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Żychlin | Projekt budżetu jest już znany

Stadion, autobus i co jeszcze

Żychlin

Więcej
zachorowań,
choć nadal
w normie

Przede wszystkim na modernizacje budynków użyteczności publicznej zagwarantowano pieniądze
w budżecie gminy Żychlin na 2013 rok.Choć to dopiero projekt, bowiem uchwała w sprawie budżetu
ma być dopiero podejmowana, to już dziś prezentujemy jego założenia.

aneta.marat@lowiczanin.info

Płyta do koszykówki na miejskim stadionie. Tu wszystko ma się zmienić.

Żychlin

Łowicz | Honorowy tytuł

W żychlińskich szkołach
trwają dyskusje nad wyborem sali, menu, stroju, fryzury i układu choreograficznego,
co oznacza, że rozpoczęły się
przygotowania do balu studniówkowego.
Pierwszy z nich odbędzie się
26 stycznia. Bawić się na nim
będzie 35 uczniów z dwóch
klas LO im. Adama Mickiewicza. Po raz pierwszy od wielu lat uczniowie będą bawić się
w lokalu, a nie jak dotychczas
w szkole. Dyrektor szkoły Łukasz Antczak nie chce jeszcze zdradzać, gdzie konkretnie.
Mówi jedynie, że będzie to lokal w najbliższej okolicy.
9 lutego poloneza zatańczy
młodzież z Zespołu Szkół w Żychlinie. Ich studniówka rozpocznie się o godz. 19 w sali Bajka we Franiciszkowie Nowym.
Weźmie w niej udział około
100 uczniów (klasy z LO, liceum
profilowanego i technikum elektronicznego) oraz 30 zaproszonych gości. Młodzież zatańczy
jednego wspólnego poloneza.
W tym roku organizacją studniówki zajęli się sami uczniowie,
co było zaskoczeniem dla rodziców, jak też nauczycieli.
am

ZENONA KOŁODZIEJCZYK

Dochody bieżące i majątkowe miasta wyniosą 29,5 mln zł,
wydatki natomiast 28,6 mln zł.
Oznacza to, że gmina nie będzie powiększała swojego deficytu, przeciwnie: zmniejszy go.
Ponad 5 mln zł wpłynie do kasy
urzędu z podatków od osób fizycznych, 800 tys. zł od osób
prawnych. Subwencje ogólne
z budżetu państwa zaplanowane są na poziomie 6.808.128 zł.
Dotacje na zdania zlecone będą
wynosiły ponad 3,5 mln zł,
a zadania własne prawie
1,5 mln zł. Dochody gromadzone
na podstawie ustawy o utrzyma-

Przygotowania
do studniówki
już trwają

zasiłki stałe, dodatki mieszkaniowe i program dożywiania),
prawie 600 tys. zł sport, ponad
1 mln kultura. Ponad 930 tys. zł
przeznaczono na spłatę kredytów, a 520 tys. zł na odsetki od
zaciągniętych kredytów.
Zadłużenie na koniec roku
2013 ma wynieść 18% w stosunku do budżetu, na koniec
tego roku było o 2% większe.
W 2013 roku planowane jest zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu
budżetu w wysokości 200 tys. zł.

2.269.609 zł. Poza tym ponad
11 mln zł kosztuje gminę oświata, około 7 mln pomoc społeczna (m.in. świadczenia rodzinne,

Gdzie inwestycje
w tym roku
Wszystkie
zaplanowane
w tym roku inwestycje będą realizowane ze środków własnych
gminy. Najdroższą inwestycją

Ponad 11 milionów
złotych kosztuje
gminę oświata,
około 7 milionów
pomoc społeczna.

Tłumy w przychodniach
w gminie Żychlin,
Oporów i Bedlno można
zaobserwować w ciągu
ostatnich dni. Większość
pacjentów to osoby
przeziębione.
W mniejszości są ci,
u których zdiagnozowano
grypę czy zapalenie oskrzeli.

będzie modernizacja stadionu
miejskiego w Żychlinie przy ulicy Narutowicza. Gmina planuje w tym roku opracować dokumentację techniczną i rozpocząć
prace. Na ten cel przeznaczono
w budżecie 400 tys. zł. Ponadto
w tym roku za 300 tys. zł zakupiony zostanie autobus dla potrzeb miejskiej komunikacji.
Gmina rozpocznie budowę wodociągu w ulicy Polowej
w Żychlinie, co będzie kosztowało 40 tys. zł.
str. 4

W przychodni NZOZ Almamed w Oporowie tylko jednego dnia przyjęto 10 pacjentów
– jak na gminną przychodnię
jest to duża liczba. – Wydaje
mi się, że zachorowalność na
grypę i przeziębienia wzrosła
w ostatnim czasie, ale to dopiero początek a nie koniec – mówi
w rozmowie z NŁ pielęgniarka z NZOZ w Oporowie Sylwia
Kamińska. Od świąt zgłosiło się
łącznie 24 pacjentów, głównie
z grypą i przeziębieniem oraz
z zapaleniem oskrzeli. Zdaniem
pielęgniarki podobną liczbę zachorowań w ubiegłym sezonie
jesienno-zimowym odnotowano
w listopadzie.
Najlepszym sposobem, by
ustrzec się choroby, jest szczepienie przeciwko grypie, które najlepiej wykonać jesienią.
Zdaniem Kamińskiej o tej porze roku warto brać witaminy
wzmacniające odporność naszego organizmu, np. witaminę C,
zalecane jest także picie tranu.
Kamińska podkreśla jednak, że
bardzo ważna w profilaktyce jest
systematyczność, tylko wtedy
profilaktyka przynosi rezultaty.
Arleta Igielska jako lekarz rodzinny pracuje w NZOZ Almamed w Żychlinie. Jej zdaniem
powodem zwiększonej zachorowalności wśród mieszkańców
Żychlina są zmiany temperatury.
str. 2

Łowiczanin Roku 2012 pochodzi spod Żychlina
W tym numerze Nowego Łowiczanina przedstawiamy
Annę Bieguszewską – Łowiczanina Roku 2012,
kobietę o duszy społecznika, przewodniczącą prężenie
działającego w Łowiczu Klubu Seniora Radość.
Życiorys pani Anny jest bardzo bogaty, dla naszych
czytelników z Żychlina i okolicy o tyle ciekawy, że
zaczyna się pod Dobrzelinem.
Otóż Anna Łysio, bo takie jest
jej nazwisko panieńskie, przyszła na świat w ówczesnej gminie Dobrzelin, we wsi Biała,
jako najstarsza córka Jana i Stanisławy. Z ziemią łowicką związała się dopiero jako nastolatka,
gdy rozpoczęła naukę w Technikum Rolniczym w Zduńskiej
Dąbrowie, od wielu lat mieszka w Łowiczu. Wcześniej uczyła się w szkole podstawowej
w Grzybowie, potem w Śleszynie. Jej bracia zostali w regionie
kutowskim: nieżyjący już Jan
był mieszkańcem Żychlina, Jerzy jest już na emeryturze, ale
był rolnikiem w rodzinnej wsi
oraz inseminatorem.
Redakcja Nowego Łowiczanina przyznaje tytuł Łowiczanina Roku od 1998 roku. Początkowo decyzja o wyborze osoby
o szczególnych zasługach dla naszej społeczności lokalnej podejmowana była przez wydawców,

obecnie decyzja zapada gremialnie, podejmowana jest przez Kapitułę Tytułu, w której znajdują
się dotychczasowi laureaci tytułu
oraz redaktor naczelny.
Dotychczas ten honorowy tytuł otrzymali: bp Alojzy Orszulik – Łowiczanin Roku 1998,
Wacław Witwicki – Łowiczanin
Roku 1999, w kolejnych latach –
Andrzej Biernacki, Adam Ruta,
bracie Urbanek, Jan Dąbrowski, Krzysztof Kaliński, ks. Wiesław Frelek, Kamil Sobol, Robert Wilk, Anna Staniszewska,
Agnieszka Krajewska, Eligiusz
Pietrucha oraz prof. Wiesław Jan
Wysocki. Były to więc osoby zasłużone dla Kościoła, edukacji
i nauki, gospodarki, sportu, kultury. Ks. Wiesław Frelek, dzisiejszy proboszcze parafii w Żychlinie, został Łowiczaninem Roku
2005, w uznaniu jego zasług dla
parafii i lokalnego środowiska
dzielnicy Korabka w Łowiczu.
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MARAT

niu czystości i porządku w gminach będą na poziomie blisko
900 tys. zł. Na wydatki inwestycyjne
przeznaczono

Anna Bieguszewska na andrzejkach 2011 w restauracji Polonia
w Łowiczu, 2011 r.

Więcej o Annie Bieguszewskiej, jej życiorysie i działal-

ności przeczytasz na stronach
10-15.
mwk

Z sali sądowej >25
Ogłoszenia >26
Sport >31
Pogoda >36
Z
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NASI DZIENNIKARZE DO WASZEJ DYSPOZYCJI
OD 8.30 DO 15.30

Telefon redakcyjny 796 455 333, 500 105 803
e-mail: redakcja@lowiczanin.info

Żychlin |Utrzymanie dróg

65 kilometrów należących
do gminy Żychlin ma do
zimowego utrzymania
firma Fa-Bud Michała
Nowadzkiego z Pniewa
Małego. Firma była jednym
z 4 oferentów w przetargu
ogłoszonym przez gminę.
Oferta Fa-Budu była druga
pod względem ceny. Wygrała,
bo oferta tańszej od niej firmy nie
spełniła wymogów formalnych
i została odrzucona. Gmina do
tej chwili zapłaciła za pracę
w okresie zimowym 2012/2013
kilka tysięcy złotych. Sprzęt Fa-Budu wyjeżdżał bowiem na
drogi tylko kilka razy, usuwając
przede wszystkim gołoledź.
Firma, zgodnie ze specyfikacją przetargową, zapewnia po
2 pługi zamocowane na 3 rodzajach sprzętu: lekki, średni i ciężki i dlatego cena roboczogodziny, z której rozliczana jest praca
pługa, waha się od 80 do 110 zł.
Dodatkowo firma ma obowiązek
zapewnić piaskarkę. Jej praca jest
rozliczana od ilości rozsypanej na
drogach mieszanki piachu i soli.
Stawka od tony wynosi 70 zł.
Zajmujący się w Urzędzie
Gminy w Żychlinie zimowy

utrzymaniem dróg Jacek Cholewa powiedział nam, że sprzęt
jest dysponowany w zależności
od sytuacji na drogach. Piaskarka jest w stanie w godzinę posypać wszystkie ulice na terenie
Żychlina, natomiast praca na drogach całej gminy zajmuje jej kilka godzin. Dobór liczby pracującego sprzętu jest, jego zdaniem,
wystarczający do potrzeb gminy.
Choć, jak zastrzega, jego zaangażowanie co roku jest inne, co
widać także po wydatkach ponoszonych na ten cel przez gminę, w zależności od zimy, koszt
utrzymania gminnych dróg waha
się w ostatnich latach w kwotach
od 50 do 200 tys. zł.
Na terenie gminy Żychlin jest
także 56 kilometrów dróg powiatowych. Niestety z Wydziału Drogownictwa kutnowskiego
starostwa, który zajmuje się tym
tematem, zostaliśmy odesłani
do Referatu Promocji, Informacji i Kontaktów z Mediami Starostwa Powiatowego w Kutnie,
które z kolei zajmuje się udzielaniem informacji. Kobiecy głos
zapewnił nas, że informacje na
ten temat otrzymamy w ciągu...
14 dni, czyli prawie 2 tygodnie
po ukazaniu się tego wydania
Nowego Łowiczanina.
tb

Żychlin | Przychodnie lekarskie

Więcej zachorowań,
choć nadal w normie
dokończenie ze str. 1

Żeby się przed tym ustrzec,
warto zaszczepić się przeciwko
grypie. – Choć najlepszy czas
na to już minął jesienią, to warto
zrobić nawet teraz – mówi Igielska w rozmowie z NŁ.
W Żychlinie najwięcej pacjentów przyszło do przychodni

Najwięcej pacjentów
przyszło do
przychodni w przerwie
między świętami, czyli
w czwartek i w piątek.

– zresztą tak jak w Oporowie –
w przerwie między świętami, czyli w czwartek i w piątek.
W czasie świąt wiele osób odwiedzało rodzinę i znajomych,
dlatego wirus rozprzestrzenił
się tak łatwo. Zresztą do przychodni przychodzą całe rodziny.
Zdaniem Lidii Niewiadomskiej
z NZOZ Almamed w Żychlinie właśnie dlatego trzeba unikać kontaktu z osobami chorymi. To najlepszy sposób, by nie
chorować. Dzieci, tak jak dorośli,
w ostatnich dniach przychodzą
do przychodni z przeziębieniem,
grypą lub zapaleniem oskrzeli.
Tylko jednak zdrowe dzieci
mogą być zaszczepione przeciwko grypie. Jeśli nie jest to możliwe, warto, by brały leki na podwyższenie odporności.
jr

PAULINA RYKOWSKA

Fa-Bud powalczy
ze śniegiem

Krzysztof Kołach (przy mikrofonie) ogłosił, że cena za wodę w przyszłym roku nie wzrośnie.

Bedlno | Po sesji Rady Gminy

Woda w przyszłym roku
nie zdrożeje
28 grudnia radni gminy
Bedlno zatwierdzili
uchwałę w sprawie
przedłużenia taryfy za
zbiorowe zaopatrzenie
w wodę. Oznacza to, że
cena wody w przyszłym
roku nie wzrośnie.
Radni jednomyślnie i bez dyskusji zatwierdzili uchwałę, która
przedłuża taryfę za zaopatrzenie w wodę. Cena na poziomie
z roku 2012 będzie obowiązywała tak samo w roku 2013. Podstawowa cena za 1 m3 wody dla odbiorców indywidualnych wynosi
1,50 zł netto. Jest to dobra wiadomość dla mieszkańców, którzy obawiali się wzrostu opłaty.
Informacja o rezygnacji
z podwyżki ceny wody nie ucieszyła jednak wszystkich. Cześć

Łowicz

Kradzież

Przecisk pod
torowiskiem to droga
sprawa. Wszystko
będzie zależało
od tego czy Rada
Gminy przeznaczy
w przyszłości na to
pieniądze.
sołectw, jak np. Karolew i Wydmuch, położona za linią kolejową, przyłączona jest bowiem
do wodociągu z Żychlina. Tam
natomiast cena za zbiorowe zaopatrzenie wody jest jedną
z najwyższych stawek w okolicy.
Czy jest możliwe zbudowanie
dla tych wsi przyłącza do wo-

dociągu Bedlno? – pytał sołtys
Pniewa Stanisław Moździerzewski. Zmiana przyłącza bardzo
zmniejszyłaby rachunki mieszkańców za wodę. Stawka jest
tam o wiele wyższa niż w gminie Bedlno – dodał sołtys Pniewa. Istotnie, wynosi ona 3,02 zł
netto.
Temat nie jest nowy i często wraca. Budowa sieci wodociągowej nie jest jednak prosta.
– Problemem nie jest sama budowa wodociągu, tylko fakt, że
trzeba byłoby go położyć pod liniami kolejowymi – mówił wójt
Krzysztof Kołach. W budżecie
na 2013 rok nie przewidziana
została taka inwestycja. – Przecisk pod torowiskiem to droga
sprawa. Wszystko będzie zależało od tego, czy Rada Gminy
przeznaczy w przyszłości na to
pieniądze – powiedział nam sekretarz gminy Jacek Gasik.

Przy okazji poruszony zastał także problem kradzieży
wody, który poruszył radny Józef Wojciechowski. – Wiele gospodarstw nadal nie korzysta
z liczników – mówił Krzysztof Kołach. Kwestia ta nie jest
nowa i była wielokrotnie poruszana. Wedle szacunków
w gospodarstwach brakuje około 60 liczników. Dlatego właśnie w lipcu 2012 roku pojawiły
się plany kontroli gospodarstw
pod względem poboru wody.
Wszyscy na sali byli zgodni
co to tego, że sytuacja nie będzie dłużej tolerowana, ponieważ traci na tym jedynie gmina.
– Planujemy zorganizowanie
w niedalekiej przyszłości w tym
roku dużej akcji kontrolnej. Na
tę chwilę jednak nie zdradzę, na
czym ona będzie polegała – zapowiada sekretarz gminy Jacek
Gasik.
pr

TU KUPISZ NOWEGO ŁOWICZANINA

27 grudnia, w ciągu dnia, gdy
domowników nie było w domu,
okradziono jedno z mieszkań
na os. Szarych Szeregów w Łowiczu. Nieznani sprawcy wyłamali zamki w drzwiach wejściowych do mieszkania, po
czym skradli z niego biżuterię o
wartości 1,6 tys. zł.
pw

 W środę 26 grudnia kutnowscy policjanci zostali powiadomieni o uszkodzeniu Nissana Primera
zaparkowanego przy ulicy 1 Maja
w Kutnie. Właściciel samochodu oszacował straty na około
700 zł. Przybyli na miejsce funkcjonariusze ustalili, że uszkodzenia w postaci wybitej szyby oraz
wgniecenia karoserii mogły powstać w wyniku oddanych strzałów z wiatrówki. Sprawą zajęli
się kutnowscy kryminalni, którzy
Z

szybko ustalili snajpera. 27 grudnia zatrzymano podejrzanego,
którym okazał się 25-letni mieszkaniec pobliskiego osiedla. Mężczyzna przyznał się do postawionych zarzutów. Swoje zachowanie
tłumaczył znacznym upojeniem
alkoholowym. Za uszkodzenie cudzego pojazdu grozi mu do 5 lat
pozbawienia wolności.
 Wyczuwalny zapach gazu
był przyczyną interwencji w jednym z budynków wielorodzinnych

przy ul. Traugutta w Żychlinie, do
której doszło 29 grudnia o godz.
17.15. Ochotnicza Straż Pożarna
w Żychlinie sprawdziła stężenie
niebezpiecznych gazów przy użyciu czujnika wielogazowego. Strażacy nie stwierdzili niebezpieczeństwa dla mieszkańców. Klatka
schodowa została przewietrzona.
Prawdopodobnie niewielka ilość
gazu ulotniła się podczas wymiany butli gazowej typu propan-butan przez jednego z lokatorów. pw

TOMASZ DĘBOWSKI

KRONIKA POLICYJNA | 26-29.12.2012

Nowego Łowiczanina dla Żychlina i okolic kupisz w delikatesach Mini Mag w Bedlnie należących do
sieci sklepów spożywczych Rosa. Sklep znajduje się zaraz przy zjeździe z drogi krajowej nr 92, vis à vis drogi
prowadzącej do Żychlina. Sklep cieszy się sporą popularnością wśród mieszkańców Bedlna i okolic. Można tu
kupić artykuły spożywcze, chemię, prasę, a także artykuły papiernicze i alkohole.
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Aktualności
Żychlin | Weszliśmy już w nowy rok

Czego sobie życzymy
JOANNA
RUDAK
joanna.rudak@lowiczanin.info

Kilkuletnia Zuzia razem
z mamą dzień po świętach przemierzała szybko żychliński rynek. Chwilę wcześniej słońce
schowało się za chmury i nieprzyjemny chłód oraz mżawka wyganiały wszystkich żychlinian do swoich domów. 27
grudnia niewiele osób zdecydowało się wyjść z ciepłych, domowych pieleszy. Ci, którzy się
wybrali, przeważnie musieli załatwić jakąś sprawę, której nie
zdążyli zrobić przed świętami.
W sklepach panowały pustki.
Czasami tylko przyszedł klient
spytać się o wymianę fleków
w obcasach, kupić w kwiaciarni
wieniec pogrzebowy czy kupić
sklepie w spożywczym chleb.
Ale z Zuzią rozmawiało się
świetnie...
Otóż 8-letnia Zuzia Jackowska chciałaby w nowym roku
otrzymać pieska i drugiego kotka. Jeszcze nie w 2013 r., ale

kiedy dorośnie, chciałaby studiować weterynarię, ponieważ lubi zwierzęta i chce się
nimi opiekować. Dla jej mamy
Magdy najważniejsze jest, by
w przyszłym roku nie zabrakło zdrowia dla wszystkich
członków rodziny. Poproszona o puszczenie wodzy fantazji stwierdziła, że marzy też
o worku pieniędzy i większym
mieszkaniu. Jej zdaniem mijający rok nie był zły, choć oczywiście mogło być lepiej.
– Życzyłabym sobie zdrowia, spokoju i pracy, żeby była
– mówi Elżbieta Rzepecka
z żychlińskiej cukierni. Z tych
trzech życzeń według niej najważniejsze jest zdrowie. Kiedy ono jest – wszystko się ułoży. Spokój też jest cenny, bo jest
wtedy człowiekowi lżej. Ze znalezieniem pracy w Żychlinie nie
jest łatwo, więc skoro już jest,
warto ją utrzymać. Zdaniem
pani Elżbiety, rok 2012 był dla
niej rokiem dobrym. Oby kolejny nie był gorszy.
Pani Beata, która wybrała się na spacer z dwoma pieskami rasy york życzy sobie

w nadchodzącym roku zdrowia
i pieniędzy, a także by psy się
dobrze chowały jak w mijającym roku.
31-letni Paweł, który jest
sprzedawcą w sklepie ze sprzętem RTV i AGD chciałby, aby
nowy rok nie był gorszy od
tego, który odchodzi. Tak jak
pozostali mieszkańcy Żychlina
życzy sobie zdrowia i pieniędzy. – Gdybym miał złotą rybkę, to chciałbym spłacić cały
kredyt mieszkaniowy – mówi.
Dwie starsze panie spotkane na przystanku autobusowym
chciałyby, aby ich miasto z roku
na roku piękniało. – I tak jest
coraz ładniejsze, ale jest jeszcze wiele do zrobienia – mówi
pani Mirosława, która choć jest
w wieku emerytalnym, nadal

Życzyłabym
sobie zdrowia, spokoju
i pracy, żeby była.

pracuje. Jej koleżanka, Halina, jest już na emeryturze, zdaje jednak sobie sprawę, że dla
wielu mieszkańców Żychlina
bardzo ważne jest znalezienie
bądź utrzymanie pracy, dlatego
tego chciałaby życzyć mieszkańcom swojego miasta. Obie
życzą sobie zdrowia, spokoju
i zgody w rodzinie, bo to ich
zdaniem jest najważniejsze.
– Ja chciałbym być 20 lat
młodszy – mówi żartując
55-letni Ludwik Zieliński. – Bo
doczekałabym tego dobrobytu,
który ma podobno przyjść do
Polski za 20 lat.
Zapytany, czego jeszcze sobie życzy odparł, że na pewno
pieniędzy. Gdyby jednak życzenia miały moc sprawczą, a to co
niemożliwe było jak najbardziej
realne dodał, że chciałby, żeby
w Żychlinie była lepsza pogoda. – Najlepiej jakby Polska stała się taką południową Francją,
gdzie jest ciepło – mówi pan
Ludwik.
Jego kolega Wiesław Jakubik nie wie, czego sobie życzyć w nadchodzącym nowym
roku. – Jestem zadowolony

JOANNA RUDAK

Wszyscy mieszkańcy Żychlina, z którymi rozmawialiśmy, na kilka dni przed sylwestrem, życzyli sobie
na nowy rok tego samego: zdrowia i pieniędzy. Jak sami mówią, reszta przyjdzie, jeśli człowiek jest
zdrowy i ma z czego żyć. Większość też uważa odchodzący 2012 r. za średnio udany.
– Oby kolejny nie był gorszy – powtarzali moi rozmówcy.

Zuzię Jackowską spotkaliśmy na odnowionym rynku w Żychlinie.
Marzy o tym, by mieć pieska.

żeństwo przynosiłoby mu więcej problemów. – Najlepiej byłoby, gdybym miał jedną żonę
tam, za granicą, a drugą tutaj,
ale prawo polskie nie pozwala mieć dwóch żon – śmieje się
pan Wiesław – Dlatego wolę
nie mieć żadnej. I tak jest dobrze... 

z życia – mówi. Pół roku pracuje jako konserwator w jednym z zagranicznych hoteli,
który jest otwarty tylko w sezonie turystycznym od maja
do końca września, potem wraca do Polski. I z takim rytmem
pracy jest mu dobrze od 20 lat.
Nie ma żony, ale uważa, że mał-

Żychlin | Przed XXI finałem WOŚP

Wielka Orkiestra zagra w Żychlinie, a grających będzie 200
Trwają ostatnie
przygotowania do
XXI finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej
Pomocy, który
odbędzie się w tym
roku 13 stycznia.

SZTAB ZS W ŻYCHLINIE

W Żychlinie już od kilku lat
animatorami akcji są dwa sztaby działające przy szkołach
średnich. Tegoroczny organizowany jest pod hasłem „Dla
ratowania życia dzieci i godnej
opieki medycznej seniorów”.
– Akcja ta wciąż wywołuje entuzjazm wśród młodych
ludzi, których kształcimy –
powiedziała nam Małgorzata Urbańska, szefowa sztabu WOŚP działającego przy
Zespole Szkół w Żychlinie.
– Dlatego po raz kolejny bierzemy udział w tej akcji i organizujemy w naszej szkole sztab
WOŚP. Sztab będzie liczył
100 osób.
3 grudnia 2012 roku wolontariusze WOŚP z ZS w Żychlinie byli z wizytą w Fundacji
WOŚP. Było to bardzo pouczające i inspirujące doświadczenie. Wolontariusze zwiedzali
siedzibę fundacji i obserwowali jej pracę. Jednak największą radość sprawiło młodzie-

lat Anna Mikołajczyk. Tu również przygotowania do finału
zapięte są na ostatni guzik, na
żychlińskie ulice wyruszy stąd
także ponad stu wolontariuszy.
W roku ubiegłym wolontariusze z ZS nr 1 odwiedzili okoliczne miejscowości. Kwestowali m.in. w Śleszynie i Oporowie.
Zebrano ponad 12 tys. złotych.
Młodzież ma nadzieję, że w tym
roku rekord zostanie pobity, bo
żychlinianie chętnie włączają się
w świąteczne granie.

Niezapomnianym przeżyciem dla orkiestrowego sztabu ZS w Żychlinie była wizyta w siedzibie Fundacji WOŚP i wspólne zdjęcie z Jurkiem Owsiakiem.

ży spotkanie i wspólne zdjęcie
z prezesem Zarządu Fundacji
WOŚP– Jurkiem Owsiakiem.

Orkiestrowy sztab działa
w Zespole Szkół od początku istnienia placówki, a Mał-

gorzata Urbańska w tym roku
dowodzi jego pracami po raz
pierwszy.

Drugi żychliński sztab działa przy Zespole Szkół nr 1,
a jego szefową jest już od kilku

Tort jak zwykle
dla każdego
Wielki
żychliński
finał
WOŚP rozpocznie się już przed
południem pokazem ratownictwa medycznego przygotowanym przez strażaków OSP
Pniewo. Pokaz będzie można
obejrzeć na placu przed kościołem. Po południu natomiast ruszy wielkie koncertowe granie
w Żychlińskim Domu Kultury, który co roku przygotowuje
z tej okazji niezwykłe niespodzianki. Koncert zakończy się,
zgodnie z żychlińską tradycją,
ogromnym tortem dla wszystkich mieszkańców i światełkiem do nieba. Organizatorzy
już teraz zapraszają, a szczegółowy przebieg finału WOŚP
w Żychlinie podamy w NŁ za
tydzień, 10 stycznia.
zk
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Gmina Bedlno | Stawki za wywóz odpadów ustalone

Nigdzie nie jest taniej
W gminie Bedlno za wywóz
segregowanych odpadów trzeba będzie zapłacić 5 złotych. Jeśli mieszkańcy nie będą segregować odpadów, stawka będzie
o trzy złote wyższa. To najniższe, jak dotąd, opłaty w okolicy.
Od 1 lipca 2013 roku zaczną
obowiązywać nowe przepisy,
dotyczące utrzymania porządku
i czystości w gminach, a sprowadzające się do tego, że to gmina
musi zapewnić odbiór odpadów

PAULINA RYKOWSKA

W ubiegły piątek,
28 grudnia, Rada Gminy
Bedlno podjęła uchwały
związane z nałożeniem
na gminy obowiązku
gospodarowania
odpadami.

Krzysztof Kołach ogłosił oczekiwane stawki za wywóz odpadów.

nogłośnie rada przyjęła uchwałę dotyczącą określenia sposobu i zakresu świadczenia usług
w sprawie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości. Dodatkowo uchwała określać ma sposób zagospo-

darowania odpadów odebranych
za ustaloną opłatę.
Najistotniejszą kwestią było
określenie wysokości stawek za
wywóz odpadów komunalnych.
– Za odbiór odpadów segregowanych mieszkańcy gminy za-

Gmina Zduny | Radni zaakceptowali wysokość nowego podatku

wadzi wkrótce zniżki dla dużych
rodzin. Nie wszyscy zapłacą jednak więcej. Na przykład rodziny
1-, 2-osobowe będą płacić mniej,
a te 3-osobowe mniej więcej tyle
samo, ponieważ obecnie najwięcej umów na terenie gminy
(1090) dotyczy stawki 20,75 zł
na miesiąc za odbiór odpadów w
120-litrowym pojemniku. Warunek jest jeden – śmieci muszą
zostać posegregowane.
System podatkowy zorganizowany przez gminę nie obejmie szkół, parafii, sklepów GS
w Zdunach, które będą zawierać indywidualne umowy na
odbiór śmieci.
pw

z każdej posesji, za to każdy mieszkaniec będzie musiał
uiścić w gminie podatek śmieciowy, w związku z tym, podczas piątkowej sesji rada podjęła szereg uchwał związanych
z nowym obowiązkiem. Jed-

Rodziny wielodzietne zapłacą więcej
28 grudnia Rada Gminy
Zduny jednogłośnie podjęła
5 uchwał dotyczących podatku śmieciowego, który zostanie
wprowadzony w połowie 2013 r.
Opłaty miesięczne wyniosą 7 zł
w przypadku śmieci segregowanych i 14 zł w przypadku niesegregowanych.
Tzw. uchwały śmieciowe były
dokładnie omawiane przez radnych na obradach komisji. Wójt
Jarosław Kwiatkowski ponownie

wrócił jednak do kwestii wprowadzenia nowego podatku podczas sesji. Jego zdaniem gmina
Zduny wybrała najkorzystniejszy finansowo dla mieszkańców system naliczania opłat za
śmieci. – Naliczanie podatku za
śmieci proporcjonalnie do ilości zużytej wody lub powierzchni nieruchomości byłoby dla nas
mało korzystne, dlatego wybraliśmy system naliczania podatku
od 1 mieszkańca – mówił.

Wprowadzenie podatku śmieciowego dotknie przede wszystkim tych mieszkańców, którzy
nie mieli podpisanych żadnych
umów na odbiór śmieci. 70%
mieszkańców gminy Zduny
miało już jednak podpisane takie umowy.
Z grona rodzin, które płaciły
już za odbiór śmieci, nowy podatek dotknie przede wszystkim
rodziny wielodzietne, ale niewykluczone, że ustawodawca wpro-

płacą 5 złotych, w przypadku
odpadów nieselekcjonowanych
stawka wynosić będzie 8 złotych – proponował w projekcie uchwały wójt gminy Bedlno
Krzysztof Kołach – i tę wersję przyjęto jednomyślnie, bez
sprzeciwów.
Podczas sesji rada zatwierdziła też terminy uiszczania
opłat za gospodarowanie odpadami i ich częstotliwość. Opłaty
mają być uiszczane kwartalnie.
Opłata może być uregulowana w kasie urzędu lub przelewem. – Co jeśli ktoś nie będzie
uiszczał opłat? – pytał radny Józef Wojciechowski. Wówczas
w przypadku niepłacenia za odbieranie odpadów naliczane zostaną odsetki.
Istotne jest to, że zanim samorządy zajmą się gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
każdy z właścicieli nieruchomości musi złożyć odpowiednią deklarację o ilości domowników.
W przyszłym roku za śmieci będziemy płacić od osoby. Właśnie dlatego Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie określenia

wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami. Oświadczenie należy
złożyć do 5 kwietnia 2013 roku.
W przypadku zmiany liczby domowników trzeba będzie dokonać korekty oświadczenia.
Warto również pamiętać, że
oprócz odbioru odpadów komunalnych, gmina będzie zajmować się opróżnianiem zbiorników i transportem nieczystości
ciekłych. Także i ta kwestia została uregulowana poprzez zatwierdzenie uchwały podczas
obrad. Opłaty uzależnione będą
od pojemności zbiornika.
– Stawki w gminie Bedlno
są o wiele niższe niż w innych
gminach – mówił na sesji wójt
Kołach. Dla porównania radni
z Żychlina ustalili w ubiegłym
tygodniu stawki za wywóz odpadów segregowanych w wysokości 6 złotych, natomiast niesegregowanych 10 złotych. Tak
sama opłata została ustalona
dla gminy Kutno. Miasto Kutno
zdecydowało się na stawki jeszcze wyższe, gdyż wyniosą one
tam odpowiednio 9 i 15 zł.
pr

Żychlin | Wizyta duszpasterska

Kiedy i kogo odwiedzi
ksiądz – plan kolędy
W piątek 4 stycznia o godz.
9 ksiądz odwiedzi mieszkańców
ulic
Budzyńskiej
i Górskiej. O tej samej godzinie ksiądz rozpocznie wizytę
duszpasterską w Grabówku
i w Grabowie na ul. Szkolnej (numery parzyste domów).
O 15 dwóch księży uda się
do bloku przy ulicy Łąkowej
11a.

W sobotę 5 stycznia od godz.
9 księża udadzą się do Dobrzelina. Odwiedzą tam mieszkańców ul. Szkolnej (numery nieparzyste). O godz. 9 ksiądz uda
się też do Grabowa na ul. Dworcową (numery nieparzyste).
– Plan kolędy na następne dni
będzie dopiero ustalany i znany
w niedzielę – mówi proboszcz
parafii ks. Wiesław Frelek. am

Gmina Pacyna | Radni zgodnie za budżetem

Zadłużenie jest duże, więc inwestycji niewiele
Budżet gminy Pacyna na
2013 rok przewiduje dochody
bieżące i majątkowe w wysokości 8 mln 962 tys. zł.
Z najpoważniejszych źródeł należy wymienić wpływy
z tytułu opłat i podatków od
osób prawnych i fizycznych, są
one zaplanowane na wysokości
REKLAMA

Z

2 mln 257 tys. zł. Złoży się na
to podatek od osób fizycznych
– 919 tys. zł, wpływ z podatku
dochodowego od osób fizycznych PIT na poziomie 37,42 %,
podatek dochodowy od osób
prawnych – 1,5 tys. zł.
Podatek od nieruchomości
ma przynieść do budżetu gminy 269 tys. zł, z czego 203 tys.
zł stanowią dochody z tytułu podatku od osób prawnych.
Kalkulacje te oparte są na założeniu, że ta grupa podatków
wzrośnie w 2013 roku o 10%.
Wpływy z tytułu podatku rolnego są szacowane w budżecie na 891 tys. zł, z czego aż
880 tys. zł ma pochodzić od
osób fizycznych. Podatek ten
wzrasta w 2013 roku o 11,1%
i będzie wynosić 125 zł od
1 ha przeliczeniowego gruntów
gospodarstw rolnych. Dochód

z tytułu podatku od środków
transportowych ma wynieść
16.900 zł. Wysokość tego podatku w 2013 roku wzrośnie
o 5%. Na 19.600 zł szacuje się
dochód z tytułu podatku leśnego. Dodatkowo 40 tys. zł to
wpływy z wydanych zezwoleń
na sprzedaż alkoholu.
Ważnym elementem dochodów własnych gminy będą
wpływ z tytułu opłat za dostawę wody, który określono na
poziomie 240 tys. zł. Przy czym
należy zaznaczyć że w roku
2013 stawki opłat za 1 m³ wody
zwiększają się o 10%. Stawka netto wzrośnie z 2,7 zł do
2,97 zł. Wpływy z tytułu opłat
za oczyszczanie nieczystości płynnych szacowane są na
30 tys. zł. W 2012 troku oczyszczanie 1 m³ nieczystości będzie
wynosić 3,67 zł, co oznacza,

TOMASZ BARTOS

Radni gminy Pacyna jednomyślnie przyjęli budżet na 2013 rok, podjęcie uchwały poprzedziły
pozytywne opinie wyrażone przez przewodniczących komisji rady. Jedynie przewodnicząca Komisji
Rewizyjnej Barbara Rybicka rozwinęła opinię m.in. o wskazanie przez komisję konieczności
przewidzenia w kolejnych budżetach większych wydatków na poprawę stanu części dróg na terenie
gminy, gdyż obecnie nie służą one mieszkańcom i stanowią zagrożenie.

Przewodniczący Rady
Gminy Pacyna Stanisław
Kołodziejczyk oceniając budżet
na 2013 rok powiedział, że jest
taki na jaki stać gminę.

że nastąpi wzrost w stosunku
do 2012 roku o 9,68%. Kolejne 10.850 zł to dochody z tytułu
najmu lokali. Stawki czynszowe pozostają bez zmian, będą
obowiązywać te ustalone zarządzeniem z 5 marca 2010 roku.

Największym wpływ do budżetu gminy zapewni subwencja ogólna, mająca wynieść
4 mln 550 tys. zł (tj. aż 50,77%
planowanych
dochodów).
Część wyrównawcza subwencji wyniesie 2 mln 445 tys. zł
(będzie większa o 75 tys. zł niż
w 2012 roku) oraz część oświatowa – 2 mln 105 tys. zł (ma
być mniejsza o 41 tys. zł niż
w 2012 roku).
Gmina otrzyma też 1 mln
244 tys. zł dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
na zadania zlecone i dofinansowujące zadania własne w zakresie pomocy społecznej.
Duże wydatki
na oświatę
Plan wydatków na rok
2013 został określony na 8 mln
721 tys. zł. Planowany jest więc
dodatni wynik budżetu. Pozostać ma w nim 241 tys. zł. Wydatki bieżące są zaplanowane
w wysokości 7 mln 898 tys. zł,
zaś wydatki majątkowe 822 tys.
zł, co stanowi 9,44%.
Gmina zaplanowała w budżecie zaciągnięcie kredytu

w wysokości 800 tys. zł na spłatę wcześniejszych zobowiązań
w tej kwocie. Do kwoty tej gmina dołoży jeszcze wspomniane
241 tys. zł z własnego budżetu. Zadłużenie gminy na koniec 2013 roku wyniesie 3 mln
623 tys. zł, co stanowi 40,43 %
planu dochodów.
Największą część wydatków
gminy w 2012 roku pochłonie
oświata i edukacyjna opieka
wychowawcza – 3 mln 396 tys.
zł, co stanowi 43% ogółu wydatków bieżących. Gmina do
subwencji w planowanej wysokości 2 mln 105 zł będzie musiała dołożyć z dochodów własnych 1 mln 291 tys. zł.
Wydatki na pomoc społeczną zaplanowane zostały na poziomie 1 mln 540 tys. zł, większość tych pieniędzy stanowią
dotacje z zewnątrz. Udział środków własnych gminy jest planowany w wysokości 202 tys. zł.
Inwestycje: najwięcej
na boisko
W ramach inwestycji gmina zaplanowane w budżecie na
2013 rok ma wydatki związa-
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Żychlin | Projekt budżetu jest już znany

W projekcie budżetu 90 tys. zł
przewidziano na remont budynku Urzędu Gminy przy ulicy Barlickiego w Żychlinie oraz
12.500 zł zakup do niego sprzętu komputerowego. 150 tys. zł
ma kosztować modernizacja budynku mieszkalnego przy ulicy

ELŻBIETA
TARNOWSKA
przewodnicząca Rady
Gminy Żychlin
Popieram taką
konstrukcję budżetu.
Mamy kryzys, którym
wszyscy nas straszą
i prognozy na nowy
rok nie napawają
optymizmem. Jesteśmy
więc ostrożni
i do budżetu staraliśmy
się podejść rozważnie.
Inne gminy również
ostrożnie planują
inwestycje. Mamy nową
ustawę tzw. „śmieciową”,
nie wiemy do końca, jak
jej realizacja wpłynie na
wydatki i dochody gminy.
Rok – to długi okres,
wiele może się zdarzyć,
a jeśli w ciągu roku
uda nam się jakieś
środki wygospodarować
to plan budżetowy
może przecież ulec
zmianie i będziemy
mogli je przeznaczyć na
nieplanowane potrzeby
gminy i jej mieszkańców.

1 Maja 17 w Żychlinie, a 50 tys. zł
gmina wyda na modernizację instalacji c.o. w budynku mieszkalnym przy ul. Dąbrowskiego 6
w Żychlinie.
Gmina planuje również przeprowadzić inwestycje w szkołach. W Szkole Podstawowej nr
1 będą prowadzone remonty pomieszczeń edukacyjnych oraz
zakupiony zostanie sprzęt komputerowy do szkoły. Obie te inwestycje mają kosztować 142.800 zł.
Ponadto w placówce tej ma zostać odnowiona stołówka szkolna
(10.500 zł). W Szkole Podstawowej nr 2 za kwotę ponad 43 tys.
zł przeprowadzona zostanie modernizacja klas. W Szkole Podstawowej w Grabowie planowany
jest remont budynku (14.500 zł),
zakup tablicy interaktywnej
(5500 zł) i urządzeń na plac zabaw (30 tys. zł).
W budżecie zaplanowano
230 tys. zł na modernizację sali
gimnastycznej przy ulicy Barlickiego 4 wraz z opracowaniem
projektu technicznego. 21 tys.
zł ma kosztować modernizacja
pomieszczeń budynku Przedszkola Samorządowego nr 2,
a 32.860 zł modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 1. W zadaniach zapisano

Jak wiekowy jest jeżdżący dotąd po naszych ulicach Jelcz, świadczy choćby jego rejestracja:
jeszcze z białymi literami na czarnym tle.

również modernizację pomieszczeń budynku Zespołu Szkół nr 1
w Żychlinie, która ma kosztować
53 tys. zł oraz wykonanie konstrukcji kotary grodzącej boisko
w hali sportowej. Kosztować ma
ona 20,5 tys. zł.
W budżecie widnieje także remont pomieszczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w części zajmowanej przez sto-

Gmina planuje
również przeprowadzić
inwestycje w szkołach.

ZENONA KOŁODZIEJCZYK

dokończenie ze str. 1

ZENONA KOŁODZIEJCZYK

Stadion, autobus i co jeszcze

Na stadionie już widać zmiany. Rozebrano już budynek socjalny i część
trybun. To, co widać na pierwszym planie, było kiedyś bieżnią.

łówkę szkolną oraz zakup tam
zmywarki, jak też patelni elektrycznej. Łącznie zaplanowano na to 26.452 zł. Stołówka ma
też zostać odnowiona w Zespole
Szkół nr 1 w Żychlinie (3100 zł).
W inwestycjach znalazła się
też modernizacja budynku Żychlińskiego Domu Kultury, która ma kosztować 100 tys. zł. Ponadto 210 tys. zł przeznaczono
na remont istniejącego budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej i świetlicy wiejskiej
w Śleszynie. 60 tys. zł zagwarantowano na modernizację elewacji
budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Żychlinie. 200 tys. zł
zarezerwowano na modernizacje

i rekonstrukcje sieci dróg gminnych, które będzie trzeba w ciągu roku poprawić. 23 tys. zł ma
natomiast kosztować zakup rozdrabniacza do gałęzi, prasy do
butelek PET i odkurzacza na
śmieci i zwierzęce odchody.
Fundusz sołecki:
co będzie robione
w każdym sołectwie
W budżecie na 2013 zapisane
zostały również zadania, które realizowane będą w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku.
Gmina przeznaczyła na niego ponad 164 tys. zł. Każdy z sołtysów
wspólnie z Radą Sołecką podali
już zadania, które chcieliby wykonać w tym roku.
I tak w Budzyniu ma zostać
opracowany projekt techniczny dotyczący przebudowy drogi gminnej w tej miejscowości
(6809 zł). Dobrzelin za kwotę
17.500 zł planuje przeprowadzić remonty dróg gminnych
na terenie sołectwa oraz kupić
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osprzęt do wcześniej zakupionego sprzętu wykorzystywanego
do pielęgnacji terenów zielonych
(3.711 zł). Grabie chcą wyczyścić i pogłębić rów przydrożny przy drodze gminnej
(5.897 zł), Pasieka planuje
utwardzenie drogi gminnej destruktem (6.618 zł), Sokołówek
również będzie modernizował
drogi gminne w miejscowości
(6.236 zł). Remont drogi gminnej z nawierzchni bitumicznej
w Gajewie i poprawa zapadniętego mostku w drodze gminnej
to główne inwestycje sołectwa
Tretki (5.282 zł). Wola Popowa
będzie remontowała drogi gminne (8.612 zł). Sołectwo Zagroby
chce kupić pług do odśnieżania
(5.000 zł) i tablicę informacyjną (558 zł). Zgoda planuje montaż wiat przystankowych w sołectwie (7.636 zł), Żabików zaś
modernizację drogi gminnej na
odcinku 250 m w sołectwie Żabików (6.109 zł). Śleszyn planuje
kupno elementów umundurowania bojowego dla OSP oraz montaż hydrantu przeciwpożarowego (11.242 zł). Huśtawki i nowe
zabawki sprężynowe staną przy
Szkole Podstawowej w Grabowie
(11.560 zł). 6 tys. zł planuje wydać sołectwo Brzeziny na przeprowadzenie warsztatów z zakresu udzielania pierwszej pomocy
oraz z zakresu tworzenia gospodarstw agroturystycznych. Grzybów kupi wykaszarkę spalinową
na potrzeby sołectwa (1618 zł).
W ramach funduszu planowane są też remonty świetlic. Stolarkę okienną wraz z parapetami
i roletami oraz zakup elementów potrzebnych do wykonania ogrodzenia i chodnika przy
świetlicy planuje sołectwo Biała
(6.780 zł). Remonty świetlic planują też Buszków (7.318 z), Czesławów (6.703 zł) i Kaczkowizna
(7.276 zł). Chochołów chce natomiast wyposażyć świetlicę wiejską (7.191 zł), Drzewoszki dokończyć ogrodzenie wokół świetlicy
i utwardzić plac (5.770 zł), Grzybów wymienić stolarkę drzwiową (5.000 zł), a Kruki kupić
nowe wyposażenie do świetlicy
(8.358 zł).
am

REKLAMA

ne z budową gminnego boiska
sportowego. Realizuje je firma
Saltex Europa Sp. z o.o. z Wrocławia. Ogólny koszt budowy
to 992 tys. zł. Inwestycja rozpoczęła się jednak w 2012 roku,
w 2013 roku planowane jest jej
zakończenie. Plan wydatków
zawarty w budżecie przewiduje
592 tys. zł.
80 tys. zł przewidziano na zakup busa do transportu osób.
Cała kwota ma pochodzić z budżetu gminy, 40 tys. zł z budżetu ma być przeznaczone na
przebudowę drogi w Słomkowie. Niemniej określenie, który odcinek drogi będzie objęty
pracami, ma nastąpić dopiero
po wykonaniu pełnej dokumentacji i określeniu kosztów zadania. Na realizację robót gmina będzie starała się otrzymać
dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego ze środków
związanych z wyłączeniem
z produkcji gruntów rolnych.
Oprócz tego gmina planuje wydać 25 tys. zł na budowę
ogólnodostępnego placu zabaw
w Skrzeszewach oraz 70 tys. zł
na zadanie związane odnową
miejscowości Luszyn. Na dofinansowanie obu zadań w wysokości do 80% gmina chce skorzystać ze środków Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich

w ramach projektu Odnowa
i rozwój wsi. Aktualnie przygotowywana jest dokumentacja.
7,5 tys. zł to planowany
udział własny gminy w zakupie strojów ludowych dla Dziecięcego Zespołu Ludowego
Pieśni i Tańca Pacyna. Całkowity koszt będzie jednak większy, gmina będzie chciała uzyskać dofinansowanie na ten cel
z PROW. Dodatkowo gmina
przeznaczy na zespół 24 tys. zł
na wynagrodzenie instruktora
i wypożyczanie stroi. 100 tys. zł
gmina wyda na Bibliotekę Publiczną w Pacynie. 436 tys. zł
gmina wyda na zaopatrywanie
mieszkańców w wodę, z tego
aż 196 tys. zł pochodzić będzie
bezpośrednio z budżetu gminy. Dochody z opłat bowiem
nie pokryją całości związanych
z tym kosztów.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kołodziejczyk,
dziękując radnym za głosowanie nad budżetem, powiedział,
że jest on taki, na jaki stać gminę. Wójt Krzysztof Woźniak powiedział natomiast, że przyjęty
budżet nie jest budżetem marzeń, brakuje w nim pieniędzy,
ale zadeklarował radnym i sołtysom, że gmina będzie się starała, by pozyskać jak najwięcej
pieniędzy z zewnątrz, aby go
dodatkowo zasilić.
tb
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Nieborów | Nie wszyscy zgodni w sprawie podwyżki

cjale gospodarczym i podobnej
liczbie administrowanych jednostek mają wynagrodzenie
wyższe niż wójt Werle.

Pijarska SP

Chąśno | Opłaty tylko w banku

Więcej dla wójta od nowego roku

TOMASZ BARTOS

28 grudnia radni gminy
Nieborów podnieśli
wynagrodzenie wójta
Andrzeja Werle,
przy jednym głosie
przeciwnym.
Wójt będzie zarabiał
więcej od 1 stycznia.
Z propozycją podniesienia
wynagrodzenia wójtowi wystąpił przewodniczący Rady
Gminy Andrzej Myczka, który powiedział, że wniosek wykrystalizował się po wspólnym
posiedzeniu przewodniczących
wszystkich komisji Rady Gminy.
Analizie poddano wysokość
wynagrodzenia wójtów z gmin
powiatu łowickiego i gmin sąsiadujących z gminą Nieborów
i jak przyznał przewodniczący,
wynika z niej, że wójt Werle
zarabia na średnim poziomie.
Wniosek o podwyżkę motywował tym, że wynagrodzenie to
nie było podnoszone od dwóch
lat. Ostatnia uchwała, która je
regulowała, była podjęta przez

Wójt gminy Nieborów Andrzej Werle będzie zarabiał od stycznia więcej o ponad 600 zł.
Podwyżkę uchwalono prawie jednomyślnie.

radnych na początku obecnej
kadencji, 2 grudnia 2010 roku.
Radni uchwalili wówczas stawkę 9.463 zł. Przewodniczący

Andrzej Myczka, argumentując
wniosek, powiedział, że podwyżka jest zasadna, gdyż wójtowie gmin o podobnym poten-

RZUT OKIEM | JASEŁKA W SZKOLE PIJARSKIEJ

30 tys. na zajęcia
i wycieczki

EWA BARTOSZEWSKA

Uczniowie pijarskiej szkoły podstawowej w Łowiczu tradycyjnie wystawili jasełka przed świętami Bożego
Narodzenia. 21 grudnia młodzi aktorzy przekazali swoim starszym kolegom i koleżankom z gimnazjum i liceum
nowinę o narodzinach Jezusa. Po spektaklu wszyscy podzielili się opłatkiem. Uczniowie kl. II Weronika Gładka
jako Maryja i Antoni Linkowski – jako św. Józef w szkolnych jasełkach. jr
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nia dla wójta gminy do 30 tys.
mieszkańców wynosi 12.298 zł.
Już po głosowaniu Sławomir
Lubikowski zabrał jeszcze głos,
odnosząc się do swojego ostrego wystąpienia w sprawie wynagrodzenia wójta. Powiedział,
że nie było ono osobiste, zabrał
głos jako radny, wyrażając w ten
sposób też opinię swoich wyborców. Personalnie do Andrzeja
Werle nie ma żadnych uwag. tb

W sprawie podwyżki głos zabrał tylko jeden z radnych, Sławomir Lubikowski z Janowic
– Są argumenty za, z tym że ja
jako radny mam niedosyt. Ciągle psuje się studnia w Mysłakowie, już 3 kadencję mamy
wzamiarzebudowaćnowąstudnię
i nie ma na to pieniędzy – mówił.
Dodał przy tym, że z powodu
braku pieniędzy odwlekana jest
na terenie gminy budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni
ścieków, podczas gdy w ościennych gminach już jest to robione.
Po apelu gminy Andrzeja Werle
o zgłaszanie się z wnioskami na
wywiezienie dróg gruntowych
tłuczniem, w okresie letnim,
mimo trzykrotnych prób, usłyszał, że nie ma szans, aby na drogi, które wskazywał, wywieziono tłuczeń, bo nie ma na to już
pieniędzy. Dodał też: – Robi się
inwestycje, które nie do końca są
potrzebne, takie „inwestycje pomniki” w Arkadii i Karolewie
– będę to nazywał po imieniu.
Jako radny i reprezentant swojej
miejscowości nie zagłosuję więcej za żadną podwyżką – dodał
na koniec.
Uchwała została mimo to
przegłosowana. Wójt będzie zarabiał od 1 stycznia 2013 roku
10.099 zł, czyli o 636 zł więcej
niż przez ostatnie 2 lata. Maksymalna wysokość wynagrodze-

Pijarska Szkoła Podstawowa
w Łowiczu otrzymała 30 tys. zł
dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na prowadzenie zajęć i organizowanie
wycieczek o tematyce ekologicznej w obecnym roku szkolnym.
Lekcje przyrody, w których będą
uczestniczyć uczniowie wszystkich klas podstawówki, będą
prowadzone przez pracowników
Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Łódzkiego i Politechniki Łódzkiej. Dzieci udadzą się
w tym roku szkolnym m.in. do
Rogowa, Kłodawy, Lasu Łagiewnickiego oraz Tatrzańskiego Parku Narodowego. Będą mogły
także wziąć udział w konkursach
plastycznych oraz sprawdzających ich wiedzę z ekologii. Łącznie w programie weźmie udział
180 uczniów. Będą oni m.in.
przeprowadzać doświadczenia,
uczestniczyć w pokazach i oglądać filmy przyrodnicze.
jr

ILE ZARABIAJĄ
WÓJTOWIE
Wynagrodzenie wójtów
gmin na terenie powiatu
łowickiego: Bielawy
– 8.782 zł, Chąśno – 9.486 zł,
Domaniewice – 8.114 zł,
Kiernozia – 10.580 zł,
Kocierzew – 9.477 zł, Łowicz
– 10.857, Łyszkowice –
10.247 zł, Zduny – 9.241 zł.
W gminach ościennych
zarabiają: Bolimów – 9.108 zł,
Nowa Sucha – 9.500 zł.
Jak wyglądają na tym
tle zarobki burmistrzów
miast: Łowicza
– 12.298 zł, Skierniewice
– 10.095 zł.
Dane przytoczone
przez przewodniczącego
RG Nieborów.

Nie ma kasy w urzędzie
Wraz z początkiem
stycznia 2013 roku
została zlikwidowana
kasa działająca do
tej pory w budynku
Urzędu Gminy
w Chąśnie.
Gmina jednak podpisała porozumienie z miejscowym oddziałem Banku Spółdzielczego
Ziemi Łowickiej, na podstawie
którego wpłat należności z tytułu podatków i opłat lokalnych
dokonywać można gotówką –
bez dodatkowych opłat – w kasie tegoż banku.
Mieści się on w tym samym budynku, w którym jest
urząd (wejście od strony dawnego ośrodka zdrowia). Ponadto wpłat należności z tytułu podatków oraz opłat lokalnych
można dokonywać na rachunek

bankowy. Numer konta można
uzyskać w urzędzie lub na stronie internetowej UG w Chąśnie.
Zanim podjęta została decyzja o likwidacji kasy w urzędzie, przeanalizowane było
faktyczne wykorzystanie okienka kasowego. Okazało się, że
w ciągu dnia korzystały z niego średnio 2-3 osoby – powiedział nam wójt gminy Chąśno
Dariusz Reczulski. Tymczasem,
żeby kasa mogła dalej działać,
gmina musiałaby wprowadzić
w tym roku dodatkowe zabezpieczenia pomieszczenia, np.
zamontować kraty w oknach,
wzmocnione drzwi itp.
Likwidacja okienka kasowego nie wiąże się ze zwalnianiem
pracowników w gminie. – Zadań w urzędzie jest coraz więcej, a teraz będziemy potrzebowali na przykład osoby, która
zajmie się podatkiem śmieciowym – powiedział nam wójt
Reczulski.
mak
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Żychlin | 22-lecie Przystani Życia

Członkowie stowarzyszenia
od lat spotykają się w swojej siedzibie mieszczącej się na tym
samym terenie, co żychlińskie
Przedszkole Miejskie nr 1. Są
to pomieszczenia gminne, których administratorem jest wspomniane przedszkole, a członkowie stowarzyszenia w zamian za
ich bezpłatny wynajem pomagają przy drobnych remontach
w przedszkolu, przy naprawach
związanych z elektryką itp. Jeszcze kilka lat temu spotykali się
w pomieszczeniu po magazynie, ale dzięki wytężonej pracy
członków i pomocy finansowej
gminy dzisiaj dysponują dobrze
wyglądającymi i estetycznymi
pomieszczeniami.
Aktywiści stowarzyszenia pełnią dyżury codziennie, nie licząc
niedzieli, od godziny 17. do 19.
Wtedy każdy potrzebujący otrzyma pomoc. Alkoholicy nie tylko mogą się spotkać z osobami
w stanie abstynencji, ale też skorzystać z pomocy psychologa,
dowiedzieć się, jak przeciwdziałać przemocy w rodzinie itp.

Wyrwać się ze szponów
alkoholowego nałogu
TOMASZ
DĘBOWSKI
tomasz.debowski@lowiczanin.info

Dzisiaj stowarzyszenie założone w październiku 1990 roku
przez kilka osób chcących wyrwać się ze szponów alkoholowego nałogu skupia 22 członków
aktywnych i 6 honorowych. Najmłodszy z nich ma 30 lat, a najstarszy około 70. Są też kobiety,
z czego 3 z nich są uzależnione
od alkoholu, a 7 jest współuzależnionych, co oznacza, że same nie
piją, ale uzależnieni od alkoholu
są ich mężowie lub nawet dzieci. Zdaniem Wasiaka alkoholizm
to straszna choroba niszcząca nie
tylko osoby pijące, ale także ich
rodziny, najbliższe im osoby. Wasiak, który jest prezesem od 4 lat,
nie pije od około 5 lat, mniej więcej od lutego 2007 roku, kiedy to
trafił do Przystani Życia.
Wcześniej spożywał alkohol
praktycznie codziennie i to przez
wiele lat. – Grałem w zespole,
który występował na weselach,
a tam spożywało się dużo alkoholu. Piło się na imprezach i na
próbach. W pewnym momencie
piłem dosłownie codziennie. Budziłem się i już myślałem o wypiciu piwa – wspomina. Jak mówi,
przestawał już nad tym wszystkim panować, wsiadał po kilku
głębszych za kierownicę. Potrafił
być też agresywny w stosunku do

Ze znajomymi
od kieliszka już się
nie spotykam,
bo gdybym to robiła,
to pewnie
znów bym piła.

najbliższych. – Zdarzało się, że
podnosiłem rękę na żonę i dzieci – mówi.
Inni członkowie stowarzyszenia z powodu alkoholu też przeżyli dużo złego. Niepijącej od
blisko 4 lat Ani kurator odebrał
czworo dzieci, z których trójkę
udało się jej odzyskać. Czwartego nie, bo samo pije i nie chce
pomocy od matki. Ania ma tzw.
syndrom dorosłego dziecka alkoholika. Osoby takie noszą przez
całe życie piętno pochodzenia
z rodziny, gdzie był nadmiar alkoholu, a czasami, jak w przypadku Ani, same po ten alkohol
sięgają – wyjaśnia Wasiak. Ania
opowiada, że picia nauczył ją ojciec i to w wieku zaledwie 12 lat.
– Tata pił i częstował także mnie,
a to mi odpowiadało. Zawsze piliśmy tak, żeby mama nie widziała
– mówi Ania, która już jako nastolatka sięgała po piwo, wino,
wódkę. Gdy wyszła za mąż i niebawem zaczęła pić razem z mężem. – Przez wódkę wszystko się
rozpadło, nasze życie rodzinne
legło w gruzach – mówi.
Od około 11 lat po alkohol nie
sięga natomiast Edward Kowalik,
który pił ponad 30 lat. Wszystko
zaczęło się już w podstawówce. –
To była siódma albo ósma klasa.
Było się wtedy młodym i wśród
kolegów każdy pił. Jak nie piłeś
to byłeś nietolerowany – twierdzi
Kowalik. Alkohol omal nie zrujnował mu życia, zdążył przestać,
gdy groziło mu realne wyrzucenie z pracy. Przez alkohol kilka
razy doprowadził też do kolizji
drogowych, w efekcie tracąc prawo jazdy.
Siła tkwi w grupie
Wszyscy oni wiele zawdzięczają klubowi. – Gdyby nie klub
i obecni tu ludzie, którzy wyciągnęli do mnie pomocną dłoń, nigdy bym nie wydostał się z tego
barłogu – mówi Kowalik. Ania
dodaje natomiast, że to właśnie

TOMASZ DĘBOWSKI

W październiku 2012 roku minęła 22 rocznica powstania Stowarzyszenia Rodzinnego Klubu
Abstynenta Przystań Życia działającego na terenie Żychlina. Wszystkich członków stowarzyszenia
łączy chęć wygrania z alkoholowym nałogiem, co, jak twierdzi prezes stowarzyszenia Mirosław Wasiak,
jest bardzo trudnym zadaniem, z którym radzą sobie tylko niektórzy.

Mirosław Wasiak (z lewej) i Edward Kowalik dzięki stowarzyszeniu
nie piją. Jak mówią – alkohol o mało nie zniszczył ich życia.

Tata pił i częstował
także mnie, a to mi
odpowiadało. Zawsze
piliśmy tak, żeby
mama nie widziała.
spotkania z innymi niepijącymi
alkoholikami trzymają ją w abstynencji. – Ja muszę się wygadać, wyżalić. Muszę trzymać się
z moimi ludźmi, czyli niepijącymi, inaczej się nie da tego wytrzymać. Ze znajomymi od kieliszka już się nie spotykam, bo
gdybym to robiła, to pewnie
znów bym piła. Bez klubu moje
życie byłoby cały czas zagmatwane, bez dzieci i z kuratorem
na karku – dodaje.
Mirosław Wasiak sam siebie uznaje natomiast nie tyle za
abstynenta, ale osobę cały czas
trzeźwiejącą. Jak mówi: abstynent tylko odstawia butel-

kę, osoba trzeźwiejąca zmienia
całe swoje dotychczasowe życie.
– Nie tylko przestałem pić, rzuciłem też palenie i zacząłem chodzić do kościoła, wierzyć w Boga
– opowiada.

Wielu tu przychodzi,
niewielu zdoła wytrwać
Wasiak podkreśla, że walka
z alkoholizmem jest bardzo trudna i każdy niepijący bardzo go
cieszy. Jak wylicza, w ciągu roku
przez stowarzyszenie przewija się
około 200 osób, z czego przez
dłuższy okres lub wcale nie piją
2-3 osoby. – I to już jest wielki
sukces. Jeśli ktoś pije przez większość życia denaturat, śpi na ulicy i uda mu się wytrzymać dwa
czy trzy tygodnie bez zaglądania
do kieliszka, to jest ogromny sukces. W tym czasie mógł się przecież zapić na śmierć, zamarznąć
czy wpaść pod samochód – uwa-
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Grałem w zespole,
który występował
na weselach, a tam
spożywało się dużo
alkoholu. Piło się
na imprezach i na
próbach. W pewnym
momencie piłem
dosłownie codziennie.
ża Wasiak. Jego zdaniem rotacja
jest ogromna, jedni przychodzą,
inni odchodzą, starych klubowiczów jest w tej chwili około 15.
Jak trudno jest jednak wygrać z alkoholowym nałogiem,
mogliśmy się naocznie przekonać podczas spotkania w listopadzie w siedzibie Przystani Życia.
Na umówioną godzinę miał
przyjść niepijący od kilku lat Mirosław. Nie przyszedł, zapił. Jak
zdradził nam Mirosław Wasiak,
jego brat ciągle pije i chyba go
pociągnął. – Jak rozmawiał ze
mną to powiedział, że wypił trzy
wina. Nie pomyślałbym, bo odkąd z nami był, wydawał się bardzo twardy. Tak pięknie potrafił mówić o zakręceniu butelki
– mówił Wasiak.
– Widzi Pan jaka to ciężka
walka, wystarczy chwila zwątpienia,
chwila
zawahania.
Tu nikt nigdy nie wie, czy znów
nie wróci do nałogu. Ja ostatnio jak grałem na weselu, to
do szklanki ktoś nalał mi wódki. Nie wypiłem, bo zawsze wącham, co jest nalane. Nie dałem
się zaskoczyć – opowiada prezes
Przystani Życia. 

Prokuratura | Sprawy karne byłego radnego

Wkrótce akt oskarżenia w sprawie
wycieczki, której nie było
Kolejny akt oskarżenia
przeciwko byłemu
radnemu miejskiemu
oraz powiatowemu
Dariuszowi M. z Łowicza
może wpłynąć do sądu na
początku 2013 roku.
Będzie to finał sprawy, o której pisaliśmy przed ponad rokiem, kiedy to Dariusz M. obiecał grupie 23 osób wyjazd na
wycieczkę m. in. do Smoleńska.

Zainkasował około 10 tys. złotych, wycieczka się nie odbyła,
Dariusz M. pieniędzy nie oddał.
Obecnie były radny przebywa w wiezieniu w Iławie, gdzie
odbywa karę za inne przestępstwa: łapownictwa, płatnej
protekcji oraz za przyjmowanie korzyści majątkowych za
pomoc w pozyskaniu mieszkań komunalnych w Łowiczu
i za rzekome załatwienie zdania egzaminu na prawo jazdy w
Wojewódzkim Ośrodku Szkole-

nia Kierowców w Skierniewicach. Odbywać tam ma łączną
karę więzienia do 11 kwietnia
2017 roku. Do ZK trafił 11 października tego roku.
Mimo, że do zdarzeń związanych z organizowaniem wycieczki do Smoleńska doszło na
terenie Łowicza oraz większość
poszkodowanych przez Dariusza M. osób pochodzi z Łowicza i okolic, śledztwo prowadzi
Prokuratura Rejonowa w Brzezinach.
str. 17
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Chąśno | Trzeci przetarg bez rozstrzygnięcia

RZUT OKIEM | IRENA KOLOS W KIERNOZI

Znowu nie było chętnych
na nieruchomość po GS

grosze. Nie musimy spieszyć się
z tą sprzedażą – powiedział nam
Sołtysiak.
Nieruchomość zabudowana
jest trzema murowanymi budynkami magazynowymi oraz budynkiem wagowni z zadaszeniem nad wagą samochodową
do 35 ton. Waga samochodowa
jest czynna. Pierwszy przetarg
wyznaczony był na 7 maja 2012,
drugi na 21 sierpnia tego roku.
Wszystkie do tej pory zakończyły się fiaskiem. – Jestem przekonany, że prędzej czy później
znajdzie się amator, który kupi
od nas tę działkę – uważa jednak
wójt Dariusz Reczulski.
mak

Trzeci nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości nie przyniósł rozstrzygnięcia. Tak samo jak
w poprzednich dwóch nie było
żadnych ofert kupna. Gmina
będzie ogłaszać kolejne przetargi. Cena nieruchomości w 3
przetargu wynosiła 470.250 zł.

Gmina Chąśno

RZUT OKIEM | PRZYSTANEK KOLEJOWY JUŻ GOTOWY

Zebranie wiejskie, na którym
mieszkańcy wsi Skowroda
Północna będą wybierali
sołtysa odbędzie się nie
wcześniej niż
w drugiej połowie stycznia –
dowiedzieliśmy się
w Urzędzie Gminy w Chąśnie.
– Chcemy połączyć wybory
sołtysa z zebraniem w sprawie
wprowadzenia nowej ustawy
śmieciowej. Mamy nadzieję
na większą frekwencję –
powiedział nam wójt Dariusz
Reczulski.
Dotychczasowa sołtys Anna
Więcławska zrezygnowała
z piastowania tego stanowiska
na początku grudnia. Powodem
rezygnacji było podjęcie pracy
poza miejscem zamieszkania
oraz niemożność pogodzenia
związanych z tym obowiązków
oraz obowiązków rodzinnych
z pełnieniem funkcji sołtysa.
Z uwagi na urodzenie dziecka
sołtys ostatnio nawet nie miała
czasu bywać na sesjach Rady
Gminy. Na terenie gminy
Chąśno znajduje się 16 sołectw.
Ostatnie wybory sołtysów
odbywały się na początku 2011
roku. mak
REKLAMA

Radni gminy Kiernozia podczas sesji 12 grudnia pytali
wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Łowickiego Irenę Kolos, kiedy
zostaną przeprowadzone remonty dróg powiatowych. Kolos odparła,
że nie udzieli odpowiedzi, ponieważ nie ma wiedzy na ten temat. Radni
pytali jątakże, kiedy do Kiernozi przyjedzie starosta Krzysztof Figat, bo od
wiosny, kiedy został wybrany na to stanowisko, nie pojawił się jeszcze na
żadnej gminnej sesji. Radna odparła, że przekaże tę prośbę staroście. jr

Gmina Sanniki | Radni zrezygnowali

LOT Mazowsze
nie spełnił oczekiwań
Jednogłośną decyzję
w sprawie rezygnacji
z członkostwa w Lokalnej
Organizacji Turystycznej
Mazowsze Chopina, która
kilka lat temu została
powołana do życia
w Sochaczewie, podjęli
radni gminy Sanniki.

ANETA MARAT

Wybory
uzupełniające
w przyszłym
roku

JOANNA RUDAK

– Ponieważ kwota, którą chcemy osiągnąć w przetargu jest
znaczna, ogłoszenie musi być
wywieszone przez co najmniej
dwa miesiące. Kolejny przetarg
planujemy więc na przełomie lutego i marca – powiedział nam
wójt Dariusz Reczulski. Decyzja, czy cena wywoławcza do
kolejnego przetargu zostanie obniżona, jeszcze nie została podjęta. Przeciwnikiem znacznego
obniżania ceny jest między innymi przewodniczący Rady Gminy w Chąśnie Ireneusz Sołtysiak. – Za bardzo obniżać ceny
nie możemy, żeby nie sprzedać
nieruchomości za przysłowiowe

W poprzednich przetargach była
wyższa i wynosiła 495 tys. złotych.
Stan prawny nieruchomości
jest uregulowany. Nieruchomość
kiedyś była wykorzystywana
przez miejscową Gminną Spółdzielnię Samopomoc Chłopska.
Od wielu jednak lat budynki magazynowe oraz tzw. wagownia
są praktycznie niewykorzystywane. Część terenu po sąsiedzku
przed laty kupiła prywatna spółka zajmująca się obrotem paszami dla zwierząt i prowadzi tam
interes. Firma ta jednak nie była
zainteresowana powiększaniem
dotychczasowej działki.

Gmina Chąśno nadal
szuka chętnych na kupno
nieruchomości
w Chąśnie, w której przed
laty mieściła się baza
Gminnej Spółdzielni.

Już prawie gotowy jest nowy przystanek PKP w Domaniewicach. Na skarpie ułożone zostały płyty
i kostka brukowa, zamontowano lampy oświetleniowe i ogrodzenie peronowe. Kostką brukową wyłożony został
też parking przy przystanku. Pracownicy firma Appia muszą jeszcze jedynie ustawić wiatę, pod którą będą
mogli schronić się oczekujący na pociąg oraz tablicę z nazwą miejscowości. Przystanek w Domaniewicach
jest ostatnim modernizowanym (licząc od Łodzi) na linii nr 15 Bednary – Łódź Kaliska. Powstaje on w ramach
tworzenia Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej am

– Członkostwo w tej organizacji nie przynosiło naszej gminie żadnych profitów. Organizacja coraz słabiej działała. Tylko
płaciliśmy składki i nic z tego
nie wynikało – powiedziała nam
przewodnicząca Rady Gminy
w Sannikach Wanda Milczarek.
Należy dodać, że składki nie
były wysokie i wynosiły oprócz
300 zł wpisowego, 100 złotych
rocznie. Radni nie mieli, podczas sesji, na której zapadła decyzja w sprawie rezygnacji
z członkostwa w LOT Mazowsze Chopina, żadnych pytań. –
Nawet nie pamiętałem, że coś
takiego jest – powiedział jeden
z sołtysów.

Stowarzyszenie, o którym
mowa, powstało w 2008 roku,
a wyłoniło się z Grupy Partnerskiej „Chopin 2010”, która za
główny cel działania postawiła
sobie przygotowanie atrakcyjnej oferty dla turystów odwiedzających ziemię sochaczewską
w czasie obchodów Roku Chopinowskiego. W tym samym
roku do stowarzyszenia przystąpiło miasto Sochaczew jako
członek-założyciel.
Do LOT należały m.in. miasta
Sochaczew, Płock i Wyszogród,
gminy Sochaczew, Sanniki,
Iłów, Brochów i Młodzieszyn.
Stowarzyszenie działało w miarę
aktywnie do czasu, kiedy prezes
Jadwiga Orczyk-Miziołek pracowała w sochaczewskim urzędzie miejskim. W Roku Chopinowskim (2010) stowarzyszenie
było natomiast w stanie paraliżu,
– Mieliśmy problemy z utrzymaniem biura i całego stowarzyszenia – mówiła prezes w jednym
z wywiadów na portalu traktującym o organizacjach pozarządowych.
mak
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RZUT OKIEM|HARCERSKIEPODZIĘKOWANIE

Kto będzie usuwał
awarie wodociągów
mianie należy przeprowadzić
dodatkowe chlorowanie i odkażanie, a skuteczność prac trzeba
potwierdzić badaniem wody.
Obecnie długość sieci wodociągowej bez przyłączy na terenie gminy Sanniki wynosi ok.
123 km. Jedyna stacja uzdatniania wody znajduje się w Sannikach, a jedyna hydrofornia
w Lubikowie.
Przetarg na wyłonienie firmy
został rozstrzygnięty 20 grudnia.
Komisja przetargowa oceniała
dwie oferty. Oprócz firmy z Sannik złożona była oferta przez firmę Jarmar Eksport-Impot s.c.,
jednak była mniej korzystna cenowo.
mak

Za okazywaną stale pomoc
i życzliwość Komendant
Chorągwi Łódzkiej ZHP nadał
srebrne Odznaki Przyjaciół
Harcerstwa dyrektorce
Zespołu Szkół w Kocierzewie
Południowym Krystynie
Pastwie, księdzuproboszczowi
parafiiwKocierzewie
PołudniowymJanowiJaniakowi
orazwójtowiGrzegorzowi
Stefańskiemu.
DyrektorPastwieodznakazostała
wręczonaprzedszkolnymi
jasełkamiwpiątek,21grudnia.
Wręczyłająhm.TeresaGajek,
przewodniczącaKomisji
Rewizyjnejłowickiegohufca.
Wójtaorazproboszczaniebyłona
uroczystości,odznakizostanąim
więcprzekazaneprzyinnejokazji.

MARCINKUCHARSKI

Zakład Usług Mechaniczno-Budowlanych Tadeusza Dąbrowskiego z Sannik zajmie się
w 2013 roku bieżącym usuwaniem awarii sieci wodociągowej
w gminie Sanniki. Usuwanie
awarii ma odbywać się przy użyciu własnego sprzętu.
Usługodawca ma zająć się
w szczególności pęknięciami
przewodów rozdzielczych, usuwaniem nieszczelności zaworów oraz wymianą uszkodzonych hydrantów. W przypadku
awarii pompy głębinowej chodzi
o wymontowanie jej i dowóz do
punktu naprawy oraz przewóz
i zamontowanie wraz z uruchomieniem pompy. Po takiej wy-
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Bolimów|ParkKrajobrazowy

Zamiast dyrektora będzie wicedyrektor

JOANNARUDAK

Bolimowski Park Krajobrazowy nie jest już samodzielną jednostką organizacyjną.
Od 1 stycznia wspólnie z 7 innymi parkami tworzy on Zespół Parków Krajobrazowych
Województwa Łódzkiego, na czele którego stoi Hieronim Andrzejewski.
Zespół Parków Krajobrazowych powstał poprzez połączenie: Dyrekcji Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich,
Dyrekcji Bolimowskiego Parku
Krajobrazowego, Dyrekcji Sieradzkich Parków Krajobrazowych i Zespołu Nadpilicznych
Parków Krajobrazowych. Dodajmy jednak, że pod zarządzaniem
tych dwóch ostatnich były parki:
Międzyrzecza Warty i Widawki,

Załęczański, Przedborski, Spalski oraz Sulejowski.
W takiej sytuacji 31 grudnia
2012 roku Stanisław Pytliński
przestał pełnić funkcję dyrektora BPK, a jednostka stała się Oddziałem Terenowym Bolimowskiego Parku Krajobrazowego
wchodzącym w skład Zespołu
Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. Zmiany te
spowodowane są m.in. tym, że na

16 województw w Polsce, tylko
w 3 nie ma zespołów. – Działając
jako jednostka, będzie łatwiejsza
m.in. aplikacja o fundusze – przekonuje jeden z pracowników nowego zespołu. Ponadto nowa organizacja pozwoli pracownikom
parku skoncentrować się na pracy
merytorycznej i odciągnie ich od
prac biurowych.
Dyrekcja zespołu przekonuje, że nie są przewidziane żad-

ne zwolnienia pracowników
(obecnie zatrudnionych w parkach jest 49 osób), zmieni się
jedynie organizacja. Czterema
dotychczas jednostkami samodzielnymi będzie zarządzał jeden dyrektor w Łodzi, któremu
będą pomagali wybrani przez
niego wicedyrektorzy. Będą
oni urzędowali w siedzibach
parków. Póki co nie wiadomo
jednak, kto zostanie wybrany na te stanowiska. Decyzja
ta należy do Andrzejewskiego.
Ten ma ją podjąć w najbliższym
czasie.
am

Bogdan Gajda zastąpił Józefa Panka na stanowisku sołtysa
Pilaszkowa w gminie Łowicz. Uroczystepodziękowaniezalata
współpracybyłemusołtysowiorazzłożeniegratulacjinowemuodbyłosię
podczassesjiRadyGminyŁowicz21grudnia.BogdanGajdaotrzymał
odwładzgminytakżenotesidługopis,którysymboliczniewręczanyjest
każdemusołtysowinapoczątkukadencji.jr

Gmina Kocierzew Południowy

Uchwałę w sprawie podziału gminy Kocierzew Południowy na stałe obwody głosowania
oraz ustalającą siedziby obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy jednogłośnie podjęli
kocierzewscy radni.
Niezadowolonym z podziału
wyborcom w liczbie co najmniej
15 osób przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Skierniewicach.
Nowy podział jest identyczny jak obowiązujący do tej pory.
Oznacza to, że wyborcy będą
mogli głosować w trzech obwodowych komisjach wyborczych,
których siedziby będą mieści-

ły się w budynku szkoły w Kocierzewie Południowym, szkole
w Gągolinie oraz filii Gminnej
Biblioteki Publicznej w Boczkach. W pierwszej z wymienionych siedzib komisji głosować
będą mieszkańcy Konstantynowa
i Wejsc, Lipnic, Jeziorka, Kocierzewa Północnego i Południowego, Osieka, Różyc i Różyc Żurawieniec. W szkole w Gągolinie
głosować będą wyborcy z Gągolina Północnego, Zachodniego i Południowego, Sromowa
i Ostrowca. W Boczkach zaś głosować będą wyborcy zameldowani
w Lenartowie, Wiciu, Boczkach,
Płaskocinie oraz Łaguszewie. mak

Bogoria Dolna

Rezygnacja sołtysa
Na początku grudnia Sylwester Jędrachowicz zrezygnował z funkcji sołtysa wsi Bogoria Dolna. Z pisma, które złożył
w Urzędzie Gminy Zduny, wynika, że sołtys nie był w stanie
pogodzić obowiązków wynikających ze sprawowania stanowiska z pracą zawodową.

28 grudnia Rada Gminy Zduny podjęła uchwałę w sprawie
zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa Bogorii Dolnej. Wójt Jarosław Kwiatkowski
musi zwołać zebranie mieszkańców tej wsi do końca stycznia.
Dziś nie był znany jeszcze jego
termin.
pw

ZESPÓŁSZKÓŁPRZYUL.GRUNWALDZKIEJ

Głosowanie będzie
w tych samych miejscach

Tym razem jasełka przygotowaliuczniowieklasIIISzkołyPodstawowejnr3.

Łowicz|ZespółSzkółprzyul.Grunwaldzkiej

Bożonarodzeniowe klimaty
21 grudnia w Zespole Szkół
przy ul. Grunwaldzkiej
w Łowiczu odbył się
świąteczny apel, na którym
wystawione zostały jasełka.
W pięknej, bożonarodzeniowej scenerii wystąpili uczniowie
klas III Szkoły Podstawowej nr
3 przygotowani przez wychowawczynie. Kolędy śpiewane
były przy akompaniamencie Jana
Dutkiewicza. Maryją była uczen-

nica klasy IIIb Joanna Gudaj,
a rolę Józefa odegrał Hubert Kośmider z klasy IIIa.
Były życzenia, kolędy i wiele
ciepłych słów, a na koniec podsumowane zostały konkursy szkolne i zwycięzcy otrzymali nagrody. W konkursie poezji Maryjnej
dla uczniów szkoły podstawowej
laureatkami zostały Maria Miziołek z kl. IIIa i Milena Dudzińska
z kl. IVa. W konkursie „Świąteczny Anioł” najwyżej oceniono
prace Bartłomieja Sieroty z IIIb,

Wiktoria Roskosz z IIIa, Igor Sałaty z IIIa i Patrycji Kierzkowskiej z IVb,
Kolejny konkurs „Moja Kartka Bożonarodzeniowa” wygrały
ze szkoły podstawowej: Justyna
Muras z kl. IIIa, Julia Kazimierczak z kl. Va, Natalia Kochanek
z kl. Vb oraz Paulina Majcher
z IIIb i Sylwia Brzezińska z IIIa
z gimnazjum.
W konkursie kolęd najlepsze
okazały się Julia Kędzia z kl. IIa,
Magdalena Rykowska z kl. IIa,

Patrycja Kierzkowska z kl. IVb
szkoły podstawowej.
Szkole jury oceniało również
dekorację sal. Za najładniej udekorowane uznane zostały te, które udekorowane zostały przez
klasy: IIb, IIIb i IVa podstawówki oraz IIb gimnazjum. W nagrodę uczniowie klas gimnazjalnych
wygrali przywilej nieodpytywania ich przez nauczycieli w wybranym dniu, a młodsi uczniowie
zwycięskich klas nagrodzeni zostali słodyczami.
opr. mwk
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Łowiczanin Roku
Łowicz | Łowiczanin Roku 2012 – Anna Bieguszewska

Żona, matka, babcia i instytucja
Stworzyła Klub Seniora Radość w Łowiczu, który jest największą instytucją społeczną na naszym terenie,
skupiającą około 200 osób. Klub działa prężnie, a jego członków można spotkać wszędzie tam, gdzie dzieje się
coś ważnego. Klubowicze potrafią razem się bawić, wypoczywać i działać, a jego szefowa czuwa nad tym,
aby wszystkie przedsięwzięcia były cenowo dostosowane do kieszeni seniorów, która zwykle nie jest bogata.
– Tej przedsiębiorczości to chyba nauczyłam się od mojej mamy – mówi Anna Bieguszewska, Łowiczanin Roku 2012.
– Mama była wysoka, miała 180 cm wzrostu, była przystojną kobietą. Była bardzo religijna, a chodząc do kościoła,
miała świąteczną sukienkę z
zielonej żorżety z ozdobnym
żabocikiem. Zawsze też dbała,
abyśmy na święta mieli nowe
ubrania – wspomina Anna Bieguszewska. Jako młoda wdowa
jej mama miała kilka propozycji
ponownego zamążpójścia, jednak z żadnej z nich nie skorzystała. Miała w zwyczaju mówić,
że „Nie będzie nikt obcy moich dzieci potrącać”. Do końca

W naszej klatce
wszyscy się znaliśmy
i pomagaliśmy sobie.

życia była sama, zmarła, mając
71 lat.
Dwoje jej dzieci związało się
z Łowiczem, poza Anną Bieguszewską mieszka w naszym
mieście jej siostra, Zofia Marczak, która jest członkiem Klubu Seniora, jeden brat, Jan, już
nie żyje – mieszkał w Żychlinie,
drugi – Jerzy – był rolnikiem
w rodzinnym domu pod Dobrzelinem, obecnie jest emerytem.
Prymuska
Do szkoły Anna – wtedy
jeszcze Łysio – chodziła przez
pierwsze 4 lata do Grzybowa,
następne 3 lata do ówczesnej
7-oddziałowej
podstawówki
w Śleszynie. Dalej uczyła się
w Technikum Rolniczym
w Zduńskiej Dąbrowie. Nie
był to jej wymarzony kierunek, wspomina, że trafiła do tej
szkoły przez przypadek. Bardzo chciała zostać nauczycielką
i zdawała egzaminy do Liceum

Pedagogicznego w Łowiczu.
Zdała je bardzo dobrze, ale nie
została przyjęta, ponieważ była
spoza rejonu, a pierwszeństwo
mieli kandydaci miejscowi.
Z przyjęciem do Technikum
Rolniczego nie było natomiast
problemu. 15-letnia Anna zamieszkała w internacie i podjęła
naukę. Po roku niespodziewanie
otrzymała pismo z Liceum Pedagogicznego, z którego wynikało, że może być przyjętą do
klasy I. Nie mogła skorzystać
z tej oferty ze względu na sytuację rodzinną: wiedziała, że
musi się jak najszybciej usamodzielnić, bo mama ma jeszcze 3 dzieci na utrzymaniu. Był
też drugi ważny argument ekonomiczny: korzystała ze stypendium i gdyby sama zrezygnowała z nauki w Technikum
Rolniczym, mama musiałaby je
oddać, a nie było jej na to stać.
Mimo to uczyła się bardzo
dobrze. Na dowód tego w roz-

mowie z nami pokazuje świadectwo maturalne. Jest na nim
tylko jedna czwórka – z matematyki, wszystkie pozostałe oceny są „bardzo dobre”.
Z tych lat (1952-1956) ma
dużo dobrych wspomnień.
Dobrze wspomina praktyki,
3- i 6-miesięczne lub krótsze,
które odbywała m.in. w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Piotrkowie, Rolniczych
Spółdzielniach Produkcyjnych
w Przewłokach i Lubiatowie
– gdzie praktykanci przez pół
roku zajmowali się czyszczeniem chmielu.
Dobrą stroną ówczesnych
praktyk było to, że uczniowie
mieli płacone za wykonywaną
pracę, więc Anna po kilkumiesięcznych praktykach wracała
„obkupiona”, co też było dużą
ulgą dla matki.
Dziś, w rozmowie z nami,
75-letnia Łowiczanka Roku
mówi, że bardzo docenia wielką

dbałość nauczycieli o uczniów,
czy to w szkole, czy w internacie, czy na praktykach.
Pierwsza praca
i kolejne
Absolwentka, pomimo tego,
że uczyła się wzorowo, o studiach nie mogła nawet marzyć,
więc poszła do pracy. Start
w dorosłe, zawodowe życie był
z kolei jak przysłowiowe „wiadro zimnej wody na głowę”.
Z nakazem pracy trafiła do
POM w Piotrowicach w gminie
Bielawy. Zamieszkała na terenie POM i została agronomem,
któremu powierzono od razu
3 spółdzielnie: Łazin, Mroga
i Oszkowice. Było to dla niej
bardzo trudne ze względu na
brak doświadczenia. Odległość
między miejscami, które były
pod jej nadzorem pokonywała
rowerem, który kupiła na talon.
Pracowała tam kilka miesięcy. W październiku 1956 roku,
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Z ziemią łowicką związana
jest od 60 lat, ale pochodzi z powiatu kutnowskiego, z gminy
Dobrzelin. Tam jej rodzice, Jan
i Stanisława Łysio mieli 5-hektarowe gospodarstwo. Miała
13 lat, gdy w wieku 39 lat zmarł
jej ojciec. Mama została wdową, mając 33 lata – z czwórką
dzieci. Anna była z nich najstarsza, jej rodzeństwo miało lat
12 i 7 – bracia oraz 4 – siostra.
Było to w roku 1950.
Matka była osobą bardzo
pracowitą i oszczędną i robiła wszystko, aby dzieci nie odczuły braku ojca. Mimo to we
wspomnieniach pani Anny pozostały trudne chwile, takie jak
ta, gdy matkę aresztowano za
to, że nie wywiązała się na czas
z obowiązkowych dostaw. Przez
dobę czwórka przerażonych
dzieci została w domu sama,
płacząc z bezsilności. Na szczęście po 24 godzinach mama do
nich wróciła.

Anna i Kazimierz Bieguszewscy podczas rejsu statkiem po Bałtyku. Wakacje 2012 roku, Ustka.

www.lowiczanin.info

Każdyseniormoże
przyjść,abyspotkać
sięzeznajomymi,
wypićherbatę,pograć
wkarty,pośpiewać,
razemcośupieclub
ugotować,wymienić
się„robótkami”.
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podczas tzw. odwilży gomułkowskiej, przeniesiona została
do pracy w Powiatowej Radzie
Narodowej w Łowiczu. Pracowała w wydziałach zajmujących się rolnictwem i geodezją
do 1975 roku – dokąd istniały powiaty, choć w tym czasie
zmieniały się nazwy wydziałów
lub ich struktura. Po reformie
administracyjnej została skierowana do pracy do Wojewódzkiej Rady Narodowej w Skierniewicach, gdzie pracowała
w
Państwowym
Funduszu Ziemi. Pracowała tam do
1993 roku, w którym przeszła
na emeryturę.
– Pracę miałam bardzo ciekawą, prowadziłam w terenie kontrole i instruktaż. Brałam udział
we wprowadzaniu w życie wielu zmian w rolnictwie. Najgorsze w mojej pracy były przejęcia gospodarstw przez Skarb
Państwa za długi. To odbywało się na mocy wyroków sądu
i przeprowadzał to urząd skarbowy. Powiatowa Rada opiniowała jednak obligatoryjnie te
procedury, a Anna Bieguszewska była członkiem zespołu,
który się tym zajmował.
Innym aspektem jej pracy było np. wdrażanie ustawy
uwłaszczeniowej, w czasie której rolnikom wręczano tytuły
własności na ziemię, jaką gospodarowali.
Po przejściu na emeryturę
Anna Bieguszewska pracowała jeszcze na umowę-zlecenie
w Urzędach Gmin Łyszkowice
i Chąśno, Przez 8 lat w Urzę-



Październik 1999 roku. DelegacjazŁowiczawręczatytułHonorowegoObywatelaMiastaOjcuŚwiętemu.Odlewej:radnyKrzysztofZieliński,przewodniczącyRadyMiejskiej
KrzysztofGórski,burmistrzRyszardBudzałekiAnnaBieguszewska.

pierw mieszkała na stancji na
ul. Zduńskiej, potem w Al.
Sienkiewicza pod numerem 12,
obok sióstr bernardynek. Tam
też początkowo mieszkała ze
swoim mężem, w tym czasie
na świat przyszły starsze dzieci: Izabela oraz Karol. W roku
1969 Bieguszewscy otrzymali
mieszkanie na os. Noakowskiego i tam doczekali się najmłodszej latorośli – Justyny. W roku
1975 otrzymali mieszkanie na
os. Starzyńskiego i mieszkali tam 32 lata. – Było mi tam
bardzo dobrze: mili sąsiedzi,
w naszej klatce wszyscy się
znaliśmy i pomagaliśmy sobie –
mówi nasza rozmówczyni.
Przyzwyczajona do życia
w centrum miasta przez wiele lat, zdecydowała się jednak
przed 6 laty na przeprowadzkę
na Bratkowice, do domu, który pobudowała wraz z mężem
i starszą córką. Dziś bardzo dobrze się w nim czuje, doceniając to, że ma dużą kuchnię, taras i ogród – a tego najbardziej
jej brakowało w bloku.
Córka Izabela jest absolwentką Akademii Medycznej

dzie Skarbowym w Łowiczu
prowadziła też sprzedaż książek
i druków firmy Sigma ze Skierniewic. Zrezygnowała z tej pracy ze względów zdrowotnych,
po tym jak miała udar.
Życie rodzinne
Mąż pani Anny, Kazimierz,
pochodzi z Lenartowa w gminie
Kocierzew Południowy. Poznali się w Powiatowej Radzie Narodowej, gdzie oboje pracowali.
Mąż jest starszy od niej o 7 lat.
Ślub cywilny brali w 1964 roku,
kościelny w 1965 roku.
Anna Bieguszewska mieszka w Łowiczu od 1957 roku,
od momentu zatrudnienia
w Powiatowej Radzie. Naj-

w Łodzi, okulistką z II stopniem specjalizacji. Syn mieszka w Łodzi i pracuje w firmie
budowlanej, Justyna – absolwentka marketingu i zarządzania na Politechnice Łódzkiej – mieszka pod Warszawą.
Jest szczęśliwą mamą 7-letniego Miłosza i 4-letniej Martyny,
a pracuje jako asystentka w Orbisie.
Społecznica od szkoły
średniej
Na pytanie o początki pracy
społecznej pani Anna uśmiecha się, mówiąc, że początki tej
działalności przeżyła w Technikum Rolniczym. Była wówczas
wybrana na przewodniczącą
Rady Młodzieżowej. Reprezentowała szkołę na różnych imprezach, jak np. dożynki, ale była
też zapraszana na posiedzenia
Rady Pedagogicznej, na której miała wyrażać swoją opinię
o uczniach. – Nigdy nikomu nie
ujawniłam, co mówiono na Radzie Pedagogicznej. Funkcja ta
była dla mnie bardzo cennym
doświadczeniem, bo dała mi
wiele do myślenia po tym, jak

słyszałam wypowiedzi nauczycieli o uczniach.
W szkole w Zduńskiej Dąbrowie działał też zorganizowany system samokształcenia uczniów, w którym dobrzy
uczniowie pomagali swoim
słabszym kolegom. Anna miała dwie podopieczne, za które
czuła się odpowiedzialna. Po
ukończeniu szkoły zaprosiły ją
do swojego domu do Zaborowa
i tam przyjęły jak honorowego
gościa.
Kilka lat później Anna Bieguszewska obejmowała kolejne funkcje społeczne: przewodniczącej Rady Rodziców
w żłobku na Nowym Rynku –
w którym wychowywała się po
kolei cała trójka jej dzieci, przewodniczącej Rady Rodziców
w Przedszkolu przy ul. Wojska
Polskiego, a potem w Al. Sienkiewicza, gdzie przez pewien
czas uczęszczali syn i młodsza
córka. Przez 18 lat aktywnie
pracowała w Komitecie Rodzicielskim Szkoły Podstawowej
nr 4, do której chodziły jej dzieci, dzieląc funkcję przewodniczącej i zastępcy z Ludomirem

Balorganizowany
byłodpoczątkudo
końcaprzezrodziców,
którzywszystko
gotowali,piekliciasta,
przyrządzalisałatki
iinnedania.
Goździkiewiczem. Równolegle
przez lata była przewodniczącą
trójek klasowych.
Gdy jej dzieci uczyły się
w Liceum Ogólnokształcącym
im. Józefa Chełmońskiego, nie
mogło jej zabraknąć w gronie
najbardziej aktywnych rodziców. Raz nawet się zdarzyło, że
na pierwsze zebranie rodziców
do liceum poszedł jej mąż. Miał
nadzieję, że w ten sposób obroni żonę i rodzinę przed jej aktywnością.
– Powiedział wtedy, że on
pójdzie, bo mnie wszędzie zaraz wybierają.
→

O Annie Bieguszewskiej mówią |BurmistrzKrzysztofKaliński:
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Odważna w swoich poglądach

6 lutego 1965 roku AnnaiKazimierzpowiedzielisobie
sakramentalne„tak”.

Panią
Anię
poznałem
w 1990 roku, gdy zostałem wychowawcą klasy o profilu matematycznym w I LO im. Józefa Chełmońskiego. Do klasy tej
chodziła córka pani Ani – Justyna. Pani Anna została wybrana na przewodniczącą Rady
Rodziców, a później komitetu
studniówkowego. Bardzo dobrze dogadywała się z ówczesnym dyrektorem, Waldemarem
Jędrzejczakiem. Już wtedy była
kobietą energiczną, działającą
i zawsze chętną do pomocy, pomagała nie tylko mi jako wychowawcy, ale też innym nauczycielom. Pojawiała się na wszystkich
uroczystościach szkolnych. Mobilizowała do pracy również in-

nych rodziców. Była to faktyczna pomoc z jej strony.
Po raz drugi poznałem panią
Anię w 2002 roku, po wyborach samorządowych. Wspólnie zostaliśmy wybrani wówczas
na radnych, a ja między innymi
dzięki głosowaniu pani Ani zostałem wybrany na przewodniczącego Rady Miejskiej. Ona
była przewodniczącą Komisji
Rewizyjnej. Bardzo dobrze nam
się razem współpracowało, pomimo tego, że byliśmy w opozycji. Była to jednak opozycja spokojna, zrównoważona. Nie było
wzajemnego obrażania się i niepotrzebnych słów.
Pani Ania była zawsze przygotowana na sesje. Zadawała

wiele pytań burmistrzowi, naczelnikom i dyrektorom. Była
odważna w swoich poglądach,
opiniach i nie bała się pytać.
Zgłaszała propozycje różnych
zmian. W radzie pracowaliśmy
wspólnie do 2006 roku.
W 2007 roku, przy współpracy z miastem, pani Ania zakładała Klub Seniora. Bardzo się
wówczas cieszyłem, że znalazła
się osoba, która podjęła się tego
zadania i jak się okazuje idealnie sprawdziła się ona na tym
stanowisku. Jednoczy środowisko emerytów i rencistów. Na
początku w klubie było około
70 osób, dziś jest ich około 170.
Przykład: tegoroczna wigilia
klubu Seniora i osiedla Starzyń-

skiego organizowana w restauracji Polonia. Przyszło na nią tak
dużo osób, że organizatorzy musieli dostawiać krzesła. Bieguszewska jest jedną z nielicznych
osób, które potrafią wokół siebie
zjednoczyć setki ludzi. Dzięki
niej ludzie nie czują się samotni.
Pani Ania jest bardzo pomocna. Pamiętam sytuację, kiedy zadzwoniła do mnie pewna osoba
i powiedziała, że jej sąsiad ma
opiłki w oczach od spawania,
bardzo bolą go oczy i potrzebuje
wizyty u okulisty, a była to godzina 20. Zadzwoniłem do pani
Ani, czy jej córka mogłaby go
przyjąć, a ona bez zastanowienia
mówi, żeby przyjeżdżać, a ona
wszystkim się zajmie. 

Mąż jednak nie okazał się asertywny, gdy dyr. Julian Oleśkiewicz skojarzył go z żoną. Miał
powiedzieć mniej więcej coś takiego, że formalnie do Komitetu Rodzicielskiego wpisuje
Kazimierza Bieguszewskiego,
ale jest przekonany, że działać
w nim będzie pani Anna. I tak
było.
Z tych czasów nasza rozmówczyni wspomina studniówki swoich dzieci, które zawsze
organizowała. Jej ambicją było
to, aby brali w nich udział niemal wszyscy uczniowie i to się
udawało. Bal organizowany był
od początku do końca przez rodziców – którzy wszystko gotowali, piekli ciasta, przyrządzali
sałatki i inne dania. Aby koszt
imprezy był jak najtańszy, mięso na potrawy było z uboju gospodarczego.
Rodzice bardzo chętnie angażowali się w pomoc, „podwijając rękawy”, niezależnie
od zasobności portfela czy profesji. Jedną z tych aktywnych
mam była np. śp. Janina Kłos-Kaźmierczak – lekarz pediatra, późniejsza dyrektor szpitala. – Frekwencja na studniówce
była prawie stuprocentowa. Nie
przychodzili na nią uczniowie tylko w przypadkach losowych. Z kolei sposób organizacji sprzyjał naszej integracji,
poznawaniu się i to było bardzo cenne, bo czuliśmy się odpowiedzialni za to, aby wszystko było dobrane – mówi pani
Anna.
Po studniówce były poprawiny. Z imprezą związany był też
zwyczaj zapraszania reprezentacji klas III na bal oraz przygotowywania potraw na specjalnie przyjęcie dla wszystkich
uczniów klas III, które organizowano po balu.
Rada Osiedla i Rada
Miejska
W archiwach domowych
pani Anny nie znaleźliśmy dokumentów, które pomogłyby
ustalić, od kiedy pracowała społecznie w Zarządzie Osiedla
Stefana Starzyńskiego. Może
nie było to od 1975 roku, gdy
tam zamieszkała, choć pamięta,
że przed laty była współorganizatorką konkursów na najładniejszy ogródek przed blokiem.
Na pewno w 2011 roku przestała pełnić funkcję przewodniczącej, którą piastowała nieprzerwanie przez 16 lat.
Zarząd osiedla pod kierunkiem pani Bieguszewskiej działał bardzo aktywnie, a inne
samorządy mogły czerpać doświadczenie z jego praktyk. Inicjatywami zarządu były m.in.
zabawy dla dzieci, spotkania
wigilijne, obchody Dnia Kobiet,
festyny rodzinne z okazji Dnia
Matki i Dnia Dziecka, również
z udziałem straży i policji, imprezy kajakowe z Łowicką Akademią Sportu pod nazwą „Pływaj z nami po Bzurze”. Zarząd
osiedla współpracował z Przed-

Seniorzy odwiedzają
w domu swoich
członków
podczas choroby
czy niedyspozycji,
bardziej aktywni
uprawiają nordic
walking.
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skich mówi: – Krzysztof Górski był mniej zdecydowany niż
Krzysztof Kaliński. Obaj radzili sobie dobrze, ale Kaliński szybciej się uczył i pokazał, że ma silny charakter. Nie
najlepiej wspomina współpracę z burmistrzem Ryszardem
Budzałkiem, który nie miał
w zwyczaju słuchać rad innych. Według niej uważał, że
wszystko wie lepiej, a krytykowany obrażał się.
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Zofia Słoma, Anna Bieguszewska oraz Maria Łopatka podczas nagrania piosenki Plaisir d'amour do Tryptyku – spektaklu Mikołaja Mikołajczyka.

szkolem nr 2, Szkołą Podstawową nr 1 im. Tadeusza Kościuszki oraz Gimnazjum nr
1 im. Henryka Sienkiewicza.
Dwukrotnie zarząd osiedla brał
udział w konkursie na potrawę
regionalną podczas Księżackiego Jadła. W 2007 roku pyzy
z os. Starzyńskiego w konkursie tym zajęły I miejsce, 2 lata
później miejsce II zajęły pierogi klejone na tym osiedlu.
W Radzie Miejskiej Anna
Bieguszewska zasiadała przez
2 kadencje: w latach 1998-2002
oraz 2002-2006. W pierwszej
z wymienionych kadencji była
przewodniczącą Komisji Budżetowej i członkiem Komisji Gospodarczej, w drugiej
– przewodniczącą Komisji Rewizyjnej, członkiem Komisji
Budżetowej i Rady Społecznej
Zespołu Opieki Zdrowotnej.
Przez 8 lat była też członkiem
komitetu opiniującego kandydatów na Honorowych Obywateli Łowicza i z jego ramienia
została wybrana do delegacji,
która w 1999 roku pojechała do Watykanu, aby wręczyć
takie obywatelstwo papieżowi
Janowi Pawłowi II.
Pracę w Radzie Miejskiej
wspomina bardzo dobrze.
O przewodniczących rad miej-
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Pani Anna z najstarszym swoim dzieckiem – Izabelą. Wielkanoc 1967 rok, Lenartów.

Działalność w SLD
Czas pracy w samorządzie
miejskim zbiegł się z działalnością w SLD. Anna Bieguszewska wstąpiła w szeregi
członków partii w czasie, gdy
pierwszy raz startowała w wyborach. Mówi o tym krótko:
– Tak wypadało, gdy wpisano
mnie na listę kandydatów z ramienia SLD.
Charakterystyczne dla jej
osoby jest to, że jej działalność
skupiała się na integracji środowiska, podobnie jak czyniła
to w komitetach rodzicielskich
i zarządzie osiedla, a co kontynuuje obecnie w ramach Klubu
Seniora.
Była więc współorganizatorką bali piwnych, zabaw karnawałowych, zabaw i choinek
dla dzieci, wigilii dla ubogich,
otwartych spotkań z mieszkańcami, obchodów 1 Maja
w Ogrodzie Saskim. W ramach
obchodów Dnia Samorządowca dwukrotnie gościła u prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego.
SLD w tym czasie działało
bardzo prężnie, również Klub
Radnych SLD, którego była
przewodniczącą. Szefem struktur miejsko-powiatowych był
Waldemar Graszka, z którym
Annie Bieguszewskiej bardzo dobrze się współpracowało. Nie może tego powiedzieć
o obecnych władzach partii.
Aktywnie przestała działać
w 2006 roku, z powodu choroby, formalnie wypisała się jednak dopiero w 2010 roku. – Nie
widzę już siebie tam, ale utrzymuję kontakt z Wojciechem
i Cezarym Olejniczkami,
z asystentkami Wandą Żebrowską i Agnieszką Wasiak oraz
pracownicą biura SLD Renatą
Faltynowską, która była skarbnikiem miejskim SLD w czasie, gdy ja byłam powiatowym.
Bardzo mile wspominam kampanię wyborczą w 2006 roku,
gdy Eugeniusz Furman kandydował na burmistrza. Zebrałyśmy wtedy dużo pieniędzy
i wszystko – co do grosza – razem rozliczyłyśmy.

O Annie Bieguszewskiej mówią | Agnieszka Pawłowska-Kalinowska:

Teraz dopiero rozwinęła skrzydła
Panią Anię Bieguszewską
poznałam ponad 2 lata temu
w Łowickim Ośrodku Kultury. ŁOK pracował wówczas nad
Programem Domu Kultury+,
w którym miały działać m.in.
różne grupy wiekowe. Na tym
spotkaniu pani Ania powiedziała, że bardzo chciałaby pracować z młodzieżą, wiedzieć, co
ją interesuje, co robią młodzi
ludzie.
Byłam zdziwiona, że seniorzy mają taką potrzebę. Wymieniłyśmy się telefonami
i potem wszystko się sprawnie
potoczyło. Nie przypuszczałam, że nasza młodzież z II Liceum Ogólnokształcącego tak

ochoczo zaangażuje się w pomoc dla Klubu Seniora. To oni
m.in. przygotowali prezentację
multimedialną o historii klubu,
którą pokazano podczas uroczystości 5-lecia jego istnienia.
Często poświęcali wolny czas,
by pomóc seniorom w organizacji imprez, chociażby w czasie zeszłorocznych andrzejek.
To pani Ania przyciąga młodych ludzi. Jest osobą bardzo konkretną, wiadomo, czego oczekuje, co trzeba zrobić,
czego wymaga, a z taką osobą łatwo się współpracuje. Ma
wszystko ułożone w głowie
znacznie wcześniej, teraz już na
przykład planuje Dzień Kobiet,

który przecież będzie dopiero
na wiosnę.
Pani Ania nigdy o niczym nie
zapomina, sprawiedliwie rozdziela zadania, ale także zawsze
pamięta, by podziękować, wręczy w ramach podziękowania
choćby cukierki, by każdy czuł
się doceniony.
Nie wiem, czy Klub Seniora bez pani Ani wyglądałby
i funkcjonował tak samo. Chyba nie. Jest ona postacią o silnej
osobowości, która ma wpływ
na wszystkich członków klubu. Gdyby nie pani Ania, kto by
organizował co miesiąc wyjazdy do teatru, imprezy taneczne
czy wieczory poetyckie? Wy-

daje mi się, że dopiero teraz,
w klubie, może w pełni rozwinąć swoje skrzydła. Wcześniej,
czy jako radna, czy przewodnicząca Rady Rodziców, miała mniejsze pole do działania.
Teraz, mając za sobą 180 osób,
pokazuje, ile potrafi.
Pani Ania traktuje członków klubu indywidualnie, zna
każdego po imieniu, rozmawia z nimi i opiekuje się nimi.
Kiedy wie, że ktoś może nie
dotrzeć do domu, bo jest np.
schorowany, to sama podwozi
go samochodem. Do tej pory,
często starsi ludzie nie chcieli wychodzić z domu, nie było
w nich radości życia. Tak było

na przykład z tatą mojej cioci,
mężczyzną już 80-letnim. Codzienne spotkania w tym samym gronie sprawiły, że wstawał rano z ochotą, szykował się,
potem wychodził, spędzał czas
w bliskim sobie gronie i potem dopiero wracał do domu.
To nadaje sens każdemu dniu.
Dzięki niej starsi ludzie nie są
tacy samotni. Bo zwykle, nawet jeżeli mają rodzinę, to często jej członkowie, zapracowani
i pochłonięci swoimi sprawami,
nie poświęcają należytej uwagi
starszym, a ci czują się opuszczeni. Dzięki pani Ani tak nie
jest. Odzyskują utraconą energię i chęć do życia. 
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Pomysł na Klub Seniora
ma więcej niż 5 lat
Pierwszy raz o potrzebie powstania w Łowiczu Klubu Seniora pani Anna zaczęła mówić
publicznie w drugiej kadencji
swojej pracy jako radnej i również drugiej kadencji burmistrza Ryszarda Budzałka. Występowała do niego co najmniej
3 razy z wnioskiem o powołanie takiego klubu. Odpowiedź
zawsze była taka sama, sprowadzająca się do słów „Nie, bo to
nie jest zadanie miasta”.
Pomysł jednak rodził się w
jej głowie i dojrzewał. Słyszała,
że tego typu kluby powstawały
już w różnych miastach. W Łowiczu gdziekolwiek szła, widziała jak starsi ludzie – głównie panie – siedzą na ławkach.
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Myślała o tym, że jest w nich
duży potencjał i warto byłoby coś dla nich zrobić. Podczas
kampanii wyborczej w 2006
roku brała udział w spotkaniu
z kandydatami do miejskiego
samorządu, na którym obecny
był m.in. Krzysztof Kaliński,
kandydujący wówczas po raz
pierwszy na burmistrza. – Powiedziałam mu, że na niego zagłosuję, jeśli zostanie utworzony Klub Seniora. Obiecał, że
go utworzy i dotrzymał słowa.
Oficjalna inauguracja Klubu
Seniora odbyła się 27 kwietnia
2007 roku w ogrodzie przy Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. 3 Maja – wspomina przewodnicząca. Faktycznie
seniorzy spotykali się już kilka tygodni wcześniej i do klubu
zapisanych było około 40 osób.
Wraz z zaproszonymi gośćmi
– wśród których byli zarówno
burmistrz Krzysztof Kaliński,
jak i starosta Janusz Michalak,
przedsiębiorcy, radni miejscy
i powiatowi i przedstawiciele
stowarzyszeń – w uroczystości
uczestniczyło około 150 osób.
Organizatorzy nie mieli powodów do narzekania na frekwencję i tak jest do tej pory.
Klub: sto sposobów
na ciekawe spędzenie
czasu
Bieguszewska już wcześniej
działanie klubu wyobrażała sobie prawie dokładnie tak: że jest
stała siedziba, do której każdy
senior może przyjść, aby spo-

MIROSŁAWAWOLSKA-KOBIERECKA

Tocodzienne
spotkaniaprzy
herbacie
ikawie,imprezy
okolicznościowe,
wycieczkidoteatru,
sejmulubinnych
miejsc,śpiewanie
wchórze,udział
wprzeglądach
artystycznych,pikniki,
wczasy.



3. urodziny Klubu Seniora RadośćwŁowiczuobchodzonowrestauracjiPoloniaprzyStarymRynku,30czerwca2010roku.

aktywność kulinarna jest zminimalizowana, ze względu na
warunki lokalowe, które są niewystarczające dla tak licznego
klubu.
Pierwsza wycieczka seniorów odbyła się w maju 2007,
kiedy to wszyscy wybrali się do
Ciechocinka. Sponsorami ich
wyjazdu było kilku radnych,
którzy przekazali na ten cel
900 zł. Wyjazd był bardzo udany i zachęcił do dalszej działalności: seniorzy byli w miejscu
tragicznej śmierci ks. Jerzego
Popiełuszki, odwiedzili Włocławek i Ciechocinek. Zorga-

tkać się ze znajomymi, wypić
herbatę, pograć w karty, pośpiewać, razem coś upiec lub
ugotować, wymienić się „robótkami”. I tak to wyglądało
w pierwszych miesiącach, teraz

nizowali sobie też piknik na
trawie, na który mieli przygotowane w domu wiktuały.
W pierwszym roku działalności byli też w Solecznikach.
Od szarlotki
do sylwestra
Nie zdarza się już wprawdzie pieczenie szarlotki takie,
jak na pierwszych spotkaniach,
gdy panie przynosiły do siedziby zagniecione w domu kruche
ciasto, a tam wspólnie obierały
do niego jabłka, aby upiec i razem degustować szarlotkę. Ale
wciąż pojawia się coś nowego

i tak przed kilkoma dniami, po
raz pierwszy zorganizowano
– w restauracji Polonia – sylwestra. Zgłosiło się na niego
100 osób, a koszt na 1 osobę
obliczono na 65 zł. Przeciętnie
koszt udziału 1 osoby w imprezie z poczęstunkiem i tańcami wynosi 20-25 zł, zdarza się
mniej. Gdziekolwiek klub by
jechał, pani Anna zawsze stara się, aby uzyskać jak najtańszą ofertę i jak najwięcej rzeczy przygotować we własnym
zakresie.
Przez 5 lat klub rozrósł się od
50 do około 200 osób.
→

O Annie Bieguszewskiej mówią |MariaŁopatka:

Ma 100 zajęć, a o wszystkim pamięta
ARCHIUMRODZINNE

Sercemirośnie,
jakwidzę
zadowolonychludzi.
Rodzinny wyjazd na Mazury.NapierwszymplaniepolewejsynKarol,polewejmążcórkiJustyny,Marek
Marczuk.

O Annie Bieguszewskiej mówią|KrystynaStabryła:

Jest dobrym człowiekiem
Pani Krystyna Stabryła zna
się z Anną Bieguszewską już od
bardzo dawna. Ich dzieci chodziły do jednej klasy i panie były
razem w trójce klasowej. – Od
razu rzuciła mi się Ania w oczy.
To kobieta z charyzmą – wspomina Stabryła. Ich znajomość
rozpoczęła się kilkadziesiąt lat
temu i trwa do chwili obecnej.
Obie panie są w klubie. Pani
Krystyna opowiada nam, że bardzo ceni sobie panią Anię. Zapytana przez nas dlaczego, wymienia szereg powodów. Po
pierwsze dlatego, że opiekuje się ona osobami biedniejszymi i tymi, którzy potrzebują
wsparcia. Nie raz pomagała im
z własnych pieniędzy. Była inicjatorką różnych zbiórek, czy to
żywnościowych, czy innych dla
potrzebujących.

– Jest bardzo dobrą organizatorką – mówi Krystyna Stabryła
o Annie Bieguszewskiej. Pomimo że klub ma trudne warunki
lokalowe, to potrafi tak wszystko zorganizować, by każdy znalazł kąt dla siebie. Dzięki niej
wiele osób zapisało się do klubu. Ludzie czują się w nim potrzebni.
Zdaniem pani Stabryły Anna
Bieguszewska obdarowana jest
przez Pana Boga darem niesienia pomocy innym. Jest ciepła,
potrafi zgromadzić wokół siebie wiele osób i ma w sobie coś,
co powoduje, że inni chętnie do
niej lgną. Potrafi przy tym być
wymagająca. Zależy jej na tym,
by klub był na zewnątrz odbierany pozytywnie. Jeżeli ma jakieś zastrzeżenia czy to do zachowania osoby, czy jakiegoś

wydarzenia, to od razu o nich
mówi.
Wielokrotnie służyła dobrą radą członkom klubu. Z jej
pomocy korzystała także pani
Krysia. – Doradzała mi i wspierała mnie, kiedy tego potrzebowałam – przyznaje. Opowiada,
że przewodnicząca odwiedza
swoich znajomych w domu, jeśli tego potrzebują, bywa na pogrzebach, pamięta o wszystkich
rocznicach i ważnych uroczystościach. – Wszystko ma w pamięci i to ona wszystko organizuje. Zawsze zamawia kwiaty,
dzwoni do członków i wspólnie z nimi idzie na rożne uroczystości – mówi. – Zawsze jest
z nami, w dobrych i złych chwilach. Jest po prostu dobrym
człowiekiem, z otwartym sercem na ludzkie bóle. 

Maria Łopatka spotkała się
z Anną Bieguszewską po raz
pierwszy w Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów, którego
obie były członkiniami. Później
pani Ania założyła Klub Seniora, a pani Marysia zapisała się do
niego. Jak mówi, nikt jej do tej
decyzji przekonywać nie musiał.
Ona, podobnie jak wiele innych
osób, które należały do związku,
przeszło bowiem do klubu.
W opinii pani Marii, pani
Ania jest osobą ciepłą, któ-

ra przyciąga do siebie ludzi.
Jest też zorganizowana. – Ma
100 różnych zajęć, a o wszystkim musi pamiętać i myśleć –
mówi. Podziwia ją za podejmowane inicjatywy i pomysły. Ma
do niej duży szacunek i ogromne uznanie.
Pani Maria opowiada, że
w klubie wszyscy członkowie
zwracają się do siebie po imieniu. Panuje luźna atmosfera, co
niewątpliwie jest zasługą przewodniczącej. Pani Ania spędza

w klubie bardzo dużo czasu. Jeśli jej tylko czas pozwala, to jest
w nim niemal codziennie.
Zawsze zadbana, świeża
i pachnąca. Przywiązuje wielką uwagę nie tylko do swojego ubioru, ale też potrafi pochwalić, jak ktoś inny ładnie
się ubierze.
– Śmiało mogę powiedzieć,
że się przyjaźnimy. Rozmawiamy nie tylko w klubie, ale także
dzwonimy do siebie w tygodniu
– dodaje pani Maria. 

O Annie Bieguszewskiej mówią |MariaNierobisz:

Po prostu kocha ludzi
– Ma dobre podejście do ludzi. Obojętnie z kim by rozmawiała, umie się odnaleźć
w każdej sytuacji – mówi Maria
Nierobisz o Annie Bieguszewskiej. Podkreśla, że pani Ania
umie przyciągnąć do siebie ludzi. Nikt nie potrafi się na nią
gniewać, pomimo tego, że nie
raz powiedziała prawdę w oczy.
Robi to jednak z wielkim taktem. Zdaniem pani Marii przewodnicząca klubu po prostu
kocha ludzi. Bardzo dobrze się
z nią współpracuje. Jest dobrą
organizatorką.

Pani Ania przez kilka lat przyjaźniła się z siostrą pani Marii –
śp. Anną Jarosz. Wielokrotnie ją
wspomina. – Pamięta o niej do
dziś, zawsze zapali znicz na jej
grobie. Do dziś nie może sobie
darować, że jej przyjaciółka odeszła – mówi pani Maria.
Z uśmiechem opowiada, że
nie ma dnia, by panie nie rozmawiały przez telefon. Łączy
je prawdziwa zażyłość, a nawet
przyjaźń. Ona, jak też pozostali członkowie klubu, wiedzą, że
zawsze mogą liczyć na pomoc
pani Ani i jej córki.

Każdy wie, że choć pani Ania
jest ciepłą i miłą osobą, to jest
też szefową klubowiczów. To,
co powie, członkowie wykonują. Pani Maria podkreśla bowiem, że przewodniczącej zależy, by klub był dobrze odbierany.
Czuwa nad tym i dokłada wszelkich starań. Bardzo często jest
w siedzibie klubu, chce mieć kontakt z ludźmi i wiedzieć, co się
u nich dzieje. Pamięta o wszystkich rocznicach, urodzinach
i imieninach. Stara się zrobić jakiś drobny prezent, czy to czekoladki, czy kwiatek. 
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Większość członków to
mieszkańcy miasta, ale zdarzają się też osoby spoza Łowicza:
z gmin Łowicz, Chąśno i Kocierzew Południowy. Aby zostać członkiem, należy wypełnić deklarację i zapoznać się
z regulaminem opracowanym
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który sprawuje
opiekę nad klubem.
Nie ma ani dolnej, ani górnej
granicy wieku dla członków.
Wystarczy czuć się seniorem,
być na rencie lub emeryturze.
W praktyce do klubu należą
osoby w przedziale wiekowym
od 62 do 87 lat. W przeważającej większości są to kobiety, mężczyzn w klubie jest nie
więcej niż 20%.
Działalność klubu na kilka
aspektów. To codzienne spotkania przy herbacie i kawie, imprezy okolicznościowe z okazji
Dnia Kobiet, Dnia Matki, walentynek, Dnia Babci i Dziadka, andrzejek, Wielkanocy
i Bożego Narodzenia. Seniorzy
biorą udział w wycieczkach do
teatru, sejmu lub innych miejsc,
śpiewają w chórze, biorą udział
w przeglądach artystycznych
seniorów w Skierniewicach,
Koluszkach, Sieradzu, Łęczycy
i Głownie, obchodzą każdą kolejną rocznicę powstania klubu,
jeżdżą na pikniki do Nieborowa
i na 2-tygodniowe wczasy nad
Morzem Bałtyckim – dotychczas seniorzy odpoczywali dwa
razy w Łebie, ponadto w Ustce,
Dźwirzynie i Łazach.
Na wyjazdach wakacyjnych
promują Łowicz, dla miejscowych klubów występuje Chór
Seniora. Członków klubu można spotkać na wszystkich uroczystościach
patriotycznych
i religijnych w Łowiczu. Seniorzy odwiedzają w domu swoich
członków podczas choroby czy
niedyspozycji, bardziej aktywni
uprawiają nordic walking z wykorzystaniem kijków, których
10 kompletów sprezentował im
burmistrz na 2. rocznicę działalności.
Klub współpracuje z podobnymi klubami ze Skierniewic: Ara, Zacisze, Przyjaźń
i Ustronie, z klubem ze Zdun,
z Bełchowa. W Polsce Radość
z Łowicza znana jest w Łebie, Bartnikach, Czerwonaku
i Nekli i wciąż nawiązuje nowe
przyjaźnie. Seniorzy przyjaź-
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Wspomnienie z mieszkania na os. Starzyńskiego. Pani Anna w mężem, 2005 rok.

nią się ze stowarzyszeniami:
Diabetyków, Przyjaciół Zwierząt, Tacy Sami, Dać Szansę, Chorych na Stwardnienie
Rozsiane, Polskim Związkiem
Niewidomych,
Związkiem
Emerytów, Rencistów i Inwalidów, nawiązali już kontakt
z Amazonkami.
Członkowie klubu nie chcą
działać tylko w swoim gronie, dlatego współpracują
z przedszkolami: Wiosenką na
Górkach, Pszczółka Maja na
3 Maja, Szkołą Podstawową nr
1, Gimnazjum nr 1, II LO, planują podjąć ją z Przedszkolem

Tęcza (na os. Starzyńskiego)
i Szkołą Podstawową nr 7.
Ładowanie
akumulatorów
Do czego potrzebna jest ta
współpraca? Anna Bieguszewska mówi, że poprzez współpracę międzypokoleniową chciałaby, aby młodzi ludzie wiedzieli,
że nie tyko oni są na świecie.
Korzyści ze współpracy są jej
zdaniem takie, że młodzi występując dla seniorów czy podając im herbatę, uczą się szacunku do osób starszych, a starsi,
patrząc na młodzież, czerpią

zjum nr 1, nieraz jej mówiła, że
po imprezie z klubem, zawsze
zgłasza się bardzo dużo chętnych do pracy w wolontariacie.
Anna Bieguszewska nie kryje swojego wieku. Skąd więc
bierze siły na tak aktywną
działalność? Gdy zadaliśmy
jej to pytanie, nie miała problemów z odpowiedzią. – Serce
mi rośnie, jak widzę zadowolonych ludzi, którzy zmieniają
się w klubie, powstają przyjaźnie i pary. Wiele osób dziękuje
mi za to, co robię, i wciąż przychodzą nowe osoby i jak ci, co
są z nami od lat, pytają o następne imprezy, wycieczki, wyjazdy.

siłę, widząc ich radość, zapał
i młodość. Nieraz sami czują
się w pełni sił, gdy widzą, jak
wiele barier muszą pokonać
niepełnosprawne dzieci, aby
dla nich wystąpić. Nasza rozmówczyni nigdy nie zapomni
poloneza, jaki dla nich zatańczyli niepełnosprawni z WTZ
w Parmie. Początkowo byli niepewni siebie i stremowani, ale
zostali tak ciepło przyjęci, że
po występie nie chcieli iść do
busa, który po nich przyjechał.
Zaprzyjaźniona z przewodniczącą Klubu Seniora Renata
Balik, nauczycielka z Gimna-

Ale sama przewodnicząca
nie zrobiłaby wiele, gdyby nie
życzliwość władz miasta i ludzie, którzy ją otaczają. Przez
pierwsze 4 lata jej „prawą ręką”
była Anna Jarosz – osoba bardzo pracowita, przedsiębiorcza
i zdecydowana, która zmarła
w 2011 r.
Wiele pracy i serca do klubu
wniosła opiekunka z ramienia
MOPS Grażyna Duranowska,
którą niektórzy seniorzy pokochali jak własną córkę.
W działalności pomagają
sponsorzy i sami członkowie.
Nie wymienimy dwustu osób,
ale choć kilka, tych najbardziej
aktywnych.

O Annie Bieguszewskiej | Jolanta Urbanek:
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Przyjaciel naszej szkoły

Dzień samorządowca w ogrodzie Pałacu Prezydenckiego w Warszawie. Anna Bieguszewska z prezydentem RP Aleksandrem Kwaśniewskim.

Gdy w 2004 roku Jolanta Urbanek została dyrektorem
Gimnazjum nr 1, zgłosiła się
do niej pani Anna – wówczas
przewodnicząca Zarządu Osiedla Starzyńskiego, z propozycją
współpracy. Urbanek znała ją
dobrze z czasów, gdy pracowała
w SP 4, w której Bieguszewska
„od zawsze” była przewodniczącą Rady Rodziców. – Wiedziałam, że to świetny organizator,
że to kobieta – orkiestra i utwierdziłam się w tym przekonaniu.
Dzięki niej szkoła otworzyła się
dla mieszkańców osiedla Starzyńskiego.
Wspólne
przedsięwzięcia
szkoły i Zarządu Osiedla, obecnie też Klubu Seniora to np. wieczór papieski i wieczór poetycki. Szkoła zaprasza też delegację
Zarządu i Klubu na swoje jasełka, akademię poświęconą pa-

mięci o Katyniu czy powstaniu
styczniowym. Spotkania mają
aspekt wychowawczy, bo bierze
w nich udział młodzież, która
pomaga starszym osobom zejść
schodami do szatki, zdjąć płaszcze, podaje herbatę i częstuje
ciastem. Nigdy nie brak gimnazjalistów chętnych do pomocy przy takich spotkaniach, bez
względu w jaki dzień tygodnia
się odbywają i o której godzinie.
– Pani Ania ma dużo wyczucia prosząc o cokolwiek i zawsze
każdemu potrafi podziękować za
pomoc: nauczycielom, młodzieży, kucharkom i woźnym. Wszyscy ją za to lubią i traktują jak
mamę. To jest dobra i przyzwoita kobieta, wyczulona na potrzeby innych, potrafi wspomagać i wspierać. To jej zasługa,
że poderwała starszych ludzi do
działania. 
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III Wieku i w Miejsko-Powiatowym Kole Diabetyków.
Kolejne aktywne działaczki
to Barbara Wolszczak i Danuta Gajewska, która jest członkiem Zarządu Klubu Seniora,
pracuje też w Zarządzie Osiedla Kostka.
Ich klubowa przewodnicząca też nie ogranicza się do Radości. Uprawia cały rok kwiaty
doniczkowe, w sezonie letnim
bardzo lubi pracę w ogrodzie,
pracuje w Miejskiej Komisji
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, wraz z sąsiadem opiekuje się też bezdomnym psem przebywającym na
jej osiedlu.
Aktywność swojej najbliższej seniorki jej rodzina oficjalnie traktuje trochę jak dopust Boży, choć w głębi serca
pewnie każdy z jej członków
się cieszy, że Anna Bieguszewska – żona, matka, babcia i społecznica – cieszy się
zdrowiem i nie narzeka na
brak sił.
mwk

ARCHIWUMRODZINNE

Krystyna Stabryła – w klubie jest codziennie. Wnosi
wiele radości, jest dobrą duszą
klubu, umie wystąpić i reprezentować klub na zewnątrz.
Henryk Kolos – również jest
w klubie codziennie. Mówi, że
musi przyjść, aby „naładować
swoje akumulatory”.
Maria Gruziel – związana
z klubem i opiekunką, panią
Grażyną, w której znalazła
oparcie.
Stanisława Marat – w klubie
bardzo się zmieniła, otworzyła na ludzi. Brała udział w obu
edycjach kwesty na rzecz ratowania zabytkowych grobów na
łowickich cmentarzach.
Janina Fuks – kolejna aktywna klubowiczka, która
przejęła prowadzenie Chóru
Seniora po Zofii Pisarkiewicz,
która robiła to przez kilka lat.
Maria Łopatka – jest stałym
bywalcem w klubie, na którym zawsze można polegać.
Śpiewa w chórze, poza klubem
udziela się w Uniwersytecie
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Łowickie Jadło 2009, Nowy Rynek. Nazdjęciuodlewej:AnnaJarosz,AnnaBieguszewskaiMariaDąbrowska.

Łowiccy seniorzy na Wiejskiej. WycieczkadoSejmuRPw2008roku.Nazajęciuodlewej:ZofiaPisarkiewicz,
WładysławaGodziszewska.

O Annie Bieguszewskiej mówią |HalinaPietrzak:

Podziwiam jej aktywność
– Anię Bieguszewską podziwiam od wielu lat za wytrwałość
i za to, że jest ciągle aktywna
i nie spoczęła na laurach. Była
radną miejską i wtedy razem
działałyśmy. Teraz odnajduje się
w działalności społecznej z seniorami i chwała jej za to. Podziwiam ją również za to, jaka jest
skuteczna w swoich działaniach.
Potrafi dotrzeć do sponsorów
i różnych instytucji. Jednocze-

śnie konsoliduje środowisko
i potrafi się świetnie porozumiewać z ludźmi, namawiać do
tego, żeby coś wspólnie zrobić,
żeby coś się działo. Mogłaby być
wzorem dla wielu innych działaczek i działaczy społecznych.
Młodzi ludzie niech się od
niej uczą tego, że można tak
wiele robić zupełnie bezinteresownie. Ania jest twarda i nie
zraża się, nawet jak jest niesłusz-

nie krytykowana. Jest też osobą
z ambicjami, co nie jest przez
wszystkich mile widziane. Niewiele jest tak pozytywnie „zakręconych” osób. Cieszę się
razem z nią, że została tak doceniona. To właśnie ludzi z takim
dużym stażem społecznym należy doceniać i nagradzać. Niech
młodsi działacze widzą, że na
nagrodę trzeba sobie długo zapracować. 

O Annie Bieguszewskiej mówią |KrystynaGuzek:

To bratnia dusza
Krystyna Guzek ze Zdun,
przewodnicząca Wokalnego Zespołu Seniorów „Wrzos”, zna
Annę Bieguszewską już od czasów dzieciństwa, bo ona też pochodzi z parafii w Śleszynie.
Panie współpracują od około
5 lat, kiedy w Gimnazjum nr
1 w Łowiczu odbyła się pierwsza wspólna impreza. – Nie pa-

miętam jaka to była okazja, ale
Klub Seniora Radość dopiero
się formował, nie mieli jeszcze
chóru. Od tamtej pory systematycznie zapraszamy się na różne
uroczystości, spotkania tj. Dzień
Seniora – wspomina seniorka.
Zdaniem Krystyny Guzek
Anna Bieguszewska to osoba
energiczna, pełna pomysłów, lu-

biąca pracę z ludźmi, która jest
dla niej bratnią duszą, ponieważ
obie chcą sprawiać ludziom radość. Seniorka ze Zdun cieszy
się, że to, co robi pani Ania, zostało dostrzeżone, ponieważ jest
to działalność społeczna. – Takich ludzi jest coraz mniej. Ona
jest przykładem kobiety – społecznika – dodaje. 

Pani Anna jako miłośniczka zwierzątnafestynieStowarzyszeniaPrzyjaciółZwierzątw2004roku.Imprezę
prowadziMirosławMuszyński,wgłębiAnnaJarosz,wśrodkuGrażynaWołynik,obokDanutaGajewska.

O Annie Bieguszewskiej mówią |BożenaGórczyńska:

Klub Seniora to fenomen
Koleżanka Ania Bieguszewska jest członkiem Koła Diabetyków – mówi Bożena Górczyńska, prezes łowickiego Koła
Diabetyków. Dzięki opiece córki – lekarza świadomie trafiła
do nas w początkowej fazie swojej choroby. Bardzo aktywnie
uczestniczy w zebraniach koła,
w wykładach na temat zdrowia.
Prelekcje mają różni specjaliści.
Koleżanka Ania zawsze potrafi
zadać trafne pytania, skomentować problem lub sytuację. Pomaga zarządowi koła w pra-

cach organizacyjnych. Dzieli się
z nami swoim doświadczeniem.
Koło Diabetyków ściśle
współpracuje z Klubem Seniora.
Wielu członków naszego koła
należy do Klubu Seniora i śpiewa
w chórze. A Klub Seniora to fenomen. Tylko taka osoba jak
pani Ania Bieguszewska mogła tego dokonać w tak krótkim
czasie i skupić w jego szeregach
tyle osób. Ten klub żyje pełnią
życia, ciągle coś się dzieje. Dobrze, że znalazła się w Łowiczu
osoba, która umiała odczytać

potrzeby ludzi starszych i ukierunkować działania pod nich.
Jestem pełna podziwu dla koleżanki Ani za jej nieustającą
chęć działania na rzecz innych,
za trzeźwą i bezstronną ocenę
sytuacji, za jej jeszcze większą
mobilizację do pracy społecznej
pomimo niepowodzeń.
Pani Ania bardzo zaangażowała się w organizację I i II Pikniku Europejskiego Osób Niepełnosprawnych i III Wieku.
Pracowałyśmy razem i wiem, ile
pracy społecznej w to włożyła. 

O Annie Bieguszewskiej mówią|HenrykaKubica:

Zawsze pełna optymizmu
Panią Anię Bieguszewską
poznałam ponad 40 lat temu
jako bardzo dobrego organizatora i społecznika. Na Nowym Rynku w Łowiczu był
wówczas żłobek i tam wychowywały się nasze dzieci. Pomagałyśmy sobie ubierać choinki, robić świąteczne stroiki,
wspierałyśmy w działaniach
pracujące z naszymi dziećmi
wychowawczynie. Pani Ania
już wtedy była osobą pełną pomysłów. 

Później cały swój wolny czas
poświęcała na pracę społeczną
na rzecz oświaty. W Szkole Podstawowej nr 4, do której chodziły
wszystkie jej dzieci, przez około 12 lat była przewodniczącą
Szkolnego Komitetu Rodzicielskiego. Jej córka Justyna była
moją wychowanką przez 5 lat.
Pani Ania pomagała mi w prowadzeniu klasy i służyła radą.
W LO im. J. Chełmońskiego Ania była też przewodniczącą Szkolnego Komitetu Ro-

dzicielskiego. Wykazywała się
dużym zmysłem organizatorskim podczas studniówek, zjazdów wychowanków, uroczystości szkolnych czy nawet prac
remontowych. Nasze dzieci tam
się spotkały i miałam przyjemność w tamtym czasie z Anią
współpracować. Potrafiła zarazić wszystkich swoimi pomysłami i zaangażować do działania.
Zawsze jest pełna optymizmu
i żyje pracą dla innych. 
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Łyszkowice | Zimowy kiermasz w najbliższy wtorek

Dwa tysiące trzynasty
Mamy więc od trzech dni rok
dwa tysiące trzynasty. Właśnie „dwa tysiące trzynasty”, a
nie „dwutysięczny trzynasty”,
co jest błędem gramatycznym
jakoś wyjątkowo trudnym do
wyplenienia. I to od dwunastu
już lat, kiedy skończył się dwutysięczny, a zaczął dwa tysiące pierwszy. Także wśród części
elit. Rozpoczął się więc dwa tysiące trzynasty, a ja słyszę nawet od ołtarza w łowickiej katedrze, z ust wykształconego
(wszak z doktoratem) wikarego, że mamy już dwutysięczny
etc. Ale więcej na ten temat nie
będę, tak jak obiecałem sobie
kiedyś, że nie będę już walczył z
łowicką „targowicą”, bo to rzucanie grochem o ścianę. Choć
ostatnio dałem się jeszcze raz
sam siebie sprowokować pisząc
„Łowicką Szopkę”. Zbyt często
i naiwnie wydaje mi się, że piszę do ludzi inteligentnych. I nie
o poziom wykształcenia tu chodzi, bo nie każdy człowiek inteligentny musi zaraz mieć doktorat albo choćby magisterium.
Większość z nas po hucznym (ale o tym za chwilę) nadejściu Nowego Roku zastanawiała się zapewne, co też ten
„trzynasty” nam przyniesie.
Sto lat temu był zapowiedzią
światowej wojny. Straszliwej,
okrutnej, bezlitosnej i totalnie
bezmyślnej. Tak wielkiej hekatomby, że wówczas ludziom wydawało się, że większej już być
nie może. Nie wiedzieli jednak,
co kryje się w umysłach Stalina
i Hitlera oraz ich wiernych sług
z Feliksem Dzierżyńskim, ŁawREKLAMA

rientijem Berią, Josephem Goebbelsem czy katem z Oświęcimia, Rudolfem Hessem na czele.
A jeśli cofniemy się w historii o
dwieście lat, to nie sposób nie
uświadomić sobie, jak straszliwy był dla naszych pradziadów
rok tysiąc osiemset trzynasty,
kiedy to niedobitki wspaniałej,
stutysięcznej polskiej armii wystawionej dla Napoleona, wracały ze Wschodu po klęsce doznanej od Rosjan, a całkowitym
symbolem tej klęski była śmierć
księcia Józefa Poniatowskiego,
w październiku, w wodach Elstery. I na ponad sto lat Polacy
musieli odłożyć marzenia o niepodległości.
Nie mogłem żadną miarą wyrzucić z siebie tych skojarzeń już na kilkadziesiąt minut
przed zakończeniem dwa tysiące dwunastego, a rozpoczęciem dwa tysiące trzynastego,
gdy przez las, od strony Bełchowa, dało się słyszeć nieustanną
kanonadę. Zupełnie jak z frontu działań wojennych. Niemal
wszystkie psy dostawały w tym
czasie małpiego rozumu, a dzikie zwierzęta uciekały najdalej,
jak mogły, w leśne ostępy Puszczy Bolimowskiej. Ale za to lud
się bawił. Przynosząc krociowe
zyski producentom i handlującym rozmaitymi fajerwerkami i
materiałami wybuchowymi. Na
warszawskiej Białołęce, w ogrodzie jednej z willi, tak hucznie
strzelano, że zginęła pięcioletnia
dziewczynka. To wszystko miało się jakoś nijak do kryzysu,
który i u nas, wbrew solennym
nie tak dawno zapewnieniom

rządzących, daje się coraz bardziej we znaki. Według prognoz
niezależnych ekonomistów kręgi
biedy i bezrobocia mają nadal
rosnąć, choć w jednym z opracowań czytałem też, że wzrośnie
również liczba bardzo bogatych
Polaków zbliżając się powoli do
miliona. Ale polską biedę szacuje się już na około dziesięć milionów! Wracając zaś na chwilę do petard i fajerwerków, nie
mogę nie przywołać własnych
doświadczeń z sylwestrowych
nocy, jakie wielokrotnie przyszło
mi kiedyś, ze względu na obsługę Turnieju Czterech Skoczni,
spędzać w bardzo bogatej Bawarii. Tam też, wraz z nastaniem Nowego Roku, odbywały się pokazy sztucznych ogni.
Tyle, że organizowały je władze,
a nie osoby prywatne. I wszystko oczywiście odbywało się pod
kontrolą. Mam nadzieję, że i my
kiedyś do tego dorośniemy.
Na razie z wielkimi obawami czekamy na to, co przyniesie
nam dwa tysiące trzynasty. Na
zmianę władz, zarówno centralnych, jak i lokalnych, trzeba trochę poczekać, bo wybory dopiero w czternastym i piętnastym.
Na razie władza ustępować nie
zamierza realizując słynne powiedzenie Władysława Gomułki: „Władzy raz zdobytej nie oddamy”. A jak napisał Marcin
Wolski w swojej Szopce Polskiej
2012 w noworocznym numerze
„Gazety Polskiej”:
Bo jedno wie dobrze dzisiejsza elita:
Olewać problemy – trzymać
się koryta! 

Ceramiczne
wyroby uczniów
będą na sprzedaż
Poświąteczna wystawa
ceramiki wykonanej
przez uczniów Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum
w Łyszkowicach
zorganizowana zostanie
we wtorek 8 stycznia.
Przedstawione zostaną prace będące efektem warsztatów
ceramicznych prowadzonych od
października przez nauczycielkę
plastyki Małgorzatę Błońską.
Wyroby ceramiczne uczniów
będzie można nie tylko podziwiać, ale również zakupić po
przystępnej cenie podczas spotkania z rodzicami.
Zajęcia ceramiczne odbywają
się w szkole już drugi rok, dlatego też praca z gliną nie jest już
dzieciom obca. Ci, którzy zetknęli się z ceramiką po raz pierwszy,
zwłaszcza pierwszoklasiści, zostali wtajemniczeni przez opiekunkę oraz starszych kolegów.
Uczniowie wykonywali dekoracje okolicznościowe, związane
ze świętami Bożego Narodzenia i zimą, ale nie tylko. Powstały aniołki płaskie i przestrzenne,
bałwanki, ozdobne świeczniki,
dzwoneczki z odciśniętych liści,
miseczki w kształcie ryby, figurki Mikołajów oraz ceramiczne

MAŁGORZATA BŁOŃSKA SP ŁYSZKOWICE

KRZYSZTOF MIKLAS

Paulina Marat z kl. Vb i Daria Budzałek z Va ze Szkoły Podstawowej
w Łyszkowicach podczas warsztatów ceramicznych.

karpie. Dostępna będzie również
drobna biżuteria własnoręcznie
wykonana przez dzieci.
Po ulepieniu, wysuszeniu i wypaleniu prac na biskwit uczniowie spotykali się kolejny raz, by
pomalować je różnobarwnymi
szkliwami lub angobami (powłokami z białej lub barwionej
glinki). Nowością była technika
zdobienia wyrobów z gliny tłu-

czonym kolorowym szkłem, które w piecu roztopiło się, dając
ciekawy efekt. Warsztaty ceramiczne cieszyły się wśród dzieci
i młodzieży dużą popularnością.
Opiekunka Małgorzata Błońska
ma nadzieję, że ceramika będzie
cieszyła się powodzeniem wśród
kupujących. Zarobione pieniądze
zostaną przeznaczone na materiały do pracowni.
mak
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Łyszkowice|Kolędograniewszkole

Śpiewali i opowiadali
o świątecznej muzyce

GOKBOLIMÓW

Tematem przewodnim
kolejnego koncertu
dla uczniów Szkoły
Podstawowej
w Łyszkowicach, który
odbył się 20 grudnia, były
święta Bożego Narodzenia.

Gminny Ośrodek Kultury w Bolimowie zakończył akcję pomocy dla bezdomnych zwierząt ze schroniska
w Skierniewicach.Wczasiejejtrwaniazebrałłącznie242,22kgkarmy.Wakcjęzaangażowalisięuczniowie
placówekoświatowychzgminyorazindywidualnidarczyńcy,wśródnichHenrykaMichalak(karmasucha5kg),
MichałBoguś(3kg)orazGOK(10kg)iwójtgminyBolimówStanisławLinart(10kg).Zeszkółnajwięcejdarów
zebraligimnazjaliści–81kg.Wolontariuszezeschroniskaodebralidarydlazwierząt21grudnia.am

W koncercie przygotowanym
przez grupę artystyczną Art-ES uczestniczyli uczniowie
wszystkich klas. Uczniowie
rozmawiali z prowadzącą Ewą
Bartkiewicz o zwyczajach i tradycjach świątecznych w różnych krajach, m.in. w Niem-

czech, Australii, Argentynie,
Finlandii, Grecji i na Węgrzech.
Dzieci przypomniały różnice
między kolędą, czyli utworem,
którego treścią jest narodzenie
Pana Jezusa i wszystko związane z tym tematem a piosenką
bożonarodzeniową, która dotyczy świąt Bożego Narodzenia
i związanych z nimi okolicznościami.
Jako gość wystąpił Rafał Pikała – bas Teatru Wielkiego
w Łodzi, młody artysta, którego można było oglądać i posłuchać już w wielu spektaklach.
Wspólnie z Ewą Bartkiewicz

– mezzosopranem Teatru Wielkiego w Łodzi odśpiewał on
piosenki bożonarodzeniowe:
„Jest taki dzień”, „Białe święta”
i „Święty czas”.
Następnie wspólnie z dziećmi zaśpiewali jedną z najbardziej znanych i najpiękniejszych
kolęd na świecie „Cicha noc”,
znaną również jako „Święta kolęda” lub „Niebiańska kolęda”.
Na koniec dwie kolędy „Przybieżeli do Betlejem” i „Pójdźmy wszyscy do stajenki” przy
akompaniamencie
Sławomira Bartkiewicza odśpiewały już
same dzieci.
mak

Prokuratura|Sprawykarnebyłegoradnego RZUT OKIEM|BLICHOWIACYĆWICZYLIWSPALE

dokończenie ze str. 7

Łowicka prokuratura wyłączyła się z prowadzenia tej sprawy,
ponieważ jedną z osób pokrzywdzonych jest jej pracownik. Sprawa została przekazana przez Prokuraturę Okręgową w Łodzi do
Prokuratury Rejonowej w Brzezinach. Z informacji, jakie uzyskaliśmy w brzezińskiej prokuraturze
wynika, że jest ona prawie zakończona. Postępowanie jest jeszcze
formalnie zawieszone, ponieważ z opinii lekarskiej wynika,
że Dariusz M. leczy się ortopedycznie i nie może uczestniczyć
w postępowaniu prokuratorskim.
Z uwagi na brak możliwości
wykonania ostatnich czynności prokuratura nie może mu
REKLAMA

przedstawić aktu oskarżenia.
– W ostatnim czasie Dariusz M.
zadeklarował w piśmie do nas
skierowanym chęć złożenia wyjaśnień. Będzie przesłuchany,
prawdopodobnie już niedługo,
na tzw. drodze pomocy prawnej,
przez prokuratora z innej jednostki, która ma bliżej do miejsca,
w którym Dariusz M. obecnie
przebywa – powiedziała nam
prokurator rejonowa z Brzezin
Anna Witkowska-Czapnik.
Prokuratura zobowiązana jest
ponadto do zlecenia przeprowadzenia badań, na podstawie których będzie można stwierdzić,
że Dariusz M. może uczestniczyć w czynnościach prokuratorskich.
mak

ZSPNR2NABLICHU

Wkrótce akt oskarżenia
w sprawie wycieczki,
której nie było

Od 8 do 10 grudnia
członkowie Zespołu Pieśni
i Tańca „Blichowiacy”
wrazzkierownictwem
przebywaliwCentralnym
OśrodkuPrzygotowań
OlimpijskichwSpale,na
trzydniowychwarsztatach
taneczno-wokalnych.Grupa
codzienniedopóźnych
godzinwieczornychtrenowała
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Gmina Bielawy | Radni zaakceptowali uchwały śmieciowe

Pracownik gminy pokaże,
jak wypełniać deklaracje

Obawiał się,
że pracownicy
firmy odbierającej
odpady nie będą
w stanie
przeprowadzić kontroli.

5 uchwał dotyczących wprowadzenia podatku śmieciowego uchwalili radni gminy Bielawy podczas sesji 28 grudnia.
Nowy podatek wyniesie 7 zł od 1 osoby za śmieci segregowane i 14 zł za śmieci niesegregowane.
PIOTR
WOLSKI
Stawki zaproponowane przez
gminę Bielawy pokrywają się
z tymi uchwalonymi przez pozostałe gminy z terenu powiatu łowickiego, ponieważ gminy umówiły się, że zorganizują wspólny
przetarg. Kilku radnych i sołtysów miało wiele pytań odnośnie
podatku śmieciowego. Niektórzy głośno mówili, że taki sposób organizowania zbiórki odpadów po prostu im się nie podoba.
– Ustawa śmieciowa to bubel
prawny. Wielu specjalistów
tak twierdzi. Została napisana
w miesiąc i teraz ciągle wnoszą
do niej poprawki – powiedział
radny Gabriel Lewandowski.
Wójt Sylwester Kubiński dodał,
że wprowadzane przez Senat poprawki dotyczą ulg dla rodzin
wielodzietnych i pewnie wniosą kryterium dochodowe, dzięki któremu rodziny wielodzietne
zostaną objęte zniżkami.
Odnośnie stawek nowego podatku, które dla mieszkańców
gminy są najważniejsze, wójt
powiedział, że te proponowane w uchwale są szacunkowe,
a realne będzie można wyliczyć dopiero po rozstrzygnięciu
przetargu. Sylwester Kubiński
powiedział, że jest przekonany
o tym, że będzie duża konkurencja i że mieszkańcy będą segregować śmieci, ponieważ zwyczajnie będzie im się to opłacało.

PIOTR WOLSKI

piotr.wolski@lowiczanin.info

Radni gminy Bielawy głosują jedną z pięciu uchwał dotyczących tzw. podatku śmieciowego.

– Firmy będą chciały zdobyć rynek. To będzie dla nich walka
o przetrwanie. Umowa na odbiór
odpadów ma zostać zawarta na
1,5 roku – mówił.
Sołtys Soboty Wiesław Waśkiewicz pytał urzędników o to,
w jaki sposób chcą egzekwować selektywność. Obawiał
się o to, że pracownicy firmy
odbierającej odpady nie będą
w stanie przeprowadzić kontro-

li, ponieważ mieszkańcy oszukują, przysypując śmieci niesegregowane posegregowanymi.
Wtórował mu jeden z sołtysów,
który powiedział, że taka kontrola to fikcja, podobnie jak ta, którą przeprowadzają kierowcy zabierający mleko z gospodarstw.
– Mleko trafia do jednej cysterny, to dobre wymiesza się z tym
złym, tak samo będzie ze śmieciami – stwierdził.

śmieciowego w każdej wsi odbędzie się spotkanie z pracownikiem urzędu zajmującym się
nowy podatkiem. Jego zadaniem
będzie pokazać mieszkańcom,
w jaki sposób wypełniać deklaracje i poinformować, jakie dokumenty należy dostarczyć,
kiedy osoby zameldowana na
stałe zamieszkuje gdzie indziej.
Pierwsze deklaracje mieszkańcy
gminy mają złożyć do 28 lutego.

Z kolei Gabriel Lewandowski
zaznaczył, że jeżeli chcemy segregować śmieci, to musimy zacząć to robić od samych siebie.
– Trzeba pokazywać, jak to robić
osobom, które nie miały nigdy
podpisanych umów z Eko-Serwisem czy osobom starszym.
Obecnie tylko 60% mieszkańców oddaje śmieci – mówił.
Wójt Kubiński zaznaczył, że
przed wprowadzeniem podatku

Wiele emocji wzbudziła także uchwała dotycząca określenia terminu, częstotliwości
i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Sołtys Trzaskowic
Krzysztof Antczak był zdziwiony, że podatek śmieciowy
mieszkańcy będą płacić raz na
kwartał w kasie urzędu gminy lub przelewem na rachunek
bankowy. Jego zdaniem mieszkańcy zapłacą wtedy także te
opłaty, które dotychczas płacili u sołtysa: podatek gruntowy
oraz opłatę za wodę. W ten sposób sołtysi zostaną pozbawieni
prowizji. Co ciekawe, inni sołtysi obawiali się sytuacji odwrotnej: przeciążenia pracą. Na
przykład sołtys Woli Gosławskiej Józef Błaszczyk stwierdził
kpiąco, że jeżeli sołtysi zostaną obciążeni zbieraniem nowego podatku, to gmina powinna
zatrudnić każdemu z nich sekretarkę.
Przemysław
Włodarczyk
z Urzędu Gminy w Bielawach
powiedział, że podatek śmieciowy jest porównywany do
tego od środków transportu
i jego zbieraniem nie powinni
zajmować się sołtysi. Ostatecznie uchwała została przegłosowana. Z kolei wójt Kubiński
podsumował dyskusję stwierdzeniem, że wszystkie uchwały związane z podatkiem śmieciowym będzie można jeszcze
w późniejszym czasie modyfikować. – Gmina musi je
uchwalić do końca roku, ponieważ w innym razie zrobi to
za nią to Łódzki Urząd Wojewódzki, który może narzucić
własne stawki – wyjaśnił. 

Gmina Domaniewice | Odpady

Nieborów | Konkurs bożonarodzeniowy

5 uchwał potrzebnych
do wprowadzenia
od połowy roku
2013 tzw. podatku
śmieciowego przyjęła
28 grudnia Rada
Gminy Domaniewice.

Dzieci z terenu gminy
Nieborów udowodniły,
że niemal z każdej
niepotrzebnej rzeczy
można zrobić efektowną
ozdobę świąteczną.

Temat wywołał jednak wiele
pytań dotyczących kwartalnych
opłat, opłat za osoby, które są
w gminie zameldowane, ale nie
przebywają na jej terenie, jak też
tego, jakim dokumentem będzie
można potwierdzić ten fakt.
Mieszkańcy gminy płacić
będą 7 zł od osoby miesięcznie
za odpady posegregowane i 14 zł
za niesegregowane. – Dlaczego
będzie drożej niż w Eko-Serwisie? – pytał jeden z z sołtysów,
odnosząc się do obowiązujących
obecnie stawek. Przewodniczący
Rady Gminy Ryszard Ogonowski odpowiedział, że nie zawsze
będzie więcej: jedni zapłacą

więcej, inni mniej, ale obecny
system nie jest też dla wszystkich dobry, bo 1 osoba płaci za
wywiezienie pojemnika dokładnie tyle samo co 5 osób.
– A gdzie jest polityka prorodzinna? – brzmiało kolejne pytanie, które padło z sali. Wójt Paweł Kwiatkowski odpowiedział,
że uchwały podjęte być muszą.
Na razie mają one taki kształt, na
jaki pozwala prawo. Jeśli ustawodawca pozwoli na stosowanie
stawek zróżnicowanych i przesunie w czasie wprowadzenie podatku śmieciowego, wówczas
samorząd gminy będzie mógł
podejmować nowe uchwały.
– A jak o tym posłowie PSL
się wypowiadali? – interesowało też jednego z sołtysów. Tak
naprawdę nie wiadomo, kto powinien był na to pytanie odpowiedzieć. Ryszard Ogonowski
powiedział więc, że PSL-owcy
są w kolacji rządzącej, wiec musieli nad podatkiem śmieciowym obradować...
mwk

Ze wszystkiego
da się zrobić
świąteczną ozdobę

GBP W NIEBOROWIE

Uchwały o podatku
śmieciowym przyjęto
pomimo wielu pytań

Wręczającym nagrody w czasie rozstrzygnięcia konkursu był wójt gminy
Nieborów Andrzej Werle.

21 grudnia został rozstrzygnięty bożonarodzeniowy konkurs plastyczny, w ramach którego uczniowie szkół z terenu
gminy mieli własnoręcznie przygotować ozdoby wykonane z surowców wtórnych.
Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem.
Z 7 placówek, przedszkoli, szkół
podstawowych zgłoszonych zostało w sumie 131 prac.
Komisja konkursowa, na czele której stanęła Irena Śmigiera-Milewska, na co dzień dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Bolimowie, nie miała prostego zadania.
Wśród prac znalazły się
m.in. bombki, aniołki, łań-

cuchy, gwiazdki, wykonane
z przeróżnych materiałów: papieru, starych gazet, z plastikowych kubeczków wykonano np.
dzwoneczki, a z kolorowych widelczyków i makaronu choinki.
W I grupie wiekowej dzieci
do lat 6 nagrody otrzymali: Bartłomiej Wilk, Wiktoria Białas
z Przedszkola w Nieborowie,
Gabrysia Kosiacka, Piotr Pękosz, Natalia Kosiorek z Przedszkola w Bełchowie. W II grupie wiekowej, dzieci w wieku
7-9 lat, nagrody otrzymali: Maciej Bakalarski z SP w Bełchowie, Aleksandra Dylewska,
Marta Zabrzewska, Maja Szczesniak, Oliwia Tracz, Małgorzata Tybuś i Julia Podrażka z SP
w Mysłakówie oraz Maciej Pękosz z SP w Dzierzgówku.
W III grupie wiekowej, dzieci
w wieku 10-13 lat, nagrody odebrały: Paulina Dziedzic i Miłosz
Scześniak z SP w Mysłaków.
Nagrodzone dzieci otrzymały
dyplomy oraz książki.
tb
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RZUT OKIEM|TRZYDZIEWCZYNKIURODZIŁYSIĘWNOWYROK

Łowicz |Ruszająbalestudniówkowe

Poloneza czas zacząć
i nauczycielami. Nie zabraknie
też przemówień i życzeń od dyrekcji szkoły oraz zaproszonych
gości. Grać będzie łowicki zespół Forte.
Kolejne studniówki będziemy
zapowiadali w następnych numerach NŁ.
Z każdej z nich na naszym
portalu internetowym www.
lowiczanin.info znajdzie się obszerna fotorelacja – film i galeria
zdjęć. Zapraszamy do ich oglądania.
am

Maturzyści z I LO im. Józefa Chełmońskiego zatańczą jako
pierwsi w powiecie łowickim poloneza na swoim balu studniówkowym.
Bawić się oni będą już w najbliższą sobotę, 5 stycznia, od
godz. 18 w restauracji Szkiełka.
W studniówce weźmie udział
101 uczniów i osoby towarzyszące, łącznie około 180 osób.
Podczas wieczoru oprócz poloneza przewidziane są również
tańce uczniów z wychowawcami

Łowicz |CentrumEdukacjiMuzycznej

Uczniowie będą kolędować
UMŁOWICZ

rodzeniu. Grać będą na gitarach,
pianinie, skrzypcach, fletach, nie
zabraknie oczywiście śpiewu,
również w wykonaniu naszego
chóru – zapowiada kierownik
Centrum Stefan Staszewski.
Każdy z koncertów trać będzie godzinę i wstęp na oba jest
wolny. Kolejną okazją do wysłuchania i obejrzenia uczniów tej
placówki będą koncerty z okazji
Dnia Kobiet.
mwk

Na dwa bożonarodzeniowe
koncerty zaprasza w niedzielę 13 stycznia Centrum Edukacji Muzycznej w Łowiczu. Około 90 uczniów tej niepublicznej
szkoły wystąpi podczas koncertów, które odbędą się w kinie Fenix przy ul. Podrzecznej o godz.
10.30 oraz 12.00.
– Uczniowie zagrają kolędy,
pastorałki oraz angielskie i amerykańskie piosenki o Bożym Na-

Komplet pościeli, poduszkę, zegar z łowickimi wycinankami oraz różowe śpioszki z napisem „Duma Łowicza” wręczyłburmistrzKrzysztof
Kalińskiłowiczankom,któreurodziłydzieci1stycznia.Burmistrzodwiedziłjewszpitalu2stycznia.WtowarzystwielekarzaTomaszKostrzewyoraz
położnejkoordynującejoddziałginekologiczno-położniczyBogumiłyCebulispotkałsięznowymimieszkankamimiasta.Wpierwszymdniunowego
rokuwłowickimszpitaluurodziłysiębowiemtrzydziewczynki.am

Gmina Kiernozia |Konkursbożonarodzeniowy

Nagroda za najładniejszą dekorację
Tylko do 9 stycznia można
zgłosić swój udział w konkursie
na najładniejsza bożonarodzeniową dekorację ogłoszony wspólnie
przez Gminny Ośrodek Kultury, Gminną Bibliotekę Publiczną

i Urząd Gminy w Kiernozi. Jest
o co walczyć: zestaw obiadowy,
zestaw kawowy i obrusy na stół
i ławę to nagrody, jakie przewidziano dla zwycięzców. W
konkursie może wziąć udział

każdy mieszkaniec gminy, wyłączając te osoby, które brały udział
w ubiegłorocznej edycji.
Komisja konkursowa będzie
oceniała dekoracje zewnętrzne
budynków i całych posesji.
jr

Sierzchów |Strażacyzapraszają

TOMASZBARTOS

Zabawa choinkowa dla najmłodszych
Chór złożony z uczniów Szkoły Podstawowej nr 1zapewniłwczasieprzedstawieniaoprawęmuzyczną.

Dzieci z Sierzchowa i sąsiednich wsi wezmą udział w zabawie choinkowej, która odbędzie
się 5 stycznia w remizie OSP
w Sierzchowie. Początek imprezy o godz. 15.

Druhowie organizują taką zabawę już po raz trzeci. W czasie jej trwania nie zabraknie
Mikołaja i słodkich upominków
dla najmłodszych. Przygotowany zostanie także poczęstunek

i loteria fantowa. Dzieci będą
mogły przez kilka godzin bawić się przy muzyce puszczanej
przez DJ.
Imprezę finansują strażacy
z Sierzchowa.
am

Łowicz|Nietylkojasełkaw„Jedynce"

TOMASZBARTOS

TOMASZBARTOS

klas Szkoły Podstawowej nr 1, tuż
przed świąteczną przerwą w nauce. Opowiadało historię starej,
ubogiej matki, która przez lata

Uczniowie w ciszy, a starsi goście niemal ze łzami w oczach
oglądali przedstawienie, które
wystawili uczniowie starszych

W roli synapowracającegodo
domuwystąpiłJakubMichalak.

W rolę matki wcieliłasięEmilia
Deka.

czekała na syna, który odszedł
w świat. Gdy wrócił, a było to
w wigilijny wieczór, niestety
nie zastał jej żywej, bo chwilę wcześniej zmarła z tęsknoty,
wyglądając go przed domem
z latarnią w ręku. Przesłaniem
przedstawienia było, aby pamiętać o bliskich – nie tylko
z okazji świąt.
W rolach głównych wystąpili: matka – Emilia Deka, syn –
Jakub Michalak, dzieci: Franek
Baranowski i Natalia Przybysz,
anioł – Tomek Rześny, młynarz
– Dawid Skóra, piosenkę Śpij
Jezuniu, śpij zaśpiewała Weronika Kołodziejczyk, wiersz
„Śpieszmy się kochać ludzi tak
szybko odchodzą” wyrecytowała Małgorzata Kunicka. Przedstawienie przygotowali z dziećmi nauczyciele Artur Rożniata
i Katarzyna Portasz.
tb

JOANNARUDAK

Poruszające świąteczne
przedstawienie

RZUT OKIEM|OPŁATEKWZSP3

21 grudnia, czyli ostatni dzień przed przerwą świąteczną,wZespoleSzkółPonadgimnazjalnychnr
3wŁowiczu,przebiegałwmiłej,rodzinnejatmosferze.Uczniowiewystawilijasełka,aponichpodzielilisię
opłatkiemznauczycielamiiczłonkamiRadyRodziców.Każdyznichotrzymałkartkęzżyczeniami,doktórej
wfoliiprzypiętopierniki–upieczonerównieżprzezuczniówZSP3. jr
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WSPOMNIENIA | POZOSTANĄ W NASZEJ PAMIĘCI

Czesław Łukaszewski (1921-2008)

Czesław Łukaszewski
(1921-2008)
W czasie okupacji 2 razy
trafiał niewoli do Niemiec.
Po powrocie do Łowicza
został kierowcą. Woził dr.
Stanisława Rotstada, który
w powojennej rzeczywistości
krzewił oświatę zdrowotną
na wsi. Został też 13.
łowickim taksówkarzem,
choć na każdym jego
samochodzie, bo kilkakrotnie
je zmieniał, widniał nr 14. Był
człowiekiem towarzyskim,
kochającym swoją rodzinę.
Jego pasją była hodowla
gołębi i wystawy tych ptaków.


Czesław Łukaszewski urodził
się 22 listopada 1921 roku w Łowiczu jako syn Zofii i Stefana.
Małżeństwo jego rodziców było
w tamtych czasach postrzegane
jako mezalians, ponieważ jego
mama z pochodziła z wyższych
sfer z okolic Żychlina, a ojciec
był zwykłym łowickim dorożkarzem. Mieszkali na Zduńskiej.
Było to też małżeństwo krótkotrwałe, ponieważ ojciec Czesława zmarł, gdy syn miał zaledwie 7 lat.
Gdy pani Zofia została sama
z dzieckiem, musiała zapomnieć
o tym, że w jej żyłach płynie błękitna krew. Aby utrzymać siebie
i syna sprzątała i prała w domach
bardziej zamożnych łowiczan.
Jej syn, pomimo że był dzieckiem bardzo uzdolnionym, edukację musiał zakończyć na szkole podstawowej, bo matki nie
było stać na to, aby uczył się dłużej. Miał jednak chęć zdobywania wiedzy, wielu rzeczy uczył
się sam, korzystając z książek,
które udostępniały mu osoby,
u których pracowała jego mama.
Krótko po wybuchu wojny
17-letni Czesław dostał się do
niewoli do Niemiec. Pomimo, że
trafił na farmę, był tam źle traktowany i głodował. Jak po wielu
latach wspominał, mając 21 lat
ważył tylko 21 kg. Wraz z innym
Polakiem podjął próbę ucieczki,
ale była ona nie do końca udana, ponieważ ktoś ich wydał.
Gdy był już blisko Łowicza trafił
w ręce gestapo, a za ucieczkę został wysłany do obozu koncentracyjnego Stutthof na Pomorzu.
W obozie był około roku (19421943) i udało mu się wyjść z niego cało, ponieważ ponownie został wywieziony na roboty do III
Rzeszy. Po zakończeniu wojny

szczęśliwie udało mu się wrócić do Łowicza. Jak każdy młody człowiek imał się różnych
zajęć, ale potem wybrał zawód
kierowcy.
Prawdopodobnie w 1948 roku
poznał swoją przyszłą żonę –
Alicję Adamas z Chąśna. Rok
później w kościele Świętego Ducha w Łowiczu stanęli przed ołtarzem, aby ślubować, że już zawsze będą razem. Przeżyli razem
ponad 50 lat, doczekali się 2 córek, wnuków i prawnucząt.
Pan Czesław pracował w bazie
transportowej przy ul. Bolimowskiej, był kierowcą dr. Stanisława
Rotstada, gdy on jeździł po powiecie łowickim krzewiąc oświatę zdrowotną. W 1959 roku kupił od dr. Jana Kaczorowskiego
swój pierwszy samochód – zieloną Warszawę i został taksówkarzem. Przed nim zaledwie 12
osób miało w Łowiczu taksówki
i jemu powinien był przypaść nr
„13”. Nie wiemy dokładnie, jak
było to możliwe, że przekonał
urzędników, aby przydzielili mu
„14”, aby nie mieć numeru uznawanego za pechowy. Potem kilkakrotnie zmieniał samochody,
ostatnim jego autem był pomarańczowy Fiat 125p, którym jeździł do 1991 roku. Potem już nie
jeździł, ale długo był jeszcze aktywny, pomagając córce i zięciowi w prowadzonym przez nich
sklepie motoryzacyjnym.
– Tata był typowym zodiakalnym Skorpionem – wspomina córka Czesława. – Był cholerykiem, ale też dobrym mężem
i ojcem. Nigdy nie miałam wątpliwości, że bardzo kocha nas
wszystkich. W związku rodziców panował tradycyjny podział
ról i patriarachat, ale obojgu to
odpowiadało. Pani Alicja praco-

Łowicz | Wizyty duszpasterskie

Do kogo zapuka ksiądz
Parafia katedralna
3 stycznia od godz. 10 księża
z łowickiej katedry udadzą się
z wizytą duszpasterską do
mieszkańców Świeryża Drugiego, a od godz. 16 do mieszkańców bloku nr 7 na os. Starzyńskiego w Łowiczu, bloku
6A przy ul. Kaliskiej oraz domów przy ul. Kaliskiej do nr 14.
4 stycznia od godz. 10 księża odwiedzą parafian ze Świeryża Pierwszego, a od godz.
16 mieszkańców bloku nr 8 na
os. Starzyńskiego.
5 stycznia od godz. 10 rozpocznie się kolęda u parafian
z ul. gen. Klickiego.
Parafia Świętego Ducha
Księża z kościoła św. Ducha
3 stycznia od godz. 9. udadzą się
do parafian mieszkających w Pilaszkowie, od godz. 16 do mieszkańców ul. Granicznej, 17 Stycznia i Szymanowskiego, a od
godz. 17 – Jastrzębi (domy przy
os. Górki).
4 stycznia od godz. 16 księża
odwiedzą parafian mieszkają-

cych przy ul. Ogińskiego, ul. Paderewskiego, ul. Moniuszki oraz
ul. Wieniawskiego w Łowiczu,
od godz. 17.30 mieszkańców ul.
Piątkowskiej, ul. Kurpińskiego
i ul. Górnej, a od godz. 19 – ul.
Działowej.
5 stycznia od godz. 9 księża
odwiedzą parafian z ul. Łęczyckiej i Podgórnej.
Parafia Chrystusa
Dobrego Pasterza
Czwartek 3 stycznia od godz.
15 – ul. Klimeckiego, MotylińREKLAMA

skiego, Kaźmierczaka, Oczykowskiego, Tarczyńskiego, Zielna i Rybackiego.
Piątek 4 stycznia od godziny
15.00 – Chmielińskiej i Radziecka.
Sobota 5 stycznia od godz. 9 –
os. Czajki, bloki i domy jednorodzinne.
Poniedziałek 7 stycznia od
godziny 15.00 – ulica Powstańców.
Wtorek 8 stycznia od godz.
15 – ul. Wygoda i Kaliska, domy
jednorodzinne.

wała jednak zawodowo w służbie
zdrowia, najpierw w tzw. kuchni mlecznej w poradni dla dzieci w Al. Sienkiewicza, następnie
w szpitalu dziecięcym przy ul.
Świętojańskiej.
Do 1968 roku Łukaszewscy
mieszkali na ul. Długiej, w zachowanej do dzisiaj secesyjnej
kamienicy. Mieli tam bardzo
małe mieszkanko, w którym zawsze znalazło się miejsce na
przyjmowanie gości, ze śpiewem i grą instrumentach, gdyż
gospodarz sam nauczył się grać
na mandolinie i bałałajce. Potem
przeprowadzili się na na ul. Mostową do domu, który zakupili
od rodziny Szafarowiczów.
Był człowiekiem serdecznym,
który miał wielu przyjaciół.
Wielką pasją jego były gołębie.
Hodował je i jeździł na wystawy.
Co ciekawe, nigdy ich jednak
nie miał na własnym podwórku,
bo na to nie pozwoliła mu żona,
uznając, że poświęcałby im dużo
więcej czasu niż tego wymagały.
Ptaki pana Czesława były przez
wiele lat u jego przyjaciela Bonifacego Jankowskiego, który
mieszkał przy ul. Bielawskiej,
potem trafiły do pana Kosiorka
na Kiernozką.
– Tata był wysoki, przystojny
i elegancki. Lubił o siebie zadbać
– mówi córka. Nie ma też wątpliwości, że był dobrym kierowcą
i lubił siedzieć za kółkiem. Trochę jak anegdotę opowiada, że
będąc na wakacjach w Krynicy
Morskiej jej ojciec nie umiał odpoczywać. Zdarzało się, że siadał
za kółkiem i brał gazetę w ręce –
jak taksówkarz na postoju.
W 2002 roku, po śmierci żony
podupadł na zdrowiu. Zmarł nagle na serce 3 czerwca 2008
roku.
mwk

15 grudnia: Zofia Kobierecka,
l.88, Brodne Towarzystwo.
20 grudnia: Stanisław Michalak,
l.86, Łowicz; Marianna Malutko,
l.86; Andrzej Kołodziejski, l.66;
Władysław Ulatowski, l.82, Łowicz;
Aniela Tomaszewska, l.93, Dmosin.
21 grudnia: Zofia Wierzbowska,
l.88, Piaski Rudnickie.
23 grudnia: Andrzej
Michałkiewicz, l.57; Mirosław
Krzeszewski, l.53; Stanisław

Środa 9 stycznia od godziny
15.00 – ul. Zgoda, Księżacka
i Zaciszna oraz Topolowa
i Ułańska.
Czwartek 10 stycznia od godziny 14.00 – ulica Łódzka, Makowiska i Prymasowska.
Parafia Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
Piątek 4 stycznia od godz.
15 – ul. Przelotna i Zagrodowa
– 3 księży odwiedzać będzie parafian.
Sobota 5 stycznia od godziny 9.00 – ul. Chełmońskiego
– 3 księży jednocześnie wyruszy do domów parafian od
początku numeracji, od końca
i w środku.

REKLAMA

Okrasiński, l.84; Jan Okraska, l.77,
Wiśniewo.
24 grudnia: Eugeniusz
Chojnacki, l.79; Marian Okraska,
l.66, Jeżewo.
27 grudnia: Jadwiga Miziołek,
l.83, Głowno.
29 grudnia: Tadeusz Bury, l.79,
Gągolin Południowy; Jan Patz,
l.67; Janina Więcek, l.89; Zygmunt
Telebiński, l.84; Marian Więcek,
l.87.

www.lowiczanin.info



Mocarzewo|XIFestiwalKolędiPastorałekPolskich

Niepełnosprawni intelektualnie
całkiem sprawni muzycznie

Występ podopiecznych ośrodka w Mocarzewiebyłciekawiewyreżyserowanyawykonawcystanęlina
wysokościzadania.

i oglądać znajomych na scenie.
– Będę się bardzo starała i zaśpiewam kolędę... – zapewniała swoich opiekunów niepełnosprawna, poruszająca się przy
tzw. „balkoniku”, uczennica
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Kut-

nie. Za występ otrzymała gromkie brawa.
Wychowankowie
szkoły
w Mocarzewie w tym roku zachwycili publiczność między
innymi brawurowym wykonaniem piosenki z repertuaru Arki
Noego „I ty i ty i ty i ty możesz

zostać Świętym Mikołajem”.
Bardzo ciekawie zaprezentowali się również niepełnosprawni
w stopniu umiarkowanym uczniowie z Gimnazjum
nr 9 Zespołu Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr
7 w Płocku. Zaprezentowali

SPWHUMINIE

RZUT OKIEM|JASEŁKAWHUMINIE

wiązankę kolęd Cicha Noc, Lulajże Jezuniu, Pójdźmy wszyscy
do stajenki i pastorałek. Podczas występu nie tylko śpiewali,
ale też grali na prostych instrumentach typu trójkąt, cymbałki
i inne „przeszkadzajki”.
O wszystkich występujących
można ze 100-procentową pewnością powiedzieć, że w przygotowanie do występu włożyli
dużo pracy. W większości przypadków zdecydowanie więcej
niż ludzie w pełni zdrowi. Czy
mieli tremę przed występami?
Jedni na pewno, co było widać,
a inni niekoniecznie. – Tremy
wcale nie mam. Po prostu wyjdę i zaśpiewam – mówiła nam
przed występem Kasia ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mocarzewie.
Festiwal z roku na rok jest
coraz większą imprezą, a gospodarze – kadra ośrodka
prowadzonego przez siostry
Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego – dbają o ciekawą scenografię oraz
atrakcje dla wszystkich uczestników. Dlatego też na zakończenie uroczystości, podczas
wspólnego obiadu, uczestników
festiwalu odwiedził Mikołaj.
Podobnej imprezy, o tak dużym
zasięgu, trudno szukać w pobliżu. Pomiędzy występami wychowanków szkół specjalnych
na scenie kolędy i pastorałki
śpiewał zespół Grzybowianki
z Grzybowa w gminie Słubice.
W kategorii niepełnosprawności intelektualnej w stopniu
umiarkowanym I miejsce zajęła wśród solistów Joanna Adamiak ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Sierpcu, a wśród zespołów wychowankowie ośrodka
w Mocarzewie. W kategorii lekkiej niepełnosprawności umysłowej wśród solistów
I miejsce przypadło Katarzynie Waligórskiej z ośrodka w
Mocarzewie a w kategorii zespołów wychowankom SOSW
w Sierpcu.
mak
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PRZEGLĄD
PRASY
Pesymizm Polaków przełoży
się na wyniki gospodarki
w 2013 roku
Jak wynika z sondażu Homo HominidlaDGP,34proc.ankietowanych
obawia się utraty pracy. Dwie trzecie
wierzy,żejązachowa.–Cotrzecipracownikczujesięzagrożony.Todużo
–komentujeprof.ElżbietaKryńskaz
UŁ.Zwolnieniaboisię42proc.mieszkańcówmiastdo50tys.osób,alejuż
wprzypadkudużychmiasttakieobawyma5procmniejpytanych.(...)
Skoroistniejąsilneobawyoutratę
pracy, to nie ma mowy o wygórowanych oczekiwaniach płacowych.
IjakwynikazsondażuHomoHomini,
zaledwie 6 proc. z nas oczekuje, że
wynagrodzeniewzrośnie,aż18proc.
boi się jego spadku, a 70 proc. nie
spodziewasięzmian.
Umiarkowane oczekiwania płacowetoparadoksalniepozytywnainformacja.–Takieosobyliczą,żekosztem
przejściowych ograniczeń wzrostu
płaczostanieuratowanezatrudnienie.
Todobrawiadomośćdlagospodarki,
bo lepiej przetrzymać trudny okres
w pracy nawet z obniżką pensji, niż
trafićnabezrobocie–podkreślaWiktor Wojciechowski. Profesor Elżbieta
MączyńskazSGHzwracazaśuwagę,
żetutajoczekiwaniapracownikówsą
zbieżnezdeklaracjamipracodawców,
którzywmiaręmożliwościchcąutrzymaćpoziomzatrudnienia.(...)
Grzegorz Osiecki, Dziennik
Gazeta Prawna, 31 grudnia 2012

Rok niewykorzystanych
szans
(...)Jużwidać,jakbardzoprzepłacamyzabudowęautostrad,stawiającwokółnichohydne,niepotrzebnebariery
dźwiękochłonne–czegomożnabyło
uniknąćprzezzmianęgłupiegoprawa.
Swojądrogątasprawanadajesiędo
zbadania przez komisję śledczą – aż
dziw,żeopozycjategodotejporynie
zrobiła.
Być może ze względu na europejskieprzepisyniemożnabyłouniknąć
budowy absurdalnych przejść dla
żabek,zktórychtożabynieracząkorzystać.Sękwtym,żezewzględuna
te przepisy w wielu miastach Polski
naobwodnicepieniędzyniestarczyło.
Zapłacili za to mieszkańcy (niektórzy
życiem),którzywpadlipodkołasamochodówprzejeżdżającychprzezcentra
ichmiast.Choćzapewnemożnabyło
powalczyć w Brukseli, aby te unijne
przepisyzmienić.Jednakniezrobiono
tego.(...)
Igor Janke, Rzeczpospolita,
31 grudnia 2012

RZUT OKIEM |JASEŁKAWSOS-W

Przedstawienie jasełkowe,
wspólne kolędowanie
i łamanie się opłatkiem
wypełniłospotkanie
wigilijne21grudnia
wSzkolePodstawowej
wHuminie.Wtymroku
jasełkaprzygotowali
uczniowieklasI-IVpod
kierunkiemRenatyUrbańskiej
iRenatyWięcek.Wystąpili
wnimm.in.TrzejKrólowie:
WeronikaCiężarek,
BartłomiejJankowski,
TobiaszBartosiewicz,aniołki:
MałgorzataRogozińskai
MartynaRybkowska,Maryja
–AgataGrebelska,Józef–
KrystianGozderaorazOla
KałęckaiJuliaŚmigiera.
WystąpiłteżJanHubert,
któryzagrałizaśpiewał
kilkabożonarodzeniowych
utworów.am

JOANNARUDAK

Uczestnikami festiwalu byli
uczniowie szkół specjalnych,
które od wielu lat współpracują ze szkołą w Mocarzewie
i w okresie przedświątecznym dają swoim podopiecznym możliwość zaprezentowania umiejętności wokalnych
i muzycznych. Dzieci rywalizowały w kategoriach zespołowych, ale również prezentując
swoje umiejętności w kategorii
solistów. Dodatkowo kategorie
zróżnicowane były w zależności od stopnia niepełnosprawności intelektualnej uczestników.
Na scenie występowały dzieci
i młodzież o niepełnosprawności lekkiej oraz umiarkowanej.
Niektórym z nich opiekunowie musieli pomagać wyjść na
scenę, ze względu na niepełnosprawność ruchową.
Publiczność festiwalową stanowiły natomiast między innymi dzieci i młodzież z niepełnosprawnością
intelektualną
w stopniu znacznym i głębokim. Choć z niektórymi z nich
kontakt był bardzo utrudniony, po twarzach było widać, że
są zadowolone. Wszak niecodziennie można słyszeć muzykę

MARCINA.KUCHARSKI

Kilkudziesięciu
wychowanków szkół
specjalnych
z Mocarzewa, Łowicza,
Gostynina, Kutna,
Sierpca, Płocka oraz
Goślic spotkało się
przed tegorocznymi
świętami Bożego
Narodzenia na
XI Festiwalu Kolęd
i Pastorałek Polskich.
Odbył się on
18 grudnia w Zespole
Szkół Specjalnych
w Mocarzewie.

nr 1 3stycznia2013

21 grudnia uczniowie Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Łowiczu wystawili jasełka. Nasceniepojawiły
sięanioły,Maryja,św.Józef,pastuszkowieiTrzejKrólowie.Na
bożonarodzenioweprzedstawienieprzyszlirodzicewychowanków
ośrodka,nauczyciele,atakżeemerytowanipracownicytejplacówki. jr
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Kultura
Łowicki
film dla
obcokrajowców
Film „Łowić Łowicz” Michała Sierszaka będzie promowany
na międzynarodowych targach
turystycznych poza granicami
kraju w 2013 roku. Zobaczyć
go będzie można na festiwalach:
Art&Tur – International Tourism Film Festival w Barcelonie, Cannes Corporate Media &
TV Awards w Cannes, Das goldene Stadttor w Berlinie, New
York Festivals w Nowym Jorku,
Tourfilm Riga w Rydze, Zagreb
Tourfilm Festival w Zagrzebiu i
US International Film & Video
Festival w Los Angeles.
– Film został wysłany na najbardziej prestiżowe festiwale
związane z turystyką. Pieczę nad
nimi sprawuje Ewa Kotus z Warszawy – mówi naczelnik Wydziału Promocji Artur Michalak.
Dodaje on, że oprócz łowickiego filmu na festiwale zgłoszone
zostały jeszcze z Polski filmy z
Gdańska i Sopotu.
Specjalnie na potrzeby festiwalowe film został przetłumaczony na język angielski. Michalak ma nadzieję, że dzięki temu
Łowicz odwiedzi jeszcze więcej
turystów z zagranicy.
am

Łyszkowice|WycieczkadoTeatruPinokiowŁodzi

Przedświąteczne spotkanie z aktorami
Pięćdziesięcioro uczniów klas piątej i szóstej Szkoły
Podstawowej w Łyszkowicach poczuło klimat świąt
podczas wycieczki do Teatru Pinokio w Łodzi.
Tam obejrzeli adaptację jednej z najpiękniejszych historii
o magii świąt Bożego Narodzenia, zrealizowanej na podstawie
opowiadania Charlesa Dickensa
„Opowieść wigilijna”. Wycieczka odbyła się 19 grudnia. Wisienką na torcie było pamiątkowe
zdjęcie z aktorami po skończonym spektaklu oraz możliwość
porozmawiania o przedstawieniu.
W sztuce przedstawiono przemianę samotnika i skąpca Ebenezera Scrooge’a zachodzącą podczas nocy wigilijnej za sprawą
duchów pojawiających się w jego
domu: Ducha Przeszłych Świąt
Bożego Narodzenia, Ducha
Obecnych Świąt Bożego Narodzenia i Ducha Przyszłych Świat
Bożego Narodzenia, które kolejno pokazują sceny z jego życia
w czasach dzieciństwa, młodości,
teraźniejszości oraz grozę śmier-

ci. Spektakl zrealizowany był ciekawie i przekonująco. – Zaskakiwały efekty świetlne i dymne
oraz postacie duchów, a także połączenie żywego planu z grą aktorów w maskach – relacjonuje
Małgorzata Błońska. Młodzież
z pobytu w teatrze była bardzo
zadowolona.
Po emocjach wywołanych
sztuką, uczniowie udali się do
Manufaktury, by odpocząć, posilić się oraz zrobić przedświąteczne zakupy w centrum handlowym.
Wyjazd zorganizowały wychowawczynie klas szóstych: Małgorzata Błońska – nauczyciel plastyki i Anna Roróg – nauczyciel
języka polskiego. Dodatkowo
opiekę sprawowały Anna Lewandowska i Bożena Walczak – wychowawczynie klas piątych oraz
Małgorzata Reczulska – mama
jednego z uczniów.
mak

MAŁGORZATABŁOŃSKA/SPŁYSZKOWICE

Łowicz

Od lewej DominikKobierzyckizkl.Vb,DominikRybuszVIb,PatrykSawiak,MateuszDubickiiSzymon
KucińskizVIa.

RZUT OKIEM|TRADYCYJNEJASEŁKAWKOCIERZEWIE

Popów|SzkołaPodstawowa

Startuje konkurs mitologiczny

MARCINKUCHARSKI

REKLAMA

Z rozmachem przedstawili tradycyjne Jasełka uczniowie z Zespołu Szkół w Kocierzewie Południowym.
Jasełkapołączonezespotkaniemwigilijnymodbyłysięwostatnipiątek,21grudnia.Uczestniczyławnichcała
społecznośćszkolna.WtymrokuzabrakłojednakwójtaGrzegorzaStefańskiegoorazmiejscowegoproboszcza.
Tenpierwszybyłchory,adrugimiałwtymczasieinneobowiązki. mak
REKLAMA

Wycieczka na Litwę dla zwycięzcy i jego dorosłego opiekuna
jest nagrodą w X edycji konkursu
mitologicznego organizowanego
przez Szkołę Podstawową w Popowie. Tym razem uczniowie klas
V i VI podstawówek powiatu łowickiego będą musieli wykazać
się znajomością mitologii nie tylko greckiej, ale także rzymskiej.
Do 15 stycznia należy zgłosić
uczniów w szkole w Popowie,
którzy wygrają eliminacje szkolne. Drugi etap powiatowy odbędzie się już w Popowie, 7 marca. Laureatami konkursu zostaną
osoby, który uzyskają co najmniej
90% punktów możliwych do
uzyskania. W przygotowaniu do
konkursu uczniom pomóc ma
wskazana literatura: Mitologia
– wierzenia i podania Greków i

Rzymian Jana Parandowskiego,
Słownik mitów i tradycji kultury Władysława Kopalińskiego,
Encyklopedia Szkolna. Historia PWN oraz Atlas historyczny.
– Mam nadzieję, że zakres materiału nie będzie zbyt obszerny
dla uczniów – mówi organizator
konkursu Grażyna Sobieszek. –
Chcieliśmy w X edycji wprowadzić coś nowego. Jeżeli ta formuła
się przyjmie, będziemy ją realizować w kolejnych latach.
Test będzie zawierał zadania
zamknięte i otwarte, analizę tekstów źródłowych, odczytywanie danych z mapy, znajomość
związków frazeologicznych i ich
współczesne znaczenie. Wręczenie nagród – 14 marca. Konkurs
odbywa się pod patronatem medialnym Nowego Łowiczanina. jr
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Na półmetku kadencji
Gmina Kiernozia | Półmetek kadencji wójta

Zrealizowałem obietnice
składane wyborcom

– Jestem zadowolony z półmetka kadencji, ponieważ udało mi się w zasadzie zrealizować wszystkie obietnice,
które składałem wyborcom 2 lata temu, a część z nich jest w trakcie realizacji – mówi w rozmowie z NŁ
wójt gminy Kiernozia Zenon Kaźmierczak.

joanna.rudak@lowiczanin.info

Wówczas głównym zadaniem
jakie sobie stawiał, była budowa
kanalizacji. To rzeczywiście się
udało. W przyszłym roku jesienią zostanie zakończona budowa kanalizacji w Kiernozi.
Jeszcze w 2012 r. udało się na
tę inwestycję pozyskać pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w wysokości ponad
2 mln zł. Jednym z ważnych
zadań były także drogi gminne. Na terenie gminy Kiernozia jest ich aż 135 km. W ciągu
ostatnich 2 lat udało się zbudować drogi w Natolinie, Tydówce, Stępowie i Osinach. Nie jest
to wiele, ale wójt mówiąc o każdej inwestycji przypomina, że
znaczna część dochodów gminy, które wynoszą ok. 9 mln zł,
musi być przeznaczona na budowę sieci kanalizacyjnej.
Wójt wymienia także po stronie osiągnięć przejęcie przez
gminę na własność budynku
ośrodka zdrowia. Budynek wyREKLAMA

najmowany jest pod przychodnię zdrowia i aptekę. Do tej pory
wymieniono w nim piec, okna
i drzwi. Wymieniono także dach
w budynku samorządowego
przedszkola. W ostatnim roku
zbudowano w Kiernozi boisko
wielofunkcyjne, na które pozyskano unijną dotację.
Jeśli kolejny projekt złożony w Lokalnej Grupie Działania
Gniazdo uzyska akceptację pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, w przyszłym
roku w Kiernozi zostaną wybudowane, obok boiska, plac zabaw
i bieżnia, które także będą udostępniane wszystkim mieszkańcom.

Cały czas
powtarzam, że
najważniejsza jest
kanalizacja, to ona
blokuje nam większe
inwestycje.

JOANNA RUDAK

JOANNA
RUDAK

Wójt gminy Kiernozia Zenon Kaźmierczak.

Wójt dodaje, że cieszy się, iż
pieniądze z LGD Gniazdo udaje się pozyskać także dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury Bożenie Olczak. – Zdaję sobie spra-

wę, że kiernozkim urzędnikom
przydałaby się podwyżka pensji, ale niestety, w chwili obecnej nie mam z czego dać im więcej pieniędzy, bo ich zwyczajnie

nie mam – mówi wójt. Tak samo
z innymi planami jak choćby rewitalizacja parku przy kiernozkim pałacu czy rewitalizacja rynku – te sprawy muszą poczekać.

Wójt nie porzucił także planów
budowy hali sportowej. Tym bardziej, że obecna sala gimnastyczna przy gimnazjum w Kiernozi
jest niepełnowymiarowa. Nowy
obiekt miałby powstać na terenie
obecnego szkolnego boiska. Dokumentacja jest już opracowana,
ale pieniędzy na tę inwestycję nie
ma. – Cały czas powtarzam, że
najważniejsza jest kanalizacja, to
ona blokuje nam większe inwestycje – mówi i dodaje, że chce,
by gmina się rozwijała, ale planując wydatki, trzeba myśleć racjonalnie.
W 2012 r. przystąpiono także
do zmiany w opracowaniu planu
zagospodarowania przestrzennego. Dzięki nim za kilka lat mają
powstać tereny inwestycyjne
w samej Kiernozi. – Kiedyś rynek dużych miast i stref ekonomicznych się zapełni i wtedy przyjdzie czas na inwestycje
w takich gminach jak nasza
– mówi wójt z nadzieją.
Tereny inwestycyjne miałyby
powstać przy obwodnicy, która omijałaby Kiernozię. Obecnie bowiem ruchliwa droga wojewódzka 584 łącząca Łowicz
z Sannikami przebiega przez
samo centrum miejscowości.
W ciągu ostatnich 2 lat Urząd
Gminy w Kiernozi zmienił także
swoja oficjalną stronę internetową (Biuletyn Informacji Publicznej), która jest teraz na bieżąco
uzupełniana. Co rok wydawany
jest także kalendarz zawierający zdjęcia z gminnych wydarzeń
bądź ukazujący miejscowe krajobrazy.
W 2012 r. minęło 14 lat, od
kiedy Zenon Kaźmierczak jest
wójtem gminy Kiernozia. – Nie
wiem jeszcze, czy za dwa lata
będę kandydował. Czas pokaże, na razie jest za wcześnie na
jakąkolwiek deklarację – mówi
wójt. 

www.lowiczanin.info
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Z sali sądowej
Łowicz|Kolejnarozprawawsprawiepogryzieniaprzezpsa

Na ławie oskarżonych
zasiadł właściciel posesji
dokończenie
z numeru 52/2012 NŁ

Bożenna S. stwierdziła, że zabezpieczenie furtki było nieodpowiednie, a wymieniony płaskownik był kawałkiem blachy,
który się wyginał. Kiedy chciała
go później zobaczyć, właściciel
posesji odpowiedział jej, że nie
zbiera złomu. Ponadto Paweł S.
mógł wymienić zewnętrzną gałkę na furtce, która jest bardziej
widoczna. Ogrodzenie zostało
także odmalowane.
Poszkodowana mówiła, że nie
wezwała policji, ponieważ chciała dać szansę polubownego załatwienia sprawy. Ze strony Ewy
B. i Pawła S. nie było jednak inicjatywy. Dopiero po I rozprawie
w sprawie o wykroczenie Paweł
S. pytał ją w sklepie „jak tam jej
paluszek”. Po II rozprawie oskarżony wypytywał zaś o nagranie, które załączyła jako dowód
w poprzedniej rozprawie. Chciał,
żeby Bożenna S. udostępniła mu
je.
Przez kilka następnych miesięcy Bożenna S. wiele wycierpiała. Po pierwszym zabiegu lekarze zdiagnozowali nerwiak
(rzadki, zwykle niezłośliwy nowotwór obwodowego układu
nerwowego, utworzony z wypustek nerwowych lub osłonki
łącznotkankowej, któremu towarzyszą bóle fantomowe – odczuwane w miejscu nieistniejącej,
amputowanej kończyny). Po 3
REKLAMA

miesiącach od zdarzenia w Łodzi przeprowadzono drugą operację. Lekarz dokładnie wyszlifował kość, wyciął nerwiak i zszył.
Kikut znowu był siny i bóle nie
ustępowały. Po 3 miesiącach nerwiak znów się ujawnił i była konieczna kolejna operacja. Tym
razem, we wrześniu, lekarze rozcięli dłoń w dół – w celu poszerzenia blizny i ponownie usunęli
nerwiaka.
Bożenna S. stwierdziła przed
sądem, że od czasu pogryzienia trudno jej wykonywać wiele czynności, co dołuje ją psychicznie. Chodzi tak o czynności
proste jak i bardziej skomplikowane, ale takie, do których wykonywania przywykła. Jedną
z nich jest gra na pianinie i wykonywanie naczyń ceramicznych.
Poszkodowana dodała, że chciałaby, żeby właściciel posesji poniósł karę za złe zabezpieczenie
furtki.
Bożenna S. zapowiedziała, że
będzie występować o zadośćuczynienie i zwrot kosztów leczenia. Poszkodowana oświadczyła, że powinno to być jakieś
15 tys. zł.
3 kobiety zeznają na
niekorzyść Pawła S.
Daniel S. jako jedyny świadek zeznawał już na pierwszej
rozprawie. Mężczyzna mieszka
w pobliżu Pawła S. i Ewy B. od
urodzenia. Uważa, że pies Bisz-

kopt nie jest wyjątkowy agresywny. Nie widział żadnych
niebezpiecznych sytuacji z jego
udziałem. Jego zdaniem brama
wjazdowa do posesji Pawła S.
wygląda normalnie i nic nie wie
o jej remoncie.
Kolejni świadkowie zeznawali na kolejnej odsłonie 11 grudnia. Danuta J. opowiedziała, że 1
stycznia koło godz. 14 zobaczyła
Bożennę S. roztrzęsioną na ulicy. Gdy ta powiedziała, co jej się
stało, kazała jej pójść do męża –
lekarza. – Zobaczyłam dłoń, był
to nieprzyjemny widok, byłam
zszokowana – mówiła. Bożenna
S. powiedziała jej także, że psy
chciały się wydostać i próbowała
domknąć furtkę.
Tego dnia zeznawał także jej
syn – Jakub J., który wyszedł
przed dom na papierosa, kiedy
Bożenna S. wyruszała na spacer.
Mężczyzna mieszka w pobliżu
Pawła S., ale nie widział momentu, kiedy doszło do pogryzienia.
Jakub J. słabo widzi i nie założył
okularów. Słyszał tylko ujadanie
psów. Świadek powiedział, że
2-3 lata temu przechodził obok
posesji Pawła S. i zamknął furtkę, ponieważ była otwarta, nie
zapamiętał jednak, jak wyglądała wówczas klamka.
Kolejny ze świadków, Helena K., podobnie jak Daniel S.,
mieszka naprzeciwko posesji
Pawła S. 80-letnia kobieta nie
była zadowolona, że musi sta-

wiać się w sądzie w takim wieku. Powiedziała, że nie mogła
nic widzieć, ponieważ większość
czasu spędza w kuchni i ma okno
skierowane na podwórze. Starsza
pani stwierdziła także, że nic nie
wie o żadnych remontach furtki, ponieważ ją to nie interesuje.
Helena K. daje resztki jedzenia
psom przebywającym na posesji
Pawła S. i jej zdaniem nie są one
agresywne. 2 lata temu te psy zagryzły jednak 2 należące do niej
koty. – To była moja wina, wypuściłam je, poszły do tej posesji,
bo jest tam oczko wodne. Kiedyś
przyniosły nawet jakąś rybkę –
opowiadała.
Następnie zeznawały Grażyna
W. i jej córka Małgorzata W. Ta
pierwsza powiedziała, że szczególnie ten większy pies był agresywny. Psy często wychodziły za
bramę i pewnego razu ten większy zaatakował córkę na wale
nad Bzurą. Ponadto na początku
2011 r. kiedy Grażyna W. prze-

Dziśżałuję,żenigdzie
tegoniezgłosiłam,bo
byćmożeniedoszłoby
doodgryzieniapalca–
mówiła.

chodziła obok posesji Pawła S.,
jeden z psów ugryzł ją w palec:
chciała bowiem domknąć bramę, ponieważ ta rozchodziła się
na dole i bała się, że psy uciekną. – Szczęście, że miałam rękawiczkę, palec był siny, spuchł,
mąż musiał mi rozciąć pierścionek, który na nim miałam. Dziś
żałuje, że nigdzie tego nie zgłosiłam, bo być może nie doszłoby do odgryzienia palca – mówiła. Grażyna W. dodała, że jeżeli
ktoś ma psa, to powinien być odpowiedzialny. Jej zdaniem furtka
i brama były remontowane przez
Pawła S. już po 1 stycznia 2012
r. Całość została pomalowana na
wiosnę.
Jej córka Małgorzata W. także
zeznawała na niekorzyść Pawła
S. Wiosną 2011 r., kiedy była na
spacerze na wale ze swoim psem,
pies Pawła S. zaatakował jej psa.
Zdarzenie miało miejsce w pobliżu mostu kolejowego. Walczące psy pomógł rozdzielić jej
przypadkowy przechodzień, który chwycił kij. Co ciekawe, podczas tej scysji kobieta zobaczyła
oskarżonego nad Bzurą i krzyczała do niego, żeby odciągnął
swojego psa. Ten odwrócił się
i poszedł w drugą stronę.
Małgorzata W. zeznawała także w sprawie stanu technicznego
ogrodzenia. – Jeżeli pies skacze
i robi się luka, to brama jest słaba, często tam chodziłam, widziałam – mówiła.
To, że Biszkopt był agresywny, potwierdziło zeznanie innej
mieszkanki okolicy, Beaty G. Powiedziała ona, że 3-4 lata temu,
kiedy ten pies był młody, często
spotykała go na wale. Gdy tylko
dostrzegał jej psa, od razu ruszał
do ataku i rzucał się na niego.
Dziwiło ją to, że wyglądał na labradora, a był bardzo agresywny.
Inny świadek – Wiesław B.,
mieszka tuż obok posesji Pawła

S. Pomógł on Bożennie S. przewieźć jej psa do lecznicy, kiedy
ten został pogryziony przez Biszkopta. Stwierdził, że sąsiad malował bramę w tym roku – po
1 stycznia, ale być może naprawiał ją już wcześniej, ponieważ
ciągle coś przy niej poprawiał.
Odnośnie psów przebywających
na posesji Pawła S. powiedział,
że często zachowywały się głośno, a najbardziej ujadały, kiedy ktoś przechodził ulicą. Świadek potwierdził, że zagryzły one
2 koty należące do jego żony, ale
nie miał o to pretensji, ponieważ
Paweł S. mówił mu, że jest mu
przykro. Zresztą koty weszły na
jego posesję.
Zeznania weterynarzy
Lekarz weterynarii Tomasz
W. obserwował psa po pogryzieniu pani S. Dostał zlecenie
od powiatowego lekarza weterynarii. Lekarz nie stwierdził objawów chorób zakaźnych. Pies
nie był szczególnie agresywny,
ale trzeba było go poskramiać.
Nie wiadomo, jak zachowywałby się w lecznicy, ponieważ
obserwacje
przeprowadzono
w domu Pawła S. Zdaniem lekarza pies to mieszaniec rasy Golden Retriever. Na to wskazuje
jego wygląd. Zwierzę może jednak posiadać jakiś gen po innych
przodkach, który może wpłynąć
na jego zachowanie i temperament.
Drugi z lekarzy weterynarii
Marta S. zaszczepiła psa latem
ubiegłego roku. Czynność przeprowadzono na posesji Pawła
S. Właściciele przytrzymali psa
i lekarka nie zauważyła jakiegoś
niepokojącego zachowania tego
zwierzęcia. Jej zdaniem nie da
się przewidzieć reakcji żadnego psa i trzeba zachowywać dystans, jeżeli się go nie zna. Proces trwa.
pw
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samochodowe
kupno

KIA MAGENTIS, 2.0, D, 2009 rok,
104.000 km, pełne wyposażenie,
I właściciel, kupiony salon– Łowicz,
tel. kom. 666-049-802.

Absolutnie auta w każdym stanie,
tel. kom. 795‑181‑626.

MAZDA 323 F, 2.0 D, 2003 rok,
201.000 km, po lifcie, tel. kom.
669-299-333.

Kupię osobowy sprawny lub lekko
uszkodzony, tel. (46) 831-02-44, tel.
kom. 604-706-309.

MAZDA 6, 2.0 D kombi, 2002
rok, stan dobry, tanio, tel. kom.
600-724-625.

Kupię Polonez, Fiat 125p, każdy,
stan obojętny, tel. kom. 510‑280‑
713, 517‑162‑039.

MERCEDES A klasa, 1.7 CDI, 2000
rok, stan bdb, tel. kom. 601-359-244.

Absolutnie kupię każde auto całe
lub uszkodzone. Najwyższe ceny.
Wypłata gotówki natychmiastowa,
dojazd do klientów, tel. kom. 888-688405, 601-522-907.
Auto skup, płacimy za auto
powypadkowe, do remontu, wszystkie
marki, najlepsze ceny, zadzwoń, tel.
kom. 604-191-186.
Auto‑kasacja Subiekt – Nieborów
230 posiadająca koncesję na
wydawanie zaświadczeń do
Wydziału Komunikacji przyjmuje
i płaci za pojazdy stare, rozbite,
wyeksploatowane, www.
sdpsubiekt.pl, tel. (46) 838‑55‑41,
tel. kom. 507‑141‑870.
Kupię Fiata Punto lub Bravę, tel.
kom. 692-829-882.
Kupię każde auto do 1.000 zł, tel.
kom. 601-522-907.
Kupię Seicento lub Cinquecento
900, tel. kom. 660-982-775.

sprzedaż
AUDI B3, 1.8 benzyna/gaz, automat,
1987 rok, tel. kom. 502-322-564,.
CITROËN Saxo, 1.2, gaz, 1996 rok,
5-drzwiowy, tel. kom. 605-535-396.
DAEWOO Lanos, 1.5, sedan,
2000 rok, wspomaganie, tel. kom.
605-535-396.
FIAT 126p El, 1996 rok, stan dobry,
1.000 zł, tel. kom. 669-268-467.
FIAT Albea, 1.2, 2002 rok,
cena 8.000 zł, po 16.00, tel. kom.
502-086-565.

FIAT Seicento, stan idealny, tel. kom.
606-819-096.
FORD Escort, 1994 rok, stan dobry,
tel. kom. 605-165-754.
FORD Focus, 1.8 TDDI, 1999
rok, 90 KM, sprowadzony, tel. kom.
696-886-742.
FORD Mondeo, 2.0 TDDI, 2002rok,
115 KM, doinwestowany, tel. kom.
600-445-127.
FORD Transit, 2.5 D, 1986 rok,
na chodzie, tel. kom. 888-978-225.
HONDA Civic, 1.6 16V, 2003 rok,
140.000 km, platynowy metalik, (w
rozliczeniu przyjmę mniejszy), tel. kom.
513-671-435.
HONDA Civic, 1.6, 1999 rok,
uszkodzona, na części, tel. kom.
668-821-932.

VW Passat, 1.8 benzyna/gaz
(sekwencja), 1995 rok, bordo metalik,
sedan, stan idealny,
tel. kom. 513-671-435.

inne

Dom, Łowicz, stan surowy,
tel. kom. 606-701-271.
Komfortowe mieszkanie 170 mkw.,
w centrum Łowicza, 2.300 zł/mkw,
tel. kom. 602-504-924.
Działka budowlana 1215 mkw.,
Głowno, tel. kom. 502-539-686.

Sprzedam przyczepkę SAM 1998
rok, tel. kom. 518-877-966.

OPEL Astra, 1.4, sedan, 1999 rok,
tel. kom. 605-535-396.

Dużo części do VW polo 1.6, 1995
rok, klimatyzacja+hak, samochód
z małym przebiegiem, tel. kom.
791-557-197.

Zamienię na bloki lub sprzedam
dom z ogrodem, Zduny. Atrakcyjna
oferta, tel. kom. 515-105-311.

Pomoc drogowa, tel. kom.
608‑532‑321.

Działka rolno-budowlana 3,6 ha,
Bednary, tel. kom. 728-117-880.

Przyczepkę samochodową
z plandeką sprzedam, tel. kom.
517-719-072.

Mieszkanie 40 mkw.,
wraz z garażem, ul. Czajki,
tel. kom. 602-774-552.

Sprzedam przyczepkę
samochodową, tel. kom. 602-579-154.

Sprzedam las, tel. kom. 608-815-516.

OPEL Astra II, 1.7, diesel, 2001
rok, bogate wyposażenie, tel. kom.
509-162-396.
OPEL Astra, 1.6 benzyna/gaz,
2004 rok, 105.000 km, bordo metalik,
garażowany, 100% bezwypadkowa,
tel. kom. 604-706-309.
OPEL Insignia, 2.0 diesel, XII.2009
rok, 112.000 km, 160 KM; spalanie
5,7 l/100 km, tel. kom. 505-063-002.
OPEL Meriwa, 1.7 CDTI, 2004 rok,
tel. kom. 507-756-465.
OPEL Vectra, 1.7 D, 1997 rok, 3.200,
tel. kom. 606-902-572.
POLONEZ Caro Plus, na części z
instalacją gazową ważną do 2020 r,
tel. kom. 783-577-231.
RENAULT Laguna, 1.9 DCI kombi,
2003 rok, 8.900 zł,
tel. kom. 509-202-449.

Opony zimowe 215/70/16,
tel. kom. 664-063-688.

Gospodarstwo rolne, 2,5 ha
wraz z budynkami, Łyszkowice,
tel. kom. 667-747-508.

kupno
Kupię stary motocykl, tel. kom.
603-444-431.

garaże

SKODA Felicia benzyna/gaz, 1995
rok, tel. kom. 531-624-444.

sprzedaż

TOYOTA Yaris, 1.0, 2008 rok,
115.000 km, czerwona, możliwość
zamiany na tańszy, tel. kom.
513-671-435.

Działka 800 mkw. Dom w surowym
stanie + budynek gospodarczy, media,
Nieborów, obok oberży, tel. kom.
501-768-206.

Sprzedam wykończony dom
na Krakowskiej w Łowiczu,
tel. kom. 792-510-060.

Mieszkanie 60,5 mkw., 3-pokojowe,
tel. kom. 608-409-694.
Sprzedam działkę 4500 mkw
z budynkiem mieszkalnym 300 mkw
na Górkach, tel. kom. 604-101-093,
602-623-817.
Działka leśno-budowlana,
5.500 mkw, Zielkowice, tel. kom.
500-167-556.

Pawilon handlowy na targowicy
(woda, światło), tel. kom. 784-518-734.
Działka rolno budowlana, 2.400
mkw. na wsi, okol. Łowicza, tel. kom.
795-102-365.
Mieszkanie 64 mkw., Bratkowice, III
p., do remontu, tel. kom. 509-790-323,
po 16:00.
Działka budowlana, 1.028 mkw.,
Bednary, tel. kom. 881-087-816.
Sprzedam działkę inwestycyjnobudowlaną, 2.350 mkw., ul.
Poznańska, tel. kom. 696-736-880.
Sprzedam działkę budowlaną, ok.
1.300 mkw., ul. Grunwaldzka (koło S.P.
3), tel. kom. 696-736-880.
Mieszkanie 57,8 mkw., 3-pokojowe,
z kuchnią, blok z cegły, IV piętro,
Łowicz centrum, tanio, tel. 607-314-088.
Budowlano-rolna, 2,6 ha, 220x117
m, rzeczka, Wola Szydłowiecka,
tel. kom. 603-878-783.

Sprzedam pół domu, Głowno,
tel. kom. 603-088-937.

Dom w Łowiczu, tel. kom.
665-464-794, 667-766-612.

Bednary-Kolonia; dom 90 mkw.
w stanie surowym; działka budowlana
3.000 mkw., tel. kom. 501-500-005.

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

Sprzedam 60 mkw. lub zamienię
na mniejsze, tel. kom. 724-222-158.

Atrakcyjne działki budowlane,
Julianów, koło Nieborowa, już od
42.000 zł, tel. kom. 661‑333‑735.

nieruchomości
Kupię działkę, bloki, dom, ziemię,
tel. kom. 607-809-288.

VW Golf, 1.3 benzyna/gaz, tel. kom.
502-322-564,.

Przyjmę ziemię w dzierżawę,
tel. kom. 695‑248‑808.

VW Golf II, 1.6 TD, 1991 rok, tel. kom.
888-927-208.

sprzedaż
Działki budowlane, Nieborów, tel.
kom. 694-471-236.
Budowa domów: drewnianych,
rekreacyjnych, mieszkalnych. www.
domtor.net, tel. kom. 509‑435‑261.

Domek 60 mkw., działka 6.000
mkw., budowlano-usługowa, narożna
w Łowiczu, tel. kom. 603-878-783.
Budowlana, Łowicz,
tel. kom. 664-507-718.
Budowlane pod Łowiczem,
tel. kom. 512-490-910.
Sprzedam ziemię 1,30 ha, Czatolin,
tel. kom. 509-137-971.
Siedlisko, tel. kom. 664-507-718.
Sprzedam ziemię 3,6 ha, Sanniki,
tel. kom. 724-748-046.
Tanio sprzedam 2 pokoje
+ kuchnia 120.000 zł, tel. kom.
519-130-758.

Głowno, Sikorskiego, blok 14, 60
mkw., tel. kom. 501-359-807.

Działka budowlana 2500 mkw,
pod Sochaczewem, tel. kom.
665-724-016.

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

M-4 60 mkw., stan bdb,
Dąbrowskiego, tel. kom. 502-534-461.

Kwatery, Dmosin, tel. (46) 874-64-68.
Lokal 50 mkw., Stary Rynek do
wynajęcia, tel. kom. 604-107-760.

Dom z działką na Zabrzeźni
w ramach opieki za lokatora, Głowno,
tel. kom. 31857847735, na koszt
właściciela.

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

Do wynajęcia garaż murowany
w Łowiczu, ul. Starzyńskiego, rejon
bloków 6,7,8,9, tel. kom. 604-192-784.

wynajem

Działka budowlana 2,5 ha
(ziemia, las), tel. kom. 602-103-367.

Mieszkanie 2-pokojowe, środkowe,
I piętro, 35,6 mkw., os. Konopnickiej,
Łowicz, tel. kom. 669-034-194,
667-913-868.

Wolny garaż, tel. kom. 692-101-989.

Mieszkanie 73 mkw., Bratkowice,
III piętro, po remoncie, tel. kom.
508-345-568.

Wynajmę kawalerkę na os. Tkaczew,
tel. (46) 838-15-04, po 20.00.

Sprzedam M‑4 60 mkw.,
w Głownie, os. Skokowskiego,
Zabrzeźnia, 180.000 zł,
tel. kom. 534‑067‑681.

wynajem

M-3 pilnie, tel. kom. 692-101-989.

Sprzedam mieszkanie M-4
na os. Bratkowice bl. 5, 2 piętro.

Garaż na Bratkowicach, tel. kom.
509-790-323, po 16:00.

VW Golf, 1.6 benzyna/gaz, 1993 rok,
tel. kom. 516-159-806.

VW Passat, 1.8 kombi benzyna/gaz,
1990 rok, tel. kom. 502-322-564,.

Mieszkanie 58 mkw. (cegła),
centrum, podwyższony standard,
garaż, tel. (46) 837-35-78, tel. kom.
501-639-319.

Sprzedam działkę budowlaną 680
mkw z dostępem do mediów, ul.
Polna, tel. kom. 792-510-060.

Działka budowlana 1211 mkw,
ul. Łysogórska 10 Głowno,
tel. kom. 607-520-993.

kupno

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

Mieszkanie na parterze 48,11
mkw, w Zduńskiej Dabrowie,
z garażem, tel. kom. 600‑972‑227.

Mieszkanie 2-pokojowe, 45,67
mkw., os. Broniewskiego, tel. kom.
603-270-363.

Pół bliźniaka do remontu, Łowicz,
tel. kom. 693-943-718.

VW Bora, 1.6 16V, 2000 rok, tel.
kom. 663-154-762.

VW Golf III, 1.9 TDI, kombi, 1997 rok,
granatowy, w rozliczeniu przyjmę
Matiz lub Seicento, tel. kom.
604-706-309.

Mieszkanie 67,5 mkw., Łowicz,
ul. Tkaczew, wspólnota mieszkaniowa,
cegła, tel. kom. 694-199-179.

motorowe

RENAULT Scenic, 2000 rok, 8.500
zł, tel. kom. 668-142-805.

TOYOTA Yaris, 1.3, 2004 rok, salon,
15.500 zł, tel. kom. 602-672-313.

Dom w Zdunach,
tel. kom. 602-133-666, po 18.00.

Dom + ziemia 1,8 ha, Czatolin
(1,5 km od zjazdu z autostrady A2),
tel. kom. 696-691-596.

Kolekcjoner kupi stare motocykle,
części, tel. kom. 513-185-357.

TOYOTA Corolla, 2.0 D4D, kombi,
tel. kom. 510-259-018.

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

Sprzedam kompletne koła zimowe
„13” i „15”, tel. kom. 604-706-309.

RENAULT Megane, 1.4, 1996 rok,
5-drzwiowy, wspomaganie, tel. kom.
697-555-910.

SKODA Felicia, 1.3,
benzyna/gaz, 2000/2001 rok, tel.
kom. 600-394-592.

FIAT Punto II, 2002 rok, stan idealny,
tel. kom. 606-819-096.

VW Passat, 1.9, TDI, 1998 rok,
kombi, możliwa zamiana, tel. kom.
601-977-893.

Dom w Łowiczu, ul. Wygoda 34,
tel. kom. 665-961-757.

MERCEDES W124, 3.0 D, 1993 rok,
tel. kom. 600-445-127.

FIAT Cinquecento, 900, 1994 rok,
tel. kom. 509-443-110.

FIAT Punto, tel. kom. 664-507-718.

VW Passat Combi, 90 kM TDI,
1995r., tel. kom. 507-122-062.

Sprzedam mieszkanie w bloku
po kapitalnym remoncie, 3 pokojowe
77 mkw, miejscowość Ziewanice,
tel. kom. 504-249-246, 517-838-526.

Opony zimowe z Niemiec 195/65
R15 i inne, montaż na miejscu,
tel. kom. 788-941-795.

SKODA Felicia, 1998 rok, , tel. kom.
603-676-220.

FIAT Panda, 1.1, benzyna, 2008 rok,
tel. kom. 506-256-481.

VW Passat, 1.9 TDI kombi, 1999 rok,
tel. kom. 503-639-101.

MERCEDES Sprinter, 203 D,
1997/2000 rok, bezwypadkowy,
I właściciel, stan b.dobry, tel. kom.
601-978-833.

FIAT Cinquecento benzyna/gaz,
1996 rok, tel. kom. 511-492-515.

FIAT Cinquecento, 700, 1997 rok, I
właściciel, tel. kom. 509-443-110.

www.lowiczanin.info

Sprzedam pół bliźniaka z działką
1100 mkw w Łowiczu– tanio, tel. kom.
519-662-782.
Budynek mieszkalny 100 mkw., pow.
użytkowej, nowo pobudowany; działka
1,5 ha, 5 km od Łowicza, tel. kom.
518-905-611.
Działka budowlano-usługowa
710 mkw, przy ulicy Kaliskiej,
tel. kom. 604-931-778.
Sprzedam M-4, Kopernika, Głowno,
tel. kom. 502-132-906.
Działka budowlano-rolna 3500 m2,
Popów Głowieński, tel. kom. 725-492520, 883-929-596.
Mieszkanie 48 mkw, os.
Konopnickiej, parter, gotowe do
zamieszkania, tel. kom. 602-370-470.
Sprzedam 3.70 ha ziemi rolno-leśnej
w miejscowości Świące, tel. kom.
509-323-370.

Do wynajęcia lokale handlowousługowe, tel. kom. 692-725-590.
Wynajmę lokal 68 mkw., Plac
Przyrynek 12 (na wprost parkingu),
tel. kom. 660-134-124.
Do wynajęcia atrakcyjne
M‑4, Bratkowice, IIp., tel. kom.
606‑263‑182.
Wynajmę magazyn, tel. kom.
607‑168‑196.
Wynajmę pół domu w Głownie,
tel. kom. 603-088-937.
Kwatery tanio, tel. kom.
606-884-162.
Stodoła z oborą 200 m2,
tel. (42) 719-49-31, po 19.00.
Wynajmę kawalerkę oś. Reymonta,
3 piętro, tel. kom. 693-944-068.
Odstąpię lokal Głowno, ul.
Sikorskiego 100, tel. kom.
505-151-701.
Wynajmę budynek ok. 400m2
z możliwością adaptacji –
przychodnia, gabinety lekarskie
lub inną działalność usługowo‑
handlową. Głowno, ul. Kilińskiego
4 (przy rynku), tel. kom.
509‑582‑258.
Do wynajęcia wyposażone M-4, 44
mkw., Łowicz, Reymonta, po 18, tel.
kom. 696-369-009, po 18.00.
Do wynajęcia M-2, tel. kom.
604-133-348.
Dom, 3 pokoje z kuchnią, Głowno,
tel. kom. 603-641-489.
Kawalerka, Głowno, wynajmę, tel.
kom. 728-348-420.
Lokal po banku, Głowno, centrum,
tel. kom. 728-348-420.
Dom jednorodzinny na mieszkania
położone w atrakcyjnym miejscu w
Łowiczu wraz z małym ogródkiem,
tel. kom. 696-464-298.
Dom jednorodzinny na działalność
gospodarczą położony w Łowiczu,
tel. kom. 696-220-132.
Wynajmę lokal użytkowy, 44 mkw.,
Łowicz, ul. Zduńska, tel. kom. 692637-984, 660-230-318.
Ładne, 2-pokojowemieszkanie na ul.
Baczyńskiego w Łowicz, 48 mkw., tel.
kom. 501-541-876.
Do wynajęcia lokal handlowo‑
usługowy 100 mkw., 130 mkw.,
lub 170 mkw. w centrum Łowicza,
tel. kom. 602‑118‑332.

PUNKTY PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH DO „NŁ”: BIURO OGŁOSZEŃ ŁOWICZ, UL. PIJARSKA 3A; BEDNARY, SKLEP P. PAPIERNIK 24A; BIELAWY, UL. PARZEW, SKLEP „BUDOMIX” P. FRĄCZAK; BOBROWNIKI 27, SKLEP P. PACLER; BOLIMÓW, UL. RYNEK
KOŚCIUSZKI 17, SKLEP „EWA”, P.PAPIERNIK; DOMANIEWICE, UL. GŁÓWNA 26, SKLEP P. JAKUBIAK; GĄGOLIN POŁUDNIOWY, SKLEP „KOS”; HUMIN 1A, SKLEP P. GREFKOWICZ; IŁÓW: PL. RYNEK STAROMIEJSKI 2A; SKLEP P. PAPIEROWSKIEGO; KIERNOZIA, RYNEK
KOPERNIKA, KIOSK P. WESOŁOWSKIEJ; KOCIERZEW PŁN., SKLEP P. DRAGAŃSKIEJ; KRĘPA 155, SKLEP P. MARCZAKA; KURABKA 17A, SKLEP P. TOPOLSKIEJ; ŁOWICZ, OS. BRATKOWICE; KIOSK LOTTO; ŁOWICZ, OLDART OS. DĄBROWSKIEGO 24, ZAKŁAD RTV P.
KĘDZIORY; ŁYSZKOWICE, UL. B. GŁOWACKIEGO 17,„AUTO-TOP”; NIEBORÓW, AL. LEGIONÓW 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; STRYKÓW: SKLEP Z ART. SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWYMI, STARY RYNEK
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Dowynajęcialokalpod

działalnośćgospodarczą(nabiuro,
gabinetlubzakładfryzjerski),24
mkw.,zaplecze10mkw.,łazienka;
Łowicz,ul.Długa,tel.kom.
601‑464‑266.
Powierzchniamagazynowa100,

200,300,800mkw,Głowno,tel.
kom.507‑053‑230.
Dowynajęcialokaleużytkowe

przyul.Bolimowskiej,35‑42mkw.,
media,c.o.,wod.‑kan.,tel.kom.
601‑050‑926.
Dowynajęciakawalerka27mkw,

Łowicz,tel.kom.784‑756‑382.
Wynajmęmieszkaniewcentrum

Łowicza,tel.kom.605‑621‑096.
Wynajmędom110mkw,Głowno,

tel.kom.784‑430‑110.
WolneM‑3,tel.kom.692‑101‑989.

Wynajmęlokalnadziałalność,

24mkw.,media,Łowicz,Długa20,
tel.kom.609‑491‑588.
Taniepokojenoclegowe,

ŁowiczPlacPrzyrynek11,
tel.(46)837-99-16,tel.kom.
512-098-358.



sprzedażróżne
Drewnokominkowe:opałowe,

rozpałkowe,suche,budy,WC,
huśtawki,sztachety,tel.kom.
501‑658‑261.
Sprzedażjajwiejskich,Osiny

2,gminaKiernozia,tel.kom.
697‑736‑673.
Drewnokominkowe,tel.kom.

785‑333‑971.
Agrowłóknina,tel.kom.693‑177‑813.

OknaPCVużywaneinowe,

gospodarcze,różne.Drzwisklepowe,
przeszklone,metalowe,dużywybór,
niskieceny,raty;Piątek,
tel.kom.602‑617‑895.
Stół+4krzesła,stolik;męskakurtka

zimowawełna100%,
tel.kom.504‑179‑453.
Piachpłukany„zkopalni”Rydwan

lubCzatolin,ztransportem,
tel.kom.508‑382‑120.
Bramaprzesuwna,metalowa6m,

nowa,tel.kom.666‑049‑802.
LaptopDell,tel.kom.500‑204‑559.


OSPSkowrodaPł.wynajmie

wyremontowanylokalnasklep,
tel.kom.609‑729‑321.

Drewnoopałoweikominkowe,

tel.kom.505‑700‑777.

WynajmęM‑2naStarzyńskiego,

tel.kom.512‑831‑125.

Huśtawkiogrodowe,akacjowe,stoły,

ławki,altanki,piaskownice,budydla
psów,toalety,tel.kom.502‑981‑959.

Wynajmęwdomujednorodzinnym

2pokoje+kuchnię,umeblowane,
tel.kom.666‑600‑305.

Dywanwełniany,ławostół,sukienka

komunijna,alba,
tel.kom.601‑546‑395.

LokalwcentrumŁowicza,

tel.kom.665‑464‑794.

Drewnoopałowe,kominkowe

iwworkach,mebleogrodowe,budy,
toalety,tel.kom.501‑658‑261.

Wynajmę2pokojezkuchnią

naDąbrowskiego,tel.kom.
662‑452‑055.
Wynajmęmieszkanie49mkw,

tel.kom.536‑958‑616.
WynajmęM‑4,Głowno,ul.

Kopernika,tel.kom.502‑132‑906.
Wynajmęlokalnazakład

kosmetycznyprzyfryzjerce,Głowno,
tel.kom.502‑132‑906.
Lokal160mkw.,Przyrynek,tel.

kom.601‑345‑299.
Mieszkaniedowynajęcia,Łowicz,

tel.kom.502‑268‑632.
M‑4,centrum,umeblowane,tel.kom.

601‑175‑173.

kupnoróżne
Kupiędrut,tregry,cegłę,tel.kom.

607‑809‑288.
Kupiędrewnoopałowe,tel.kom.

501‑658‑261.
Kupięzużyteakumulatory,tel.kom.

793‑682‑021.
Drewnianebeczki,starenarzędzia,

starocie,tel.kom.793‑311‑660.
Antycznemeble,obrazy,srebra,

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

REKLAMA

Foteliksamochodowy;nosidełko;

spacerówka;wózek;łóżeczko,
tel.kom.604‑110‑419.
Sprzedambrykietztrocin,

550zł/t,tel.kom.695-248-808.
Ruraczarna,ocynk,średnica1/2„,

100mm,tel.kom.604‑931‑629.
Maszynyszwalniczewyprzedaż,

tel.kom.723‑449‑143.
Betoniarki,części,remonty,

rusztowania,tel.kom.603‑072‑751.
Parnikelektryczny,parnikwęglowy,

tel.kom.693‑574‑400.
Piecdocentralnegoogrzewania,

nowy,tel.kom.693‑574‑400.
Sprzedamprzepływowyogrzewacz

wodynagaz;600szt.trelinki;
nagrzewnicęelektryczną,tel.kom.
692‑292‑969.
Tanioakwariumpanoramiczne280

lwrazzosprzętem,rybamiiroślinami,
tel.kom.501‑541‑876.
Sprężarkę,nożyceelektryczne

dokątownikaidrutu,betoniarkę,
ośzkołami10x15,tel.kom.
693‑036‑673.
Sprzedamgitaręklasyczną,stan

bdb,200zł,tel.kom.605‑283‑864.
Regałmłodzieżowy,jasnoszary,

4‑elementowy.Kanaparozkładana
2‑osobowa,tel.kom.694‑743‑624.

Dwasilnikielektryczne7KW,

wolnoobrotowe900i1400,tel.kom.
693‑743‑824.
Sprzedamsilnikelektryczny1,3kW,

tel.kom.604‑866‑936.
SprzedamakordeonWelmaister

Meteor120bas,SerinoDeluxe120
bas,tel.kom.603‑242‑799.

Potrzebnauczciwapani

doopiekinadsprawną,starszą
panią,okolice(okolicePolesie,
Stachlew,Bobrowniki).
Zakresobowiązkówrobienie
zakupów,odkurzanie,400
zł/miesięcznie,tel.kom.
502-670-502.

Fotografia,RafałGronecki,www.

reportazfoto.pl,tel.kom.787‑874‑151,
reportazfoto@gmail.com.
Fotografiaślubna–konkurencyjne

ceny:www.brandsfoto.com.pl,tel.kom.
505‑940‑800.
Profesjonalnafotografiaślubna

www.macromagic.pl,tel.kom.
608-372-976.

Betoniarkaużywana,tel.kom.

603‑072‑751.

Firmazatrudnipracownika

doobsługiobrabiarekCMC
zdoświadczeniemlubdo
przyuczenia,tel.(46)838‑88‑70.

Sprzedamoknoplastikowe114/142

cm,tel.kom.600‑880‑110.

szukampracy

remontowobudowlane

NokiaE‑72,tel.kom.664‑063‑688.


Podejmępracęwkwiaciarni,

tel.kom.790‑534‑871.

usługi

Tablet,tel.kom.664‑063‑688.

Dwiekanapyb.tanio,grzejnik

140/80zdolnympodłączeniem,
tel.kom.600‑880‑267.
Meblekuchennezzabudowy,

zAGD,stanbdb,tel.kom.668‑345‑
111,602‑611‑751.
Sprzedamsilnikelektryczny15KW,

tel.kom.606‑438‑323.
Sprzedamłóżkoszpitalne

zmateracemodleżynowym,
tel.kom.600‑776‑153.

Magisterfarmacjipodejmie

pracę,tel.kom.535‑411‑272.
Kierowcazpraktykąkrajową

zkartąchipposzukujepracy
wpodwójnychobsadachw
transporciemiędzynarodowym,tel.
kom.669‑268‑467.
Kierowcakat.B,C,kwalifikacje

zawodowe,kartakierowcy,
uprawnienianawózkiwidłowe,tel.
kom.695‑455‑601.
Kierowcakat.C+E,wiek35lat,

tel.kom.604‑792‑718.

Sprzedamdrzewoopałowe,stemple

budowlane,tel.(46)838‑74‑91.

inne

Sprzedammeblekuchenne,tel.

kom.603‑253‑933.

Zwrotpodatkuzpracy,rodzinne,

urlopowe,emerytalne,Niemcy,Anglia,
Irlandia,Holandia,Dania,Belgia,
Norwegia,tel.(71)385‑20‑18,tel.kom.
601‑759‑797.

Sprzedamłożejasnewymiary

140x2miłożeciemne160x2moraz
wypoczynek:wersalkę,2fotele,tel.
kom.530‑306‑675.
Kuchniawęglowa,tel.kom.

692‑668‑521.

praca
dampracę
FirmaKosmetyczna–dam

pracę,tel.(46)838‑35‑03,tel.kom.
508‑362‑833.
Firmakosmetycznaoferujepracę,

tel.kom.728‑477‑406.
Zatrudnięserwisantapilarki,kosiarki,

pełnyetat,tel.kom.604‑411‑266.
Zatrudniękonstruktora
projektanta,tel.kom.515-138-358,
proszędzwonićpo1.01.2013.
Zatrudniękierowcęnatransport

międzynarodowy,kontenery,tel.kom.
660‑693‑596.
Zatrudniękierowcęnatransport

krajowy,tel.kom.660‑693‑596.
Przyjmękierowcękat.C+E

wtransporciemiędzynarodowym,
zdoświadczeniem,tel.kom.
606‑444‑846.
Zatrudniękierowcękat.B,tel.kom.

604‑483‑625.
Zatrudniękierowcękat.C+E

wtransporciekrajowym,tel.kom.
608‑067‑847.
Kierowcękat.C+E,

zdoświadczeniemwruchu
międzynarodowym,tel.kom.
669-970-131.

usługiwideo
Wideofilmowaniecyfrowe,Blu‑

ray–tanio,tel.kom.606‑852‑557.
NAKStudioFilms–firmaz

długoletniatradycją,znowymi
technologiamiHD,zaprasza,tel.
kom.889‑910‑129.
Cyfrowewideofilmowanie,

fotografowanie,fullHD,Blu-ray,
tel.46/837-94-85,tel.kom.
608-484-079.
Wideofilmowanie,fullHD,zdjęcia,

tel.kom.502‑163‑788.
StudiovideoKroton,DVD,HD,

zdjęcia,tel.(46)837‑47‑48,tel.kom.
504‑057‑550.
Wideofilmowanie,tel.kom.

600-287-992.
Videofilmowanie.Fotograf,tel.

kom.501‑836‑550.

Dachy,pokryciadachowe,

konstrukcje,obróbki,tel.kom.
609‑846‑316.
Tynkigipsowe,agregatem–

solidnie,tel.kom.502‑370‑226.
Wylewkiagregatem,tel.kom.

531-402-222.
Tynkimaszynoweprofesjonalnie,tel.

kom.608‑444‑405.
Usługiremontowo-budowlane,

tel.kom.500-027-261.
Docieplaniebudynków,gładzie,

malowanie,płytyk/g,panele
podłogoweiścienne,glazura,
terakota,tel.kom.607‑343‑338.
Stawianieogrodzeńklinkierowych,

tel.kom.511‑337‑768.
Kompleksowewykańczaniewnętrz,

tel.kom.531‑842‑123.
Montażisprzedażpokryć

dachowych,tel.kom.501-694-856.
Dociepleniabudynków,elewacje

zewnętrzne,glazura,terakota,
adaptacjapoddaszy,kompleksowe
wykończeniawnętrz,fakturyVAT,
tel.kom.606‑737‑576.

Trak10mbdoklienta,tel.kom.

506‑202‑161.
Profesjonalneukładanie,

cyklinowaniezpolerowaniem
parkietów,lakierowanie.Schody
-cyklinowanie,lakierowanie,
tel.kom.607-090-260.
Glazura,terakota,adaptacja

poddaszy,sufity,falowanetynki,
mozaikowe,kamieńdekoracyjny,
gładź,malowanieszafy,pawlacze,
przeróbkielektryczne,fachowe
doradztwo,tel.kom.605‑562‑651.
Dachy:naprawa,wymiana,podbitki

itp.,tel.kom.607‑610‑786.
Glazura,terakota,tel.kom.

602‑717‑207.
Kompleksowewykończeniawnętrz

odAdoZ,adaptacjapoddaszy,
tel.kom.728‑163‑557.
Firmabudowlano-tynkarska:

murowaniezklinkieru,rozbiórki,
remonty,malowanieagregatem
malarskim,fakturyVat,
tel.kom.692-382-852.
Docieplenia,tel.kom.606‑428‑162.

Remontykompleksowe,

tel.kom.606‑428‑162.
Lastrytkarstwo,glazurnictwo,g/k,

wykończenia,tel.(42)710‑80‑97,
tel.kom.601‑321‑914.
Ogrodzeniabetonowe,stalowe,

balustrady,bramy,słupkidosadów,
siatki,producent,www.betomet.pl,
tel.kom.508‑382‑120.
Glazura,terakota,malowanie,

wykończenia,meblenawymiar,
tel.kom.691‑645‑784.
Usługikoparko-ładowarką,

odśnieżanie,tel.kom.
609-661-559.
Usługiremontowo‑wykończeniowe,

docieplenia,tel.kom.885‑459‑698.

Cyklinowanie,układanie,

olejowanie,lakierowanieparkietów,
tel.kom.505‑072‑638.

Kompleksowewykańczaniewnętrz,

glazura,panele,gładziegipsowe,
ocieplaniebudynków,Głowno,tel.
kom.664‑254‑946.

Budowadomów,budynków

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

Wykończeniawnętrz,tel.

kom.722‑006‑198,668‑827‑938.

Wylewkiagregatem,tel.kom.

509‑038‑623.
Wylewkiagregatem,

tel.kom.511-440-509.
Tynki,tel.kom.503‑077‑863.

Usługiremontowo‑budowlane,tel.

kom.667‑993‑029.

Wideofilmowanie„Kasia”,

solidnie,tanio+zdjęcia,tel.kom.
602‑633‑407.

REKLAMA

Wesela,chrzty,komunie,

studniówki.Filmyfabularyzowane,
dokumentalne.Szybko,niskieceny,
tel.kom.721‑137‑394,www.video‑
film.manito.com.
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Układaniegalzury,terakoty,

malowanie,tel.kom.519‑671‑356.

VideofilmowanieFullHD,www.

studiovideopiksel.pl,tel.kom.
787‑878‑564.

Wideofilmowanie,fotografowanie,

DVD,BluRay,fullHD.www.
wideofilmowanie‑lowicz.cba.
pl,tel.(46)837‑79‑81,tel.kom.
606‑302‑466.
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Malowanie,gipsowanie,sufity

podwieszane,układaniepaneli
ściennych,podłogowych,glazury,
terakoty,tel.kom.511‑492‑515.
Projektowaniebudynków

mieszkalnych,gospodarczych,
rozbudowy,nadzór,wyceny,
kosztorysy,tel.(46)837‑78‑38,tel.
kom.502‑086‑592.
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Gładź bezpyłowa, remonty łazienek,
pomieszczeń, tel. kom. 668‑821‑932.
Tartakobwoźny,spalinowy,tel.

kom.510‑988‑154.
Dachy od A do Z, tel. kom.
785‑534‑988.
Usługi remontowo‑budowlane, tel.
kom. 600‑551‑553.
Budowa domów, budynków
gospodarczych, tel. kom.
512‑924‑857.
Usługi minikoparką od 50 zł, tel.
kom. 795‑403‑201.
Malowanie, tapetowanie, gładź,
płyty g/k, glazura, tel. kom.
608‑685‑867.

Docieplenia budynków, remonty,
wykończenia budynków, łazienki,
poddasza kompleksowo, tel. kom.
600‑262‑935.
FirmaFBS‑Tynkwykonuje:tynki

maszynowe,gipsoweicementowo‑
wapienneorazposadzki
(zmixokreta),tel.kom.
502‑452‑907.

sprzedaż
Stemple budowlane 3 metrowe, tel.
kom. 600‑445‑127.
Konstrukcjestalowe:producent.

Budowaobiektówdlarolnictwa
iprzemysłuzwykończeniem„pod
klucz”,tel.kom.601‑303‑235.

Murarstwo, tynkowanie, tel. kom.
668‑489‑577.

usługi
instalacyjne

Solidnie i uczciwie pełna
budowlanka wewnątrz i na zewnątrz,
tel. kom. 662‑636‑878.

Usługihydrauliczne,tel.kom.

886‑999‑970.

Wtyczka.za.pl, tel. kom. 608‑145‑585.

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

Tynki, gładzie, posadzki, panele,
malowanie, tapety, tel. kom.
721‑137‑394.

Montaż alarmów, tel. kom.
602‑633‑407.

Adaptacjapoddaszy,

kompleksoweremonty
iwykończenia,tel.kom.
532‑482‑915.
Glazura, terakota, gipsy, malowanie,
panele itp., tel. kom. 508‑313‑799.
Glazura,terakota,malowanie,

gładźgipsowa,płytaK/G,tel.kom.
607‑728‑362.
Cyklinowanie, tel. kom. 500‑041‑271.
Wykonam kompleksowe remonty
mieszkań, tel. kom. 607‑385‑722.
Tynki agregatem: gipsowe,
tradycyjne, wylewki; solidnie, tel. kom.
502‑370‑226.
Tynki tradycyjne, z piaskiem
kwarcowym, wylewki; solidnie, tel. kom.
502‑370‑226.
Układanie kostki brukowej, tanio, tel.
kom. 667‑837‑817.
Solidnie! Niewielkie remonty,
wykończenia, drobne naprawy, tel.
kom. 504‑081‑135.
Remontyłazienek,wykończenia

wnętrz,www.struktura‑lowicz.pl,tel.
kom.604‑199‑840.
Kanałowe docieplanie budynków
granulatem styropianowym;
kondygnacja: 900 zł, tel. kom.
602‑570‑424.
Dachykompletne,noweistare,

rozbudówki,wykonamsolidniei
tanio,tel.kom.725‑919‑624.
Dachy: konstrukcje, pokrycia,
naprawy, konserwacje, odśnieżanie,
tel. (46) 839‑18‑37, tel. kom.
609‑227‑348.
Konstrukcje i pokrycia dachowe,
podbitki, docieplanie budynków, tel.
kom. 600‑262‑935.
Gipsy,malowanie,płytki,

zabudowak/g,poddasza,tel.kom.
608‑372‑976.
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Pranie samochodów, dywanów, tel.
kom. 722‑366‑837.
Zespół,Wokalistka,Najtaniej,tel.

kom.503‑746‑892.
Zespół muzyczny, wieloletnie
doświadczenie, tel. kom. 606‑908‑346.
Zespół muzyczny, wesela, bale,
studniówki, tel. kom. 514‑895‑308.
Zespół muzyczny, wesela, tel. kom.
607‑992‑169, 601‑854‑670.
Zespół Re‑Box wesela, bale itd, tel.
kom. 609‑037‑343.
Dekoracje sal weselnych WARDART,
Strugienice, tel. kom. 886‑328‑694.
Profesjonalna wycinka drzew, tel.
kom. 519‑671‑356.

Ale szybka gotówka – nawet 5000
zł! Proste zasady, bez zbędnych
formalności. Provident: 600 400 295.
7 dni w tygodniu 7:00‑21.00.
Tartak przewoźny, tel. kom.
512‑907‑059.
Naprawa telewizorów, Łowicz,
Topolowa 19, tel. (46) 837‑70‑20,
tel. kom. 728‑227‑030.

matrymonialne

Www.agdserwis.lowicz.pl

naprawaAGDisprzedażczęści,tel.
kom.509‑428‑521.

Poznam dziewczynę, tel. kom.
603‑294‑459.

Prasowanie u klienta i na wynos, tel.
kom. 504‑179‑453.

Tanie i solidne usługi hydrauliczne,
tel. kom. 698‑351‑859.
Instalacje, usługi elektryczne, tel.
kom. 509‑838‑364.

Zespół Cover 100% na żywo, tel.
kom. 790‑289‑299.

Profesjonalne instalacje sygnalizacji
włamania, pożaru, kontroli dostępu,
nadzoru wizyjnego (monitoring), tel.
kom. 601‑207‑689.

Przewóztowarów,rzeczy,winda

9Epal,tel.kom.502‑026‑691.

Usługi hydrauliczne, kompleksowo,
przeciski podziemne, przyłącza
wod.‑kan., usługi koparko‑ładowarką,
przyjmę pracę również jako
podwykonawca, tel. (46) 838‑75‑53, tel.
kom. 601‑379‑355.

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

Zespół muzyczny, tel. kom.
693‑754‑349.

Cięcie drzew niebezpiecznych,
konkurencyjne ceny, tel. kom.
782‑718‑483.

Vertal – żaluzje poziome, pionowe,
rolety materiałowe i antywłamaniowe,
siatki przeciw owadom. Produkcja,
montaż, tel. kom. 602‑736‑692,
512‑342‑751.

Śluby, inne imprezy
okolicznościowe – Jaguar XF 2012
luxory – Samochód Roku, polarna
biel; Audi A6/2012 czarna perła;
BMW E‑93 Cabrio 2012 srebrny
metalik, tel. kom. 509‑454‑738.

Odnawianie wanien, tel. kom.
600‑979‑826.

nauka
Język angielski, pomoc w nauce
i tłumaczenia ogólne, Głowno, tel.
kom. 881‑616‑938.

Mgr matematyki, tel. (46) 837‑53‑15.

Język polski: prezentacje maturalne,
prace zaliczeniowe, tel. kom.
532‑517‑750.
Język niemiecki korepetycje, tel.
kom. 508‑186‑351.
Studentka budownictwa poszukuje
korepetytora z mechaniki i matematyki,
tel. kom. 606‑168‑947.

Usługikoparko‑ładowarką,

odśnieżanie,tel.kom.
609‑661‑559.
Paznokcie żelowe, hybrydowe, tel.
kom. 660‑724‑766.

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

Usługi hydrauliczne C.O., tel. kom.
518‑905‑611.

Przeprowadzki, tel. kom.
725‑562‑998.

Język niemiecki ‑korepetycje, tanio,
tel. kom. 668‑963‑922.

Wtyczka.za.pl, tel. kom. 608‑145‑585.

Okna: naprawa i konserwacja, tel.
kom. 609‑135‑411.

usługiinne
Zespół, wesela, tel. kom.
696‑315‑910.
Zespół Diwers, wesela, bale, tel.
kom. 661‑323‑807.
Masz problem z komputerem:
zadzwoń. Fachowo. Szybko. Tanio!, tel.
kom. 504‑070‑837.
Śluby limuzyną, tel. kom.
604‑344‑609.

Angielski korepetycje, egzamin
gimnazjalny, matura, FCE, tel. kom.
793‑567‑040.

Kupię żyto i owies, tel. kom.
697‑677‑530.

Sprzedam mieszankę, pszenicę,
pszenżyto, tel. kom. 509‑853‑384.

Kupię zboże, tel. kom. 667‑566‑276.

Sprzedam pszenżyto,
tel. (24) 277‑63‑81.

hodowlane
Skupbydłarzeźnego,

hodowlanego,maciory,
knury,cielęta,konie,tel.kom.
502‑460‑724.
Skup bydła rzeźnego, maciory,
knury, tel. kom. 602‑394‑036.
Skup bydła: byki 7,90 +VAT, krowy
5,90 +VAT, jałówki 7,00 +VAT, tel. kom.
792‑772‑466.
Bydłowybrakowane–skup.

Najwyższeceny.,tel.kom.
726‑879‑139.
Skup bydła pourazowego, do 5 zł/
kg, tel. kom. 792‑772‑466.
Kupię bydło pourazowe, tel. kom.
668‑478‑617.

Kupię ciągniki i maszyny rolnicze,
tel. kom. 607‑809‑288.
Kupię orkan, przyczepę,
tel. kom. 607‑809‑288.
Siewnik poznaniak do remontu,
może być dziurawy zbiornik, tel. kom.
664‑981‑618.

Sprzedam słomę, Kołacinek, tel.
kom. 785‑534‑988.
Wymienię słomę żytnią na obornik
lub inne propozycje, tel. kom.
691‑721‑493.
Kiszonka z kukurydzy, tel. kom.
693‑698‑352.
Sprzedam zboże (mieszankę), tel.
kom. 693‑027‑745.
Mieszanka zbożowa + owies, okolice
Głowna, tel. kom. 663‑793‑859.
Pszenżyta z jęczmieniem, 10 t., tel.
kom. 665‑816‑058.
WYSŁODKIBURACZANE–

PRZYWÓZ,TEL.KOM.
605‑255‑914.
Wysłodki suche, granulowane,
toffi w workach po 30 kg, tel. kom.
606‑112‑794.
Sprzedam żyto, Czatolin 111, tel.
kom. 784‑732‑640.
Pszenżyto paszowe,
tel. (46) 838‑82‑71.
Zboże, żyto, mieszanka, owies, tel.
kom. 693‑962‑211.
Słoma ze stodoły (duże bele),
jęczmień, tel. kom. 693‑286‑129.

Kupię sadzarkę, pług lub inne
maszyny, tel. kom. 724‑516‑677.

Sprzedam pszenicę 20 ton, tel. kom.
667‑561‑730.

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.

Jęczmień, tel. kom. 607‑172‑809,
po 17.00.

inne
Kupię kwotę mleczną, tel. kom.
783‑023‑593.

rolnicze–
sprzedaż

Sprzedam jęczmień i pszenżyto, tel.
kom. 697‑138‑103.
Sprzedam marchew na paszę, tel.
kom. 724‑320‑359.
Jęczmień sprzedam, tel. kom.
666‑287‑727.
Owies, tel. kom. 512‑335‑957.
Mieszankę zbożową, owies, okolice
Głowna, tel. kom. 663‑793‑845.

rolnicze–kupno

Pszenica, ok. 8 t, Sierżniki, tel. kom.
605‑128‑019.

Sprzedam nasiona bobu, tel. kom.
512‑907‑059.

płodyrolne

Owies, tel. (24) 277‑97‑48.

Sprzedam bób Bizon, tel. kom.
691‑715‑503.

Kupie żyto, tel. kom. 697‑536‑596.
Kupię duże ilości zbóż paszowych,
możliwość transportu, tel. kom.
692‑292‑969.

Śluby, inne imprezy okolicznościowe:
Chrysler 300‑C, nowy model, tel. kom.
607‑328‑028.

Kupię jabłka na eksport i przecier,
tel. kom. 505‑068‑787.

NaprawasprzętuAGD,tel.kom.

510‑158‑880.

Sprzedam słomę, 280 zł/t, możliwy
transport, tel. kom. 695‑248‑808.

płodyrolne

Zaproś Wodzireja na swoją imprezę
karnawałową. www.wodzirej‑arek.pl,
tel. kom. 605‑911‑766.

Projektowanie łazienek, tel. kom.
669‑087‑989.

Kupię zboże paszowe, tel. kom.
668‑478‑617.

Każdego Władimirca, Ursusa,
tel. kom. 725‑562‑998.

Polski – przygotowanie do matury,
korepetycje, prezentacje maturalne.
Fachowo, 603‑246‑033.

Zespól muzyczny 2‑osobowy,
najtaniej, tel. kom. 661‑162‑567.

Usługi rębakiem, rozdrabnianie
gałęzi, przycinka drzew i inne
prace przycinkowe, tel. kom.
606‑370‑008.

Mieszanka zbożowa, jęczmień, tel.
kom. 602‑689‑205.

Matematyka, tel. (46) 837‑85‑96.

Przyłącza, elektroinstalacje,
pomiary, odgromówka,
automatyka budynkowa EIB/
KNX, wideo‑domofony, RTV‑Sat,
komputerowe, bramonapędy,
alarmy, kamery; naprawy,
konserwacja, przeglądy, odbiory,
uprawnienia, VAT, el‑arm@o2.pl, tel.
kom. 601‑303‑858.

Hydraulika,tel.kom.

608‑263‑951.

Żyto,700zł/tona,tel.kom.

608‑633‑505.

maszyny

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

Domofony: tradycyjne i cyfrowe.
Instalacje i centralki telefoniczne, tel.
kom. 601‑207‑689.

Pszenica, mieszanka, tel. kom.
518‑877‑966.

Chemia, tel. kom. 693‑232‑108.

Tartak przewoźny do 14 metrów, tel.
kom. 512‑907‑059.

Instalacje i centralki telefoniczne,
domofony, bramofony, videofony.
Montaż, naprawy, konserwacja, tel.
kom. 601‑207‑689.

Kupię siano w dużych belach,
Pilaszków 22, tel. (46) 837‑14‑61.

Kupię zboże paszowe, tel.
(46) 838‑98‑06, tel. kom. 605‑370‑062.
Kupię słomę w kostkach,
okolice Jackowic, tel. kom.
609‑468‑158.

Żyto, tel. (46) 838‑15‑62.
Sprzedaż otrąb, wymiana na zboże,
skup żyta, tel. kom. 501‑713‑862.

Sprzedam słomę 180 sztuk,
120x120, 45 zł do negocjacji, tel. kom.
665‑169‑248.

Przywózwytłokówburaczanych,

tel.kom.502‑384‑747.

Sprzedam siano, tel. kom.
668‑902‑160.

Sprzedam pszenicę, 13 t, tel. kom.
609‑468‑158.

Owies, tel. kom. 697‑085‑617.

Cebulę. Atrakcyjna cena, tel. kom.
880‑519‑626, 692‑844‑642.

Wysłodki buraczane, wytłoki z
jabłek, wapno nawozowe z dowozem,
tel. kom. 600‑323‑947.

Jęczmień z pszenicą,
tel. (46) 874‑72‑14.

Sprzedam siano ze stodoły, mała
kostka, tel. kom. 607‑330‑538.
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Sprzedambób,tel.kom.

663‑440‑519.

Sprzedamjałówkęwysokocielną,

termin21.01.2013,tel.(46)830‑32‑29.

Sprzedampszenżyto,słomęduże

bele,tel.kom.662‑585‑814.

Sprzedamkozę,wykoceniestyczeń,

tel.kom.696‑583‑917.

Sprzedamjęczmień,tel.kom.

607‑317‑128.

Jałówkacielna19stycznia,tel.kom.

603‑592‑345.

Cebula,tel.kom.880‑447‑157.

Pszenica,tel.kom.789‑319‑421.


Sprzedamkrowęwysokocielną,

terminwycieleniapołowastycznia,tel.
kom.515‑210‑238.

Słomawkostkachzmieszanki,

okoliceKiernozi,tel.kom.
660‑431‑555.

Sprzedamjałówkęcielną,termin

wycielenie20styczeń2013rok,
tel.(46)839‑60‑57.

Kiszonkazżytawbalotach,tel.kom.

660‑096‑236.

Sprzedamkrowyimieszankę

zbożową,tel.kom.728‑256‑065.

hodowlane

Jałówkanawycieleniu,Czatolin24,

tel.kom.698‑244‑821.

Skupbydła:byki7,90+VAT,krowy

5,90+VAT,jałówki7,00+VAT,tel.kom.
792‑772‑466.

Jałówkawysokocielna,tel.kom.

663‑361‑769.

ŁadowaczCyklop,rozrzutnik

obornika1‑osiowy,przetrząsarko‑
zgrabiarka5,sadzarka
doziemniaków,obsypnik
doziemniaków5,wycinak
dokiszonki,pług2,tel.(42)719‑57‑18,
tel.kom.783‑017‑131.
Sprzedam:ładowaczTUR4

doUrsusalubZetorazłyżkąi
chwytakiem,tel.kom.721‑105‑235.
Prasakostkującaz‑224/1,stan

idealny,zpodajnikiem,tel.kom.667‑
950‑022667‑561‑709.
Rozrzutnik2‑osiowy,4.400zł,tel.

kom.796‑021‑918.
Opryskiwacz400x10,atest;

bronatalerzowaU‑240Beta,tel.
kom.605‑224‑393.
PługUnia3+12003rok,rozrzutnik

tandem2004rok,C‑330,cyklop,
przyczepawceniezłomu,kombajn
Anna,tel.kom.518‑877‑966.

Skupbydłapourazowego,do5zł/

kg,tel.kom.792‑772‑466.

Krowawysokocielna,kwota

mleczna,tel.(46)831‑11‑54.

Jałówkacielna,tel.kom.

796‑021‑918.

Jałówkanawycieleniu25.01.2013

rok,tel.(46)838‑82‑81.

Sprzedamjałówkęnawycieleniu,tel.

kom.721‑347‑722.

Jałówkahodowlananawycieleniu,

tel.kom.691‑730‑169.

Sprzedamjałówkęnawycieleniu,

słomęwkostkach,tel.kom.
508‑586‑263.

Jałówkawysokocielna,tel.kom.

601‑379‑628.

Rozrzutnik,tel.kom.514‑539‑036.


Sprzedamjałówkęnawycieleniu,

tel.(46)838‑27‑40.

Sprzedamtrola,tel.kom.

661‑113‑607.

Sprzedam3jałówki,wycielenie

styczeń,tel.kom.781‑384‑431.

Ładowaczobornikanatyłtraktora,

nowy,tel.kom.693‑278‑969.

Sprzedamjałówkęcielną,8

miesięcy,tel.kom.723‑588‑294.

Pługdośniegunatyłtraktora,nowy,

tel.kom.693‑278‑969.

Krowawysokocielnaikrowa

zmlekiem,zacielona,tel.kom.
792‑061‑562.

Sprzedampługzagonowy

5Grudziądź,uwięciedlabydła
5szttypuBizon,suszarkaworkowa
elektrycznana8worków,karmniki
plastikowedlatuczników,siewnik
mechaniczny,punktowydoburaków,
tel.(46)838‑72‑99.

Sprzedamdwiekrowynaocieleniu,

tel.kom.796‑063‑756.
Zróbka,cena3.500zł,tel.kom.

502‑906‑384.
Sprzedamjałówkęnawycieleniu,

tel.(46)839‑68‑24,tel.kom.
604‑142‑667.
Sprzedamjałówkę,wycielenie

marzec,tel.(24)277‑42‑97,po18.00.
Sprzedamjałówkęnawycieleniu,

terminwycielenia21.01.2013,tel.kom.
515‑291‑401,500‑165‑153.
Jałówkanawycieleniu,termin12

stycznia,tel.(46)838‑79‑06,tel.kom.
606‑607‑566.
Jałówkanawycieleniu,tel.(46)839‑

68‑47,tel.kom.782‑787‑279.
Jałówkanawycieleniu,tel.kom.

724‑138‑859.
Sprzedamjałówkęcielną,

tel.(46)838‑15‑76.
Sprzedamjałówkęnawycieleniu,tel.

kom.606‑438‑323.

Sprzedam20sztukprosiaków,

tel.(24)277‑72‑76.
Krowy,jałówkicielne,zbiornikna

mleko550litrów,kwotamleczna,tel.
kom.605‑278‑719.
Sprzedamjałówkęnawycieleniu

rasySimental,10.02,tel.kom.
602‑511‑928.
Sprzedam2jałówkinawycieleniu,

tel.kom.669‑960‑129.

maszyny
UrsusU‑902,wpełnisprawny,tel.

kom.605‑128‑019.

Jałówkanawycieleniu,termin:12.01,

tel.kom.609‑041‑573.

Sadownicze:ciągniki,platformy,

opryskiwaczeitp.,zimportu,
używane,tel.kom.504‑475‑567.

Sprzedamloszki,tel.kom.

609‑227‑348.

Rozrzutnikobornikajednoosiowy,

tel.kom.600‑321‑842.

Opiełacz3‑rzędowy,bronykonne,

silnikC‑330–części,lemiesze
dopługaikopaczki,tel.kom.
518‑877‑966.
PrasarolującaSipma,Farma

Z‑569/1,tel.kom.697‑753‑630.

PrasaClaasRolland44,stan

idealny,przyczepa6‑tonowaAutosan,
dojarkaprzewodowaWestfalla,tel.
kom.723‑531‑657.

Sprzedamprzyczepę,tel.kom.

504‑032‑418.

C‑330M,1988r.,tel.kom.

664‑172‑275.

PrasaWarfama2000rok,

rolująca,tel.kom.664‑981‑618.

Sprzedamcyklop,orkan,zgrabiarkę

taśmowądosiana,tel.kom.
782‑429‑274.

Hydrofor2.500litrów,tel.kom.

517‑483‑041.

WycinakdokiszonekFella160,

tel.kom.662‑294‑778.
RozdrabniaczJemioł,obsypnik

„3”doziemniaków,tel.kom.
602‑511‑928.

PługiKverneland,obrotowe,

zagonowe,zabezpieczenia,tel.
kom.601‑272‑521.

SprzedamprasęZ‑224/1,1997

rok,kopaczkę2‑rzędową,pług
3,przyczepa4tony,tel.kom.
880‑847‑330.

UrsusC‑328,sprawny,

zarejestrowany,tel.kom.
602‑579‑154.
Glebogryzarka,agregat,

talerzówka,owies,tel.kom.
728‑203‑280.
Siewnikpoznaniak;przyczepa

wywrotka,tel.kom.509‑853‑384.
Sprzedamprasękostkującą

Z‑224/1,tel.kom.880‑409‑467.
Ursus3512,2000rok;

przetrząsaczDeutz‑Fahr,
tel.(46)837‑13‑24.
PrasaClassRolland46,pług

obrotowy3‑skibowy,dojarka
bańkowa,wózekelektryczny,
oponyzfelgą13.6‑36,tel.kom.
663‑226‑547.
Pług5‑skibowyUniaGrudziądz

Tur4+1,1999rok,tel.(46)832‑01‑
41,tel.kom.603‑568‑497.
SprzedamkombajnBizon1988

rok+stółdorzepaku,przystawkę
dokukurydzy,stanbdb,tel.kom.
535‑765‑857.
PrasazwijającaWarfamaZ543,

chwytakdobelnatyłciągnika,tel.
kom.696‑130‑651.
Masztdociągnika,tel.kom.

607‑137‑690.

KombajnBizon‑częściużywane,

tel.kom.880‑353‑819.

SprzedamprasękostkującąWelger

41,stanbdb,tel.(46)861‑60‑35.

C‑380częściużywane:skrzynia

biegów,silnik,obciążniki,zaczepy,
zwolnice,tylnymostinne,tel.kom.
502‑939‑200.
CzęściużywanedoC‑328,

C‑330,C‑360,C‑4011,C‑355,T‑25
Władimirec–skrzynie,silniki,tylne
mosty,podnośniki,felgi,zwolnice,
tel.kom.880‑353‑819.
Rębakciągnikowydogałęzi,tel.

kom.784‑648‑112.

REKLAMA

Ferguson255,1985rok,tel.kom.

501‑850‑017.
C‑360,1982r.,poodbudowie,tel.

kom.531‑450‑890.

ZgrabiarkakaruzelowaFella

Tandem,tel.kom.666‑737‑054.

Parnikelektryczny,zgrabiarkakonna

dosiana,tel.kom.791‑557‑197.

Zetor7340,2003rok,tel.kom.

501‑850‑017.

Beczkaasenizacyjna,

ocynkowana,tel.kom.601‑272‑521.

MTZ‑80,82,częściużywane,tel.

kom.880‑353‑819.

MTZ+TUR,tel.kom.(24)285‑29‑42.
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Siewnikpoznaniak3m,duży

zbiornik,tel.kom.664‑981‑618.

Ursus1614,1997rok,stanbdb,tel.

kom.692‑950‑352.

Pługzagonowy,4+1,Unia

Grudziądz,tel.kom.603‑676‑220.
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Sprzedampługi,Bąka,wialnię,

tel.(46)838‑40‑77.
Sprzedambeczkęasenizacyjną

4.500litrów,wycinakdokiszonek,
prasęrolującą,siewkędonazwou,
śrutownikbijakowy,przyczepę
wywrotkę,tel.kom.509‑293‑050.
Sprzedamsilosnazboże,

śrutownikssąco‑tłoczący,
zgrabiarkędosianakaruzelową,tel.
kom.509‑293‑050.

REKLAMA

SprzedamciągnikMTZ820zturem,

2007rok,prasaSipma,tel.kom.
602‑790‑464.
Sprzedamrozrzutnik2‑osiowyz

nadstawkamilubbez,stanbdb,tel.
kom.607‑889‑255.
PrasyrolująceArobale,Deutz‑Fahr,

tel.kom.607‑168‑196.
RozrzutnikForschnitt8‑10t,

stanbdb+nadstawki,tel.kom.
726‑739‑443.
Ramadodłużycy;gruber;agregat

uprawowy,tel.kom.600‑822‑089.
Pług4‑skibowy,obrotowy;rozrzutnik

Forchnitt10t,tel.kom.600‑822‑089.
C‑330M,1988r.,tel.kom.

664‑172‑275.
PrasaZ‑224/1Sipma,2002r.,tel.

kom.608‑420‑169.
ClaasAres‑557,125KM,2007r.,spr.

zNiemiec,tel.kom.692‑601‑689.
Case‑844,80KM,4x4,1982r.,tel.

kom.608‑420‑169.
Podajnikdoprasykostkującej(ślizg)

850zł,608420169.
FendtVario818180KM,2004

rok;TMS926,260KM,2000rok;
sprowadzonezNiemiec,tel.kom.
692‑601‑689.
PrasazwijającaNewHolland‑654,

1999r.lubClaasVariant‑180Rotocut.i
JohnDeere550,zmiennokomorowa,
tel.kom.692‑601‑689.
Fendt:514,1995r.,510,1999r.,509,

1999r.,311,1992r.,1993r.,1997r.,
tel.kom.608‑420‑169.

Sprzedamśrutownikbijakowy,

tel.kom.781‑384‑431.
Sprzedamwspomaganiekierownicy

dociągnikówUrsusC‑330,C‑360,
T‑25,oferujemontaż,tel.kom.
692‑335‑988.
CiągnikZetor7245,1989rok,

tel.(24)277‑72‑76.
KombajnBolko,1994rok,

tel.kom.698‑504‑865.
SiewnikPoznaniak2,70,Amazone

3m,tel.kom.604‑940‑429.
Sortownikdoziemniaków,

tel.kom.725‑232‑295.
C‑360zarejestrowany,zkabiną,

1981rok,tel.kom.607‑734‑191.

inne
PHUAgroDmosinoferuje

wprzystępnychcenachnawozy,
opał,tel.kom.691‑149‑896.
Schładzalnikdomleka330l,

tel.kom.605‑210‑688.
Sprzedamkwotęmleczną,

tel.kom.692‑905‑183.
Sprzedamobornik,Pilaszków22,

tel.(46)837‑14‑61.
Basen,550litrów,

tel.kom.693‑698‑352.
Kwotamleczna9.200kg,

tel.kom.501‑351‑745.
Sprzedamkwotęmleczną4764kg,

tel.kom.609‑810‑853.
Skrzynkinaowoce,palety,wagi,

beczka4.000l,tel.kom.665‑464‑794.
Sprzedamkwotęmleczną

10.000kg,tel.kom.515‑291‑401,
500‑165‑153.
Oponyużywane900/20,825/20,

tel.kom.605‑725‑429.
Sprzedamkwotęmleczną,

zbiorniknamleko420l,tel.kom.
603‑557‑792.
Wydzierżawię10.000kwoty

mlecznej,tel.kom.668‑472‑081.

ŁadowaczturQuickdoUrsusa‑4514,

‑5314,tel.kom.692‑601‑689.

SprzedamziemniakiIrga

workowane15kg.Powyżej1000
kgmożliwośćdowozu,tel.kom.
504‑421‑157.

ŁadowarkateleskopowaJCB‑530‑

70,2000r.,sprowadzonazNiemiec,
tel.kom.608‑420‑169.

Sprzedamobornikkurzak,tel.kom.

660‑790‑868.

Ładowaczeczołowedo:Ursusa,

Fendta,MF,Case,DeutzFahr,Claas,
Ares,produkcjizachodniej,tel.kom.
692‑601‑689.
Praso‑owijarkaWelger235,2008

r.,pełnewyposażenie,tel.kom.
692‑601‑689.
ŁadowarkaprzegubowaO&KL5

łamanawpołowieiAtlas,tel.kom.
692‑601‑689.
ŁadowaczturdociągnikaFendtserii

311,512,tel.kom.608‑420‑169.

Sprzedamkwotęmleczną,

tel.(46)830‑32‑37.
Sprzedaminkubatordowylęgu

drobiu200jaj,tel.kom.784‑096‑656.
Basendomleka,tel.kom.

782‑043‑568.

rolnicze–usługi
Transportciągników,przyczep,

maszyniurządzeńrolniczych,
budowlanych,tel.kom.
609‑135‑502.
Naprawaprzyczep,rozrzutników,

spawanie,malowanie,tel.kom.
691‑479‑342.

zwierzęta
sprzedaż
Klaczmałopolska,tel.kom.

504‑185‑949.
Oddamkotkaperskiego,wzamian

zakarmęRoyalCaninPersian10kg,
tel.kom.502‑259‑220.
Świnkimorskie,tel.kom.

603‑922‑817.
Yorkisprzedam,tel.kom.

790‑648‑426.
Sprzedam5‑ciomiesięczną

kózkę.Wypożyczękozła,tel.kom.
505‑866‑202.
Szczeniakiyorki,tel.kom.

511‑337‑768.
Kozy,tel.kom.790‑694‑085.

Owczarkiniemieckie,tel.kom.

782‑547‑693.
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Informacje
 INFORMATORŁOWICKI
informacje
Informacja PKP(ogólnokrajowa)
22/19436
Informacja PKS (całodobowa)
46/837-38-13
Informacja o krajowych numerach
tp 118-913
Informacja o międzynarodowych
numerach tp118-912
Rozmowy międzynarodowe tp–
zamawianie9051
Naprawa telefonów–błękitnalinia
tp9393
Biuro zleceńtp9497
Wojewódzkie Centrum Zarządzania
KryzysowegoŁódzkiegoUrzędu
WojewódzkiegowŁodzi9287

pogotowia
Policyjny telefon zaufania837-80-00
Telefon informacyjno-problemowy:
Poradnia Leczenia Uzależnień 837-37-07
Poradnia Zdrowia Psychicznego46837-33-07
Pogotowie energetyki cieplnej 
46-837-59-16
Pogotowie wodno-kanalizacyjne
46-837-35-32
Pogotowie energet.46-837-36-05
Zakład pogrzebowy: 46-837-53-85,
46-837-07-10,46-837-20-22,46-837-26-74.
Gaz butlowy:
516-053-554,697-649-492,46-837-84-40,
46-837-16-16,46-837-66-08,46-837-41-02,
46-837-30-30,46-837-20-37,46-838-36-36,
509-887-080;46-837-47-77,46-837-44-44,

7,tel.46-837-66-92,czynnycodziennie
(opróczsobót)wgodz.16.00–20.00.
Gminna Grupa AbstynenckawBielawach–spotkaniawczw.wgodz.10.0011.00.Poinformacjedzwonićwczwartek
doUGwBielawachwgodz.8.00-10.00.
Grupa AA „Łowiczanka” spotkania
przyKlubiePasiaczeknamuszliBłonie
wkażdyczwartekogodz.19.00.
Punkt

pomocy dla ofiar przemocy
w rodzinie(siedziba,Stowarzyszenie
„Nadzieja”ul.Podrzeczna3a,tel.
46-830-03-63,czynny:16.00-19.00.
Punkt konsultacyjny przy Grupie
Wsparcia„Przeminęłozwiatrem”
(problemprzemocy)wDomaniewicach,
czynny:pt.16-18tel.46-838-33-11.
Samopomocowa Grupa Abstynencka
„Niemamocnych”wZdunach(siedziba
GOK)–czw.godz.18.00.
Ogólnopolska poradnia telefoniczna
dlaosóbdorosłychwkryzysieemocjonalnym,czynnaodpon.-pt.godz.14.00-22.00
podbezpłatnymnumeremtelefonu116
123;www.116123.edu.pl

dyżury przychodni
Nocna

i Świąteczna Pomoc Lekarska
ul.Ułańska28,tel.46-837-56-11,46-83756-12,46-837-56-13lub509-056-091–
czynna:wdnirobocze18.00-8.00,soboty,
niedzieleiświętaod8.00(przez24h).
Poradnia Leczenia Uzależnień,
ul.Kaliska6,tel.837-37-07

apteki

Warsztat konserwatorski ŁSM46-83765-58

Łowicz – apteka całodobowa:
ul. Stanisławskiego,tel.46-830-22-02

Lecznice dla zwierząt:
ul.Starościńska5,tel.46-837-52-48ul.
Chełmońskiego31,tel.46-837-35-24
ul.Krakowska28,tel.46-830-22-86
Łyszkowice,tel.46-838-87-19Bielawy,
tel.46-839-20-95

Bielawy,ul.Garbarska10,tel.839-22-76

telefony
Taxi osobowe:
837-34-01;46-191-91;46-837-35-28
(bagażowe);46-830-05-00;603-06-18-18;
794-013-013;606-486-555;600-508-308
PUP:46-837-04-20;46-837-03-73
Starostwo Powiatowe w Łowiczu:
sekretariat46837-59-02
Urząd Miejski:Sekret.46-830-91-51
Awarie oświetlenia ulicznego:
konserwator603-802-477,601-819-912,
601-270-775,46830-91-45
Urząd Skarbowy:centrala46837-4358,46-837-32-38,sekretariat46-837-80-28

Chąśno 64,tel.838-18-25
Domaniewice,ul.Główna9,838-33-85;
ul.Górna1A,911-55-44
Kiernozia,ul.RynekKopernika12,tel.

24-277-91-58;ul.Kościuszki6,tel.24-27797-64;ul.Łowicka12A,24/382-11-66
Kocierzew Południowy101,839-42-42
Łyszkowice,ul.Kościelna3,tel.838-8786;ul.Szkolna3a,tel.830-39-01
Nieborów 209,tel.838-56-25
Bełchów,ul.Przemysłowa2,839-68-89
Sobota,ul.PlacZawiszyCzarnego20,
tel.838-22-81
Zduny 1a,tel.838-74-68
Zduny 34,tel.838-75-35

msze święte
w niedziele i święta

ZUS46-830-17-12

Kościół św. Ducha:
7.00,8.30,10.00,12.00,18.00;

Łowickie Stowarzyszenie Abstynenckie„Pasiaczek”Łowicz,ul.św.Floriana

Kościół Chrystusa Dobrego Pasterza:
7.00,8.00,10.00,11.15,12.30,17.00;

Bazylika Katedralna:7.00,9.00,10.30,
12.00,18.00;
Kościół o.o. Pijarów: 8.00,9.30,
11.00,12.30,16.00;
Kościół Sióstr Bernardynek:
8.00,10.00;
Kościół pw. Matki Bożej Nieustającej
Pomocy: 8.00,10.00,12.30,17.00;
Kościół św. Leonarda:11.30.
Kaplica seminaryjna:10.00;

pływalnia miejska
Pływalniamiejskadostępnajestdlaogółu
chętnychwgodz.:
Poniedziałek –8.00-22.00
Wtorek–8.00-22.00
Środa –8.00-22.00
Czwartek–8.00-22.00
Piątek –8.00-22.00
Sobota–10.00-20.00
Niedziela–10.00-20.00
Grotasolnaisaunaczynneodponiedziałkudopiątkuwgodz.16.00-22.00,
sobota,niedziela12.00-20.00.

kino Fenix

ul.Podrzeczna20,tel.046/837-40-01

Czwartek, 3 stycznia:
przerwatechniczna
Piątek, 4 stycznia:
godz.17.00–Gambit, czyli jak ograć
króla –Komedia/kryminał,USA,2012,
reżyseria:MichaelHoffman,scenariusz:
EthanCoen,JoelCoen,czas:89min.
HarryDeane,spokojnyznaturykustosz
imponującejkolekcjiobrazówekscentrycznegoLordaShabandara,majuż
dośćswegowyjątkowowrednegoszefa.
Wymyślawięcszatańskiplanzemstyza
doznanekrzywdy–zamierzaskłonićLordadozakupuzaginionegobezcennego
arcydziełaMoneta.
godz.19.00–Piła mechaniczna–
horror/thriller,USA,2013,reżyseria:John
Luessenhop,scenariusz:KirstenElms,
AdamMarcus,DebraSullivan,Stephen
Susco,czas:92min.Młodakobietajedzie
doTeksasu,abyodebraćspadek.Nie
wiejeszcze,żeczekająmrożącekreww
żyłachspotkaniezzabójcąużywającym
piłyłańcuchowej.
Sobota, 5 stycznia:
godz.17.30–Gambit, czyli jak ograć
króla
godz.19.15–Piła mechaniczna
Niedziela, 6 stycznia: 
godz.19.30–Piła mechaniczna
Poniedziałek, 7 stycznia:
godz.17.00–Gambit, czyli jak ograć
króla
godz.19.00–Piła mechaniczna
Wtorek, 8 stycznia:
godz.17.00–Gambit, czyli jak ograć
króla
godz.19.00–Piła mechaniczna
Środa, 9 stycznia: 
godz.17.00–Gambit, czyli jak ograć
króla
godz.19.00–Piła mechaniczna

Czwartek, 10 stycznia:
godz.17.00–Gambit, czyli jak ograć
króla
godz.19.00–Piła mechaniczna

alt,flet,JarosławMałys–fortepian,Paweł
Puszczało–gitarabasowa,Wiesław
Szymański–perkusja.SalakinowaŁOK,
wstępwolny.

wystawy stałe

inne

Sztuka

Baroku–naekspozycjęskładająsięprzykładyrzemiosłaartystycznego:meble,tkaniny,szkło,porcelana,
atakżemalarstwoirzeźba.Muzeumw
Łowiczu, czynnawgodz.10-16,bilet
normalny7zł,ulgowy4zł.
Współcześni plastycy łowiccy–
wystawaobrazówartystówzwiązanych
zŁowiczemorazportretówłowickich
malarzy.MuzeumwŁowiczu,czynnaw
godz.10-16,biletnormalny7zł,ulgowy
4zł.
Etnografia

Księstwa Łowickiego
–wystawaprzedstawiastrojeludowe,
wycinanki,rzeźby,ceramikę,tkaninyoraz
eksponatyzdziedzinypapiero-plastyki.
MuzeumwŁowiczu,czynnawgodz.1016,biletnormalny7zł,ulgowy4zł.
Galeria

Ceramiki w Łowiczu Magdaleny Surmacz–możnawniejobejrzeć
przedmiotywykonywanezgliny.Czynna
codziennieodgodz.11dopóźnych
godzinnocnych.Łowicz,ul.Gdańska.
Wystawa

w Muzeum Diecezjalnym
w Łowiczu–zwiedzaniekatedrywraz
zeksponatamiznajdującymisięwwieży.
Dodatkowomożnaoglądaćpanoramę
miastaztarasuwidokowegoorazprojekcję
filmuohistoriikatedry.Muzeumczynneod
poniedziałkudosobotywgodz.10-16.

wystawy czasowe
„Kolorowe klimaty III”–wystawa
około30obrazówJerzegoDołhania
prezentującaprzedewszystkimpejzaże
ikwiaty.Wystawęmożnaoglądaćdo15
styczniawrestauracjiFinezjaSmaków
przyul.3-goMaja.
„Z rzeką Bzurą przez Powiat Łowicki”
–wystawaKazimierzaKaczora,któryna
fotografiachukazałnajciekawszemiejsca
ziemiłowickiej.FotoArtGaleriaEKSPOZYCJA34–wbramieprzyul.Zduńskiej
34,wystawęoglądaćmożnadopołowy
stycznia.
„Plenery 2012”–zbiorowawystawa
malarskałowickiejgrupyartystycznej
FormatA4.Łączniejesttoponad50obrazów,któreprezentująprzedewszystkim
krajobrazyiarchitekturę.GminnyOśrodek
KulturywBolimowie,wstępwolny.

koncerty
Niedziela, 6 stycznia:
godz.17.00–koncert Kwartetu
Jazzowego Tomasza Bielskiego oraz
Orkiestry Smyczkowej Polskiego Radia,którzygrająmuzykęjazzową,filmową
iklasyczną.Kwartetjazzowywystąpi
wskładzie:TomaszBielski–leadersax

Sobota, 5 stycznia: 
godz.15.00–Łowickie Kolędowanie
wwykonaniuDziecięcoMłodzieżowego
ZespołuLudowegoKoderki.Łowicki
OśrodekKultury,ul.Podrzeczna20,
wstępwolny.
Czwartek, 10 stycznia:
godz.11.00– X MUZA–wielcyaktorzy
wswychwielkichrolachcz.IV.Temat:
Surowośćświatapółnocy–Maxvon
Sydow.SalakinowaŁOK,wstępwolny.
Niedziela, 13 stycznia:
godz.15.00–X Regionalny Przegląd
Kolęd w Domaniewicach–koncert
laureatów.Uczestnicybędąśpiewać
jednąkolędęlubpastorałkęwjęzyku
polskim.Dlanajlepszychwykonawców
przygotowanonagrody,wyróżnienia
idyplomy.Wstępwolny,
Sobota, 19 stycznia:
–I Łowicki Charytatywny Maraton
Tańca i Fitnessu.Wtrakciemaratonu
przeprowadzonezostanązajęciazumba
ifitnessorazmasalamanghraoraz
będązbieranepieniądzenazakupwyposażeniasalirehabilitacyjnejwSpecjalnymOśrodkuSzkolno-Wychowawczym.
HalaOSiRIIwŁowiczu,wstępwolny.

boiska i hale
sportowe

KRONIKA
WYPADKÓW
MIŁOSNYCH
ślubowali sobie:

 Beata KrawczykiPaweł Migałaoboje
zŁowicza

urodziły się:
CÓRECZKI
 państwuKrystjanikomzReczyc
 państwuKowalskimz Łowicza
 państwuPodrażkomz Zielkowic
 państwuPalosom zRóżyc
 państwuNowakomzŁowicza
SYNKOWIE
 państwuKozomzZielkowic
 państwuSelentomzeSkierniewic

OFERTY PRACY
POWIATOWYURZĄDPRACYWŁOWICZU
(stanna31.12.2012r.)

 przedstawicielhandlowy
 sprzedawca–serwisant
 mechanik
 operatorsprzętudoszczelinowania
hydraulicznego
 kierowcakat.C+E
 sprzedawcawstacjipaliw
 pracownikgospodarczy(ofertadlaosób
zorzeczeniemostopniuniepełnosprawności)
 sprzątaczkabiurowa(ofertadlaosóbz
orzeczeniemostopniuniepełnosprawności)

Chcącskorzystaćzobiektówsportowych
należysiękontaktowaćz:
Orlik przy ul. Grunwaldzkiej
–nrtel.608-433-787(pogodz.16)
Orlik przy ul. Bolimowskiej
–MarianDymeknrtel.516-031-268

SKARB ROLNIKA

Orlik w Popowie–46895-15-36
(po15,wcześniejkorzystaszkoła)

NOTOWANIAZTARGOWISKA
WŁOWICZUzdnia28.12.2012r.

Boisko przy SP nr 1–nr.tel.519-130551(czynneodpon.-pt.wgodz.16.0020.00,wweekendywgodz.12.00-20.00)

buraczekczerwony kg
cebula

kg

1,20

SP nr 4–468373694

czosnek

szt.

0,80-1,00

1,00-1,50

LO im. Chełmońskiego–46837-42-00

jabłka

kg

1,50-2,50

SP Bąków Górny–46838-79-66

jajafermowe

15szt.

6,00-8,00

SP Bednary-Wieś –468386576

jajawiejskie

15szt. 9,00-12,00

SP Kocierzew Południowy–4683848-26(tylkoosobyznajbliższegoterenu,
wcześniejnależynapisaćpodanie)

kapustabiała

szt.

marchew

kg

1,50-2,00

SP Stachlew–46838-67-29
(tylkodlamieszkańcówgminyŁyszkowice)
SP Mysłaków–46838-59-25(bezpośredniezgłoszeniedodyrektoraszkoły)
SP Nieborów–46838-56-94
Gimnazjum w Bolimowie–838-03-99
Gimnazjum

w Łaguszewie–838-43-93
ZSP Błędów–46838-14-76(8-14)
Kompleks sportowy w Bolimowie
czynnyod8ranodozmroku

pieczarki

kg

5,00-8,00

pietruszka

kg

2,50-3,00

por

szt.

0,80-1,50

natkapietruszki

pęczęk

1,00-1,50

kg

3,50-4,00

kg

0,50-0,80

brukselka
ziemniaki
miód

1,50-2,50

0,9litra28,00-30,00

kalafior

szt.

3,00-4,00

brokuł

szt.

1,50-2,50

 INFORMATORGŁOWIEŃSKIISTRYKOWSKI
informacje
Informacja: PKS042-631-97-06
Naprawa telefonów96-96
Naprawa telefonów publicznych980
Policja 997alarmowy
Policja w Głownie42-719-20-20
Policja w Strykowie:42-719-80-07
Straż pożarna:998alarmowy
Pogotowie ratunkowe999alarmowy

dyżury przychodni
Przychodnia Rejonowa w Głownie,
ul.Kopernika19,tel.42-719-10-92,
710-71-26
–poradniaogólna:pn.-pt.8.00-18.00
–dladzieci:pn.-czw.8.00-18.00,pt.8.00-15.30
–rehabilitacyjna:pn.–pt.8.00-15.006.00
–naczyńobwodowych:pn.13.00-14.00
–chirurgiczna:pn.-pt.10.00-15.00

8-12i13-15;czw.12-16;pt.13.-1h:
–dermatolog.:wtorek.8-12;środa13-15;
czwartekwgodzinach8-12.00
–urolog:śr.11.00-13.00
–pulmonolog:pn.,śr.,pt.8.00-15.00
–laryngolog:pon.8-14;śr.8-12;czw.
13-18.00
–neurolog:pn.,śr.15.00-18.00
–ortopeda:pn.,wt.,czw.,pt.11.00-13.00
–okulista:pn.,śr.,pt.8.00-13.00

Głownoul.Sowińskiego3:887-894-942
Stryków:42-719-80-24
Zakład pogrzebowy
w Głownie:42-710-71-90,42-719-30-24
w Strykowie: 42-719-86-16
Pogotowie energetyczne
w Zgierzu:42-675-10-00
wStrykowie:42-719-80-10
Pogotowie wodociągowew Głownie
tel.42-719-16-39

–diabetolog:wt.,czw.11.00-13.00
–ortodonta:pn.11.00-18.25;wt.,śr.11-18.
–stomatolog:pn.8.00-18.25,wt.,śr.8.0015.35;czw.,pt.8.00-15.35

apteki
Dyżury nocne aptek w Głownie:

Przychodnie w Strykowie:
ul.Kościuszki27:tel.42-719-80-34
ul.Targowa16:tel.42-719-92-30

czw. 03.01. ul.Swoboda17/19,
tel.719-44-66

pogotowia

sob. 05.01. ul.Swoboda17/19,
tel.719-44-66.

Policja w Głownie42-719-20-20

ndz. 06.01. ul.Sikorskiego45/47,
tel.719-10-28

Policja w Strykowie:42-719-80-07

pt. 04.01. ul.Swoboda17/19,
tel.719-44-66

pn. 07.01. ul.Sikorskiego45/47,
tel.719-10-28

–zdrowiapsychicznego:
pn.14-20;wt.7.45-14.45;śr.10-18,czw.
8-15;pt.13.15-20.

Straż pożarna:
w Strykowie:42-719-82-95;

–reumatolog:czw.8.00-14.00
–poradniaK:pn.8-12i14-16;wt.8-12;śr.

wt. 08.01. ul.Sikorskiego45/47,
tel.719-10-28

Lecznica dla zwierząt:
Głownoul.Łowicka62:42-719-14-40,

śr. 09.01. ul.Sikorskiego45/47,
tel.719-10-28

w Głownie: 42-719-10-08

czw. 10.01. ul.Sikorskiego45/47,
tel.719-10-28
Aptekipełniądyżurywgodzinach
od19.00do8.00dnianastępnego;
sobotyiniedziele:wgodzinach8.00-8.00
dnianastępnego.
Dyżury aptek w Strykowie:
niedziela 06.01 –PlacŁukasińskiego,
tel.719-80-85.Aptekipełniądyżur
wgodz.9.00-14.00.
Punkt apteczny w Bratoszewicach:
tel.42-719-65-25,czynnywgodz:pn.-pt.
8.30-16.00;

telefony
Filia Powiatowego Urzędu Pracy
w Głownie042-719-20-76
Filia Powiatowego Urzędu Pracy
w Strykowie042-719-84-22
Urząd Gminy Głowno
42-719-12-91
Urząd Miejski w Głownie
42-719-11-51,42-719-11-29
Taxi w Głownie42-719-10-14
Urząd Miasta-Gminy Stryków
042-719-80-02
KRUS042-719-95-15

msze święte
w niedziele i święta
Parafia św. Jakuba w Głownie:
7.00,9.00,10.30,12.00,18.00
Parafia św. Maksymiliana w Głownie:
8.00,9.30,11.30,16.00
Parafia św. Barbary w Głownie:
7.00,9.00,11.00,18.00
Parafia Św. Marcina w Strykowie:
8:00,9:30,11:00,18:00

wystawy
„Spacer po ogrodach Sztuk. Grafika i
monotypie” –wystawapracHenrykaPłóciennika.Wystawaczynnado12stycznia
pon-pt.9-17.GaleriaBank&DMwGłownie,
ul.Młynarska5/13,wstępwolny.

inne
Niedziela, 6 stycznia:
godz.12.00–orszak Trzech Króli,czyli
barwnekorowodykolędników.WStrykowieorszakwyruszyokołogodziny12z
kościołaparafialnegośw.Marcina,aw
Głowniezkościołaśw.JakubaApostoła.

ROLNIK SPRZEDAJE
(cenyzdnia27.12.2012r.)

Żywiec wieprzowy:
 Mastki:4,90zł/kg+VAT
 Różyce:4,80zł/kg+VAT
 SkowrodaPłd.:4,90zł/kg+VAT
 Domaniewice:4,80zł/kg+VAT
 Chąśno:4,90zł/kg+VAT
 Karnków:4,80zł/kg+VAT
Żywiec wołowy:
 Mastki:
krowy5,80zł/kg+VAT;byki7,80zł/
kg+VAT;jałówki7,00zł/+VAT;
 SkowrodaPłd.:
krowy6,00zł/kg+VAT;
byki8,10zł/kg+VAT;jałówki7,10zł/
kg+VAT;
 Różyce:
krowy6,00zł/kg+VAT;
byki7,80zł/kg+VAT;jałówki7,00zł
kg+VAT;
 Domaniewice:
krowy6,00zł/kg+VAT;
byki7,80zł/kg+VAT;jałówki7,00zł/
kg+VAT;

www.lowiczanin.info
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Sport

Ciekawa walka w I, II, III i IV
lidze Łowickiej Ligi Futsalu
na koniec 2012 roku. str. 35-36

Koszykówka|Nakoniec2012rokusparingdrugoligowcówzŁowicza

Był, ale się… nie dogadał
i łowickich działaczy okazały się
jednak rozbieżne. Czy uda się
jeszcze powrócić do rozmów?
Czasu zostało już bardzo mało.
Okienko transferowe w tym roku
w Polskim Związku Koszykówki zostanie zamknięte już 31
grudnia.
Temat Janiaka zatem na razie
odłóżmy. Następnego dnia nieco
okrojony zespół trenera Cezarego Włuczyńskiego rozegrał

ostatni w 2012 roku mecz sparingowy. W piątkowy wieczór
nad Bzurę zawitał młody zespół
UKS Medagro Komorów, a łowicki szkoleniowiec miał do
dyspozycji tylko ośmiu graczy.
Wyjazd rodzinny do Niemiec
wyeliminował z gry Macieja
Siemieńczuka, a choroba skóry
– Bartosza Włuczyńskiego. Jedenasty zawodnik, który w tym
sezonie grał w Księżaku – Bar-

tosz Bartoszewicz został dwa
tygodnie wcześniej odsunięty od
gry. A może w tej sytuacji kadrowej warto byłoby dać mu jeszcze
jedną szansę?
A sam mecz z Komorowem?
Tylko chwilami naszym zawodnikom udawało się zachować
koncentrację na wysokim poziomie. Odnotujmy jedynie, że we
wszystkich czterech częściach
łowiczanie okazali się lepsi od

PAWEŁA.DOLIŃSKI

Awizowany ostatnio nowy –
stary koszykarz, który miał się
pojawić na pierwszym między
Bożym Narodzeniem, a Sylwestrem treningu – Damian Janiak
zgodnie z planem dotarł do hali
sportowej OSiR nr 2, gdzie trenowali łowiccy drugoligowcy.
Jak się jednak okazało wcześniejsze telefoniczne ustalenia
grającego ostatnio w Zniczu
Baskecie Pruszków koszykarza

PAWEŁA.DOLIŃSKI

Kacper Kromer popisał siękilkomaefektownymiwsadami...

Koszykarze Księżaka na koniec 2012 roku rozegralimeczsparingowyzUKSKomorów.

rywali, choć tylko wynik drugiej kwarty może zadowolić.
Na okrasę kilkoma efektownymi wsadami popisał się Kacper
Kromer. Była to także okazja dla
Przemysława Malony i Adama
Rajkowskiego na przełamanie
się po ostatnich nieco słabszych
występach. Cała trójka przekroczyła zresztą próg dwudziestu
punktów.
Kolejny mecz o drugoligowe punkty Księżacy rozegrają
w sobotę 5 stycznia 2013 roku
o godz. 13.00 w Poznaniu.
O tej porze rozpocznie się pojedynek z Basketem Suchy Las,
który zainauguruje tym samym
rozgrywki rundę rewanżowej.
W Łowiczu naszych koszykarze
sympatycy basketu znad Bzury

będą mogli dopingować dopiero w sobotę 12 stycznia o godz.
18.00. W hali sportowej OSiR nr
2 w Łowiczu przy ul. Topolowej
2 Księżak podejmie lidera grupy
A – Wilki Morskie Szczecin.
PALP

 Księżak Łowicz – UKS Medagro Komorów 107:71 (22:13,
34:17, 26:21, 25:20)
Księżak: Przemysław Malona 29,
AdamRajkowski22(1x3),Tomasz
Smorawiński 12 (2x3), Adam Gołuch3(1x3)iRafałWojciechowski
2orazKacperKromer25,Marcin
Kuczmera 8 i Piotr Pawłowski 6
(1x3).
Najwięcej dla Medagro: Łukasz
Owczarek18(5x3)iPawełŁuc12
(1x3).



Sport szkolny|PowiatowaLicealiadaSzkolnawtenisiestołowym

wego zespołu UMKS Księżak,
a skład mistrzowskiej ekipy Jarosława Woźniaka uzupełnia były
łowicki pingpongista – Łukasz
Wójcik. Drugie miejsce wywalczyli uczniowie ZSP 4 Łowicz
(Rafał Guzek, Jakub Strawiak
i Wojciech Szostak – nauczyciele w-f Wojciech Florczak
i Maciej Kolos), a trzecie ZSP 2
Łowicz (Rafał Trakul, Bartosz
Białkowski i Karol Boczek –
nauczyciel w-f Jakub Zaczkiewicz). Turniej rejonowy odbędzie się 22 stycznia 2013 roku w
Białej Rawskiej.
p
Dziewczęta:
Grupa A: LOZduny–ILOŁowicz
2:3(pkt.:MagdalenaKucińska2–
JoannaFrątczak1,5iJustynaGolis1,5),ZSP2Łowicz–LOZduny
3:0(pkt.:MartynaWiankowska1,5
iŻanetaKapusta1,5),ILOŁowicz
– ZSP 2 Łowicz 1:3 (pkt.: Joanna
Frątczak0,5iJustynaGolis0,5–
ŻanetaKapusta2iMartynaWiankowska1).
 Grupa B: ZSP 4Łowicz – IILO
Łowicz1:3(pkt.:JagodaFraszczyk1
–KseniaWłuczyńska2,5iKarolina
Kasińska0,5),ZSP3Łowicz–ZSP

4Łowicz3:1(pkt.:JagodaSiatkowska2,5iKamilaPach0,5–Jagoda
Fraszczyk1),IILOŁowicz–ZSP3
Łowicz3:0(pkt.:KseniaWłuczyńska
1,5iKarolinaKasińska1,5).
 Mecze półfinałowe: II LO Łowicz–ILOŁowicz3:0(pkt.:Ksenia
Włuczyńska1,5iKarolinaKasińska
1,5),ZSP2Łowicz–ZSP3Łowicz
3:0(pkt.:MartynaWiankowska1,5
i Żaneta Kapusta 1,5). Mecz o 3.
miejsce:ILOŁowicz–ZSP3Łowicz3:0(pkt.:JoannaFrątczak1,5
i Justyna Golis 1,5). Mecz o 1.
miejsce: IILOŁowicz–ZSP2Łowicz3:1(pkt.:KseniaWłuczyńska
2,5iKarolinaKasińska0,5–ŻanetaKapusta1).
1.IILOŁowicz

4

2.ZSP2Łowicz

4

4 12-0
3

9-5

3.ILOŁowicz

4

2

7-6

4.ZSP3Łowicz

4

1

4-9

5.ZSP4Łowicz

2

0

0-6

LOZduny

2

0

0-6

Chłopcy:
 Grupa A: ZSP 2 Łowicz – ZSP
3Łowicz3:0(pkt.:RafałTrakul1,5,
Bartosz Białkowski 1 i Karol Boczek 0,5), ZSP 1 Łowicz – ZSP 2
Łowicz 0:3 (pkt.: Rafał Trakul 1,5,

Bartosz Białkowski 1 i Karol Boczek 0,5), ZSP 3 Łowicz – ZSP 1
Łowicz2:3(pkt.:SzymonBulski1,5
iDanielGałaj0,5–MateuszBiałek
2iAdrianGrzanka1).
 Grupa B: ZSP 4 Łowicz – I LO
Łowicz 0:3 (pkt.: Piotr Podsędek
1,5iMateuszPodsędek1,5),IILO
Łowicz – ZSP 4 Łowicz 0:3 (pkt.:
Rafał Guzek 1,5 i Jakub Strawiak
1,5),ILOŁowicz–IILOŁowicz3:0
(pkt.:PiotrPodsędek1,5iMateusz
Podsędek1,5).
 Mecze półfinałowe: I LO Łowicz–ZSP1Łowicz3:0(pkt.:Piotr
Podsędek1,5iMateuszPodsędek
1,5),ZSP2Łowicz–ZSP4Łowicz
0:3 (pkt.: Rafał Guzek 1,5 i Jakub
Strawiak1,5).Mecz o 3. miejsce:
ZSP1Łowicz–ZSP2Łowicz0:3
(pkt.:RafałTrakul1,5,BartoszBiałkowski1iKarolBoczek0,5).Mecz
o 1. miejsce: I LO Łowicz – ZSP
4Łowicz3:0(pkt.:PiotrPodsędek
1,5iMateuszPodsędek1,5).
1.ILOŁowicz

4

2.ZSP4Łowicz

4

2

6-6

3.ZSP2Łowicz

4

3

9-3

4.ZSP1Łowicz

4

1 3-11

5.ZSP3Łowicz
IILOŁowicz

Puchary w tym roku wywalczyłyzespołyIILO,ZSP2iILO.

4 12-0

2

0

2-6

2

0

0-6

PAWEŁA.DOLIŃSKI

W tegorocznej rywalizacji
w ramach Powiatowej Licealiady Szkolnej w tenisie stołowym
obyło się praktycznie bez niespodzianek. Zarówno w turnieju
dziewcząt, jak i chłopców triumfowali faworyci.
W turnieju dziewcząt najlepsze znowu okazały uczennice II
Liceum Ogólnokształcącego im.
Mikołaja Kopernika w Łowiczu:
Ksenia Włuczyńska, Karolina
Kasińska i Klaudia Jędrachowicz – nauczycielka w-f Magdalena Ochmańska-Zrazek. Wicemistrzyniami Ziemi Łowickiej
zostały uczennice ZSP 2 Łowicz
(Żaneta Kapusta, Martyna
Wiankowska i Monika Urbanek
– nauczyciel w-f Jakub Zaczkiewicz), a trzecie miejsce zajęła
drużyna I LO Łowicz (Joanna
Frątczak i Justyna Golis – nauczyciel w-f Jarosław Woźniak).
Turniej chłopców, podobnie
jak rok temu, przebiegał pod
dyktando pingpongistów z I Liceum Ogólnokształcącego im.
Józefa Chełmońskiego w Łowiczu. Pamiętajmy w końcu, że
bracia Piotr i Mateusz Podsędkowie to zawodnicy drugoligo-

PAWEŁA.DOLIŃSKI

Faworyci nie zawiedli i znów wygrali

Pingpongiści z I LO i ZSP 4 powinnipowalczyćoawansdofinału.
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Sport szkolny | Powiatowe IMS w piłce siatkowej dziewcząt

Domaniewiczanki znowu zgodnie z planem
maniewicach, a w zwycięskim
zespole tym razem zagrały:
Agata Gajda, Julia Grabowicz,
Aleksandra Wodzyńska, Klaudia Wawrzyńczak, Karolina
Kostrzewa, Zuzanna Gajda,
Maja Gajda, Natalia Szymczak,
Kinga Markus i Patrycja Reczulska – nauczyciel w-f i trenerem
w UKS Asik Domaniewice jest
Arkadiusz Stajuda.

Drugie miejsce podobnie jak
rok wcześniej wywalczyła łowicka Dwójka (nauczycielka
w-f Agata Zapisek), a trzecie
drużyna SP Bobrowniki (nauczyciel w-f Robert Kowalski).
Etap rejonowy odbędzie
się w Rawie Mazowieckiej
24 stycznia 2013 roku.
Mistrzyniami, podobnie jak
rok temu, okazały uczennice
Szkoły Podstawowej w Do-

Paweł A. Doliński

PAWEŁ A. DOLIŃSKI

Od kilku lat „abonament”
na zwycięstwa w Powiatowych
Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce siatkowej dziewcząt
mają reprezentantki Szkoły Podstawowej w Domaniewicach.
Zwycięska seria zespołu trenera
Arkadiusza Stajudy trwa nadal,
ale w końcu dziewczęta te na co
dzień trenują i grają w rozgrywkach wojewódzkich jako LUKS
Asik Domaniewice.

PAWEŁ A. DOLIŃSKI

W finale powiatowym zagrało jak zwykle sześć ekip.

Najlepszą okazała się ekipa siatkarek ze Szkoły Podstawowej w Domaniewicach.

Grupa A:
 SP Kocierzew – SP Domaniewice 0:2 (14:25, 20:25)
 SP 2 Łowicz – SP Kocierzew
2:1 (25:20, 13:25, 15:11)
 SP Domaniewice – SP 2 Łowicz 2:0 (25:8, 25:14)
Grupa B:
 SP Bobrowniki – SP 7 Łowicz 1:2 (23:25, 25:21,
9:15)

 SP Sobota – SP Bobrowniki
0:2 (14:25, 12:25)
 SP 7 Łowicz – SP Sobota 2:0
(25:20, 25:17)
Mecze półfinałowe:
 SP Domaniewice – SP Bobrowniki 2:0 (25:8, 25:18)
 SP 7 Łowicz – SP 2 Łowicz 1:2
(14:25, 25:23, 13:15)

Mecz o 3. miejsce:

 SP 7 Łowicz – SP Bobrowniki
1:2 (11:25, 25:14, 5:15)
Mecz o 1. miejsce:
 SP 2 Łowicz – SP Domaniewice 1:2 (12:25, 25:19, 11:15)

1. SP Domaniewice

4

8

8-1

2. SP 2 Łowicz

4

6

5-6

3. SP Bobrowniki

4

6

5-5

4. SP 7 Łowicz

4

6

6-5

5. SP Kocierzew

2

2

1-4

6. SP Sobota (p.k.)

2

2

0-4

Sport szkolny | Powiatowe IMS w piłce siatkowej chłopców

Jedynka w finale udanie zrewanżowała się rywalom z Kocierzewa
walczyła drużyna SP 3 Łowicz
(nauczyciel w-f Paweł Tomczak), a czwarte SP Bednary
(nauczyciel w-f Daniel Grzywacz).
Najlepsi w turnieju siatkówki
okazali się uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 1 im. Tadeusza
Kościuszki w Łowiczu: Paweł
Cieślak, Szymon Kowalczyk,
Jakub Gawryszczak, Patryk Pająk, Grzegorz Czarnota, Bartosz
Wiśniewski, Łukasz Tybuś, Jakub Pająk i Michał Sierota – nauczyciel w-f Robert Graczyk.
Paweł A. Doliński

Grupa A:
Pijarska SPKP Łowicz – SP 1 Łowicz 1:2 (18:25, 26:24, 11:15)
SP Kocierzew – Pijarska SPKP
Łowicz 2:1 (19:25, 27:25,
15:12)
SP 1 Łowicz – SP Kocierzew 2:1
(25:11, 16:25, 15:13)

PAWEŁ A. DOLIŃSKI

W finale tegorocznych Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej w piłce siatkowej
chłopców spotkały się drużyny
SP 1 Łowicz i SP Kocierzew.
Wcześniej zespoły te zmierzyły się w fazie eliminacyjnej
i wówczas wygrali podopieczni Agnieszki Pikulskiej. Jak się
jednak okazało w pojedynku
o pierwsze miejsce gracze
z Jedynki znaleźli sposób na rywali i ostatecznie to podopieczni Roberta Graczyka wygrali
w dwóch setach. Jest to trzeci
z rzędu mistrzowski tytuł Jedynki. Turniej rejonowy rozegrany
zostanie w piątek 25 stycznia
2013 roku w Żychlinie.
W małym finale także zmierzyły się zespoły, które wcześniej rywalizowały ze sobą
w grupie i w tym wypadku także
raz wygrali jedni, a raz drudzy.
Ostatecznie trzecie miejsce wy-

PAWEŁ A. DOLIŃSKI

W rozgrywkach grupowych lepszą okazała się ekipa z Kocierzewa, ale w finale wygrali jednak siatkarze z łowickiej Jedynki.

Uczniowie SP 1 Łowicz wygrali po raz trzecie z rzędu.

Grupa B:
SP 3 Łowicz – SP Bednary 1:2
(25:18, 15:25, 13:15)
SP 3 Łowicz – SP Bielawy 2:0
(25:9, 25:9)
SP Bednary – SP Bielawy 2:0

(25:12, 25:16)
Mecze półfinałowe: SP Bednary – SP Kocierzew 1:2 (25:16,
23:25, 7:15)
SP 1 Łowicz – SP 3 Łowicz 2:0
(25:19, 25:16)

Mecz o 3. miejsce:
SP 3 Łowicz – SP Bednary 2:1
(19:25, 25:19, 15:6)
Mecz o 1. miejsce:
SP 1 Łowicz – SP Kocierzew 2:0
(25:16, 27:25).

1. SP 1 Łowicz

4

8

8-2

2. SP Kocierzew

4

6

5-6

3. SP 3 Łowicz

4

6

5-5

4. SP Bednary

4

6

6-5

5. Pijarska SPKP Łowicz

2

2

2-4

2

2

0-4

SP Bielawy
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Piłka nożna |PodsumowanierundyjesiennejLaktozy-96Łyszkowicewwojewódzkiejlidzejuniorówmłodszych

Dobra jesień podopiecznych trenera Balika
2011/2012 pokazał, że zespół
łowickiego szkoleniowca – Artura Balika potrafi walczyć na
równym poziomie z najlepszymi drużynami w województwie
łódzkim. W wojewódzkiej lidze
juniorów młodszych w rundzie
jesiennej zawodnicy z Łyszkowic potwierdzili swoje umiejętności i spisali się rewelacyjnie.
W dwunastu spotkaniach zdobyli 21 punktów. Wygrali sześć
pojedynków, zanotowali dwa
remisy i przegrali trzy mecze.
Zdobyli 28 bramek, a stracili 26.
W rywalizacji z łowickim
Pelikanem, która zawsze jest

ARTURBALIK

Dla młodych piłkarzy z rocznika 1996 z Łyszkowic runda
jesienna w wojewódzkiej lidze
juniorów młodszych sezonu
2012/2013 była bardzo udana.
Laktoza razem z Pelikanem
Łowicz rywalizowała w zreorganizowanej lidze. Podopieczni
trenera Artura Balika walczyli
w grupie B i mieli prawie do
końca ogromne szanse na awans
do wyższej ligi, ale ostatecznie się nie udało. Do szczęścia
zabrakło niewiele i ostatecznie
Laktoza zajęła wysokie trzecie
miejsce. Już debiutancki w lidze wojewódzkiej Deyny sezon

ZBIGNIEWŁAZIŃSKI

Drużyna Laktozy Łyszkowicezajęłatrzeciemiejscewgrupieeliminacyjnej.

Laktoza-96 miała sporą szansęnaawansdorozgrywekcentralnych.

bardzo ciekawa, ekipa Laktozy
była zdecydowanie lepsza. Jeden
mecz wygrała 2:0, a drugi zremisowała 2:2. Na pewno największym osiągnięciem w rundzie
jesiennej było pokonanie najmocniejszej drużyny rozgrywek
z Bełchatowa. Cenny był też
remis z Widzewem Łódź.
W meczach z niżej notowanymi
rywalami Laktoza raczej nie zawodziła i zdobywała punkty.
W dalszym ciągu zdecydowanie najbardziej wyróżniającymi
się zawodnikami w tym zespole
są Mateusz Bartosiewicz (6 bra-

mek) i Krystian Siatkowski (10
bramek), którzy stanowią o sile
zespołu i od ich gry często zależał
wynik całego zespołu.
– To była dla nas bardzo udana runda. Niewiele brakowało
do awansu do walki o ligę makroregionalną. Praktycznie zadecydowały trzy punkty. Ale i tak
to trzecie miejsce to ogromny
sukces moich podopiecznych.
W tym sezonie już nas znali
w lidze wojewódzkiej i wiedzieli, że muszą się liczyć z Laktozą.
Mnie cieszy fakt, że dwóch najlepszych zawodników: Mateusz

Bartosiewicz i Krystian Siatkowski wzbudza zainteresowanie u
innych trenerów i bardzo możliwe, że już na wiosnę opuszczą
drużynę i będą mieli szanse rozwijać swoje umiejętności w lepszym klubie z dużego ośrodka.
Ale to jeszcze nie jest pewne. To
dla nich byłaby szansa na rozwój
kariery piłkarskiej – krótko podsumował rundę jesienną trener
Artur Balik.
Zbigniew Łaziński

wrundziejesiennej),MateuszBartosiewicz (6), Mateusz Borowski
(4),DanielGraszka(2),KamilWójt
(2),MichałRedzisz(2),AdamWójt,
Damian Kopiński, Rafał Kołaczyński,DawidKutermankiewicz,Maciej
Malewski, Mateusz Gajek, Karol
Kruk, Mateusz Nezdropa, Bartosz
PlacekiSebastianSobieszek–treneremzespołyjestArturBalik.

Skład Laktozy-96 Łyszkowice:
Michał Pokora, Kamil Krawczyk
– Krystian Siatkowski (10. goli

Ogółem meczów rozegranych:
12, zwycięstw: 6, remisów 3, porażek: 3. stosunek bramek: 2826. Liczb punktów: 21. Miejsce
w tabeli: 3.

Piłka nożna |PodsumowanierundyjesiennejPelikana-96wwojewódzkiejlidzejuniorówmłodszych

To nie była najlepsza runda w wykonaniu biało-zielonych
i Bończak. W zimowej przerwie musimy poszukać nowych
zawodników, bo kadrę mamy
teraz za wąską. Jeśli wzmocnimy się w ataku, to na wiosnę
na pewno będzie lepiej. Naszym
najważniejszym celem jest
wprowadzenie z tego zespołu
kilku zawodników do seniorskiej
piłki. Zatem nie przejmujemy
się tymi porażkami i walczymy
dalej. Mam nadzieję, że oprócz
wymienione wcześniej dwójki
w przyszłości jeszcze choć
dwóch graczy będzie się nadawało do gry w pierwszym zespole Pelikana – powiedział po
rundzie jesiennej Leszek Sowiński, łowicki szkoleniowiec.
zł

ZBIGNIEWŁAZIŃSKI

Ekipa Pelikana Łowicz (rocznik 1996 i 1997) w rundzie jesiennej rywalizowała w zreorganizowanej wojewódzkiej lidze
juniorów młodszych. W tym
sezonie w rundzie jesiennej zespoły grały w dwóch siedmiodrużynowych grupach. Dwie
drużyny z tego grona awansowały do ligi makroregionalnej,
natomiast pozostała dwunastka
wiosną rozagrają ze sobą po
jednym meczu.
Podopieczni trenera Leszka
Sowińskiego walczyli w grupie B i trzeba stwierdzić, że nie
spisywali się w tej rywalizacji
najlepiej. Łowiczanie cały czas
mają kłopoty kadrowe, a brakuje przede wszystkim rasowych
napastników. Choć trzeba przyznać, że i tak jest poprawa, bo
na jesieni udało się zdobyć 20
bramek. W tabeli rundę jesienną Pelikan zakończył na szóstej
lokacie w gronie siedmiu ekip
i zdołał wyprzedzić tylko
Włókniarza Zelów.
Ekipa Pelikana-96 wygrała
w rundzie jesiennej trzy spotkania, jeden mecz zremisowała
a przegrała osiem pojedynków.
Dwa razy biało-zieloni pokonali drużynę z Zelowa. Największą niespodzianka jesieni było
pokonanie w meczu wyjazdowym Widzewa Łódź. To był na
pewno najlepszy mecz Pelikana, który młodzi piłkarze długo

Na wiosnę zespoły Pelikana i Laktozyrozegrajątrzeciwtymsezoniemeczderbowywlidzewojewódzkiej.

zapamiętają. Pokonać Widzew
na wyjeździe to niecodzienna
sztuka. Cennym wynikiem był
też remis w derbowym spotkaniu z mocną Laktozą Łyszkowi-

ce. Zdecydowanie najbardziej
wyróżniającymi się postaciami
w naszym zespole są dwaj zawodnicy, którzy w nagrodę za
swoje postępy dostali możli-

wość trenowania z pierwszym
zespołem Pelikana: Michał
Fabijański i Daniel Bończak.
Wydaje się, że mają najbliżej
do debiutu w II lidze.

– Muszę stwierdzić, że runda jesienna okazała się dla nas
zupełnie nieudana. Cieszę się
z tego, że razem z seniorami
zaczęli trenować Fabijański

Skład Pelikana-96: Bartłomiej
Grzegory, Dawid Feliga – Tomasz
Kaźmierczak (5. goli), Nikodem Andrzejewski(4),MichałFabijański(3),
Marcel Gędek (2), Daniel Bończak
(2),PatrykNasalski(1),TomaszSzufliński (1), Tomasz Dąbrowski (1),
Daniel Stań (1), Kamil Grzegorek,
Przemysław Wilk,  Bartosz Bakalarski, Piotr Piorun, Dominik Siejka,
ArielJarosz,DawidMatyjas,Dominik
KunikowskiiHubertWidawski–treneremzespołujestLeszekSowiński.
Ogółem meczów rozegranych:
12, zwycięstw: 3, remisów 1, porażek: 8. Stosunek bramek: 2035. Liczb punktów: 10. Miejsce
w tabeli grupy B: 6.
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Piłka nożna | Turniej rocznika 1998 o Puchar Burmistrza Łowicza

Pelikan powalczył i ostatecznie wygrał
Ambicja i wola zwycięstwa została nagrodzona. W hali sportowej OSiR
nr 1 w Łowiczu rozegrano pierwszy z dwóch świąteczno-noworocznych
piłkarskich turniejów, która zorganizował łowicki Pelikan.
wyrównany i długo wydawało
się, że o zwycięstwie zadecydują
dopiero rzuty karne. W końcu
jednak miejscowi objęli prowadzenie. Znakomitą asystę Maćka
Kosiorka na gola zamienił Kacper Rześny. Niestety rywale na
nieco ponad minutę przed końcem wykorzystali błąd naszego
golkipera. Zanim jednak zdążyli
nacieszyć się korzystnym wynikiem, znowu przegrywali. Dawid Kaszewski strzelił gola na
wagę zwycięstwa w turnieju.
Najlepszym
bramkarzem
turnieju został wybrany Miłosz
Olek (Boruta Zgierz), najlepszym zawodnikiem – Maciej Kosiorek (Pelikan I), a najlepszym
strzelcem okazał się Maciej Fitas
(Pogoń), który zdobył sześć goli.
W zwycięskiej drużynie Pelikana I grali: Mikołaj Kwasek
– Maciej Kosiorek (4. gole w
turnieju), Dawid Kaszewski (3),
Patryk Sekuła (3), Kacper Rześny (1), Maciej Balik, Damian
Gać, Łukasz Więcek i Mateusz
Kapusta. Natomiast w Pelikanie

II wystąpili: Krzysztof Skumiał
– Filip Iwański (2), Wojciech
Kłosiński (1), Dorian Nasalski
(1), Kacper Owczuk (1), Filip
Kosiorek, Rafał Tadeusiak, Piotr
Rześny, Jakub Szram, Dawid
Gluba i Kacper Owczarek – trenerem łowickiego zespołu jest
Paweł Kutkowski.
Paweł A. Doliński

Grupa A:
 Boruta I Zgierz – Widok Skierniewice 1:0
 Pelikan I Łowicz – MKS Kutno
1:1; br.: Dawid Kaszewski.
 Boruta I Zgierz – MKS Kutno
4:2,
 Pelikan I Łowicz – Widok
Skierniewice 3:2; br.: Maciej Kosiorek 2 i Patryk Sekuła.
 Pelikan I Łowicz – Boruta I
Zgierz 2:3; br.: Patryk Sekuła i Maciej Kosiorek.
 Widok Skierniewice – MKS
Kutno 1:1
1. Boruta I Zgierz

3

9

8-4

2. Pelikan I Łowicz

3

4

6-6

PAWEŁ A. DOLIŃSKI

W turnieju rocznika 1998 wystąpiło osiem zespołów, a trener
Paweł Kutkowski swoich graczy rozdzielił na dwie drużyny.
Pierwszy rozpoczął nieźle: najpierw zremisował z MKS Kutno 1:1, potem pokonał Widok
Skierniewice 3:2, ale w ostatnim
meczu grupowym uległ Borucie I Zgierz 2:3, ale zajął drugie
miejsce premiowane awansem
do półfinałów. W tej fazie znalazł się także Pelikan II, który
w swojej grupie rozpoczął od
remisów z Pogonią Grodzisk 1:1
i Boruta II 0:0, ale na koniec pokonał Żyrardowiankę 1:0.
W półfinałach o miejsca 1-4
łowiczanie grali za zmiennym
szczęściem. Najpierw Pelikan
II przegrał z Borutą I 0:2, ale
w kolejnym meczu Pelikan I
pokonał Pogoń 3:1. W małym
finale drugi zespół nie sprostał
grodziszczanom przegrywając
aż 0:4, ale zdecydowanie lepiej
w finałowej rozgrywce spisali
się ich koledzy. Pojedynek Pelikana I z Borutą I był bardzo

PAWEŁ A. DOLIŃSKI

W finale gracze Pelikana-98 Łowicz pokonali Borutę Zgierz 2:1.

Gracze Pelikana-98 okazali się najlepsi w turnieju rozgrywanym w Łowiczu.

3. MKS Kutno

3

2

4-6

3. Żyrardowianka

3

2

3-4

4. Widok Skierniewice

3

1

3-5

4. Boruta II Zgierz

3

2

1-2

Grupa B:
 Żyrardowianka Żyrardów – Boruta II Zgierz 1:1
 Pelikan II Łowicz – Pogoń Grodzisk Mazowiecki 1:1; br.: Filip
Iwański.
 Żyrardowianka Żyrardów – Pogoń Grodzisk Mazowiecki 2:2
 Pelikan II Łowicz – Boruta II
Zgierz 0:0
 Pelikan II Łowicz – Żyrardowianka Żyrardów 1:0; br.: Wojciech Kłosiński.
 Boruta II Zgierz – Pogoń Grodzisk Mazowiecki 0:1
1. Pogoń Grodzisk Maz.

3

5

4-3

2. Pelikan II Łowicz

3

5

2-1

Mecze półfinałowe o miejsca
5-8:
 MKS Kutno – Boruta II Zgierz
2:2, w rzutach karnych 2:3.
 Żyrardowianka Żyrardów – Widok Skierniewice 0:0, w rzutach
karnych 1:0.
Mecze półfinałowe o miejsca
1-4:
 Pelikan II Łowicz – Boruta I
Zgierz 0:2
 Pelikan I Łowicz – Pogoń Grodzisk Mazowiecki 3:1; br.: Patryk
Sekuła, Maciej Kosiorek i Dawid
Kaszewski.
Mecz o 7. miejsce:
 MKS Kutno – Widok Skierniewice 2:2, w rzutach karnych 0:1.

Mecz o 5. miejsce:
Boruta II Zgierz – Żyrardowianka Żyrardów 0:4
Mecz o 3. miejsce:
 Pelikan II Łowicz – Pogoń Grodzisk Mazowiecki 3:4; br.: Dorian
Nasalski, Kacper Owczuk i Filip
Iwański.
Mecz o 1. miejsce:
 Pelikan I Łowicz – Boruta I
Zgierz 2:1; br.: Kacper Rześny i
Dawid Kaszewski.
1. Pelikan I Łowicz

5

11

7-3

2. Boruta I Zgierz

5

12

11-6

3. Pogoń Grodzisk Maz.

5

8

9-9

4. Pelikan II Łowicz

5

4

9-12

5. Żyrardowianka

5

6

7-4

6. Boruta II Zgierz

5

3

3-8

7. Widok Skierniewice

5

3

5-7

8. MKS Kutno

5

4

8-10

Piłka nożna | Podsumowanie rundy jesiennej Pelikana-98 w wojewódzkiej lidze Michałowicza

Swój debiut w lidze wojewódzkiej na jesieni rozpoczęła
ekipa Pelikana Łowicz z rocznika 1998. Przypomnijmy, że
nasi młodzi gracze do tej pory
rywalizowali w lidze okręgowej
i „zwiedzali powiat”. Tu nie było
najmocniejszych rywali i tylko
niektóre pojedynki były zacięte
i wyrównane. Teraz rywale byli
bardziej wymagający i okazało
się, że w starciu z najmocniejszymi ekipami województwa
łódzkiego biało-zieloni mieli
sporo kłopotów.
Trener Paweł Kutkowski, który przed sezonem zastąpił Roberta Nowogórskiego, wiedział,
że czeka go ciężkie zadanie i łowiczanie dobrze przepracowali
okres przygotowawczy. Jednak
ligowa rzeczywistość okazała
się bardzo brutalna. Łowiczanie
w jedenastu rozegranych spotkaniach zdołali wywalczyć tylko

siedem punktów. Udało im się
wygrać dwa mecze. Pokonali
młodszy zespół Victorii Szadek,
który jest ostatni w tabeli i odnieśli zwycięstwo w pojedynku
z Borutą Zgierz. Cenny okazał
się punkt wywalczony w meczu
z Włókniarzem Moszczenica.
W łowickiej ekipie jest kilku
zawodników, którzy wyróżniają
się na tle swoich rówieśników.
W obronie na pewno ważnymi
ogniwami są Patryk Sekuła, Damian Gać i Filip Iwański. To oni
w większości pojedynków mieli
najwięcej pracy. W pomocy najbardziej widoczni byli Dawid
Kaszewski i Maciej Kosiorek,
a w ataku, który jest chyba najsłabszą formacją Peli, przeważnie osamotniony był Wojciech
Kłosiński. W ekipie Pelikana
brakuje cały czas rasowego
bramkarza i na tej pozycji było
sporo przetasowań w składzie.

ZBIGNIEW ŁAZIŃSKI

W rundzie jesiennej beniaminek z Łowicza wypadł nieco za słabo

Pelikan-98 wiosną musi powalczyć o utrzymanie w lidze wojewódzkiej.

Miejmy nadzieję, że na wiosnę łowiczanie spiszą się dużo
lepiej i może uda się opuścić
strefę spadkową. Jeśli nie, to
nasz zespół spadnie do ligi
okręgowej i znów będzie rywalizował z drużynami z powiatu
łowickiego.
– Jestem zawiedziony wynikami mojego zespołu. Myślałem, że to będzie lepsza runda
w naszym wykonaniu, jednak
zawiodłem się. Po całkiem udanym początku rozgrywek miałem nadzieję, że uda się wygrać
kilka spotkań z ekipami z górnej półki. Okazuje się, że czeka
nas wiele ciężkiej pracy jeśli
chcemy utrzymać się w lidze
wojewódzkiej. Jednak ja wierzę,
że możemy tego dokonać. Jeśli
chłopcy sumiennie przepracują
zimę to jeszcze jest szansa na
pozostanie w lidze wojewódzkiej. My broni nie składamy

i będziemy walczyć do końca –
powiedział po rundzie jesiennej
łowicki szkoleniowiec Paweł
Kutkowski.
zł
Skład zespołu: Filip Kosiorek,
Krzysztof Skomiał – Wojciech Kłosiński (4), Dawid Kaszewski (3), Maciej Kosiorek (3), Mikołaj Kwasek (2),
Patryk Sekuła (2), Maciej Balik (1),
Kacper Rześny (1), Kacper Owczarek (1), Filip Iwański, Dorian Nasalski, Damian Gać, Rafał Tadeusiak,
Wiktor Sobieszek, Jakub Szram,
Filip Golędzinowski, Łukasz Więcek,
Jakub Zagawa, Dawid Gluba, Błażej
Grzegory-Raróg, Piotr Kunikowski
i Szymon Paciorek – trenerem zespołu jest Paweł Kutkowski.
Ogółem meczów rozegranych:
11, zwycięstw: 2, remisów 1, porażek: 8. stosunek bramek: 1828. Liczb punktów: 7. Miejsce
w tabeli: 11.
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Koszykówka |WojewódzkaligakadetówU-16

Celem drużyny UKS Żychlin wejście
do rozgrywek na szczeblu centralnym
Na dziesięć rozegranych meczy w rundzie zasadniczej drużyna wyszła zwycięsko w dziewięciu z nich, co świadczy o dobrym
przygotowaniu fizycznym i technicznym zespołu. Mimo okresu
świątecznego drużyna kierowana
przez Jacka Filińskiego nadal
prowadzi treningi, przygotowując
się tym samym do decydującej
fazy rozgrywek.
Treningi odbywały się w hali
sportowej Zespołu Szkół Nr 1
w Żychlinie. Do składu drużyny wrócili po kontuzjach dwaj
podstawowi zawodnicy. Trener
mając do dyspozycji pełny skład
– z udziałem Rafała Pietrzaka

i Macieja Wilińskiego – doskonalił w zawodnikach umiejętności taktyczne i techniczne. Jacek
Filiński w swej wypowiedzi nie
ukrywa, że „dysponując wszystkimi zawodnikami liczy na zdobycie I miejsca rozgrywkach
wojewódzkich oraz awans do rozgrywek szczebla centralnego”.
Do najlepszej szóstki województwa w tej kategorii awansowały po trzy drużyny z każdej
grupy z zaliczeniem meczów
rozegranych między sobą w fazie
zasadniczej. Będą grali systemem „każdy z każdym”. Pierwszy mecz drużyna UKS Żychlin
rozegra na wyjeździe w dniu 6
stycznia 2013 roku (niedziela) – z
drużyną ŁKS I Łódź.
mr
Drużyna UKS Żychlin prowadzona przez trenera Jacka
Filińskiego, występuje w składzie: Rafał Pietrzak, Maciej
Wiliński, Hubert Lewandow-

MARCINRANACHOWSKI

Zakończył się
zasadniczy sezon
kadetów U-16. Był
on bardzo udany dla
drużyny UKS Żychlin.

Drużyna UKS Żychlin nie zwalnia tempa.Trenowałanawetwprzerwieświątecznej.

Mateusz Stępień, Adam Ledzion, Kamil Pietrowicz, Adam
Filiński.

ski, Jakub Szymczak, Mateusz
Krzewicki, Mateusz Jóźwiak,
Marcin Stasiak, Maciej Miler,

1ŁKSIIŁódź

8 4-0280:219

4ÓsemkaSkierniewice

2UKSŻychlin

7 3-1283:270

5StartIŁódź

6 2-2283:302
5 1-3292:286

3ŁKSIŁódź

6 2-2281:241

6PKK99Pabianice

4 0-4221:322
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Gladiatorzy na czele tabeli
W sali sportowej Szkoły
Podstawowej Nr 6
w Kutnie rozgrywane
są mecze II ligi
KAHLPN, bierze w niej
udział 14 zespołów.

1.Gladiatorzy

9

23-5

2.Wieszczyce

9

18-11

3.MiejscyTBS

7

15-9

4.Abstraxi

6

12-10

5.Libero

5

7-5

6.MVPSquad

4

12-13

7.Fresenius

3

11-11

8.Radioaktywni

3

9-10

9.Trans-Michor

3

6-7

10.ProjektX

3

6-10

11.Gunners

3

13-18

12.DSSmith

3

7-18

13.GKSBedlno

1

6-10

14.ZIPSkład

1

10-18

MARCINRANACHOWSKI

Żychlin reprezentuje drużyna o nazwie Gladiatorzy z
Miasta Noży. Są oni drużyną,

która obok ekipy FC Wieszczyce, po trzech kolejkach II ligi
KAHLPN może pochwalić się
kompletem punktów.
Najbliższe mecze 4. kolejki
zostaną rozegrane w niedzielę 6
stycznia. Drużyna Gladiatorzy z
Miasta Noży zagra z zespołem
ZIP Skład.
mr

Zawodnik drużyny Gladiatorzy z Miasta Noży Dominik Wróblewski odbierazrąkBurmistrzaGminyŻychlin
pucharzazajęcieImiejscawubiegłorocznejedycjiligi.

Piłka nożna |ŻychlińskaHalowaLigaPiłkiNożnej

Już 13 stycznia rusza
szósta edycja ŻHLPN,
która tradycyjnie odbywa
się w hali sportowej
Zespołu Szkół Nr 1
w Żychlinie.
Główny patronat nad tą imprezą sportową obejmuje rokrocznie Burmistrz Gminy Żychlin Grzegorz Ambroziak.
Zgromadzi ona ponownie
wszystkich sympatyków i zawodników halowej piłki nożnej
z terenu miasta i okolic.
W tym roku, jak przewidują organizatorzy weźmie w niej

NowyŁowiczanin.
TygodnikZiemiŁowickiej,
członekStowarzyszeniaGazet
Lokalnych.

udział dwanaście ekip. Zagadkowe jest to, czy i w tej edycji
ŻHLPN będą dominować oryginalne nazwy zespołów. Dotychczas padały zaskakujące i
pomysłowe propozycje nazw
ekip. Jako przykłady z poprzednich edycji ligi można wymienić m.in.: Jurny Buhaj, Pavulon
Squad, Pogromcy, Gladiatorzy z Miasta Noży i inne. Turniej ten cieszy się dużą popularnością wśród zawodników i
kibiców, zazwyczaj spotkania
odbywają się przy pełnych trybunach.
W ubiegłym roku w turnieju wzięło udział około 150 zawodników. Mecze rozgrywane

WYDAWCA:
OficynaWydawnicza„NowyŁowiczanin”s.c.
WojciechWaligórski,EwaMrzygłód-Waligórska
99-400Łowicz,ul.Pijarska3a,fax46837-46-57
e-mail:redakcja@lowiczanin.info,
adresdlakorespondencji:skrytkapocztowa68.
Kontakt w sprawie wydania NŁ dla Żychlina
i okolic: tel.796-455-333
e-mail:redakcja@lowiczanin.info

są w niedzielne przedpołudnia,
potrwają do końca marca. Przypomnijmy, że w ubiegłym sezonie drużyną, która wywalczyła
Puchar Burmistrza Gminy Żychlin byli Gladiatorzy z Miasta
Noży. Nie był to pierwszy puchar za zdobycie pierwszego
miejsca w posiadaniu tych zawodników, gdyż niejednokrotnie stawali oni na najwyższym
podium w minionych edycjach
żychlińskiego turnieju.
Organizatorzy mają nadzieję,
że i tegoroczne rozgrywki piłki halowej przyniosą wiele pozytywnych sportowych emocji i
staną się dobrym widowiskiem
dla kibiców.
mr

REDAKCJA W ŁOWICZU:
Redaktor naczelny:WojciechWaligórski
Sekretarz redakcji:EwaMrzygłód-Waligórska
Dziennikarze:
TomaszBartos,MarcinA.Kucharski,AnetaMarat,
JoannaRudak,MirosławaWolska-Kobierecka,
PiotrWolski,MarcinRanachowski(sport),
PawełA.Doliński(sport)

MARCINRANACHOWSKI

Niebawem rusza żychlińska halówka

Gladiatorzy z Miasta Noży. Wgórnymrzędzieodlewejstoją:MarcinPetera,DominikWróblewski,Jarosław
Bieńkowski,BartekPawlak,MaciejBraun,AtrturPiotrowicz,PiotrPetera,wdolnymrzędzieodlewej:Artur
Jędrysiak,PiotrDomżał,PiotrTrościanko,RobertBieńkowski.

Stale współpracuje:
mł.asp.UrszulaSzymczak(kronikapolicyjna)
Redakcjazastrzegasobieprawoskracanianadesłanychtekstów,zmianyichtytułów,dodawania
śródtytułów.Nieodsyłamyniezamówionychtekstów.
Ogłoszenia ramkowe i reklamyprzyjmujemy
telefonicznie,faxem:(46837-37-51,46830-34-08),

e-mailem(reklama@lowiczanin.info)lubosobiście
wbiurzeogłoszeńwŁowiczuul.Pijarska3a,
wpon.,wt.iipt.wgodz.7.30-18.00,śr.iczw.
wgodz.7.30-16.00,sob.wgodz.8.00-14.00.

Składtekstuwłasny.
Index: 326097–dotyczysieci„Ruch”.
Druk: SEREGNIPRINTINGGROUPSp.zo.o.
03-796Warszawa,ul.Rzymska18a.

Ogłoszenia drobne przyjmowanesąosobiście
wnaszymbiurzeogłoszeń,punktachwymienionychnastronie26,atakżeprzezstronę
internetowąwww.lowiczanin.info

NakładkontrolowanyNowegoŁowiczanina
10.150egz.Nakładwrazzwydaniemgłowieńskim
(WieścizGłownaiStrykowa),teżkontrolowanym
przezZKDP:12.750egz.
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Runda jesienna dla MKS Żychlin

ŁOWICKI
INFORMATOR
SPORTOWY

W zakończonej rundzie jesiennej sezonu 2012/2013 Żychlińska drużyna piłki nożnej MKS Żychlin, uplasowała się na
pozycji lidera, mając na swoim koncie 18 punktów (jedna porażka na sześć zwycięstw). Drużyna żychlińska wykazała
się bardzo dobra defensywą, strzelając 32 bramki, tracąc jedynie 5 goli.

SOBOTA, 5 STYCZNIA:
 11.00 – Hala sportowa OSiR
nr 2 w Łowiczu, ul. Topolowa 2;
Mecz wojewódzkiej ligi koszykówki juniorów U-18: Księżak Łowicz
– Wiking Tomaszów Mazowiecki;
 12.30-16.00 – Hala sportowa
OSiR nr 1 w Łowiczu, ul. Jana
Pawła II 3; 7. kolejka IV ligi ŁoLiF;
 13.00 – Hala sportowa OSiR nr
2 w Łowiczu, ul. Topolowa 2; Mecz
wojewódzkiej ligi koszykówki młodzików młodszych U-13: Księżak
Łowicz – AZS WSGK Kutno;

Tytuł najlepszego strzelca
drużyny po rundzie jesiennej
uzyskał Maciej Dąbrowski –
mając na swym koncie siedem
trafień. Zaś najlepszym asystującym w ekipie MKS Żychlin
jest Konrad Wróblewski, z dorobkiem siedmiu asyst.
Zespół MKS Żychlin w
przerwie między rundowej
intensywnie trenuje na hali
sportowej Zespołu Szkół Nr 1
w Żychlinie, pod okiem Stanisława Domżała.
Skład drużyny MKS Żychlin: Maciej Woźniak, Konrad
Materka, Maciej Szablewski,
Sebastian Pietrzak, Damian
Kwiatkowski, Maciej Ryżlak,
Kacper Jędrzejczak, Michał
Durka, Łukasz Matczak, Eryk
Podczaski, Konrad Wróblewski, Dawid Lis, Michał Ciszewski, Adam Kubiak, Filip
Mitek, Maciej Dąbrowski, Sebastian Jaroszewski.
Funkcję prezesa klubu pełni Stanisław Domżał, zaś
trenerem jest Andrzej Pawłowski.
mr
WWW.MKSZYCHLIN.FUTBOLOWO.PL

WYNIKI:
 Dąbrowianka Dąbrowice – MKS
Żychlin 0:13;
 GKS Byszew – MKS Żychlin 1:5;
 MKS Żychlin – LKS Rosanów
4:0;
 LKS Świnice Warckie – MKS Żychlin 0:3;
 MKS Żychlin – LKS Bzura Młogoszyn 4:1;
 OKS Bzura Ozorków – MKS Żychlin 3:0.

NIEDZIELA, 6 STYCZNIA:
godz. 8.00 – Sala sportowa
Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kutnie ul. Zamoyskiego 1, 4 kolejka
II ligi Kutnowskiej Amatorskiej Halowej Ligi Piłki Nożnej; Mecz GKS
Bedlno – MVP SQUAD, Gladiatorzy z Miasta Noży – ZIP Skład.
 godz. 12.00 – Hala sportowa
MOSiR Łódź, ul. Karpacka 61;
Wojewódzka ligi kadetów U-16;
Mecz ŁKS I Łódź – UKS Żychlin;
 godz. 16.40 – Sala sportowa
Szkoły Podstawowej Nr 6 w Kutnie, ul. Łąkoszyńska 9, I liga Kutnowskjej Amatorskiej Ligi Siatkówki mężczyzn; Mecz GKS Bedlno
– KS Aura Łąck.


Walcząca drużyna MKS Żychlin w jednym z meczów rundy jesiennej.
1. MKS Żychlin

7

18

32-5

3. LKS Świnice Warckie

6

12 18-12

5. Orzeł Parzęczew

6

9 17-17

7. GLKS Dąbrowianka

7

6 11-30

2. LKS Rosanów

7

16

21-7

4. UKS Bzura Ozorków

7

10 23-24

6. GKS Byszew

7

7 13-20

8. LKS Bzura Młogoszyn

7

1

5-25

PROGNOZA POGODY | 3.01.2013-9.01.2013
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SYTUACJA SYNOPTYCZNA:
Pogodę kształtować będą głównie układy niskiego
ciśnienia. Napływa chłodna masa powietrza polarnomorskiego.

Kurs
sędziowski

ŚRODA – PIĄTEK:
Pochmurno, z przejaśnieniami, zachmurzenie
umiarkowane i duże, opady deszczu, możliwe opady
deszczu ze śniegiem, lokalnie deszczu marznącego,
chłodno. Wiatr południowo-zachodni, słaby
i umiarkowany, od piątku zachodni, północno-zachodni,
umiarkowany, okresowo silny.
Temp. max w dzień: + 2 st. C do + 4 st. C.
Temp. min w nocy: + 1 st. C do – 1 st. C.
SOBOTA – NIEDZIELA:
Pochmurno, z przejaśnieniami, zachmurzenie
umiarkowane i duże, w sobotę bez opadów, okresowo
opady deszczu, drogi śliskie, od niedzieli ochłodzenie,
chłodniej. Wiatr północno-zachodni, północny, słaby.
Temp. max w dzień: + 2 st. C do + 4 st. C.
Temp. min w nocy: + 0 st. C do + 1 st. C.
PONIEDZIAŁEK – ŚRODA:
Pochmurno z przejaśnieniami, zachmurzenie
umiarkowane i duże, poniedziałek i wtorek bez opadów,
w środę okresowo opady deszczu, deszczu ze śniegu,
chłodno. Wiatr zachodni, słaby, okresami umiarkowany.
Temp. max w dzień: + 2 st. C do + 4 st. C.
Temp. min w nocy: 0 st. C do + 1 st. C.

PROGNOZA BIOMETEOROLOGICZNA
Aura niekorzystnie wpływać będzie na nasze
samopoczucie.
BIURO METEOROLOGICZNE CUMULUS

Z

Tylko do 12 stycznia prowadzony jest nabór na kolejny
kurs sędziowski. Poprowadzi go
jak zwykle Wydział Sędziowski Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Skierniewicach,
a kandydaci na sędziów piłkarskich mogą się zgłaszać bądź
to osobiście w Skierniewicach
przy ul. Pomologicznej 8, bądź
to telefonicznie (46-833-41-70,
604-453-905 lub 606-461-953).
– Kurs zakończy się jak zwykle egzaminem teoretyczno-kondycyjnym, ale kandydaci muszą
spełnić kilka warunków – mówi
Dominik Cipiński. – Kandydat
na arbitra powinien posiadać
wykształcenie minimum średnie
lub pobierać aktualnie naukę w
szkole średniej, być w wieku od
17 do 35 lat oraz cechować się
bardzo dobrym stanem zdrowia.
Bardzo liczymy także na zgłoszenia kandydatek na sędziny
piłkarskie – zaprasza łowicki
sędzia piłkarski.
p

PIĄTEK, 11 STYCZNIA:
 godz. 9.00 – Hala sportowa
w Żychlinie, ul. Łukasińskiego 21;
Finał Powiatowy Mini Piłki Siatkowej dziewcząt i chłopców.
SOBOTA, 12 STYCZNIA:
 godz. 9.00 – Sala sportowa
Szkoły Podstawowej Nr 6 w Kutnie, ul. Łąkoszyńska 9, Kutnowska Amatorska Liga Siatkówki
kobiet; Mecz Mickiewicz Żychlin
– Troczewski Kutno, Zespół Szkół
Żychlin – Troczewski Kutno, Hurt-Pap Kutno – Mickiewicz Żychlin,
Rolpuch Kutno – Zespół Szkół
Żychlin.
NIEDZIELA, 13 STYCZNIA:
 godz.
9.00 – Sala sportowa Szkoły Podstawowej Nr 6
w Kutnie, ul. Łąkoszyńska 9, I liga
Kutnowskjej Amatorskiej Ligi Siatkówki mężczyzn; Mecz Team Gostynin – GKS Bedlno.
 godz. 11.00 – Hala sportowa
w Żychlinie, ul. Łukasińskiego 21;
6. Wojewódzka ligi kadetów U-16;
Mecz UKS Żychlin – PKK 99 Pabianice.
 godz. 13.00 – Hala sportowa
w Żychlinie, ul. Łukasińskiego 21;
1 kolejka Żychlińskiej Halowej
Liga Piłki Nożnej.
 godz. 14.15 – Sala sportowa
Szkoły Podstawowej Nr 6 w Kutnie, ul. Łąkoszyńska 9, II liga Kutnowskjej Amatorskiej Ligi Siatkówki mężczyzn; Mecz Fenix Kutno
– Volley Team Żychlin, Zryw Kutno
– Volley Team Żychlin.

