski Warka
– BKS Tur Bielsk Podlaski 76:81,
UMKS Kielce – Rosa Sport II Radom 90:65, AWF ggmedia.pl Kraków – SKK Siedlce – przełożony.
1. SKK Siedlce

21 11 953-781

2. UMKS Kielce

21 12 974-828

3. KS Księżak Łowicz

21 12 966-844

4. Rosa II Radom

20 12 930-807

5. AZS AGH Alstom K.

20 12 921-844

6. MKS Skierniewice

20 12 979-959

7. BKS Tur Bielsk Podlaski 18 12 988-998
8. KS Piaseczno

16 12 952-1035

9. KS Pułaski Warka

15 12 913-947

10. TS Wisła Kraków

15 12 943-1068

11. AZS AWF ggmedia.pl

14 11 837-866

12. Sokół Ostrów Maz.

12 12 732-1114

Zbigniew Łaziński

wyszli na prowadzenie, którego
nie oddali już do końcowego
gwizdka sędziego. W 2. minucie
po „trójce” Macieja Siemieńczuka Księżacy prowadzili już
7:2. W kolejnych minutach najczęściej punktował Łukasz Bąk.
W końcowych minutach kwarty trafiał Bartosz Włuczyński,
który wszedł na parkiet z ławki
rezerwowych, ale okazało się,
że w całym meczu najdłużej
przebywał na boisku (35 minut). Po 10. minutach nasz team
prowadził 24:11 i nikt nie mógł
wątpić, kto w tym meczu będzie

Zbigniew Łaziński

Od wysokiego zwycięstwa w
Ostrowi Mazowieckiej zaczęli
rundę rewanżową koszykarze
drugoligowego Księżaka Łowicz. W meczu 12. kolejki podopieczni trenera Roberta Kucharka rozgromili miejscowego
Sokoła 91:52. W pierwszym meczu w Łowiczu nasza ekipa wygrała nieco skromniej 80:48. Po
dziewiątym zwycięstwie w tym
sezonie Księżacy umocnili się
w czołówce tabeli i obecnie zajmują 3. miejsce.
W pojedynku w Ostrowi Mazowieckiej łowiczanie szybko

Kacper Kramarz (z lewej) zdobyl w Sieradzu 8 punktów.

Koszykówka | 10. kolejka WLM U-14

Lider nie dał pograć
Lider tabeli grupy A nie dał
za dużo pograć młodzikom
UMKS Księżak z rocznika 2000
– 2001, którzy rywalizują w tym
sezonie w Wojewódzkiej Lidze
Młodzików U-14. W meczu 10.
kolejki podopieczni trenera Macieja Siemieńczuka nie radzili
sobie ze starszymi zawodnikami
z Sieradza. Ponownie w składzie
zabrakło najwyższego zawodnika – Bartosza Wiśniewskiego
z rocznika 2000, który zdobywa
zazwyczaj najwięcej punktów.
Do Sieradza nie pojechał również
Julian Potocki.
W takim osłabieniu łowiczanie
zdecydowanie przegrali. Tragiczna była trzecia kwarta, w której
łowiczanie nie zdołali zdobyć
punktów. Tym razem najwięcej
oczek rzucił chyba najniższy
w drużynie, ale najbardziej doświadczony Kacper Kramarz – 8.
Nasi młodzicy nadal zajmują
w lidze wojewódzkiej w grupie A

7. lokatę z jednym zwycięstwem
na koncie. W grupie B liderem
jest AZS Skierniewice oraz Piotrcovia Piotrków Trybunalski.  zł
n Trójka Sieradz – Księżak Łowicz
77:20 (23:8, 22:4, 16:0, 16:8)
Księżak: Kacper Kramarz 8, Grzegorz Czarnota 6, Błażej Buczek 2,
Jakub Jankowski 2, Michał Kacprowski 2, Arkadiusz Bazak, Kacper Dudek, Michał Zabost, Andrzej
Górniak, Mateusz Gładki, Kacper
Kurczak.
Najwięcej dla Trójki: Piotr Bukowski 18, Jakub Jakubowski 13, Jakub
Szymański 12 i Piotr Pacyna 12.

1. LUKS Trójka Sieradz

21

11 850-518

2. ŁKS I KM Łódź

20

11 812-506

3. PKK’99 Pabianice

19

11 739-609

4. ESbank Radomsko

18

10 879-541

5. SKS Start Łódź

15

11 703-735

6. KKS Pro-Basket Kutno

14

11 604-727

7. UMKS Księżak Łowicz 12

11 443-942

8. MKS Ósemka Sk-ce

10 354-805

9

Koszykówka | 9. kolejka Wojewódzkiej Ligi Juniorów U-18

Dramatyczna końcówka
i zwycięstwo w Żychlinie

UKS MG-SZS Żychlin – Księżak Łowicz 73:74 (26:11, 18:22,
13:16, 10:18 d.6:7). Księżak:
Mateusz Gładki 27, Szymon Ani-

n

szewski 16, Mateusz Klimczak
12, Michał Zdunkiewicz 9, Michał
Rokicki 8 (1x3), Jakub Szkup 2,
Kacper Kłos i Mateusz Dobrzyński.
Żychlin: Rafał Pietrzak 19, Mateusz Krzewicki 14, Jakub Szymczak
11, Maciej Wiliński 11 (1x3), Adam
Filiński 8 (2x3) i Hubert Lewandowski 8 (2x3), Mateusz Jóźwiak 2
i Mateusz Stępień.
1. ŁKS I KM Łódź

18

9822-500

2. UMKS Księżak Łowicz

17

10610-588

3. KKS Pro-Basket Kutno

14

9626-606

4. AZS PWSZ Skierniewice 14
5. UKS M-G SZS Żychlin

14

6. MKS Ósemka Skierniewice 11
7. SKS Start Łódź

10

Zbigniew Łaziński

grali mecz 74:73. Było to siódme zwycięstwo juniorów UMKS
Księżak Łowicz w tym sezonie.
Nasz zesół do tej pory przegrał
tylko dwa mecze i cały czas jest
wiceliderem w tabeli grupy B
Wojewódzkiej Ligi Juniorów. Na
prowadzeniu nadal znajduje się
mocna ekipa ŁKS-u Łódź.
W grupie A, gdzie rywalizuje
również 7 zespołów liderem jest
ŁKS II Łódź przed Piotrcovią
Piotrków Trybunalski. zł

Szymon Aniszewski (pierwszy z prawej) od stycznia może zagrać w ŁKS-ie Łódź. (ZŁ)

Koszykówka | 8. kolejka Wojewódzkiej Ligi Kadetów U-16

Kadeci bez szans z ŁKS-em

9495-584
10602-480
9464-596
10581-780

Zbigniew Łaziński

Juniorzy Księżaka Łowicz,
którzy rywalizują w lidze wojewódzkiej w grupie B w sobotę 14 grudnia zagrali mecz
rundy rewanżowej w Żychlinie.
W pierwszym spotkaniu w Łowiczu podopieczni trenera Piotra
Rutkowskiego pewnie pokonali
zespół Jacka Filińskiego 75:58.
Na wyjeździe zwycięstwo nie
przyszło łatwo. Po dramatycznej
końcówce Księżacy zdołali doprowadzić do dogrywki, którą
wygrali 7:6 i cały mecz 74:73.
Łowiczanie słabo zagrali
w pierwszej kwarcie i po 10.
minutach przegrywali 11:26.
W połowie nasi juniorzy rzucili
się do odrabiania strat i po ambitnej grze udało się doprowadzić
w 38. minucie do remisu 61:61.
Jednak w końcówce gospodarze znów odskoczyli w w ostatniej minucie prowadzili 67:62.
W ostatnich dwóch akcjach nasza ekipa miała sporo szczęścia
i wykazała zimną krew. Najpierw punkty po przechwycie
i kontrze zdobył Mateusz Gładki,
a w ostatniej akcji „trójkę” trafił
Michał Rokicki, doprowadzając do remisu 67:67 i dogrywki.
W doliczonym czasie gry znów
było wiele emocji. W 5. minucie
dogrywki był remis 73:73, a na linii rzutów wolnych stanął kapitan
naszych juniorów Gładki, który
trafił jeden rzut i łowiczanie wy-

Mateusz Gładki (nr 5) poprowadził juniorów Księżaka do zwycięstwa
w Żychlinie.

Nie miał większych szans zespół kadetów Księżaka Łowicz,
w meczu 8. kolejki w lidze wojewódzkiej z mocną ekipą ŁKS-u
Łódź. Ekipa Szkoły Mistrzostwa
Sportowego pod patronatem
Marcina Gortata jak na razie
w lidze jest niepokonana i ma
komplet zwycięstw, zatem była
tu zdecydowanym faworytem.
Łowiczanie pojechali na mecz
w okrojonym składzie i trener
Piotr Rutkowski miał do dyspozycji tylko siedmiu graczy.
Warto wspomnieć, że wszystkim
udało się zdobyć punkty.
Gospodarze od pierwszych
minut wyszli na prowadzenie
i powoli zwiększali przewagę,
wygrywając ostatecznie 104:43.
Nasz ekipa w każdej kwarcie
zdobywała ponad 10 oczek

i w sumie udało się zgromadzić
43 oczka w pojedynku z liderem. Najwięcej punktów tym
razem zdobył dla Księżaka Damian Brzozowski -11. Pechowo
zakończył się ten mecz dla Stanisława Kucharskiego, któremu
po jednym ze starć rywale złamali nos.
Po spotkaniu trener ŁKS-u
Piotr Zych zainteresował się naszym kadrowiczem wojewódzkim Szymonem Aniszewskim.
Być może w nowym roku łowiczanin będzie wypożyczony do
zespołu z Łodzi.
Po tej porażce kadeci Księżaka spadli w ligowej w tabeli na
7. miejscu. Liderem jest ŁKS
SMS MG 13 Łódź, a na drugim
miejscu bardzo dobry zespół
z Pabianic. 
zł

ŁKS SMS MG 13 Łódź –
Księżak Łowicz 104:43 (29:11,
23:11, 20:9, 32:11)
Księżak: Damian Brzozowski 11,
Szymon Aniszewski 7 (1x3), Jakub
Szkup 7, Stanisław Kucharski 6,
Mariusz Dobrzyński 5, Norbert Nowysz 4 i Jan Puchalski 2.
Najwięcej dla ŁKS-u: Karol Klonowski 20, Bartłomiej Drożdż 16,
Hubert Jarociński 14 i Maciej Poznański 13.

n

1. ŁKS SMS MG 13 Łódź

16

8864-364

2. PKK’99 I Pabianice

15

8690-389

3. SKS Start Łódź

14

8651-450

4. KKS Pro-Basket Kutno

12

8510-562

5. MKS Ósemka Skierniewice12

8551-633

6. Piotrcovia Piotrków Tryb. 10

7354-424

7. UMKS Księżak Łowicz

10

8434-622

8. ŁKS II KM Łódź

9

8464-709

9. PKK’99 II Pabianice

7

7322-669
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Piłka halowa | 5. Kolejka KIA Open I ligi ŁOLiF

„Piątka Kolejki”
KIA Open I ligi

Dach-Lux, Chińska i Imadła
na prowadzeniu

Specjalnie utworzone jury
co tydzień wybiera pięciu
najlepszych zawodników
danej kolejki KIA Open I ligi.
Oto oni:
n Wiktor Lis (1*, Merc-OSP) –
Pewnie mało kto spodziewał się
tej nominacji. My byliśmy jednak
zgodni i Lis po raz pierwszy
w tym sezonie znalazł się
w naszym zestawieniu.
Lis zanotował bardzo dobry
występ pomiędzy słupkami
w meczu z Renixem. Musiał
radzić sobie ze strzałami
Olejniczaka i Stanisławskiego.
Bardzo pomógł zespołowi.
Drużyna z Karsznic dokonała
rzeczy praktycznie niemożliwej
ponieważ pokonała
faworyzowany Renix 5:2.
Co prawda Lis przy drugim golu
dla Renixu popełnił duży błąd,
przepuszczając piłkę pomiędzy
nogami, ale w całym meczu
bronił bardzo i…szczęśliwie!

Dużo działo się
w hali OSiR w piątej
kojce KIA Open I ligi.
Kibice, którzy byli
obecni w niedzielę
nie mogli wyjść
zawiedzeni.

n Tomasz Ścibor (1*, Chińska
Łowicka Haczykowscy) –
Ścibor zagrał bardzo dobry
meczu przeciwko Blokersom
czyli zespołowi, który jeszcze
w poprzednim sezonie
reprezentował. Strzelił bardzo
ważnego gola na 2:2 po ładnej
dwójkowej akcji
z Igorem Sobalczykiem. Obrońcy
Blokersów nie mogli poradzić
sobie z Tomkiem w pojedynkach
jeden na jeden. To on utrzymywał
przez długi czas na połowie
rywali, przepychał swoich byłych
kolegów.

Krzysztof Dzidzic)

W pierwszym meczu Zatorze bez żadnych problemów poradziło sobie z Koroną Wejsce.
Dwa gole strzelił Paweł Kutkowski. Do siatki trafili także Patryk
Demidowicz oraz Patryk Woźniak, który po pięknej dwójkowej akcji z „Kuciem” sprytną
podcinką zaskoczył Sebastiana
Stańczaka i ustalił wynik meczu
na 4:0.
W drugim meczu także bez
najmniejszych problemów trzy
punkty zdobył Dach-Lux, który objął prowadzenie w ligowej tabeli. Fantazja nie miała
sposobu na zatrzymanie ekipy
Przemysława Plichty, który sam
dwukrotnie wpisał się na listę
strzelców. Dach-Lux ma szeroką
ławkę i do ostatnich kolejek ten
zespół będzie się liczył i ma spore szanse na miejsce na podium.
W trzecim meczu doszło do
wielkiej sensacji, faworyzowany Renix przegrał z Merc-OSP
Karsznice 2:5! Po siedmiu minutach pani prezes Renixu Renata Tkacz musiała z nerwów
wyjść się przewietrzyć, niestety
jak wróciła zobaczyła na tablicy
wynik 0:3. W Renixie grali Marcin Stanisławski i Marcin Olejniczak, ale nie oni byli w tym meczu najjaśniejszymi postaciami.
Świetnie pomiędzy słupkami
zespołu z Karsznic spisywał się
Wiktor Lis, zaś nie do zatrzymanie był Sebastian Sołtysiak. Sołtysiak w ciągu półtorej minuty
został dwukrotnie sfaulowany
przez Łukasza Zabosta. Co ciekawe „Zabościak” po faulach
został ukarany żółtymi kartkami
i musiał opuścić boisko. Ireneusz Sołtysiak mógł być dumny
ze swojego zespołu!
Dużo działo się także w meczu Chińskiej z Blokersami.
Najpierw „Chińczyków” na prowadzenie wyprowadził Marcin
Kosiorek, ale po pięciu minutach to Blokersi wygrywali 2:1.
Gole dla ekipy Krzysztofa Jędrachowicza strzelili jego synowi czyli Maciej i Jakub. Niestety Blokersi jeszcze w pierwszej
części gry stracili trzy gole.
Ważnym momentem meczu była 10. minuta gry, wtedy
w Chińska strzeliła dwa gole.
Do siatki trafili Kosiorek oraz
Igor Sobalczyk, który potężnym
strzałem z przedłużonego rzutu
karnego nie dał szans Robertowi
Nowogórskiemu.
W drugiej połowie Blokersi
robili wszystko by doprowadzić
do remisu, ale bardzo dobrze
w bramce Chińskiej spisywał
się Jarosław Rusek, który obronił m.in. przedłużony rzut karny
wykonywany przez Macieja Jędrachowicza. Ostatecznie Chińska wygrała 5:2. Trzy punkty zdobyły też Pędzące Imadła.
Drużyna Jarosława Walczaka

Szeroka ławka to wielki atut liderujące w tabeli Dach-Luxu. .

musiała się jednak mocno napocić, żeby dopisać sobie trzy
punkty. Zatorze II miało swoje
szanse i dzielnie walczyło z mistrzem, który chyba nie spodziewał się tak trudnego meczu.
Wisienką na torcie było starcie Drużyny KIA z Gutenowem.
Spotkanie było fantastycznym
widowiskiem i świetną wizytówką futsalu. Gutenów objął
prowadzenie po golu Marcina
Karasińskiego. Do wyrównania
doprowadził tuż przed przerwą
Łukasz Chlebny, czyli zawodnik, który występuje w KIA bodajże od powstania tego zespołu!
W drugiej połowie meczu lepiej prezentowała się KIA. Dużo
pracy miał bramkarz Gutenowa
Przemysław Michalski, który
raz po raz musiał bronić groźne strzały. Przy swoich interwencjach miał sporo szczęścia.
Drużyna KIA wreszcie strzeliła drugiego gola. Wielka radość drużyny Mariusza Jędrzejewskiego. KIA drugiego gola
strzeliła na 47 sekund przed zakończeniem spotkania. Gutenów
natychmiast wycofał bramkarza
i liczył na cud.
Cud się stał na 15 sekund
przed końcem meczu potężne
uderzenie Mariusza Woźniaka
próbował obronić Jędrzejewski,
ale nie był w stanie i Gutenów
mógł cieszyć się z gola wyrównującego. To nie był koniec
emocji. Sześć sekund do końcowej syreny, atomowe uderzenie
Andrzeja Grzegorka i słupek ratuje Gutnów. Co ciekawe słupek
pomagał Gladiatorowi w tym
meczu trzykrotnie.
W drugiej połowie spotkania
w słupek trafił też Janusz Joń-

czyk. Świetny mecz i podział
punktów, który ucieszył przede
wszystkim inne zespoły z czołówki. Z przebiegu meczu wydawało się, że zespołem minimalnie lepszym była KIA, ale remis
można uznać za wynik sprawiedliwy. 
divad
n Korona Wejsce – Zatorze Zu-An Łowicz 0:4 (0:2); br.: Kutkowski Pawel 2 (4, 9), Demidowicz Patryk (14) i Woźniak Patryk (20)
Korona: Stańczak Sebastian – Kunikowski Mariusz, Dróżdż Paweł,
Sumiński Sebastian, Rokicki Wojciech, Trafalski Tomasz, Taraska
Damian i Wróbel Marcin.
Zatorze: Kamiński Ireneusz – Demidowicz Patryk, Panek Marcin,
Kutkowski Paweł, Knera Sylwester,
Bogus Rafał i Woźniak Patryk.

Dach-Lux Łowicz – Fantazja
Głowno 6:1 (2:1); br.: Kubisz Przemysław 2 (4, 15), Plichta Przemysław 2 (12, 18), Plichta Michał (2)
i Bartosiewicz Kamil (11) – Kuciński Szymon (8)
Dach-Lux: Kocemba Michał –
Plichta Michał, Kubisz Przemysław, Binienda Adrian, Wisniewski Krystian, Bartosiewicz Kamil,
Leszczyński Marcin, Grocholewicz
Marcin, Wierzbicki Łukasz, Plichta
Przemysław i Janikowski Kamil.
Fantazja: Smużyński Dariusz –
Nagański Łukasz, Nagański Przemysław, Florczak Tomasz, Kluska
Łukasz, Gibała Przemysław, Waśkiewicz Antoni i Kiciński Szymon.
n

n Renix Łowicz – Merc-OSP
Karsznice 2:5 (1:3); br.: Olejniczak Marcin (10) i Tkacz Bartłomiej (16) – Sołtysiak Sebastian
(1), Witkowski Sebastian (7),
Janeczek Tomasz (8), Grzegory

Maciej (13), Koza Kamil (18) żółta kartka: Zabost Łukasz (Renix).
czerwona kartka: Zabost Łukasz
(Renix – za dwie żółte).
Renix: Ziółkowski Filip – Gajda Tomasz, Zabost Łukasz, Tkacz Bartłomeij, Jarosz Ariel, Bartosiewicz
Mateusz, Olejniczak Marcin, Stanisławski Marcin i Czerbniak Jakub.
Merc-OSP: Lis Wiktor – Janeczek
Tomasz, Witkowski Sebastian,
Matuszewski Marcin, Koza Kamil,
Sołtysiak Sebastian, Malinowski
Sebastian, Sołtysiak Rafał i Grzegory Maciej.
Chińska Łowicka Haczykowscy Łowicz – Blokersi Intermache Łowicz 5:2 (4:2); br.: Kosiorek
Marcin 2 (4, 10), Ścibor Tomasz
(9), Sobalczyk Igor (10) i Trakul Mariusz (16) – Jędrachowicz Maciej
(4) i Jędrachowicz Jakub (5). żółte
kartki: Rembowski Tomasz (Chińska) – Dziedziela Paweł (Blokersi).
Chińska: Rusek Jarosław – Sobalczyk Igor, Trakul Mariusz, Ścibor
Tomasz, Rembowski Tomasz, Kosiorek Marcin i Grenda Konrad.
Blokersi: Nowogórski Robert – Jędrachowicz Maciej, Jędrachowicz
Jakub, Burzykowski Jarosław,
Karwat Paweł, Dziedziela Paweł,
Skoneczny Bartłomiej i Kamiński
Michał.
n

Zatorze II Lowicz – Novum Pędzące Imadła Łowicz 0:2 (0:0);
br.: Jakub Łazęcki (12) i Świdrowski Michał (17)
Zatorze: Głowacki Marcin – Przyżycki Arkadiusz, Woźniak Jacek,
Rybus Łukasz, Szymajda Michał,
Skoneczny Piotr, Dziedziela Piotr,
Fijałkowski Hubert, Lenarczyk Sebastian i Przyżycki Kamil.
Pędzące: Bogus Rafał – Walczak
Jarosław, Zwierz Sebastian, Pawn

łowski Piotr, Świdrowski Michał,
Kret Tomasz, Lepieszka Albert,
Łazęcki Jakub, Janik Damian, Dąbrowski Tomasz i Gawlik Piotr.
n Drużyna KIA Łowicz – Gladiator Gutenów Łowicz 2:2 (1:1); br.:
Chlebny Łukasz (9) i Krzeszewski
Patryk (20) – Karasiński Marcin (3)
i Woźniak Mariusz (20)
KIA: Jędrzejewski Mariusz – Grzegorek Andrzej, Michalski Piotr,
Pomianowski Przemysław, Krzeszewski Patryk, Ługowski Dawid,
Siatkowski Krystian, Chlebny
Łukasz, Kuciński Radosław i Sut
Dawid.
Gladiator: Michalski Przemysław
– Czekalski Robert, Karasiński
Marcin, Piórkowski Adam, Doroba
Jakub, Papuga Łukasz, Bolimowski
Krystian, Jonczyk Janusz, Woźniak
Mariusz, Myssura Jarosław, Byczek
Krzysztof i Pińkowski Marcin.

Tabela po 5. kolejce KIA OPEN
I ligi:
1. Dach-Lux Łowicz

5

12 21:13

2. Chińska Łowicka

5

12 25:19

3. Novum Pędzące Imadła

5

12 15:10

4. Drużyna Kia Łowicz

5

11

25:9

5. Gladiator Gutenów

5

10

12:5

6. Blokersi Łowicz

5

7 14:16

7. Renix Łowicz

5

6 23:22

8. Zatorze Zu-An Łowicz

5

6 12:12

9. Merc-OPS Karsznice

5

3 15:23

10. Korona Wejsce

5

3

9:17

11. Zatorze II Łowicz

5

3

8:18

12. Fantazja Głowno

5

3 16:31

W 6. kolejce KIA OPEN I ligi
4 stycznia (sobota) zagrają : Blokersi – Renix (16:00), Dach ux
– Merc-OSP (16:40), Zatorze –
Fantazja (17:20), Korona – Zatorze II (18:00), Gutenów – Chińska
(18:40) i Pędzące – Drużyna KIA
(19:20).

Patryk Krzeszewski
(2*, Drużyna KIA) – Popularny
„Konik” był najjaśniejszym
punktem Drużyny KIA w meczu
na szczycie z Gutenowem.
W obronie prezentował
jak zawsze wysoki poziom.
Zawodnicy z Gutenowa mieli
sporo problemów z przejściem
tego zawodnika. W dodatku
na 47 sekund przed końcem
strzelił jak się wydawało gola na
wagę trzech punktów. Trzydzieści
sekund później okazało się,
że nie był to zwycięski gol
ponieważ rywale zdołali
wyrównać. Krzeszewski to jeden
z lepszych zawodników
na łowickiej halówce.

n

Marcin Karasiński
(1*, Gladiator Gutenów) –
Filigranowy zawodnik Gutenowa
bardzo dobrze prezentował się
w meczu z Drużyną KIA.
To on strzelił pierwszego gola
i asystował przy drugim trafieniu
dla swojego zespołu. W ważnych
momentach podrywał zespół
do walki i udanie dryblował. Wraz
z Jankiem Jończykiem najlepszy
zawodnik Gutenowa.

n

Sebastian Sołtysiak
(1*, Merc-OSP) – O dobrej
grze tego zawodnika pisaliśmy
wcześniej, ale nigdy nie był
nominowany do „piątki kolejki”.
W tym zestawieniu musieliśmy
znaleźć dla niego miejsce.
Strzelił pierwszego gola w meczu
z Renixem, nam wydaję się,
że właśnie ten gol pozwolił
uwierzyć Sebastianowi i jego
kolegom, że można powalczyć
z Renixem. To po faulach na nim
dwie żółte kartki w ciągu półtorej
minuty złapał Łukasz Zabost.
Udany runda w Chąśnie w
okręgówce i jak na razie bardzo
udany sezon w KIA OPEN I lidze.

n

* liczba nominacji do „Piątki
Kolejki”.
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Piłka halowa | 5. kolejka II ligi ŁOLiF

Zające lepsze od lidera
20. Wydaję się, że Start to pewniak do spadku do III ligi.
Już po pierwszej części gry
zwycięstwo praktycznie zapewniła sobie Victoria Zabostów.
Podopieczni trenerki Zofii Kucharskiej w pierwszych dwunastu
minutach strzelili Baumitowi trzy
gole i w drugiej połowie mogli
spokojnie kontrolować grę. W
drugiej połowie kibice już goli
nie zobaczyli i Victoria wygrała
3:0.
W ostatnim meczu wstydliwej porażki doznało Alcatraz
Przedmieście, które przegrało
z ZSCKR Zd. Dąbrową aż 0:7.
Skutecznością w tym meczu
błysnął Wojciech Kuc, który
czterokrotnie pokonał bramkarza
Alcatraz. Ciekawie zapowiada
się kolejka numer sześć w której
będziemy świadkami kilku ciekawych meczów. Najciekawiej
zapowiada się pojedynek Vagatu
ze Strażakami.

młodzi zawodnicy Projectu GT.
To drugie z rzędu zwycięstwo
Projectu. Jak widać zespół ten
„dorósł” już do rywalizacji w II
lidze. Początek rozgrywek był
dla Projectu GT fatalny, teraz już
ta drużyna może być z siebie zadowolona. Gol w trzeciej minucie
gry autorstwa Kamila Sobieszka
zapewnił Vagatowi Domaniewice zwycięstwo w meczu ze Stevenem. Z przebiegu meczu trzeba przyznać, że było to zasłużona
wygrana Vagatu. Steven może się
cieszyć, że przegrał różnicą tylko
jedną bramką.
Kolejny mecz i kolejna porażka Startu Złaków Borowy. Tym
razem Start przegrał 2:5 z Bo
Dachem Grudze. Ekipę z Grudz
do zwycięstwa poprowadzili doświadczeni Tomasz Laska i Leszek Boczek, którzy strzelili po
dwa gole. Start w pięciu meczach
strzelił tylko pięć goli, stracił aż

Agros Nova Łowicz – Korabka
Łowicz 2:3 (0:2); br.: Ciapa Kamil 2
(14-karny, 23) – Kosiorek Maciej 2 (2,
8) i Kołodziejczyk Damian (19)żółta
kartka: Juszczak Łukasz (Korabka).

n

Heńki Nagawki – Project GT 0:2
(0:1); br.: Placek Mateusz 2 (2, 23)

ŁOLIF

n

n Vagat Domaniewice – Steven
1:0 (1:0); br.: Sobieszek Kamil (3).
żółta kartka: Imiołek Przemysław
(Vagat). czerwona: Majer Artur (Steven) – pauza w jednym spotkaniu.

Kamil Sobieszek (przy piłce) strzelił jedynego gola w meczu Steven – Vagat
n

Start Złaków B. – Bo Dach Gru-

dze 2:5 (0:2); br.: Lus Adrian (19) i
Guzek Cezary (22) – Laska Tomasz
2 (5, 18), Boczek Leszek 2 (6, 24) i
Wojda Paweł (22)
n Zające Łowicz – Strażacy 2:1
(0:0); br.: Fudała Mateusz (20) i Sekuła Łukasz (24) – Owczarek Kamil
(16). żółta: Popowski Jacek (Zające).

Baumit Łowicz – Victoria Zabostów 0:3 (0:3); br.: Pawełczak Kamil
2 (10, 12) i Kosiorek Henryk (6)

n

n ZSCKR Zd. Dąbrowa – Alcatraz
Przedmieście 7:0 (4:0); br.: Kuc
Wojciech 4 (4, 11, 14, 19), Mozga
Damian (7), Nasalski Patryk (8) i Lipiński Piotr (24)

Tabela po 5. kolejce II ligi:
1. Korabka Łowicz

5

12

2. Strażacy

5

10 16:10

12:7

3. Heńki Nagawki

5

10

14:9

4. Agros Nova Łowicz

5

9

14:7

5. Vagat Domaniewice

5

9 14:11

6. Bo-Dach Grudze

5

8 13:10

7. Steven Łowicz

5

7 14:10

8. Baumit Łowicz

5

7

9:10

9. Alcatraz-Przedmieście

5

7

9:14

10. ZSCKR Zduńska Dąb.

5

6 16:13

11. Project GT Łowicz

5

6 13:13

12. Zające Łowicz

5

6

6:16

13. Victoria Zabostów

5

4

6:11

14. Start Złaków Borowy

5

0

5:20

malwee.pl

Zające Łowicz jak widać mają
sposób na zespoły ze ścisłej
czołówki ligi. Najpierw o tym,
że Zające to nieprzypadkowy
zespół przekonała się Korabka.
Teraz dotychczasowy lider tabeli – Strażacy – mimo prowadzenia przegrali z jednym z najstarszych zespołów w łowickiej
halówce 1:2. Świetne zawody w
bramce Zająców rozegrał były
zawodnik Pelikana doświadczony Jacek Popowski. Z takiego
wyniku ucieszyli się z pewnością
zawodnicy wspomnianej Korabki, którzy w meczu na szczycie
pokonali Agros Novą 3:2. Dwa
gole dla ekipy Przemysława
Bończaka strzelił podopieczny
trenera Pawła Kutkowskiego
w Pelikanie 1998 Maciej Kosiorek.
Zaskakującej porażki doznały Heńki Nagawki. Sposób na
pokonanie tego zespołu znaleźli

Mariusz Jędrzejewski w Łodzi grał kapitalnie i dzięki niemu jeden
punkt pojechał do Łowicza.

Futsal | 4. kolejka II ligi

„Jędrzej” uratował remis

W 5. kolejce II ligi DagramŁowicka Łowicz wreszcie
został zatrzymany. Pierwszy
raz w tym sezonie zespół
Mariusza „Chinego”
Więcka zszedł z parkietu
bez kompletu punktów.
Do sukcesu zabrakło
sześciu sekund. W ostatniej
akcji meczu Przemysław
Olczak doprowadził do
wyrównania.

W 6. kolejce II ligi 5 stycznia
(niedziela) zagrają : Start – Zabostów (16:00), Korabka – Steven
(16:30), Heńki – Bo Dach (17),
Vagat – Strażacy (17:30), Agros
– Project (18), Zające – Alcatraz
(18:30) i Baumit – ZSCKR (19).

Piłka halowa | 5. Kolejka III ligi ŁOLiF

W 5. kolejce III ligi kibice
oglądali sporo. W pierwszym
niedzielnym spotkaniu Bezedura
zremisowała z Górkami Łowicz
1:1. Gola dla znanego i lubianego
zespołu Bezedury już w pierwszej minucie strzelił niezawodny
Jakub „Buby” Płóciennik.
Liderem III ligi jest chyba dość
nieoczekiwanie młody zespół Zatorza III, który tym razem skromnie pokonał groźny SMS Dąbkowice 1:0. „Złotego” gola strzelił
w 21. minucie Jeremi Olko. SMS
przegrał po raz drugi z rzędu i jeżeli zespół Jacka Milczarka dalej
myśli o awansie do II ligi musi się
w 2014 roku poprawić swoją grę
i punktować.
Aż 12 goli zaaplikowali Stefanowi zawodnicy Akacjowej
Team Dzierzgów. Trzy gole dla
drużyny z Dzierzgowa strzelił doświadczony Robert Jaros. Można
rzec, że była to najbardziej wstydliwa porażka w tym sezonie.
Duże pochwały dla Akacjowej bo
strzelić 12 goli i nie stracić żadnego to duża sztuka. Zaskakująco
wysoko przegrał Dream Team
Kompina.
Do przerwy nic nie zapowiadało, że Szkiełka-Dżajf wygrają
różnicą aż sześciu goli. Po pierwszych dwunastu minutach na
tablicy widniał wynik 1:1. Ostatecznie Szkiełka do zwycięstwa
7:1 poprowadził strzelec trzech
goli Mateusz Krysiak.
Łatwe zwycięstwo odniosła
Laktoza Łyszkowice. Jej rywal –
zespół Ha!Ha!Ha! nie dotarł na to
spotkanie. Było to spowodowa-

ne chyba faktem, że większość
zawodników Ha!Ha!Ha! była
w komitecie organizacyjnym turnieju „Gwiazdy na Gwiazdkę”.
To nie był jedyny walkower w tej
kolejce.
Na boisku Ostrowiec pokonał
aż 5:1, niestety przez nieuwagę
zawodnicy KS-u nie mogli cieszyć się z punktów. Zet Ka wygrała walkowerem ponieważ w
zespole z Ostrowca wystąpił zawodnik nie wpisany do protokołu
meczowego.
Aż 11 goli padło w meczu
Halo – Abex Foto. Drużyna
z Mysłakowa dzięki aż czterem
golom Rafała Gali zwyciężyła
7:4. 
divad
Bezedura Łowicz – Górki Łowicz 1:1 (1:1); br.: Płóciennik Jakub (1) – Sianoszek Mariusz (12).
żółta kartka: Cichal Sebastian
(Bezedura).
n

Zatorze III Łowicz – SMS Dabkowice 1:0 (0:0); br.: Olko Jeremi (21).
żółta kartka: Bodek Dawid (SMS).

n

KS Stefan Łowicz – Akacjowa
Team Dzierzgów 0:12 (0:5); br.:
Jaros Robert 3 (11, 18, 22), Wyszogrodzki Bartłomiej 2 (4, 12), Jaworski Paweł 2 (6, 10), Płuszka Bartłomiej 2 (23, 24), Moskwa Paweł
(14), Tomaszkiewicz Hubert (17)
i Matyjas Dawid (21). żółte kartki:
Staniszewski Arkadiusz, Jaworski
Marek (obaj Stefan).
n

Dream Team Kompina –
Szkiełka Dżajf Łowicz 1:7 (1:1);
n

ŁOLIF

Kompromitujące porażki Stefana i Kompiny

KS Ostrowiec na parkiecie zwyciężył 5:1. Niestety mecz
zweryfikowano jako walkower.
br.: Gładki Marek (8) – Krysiak
Mateusz 3 (7, 18, 19), Jesionkowski
Piotr (17, 24), Szczepanik Jarosław
(20) i Gędek Marcel (24). żółta kartka: Kozłowski Rafał (Dram Team).
czerwona kartka: Kozłowski Rafał
(Dream Team – za dwie żółte).
Laktoza Łyszkowice – Ha!Ha!Ha! 5:0 (wo). Drużyna Ha!Ha!Ha!
nie stawiła się na spotkanie.

n

Halo Łowicz – Abex-Foto Mysłaków 3:7 (0:4); br.: Flis Daniel
(12), Charążka Wojciech (19), Wojda Kamil (24) – Gala Rafał 4 (6, 8,
24, 24), Salamon Adam (1), Kosiewicz Jarosław (5) i Pęśko Sylwester
(15). żółte kartki: Durka Daniel, Marciniak Maciej (obaj Halo). czerwona
kartka: Marciniak Maciej (Halo) –
pauza w dwóch spotkaniach.
n

KS Ostrowiec – ZetKa Łowicz
0:5 (wo). Mimo, iż na boisku padł
wynik 5:1, to mecz został zweryfikowany jako walkower dla ZetKi, po-

n

nieważ w drużynie Ostrowca grał
zawodnik nie wpisany w protokole.
Tabela po 5.kolejce III ligi:
1. Zatorze III Łowicz

5

12

2. Laktoza Łyszkowice

5

10 22:14

10:4

3. Abex-Foto Mysłaków

5

10 18:12

4. Górki Łowicz

5

10 15:10

5. Halo Łowicz

5

9 22:16

6. SMS Dąbkowice

5

9 13:10

7. Ha-Ha-Ha!

5

9 12:11

8. Akacjowa Team

5

7

9. Dream Team Kompina

5

7 13:16

10. Szkiełka-Dżajf

5

6 14:17

11. KS I Ostrowiec

5

6 11:15

12. Bezedura Łowicz

5

5

13. Zet Ka Łowicz

5

3

8:12

14. KS Stefan Łowicz

5

0

7:33

16:7

9:13

W 5. kolejce III ligi 4 stycznia (sobota) zagrają : Zatorze III – Ha!Ha!Ha!
(12:30), Górki – Akacjowa (13:00),
Szkiełka – Ostrowiec (13:30), Stefan – SMS (14:00), Dream Team
– Abex (14:30), Bezedura – Zet
Ka (15:00) i Halo – Laktoza
(15:30).

Dagram zanotował świetny
początek meczu. Już po dwóch
minutach gry na tablicy wyników
widniał wynik 2:0 dla łowickiego zespołu. Gole dla Dagramu
strzelił niezawodny Jarosław
„Jara” Walczak. Po raz kolejny
opisujemy mecz Dagramu i po
raz kolejny ten doświadczony
zawodnik jest jednym z najjaśniejszych punktów w relacji
meczowej. Tym razem jednak
mimo dwóch strzelonych goli to
nie Walczak był bohaterem spotkania z Malwee. Bez wątpienia
tytuł MVP meczu powinien trafić
do Mariusza Jędrzejewskiego,
który wyprawiał pomiędzy słupkami cuda!
W meczu lepiej prezentowali się gospodarze, którzy dłużej utrzymywali się przy piłce
i w całym spotkaniu stworzyli
zdecydowanie więcej sytuacji
od łowiczan. Na całe szczęście
w Dagram-Łowickiej był „Jędrzej”, który bronił kapitalnie
i gdyby był oceniany tak jak
w „Tańcu z Gwiazdami” dostałby
cztery dziesiątki.
– Po raz pierwszy w tym sezonie to nie my dominowaliśmy.
Rywale zepchnęli nas do defensywny i byliśmy zmuszeni na grę
z kontry – powiedział po meczu
najskuteczniejszy strzelec II ligi
Jarosław Walczak. Jak widać
można z remisu był zadowolonym jak i nie zadowolonym. Zależy od punktu widzenia.
Z przebiegu całego meczu na
zwycięstwo zasłużyli gospodarze, ale oni też nie mają co narzekać. Uratowali remis na sześć
sekund przed syreną końcową.
Rywale raz po raz napierali naszą

bramkę ale Mariusz Jędrzejewski
bronił wyśmienicie. Kilka interwencji popularnego „Bartheza”
było klasy bramkarza ekstraklasy
futsalu.
– Moi zawodnicy przetrzymali napór i w końcówce mieliśmy
piłkę meczową, jednak Bartuś
Tkacz nie wykorzystał dobrej
okazji. W 37. minucie parkiet
musiał opuścić Jarek Walczak,
który w konsekwencji dwóch
żółtych został ukarany czerwoną
kartką. Jędrzejewski dwoił się
i troił, ale na sześć sekund przed
końcem skapitulował i zremisowaliśmy. Jest mały niedosyt
z mojej strony bo zabrakło 6 sekund do sukcesu. Remis uważam
za sprawiedliwy ze wskazaniem
na gospodarzy. Chłopaki zostawili dużo zdrowia na parkiecie
i wielkie podziękowania dla nich.
Myślę, że Mariuszem Jędrzejewskim niedługo zainteresują się
kluby ekstraklasy futsalu. Patryka Krzeszewskiego widział by
w zespole Gatty Zduńska Wola
lider tej drużyny Igor Sobalczyk
który oglądał mecz z Malwee –
podsumował spotkanie menadżer
Dagram-Łowickiej Mariusz Więcek. 
divad
WSIU Malwee Łódź – Dagram-Łowicka Łowicz 2:2 (0:2); br:
Mikołaj Trzcinka (24) i Przemysław
Olczak (40) – Jarosław Walczak 2
(1, 2)
Dagram-Łowicka: Mariusz Jędrzejewski – Jarosław Walczak, Tomasz
Rembowski, Marcin Kosiorek, Rafał
Bogus II, Patryk Krzeszewski, Konrad Grenda, Krystian Bolimowski
i Przemysław Plichta. czerwona
kartka: Jarosław Walczak (Dagram-Łowicka – za dwie żółte).
n

Najskuteczniejsi strzelcy II ligi
łódzkiej: 17 goli – Jarosław Walczak (Dagram-Łowicka Łowicz), 10
goli – Łukasz Chojecki (Junior Hurtap Łęczyca), 6 goli – Dawid Wojciechowski i Tomasz Czajowski (obaj
Jutrzenka Drzewce).
1. Dagram-Łowicka

5

13 36:20

2. Jutrzenka Drzewce

3

6 18:12

3. WSIU Malwee

6

5 21:29

4. KP Łódź

2

4

5. Junior Hurtap

6

3 26:41

7:6
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Sport szkolny | Gminna Turniejada Szkół Podstawowych

Reprezentacja Szkoły w Grabowie z opiekunem Włodzimierzem Dziedzicem już po rozdaniu nagród.

Klasyfikacja końcowa rozgrywek sportowych:
1. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żychlinie
2. Szkoła Podstawowa w Grabowie
3. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żychlinie

Marcin Ranachowski

Patronat nad turniejadą objął
burmistrz gminy Żychlin Grzegorz Ambroziak oraz Gminna
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która
ufundowała pamiątkowe puchary, medale i słodkie upominki
dla wszystkich uczestników. Zawody, dzięki życzliwości Dyrekcji Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie, odbyły się w hali sportowej.
W zawodach wzięły udział
40-osobowe reprezentacje Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żychlinie, Szkoły Podstawowej w Grabowie oraz Szkoły Podstawowej
Nr 2 w Żychlinie. Uczniowie
rywalizowali w konkurencjach
przeznaczonych dla poszczególnych klas oraz konkurencjach zespołowych. W trakcie turniejady
panowała przyjazna atmosfera.
Wszyscy z dużym zaangażowaniem, ale również uśmiechem
wykonywali poszczególne zadania. Zawodnikom towarzyszył
klimat zdrowej rywalizacji połączonej z doskonałą zabawą.
Ostatnia konkurencja polegała na ułożeniu hasła przewodniego imprezy „Nie piję – wygrywam”. Oprócz dobrej zabawy
turniejada miała jeszcze jedno
zadanie – pokazać dzieciom, jak
w sposób pozytywny i aktywny
spędzić czas wolny. Obserwując radość uczestników podczas
dekoracji można zaryzykować

stwierdzenie, że zawody zachęciły (szczególnie młodszych)
do angażowania się w podobne
inicjatywy w przyszłości. Turniejada była również doskonałą
okazją do integracji dzieci z różnych środowisk.
Na koniec uczestnikom turniejady nagrody wręczali burmistrz Grzegorz Ambroziak,
Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pan Józef
Kowalski, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żychlinie Pan
Piotr Wysocki oraz Dyrektor
Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie
Pan Łukasz Antczak.
W trakcie turniejady rozstrzygnięto także konkurs plastyczny
„Ćwiczę, więc jestem zdrowy”.
W kategorii klas I-III pierwsze miejsce zajęły Kaludia Studzińska (kl. II, SP nr 1) i Zuzia
Bonińska (kl. II, SP nr 2), drugie
– Szymon Cieślak (kl. I, SP nr
2), a trzecie – Szymon Pietrzak
(kl. II, SP w Grabowie). Przyznano też wyróżnienia, które
otrzymały – Amelia Jędrzejczak
(kl II, SP nr 2), Bartosz Piwowarski (kl. III, SP w Grabowie)
i Sylwia Kaczmarek (kl. I, SP
nr 2).
W kategorii klas IV-VI, pierwsze miejsce przyznano Amelii
Wojciechowskiej (kl. IV, SP
w Grabowie), drugie – Agacie Pakulskiej (kl. VI, SP nr 2)
i Wiktorii Lewaniak (kl. IV, SP
w Grabowie), a III miejsce zajęły Julia Nowicka (kl. V, SP nr 2)
i Gabriela Jaźwińska (kl. IV, SP nr
2). Wyróżnienie przyznano Roksanie Jóźwiak (kl. V, SP nr 1). mr
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18 grudnia odbyła się
Gminna Turniejada klas
I-V szkół podstawowych
pod hasłem
„Nie piję – wygrywam”.
Organizatorem imprezy
była Szkoła Podstawowa
Nr 2 im. Jana Pawła II
w Żychlinie.
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Rozgrywki sportowe w myśl hasła
„Nie piję – wygrywam”

Józef Kowalski, przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych z uczestniczką konkursu plastycznego Zuzią
Bonińską (kl. II SP Nr 2).

Przeciąganie liny – jedna z konkurencji turniejady.

PROGNOZA POGODY | 27.12.2013 – 2.01.2014
sytuacja synoptyczna:
Nadal ciepło jak na grudzień!
Marcin Ranachowski

piątek–sobota:
Pogodnie, zachmurzenie umiarkowane,
okresami do małego, wietrznie, ale bez opadów
oraz ciepło jak na grudzień !
Widzialność dobra.
Wiatr południowo-zachodni i południowy,
umiarkowany, okresami silny.
Temp. max w dzień: + 4 st. C do + 6 st. C.
Temp. min w nocy: + 2 st. C do - 1 st. C.

Burmistrz Grzegorz Ambroziak wręcza puchar za zajęcie III miejsca
dla Szkoły Podstawowej Nr 1.

wtorek–środa–czwartek:
W Sylwestra i Nowy Rok zachmurzenie
umiarkowane, okresami duże, ale bez opadów,
nadal dość ciepło jak na grudzień !
Widzialność umiarkowana do dobrej,
zamglenia. Wiatr południowo-zachodni,
słaby do umiarkowanego.
Temp. max w dzień: + 4 st. C do + 6 st. C.
Temp. min w nocy: + 3 st. C do 0 st. C.
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niedziela–poniedziałek:
Zachmurzenie umiarkowane, okresami do
dużego, lokalnie możliwy opad deszczu, ciepło.
Widzialność dobra. Wiatr południowo-zachodni
i zachodni, słaby do umiarkowanego.
Temp. max w dzień: + 5 st. C do + 7 st. C.
Temp. min w nocy: + 3 st. C do 0 st. C.

PROGNOZA BIOMETEOROLOGICZNA
Pogoda na ogół korzystnie wpływać będzie na nasze
samopoczucie. Dobra sprawność psychofizyczna.
BIURO METEOROLOGICZNE CUMULUS

Piotr Wysocki, dyr. SP2 w Żychlinie, wręcza nagrodę Szymonowi
Pietrzakowi z SP Grabów za zajęcie III miejsca w konkursie plastycznym.
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Uczestnicy Gminnego Turnieju mini siatkówki i mini koszykówki dziewcząt i chłopców.

Sport szkolny | Gminny Turniej mini siatkówki i mini koszykówki

MINI SIATKÓWKA
CHŁOPCÓW
n SP 2 Żychlin – SP Grabów 2:0
n Gimnazjum Żychlin – SP Grabów 2:0
n Gimnazjum Żychlin – SP 2 Żychlin 2:0

MINI SIATKÓWKA
DZIEWCZĄT
n SP 2 Żychlin – SP Grabów 2:0
n Gimnazjum Żychlin – SP Grabów 2:0
n SP 2 Żychlin – Gimnazjum Żychlin 2:0

Kolejność końcowa:
1. Gimnazjum Żychlin
2. SP 2 Żychlin
3. SP Grabów

Składy drużyn:
Kolejność końcowa:
2. Gimnazjum Żychlin
3. SP Grabów

Składy drużyn:
SP 2 Żychlin: Czubińska Wiktoria,
Frydrysiak Marysia, Markiewicz Katarzyna, Pakulska Agata, Sitkiewicz
Aleksandra, Włodarczyk Karolina,
Żernicka Wioletta.
Gimnazjum Żychlin: Beszczyńska
Julia, Białkowska Wiktoria, Bzowa
Oliwia, Kośmider Klaudia, Kubica
Natalia, Urbańska Joanna, Żurawik
Julia.

Małgorzata Szymańska wręcza medale uczniom Szkoły Podstawowej
w Grabowie za zajęcie trzeciego miejsca.

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

Koszykarze klas I Gimnazjum w meczu z drużyną ze Szkoły
Podstawowej Nr2 w Żychlinie.

Kolejność końcowa:
1. Gimnazjum Żychlin
2. SP 2 Żychlin
3. SP Grabów

Składy drużyn:
Gimnazjum Żychlin: Beszczyńska Julia, Białkowska Wiktoria,
Bzowa Oliwia, Jakubowska Natalia,
Kośmider Klaudia, Kubica Natalia,
Urbańska Joanna, Żurawik Julia.
SP 2 Żychlin: Czubińska Wiktoria,
Frydrysiak Marysia, Markiewicz
Katarzyna, Pakulska Agata, Sitkiewicz Aleksandra, Tomasik Zuzanna, Włodarczyk Karolina, Żernicka
Wiktoria.
SP Grabów: Bisiorek Ilona, Dąbrowska Aleksandra, Kaczyńska
Marta, Karczewska Zuzanna, Lisiecka Weronika, Maciejewska
Paulina, Przybysz Klaudia.

Drużyna dziewcząt Szkoły Podstawowej Nr2 w Żychlinie
w meczu z drużyna z Grabowa.
Gimnazjum Żychlin – SP 2 Żychlin 22:8

n

Kolejność końcowa:
1. Gimnazjum Żychlin
2. SP 2 Żychlin

MINI KOSZYKÓWKA
CHŁOPCÓW
n SP 2 Żychlin – SP Grabów
36:4
n Gimnazjum Żychlin – SP Grabów 38:14

3. SP Grabów

Składy drużyn:
Gimnazjum Żychlin: Ciężarek Jakub, Kaczmarek Kamil, Kowalski
Karol, Kucharek Jan, Nowicki Kac-

per, Pawlak Maciej, Pińkowski Adrian, Sitkiewicz Jan.
SP 2 Żychlin: Berlinski Adam,
Dałek Mateusz, Krygier Damian,
Kubiak Filip, Lewandowski Mikołaj,
Niewiadomski Tomasz, Stasiak Paweł.
SP Grabów: Głogowski Bartosz,
Frankiewicz Michał, Karczewski
Szymon, Kucharek Wojciech, Piekut Jakub, Piwowarski Tomasz,
Szmidt Piotr, Tomczak Damian.
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Gimnazjum Żychlin: Ciężarek
Jakub, Kowalski Karol, Kucharek
Jan, Marczak Witold, Nowicki
Kacper, Pawlak Maciej, Pińkowski
Adrian.
SP 2 Żychlin: Berlinski Adam, Dałek Mateusz, Krygier Damian, Kubiak Filip, Lewandowski Mikołaj,
Niewiadomski Tomasz, Stasiak
Paweł.
SP Grabów: Głogowski Bartosz,
Frankiewicz Michał, Karczewski
Szymon, Kucharek Wojciech, Piekut Jakub, Piwowarski Tomasz,
Tomczak Damian.

1. SP 2 Żychlin

MINI KOSZYKÓWKA DZIEWCZĄT
n SP 2 Żychlin – SP Grabów 18:2
n Gimnazjum Żychlin – SP Grabów 28:2
n Gimnazjum Żychlin – SP 2 Żychlin 14:4
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SP Grabów: Bisiorek Ilona, Dąbrowska Aleksandra, Kaczyńska
Marta, Karczewska Zuzanna, Lisiecka Weronika, Maciejewska Paulina,
Przybysz Klaudia.

Dyrektor ZS Nr 1 w Żychlinie Łukasz Antczak wręcza puchar
za zajęcie I miejsca dla drużyny dziewcząt Gimnazjum w Żychlinie

Redakcja:
Redaktor naczelny: Wojciech Waligórski
Sekretarz redakcji: Ewa Mrzygłód-Waligórska
Dziennikarze:
Dorota Grąbczewska, Tomasz Bartos,
Marcin A. Kucharski, Aneta Marat, Tomasz Matusiak
Mirosława Wolska-Kobierecka;
Marcin Ranachowski i Paweł A. Doliński (sport)
Stale współpracuje:
mł. asp. Urszula Szymczak (kronika policyjna)
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dów oraz zakup nagród pochodziły z budżetu gminy.
Uczestnikom nagrody wręczali burmistrz Grzegorz Ambroziak, przedstawiciele Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Małgorzata
Szymańska i Robert Szymański,
a także Dyrektor Zespołu Szkół
Nr 1 w Żychlinie Łukasz Antczak. 
mr
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17 grudnia odbyły się w hali
Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie gminne rozgrywki w mini
siatkówce i mini koszykówce
dziewcząt i chłopców. Był to drugi etap zawodów sportowych organizowanych pod hasłem ,,Nie
piję, więc triumfuję i wyrywam”.
W pierwszym (5 grudnia – turniej
siatkówki drużyn mieszanych,
o którym piszemy obok) uczestniczyli chłopcy i dziewczęta
z klas II i III gimnazjum oraz licealiści. Kolejny adresowany był
dla uczniów klas I gimnazjum
oraz uczniów szkół podstawowych.
W rozgrywkach brali udział
uczniowie trzech szkół gminy
Żychlin: Szkoły Podstawowej Nr
2 w Żychlinie, Szkoły Podstawowej w Grabowie oraz gospodarz
imprezy – żychlińskie gimnazjum.
Wszystkie szkoły otrzymały
pamiątkowe puchary i dyplomy,
dzieci – medale oraz napoje i słodycze. Pomysłodawcami imprez
byli nauczyciele wychowania fizycznego Zespołu Szkół Nr 1 w
Żychlinie. Patronat nad rozgrywkami objął Burmistrz Gminy Żychlin Grzegorz Ambroziak oraz
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Środki na zorganizowanie zawo-
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„Nie piję, wiec triumfuję
i wygrywam” – etap drugi

Robert Szymański wręcza medale dla drużyny chłopców
ze Szkoły Podstawowej w Grabowie.

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 24, 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
10.690 egz. Nakład wraz z wydaniem głowieńskim
(Wieści z Głowna i Strykowa), też kontrolowanym
przez ZKDP: 13.550 egz.

100%

własności polskiej

Sport

Nie piję, więc triumfuję i wygrywam

Księżak rozgromił
Sokoła w II lidze

- Gminna Turniejada. str. 34-35

męskiej koszykówki. str. 31
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Siatkarki Zespołu Szkół w Żychlinie w wygranym spotkaniu z Hurt Pap Kutno-
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SOBOTA, 29 GRUDNIA:
n 10.00 – Hala sportowa w Bedlnie; Sylwestrowy turniej halowej piłki nożnej.

Cenne uwagi trener Dobińskiej, przed meczem ZS z G1 w Kutnie.

Piłka siatkowa | KALS Kobiet

Siatkarki Zespołu Szkół awansowały

Za nami już szósta kolejka
KALS Kobiet, która miała miejsce w sali sportowej SP Nr 6
w Kutnie, 21 grudnia. Wzięły
w niej również udział zawodniczki Zespołu Szkół w Żychlinie,
które rozegrały w tym dniu dwa
mecze. Podopieczne Elżbiety
Dobińskiej spotkały się na boisku
w pierwszym meczu z drużyną
Hurt Pap Kutno. Zespół Szkół Żychlin zaczął bardzo dobrze, punktował w ataku – głównie dzięki

świetnie dysponowanej Agacie
Zielińskiej (MVP spotkania).
Bez zarzutu funkcjonował blok,
przez który kutnowianki nie mogły się przebić. Po pierwszym
secie żychlinianki schodziły
z boiska zwycięskie. Rozpędzone siatkarki ze Żychlina wygrały także drugą odsłonę, dzięki
zgranej grze zespołowej i jednocześnie słabej skuteczności siatkarek z Hurt Pap w defensywie.
Ostatecznie spotkanie zakoń-

czyło się wynikiem 2:0 (25:18,
25:21).
Drugie spotkanie to pojedynek
ZS Żychlin i Gimnazjum nr 1
w Kutnie. Zgodnie z przewidywaniami Żychlinianki wygrały
pierwszego seta. W drugim to
młode zawodniczki z Gimnazjum zachowały spokój i wygrały
26:24. W tie breaku nie brakowało emocji. Każda drużyna mogła
wygrać. Lepsze okazały się Żychlinianki, które wygrały 17:15,
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grają mecz z drużyną KP Klonowiec Stary.
mr
Libero Kutno – 1,5 L/G 6:2
n Street Boys – Stalex Kutno 4:5
n Stary Łąkoszyn – KP Klonowiec Stary 2:6
n Gladiatorzy z Miasta Noży –
Przyszłość-Tiger Krośniewice 9:1
n Miejscy TBS Kutno – Straż Pożarna 1:14
n Władcy Północy – Biuromax 5:2
n Old Boys–Amazonka – DZPG
6:3
n

1. Old Boys Amazonka

15

36:14

2. Libero

12

19:13

3. KP Klonowiec

12

20:7

4. Straż Pożarna

9

25:19

5. Władcy Północy

9

19:20

6. DZPG

9

22:12

7. Biuromax

8

20:19

8. Gladiatorzy z Miasta Noży

7

23:15

9. Street Boys

7

23:15

10. 1,5 L/G

4

9:15

11. Przyszłość-Tiger Krośniewice

4

13:23

12. Stary Łąkoszyn

3

13:25

13. Stalex

3

11:23

14. Miejscy TBS	

0

15:48

1. Gaju Team

5

15

2. Rolpuch Kutno

7

15

10:0
12:5

3. ZS Żychlin

7

12

10:7

4. Hurt Pap Kutno

6

9

7:7

5. Mickiewicz Żychlin

7

6

5:12

6. Kasprowicz Kutno

5

6

5:7

7. Gimnazjum Nr 1 Kutno

6

5

4:9

8. Gostynin Team

5

4

4:9

Oddala się awans do najlepszej
„szóstki” województwa

Marcin Ranachowski

Gladiatorzy z Miasta Noży w wygranym meczu 9:1 z drużyną Przyszłość
Tiger – Krośniewice podczas kolejki KAHLP Mężczyzn.

Hurt Pap Kutno – ZS Żychlin
0:2 (18:25, 21:25)
n Gimnazjum Nr 1 Kutno – ZS
Żychlin 1:2 (17:25, 26:24, 15:17)
n

n Gostynin Team – Gaju Team
0:2 (15:25, 16:25)
n Gostynin Team – Rolpuch Kutno 1:2 (26:24, 23:25, 11:15)
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Wygrana Gladiatorów w ostatnim
meczu w 2013 roku
Drużyna Gladiatorzy z Miasta Noży zakończyła w niedzielę
5. kolejkę Kutnowskiej Amatorskiej Halowej Ligi Piłki Nożnej
zwycięstwem nad drużyną Przyszłość-Tiger Krośniewice 9:1, co
daje im ósmą pozycję w tabeli.
Mecze halówki odbyły się 22
grudnia w sali sportowej Szkoły
Podstawowej Nr 1 w Kutnie. Od
pierwszych minut zawodnicy
z Żychlina narzucili ostre tempo
gry, szybko obejmując prowadzenie. Dobrą dyspozycję w tym
dniu prezentowali zawodnicy:
Piotr Petera i Eryk Podczaski,
obaj zdobyli dla drużyny po
dwie bramki. Cały mecz pozostawał pod kontrolą ekipy Gladiatorów.
Do ostatecznego wyniku spotkania bramki dołożyli również:
Bieńkowski, Trzaskowski, Jędrysiak, Piątkowski, Petera M.
Tytuł Najlepszego Meczu uzyskało spotkanie piłkarzy Street
Boys kontra zespół Stalex Kutno zakończony wynikiem 4:5.
Wybrano także „5” niedzieli:
Dawid Milczarski (KP Klonowiec) – Łukasz Rzetelski (Straż
Pożarna), Damian Tomaszewski
(Street Boys), Krzysztof Kurzawa (Stalex), Andrzej Rembelski
(Libero).
Następna, 6. kolejka odbędzie się w niedzielę 12 stycznia,
Gladiatorzy z Miasta Noży roze-

a cały mecz 2:1. Zawodniczką
meczu wybrano Anetę Dobińską.
W następnych rozgrywkach
drużyna Mickiewicz Żychlin zagra mecz 11 stycznia z ekipą Gostynin Team, zaś drużyna Zespołu Szkół zagra z Kasprowiczem
Kutno – 1 lutego. 
mr

Koszykarze UKS Żychlin
przegrali w wyjazdowym spotkaniu 63:65 z MKS Ósemka Skierniewice. Rozgrywki koszykówki
odbyły się w sobotę 21 grudnia.
Trener UKS Jacek Filiński nie
mógł skorzystać z dwóch podstawowych zawodników: Macieja
Wilińskiego i Jakuba Szymczaka – ich absencja była wynikiem
choroby.
Na emocje, nerwy w hali sportowej w Skierniewicach wcale
się nie zanosiło. Po wyrównanej pierwszej kwarcie (13:12),
w drugiej goście wyszli na wyraźne prowadzenie. Po gwizdku
sędziego oznaczającego koniec
pierwszej części gry, drużyna
UKS Żychlin prowadziła 36:24.
W tej części gry gospodarze mieli kłopoty w obronie. Nie potrafili
zatrzymać ani indywidualnym
pilnowaniem, ani strefą zarówno podkoszowych graczy, jak
i skrzydłowych: Mateusza Krzewickiego (18), Adama Filińskiego (12). W trzeciej kwarcie gra
wyrównał się 14:14. Ostatecznie
o wyniku spotkania zdecydowała
czwarta odsłona, którą koszykarze UKS przegrali wyraźnie, bo
aż 14 „oczkami”, 27:13. Za pięć
fauli boisko musiał opuścić środkowy Rafał Pietrzak.
Następna kolejka odbędzie się
4 stycznia, juniorzy UKS rozegrają spotkanie z zespołem AZS
PWSZ Skierniewice.

Drużyna juniorów UKS Żychlin wystąpiła w składzie: Pietrzak Rafał (12), Filiński Adam
(12), Lewandowski Hubert (10),
Krzewicki Mateusz (18), Stępień
Mateusz (5), Jóźwiak Mateusz
(6), Ledzion Adam. Trener drużyny: Jacek Filiński. 
mr
MKS ÓSEMKA Skierniewice –
UKS M-G SZS Żychlin 65:63
n MUKS WIKING – ŁKS II KM
Łódź 56:58
n SKS START Łódź – KKS PRO-BASKET Kutno 81:92
n PKK 99 Pabianice – GTK
Głowno 62:58
n ŁKS I KM Łódź – UMKS KSIĘŻAK Łowicz 77:45
n SMS MG-13 Łódź – PIOTRCOVIA Piotrków 47:60
n

Grupa B:
1. ŁKS I KM Łódź

9

piątek, 10 stycznia:
18.00 – Hala sportowa OSiR
nr 1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła II nr
3, sala tenisa stołowego; otwarcie sezonu szachowego w roku
2014.

n

18.15 – Hala sportowa OSiR
nr 2 w Łowiczu, ul. Topolowa 2;
7. kolejka SAM, czyli Siatkarskich Amatorskich Mistrzostw
Łowicza; LKS Retki – Pijarska
Łowicz.

n

SOBOTA, 11 STYCZNIA:
9.00 – Szkoła Podstawowa Nr 6
w Kutnie, Kutnowska Amatorska
Liga Siatkówki Kobiet; Gostynin Team – Mickiewicz Żychlin.
n 13:00 – Hala sportowa OSiR
nr 2 w Łowiczu, ul. Topolowa 2;
7. kolejka SAM, czyli Siatkarskich Amatorskich Mistrzostw
Łowicza;UKS Korabka II Łowicz
– Rawka Bolimów, UKS Korabka
I Łowicz – UKS Bzura II Sobota i
Volleyball Gimnazjum Głowno –
UKS Bzura I Sobota.
n

18.00 – Hala sportowa OSiR
nr 2 w Łowiczu, ul. Topolowa;
13. kolejka II ligi koszykówki
męskiej, grupa C; KS Księżak
Łowicz – Tur Bielsk Podlaski.

n

18 822:500

2. UMKS KSIĘŻAK Łowicz 10

17 610:588

3. KKS PRO-BASKET Kutno 9

14 626:606

4.AZS PWSZ Skierniewice

9

14 568:584

5. UKS M-G SZS Żychlin

10

14 602:619

6. MKS ÓSEMKA Sk-ce

9

11 464:596

10

10 581:780

1. ŁKS II KM Łódź

9

16 679:511

2. PIOTRCOVIA Piotrków

9

16 554:454

3. GTK Głowno

10

15 590:614

4. MUKS WIKING

10

15 526:556

5. SMS MG-13 Łódź

10

14 687:684

6. PKK 99 Pabianice

9

13 523:520

7. CARBO Radomsko

9

9 510:730

7. SKS START Łódź

SOBOTA, 4 STYCZNIA:
n 9.00 – Szkoła Podstawowa Nr 6
w Kutnie, Kutnowska Amatorska Liga Siatkówki Mężczyzn;
GKS Bedlno – Szczawin Kościelny, Huragan Kutno – Volley
Team Żychlin.
n 11.00 – Hala sportowa w Żychlinie, Wojewódzka liga juniorów
U-18, UKS Żychlin – AZS PWSZ
Skierniewice.
n 10:00 – Hala sportowa OSiR
nr 1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła II
nr 3; Wojewódzka Liga Kadetek
U-16, UMKS KSIĘŻAK Łowicz –
Dekorex Pabianice.
n 16.00 – Hala sportowa OSiR
nr 1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła
II nr 3; 6. kolejka KIA OPEN I
ligi Łowickiej Amatorskiej Ligi
Futsalu: godz. 16:00 Blokersi
– Renix, godz. 16:40 Dach Lux
– Merc-OSP, godz. 17:20 Zatorze
– Fantazja, godz. 18:00 Korona –
Zatorze II, godz. 18:40 Gutenów
– Chińska, godz. 19.20 Pędzące
– Drużyna KIA.

Grupa A:

NIEDZIELA, 12 STYCZNIA:
11.20 – Szkoła Podstawowa Nr 1
w Kutnie, Kutnowska Amatorska Halowa Liga Piłki Nożnej;
Gladiatorzy z Miasta Noży – KP
Klonowiec Stary.
n

