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Żychlin | Tłum ludzi stoi przed przychodnią, aby zarejestrować się do lekarza

Żychlin i okolice | Statystyki demograficzne

Kilka godzin stania
w kolejce do doktora
DOROTA
GRĄBCZEWSKA
zychlin@lowiczanin.info

Od kilkunastu dni, każdego
ranka, przed przychodnią NZOZ
Almamed w Żychlinie stoi tłum
ludzi, aby zarejestrować się do
lekarza rodzinnego. Aby dostać się do doktora, trzeba stać
w kolejce kilka godzin. Niektórzy przychodzą nawet o 4 rano.
Coraz częściej widać tzw. „etatowych staczy”, którym ludzie
płacą, by za nich stali w nocy.
Ci, którzy przyjdą później, odchodzą z kwitkiem.
Problem zaczął się po Nowym Roku, gdy gwałtownie
wzrosła liczba zachorowań na
grypę i przeziębienia.

– Dwa dni stałem w kolejce,
a później okazywało się, że tuż
przed okienkiem do rejestracji
zabrakło limitu – mówi Wojciech Kapes, mieszkaniec pobliskiego osiedla. – Wszystko dlatego, że ludzie rejestrują po kilka
osób. Coraz częściej pojawiają
się tzw. „stacze”, którzy za pieniądze stoją w kolejce. Ludzie
płacą po ok. 20-30 zł.
Cóż się jednak dziwić, skoro
na zimnicy, często przy padającym śniegu, deszczu trzeba postać kilka godzin przed drzwiami przychodni, która otwierana
jest dopiero o godz. 7.30. Zmotoryzowani podjeżdżają samochodami na parking przed przychodnią i oczekują w aucie.
Reszta marznie na dworze.
– Trzeba mieć siły, być zdrowym, aby stać w takiej kolej-

ce – mówi Wanda Rzeźnicka.
– Kiedyś staliśmy za mięsem
i wędliną u rzeźnika, teraz stoimy w kolejce do doktora. Takie
czasy, ciężkie dla pacjentów.
– W środę stałam w kolejce
i okazało się, że zabrakło limitu
przyjęć, nie dostałam się do lekarza – mówi Stefania Szafrańska. – W czwartek przyszłam
wcześniej, z nadzieją, że w targowy dzień ludzi będzie mniej.
I udało się.
Inna kobieta stojąca w kolejce przyznaje, że od świąt próbuje dostać się do lekarza, chodzi bowiem o przepisanie leków.
– Może dla takich osób należałoby uruchomić dodatkowy
punkt, abyśmy nie robili sztucznej kolejki – podpowiada. Tylko
że teraz lekarz, wypisując receptę, musi i tak przyjąć pacjenta.

Cały czas nas ubywa
Urzędy Stanu Cywilnego
podsumowały statystyki
demograficzne za
2012 rok. Z ich analizy
wynika, że we wszystkich
naszych gminach liczba
mieszkańców zmniejsza
się.

Lekarz też człowiek,
nie może pracować bez
przerwy
– Robim, co możemy, aby zminimalizować czas oczekiwania na
wizytę u lekarza – mówi Anna
Dębicka-Warczak,
współwłaścicielka przychodni Almamed.
– Mamy czterech lekarzy. To za
mało, aby wszystkich obsłużyć
sprawnie. Umawiamy pacjentów
na godziny, by nie czekali godzinami pod drzwiami gabinetu.
Chętnie zatrudnilibyśmy kolejnego lekarza, ale takich nie ma.
Emerytów też nie ma.
Jak przyznaje współwłaścicielka, limit 40 pacjentów na lekarza wynika z konieczności pilnego przyjęcia innych pacjentów
ze względu na ich gorszy, wymagający bezwzględnie interwencji
stan zdrowia.
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Rodzi się coraz mniej dzieci i coraz więcej osób umiera. Ponadto młodzi wyjeżdżają
w poszukiwaniu pracy do innych miast lub za granicę.
W gminie Żychlin na koniec
grudnia 2012 roku mieszkało
12.617 osób, w tym 6.044 mężczyzn i 6.573 kobiet. To o 137
osób mniej niż w 2011 roku.
W minionym roku zameldowało się w gminie na pobyt tymczasowy 207 osób, przemeldowało natomiast 168. Na stałe
lub na chwilę zmianę miejsca
pobytu odnotowało 126 osób.

W gminie Żychlin urodziło się
103 dzieci, a zmarło 165 osób.
W gminie Bedlno na koniec 2012 roku zamieszkiwało
5.996 osób, w tym 2.981 mężczyzn i 3.015 kobiet. Na koniec
roku 2011 w gminie mieszkało 6.060 osób (3.015 mężczyzn
i 3.045 kobiet). W minionym
roku USC zameldował na pobyt stały 57 osób, przemeldował
w obrębie gminy 25 osób, wymeldował 64 osoby, a na pobyt
czasowy zameldował 68 osób.
W gminie Bedlno w 2012 roku
urodziło się 60 dzieci w tym:
29 dziewczynek i 31 chłopców. Niestety więcej było zgonów – zmarło 110 mieszkańców
gminy. Stan cywilny zmieniło
84 mieszkańców.
W gminie Oporów liczba
osób na koniec 2012 roku wyniosła 2744. W gminie mieszkało 1.354 mężczyzn i 1.390
kobiet. W 2011 było o 19 mieszkańców więcej.
str. 3

Żychlin | Kamienica przy ul. Jana Pawła II

Żyją w strachu,
że rudera się zawali

RZUT OKIEM | TAK RATUJĄ DRUHOWIE Z PNIEWA

Lokatorzy kamienicy
przy ulicy Jana Pawła II
5 w Żychlinie od kilku
lat żyją w strachu, że
część sąsiadującej z nimi
kamienicy zaraz runie.
Stan budynku jest fatalny,
część dachu już się zawaliła
i tylko patrzeć, jak runie reszta.
O problemie wiedzą zarówno
włodarze miasta, jak i Powiatowy Nadzór Budowlany w Kutnie. Wszyscy rozkładają ręce,
gdyż, jak się okazuje, nie ma
właściciela nieruchomości.
– Wszystko przez skomplikowane procedury prawne
w przypadku, gdy nieruchomość nie ma właściciela – twierdzi Janusz Bona, po-

wiatowy inspektor nadzoru
budowlanego w Kutnie. – Stan
techniczny kamienicy rzeczywiście jest fatalny, zarwany
dach i strop. Sprawdziliśmy dokumentację i okazuje się, że kamienica nie ma właściciela, jest
niczyja. To wszystko komplikuje. Aby przystąpić do rozbiórki,
musieliśmy wystąpić do sądu
o powołanie tzw. kuratora masy
spadkowej. To on dopiero może
zrobić kosztorys rozbiórki i na
tej podstawie wystąpić do wojewody łódzkiego o pieniądze na
jej przeprowadzenie, a hipotekę
działki obciążyć kosztami.
Kamienica, która grozi zawaleniem, znajduje się w zwartej, szeregowej zabudowie, w
ciągu kamienic przy ul. Jana
Pawła II.
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Po raz pierwszy imprezą towarzyszącą Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy w Żychlinie był pokaz ratownictwa technicznego. Strażacy
z OSP w Pniewie pokazywali, jak za pomocą nożyc można ciąć blachy „malucha”, by wydobyć rannego człowieka. Strażacy wraz z nauczycielem z ZS
nr 1 Cezarym Ejzenhartem i uczniami demonstrowali, jak udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej osobom poszkodowanym. Pokaz odbywał się
na placu koło fontanny, naprzeciwko kościoła. Zaczął się o godz. 10.30. Niestety, mróz na dworze skutecznie odstraszył mieszkańców Żychlina. Pokaz
oglądało niewielu mieszkańców. Więcej o finale WOŚP w Żychlinie i Bedlnie czytaj na str. 3. dag
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Luszyn | Prawa zwierząt

Skatował psa i zostawił w lesie
Mieszkańcy gminy Pacyna są zbulwersowani zachowaniem mężczyzny, który skatował psa i zostawił w lesie. Zdarzenie widział jeden
z mieszkańców Luszyna, który wybrał się na spacer do lasu. Oprawcą jest najprawdopodobniej 35-letni mieszkaniec gminy Żychlin.
– Jestem zszokowany zachowaniem człowieka, który po bestialsku potraktował zwierzę –
przyznaje Krzysztof Woźniak,
wójt gminy Pacyna. – W sobotę
zostaliśmy powiadomieni, że na
naszym terenie leży skatowane
zwierzę. Lekarz weterynarii opatrzył czworonoga, przez dwa dni
leżał w gminnym pomieszczeniu
gospodarczym. Dostał jeść i pić.
W poniedziałek 7 stycznia odwieźliśmy go do schroniska do
Kotlisk koło Kutna, gdzie, jak
się okazało, pies zdechł, najwyraźniej na skutek wewnętrznych
obrażeń.
Do zdarzenia doszło w sobotę 5 stycznia, koło południa,
wpobliżuLuszyna,gminaPacyna.
– Na spacerze było dwóch miesz-

kańców Luszyna – opowiada
dramatyczne zdarzenia Grzegorz
Kuźnicki, p.o. rzecznika Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie.
– Nagle zobaczyli, że pod las
podjeżdża samochód, z którego wysiada mężczyzna w średnim wieku, wyprowadza psa na
łańcuchu z samochodu i uderza
czworonoga kilka razy konarem.
Oprawca skatowanego zwierzaka, zostawił zakrwawionego psa ze złamaniem otwartym
i odjechał. Nie sądził, że na bezdrożach ktoś mógł go widzieć.
Czujni mieszkańcy spisali numery rejestracyjne pojazdu, co pozwoliło policji ustalić sprawcę.
– Wciąż trwa postępowanie wyjaśniające w tej sprawie – doda-

padku doszło do przestępstwa
szczególnego znęcania się nad
zwierzęciem, a kara powinna być
najwyższa. Nie powinno być pobłażania.
– Mężczyzna, wywożąc zwierzę do lasu i uderzając je kijem,
chciał je zabić, zwierzę konało
w bólu i za to litości nie powinno
być – uważa Piotr Jarosz z TOZ.
Teraz wszystko w rękach
sądu, do którego zapewne trafi
sprawa oprawcy spod Luszyna.
– Niestety, w Polsce większość
wyroków jest bardzo łagodna,
najczęściej w zawieszeniu, choć
coraz częściej sądy zasądzają bezwzględną karę pozbawienia wolności, gdy dochodzi do
szczególnego okrucieństwa nad
zwierzęciem – podkreśla Kata-

Czujni mieszkańcy
spisali numery
rejestracyjne pojazdu,
co pozwoliło policji
ustalić sprawcę.
je Grzegorz Kuźnicki. – Za znęcanie się nad czworonogiem
ze szczególnym okrucieństwem
grozi kara do 3 lat pozbawienia
wolności.
Piotr Jaworski z Krajowego
Inspektoratu Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Warszawie przyznaje, że w tym przy-

Żychlin | Zima pokazała, co potrafi

RZUT OKIEM | SAMOCHODEM DO ROWU

Pługi wyjechały na ulice o 3 w nocy

Odśnieżaniem
gminnych
dróg zajmuje się firma Fa-Bud
z Pniewa wyłoniona w przetargu.
Chodnikami miejskimi i nie tylko
zajmuje się grupa 25 osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i staży 50 plus.
– Na bieżąco śledzimy prognozy pogody, pytamy sołtysów,
jak wyglądają u nich drogi. Na
tej podstawie za każdym razem
wydajemy dyspozycję firmie, by
przystąpiła do akcji odśnieżania
– mówi Jacek Cholewa z Urzędu
Gminy Żychlin. – Po poniedziałkowej zadymie zdecydowaliśmy,
że o 3 rano pługi wyjadą w teren,
by zdążyły oczyścić drogi przed
szkolnymi autobusami, które dowożą dzieci do szkoły.

Na terenie gminy jest 65 km
gminnych dróg. W pierwszej
kolejności są odśnieżane trasy
Jastrzębia, Śleszyn, Grabów –
Drzewoszki i Orątki. Firma ma
płacone tylko za wykonaną usługę. Nie bierze pieniędzy za tzw.
gotowość.
Z kolei o chodniki dbają pracownicy zatrudniani przez urząd
w ramach różnych programów –
łącznie 25 osób.
– Jesienią pracownicy wycięli krzaki przy drogach gminnych
i powiatowych – mówi Zofia
Czerwińska, inspektor wydziału organizacyjnego w urzędzie.
– Teraz wiatr tak nie zatrzymuje
śniegu i mamy mniejszy problem
z zaspami. W mieście odśnieżamy nie tylko miejskie chodniki,
ale też te, które biegną wzdłuż
dróg wojewódzkich, ale chodzą
po nich nasi mieszkańcy. W soboty i niedziele pracownicy mają
dyżury, co oznacza, że jak pada
śnieg, odśnieżają na bieżąco.
W poniedziałek jedna grupa
pracowników odkuwała śnieg

z chodnika przy ulicy Narutowicza, drodze wojewódzkiej. Panowie wykazali się wyjątkową
starannością, choć praca była
trudna, śnieg udeptany. Wywieźli
nawet śnieg zalegający przy krawędzi jezdni, by przy następnych
opadach pługi miały gdzie go odgarnąć, by znowu nie zasypywali
chodników.
We wtorek kolejna ekipa odśnieżała chodnik do szkoły
w Grabowie, również wojewódzki. – Chodników w mieście jest
dużo. Mamy do dyspozycji mały
ciągnik z pługiem oraz samojezdny pług wirnikowy – dodaje pani
Zofia. – To znacznie przyśpiesza
oczyszczanie chodników ze śniegu.
Starostwo Powiatowe w Kutnie na akcję zima zabezpieczyło
400 tys. złotych.
Na razie samorządowcy dają
sobie radę z zimą. Oby nie była
tak śnieżna jak 3 lata temu, gdy
wielu mieszkańców mniejszych
miejscowości nawet przez kilka
dni było odciętych od świata. dag
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Sto tysięcy złotych
w budżecie Żychlina
przewidziano na akcję
zimowego utrzymania
dróg w sezonie
2012/2013.

rzyna Biernacka ze stowarzyszenia „Empatia”.
Co zrobić z psem, gdy znudzi się on domownikom? Sprawa
prawnie nie jest łatwa. Zwierzaka nie można zawieźć do schroniska, gdyż te zajmują się tylko
zwierzętami bezdomnymi.
– Pies to nie zabawka, człowiek, decydując się na czworonoga, bierze za niego odpowiedzialność – dodaje Piotr Jaworski.
– Powinien mu znaleźć inną rodzinę, która się nim zaopiekuje.
Niedopuszczalne jest przywiązywanie zwierzaka do drzewa
w lesie. Lepiej, gdy da mu w ogóle szansę na życie. – Jeśli ktoś ma
zakatować psa to niech go raczej
uśpi – mówi Mariola Skonieczna,
mieszkanka gminy Żychlin.

Lekarze weterynarii nie mają
żadnych ustawowych zakazów
dotyczących usypiania czworonogów. Prawo nie zabrania takiej
usługi, ale trzeba za nią zapłacić
ok. 50-80 zł.
– Decyzja, czy uśpi psa, należy
do lekarza weterynarii, zależy od
jego etyki – mówi Anna Jankowska, lekarz weterynarii z gabinetu
weterynaryjnego przy ulicy Traugutta w Żychlinie. – Ja usypiam
tylko zwierzęta chore. Na własne
potrzeby prowadzę rejestr takich
zwierząt, spisuję z dowodu właściciela, by ktoś mi czegoś nie
zarzucił. Nie mam jednak takiego obowiązku. Raz mnie człowiek oszukał. Chciał uśpić zwierzaka, bo wyjeżdżał rzekomo do
Anglii do pracy. Odmówiłam. Za
dwa dni przyszła kobieta, mówiła, że pies był agresywny, pogryzł
dziecko. Psa uśpiłam. Później
okazało się, że po zwłoki przyjechał ten sam mężczyzna, który
wcześniej prosił o jego uśpienie.
Jak przyznaje lekarka, dużo
osób chce usypiać psy, najwięcej
takich przypadków jest w okresie
wakacyjnym, nawet po 5 tygodniowo.
dag

W niedzielę 13 stycznia, ok. godz. 10.30, na drodze wojewódzkiej 573 z Żychlina do Gostynina,
w miejscowości Jastrzębie, gmina Oporów, doszło do zdarzenia drogowego. Kierująca fiatem panda
36-letnia mieszkanka Żychlina wpadła w poślizg na śliskiej, białej nawierzchni śniegu wjechała do głębokiego
rowu. Nie jechała szybko, gdyż uszkodzenia pojazdu też były stosunkowo nieduże. Kobietę z raną ciętą
odwieziono do szpitala. Na szczęście skaleczenie nie było poważne. Na miejscu była policja. Kobietę ukarano
mandatem. dag

Żychlin, Bedlno, Oporów, Pacyna | Echa napadu
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Czy przynoszą pieniądze z banku?

Pracownicy zatrudnieni przez Urząd Gminy w Żychlinie odśnieżają nie tylko miejskie chodniki, ale też
i wojewódzkie, wzdłuż ulicy Traugutta, którymi chodzi dużo mieszkańców miasta.
Z

Napad na pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie
i zrabowanie 49 tys. złotych pokazało, że zabezpieczenia specjalnej teczki do przenoszenia
pieniędzy były niewystarczające. Teraz, by uniknąć takich strat
i takiego niebezpieczeństwa,
podopieczni ośrodka będą odbierać pieniądze bezpośrednio
w banku. Czy z przykrego doświadczenia Żychlina skorzystały inne gminy?
Spośród gmin naszego regionu tylko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bedlnie
przynosi pieniądze z banku.

– W budynku urzędu mamy
zatrudnioną kasjerkę, mamy specjalne pomieszczenie do przechowywania pieniędzy i dlatego
to ona przynosi pieniądze z banku – informuje Lidia Szymańska,
kierownik GOPS w Bedlnie. – Ze
względu na bezpieczeństwo kasjerki, nie mogę mówić o szczegółach. Mogę tylko powiedzieć,
że pieniądze są przynoszone
zgodnie z przepisami prawa. Nie
przewidujemy zmiany w zakresie
formy wypłacania należności naszym podopiecznym.
W gminie Oporów podopieczni ośrodka odbierają świadczenia
w banku.

– Od lat mamy podpisaną
umowę z bankiem na świadczenie takich usług – informuje
Maria Wyczałkowska, kierownik GOPS w Oporowie. – Coraz więcej osób prosi, aby pieniądze przesyłać na konta. Uważam,
że taka forma jest dla nas wygodniejsza i bezpieczniejsza dla
wszystkich. Bank jest przygotowany do wykonywania takich
transakcji finansowych.
W gminie Pacyna większość
świadczeń również przelewanych jest na konta. Tylko nieliczni podopieczni odbierają pieniądze w kasie Urzędu Gminy
Pacyna.
dag
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Wolontariusze WOŚP z Zespołu Szkół nr 1im.AdamaMickiewicza
wrazzAnnąMikołajczykiAdrianemWasielewskim.

W sztabie WOŚP przy ZS nr 1 w Żychliniewolontariusze,
przygotowującsiędowielkiegofinału,cięliserduszkaiskładalipuszki.

DOROTAGRĄBCZEWSKA

DOROTAGRĄBCZEWSKA

KLAUDIALEWANDOWSKA

Aktualności

Od pięciu lat tradycją podczas finału WOŚP jest tort,którydzielony
jestpomiędzymieszkańców.

Żychlina i Bedlno|3sztaby21.FinałuWielkiejOrkiestryŚwiątecznejPomocy

Orkiestra Owsiaka grała głośno
256 wolontariuszy z trzech sztabów, dwóch z Żychlina i jednego
z Bedlna, dzielnie zbierało pieniądze podczas niedzielnej Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy we wszystkich ościennych gminach.

ła, strażacy z OSP Pniewo zorganizowali pokaz ratownictwa
technicznego. Za pomocą specjalistycznych nożyc cięli „malucha”, pokazując, jak wydobywa się poszkodowaną osobę
z auta. Był też pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Obydwa pokazy były
niezwykle interesujące, ale niestety, zabrakło mieszkańców.
Przyszli tylko nieliczni....
Po godzinie 16 muzyką rozbrzmiewał Żychliński Dom
Kultury. Na scenie pojawiały
się kolejno zespoły Catharis,
Thrill. Prawdziwą furorę zrobił
zespół Dell Arte, który potrafił
do zabawy wciągnąć żychlińską młodzież. Wszystkie zespoły występowały za darmo,
wkładając w ten sposób swój
udział do ogólnopolskiej zbiórki pieniędzy.
Najmłodsi z kolei cieszyli się
z balonów, których ŻDK przygotował 300 sztuk. Wszystkie
zostały rozdane za symboliczną zapłatę do puszki WOŚP.
Jeden z chłopców w zamian
za balonik przyniósł pokaźną

DOROTAGRĄBCZEWSKA

Pogoda nie sprzyjała, by starsi ludzie wychodzili z domu, ale
oni też chcieli pomóc – dodaje
wolontariuszka Bożena Adamkiewicz. – Mieli pieniądze
przygotowane w torebeczkach,
rzucali nam przez okno.
Ale nie wszyscy byli tacy
otwarci. – Jedna z kobiet powiedziała nam, że nie będzie nikomu pomagać, gdyż przez 5 lat
miała chorego męża i nikt jej
nie pomógł, a teraz okazuje się,
że jej dochód nieznacznie przekracza ustalony próg i też nie
ma żadnej pomocy – opowiada
Katarzyna Szymańska.
W Bedlnie wolontariusze najczęściej chodzili koło
kościoła. Przed każdą mszą
i po każdej mszy chętnych do
wspierania akcji Owsiaka nie
brakowało. Niektórzy byli rzeczywiście przygotowani. Mieli
w kieszeniach dużo złotówek,
którymi równo obdarowywali kilku wolontariuszy, by każdy coś zebrał. Obojętnych było
niewielu.
Po raz pierwszy na placu koło
fontanny, naprzeciwko kościo-

Wolontariusze z gimnazjum w Bedlnie kwestowali pod kościołem.Mieszkańcyokazalisiębardzohojni.
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Przenikliwe zimno nie odstraszało młodych ludzi, choć
na ulicach nie było dużego ruchu. Wolontariusze szybko zobaczyli, że najwięcej mogą
uzbierać przed kościołami oraz
w marketach. Po raz kolejny
okazało się, że mieszkańcy regionu są hojni, choć w tym roku
uzbierano nieco mniej pieniędzy.
Wolontariusze z ZS nr 1 im.
Adama Mickiewicza do godziny 14, do której trwała kwesta,
uzbierali 7.284 zł (przed rokiem
o tej porze było ponad 9 tys. zł),
zaś z Zespołu Szkół przy ul.
Narutowicza – 5.722 zł. Kwestowanie trwało jeszcze w poniedziałek. Razem trzy sztaby zebrały 22.792,56 zł, z czego: sztab
w „Jedynce”– 9.128,68, zł, z ZS
przy Narurowicza – 5.722 zł,
a z Bedlna – 7.941,88 zł.
Ludzie na ogół chętnie wspierali orkiestrę – mówią Natalia
Pawelec i Paulina Dzięgielewska
z ZS nr 1. – Dużo było ludzi od
rana zarówno w Biedronce, jak
i Tesco. Pan w średnim wieku
wrzucił nawet 50 zł.

Wolontariusze z ZS nr 1 im. Adama MickiewiczawsztabieWOŚPwdomukultury.

torebkę drobnych pieniążków,
po 1, 2 i 5 groszy.
Od 2009 roku tradycją finału WOŚP w Żychlinie jest tort.
Tym razem był to tort w kształcie serca z napisem WOŚP
z dwoma mniejszymi torcikami,
które przygotowała cukiernia
Bracia Miś. Tuż przed światełkiem do nieba tort pokrojono,
a wolontariusze rozdawali go.
Niestety, nie dla wszystkich
starczyło. Jak co roku atrakcją
był 10-minutowy pokaz sztucznych ogni przygotowany przez
„Korsarza” z Kutna.
Najstarszymi wolontariuszami WOŚP byli Anna Mikołajczyk, szefowa sztabu ZS nr 1
im. Adama Mickiewicza, która jest wolontariuszką 11 raz,
a od 2005 roku jest sama szefową sztabu Owsiaka. Dzielnie
od kilku lat pomaga jej Adrian
Wasielewski, dziś pracownik
domu kultury, absolwent Liceum Ogólnokształcącego im.
Adama Mickiewicza w Żychlinie, dla którego był to już 9. finał.
– Pierwszy raz byłem wolontariuszem w I klasie liceum
– opowiada Adrian. – Owsiak
zafascynował mnie swoją osobowością, wspaniałą inicjatywą i tym, że potrafił wokół

siebie skupić ludzi zarówno
w Polsce, jak i poza granicami. Przyznam, że na przestrzeni lat obserwuję jednak zmianę
podejścia ludzi do akcji Owsiaka. Zdecydowanie zmalała gru-

pa przeciwników. Młodsi nie
pamiętają czasów bez orkiestry Owsiaka. Starsi zobaczyli
wreszcie, jak wiele można zrobić wspólnie.
Dorota Grąbczewska

Żychlin i okolice |Statystykisąponure

Cały czas nas ubywa
dokończenie ze str. 1

Na pobyt stały zameldowały się 73 osoby. Ponadto przemeldowało się na terenie gminy
8 osób, wymeldowało z pobytu stałego 92, zameldowało na
pobyt czasowy 51. W 2012 urodziło się 29 dzieci, 19 dziewczynek i 10 chłopców. Urząd
Stanu Cywilnego zanotował
35 zgonów – było to mniej niż
w 2011 roku. Wówczas zmarło
bowiem 48 osób. 32 osoby zawarły związki małżeńskie.
W gminie Pacyna, podobnie jak w innych gminach, liczba mieszkańców zmniejszyła się.
Sekretarz gminy Waldemar Rachubiński mówi, że zmniejszająca się liczba mieszkańców to
głównie efekt tego, że wiele osób
wyjechało z gminy w poszukiwa-

niu pracy, zarówno do większych
miast, jak też za granicę.
Na koniec grudnia na terenie
gminy mieszkało 3.764 osób.
Większość stanowili mężczyźni
– było ich 1.903, kobiet natomiast
1.861. Dla porównania na koniec
2011 roku było 3.810 osób, w tym
1.881 kobiet i 1.926 mężczyzn.
W minionym roku na pobyt stały na terenie gminy zameldowało się 69 osób, przemeldowały się
23 osoby, a na pobyt czasowy zameldowało się 85 osób. Z gminy
z pobyty stałego wymeldowało
się 56 osób, z pobytu czasowego
– 39. W gminie Pacyna urodziło
się 30 dzieci, w tym 14 dziewczynek i 16 chłopców. Zmarło jednak prawie trzy razy tyle osób,
dokładnie 86. Stan cywilny zmieniło 56 osób.
am
Z
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Żychlin | Tłum ludzi stoi przed przychodnią, aby zarejestrować się do lekarza

Żychlin | Dach przecieka

Kilka godzin w kolejce

Będzie remont urzędu
Budynek urzędu miasta
i gminy w Żychlinie
wygląda koszmarnie.
Wprawdzie elewacja jest
szara, z zaciekami, ale nie
razi tak bardzo jak wnętrze
urzędu. Brud, odpadające
płytki przy schodach
i odrapane ściany. Wkrótce
ma to się zmieniać.

– Jeśli osoba jest bardzo chora, to na pewno zostanie przez
nas przyjęta. Realizujemy też po
kilka wizyt domowych, choć te
ograniczamy do naprawdę wyjątkowo trudnych przypadków.
Średnio każdy lekarz przyjmuje
50-60 pacjentów dziennie – dodaje. – Więcej się nie da, lekarz
to też człowiek.
Rejestratorki w przychodni też uwijają się jak w ukropie. Każdego dnia obsługują
ponad 150 osób. Każdego pacjenta trzeba sprawdzić w systemie eWUŚ, odnaleźć kartę. Do
tego stale dzwonią telefony innych pacjentów, którzy chcieliby
zarejestrować się przez telefon.
– Zgodnie z przepisami pacjent ma taką możliwość, tylko
co mamy powiedzieć ludziom,
którzy przez wiele godzin stali na dworze i marzli, aby się zarejestrować? – pyta retorycznie
Jolanta Karasińska, pielęgniarka koordynująca w NZOZ Almamed. – Nic dziwnego, że to
często powoduje awantury wśród
ludzi. Teraz choruje zdecydowanie więcej ludzi, a lekarz też nie
jest w stanie przyjąć więcej jak

DOROTA GRĄBCZEWSKA

dokończenie ze str. 1

W kolejce do rejestracji pacjenci czekają nawet od 4 rano. Ludzie do przychodni wpuszczani są o 7.30,
a w piątek mogli wejść o 7.15.

50-60 pacjentów dziennie. Stąd
kolejki. Z kolei ci, którzy dzwonią, denerwują się, że nikt nie
odbiera telefonów, że mają problemy, aby się zarejestrować telefonicznie. I jakie tu znaleźć kompromisowe rozwiązanie?

my profilaktykę wśród pacjentów, to i zachorowań jest mniej.
Mamy trzy przychodnie i pięciu
lekarzy rodzinnych. NZOZ Promed ma około 4,5 tysiąca pacjentów, Almamed 11 tysięcy
pacjentów.
dag

Ludzie mogą zawsze przepisać się do innej przychodni,
gdzie kolejki są mniejsze.
W Promedzie pacjenci są obsługiwani na bieżąco.
– Pracujemy uczciwie od
rana do wieczora. Prowadzi-

Gmina Pacyna

DOROTA GRĄBCZEWSKA

Jeszcze nie
znają cen
wywozu śmieci

W tym roku ma być przeprowadzony cząstkowy remont dworca. Zrobiony będzie dach, wymienione okna.

Żychlin | PKP

Kolej planuje remont dworca
Dworzec kolejowy
w Żychlinie od kilku lat
jest nieczynny. Budynek
niszczeje, złodzieje kradną,
co się da, a pasażerowie
muszą czekać na pociąg
pod chmurką. Tylko zegar
kolejowy punktualnie
odmierza czas.
Kilka lat temu, po protestach pasażerów, kolej uruchomiła poczekalnię dla podróżnych. Radość nie trwała długo.
Po kilku miesiącach poczekalnię znów zamknięto. Niestety,
znów od kilku lat dworzec jest
całkowicie zamknięty, a ludzie
marzną na dworze. Powód? Kolei nie stać na zatrudnianie ludzi do obsługi kasy, ogrzewania
Z

dworca i sprzątania poczekalni.
Jest jednak szansa, że coś może
się zmienić na lepsze.
W 2013 roku PKP planuje
remont dworcowego budynku.
W tym roku PKP S.A. zaplanowało cząstkowy remont dworca
w Żychlinie – informuje Barbara
Leszczyńska z Zespołu Prasowego Polskich Kolei Państwowych
Spółka Akcyjna w Warszawie.
– Nastąpi naprawa dachu, udrożnione będą rury spustowe, będą
zrobione obróbki ogniomurów
oraz wymieniona będzie stolarka okienna i drzwiowa.
Zdaniem mieszkańców dobre
i tyle, by budynek nie niszczał.
Kolej powinna zastanowić
się nad uruchomieniem dworca
i wydzierżawieniem mieszkań,
które są w dworcowym obiek-

cie – mówią okoliczni mieszkańcy. – Kolej miałaby podwójną korzyść. Dostawałaby
pieniądze za dzierżawę, a koło
budynku kręciliby się ludzie,
którzy doglądaliby obiektu.
Złodzieje baliby się dalej go dewastować. Chętnych na dzierżawę mieszkań jest sporo. Ludzie
szukają mieszkań, które tutaj
stoją puste. Może po remoncie,
wymianie okien i drzwi PKP
zmieni zdanie?
Na razie musimy wyremontować dach, który przecieka,
w kolejnym etapie przewidujemy remont wnętrza – dodaje
pani Barbara z biura prasowego. – Wtedy możemy się zastanowić nad zagospodarowaniem
pomieszczeń dworcowego budynku.
dag

– Budynek rzeczywiście wymaga gruntownego remontu –
przyznają Magda F. i Paweł F.
z Sannik, którzy przyjechali załatwiać sprawy w urzędzie.
– Nawet większość gmin ma ładniejsze obiekty. Po prostu wstyd.
Widać biedę...
Burmistrz Grzegorz Ambroziak przyznaje, że ludzie jemu
też zwracają uwagę na wygląd
urzędu.
– Cóż, szewc bez butów chodzi, głosi stare powiedzenie –
mówi Grzegorz Ambroziak.
– Chcemy powoli rozpocząć remont urzędu. Przedsięwzięcie
odkładaliśmy w czasie świadomie, bowiem ważniejsze były
inne inwestycje, jak modernizacja szkół, budowa infrastruktury
sportowej, nie było placów zabaw dla dzieci. Po kilku latach
udało się nam pewne rzeczy doprowadzić do normalności, dlatego możemy teraz pomyśleć też
o urzędzie. Inwestycje będziemy
jednak robić małymi kroczkami.
W pierwszej kolejności konieczny jest remont dachu, który zaczyna przeciekać. Będą też zrobione nowe rynny.

Jak podkreśla burmistrz remont dachu był planowany
w minionym roku, ale ze względu na jubileusz 130-lecia OSP
zdecydowano, aby pieniądze
przeznaczyć na remont strażnicy. Po roku stan techniczny dachu na tyle się pogorszył, że zaczyna przeciekać, a remont jest
wręcz konieczny.
W projekcie budżetu na
2013 rok przeznaczono na remont dachu 50 tys. zł. Po przetargu okaże się, ile z tej kwoty
zostanie.
– Od kilku lat cyklicznie remontujemy urzędnicze pokoje,
zostało nam do zrobienia jeszcze
kilka pomieszczeń – dodaje burmistrz. – Chcemy też zacząć remont korytarza na piętrze, wraz
z wymianą drzwi. Dużo będzie
zależeć od rozstrzygnięć przetargowych innych zadań. Dziś
też nie wiemy, ile będzie kosztować taki remont. Po realizacji
I etapu remontu zdecydujemy,
czy robimy resztę, czy kończymy go w 2014.
Przypomnijmy, że budynek
urzędu, jak i miejska biblioteka publiczna, był dwa lata temu
ujęty w programie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej realizowanej
przez Związek Gmin Regionu
Kutnowskiego. Miało być dofinansowanie z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.
Niestety, ze względu na brak
pieniędzy gmina się wycofała
z realizacji przedsięwzięcia. Teraz inwestycje musi robić własnymi siłami.
dag

Gmina Pacyna, która
obsługę śmieciową od
1 lipca 2013 zleciła
Związkowi Gmin Regionu
Płockiego, wciąż jeszcze
nie uchwalała cen za odbiór
śmieci, jak to uczyniły już
okoliczne gminy.
Włodarze Pacyny, podobnie jak 13 innych gmin regionu,
zdecydowali się na trochę innowacyjne rozwiązanie. Związek
całkowicie przejmie na własne
barki odpowiedzialność za odbiór śmieci i windykację należności. Mieszkańcy gminy będą
podpisywać umowę nie z gminą,
a ze związkiem.
Ze względu na fakt, że część
gmin należąca wcześniej do
Związku Gmin Regionu Płockiego nie chciała związkowej
obsługi w zakresie gospodarki
śmieciowej, z kolei inne gminy,
które wcześniej nie należały do
związku, zdecydowały się, by
związek świadczył za nie usługę, konieczna była zmiana statutu.
– Procedury trwają, statut
trafił w 2012 roku do wojewody mazowieckiego do zatwierdzenia – wyjaśnia Krzysztof
Woźniak, wójt gminy Pacyna. – Zgodnie z zapewnieniami
wkrótce ma to nastąpić. Dopiero
wtedy przystąpimy do dyskusji
i zatwierdzania stawek śmieciowych.
dag
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Wygląd korytarzy w budynku Urzędu Gminy Żychlin przyprawia
o zawrót głowy. Brud, odrapane ściany, odpadające płytki – to wizerunek
biednego samorządu.
REKLAMA

Dom Weselny
nyy
n

Syntex

promocyjne ceny

na 2013 i 2014 rok

▪ wesela ▪ komunie
▪ chrzciny
▪ imprezy okolicznościowe
▪ catering
Rezerwacje: tel. 503-977-175

NOWY
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Żychlin|Obsługapacjentówtrwadłużej,alelekarzechwalą,żejestporządek

eWUŚ ma problem

JolantaKarasińska,pielęgniarkakoordynującazNZOZ„Almamed”przyznaje,żeterazobsługapacjentów
trwadłużej,gdyżkażdegotrzebaweryfikowaćprzykażdejwizycie.

– Kiedyś NFZ płacił za każdą osobę, gdyż nikt w NFZ nie
miał informacji o faktycznym
ubezpieczeniu pacjentów, bywało, że wierzyło się na słowo
– mówi pani doktor. – Nareszcie jest porządek, ale ZUS musi
usprawnić swoją pracę, bowiem
zdarzało się, że system pokazywał emeryta jako osobę nieubezpieczoną. To ewidentna pomyłka.
W NZOZ „Almamed” było
już kilkanaście przypadków,

rek. – Musimy też dokupić komputer do ośrodka w Oporowie
– dodaje Anna Dębicka-Warczak, współwłaścicielka NZOZ
„Almamed”. – Ale tam też musimy pomyśleć o doprowadzeniu internetu. Póki co, pacjenci
są obsługiwani według dotychczasowych zasad.
Doktor Hanna Lewandowska
z NZOZ „Promed” z Żychlina przyznaje, że teraz wszyscy
mają więcej pracy, ale nareszcie
jest porządek.

gdy w komputerze pojawiło się
czerwone światełko oznaczające brak ubezpieczenia.
– Wtedy pacjenci piszą
oświadczenia, że są ubezpieczeni, ale status swojego ubezpieczenia muszą wyjaśnić sami
albo u pracodawcy, albo w ZUS
czy w KRUS. W przypadku
osób, które ubezpieczają się indywidualnie, sprawę muszą wyjaśnić w NFZ. Najczęściej czerwony sygnał dotyczy członków
rodziny, którzy z jakichś po-

DOROTAGRĄBCZEWSKA

W żychlińskich przychodniach wprawdzie nie ma problemów technicznych z funkcjonowaniem systemu, ale
obsługa pacjentów trwa dłużej,
a rejestratorki mają więcej pracy. Pacjenci natomiast są zadowoleni, że wreszcie nie muszą
nosić dokumentów potwierdzających ubezpieczenie.
– Do naszej przychodni przychodzi dziennie ok. 140-150
osób – mówi Jolanta Karasińska, koordynatorka pielęgniarek z NZOZ „Almamed”. – Za
każdym razem trzeba wejść
w system, aby potwierdzić
ubezpieczenie, to wszystko
trwa. Weryfikacja następuje
przy każdej wizycie, choć bywa,
że pacjent był dzień wcześniej.
W przyszłości będziemy musieli
pomyśleć o dokupieniu jeszcze
jednego komputera z dostępem
do programu. Nie będziemy
zatrudniać dodatkowej osoby,
gdyż i tak w rejestracji pacjentów obsługuje kilka pielęgnia-

DOROTAGRĄBCZEWSKA

Od 1 stycznia 2013
roku pacjenci nie
muszą już przedstawiać
dokumentów
potwierdzających, że
pacjent jest ubezpieczony.
Sprawdza to ogólnopolski
system elektronicznej
weryfikacji tzw. eWUŚ.

WprzychodniNZOZ„Almamed”obsługiwanychjestdziennieok.140150pacjentów.Większośćjestzadowolonaznowegosystemu.

wodów nie zostali zgłoszeni
u pracodawcy do ubezpieczenia. Wiele osób wciąż nosi ze
sobą dokumenty potwierdzające ubezpieczenie. Mieliśmy też
przypadki, gdy osoby już zakończyły pracę, ale przebywają na
zwolnieniu lekarskim. Wprawdzie ZUS wypłaca chorobowe,
ale system pokazuje takie osoby
jako nieubezpieczone.
Po konsultacjach z NFZ wiadomo, że w takich przypadkach
osoby za każdym razem, gdy

KRUS|Zimowiskodladziecizewsi

TOMASZWALCZEWSKI

10 dni wypoczynku za 300 zł

TomaszWalczewski,radnyzKrośniewic,współorganizujezimowisko
dladziecirolnikówztrzechpowiatów:łowickiego,kutnowskiego
iłęczyckiego.WspółorganizowałteżkolonieletniedoJarosławca.

REKLAMA

Tomasz Walczewski, radny
miejski z Krośniewic wraz Kasą
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego współorganizuje zimowiska dla dzieci z terenów wiejskich z powiatu łowickiego,
kutnowskiego i łęczyckiego. Na
10-dniowy wypoczynek do Muszyny pojedzie 30 dzieci w wieku
do 16 lat. Wyjazd 11 lutego – na
początku ferii.
Koszt zimowiska to tylko 300
zł, gdyż resztę kosztów dofinansowuje KRUS. Warunkiem jest,
by co najmniej jeden rodzic był

płatnikiem KRUS. Ważna jest kolejność zgłoszeń, kto pierwszy –
ten lepszy. Należy je kierować na
adres: tomaszwalczewski@tlen.
pl, w tekście dopisek: zimowiska.
– Zawsze po zgłoszeniu się
dziecka wysyłam dokumentację
do wypełnienia i czekam 7 dni
na jej wypełnienie i odesłanie –
mówi Tomasz Walczewski. – Aby
dziecko wyjechało na zimowisko potrzebna jest opinia od lekarza, ze szkoły i zaświadczenie
z KRUS-u oraz wpłacenie pieniędzy na konto i przesłanie mi

kserokopii wpłaty. Przed rokiem
z takiego zimowiska skorzystało 108 dzieci z trzech powiatów.
Wypoczywali przez 14 dni w Zakopanem-Jaszczurówce i Wiśle.
Wtedy odpłatność wynosiła 400
zł. Dwa lata temu dzieci też były
w Muszynie. Nocowały w pensjonacie Korona, teraz będą nocować w pensjonacie Jaga. To nie
pierwsza taka inicjatywa – latem
120 dzieci z powiatów: łowickiego, kutnowskiego i łęczyckiego
wypoczywało w Jarosławcu nad
morzem oraz w górach.
dag

chcą dostać się do lekarza, muszą udać się do ZUS w Kutnie,
by otrzymać stosowne zaświadczenie. Zaświadczenia są wydawane tylko na okres przedłużanego zwolnienia.
Dzięki weryfikacji niektórzy
pacjenci dopiero po pojawieniu się czerwonego światełka przypominają sobie, że zapomnieli o zgłoszeniu dziecka
do rodzinnego ubezpieczenia.
Najczęściej dotyczy to studentów, którzy w okresie wakacji
pracują, a później znów powinni być zgłoszeni do ubezpieczenia jako członek rodziny.
Bywają też bezrobotni, którzy
na skutek niedopełnienia formalności są skreśleni z rejestru
osób bezrobotnych, a tym samym tracą ubezpieczenie fundowane przez państwo.
W każdej przychodni są instrukcje, jak mają postępować pacjenci w przypadku
pojawienia się czerwonego sygnału. Oświadczenie złożone
w przychodni nie załatwia jednak sprawy. Wprawdzie pacjent
jest przyjęty do lekarza, ale przy
następnej wizycie znów będzie
kłopot. To pacjent musi dopilnować formalności dotyczących
jego ubezpieczenia.
Zdecydowana większość pacjentów jest zadowolona z nowych zasad.
– Dla mnie eWUŚ to duże
ułatwienie – przyznaje pani
Karolina z Żychlina. – Zakład
pracy mam w Łodzi i za każdym razem, gdy chciałam iść
do lekarza musiałam prosić, aby
przysłali mi RMUA. Dla mnie
był to kłopot, gdyż nie mam
w domu drukarki, by wydrukować potwierdzenie. Teraz mam
tylko dowód, reszta mnie nie obchodzi.
dag
REKLAMA
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Mateusz Krukar pokazuje, że pożar zaczął się od zwarcia instalacji w kotłowni.

Córka Elżbieta (od prawej) przygarnęła rodzeństwo, w tym najmłodszego, 16-letniego Mateusza.

Bedlno | Miesiąc po tragedii

Po pożarze nie zostali sami
DOROTA
GRĄBCZEWSKA
zychlin@lowiczanin.info

Dzięki pomocy dom, który
spalił się 11 grudnia 2012 roku,
już przed sylwestrem przykryty
został nowym dachem, by deszcz
i śnieg nie niszczyły tego, co udało się uratować. Nie byłoby to
możliwe, gdyby nie pomoc Jacka Lucińskiego, przedsiębiorcy
z Bedlna, który dał krokwie na
dom i pracowników do ułożenia
blachy. Blachę rodzina kupiła za
pieniądze przekazane ze zbiórek,
jakie były prowadzone przez sołectwa, instytucje i organizacje
społeczne.
Rada Rodziców z Gimnazjum
w Bedlnie, do której chodzi najmłodszy, 16-letni Mateusz Krukar, organizuje 2 lutego bal charytatywny, z którego dochód
również ma trafić do pogorzelców.
– Dom nie był ubezpieczony
– mówi 26-letni Bartek Krukar,
najstarszy z rodzeństwa, który
mieszkał wraz z chorą mamą
w rodzinnym domu w Bedlnie.
– Gdyby nie pomoc ludzi dobrej
REKLAMA

Z

woli, nie udałoby się nam tak
szybko odbudowywać domu. Jesteśmy bardzo wdzięczni. Najważniejsze, że w trudnych chwilach nie zostaliśmy sami. Ludzie
mają ogromne serca… za co jesteśmy niezmiernie wdzięczni.
Żywioł zaatakował
11 grudnia
W domu budowanym przez
ojca pani Małgorzaty mieszkali synowie: pracujący w odlewni student ostatniego roku Politechniki Wrocławskiej 26-letni
Bartek, 20-letni Michał, student Wydziału Mechanicznego
i Budowy Maszyn Politechniki Poznańskiej oraz najmłodszy,
16-letni gimnazjalista Mateusz.
Tragicznego dnia w domu była
tylko ciężko chora pani Małgorzata, która już od października nie wstawała z łóżka. Jej synowie byli w szkole, na uczelni,
w pracy.
Podczas ich nieobecności kobietą opiekowała się 78-letnia
Krystyna Banasiak, teściowa
najstarszej z córek pani Małgorzaty, która mieszka trzy domy
dalej. – Była ok. 10.40, karmiłam Małgorzatę, gdy nagle do
domu wpadła sołtyska Wiesława

Lubocha z mężem, krzycząc, że
się palimy – wspomina tragiczne wydarzenia sprzed miesiąca
pani Krystyna. – Żadnego dymu
nie czułam. Gdyby nie ona, mogłybyśmy się zaczadzić. To ona
zadzwoniła po straż.
Ponieważ tego dnia odbywały
się w parafii rekolekcje, to i ludzi
szło do kościoła więcej niż normalnie. – Wszystko działo się
w błyskawicznym tempie –
przyznaje kobieta. – Małgorzatę zawiniętą w kołdrę wzięło
4 mężczyzn, wynieśli ją z domu
do samochodu. Ja w tych emocjach też miałam problemy, aby
zejść po schodach. Pękające szyby leciały ze strychu. Pomogli
dobrzy ludzie.
Syn bał się o mamę
– Byłem w szkole, gdy nauczyciele powiadomili mnie, że
pali się mój dom – opowiada Mateusz. – Od razu miałem przed
oczami czarny scenariusz. Bałem
się o mamę. Jak jej dawałem zastrzyk przeciwbólowy, często zasypiała. Bałem się, by jej nic się
nie stało. Zastanawiałem się, czy
to nie moja wina. Może popielnika nie zamknąłem? Gdy nauczycielka mnie dowiozła swoim sa-

mochodem do domu, już byli
strażacy. Mama była bezpieczna.
Pożar gasiło siedem jednostek
straży. Okazało się, że ogień wybuchł na skutek utraty izolacyjności przewodów elektrycznych
w kotłowni. Ogień zaczął się od
poddasza i dachu. Dach uległ
całkowitemu spaleniu, woda zalała pomieszczenia. Najbardziej
ucierpiał korytarz, gdzie wody
było po kostki, gdyż pękła rura
wodociągowa.
Gdy opanowano żywioł, strażacy i sąsiedzi pomogli wynieść
z domu resztę ocalałych rzeczy. Później sąsiedzi pomagali
uprzątnąć pogorzelisko, łopatami i szmatami zbierali wodę, by
szkód było jak najmniej.
W październiku rodzina Krukarów zakończyła remont trzech
pomieszczeń. Szczęście, że były
podwieszane sufity ocieplane
wełną mineralną. Dzięki temu
woda nie zdążyła całkowicie zalać wszystkich mebli. Ściany
szybko jednak nasiąkły wodą.
W wielu miejscach pojawiły się
pęknięcia. Kominy nadają się tylko do rozbiórki. W korytarzu całkowicie trzeba było skuć tynk,
który zaczął odchodzić. W pokojach też częściowo konieczne
było skucie tynków.
Nieszczęścia chodzą
parami
Od razu na miejscu pożaru byli
pracownicy Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Bedlnie.
– Tego samego dnia zaproponowaliśmy pogorzelcom lokal
zastępczy w zasobach komunalnych – mówi Lidia Szymańska,
kierownik GOPS. – Wypłaciliśmy 1.500 zł na najpilniejsze zakupy. Znaliśmy trudną sytuację
państwa Krukarów. Tego dnia
rano nawet rozmawialiśmy na
temat skierowania do nich opiekunki. Pani Małgorzata wymagała stałej opieki przez 24 godziny,
której synowie nie mogli zapewnić, gdyż się uczą, najstarszy
chodzi do pracy. Doraźna pomoc
rodziny, sąsiadów to zbyt mało.
– Odmówiliśmy lokalu komunalnego, który proponowano
nam w Wojszycach – mówi Elżbieta Rzymska, najstarsza z córek
pani Małgorzaty. – Zdecydowa-
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Życie nie rozpieszcza rodziny Krukarów z Bedlna. Wciąż wystawia ich na ciężkie próby. Walczą. Teraz jeszcze bardziej,
bowiem po pożarze 11 grudnia 2012 roku i śmierci 53-letniej mamy Małgorzaty, 3 stycznia 2013 roku, widzą, że nie zostali
sami. Lokalna społeczność organizuje prawdziwą pomoc pogorzelcom. Rodzina ma nadzieję na lepsze jutro. Wiedzą, że
dzięki sąsiadom, znajomym, ludziom dobrej woli nie zostali sami z problemami, bez dachu nad głową.

Po pożarze, dzięki pomocy sąsiadów i okolicznych mieszkańców,
na domu jest już nowy dach.

łam, że moi młodsi bracia wraz
z chorą mamą zamieszkają
u mnie. Innego wyjścia nie było.
To było najlepsze rozwiązanie,
aby opiekować się mamą.
Od października pani Małgorzata była pod opieką kutnowskiego hospicjum. Dwa razy
w tygodniu odwiedzała ją pielęgniarka, dwa razy w miesiącu
lekarz. Na co dzień opiekował
się chorą matką gimnazjalista
Mateusz. – Nauczyłem się robić zastrzyki, zmieniać cewniki,
opatrunki, gdyż mama miała zrobioną tzw. nefrostomię.
Po
pożarze
zamieszkali
w domu Elżbiety. Święta spędzili razem. Jak opowiadają państwo Krukarowie, w Wigilię pani
Małgorzata czuła się wyjątkowo
dobrze. Rodzina posadziła ją na
wózku koło stołu. Podzielili się
opłatkiem. Niestety, następnego
dnia nastąpiło zdecydowane pogorszenie stanu zdrowia. Rano
kobieta już nie mówiła, traciła
kontakt z rzeczywistością. Zmarła w czwartek, 3 stycznia, dwa
dni później, 5 stycznia, została
pochowana.
– Po wielu miesiącach choroby
mamy byliśmy przygotowani na
najgorsze – przyznaje Mateusz
Krukar. – Ja dziękuję Bogu, że
w wigilijny wieczór mama czuła
się dobrze. Zdążyliśmy się z nią
pożegnać, przeprosić za wszystko, co było złe z naszej strony.
Po raz ostatni podzieliliśmy się
opłatkiem – dodaje.
Ruszyła pomoc
społeczna
Tragedia rodziny Krukarów
mocno poruszyła serca mieszkańców Bedlna i okolic. Zawiązał się nawet Komitet Społecznej
Pomocy, w skład którego weszła
sołtys Wiesława Lubocha, Lidia
Kłosik, radna, Magdalena Kostecka i przedsiębiorca Jacek Luciński.
– Po raz kolejny w nieszczęściu społeczność lokalna zjednoczyła się – mówi sołtys. – Ludzie

dawali, ile mogli. Ważne było, że
pieniądze dają szczerze, spontanicznie. Mamy kontrolę nad zebranymi pieniędzmi, by nikt nie
zarzucił, że zostały zmarnotrawione. Na wszystko, co kupujemy, aby wyremontować dom,
mamy faktury, które zawsze są do
wglądu.
– To dobra rodzina, chłopcy
zawsze bardzo grzeczni, warci są
pomocy, dlatego też i ludzie pomagają – dodaje Dorota Miziołek z Orłowa, która wraz z sołtyską Elżbietą Miziołek 13 stycznia
przywiozła kolejne pieniądze od
społeczności.
Pieniądze zbierano też w kościele, w szkole, w urzędzie. Pogorzelcom przekazano też żywność, ubrania i pieniądze. Dzięki
hojności ludzi dom już jest zadaszony. Ludzie przekazali trzy
piece, które doraźnie zostały
wstawione do pokoi, by osuszać
mieszkanie.
– Pieniądze wciąż dostajemy,
myślę, że starczy ich na remont
domu wewnątrz – mówi Bartek.
– Znajomy elektryk za darmo
rozprowadził nową instalację, hydraulik ma zrobić wodę i kanalizację. Resztę zrobię sam. Remontowałem dom w październiku, to
i teraz go wyremontuję.
Rodzina zastępcza
dla Mateusza
Ponieważ Mateusz jest nieletni, najstarszy z braci, 26-letni Bartek chce ustanowić dla
chłopca rodzinę zastępczą.
– Kierownik z GOPS pomaga mi
załatwić formalności. Składam
wniosek do sądu o ustanowienie
rodziny zastępczej. Boję się jednak, jak to będzie, bowiem warunkiem ustanowienia rodziny
zastępczej jest posiadanie domu
i pracy. Na razie mam umowę na
3 miesiące. Nie wiem, czy będę
mieć ją przedłużoną. Rodzina
ustaliła, że jeśli będą kłopoty, by
Bartek był rodziną zastępczą, to
opiekę nad Mateuszem przejmie
siostra Elżbieta. 
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Żychlin |KamienicaprzyulicyJanaPawłaII

Żyją w strachu, że rudera się zawali
dokończenie ze str. 1

Prawowtakiej
sytuacjijestułomne,
aproceduryzwiązane
zrozbiórkąkamienicy
trwajązbytdługo.
rzy mają wejście od strony ruiny.
– Mieszkamy tutaj od 17 lat, od
tyluż nie ma tu pana, nikt nie remontuje kamienicy. Tymczasem
stan budynku jest coraz gorszy.
Siedzimy i czekamy, kiedy dojdzie do nieszczęścia.
Mieszkańcy Żychlina są zdziwieni naszą informacją, że kamienica nie ma właściciela.
Wskazują nam adres kobiety, która przez kilkanaście lat zajmowała się nieruchomością, a swego
czasu nawet pobierała czynsz od
lokatorów w niej mieszkających.
Bez trudu znaleźliśmy rzekomą
właścicielkę mieszkającą przy
ulicy Sannickiej.
– Mnie też przez lata wydawało się, że kamienica jest moja,
ale widać rodzice nie dopełnili
jakiś formalności, kupując nieruchomość – mówi Wacława S.
– Sąd uznał, że nie ma podstaw,
brakuje dokumentów, aktów notarialnych, abyśmy mogli rościć pretensje do nieruchomości.
Przegraliśmy w sądzie. Więcej
nic nie mam do powiedzenia.
Taka decyzja oznacza, że kamienica w centrum Żychlina jest

DOROTAGRĄBCZEWSKA

Jeszcze kilka lat temu na parterze kamienicy mieszkał mężczyzna. Zmarł i od tego czasu
nieruchomość świeci pustkami
i niszczeje. Wprawdzie na ścianie
kamienicy wisi tablica – uwaga
grozi zawaleniem, ale to nie pozwala spokojnie spać lokatorom
sąsiedniej nieruchomości.
Jadwiga i Józef Urbańscy, którzy mieszkają obok ruiny, w budynku komunalnym, drżą ze strachu.
– Budynek jest w coraz gorszym stanie – mówią. – Gdy
strop zaczął się walić, został podparty przez właścicielkę belkami, ale i one nie wytrzymały naporu dachu, który się zarwał. Od
kilku miesięcy woda, śnieg leją
się do środka. Teraz nikt nieruchomością się nie interesuje, a ja
nie mogę spokojnie spać. Co jakiś czas przychodzą jacyś urzędnicy i robią zdjęcia. Na tym się
kończy.
Klatka schodowa będąca wejściem do państwa Urbańskich została kilkadziesiąt lat temu dobudowana w przestrzeni pomiędzy
obydwiema kamienicami i zadaszona. W efekcie kamienice tworzą zwartą zabudowę. Kamienica
pochodzi sprzed I wojny światowej, ale nie ma też dokumentów
z którego roku.
– Nie ma pewności, co się stanie, gdy zagrożona kamienica runie, co będzie z naszym dojściem
do mieszkania, czy nam też grozi niebezpieczeństwo? – zastanawiają się jedyni lokatorzy, któ-

Jadwiga i Józef Urbańscy drżą ze strachu. Dachwsąsiedniej
kamienicyjużsięzawalił.

niczyja, czyli skarbu państwa.
– Prawo w takiej sytuacji jest
ułomne, a procedury związane
z rozbiórką kamienicy zagrażającej zdrowiu i życiu trwają zbyt
długo – przyznaje Janusz Bona,
bezradnie rozkładając ręce.

Wniosek o ustanowienie kuratora masy spadkowej złożyliśmy
koniec sierpnia, początek września 2012 roku. W październiku sąd wysłał do nas pismo, że
chce akt zgonu właściciela. Tylko jak mamy dostarczyć akt,

Dobrzelin|Konieckampanii

skoro w tym przypadku nie ma
żadnych dokumentów. Musimy
chyba opisać sądowi całą sytuację ze szczegółami. To pierwszy
taki przypadek i nikt nie wie, jak
prawnie go rozwiązać – dodaje.
– Sprawa ciągnie się od 2 lat
i wciąż stoimy w martwym punkcie – mówi Jacek Szczerbniak,
właściciel kamienicy z drugiej
strony ruiny. – Przed laty ktoś do
mojej ściany dobudował kamienicę. Na mojej ścianie pojawiają
się pęknięcia, chciałbym ją jakoś
zabezpieczyć, ale nie mogę nic
zrobić, póki sprawa z ruiną się
nie wyjaśni. Urzędnicy zbyt długo rozwiązują problem. Jak komuś stanie się krzywda, to będzie
problem. Może wtedy decyzje
zapadną szybciej.
Powiatowy inspektor nadzoru
budowlanego przyznaje, że kilka lat temu też był problem z walącą się kamienicą w Żychlinie.
Tam też nie było właściciela, ale
mieszkańcy sami rozwiązali problem, rozbierając cegła po cegle
cały obiekt. Dorota Grąbczewska

Tamteżniebyło
właściciela,ale
mieszkańcysami
rozwiązaliproblem
rozbierająccegłapo
ceglecałyobiekt.

7
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Wizyty
duszpasterskie
w rodzinach
W czwartek 17 stycznia jeden
ksiądz będzie wizytować rodziny przy ulicy Złotej i Zdrojowej
już od godz. 9. O godz. 15 księża odwiedzą parafian mieszkających przy ulicach Traugutta 18,
20 i 22.
W piątek 18 stycznia dwóch
księży będzie kolędować od
godz. 9. Odwiedzą mieszkańców
przy placu 29 Listopada.
W piątek od godz. 15 rozpocznie się kolędowanie w blokach
przy ulicy Traugutta 24, 26 oraz
osiedla Orłowskiego z ulicami:
Chabrową, Różaną, Jaśminową,
Wrzosową i Konwaliową.
W sobotę 19 stycznia czterech
księży będzie odwiedzać domy
w Dobrzelinie – Cukrowni – ul.
Jagiełły i Działkową.
dag

Żychlin
Choinka z paczkami
18 stycznia w Domu Kultury odbędzie się impreza choinkowa dla 100 najbardziej potrzebujących dzieci z Żychlina.
Tradycyjnie maluchów odwiedzi Mikołaj, będzie rozdawać
paczki ze słodyczami. Będą gry,
konkursy, zabawa taneczna oraz
poczęstunek. Dla najmłodszych
przygotowano poczęstunek.
Organizatorem imprezy dla
dzieci jest PCK. Dzieci zostały wytypowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Do każdego z nich trafi
zaproszenie.
dag

Pacyna|Darmowebadania

Wyprodukowali więcej cukru – czy będą niższe ceny? Zaproszenie na mammografię
We wtorek, 15 stycznia
2013 roku, w cukrowni Dobrzelin
zakończono kampanię cukrowniczą. Produkcja trwała 110 dni.
Kampania zaczęła się 26 września 2012 roku. To był dobry rok
zarówno dla plantatorów, jak i dla
cukrowni. Wyprodukowano więcej cukru. Konsumenci liczą na
obniżkę cen cukru.
Wydajność buraków w tym
roku była bardzo dobra, ponad
63 tony z hektara. Przy polaryzacji 16 proc. rolnicy dostawali 162 zł za tonę. – 18 grudnia
2012 roku, po negocjacjach ze

związkami plantatorów buraka, udało się nam wynegocjować wyższe ceny, po 185 zł przy
16 proc. zawartości cukru – informuje Krzysztof Nykiel, prezes Związku Plantatorów Buraka
Cukrowego w Dobrzelinie i prezes Rady Związków Plantatorów
Buraka Cukrowego w Krajowej
Spółce Cukrowej. – Rolnicy, którzy dostarczyli surowiec wcześniej, będą mieć dopłatę wyrównawczą do nowej, wyższej ceny.
Rolnicy dostają pieniądze za
buraki w ciągu 30 dni od zakończenia dostaw w 90 proc., pozo-

stałą część 10 proc. otrzymują
do końca stycznia. Przypomnijmy, do cukrowni w Dobrzelinie
buraki dostarczają rolnicy z powiatu kutnowskiego, łowickiego, łęczyckiego i gostynińskiego,
łącznie ponad 2800 plantatorów,
którzy uprawiają buraki cukrowe
na areale 7 tys. hektarów.
– Cukrownia w Dobrzelinie
pokroiła 460 tys ton buraków,
wyprodukowała 66,8 tys. ton cukru – informuje Sylwia Kalska,
rzecznik Krajowej Spółki Cukrowej. Skoro wyprodukowano
zdecydowanie więcej cukru niż

w poprzednich latach, to ceny cukru spadną w sklepach? – Cena
cukru uzależniona jest od cen
światowych i europejskich, a te
ostatnio trochę spadają – dodaje
pan Krzysztof. – Moim zdaniem
ceny powinny spaść do 3,2 – 3 zł
za kilogram.
Na razie w sklepach nie widać
obniżek. Pojawiają się za to częściej promocje. W Carrefour na
początku roku sprzedawano cukier po promocyjnej cenie 2,99 zł
za kg. Były ograniczenia sprzedaży do 10 kg. Kupujących było
bardzo dużo. Dorota Grąbczewska

Łowicka Grupa Rybacka |Komitetpochyliłsięjeszczeraznadwnioskami

W poniedziałek 21 stycznia,
od godziny 9 rano, koło Urzędu
Gminy w Pacynie stanie mammobus, w którym panie w wieku 50-69 lat będą mogły wykonać specjalistyczne badanie
piersi. Badanie za darmo mogą
wykonywać kobiety, które
w ciągu ostatnich 2 lat nie wykonywały badań.
Zapisywać można się pod
numerami 42-254-64-10 oraz
517-544-004.
– Do każdej z pań wysłaliśmy indywidualne zaproszenia – informuje Barbara Łapka

z firmy Medica, która będzie
wykonywać badania w ramach
kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.
– Taka forma zaproszenia
sprawia, że kobiety chętniej
przychodzą na badania. Cieszy nas, że z roku na rok rośnie
świadomość kobiet, które już
coraz częściej nie czują strachu
przed badaniem.
W przypadku Pacyny wyniki badań będą wysyłane indywidualnie do kobiet. Jednego dnia
mammobus może wykonać ok.
100 badań.
dag
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Drugie rozstrzygnięcie nie dla wszystkich korzystne
10 stycznia komitet stowarzyszenia Łowickiej Grupy Rybackiej rozpatrzył odwołania tych,
którzy nie otrzymali dofinansowania do projektów zgłoszonych
w ramach II naboru i złożyli odwołania od tej decyzji. Efektem
ponownego rozpatrzenia wniosków jest nowa lista rankingowa,
na której pojawiły się 2 wnioski
z gminy Nieborów, zniknęły
z niej zaś 3 inne, które miałyby
być realizowane.
Spotkanie zostało zapowiedziane na godz. 9 w siedzibie
stowarzyszenia przy ul. 3 Maja
w Łowiczu. Członkowie komitetu zbierali się jednak przez niemal pół godziny po czasie. Przez
długi czas wstrzymywali się też

z rozpoczęciem obrad, ponieważ
oczekiwali na przewodniczącą
stowarzyszenia Michalinę Głydziak. W końcu obrady zostały
rozpoczęte pod jej nieobecność
(jechała z Łodzi i zapowiedziała,
że się spóźni).
Na obradach zabrakło m.in.
Pawła Kwiatkowskiego, wójta gminy Domaniewice, z której
początkowo miało być zrealizowanych 5 wniosków, za to jako
jeden z pierwszych pojawił się
wójt gminy Nieborów Andrzej
Werle, nieobecny na pierwszym
spotkaniu. Jego gmina składała 7
wniosków i żaden nie został wybrany do przyznania dotacji. Nasi
dziennikarze również chcieli
wziąć udział w spotkaniu, jednak

przewodniczący zarządu Andrzej
Barylski i wiceprzewodniczący
komitetu powiedzieli nam, że jest
to niemożliwe. – Komitet postanowił, że nie będziemy was zapraszać. Protokół sporządzony po
posiedzeniu będzie do wglądu –
usłyszeliśmy w odpowiedzi.
O pierwszej liście
rankingowej
Do otrzymania dofinansowania
podczas
naboru
27 i 28 grudnia zakwalifikowano
21 wniosków spośród 41 złożonych. Zadecydował o tym 8-osobowy komitet ŁGR. Najwięcej
pozytywnie ocenionych wniosków pochodziło z gminy Domaniewice – a z gminy Nieborów

dofinansowania nie uzyskał natomiast żaden, choć złożono ich
7. Co więcej, najwyżej oceniony
został wniosek złożony przez powiat łowicki, a w zasadzie Blichowiaków. Uzyskał on 52 punkty, podczas gdy najniżej oceniony
spośród wszystkich miał niewiele ponad 7. Na co zespół ma dostać pieniądze? Członkowie mają
jeździć po szkołach na obszarze działania ŁGR i prowadzić
w nich warsztaty i pokazy, a potrzebne im na to prawie 82,5 tys.
zł. Nie przyznano natomiast pieniędzy m.in. na odbudowę ogrodzenia wokół parku i stawów
w Arkadii oraz na konserwację
Grobowca Złudzeń w Nieborowie.
str. 10
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Gmina Chąśno | Budżet 2013

Jakie inwestycje w tym roku

Trzy duże inwestycje rozpoczęte w gminie Chąśno w ubiegłym roku będą dokończone w roku bieżącym. W tym roku też
przypadają płatności za nie, co znacznie obciąża budżet 2013. Na inne inwestycje będzie więc mniej pieniędzy niż zazwyczaj.
– Jest mało prawdopodobne, żebyśmy nie musieli wziąć
w tym roku kredytu komercyjnego – zapowiada wójt gminy
Chąśno Dariusz Reczulski.
Owe trzy trwające inwestycje
to przede wszystkim trwająca od
wczesnej jesieni ubiegłego roku
budowa kanalizacji sanitarnej
w Goleńsku. Inwestycja była
planowana na dwa lata i powinna zostać zakończona wraz
z końcem czerwca. Płatność
– zgodnie z umową pomiędzy
gminą a firmą, przypada w całości na bieżący rok. Budowa
kanalizacji kosztować będzie
1,15 mln złotych. Gmina uzyskała już w ubiegłym roku zapewnienie współfinansowania
budowy kanalizacji z unijnego
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich w wysokości 700 tys.
złotych. – Mamy również nadzieję, że otrzymany dofinansowanie w wysokości około 100
tysięcy złotych z łódzkiego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej – powiedział nam wójt Dariusz Reczulski. Gmina już złożyła wniosek do WFOŚiGW,
jednak nie ma jeszcze decyzji
funduszu w tej sprawie.
Kolejna inwestycja zapisana
jest w budżecie jako „odnowa

centrum wsi Chąśno” – ma ona
polegać na częściowym zagospodarowaniu terenu w centrum
Chąśna – w sąsiedztwie budynku Urzędu Gminy oraz odległego o kilkaset metrów stadionu
gminnego. Na placu przy budynku urzędu ma powstać m.in. plac
zabaw wraz z infrastrukturą typu
utwardzone alejki, ławki, kosze
na śmieci itp. W budżecie zapisano na tę inwestycję 285 tys.
złotych. Urząd Marszałkowski
w Łodzi przyznał już dofinansowanie do tej inwestycji w wysokości 150 tys. złotych. – Z cen,
które „wychodzą” w ostatnim
czasie w podobnych przetargach
w innych gminach wnioskuję, że
inwestycja może nas kosztować
około 200 tysięcy – powiedział
nam wójt Reczulski.
Trzecia duża inwestycja, która będzie sfinalizowana i zapłacona w bieżącym roku, to budowa świetlicy środowiskowej
w Mastkach. Przetarg na budowę świetlicy został rozstrzygnięty późnym latem ubiegłego roku.
Roboty rozpoczęły jesienią. Firma zdążyła do tej pory przeprowadzić pierwsze roboty ziemne
i zalać fundamenty pod budynek.
Prace zostały przerwane przed
mrozami pod koniec ubiegłego
roku i do tej pory na budowie

Na placu przy budynku
urzędu ma powstać
m.in. plac zabaw.
nic się nie dzieje. Według wójta
Reczulskiego termin oddania
świetlicy na koniec czerwca
nie jest zagrożony – takie zapewnienie uzyskał od firmy prowadzącej budowę. Świetlica ma
kosztować gminę 1,1 mln złotych.
Co ponadto planuje w 2013
roku wykonać gmina Chąśno?
W budżecie 2013 zapisana została modernizacja drogi w Niespuszy Wieś. Do ponownego
asfaltowania zakwalifikowany
został cały odcinek drogi przez
wieś o długości około 1,3 kilometra.
Gmina
zamierza
w terminie do końca lutego złożyć wniosek o dofinansowanie
modernizacji drogi do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
– droga ma być potraktowana
jako droga dojazdowa do pól.
Kwotę 30 tys. zł gmina zamierza przeznaczyć na zakup kom-

RZUT OKIEM | PREZENTY NA SESJI W NIEBOROWIE

TOMASZ BARTOS

Na ostatniej sesji
Rady Gminy Nieborów,
28 grudnia przewodniczący
Rady Gminy Andrzej
Myczka (z prawej) wręczył
radnym (na zdjęciu
Tomasz Wierzbicki)
oraz pracownikom Urzędu
Gminy noworoczne
upominki, wśród których
znalazł się album
poświęcony pontyfikatowi
Jana Pawła II oraz
musujące wino na zabawę
sylwestrową. Na tej samej
sesji radni skosztowali
noworocznego tortu i wypili
po lampce wina. tb
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puterów i oprogramowania dla
Zespołu Szkół w Błędowie. Począwszy od początku września
tego roku – nowego roku szkolnego – w szkołach wprowadzany
jest na lekcjach, na których wykorzystywane są komputery, wymóg, żeby każdy z uczniów miał
dostęp do osobnego komputera.
Druga ze szkół na terenie gminy – Szkoła Podstawowa w Mastkach – spełnia już ten wymóg od
ubiegłego roku, kiedy to zostały
zakupione dla placówki laptopy
i inny sprzęt do pracowni komputerowej w ramach rządowego projektu „Cyfrowa szkoła”.
Wtedy gmina pokrywała tylko niewielką część kosztów zakupu sprzętu. – Teraz nadeszła
konieczność zakupienia komputerów dla Błędowa i trzeba
koniecznie dokonać tego zakupu w tym roku – twierdzi wójt
Reczulski.
Na wymianę lamp ulicznych
w Sierżnikach w budżecie na
bieżący rok przewidziane zostało 50 tysięcy złotych. Do
wymiany jest łącznie 37 lamp.
W Sierżnikach obecnie działają najstarsze lampy w gminie,
tzw. „trumienki”. Nie dość, że
stare oprawy oświetleniowe są
dużo bardziej awaryjne, to zużywają więcej energii. Lam-

py będą montowane na każdym
ze słupów. Inwestycja ma być
rozłożona na dwa lata. Ponadto gmina nie podjęła jeszcze
decyzji jakiego typu mają być
nowe oprawy oświetleniowe.
– Mamy pomysł, żeby założyć
nowoczesne oświetlenie typu
LED, które jest energooszczędne, a lampy mają gwarancję
dziesięcioletnią – powiedział
wójt Reczulski.
Według niego w miejscach,
gdzie do tej pory montowane
były tradycyjne oprawy oświetleniowe o mocy 75 W, wystarczy zamontować oprawy
z lampami LED nowej generacji
o mocy 30-35 W. Są one sporo
droższe, bo nawet o 200-250 złotych. Zanim zapadnie decyzja o
wyborze rodzaju opraw oświetleniowych gmina zamierza
przeprowadzić kalkulację opłacalności. Wśród tegorocznych
inwestycji nie ma np. kopania
rowów wzdłuż dróg na wsiach.
– Nie będą w tym roku robione? – spytał na sesji budżetowej,
28 grudnia jeden z sołtysów.
– Kopanie rowów zapisaliśmy
w wydatkach bieżących – odparł wójt. Rowy będą bowiem
kopane krótkimi odcinkami.
Potrzeby można już zgłaszać
w urzędzie gminy.
mak

Łyszkowice

Działka po
przedszkolu
ponownie
na sprzedaż
Do 200 tys. złotych
obniżona została
cena wywoławcza do
drugiego przetargu na
sprzedaż zabudowanej
nieruchomości
o powierzchni 1500 m2
w centrum Łyszkowic.
Na działce stoi parterowy
budynek, w którym
przed laty mieściło się
przedszkole, a w ostatnich
miesiącach budynek był
wynajmowany przez firmy
zajmujące się budową
przebiegającej przez
Łyszkowice autostrady
A2. – Mamy nadzieję, że
za taką cenę znajdzie się
chętny na ten budynek –
powiedziała nam zastępca
wójta Ola Suszkowska.
W pierwszym przetargu
działkę z budynkiem gmina
chciała sprzedać znacznie
drożej, bo za kwotę
co najmniej 273 tysięcy
złotych. Pierwszy przetarg
był ogłoszony na
14 listopada, jednak
został unieważniony,
ponieważ kupnem
nieruchomości nikt nie
był zainteresowany – nie
wpłynęło nawet jedno
wadium przetargowe.
Drugi przetarg planowany
jest na połowę lutego. mak

Gmina Zduny | Budowa oświetlenia ulicznego zakończona

13 nowych lamp oświetliło drogi
W końcu grudnia
Zakład instalatorstwa
elektrycznego Elkan
z Nowych Zdun
zakończył budowę
oświetlenia drogowego
na terenie gminy. Na
drogach pojawiło się
13 nowych lamp.
Oświetlenie budowano w 4
miejscowościach: Szymanowicach, Dąbrowie, Jackowicach
i Zduńskiej Dąbrowie. Kablową linię energetyczną w Szymanowicach wybudowano na

odcinku 266 metrów, począwszy od skrzyżowania z drogą
krajową nr 92 w kierunku wsi.
Na tym odcinku stanęły także
3 słupy, na których zawisły lampy. Oświetlenie uliczne poprawi bezpieczeństwo 3 domostw
znajdujących się w pobliżu drogi
krajowej.
Elkan wybudował także 163
metry kablowej linii energetycznej w Dąbrowie. Elektrycy zamontowali 1 lampę – tuż przy
skrzyżowaniu drogi gminnej
w Dąbrowie z drogą powiatową z Jackowic do Bogorii Dolnej. Kolejny odcinek linii energetycznej o długości 76 metrów

wybudowano w Jackowicach
–przy drodze gminnej do Rząśna III. Na tym odcinku zawisła
1 lampa. Została ona zamontowana na łuku, przy którym znajduje się domostwo.
Czwarty, najdłuższy odcinek
drogi, oświetlono w Zduńskiej
Dąbrowie. Na odcinku długości
432 metrów Elkan zamontował
7 lamp oświetleniowych, które
oświetlą przede wszystkim teren
pracowni rolniczej należącej do
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego.
Budowa oświetlenia trwała
4 tygodnie. Inwestycja kosztowała gminę blisko 70 tys. zł. pw
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Łowicz|Pracaawykształcenie:Lamelaposzukujepracowników

Jak zainteresować młodzież
przetwórstwem tworzyw sztucznych?
Ponad 70 nowych pracowników, głównie
w produkcji, zatrudniła w 2012 roku łowicka
firma Lamela zajmująca się przetwórstwem
tworzyw sztucznych. Nie było to łatwe:
pomimo, że chętnych do pracy nie brakowało, to
znalezienie na naszym terenie wykwalifikowanych
pracowników graniczy z cudem. Dlaczego?

cy w kilku miejscach i szukać takiej pracy, która im odpowiada.
– Choć to też się zmienia, bo są
pracownicy, którzy szanują swoją pracę i stanowisko i czują się
z firmą związani.
Lamela:
robimy, co możemy
Krystyna Bałdyga mówi, że
firma najchętniej zatrudnia na
produkcji osoby z wykształceniem technicznym, ponieważ takie szybciej się uczą i łatwiej
rozumieją działanie maszyn używanych przy produkcji tworzyw
sztucznych. Wszystkie stanowiska pracy są obecnie skomputeryzowane: wtryskarkowi wprowadzają dane do komputera,
a operatorzy maszyn muszą nie
tylko obsłużyć wtryskarkę, ale
też umieć wszystkie potrzebne
im dane odczytać.
Z powodu braku wykwalifikowanych pracowników produkcji, firma sama, we własnym zakresie, szkoli wszystkich nowo
zatrudnionych pracowników. Na
opanowanie podstawowej obsługi maszyny potrzeba od 3 do 6
miesięcy, aby wyszkolić dobrego
wtryskarkowego, który w razie
potrzeby umie ustawić korektę
parametrów na maszynie – około
2 lat, w pełni wykwalifikowany
wtryskarkowy musi zdobywać
doświadczenie około 5 lat.
W chwili obecnej Lamela zatrudnia około 330 osób, a właściciele firmy pracują nad wizerunkiem dobrego i solidnego
pracodawcy. Zachęcają pracowników do podnoszenia kwalifikacji, organizują szkolenia w godzinach pracy, a 40 pracowników
uczy się lub szlifuje język angielski za fundusze częściowo pochodzące z Unii.
– Jesteśmy chyba pracodawcą nietypowym, ponieważ nigdy
nie odmówiliśmy nikomu zatrudnienia tylko dlatego, że się
uczy lub chce się uczyć – mówi
Krystyna Bałdyga. Zależy nam
na ludziach ambitnych i zapewniamy im stabilizację, bo nasza

Niewystarczydooferty
szkołydopisaćnowy
kierunek.Trzebago
jeszczewypromować.
–Dokreowania
strukturszkolnictwasą
powołaneodpowiednie
instytucje.Onepowinny
dbaćoto,abyszkoły
nie„produkowały”
bezrobotnych

MIROSŁAWAWOLSKA-KOBIERECKA

Problem tkwi w kształceniu.
W Łowiczu i w żadnym z pobliskich miast nie ma szkoły, która kształciłaby w kierunku przetwórstwa tworzyw sztucznych.
Współwłaścicielkę Lameli Krystynę Bałdyga dziwi istniejąca sytuacja. Jak sama ustaliła,
w promieniu 30 km od naszego
miasta jest około 30 mniejszych,
ale też większych firm, które potrzebują osób znających technologię przetwarzania tworzyw
sztucznych. Są to np. firmy zajmujące się produkcją styropianu.
Właściciele Lameli podjęli rozmowy w łowickich szkołach i w starostwie, aby utworzyć
kierunek, który przygotowywałby pracowników dla potrzeb zakładu. Profil nauczania najbliższy był kierunkom, jakie istnieją
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 przy ul. Podrzecznej. Szkoła wyraziła zainteresowanie i formalnie wzbogaciła
swoją ofertę w klasie wielozawodowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej o operatora maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw
sztucznych. Dyrektorowi szkoły
Dariuszowi Żywickiemu, zaproponowano pomoc w kształceniu zawodowym, którym firma
była zainteresowana. Miało to
polegać na stworzeniu w Lameli możliwości odbywania praktyk zawodowych. Spółka chciała też dać szkole mniejszą i łatwą
w obsłudze wtryskarkę, na której
młodzież uczyłaby się zawodu.
Dodatkową korzyścią dla szkoły
byłoby to, że uczniowie wykonywaliby na niej proste produkty, jak np. podstawki pod donice,
za wykonanie których firma by
szkole płaciła.
Dlaczego ten pomysł nie został zrealizowany? – Pomysł od
początku mi się podobał i bardzo
bym chciał, aby ten kierunek powstał – twierdzi Dariusz Żywicki. Muszą być jednak chętni,
a do tej pory nie było. To jednak
tylko słowa, które w Lameli dziwią, ponieważ nie wystarczy do
oferty szkoły dopisać nowy kierunek. Trzeba go jeszcze wypromować. – Do kreowania struktur
szkolnictwa są powołane odpowiednie instytucje. One powinny
dbać o to, aby szkoły nie „produkowały” bezrobotnych zauważa
współwłaścicielka Lameli. Jest
ona przekonana, że młodzi ludzie
nie wybierają szkoły w ciemno,
ale chcą wybrać zawód, który zapewni im przyszłość.
Wicedyrektor Powiatowego
Urzędu Pracy w Łowiczu Cezary
Gawroński mówi, że idealna byłaby sytuacja, gdyby szkolnictwo
zawodowe było podporządkowane lokalnemu rynkowi pracy.
Z jego obserwacji jednak wynika, że młodzi ludzie nie chcą
związywać się z jednym zakładem pracy. Chcą próbować pra-

W ubiegłym roku w Lameli uruchomionazostałanowahalaprodukcyjna,dlategokoniecznebyłozwiększeniezatrudnieniapracownikówprodukcji.

firma wiąż się rozwija. Przyjmujemy też wszystkich zainteresowanych naszym zakładem
praktykantów, stażystów, nie odmawiamy pomocy osobom, które chcą pisać o naszej firmie prace dyplomowe.
A może szkoła
policealna?
Pod koniec ubiegłego roku
Lamela
podjęła
rozmowy
o możliwości kształcenia przyszłych pracowników w Publicznej Policealnej Szkole Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych
w Łodzi oraz w Centrum Kształcenia Ustawicznego. Otóż okazało się, że system kształcenia
w obu miejscach stwarza możliwość bezpłatnej nauki w trybie dziennym lub zaocznym, jak
również w formie kursów zawodowych, która to forma wydaje
się najbardziej odpowiednia do
przygotowania przyszłych pracowników łowickiej firmy. W takim trybie zajęcia odbywałyby
się 3 dni w tygodniu w szkole,
a 2 dni tygodniowo na praktykach w zakładzie. Jest możliwość skierowania tam pracowników Lameli lub innych osób
poszukujących pracy. Co więcej, zainteresowani nauką wcale
nie musieliby jeździć do szkoły
do Łodzi, bo istnieje możliwość,
aby zajęcia dla nich odbywały się
w Szkole Policealnej Województwa Łódzkiego przy ul. Ułańskiej w Łowiczu. Na razie strony omawiają szczegóły na temat
długości trwania takiego kursu i jego programu. Wiadomo,
że chodzi o zawód: operator
maszyn dla przetwórstwa tworzyw sztucznych, który widnieje
w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, zatwierdzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. O wynikach tych
ustaleń poinformujemy.
mwk
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Sto osób śpiewało
kolędy na przeglądzie

Punkt zapalny

w Domaniewicach. str. 19

Łowicka Grupa Rybacka | Komitet pochylił się jeszcze raz nad wnioskami

Drugie rozstrzygnięcie
nie dla wszystkich korzystne
dokończenie ze str. 1
W wyniku takiego rozstrzygnięcia podmioty z gminy Nieborów złożyły odwołania. Wyniki obrad komitetu były bowiem
dla nich zdumiewające. Zdaniem
beneficjentów z tej gminy wnioski były dobrze napisane, co więcej konsultowane z pracownikami biura ŁGR. Nie było w nich
żadnych błędów.
Beneficjenci z gminy mieli zastrzeżenia do sposobu oceniania
wniosków. W jednym z kryteriów możliwa była bowiem ocena 20, 10 lub 0 punktów, a operacja dostała punktów 5. Podobna
sytuacja powtarzała się jeszcze
kilka razy. Ponadto część wniosków oceniało 7 osób, a część 8.
Pracownicy muzeum dowiedzieli się też, że jedna z osób oceniających w komitecie uznała wnioskowaną przez muzeum operację
za niezgodną z celami strategii
ŁGR, co zgodnie z regulaminem
komitetu nie podlega indywidualnej ocenie.
Wnioskodawcy wobec takiej sytuacji najpierw złożyli pismo o unieważnienie konkursu
w I obszarze, nie zostało ono
jednak pozytywnie rozpatrzone,
a później odwołania od ocenionych wniosków.
2 wnioski z gminy
Nieborów są na liście
Na nowej liście rankingowej na
8. miejscu w I obszarze „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów
zależnych od rybactwa” w sektorze publicznym znalazł się wniosek gminy Nieborów na przebudowę parkingu w Mysłakowie
jako dojście i dojazd do parku
oraz stawów rybnych w Arkadii.
Było to możliwe m.in. dzięki
temu, że wójt gminy Domaniewice Paweł Kwiatkowski 9 stycznia
wycofał wniosek na rewitalizację

świetlicy wiejskiej w Lisiewicach
Dużych (około 64 tys. zł). Dzięki
temu na listę mógł zakwalifikować się wniosek właśnie z gminy Nieborów, który był na pierwszym miejscu listy rezerwowej
i opiewał na 239 tys. zł. Wójt
Kwiatkowski poprosił zaś o zabezpieczenie środków w następnym naborze na realizację tego
przedsięwzięcia.
Dodajmy, że łączna pula
w sektorze publicznym na dofinansowanie wniosków wynosiła
1.300.000 zł. Została ona podzielona pomiędzy Blichowiaków,
gminy Łowicz, Domaniewice,
Piątek i Nieborów.
– Cieszę się, że ten chlubny
projekt będzie mógł być zrealizowany – mówi wójt gminy Nieborów Andrzej Werle. – Tym
bardziej że projekt wpisuje się
w sprawy rybactwa i turystyki.
Ponadto po podliczeniu punktów dofinansowaniem zostanie objęty projekt parafii Matki
Bożej Bolesnej w Nieborowie.
205 tys. zł ks. Hubert Wiśniewski zamierza wykorzystać na
wykonanie kanalizacji deszczowo-drenażowej i instalacji odgromowej przy kościele parafialnym
w Nieborowie. Na pierwszej liście rankingowej parafia miała
22,14 pkt., na drugiej już 29,56.
Wniosek złożony przez księdza proboszcza zdobył teraz na
tyle dużo punktów, że wyprzedził dwa projekty złożone przez
innych beneficjentów. W takiej
sytuacji na liście rankingowej
poza limitem znalazł się wniosek Fundacji Promocji Kultury Słowiańskiej Kalina, który
wcześniej był zakwalifikowany. Przypomnijmy, że fundacja chciała przeprowadzić rewitalizację terenu obok budynku
Gminnego Ośrodka Kultury
i stworzyć tam Park Edukacji, Kultury, Sztuki i Przyrody
(124 tys. zł), miejsce, w którym

mogliby spotykać się mieszkańcy na różnych imprezach plenerowych. Z listy projektów zakwalifikowanych wypadł też
wniosek Stanisławy Polle. Kobieta myślała o nagraniu filmu
promocyjnego o obszarze ŁGR
i stronie internetowej związanej
z obszarem działania grupy rybackiej, a miała na to dostać dotację 120 tys. zł.

Działalność fundacji
jest jawna i każdy
może prowadzić
działalność tam,
gdzie chce.
Punktów więcej, choć
wciąż za mało
Więcej punktów dostał wniosek złożony przez Szkołę Podstawową w Nieborowie. Po ponownej analizie wniosek oceniono na
30,75 punktów, wcześniej uzyskał on 20,86. Mimo większej
liczby punktów wniosek nie zakwalifikował się do dofinansowania, ale znalazł się na pierwszym miejscu listy rezerwowej.
Więcej punktów uzyskały też
wnioski złożone przez Muzeum
w Nieborowie i Arkadii, choć
one też nie zakwalifikowały się
do dofinansowania. Są na trzech
ostatnich miejscach na liście rezerwowej w sektorze publicznym. Wniosek na konserwację
i restaurację grobowca na Wyspie Topolowej w Arkadii wcześniej otrzymał 7,63 punktów, teraz natomiast 21,88. Wniosek na
wymianę drewnianego ogrodzenia ogrodu arkadyjskiego wcześniej oceniony był na 7,75 punktów, teraz na 20,13. Wniosek

zaś na remont sanitariatów dla
zwiedzających na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Nieborowie miał 7,29 punktów, po
drugiej ocenie 17,43. Anna Maniakowska-Sajdak z muzeum
mówi, że spodziewała się takiego wyniku, nie chce jednak szerzej go komentować. – Udział
w ostatnim konkursie ŁGR na
dofinansowanie wzbogacił naszą
wiedzę pod wieloma względami – odpowiada. Zapowiada też,
że w kolejnym naborze muzeum
najprawdopodobniej będzie składać jeden wniosek, choć nie ma
jeszcze ostatecznie określonego
przedmiotu planowanego wniosku, być może będzie to ogrodzenie Ogrodu Arkadyjskiego.
– Podliczona powtórnie punktacja pokazuje, że można mieć
wątpliwości co do uczciwości
i rzetelności członków komitetu
– mówi jeden z naszych rozmówców. W niektórych przypadkach
różnica punktowa wynosi nawet
14,25 pkt. Zaskakujące, bo komitet, który obradował w bardzo
podobnym składzie jak podczas
pierwszego spotkania, tak różnie ocenił te same wnioski. Jak
dowiedzieliśmy się nieoficjalnie,
błędy pojawiły się m.in. w podliczaniu punktacji.
Efekty już widać
Podczas pierwszego, wiosennego
naboru
wpłynęło
15 wniosków od beneficjentów.
12 projektów zostało zakwalifikowanych do przyznania dotacji.
Łącznie ŁGR rozdysponowała
wtedy 1 mln 704 tys. zł. Termin
realizacji poszczególnych operacji określony jest w podpisywanej umowie o dofinansowanie
dla każdego beneficjenta indywidualnie. Graniczny termin złożenia wniosku o płatność ostateczną zgodnie z obowiązującymi
przepisami określono jednak na
30 czerwca 2015 r.
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POŻYCZKA
Z GWARANCJĄ!
Zapraszamy:
ŁOWICZ
UL. PODRZECZNA 28A
46 837 83 22
Przykład reprezentatywny. Kwota pożyczki: 27 000 zł, liczba rat: 57, oprocentowanie nominalne: 13,5%, składka na ubezpieczenie na życie:
4 617 zł, opłata przygotowawcza: 0 zł, kwota odsetek: 9 719,10 zł, RRSO: 25,13%, rata: 644,19 zł. Ostateczne warunki kredytowania zależą
od wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty pożyczki oraz daty płatności pierwszej raty. Warunki oferty – wg stanu na 5.11.2012 r.

Jednym z beneficjentów była
wówczas też gmina Domaniewice. 31 tys. zł dostała na spotkania
promocyjno-integracyjne. Odbyły się one w 2012 roku. Pierwsze z nich to powiatowe święto
ludowe, drugie 100-lecie jednostki OSP Domaniewice. Gmina
dostała też pieniądze na rewitalizację Domaniewic, m.in. na
układanie chodników i robienie
nowych nasadzeń w miejscowości
(293 tys zł). GOK w Domaniewicach dostał z kolei dofinansowanie na uatrakcyjnienie terenu
wokół budynku (86 tys. zł). Teren
przed GOK ma zostać utwardzony, mają zostać zrobione nowe
nasadzenia. Oba te zadania mają
być realizowane w tym roku.
Jednostki podpisały już umowy
z Urzędem Marszałkowskim.
W tym roku inwestycje będzie też realizowała gmina Łowicz. Dostała ona dotację na rewitalizację przestrzeni publicznej
w Guźni (293 tys. zł). Gmina
również podpisała już umowę.
Prace planuje rozpocząć w sierpniu, chce zbudować chodniki
w miejscowości i przeprowadzić
modernizację świetlicy.
W najbliższym czasie Społeczna Straż Rybacka działającą
przy stadninie koni w Walewicach ma zamiar doposażyć się
w niezbędny sprzęt do prowadzenia walki z kłusownictwem
i ograniczenia patologii na akwenach rybackich. Podpisała już
umowę z Urzędem Marszałkowskim.
Do realizacji przygotowuje się
także Rafał Łopusiński. Dostał
on 200 tys. zł na budowę karczmy i wyposażenie jej w minibrowar restauracyjny w Bednarach.
Swojego zadania nie zrealizował jeszcze Maciej Koza. 57 tys.
zł zamierza on przeznaczyć na
przebudowę i adaptację budynku
w celu prowadzenia usług z zakresu turystyki konnej.
Pieniądze wykorzystało już
Gospodarstwo Rybackie Łyszkowice. Za kwotę ponad 250 tys.
zł kupiło koparkę gąsiennicową.
Środek transportu do przewozu
żywych ryb kupiła też już Teresa
Rak, która dostała na to 87 tys. zł.
Przed realizacją jest jeszcze
wniosek złożony przez Stanisławę Pollę. W pierwszym naborze
kobieta chciała stworzyć regionalne pawilony handlowo-gastronomiczne w Nieborowie. Póki co
jednak inwestycja nie rozpoczęła
się jeszcze, a kobieta wystąpiła
ostatnio z prośbą o zmianę lokalizacji realizacji przedsięwzięcia.
Chciała przenieść swoją inwestycję do gminy Piątek. Komitet stowarzyszenia nie wyraził jednak
na to zgody. Zatem realizacja inwestycji stoi pod znakiem zapytania.
Z projektu zrezygnował podobno Edward Ksawery Sas
Łukomski. Otrzymać miał on
140 tys. zł dotacji na wędzarnię
kontenerową.
Fundacja chce działać
w Bielawach
W pierwszym naborze pieniądze otrzymała również Fundacji Promocji Kultury Słowiańskiej Kalina, o której wtedy wiele
osób usłyszało po raz pierwszy.
– Nigdy wcześniej o takiej fundacji nie słyszałem, a znam stowarzyszenia, które działają na
naszym terenie – mówi dyrektor

ŁOK Maciej Malangiewicz. –
Pierwszy raz słyszę, by taka fundacja była zarejestrowana w Kocierzewie – dodaje z kolei jeden
z mieszkańców gminy Kocierzew Płd.
117 tys. zł dostała ona rewitalizację, przystosowanie i wyposażenie budynku w Bielawach przy
ul. Warszawskiej. Z naszych informacji wynika, że pieniądze
w kwocie 400 tys. zł na tę inwestycję dostała też z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Przypomnijmy, że prezesem
zarządu jest Stanisław Demski,
a wiceprezesem i jednocześnie
fundatorem Edward Ksawery
Sas Łukomski. Fundacja działa od 2012 roku. Główną siedzibę ma w Warszawie, a oddział
w Kocierzewie Południowym.
– W Kocierzewie mieliśmy przez
chwilę siedzibę, na stałe będzie
ona w Bielawach – mówi jej prezes Stanisław Demski. Dodaje,
że działalność fundacji jest jawna
i że każdy może prowadzić działalność tam, gdzie chce. – Nie
słyszałem, by ktoś musiał iść do
gminy, żeby informować, gdzie
ma zarejestrowaną działalność –
wyjaśnia, mówiąc o powodach
niewiedzy wójta i mieszkańców
gminy Kocierzew Płd. o jej działalności.
Kalina działa głównie na terenie gminy Bielawy. Jej prezes przyznaje, że współpracował
kiedyś z tą gminą i z sentymentu chciał do niej wrócić. Poza tym
w Bielawach od ponad 20 lat nie
działa GOK, a gmina potrzebuje jednostki kulturalnej. Dlatego
też fundacja dogadała się z gminą i ta w 2012 roku zdecydowała się oddać w najem w drodze
bezprzetargowej lokal użytkowy
stanowiący własność gminy. Nieruchomość znajduje się właśnie
przy ulicy Warszawskiej 2, jest
to budynek po Gminnym Ośrodku Kultury, został on oddany
w najem na czas nieoznaczony. Wysokość czynszu wynosi
500 zł brutto miesięcznie.
Fundacja Promocji Kultury
Słowiańskiej Kalina – jak zapowiada prezes – ma zamiar organizować na naszym terenie przedstawienia, spotkania, wszelkiego
rodzaju eventy związane z promocją kultury słowiańskiej. Chce
współpracować z młodzieżą i seniorami, z zespołem ludowym
Urzecze i z innymi twórcami. Zamierza też zaangażować twórców
ludowych i promować kulturę
ludową. Zapowiada współpracę
z gminami z Łowickiego.
Gmina prowadzi już prace modernizacyjne w budynku. Planuje je zakończyć do końca marca. Ze specyfikacji przetargowej
wynika, że wykonawca ma przeprowadzić remont i przebudowę
wnętrz, dachu, toalet, instalacji.
Przetarg na wykonanie tych zadań wygrała firma MS-POL Sławomira Sieroty z Łowicza. Prace
w budynku mają zakończyć się
do końca marca.
Z działalności Kaliny cieszy
się wójt gminy Bielawy Sylwester Kubiński. Jest on zadowolony, że po kilkudziesięciu latach
przerwy w GOK znów zacznie
się coś dziać. Na terenie gminy nie ma bowiem żadnej instytucji kulturalnej. Jego zdaniem
wszystko idzie teraz w dobrym
kierunku. 
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Prawa konsumenta | Seniorzy kontra nowoczesne techniki sprzedaży

Uważajcie, co podpisujecie!

Dokładnie zapoznaj się z jej
treścią, a w razie wątpliwości
skonsultuj się z zaufaną
osobą lub rzecznikiem praw
konsumenta
 Sprawdź zgodność daty
 Skontroluj zapisy dotyczące
okresu, na jaki jest zawierana
 Sprawdź taryfę
i proponowane stawki
 Sprawdź, do czego
zobowiązujesz się w przypadku
przedterminowego rozwiązania
umowy
 Sprawdź wysokość kary
umownej


ratorem. Jakież było jej zdumienie, kiedy ten zażądał za rozwiązanie umowy aż 400 zł kary
umownej, stanowiącej sumę
opłaty aktywacyjnej i opłaty
określonej w cenniku za każdy
z 20 miesięcy pozostałych do wygaśnięcia umowy.
Taryfę opłat aktywacyjnych,
abonamentowych i innych operator oczywiście załączył do
umowy, którą kobieta podpisała
w październiku, ale ona przyznaje, że nie wczytywała się w nią
zbyt dokładnie, a jedynie przejrzała pobieżnie. Okazało się,
że bez konsekwencji w postaci
kary mogła od umowy zawieranej na odległość odstąpić tylko
w ciągu 10 dni od jej podpisania. Ostatecznie głownianka zdecydowała się nie odstępować od
nowej umowy i zapłacić niższą,
200-złotową karę wcześniejszemu dostawcy. Ma jednak poczucie, że została zrobiona „w balona”. Wie, że pochopnie zaufała
natrętnej reklamie, dlatego teraz
ostrzega innych: – Nie dajcie sobie zamydlić oczu!

Biuro Powiatowego
Rzecznika Konsumentów
w Zgierzu
Rzecznik Ewa Walczak
ul. Długa 49, 95-100 Zgierz
email: przk@powiat.zgierz.pl
tel. 42 719 09 08

 Powiatowy Rzecznik
Konsumentów
Starostwo Powiatowe Kutno
ul. Królowej Jadwigi 7, 99-300
Kutno, tel. 24 355 47 56
rzecznik.konsument@www.
kutno.pl

Powiatowy Rzecznik
Konsumentów
Agnieszka Kopczyńska,
ul. Stanisławskiego 30, 99-400
Łowicz, tel. 46 830 00 64

Do rzecznika można zwrócić
się o udzielenie bezpłatnej
porady i informacji prawnej
w zakresie ochrony interesów
konsumenta. W szczególności
udziela on informacji
o możliwości dochodzenia
swoich praw w przypadku
zakupu wadliwego towaru lub
niewłaściwie wykonanej usługi.
Dowiemy się, kiedy przysługuje

nam rękojmia, a kiedy
gwarancja, kto odpowiada za
wady zakupionego przez nas
towaru. Rzecznik podpowie,
czy możemy domagać się
obniżenia ceny towaru,
jego wymiany, naprawy lub
odstąpienia od umowy.
W niektórych sytuacjach
rzecznik może wytoczyć
powództwo na rzecz
konsumenta lub przystąpić
do toczącego się już
procesu. Często jednak
wystarcza sama interwencja
rzecznika u sprzedawcy lub
producenta, który nie chce
uznać praw przysługujących
konsumentowi.

ela.woldan@lowiczanin.info

Kilka tysięcy złotych kary
może zapłacić ten, kto przedterminowo odstępuje od umowy
z operatorem, który w momencie udzielania transakcji udzielił mu szeregu ulg: rozłożył na
raty koszt aktywacji, dorzucił
telefon za symboliczną złotówkę, dołożył w pakiecie internet,
a do niego znów za 1 zł dodał
laptop, iPada lub inny sprzęt,
którego faktyczna wartość jest
o wiele wyższa. Wcześniejsze
rozwiązanie umowy bez tych
dodatków zwykle wiąże się
z koniecznością uiszczenia
kary umownej rzędu kilkuset
złotych.

Jeśli podczas rozmowy
pochopnie na coś się
zgodzimy, to wcale nie
oznacza, że musimy
podpisać umowę.

Umowa do kontroli
O zasadność naliczania kar
umownych i niewiedzę klientów
w tym zakresie pytamy Powiatowego Rzecznika Praw Kon-

GDZIE SZUKAĆ POMOCY?




Klub Federacji Konsumentów
mec. Edward Lesiak
ul. Ułańska 12, 99-400 Łowicz
porady_prawne@federacjakonsumentow.org.pl
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ELŻBIETA WOLDAN-ROMANOWICZ

Tak było w przypadku naszej czytelniczki. W minionym tygodniu do naszej redakcji
zgłosiła się głownianka, której
w październiku 2012 r. telefoniczna konsultantka zaproponowała zmianę dotychczasowego
operatora telefonii stacjonarnej.
Zapewniała, że nie wiąże się to
z żadnymi kosztami, a na zmianie
kobieta zyska znaczną ilość tzw.
bezpłatnych minut na rozmowy
w ramach abonamentu. Emerytka, skuszona perspektywą
przedstawioną podczas serdecznej rozmowy, dała się przekonać
i wyraziła zgodę. Podpisała przysłaną umowę, zawieraną na okres
24 miesięcy, a nowy operator
wziął na siebie konieczność wypowiedzenia umowy dotychczasowemu dostawcy usług telekomunikacyjnych.
Minęło kilka tygodni i zaczęło się... Do naszej czytelniczki
zaczęli wydzwaniać konsultanci
dotychczasowego operatora, strasząc ją koniecznością zapłacenia
200 zł kary umownej, wyliczonej na podstawie taryfy i okresu
pozostałego do końca obowiązywania umowy zawartej na czas
określony. Ponieważ kobieta miała na całej zmianie zyskać, a nie
stracić, postanowiła wycofać się
z umowy zawartej z nowym ope-

Przeczytaj umowę! Zawsze zanim zdecydujesz się na zmianę operatora
telefonii sprawdź, jakie kary umowne grożą z tytułu przedterminowego
rozwiązania obecnie obowiązującej umowy.

sumenta w Zgierzu. Pełniąca tę
funkcję Ewa Walczak mówi, że
liczba wpływających do niej pytań i skarg na operatorów jest
ogromna.
– To częsty problem. Aktywność operatorów walczących
o klienta bardzo się ostatnio
wzmogła, jest ich na rynku coraz
więcej, a rynek nie jest z gumy.
W celu intensyfikacji sprzedaży bywają stosowane niedopuszczalne metody. Należy zdawać
sobie sprawę, że konsultanci, którzy dzwonią do klientów, są szkoleni w socjotechnikach, zaskakujących zwłaszcza dla starszych
osób, które nie potrafią się przed
nimi skutecznie obronić – mówi
pani rzecznik.
Pracownicy jej biura w Zgierzu
starają się pomóc ludziom, analizując zawarte przez nich umowy,
szukając błędów i zakazanych
zapisów, stanowiących podstawę albo do ich rozwiązania bez
konsekwencji finansowych, albo
uznania umów za nieważne. Po
poradę nie trzeba nawet jechać do
rzecznika osobiście, bo umowę
do skontrolowania można przesłać do biura rzeczniczki faksem.
Zdarza się jednak, że klienci nie mogą znaleźć umowy,
w której określono wysokość
kary umownej za odstąpienie od
niej. Warto wiedzieć, że na pisemne żądanie operator ma obowiązek przesłać do klienta ko-

W celu intensyfikacji
sprzedaży bywają
stosowane
niedopuszczalne
metody. Należy
zdawać sobie sprawę,
że konsultanci, którzy
dzwonią do klientów,
są szkoleni
w socjotechnikach.
pię (duplikat) umowy wraz ze
wszystkimi aneksami do niej. Żądanie takie trzeba na adres operatora (podawany np. na fakturze)
wysłać listem poleconym, najlepiej z żądaniem potwierdzenia
odbioru. Pracownicy punktów
sprzedaży usług operatorów tutaj
nie pomogą.
10 dni
na odstąpienie
Istotne jest to, że klient ma
prawo do odstąpienia od umowy zawieranej na odległość w
terminie 10 dni od jej podpisania, bez konsekwencji w postaci kary umownej. Ewa Walczak
uczula, by w momencie podpisywania umowy zwrócić uwa-
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PRZED PODPISANIEM
UMOWY:

Nawet kilka tysięcy złotych z tytułu kary umownej może żądać od abonenta
operator, któremu przedterminowo wypowiadana jest umowa na świadczenie
usług telekomunikacyjnych. Tylko czujność przy podpisywaniu umów
i odporność na chwyty marketingowe może nas uratować przed problemami.
ELŻBIETA WOLDAN
-ROMANOWICZ

17 stycznia 2013

gę, aby zgadzała się data, gdyż
zdarzają się przypadki, że umowa jest przez operatora wystawiana z datą wsteczną. Takiej
podpisywać nie należy, bowiem
umowa zostaje zawarta w momencie złożenia podpisu, a nie
np. w czasie poprzedzającej ją o
kilka dni rozmowy telefonicznej
z konsultantem.
Biuro Powiatowego Rzecznika
Praw Konsumenta pomagało już
klientom podważyć skutecznie
antydatowane umowy.
Umowę przysłaną do podpisu zawsze lepiej sprawdzić z zaufaną osobą, np. kimś z rodziny.
Zdarza się, że umowę przywozi kurier i czeka na jej podpisanie, by zabrać jeden egzemplarz
dla operatora. Nie spieszmy się,
bo nie mamy obowiązku podpisywać niczego tu i teraz, zwłaszcza że umowy wraz z załącznikami liczą często po kilka stron.
Kurierowi można podziękować, obydwa egzemplarze umowy zatrzymać do dokładniejszego przestudiowania i dopiero
po rozwianiu wszelkich wątpliwości ewentualnie podpisać.
Wówczas jeden podpisany egzemplarz należy odesłać operatorowi np. listem poleconym.
Warto też pamiętać, że rozmowa z konsultantem nie jest jeszcze zawarciem transakcji, choć
bywa, że operator dysponujący nagraniem z takiej rozmowy
powołuje się na ustnie wyrażoną przez klienta zgodę na zakup
jakiejś usługi, jako na fakt równoważny z zawarciem umowy.
Prawda jest jednak taka, że nawet jeśli podczas rozmowy pochopnie na coś się zgodzimy, to
wcale nie oznacza, że musimy
podpisać umowę. Zawsze należy dokładnie przeanalizować jej
zapisy, a także zapisy umowy ze
wcześniejszym operatorem, by
na zmianie nie stracić. 
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SPOZA KADRU

KRZYSZTOF MIKLAS

Obrazek pierwszy.
Miniony piątek, 11 stycznia. Miejskie targowisko. Ok.
godz. 10.00. Tłoku nie ma. bo
i mróz trochę szczypie w uszy
i ciągle jednak okres poświąteczny, który handlowi zanadto nie
sprzyja. Zrobiłem właśnie tygodniowy zapas jabłek, jak zawsze u pana Tadeusza, a do kupienia mam jeszcze, dokładnie
naprzeciw, m.in. nie łuskane
ziarna słonecznika, które (poza
słoninką) uwielbiają zimową
porą sikorki. Pustawą uliczką
targowiska defiluje młody człowiek, nawet w miarę przystojny
i nieźle odziany. Można przypuszczać, że obiekt westchnień
panienek na wiejskich dyskotekach. Idzie i rozmawia przez
komórkę. Ale jak rozmawia?
Oczywiście głośno, żeby słyszał
go nie tylko telefoniczny rozmówca, ale także wszyscy wokół. A z ust płyną nie kończące
się przekleństwa. Więc faktycznie przez kilka sekund skupił na
sobie uwagę nielicznej, targowiskowej społeczności. Widzę na
niektórych twarzach zażenowanie, a nawet politowanie dla
nędznej kreatury. Zwracanie
uwagi nie ma sensu, bo narazić się można na nieprzewidzianą reakcję kandydata na bandziorka, a i tak wychowawczego
celu się nie osiągnie. Kiedyś mawiało się: klnie, jak szewc. Albo
jak dorożkarz. Ale to powiedzenie już dawno stało się nieaktualne. Dorożkarze wymarli, zaś
nigdy nie trafiłem na szewca,
który publicznie by przeklinał.
A szewc ze Zduńskiej, pan TaREKLAMA

deusz Buczek to wręcz okaz osobistej kultury.
Obrazek drugi.
Kilkadziesiąt minut później,
Nowy Rynek. Szczęśliwie udało mi się zaparkować samochód.
Idę w kierunku zakładu optycznego pani Edyty. Muszę naprawić okulary, w których – co często się zdarza – wypadła śrubka.
Po drodze mijam kiosk Ruchu.
Obok kiosku stoi trójka młodych ludzi. Domyślać się można,
że małżeństwo, bo młoda kobieta trzyma na ręku dwu– może
trzyletnie dziecko, a z nimi zapewne kolega. Z daleka słychać,
jak ów „kolega” przekazuje znajomym swoje opowieści, przy
czym, co teraz jest niestety na
porządku dziennym, co drugi
wyraz w tym słowotoku zaczyna
się na k... W zakładzie optycznym jestem obsłużony ekspresowo, za „dziękuję” i z uśmiechem
na ustach (pani Edyty oczywiście). Wracam do samochodu,
a obok kiosku bez zmian. Nadal
słowotok z k...ą w co drugim słowie. Dziecko zapewne wszystko
dokładnie rejestruje. Szanowne
panie przedszkolanki, proszę się
nie dziwić, jak za chwilę będziecie miały powtórkę w wykonaniu
trzylatków.
Obrazek trzeci.
Niedzielne popołudnie, 13
stycznia. W drodze do Łowicza
mijam park w Arkadii i po tym,
co czytałem przed tygodniem
w „NŁ” o dzieleniu pieniędzy ze
środków unijnych, przyglądam
się – baczniej niż zazwyczaj –

ogrodzeniu parku. Płot miejscami, jak w rosyjskiej bajce o biednym chłopie i złotej rybce. Gdyby
nie podpierające go krzewy, pewnie już by się przewrócił. Park
w Arkadii to chluba i duma Ziemi Łowickiej. Co roku odwiedzany przez dziesiątki tysięcy
turystów. Ale szanowna komisja z tzw. grupy rybackiej dzieląca unijne pieniądze preferowała
boiska w niewielkich wioskach
gminy Domaniewice, która –
zdaje się dzięki swemu dzielnemu wójtowi – zdominowała podział łupów. A już wypowiedź
samego wójta, który zechciał zauważyć, że powinno się pilnować
własnych interesów (co miało dotyczyć jego kolegów z sąsiednich
gmin), co najmniej nonszalancka i niestosowna. Panie wójcie
z Domaniewic, jeśli pan wychodzi z założenia, że nieobecni nie
mają racji, to proszę też zważyć, że kij zwykle ma dwa końce.
I „Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie”.
Obrazek czwarty.
Dwie godziny później. Stacja
benzynowa „Orlen” przy Bolimowskiej. Tankuję niewiele, bo
benzyna wyjątkowo droga. Podobno to efekt zmowy łowickich
„benzyniarzy”. W poniedziałek
zatankuję „do pełna” w Warszawie, gdzie taniej co najmniej
o 30 groszy na litrze. – Macie
chyba najdroższą benzynę w
Polsce – mówię do sprzedawcy,
a w odpowiedzi słyszę: – Nie ma
obowiązku tankowania u nas.
Oczywiście, proszę pana, że nie
ma. Dlatego nieprędko do was
skręcę.

GIMNAZJUM W BOLIMOWIE

Obrazki łowickie

Gimnazjalistki z Bolimowa przypominały postać Janusza Korczaka, jego twórczość i osiągnięcia.

Bolimów | Gimnazjaliści podsumowali Rok Janusza Korczaka

Apel ku czci
pedagoga i pisarza

Uczniowie Gimnazjum w Bolimowie przygotowali 11 stycznia uroczysty apel
zamykający Rok Janusza Korczaka. Młodzież zaprezentowała Korczaka jako
niezwykłego człowieka, zmagającego się z cierpieniem i bezsilnością dzieci.
Spektakl oparty był na fragmentach biografii pedagoga
i pisarza, przeplatany pełnymi nostalgii wierszami. Na zakończenie przedstawienia wystąpiła uczennica klasy IIIa,
zwyciężczyni konkursu literackiego, która zaprezentowała wiersz pt. Po drugiej stronie
barykady.
Przypomnijmy, że miniony rok
poświęcony był właśnie Januszowi Korczakowi – wybitnemu pedagogowi i prekursorowi działań

na rzecz praw dzieci i ich równouprawnienia. Był on również pisarzem. Znamy go z takich tytułów jak Król Maciuś I czy Kajtuś
Czarodziej, do dziś obecnych
w klasyce literatury dla dzieci
i młodzieży.
Uczniowie gimnazjum uczcili pamięć o Januszu Korczaku,
angażując się w szereg działań.
Wykonali m.in. gazetkę ścienną, rysowali portrety (jeden
z nich wykorzystano do scenografii apelu) oraz wzięli udział

w konkursie literackim na wiersz
o Korczaku, zorganizowanym
przez Polskie Stowarzyszenie
im. Janusza Korczaka w Skierniewicach. Uczniowie klasy IIIb,
dziś już absolwenci gimnazjum,
przygotowali natomiast inscenizację teatralną na podstawie
fragmentu książki Król Maciuś
I. Swoje przedstawienie zaprezentowali grupie 5-latków przedszkola w Bolimowie, co spotkało
się z wielkim zadowoleniem ze
strony dzieci.
oprac. am
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Oskarżonej o zabójstwo
męża grozi 25 lat
Ogólnopolski Ranking Szkół | Dwa łowickie licea blisko siebie

Chełmoński na miejscu 246.,
pijarskie LO na pozycji 275.

Dziennik Rzeczpospolita i miesięcznik edukacyjny Perspektywy opublikowały 10 stycznia wyniki XV Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych.
Trzeci już raz nie ma jednego rankingu, który uwzględnia zarówno licea, jak i technika. W miejsce tego zestawienia oba pisma przygotowały
dwa ciekawe rankingi: Ogólnopolski Ranking Liceów Ogólnokształcących oraz Ogólnopolski Ranking Techników.

mirka.wolska@lowiczanin.info

W pierwszym z nich debiutuje w tym roku Pijarskie Liceum Ogólnokształcące Królowej Pokoju w Łowiczu, które jest
29 pozycji za I LO im. Józefa
Chełmońskiego. W drugim, na
pozycji 222. znaleźliśmy Technikum w Zespole Szkół Centrum
Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej
Dąbrowie. Chełmoński w zestawieniu tym spadł jedno „oczko”
w dół w porównaniu z poprzednim rankingiem. Po co robione są
rankingi? Aby pokazać, jak szkoła przygotowuje swoich uczniów
do dalszej nauki i do pracy. Oceniane jest to na podstawie sukcesów w olimpiadach, wyników
matur oraz wyników egzaminów
zawodowych. Obecne kryteria są
na tyle wszechstronne, że dają
duży zasób wiedzy o szkole.
Kryteria oceny i ranking
liceów
Ranking liceów bierze pod
uwagę liczbę laureatów i finaliREKLAMA

się: na miejscu 1. XIV LO im.
Polonii Belgijskiej we Wrocławiu, na 2. – Liceum Akademickie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, na miejscu
3. – III LO im. Marynarki Wojennej w Gdyni. Łódzkie I LO
im. Mikołaja Kopernika uplasowało się w tym roku na miejscu
8. W całym rankingu uwzględnionych zostało 500 szkół.
rysunek Jacek Rutkowski

RYS. JACEK RUTKOWSKI

MIRKA WOLSKA
-KOBIERECKA
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stów w 48 ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych oraz
11 międzynarodowych olimpiadach przedmiotowych. Ponieważ wzrosła liczba olimpiad,
zróżnicowano wskaźniki ich
punktowania. I tak na przykład
te, które zwalniają z egzaminu
maturalnego, liczone są podwójnie w porównaniu do tych, które takich uprawnień nie dają. Za
te sukcesy w olimpiadach szkoła może zdobyć 30% wszystkich
punktów rankingowych.
Drugim kryterium oceny
są wyniki matury. Za maturę
z przedmiotów obowiązkowych
(na poziomie podstawowym
i rozszerzonym) – a więc języka
polskiego, języka obcego oraz
matematyki – można zdobyć
25% punktów. Za wyniki matury z przedmiotów dodatkowych
(również na poziomie podstawowym i rozszerzonym) szkoła
uzyskuje aż 40%. Ostatnim kryterium jest opinia akademicka,
która stanowi jedynie 5%.
„Chełmoński” uzyskał następujące wyniki w tej ocenie
(w każdym przypadku jest to
procent możliwych do zdobycie
punktów w danym kryterium):
0,65% za wyniki olimpiad,

17 stycznia 2013

89,55% za maturę z przedmiotów obowiązkowych, 48,27% za
maturę z przedmiotów dodatkowych oraz 6,62% za akademickie opinie o absolwentach.
Pijarskie LO pojawiło się po
raz pierwszy w rankingu lice-

ów z następującymi wynikami:
0 za olimpiady oraz za opinie
akademickie, 92,33% za maturę
z przedmiotów obowiązkowych
oraz 43,5% za maturę z przedmiotów dodatkowych. W czołówce ogólnopolskiej znajdują

Technika – szkoły,
w których ważna jest
nie tylko matura
Kryteria oceny techników
różnią się od kryteriów oceny liceów nie tylko uwzględnieniem wyników egzaminów
zawodowych, ale też innymi
proporcjami, w jakich dany
czynnik wpływa na wskaźnik
rankingowy. Tak więc sukcesy na olimpiadach przedmiotowych mają w końcowej ocenie
udział 20%, matura z przedmiotów obowiązkowych – 25%,
z dodatkowych – 20%, egzaminy zawodowe – 30%, opinia
akademicka – 5%.
W ogólnopolskim rankingu
znalazło się 250 szkół. 1. miejsce w Polsce ma Technikum
Elektroniczne im. Obrońców

Lublina w Lublinie, 2. – Technikum Łączności nr 14 w Krakowie, 3. – Technikum Elektroniczne im. Wojska Polskiego
w Bydgoszczy.
Z techników w naszym rejonie
w zestawieniu tym znalazło się
tylko Technikum w Zduńskiej
Dąbrowie. Nie otrzymało ono
punktów za opinie akademickie,
za olimpiady ma 9,32% możliwych do zdobycie punktów, za
maturę z przedmiotów obowiązkowych – 58,29%, za maturę
z przedmiotów dodatkowych –
34,54%, a za egzamin zawodowy – 61,13%.
Rzeczpospolita i Perspektywy przygotowały też 3 inne rankingi, w których nie ma naszych
szkół. Są to: Ranking Olimpijski, w którym są zarówno licea,
jak i technika. Uwzględnionych
jest w nim 200 szkół, a można z niego dowiedzieć się, jaką
miały one liczbę laureatów i finalistów w każdej olimpiadzie.
Dwa kolejne zestawienia to Ranking Maturalny Liceów Ogólnokształcących i Ranking Maturalny Techników. W obu tych
rankingach jest po 200 szkół,
przy których wyszczególniono każdy z przedmiotów maturalnych, a przy nim liczbę osób
zdających i liczbę punków, jaką
szkoła uzyskała za wyniki egzaminów. Szkoda, że nie ma
w tych rankingach szkół z naszego regionu, bo można byłoby
wyczytać z niego ciekawe informacje.
W rankingu wojewódzkim liceów znalazły się 3 łowickie
szkoły: na miejscu 21. I LO, na
22. – pijarskie LO, a na 45. –
II LO. W podobnym rankingu
techników na miejscu 13. jest
Technikum w Zduńskiej Dąbrowie, a na 16. – Technikum
w ZSP nr 2 na Blichu w Łowiczu. 
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WSPOMNIENIA | POZOSTANĄ W NASZEJ PAMIĘCI

8 stycznia: Leokadia
Cegielska, l.80, Głowno.
9 stycznia: Genowefa
Komorowska, l.84, Reczyce.
10 stycznia: Anna
Krupińska, l.65
11 stycznia: Henryk Pel,

Janusz Koper (1935-2012)

l.83, Skaratki; Teresa Żuk, l.65.
12 stycznia: Julian Pietrzak,
l.80; Anna Oleszczuk, l.49.
13 stycznia: Adam Wlazło,
l.54.
14 stycznia: Marian Kolasa,
l.85.

Dr Janusz Koper
(1935-2012)
Znany i ceniony głowieński
lekarz, specjalista w zakresie
ginekologii i położnictwa.
Urodzony w Białymstoku,
studia ukończył w 1963 roku
na Akademii Medycznej
w Łodzi, a specjalizację
sfinalizował w 1969 r. Przez
całe zawodowe życie związany
był z Głownem, gdzie pracował
zarówno w Szpitalu Miejskim
jak i w Przychodni Rejonowej.
Zyskał uznanie pacjentek
i powszechną sympatię
współpracowników. Zawsze
uśmiechnięty i wszystkim
życzliwy. Dwukrotnie – w 2001
i 2004 r. otrzymał honorowy
tytuł „Lekarz Przyjacielem
Kobiety”. Dla najbliższych był
idealnym mężem, ojcem
i dziadkiem.


Tłumy ludzi towarzyszyły
w ostatniej drodze znanemu głowieńskiemu lekarzowi,
doktorowi Januszowi Koprowi, który zmarł 3 grudnia 2012
r. Odszedł człowiek niezwykły, który swoją dobrocią, profesjonalizmem, życzliwością
i skromnością zyskał powszechną sympatię i szacunek.
Janusz Koper urodził się
7 czerwca 1935 roku w Białymstoku w rodzinie Heleny z
Jaworowskich i Jana Koprów.
Był jedynakiem. W czasie drugiej wojny światowej w 1942 r.
obydwoje rodzice zostali rozstrzelani przez gestapo, osieroconym siedmiolatkiem zaopiekowała się babcia ze strony
ojca. Zabrała wnuka do Radomia, do rodziny swojej córki Marii Suchockiej. Po wojnie Janusz Koper ukończył
w Radomiu Liceum Męskie
im. Jana Kochanowskiego i wybrał się na studia na Akademię
Medyczną do Łodzi.
Na czwartym roku studiów,
w tłusty czwartek 1960 r., poznał swoją przyszłą żonę, Lidię
Ceglerzównę, studentkę archeologii, która do Łodzi przyjechała z Tomaszowa Mazowieckiego. 2 marca 1963 r. Lidia
i Janusz Koprowie zawarli
związek małżeński. Zastanawiali się, gdzie zamieszkać. Początkowo myśleli, by wybrać
góry, ewentualnie Trójmiasto,
ale na prośbę rodziców Lidii zostali w centralnej Polsce. Janusz
Koper z zamiarem podjęcia stażu podyplomowego odwiedził
kilka szpitali blisko Łodzi (w
Łowiczu, Sieradzu, Głownie).
Wybrał Głowno, gdzie 15
września 1963 r. rozpoczął pracę. Urzekły go tutejsze lasy,
rzeka i atmosfera miejscowego szpitala, gdzie zdecydował
się na specjalizację z gineko-

logii i położnictwa. W marcu
1964 roku przyszła na świat jedyna córka państwa Koprów –
Agnieszka.
– Nigdy nie przywiązywaliśmy nadmiernej wagi do tego,
żeby mieć. Owszem, trzeba
było zdobyć pewne zabezpieczenie, ale przede wszystkim liczyło się dla nas, żeby być, poznawać świat – wspomina żona
doktora.
Małżonkowie dużo podróżowali – najpierw po Polsce,
a później – po zmianie ustroju
– po świecie. Obydwoje ciepłolubni, pokochali kraje basenu
Morza Śródziemnego, zwłaszcza Hiszpanię, Portugalię i Turcję, dokąd zabierali ze sobą
zawsze wnuka Mateusza, zwanego w rodzinie Matim, obecnie 17-latka.
Janusz Koper od zawsze
związany był ze sportem. Studia
to sekcja lekkoatletyczna AZS
Łódź – biegi na 100 i 200 metrów, skoki w dal, a zimą narty.
Godził sportową pasję z nauką.
W zawodach osiągał bardzo dobre wyniki i zgromadził wiele medali, w tym najcenniejszą
Złotą Odznakę ZAS-u. Później
przez lata, bo do grudnia 2011
r., regularnie biegał po głowieńskich lasach.
Odwaga bycia dobrym
Janusz Koper do życia podchodził zawsze z uśmiechem
nadziei, miał odwagę być dobrym. Ludzkie słabości potrafił zawsze jakoś wytłumaczyć,
usprawiedliwić, nie chował do
nikogo urazy. Nigdy nie angażował się w politykę, ale miał
swoje zasady. Mimo intensywnych namów nie zapisał się do
żadnej partii, stąd też w latach
60-tych miał problemy z otrzymaniem mieszkania. Pomógł
kolega z pracy, który w tej spra-

wie jeździł do sekretarza w Łowiczu. Żeby otrzymać mieszkanie, Janusz Koper musiał
zobowiązać się do pracy przez
10 lat w Głownie. Później małżonkowie nie szukali już innego
miejsca, zadomowili się tutaj.
Przez lata wspólnego życia
pani Lidia przyzwyczaiła się
do długich szpitalnych dyżurów męża, do jego nieplanowanych nieobecności, gdy trafiał
się trudny poród i musiał zostać kilka godzin dłużej w pracy. Teraz, gdy go zabrakło, czuje się tak, jakby po prostu był
na dyżurze. Przyzwyczajenie
do czekania na niego sprawiło,
że wciąż czeka...
Janusz Koper był dumny ze
sportowych osiągnięć wnuka.
Nauczył Matiego pływać, a od
trzeciego roku życia zabierał
go na narty – zawsze w Alpy.
Wnuk odnosił liczne zwycięstwa i zdobywał puchary właśnie za jazdę na nartach i snowboardzie. Gdy Mateusz był
w Głownie, jeździł z dziadkiem
rowerami do lasu, obydwaj doskonale się dogadywali. Wnuk
był wielką radością w życiu Janusza Kopra.
To lubił
Prywatnie doktor cenił sobie spokój. Lubił dobrą książkę z gatunku science-fiction,
głównie Tolkiena, Lema. Słuchał muzyki Cohena, Niemena, bluesa, jazzu, latino. Interesował się także fotografią, robił
bardzo ładne zdjęcia. Uwielbiał
kino i jeszcze na studiach należał do Dyskusyjnego Klubu Filmowego. Od 2007 r. państwo
Koprowie kultywowali czwartkowe wyjazdy do Cinema City
w łódzkiej Manufakturze.
– Ja chodziłam na komedie
romantyczne i nowości, a mąż
na stare filmy: westerny, fil-

DOKTORA JANUSZA KOPRA WSPOMINAJĄ JEGO
WSPÓŁPRACOWNICY ZE SZPITALA W GŁOWNIE:
Dr n. med. Marek Nalewajko,
ginekolog-położnik,
w latach 2005-2012 pracujący
na Oddziale Ginekologiczno
Położniczym jako starszy
asystent, wcześniej pełnił funkcję
ordynatora:
– Janusz Koper był bardzo
troskliwym i sumiennym lekarzem,
współczującym i wyrozumiałym.
Zawsze miał na względzie
przede wszystkim dobro chorych.
Troszczył się o ich zdrowie nie
zapominając o ich codziennych
potrzebach i sytuacji życiowej.
Był lekarzem, który leczył nie tylko
tabletkami, zastrzykami
i zabiegami operacyjnymi,
ale także dobrym słowem,
radą, ciepłem i sercem.
Współpracowałem z nim prawie
7 lat. Przez cały ten czas był
zawsze gotowy do pomocy,
nie potrafił nigdy odmówić
i znajdował czas dla swoich
kolegów, niezależnie od pory
dnia i nocy. Dzielił się chętnie

swoim ogromnym, wieloletnim
doświadczeniem i potrafił doradzić
w najtrudniejszych sytuacjach,
a przy tym był człowiekiem
bardzo skromnym i szlachetnym.
Potrafił przebaczać innym ich
przewiny i błędy, doskonale
rozumiał zawiłości życia i potrafił
odnieść się do nich z koniecznym
dystansem. Wraz z odejściem
doktora Kopra straciłem
przyjaciela, dzięki któremu te lata
spędzone w Głownie, mimo że
trudne i zawiłe, będę wspominał
dobrze, mając przed oczami twarz
Janusza z ciepłym spojrzeniem
i zadumanym uśmiechem.
Lek. med. Agata Burska,
pediatra-neonatolog,
zatrudniona na Oddziale
Noworodków od 2005 r.,
zastępca ordynatora:
– Pamiętam swoje pierwsze
spotkanie z doktorem Koprem. Był
to ciepły, czerwcowy dzień, jeden
z moich pierwszych dni pracy
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Na Giblartarze.LidiaiJanuszKoprowiepodczasjednejzwielupodróży.

my akcji lub thrillery – wspomina żona – A potem była zawsze uroczysta kolacja i kwiaty.
Często dostawałam kwiaty bez
okazji. Od zawsze bywaliśmy
też na koncertach – jeszcze niedawno na Gregorianach, balecie irlandzkim, ale na koncercie
Eltona Johna byłam już sama –
mąż kazał mi jechać.
Janusz Koper przez całe życie pozostał młody duchem,
otwarty na świat, przyjazny ludziom. Bardzo lubił ptaki i inne
zwierzęta.
– Na naszym balkonie siadały często jemiołuszki, sikorki. Zawsze była dla nich powieszona słoninka i zostawione
okruszki – opowiada pani Lidia
– Na świerku przed balkonem
miał gniazdo dziki gołąb, legły się młode. Mąż podglądał je
przez lornetkę i opowiadał mi,
co się tam dzieje.
Kolejną miłością doktora były
psy. Był czas, że państwo Koprowie mieli dwa ogary polskie
– Corę i jej syna Dicka. Psy jeździły z właścicielami na wakacje, a dawny pokój córki stał się
ich azylem. Po nich doktor nie
chciał już mieć innego psa, ale
córka Agnieszka po urodzeniu
syna przywiozła rodzicom swoją suczkę Treyę i ta została już
w Głownie.

pacjentek, świadczy fakt, że
w 2001 roku został odznaczony
tytułem „Lekarz Przyjacielem
Kobiety”, przyznanym przez
czytelniczki „Twojego Stylu”.
Wręczenia honorowego odznaczenia dokonała prezydentowa
Jolanta Kwaśniewska. W 2004
roku doktor z Głowna otrzymał
ten tytuł po raz drugi. W 2007
roku przeszedł na emeryturę,
ale wciąż jeszcze pełnił dyżury
w szpitalu i poradni „K”. Cały
czas się też dokształcał, uczestniczył w seminariach.

Przyjaciel kobiety
O ogromnym uznaniu, jakim
Janusz Koper cieszył się wśród

Choroba
W grudniu 2011 roku doktor zaczął zmagać się z męczącym kaszlem. W pierwszy dzień
świąt Bożego Narodzenia pełnił ostatni dyżur w szpitalu i zaniepokojone koleżanki zmusiły
go do zrobienia badań. Kaszel
się nasilał, w końcu po świętach doktor poczuł się tak źle, że
w szpitalu został już jako pacjent.
Po serii badań okrutna diagnoza wstrząsnęła rodziną –
nowotwór środkowego płata
prawego płuca doktora. To był
szok.
– Mąż prowadził bardzo
zdrowy tryb życia, nigdy nie
palił, wręcz nie znosił dymu.
Zawsze był szczupłej budowy
ciała, systematycznie trenował
– opowiada żona.
Janusz Koper trafił na terachochirurgię do Szpitala Kopernika w Łodzi. Zdecydowano

wszpitalu.Spokojnieszłamulicą
WojskaPolskiegoodprzystanku
busa,kiedynagleobokprzemknął
wtempiemałegoodrzutowca
drobnyczłowieczek,którymijając
mnieuśmiechnąłsięrozbrajająco,
skłoniłipowiedziałsympatycznym
głosem„dzieńdobrypanidoktor”,
poczymoddaliłsięszybkoityle
gowidziałam–ledwozdążyłam
odpowiedzieć.Niemiałam
pojęcia,kimbyłtenmiły,starszy
pan.Jakieżbyłomojezdziwienie,
kiedyspotkałamgopóźniejna
oddziale!Takrozpoczęłasię
naszasiedmioletniaznajomość
iwspółpraca.
DrKoperbardzoprzypominał
mimojego,nieżyjącegojuż
tatę,dlategodarzyłamgo
szczególnymsentymentem.
Nietylkotensamrocznik,ale
podobnapostura,otwartośćna
problemyinnychludzi,ogromna
wrażliwość,serdecznośćoraz
twarzemanującaciepłem,dobrem
ispokojem.Tejtwarzynigdynie
zapomnę.Zawszepodziwiałam
naszegodoktorazajego

ogromnąsprawnośćpsychiczną
iświetnąkondycjęfizyczną.
Bardzodbałosiebie,prowadził
aktywnyihigienicznytrybżycia.
Dopewnegomomentuwogóle
niebyłoponimwidaćupływu
czasu.Zawszebłyskawiczniesię
przemieszczał,zawszebył
wgotowościdodziałania.
Bardzolubiłamdyżury
zdoktoremKoprem.Często
wchwilachwolnychodpracy
opowiadałciekawehistorie
zprzeszłości,azeszczególnym
sentymentemmówiłoswoich
bliskich,zwłaszczaownuczku.
Wspominał,jakuczyłgograć
wpiłkęijeździćnanartach.
Pamiętamnaszwspólnydyżur
25grudnia2011r.–dladoktora
Koprabyłtojużostatnidyżur.
Bardzokasłał,miałwyraźną
duszność,niemógłznaleźć
sobiemiejsca.Przygotowałyśmy
zdziewczynamimałyświąteczny
poczęstunek,aledoktorniebył
wstaniedłużejwysiedziećprzy
stole.Czułsiębardzokiepsko.
Niepozwoliłmisięzbadać,ale

ARCHIWUMPAŃSTWAKOPRÓW

ARCHIWUMPAŃSTWAKOPRÓW

Plan wizyty
duszpasterskich

Lidia i Janusz Koprowie. Latasześćdziesiąte.

się na chemioterapię. Jako pacjent doktor był spokojny. Wierzył, że chemia mu pomoże, że
to się jeszcze potoczy inaczej.
Pierwsze dwie próby nie przebiegły jednak pomyślnie. Kolejne miesiące to walka z chorobą,
kolejne podejście do chemii, kolejne pobyty w szpitalach przeplatane powrotami do domu.
Janusz Koper leżał w szpitalu
w Łodzi i w szpitalu w Głownie,
gdzie opiekowali się nim niezwykle serdeczni koledzy
i przyjaciele.
W czerwcu zdecydowano się
na kolejną chemię – niestandardową, na którą pozwolenie musiał wydać NFZ. Po tej chemii
Janusz Koper zaczął się czuć
dobrze, nastąpiła poprawa, tomografia nie wykazała przerzutów.
– Rano przygotowywałam
nam śniadanie, tak jak on to robił wcześniej, kiedy wychodził
do szpitala lub poradni „K”. My
nigdy nie byliśmy „skowronkami”, tylko raczej „sowami”,
więc mąż też moment wstawania przeciągał o parę minut.
W czasie choroby nie chciał
jeść w łóżku, wstawał i szedł do
stołu. Potem kładł się na kanapie, ja wychodziłam po gazetki, a jak wracałam, robił sobie
prasówkę. Miał apetyt, wszystko wydawało się zmierzać ku
dobremu... – opowiada żona –
Chemię znosił dobrze, włosy
mu nie wyszły. Poprosił tylko

wnuka, żeby go krótko ostrzygł
maszynką.
– Cykl chemioterapii obejmował sześć podań, po czterech profesor w Koperniku
pokazał studentom na przykładzie Janusza, jak poskutkowała chemia. To również podziałało bardzo optymistycznie na
męża. Z drugiej strony myślę jednak, że mąż doskonale
zdawał sobie sprawę z powagi
swojego stanu, ale nie mówił
o tym, jakby chciał nas chronić. Był opoką naszej rodziny. Dawał mi tyle rad, na co
powinnam uważać, co robić,
a czego nie robić, komu mogę
zaufać. Nigdy wcześniej nie
prowadził ze mną takich rozmów. Na każdym etapie zmagania się z chorobą nowotworową męża otaczała mnie
ogromna życzliwość i wsparcie
ze strony różnych osób. Nagle
okazywało się, że jedna z pielęgniarek w Koperniku była
kiedyś jego pacjentką w Głownie, gdzie prowadził jej ciążę
i odbierał bliźniaki. Wszyscy
chcieli mu pomóc, jakby oddając im dobroć, której sami
wcześniej doświadczyli. Ludzie dzwonili, pytali, przychodzili, zatrzymywali na rozmowę na spacerze. Byli bardzo
serdeczni i to też dodawało
nam sił.
Nagłe pogorszenie stanu zdrowia Janusza Kopra nastąpiło
w połowie listopada 2012 r., po-

obiecał,żezarazpoświętach
BożegoNarodzeniapójdziedo
lekarza
izrobisobierentgen.Takteżsię
stało.Późniejsprawypotoczyłysię
jużbardzoszybko,
aostatecznerozpoznaniebardzo
naswszystkichzasmuciło
izaszokowało.Niktsiętego
niespodziewał,alejakwidać
chorobaniewybiera.
Niemajużnaszegodoktora,
naszegoDobregoDucha.Zrobiło
sięnaglepusto,szaro
ismutno...

Pacjentki o doktorze Koprze
Wybranewypowiedzinatemat
JanuszaKoprazinternetowego
rankinguwww.znanylekarz.pl:

„9lattemudoktorJanuszKoper
wykryłubabciguzaprzyprawym
jajniku(...).Okazałosię,żejest
torakzłośliwy.Dziękiogromnej
wiedzy,oddaniu
iszczeremuzaangażowaniu
babciajestdziśznami.
Ma82lataicieszysiędobrym
zdrowiem,dlategogorąco
polecamwszystkimpaniomtego
wybitnego,oddanego
imiłegospecjalistęginekologa.”
K.Wiosna styczeń 2009

„Bardzodobryspecjalista
zdużymdoświadczeniem.
Cierpliwy,zawszeuśmiechnięty,
indywidualniepodchodzący
dokażdegoprzypadku,
prowadzącciążędajepoczucie
bezpieczeństwa(...)”
JM, grudzień 2008

„Świetnylekarz.Zdecydowanie
najlepszyginekologujakiego
byłam.Profesjonalnepodejście
dopacjentkiprzejawiasięnie
tylkowfachowejwiedzy,ale
równieżwniezwykleżyczliwym
podejściu.Zaangażowany,
cierpliwy,umiejącysłuchać,
adotegoświetnyspecjalista.
Takwyglądaprawdziwylekarz
zprawdziwympowołaniem
itakiegolekarzaginekologa
życzęwszystkimkobietom.”
Magdalena M.,
styczeń 2009

jawiły się duszności i narastający ból. Doktor znosił chorobę nadzwyczaj dzielnie. Żona
wspomina:
– 26 listopada trafił do swojego szpitala – tak chciał, a 3
grudnia o godzinie 5.03 odszedł do życia wiecznego.
Janusz na błękitnych łąkach i
świetlistym śniegu na wszystkich
patrzy z wielkim wzruszeniem
i życzliwością. Do zobaczenia!
Doktor Janusz Koper został
pochowany na rzymskokatolickim cmentarzu przy parafii
św. Jakuba Apostoła w Głownie.
Na jego grobie nieustannie płoną znicze. 
REKLAMA

Parafia Katedralna
17
 stycznia od godz. 10. Niedźwiada,aodgodz.16.ul.Bolimowska
14/18Ai14/18B.
18
 stycznia  od godz. 10. Strzelcew,aodgodz.16.ul.SzarychSzeregów,Baczyńskiego.
19styczniaod10.ul.Bolimowska,

Dworcowa,Wschodnia,Kresowa,Filtrowa,PolnaiNiciarniana.
Parafia Matki Bożej Nieustającej
Pomocy
17
 stycznia  od godz 16. ul. Krudowskiego–blok–dwóchksięży.Od
początkuiodkońcaiodgodz.16.ul.
ArmiiKrajowej43G.
18
 stycznia od godz. 15. jeden
ksiądz43Di43F,odgodz.16.jeden
ksiądz,43Ianastępnie43Modkońca,odgodz.16.teżjedenksiądz43M
odpoczątku.
19
 stycznia od godz. 10. Armii
Krajowej43H–trzechkapłanówpo
jednymwkażdejklatceschodowej.
Parafia Chrystusa Dobrego
Pasterza
17styczniaodgodz.15.-os.Brat
kowicebl.3bi3c.
18styczniaodgodz.15.os.Bratko
wicebl.4,5i6.
19styczniaodgodz.9.ulicaJana

PawłaII.
21styczniaodgodz.15.os.Brat
kowicebl.7,8,i9.
22styczniaodgodz.15.os.Brat
kowicebl.10,11,i12.
23styczniaodgodz.15.os.Brat
kowicebl.13,14i15.
Parafia Świętego Ducha
17
 stycznia od godz. 16. os. Broniewskiegobloknr3(2kapłanów),ul.
Ciemna(2kapłanów).
18styczniaodgodz.16.00os.Sta
rzyńskiegobloknr4(3kapłanów),os.
Dąbrowskiegobloknr27(1kapłan).
19
 stycznia od godz. 9.00 Nowy
Rynek(4kapłanów).

W poprzednim numerze NŁ podaliśmy program kolęd w parafii
Świętego Ducha z poprzedniego
roku. Pomyłka nie była zamierzona, zamieniono podobnie nazywające się pliki. Za powstałe w związku
z tym problemy serdecznie przepraszamy księży i wiernych.
red.
REKLAMA
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Aktualności
Gm. Domaniewice

Zagajewski
zastąpił
Gajka

Wraz z Nowym Rokiem
zmienił się skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Domaniewice. Pracującego
w niej około 10 lat byłego radnego Edwarda Gajka zastąpił
obecny radny Zbigniew Zagajewski.
Pozostali członkowie komisji
pozostali bez zmian, a są w niej:
jako przewodnicząca Stanisława Felczyńska – dyrektor Szkoły Podstawowej w Domaniewicach, jako sekretarz Danuta
Wojtysiak – dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz członkowie Barbara
Szymajda – pracownik socjalny
i Marianna Osówniak – pracownik Urzędu Gminy.
mwk

Łowicz | Program profilaktyki uzależnień

Pomagać alkoholikom
i narkomanom wrócić do pracy
Przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Cezary Gawroński w rozmowie z NŁ podkreśla,
że będzie chciał, aby w tym roku w Łowiczu prowadzono więcej działań związanych z reintegracją zawodową.
Polega ona na wspieraniu poprzez edukację zawodową oraz pomoc socjalną osób, które przeszły leczenie i wyszły z nałogu.
JOANNA
RUDAK
joanna.rudak@lowiczanin.info

Zdaniem Cezarego Gawrońskiego taka polityka jest długofalowa i wymaga opracowania
koncepcji, tak by w przyszłości móc np. utworzyć miejsce,

w którym by tę pomoc realizowano szczegółowo. Kiedy – nie
wiadomo. Potrzebne byłyby na
to pieniądze, a taką decyzję muszą podjąć miejscy radni. Gawroński przyznał, że chciałby
koncepcję utworzenia takiej placówki opracować w ciągu najbliższych miesięcy.
W samym tylko 2011 roku
w Łowiczu było 600-950 osób

Gmina Domaniewice | Program profilaktyki

uzależnionych od alkoholu.
1500 dorosłych łowiczan żyje
w rodzinie, w której występuje
problem uzależnienia alkoholowego. Podobna jest liczba dzieci, których przynajmniej jedno
z rodziców jest uzależnione od
alkoholu. Z kolei około 2 tysięcy
osób, zarówno dzieci jak i dorosłych, doświadczyło przemocy
w domu.

W myśl uchwalonego 17 grudnia 2012 r. przez Radę Miejską
programu rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym
roku zostanie dofinansowana tzw. pomarańczowa linia dla
osób uzależnionych, konsultacje w poradni leczenia narkomanii, organizacja ulicznych meczów piłki nożnej, działalność
Stowarzyszenia Abstynenckiego

Pasiaczek, a także pobyt dzieci
i młodzieży, w których występuje problem uzależnienia od alkoholu, na półkoloniach. Dotowana
będzie także działalność świetlic
środowiskowych
działających
w Łowiczu. – Planujemy w tym
roku częściej odwiedzać te placówki i pytać pracowników, jakie
mają potrzeby – podkreśla Gawroński.
jr

RZUT OKIEM | KALENDARZE DLA RADNYCH I SOŁTYSÓW

Jednogłośnie Rada
Gminy Domaniewice
przyjęła 28 grudnia
Gminny Program
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych na 2013
rok. Na jego realizację
przeznaczone będzie
51 tys. zł, a działań
zaplanowano wiele.
Jednym z nich jest punkt
konsultacyjno-informacyjny
dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin, a także dla ofiar przemocy. Punkt ten działa w budynku
Gminnego Ośrodka Kultury
raz w tygodniu: w jednym tygodniu w środę w godz. 8-12,
w kolejnym w czwartek
w godz. 8-12. W tym tygoREKLAMA

dniu czynny jest dziś, 17 stycznia, następnie będzie to środa, 23 stycznia, itd. Punkt
nie działa w wakacje oraz
w okresie przed- i poświątecznym. Czynny będzie do 10
czerwca, a później od 4 września do 10 grudnia.
Pieniądze z Gminnego Programu przeznaczone będą dla
dzieci i młodzieży m. in. na
dofinansowanie imprez z okazji Dnia Dziecka w szkołach,
na wycieczki szkolne z programem profilaktycznym, na
wyjazdy wakacyjne kilkorga
dzieci z rodzin zagrożonych
patologią oraz na dofinansowanie obozów sportowych UKS
Błyskawica, UKS Asik oraz
Młodzieżowego Klubu Abstynenckiego działającego przy
miejscowej parafii.
Gmina finansować będzie
nagrody w konkursach o tematyce alkoholowej i zapobiega-

niu przemocy, zapłaci za szkolne warsztaty o takiej tematyce
oraz za spektakl teatralny dla
starszych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów.
Danuta Wojtysiak, kierownik GOPS podkreśla, że
w programie bardzo ważne są
szkolenia członków komisji,
pracowników ośrodka, policji
i nauczycieli z zespołów interdyscyplinarnych, ponieważ
stykają się z bardzo różnymi
problemami ludzkimi i muszą
umieć je profesjonalnie rozwiązywać.
Warsztaty o tematyce zapobieganiu przemocy planowane
są także dla wszystkich chętnych rodziców uczniów z gminy Domaniewice. Tego typu
zajęcia organizowane są co kilka lat. Drugi rok gmina Domaniewice planuje uczestniczyć
w Ogólnopolskiej Kampanii
„Postaw na Rodzinę”.
mwk

PIOTR WOLSKI

51 tys. na zapobieganie problemom
i ich rozwiązywanie

Na zakończenie ostatniej w 2012 r. sesji Rady Gminy Zduny radni i sołtysi otrzymali kalendarze
promocyjne gminy Zduny na 2013 r. 28 grudnia rozdawał je przewodniczący Rady Gminy Zbigniew
Bończak. Przed rozpoczęciem sesji przewodniczący pochwalił nam się innym prezentem – dzwonkiem, który
ma pomóc mu w zaprowadzeniu porządku w czasie obrad. Zbigniew Bończak często ucisza sołtysów, którzy nie
zawsze są zainteresowani treścią obrad i bywa, że głośno ze sobą rozmawiają. pw
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Kiernozia|OchotniczaStrażPożarna

Opłatkowo-noworoczne
spotkanie strażackie
Takie styczniowe spotkania
odbywają się w tej miejscowości
od kilku lat. Oprócz strażaków
uczestniczą w nich również osoby,
które współpracują z jednostkami
OSP. Po raz pierwszy był na nim
nowy ksiądz proboszcz z parafii
w Kiernozi, ks. Maciej Zakrzewski. – Ksiądz jest u nas od
2012 roku, więc nie miał do tej
pory okazji uczestniczyć w takim naszym spotkaniu – powiedział wójt gminy Kiernozia Ze-

non Kaźmierczak, jednocześnie
prezes zarządu gminnego OSP.
Podczas uroczystości wystąpiła
z krótkim programem gminna
dęta orkiestra strażacka.
Na spotkanie przyjechali również m.in. komendant łowickiej Państwowej Straży Pożarnej Jacek Szeligowski, zastępca
komendanta policji z Łowicza
Andrzej Rokicki, szefowa łowickiej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Zofia

Rżewska, szefowa Powiatowego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Zofia Więcław, dyrektorzy szkół z terenu gminy i inni.
W serwisie www.lowiczanin.info
można obejrzeć galerię zdjęć ze
spotkania.
mak
Opłatkowo-noworoczne
spotkaniastrażakówzOSP
zgminyKiernoziawtutejszym
pałacuodbywająsięregularnie
jużodkilkulat.Odlewejstoją:
GrzegorzDubiel,Bogdan
MaślankaiJózefAmbroziak–
wszyscytrzejzOSPZamiary
orazGrzegorzMamcarz
zOSPwTeresewie.

MARCINA.KUCHARSKI

Kilkudziesięciu strażaków z jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych z terenu gminy Kiernozia oraz zaproszeni
przez nich goście wzięli udział w spotkaniu opłatkowonoworocznym w sobotę 5 stycznia w pałacu w Kiernozi.

Gmina Domaniewice|Gospodarkaściekowa

Będą mogły powstawać
przydomowe oczyszczalnie
Nową koncepcję odprowadzania i oczyszczania
ścieków na terenie gminy Domaniewice
przyjęła 28 grudnia Rada Gminy.
Zakłada ona możliwość powstawania
przydomowych
oczyszczalni ścieków nie tylko
w wioskach, ale też w samych
Domaniewicach, gdzie wcześniej
planowano budowę sieci kanalizacyjnej podłączonej do gminnej
oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnia ta istnieje i działa, ale
podłączone są do niej tylko budynki w centrum Domaniewic.
Koncepcję przedstawiali na
sesji przedstawiciele konsultingowej firmy Greecon z Łasku.
Wynikało z niej, że obecnie dla
gminy najkorzystniejsze będą
przydomowe oczyszczalnie, ponieważ do 2015 roku samorząd
nie będzie miał możliwości pozyskania dotacji na rozbudowę sieci
kanalizacyjnej. Na przydomowe
oczyszczalnie można pozyskiwać
dofinansowanie z Wojewódzkiego lub Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Autorzy opracowania
podali kilka sposobów realizacji
takich inwestycji: prowadzenie
REKLAMA

jej przez właściciela nieruchomości korzystającego z dofinansowania WFOŚiGW, które wynieść może do 45%, realizacja z
dopłatą funduszów ochrony środowiska i urzędu gminy, w którym wyodrębniony powinien być
specjalny fundusz na ten cel, inwestycja z NFOŚ, z którego można uzyskać 45% dofinansowania
i niskooprocentowany kredyt na
15 lat, ale chętnych musi być co
najmniej 50 osób, oraz partnerstwo publiczno-prywatne.
– Nawet jeśli gmina chce
w przyszłości rozbudowywać
sieć kanalizacyjną, to teraz nie
ma to sensu, bo nie ma możliwości pozyskania na to funduszy, a do 2016 roku będzie możliwość otrzymania dotacji tylko
na przydomowe oczyszczalnie
– przekonywał prezes Greeconu Juliusz Sumorok. Przewodniczący Rady Gminy Ryszard
Ogonowski stwierdził, że jego
zdaniem nie będzie wśród mieszkańców entuzjazmu w kwestii

Napewnochętnych
naoczyszczalnie
przydomowebyłoby
więcej,gdyby
realizowałatogmina,
alemamyinneplany.
budowy przydomowych oczyszczalni, ale rolą samorządu gminy będzie zachęcanie do podejmowania takich decyzji. Prezes
Sumorok dał do zrozumienia,
że być może oczyszczalnie będą
koniecznością: – Przepisy w zakresie ochrony środowiska zmieniają się. Szamba wcześniej czy
później będą zabronione i trzeba będzie je likwidować – mówił
autor koncepcji. Przekonywał też
do przydomowych oczyszczalni
małym kosztem ich eksploatacji,
na który składa się energia elektryczna i koszt wywozu osadu.
W ciągu roku jest to dla domu
jednorodzinnego ok. 240 zł.

Uchwałę o aktualizacji koncepcji odprowadzania i oczyszczania ścieków Rada Gminy
podjęła jednogłośnie. Co dalej?
– pytaliśmy kilka dni temu wójta
Pawła Kwiatkowskiego. Powiedział nam, że tym samym gmina
stworzyła mieszkańcom możliwość budowania przydomowych
oczyszczalni, gdyż dotychczasowe plany budowy sieci kanalizacyjnej uniemożliwiały niektórym
właścicielom nieruchomości takie rozwiązanie. Gmina nie planuje jednak angażować się w te
inwestycje, tym bardziej że dofinansowanie na nie może uzyskać
zarówno osoba prywatna, jak
i samorząd. W gminie nie było
dużego zainteresowania przydomowymi oczyszczalniami, ale
pojedyncze osoby zwracały się w
tej sprawie do UG. Czy teraz zainteresowanie wzrośnie, niedługo
się okaże. – Na pewno chętnych
na oczyszczalnie przydomowe
byłoby więcej, gdyby realizowała to gmina, ale mamy inne plany
inwestycyjne na najbliższe lata,
więc nie możemy blokować na to
gminnych funduszy – mówi wójt
Kwiatkowski.
mwk

Bocheń |DomLudowy

Zostanie zakupiona
nagrzewnica
Radni gminy Łowicz 21 grudnia przeznaczyli 10 tys. zł na zakup nagrzewnicy elektrycznej do
Domu Ludowego w Bocheniu.
Sprawę ogrzewania budynku próbowano rozwiązać już
we wrześniu. Wówczas wniosek
o zakup pieca na ekogroszek za
34 tys. zł przedstawił radnym wójt
gminy Łowicz Andrzej Barylski.
Przez ostatni rok w bocheńskim
Domu Ludowym ogrzewany był
tylko garaż, w którym znajduje
się pojazd OSP, oraz pomieszczenia, w których do końca sierpnia mieściła się gminna biblioteka i pracownia komputerowa. Od

września te dwie placówki przeniosły się do sąsiedniego budynku, po dawnej szkole.
Teraz dom ludowy i budynek
po dawnej szkole, w którym mieści się obecnie biblioteka i pracownia komputerowa, ogrzewa
piec olejowy. We wrześniu większość radnych była jednak przeciwna zakupowi pieca. Teraz
wszyscy głosowali za zakupem
nagrzewnicy, która jest znacznie tańsza i podłączana jedynie
wtedy, kiedy trzeba ogrzać pomieszczenie. Taki system działa
w większości domów ludowych
na terenie gminy Łowicz.
jr

Gmina Łowicz |Oświetlenieuliczne

Lampy w 4 wsiach
W pierwszych dniach nowego
roku pracownicy firmy P.P.H.U.
Energo-Instal Krzysztofa Krajewskiego z Kutna postawili
6 lamp w Klewkowie. W pozostałych miejscowościach: Strzelcewie, Parmie i Jastrzębi zrobili to jeszcze w poprzednim roku.
W Parmie lampy postawiono
m.in. przy zakręcie za mostem.
Do tej pory to miejsce było
nieoświetlone, co przeszkadza-

ło kierowcom, którzy musieli na
krótkim odcinku drogi włączać
długie światła. Teraz cała droga biegnąca przez Parmę będzie
oświetlona, a nie tylko przy budynkach mieszkalnych, jak było
dotychczas. Łącznie w gminie
zostało ostatnio zainstalowanych
51 lamp ulicznych, w tym najwięcej w Jastrzębi, bo aż 17. Inwestycja kosztowała gminę Łowicz ponad 257 tys. zł.
jr
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Gmina Zduny | Półmetek kadencji samorządu

Drogi pochłonęły
najwięcej pieniędzy od lat
W końcu ubiegłego roku w Strugienicach rozpoczęła się budowa oczyszczalni ścieków, natomiast ze względu na brak pieniędzy
rozpoczęcie drugiej dużej inwestycji – budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Nowych Zdunach
– zostało odłożone w czasie. Dotychczas najwięcej środków gmina przeznaczyła na infrastrukturę drogową. Wójt Jarosław
Kwiatkowski mówi, że w tej kadencji może wreszcie spać spokojnie, ponieważ jeszcze przed wyborami wybudowano dwa nowe
mosty na Bzurze, których stan techniczny był bardzo zły.

piotr.wolski@lowiczanin.info

Podsumowując
półmetek
kadencji, wójt gminy Zduny
przywołuje inwestycje drogowe. Zdaniem Kwiatkowskiego
w latach 2010-2012 gmina wydała na drogi największą kwotę
w swej historii. Dofinansowano
przebudowę 2 dróg powiatowych: ze Złakowa Kościelnego
do Pólki (280 tys. zł) i w Bąkowie Górnym (250 tys. zł) oraz
zmodernizowano 4 drogi gminne: z Zalesia do Złakowa Borowego, w Maurzycach Zagaju,
z Nowych Zdun do Górek Strugieńskich oraz z Nowego Złakowa do Jackowic. Na te inwestycje wydano łącznie ponad
3 mln zł. Przebudowa i budowa dróg gminnych była możliwa dzięki pozyskaniu środków
zewnętrznych: z Narodowego
Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych i Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych.
W ostatnich 2 latach gmina
przeznaczyła blisko 0,5 mln zł
na zakup samochodów strażackich dla Ochotniczych Straży
Pożarnych w Zdunach i Bąkowie Górnym, które należą do
Krajowego Systemu Ratow-

Ścieki do nowego
obiektu będą
wyłącznie dowożone,
a zwiększenie
przepustowości
nastąpi w przyszłości.
REKLAMA

niczo-Gaśniczego.
Ponadto
w 2011 r. wyremontowano
szkołę w Złakowie Borowym
i otwarto oddział przedszkolny.
– Były obawy co do zainteresowania, ale z perspektywy czasu trzeba powiedzieć, że warto
było przeprowadzić tę inwestycję – mówi Kwiatkowski.
W 2011 r. w Nowych Zdunach zakończyła się budowa
Orlika, która pochłonęła około
1 mln zł. Przed wyborami samorządowymi, w 2010 r., wójt
zapowiadał powstanie kolejnego dużego obiektu sportowego
w tej miejscowości – sali gimnastycznej. Jak powiedział nam
Jarosław Kwiatkowski, gmina posiada już projekt budowy
sali, ale termin realizacji inwestycji jest uzależniony od pozyskania środków zewnętrznych.
Podobny argument wójt przywołuje, mówiąc o budowie kanalizacji. – Mamy projekt i pozwolenia, termin rozpoczęcia
budowy jest jednak uzależniony
od finansów, których, jak na razie, brakuje – mówi.
Przypomnijmy, że na terenie
gminy w końcu 2012 r. rozpoczęła się budowa biologicznej
oczyszczalni ścieków w Strugienicach, która pochłonie ponad 3 mln zł. Po zakończeniu budowy ścieki do nowego
obiektu będą wyłącznie dowożone, a zwiększenie przepustowości nastąpi w przyszłości
– wraz z wybudowaniem sieci
kanalizacyjnej w Strugienicach,
Maurzycach, Szymanowicach,
Zdunach i Zduńskiej Dąbrowie.
W ostatnich dwóch latach
gmina wyremontowała także
ośrodek zdrowia w Zdunach
i ociepliła hydrofornię w Złakowie Borowym. Te inwestycje
udało się przeprowadzić dzięki
umorzeniu pożyczki w wysoko-

Muszę przyznać,
że zły stan mostów
spędzał mi sen
z powiek, teraz mogę
spać spokojnie.

PIOTR WOLSKI

PIOTR
WOLSKI

Wójt Jarosław Kwiatkowski w czasie sesji Rady Gminy Zduny.

ści 200 tys. zł w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska
w Łodzi. Ponadto wkrótce gmina rozpocznie budowę szatni
przy boisku w Złakowie Borowym, na którą pozyskała dofinansowanie przez Lokalną Grupę Działania Gniazdo.
Jarosław Kwiatkowski dąży
do zabezpieczenia gminnych
wodociągów przed awarią zasilania. W tym celu w 2011 r.
gmina zakupiła 3 agregaty prądotwórcze. Dwa z nich, montowane na stałe, zabezpieczają wodociągi w Jackowicach
i Nowych Zdunach, natomiast
trzeci, przenośny, będzie wyko-

rzystywany w Bogorii Górnej.
Ażeby gminna sieć wodociągowa w czasie awarii zasilania
mogła pracować w pełni, gmina
musi zakupić kolejne 2 agregaty – dla wodociągów w Złakowie Borowym i Retkach.
Spośród mniejszych inwestycji zrealizowanych po ostatnich wyborach wójt przywołuje
zakup 28 zestawów do selektywnej zbiórki odpadów, które
stanęły w poszczególnych sołectwach. Zestawy wyposażone
są w oddzielne pojemniki dla
szkła białego i kolorowego, plastyku i papieru. Gmina zapłaciła za nie 183 tys. zł, z czego

98 tys. zł pokryło dofinansowanie z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich. W roku
2012 pozyskano także środki
zewnętrzne na budowę ogródka
dydaktycznego przy szkołach
w Nowych Zdunach oraz wyposażenie placu zabaw w Bąkowie Górnym. Ponadto do szkół
prowadzonych przez gminę trafiły pomoce dydaktyczne, które
będą wykorzystane podczas nauczania indywidualnego. Urząd
gminy pozyskał na ten cel dotację w wysokości 75 tys. zł.
Przez dwa pozostałe lata kadencji Kwiatkowski będzie dążył do pozyskiwania środków
zewnętrznych, które są niezbędne do realizacji dużych inwestycji. Priorytetem jest rozpoczęcie budowy sieci kanalizacyjnej
i sali gimnastycznej w Nowych
Zdunach. Wójt jest zadowolony,
że w tej kadencji wreszcie nie
ma inwestycji wymuszonych,
takich, których przeprowadzenie byłoby niezbędne. Kwiatkowski ma tu na myśli budowę
mostów na Bzurze w Strugienicach i Wierznowicach. Jeszcze
przed 3 laty ruch odbywał się
po starych, drewnianych mostach, które były w bardzo złym
stanie technicznym. – Muszę
przyznać, że zły stan mostów
spędzał mi sen z powiek, teraz
mogę spać spokojnie – spuentował. 

Gmina Kiernozia

Radni podjęli
uchwały
śmieciowe

Mieszkańcy gminy Kiernozia od 1 lipca mają płacić za wywóz posegregowanych śmieci
7 zł miesięcznie, za nieposegregowane – 14 zł. Przynajmniej
takie założenie zawiera uchwała podjęta przez radnych na sesji
28 grudnia. Ile rzeczywiście będzie wynosić podatek, zależy od
przetargu, w którym zostanie wybrana firma, która będzie zajmować się wywozem śmieci.
Radni uchwalili też regulamin czystości. Wprowadzono
przede wszystkim zapis mówiący o utworzeniu punktów selektywnego zbierania odpadów,
w których będą przyjmowane
śmieci, których nie można umieścić w workach, m.in. sprzęty
wielkogabarytowe, opakowania
po lekach, sprzęt elektroniczny,
odpady budowlane itp.
W gminie Kiernozia odbędą się także spotkania na temat
wyżej wymienionych zmian.
Będą one połączone z zebraniami sprawozdawczymi Ochotniczych Straż Pożarnych. Jeżeli to
nie wystarczy, a mieszkańcy będą
mieli taka potrzebę, w kolejnych
miesiącach odbędą się następne
spotkania w sprawie tzw. podatku śmieciowego.
jr

Gmina Bielawy

BA-MI
dostarczy paliwo
20 grudnia Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe
BA-MI
wygrało przetarg na dostawę oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb 95 dla pojazdów
i sprzętu gminy Bielawy. Firma
z Bielaw złożyła jedyną ofertę.
Gmina
Bielawy
zapłaci
5,66 zł brutto za 1 litr oleju napędowego lub benzyny bezołowiowej Pb 95. Firma należąca do Czesława Bagnowskiego
i Edwarda Miziołka za wykonanie usługi otrzyma blisko 345 tys.
zł, ponieważ urząd zgłosił zapotrzebowanie na 57,5 tys. litrów
oleju napędowego oraz 3,4 tys. litrów benzyny bezołowiowej. Paliwem będą zasilane samochody
i sprzęt strażacki, taki jak motopompy lub agregaty z jednostek
OSP działających na terenie gminy Bielawy, oraz autobusy szkolne i taki sprzęt jak koparki i kosiarki.
pw
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Kultura
Domaniewice|RegionalnyPrzeglądKolęd

Bolimów

Śpiewanie kolęd nie jest proste
Najważniejszą nagrodę Grand Prix
w jubileuszowym X Regionalnym Przeglądzie Kolęd
w Domaniewicach, zdobyła Klaudia Dutkiewicz, która
zaśpiewała kolędę „Oj Maluśki, Maluśki”.

TOMASZBARTOS

W kategorii uczniów klas
IV–VI szkół podstawowych wystąpiło 12 solistów i 8 duetów.
W grupie solistów I miejsce zajęła Weronika Kołodziejczyk z SP
1 w Łowiczu za kolędę „Śpij Jezuniu, śpij”, II miejsce – Marlena Karwecka z MOK w Głownie,
ex aequo II miejsca zajęły Maria
Dutkiewicz z SP w Niedźwiadzie oraz Katarzyna Jędrzejczak
z GOK w Domaniewicach.
W grupie duetów I miejsce zajęły Dwie nutki czyli Wiktoria
Glazna oraz Natalia Mróz z GOK
w Domaniewicach za wykonanie
„Małej pastorałki”, II miejsce za-

Duet Przyjaciółkizdomaniewickiejpodstawówki,czyliMalwina
iWeronikaOsówniakzaśpiewałypastorałkę„Byłpastuszekbosy”.
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Nagroda została jej przyznana
po raz drugi, w ubiegłym roku
zrobiło to jury w innym składzie.
Co potwierdza, że Klaudia ma
prawdziwy talent.
W przeglądzie wystąpiło
46 solistów i 22 zespoły w czterech kategoriach wiekowych.
W sumie na scenie zaśpiewało
i zagrało około 100 młodych
osób, przesłuchania trwały
w piątek 11 i sobotę 12 stycznia.
W niedzielę, 13 stycznia odbyło się podsumowanie konkursu
i wręczenie statuetek oraz nagród
rzeczowych dla laureatów.
W kategorii uczniów klas 0–
III szkół podstawowych wystąpiło 17 solistów i 7 duetów.
I miejsce ex aequo wśród solistów otrzymały Maja Ciesielska
z SP 2 w Łowiczu za wykonanie
utworu „Całą noc padał śnieg”
oraz Mika Marcel z SP 4 z Łowicza za zaśpiewaną „Nie miały
aniołki”, II miejsce zajęła Wiktoria Buda z SP w Zielkowicach,
III miejsce – Nadia Błaszczyk
z SP w Jamnie.
Wśród duetów I miejsca nie
przyznano, II zajęły Pasterki
czyli Lidia Kuś i Patrycja Sułtan z Gminnego Ośrodka Kultury w Nieborowie za kolędę
„Gore gwiazda”. III miejsce zajęły Przyjaciółki, czyli Malwina
i Weronika Osówniak z SP
w Domaniewicach.

Zdobywczyni Grand Prix
przeglądu Klaudia Dutkiewicz
reprezentowałaŁowickiśrodek
Kultury,dowystępuprzygotowała
jąKarinaSędkowska-Staszewska.

jęły Wesołe nutki czyli Julia Grabowcz i Aleksandra Wodzyńska
z SP w Domaniewicach, III miejsce zajął Patryk Kaczmarek i Michał Rudnicki ze szkoły w Mąkolicach.
W III kategorii, uczniów gimnazjów, wystąpiło 11 solistów
i 3 duety, w grupie solistów
I miejsca nie przyznano, II miejsce zajęła Katarzyna Papiernik
z Gimnazjum w Dzierzgówku
za kolędę Gdy śliczna Panna, III
miejsce ex aequo przyznano Kindze Gajdzie z GBP w Bocheniu
i Magdalenie Tomeckiej z Gimnazjum Pijarskiego w Łowiczu.
W grupie duety I miejsca nie
przyznano, II miejsce zajął duet
Trakt w składzie Agata Wolińska
i Dominika Felczyńska z Gimnazjum w Domaniewicach za piosenkę „Magia świąt”. III miejsca
nie przyznano.

W kategorii uczniów szkół
ponadgimnazjalnych wystąpiło 6 solistów i 4 duety, I miejsce
zajęli ex aequo Klaudia Dutkiewicz z ŁOK w Łowiczu, Dominik Kosma z GOK w Domaniewicach za kolędę „Dnia jednego
o północy” oraz Katarzyna Sut
z GOK w Domaniewicach za kolędę „Lulajże, Jezuniu”, II miejsca, także ex aequo zajęli Patryk
Rybus z ZSP nr 4 w Łowiczu
oraz Weronika Stajuda z GOK
w Domaniewicach.
W grupie duetów I i II miejsca
nie przyznano, III miejsce zajął
duet Desus czyli Anna Wysocka
i Patrycja Małaszek z ZSP nr 4
w Łowiczu, dziewczyny zaśpiewały piosenkę „A kto wie”.
Jury przewodniczyła Barbara Słabicka, która jest m.in. trenerem wokalnym współtwórcą i kierownikiem artystycznym

Enerlich o swojej
małej ojczyźnie
Dziennikarka, poetka i pisarka zakochana w Mazurach i rodzinnym Mrągowie Katarzyna
Enerlich będzie 23 stycznia gościła w Gminnym Ośrodku Kultury w Bolimowie. Jej spotkanie
autorskie rozpocznie się o godz.
17. Kobieta będzie opowiadała
o swojej twórczości i życiu.
Wstęp na spotkanie jest wolny. Zaproszeni są wszyscy mieszkańcy, a szczególnie członkowie
Dyskusyjnego Klubu Książki.
Katarzyna Enerlich zadebiutowała w wieku 12 lat artykułem
myk na temat Mrągowa, a następnie w Świecie Młodych i Na
Przełaj. Pisarka posiada doświadczenie dziennikarskie. i jest autorką 8 książek.
am

Międzynarodowego Festiwalu
Twórczości Młodych Folklowe
Inspiracje. Wraz z nią oceniali
Ewelina Bień – dyrygent Łódzkiego chóru Echo oraz Cantus
w Kolegium Nauczycielskim
w Łodzi oraz Sebastian Kondratowicz – kompozytor związany
z radiem i telewizją.
Katarzyna Sut, reprezentująca GOK w Domaniewicach,
powiedziała nam, że zaśpiewanie kolędy przed publicznością,
a szczególnie jury wcale nie jest
łatwe, bo kolędy należą do znanych utworów, które posiadają
wiele różnych interpretacji. Trudno jest więc trafić w tę, która słuchaczowi jest bliska.
Dyrektor GOK w Domaniewicach Barbara Szymajda z tegorocznego przeglądu jest bardzo
zadowolona, zarówno ze sprawnego przebiegu jak i poziomu,
który zrobił bardzo pozytywne
wrażenie na jury. Niestety nie
wszyscy, którzy się zgłosili swój
udział, byli na przesłuchaniach.
Sporo osób się rozchorowało.
Niespodzianką przeglądu była
obecność na niedzielnej gali
i występ laureatki, pierwszego
konkursu, jeszcze wówczas powiatowego – Ewy Smereckej.
Jak powiedziała na scenie, udział
w nim przed 10 laty, zaśpiewała wówczas pastorałkę „Był pastuszek bosy”, miał po części
wpływ na rozwój pasji śpiewania
i na jej życie. Dziś, śpiewa zawodowo, zajmuje się edukacją muzyczną, a w Zespole Ludowym
Koderki uczy dzieci emisji głosu.
tb

Łowicz

Taniec i zabawa
w szczytnym celu
Przy rytmach latynoskiej i indyjskiej muzyki będzie można
bawić się na podczas I Łowickiego Charytatywnego Maratonu
Tańca i Fitnessu. Odbędzie się on
już w sobotę 19 stycznia w hali
sportowej OSiR nr 2 przy ul. Topolowej 2.
Impreza rozpocznie się o godz.
17 i potrwa 3 godziny. Wszyscy,
którzy chcą wziąć w niej udział
powinni pojawić się jednak kilka
minut wcześniej, by przebrać się
w strój sportowy. Powinni zabrać
ze sobą też wygodne buty, ręcznik, napój i dobry humor.
W trakcie maratonu przeprowadzone zostaną zajęcia zumba®fitness i masala bhangra. Poprowadzą je instruktorzy z Łowicza,
Warszawy, Grodziska Mazowieckiego, Łodzi, Gdańska i Sochaczewa. Wystąpią też goście
specjalni: Tina i Dennis Thomsen z Danii. Instruktorzy będą
tańczyli różne układy, a uczestnicy powtarzali je za nimi i tak
przez 3 godziny.
Dla przybyłych przygotowane
będą również konkursy, licytacje
i kącik dla dzieci.
Zebrane pieniądze będą wykorzystane na stworzenie sali rehabilitacyjnej w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym
w Łowiczu.
am

Łowicz |KoncertwKinieFenix

Uczniowie Centrum w świątecznym repertuarze
Kolędy i pastorałki, bardziej i mniej znane, zagrali
i zaśpiewali uczniowie Centrum Edukacji Muzycznej
w Łowiczu w niedzielę 13 stycznia, w sali Kina Fenix
na jubileuszowym już koncercie kolęd,
który w tym roku został podzielony na dwie części.

słowska, Maria Mazurek, Zofia
Pruchniewicz, Amelia Sosnowska, Marta Czubik i Katarzyna
Piasecka. Jako zespół Skrzaty
zaśpiewali oni pastorałkę „Hej,
Hej, Hej” oraz kolędę „Pójdźmy
wszyscy do stajenki”.
Drugi koncert rozpoczęli
uczniowie klasy skrzypiec, grając kolędę "Wśród nocnej ciszy".
Zakończyli go natomiast nauczyciele Aleksandra Jaworska-Zielińska – śpiew, Anna Barańska
– altówka, Bogdan Fudała – kontrabas oraz Michał Janocha – gitara, którzy wykonali kolędę „Lulajże mi lulaj”.
Oba koncerty zakończył występ chóru szkolnego, który zaśpiewał „Wśród nocnej ciszy”
i „Gdy się Chrystus rodzi”. Na
scenie wystąpiło 75 uczniów
w zespołach oraz 12 solistów.
Staszewski przyznał nam, że
organizacja świątecznego koncertu to duże wyzwanie logistyczne. Trzeba bowiem przy-

Łowicz
Ksinżoki i Furkotki

TOMASZBARTOS

Uczniowie po raz pierwszy zaśpiewali w sali kina, dotąd występowali w sali barokowej łowickiego muzeum. Przenieśli jednak
do Łowickiego Ośrodka Kultury
ze względu na prace remontowe
odbywające się w muzeum. Ale
jak przyznał nam kierownik Stefan Staszewski nie żałuje decyzji, bo okazało się, że sala oferuje dobrą akustykę i nagłośnienie,
a przede wszystkim więcej miejsca. Dlatego Centrum będzie
chciało na stałe zagościć w ŁOK
ze swymi koncertami.
Na scenie przed publicznością, złożoną głównie z rodziców
i rodzeństwa wystąpiło prawie
90 młodych muzyków, o różnym
stopniu zaawansowania, grających m.in. na gitarze, skrzypcach, pianinie, keyboardzie. Na
początku pierwszego koncertu
wystąpili najmłodsi uczniowie,
będący w wieku przedszkolnym:
Łucja Bolimowska, Mikołaj Gajda, Dawid Lelewski, Ewa Ma-

Część zespołu Skrzaty składającego się z przedszkolaków,któryotworzyłkoncertCentrumEdukacji
MuzycznejwKinieFenix.

gotować program, w którym
zaprezentuje się 90 uczniów, tak
aby się nie dłużył, a jednocześnie
każdy mógł wystąpić. – Połowa
aranżacji została przygotowana
przez nauczycieli Centrum, musieli oni dopasować grę indywi-

dualnie do uczniów, każdy z nich
poświęcił wiele prywatnego czasu, aby koncert wypadł jak najlepiej, były to m.in. dodatkowe zajęcia z uczniami w soboty. Ten
ponad planowy wkład był teraz
i zawsze jest bardzo duży – po-

wiedział nam Staszewski. Praca
z młodszymi trwała 1,5 miesiąca,
ze starszymi miesiąc.
Kolejny koncert Centrum planuje na 10 marca zgodnie z tradycją szkoły z okazji Dnia Kobiet.
tb

Zespół Śpiewaczy Ksinzoki
wystąpi w 20 stycznia w Kinie
Feniks w Łowiczu z repertuarem
kolęd i pastorałek. Grupa wykona
je w łowickiej gwarze.
Wraz z zespołem po raz pierwszy wystąpi prowadzony przez
Stanisława Wielca dziecięcy zespół Furkotki, w którym tańczą
m.in. dzieci z wadami słuchu.
Dzieci zatańczą oberka, ale też
zaśpiewają wspólnie z Ksinzokami kolędy, migając je dłońmi.
W czasie koncertu będzie można usłyszeć solowe wykonania:
Anny Staniszewskiej, Teresy Ciesielskiej, Aleksandry Kapusty
i Stanisława Madanowskiego. tb
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Harcerzom z 3 ŁDH Impessa pieniądze wrzucił pracownik ZUK, który akurat przejeżdżał piaskarką.
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XXI Finał WOŚP

7 Gromada Zuchowa Leśne Ogniki kwestowała pod kościołami i na ul. Zduńskiej w Łowiczu.

Łowicz | Było zimno, ale ogrzała ich Orkiestra

Uzbierali prawie 26 tysięcy
Ubiegłoroczny rekord ustanowiony przez łowicki sztab Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy, wynoszący prawie 41 tys. zł,
nie został w tym roku pobity. Zebrano 25.846,38 zł.
dze dla WOŚP po raz pierwszy.
W ich grupie był jeszcze Mateusz Kołaczyński, który kwestował po raz 4 i sprawował nad
nimi opiekę. W czasie kwesty
harcerze mogli liczyć na proboszczów, którzy ugościli ich na
plebaniach, częstując herbatą.
Przed kościołem Chrystusa
Dobrego Pasterza w Łowiczu

spotkaliśmy uczennice Gimnazjum w Łyszkowicach: Michalinę Czułek, Emilię Przezdzięk
i Karolinę Styszko. Przyjechały
kwestować do Łowicza, bo tylko takie połączenie autobusowe
im pasowało. Z kwesty w Łyszkowicach zrezygnowały. Wcześniej pieniądze zbierały w swojej szkole.

z Impessy. Obie dziewczyny spotkaliśmy w grupie kilku
osób przed jedną z furt łowickiej
katedry. W czasie naszej rozmowy podbiegł do nich mężczyzna
w roboczym stroju. Jak się okazało pracownik Zakładu Usług
Komunalnych, który właśnie
przejeżdżał Starym Rynkiem
piaskarką. Wrzucił do puszki
10 zł. Nie chciał rozmawiać, powiedział, że nie ma czasu i zatrzymał się tylko na chwilę, bo
jest w pracy.
– Mogę pomóc różnym dzieciom i seniorom, myślę, że dzię-

KATARZYNA
KORDECKA
zastępca komendanta
Hufca ZHP w Łowiczu
Łowicki finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej
Pomocy przebiegał
bardzo spokojnie, nie
było żadnych incydentów,
wszystko udało nam
się zrealizować i to
jest najważniejsze.
Mnie najbardziej
cieszyło w czasie
finału zaangażowanie
młodzieży, która wzięła
udział w kweście. Mimo
zimna i śniegu nikt nie
narzekał na to, że zmarzł.
Wszyscy byli bardzo
dzielni. Nie pobiliśmy
rekordu zebranych
pieniędzy z poprzedniego
roku, ale nie o rekordy
w tej akcji chodzi.

TOMASZ BARTOS

Po raz kolejny organizacją
łowickiego finału WOŚP zajmował się miejscowy Hufiec
Związku Harcerstwa Polskiego.
Zgromadził on 100 wolontariuszy, ale na ulice miasta wyszło
nieco mniej, gdyż kilka osób
musiało zostać w domach ze
względu na grypę. 80% kwestujących stanowili członkowie
ZHP, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Sztab Orkiestry mieścił się
w Gimnazjum nr 1, którego dyrekcja od lat udostępnia na jego
potrzeby świetlicę i jedną z klas.
Kwesta rozpoczęła się o godz.
7 i zakończyła się po godz.
19 przed kościołami, z których
wierni wychodzi z ostatniej
mszy wieczornej. Wcześniej
jednak większość wolontariuszy wróciła do sztabu. Organizatorzy nie pozwoli dzieciom
chodzić z puszkami po zmroku
ulicami Łowicza, ze względu
na ich bezpieczeństwo. W gimnazjum czekała na nich jednak
gorąca herbata i kanapki. Chętni mogli dostać też przygotowywaną przez jednego z druhów
zupę.
Zastępca komendanta łowickiego ZHP hm. Katarzyna Kordecka powiedziała nam,
że kwesta odbywała się nie tylko w Łowiczu. Wolontariusze
z drużyny Nin Hil z Kocierzewa Południowego, w kilkuosobowych grupach, kwestowali pod kościołami w Boczkach,
Kocierzewie i Kompinie. – Było
bardzo fajnie, zaskoczyło nas
bardzo pozytywne nastawienie
ludzi, którzy chętnie wrzucali
datki do puszek – powiedziały
nam Ewelina Kociorek i Kinga
Łopata, które zbierały pienią-

– Najważniejsze to założyć
ciepłe skarpety, leginsy i dwie
pary rękawic – powiedziała Ela
Podwójci z 3 Łowickiej Drużyny Harcerskiej Impressa – rodzice do mojego zaangażowania
podeszli bardzo pozytywnie, nie
mieli żadnych uwag.
– Od rana ludzie wrzucają nam sporo pieniędzy, do puszek trafiały głównie monety,
ale sporo było też banknotów
10- i 20-złotowych. Zdarzały
się także grubsze, 50-, a nawet
100-złotowe – powiedziała nam
Małgorzata Kobierecka, także

W Klubie Pracownia, w ramach 21 finału WOŚP, zagrały mocnego rocka: Traces to Nowhere (na zdjęciu) i Hellectricity, w przerwie licytowano
orkiestrowe gadżety i przedmioty przekazane przez łowiczan.

ki mojej tu obecności skorzysta
na tym wiele osób – powiedział
nam 9-letni zuch z 7 Gromady
Zuchowej Leśne Ogniki. Drużynowa Aleksandra Tybura powiedziała, że większość osób miało
do zbierających dobre nastawienie. Zdarzali się jednak tacy,
którzy mieli swoje uwagi pod
adresem Orkiestry.
Hm. Katarzyna Kordecka powiedziała nam, że w tym roku
sporo ciekawych przedmiotów trafiło na licytację łowickiej WOŚP, były to m.in. dwie
orkiestrowe koszulki firmy Larum, Studio Pomysłów Bogumiły Jezierskiej-Jarosz przekazało
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Katarzyna Kordecka i Aleksandra Klimczak w czasie liczenia pieniędzy.

nam wieszaki i stołek zdobiony
ręcznie w łowickie wzory. Studio Oliwia ofiarowało karnety
na manicure kawiorowy, Galeria
EV 34 – zdjęcie, ale największą
atrakcją były dwie płyty grupy
Poparzeni Kawą Trzy z autografami muzyków. Wszystkie
rzeczy sprzedano, choć liczono w sztabie, że osiągną większe kwoty. Aukcje, internetowa
oraz przeprowadzona w czasie
koncertu w Klubie Pracownia,
przyniosły łączny dochód w wysokości ok. 1 tys. zł.
W puszkach faktycznie
było sporo banknotów, nawet
100-złotowych. Jedna z nauczycielek z Łowicza przekazała
wolontariuszom złoty pierścionek, starsza pani obrączkę zawiniętą w białe bibułki schowaną
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96 Łowicka Drużyna Wielopoziomowa Bezimienni w czasie przerwy
w sztabie WOŚP.

W sztabie WOŚP w Gimnazjum nr 1, wolontariusze, którzy przyszli się ogrzać, zajmowali się wycinaniem naklejanych serc rozdawanych darczyńcom.

w foliowy woreczek. – To była
dla nas duża niespodzianka.
Nie wiedzieliśmy, co kryje się
w środku, ktoś nawet zażartował, że są tam narkotyki – opowiada Kordecka. Wiele osób,
aby wręczyć kwestującym pieniądze, zatrzymywało auta na
ulicy i wołało ich do siebie.
Na ulicach miasta było zauważalnie mniej osób niż podczas poprzednich finałów. Już
w momencie liczenia pieniędzy
w komendzie hufca do harcerzy
przyszło trzech chłopaków, którzy powiedzieli, że chcą przekazać zebrane z własnej inicjatywy, ponad 100 zł.
Warto też dodać, że najwięcej pieniędzy w puszce miał
Jakub Michalak, który kwestował wspólnie z tatą Arturem –

ALEKSANDRA
TYBURA
drużynowa 7 Gromady
Zuchowej Leśne Ogniki
Myślę, że wzięcie udziału
w WOŚP to fajna okazja,
aby pokazać, że młodzi
ludzie mogą poświęcić
swój czas dla kogoś
potrzebującego. Zbieram
już chyba siódmy rok
z rzędu i co roku w czasie
kwesty jest wspaniała
atmosfera, wszyscy się
uśmiechają, są mili.
Miło jest widzieć ludzi,
którzy chętnie wrzucają
pieniądze do puszek i też
chcą pomóc.

Słowa szefa Wielkiej
Orkiestry Świątecznej
Pomocy Jerzego Owsiaka
o tym, że pomysł
wprowadzenia w Polsce
eutanazji rozumie i jest
mu bliski, miały wpływ
na to, że wielu łowiczan
nie wrzuciło pieniędzy
do puszek wolontariuszy
WOŚP. Przypomnijmy,
że w tym roku Orkiestra
zagrała nie tylko dla
chorych dzieci, ale po raz
pierwszy dla seniorów,
aby zakupić sprzęt dla
oddziałów geriatrycznych.
– Zbieranie na naszą
eutanazję? – zapytały
starsze panie jedną
z kwestujących grup i jak
powiedziała nam jedna
z harcerek, słowami tymi
wywołały konsternację
u młodzieży. – Nie dam na
Orkiestrę w tym roku, choć
zawsze wydłubywałam
z portfela drobniaki. Jest

mi przykro, że człowiek,
który afiszuje się jako
osoba chcąca robić
dobro, jednym zdaniem
przeczy całej swojej
działalności -–powiedziała
nam pani Anna, emerytka
z Bratkowic. – Owsiak nie
powinien wypowiadać
swojej opinii o eutanazji.
Jakby na to nie patrzeć,
robi dużo dobrego.
W tym roku zrobił coś
wspaniałego, wywołał
dyskusję o opiece nad
osobami starszymi. Temat
ten pozostawał
w naszym kraju zawsze na
uboczu. Mam nadzieję, że
jego wycofanie się
z tych słów jest szczere.
Ale i tak czuję się
zawiedziony – powiedział
nam pan Andrzej, rencista
ze Starzyńskiego. On
dał na Orkiestrę, choć
dość długo się nad tym
zastanawiał. tb

TOMASZ BARTOS

SŁOWA, KTÓRE RZUCIŁY CIEŃ NA AKCJĘ

Pod kościołem Dobrego Pasterza można było spotkać w niedzielę Michalinę Czułek, Emilię Przezdzięk
i Karolinę Styszko. Dziewczyny przyjechały z gminy Łyszkowice.

1.071,82 zł. Radny miejski Robert Wójcik uzbierał 771,73
zł. Wolontariusze w puszkach
przynosili jednak mniejsze kwoty, pierwsze otwarcie i przeliczenie 5 puszek dało kwotę nieco ponad 1 tys. zł.
W
łowickim
Zakładzie
Karnym pracownicy zebrali
355 zł, więźniowie ofiarowali
kolejne 300 zł, około 350 zł zostało przekazanych z Przedszkola nr 5 przy ul. Chełmońskiego.
Już po zakończeniu kwesty
Katarzyna Kordecka powiedziała nam, że w przyszłym roku,
organizując sztab WOŚP, będzie
walczyć o większą liczbę kwestujących, w tym roku bowiem
Fundacja ograniczyła ich liczbę
z dotychczasowych 150 do 100.
Uważa, że ma to wpływ na wynik kwesty.
tb
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Stary Waliszew | Kwesta na rzecz WOŚP

ZESPÓŁ SZKÓŁ W STARYM WALISZEWIE

Kwestowali pod katedrą

Szkoła ze Starego Waliszewa kwestuje na Starym Rynku w Łowiczu. Od lewej Szymon Józefowicz,
Anna Augustyniak, Iza Rożniata, Dominika Augustyniak oraz opiekun Agnieszka Reszka.

Podczas XXI finału
Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy
20 wolontariuszy
z Zespołu Szkół
Stowarzyszenia Rozwoju
Wsi Waliszewa i Okolic
zebrało 5.780 zł.
Uczniowie kwestowali
w Starym Waliszewie,
Głownie i Łowiczu.

ordynowali pedagodzy. Szefową
sztabu została nauczycielka języka polskiego Justyna Dałek.
O godz. 14 na terenie szkoły
rozpoczęła się impreza finałowa.
W szkole rozegrano turniej tenisa stołowego i przeprowadzono
konkurs karaoke dla dzieci i rodziców. Warunkiem uczestnictwa w zawodach było podarowanie fantów na loterię.
W czasie finału odbyła się
także licytacja, która objęła gadżety z logo WOŚP oraz przedmioty przekazane przez sponsorów. Można było wylicytować
m.in. książki, pluszaki, długopisy, notesy oraz różnego rodzaju
gadżety nawiązujące do folkloru
łowickiego – na przykład koszul-

Młodzi wolontariusze rozpoczęli kwestę wcześnie rano
przed kościołem w Starym Waliszewie. Zbiórkę w trzech wspomnianych miejscowościach ko-

ki z wycinanką łowicką. O godz.
20 uczestnicy imprezy przemieścili się na szkolne boisko, gdzie
dzieci puszczały lampiony w ramach Światełka do Nieba, które
zakończyło zbiórkę.
Pobliski sztab ze Szkoły Podstawowej w Bielawach nadal
prowadzi w szkole loterię fantową, która cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów i nauczycieli. Szefowa sztabu Dorota
Gawrysiak powiedziała nam, że
podsumowanie całej akcji i podliczenie zebranych pieniędzy
obędzie się już po zamknięciu
tego numeru NŁ.
O wyniku drugiego sztabu
z gminy Bielawy poinformujemy więc za tydzień.
pw

Bolimów | Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Licytowano torty w kształcie serca i nie tylko
Mniejszym zainteresowaniem niż rok temu cieszył się 21.
finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zorganizowany
przez Gminny Ośrodek Kultury w Bolimowie.

REKLAMA

Bolimowie. Nabywców znalazły m.in. dwa torty w kształcie
serca, ufundowane przez Zakład
Cukierniczy z Lipiec Reymontowskich, jeden kupił wójt Stanisław Linart, drugi – przedsiębior-

TOMASZ BARTOS

Kwestujący na rzecz WOŚP w Bolimowie. W tym roku było ich 19 i byli
to uczniowie miejscowego gimnazjum.

IRENA ŚMIGIERAMILEWSKA
dyrektor GOK
w Bolimowie
Po ubiegłorocznym
zainteresowaniu finałem i
uzbieraną kwotą mieliśmy
chrapkę na więcej. Nie
udało się. Szkoda, ale
i tak jestem zadowolona,
bo te prawie 8 tys. zł, które
uzbieraliśmy i przekażemy
do sztabu Orkiestry
w Skierniewicach, do
którego należeliśmy i tak
pomogą potrzebującym.
I to jest najważniejsze.

ca Jarosław Buczek. Do bardziej
niecodziennych przedmiotów,
które licytowano, należały 2 m³
drewna kominkowego, które za
350 zł (50 zł więcej niż cena wywoławcza) kupił wójt Linart. Roman Jodłowski, gminny radny i
przedsiębiorca wylicytował za
350 zł oprawę uroczystości z firmy Imprezkowo Konrada Brudzińskiego.
Nie powiodła się licytacja kolacji walentynkowej, którą zaoferowali się przygotować (wystrój,
potrawy i upominki) dla zwycięskiej pary pracownicy GOK
w Bolimowie. Cena wywoławcza była ustalona na 100 zł.

Dyrektor GOK Irena Śmigiera-Milewska powiedziała nam:
– Możliwe, że niska temperatura zniechęciła mieszkańców Bolimowa i gminy, aby odwiedzić
nas na licytacji. Rzeczy, które
nam na nią przekazano, a które
nie zostały sprzedane, zachowamy na przyszły rok.
W sali Domu Ludowego
w Bolimowie zagrali w niedzielę: Bolimowska Orkiestra Dęta,
zaśpiewały solistki: Karolina
Kozłowska z Bolimowa, Natalia Sobieraj z Nieborowa, Marcelina Olak z Bednar – znana ze zwycięstwa w programie
Must Be The Music. Na koniec

TOMASZ BARTOS

Było to najlepiej widać po
licytacji przedmiotów, które przekazały osoby związane
z GOK. Licytujących było niewielu, sporo rzeczy nie udało się
spieniężyć. Na terenie gminy zebrano jednak 7.853,74 zł.
Przypomnijmy, że w czasie
20. finału Orkiestry w Bolimowie
udało się zebrać ponad 9 tys. zł.
Dużym sukcesem była wówczas
licytacja, salę Domu Ludowego
w Bolimowie, gdzie się ona odbyła, licznie wypełnili zainteresowani. W tym roku na sali było ich
kilkunastu.
Na licytację wystawiono wiele
przedmiotów, były m.in. pluszaki przekazane przez łowicką hurtownię zabawek Sunday, ozdoby,
serduszka i podkowy wykonane przez kowala Edwarda Buczka i serduszka autorstwa Doroty
i Pawła Aftewiczów z Warsztatu Garncarskiego Rodziny Konopczyńskich. Były także prace plastyczne zaprzyjaźnionych
z GOK artystów m.in.: Doroty
Pieczkowicz i Karoliny Zimnej
z Łowicza, Zbigniewa Matyska
ze Skierniewic. Część przedmiotów udało się spieniężyć jeszcze
w poniedziałek, oferując je m.in.
pracownikom Urzędu Gminy w

W czasie licytacji zwycięzcy mogli od razu wpłacić pieniądze i odebrać
nagrodę.

wystąpiły panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Bogorii Dolnej.
Przedstawiły one program kabaretowy, który można było obejrzeć na Przeglądzie Kabaretowym Groppa 2012 w Łowiczu.

W tym roku na ulicach miejscowości oraz poza nią, w miejscu zamieszkania, kwestowało
19 uczniów z Gimnazjum w Bolimowie. Wcześniej zbierali oni
pieniądze wśród uczniów.
tb
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Kultura
Gimnazjum nr 2 w Łowiczu|Konkursczytelniczy

Łowicz |Spotkaniaztradycją

Katarzyna Płacheta z klasy III d zwyciężyła w szkolnym
konkursie wiedzy dotyczącym serii książek fantastycznych
o Harrym Potterze, który w grudniu przeprowadzono
w Gimnazjum nr 2 w Łowiczu. 4 stycznia najlepszym
czytelnikom wręczono nagrody książkowe, co do których
deklarowali, że właśnie te chcą otrzymać.

Pierwsze w tym roku
Spotkanie z tradycją
odbędzie się w sobotę,
19 stycznia, o godz. 15.
w sali konferencyjnej
Centrum Kultury, Promocji
i Turystyki Ziemi Łowickiej
przy Starym Rynku 17.

Zafascynowani Harrym Potterem
etapie uczniowie rozwiązywali krzyżówkę z 16 haseł. Ponadto uczestnik powinien wskazać
hasło główne i wyjaśnić, co ono
oznacza. Każdy uczestnik mógł
zdobyć łącznie 129 punktów.
Maksymalną liczbę punktów (129) zdobyła Katarzyna
Płacheta z klasy IIId. II miejsce
ex aequo i po 128 punktów
zdobyła Anna Tomaszkiewicz
z klasy III b i Mateusz Kryszkiewicz z klasy III a. Na kolejnym IV miejscu znalazły się aż
trzy osoby, które zdobyły po 126
pkt każda: Aleksandra Charążka
z klasy III b, Michalina Grzegory z klasy III b oraz Anna Haczykowska z klasy II a.
Poziom konkursu był bardzo
wyrównany. Jak powiedziała
nam organizatorka, konkurs pokazał, że popularność twórczości Joanne Kathleen Rowling
nie słabnie. – Wziąłem udział w
konkursie, ponieważ już w podstawówce czytałem Harry'ego
Pottera. Już wtedy byłem nim

GIMNAZJUMNR2WŁOWICZU

Konkurs czytelniczy zatytułowany „Pokonać Voldemorta”
zorganizowała bibliotekarka Ewa
Więcek. Wzięli w nim udział
przedstawiciele większości klas
gimnazjalnych. W listopadzie
przeprowadzono wśród uczniów
ankietę dotyczącą publikacji,
z jakiej biblioteka powinna przeprowadzić konkurs. Harry Potter
pokonał m.in. „Igrzyska śmierci”
i „Zmierzch”.
17 grudnia przeprowadzono
zatem konkurs czytelniczy ze
znajomości treści trzech pierwszych części Harryego Pottera: „Kamienia Filozoficznego”, „Komnaty Tajemnic” oraz
„Więźnia Azkabanu”. Autorką
wszystkich pytań konkursowych
była Ewa Więcek.
Konkurs trwał 45 min. i składał się z trzech części. W ramach
I etapu należało odpowiedzieć
na 100 otwartych i zamkniętych pytań, II część polegała na
połączeniu w pary 10 pasujących do siebie elementów. W III

Uczniowie III klas,którzywykazalisięnajwiększąwiedząwkonkursie
czytelnicznym„PokonaćVoldemorta”.Odlewejstoją:KatarzynaPłacheta,
MateuszKryszkiewicziAnnaTomaszkiewicz.

zafascynowany, wiec gdy tylko
dowiedziałem się, że organizowany jest konkurs ze znajomości
treści książek, natychmiast się
zgłosiłem. Poza tym chciałem
sprawdzić swoją wiedzę na ten
temat – mówi zdobywca II miejsca Mateusz Kryszkiewicz.
Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem.
Wzięło w nim udział 31 uczest-

ników. Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy i słodkie
upominki, a zdobywcy miejsc
I i II dodatkowo otrzymali pozycje książkowe wskazane przez
siebie. – Uważam, że nagrodą
powinna być taka książka, która
sprawi uczniowi radość, stąd pomysł, aby dzieci same wskazały
takie książki – powiedziała nam
Ewa Więcek.
pw

Kiernozia |GminnyOśrodekKultury

Otrzymają 26 tysięcy złotych, a może jeszcze więcej
Dzień Kiernozkiego Dzika
i Noc Świętojańska – dwie plenerowe imprezy – odbywają się
w Kiernozi odpowiednio od 9
i od 17 lat. Od dwóch lat dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
i organizatorka ww. wydarzeń –
Bożena Olczak stara się pozyskiwać pieniądze na ich realizację
z Urzędu Marszałkowskiego w
Łodzi. Do tej pory za każdym razem z powodzeniem.
Pod koniec minionego roku
Olczak podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowaniu obu imprez za rok 2011.
REKLAMA

Łącznie GOK otrzymał około 26
tys. zł, co pokryło 75% poniesionych wówczas kosztów.
Także w poprzednim roku
kiernozki GOK złożył dwa inne
wnioski o pieniądze na ten sam
cel, ale na 2013 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania
Gniazdo. Tym razem koszt obu
imprez ma wynieść ok. 30 tys.
zł każda. Dotacja mogłaby pokryć 80% kosztów. Co ważne,
jest duże prawdopodobieństwo,
że pieniądze wpłynęłyby jeszcze
prze organizacją Nocy Świętojańskiej 23 czerwca i Dnia Dzika 13

O hafciarkach i ich haftach

lipca. Wcześniej GOK pozyskał
pieniądze z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
na zakup estrady, nagłośnienia
i strojów ludowych dla Zespołu
Ludowego Kiernozianie.
Zdaniem Olczak te dwie imprezy są bardzo dobrym miejscem do spotkań, integracji
mieszkańców, ale nie tylko. Podczas obu imprez prezentują się
członkinie dwóch stowarzyszeń
działających w gminie Kiernozia, z Niedzielisk i Zamiar. – To
jest bardzo dobry sposób na promocję samej Kiernozi – mówi

Olczak. – Na nasze imprezy
przyjeżdżają osoby nie tylko
z powiatu łowickiego, ale także
z sąsiednich miejscowości, leżących już w województwie mazowieckim.
W tym roku Noc Świętojańską ma poprzedzić cykl warsztatów plastycznych, teatralnych
i bibułkarskich adresowanych do
najmłodszych kiernozian – dzieci z samorządowego przedszkola. Z kolei w czasie Dnia Dzika
swoje prace mają zaprezentować
rodzice i uczniowie miejscowych
szkół.
jr

Wezmą w nim udział hafciarki, które pozowały do zdjęcia na
styczniowej stronie kalendarza
wydanego przez tę placówkę.
W ubiegłym roku odbył się
cykl dwunastu Spotkań z tradycją. W każdym miesiącu odbył
się koncert jednego zespołu, którego zdjęcie widoczne było na
karcie danego miesiąca kalendarza, wydanego przez Centrum
Promocji.
Koncerty promowały kalendarz, ale ciekawe w nich było to,
że były związane z obrzędami religijnymi lub zwyczajami ludowymi kojarzącymi się z danym
miesiącem. I tak na przykład w
styczniu było bożonarodzeniowe kolędowanie, w lutym – obchody uroczystości Matki Bożej

Gromnicznej, w marcu – topienie
Marzanny, w kwietniu – koncert
wielkanocny itd.
Koncerty odbywały się w muzeum w Łowiczu i w skansenie w
Maurzycach, jeden z nich odbył
się w szkole pijarskiej. Ponieważ
spotkały się z dużym zainteresowaniem, zdecydowano się kontynuować spotkania z tradycją,
choć już bez udziału zespołów i
ich kapel.
Tegoroczny kalendarz nosi bowiem tytuł „Rękodzieło ludowe
Ziemi Łowickiej”, a na kolejnych
jego stronach widnieją hafciarki,
wycinankarki, rzeźbiarze, osoby
parające się bibułkarstwem.
Podczas spotkań przedstawiane będą prezentacje multimedialne o kulturze ludowej regionu
łowickiego, w których przedstawieni będą też konkretni twórcy. Będzie też część warsztatowa, na której twórcy pokażą
proces powstawania ich wyrobów. Wszyscy chętni będą mogli spróbować ich naśladować.
Kolejne spotkania planowane są 16 lutego i 16 marca także
w Centrum Promocji na Starym
Rynku.
mwk

Domaniewice |Drugiedofinansowanie

Filmowy projekt dla uczniów
„Odlot, czyli młodzież kręci
film!” – to tytuł nowego
projektu, w którym będzie
uczestniczyło 15 uczniów
Gimnazjum Publicznego
w Domaniewicach.
Osoby zaangażowane w projekt zostaną wybrane podczas
rekrutacji. Każda z nich będzie
musiała udowodnić, że interesuje się filmem i zasługuje na to, by
uczestniczyć w projekcie.
Przypomnijmy, że jest to już
drugi projekt filmowy organizowany dla uczniów. W 2012 r. realizowano projekt „KinoMovie
– zakładamy Dyskusyjny Klub
Filmowy”. Dzięki niemu uczniowie brali udział w warsztatach,
uczyli się obsługi kamery i kręce-

nia filmów, spotykali się na maratonach filmowych i jeździli na
wycieczki, np. do Łódzkiej Szkoły Filmowej.
Tegoroczny projekt będzie wyglądał podobnie. Uczniowie również wezmą udział w warsztatach,
będą spotykać się na maratonach
filmowych i rozwijać swoje zainteresowania. Jeszcze w styczniu
odbędzie się rekrutacja uczniów,
a później ich spotkanie integracyjne, od lutego rozpoczną się
warsztaty.
Projekt będzie kosztował 10
tys. zł. Pieniądze na jego realizację w kwocie 7000 zł Gminny
Ośrodek Kultury otrzymał w ramach programu „Równać szanse” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, pozostałą część
dołoży GOK.
am
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Wójt gminy Zduny
podsumowuje dwa lata

Z sali sądowej

obecnej kadencji. str. 18

Łowicz | Przed wyrokiem w sprawie Marii K.

Nie wie, czy zabiła męża
25 lat więzienia żąda prokurator dla Marii K., oskarżonej o zabójstwo męża, do którego doszło latem 2011 roku
w jednym z bloków na terenie Łowicza. Obrona uważa, że w tej sprawie brak jest dostatecznych podstaw do tego,
by powiedzieć definitywnie, że to właśnie Maria K. (lat 58) zabiła, dlatego wnosi o uniewinnienie kobiety.
Po mowach końcowych, które obydwie strony wygłosiły
w Sądzie Okręgowym w Łodzi
w ostatni poniedziałek, 14 stycznia, w kolejny poniedziałek,
21 stycznia, ma zapaść wyrok w tej sprawie. Maria K.
w ostatnich swoich słowach po
zamknięciu przewodu sądowego powiedziała, że nie wie, czy
zabiła męża, ale nie miała takiego zamiaru. Mowy końcowej
oskarżyciela słuchała, płacząc.
Do zabójstwa doszło 10 lipca 2011 roku. Włodzimierza K.
(lat 67) znaleziono martwego
w jego własnym łóżku z 6 ranami kłutymi, zadanymi nożem
w klatkę piersiową. Ustalono,
że przed śmiercią był pijany, podobnie jak jego żona. Narzędzie
zbrodni leżało zawinięte w folię na szafie w korytarzu mieszkania. W momencie dokonania
zabójstwa w mieszkaniu oprócz
ofiary znajdowała się jego żona,
Maria K., oraz jej leciwa matka,
czyli teściowa zabitego mężczyzny. Na ławie oskarżonych znalazła się Maria K.
W poniedziałek 14 stycznia,
przed wysłuchaniem mów końcowych oskarżenia i obrony, zeznania składali jeszcze 3 świadkowie: lekarz pełniący dyżur
REKLAMA

w ambulatorium przyszpitalnym, badający Marię K. przed
jej osadzeniem w policyjnej
izbie zatrzymań, oraz 2 sąsiadki
z bloku, w którym mieszka Maria K. Sąd nie uwzględnił wniosku obrony i samej oskarżonej
o wyłącznie jawności rozprawy.
Trójka świadków złożyła bezpośrednie zeznania przed sądem, a także z uwagi na dość
długi upływ czasu od momentu zdarzenia wysłuchała zeznań
odczytanych im z akt sprawy,
a złożonych w toku postępowania przygotowawczego. Z zeznań lekarza badającego Marię K. w nocy z 10 na 11 lipca
2011 roku wynikało, że była
ona pijana, kontakt z nią był
utrudniony i że posiadała świeże urazy na głowie oraz kolanie.
Na pytanie sędziego Roberta
Świeckiego czy Maria K. uskarżała się na dłonie czy na kłopoty
z palcami, lekarz jednoznacznie
stwierdził, że nie.
Więcej w protokole
niż przed sądem
Sąd wezwał na świadka również 2 mieszkanki bloku, w którym doszło do tragedii. Zeznania złożyła kobieta, do której
mieszkania feralnego dnia za-

W momencie
zabójstwa
w mieszkaniu oprócz
ofiary znajdowała się
jego żona
oraz jej leciwa matka.
bójstwa przyszła matka Marii K. oraz sąsiadka, która tego
dnia rozmawiała z Włodzimierzem K., a po zabójstwie –
z jego żoną. Gdyby nie te epizodyczne sytuacje, obydwie kobiety mieszkające w nowym bloku
od niedawna, tak jak pozostali
jego lokatorzy, prawdopodobnie nie zeznawałyby w sądzie,
bo z małżeństwem K. łączyły je powierzchowne kontakty,
o czym parokrotnie wspominały,
odpowiadając na pytania sędziego. Pytania sędziego zmierzały
zaś m.in. właśnie do uszczegółowienia tego, jak w środowisku
zamieszkania postrzegane było
małżeństwo K., jego wzajemne
relacje oraz relacje między nim
a matką Marii K.

Kobieta, do której feralnego
dnia na kilka godzin przed tragedią przyszła matka Marii K.,
zeznała przed sądem, iż zapamiętała, że staruszka była roztrzęsiona, płakała, miała otartą
rękę, ale nie chciała powiedzieć
dlaczego. Chciała tylko chwilę u niej posiedzieć, a później
poszła, ponieważ prawnuczka, którą opiekowała się kobieta, również zaczęła płakać.
Z wcześniejszych zeznań świadka, jakie sąd przeczytał po wysłuchaniu aktualnych, wynikało,
że matka Marii K. powiedziała
kobiecie, do której przyszła, że
została pobita przez córkę, która przewróciła ją na podłogę
i nie pozwoliła wstać, że córka
z zięciem byli pijani. Z odczytanych zeznań świadka nie wynikało jednak, aby starsza pani
wspominała, że małżeństwo
tego dnia się awanturowało.
O zabójstwie kobieta wezwana na świadka dowiedziała się
dopiero, gdy na miejsce przyjechała policja i pogotowie. Na
pytanie sądu, dlaczego zeznania świadka zebrane w procesie
przygotowawczym i składane
bezpośrednio różnią się od siebie w szczegółach, na przykład
w kwestii tego, co powiedzia-

ła jej matka Marii K., zeznająca kobieta stwierdziła, że dziś
wszystkiego już dobrze nie pamięta, że bierze leki, ma zaniki pamięci. Na stanowcze pytanie sądu, czy potwierdza ona, że
matka Marii K. powiedziała jej,
że pobiła ją córka, kobieta przytaknęła, ale jednocześnie dodała, że ona w to nie wierzyła, bo
była przekonana, że Maria K.
dobrze opiekuje się swoją matką. W przekonaniu takim miała utwierdzić ją zaobserwowana kiedyś przed blokiem scena,
kiedy to Maria K. przypomina
swojej matce, aby nie odchodziła zbyt daleko, bo słabo widzi.
Właśnie z cukrzycą, na którą
miała chorować matka Marii K.,
i ewentualnym przewróceniem
się w wyniku zawrotów głowy świadek skojarzyła też otarcie na jej ręku. Kobieta zeznała
przed sądem, że nie zauważyła
na ciele matki Marii K. śladów
pobicia, a ta nigdy wcześniej nie
rozmawiała też z nią na temat
swojej relacji z córką.
Mieli się lepiej zapoznać
Zeznania drugiej z wezwanych na świadka mieszkanek
bloku, sąsiadki małżeństwa K.,
dotyczyły dwóch wątków: po

Z relacji świadka
wynika,
że z mieszkania
małżeństwa nigdy
nie dochodziły
odgłosy awantur.
pierwsze rozmowy z Włodzimierzem K. w dniu jego zabójstwa, a po drugie zachowania Marii K. tuż po zabójstwie.
Sąsiadka rozmawiała z Włodzimierzem K. w niedzielę
rano, kiedy to zapukał on do jej
drzwi, pytając o papierosa. Papierosa nie dostał, ale w wyniku dalszej rozmowy kobieta zaproponowała, aby Włodzimierz
K. wraz z żoną przyszli do niej
o 14 na kawę, w celu lepszego
poznania się jako sąsiedzi, co
zresztą zasugerował Włodzimierz K. W zeznaniach złożonych w toku postępowania przygotowawczego świadek zeznała
również, że mężczyzna wyglądał „jak po wczorajszej imprezie”. O umówionej godzinie
kobieta zapukała do drzwi sąsiadów, by poprosić ich do siebie na kawę. Za drugim razem
otworzyła matka Marii K., która
pokazała jej śpiące małżeństwo.

www.lowiczanin.info

Kobieta powiedziała, że jak się
wyśpią, to ona czeka na nich w
mieszkaniu. Do spotkania jednak nie doszło.
Ok. 22 kobieta usłyszała zza
drzwi wołanie Marii K. o ratunek. Kiedy wyszła, na miejscu była już policja. Świadek
zeznała, że Maria K. cały czas
wyrywała się z korytarza do
mieszkania, mówiła, że gdyby
mąż wziął ją ze sobą tam, gdzie
poszedł, to by się nic nie stało.
Świadek pocieszała Marię K.,
bo myślała, że jej maż zmarł
naturalnie albo ktoś go pobił
w miejscu, z którego wrócił.
Świadek widziała, jak śledczy
zdjęli z szafy torbę i szeptali, że jest w niej nóż zawinięty
w gazetę. Z relacji świadka wynika, że z mieszkania małżeństwa nigdy nie dochodziły odgłosy awantur, że małżeństwo
prowadziło normalne życie, że
nie widywało się ich pijanych,
że on był złotą rączką, że ona
była przyjemna w rozmowie, że
również inni sąsiedzi dobrze się
o nich wyrażali.
Sąd pytał świadka m.in. o to,
jak wyglądała Maria K. w chwili, gdy wołała o ratunek i jak się
zachowywała. Świadek zeznała,
że jej sąsiadka miała chyba otarte kolano, bo ciągle się za nie
trzymała, że płakała. Świadkowi
trudno było określić, czy Maria
K. była pijana, ale wysnuła ona
taki właśnie wniosek po badaniu sąsiadki alkomatem i rozmowie policjantów o tym, że
jest ona pod wpływem alkoholu. Pytania do sąsiadki małżeństwa K. mieli również prokurator i obrońca. Oskarżyciel pytał
m.in. o to, jak Maria K. zareagowała, kiedy policjanci znaleźli nóż i w odpowiedzi usłyszał,
że zaczęła bardziej płakać, ale
na pewno nie powiedziała, że
zrobiła nim krzywdę swojemu
mężowi. Obrona dociekała natomiast, czy Maria K. miała na
swoim ubraniu krew. Świadek

Prokuratorzwrócił
uwagę,żewyjaśnienia
oskarżonejsą
niewiarygodne,
żeto,copowiedziała
doprotokołu,
byłorozbieżneztym,
comówiła
przedsądem.
REKLAMA



zeznała, że nic takiego nie zwróciło jej uwagi.
Prokurator żąda
surowej kary
Sąd w porozumieniu z oskarżeniem i obroną uznał za zbędne bezpośrednie przesłuchanie
siedmiu innych świadków, którzy złożyli zeznania w toku postępowania przygotowawczego
i których treść stanowi część
akt sprawy. Powołana na świadka matka oskarżonej zmarła
w trakcie toczącego się procesu. Sąd nie uwzględnił wniosku
obrony o powołanie na świadka lekarza psychiatry, zwracając uwagę na to, że w aktach
sprawy jest już wystarczająca
dokumentacja lekarska na temat stanu poczytalności oskarżonej. Rozprawa jest więc już
zakończona. Sąd do najbliższego poniedziałku rozważy to, co
w mowach końcowych zwarli
prokurator i obrońca. W ocenie
oskarżenia rozprawa potwierdziła zarzut zabójstwa postawiony Marii K. Uzasadniając
swoją opinię oraz żądanie kary
25 lat pozbawienia wolności
dla Marii K., prokurator zwrócił uwagę m.in. na to, że wyjaśnienia oskarżonej są niewiarygodne, że to, co powiedziała
do protokołu, było rozbieżne
z tym, co mówiła przed sądem, że w końcu z jej ust nigdy
nie padło kategoryczne „nie”
w kwestii jej przyczynienia się
do śmierci męża. Oskarżenie,
analizując okoliczności sprawy,
nie dało wiary Marii K. w kwestii jej działania w obronie własnej, uznało, że to w jej zachowaniu było dużo złej woli, że
jeśli nawet wcześniej były między małżonkami jakieś awantury, to postępowania Marii K.
nie można rozpatrywać w kategoriach obrony.
O ile oskarżenie uznało, że
proces rozwiał wszelkie wątpliwości co do sprawstwa Marii K.,
o tyle obrona uznała zupełnie co
innego: że postępowanie przed
sądem zrodziło jeszcze więcej
wątpliwości niż postępowanie
przygotowawcze. Główna wątpliwość, zdaniem obrony, jest
taka, czy Maria K. jest zabójcą.
Na poparcie swoich wątpliwości
obrona podała m.in to, że Maria
K. była ofiarą przemocy fizycznej i psychicznej ze strony swojego męża, że w dniu zabójstwa
zażywała leki psychotropowe
i spożywała alkohol, że nie pamięta, czy ugodziła męża, że nie
znaleziono na niej jego śladów
krwi. Obrona wniosła o całkowite uniewinnienie Marii K. ljs
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Sąd chce ponownie przesłuchać
oskarżonego księdza
Przed zamknięciem rozprawy w procesie dotyczącym malwersacji finansowych
w łowickim Radiu Victoria i agencji reklamowej o tej samej nazwie sąd zamierza
jeszcze raz przesłuchać oskarżonego w procesie księdza, byłego dyrektora rozgłośni
Piotra Sipaka (oskarżony pozwala, żeby publikować jego pełne imię i nazwisko).
Ma być on przesłuchany na jednym z dwóch wyznaczonych w marcu terminach.
Ponadto na ostatniej rozprawie, która odbyła się 11 stycznia, sąd sygnalizował możliwość
zmiany kwalifikacji prawnej
i opisu czynów zarzucanych
księgowej radia, Elżbiecie Ł.
Sędzia Anna Gronkiewicz-Fastyn nie sprecyzowała jednak,
na czym miałaby ta zmiana polegać. – Sąd jest na etapie konstrukcji ewentualnych zmian
– powiedziała sędzia. Jeśli
wszystko pójdzie zgodnie z planami sądu, to wyroków w tej
sprawie można spodziewać się
w pierwszej połowie kwietnia.
Wszyscy świadkowie wskazani w akcie oskarżenia zostali już przesłuchani. Na
rozprawie 11 stycznia przesłuchana została 58-letnia księgowa
z Narodowego Centrum Kultury
w Warszawie. Odpowiadała na
pytania dotyczące rozliczenia
dotacji w wysokości 10.000 złotych dla radia na realizację projektu „Księstwo Łowickie. Perła
w koronie”. Powiedziała m.in.,

że NCK na etapie rozliczania dotacji nie zauważyło nieprawidłowości. Nie było kontroli w radiu
ani wcześniej, ani też w związku z postępowaniem karnym.
– Postanowiliśmy poczekać
z decyzjami na postępowanie
przed sądem – zeznała świadek.
Nie była w stanie jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie,
czy kwotę dotacji należałoby
oddać w przypadku, gdy zadanie byłoby wykonane, ale przez
inną osobę niż wskazana w dokumentach. – To zupełnie nietypowa sytuacja. Nie znajduję
przepisu, który mówiłby o tym
wprost – mówiła świadek.
Ponadto sąd ponownie zwróci się do Urzędu Skarbowego
w Łowiczu oraz skierniewickiej
delegatury Państwowej Inspekcji Pracy z zapytaniem o wyniki kontroli przeprowadzanych
w radiu i agencji reklamowej.
Sąd już zwracał się o udostępnienie wyników kontroli do tych
instytucji, jednak pisma zostały

źle zinterpretowane i instytucje
nadesłały informacje dotyczące
innych niż wskazane w zapytaniu okresów.
Na drugim z marcowych terminów można spodziewać się
zamknięcia przewodu sądowego
oraz – jeśli strony nie będą wnosiły dodatkowych wniosków dowodowych – mów końcowych
oskarżyciela publicznego, adwokatów oraz oskarżonych.
Proces rozpoczął się 14 czerwca. Oskarżonymi są w nim główna księgowa radia Elżbieta Ł.
oraz dyrektor ks. Piotr Sipak.
Prokuratura Rejonowa w Łowiczu oskarżyła dyrektora oraz
byłą księgową o wyłudzenie
części dotacji otrzymanych na
realizację 3 projektów, a księgową dodatkowo o fałszowanie dokumentów dotyczącego czwartego projektu. Stawiane im zarzuty
dotyczą lat 2007-2009 i związane
są z realizacją przez łowickie radio oraz agencję reklamową projektów finansowanych lub współ-

Niebyławstanie
jednoznacznie
odpowiedzieć,
czykwotędotacji
należałobyoddać.
finansowanych przez Narodowe
Centrum Kultury, Wojewódzki
Urząd Pracy w Łodzi, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Byłej księgowej oraz dyrektorowi radia prokuratura zarzuciła tzw. oszustwo dotacyjne,
dotyczące
niepowiadomienia
właściwego podmiotu o powstaniu sytuacji mającej wpływ na
wstrzymanie lub ograniczenie
wysokości udzielonego wsparcia finansowego. Obojgu oskarżonym prokuratura zarzuciła
nierzetelne prowadzenie ksiąg
podatkowych radia, a kobiecie dodatkowo agencji reklamowej, która ściśle współpracowała
z rozgłośnią.
mak
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Oddaj kasę za biust – za zamkniętymi drzwiami
Przy drzwiach zamkniętych będzie się dalej toczył przed Sądem Rejonowym
w Łowiczu proces cywilny, w którym policjant z łowickiej drogówki, Łukasz M.,
żąda od swojej byłej dziewczyny, Patrycji P., obecnie mieszkanki Skierniewic,
zwrotu pieniędzy między innymi za zabieg powiększania biustu oraz inne prezenty.
Chodzi o niebagatelną kwotę
18.238,12 złotych, w tym miedzy
innymi blisko 13 tys. złotych za
zabieg powiększania biustu, około 1 tys. zł za przedłużanie włosów oraz kolejny 1 tys. zł za kurs
projektowania mody i ubioru. Policjant twierdził, że brał kredyt na
sfinansowanie zabiegu i pieniądze te kobiecie pożyczał.
Proces ruszył 20 listopada
ubiegłego roku i wzbudził duże
zainteresowanie ze strony mediów. O sprawie pisaliśmy w NŁ

z 29 listopada ubiegłego roku.
Zainteresowały się nią też media ogólnopolskie i zagościła
ona między innymi w programie Interwencja telewizji Polsat
i w wielu innych magazynach
oraz serwisach internetowych.
Kolejna rozprawa w sądzie w Łowiczu odbyła się 15 stycznia tego
roku.
W tym czasie do sądu wpłynął
wniosek od adwokatki policjanta o wyłączenie jawności rozprawy. Sąd postanowił rozpatrzyć go

bez udziału publiczności. Po kilkunastu minutach okazało się, że
z dniem 15 stycznia – do momentu ogłoszenia wyroku – proces
będzie toczył się z wyłączeniem
jawności – bez udziału jakiejkolwiek publiczności czy mediów.
– Za wyłączeniem jawności dalszej części procesu przemawia
ochrona życia prywatnego – uzasadniała postanowienie sędzia łowickiego sądu Anna Czerwińska.
Pozwana oponowała przeciwko wyłączeniu jawności, jednak

sąd zdecydował inaczej. – Okoliczności, które mogą być ujawnione mogą naruszyć dobra osobiste powoda – argumentowała
sędzia.
Podczas rozprawy 15 stycznia
zeznawać miał między innymi lekarz z warszawskiej kliniki, który dokonywał operacji powiększania biustu Patrycji. Po wyjściu
z sądu nie chciał rozmawiać
z obecnymi na miejscu dziennikarzami. – Pierwszy raz z czymś
takim się spotkałem. Nie udzielam informacji na temat moich
pacjentek – powiedział. Wśród
świadków był też jeden z członków znanego polskiego zespołu
disco polo, w którego teledysku
występowała pozwana.
mak

Ogłoszenia
CZWARTEK 17 stycznia 2013 | NR 3

samochodowe

FIAT Cinquecento, 700, 1997/1998
rok, I właściciel, tel. kom. 509-443-110.

kupno

FIAT Ducato Max, 2,8 disel, 1999r., tel.
kom. 696-007-024.

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

FIAT Linea, 2007 rok, tel. kom.
607-809-288.

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

FIAT Multipla, 2000 rok, tel. kom.
784-962-802.

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.
AAAauta bezwypadkowe, tel. kom.
795-297-763.
Absolutnie kupię każde auto całe lub
uszkodzone. Najwyższe ceny. Wypłata
gotówki natychmiastowa, dojazd
do klientów, tel. kom. 888-688-405,
601-522-907.
Auto skup, tel. kom. 505-959-200.
Auto skup, płacimy za auta
powypadkowe, uszkodzne, do remontu,
najlepsze ceny, 100 % satysfakcji,
zadzwoń, tel. kom. 604-191-186.
Dostawcze, tel. kom. 500-812-312.
Kupię każde auto do 1.000 zł, tel. kom.
601-522-907.

FIAT Palio, 1.2, benzyna/gaz, 1999 rok,
tel. kom. 784-710-545.
FIAT Panda, gaz, 2005 rok,
tel. (46) 838-33-44, tel. kom.
668-720-145.
FIAT Panda, 1.1, 2006 rok, czewony,
8.500 zł, tel. kom. 502-251-751.
FIAT Punto, 1.1, benzyna, 1997 rok, tel.
kom. 693-483-851.
FIAT Punto, 2004 rok, tel. kom.
600-233-161.
FIAT Punto, 1.2, 2005 rok, 88.000 km,
bordo, 12.900 zł, tel. kom. 531-951-740.
FIAT Punto, 1.1, 1998 rok, 3-drzwiowy,
tel. kom. 606-763-405.
FIAT Seicento, 900 gaz, 1999/2000
rok, tel. kom. 600-970-598.
FIAT Seicento Sporting, 2001 rok, tel.
kom. 602-213-993.
FIAT Seicento, 1999 rok, 2.950 zł, tel.
kom. 793-186-378.
FIAT Seicento, 900, 1998 rok, złoty
metalik, stan dobry, tel. (42) 719-71-54.

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

FIAT Seicento, stan idealny, tel. kom.
606-819-096.

Kupię samochód cały lub uszkodzony,
tel. kom. 605-992-856.

FIAT Uno, 2001 rok, mały przebieg,
stan bdb, tel. kom. 605-878-236.

Kupię samochód cały lub
uszkodzony, tel. kom. 609‑027‑388.

FORD Escort, 1.6 benzyna, kombi,
2000 rok, tel. kom. 880-052-233.

Mercedesy, Toyoty, tel. kom.
725-562-998.

FORD Escort, 1.8 TD, 1997 rok, tel.
kom. 661-529-187.

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

FORD Escort, 1994 rok, stan dobry, tel.
kom. 605-165-754.

Skup samochodów.
Możliwość odbioru. Sprzedaż
części. Złomowanie pojazdów.
Zaświadczenia do Wydziału
Komunikacji. Nieborów, tel. kom.
605‑695‑882.
Skup skrzyń biegów V, Polonez, Łada,
tel. kom. 605-695-882,.

sprzedaż
ALFA ROMEO 156, 2.5, gaz
sekwencja, 1999 rok, 7.500 zł, tel. kom.
667-566-106.
AUDI 80, tel. kom. 605-140-662.
AUDI A4, 1.6, gaz, 1997 rok,
granatowy, niedrogo, tel. kom.
782-933-874.
BMW E36 150 KM, benzyna, tel. kom.
787-167-144.
CITROËN Berlingo, 1999 rok, zielony,
5-osobowy, tel. kom. 795-629-994.
CITROËN Berlingo, 1.9 D ciężarowy,
2000 rok, 143 tys.km, 7.000 zł, tel. kom.
601-050-926.
CITROËN C3, rej. 2003 rok, 1.6 16v,
stan bdb, bogate wyposażenie m.in
klimatyzacja, salon PL, cena 11700 do
uzgodnienia, tel. kom. 600-226-519.
CITROËN Saxo, 1.1, gaz, 1996 rok,
5-drzwiowy, tel. kom. 605-535-396.
CITROËN Xara Picasso, 2.0 HDI, 2001
rok, tel. kom. 604-956-747.
DAEWOO Matiz, gaz sekwencja, 1999
rok, tel. kom. 796-213-908.

FORD Escort, 1.6 benzyna/gaz, 1994
rok, stan dobry, tel. kom. 535-720-550.
FORD Focus, 1.6, 2005 rok, tel. kom.
531-224-396.
FORD Focus MK2, 1.8 TDCI diesel,
2005 rok, 164.000 km, srebrny metalik,
klima, okazja, pilnie, 16.500 zł, tel. kom.
504-013-532.
FORD, 1.000 zł, tel. (46) 838-57-50.
Golf III, 1,9 disel, 1994r., tel. kom. 690999-023, po 19.00.
HONDA Civic, 1.6 16V, 2003 rok,
140.000 km, platynowy metalik, (w
rozliczeniu przyjmę mniejszy), tel. kom.
513-671-435.
HONDA Civic, 1.7 TDCI, 2002
rok, 185.000 km, srebrny, bogate
wyposażenie, stan idealny, tel. kom.
784-998-212.
HONDA Civic, 2.2 iCDTi, 2006
rok, 106000 km, hatchback, 100%
bezwypadkowa, serwisowana, stan bdb,
tel. kom. 607-068-355.
HONDA Civic, 1.4 16V, 2001 rok,
salon Polska, mały przebieg, tel. kom.
604-391-711.
HONDA, Civic, 1999/00, 5d,
klimatyzacja, stan bdb, zadbana, ładnie
utrzymana, zielona met, cena 6700zł do
uzgodnienia, tel. kom. 600-226-519.
HYUNDAI Matrix, 2002 rok, tel. kom.
784-962-802.
KIA Carens, 2.0, CRDI, 2007 rok, tel.
kom. 508-286-519.

DAEWOO Matiz, 2001 rok, 3.000 zł,
tel. kom. 501-583-091.

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

FIAT 500, 2011 rok, tel. kom.
784-962-802.

LUBLIN, 1998 rok, wszystkie części od
20 zł, tel. kom. 503-106-795.

FIAT Albea, 1.2, 2002 rok, cena 8.000
zł, po 16.00, tel. kom. 502-086-565.

MAZDA Premacy, 2004 rok, tel. kom.
691-979-284.

www.lowiczanin.info
MERCEDES 208, D, Bus, tel. kom.
693-299-439.
MERCEDES 308D, skrzyniowy
410x210x0,35, 1990 rok, tel. kom.
509-822-409.
MERCEDES A klasa, 170, D, 2001
rok, 138.000 km, bordo metalik,
stan rewelacyjny, bezwypadkowy,
garażowany, możliwość zamiany na
tańszy, tel. kom. 604-706-309.
MERCEDES A klasa, 1.7 CDI, 2000
rok, stan bdb, tel. kom. 601-359-244.
MERCEDES Atego (ciężarowy), DMC
8,6 t, kontener z windą, stan techniczny
bdb, lub zamienię na dostawczy albo
bus do 3,5 t, tel. kom. 507-156-967.
MERCEDES C 270, 2.7, D, 2005 rok,
srebrny, tel. kom. 607-316-945.
MERCEDES C klasa, 2009 rok, tel.
kom. 784-962-802.
Mercedes Sprinter 212, średni
niski, 1998 rok, niebieski, tel. kom.
601-286-499.
NISSAN Almera, 2003 rok, 5d, stan
bdb, zadbany, klimatyzacja, cena 11500
zł do uzgodnienia, tel. kom. 600-226-519.
NISSAN Atleon, 8 palet, plandeka 3.5
t, przyczepa ciężarowa, 18 ton wywrot,
wymiary 6.5*2.5*1.4 mieści 15 ton zbóż,
tel. kom. 669-886-188.
NISSAN Micra, 1.0 benzyna, 2000
rok, el. szyberdach, stan bdb, tel. kom.
697-771-244.
NISSAN Terano II, 2.7 TDI, 2000
rok, terenowy 4x4 komfort, tel. kom.
601-593-171.
OPEL Astra Classic, 1.6, benzyna+gaz,
1999 rok, stan bdb, ABS, wspomaganie
kierownicy, poduszki, 5.200 zł, tel. kom.
604-144-668.
OPEL Astra I, 1.4, sedan, 1999/2000
rok, tel. kom. 697-555-910.
OPEL Astra II, 1.7 DT kombi, 1999 rok,
tel. kom. 693-278-969.
OPEL Astra II, D, kombi, 1999 rok,
klimatyzacja, ABS, poduszki, 6.980 zł, tel.
kom. 880-676-933.
OPEL Astra III, 1.7, CDTI, kombi,
2006 rok, 127.000 km, I właściciel,
salon Polska, bezwypadkowy, tel. kom.
601-790-640.
OPEL Astra, kombi, 1994 rok, stan
bdb, tel. (46) 838-62-12.
OPEL Corsa, diesel, 2009 rok, tel.
kom. 606-289-088.
OPEL Corsa, 1.2, D, 2008 rok,
błękitno-srebrny, 3-drzwiowy, bogate
wyposażenie, tel. kom. 605-977-765.

PEUGEOT Bokser, 2002 rok, 166.000
km, dostawczy, blaszak podwyższany,
tel. kom. 500-199-519.
PONTIAC Trans Sport, 2.3 manual
gaz, 1995 rok, 7-osobowy, tel. kom.
503-782-292.
RENAULT Master, 2.5, 2001 rok, tel.
kom. 603-624-879.

Yamaha Road Star, 1.6, 2003 r., silver
edition, I właściciel, 9.000 km, tel. kom.
602-449-356.

RENAULT Megane Scenic, 1.9 TDI,
1998 rok, full opcja bez skóry, tel. kom.
609-459-539.

VW Golf VI, 2009 rok, tel. kom.
784-962-802.

garaże

RENAULT Megane, 1.4, 1996 rok,
5-drzwiowy, wspomaganie, tel. kom.
605-535-396.
RENAULT Twingo, 1.2 benzyna+gaz,
1997 rok, sekwencja, kolor czarny, tel.
kom. 509-551-203.
SEAT Cordoba, 1995 rok, tel. kom.
693-483-851.
SEAT Ibiza, 2003 rok, tel. kom.
784-962-802.
SEAT Ibiza, 1.2, 2009 rok, biały, tel.
kom. 607-343-338.
SEAT Leon benzyna/gaz, 2002 rok,
tel. kom. 663-319-196.

kupno

VW Golf, 1,9D, 1997 rok, 5-drzwi, tel.
kom. 787-190-310.

Kupię garaż, os. Reymonta, Łowicz, tel.
kom. 604-912-351.

VW LT 28, 1995 rok, tel. kom.
501-632-719.

sprzedaż

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

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

VW Passat, 1.9 TDI kombi, 1999 rok,
tel. kom. 503-639-101.
VW Passat, 1.9, 2002 rok, tel. kom.
600-233-161.
VW Passat, 1.9D, 1999 rok, 110 KM,
stan idealny, bogate wyposażenie, tel.
kom. 502-507-768.

SEAT Toledo, 1.9, TDI, 2001 rok,
czarny, tel. kom. 507-208-840.

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

SKODA Fabia, 2008 rok, tel. kom.
784-962-802.

VW Passat, 1992 rok, stan bdb, Skoda
Felicia, 1995 rok, tel. kom. 792-931-678.

SKODA Fabia, 1.2, 2005 rok, I
właściciel, klimatyzacja, salon Polska,
11.900 zł, tel. kom. 604-391-711.

VW Polo, 2009 rok, tel. kom.
784-962-802.

SKODA Fabia, 1.4, TDI, 2007
rok, bogate wyposażenie, tel. kom.
509-061-449.
SKODA Octavia, benzyna/gaz, 2003
rok, tel. kom. 727-512-857.
SKODA Octavia, 2000 rok, tel. kom.
606-819-096.
SKODA Octavia, kombi, srebrna
perła, 2001 rok I rejestracja, pełne
wyposażenie, tel. kom. 512-874-011.
SKODA Octavia, 1.9, TDI, 2003 rok,
szary, I właściciel, salon Polska, tel. kom.
607-316-945.
SUZUKI Swift, 2007 rok, tel. kom.
784-962-802.
TOYOTA Avensis, 2.0D, 2000 rok, tel.
kom. 667-574-783.

TOYOTA Corolla, 2005 rok, tel. kom.
502-240-358.

OPEL Vectra B, 1.8, 1995 rok, tel. kom.
721-021-148.

TOYOTA Corolla Verso, 2007 rok, tel.
kom. 784-962-802.

OPEL Vectra C, GTS, 2.2 DTI, 2003
rok, piaskowy, tel. kom. 607-316-945.

TOYOTA Corolla, 1.4, 2001 rok, srebrny
metalik, I właściciel, koła zimowe,
letnie, 9.200 zł do negocjacji, tel. kom.
503-151-438.
TOYOTA Corolla, 1997 rok, stan dobry
+ części, tel. kom. 602-573-134.
TOYOTA Rav 4 benzyna, 2007 rok,
86.000 km, czerwony, automat, tel. kom.
609-688-488.

Skuter Magnus, tel. kom. 668-594-262.

VW Golf, 2006 rok, 3-drzwiowy, tel.
kom. 784-962-802.

SEAT Leon, 1.9, TDI, wersja FR, 2005
rok, 112.000 km, tel. kom. 607-314-088.

OPEL Vectra, 1.8 16V, benzyna+gaz,
1997 rok, tel. kom. 723-361-576.

PEUGEOT 206, po wypadku na
części, tel. kom. 607-244-355.

Ogar 2 sztuki z silnikiem jawki, części,
tel. kom. 726-194-343.

VW Golf IV, kombi, tel. kom.
500-865-870.

TOYOTA Carina E, 1.8, 1996 rok, tel.
kom. 605-562-651.

PEUGEOT 206 CC, 2003 rok, tel. kom.
508-130-799.

Yamaha Specjal 750, 1982 rok, stan
bdb, tel. kom. 609-459-539.

RENAULT Megane, benzyna/gaz,
1996 rok, tel. kom. 513-170-753.

OPEL Meriwa, 1.7 CDTI, 2004 rok, tel.
kom. 507-756-465.

OPEL Zafira, 2.0 TDI, 2002 rok, TDI,
przebieg 200tkm, srebrny metalik, stan
bdb, klima, elektryka, alufelgi, centralny
zamek, tel. kom. 605-213-349.

VW Golf III, 1.6, gaz, 1996 rok, czarny
metalik, tel. (46) 831-02-44, tel. kom.
513-671-435.

RENAULT Master, 2.5, D, 1999 rok, I
właściciel, wysoki, tel. (46) 861-25-60.

TOYOTA Avensis, 2006 rok, tel. kom.
784-962-802.

Opel Zafira, 2006 rok, srebrny, cosmo,
tel. kom. 797-663-482.

VW Golf III, 1.9 GTD, tel. kom.
667-954-988.

sprzedaż
Sprzedam Yamahę Fazer 600, stan
bdb, tel. kom. 603-676-220.

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

OPEL Meriva, 2004 rok, 47.000 km, tel.
kom. 784-962-802.

OPEL Vectra, 1.8, gaz, 1997 rok,
niebieski metalik, stan bdb, bogato
wyposażony, 6.200 zł, tel. kom.
531-951-740.

VOLVO S-80, 2.4 diesel, 2003 rok, 163
KM, tel. kom. 694-152-306.

VW Polo, 1.6, 1996 rok, stan bdb, tel.
kom. 517-767-587.

wynajem
Os. Bratkowice, tel. kom. 662-672-823.
Wynajmę garaż os. Reymonta, tel.
kom. 602-672-313.
Wolny garaż, tel. kom. 692-101-989.

nieruchomości
kupno
Kupię działkę, bloki, dom, ziemię,
tel. kom. 607‑809‑288.
Kupię ziemię orną gmina Łyszkowice,
Domaniewice, tel. kom. 605-094-174.

sprzedaż

VW Polo benzyna+gaz (sekwencja),
1998 rok, zadbany, garażowany,
5-drzwiowy, tel. kom. 501-199-696, po 17.

Działki budowlane, Nieborów, tel. kom.
694-471-236.

VW Sharan, diesel, 2000 rok, , , tel.
kom. 606-289-088.

M-5 po remoncie, IV piętro,
Starzyńskiego, tel. kom. 791-101-031.

VW T4, 1994 rok, I właściciel, stan
dobry, tel. kom. 663-647-066.

Budowa domów: drewnianych,
rekreacyjnych, mieszkalnych. www.
domtor.net, tel. kom. 509‑435‑261.

zamiana
Sprzedam kompletny silnik Fiat
126pEL, mały przebieg, 700 zł, tel. kom.
669-268-467.

inne
Dużo części do VW polo 1.6, 1995 rok,
klimatyzacja+hak, samochód z małym
przebiegiem, tel. kom. 791-557-197.
Pomoc drogowa, tel. kom.
608‑532‑321.
Alufelgi 15; przyczepka Sam, tel. kom.
663-683-676.
Sprzedam nową przyczepkę
samochodową, tel. kom. 604-156-020.
Opony używane, tel. kom.
602‑133‑182.
Sprzedam części do Opla Astry 1.7
TD, tel. kom. 604-359-408.
Rozkodowanie radia
samochodowego: audi, vw, renault,
peugeot i inne oraz nawigacji, szybko i
tanio, Łowicz, tel. kom. 696-033-779.

Głowno, Sikorskiego, blok 14, 60
mkw., tel. kom. 501-359-807.
Sprzedam mieszkanie 60 mkw.,
Głowno, Sikorskiego, tel. kom. 509‑
171‑333, 502‑676‑453.
Komfortowe mieszkanie 170 mkw.,
w centrum Łowicza, 2.300 zł/mkw, tel.
kom. 602-504-924.
Dom w Zdunach, tel. kom. 602133-666, po 18.00.
Mieszkanie 40 mkw., wraz z garażem,
ul. Czajki, tel. kom. 602-774-552.
Mieszkanie 67,5 mkw., Łowicz, ul.
Tkaczew, wspólnota mieszkaniowa,
cegła, tel. kom. 694-199-179.
Dom + ziemia 1,8 ha, Czatolin (1,5
km od zjazdu z autostrady A2), tel. kom.
696-691-596.
Gospodarstwo rolne, 2,5 ha wraz
z budynkami, Łyszkowice, tel. kom.
667-747-508.
Mieszkanie 58 mkw. (cegła),
centrum, podwyższony standard, garaż,
tel. (46) 837-35-78, tel. kom. 501-639-319.

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

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

TOYOTA Yaris, 2008 rok, tel. kom.
509-012-033.

LAWETA, 2007 rok, tel. kom.
784-962-802.

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

motorowe

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

kupno

PEUGEOT 307, SW, 2002 rok, tel. kom.
784-962-802.

UAZ 31512, benzyna+gaz, 1994
rok, stan bdb, doinwestowany, na
oryginalnych częściach, tel. kom.
500-097-341.

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

PEUGEOT 307 HDI, 2002 rok, tel. kom.
531-224-396.

VOLVO S60 D5, 2004 rok, tel. kom.
795-297-763.

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

Sprzedam pół domu, Głowno, tel.
kom. 603-088-937.
Bednary-Kolonia; dom 90 mkw. w
stanie surowym; działka budowlana
3.000 mkw., tel. kom. 501-500-005.
Domek 60 mkw., działka 6.000
mkw., budowlano-usługowa, narożna w
Łowiczu, tel. kom. 603-878-783.

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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M-460mkw.,stanbdb,Dąbrowskiego,

tel.kom.502-534-461.
Mieszkanie64mkw.,Bratkowice,III

p.,doremontu,tel.kom.509-790-323,
po16:00.
Działkabudowlana,1.028mkw.,

Bednary,tel.kom.881-087-816.
Sprzedamdziałkęinwestycyjno
budowlaną,2.350mkw.,ul.Poznańska,
tel.kom.696-736-880.
Sprzedamdziałkębudowlaną,ok.

1.300mkw.,ul.Grunwaldzka(kołoS.P.
3),tel.kom.696-736-880.
Działkabudowlana1211mkw,ul.

Łysogórska10Głowno,tel.kom.
607-520-993.
DomwŁowiczu,tel.kom.665-464
794,667-766-612.
Sprzedampawilonhandlowywrazz

towaremnaTargowicywŁowiczu,tel.
kom.694-272-724.
Atrakcyjnedziałkibudowlane,

Julianów,kołoNieborowa,jużod
42.000zł,tel.kom.661‑333‑735.
Sprzedampółbliźniakazdziałką

1100mkwwŁowiczu-tanio,tel.kom.
519-662-782.


Sprzedam48mkw,osiedleKopernika,

Głowno,dzwonićpo18,tel.kom.
697-201-011.
Działkarolno-budowlana7000mkw,

6zł/mkwdonegocjacji,tel.kom.
516-858-862.
Ziemiarolno-leśnaok.2ha,

niedrogo,cenadonegocjacji,tel.kom.
516-858-862.
Działka819mkwzmałymdomkiem

38mkw,Zielkowice,tel.kom.
518-429-665.
Zamienięnablokilubsprzedamdom

zogrodem,Zduny.Atrakcyjnaoferta,tel.
kom.515-105-311.
Okazyjnie3-pokojoweigaraż

murowany,Łowicz,tel.kom.
605-720-132.
Działkabudowlana1.500mkw.w

Głownie,tel.(42)719-19-68.
Sprzedammieszkanie,Łyszkowice,tel.

kom.667-437-418.
Dom,nowy(lubzamienięnabloki),tel.

kom.668-156-494.
M-348mkw.,IIpiętro,os.

Dąbrowskiego,tel.kom.604-249-198.
Sprzedamdompiętrowy,działka465

mkw.,tel.kom.609-317-929.

Działkabudowlano-usługowa710

mkw,przyulicyKaliskiej,tel.kom.
604-931-778.

Mieszkanie72mkw.,bliskodworca,tel.

kom.602-652-120.

SprzedamM-4,Kopernika,Głowno,tel.

kom.502-132-906.

Głowno,Kopernika,mieszkanie60

mkw.,odzaraz,tel.kom.502-335-488.

Działkabudowlano-rolna3500m2,

PopówGłowieński,tel.kom.725-492520,883-929-596.
Mieszkanie48mkw,os.Konopnickiej,

parter,gotowedozamieszkania,tel.kom.
602-370-470.
Sprzedamdziałkębudowlaną680

mkwzdostępemdomediów,ul.Polna,
tel.kom.792-510-060.
Sprzedamwykończonydomna

KrakowskiejwŁowiczu,tel.kom.
792-510-060.
M-3pilnie,tel.kom.692-101-989.

Mieszkanie73mkw.,Bratkowice,

IIIpiętro,poremoncie,tel.kom.
508-345-568.
Mieszkanie2-pokojowe,45,67

mkw.,os.Broniewskiego,tel.kom.
607-677-898.
Sprzedamlubwynajmępawilon

handlowy60mkw.,Dąbrowskiego
lubjegowyposażenie,tel.kom.
880-099-350.
Mieszkanie47,5mkw.,Noakowskiego

sprzedamlubzamienięnamniejsze,tel.
kom.517-719-072.
Działkarolno-budowlana3,6ha,

Bednary,tel.kom.728-117-880.

Działkaleśno-budowlana,5.500mkw,

Zielkowice,tel.kom.500-167-556.

SprzedamM-4poremoncie,tanio,

Bratkowice,tel.kom.603-653-037.

WynajmęmieszkanieM-4,

os.Konopnickiej,tel.kom.501-011-198.

Sprzedamdziałkęlubdziałki,

Pilaszków,OtoliceprzytrasieŁęczyckiej,
tel.kom.607-032-462.

Sprzedam,zamienię72mkw.,tel.kom.

608-111-459.

Wynajmęlokalnadziałalność

handlowąlubbiurową,38mkw.,media.
Zduńska,tel.kom.793-038-723.

Zalesionesiedlisko0,64haw

Złakowie,280.000zł,tel.kom.691627-924,po16:30.

Łąka1,25ha,Polesie,20.000zł,tel.

kom.600-648-645.

WynajmępółdomuwGłownie,tel.

kom.603-088-937.

Kawalerka,Głowno,wynajmę,tel.kom.

723-449-143.

Antycznemeble,obrazy,srebra,

platery,odznaki,odznaczenia,szable,
książki,pocztówki,zdjęcia,bibeloty,
gotówka,tel.kom.504-017-418tel./fax(
)--.

Kwaterytanio,tel.kom.606-884-162.


Przyjmęwdzierżawęziemię,tel.kom.

781-842-724.

Przyjmęziemięigruz,tel.kom.

721-304-567.

Dowynajęciamieszkaniewcentrum

Łowicza,tel.kom.694-805-344.

Stareradia,silniki,staremaszynyi

urządzenia,staremeble,banknoty,inne
starocie,stroje,skrzyniełowickie,tel.
kom.516-907-429.

Budynekmieszkalny100mkw.,pow.

użytkowej,nowopobudowany;działka
1,5ha,5kmodŁowicza,tel.kom.
518-905-611.
MieszkanieM-3,38mkw,os.

Broniewskiego,pogeneralnym
remoncie,tel.kom.796-432-897.
Działka1455mkwzdomem70mkw

doremontuwSmolicachkołoStrykowa,
210.000złdonegocjacji.,tel.kom.
600-879-665.
Sprzedamdziałkęinwestycyjnąw

Łyszkowicachzrozpoczętąbudową
lokaluhandlowo-usługowegoo
powierzchni1.000mkw.,650.000zł,tel.
kom.600-551-553.
Dom178mkw,os.Bełchów,tel.

kom.604‑265‑776.
Gruntyrolne,Skaratki,tel.kom.

538-532-601.

Mieszkanie3-pokojowe58,7mkw.,

Łowicz,tel.kom.693-232-108.
SprzedammieszkaniewCiechocinku,

tel.kom.782-161-064.

Stodołazoborą200m2,tel.(42)719
49-31,po19.00.
Dowynajęcialokaleużytkoweprzyul.

Bolimowskiej,35-42mkw.,media,c.o.,
wod.-kan.,tel.kom.601-050-926.
Wynajmędom110mkw,Głowno,tel.

kom.784-430-110.
Taniepokojenoclegowe,Łowicz

PlacPrzyrynek11,tel.(46)837‑99‑
16,tel.kom.512‑098‑358.
LokalwcentrumŁowicza,tel.kom.

665-464-794.
Dowynajęcialokalehandlowo
usługowe,tel.kom.692-725-590.
WynajmęM-4,Głowno,ul.Kopernika,

tel.kom.502-132-906.
Wynajmęlokalnazakładkosmetyczny

przyfryzjerce,Głowno,tel.kom.
502-132-906.
Lokal160mkw.,Przyrynek,tel.kom.

601-345-299.
Wynajmękawalerkęnaos.Tkaczew,

tel.(46)838-15-04,po20.00.
WynajmędomekwGłownie,tel.kom.

698-783-854.

SprzedammieszkanieM-3,51mkw.,

cegła,wspólnota,Sochaczew(blisko
stacjiPKP),tel.kom.501-431-418.

Mieszkanie117mkw.,parter,Głowno,

175.500,tel.kom.699-984-943.

Sprzedamdompiętrowy,gmina

Słubice,tel.kom.607-347-823.

Ziemiaorna2,27ha,WolaStępowska,

tel.kom.606-188-034.

Odstąpiędziałającysklep

spożywczywBielawach,tel.kom.
694‑485‑828.

Działkabudowlana2,5ha(ziemia,las),

tel.kom.602-103-367.

Dwupoziomowemieszkanie,

powierzchnia114mkw.,wcentrum
Łowicza,tel.kom.604-935-642.

KawalerkawŁowiczu,tel.kom.

781-487-802.

Sprzedamdziałkębudowlaną,Otolice,

tel.kom.668-049-706.
Sprzedam0,9halasu,tel.kom.

509-217-640.

SprzedamlubwynajmęM-2,34,5

mkw.,IIp.,os.Bratkowice,tel.kom.668364-657,691-306-430.

Działka4.500mkw.,zalesiona

zperspektywądokopaniastawu,
możliwośćprzekształceniana
budowlaną,drogadojazdowa,prąd
obok,wbardzodostępnejcenie,Polesie,
tel.kom.509-956-448.

Mieszkania39mkw.,51mkw,

Tkaczew,tel.kom.600-932-175,
795-592-139.

Sprzedammieszkanie37mkw.,

garaż,działka5arów,Kołacin,tel.kom.
502-659-506.

LokalwŁowiczu,ul.JanaPawłaII,tel.

kom.508-191-628.

Wynajmęlokalnadziałalność24

mkw.,+8mkw.,zaplecza,media,tel.
kom.693-672-212.
Pokój,Bratkowice,tel.kom.

513-655-666.
Lokaledowynajęcia25mkw.,80

mkw.,nadziałalnośćgospodarczą,przy
ul.SikorskiegowGłownie,tel.kom.
504-178-884.
Wynajmęmieszkanie,tel.kom.

601-175-173.

Wynajmęlokalhandlowy100mkw,

ŁowiczNowyRynek11,tel.kom.
501‑044‑546.

Działkębudowlaną2338mkww

Karolewie,cena34tyśzł,drogaasfalt,
prądiwodabezpośrednioprzydziałce,
tel.kom.609-556-419.

Wynajmęwdomujednorodzinnym1

pokój+kuchnię,umeblowane,tel.kom.
666-600-305.
Dowynajęciamieszkanie3-pokojowe,

os.Noakowskiego,60mkw.,tel.kom.
505-551-480.

Działkarolna7.700mkw.,Łowicz,

Nadbzurzańska,60.000zł,tel.kom.
881-583-161.

Dwapokojezkuchnią,40mkw.,

Głowno,Sikorskiego,tel.kom.
662-112-121.

Poszukujęwspółlokatorkido

mieszkania,os.Starzyńskiego,tel.kom.
601-576-398.

Mieszkanie37mkw,Łowiczul.Blich,

tel.(43)825-21-78,wieczorem,tel.kom.
506-336-631.

Domnawsi,budynkigospodarcze,

garażenadziałce,1.700mkw.,tel.kom.
501-603-924.

Taniowynajmęlubsprzedamlokal

handlowywŁowiczu,ul.Bolimowska,tel.
kom.888-447-916.

Dowynajęciamieszkanie2-pokojowe

naos.Konopnickiej,tel.kom.
661-385-150,po17.

Działkabudowlanaos.Mysłaków

1.000mkw.,tel.kom.509-637-817.

Pawilonhandlowy27mkw.,media,tel.

kom.880-543-971.

Działkarolno-budowlana6.900mkw.,

tel.kom.600-770-787.

Wynajmęmagazyn800mkwprzy

trasieA2,tanio,tel.kom.607-168-196.

Mieszkanie3-pokojowe,60mkw.,

Kostka,180.000zł,tel.kom.600-248791,668-599-646.

Centrum,atrakcyjneM-4,81mkw.,

wkamienicy,balkon,Ipiętro,tel.kom.
513-159-647.

Sprzedam4,3haziemirolniczej,

okoliceStrykowa,cenadouzgodnienia,
tel.kom.510-792-723.

Wynajmęsklep42mkwprzy

ul.Bolimowskiej(drogana
Skierniewice),tel.kom.504‑013‑572.

Kupięzużyteakumulatory,tel.kom.

793-682-021.

Sprzedażjajwiejskich,Osiny2,gmina

Kiernozia,tel.kom.697-736-673.

DowynajęciaM-3,wŁowiczu,tel.kom.

660-809-334.

Agrowłóknina,tel.kom.693-177-813.


Eleganckiemieszkanie2-pokojowe,w

nowymblokuwŁowiczu,odzaraz,tel.
kom.781-935-922.
Wynajmęmieszkanie120mkw,nie

umeblowaneorazmieszkanie100
mkw,umeblowane,GŁOWNO,tel.kom.
502-213-373.
Dowynajęciaatrakcyjne

M‑4,Bratkowice,IIp.,tel.kom.
606‑263‑182.
Wynajmęfirmie2-pokojowe

mieszkaniewGłownienaul.Sikorskiego,
tel.kom.510-966-509.

DowynajęciadomwGłownie,tel.

kom.506-102-392.

Działkainwestycyjno-budowlana,

3.000mkw.;Bednary,tel.kom.
782-152-923.

Kupiędrut,tregry,cegłę,tel.kom.

607‑809‑288.

DowynajęciamieszkanieM-348

mkw.,Bratkowice,tel.kom.510-834-924.

Wynajmępokójdlastudentki

wWarszawie(Ursus),tel.kom.
665-469-922.
Wynajmę3pokojezkuchniąiłazienką

wGłownietel./fax(42)719-35-79.

Kupiędrewnonapniu,tel.kom.

785-534-988.

sprzedażróżne

Wynajmęlokalużytkowy,56mkw.,

Łowicz,ul.Zduńska,tel.kom.607-442383,660-230-318.

Mieszkanie4-pokojowe83mkw.,II

piętro,cegła,ul.Bolimowska,(blisko
dworcaPKP),tel.(46)830-34-34,po18,
tel.kom.664-726-183.

Kupiępłytywinylowe,tel.kom.

503-133-524.

Taniepokojedlapracowników,firmlub

pary,tel.kom.794-198-458.

Wynajmęmieszkaniewcentrum

Łowicza,tel.kom.663-558-470.

Sprzedam5haziemibliskoA-2koło

Łyszkowic,tel.kom.500-243-428.
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Kupiędrewnoopałowe,tel.kom.

501-658-261.

DowynajęciaM-4,Łowicz,Reymonta,

tel.kom.696-369-009,po18.00.

MieszkanieM-5,IVpietro,os,

Starzyńskiego5,tel.kom.512-444-075.

Dom55mkw.nawsi,pięknadziałka,

tel.kom.500-791-512.

kupnoróżne

wynajem

Sprzedammieszkanienaparterze

36,6mkwwŁowiczu,tel.kom.
666-342-501.

Atrakcyjnemieszkanie,Bratkowice,60

mkw.,IIpiętro,tel.kom.605-721-082.

Dowynajęcialokalhandlowo‑

usługowy100mkw.,130mkw.,lub
170mkw.wcentrumŁowicza,tel.
kom.602‑118‑332.

Kwatery,Dmosin,tel.(46)874-64-68.


Mieszkanie60,5mkw.,3-pokojowe,tel.

kom.608-409-694.

Działkabudowlana437mkw.,

Łowicz,ul.Warszawska91,tel.kom.
606-331-306.

Lokalhandlowy80mkw.,

dowynajęcia,ul.Zduńska9,
tel.(46)837‑37‑78,tel.kom.
696‑017‑590.
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ZiemiawUrzeczu,tel.kom.

609-648-656.

Mieszkanie57,8mkw.,3-pokojowe,z

kuchnią,blokzcegły,IVpiętro,Łowicz
centrum,tanio,tel.kom.607-314-088.

Bratkowice,IVpiętro,36mkw,

2-pokojowe+kuchnia,tel.kom.605-721115,695-731-115.

Pilnie-tanio-uzbrojonadziałka

budowlana,usytuowanaprzyulicyw
Łowiczu,atrakcyjnepołożenie,tel.kom.
531-866-884.
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Lokalhandlowo‑usługowydo

wynajęcia,ogrzewanie,alarm,
zapleczesocjalne,Głowno,tel.kom.
503‑027‑417.

Piachpłukany„zkopalni”Rydwan

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

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

Drewnoopałoweikominkowe,tel.

kom.505-700-777.
Huśtawkiogrodowe,akacjowe,stoły,

ławki,altanki,piaskownice,budydla
psów,toalety,tel.kom.502-981-959.
Drewnoopałowe,kominkoweiw

workach,mebleogrodowe,budy,toalety,
tel.kom.501-658-261.
Sprężarkę,nożyceelektrycznedo

kątownikaidrutu,betoniarkę,ośzkołami
10x15,tel.kom.693-036-673.
Sprzedamsilnikelektryczny13kW,tel.

kom.604-866-936.
Meblekuchennezzabudowy,z

AGD,stanbdb,tel.kom.668-345-111,
602-611-751.

Dowynajęciaumeblowanemieszkanie

2-pokojowe,Ipiętro,Łowicz,ul.Ciemna
1,tel.kom.602-405-257,602-651-344.

Sprzedamłóżkoszpitalnez

materacemodleżynowym,tel.kom.
600-776-153.

WolneM-3,tel.kom.692-101-989.


Sprzedamdrzewoopałowe,stemple

budowlane,tel.(46)838-74-91.

DowynajęciamieszkaniewGłownie,

naos.Kopernikabl.15,tel.kom.
697-285-621.
Wynajmęmieszkanie33mkw.,w

nowymblokuzwindą,centrumŁowicza,
tel.kom.602-743-012.
Dowynajęcialokalhadlowy,Głowno,

tel.kom.601-699-405.
Kwaterapracownicza,Głowno,tel.

kom.601-699-405.
Dowynajęciapowierzchniahandlowa

naul.Poznańskiej,tel.kom.509-551-203.
Lokalreprezentacyjny,Głowno,tel.

kom.723-449-143.

Sprzedammeblekuchenne,tel.kom.

603-253-933.
Ośonaczepyzkolami,tel.kom.

601-286-499.
Sprzedamdrewnoopałowe,dębowe,

tel.kom.535-121-164.
Sprzedambrykieciarkęhydrauliczną,

tel.kom.604-802-045.
Gruzbetonowy,kruszony30zł/t,z

dowozem,tel.kom.723-975-482.
Sprzedażziemi,piasku(O2),żwiru

(8,60mm),kruszyw,podsyp,dowóz,tel.
kom.693-565-564.
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Sprzedam tanio spawarkę z
rozruchem TS-250, pompę do wody/
szamba, pralkę Amica, Łowicz, tel. kom.
516-083-937.
Sprzedam bale jesionowe 50, suche,
tel. kom. 602-449-356.
Piec olejowy Buderus 1,8 kW;rury
czarne- cynk, óżne rozmiary, tel. kom.
604-931-629.

Drewno na pniu ok. 250 m3 70 zł/m3,
Polesie, tel. kom. 509-956-448.

Strój łowicki dla dziewczynki do
Komunii, tel. kom. 883-046-150.

Grzejnik 120 x 60, tel. kom.
600-880-267.

Sprzedam vebasto na olej napędowy;
rębak do gałęzi elektryczny; kosa
spalinowa Solo, tel. kom. 796-497-762.

Komplet wypoczynkowy, tel. kom.
534-053-945.
Playstation PS2, 250 zł, tel. kom.
501-632-719.

Brama wjazdowa 5m, nowa, z
kątownika, tel. kom. 504-109-133.

Piła spalinowa Stihl MS361, tel. kom.
880-052-233.

Rura do wody PE100, 100 m, nowa,
tel. kom. 504-109-133.

Drewno na opał, tel. kom.
501-638-160.

Jaja wiejskie po młodych kurach z
wybiegu; 7 zł/mendel; większa ilość 6 zł/
mendel, tel. kom. 510-142-976.

Sprzedam odzież używaną dziecięcą,
tel. kom. 506-527-604.

Stroje łowickie damski i komunijny,
nowe, tel. kom. 605-140-662.
Krajzega z silnikiem 4 kW; heblarka,
tel. kom. 503-830-451.
Akordeon Weltmeister Meteor 120
basów, tel. kom. 694-445-806.

Sprzedam rękodzieło artystyczne
Decoupage, tel. kom. 506-527-604.
Regały magazynowe, stół ślusarski,
tel. (42) 719-59-36.
Dywan wełniany, sukienka komunijna,
alba, tel. kom. 601-546-395.
Cegła Max, tel. kom. 668-594-262.

Sprzedam stemple budowlane,
drewno kominkowe, kołki do drzewek,
tel. kom. 692-590-735.

Siłownia Atlas, tel. kom. 668-594-262.

Sprzedam tanio pex 16x2 lub 20x2, tel.
kom. 783-561-108.

Sprzedam pralkę automatyczną, tel.
kom. 669-960-974.

Likwidacja sklepu z używaną odzieżą,
towar damski, męski, dziecięcy po cenie
hurtowej, tel. kom. 784-518-734.

Szafa chłodnicza duża, tel. kom.
792-931-678.

Sprzedam meble młodzieżowe,
kanapę 2-osobową, tel. kom.
694-743-624.
Sprzedaż brykietu ze słomy producent, tel. kom. 539-415-178.
Drewno na opał, tel. kom. 539-415-178.
Pianina,fortepiany,tel.kom.

604‑443‑118.
Maszyny szwalnicze wyprzedaż, tel.
kom. 723-449-143.
Myjka ciśnieniowa Kescher HDS75 (ciepła/zimna woda), tel. kom.
609-442-123.
Silnik elektryczny 16 kW, tel. kom.
500-060-897.
Meble, tel. kom. 604-931-778.
WC kompakt, tel. kom. 697-043-229.
Spacerówka; wózek; łóżeczko; pościel;
ubranko dla chłopca do chrztu, tel. kom.
604-110-419.

Orbitrek, tel. kom. 602-673-542.

Spółka z o.o kapitał 50.000 sprzedam,
tel. kom. 792-931-678.
Sprzedam tanio lodówko-zamrażarkę
1,50x60 cm, lodówkę 1,20x60 cm,
tel. (46) 838-59-92.
Sprzedam drzwi wejściowe, nowe,
prawe 90 z futryną, ocieplone,
antywłamaniowe, tel. kom. 602-573-134.
Budy dla psów, tel. kom. 697-094-841.
Nowy kompletny piec c.o. 17 kW, tel.
kom. 502-326-151.
Silnik SW-400, tel. kom. 660-431-555.
Dwugłówka, overlock, tel. kom.
505-065-040.
Sprzedam silnik elektryczny 6 kW, 900
obrotów, tel. kom. 669-609-884.
Tanio sprzedam aparat telefoniczny z
telefaksem, tel. kom. 604-497-153.
Waga 200 kg suwakowa, tel. kom.
507-164-215.

Laweta Sam, 1995 rok, tel. kom.
792-332-253.

Betoniarki używane 800 zł, tel. kom.
603-072-751.

Piaski,żwiry,pospółka,podsyp,tel.

kom.600‑895‑026.

Sprzedam grzejniki żeliwne, 60 sztuk,
nowe, tanio, tel. kom. 880-347-240.

Bale dębowe suche, deski dębowe
suche, tel. kom. 517-544-028.

Sprzedam spawarkę, wciągarkę, tel.
kom. 504-221-009.

Sprzedam czosnek, tel. kom.
889-680-464.

Kurtki skórzane, hurt, 15 zł/szt, tel.
kom. 503-641-063.

Kamień polny łupany, tel. kom.
603-609-674.

Nagrzewnica olejowa, tel. kom.
722-173-294.
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Z Oriflame jako konsultantka:
dorobisz, zarobisz. Wyślij SMS na numer
603-959-031 z imieniem i nazwiskiem.
Oddzwonimy.

Drzewo kominkowe, brzoza, tel. kom.
790-721-247.

Przyjmę do współpracy osobę ze
znajomością komputerowego AutoCAD
lub IntelliCAD 2009 Premium, tel. kom.
601-075-820.

Sprzedam wózek widłowy
suchedniów, tel. kom. 509-551-203.

Zatrudnimy szwaczki i prasowaczkę,
Łowicz, tel. kom. 665-431-100.

Sprzedam sól drogową i z chlorkiem,
tel. kom. 608-171-821.

Zatrudnięszwaczki‑pracastała,tel.

kom.508‑170‑583.

Butle do gazów tlen argon CO2,
acetylen, tel. kom. 503-106-795.

Zatrudnię kierowcę z doświadczeniem
w transporcie międzynarodowym. Prawo
jazdy kat. C+E, karta kierowcy, tel. kom.
600-712-906.

Ubranka 2 zł, tel. kom. 500-519-872.

praca
dampracę
Kierowcękat.C+E,z

doświadczeniemwruchu
międzynarodowym,tel.kom.
669‑970‑131.
Firma zatrudni pracownika do obsługi
obrabiarek CMC z doświadczeniem lub
do przyuczenia, tel. (46) 838-88-70.

Zatrudnię opiekunkę do
6-miesięcznego dziecka, Łowicz, tel.
kom. 698-052-895.
Fryzjer z doświadczeniem, z kursem
pedagogicznym/ mistrz, tel. 508-121-463.
Zatrudnię kierowcę C+E, z
doświadczeniem, tel. kom. 601-239-804.
DUŻAFIRMAZATRUDNIW

ŁOWICZUOSOBĘNASTANOWISKO
PRACOWNIKABIUROWEGO,
WYMAGANEWYKSZTAŁCENIE
CONAJMNIEJŚREDNIE,
TEL.(46)830‑35‑25.

Poszukuje opiekunki do
6-miesięcznego dziecka, tel. kom. 883263-698, 668-166-053.

szukampracy
Kobieta 25-letnia z grupą inwalidzką
poszukuje pracy, Łowicz i okolice, tel.
kom. 669-356-374.
Opieka nad dzieckiem Głowno i
okolice, tel. kom. 502-633-450.
Kierowca B, C, C+E dorywczo, tel.
kom. 603-408-122.
Zaopiekuję się dzieckiem,
doświadczenie, tel. kom. 508-337-135.
Kierowca BCE podejmie pracę (3
miesięczne doświadczenie na wywrotce),
tel. kom. 513-137-775.
Poszukuję pracy jako pomoc fryzjera
lub fryzjer, tel. kom. 669-275-569.
Mężczyzna 29-letni, podejmie pracę,
tel. kom. 790-602-012.
Zaopiekuję się dzieckiem, tel. kom.
536-296-561.
Szukam pracy dodatkowej, Łowicz i
okolice, tel. kom. 784-650-422, po 17.00.

Wideofilmowanie, fotografowanie,
DVD, Blu Ray, full HD. www.
wideofilmowanie-lowicz.cba.
pl, tel. (46) 837-79-81, tel. kom.
606-302-466.
Wideofilmowanie, tel. kom.
600-287-992.
Wideofilmowanie, tel. kom.
795-267-788.
Wideofilmowanie HD, DVD, Blu-Ray,
wieloletnie doświadczenie, tel. kom.
604-591-295.

remontowo‑
budowlane
usługi
Tynki gipsowe, agregatem - solidnie,
tel. kom. 502-370-226.
Wylewkiagregatem,tel.kom.

531‑402‑222.
Tynki maszynowe profesjonalnie, tel.
kom. 608-444-405.
Usługiremontowo‑budowlane,tel.

kom.500‑027‑261.

Zatrudnię szwaczki - praca cały rok, do
szycia dzianiny, tel. kom. 881-513-757.

Kierowca z praktyką krajową
z kartą chip poszukuje pracy w
podwójnych obsadach w transporcie
międzynarodowym, tel. 669-268-467.

Przyjmę inkasentów do odczytu
liczników elektrycznych, tel. kom.
505-067-734.

Zatrudnię kierowcę na zestawchłodnię, kraj + zagranica, tel. kom.
513-019-005.

Podejmę dorywczą pracę, uprawnienia
na wózki widłowe, prawo jazdy kat. B, tel.
kom. 782-294-035.

Przyjmę inkasentów do odczytu
liczników elektrycznych, tel. kom.
600-809-181.

Zatrudnię do cięcia sadu, Dmosin, tel.
kom. 605-725-405, wieczorem.

inne

Kompleksowe wykańczanie wnętrz, tel.
kom. 531-842-123.

Zwrot podatku z pracy, rodzinne,
urlopowe, emerytalne, Niemcy, Anglia,
Irlandia, Holandia, Dania, Belgia,
Norwegia, tel. (71) 385-20-18, tel. kom.
601-759-797.

Montażisprzedażpokryć

dachowych,tel.kom.501‑694‑856.

Panią z emeryturą lub grupą do pracy
w sklepie spożywczym, Głowno, tel. kom.
691-550-797.

Firma z Łowicza zatrudni osobę z
doświadczeniem w handlu min. 2 lata,
wymagana samodzielność i dobra
organizacja pracy. CV ze zdjęciem
proszę kierować na: rekrutacja@
fachowieclowicz.pl.
Przyjmę osoby do cięcia drzew, tel.
kom. 699-939-986.
Zatrudnię spedytora z
doświadczeniem w transporcie
międzynarodowym, tel. kom. 608-059817, 606-457-050.
Zakładfryzjerski„Tina”w

Kocierzewiezatrudnifryzjeraz
doświadczeniem,tel.721‑147‑349.
Zatrudnię energiczną panią z
zamiłowaniem kulinarnym do pracy
w pizzerii w Łowiczu, oraz kierowcę z
własnym samochodem, Pizza House, ul.
3-go Maja 8, tel. kom. 509-830-009.
Zatrudnię kierowcę C+E w transporcie
międzynarodowym, kontenery, tel. kom.
692-452-265.
Firma zajmująca się sprzedażą
owoców zatrudni handlowca.
Wymaganie: komunikatywna znajomość
języka rosyjskiego, prawo jazdy kat.
B, dyspozycyjność. Aplikacje proszę
kierować na: rekrutacja@elitaowoce.pl.

Opiekunka do 3 letniej dziewczynki na
weekend (sobota, niedziela) 6.00-15.00,
Głowno, tel. kom. 792-057-234.
Ochrona ARGUS zatrudni w Bielicach
k. Sochaczewa licencjonowanych
pracowników ochrony, tel. (46) 862-1031, tel. kom. 695-983-348.
Zatrudnię kolorystę z doświadczeniem
do sklepu z mieszalniami lakierów
samochodowych i przemysłowych
różnych firm, tel. kom. 604-988-718.
Do pracy w masarni pracownika z
praktyką zawodową, tel. 504-292-533.
Zatrudnię sprzedawcę salon "Plusa",
tel. kom. 691-991-000.
Zatrudnię sprzedawcę - hydraulika, tel.
kom. 691-991-000.
Przyjmę ucznia na praktyczną naukę w
zawodzie murarz, tel. kom. 509-373-870.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E w
transporcie krajowym, tel. 608-067-847.
Zatrudnię kierowcę kat. C z
doświadczeniem, Łowicz, tel. kom.
601-297-797.
Potrzebuję pomoc dla chorej, tel. kom.
535-689-811.
Firma zatrudni szwaczki, Łowicz, tel.
kom. 500-210-200.

Docieplanie budynków, gładzie,
malowanie, płyty k/g, panele podłogowe
i ścienne, glazura, terakota, tel. kom.
607-343-338.
Stawianie ogrodzeń klinkierowych, tel.
kom. 511-337-768.

usługiwideo

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

Wideofilmowanie cyfrowe, Blu-raytanio, tel. kom. 606-852-557.

Układanie galzury, terakoty,
malowanie, tel. kom. 519-671-356.

NAK Studio Films- firma z długoletnia
tradycją, z nowymi technologiami HD,
zaprasza, tel. kom. 889-910-129.

Cyklinowanie, układanie, olejowanie,
lakierowanie parkietów, tel. kom.
505-072-638.

Cyfrowewideofilmowanie,

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

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

Wideofilmowanie, full HD, zdjęcia, tel.
kom. 502-163-788.
Videofilmowanie. Fotograf, tel. kom.
501-836-550.
Videofilmowanie Full HD, www.
studiovideopiksel.pl, tel. kom.
787-878-564.

Wylewki agregatem, tel. kom.
509-038-623.
Wylewkiagregatem,tel.kom.

511‑440‑509.
Tynki, tel. kom. 503-077-863.
Usługi remontowo-budowlane, tel.
kom. 667-993-029.

Wideofilmowanie „Kasia”, solidnie,
tanio + zdjęcia, tel. kom. 602-633-407.

Trak 10 mb do klienta, tel. kom.
506-202-161.

Profesjonalnafotografiaślubna

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

Kompleksowe wykończenia wnętrz od
A do Z, adaptacja poddaszy, tel. kom.
728-163-557.
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Profesjonalneukładanie,

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

602‑717‑207.
Docieplenia,tel.kom.606‑428‑162.

Remontykompleksowe,tel.kom.

606‑428‑162.
Ogrodzeniabetonowe,stalowe,

balustrady,bramy,słupkidosadów,
siatki,producent,www.betomet.pl,tel.
kom.508‑382‑120.
Usługiremontowo‑wykończeniowe,

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

glazura,panele,gładziegipsowe,
ocieplaniebudynków,Głowno,tel.kom.
664‑254‑946.
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.
Malowanie,tapetowanie,gładź,płyty

g/k,glazura,tel.kom.608‑685‑867.
Murarstwo,tynkowanie,tel.kom.

668‑489‑577.
Solidnieiuczciwiepełnabudowlanka

wewnątrzinazewnątrz,tel.kom.
662‑636‑878.
Wtyczka.za.pl,tel.kom.608‑145‑585.

Glazura,terakota,gipsy,malowanie,

paneleitp.,tel.kom.508‑313‑799.
Glazura,terakota,malowanie,

gładźgipsowa,płytaK/G,tel.kom.
607-728-362.



FirmaFBS-Tynkwykonuje:tynki

maszynowe,gipsoweicementowowapienneorazposadzki(z
mixokreta),tel.kom.502-452-907.
Dociepleniabudynków,łazienki,

glazura,terakota,paneleścienne,
podłogowe,montażstolarkiokiennej,
gładzie,klinkier,montażogrodzeń,tel.
kom.725‑277‑449.
Cyklinowanie,układanie,tel.kom.

501‑249‑461.
Gipsy,glazura,terakota,

malowanie,praceremontowe-
wykonam,tel.kom.516-153-870.
Dachy:naprawa,wymiana,podbitki

itp.,tel.kom.607‑610‑786.
Montażogrodzeńbetonowych,

metalowych,sitakiibramy,tel.kom.
606‑303‑471.
Usługiremontowe,gipsowanie,

malowanie,docieplenia,tel.kom.
602‑383‑118.
Brukarstwo,tanio,tel.kom.

503-976-505.
Przystępneceny,solidne,fachowe

wykończeniawnętrz(glazura,terakota,
gipsy,malowanie).Docieplenia
budynków,murowanie,tynki,klinkieritp.,
tel.(46)837‑13‑91,tel.kom.793‑035‑025.
Murowanie,ocieplaniebudynków,

glazura,tel.kom.887‑818‑290.
Dachy,pokryciadachowe,konstrukcje,

obróbki,tel.kom.609‑846‑316.
Glazura,terakota,adaptacjapoddaszy,

sufity,falowanetynki,mozaikowe,
kamieńdekoracyjny,gładź,malowanie
szafy,pawlacze,przeróbkielektryczne,
fachowedoradztwo,tel.kom.
605‑562‑651.
Budowadomówjednorodzinnych,

gospodarczych,tel.kom.794‑230‑700.

Wykonamkompleksoweremonty

mieszkań,tel.kom.607‑385‑722.

Docieplenia,adaptacjapoddaszy,tel.

kom.794‑230‑700.

Tynkiagregatem:gipsowe,tradycyjne,

wylewki;solidnie,tel.kom.502‑370‑226.

Cyklinowanie,układanieparkietu,tel.

kom.668‑750‑437.

Ciesielstwo‑kryciedachów,roboty

murarskie,przebudowy,rozbudowy,
dociepleniabudynków,montaż
podsufitkidachowej,sufitykarton‑gips,
usuwanieazbestu,kosztorysy,wycena,
wysokajakość,konkurencyjneceny,tel.
kom.694‑470‑514.

Tynkitradycyjne,zpiaskiem

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

Praceremontowo-wykończeniowe,

tel.kom.783-815-744.


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

Stawianieogrodzeńklinkierowych,tel.

kom.511‑337‑768.

Kompleksowewykończeniawnętrz,

docieplaniebudynków,solidnie,tel.kom.
504‑004‑323.

Solidnie!Niewielkieremonty,

wykończenia,drobnenaprawy,tel.kom.
504‑081‑135.
Remontyłazienek,wykończenia

wnętrz,www.struktura-lowicz.pl,tel.
kom.604-199-840.
Kanałowedocieplaniebudynków

granulatemstyropianowym;
kondygnacja:900zł,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.
Dociepleniabudynków,remonty,

wykończeniabudynków,łazienki,
poddaszakompleksowo,tel.kom.
600‑262‑935.
Konstrukcjeipokryciadachowe,

podbitki,docieplaniebudynków,tel.kom.
600‑262‑935.
Docieplenia,tel.kom.698‑669‑433.
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Gipsy,malowanie,płytki,

zabudowak/g,poddasza,tel.kom.
608-372-976.

Cyklinowanie,tel.kom.500‑041‑271.


Układaniekostkibrukowej,tanio,tel.

kom.667‑837‑817.
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Kompleksowewykończeniawnętrz,

tynkowaniecementowo‑wapienne,tel.
kom.531‑842‑123.
Glazura,terakota,gipsy,malowanie,

paneleitp.,tel.kom.508‑313‑799.
Kompleksoweusługibudowlane;

usługistolarskie;hydraulika;elektryka;
układaniekostkibrukowej,tel.kom.669‑
684‑337,602‑690‑032.
Usługikoparko‑ładowarką,roboty

ziemne,niwelacjegruntu,wykopypod
fundamenty,szambaitp.,tel.kom.
503‑115‑145.
Budowydomów,remonty,tel.kom.

601‑662‑944.
Remonty,wykończeniawnetrz,

adaptacjapoddaszy,terakota,glazura,
gres,tel.kom.517‑023‑091.
Budowadomów,budynków

gospodarczychitp.,tel.512‑924‑857.
Tynkimaszynowe,wylewki,tanio,

solidnie,tel.kom.604‑144‑668.
Gipsowanie,malowanie,tel.kom.

782‑294‑035.

Murowanie,wykańczaniewnętrz,

adaptacjapoddaszy,ocieplenia
budynków,tel.kom.668‑052‑818.
Malowanie,gipsowanie,płytyk/g,

glazura,terakota.Tanio!,tel.kom.
668‑181‑142.
Dociepleniabudynków,elewacje,tel.

kom.668‑181‑142.
Cyklinowaniebezpyłowe,układanie

podłóg,tanio,solidnie,tel.kom.
604‑075‑293.
Tynkowanie,ocieplenia,posadzki,

malowanie,glazura,panele,wykończenia
wnętrz,tel.kom.600‑551‑553.
Budowadomów,dachy,remonty

kompleksowo,tel.kom.883‑237‑644.
Docieplaniebudynków,prace

wykończeniowe,tel.kom.603‑452‑605.

Schodydrewniane.Komputerowe

projektowanieschodów.Wyrób,
montaż,inneusługistolarskie,tel.kom.
663‑766‑557.
Adaptacjapoddaszy,kompleksowe

remontyiwykończenia,tel.kom.
532-482-915.
Glazurnictwo,gładzie,malowanie,

panele,tel.kom.601‑650‑795.
DACHodAdoZ.Pokryciadachowe,

krokwie,podbitki.Przeróbkidachów
wrazzpracamimurarskimi.Wolne
terminy,tel.kom.669‑609‑738.

sprzedaż
Konstrukcjestalowe:producent.

Budowaobiektówdlarolnictwai
przemysłuzwykończeniem„pod
klucz”,tel.kom.601-303-235.
Piecc.o.pojednymsezoniena

gwarancji,tel.kom.504‑178‑884.
Pustakikeramzytoweok.1.000szt.,tel.

kom.697‑094‑770.
SprzedażpokryćdachowychFirmy

RukkiBudmat,Florian,podsufitkaBryza
Orobel‑montaż,tel.kom.507‑056‑578.
Balustrady,poręcze,stalnierdzewna,

tel.kom.722‑173‑294.

Dociepleniabudynków,niskieceny,tel.

kom.600‑917‑292;,507‑431‑463.

usługi
instalacyjne

Dociepleniabudynków,malowanie,

sufitypodwieszane,płytki,tel.kom.
608‑380‑169.

Usługihydrauliczne,tel.kom.

886-999-970.

Montażalarmów,tel.kom.

602‑633‑407.
Usługihydrauliczne–solidnie,

tel.kom.698-684-395
Instalacjeelektryczne:nowe,przeróbki,

tel.kom.696‑081‑582.
Instalacje,usługielektryczne,tel.kom.

509‑838‑364.
Profesjonalneinstalacjesygnalizacji

włamania,pożaru,kontrolidostępu,
nadzoruwizyjnego(monitoring),tel.kom.
601‑207‑689.
Usługihydrauliczne,kompleksowo,

przeciskipodziemne,przyłączawod.‑
kan.,usługikoparko‑ładowarką,przyjmę
pracęrównieżjakopodwykonawca,
tel.(46)838‑75‑53,tel.kom.
601‑379‑355.
Wtyczka.za.pl,tel.kom.608‑145‑585.


Vertal‑żaluzjepoziome,pionowe,

roletymateriałoweiantywłamaniowe,
siatkiprzeciwowadom.Produkcja,
montaż,tel.kom.602‑736‑692,
512‑342‑751.
UsługihydrauliczneC.O.,tel.kom.

518‑905‑611.
Przyłącza,elektroinstalacje,pomiary,

odgromówka,automatykabudynkowa
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.

UsługihydrauliczneWOD.KAN.C.O.i

GAZ,tel.kom.509‑928‑302.
Usługihydrauliczne,tel.kom.

508-862-015.
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usługi inne

Tartak przewoźny, tel. kom.
512‑907‑059.

Kopanie stawów, wysięgnik 15 m, tel.
kom. 601‑239‑804.

Zespół, wesela, tel. kom. 696‑315‑910.

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

Składanie mebli, tel. kom.
791‑901‑693.

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

Przewóz towarów, rzeczy, winda 9
Epal, tel. kom. 502‑026‑691.

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.
Pranie samochodów, dywanów, tel.
kom. 722‑366‑837.

Koparka gąsiennicowa, kopanie
stawów, koparko‑ładowarka (z młotami),
wszelkie prace ziemne, rozbiórkowe,
usługi wywrotką, tel. kom. 693‑565‑564.
Usługi księgowe, rozliczenia PIT,
tel. kom. 508‑191‑628.

Profesjonalne tworzenie stron www,
sklepów internetowych i pozycjonowanie
(SEO), tel. kom. 509‑099‑959.
PIT‑y, rozliczanie, tel. kom.
793‑020‑943.
Usługi projektowo‑kosztorysowe,
nadzory, tel. kom. 509‑299‑685,
509‑299‑676.

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

Nowo otwarty Salon Urody GRAZIA ul.
Śląska 9, Głowno, tel. kom. 693‑490‑469.

Zespół, Wokalistka, Najtaniej, tel.
kom. 503‑746‑892.

Zespół muzyczny „Antrakt”, tel. kom.
669‑877‑514.

Ścinanie drzew, tel. kom.
792‑027‑388.

Zespół muzyczny, wieloletnie
doświadczenie, tel. kom. 606‑908‑346.

Wycinka trudnodostępnych drzew, tel.
kom. 506‑660‑095.

Usługi transportowe Renault Master
Max, tel. kom. 605‑695‑882.

Rozdrabnianie gałęzi rębakiem, tel.
kom. 667‑732‑751.

DJ‑ imieniny, urodziny, dyskoteki itp.,
tel. kom. 693‑116‑350.

Dekoracja sal weselnych i kościołów,
tel. (46) 837‑95‑67, tel. kom. 512‑250‑166.

Usługi tokarskie w metalu, tel. kom.
663‑766‑557.

Wycinka drzew, tel. kom. 696‑008‑528.

Odśnieżanie dróg i chodników,
zwalczanie śliskości dróg, tel. kom.
603‑591‑544.

Zespół muzyczny, wesela, bale,
studniówki, tel. kom. 514‑895‑308.
Zespół muzyczny, wesela, tel. kom.
607‑992‑169, 601‑854‑670.
Dekoracje sal weselnych WARDART,
Strugienice, tel. kom. 886‑328‑694.
Profesjonalna wycinka drzew, tel. kom.
519‑671‑356.
Odnawianie wanien, tel. kom.
600‑979‑826.
Zespól muzyczny 2‑osobowy, najtaniej,
tel. kom. 661‑162‑567.
Instalacje i centralki telefoniczne,
domofony, bramofony, videofony.
Montaż, naprawy, konserwacja, tel. kom.
601‑207‑689.
Domofony: tradycyjne i cyfrowe.
Instalacje i centralki telefoniczne, tel.
kom. 601‑207‑689.
Paznokcie żelowe, hybrydowe, tel.
kom. 660‑724‑766.
Przeprowadzki, tel. kom. 725‑562‑998.
Okna: naprawa i konserwacja, tel. kom.
609‑135‑411.
Usługi rębakiem, rozdrabnianie
gałęzi, przycinka drzew i inne prace
przycinkowe, tel. kom. 606‑370‑008.
Śluby, inne imprezy okolicznościowe:
Chrysler 300‑C, nowy model, tel. kom.
607‑328‑028.
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.
Dekoracja sal weselnych (pokrowce,
obrusy w komplecie), tel. kom.
693‑776‑474.
Ale szybka gotówka ‑ nawet 5000
zł! Proste zasady, bez zbędnych
formalności. Provident: 600 400 295. 7
dni w tygodniu 7:00‑21.00.
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Kucharka przyjmie zamówienia na
imprezy okolicznościowe: wesela,
komunie, chrzciny, stypy itp., tel. kom.
508‑127‑207.

Usługowo dziurki, guziki, tel. kom.
605‑317‑260.

Pisanie prac licencjackich,
dyplomowych, zaliczeniowych, tel. kom.
661‑683‑041, po 17.00.

Skup bydła: byki 7,90 +VAT, krowy
5,90 +VAT, jałówki 7,00 +VAT, tel. kom.
792‑772‑466.

Nauka Języka Angielskiego Jacek
Romanowski, 20 lat skutecznego
nauczania, tel. kom. 607‑440‑582.

Kupię cielaki mięsne do 300 kg, tel.
kom. 667‑257‑268.

Korepetycje język niemiecki, tel. kom.
691‑647‑886.

Skup bydła i koni, dojazd do
klienta, konkurencyjne ceny, tel. kom.
604‑267‑833.

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

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

Matematyka, tanio, tel. kom.
601‑303‑279.

Bydło pourazowe ‑ skup. Najwyższe
ceny., tel. kom. 726‑879‑139,
603‑711‑760.

Chemia: korepetycje, możliwy dojazd
do ucznia, tel. kom. 605‑729‑686.

maszyny

Angielski, Łowicz, tel. kom.
604‑461‑803.

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

Prezentacje maturalne, tel. kom.
608‑433‑138.

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.

Korepetycje: język rosyjski, tel. kom.
505‑874‑560.
Niemiecki‑ korepetycje, tel. kom.
697‑303‑483.

rolnicze – kupno
płody rolne

Dostarczamy obiady dla osób
starszych, samotnych i diety dla chorych,
tel. kom. 508‑127‑207.

Zabiegi lecznicze pijawkami, tel. kom.
691‑933‑389, 696‑287‑385.

Transport, piasek, pospółka,
tel. (46) 837‑06‑19, tel. kom. 602‑471‑796.

matrymonialne

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

Kominki, piece, kuchnie kaflowe,
tel. kom. 502‑324‑102.

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

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

Naprawa sprzętu AGD, tel. kom.
510‑158‑880.
Tanio uczeszę na Studniówkę,
itp, możliwość dojazdu, tel. kom.
669‑275‑569.
Cięcie drzew niebezpiecznych,
konkurencyjne ceny, tel. kom.
782‑718‑483.
Kucharka, catering, tanio,
organizujemy imprezy okolicznościowe,
tel. kom. 725‑073‑655.
Śluby, imprezy okolicznościowe,
czarny Chrysler 300 C, 2007r., tel. kom.
694‑484‑902, 511‑354‑215.
Dekoracje ślubne i okolicznościowe,
klasyczne i tematyczne, tel. kom. 507‑
937‑148, 514‑808‑445.

nauka
Chemia, tel. kom. 693‑232‑108.
Matematyka, tel. (46) 837‑85‑96.
Polski ‑ przygotowanie do matury,
korepetycje, prezentacje maturalne.
Fachowo, 603‑246‑033.
Mgr matematyki, tel. (46) 837‑53‑15.
Angielski profesjonalnie: dzieci,
młodzież, tel. (46) 837‑53‑15.
Język niemiecki korepetycje, tel. kom.
508‑186‑351.
Język niemiecki ‑korepetycje, tanio, tel.
kom. 668‑963‑922.

Kupie żyto, tel. kom. 697‑536‑596.

Kupię zboże, tel. kom. 667‑566‑276.
Skup słomy, tel. kom. 604‑802‑045.
Kupię żyto i pszenicę konsumpcyjną,
tel. (46) 874‑39‑22, tel. kom. 605‑139‑221.

Kupię orkan, przyczepę, tel. kom.
607‑809‑288.
Kupię oryginalne, nowe podesty do
C‑330, wykonane w czasach PRL‑u, tel.
kom. 600‑252‑277.

rolnicze ‑
sprzedaż

Naprawa komputerów, profesjonalnie,
tel. kom. 781‑527‑006.

Korepetycje język angielski,
dojeżdżam, tel. kom. 881‑616‑938.

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

Transport busem do 1,5 tony, tel. kom.
517‑023‑091.

Korepetycje historia, wos, tel. kom.
727‑472‑483.

Skup bydła rzeźnego, maciory, knury,
tel. kom. 602‑394‑036.

Owies i żyto, tel. kom. 691‑753‑392.
Słoma duże bele, tel. 889‑536‑068.
Zboże paszowe, tel. (46) 838‑47‑29.

Sprzedam pszenżyto, tel. kom.
508‑079‑639.
Sprzedam mieszankę, tel. kom.
665‑488‑999.
Jęczmień; ziemniaki, tel. 694‑456‑985.
Sprzedam jęczmień, pszenżyto z
żytem, tel. kom. 504‑962‑113.
Mieszanka, rozrzutnik,
tel. (42) 710‑87‑03.

Mieszanka, słoma, tel. 504‑832‑533.

Wysłodki suche, granulowane, toffi w
workach po 30 kg, tel. kom. 606‑112‑794.

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

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

Skup bydła rzeźnego,
hodowlanego, maciory, knury,
cielęta, konie, tel. kom. 502‑460‑724.

Sprzedam żyto, pszenicę, słomę,
tel. (46) 838‑17‑22.

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

hodowlane

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

Sprzedam pszenżyto paszowe,
mieszankę, słomę, siano w kostkach, tel.
kom. 607‑929‑060, 504‑189‑991.

Sprzedam pszenżyto, mieszankę,
Gużnia, tel. kom. 503‑730‑843.

Kupię pszenżyto i mieszankę.
Każdą ilość, tel. kom. 695‑102‑426,
603‑573‑567.

Transport wywrotką ‑ piach, żwir,
ziemia, pospółka, podsypka itp, tel. kom.
503‑115‑145.

Słomę ze stodoły w dużych belach, tel.
kom. 693‑322‑719.

płody rolne

Owies, tel. kom. 512‑335‑957.

Skup bydła pourazowego, do 5 zł/kg,
tel. kom. 792‑772‑466.

Mieszanka zbożowa, owies, tel. kom.
665‑219‑491.

Słoma w balotach, tel. 600‑428‑743.

Słoma ze stodoły (duże bele),
jęczmień, owies, Wierznowice 20, tel.
kom. 693‑286‑129.

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

Pszenica, tel. kom. 789‑319‑421.
Owies, 4 tony, tel. kom. 693‑830‑160.

Kupię ciągniki i maszyny rolnicze,
tel. kom. 607‑809‑288.

Kupię zboże paszowe, Stara 1142,
tel. (42) 719‑70‑24.

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

Sprzedam pszenżyto, słomę duże
bele, tel. kom. 662‑585‑814.

Mieszanka zbożowa, tel. kom.
694‑567‑258.

Zboże, żyto, mieszanka, owies, tel.
kom. 693‑962‑211.

Kupię owies, tel. kom. 669‑960‑974.

Sprzedam bób, tel. kom. 663‑440‑519.

Kupię C‑330, bez dokumentów, tel.
kom. 515‑182‑587.

Kupię zboże paszowe, tel. kom.
693‑253‑063.

Gruby buraczek, tel. kom.
695‑052‑735.

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

Mieszankę zbożową, owies, okolice
Głowna, tel. kom. 663‑793‑845.

Sprzedam bób Bizon, tel. kom.
691‑715‑503.
Sprzedam słomę 180 sztuk,
120x120, 45 zł do negocjacji, tel. kom.
665‑169‑248.
Owies, tel. kom. 697‑085‑617.
Wysłodki buraczane, wytłoki z jabłek,
wapno nawozowe z dowozem, tel. kom.
600‑323‑947.

Sprzedam pszenżyto, okolice
Dmosina, tel. kom. 603‑616‑978.
Sprzedam nasiona bardzo wczesnej
fasoli żółtej i zielonej, tel. kom.
696‑852‑727.
Bób Bachus, tel. kom. 665‑489‑346.
Siano, Wicie, tel. kom. 509‑637‑975.
Jęczmień, tel. kom. 608‑633‑309.
Ziemniaki jadalne i paszowe, tel. kom.
721‑060‑306.
Sprzedam słomę w kostkach, tel. kom.
508‑586‑263.
Sprzedam mieszankę, tel. kom.
609‑100‑839.
Sprzedam brukiew, tel. 514‑589‑358.
Czosnek wiosenny, tel. 693‑299‑439.
Sprzedam słomę, tel. 724‑144‑173.
Ziemniaki żółte, tel. (24) 277‑96‑77.
Słoma ze stodoły w balotach 120x120,
Tydówka, tel. kom. 502‑600‑089.
Owies, pszenżyto, tel. (24) 277‑72‑79.
Owies, tel. (24) 277‑95‑09.
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Owies,tel.kom.791‑503‑330.


Mieszankazbożowa:30%jęczmienia,

70%owsa,tel.kom.783‑637‑875.

Słoma,siano,pszenżyto,tel.kom.

661‑220‑527.

ZiemniakijadalneIrga,tel.kom.

782‑116‑597.

Słomawkostkach,łubin,owies,

tel.(42)719‑70‑42.

Czosnekwiosennyzezwisemdo

sadzenia,zdrowy,tel.kom.605‑539‑256.

Jęczmień,tel.kom.602‑711‑706.


hodowlane

Owies(pocentrali);żyto;pszenica;

mieszanka‑większeilości,okolice
Rybna,tel.kom.784‑553‑915.

Skupbydła:byki7,90+VAT,krowy

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

Słoma,tel.(46)838‑95‑01.


Słomawdużychbalotach,zestodoły,

tel.kom.697‑689‑881.

Zbożapaszowe90zł,gm.Dmosin,tel.

kom.604‑871‑975.

Skupbydłapourazowego,do5zł/kg,

tel.kom.792‑772‑466.

Jęczmień,tel.kom.693‑552‑235.


Sprzedamjałówkinawycieleniu,

tel.(46)838‑23‑55.

Siano,tel.kom.607‑666‑848,

602‑473‑422.

Sprzedammieszankęzbożową,tel.

kom.668‑199‑261.
Sprzedamowiesimieszankę,tel.kom.

608‑726‑253.

Sprzedam40tonpszenżyta,czyste,

100zł/tona,tel.kom.695‑904‑839.
NasionabobuBizoniBoptop,tel.kom.

693‑569‑671.

Jęczmieńjarydosiewu,Iodsiew,tel.

kom.501‑538‑808.

Ziemniakidosadzeniażółteibiałe

bardzowczesnychodmian,tel.kom.
795‑348‑995.

Sprzedamzboże,mieszankę,tel.kom.

602‑387‑024.

Sprzedamsiano,słomę,tel.kom.

509‑500‑335.

Słomawbelachzestodołylub

zamienięnasianolubsianokiszonkę,tel.
kom.783‑668‑532.

Łubinżółty,tel.kom.886‑135‑125.


Mieszankazbożowa,tel.kom.

602‑689‑205.

Marchewjadalnaipietruszka,tel.kom.

798‑765‑412.

Kukurydza,słoma,sianokiszonka,

tel.kom.506‑115‑015.

Mieszanka,około3ton,tel.kom.

600‑685‑574.

Pszenica,słoma,tel.603‑609‑674.

Sprzedamsłomę,tel.669‑470‑294.

Mieszankazbożowa,tel.kom.

533‑575‑559.
Sprzedamowies,tel.(46)838‑76‑87,

tel.kom.604‑781‑918.
Słomawdużychbelkach,tel.kom.

501‑632‑719.
Mieszanka,50ton,tel.602‑522‑478.

Kapustapekińskanapaszę,tel.kom.

698‑531‑158.
Sprzedamowies,mieszankęzbożową,

tel.kom.669‑877‑998.
Sianoisłomawbalotach,owies,tel.

kom.667‑441‑108.
Słomawbalotachzestodoły,tel.kom.

506‑816‑760.
Sianoluzem,słomawbalotach,żyto

10t,mieszanka6t,tel.kom.510‑514‑012.
Słomawdużychbalotach,tel.kom.

604‑159‑268.
Siano,słomawkostkach,tel.kom.

664‑808‑345.
Owiesorazziemniakijadalne,tel.kom.

698‑523‑405.
Ziemniakijadalne:Rosalinda,Tajfun,

tel.kom.726‑151‑995.
Mieszanka,tel.kom.501‑638‑160.

Zbożajare,sadzeniakiziemniaka,

trawy,kukurydza,oferujeFirma
NasiennaGranumSp.j,Łowiczul.
Katarzynów46,tel.(46)837‑23‑05.
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Zbożepaszowe,tel.kom.697‑689‑837.


Owies,tel.kom.601‑635‑380.

Słomazmieszankiwkostkachze

stodoły,okoliceKiernozi,tel.kom.
660‑431‑555.
Mieszanka,tel.kom.506‑905‑866.

Sprzedamsłomęwkostkach,tel.kom.

728‑355‑315.
Słoma,sianowbelach,mieszanka

zbożowa,tel.kom.662‑089‑395.

ZiemniakijadalneIrga,tel.kom.

606‑485‑033.

Sprzedamjałówkęnawycieleniu,

terminwycielenia21.01.2013,tel.kom.
515‑291‑401,500‑165‑153.
Jałówkawysokocielna,28.01.2013,

Skowroda,tel.kom.888‑822‑173.
Jałówkanawycieleniu,tel.kom.

724‑138‑859.
Sprzedamkozę,wykoceniestyczeń,

tel.kom.696‑583‑917.
Jałówkawysokocielna,tel.kom.

663‑361‑769.
Jałówkawysokocielna,tel.kom.

601‑379‑628.
Sprzedamjałówkęnawycieleniu,

tel.(46)838‑27‑40.
Sprzedamcielaki,waga150kg,tel.

kom.723‑958‑499.
Siedemjałówekcielnych,dwa

źrebakizimnokrwiste7m‑cy,tel.kom.
502‑084‑093.
Sprzedammłodegoknurkado

rozpłodu,tel.kom.517‑402‑259.

Jałówka,wycielenie15luty,tel.kom.

793‑101‑680.
Jałówkęnawycieleniu,Jacochów10,

tel.(46)835‑20‑09.
Sprzedam2małecielaki,tel.kom.

693‑906‑132.
Jałówkahodowlanawysokocielna,

wydajnośćmatki7.200litrów,termin30
stycznia,tel.kom.693‑025‑952.

Sprzedampługi,Bąka,wialnię,

tel.(46)838‑40‑77.

Sprzedamjałówkęnawycieleniu,luty,

tel.kom.781‑384‑431.

Sprzedambeczkęasenizacyjną

4.500litrów,wycinakdokiszonek,prasę
rolującą,siewkędonazwou,śrutownik
bijakowy,przyczepęwywrotkę,tel.kom.
509‑293‑050.

Jałówkawysokocielna,z

pochodzeniem,tel.kom.725‑418‑883,
726‑768‑368.

Sprzedamsilosnazboże,śrutownik

ssąco‑tłoczący,zgrabiarkędosiana
karuzelową,tel.kom.509‑293‑050.

Sprzedamkrowęnawycieleniu.Termin

30styczeń,tel.(46)835‑22‑90.

Sprzedamcyklop,orkan,zgrabiarkę

taśmowądosiana,tel.kom.
782‑429‑274.

Jałówkahodowlananawycieleniu,tel.

kom.691‑730‑169.

Jałówkawycielenie03.02.2013,kwota

mleczna,tel.kom.606‑108‑730.
Prosięta,tel.kom.510‑259‑018.

Prosiętasprzedam,tel.kom.

695‑727‑596.
Sprzedam2jałówkinawycieleniu,2

kuce,tel.kom.608‑042‑092.
Sprzedammłodąkrowęnaocieleniu,

tel.(46)838‑25‑79.
Sprzedamjałówkę;zbiornik550l,tel.

kom.693‑644‑040.

SilnikdoC‑330wcałościlubna

części,korpuszwolnicyzpochwądo
C‑360,tel.kom.698‑038‑765.
Sprzedamdwukółkędoprzewozu

zwierząt,tel.kom.693‑737‑059.

Kombajnpołówkowydozbioru

porzeczki,aronii,2004rok,tel.kom.
601‑286‑499.

Zgrabiarka4‑gwiazdowa;agregat

uprawowyBomet2,80,2005r.,
zprzednimwałkiem,tel.kom.
609‑442‑123.

Lochaświniodzika,tel.kom.

724‑144‑173.

DwiejałówkiHFcielne,termin:luty,tel.

kom.692‑735‑074.

Sprzedamwysłodkisuche,tel.kom.

504‑071‑273.

Sprzedamjałówkęwysokocielną,

wycieleniewlutym,tel.(46)838‑62‑87.

Krowa6miesięcycielna,tel.kom.

792‑061‑562.

Sprzedam2jałówkiwysokocielne,tel.

kom.783‑132‑711.

Jałówkanawycieleniu,okoliceBielaw,

tel.kom.785‑557‑747.

Sprzedamjałówkęnamięsoina

wycielenie,tel.(46)830‑23‑70.

Sprzedamjałówkęwysokocielną‑

termin5.02.2013orazkwotęmleczną
13,5tys.kg,gm.Głowno,tel.kom.
601‑277‑572.

Sprzedamklaczzimnokrwistąlat7,

niezaprzęgana,niemiałaźrebaków
łagodna.5200złok.Bolimowa,tel.kom.
502‑368‑961.

PrasarolującaFeraboliHTC265

pasowazmiennokomorowa,2011rok,
po1sezonie,tel.kom.606‑989‑475.

Dwukółkadociągnika,

tel.(46)838‑04‑79.

Sprzedampszenżyto,6ton,tel.kom.

602‑771‑728.

Jałówkawysokocielna,

tel.(46)838‑40‑65.

SiewnikiHassia,Stekstet,wybierak

dokiszonki,tel.kom.600‑428‑743
725‑695‑160.

Sprzedamprosięta,tel.kom.

668‑952‑191.

Jałówkiwysokocielne,tel.kom.

791‑331‑447.

Mieszankazbożowabezowsa6ton,

tel.kom.695‑886‑094.

Beczkiasenizacyjneocynk,3000,

4000,5000l;International‑644,1985
r.;pługizagonowe4skibyKillingstad
iKverneland,tel.kom.600‑428‑743
725‑695‑160.

C‑360zarejestrowany,zkabiną,1981

rok,tel.kom.607‑734‑191.

Jałówkanawycieleniu,tel.kom.

691‑640‑389.

Jałówkęnawycieleniu,tel.kom.

663‑386‑503.

RozsiewacznawozuKos,stanbdb,tel.

kom.607‑318‑501.

PrasaMetalFach,Iwłaściciel,stan

idealny,tel.kom.697‑242‑471.

SprzedambóbBachusiFigaro,tel.

kom.692‑157‑785.

Sprzedamowies,tel.kom.

695‑178‑017.

Słoma,tel.kom.602‑733‑249.


Jałówkanawycieleniu,tel.(46)839‑

68‑47,tel.kom.782‑787‑279.

Sprzedamjałówkę,terminwycielenia7

luty,tel.(46)839‑21‑71.

Sprzedam2krowynawycieleniu,tel.

kom.722‑063‑486.

Hydrofor2.500litrów,tel.kom.

517‑483‑041.

UrsusC‑360‑3P,masztwidlaka,

kosiarkarotacyjna,tel.kom.
602‑733‑249.

SiewnikPoznaniak2,70,Amazone3

m,tel.kom.604‑940‑429.

Mieszankazbożowa,tel.kom.

662‑273‑215.

Sprzedambób,tel.kom.608‑613‑658.


Pług4‑skibowy,obrotowy;rozrzutnik

Forchnitt10t,tel.kom.600‑822‑089.

Fendt95KM1998rok,idealny,Jamno

120B.

Jałoszka9‑miesięczna,tel.kom.

515‑265‑012.

Owcedorosłeimłodeorazjagnięcina

zgospodarstwaekologicznego,tel.kom.
602‑728‑686.

Jałówkanawycieleniu,tel.kom.

721‑116‑508.

Ramadodłużycy;gruber;agregat

uprawowy,tel.kom.600‑822‑089.

TurHydranet14trzysekcyjnydo

Zetora,widłydopalet,przyczepa4,5
twywrotka,opryskiwaczPilmet450l,
c‑3301985rok,pierwszywłaściciel,
tel.(46)839‑21‑27,tel.kom.698‑034‑855.

Sortownikelektrycznydoziemniaków,

stanbdb,tel.(46)861‑25‑60.

Sprzedamcielęta,tel.kom.

504‑055‑723.

Sprzedamjęczmień,tel.kom.

513‑565‑821.

RozrzutnikForschnitt8‑10t,stanbdb

+nadstawki,tel.kom.726‑739‑443.


Sprzedamkombajndo
zbioruziemniakówPyra3000,
tel.(46)830‑00‑36.

Dwiejałówkiwysokocielne,tel.kom.

721‑109‑030.

SprzedamnasionabobuBizon,tel.

kom.721‑136‑035.

Słomawmałychkostkach,

tel.(42)719‑82‑43.

PrasyrolująceArobale,Deutz‑Fahr,tel.

kom.607‑168‑196.

31

Sprzedamwspomaganiekierownicy

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

Sprzedamsłomęwkostkachze

stodoły,tel.kom.699‑996‑549.

Sprzedambób,tel.kom.507‑203‑961.


SprzedamkombajnBizon1988

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

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

Sprzedamjałówkę,terminwycielenia

24stycznia,decyzja,tel.kom.
607‑902‑650.

Owies,jęczmień,tel.kom.

782‑650‑798.

nr 3 17stycznia2013

Sprzedamjałówkęcielną,tel.kom.

693‑350‑873.

maszyny
UrsusC‑360,stanbdb.,tel.kom.

604‑719‑644.
UrsusU‑902,wpełnisprawny,tel.kom.

605‑128‑019.
Opryskiwacz400x10,atest;brona

talerzowaU‑240Beta,tel.kom.
605‑224‑393.

RozrzutnikobornikaFortschrittoraz

wszystkieczęścinoweiużywane,tel.
kom.693‑830‑160.
KabinędociągnikaC‑360

kompletną.Maskę,błotnikizlampami,
obciążniki,pochwyzwałkami,tel.kom.
601‑158‑049.
CiągnikC‑360zładowaczem

czołowym3‑sekcyjnym,stanbdb‑razem
lubosobno,tel.kom.510‑420‑824.
HurlimannH470,4x4,70KM,zturem,

tel.kom.665‑734‑042.
Sprzedamstertnik9m,tel.kom.

609‑502‑051.
SortowniadojabłekGreefaA3

(bączek);wywrotniceskrzynio‑
paletWS/M(elektryczna);skrzynki
uniwersalneużywane,tel.kom.
694‑122‑716.
Taśmociągzkoszemzasypowymna

dole,długość8m,dojabłek,warzywitp.,
tel.kom.601‑286‑499.
C‑330M1990r.;cyklop1989r.,okolice

Łowicza,tel.kom.784‑332‑552.
ŚrutownikbijakowyBIN11kW,tel.

kom.503‑696‑557.

Mieszalnikześrutownikiembijakowym

7,5kW,tel.kom.888‑028‑065.
Sprzedamkombajnziemniaczany

Bolko,1992rok,stanidealny,tel.kom.
790‑409‑462.
SprzedamkombajnBizonZ‑56,1988

rok,tel.kom.694‑402‑211.
Agregatnabronie,kultywatorz

walcem2,80m,pług2‑skibowy,tel.kom.
602‑555‑468.
Śrutowniknakamienie,250złisilnik

dożuka,tel.kom.697‑366‑263.
RozrzutnikFortschrittT‑088,8ton,10

ton,tel.kom.693‑922‑745.
PrzyczepaHL8ton,wywrot;

rozsiewacznawozuAmazone,1tona,tel.
kom.699‑979‑422.
Kultywator21zębów,tel.kom.

603‑840‑324.
Pługpodrywkowy7‑skibowy,

grudziądzki,tel.kom.609‑442‑123.
Sprzedamprasęwysokiegozgniotu

SipmaZ‑224orazprzyczepęClass
Sprint335S,tel.kom.607‑279‑830.
ObsypnikkopcyWulkan,tel.kom.

727‑616‑195.

Siewnikpoznaniak;przyczepa

wywrotka,tel.kom.509‑853‑384.

NowywyciągobornikaKrotoszyn,

tanio,tel.kom.510‑260‑450.

Sprzedamloszki,tel.kom.

609‑227‑348.

Ursus3512,2000rok;przetrząsacz

Deutz‑Fahr,tel.(46)837‑13‑24.

Roztrząsaczobornika3,5t,tel.kom.

601‑348‑897.

Cielakimiesięczne,tel.kom.

668‑162‑199.

PrasaClassRolland46,pługobrotowy

3‑skibowy,dojarkabańkowa,wózek
elektryczny,oponyzfelgą13.6‑36,tel.
kom.663‑226‑547.

Promocja!TurynowedoC‑330,C‑360,

nalinkęlubhydrauliczne,tel.kom.
608‑128‑670.

Talerzówka2x8,ślęzasadownicza,tel.

kom.512‑874‑011.

PrasazwijającaJohnDeere‑580siatka‑

sznurek,tel.kom.606‑641‑506.

ŚrutownikBąk;2osie15cali,tel.kom.

512‑874‑011.

RozrzutnikFortschrittT‑088,tel.kom.

605‑274‑671.

Pługdośniegunatyłtraktora,nowy,

tel.kom.693‑278‑969.

JohnDeere6800,1997rok,125KM,

tel.kom.605‑274‑671.

Prosięta22szt.po30kg;jałówkina

wycieleniu,tel.kom.782‑583‑272.
Dwiekrowynawycieleniu,Stachlew

124,tel.kom.660‑109‑525.
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Pług5‑skibowyUniaGrudziądzTur

4+1,1999rok,tel.(46)832‑01‑41,tel.
kom.603‑568‑497.
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Zgniatacz do ziarna; żmijka, tel. kom.
693‑036‑673.
Koła rolnicze 10x15, akumulatory
rolnicze, tel. kom. 504‑178‑884.
Sprzedam prasę zwijająca Warfama
Z‑543, 2005 rok, tel. kom. 880‑727‑303.
Sprzedam prasę Sipma Z‑224, 1997
rok, tel. kom. 695‑305‑028.
Sprzedam ciągnik Ursus C‑360, 1980
rok, tel. kom. 695‑305‑028.
Talerzówka polska 16 talerzy;
platforma na słomę 1‑osiowa, na
bliźniakach, 22 baloty, tel. kom.
601‑342‑165.
Zetor‑12011, tel. kom. 793‑553‑004.
Zgniatacz 3‑walcowy Sipma, tel. kom.
602‑387‑024.
Rozrzutnik 1‑osiowy; przyczepa,
Placencja 1.
Ursus‑5314, 1997 r., tel. kom.
880‑259‑333.
Sprzedam sadzarkę, redełka 5, grabie
konne, bardzo mało używane, tel. kom.
661‑115‑580.
Prasa Sipma Z‑224/1 z podajnikiem
bel, 1995 rok, stan bdb, tel. kom.
693‑116‑346.
Pług „Unia Grudziądz”, obrotowy 3+1,
tel. kom. 600‑215‑536.
Prasa zwijająca pasowa Galignani,
szeroki podbierak 12.400 zł, tel. kom.
607‑992‑213.
Prasa zwijająca pasowa Vicon 10.500
zł, tel. kom. 889‑013‑143.
Pługi Kverneland, obrotowe,
zagonowe, zabezpieczenia, tel. kom.
726‑329‑856.
Agregat uprawowy bierny, zachodni,
tel. kom. 601‑272‑521.
Beczka ocynkowana holenderska, tel.
kom. 726‑329‑856.
Siewnik zbożowy Amazone, tel. kom.
726‑329‑856.
Opony z felgami 13,6/36, pasują do
Ursusa i Zetora, tel. kom. 796‑213‑908.
Beczka asenizacyjna 6.000 litrów, tel.
kom. 501‑620‑689.
Rozrzutnik 2‑osiowy, tel. 501‑620‑689.
C‑330, tel. kom. 506‑188‑515.
Ślęza sadownicza ‑ duży kosz, tel. kom.
506‑188‑515.
Beczka do ślęzy sadowniczej ‑ nowa,
tel. kom. 506‑188‑515.
Kopaczka ciągnikowa tanio i rozrzutnik
Fortschritt, tel. kom. 602‑522‑478.
Kultywator 2,10 m z wałem strunowym,
tel. kom. 697‑049‑235.
Ładowacz tur samopoziomujący do
Zetora‑7340 i pochodnych z serii 72.., tel.
kom. 602‑249‑820.

www.lowiczanin.info

nr 3
Części do siewka RCW3, skrzynie
przekładniowe, pas. Hydrofor 300 lit., 2
szt. opon 15x185, tel. (42) 719‑70‑42.

Fendt: 514, 1995 r., 510, 1999 r., 509,
1999 r., 311, 1992 r., 1993 r., 1997 r., tel.
kom. 608‑420‑169.

Agregat przedsiewny 3,60; prasa
New Holland‑640; kombajn Massey
Ferguson‑27; przyczepa samozbierająca
Deutz Fahr; trząsałka 5,20 m; kultywator
3 m z broną; beczka asenizacyjna
5.700 l; ładowacz czeski, tel. kom.
693‑596‑464.

Ładowacz tur Quick do Ursusa‑4514,
‑5314, tel. kom. 692‑601‑689.

Brony, pług, rozrzutnik, tel. kom.
661‑220‑527.

Ładowacze czołowe do : Ursusa,
Fendta, MF, Case, Deutz Fahr, Claas,
Ares, produkcji zachodniej, tel. kom.
692‑601‑689.

Waga 1‑tonowa do żywca, tel. kom.
608‑773‑406.

Ładowarka teleskopowa JCB‑530‑
70, 2000 r., lub Unitrak JCB 1994 r.,
sprowadzone z Niemiec, tel. kom.
608‑420‑169.

Pług 2, trajzega, grzejniki, tel. kom.
796‑742‑978.

Praso‑owijarka Welger 235, 2008
r., pełne wyposażenie, tel. kom.
692‑601‑689.

Prasa kostkująca Sipma Z‑224/1, stan
idealny, z podajnikiem, tel. kom. 667‑950‑
022 667‑561‑709.

Ładowarka przegubowa O&K L5
łamana w połowie i Atlas, tel. kom.
692‑601‑689.

Prasa kostkująca Z‑224/1, I właściciel,
tel. kom. 880‑409‑467.

Ładowacz tur do ciągnika Fendt serii
311, 512, tel. kom. 608‑420‑169.

Ciągnik C‑360; kombajn Bizon Z‑56;
przyczepa 4,5 i 6 t; koparko‑odmularka
„Pelikan”; prasa Sipma, tel. kom.
512‑179‑465.

C‑330M, 1988 r., tel. kom. 664‑172‑275.

C‑355; sadzarka; talerzówka, tel. kom.
606‑276‑268.

Zetor‑5211; T‑25; IH Case z turem;
rozrzutnik 1‑osiowy; pług 3‑skibowy, tel.
kom. 605‑205‑821.

Pronar 82SA, 2005 rok, + tur
sipma z oprzyrządowaniem, 2006
rok, I właściciel, stan bdb, tel. kom.
501‑104‑739.
Dmuchawę, przetrząsarkę do siana,
tel. kom. 504‑985‑644.
Przyczepka 2‑kołowa; wóz, tel. kom.
517‑333‑046.
Przyczepa zbierająca T‑72; rozrzutnik
2‑osiowy; silnik elektryczny 5,5 kW,
tel. (46) 838‑23‑55.
Pług zagonowy 4‑skibowy z
zabezpieczeniami śrubowymi, tel. kom.
726‑497‑756.
Prasa rolująca Warfama Z‑543, 2003 r.;
siewnik zbożowy poznaniak 1988 r., tel.
kom. 506‑552‑043.
Zgrabiarka karuzelowa; siewnik
zbożowy Isaria; brona aktywna, tel. kom.
668‑594‑262.
Sprzedam agregat uprawowo‑siewny
Famarol 3 m, tel. kom. 660‑408‑769.
Sprzedam ciągnik Ursus C‑360 z
turem, przyczepę samozaładowczą do
bel, maszty od wózków widłowych, tel.
kom. 660‑408‑769.
Claas Variant 180, orkan 2A, pług 5
Unia, brona chwastownik; agregat Unia
kombi, 3 m; siewnik poznaniak 2,70 z
zaprawiarką; opryskiwacz 300 l, 10 m
termit, tel. kom. 889‑971‑723.
Ładowacz czeski UNHZ‑500; kosiarka
rotacyjna polska, stan dobry, tel. kom.
536‑296‑513.
Prasa Z‑224/1, 1997 rok, 10.800 zł, tel.
kom. 880‑090‑717.
Rozrzutnik obornika, sprawny, 6 ton,
tel. kom. 880‑090‑717.

Fendt‑926 Vario, 2000 r., sprowadzony
z Niemiec, tel. kom. 692‑601‑689.

MTZ‑80, 82, części używane, tel. kom.
880‑353‑819.
Kombajn Bizon ‑części używane, tel.
kom. 880‑353‑819.
C‑380 części używane: skrzynia
biegów, silnik, obciążniki, zaczepy,
zwolnice, tylny most inne, tel. kom.
502‑939‑200.
Części używane do C‑328, C‑330,
C‑360, C‑4011, C‑355, T‑25 Władimirec ‑
skrzynie, silniki, tylne mosty, podnośniki,
felgi, zwolnice, tel. kom. 880‑353‑819.
Zetor 7340, 2003 rok, tel. kom.
501‑850‑017.
Ferguson 255, 1985 rok, tel. kom.
501‑850‑017.
Prasa Z‑224, 1996 rok, łyżka, chwytak,
tel. kom. 501‑850‑017.
Sprzedam prasę rolującą Deutz Fahr,
tel. kom. 660‑117‑565.
Sprzedam Zetor 7211, 1986 rok, pług
4‑skibowy, tel. kom. 602‑649‑360.
Sprzedam rozrzutnik 1‑osiowy,
ładowność 4,5 tony, tel. kom.
781‑523‑192.
Sprzedam pług, Bąką, wialnię,
tel. (46) 838‑40‑77.
Przyczepa HL6011 po odbudowie;
przyczepa HL8011, sztywna, tel. kom.
664‑737‑171.
Przyczepa Hl‑8011 po odbudowie;
tur 1‑sekcyjny do Belarusa, tel. kom.
600‑655‑819.
Sprzedam kultywator grudziądzki 2.10
800 zł i kultywator robiony na wąskim
zębie 400 zł, tel. kom. 666‑097‑127.

Przetrząsacz karuzelowy, 2009 r., 750
zł, tel. kom. 880‑090‑717.

Sadownicze:ciągniki,platformy,

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

Sprzedam T‑25, tel. kom. 783‑161‑402.

Cyklop, stan dobry, 5.500 zł, tel. kom.
880‑090‑717.

Przyczepy wywrotki niskie, 4 tony, tel.
kom. 600‑335‑473.

Ursus 1134, 1998r., z Turem, oryginał,
stan bdb., tel. kom. 721‑105‑235.

Tur do MTZ, 3‑sekcyjny, joysik, 2007 r.,
tel. kom. 880‑090‑717.

Wózek 2‑kółka ciągnikowa, 400 zł, tel.
kom. 600‑335‑473.

Burty do rozrzutnika do kiszonek,
oryginalne oraz przekładnie, tel. kom.
723‑175‑190.

Prasa Z‑224/1 Sipma, 2002 r., tel. kom.
608‑420‑169.

Części używane do C‑360, silnik,
skrzynie, mosty, osie, tel. kom.
600‑335‑473.

Sprzedam Ursus 4514, stan bdb, tel.
kom. 506‑816‑760.
Dmuchawa do zboża, tel. 510‑514‑012.

Orkan zachodni, tel. kom. 512‑544‑156.
Pług trzyskibowy Grudziądz i śrutownik
Bąk, tel. kom. 512‑630‑603.
Orkan, tel. kom. 665‑045‑806.
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Podajnik do prasy kostkującej (ślizg)
850 zł, 608420169.
Prasa zwijająca New Holland‑654,
1999 r. lub Claas Variant‑180 Rotocut.i
John Deere 550, zmiennokomorowa, tel.
kom. 692‑601‑689.

Przyczepa wywrotka 6 ton, polska, tel.
kom. 600‑335‑473.
Przyczepa 6 ton HL, rozrzutnik
Fortschritt T‑088, 10 ton, tel. kom.
600‑335‑473.

Ursus 5314, 1997 rok, stan idealny, tel.
kom. 606‑944‑167.
Rozdrabniacz do buraków, tel. kom.
692‑668‑521.
Ciągnik C‑330, 1985 rok, tel. kom.
602‑528‑051.
Blok; wał nowy + panewki C‑360;
korbowody do C‑330, tel. kom.
724‑139‑307.
Przyczepa D‑732; rozrzutnik 1‑osiowy,
tel. kom. 608‑128‑670.
Promocja‑ pługi do śniegu do C‑330,
C‑360 lub do tura, tel. kom. 608‑128‑670.
Chwytak bel na tył ciągnika; zgrabiarka
karuzelowa, tel. kom. 728‑924‑555.
Sprzedam pług zagonowy 4 skibowy,
bez zabezpieczeń, odkładnie 35cm, stan
dobry, tel. kom. 607‑427‑669.

Sprzedam ciągnik rolniczy Same
Minitaurus, stan bardzo dobry, 60 KM,
tel. kom. 726‑102‑844.
Maszty do ciągników ceny już od 800
zł, tel. kom. 503‑106‑795.

Oddam w dzierżawę kwotę mleczną
11.000 kg, tel. kom. 507‑962‑529.
Sprzedam kwotę mleczną 12 tys. kg lub
2x6 tys. kg. Oddam w dzierżawę kwotę
mleczną 10 tys. kg, tłuszcz 4,17, tel. kom.
784‑553‑915.

inne

Obornikdrobiowy(kaczy),tel.kom.

508‑317‑496.

PHUAgroDmosinoferujew

przystępnychcenachnawozy,opał,
tel.kom.691‑149‑896.

Sprzedam kwotę mleczną, tel. kom.
501‑541‑386.

Schładzalnik do mleka 330 l, tel. kom.
605‑210‑688.

Wezmęwdzierżawękwotę

mleczną,tel.kom.660‑668‑924.

Wydzierżawię kwotę mleczną 20 000
kg, tel. kom. 668‑118‑535.

rolnicze‑usługi

Skrzynki na owoce, palety, wagi,
beczka 4.000 l, tel. kom. 665‑464‑794.
Sprzedam kwotę mleczną 10.000 kg,
tel. kom. 515‑291‑401, 500‑165‑153.

Sprzedam maszt widlaka
przystosowany do ciagnika. Wysokość
unoszenia 3 metry, tel. kom.
607‑427‑669.

Sprzedam inkubator do wylęgu drobiu
200 jaj, tel. kom. 784‑096‑656.

Ciągnik C‑360, tel. kom. 662‑273‑215.

Kwota mleczna 6.200 kg, tel. kom.
696‑100‑883.

Pronar‑1025A; Ursus‑4514; owijarka
bel Sipma; ładowacz tur 4 do
Ursus‑4514, ‑5314; prasa Sipma Z‑224/1;
beczkowóz 6.700 l w ocynku Pomot
Chojna; paleciak do tura; podajnik bel do
Sipma Z‑224/1, tel. kom. 604‑213‑682.

Opony używane 16/70/20, tel. kom.
693‑830‑160.

Sprzedam kwotę mleczną, 10.000 l, tel.
kom. 886‑892‑204.

Transport ciągników, przyczep, maszyn
i urządzeń rolniczych, budowlanych, tel.
kom. 609‑135‑502.
Transport maszyn rolniczych i
budowlanych, tel. kom. 665‑734‑042.
RozliczeniaVATrolników,tel.kom.

508‑191‑628.
Punktunasiennianiazwierzątw

Pilaszkowie,tel.kom.607‑032‑462.

zwierzęta

Sprzedamobornikkurzak,Łaźniki,

tel.kom.664‑560‑851.

sprzedaż

Ładowacznatyłciągnika,tel.kom.

794‑301‑799.

Sprzedam kwotę mleczną 23.000, tel.
kom. 607‑055‑741.

Szczeniaki yorki, tel. kom. 511‑337‑768.

C‑355; sadzarka; talerzówka, tel. kom.
606‑276‑268.

Kwota mleczna, tel. kom. 508‑091‑789.

Tur do C‑360, tel. kom. 606‑752‑713.
Przyczepa samozbierająca
Jugosłowianka SIP PRP‑2,
tel. (46) 837‑13‑24.
Ładowacz Cyklop, rozrzutnik obornika
1‑osiowy, sadzarka do ziemniaków,
obsypnik do ziemniaków 5, dmuchawa
do zboża, pług 2‑skibowy, przetrząsaczo‑
zgrabiarka, opryskiwacz Termit,
tel. (42) 719‑57‑18, tel. kom. 783‑017‑131.

Basen 550 litrów Alfa Laval, kwota
mleczna, tel. kom. 605‑278‑719.
Kwota mleczna, tel. kom. 724‑729‑379.
Sprzedam limit mleczny z mleczarni
Łowicz 25.000, tel. kom. 691‑863‑532.
Kwotamleczna,tel.kom.

506‑115‑015.
Części do dojarki, pulsatory, kolektory,
kielichy dojowe, tel. kom. 665‑752‑681.

C‑360, 1984 r., po odbudowie, tel.
kom. 603‑591‑544.

Schładzalnik do mleka Frigomilk
450‑litrowy, tel. (46) 838‑61‑83, tel. kom.
660‑083‑543.

Ursus 1604 4x4, pług 5‑skibowy
obrotowy, tel. kom. 609‑944‑120.

Ciągnik C‑360 z kabiną, 1983 rok, stan
dobry, tel. (46) 863‑04‑45.

C‑330, tur, tel. kom. 692‑387‑028.

Sprężarka kolumna kierownicza
C‑330, tel. kom. 668‑594‑262.

Ładowacz Troll, 2006 r., stan bdb, tel.
kom. 602‑686‑518.
Beczki asenizacyjne 6.300; 3.600 l, tel.
kom. 502‑240‑358.

Kwota mleczna 30.000 kg, tel. kom.
889‑971‑723.
Wydzierżawię kwotę mleczną 19.000
kg (OSM Łowicz), tel. (46) 874‑73‑49.

Owczarki niemieckie, tel. kom.
782‑547‑693.
Owczarek środkowoazjatycki,
szczeniaki, pieski oraz trzyletnią sukę z
rodowodem, tel. kom. 601‑286‑499.
Labrador biszkoptowy 10‑tygodniowy,
szczepiony, tel. kom. 660‑677‑059.
Oddam w dobre ręce kotkę
3‑miesieczną, tel. kom. 609‑506‑548.
Oddam labradora, tel. kom.
505‑838‑746.
Szczenięta labradory, tel. kom.
517‑728‑743.
Szczenięta, kundelki po owczarku
niemieckim oddam, tel. kom.
601‑926‑577.
Szczenięta 7‑tygodniowe, suczki
Shih‑Tzu, trikolor, okazja, tel. kom.
604‑612‑865.
Szczenięta owczarka podhalańskiego,
tel. kom. 506‑515‑789.
Szczenięta owczarka niemieckiego, tel.
kom. 661‑011‑564.

Pług 4‑skibowy obrotowy, pług
5‑skibowy zagonowy, wycinaki do
kiszonek; przyczepka do przewozu
zwierząt; Renault‑7534 z turem, tel. kom.
502‑240‑358.

Kwota mleczna 9.841 kg, tel. kom.
781‑192‑873.

Zetor 7211, 1990 rok, tel. kom.
513‑565‑821.

Sprzedam kwotę mleczną 20.000, tel.
kom. 509‑500‑335.

Szczeniaki owczarka niemieckiego, tel.
kom. 697‑049‑235.

Cyklop 86r, przyczepa wywrotka 4,5t,
ładowacz do bel, prasa zwijająca (120
podwójny sznurek, siatka, sterownik), tel.
kom. 692‑446‑421.

Kwota mleczna 33.000 kg, basen 420
litrów, tel. kom. 601‑937‑006.

Sprzedam kózki, koziołki, tel. kom.
604‑159‑268.

Kwota mleczna 10.000 litrów, tanio, tel.
kom. 512‑277‑828.

Sprzedam dwie jałówki na wycieleniu i
dwa kuce, tel. kom. 608‑042‑092.

Kwota mleczna, tel. (46) 838‑85‑87, tel.
kom. 606‑108‑730.

Gołębie Staropolskie i Rzeszowskie,
tel. kom. 882‑404‑160.

Kwota mleczna 7.700; przyczepka
samochodowa typu: Sam, tel. kom.
604‑349‑007.

Owczarek niemiecki 2‑letni, czarny,
długowłosy, tel. kom. 665‑219‑621.

Ursus‑3512 z kabiną 1997 rok, I
właściciel, stan bdb., tel. (46) 861‑27‑20.
Rębak ciągnikowy do gałęzi, piec
nadmuchowy do tuneli foliowych, tel.
kom. 784‑648‑112.
Rorzutnik, kopaczka, tel. kom.
514‑539‑036.
Wózek widłowy yale 16 gaz, przesuw
boczny, maszt duplex 4 m, stan bdb,
9.000 zł, tel. kom. 503‑106‑795.
Sprzedam: przyczepę Autosan D‑83
(10t.) i D‑50 (6t) ‑ do remontu oraz
rozrzutnik dwuosiowy ‑ do remontu, tel.
kom. 506‑109‑900.

Wydzierżawię od kogoś kwotę
mleczną, tel. kom. 693‑552‑235.

Kwota mleczna 27.000 kg, tel. kom.
692‑665‑650.
Kwota mleczna 28.000, tel. kom.
665‑737‑420.

Szczenięta sznaucerki miniaturki, tel.
kom. 533‑904‑400.
Chihuahua‑ piesek, tel. 691‑535‑063.

Sprzedam szczeniaki owczarka
niemieckiego, tel. kom. 721‑109‑010.
Sprzedam bażanty złociste i polne,
tel. (46) 838‑13‑57.

Sprzedam kwotę mleczną 20.000 kg,
tel. kom. 692‑176‑902.

Oddam szczeniaka (sukę) maści
biszkoptowej, w dobre ręce, tel. kom.
505‑699‑616.

Oddam w dzierżawę kwotę mleczną
11.000 kg, tel. kom. 507‑962‑529.

Owczarki niemieckie 5‑miesięczne
eksterjerowe, tel. kom. 788‑154‑202.

www.lowiczanin.info
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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,
Warsztat konserwatorski ŁSM46-83765-58
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

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
ZUS46-830-17-12
Łowickie Stowarzyszenie Abstynenckie„Pasiaczek”Łowicz,ul.św.Floriana
7,tel.46-837-66-92,czynnycodziennie
(opróczsobót)wgodz.16.00–20.00.
Gminna Grupa AbstynenckawBielawach–spotkaniawczw.wgodz.10.00-

11.00.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

Kościół św. Leonarda:11.30.
Kaplica seminaryjna:10.00;

dyżury przychodni

Czwartek, 17 stycznia:
godz.17.00,20.00–Hobbit: niezwykła
podróż

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

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
Łowicz – apteka całodobowa:
ul. Stanisławskiego,tel.46-830-22-02
Bielawy,ul.Garbarska10,tel.839-22-76
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
Kościół św. Ducha:
7.00,8.30,10.00,12.00,18.00;
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;

Piątek, 11 stycznia:
godz.16.00,20.15–Sęp –thriller,Polska,
2012,reż.:EugeniuszKorinn,scen.:EugeniuszKorinn,czas:133min.Wcentrum
Europynagle,bezśladu,zaczynająznikać
ludzie.ŚledztwotrafiawręceSępa-policjanta,którywydajesiębyćpozbawiony
uczuć.Twardy,nieprzekupny,bezzobowiązańiprzysługdowyświadczeniainnym.
Doczasu,ażpoznajeNataszę–kobietę
innąniżte,którespotykałdotejpory.Sęp
rozpocznieniebezpiecznągręzprzeciwnikiemwyprzedzającymgowciążokrok.
Odkryjeświat,wktórymludzieprowadzą
podwójneżycie.
godz.18.30–Supermarket–thriller,
Polska,2012,reż.:MaciejŻak,scen.:
MaciejŻak,czas:84min.Wsylwestra
niczymniewyróżniającesięmałżeństwo
Wareckichwracającsamochodemdo
domuzatrzymujesięwprzypadkowym
sklepie.Mążidziekupićszampana.Żona
zostajewsamochodzieiczeka.Mijają
godziny,aonniewraca.Niktniemoże
goznaleźć.
Sobota, 18 stycznia:
godz.16.00,20.15–Sęp
godz.18.30–Supermarket
Niedziela, 19 stycznia: 
godz.17.30–Supermarket
godz.19.15–Sęp
Poniedziałek, 20 stycznia:
godz.16.00,20.15–Sęp
godz.18.30–Supermarket
Wtorek, 21 stycznia:
godz.16.00,20.15–Sęp
godz.18.30–Supermarket
Środa, 22 stycznia: 
godz.16.00,20.15–Sęp
godz.18.30–Supermarket

wystawy stałe
Sztuka

Baroku–naekspozycjęskładająsięprzykładyrzemiosłaartystycz-

nego:meble,tkaniny,szkło,porcelana,
atakżemalarstwoirzeźba.Muzeumw
Łowiczu,czynnawgodz.10-16,bilet
normalny7zł,ulgowy4zł.
Współcześni

plastycy łowiccy–
wystawaobrazówartystówzwiązanychz
Łowiczemorazportretówłowickichmalarzy.MuzeumwŁowiczu,czynnawgodz.
10-16,biletnormalny7zł,ulgowy4zł.
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.

koncerty
Czwartek, 24 stycznia:
godz.10.00–koncert kolęd i pastorałek
wwykonaniuDziecięco-Młodzieżowego
ZespołuLudowego„Koderki”.Parafiap.w.
MatkiBożejNieustającejPomocyŁowicz-Korabka,wstępwolny.

inne
Czwartek, 17 stycznia: 
godz.16.00–wykład UTW na którym
wystąpi prof. Lucyna Michałowska,
psycholog.Tematwykładuto„Depresja
–jakjąrozpoznaćijaksięprzednią
bronić”.SalaUrzęduStanuCywilnego
wŁowiczu,wstępwolny.
godz.17.00–spotkanie członków
Uniwersytetu Trzeciego Wieku.Wykład
pt.„Mozaikowośćikolorytwspółczesnej
rodziny”wygłosidrZbigniewSitkowski,
byłydyrektorSpecjalnegoOśrodka
Szkolno-WychowawczegowŁowiczu.
GminnyOśrodekKulturywBolimowie,
wstępwolny.
Piątek, 18 stycznia: 
godz.12.00–inauguracja uroczystości z okazji 150 rocznicy wybuchu
Powstania Styczniowego.Wprogramie
2wykłady:ŁowicziokolicewPowstaniu
StyczniowymorazSymbolePowstania
Styczniowego.ZSPnr1wŁowiczu,wstęp
wolny.
Sobota, 19 stycznia:
godz.17.00–I Łowicki Charytatywny
Maraton Tańca i Fitnessu.Wtrakcie
maratonuprzeprowadzonezostaną
zajęciazumbaifitnessorazmasala
manghraorazbędązbieranepieniądze
nazakupwyposażeniasalirehabilita-

cyjnejwSpecjalnymOśrodkuSzkolno-Wychowawczym.HalaOSiRII
wŁowiczu,wstępwolny.
godz.16.00– Inscenizacja 1863 - Gloria Victis,wprogramiem.in.:pędzenie
powstańcówulicamiŁowicza,uroczyste
przejściewmarszupamięci.StaryRynek,
NowyRynek,ul.Zduńska,udział
wuroczystościwolny.
godz.16.00–Spotkanie z tradycją,
wktórymwezmąudziałhafciarki,
wprogramie:prezentacjemultimedialne
okulturzeludowejregionułowickiego,
warsztatynaktórychbędziemożnazobaczyćprocespowstawaniaichwyrobów.
SalakonferencyjnawCentrumPromocji
przyStarymRynku17.
Niedziela, 20 stycznia:
godz.15.30–„Wigilia u Ksinżoków”
spektakl folklorystyczny.SalawidowiskowaŁOK,wstępwolny.
godz.19.00–koncert charytatywny
na rzecz chorego Igora Podleśnego,
podczasktóregozaśpiewaizagra6
zespołówchóralnych.Bazylikakatedralna
wŁowiczu,wstępwolny,
Wtorek, 22 stycznia:
godz.9.30–przedstawienie z okazji
Dnia Babci i Dziadka.Podczasspotkaniaprzewidywanesąrównieżkonkursy
izabawydlaseniorów.SalaGminnego
OśrodkaKulturywŁyszkowicach,wstęp
wolny.
godz.9.00,12.00–projekcja filmu
„Szwadron”dlałowickichszkółzokazji
150rocznicywybuchuPowstaniaStyczniowego.KinoFenixwŁowiczu.

boiska i hale
sportowe
Chcącskorzystaćzobiektówsportowych
należysiękontaktowaćz:
Orlik przy ul. Grunwaldzkiej
–nrtel.608-433-787(pogodz.16)
Orlik przy ul. Bolimowskiej
–MarianDymeknrtel.516-031-268
Orlik w Popowie–46895-15-36
(po15,wcześniejkorzystaszkoła)
Boisko przy SP nr 1–nr.tel.519-130551(czynneodpon.-pt.wgodz.16.0020.00,wweekendywgodz.12.00-20.00)
SP nr 4–468373694
LO im. Chełmońskiego–46837-42-00
SP Bąków Górny–46838-79-66
SP Bednary-Wieś –468386576
SP Kocierzew Południowy–4683848-26(tylkoosobyznajbliższegoterenu,
wcześniejnależynapisaćpodanie)
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

KRONIKA
WYPADKÓW
MIŁOSNYCH
ślubowali sobie:

 Luiza AndrzejewskaiKamil Kostrzewa obojezŁowicza

urodziły się:
CÓRECZKI
 państwu KamińskimzKrępy
 państwu KawczyńskimzBrodnego
Józefowa
 państwuStaszewskimzLeśniczówki
 państwuStaszewskimzŁowicza
 państwuStrożekz Łowicza
SYNKOWIE
 państwu DziałkowskimzKarsznic
 państwuTroickim zŁowicza
 państwuOsieckim zŁowicza

OFERTY PRACY
POWIATOWYURZĄDPRACYWŁOWICZU
(stanna14.01.2013r.)

 specjalistads.promocjiprojektu
 agentubezpieczeniowy
 kosmetyczka
 ślusarznarzędziowy
 operatorfrezarekCNC
 technikinformatyk
 administratorsieciinformatycznej
 inkasent
 przedstawicielhandlowy
 mechanik
 operatorsprzętudoszczelinowania
hydraulicznego
 pracownikgospodarczy(ofertadlaosób
zorzeczeniemostopniuniepełnosprawności)
 sprzątaczkabiurowa(ofertadlaosóbz
orzeczeniemostopniuniepełnosprawności)

SKARB ROLNIKA
NOTOWANIAZTARGOWISKA
WŁOWICZUzdnia04.01.2013r.
buraczekczerwony kg

1,00-1,50

cebula

kg

1,20

czosnek

szt.

0,80-1,00

jabłka

kg

1,50-2,50

jajafermowe

15szt.

6,00-8,00

jajawiejskie

15szt. 9,00-12,00

kapustabiała

szt.

marchew

kg

1,50-2,00

pieczarki

kg

5,00-8,00

pietruszka

kg

2,50-3,00

por

szt.

0,80-1,50

natkapietruszki

1,50-2,50

pęczęk

1,00-1,50

kg

3,50-4,00

brukselka

 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
–zdrowiapsychicznego:
pn.14-20;wt.7.45-14.45;śr.10-18,czw.
8-15;pt.13.15-20.
–reumatolog:czw.8.00-14.00
–poradniaK:pn.8-12i14-16;wt.8-12;śr.
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
–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
Przychodnie w Strykowie:
ul.Kościuszki27:tel.42-719-80-34
ul.Targowa16:tel.42-719-92-30

pogotowia
Policja w Głownie42-719-20-20
Policja w Strykowie:42-719-80-07
Straż pożarna:
w Głownie: 42-719-10-08
w Strykowie:42-719-82-95;
Lecznica dla zwierząt:
Głownoul.Łowicka62:42-719-14-40,
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

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

apteki
Dyżury nocne aptek w Głownie:
czw. 17.01. ul.Łowicka38,
tel.719-21-31
pt. 18.01. ul.Łowicka38,
tel.719-21-31
sob. 19.01.ul.Łowicka38,
tel.719-21-31
ndz. 20.01. ul.Łowicka38,
tel.719-21-31
pn. 21.01. PlacWolności4/5,
tel.710-89-60
wt. 22.01. PlacWolności4/5,
tel.710-89-60
śr. 23.01. PlacWolności4/5,
tel.710-89-60
czw. 24.01. PlacWolności4/5,

tel.710-89-60
Aptekipełniądyżurywgodzinach
od19.00do8.00dnianastępnego;
sobotyiniedziele:wgodzinach8.00-8.00
dnianastępnego.
Dyżury aptek w Strykowie:
niedziela 20.01 –ul.Kolejowa33,
tel.719-81-48.Aptekipełniądyżur
wgodz.9.00-14.00.
Punkt apteczny w Bratoszewicach:
tel.42-719-65-25,czynnywgodz:pn.-pt.
8.30-16.00;

inne
Czwartek, 17 stycznia:
godz.14.00– jasełka z okazji dnia
babci i dziadka wystawiadziecizPrzedszkolaSióstrSłużebniczek.DomKulturyw
Strykowie,wstępwolny.

ROLNIK SPRZEDAJE
(cenyzdnia15.01.2013r.)

Żywiec wieprzowy:
 Mastki:4,60zł/kg+VAT
 Różyce:4,75zł/kg+VAT

godz.17.30–„Śpiew, muzyka, taniec,
czyli noworoczne zamieszanie”,sala
widowiskowaMOKwGłownie,wstęp
wolny.

 SkowrodaPłd.:4,70zł/kg+VAT

msze święte
w niedziele i święta

Sobota, 19 stycznia:
godz.16.30–Pastorałka wg Leona
Schillera–sztukawreżyseriiAgatyKaczmarekwystawionaprzezłódzkichaktorów.
DomKulturywStrykowie,wstępwolny.

 Karnków:4,50zł/kg+VAT

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

Niedziela, 20 stycznia:
godz.16.30–Wieczór Kolęd –nascenie
zaprezentująsięm.in.:ZespólLudowy
Byszewianie,chóriorkiestrakościoła
mariawickiegowLipcewrazzJakubem
Pawlakiem,SylwiaiBeniaminPrzeradowscy,ChórSenioraEcho,uczniowieSP
Niesułków.DomKulturywNiesułkowie,
wstępwolny.

koncerty

Wtorek, 22 stycznia:
godz.16.15–uroczystości związane
z 150. rocznicą Powstania Styczniowego,
wprogramie;pochódnaPlacWolności
izłożeniewieńcy,przedstawienieartystycznemłodzieżyzGimnazjumMiejskiego.Parkingprzyul.MłynarskiejwGłownie.

Piątek, 18 stycznia:
godz.18.00–koncert Chóru Gospel,
SzkołaPodstawowanr1wGłownie,wstęp
wolny.

 Domaniewice:4,75zł/kg+VAT
 Chąśno:4,80zł/kg+VAT
 Kiernozia:4,60zł/kg+VAT
Żywiec wołowy:
 Mastki:krowy5,80zł/kg+VAT;byki
7,80zł/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;jałówki6,80zł
kg+VAT;
 Domaniewice:krowy6,00zł/kg+VAT;
byki7,80zł/kg+VAT;jałówki6,80zł/
kg+VAT;
 Kiernozia:krowy4,00-5,80złkg+VAT;
byki6,50-7,50zł/kg+VAT;jałówki
6,00-6,50zł/kg+VAT;
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Sport
Dwubój stołowy | II Sylwestrowy Turniej Szachowo-Tenisowy

– Od jakiegoś czasu wybieramy się na takie specyficzne
turnieje traktując je oczywiście
z przymrużeniem oka – podsumowuje trener Robert Chojnowski. – Z tych dwóch dyscyplin
w klubie w Nieborowie działamy głównie w szachach, tenis
jest dla nas tylko grą rekreacyjną. Mimo to miło spędzić czas
w końcówce roku na rekreacji,
ale i oczywiście „ostrej”, amatorskiej rywalizacji. Cieszę się
z postawy „Brzozy” i również
ze swojego siódmego miejsca,
ale dla mnie wzorem jest tu Pan
Zdzisław Orzechowski, który nie
będąc już „młodzieniaszkiem”
prezentuje znakomitą kondycję
i formę przy stole – dodał.
p

Zwycięstwo w ping-szachu
Aż 79. zawodników
wzięło udział
w II Sylwestrowym
Turnieju SzachowoTenisowym, a puchar
ufundowany przez
Dyrektora Miejskiej
Hali Sportowej
w Karczewie
wywalczył łowiczanin –
Zdzisław Orzechowski.

ROBERT CHOJNOWSKI

Połączony turniej w szachach
i tenisie stołowym odbył się
w przedsylwestrową niedzielę.
Zawody rozgrywane były na
dystansie siedmiu rund systemem szwajcarskim. Tempo gry

ROBERT CHOJNOWSKI

Do Karczewa w przedostatnim dniu 2012 roku wybrali się Zdzisław Orzechowski oraz grupa szachistów UKS Pałac Nieborów.

Zdzisław Orzechowski nie miał
sobie równych w ping-szachu.

w turnieju szachowym wynosiło
15 minut, a w pingpongowych
meczach rozgrywane były po
dwa sety do 11, bez gry na przewagi.
Na pewno znacznie słynniejsza jest rywalizacja w szacho-boksie, gdzie zawodnicy
rywalizują najpierw przy szachownicach, a potem w ringu

walczą na pięści. W Karczewie
zamiast rękawic były rakietki,
a zawodnicy rywalizowali przy
zielonych stolikach. Stąd też
dwubój stołowy… Na świecie rozgrywane są mistrzostwa
np. w, gdzie przeciwnicy grają najpierw w ringu białymi
i czarnymi figurami, a później
w Karczewie organizator – An-

ników UKS Pałac Nieborów.
Bardzo dobre siódme miejsce
w turnieju open wywalczył
trener, a zarazem zawodnik –
Robert Chojnowski, a najlepiej
z „młodych” zaprezentował się
Mateusz Brzozowski, który wywalczył trzecie miejsce w kategorii 13-15 lat, a czwarty w tej
kategorii był Wojciech Białas.

drzej Dobrowolski z UKS MDK
Otwock postawił na połączenie szachów z ping-pongiem.
Za zwycięstwo w każdej dyscyplinie otrzymywał po 1 punkcie,
a za remis pół. W tej sytuacji
najwyższy możliwy wynik to
2:0.
Do Karczewa pojechała także
pięcioosobowa grupa zawod-

 Open: 1. Zdzisław Orzechowski
(Łowicz) 11,5 pkt., 2. Marcin Dobrowolski (Otwock) 10,5 pkt., 3. Stanisław Praczukowski (Chylice) 10,0
pkt., 7. Robert Chojnowski (UKS Pałac Nieborów) 9,5 pkt., 17. Mateusz
Brzozowski (UKS Pałac Nieborów)
8,5 pkt., 26. Wojciech Białas (UKS
Pałac Nieborów) 7,5 pkt., 29. Michał
Wiązowski (UKS Pałac Nieborów)
7,5 pkt., 65. Jakub Siewierski (UKS
Pałac Nieborów) 5,5 pkt.
 Kobiety: 1. Anna Domaradzka-Żyła (Wrocław) 8,5 pkt., 2. Antonina Czorniej (Warszawa) 8,5 pkt., 3.
Weronika Posuniak (Kielce) 7,0 pkt.
 Kategoria 13-15 lat: 1. Adam
Choina (Ostrowiec Świętokrzyski)
9,5 pkt., 2. Damian Koseski (Mińsk
Mazowiecki) 9,0 pkt., 3. Mateusz
Brzozowski (UKS Pałac Nieborów)
8,5 pkt., 4. Wojciech Białas (UKS
Pałac Nieborów) 7,5 pkt.
 Kategoria do 12 lat: 1. Tomasz
Żyła (Wrocław) pkt., 2. Mikołaj
Brodowski (Karczew) pkt., 3. Igor
Kowalski (Warka) pkt., 17. Jakub
Siewierski (UKS Pałac Nieborów)
5,5 pkt.

Lekka atletyka | Halowy Mityng RKS Łódź

nownie udał się na skocznie. Tym
samym jego wyniki były trochę
gorsze niż można było oczekiwać. Mieczysław Szymajda jest
jednak pewien, że za tydzień będzie dużo, dużo lepiej i ten sposób treningu przez start w Łodzi
przyniesie bardzo pozytywne
efekty. Oby miał rację – dodał.
Przy tej okazji warto także
przedstawić bilans lekkoatletów
UKS Jedynka w sezonie letnim
2012 roku w województwie łódzkim. Bardzo dobrze w tym roku
wypadli szczególnie juniorzy
młodsi Jedynki. Wśród dziewcząt
I miejsce zajęła sztafeta 4x100 m
z wynikiem 51,19 s. Zawodniczki
biegły w składzie Iwona Olewicz,
Justyna Szymańska, Aleksandra
Siekierska i Wiktoria Kolec.
Dwa razy na pierwszym miejscu widnieje Cezary Wojda,
który okazał się najlepszym na
dystansie 200 m (22,60 s) i 400
m ppł (54,83 s), natomiast 400 m
płaskie przebiegł w poprzednim
roku w 52,11 s co klasyfikuje go
na siódmej pozycji.
Wśród najlepszych sprinterów
Cezary Zimny uplasował się na
drugiej pozycji z czasem 11,43 s,
a na 200 m zajął czwarte miejsce
z wynikiem 23,29 s. Wśród sprinterek dwa razy na szóstym miej-

Tomek Wieteska (drugi z prawej) startował ze znacznie starszymi rywalami...

WALDEMAR KRET

Młodzi lekkoatleci z naszego
regionu zaczęli już nowy halowy sezon. W hali lekkoatletycznej RKS Łódź odbył się mityng
lekkoatletyczny, w którym m.in.
brali udział zawodnicy UKS Jedynka Łowicz, UKS Korabka
Łowicz i UKS Błyskawica Domaniewice.
Najlepiej z zawodników reprezentujących Ziemię Łowicką
zaprezentował się Cezary Zimny,
który wygrał w finale B w biegu
na 60 m. Uzyskał czas 7,30 s.
Z trójki podopiecznych trenera Mieczysława Szymajdy najbardziej zadowolony z wyniku
może być Jakub Pająk, który
w konkursie skoku wzwyż pokonał poprzeczkę zawieszoną na
wysokości 145 cm. Trochę słabiej wypadła natomiast Paulina
Graszka, ale trzeba pamiętać, że
stratowała bezpośrednio po chorobie. Uzyskała wynik 130 cm.
Z kolei Tomasz Wieteska potraktował swój start jako przetarcie przed startem w Niemiecko-Polskim Mityngu w Cottbus.
– W Łodzi startował w dwóch
konkurencjach jednocześnie –
opowiada Wojciech Wieteska,
ojciec młodego lekkoatlety. – Po
oddanym skoku udał się na bieg
i kilkanaście sekund po biegu po-

WOJCIECH WIETESKA

Lekkoatleci już zaczęli

Trener Waldemar Kret i jego zawodnicy: Iwona Olewicz i Cezary Zimny.

scu sklasyfikowana została Iwona
Olewicz w sprintach na 100 m
(12,88 s) i 200 m (26,66 s).
Wśród młodzików najwyżej
uplasowała się sztafeta 4x100
m z czasem 53,79 s, biegnąca
w składzie: Justyna Szymańska,
Wiktoria Kolec, Paula Zachacz
i Anna Walczak. Na piątej pozycji
w biegu na 100 m widnieje Justyna Szymańska z rezultatem 13,14
s. Dwa razy na siódmym miejscu
jest sklasyfikowany Jakub Sejdak
w biegu na 100 m (11,93 s i 200
m (25,22 s). W pierwszej dziesiątce uplasowała się również
Anna Walczak w skoku wzwyż
z wynikiem 143 cm.
p
 Kobiety: 60 m: Iwona Olewicz
(UKS Jedynka Łowicz) 8,29 s, Aga-

ta Trębska (UKS Korabka Łowicz)
8,73 s. 60 m ppł: Zuzanna Knera
(UKS Jedynka Łowicz) 12,47 s,
Blanka Papiernik (UKS Jedynka
Łowicz) 12,67 s, Kornelia Kostrzewska (UKS Jedynka Łowicz) 14,32 s.
Skok wzwyż: 11. Paulina Graszka
(UKS Błyskawica Domaniewice)
130 cm. Skok w dal: 9. Agata Trębska (UKS Korabka Łowicz) 4,54 s.
Mężczyźni: 60 m: 6. Cezary
Zimny (UKS Jedynka Łowicz) 7,30
s, Tomasz Wieteska (UKS Błyskawica Domaniewice) 8,97 s. Skok
wzwyż: 6. Jakub Pająk (UKS Błyskawica Domaniewice) 145 cm.
Skok w dal: 12. Albert Faltynowski
(UKS Korabka Łowicz) 4,48 m, 15.
Tomasz Wieteska (UKS Błyskawica Domaniewice) 4,22 m.
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Tenis stołowy|IIligamężczyzn

SEBASTIANKOSĘDA

W rewanżu wysoko
W rundzie rewanżowej II
ligi tenisa stołowego mężczyzn pingpongiści łowickiego
Księżaka rywalizowali będą
w grupie zespołów walczących
o utrzymanie w rozgrywkach.
Na początek łowiczanie zagrali na wyjeździe z Eltą Łódź.
Pomimo nieobecności Leszka
Kaliny, który tego dnia zagrał
w Ogólnopolskim Turnieju

Kwalifikacyjnym Weteranów,
Księżacy nie mieli kłopotów
z odniesieniem zwycięstwa.
Komplet punktów zdobyli bracia
Piotr i Mateusz Podsędkowie,
a po dwa wywalczyli Krzysztof
Placek i debiutant w rozgrywkach II ligi – Michał Szczepanek, który jest jeszcze kadetem
(rocznik 1999). Kolejny mecz
pingpongiści z Łowicza roze-

grają dopiero w sobotę 9 lutego
2013 roku. Tego dnia nad Bzurę
przyjedzie zajmująca ostatnie
miejsce Polonia Białogon Kielce. Początek meczu o 16.00. P
12. kolejka – o miejsca 1-6:
Energetyk Łódź – Omega Kleszczów2:8,LKSBiałaRawska–KTS
Sandomierz 1:9, Legion Skierniewice–SKTSSkarżyskoKamienna
6:4.12. kolejka – o miejsca 7-12:
EltaŁódź–UMKSKsiężakŁowicz
1:9 (pkt.: Piotr Podsędek 2,5, Mateusz Podsędek 2,5, Krzysztof
Placek 2 i Michał Szczepanek 2),
Jutrzenka Bychlew – ŁTSR Agrosad-BroWęgBuczek3:7.Mecz:Polonia Białogon Kielce – UKS Fungis Maków przełożono na sobotę
26stycznianagodz.16.00.

Sebastian Kosęda powoli powracadowysokiejformy...

Lekka atletyka|GPŁodzi2013wbiegachprzełajowych

Druga odsłona dla łowiczan
dzo dobrze zaprezentował się
Tomasz Kunikowski z Placencji, który zajął dziesiątą lokatę
z wynikiem 18:38 min, a dzień
wcześniej przebiegł 15 km w Pucharze Maratonu.
Oprócz naszych „wyczynowych” biegaczy w cyklu GP
pojawiło się jeszcze dwójka
mieszkańców Łowicza. Dobry
start w Łodzi zaliczył Łukasz
Kawczyński. Podopieczny trenera Sebastiana Kosędy zajął 44.
miejsce z czasem 22:05 min. Na
99. miejscu w klasyfikacji generalnej, a na piątym wśród kobiet
na mecie zameldowała się Monika Czyż z rezultatem 23:53 min.
– Ten start był całkiem udany. Nastawiałem się na szybkie
bieganie, bo miał być to sprawdzian formy po intensywniejszej
pracy, ale opady śniegu trochę
pokrzyżowały plan. Generalnie
nie spieszyłem się i kontrolowałem przez pierwszy kilometr
prowadzącą grupę. Później, jak
wiedziałem kto biegnie, a kto
w tej grupie jest przypadkiem
zaczęła się zabawa. Podkręciłem
tempo i wyszedłem na przód. Na
2. km już miałem z tyłu jednego
zawodnika, który dotrzymywał
mi tempa, ale i jego zgubiłem

na 3. km po kilku interwałach,
których już nie wytrzymał.
Czas całkiem niezły, jak na ślizgawicę. Teraz trzeba wrócić
do ciężkiej pracy i powalczymy
w tym sezonie o kilka klasowych
wyników jak zdrowie będzie –
powiedział po tym zwycięstwie
Kosęda.
Swój występ podsumował też
wracający do biegania Łukasz
Zagawa, który powiedział: – Zawody w Łodzi były dla mnie bardzo udane, mimo tego, że miałem długą przerwę w startach.
Tego dnia warunki do biegania
były bardzo trudne, spadło sporo śniegu, który utrudniał bieg
przez co czas nie jest wymarzony, jednak mimo to udało mi
się zająć trzecie miejsce. Mam
nadzieje, że będzie to dobrze
prognozowało na przyszłe starty
w tym roku. Mam nadzieje, że
coraz częściej będziemy jeździć
na zawody, w których trzech łowiczan będzie się klasyfikowało
w pierwszej dziesiątce.
Następna impreza z cyklu
Grand Prix Łodzi odbędzie się
27 stycznia 2013 rok. Wszelkie
informacje dostępne są na stronie www.biegampolodzi.pl. Tam
także można się zapisać.
zł

1.OmegaKleszczów

12 24100-20

2.KTSSandomierz

12 1984-36

3.LegionSkierniewice

12 1770-50

4.SKTSSkarżyskoKamienna12 1575-45

PAWEŁA.DOLIŃSKI

Dużą popularnością wśród
biegaczy cieszy się organizowana w Łodzi impreza pod nazwą
Grand Prix Łodzi 2013 w biegach przełajowych i nordic walking. W skład cyklu GP wchodzi aż sześć biegów, a ostatni
zaplanowany jest na 24 marca
2013 roku.
W niedzielę 6 stycznia odbyła
się druga odsłona tych zawodów,
a największym zaskoczeniem
dla wszystkich zgromadzonych
w Parku 3 Maja zawodników,
była nagła zmiana pogody. Warunki do rozgrzewki były jeszcze dobre, ale tuż przed startem
spadł śnieg i zrobiło się bardzo
ślisko. W zimowej scenerii najszybciej trasę liczącą 5 km pokonał łowiczanin Sebastian Kosęda, który uzyskał czas 16:30
min. Drugie miejsce z czasem
16:44 min zajął Krzysztof Pietrzyk (Koluszki), a trzecie kolejny reprezentant Łowicza – Łukasz Zagawa z wynikiem 17:34
min. Zatem można powiedzieć,
że łowiczanie zdominowali
drugą edycję GP. Bieg w Łodzi
ukończyło łącznie 293 zawodników.
Oprócz dwójki łowiczan,
która stanęła na podium, bar-

Ping-pong cały czasprzynosidużąradośćKrzysztofowiPlackowi.

5.LKSBiałaRawska

12 1563-57

6.EnergetykŁódź

12 1261-59

7.KsiężakŁowicz

12 1260-60

8.UKSFungisMaków

11 1154-56

9.ŁTSRAgrosadBuczek

12 959-61

10.JutrzenkaBychlew

12 649-71

11.EltaŁódź

12 112-108

12.PoloniaBiałogonKielce 11 123-87

Tenis stołowy|IIIligamężczyzn

Drugą rundę zaczęli od porażki
W tegorocznych rozgrywkach
III ligi tenisa stołowego mężczyzn rozpoczęła się już druga
runda, którą gracze UKS Bednary rozpoczęli od wyjazdowej porażki z Burzą Pawlikowice 8:1.
Kolejny mecz pingpongiści
z gminy Nieborów rozegrają
w sobotę 19 stycznia o godz.
16.00, a rywalem będzie wicelider – MLUKS Brzeziny.
P

10. kolejka III ligi mężczyzn:
BurzaPawlikowice–UKSBednary
8:1 (pkt.: Damian Winnicki 1, Piotr
Uczciwek, Przemysław Myczka
iŁukaszBakalarski),MLUKSDwójka Rawa Maz.– PKTS Wobistal
Piotrków Trybunalski 8:0, MLUKS
Brzeziny–WłókniarzPabianice8:1,
UMLKS Radomsko – LKS II Biała
Rawska 4:8, STS SDK MOS Pong
Wieluń–StomilBełchatów8:6.

TabelaIIIligitenisastołowegomężczyzn:
1.MLUKSDwójkaRawaMaz.10 20 80-16
2.MLUKSBrzeziny

10 16 76-44

3.BurzaPawlikowice

10 16 76-38

4.LKSIIBiałaRawska

10 15 67-44

5.STSSDKMOSWieluń

10 10 50-60

6.UMLKSRadomsko

10 8 51-67

7.StomilBełchatów

10 6 47-66

8.UKSBednary

10 5 41-70

9.WłókniarzPabianice

10 4 45-72

10.PKTSWobistalPiotrków 10 0 24-80

Piłka nożna|XVTurniejim.HenrykaOrzeszka

Pizza z Łowickiej podbiła Sochaczew
nale udanie zrewanżowali się za
porażkę z eliminacji Transportowi Dudek.
Najlepszym strzelcem okazał
się Kamil Bartosiewicz (Transport Dudek), który zdobył dziewięć goli, najlepszym bramkarzem turieju został wybrany
łowiczanin Mariusz Jędrzejewski (Pizzeria Łowicka), a nagrodę dla najmłodszego uczestnika turnieju otrzymał Mateusz
Szewczyk (Orkan Sochaczew).
W zwycięskim zespole Pizzerii Łowicka w Sochaczewie
wystąpili: Mariusz Jędrzejewski
i Krzysztof Dziedzic – Tomasz
Rembowski (6. goli w turnieju),
Łukasz Chlebny (2), Marcin Kosiorek (1), Krystian Bolimowski
(1), Dawid Sut (1), Patryk Krzeszewski, Przemysław Pomianowski i Maciej Jędrachowicz
– managerem zespołu jest Tomasz Charążka, a kierownikiem
drużyny Mariusz Więcek.
Paweł A. Doliński

Grupa A:
WS Sędziowie Warszawa – Orkan Sochaczew 0:2 (0:1)
 Transport Dudek Sochaczew
– Pizzeria Łowicka Łowicz

7:1 (1:0); br.: Tomasz Rembow-
ski.
 WS Sędziowie Warszawa –
Transport Dudek Sochaczew
0:6 (0:3)
 Orkan Sochaczew – Pizzeria
Łowicka Łowicz 1:2 (1:2); br.:
Łukasz Chlebny i Tomasz Rembowski.
WS Sędziowie Warszawa – Pizzeria Łowicka Łowicz 5:6 (4:3);
br.: Tomasz Rembowski 4, Marcin
KosiorekiKrystianBolimowski.
Orkan Sochaczew – Transport
Dudek Sochaczew 1:7 (0:3)
1.TransportDudekSochaczew 3

9 20-2

2.PizzeriaŁowicka

3

6 9-13

3.OrkanSochaczew

3

3 4-9

4.WSSędziowieWarszawa 3

0 5-14

MARIUSZWIĘCEK

Pizzeria Łowicka okazała się
najlepszą drużyną podczas XV
Turnieju Halowej Piłki Nożnej
im. Henryka Orzeszka, który
w minioną niedzielę odbył się
w Sochaczewie. W finale ekipa
z Łowicza pokonała po serii rzutów karnych Transport Dudek
Sochaczew. W meczu o pierwsze miejsce padł remis 2:2.
Łowiczanie rozpoczęli co
prawda od wysokiej porażki
z ekipą Transport Dudek Sochaczew 1:7, ale później z meczu na mecz było coraz lepiej.
W kolejnych meczach grupowych pizzermeni z Nowego
Rynku pokonali Orkana Sochaczew 2:1 i po zaciętym meczu
ekipę stołecznych sędziów 6:5.
Potem działacze znad Bzury musieli wykazać się sporą
sprawnością logistyczną. Niektórzy zawodnicy musieli bowiem w międzyczasie wrócić do
Łowicza na mecze 8. kolejki I
ligi ŁoLiF, czyli Łowickiej Ligi
Futsalu i szybko wrócić do Sochaczewa na mecz półfinałowy.
Wszystko się zakończyło happy
end`em i łowiczanie najpierw
ograli drużynę Alpina Jaguar
Unico Morąg 2:1, a potem w fi-

W Sochaczewie łowiczanie w nagrodeotrzymaliefektownypucharorazczekna2000zł.

Bzura Chodaków – Euro 2012
Warszawa 0:1 (0:0)



Grupa B:
Peter Gum Płock – Bzura Chodaków 3:2 (2:2)
 Euro 2012 Warszawa – Alpina Jaguar Unico Morąg 3:5
(2:2)
Peter-Gum Płock – Euro 2012
Warszawa 1:5 (0:2)
 Bzura Chodaków – Alpina Jaguar Unico Morąg 2:3 (1:1)
 Peter Gum Płock – Alpina Jaguar Unico Morąg 3:5 (3:2)

1.AlpinaJaguarUnicoMorąg 3

9 13-8

2.Euro2012Warszawa

3

6 9-6

3.PeterGumPłock

3

3 7-12

4.BzuraChodaków

3

0 4-7

Mecze półfinałowe:
 Transport Dudek Sochaczew
– Euro 2012 Warszawa 1:0 (0:0)
 Alpina Jaguar Unico Morąg –
Pizzeria Łowicka 1:2 (0:1); br.:
DawidSutiTomaszRembowski.

Mecz o 7. miejsce:
 Bzura Chodaków – WS Sędziowie Warszawa 1:5 (0:1)
Mecz o 5. miejsce:
 Orkan Sochaczew – Peter
Gum Płock 1:1 (1:0),wkarnych
1:2.


Mecz o 3. miejsce:
Euro 2012 Warszawa – Alpina
Jaguar Unico Morąg 4:4 (0:1),
wrzutachkarnych2:1.
Mecz o 1. miejsce:


 Transport Dudek Sochaczew
– Pizzeria Łowicka Łowicz 2:2
(0:1), w rzutach karnych 1:2; br.:
Tomasz Rembowski i Łukasz
Chlebny.

Ostateczna kolejność: 1. Pizzeria Łowicka Łowicz, 2. Transport
Dudek Sochaczew, 3. Euro 2012
Warszawa,4.AlpinaJaguarUnico
Morąg,5.PeterGumPłock,6.Orkan Sochaczew, 7. WS Sędziowie
Warszawa,8.BzuraChodaków.
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Piłka siatkowa | 11. kolejka Siatkarskich Amatorskich Mistrzostw Łowicza

do skierniewiczan tylko jeden
punkt.
W klasyfikacji punktowej zaszły małe zmiany. Liderem jest
nadal Mariusz Misiura (Korabka
I), którzy ma na koncie 81 punktów. Na drugie miejsce awansował Maciej Morawski (AKS),
który zdobył w sumie 77 punków. Trzeci jest Bartłomiej Kwasek (Grom) – 73, a czwarty Robert Kowalski (Korabka I) – 72
punkty. Najlepiej zagrywającym
siatkarzem nadal pozostaje Bartłomiej Kwasek, który zdobył aż
26 punktów bezpośrednio z zagrywki, za nim jest Maciej Morawski (AKS) i Karol Joachimek
(Korabka I) – po 13, Adam Pawlikowski (Grom) i Adrian Zrazek
(Korabka I) – po 12, a dalej Rafał Koza (LKS Retki), Mariusz
Misiura (Korabka I) – 11.
W klasyfikacji najbardziej
wartościowych
zawodników
nadal prowadzi Dominik Pacler
(Rawka Bolimów), który ma
na koncie aż cztery tytuły. Marcin Głowacki (Retki), Robert
Kowalski (Korabka I) i Maciej
Morawski (AKS) mają na koncie po trzy tytuły MVP. Jak dotąd po dwa razy MVP wybrani
byli: Brian Malangiewicz, Mariusz Misiura (Korabka I), Piotr
Rześny (Korabka II), Adama
Pawlikowskiego (Grom), Piotr
Głowacki (LKS Retki), i, Dariusz Foks (AKS) a po jednym
razie MVP zostali: Rafał Koza,
Maciej Koza (Retki), Mariusz
Bakalarski, Piotr Zieliński (Solidar), Adam Pietrzak, Karol
Joachimek (Korabka I), Piotr
Okraska, Mateusz Kwasek, Michał Bińczak, Dawid Pawlak,
Łukasz Kosiorek (Korabka II),
Paweł Gawinek, Dariusz Foks,
Maciej Ziębiński (AKS), Piotr
Ptasiński, Bartłomiej Zającz-

Młodzi siatkarze UKS Korabka II Łowicz zasłużenie wygrali z osłabionym AKS SNS Skierniewice.

rabka I Łowicz i AKS M&M`s
Skierniewice – LKS Retki. zł, p

kowski (Pijarska), Łukasz Wagner (Rawka) i Bartłomiej Kwasek (Grom).
W najbliższy piątek 18 stycznia o godz. 17.30 rozegrany zostanie zaległy mecz 11. kolejki
SAM: GKS Rawka Bolimów
– Grom Domaniewice, a 12. kolejka zaplanowana została w hali
sportowej OSiR nr 2 w Łowiczu
przy ul. Topolowej 2 w sobotę
26 stycznia: godz. 12.00: Solidar
Bełchów – GKS Rawka Bolimów, Pijarska Łowicz – UKS
Korabka II Łowicz, godz. 13.30:
Grom Domaniewice – UKS Ko-

11. kolejka SAM:
 LKS Retki – Solidar Bełchów
3:0 (25:0, 25:0, 25:0)
 UKS Korabka II Łowicz – AKS
SNS Skierniewice 3:0 (25:21,
29:27, 25:20)
Korabka II: Dawid Pawlak 11, Piotr
Rześny 10, Piotr Okraska 9, Jakub
Zagórowicz 8, Michał Bińczak 6
i Łukasz Kosiorek 3 (3).
AKS: Maciej Morawski 15 (2), Maciej Ziębiński 13, Dariusz Foks 11
(2), Karol Głowacki 5, Paweł Gawi-

Koszykówka | 6. kolejka wojewódzkiej ligi juniorek U-18

nym z przebiegu meczu – ocenia
mecz Paweł Doliński. – Chwilami było całkiem nieźle. Pamiętajmy, że trenerka Elena Agaffonikova swoje zawodniczki ma
w jednej klasie koszykarskiej
w LO, gdzie zajęcia odbywająca
się jeden, albo dwa razy dziennie, my trenujemy trzy razy ty-

Juniorki Księżaka doznały wysokiej porażki z ełkaesiankami, ale i tak chwilami wyglądało to nieźle...

 Księżak Łowicz – ŁKS KK Łódź
50:109 (14:26, 12:29, 17:19,
11:35)
Księżak: Aleksandra Wojda 18,
Aleksandra Duranowska 8, Amanda Skrabucha 5, Paulina Wielemborek 4 i Elżbieta Siekiera 3 oraz
Weronika Rondoś 10 i Maja Gabrysiak 2.
Najwięcej dla ŁKS: Anna Kolad
22 (4x3) i Magdalena Pisera 16.
6. kolejka wojewódzkiej ligi
juniorek U-18: Księżak Łowicz
– ŁKS KK Łódź 50:109. Mecz: Widzew Łódź – UKS Aleksandrów
Łódzki przełożono. Pauza: PTK
Pabianice.

1. ŁKS KK Łódź

GKS Rawka Bolimów – Grom
Domaniewice przełożono na piątek 18 stycznia na godz. 17.30.



1. UKS Korabka I Łowicz

11 27

2. LKS Retki

11 24

30:10
27:13

3. AKS SNS Skierniewice

11 22

25:17

4. UKS Korabka II Łowicz

11 21

23:16

5. Rawka Bolimów

10 14

17:19

6. Grom Domaniewice

10

9

16:25

7. Solidar Bełchów

11

8

11:28

8. Pijarska Łowicz

11

4

9:31

Obroniły się przed setką

godniu. Tego się nie da „oszukać”… Do tego u mnie grają
juniorki, kadetki, a nawet młodziczki, a w łódzki oparty jest na
jednym czy dwóch rocznikach
– podsumował. Kolejny mecz
juniorki Księżaka rozegrają na
wyjeździe w piątek 18 stycznia
2013 roku, a rywalkami będą
koszykarki łódzkiego Widzewa.
Mecz ten rozpocznie się o godz.
19.30.
Amanda Skrabucha

AMANDA SKRABUCHA

wiście łodzianki, które wciąż
mają realne szansę na awans do
Mistrzostw Polski w tej kategorii
wiekowej, ale pomimo wysokiej
porażki łowicki szkoleniowiec
był w miarę zadowolony z postawy swoich zawodniczek.
– Porównując potencjały obu
ekip to można być zadowolo-

UKS Korabka I Łowicz – Pijarska Łowicz 3:0 (25:19, 25:20,
25:15)
Korabka I: Adrian Zrazek 10
(4), Karol Joachimek 7 (3), Brian
Malangiewicz 7 (1), Rafał Kret 7,
Robert Kowalski 4 (2), Paweł Tomczak 1 i Adam Pietrzak 1.
Pijarska: Bartłomiej Zajączkowski 6, Mariusz Rogowski 5 (2),
Piotr Ptasiński 5, Rafał Baczyński
3, Paweł Piorun 2 (2), Bartłomiej



Gąsecki 1, Mateusz Gajda i Maciej
Godosz.
MVP: Karol Joachimek (Korabka I).

Koszykówka | Młodziczki U-14

Przegrały, ale chwilami było całkiem nieźle
Najstarsze aktualnie koszykarki łowickiego Księżaka rozpoczęły juz rundę rewanżową
wojewódzkiej ligi juniorek U-18.
W meczu 6. kolejki rozgrywanym w ostatni piątek w Łowiczu
zespół trenera Pawła Dolińskiego zmierzył się z ekipą ŁKS
KK. Faworytkami były oczy-

nek, Katarzyna Górska, Marta Krakowska i Klaudia Sala.
MVP: Łukasz Kosiorek (Korabka II)

5

8440:241

2. UKS Aleksandrów Łódzki 4

8297:170

3. Widzew Łódź

4

7280:178

4. PTK Pabianice

4

5226:249

5. Księżak Łowicz

5

5150:555

W kolejnym meczu wojewódzkiej ligi koszykówki młodziczek U-14 drużyna z Łowicza rozegrała swój pojedynek
z rywalkami z tomaszowskiego
Lidera. Drużyna trenerki Pauliny Hemki rozpoczęły całkiem
nieźle. Po celnym rzucie Natalii
Bliźniewskiej prowadziły 2:0,
a po chwili po udanej próbie
Aleksandry Wojtasiak było 4:4.
Z upływem czasu było jednak
znacznie gorzej. Łowiczanki fatalnie rzucały z linii rzutów wolnych i miejscowe zawodniczki
szybko wypracowały sobie wysokie prowadzenie.
W najbliższy weekend młodziczki rozegrają dwa mecze.
Najpierw w piątek 18 stycznia
o godz. 15.30 zmierzą się
w Ujeździe z Orlikiem, a 20
stycznia o godz. 10.00 zagrają
w hali OSiR nr 2 przy ul. Topolowej 2 z Widzewem.
PALP
Lider Tomaszów Mazowiecki
– Księżak Łowicz 99:29 (27:8,
22:7, 19:10, 31:4)
Księżak: Natalia Bliźniewska 11,
Aleksandra Wojtasiak 6, Paulina
Skowrońska 5, Julia Woźniak 4,
Marika Frątczak 2, Klaudia Łukawska 1, Aleksandra Kwiatkowska, Aleksandra Paliwoda, Natalia
Szewczyk i Zofia Zbrożek.



PAWEŁ A. DOLIŃSKI

Rywalizacja w XIV edycji
SAM, czyli Siatkarskich Amatorskich Mistrzostwach Łowicza
powoli zmierza ku końcowi. Do
zakończenia walki o mistrza Łowicza zostały tylko trzy kolejki.
Po 11. kolejce w górnej części
tabeli zrobiło się bardzo ciasno
i wszystko wskazuje na to, że
końcowa kolejność będzie stała
pod znakiem zapytania do ostatnich spotkań.
W piątek 11 stycznia miał
się odbyć LKS Retki z Solidarem Bełchów, ale okazało się,
że młodzi siatkarze z Bełchowa
nie pojawili się w hali OSiR
w Łowiczu i ekipa LKS Retki
mogła sobie dopisać trzy punkty
za walkowera.
W sobotę rozegrano dwa
mecze. Lider UKS Korabka I
zagrał z ostatnią w tabeli Pijarską. Podopieczni Damiana Górskiego walczyli ambitnie, ale
„siła ognia” zdecydowanie była
po stronie Korabki, która wygrała 3:0. Najlepszym graczem
w tym spotkaniu wybrano Karola Joachimka, który momentami zadziwiał bardzo dobrą grą
w obronie. Dobre zawody rozegrał także Adrian Zrazek, który
był najczęściej punktującym graczem w zespole lidera.
W drugim meczu z bardzo
dobrej strony pokazał się drugi
zespół UKS Korabka Łowicz.
Podopieczni trenera Pawła Tomczaka mają ambicję na zajęcia
miejsca na podium i wiedzieli,
że ten mecz musza wygrać, jeśli
chcą to osiągnąć. Łowiczanie
zagrali bardzo dobrze i pokonali
trzecią w tabeli ekipę AKS SNS
Skierniewice 3:0. Najlepszym
graczem tego spotkania wybrano rozgrywającego Korabki
II – Łukasza Kosiorka. Po tym
zwycięstwie łowiczanie tracą

PAWEŁ A. DOLIŃSKI

Korabka II powalczy o miejsce na podium

Natalia Bliźniewska zdobyła
w Tomaszowie 11. punktów.
13. kolejka wojewódzkiej ligi
młodziczek U-14: Lider Tomaszów Mazowiecki – Księżak Łowicz
99:29, PTK Pabianice – Orlik Ujazd
67:55, Widzew Łódź – UKS Aleksandrów Łódzki 55:59, UKS Teofilów-48 Łódź – MKS Kutno 30:50.
Mecz: ŁKS KK Łódź – Ósemka
Skierniewice przełożono.
1. PTK Pabianice

12 24 1088:479

2. UKS Aleksandrów

13 24 1135:686

3. Lider Tomaszów Maz. 12 22 885:687
4. Widzew Łódź

13 20

905:741

5. UKS Orlik Ujazd

11 17

724:577

6. MKS Kutno

13 17

627:874

7. ŁKS KK Łódź

12 17

651:912

8. Ósemka Skierniewice 12 16 723:949
9. Księżak Łowicz
10. UKS Teofilów Łódź

12 14 609:1049
12 12

387:880

www.lowiczanin.info
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Koszykówka|11.kolejkaIIligimęskiej

O krok od zwycięstwa z liderem ze Szczecina byli koszykarze Księżaka Łowicz, którzy
w meczu 11. kolejki II ligi podejmowali u siebie ekipę Wilków Morskich. Nasza ekipa
rozegrała bardzo dobry mecz,
który do końca trzymał kibiców
w napięciu, ale ostatecznie rywale wygrali 90:87. Goście
zwycięstwo zapewnili sobie
w ostatnich sekundach akcją
„dwa plus jeden” doświadczonego Marcina Stokłosy.
Podopieczni trenera Cezarego Włuczyńskiego w pierwszej
kwarty byli skuteczni i w 3. Minucie, po dobrych akcjach całej
piątki, prowadzili już 13:6. Od 5.
minuty goście mieli lekką przewagę i zdołali doprowadzić do
remisu na koniec pierwszej odsłony 24:24.
W drugiej kwarcie nasza ekipa nieco zwolniła tempo i miała
niestety przy tym spore kłopoty
ze skutecznością. Przez blisko
pięć minut Księżacy nie zdołali
zapunktować, ale na szczęście
goście też nie błyszczeli i odskoczyli tylko do wyniku 24:31. Złą
passę przełamał dopiero Adam
Rajkowski, po dobrym podaniu
od Bartosza Włuczyńskiego.
Ten ostatni w tym okresie jednak
nie grał najlepiej, skarżąc się na
dolegliwości związane z grypą
jelitową. W 17. minucie rywale
prowadził już 41:27 i wydawało
się, że to będzie koniec marzeń
o zwycięstwie. Na szczęście
łowiczanie jeszcze przed przerwą zdołali nawiązać kontakt
z przeciwnikiem i przed zej-

ściem do szatni przegrywali już
tylko 36:43.
W drugiej połowie Księżacy
zaczęli grać skuteczniej. Odrabianie strat zaczął Kacper
Kromer i Tomasz Smorawiński,
a w kolejnych minutach koncertowy fragment zagrał Rajkowski, który zdobył dziesięć
„oczek”, głównie po asystach
Rafała
Wojciechowskiego.
W 27. minucie łowiczanie wyszli na prowadzenie 58:57 po
„trójce” Smorawińskiego. Po 30.
minutach emocjonującej walki
goście prowadzili 68:62.
W czwartej odsłonie Księżaków do odrobienia strat poprowadził Wojciechowski i do
końcowej syreny mecz toczył się
„kosz za kosz”. W ekipie lidera
nie do zatrzymania był Stokłosa,
który albo sam trafiał do kosza,
albo dogrywał piłkę swoim kolegom. W swojej ostatniej akcji
doświadczony
rozgrywający
ze Szczecina wszedł pod kosz,
był faulowany i spadając jeszcze rozpaczliwie zdołał rzucić
do kosza. Potem trafił z rzutu
wolnego i Książkom zostało na
akcję niespełna siedem sekund.
Nasz szkoleniowiec poprosił
o „czas” i do decydującego rzutu
wybrany został dość zaskakująco Maciej Siemieńczuk, który
jednak nie trafił. Piłkę zebrał
jeszcze Kromer, ale jego dobitka z zerowego kąta była również
niecelna i to Wilki cieszyły się
ze zwycięstwa w Łowiczu.
To była piąta porażka naszej
ekipy w tym sezonie, która po 11
kolejkach zajmuje w tabeli II ligi

ZBIGNIEWŁAZIŃSKI

Księżacy byli blisko lidera, ale przegrali

Koszykarze Księżaka nie znaleźli sposobu na skuteczne zatrzymanie Marcina Stokłosy,którywŁowiczuzdobyłdlaWilków26.punktów.

grupy A czwarte miejsce, mając
na koncie 17 punktów. Tuż za naszymi plecami są ekipy Stawińskiego Piła i MKS Skierniewice,
które maja o jeden punkt mniej.
W sobotę 19 stycznia 2013
roku o godz. 19.00 Księżak zagra w Skierniewicach derbowy
pojedynek z miejscowym MKS.
W pierwszej rundzie w Łowiczu nasza ekipa wygrała 86:77,
a mamy nadzieje, że rewanżowe
derby również będą dla Księżaka.
zł, p

 Księżak Łowicz – King Wilki
Morskie Szczecin 87:90 (24:24,
12:19, 26:25, 25:22)
Księżak: Kacper Kromer 18, Tomasz Smorawiński 17 (3x3), Przemysław Malona 13, Rafał Wojciechowski 10 i Bartosz Włuczyński
7 (1x3) oraz Adam Rajkowski 13,
AdamGołuch7(1x3),MaciejSiemieńczukiMarcinKuczmera.
Wilki Morskie: Marcin Stokłosa
26 (3x3), Piotr Wojdyr 21, Piotr
Pluta 15 (4x3), Radosław Bojko
10 i Maciej Adamkiewicz 9 (1x3)



orazSzymonMilczyński6,Konrad
Koziorowicz2,PiotrKnowa,Jacek
Kujawski, Karol Nowacki i Mikołaj
Stopierzyński.
Sędziowali: Jacek Rzeszotarski
i Błażej Rymarczyk (obaj Warszawa).Widzów:200.

11. kolejka II ligi – grupa A:Księżak Łowicz – King Wilki Morskie
Szczecin87:90,WybrzeżeKorsarz
Gdańsk – Trefl II Sopot 59:79,
Basket Junior Suchy Las – SMS
PZKosz Władysławowo 60:82,

GTK Gdynia – Noteć Inowrocław
97:86, Stawiński Basket Piła –
MKSSkierniewice88:70.
1.WilkiMorskieSzczecin 11 21 938:824
2.WybrzeżeKorsarzGdańsk 11 18 841:844
3.SMSWładysławowo

10 17 849:723

4.KsiężakŁowicz

11 17 867:834

5.StawińskiBasketPiła

11 16 905:871

6.MKSSkierniewice

11 16 917:956

7.TreflIISopot

10 15 684:664

8.GTKGdynia

11 15948:1012

9.NotećInowrocław

11 14 815:854

10.BasketJuniorSuchyLas 11 13 753:918

Koszykówka|JuniorzyU-18

Łowiczanie rozgromili u siebie łódzkiego Jordana

Powalczyli do przerwy

Kadeci Księżaka Łowicz
z rocznika 1997 i 1998 walczą
w finałach w lidze wojewódzkiej
kadetów U-16 o miejsca 7-12.
Nasza ekipa jest liderem tej
rundy i na pewno faworytem do
siódmego miejsca. W meczu 2.
kolejki łowiczanie podejmowali
najsłabszy zespół z grona dwunastki i nie mieli najmniejszych
problemów z odniesieniem
wysokiego zwycięstwa. Podopieczni trenera Piotra Rutkowskiego rozgromili we własnej
hali Jordana Łódź 119:31 i nadal
są liderami w grupie finałowej
o miejsca 7-12.
Księżacy od pierwszych minut pokazali rywalowi, że to
oni rządza na boisku. Koszykarze Jordana mieli problemy
z wyjściem z własnej połowy,
a nasza ekipa po pięciu minutach wygrywała już 22:0. Po tym
okresie na parkiecie pojawili się
rezerwowi, ale grali już dużo słabiej i pozwolili gościom zdobyć
do końca kwarty aż 12 oczek.
W drugiej odsłonie było bardzo podobnie. Znów rezerwowi
gracze pokazali, że ich umiejętności są jeszcze na słabszym poziomie i muszą się dużo uczyć.
Do przerwy Księżacy wygrywali już 61:22.
Po zmianie stron przewaga
systematycznie rosła i ostatecznie mecz zakończył się wysokim
zwycięstwem Księżaka 117:31.
Najwięcej punktów dla naszej
ekipy zdobył wracający po kontuzji Michał Zdunkiewicz, który

Po świątecznej przerwie na
parkiet powrócili juniorzy Księżaka Łowicz, którzy zagrali
w 12. kolejce ligowy mecz w
Łodzi z trzecim w tabeli SMS
MG-13 Łódź. Ekipa ze Szkoły
Mistrzostwa Sportowego Marcina Gortata to silny zespół, który
był w tym spotkaniu zdecydowanym faworytem. Łowiczanie
walczyli ambitnie w pierwszej
połowie, ale druga była fatalna
i przegrali mecz wysoko 46:92.
Podopieczni trenera Piotra
Rutkowskiego wreszcie zagrali w mocniejszym składzie. Po
dyskwalifikacji i miesięcznej
przerwie do gry wrócił Jakub
Organiściak, ale mecz w Łodzi zupełnie mu nie wyszedł.
Nie zdołał zdobyć punktów,
a w drugiej kwarcie musiał
opuścić boisko, doznając kontuzji stawu skokowego. Jednak
do przerwy łowiczanie grali
dobrze i nie widać było zbyt
wielkiej różnicy umiejętności.
Pod koszem dobrze spisywał się
Krzysztof Rondoś, a na rozegraniu radził sobie dobrze Mateusz
Gładki. Po dwudziestu minutach
łowiczanie przegrywali 30:45.
Jednak po zmianie stron, już
bez Organiściaka, było znacznie
gorzej. Łodzianie mocno przycisnęli i zdominowali boisko.
Tragiczna była czwarta kwarta,
w której nasza ekipa nie zdobyła
punktów, przegrywając 0:25.
Łowiczanie w ligowej tabeli
wyprzedzają Wikinga Tomaszów Mazowiecki, z którym

ZBIGNIEWŁAZIŃSKI

Koszykówka|2.kolejkafinałówwojewódzkiejligikadetówU-16omiejsca7-12

Kadeci Księzaka nie dali większych szansswoimrywalomzUKSJordanŁódź.

zdobył 34. oczka. Szkoda, że
Michała zabrakło w najważniejszych meczach, bo z pewnością
łowiczanie walczyliby teraz
w grupie A o miejsca 1-6 i mieli
mocnych rywali.
W niedzielę 20 stycznia 2013
roku łowiczanie jadą na daleką
wyprawę do Radomska, gdzie
zmierzą się z miejscowym Junakiem, który w ostatniej kolejce
pokonał AZS Kutno, zatem zapowiada się, że Księżacy stoczą
tam ciężki bój o zwycięstwo. zł
Księżak Łowicz – UKS Jordan



Łódź 117:31 (35:21, 26:10,
31:5, 25:4)

Księżak: Michał Zdunkiewicz 34,
Szymon Aniszewski 26, Dominik
Wieczorek  14, Michał Rokicki 12
iKacperKłos7orazJanWójcik9,
KamilBranicki6,PawełSzustak4,
MaciejKacprowski2iMariuszDobrzyński2.
Najwięcej dla Jordana: Jakub
Pawlak14iGrzegorzPawlak11.
2. kolejka rundy finałowej wojewódzkiej ligi koszykówki kadetów U-16 o miejsca 7-12:UMKS
Księżak Łowicz – UKS Jordan
Łódź117:31,StartIIŁódź–UMKS
Piotrcovia Piotrków Trybunalski
69:47, Junak Radomsko – AZS
WSGKKutno70:55.

1.KsiężakŁowicz

6 12 520:315

2.JunakRadomsko

6 12 476:350

3.AZSWSGKKutno

6 8 442:416

4.PiotrcoviaPiotrkówTryb. 6 8 375:390
5.StartIIŁódź

6 8 353:463

6.UKSJordanŁódź

6 6 315:547

2. kolejka wojewódzkiej ligi kadetów U-16 o miejsca 1-6:UKS
Żychlin–PKK99Pabianice65:57,
StartIŁódź–ŁKSKMIŁódź66:47.
1.UKSŻychlin

6 11 415:366

2.ŁKSKMIIŁódź

5 10 374:279

3.ŁKSKMIŁódź

6 8 367:374

4.StartIŁódź

6 8 418:427

5.ÓsemkaSkierniewice

4 6 283:302

6.PKK99Pabianice

5 5 278:387

w 11. kolejce wygrali walkowerem. Ekipa ta ze względów finansowych wycofała się
z rozgrywek. Kolejny mecz łowiczanie zagrają w Łowiczu
w sobotę 19 stycznia 2013 roku
o godz. 9.30 z szóstym w tabeli
AZS Kutno. Może w optymalnym skaldzie Księżacy zaskoczą
rywala i odniosą cenne zwycięstwo z Akademikami z Kutna. zł
 SMS MG-13 Łódź – Księżak
Łowicz 92:46 (20:11, 25:19,
22:6, 25:0)
Księżak:KrzysztofRondoś12,Mateusz Gładki 9, Mateusz Dobrzyński 7 (1x3), Szymon Aniszewski 7
i Jakub Organiściak oraz Michał
Zdunkiewicz6,KacperKłos1,KamilBranicki1,DominikWieczorek
3iMaciejKacprowski.
Najwięcej dla MG-13: MichałGlabuś22iJakubSampławski15.

12. kolejka: SMS MG-13 Łódź
– UMKS Księżak Łowicz 92:46,
ŁKSKMŁódź–JunakRadomsko
84:60, AZS WSGK Kutno – Piotrcovia Piotrków Trybunalski 53:75.
Mecz: PKK 99 Pabianice – AZS
PWSZSkierniewiceprzełożono.
1.AZSSkierniewice

10 201035:533

2.ŁKSKMŁódź

11 201023:679

3.SMSMG-13Łódź

11 20 824:627

4.JunakRadomsko

11 16758:835

5.PiotrcoviaPiotrków

11 15 715:760

6.AZSWSGKKutno

11 14703:934

7.PKK99Pabianice

9 12681:794

8.KsiężakŁowicz

10 12 491:827

9.WikingTomaszów

10 11590:831

38

17 stycznia 2013

nr 3

www.lowiczanin.info

Futsal | 8. kolejka XX edycji I ligi ŁoLiF

Imadła już stoją jedną nogą
ulegli Drużynie KIA 2:3. Zespół
braci Jędrachowiczów prowadził
do przerwy 2:1, ale w końcówce Dawid Sut zapewnił komplet
punktów rywalom.
Najwyższe zwycięstwo odnieśli tym razem „Plichtowie
i spółka”. Dach-Lux rozgromił
Fantazję aż 8:3 i awansował tym
samym na drugie miejsce.
Mecze 9. kolejki I ligi ŁoLiF
zostaną rozegrane w niedzielę
20 stycznia: godz. 16.00: Drużyna KIA – Turbo-Car-Gutenów,

Marcin Grocholewicz (w czerwonym stroju) zdobył ósmego gola, a Dach Lux wygrał z Fantazją aż 8:3.

godz. 16.40: Dach-Lux Łowicz
– Zatorze Zu-An Łowicz, godz.
17.20: Banasz-Internet ZTR Łowicz – Warriors Bielawy, godz.
18.00: Renix Łowicz – Fantazja-Osman Głowno, godz. 18.40:
Chińska-Łowicka Łowicz – PNI
Łowicz i godz. 19.20: Pędzące
Imadła-Novum Łowicz – Blokersi-Intermarche Łowicz.
Paweł A. Doliński

8. kolejka I ligi ŁoLiF:
 Blokersi-Intermarche Łowicz
– Drużyna KIA Łowicz 2:3 (2:1);
br.: Tomasz Ścibor (7) i Mariusz
Trakul (10) – Andrzej Grzegorek
(3), Patryk Krzeszewski (16) i Dawid Sut (20).
Żółta kartka: Maciej Jędrachowicz
(Blokersi).

Turbo-Car-Gutenów Łowicz
– Chińska-Łowicka Łowicz 5:5
(1:2); br.: Jacek Koza (5), Robert
Oborowski 3 (11, 17 i 20) i Janusz
Jonczyk (14) – Dariusz Słowiński
2 (7 i 13) i Daniel Krawczyk 3 (10,
15 i 18).
 PNI Łowicz – Banasz-Internet
ZTR Łowicz 1:3 (1:2); br.: Tomasz Kromski (7) – Łukasz Rybus
(2), Arkadiusz Przyżycki (4) i Jacek
Woźniak (14).
 Zatorze Zu-An Łowicz – Pędzące Imadła-Novum Łowicz
1:5 (0:3); br.: Paweł Kutkowski
(16) – Piotr Gawlik (2), Krzysztof
Skowroński 2 (3 i 8), Jarosław Walczak (15) i Grzegorz Durka (18).
Żółta kartka: Krzysztof Skowroński
(Pędzące Imadła). Czerwona kart-

PAWEŁ A. DOLIŃSKI

już na najwyższym stopniu podium.
Swojej szansy na „wskoczenie do trójki” nie wykorzystali
Chińczycy. Wzmocniony przed
niedzielnym meczem przez kolejnego futsalowca zduńskowolskiej Gatty – Marcina Stanisławskiego zespół prezesa Mariusza
Więcka jedynie zremisował
z Turbo-Carem Gutenów 5:5.
Pozycję wicelidera po 8. kolejce I ligi ŁoLiF stracili Blokersi, którzy w meczu otwarcia

PAWEŁ A. DOLIŃSKI

Na trzy kolejki przed zakończeniem dwudziestego sezonu w
rozgrywkach edycji I ligi ŁoLiF,
czyli Łowickiej Ligi Futsalu nieco zaskakujący może być układ
w czołówce. Liderem co prawda
wciąż faworyzowana ekipa Pędzących Imadeł, która w meczu
na szczycie rozgromiła Zatorze
wygrywając aż 5:1, ale już drugie miejsce zespołu Dach-Lux
i trzecie miejsce Blokersów to
jednak niespodzianki. Wydaje
się, że Imadła jedną nogą stoją

Po ciekawej rywalizacji Drużyna KIA pokonała Blokersów 3:2.
ka: Rafał Gospoś (Zatorze).
Fantazja-Osman Głowno –
Dach-Lux Łowicz 3:8 (1:3); br.:
Tomasz Florczak (1), Szymon Kuciński (12) i Łukasz Nagański (18)
– Kamil Janikowski (4), Przemysław Plichta 3 (5, 10 i 12), Bogdan
Plichta 2 (10 i 17), Marcin Rychlewski (17) i Marcin Grocholewicz (18).
Żółta kartka: Szymon Kuciński
(Fantazja).
 Warriors Bielawy – Renix Łowicz 1:2 (0:1); br.: Grzegorz Gałecki (14) – Michał Karmelita (8)
i Jakub Czerbniak (20).


Żółta kartka: Grzegorz Gałecki
(Warriors).
1. Pędzące Imadła Łowicz

8

22

2. Dach-Lux Łowicz

8

18 31-27

32-8

3. Blokersi Łowicz

8

16 31-23

4. Chińska-Łowicka Łowicz

8

15 30-14

5. Drużyna KIA Łowicz

8

13 18-16

6. Renix Łowicz

8

12 24-19

7. Zatorze Łowicz

8

10 21-21

8. Fantazja Głowno

8

9 22-28

9. Banasz-Internet Łowicz

8

9 16-25

10. Turbo-Car Łowicz

8

8 20-19

11. Warriors Bielawy

8

6 13-27

12. PNI Łowicz

8

0 18-49

Piłka nożna | Przygotowania Pelikana do rozgrywek II ligi

Jeszcze nie tak dawno temu
trener Grzegorz Wesołowski
z zadowoleniem mówił, że
wszyscy jego podopieczni odhaczyli się na treningu i nikt nie
zadeklarował chęci opuszczenia
Księstwa Łowickiego. Jednak na
dzień przed wyjazdem na obóz
kondycyjny do Brennej (a więc
10 stycznia) do klubu przyszło
pismo, w którym pierwszoligowa Cracovia Kraków zaprosiła
na testy Patryka Pomianowskiego.
„Pomianek” zmieni
barwy?
Wydawało się, że Pelikan do
rundy wiosennej przystąpi, co
najmniej, bez żadnych „ubytków” w kadrze. Na obóz kondycyjny do Brennej mieli udać się
ci piłkarze, którzy występowali
w pierwszej części sezonu oraz
kilku młodych graczy. Tymczasem na dzień przed wyjazdem,
do klubu przyszło pismo z I-ligowej Cracovii. Działacze „Pasów” zaprosili w nim Patryka
Pomianowskiego na testy.
Trener Grzegorz Wesołowski
nie jest zachwycony tym faktem.
– Żaden trener nie będzie zadowolony jeżeli drużyna będzie
mu się osłabiać – nie ukrywał.
Co więcej, jego zdaniem nie
było to najlepsze posunięcie ze
strony zawodnika i był on przeciwny wyjazdowi Patryka Pomianowskiego. – Pomianowski
był już obserwowany od dłuższego czasu przez kilka klubów.
Jeżeli ktoś decyduje się na niego
to powinien przyjechać, dogadać
się z klubem oraz piłkarzem i od

razu go transferować – wyraził
swoją opinię trener. – Jestem
przeciwny wszelkiego rodzaju
testom czy sprawdzianom. Patryka można było oglądać przez
całą jesień i był to wystarczający
czas, aby wyrobić sobie na jego
temat opinię. Jeden czy dwa mecze sparingowe podczas, których
będzie obserwowany nie mogą
zadecydować o jego wartości –
dodał Wesołowski zaznaczając,
że życzy piłkarzowi jak najlepiej
i chciałby żeby grał w silniejszym zespole.
Wszystko wskazuje, że Cracovia przygląda się obecnie kilku
kandydatom na pozycję, na której gra Pomianowski. – Myślę,
że Patryk powinien się trochę
bardziej szanować. Jest bardzo
dobrym zawodnikiem. Dla niego korzystniej byłoby, gdyby
pojechał razem z nami na obóz
i przepracował ten okres solidnie. Mógłby wtedy jeszcze lepiej
zaprezentować się wiosną. Takie
jeżdżenie, wożenie zawodnika
na testy przez menadżerów jest
zgubne. Pewno jakiś zamieszał
Patrykowi w głowie i boję się,
że to się dla niego źle skończy
– wyraził swoje obawy Wesołowski.
Szkoleniowiec Ptaków przedstawił swoje stanowisko w tej
sprawie zarówno zawodnikowi
jak i zarządowi, ale obie strony
zdecydowały się jednak na przeciwny ruch. Cała sytuacja jest
dla Grzegorza Wesołowskiego
niewygodna. Nie wiadomo tak
naprawdę czy piłkarz opuści
Łowicz czy nie. Jest on niejako
zawieszony w próżni. W przy-

padku ewentualnego odejścia
„Pomianka” łowiczanie mieliby
spory ból głowy. 20-latek nie
tylko jest jednym z najważniejszych graczy Ptaków, ale dodatkowo pełni rolę młodzieżowca.
Przypomnijmy, że w drugiej lidze w każdym zespole na murawie przez 90 minut musi przebywać co najmniej dwóch młodych
graczy.
Grzegorz Wesołowski zapewnia, że w Łowiczu są zdolni piłkarzy, którzy mogą mieć
przed sobą ciekawą piłkarską
przyszłość, ale nie jest pewien
czy są już gotowi na grę w II
lidze. Wątpliwości mogą nieco
rozwiać mecze sparingowe, ale
prawdziwą weryfikacją będą
jednak dopiero mecze o punkty,
a wtedy na transfery jest już za
późno.
Ciężka praca w Brennej
Od 11. stycznia biało-zieloni
przebywają na obozie kondycyjnym w Brennej. W kadrze
zabrakło, oprócz Patryka Pomianowskiego, bramkarzy Pelikana, którzy pod okiem Roberta
Nowogórskiego trenują w Łowiczu. Z drużyną nie pojechali
również Patryk Bojańczyk oraz
Konrad Grenda. Obu zatrzymały obowiązki w szkole. Ich nieobecność na obozie nie powinna
mieć większego wpływu na ich
pozycję w kadrze. Trener wierzy, że gracze ci będą rzetelnie
przygotowywać się w Łowiczu
i nadrobią wszelkie zaległości.
Znalazło się za to miejsce dla
Łukasza Mitka, który przez rundę jesienną grał na zasadzie wy-

pożyczenia w Warcie Sieradz.
Trener powiedział, że chętnie
widziałby go w swoim zespole.
Ostateczne decyzje nie zostały
jednak jeszcze podjęte. Swoją
przydatność dla drużyny Mitek
będzie musiał także udowodnić
w zimowych sparingach. Wesołowski zapewnił jednak, że
24-letni pomocnik na razie pracuje bardzo solidnie.
Przed wyjazdem zawodnicy
przeszli testy wydolnościowe. –
Nie służyły one temu, aby uszeregować piłkarzy od najlepszego
do najgorszego. Dzięki tym badaniom o każdym zawodniku
wiem więcej. Mogę ich podzielić na grupy biegowe. Będą biegać w różnym tempie, ale wykonywać tę samą pracę. Trzeba to
robić z różnym wyczuciem, żeby
nikogo „nie zajechać”. Jest to dla
mnie bardzo pomocne – opisał
Wesołowski.
Cała drużyna Pelikana ma
w Brennej bardzo dobre warunki. Zawodnicy nie muszą się o
nic martwić i mogą się skupić
tylko na zajęciach. Normalny
dzień rozpoczyna się o godz.
8.15. Po śniadaniu, o godz. 10.00
odbywa się odprawa podczas,
której omawiany jest cały dzień
i zawodnikom przypisuje się
różne zalecenia. Pierwszy trening rozpoczyna się 30 minut po
godzinie dziesiątej. O 13.00 gracze udają się na obiad. Następnie mają czas na odpoczynek,
a w porze Teleexpressu, a więc
o godz. 17.00 mają trening
w sali. Wieczorem można korzystać z odnowy biologicznej,
którą zajmuje się Michał Brzóz-

PAWEŁ A. DOLIŃSKI

Niespodziewany transfer Pomianowskiego?

Patryk Pomianowski ostatni weekend spędził w Łowiczu (m.in. w hali
OSiR na meczach ŁoLiF), ale już od poniedziałku trenuje w Krakowie.

ka. – O 22.30 już wszyscy śpią
– powiedział Wesołowski.
Obóz potrwa do piątku.
W tym czasie zaplanowanych
zostało 14 jednostek treningowych. – Jest to taka namiastka
przygotowania. Chciałbym, aby
taki obóz trwał co najmniej 1012 dni, zdaję sobie sprawę, że
mamy wariant oszczędnościowy
i cieszę się, że w ogóle udało się
wyjechać – nie ukrywał trener
Ptaków.
Plan sparingów
uzupełniony
Do tej pory Pelikan w terminarzu sparingowym miał jeszcze
dwa wolne terminy. Luki te zostały wypełnione. 20 lutego biało-zieloni zmierzą się z grającą
w III lidze Zawiszą Rzgów. Co

ciekawe trenerem tego zespołu jest Marek Chojnacki, który
w przeszłości pracował w Łowiczu. Sprawdzian generalny drużyna Ptaków będzie miała z Zagłębiem Sosnowiec. Spotkanie
to ma odbyć się 2. marca. Oba
mecze mają zostać rozegrane
w Łowiczu.
Z kolei mecz z Sokołem
Aleksandrów Łódzki 9 lutego
miał być rozegrany na stadionie
Sokoła, ale został przeniesiony
do Łowicza. Poniżej przedstawiamy pełny plan meczów kontrolnych Pelikana. Najbliższy
sparing odbędzie się już w najbliższą sobotę o godz. 12.00. 19
stycznia do Łowicza przyjedzie
dziesiąta drużyna IV ligi – Concordia Piotrków Trybunalski.
Mateusz Lis

www.lowiczanin.info



Piłka siatkowa|8.kolejkaKutnowskiejAmatorskiejLigiSiatkówkikobiet

Bez awansu
do rozgrywek rejonowych

i zwycięstwo w meczu 2:0. Drugi mecz zawodniczki te grały z
drużyną Rolpuch Kutno, to szlagier 8. kolejki KALS. Emocji nie
zabrakło od początku spotkania.
Zespół Elżbiety Dobińskiej wyszedł na prowadzenie po wygranej pierwszej partii do 23.
W drugiej odsłonie siatkarki
z Rolpuch Kutno, po wyrównanej walce wygrały do 23. W tie
breaku spotkanie było dość wyrównane, żychlińskie siatkarki

1.ZSwŻychlinie

26 10 18:4 510:358

2.RolpuchKutno

25 9 18:2 477:355

3.Hurt-PapKutno

23 10 16:5 502:373
9:9 381:343

6.TroczewskiKutno 10 10 7:14 323:452
7.KasprowiczKutno

8 8 7:12 371:407

8.Gim.Nr1Kutno

6 8 4:13 328:395

9.Gim.Nr2Kutno

1 9 1:18 274:466

Drużyna chłopcówzSPNr2.

NowyŁowiczanin.
TygodnikZiemiŁowickiej,
członekStowarzyszeniaGazet
Lokalnych.

MARCINRANACHOWSKI

Halówka w Żychlinie grała razem z WOŚP

Podczas meczu MC Zduny
– AmatorzyzawodnikMaciej
GrzegoryzdrużynyMCZduny
wudanejakcji.

strzeliła kolejną bramkę, do przerwy obejmując prowadzenie 2:0.
W drugiej połowie tempo gry nie
spadło – B.S. Skład trzykrotnie
pokonał przeciwnika. Rywale
nie byli w stanie nawiązać równorzędnej walki. Po 24 minutach
gry spotkanie zakończyło się wynikiem 5:0.
W czwartym spotkaniu zmierzyły się zespoły: Gradobicie
Skrzeszewy z Pogromcami.
Drużyny przystąpiły do meczu w
najmocniejszych składach. Przez
większość pierwszej połowy obie
ekipy nie mogły skutecznie zaatakować. Wiele akcji kończyło
się strzałami obok bramki. W
trakcie meczu przeciwnicy czuli nawzajem wobec siebie duży
respekt. Do przerwy utrzymywał
się bezbramkowy wynik 0:0. Sytuacja zmieniła się dopiero pop
przerwie, gdzie pierwszy skapitulował Radosław Dudkiewicz po
strzale Arkadiusza Andrzejczyka,
co dało prowadzenie drużynie ze

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

Skrzeszew. Po czterech minutach
gry od straty bramki Pogromcy
odpowiedzieli trafieniem Łukasza Tomasika, uzyskując remis
1:1. Takim wynikiem zakończył
się ten mecz.
W przedostatnim meczu Jurny
Buhaj walczył z Pavulon Squad.
Spotkanie to było niezwykle zacięte. Od 2 minuty meczu mieliśmy wymianę ciosów, ale żadna
drużyna nie potrafiła udokumentować przewagi, strzelając bramkę. Sytuacja zmieniła się w 8 minucie spotkania. Pavulon Squad
zdobył prowadzenie, którego nie
oddał już do końca pierwszej połowy. Po zmianie stron Pavulon
nie odpuszczał rywalowi. Szybko
uciekł przeciwnikowi na dwie
bramki. W 20 minucie ekipa Jurny Buhaj nadrobił jedną bramką.
W końcówce Pavulon jeszcze raz
umieścił piłkę w siatce rywali,
tym samym zwiększając swoją
przewagę. Mecz zakończył się
wynikiem 4:1.
Na zakończenie kolejki drużyna Nieustraszeni podejmowała zespół Olimpia Oporów. Ci
pierwsi nie byli zbyt gościnni
wobec swych rywali i już w 6
minucie spotkania wyszli na prowadzenie 1:0, a w 8 minucie poprawili wynik na 2:0. Do przerwy
Nieustraszeni strzelili Olimpii
jeszcze jedną bramkę, która zakończyła pierwszą połowę wynikiem 3:0. Druga połowa w wykonaniu Olimpii Oporów wyglądała
zdecydowanie lepiej. Przegrana
w pierwszej połowie zmobilizowała nieco zawodników Olimpii, częściej dochodzili oni do
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PawełA.Doliński(sport)

Wyniki dziewcząt
 SPNr1Kutno–SPŁanięta2:0
(25:13,25:16)
 SPNr2Żychlin–SPNr9Kutno
2:1(22:25,25:19,15:12)
Mecz o III miejsce
 SPNr9Kutno–SPŁanięta0:2
(17:25,15:25)
Finał
 SPNr1Kutno–SPNr2Żychlin
2:0(25:23,25:20)

4.MickiewiczŻychlin 13 10 10:13 457:474
5.Go-styninGostynin 11 8

Piłka nożna|ŻychlińskaHalowaLigaPiłkiNożnejMGTKIAOPEN2013

Pierwsza kolejka halowej ligi
piłki nożnej za nami. W meczu
otwarcia nowego sezonu zobaczyliśmy debiutująca drużynę
MC Zduny, która podejmowała
Amatorów. Wraz z biegiem czasu do piłki dochodzili częściej
zawodnicy ze Zdun, stwarzając
groźniejsze sytuacje i zapewniając sobie tym samym prowadzenie w pierwszej połowie 2:1.
Po zmianie stron zawodnicy
MC Zduny w dalszym ciągu
stwarzali sytuacje bramkowe, z
których padały gole. Drużyna
Amatorzy nie zamierzała oddawać meczu całkowicie bez walki,
zdobywając jeszcze jedną bramkę. Ostatecznie MC Zduny pokonały ekipę Amatorów 5:2.
W następnym meczu Bad
Boys zmierzyli się z Ten Tim.
Spotkanie było niezwykle zacięte, wynik do przerwy 0:0. Po
zmianie stron skutecznie zaatakowała drużyna Bad Boys, strzelając pierwszą bramkę. Do wyrównania w meczu doprowadził
Damian Bzdak. Jednak ostatnie
słowo należało do Bad Boys. W
końcowych minutach Paweł Kubiak ustalił ostateczny wynik spotkania na 2:1. Należy dodać, że
duży wkład w wygraną zespołu
Bad Boys miał dobrze spisujący
się bramkarz Dominik Tomczak.
Kolejnym meczem rozgrywanym podczas ligi było spotkanie
drużyn: B.S. Skład i Smoke Story
Group. Zespół Bad Boys szybko
zapisał na swym konie pierwsza
bramkę. Po paru minutach gry
drużyna „niebieskich” z kapitanem Mateuszem Darowskim

Drużyna dziewcząt zSPNr2.

sytuacji bramkowych i w 16 minucie osiągnięto wynik 1:3. Pod
koniec spotkania Olimpia dążyła
do wyrównania, co zaowocowało
zdobyciem gola. Wynik meczu
przedstawiał się ostateczne 3:2 –
wygraną Nieustraszonych.
Sympatycy ŻLHPN MGT
KIA OPEN 2013 nie zawiedli
i tym razem, gdyż spotkania 1.
kolejki odbyły się przy pełnych
trybunach. W hali sportowej
Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie
zgromadzona lokalna społeczność mogła obejrzeć widowisko
sportowe na wysokim poziomie.
Kolejne mecze rozpoczną się
również w niedzielne południe,
20 stycznia.
mr
Amatorzy–MCZduny2:5(1:2)
 BadBoys–TenTeam2:1(0:0)
 B.S.Skład–SmokeStoryGroup
5:0(2:0)
 Gradobicie Skrzeszewy – Pogromcy1:1(0:0)
 JurnyBuhaj–PavulonSquad1:4
(0:1)
 Nieustraszeni–OlimpiaOporów
3:2(3:0)


1.B.S.Skład

3

1

5:0

2.MCZduny

3

1

5:2

3.PavulonSquad

3

1

4:1

4.Nieustraszeni

3

1

3:2

5.BadBoys

3

1

2:1

6.Pogromcy

1

1

1:1

1

1

1:1

8.TenTim

0

1

1:2

9.OlimpiaOporów

0

1

2:3

10.JurnyBuhaj

0

1

1:4

11.Amatorzy

0

1

2:5

12.SmokeStoryGroup

0

1

0:5

13.ŻwaweKozy

0

0

0:0

GradobicieSkrzeszewy

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

MARCINRANACHOWSKI

Zawodniczka MickiewiczaAneta
Tomasikwskutecznymataku.

 MickiewiczŻychlin–Troczewski
Kutno2-1(25:12,13:25,15:7)
 Hurt-PapKutno–MickiewiczŻychlin2-1(25:22,24:26,15:9)
 ZespółSzkółŻychlin–TroczewskiKutno2-0(25:17,25:13)
 Hurt-Pap Kutno – Gimnazjum
Nr2Kutno2-0(25:18,25:10)
 Rolpuch Kutno – Zespół Szkół
Żychlin2-1(23:25,25:23,16:14)

Rozegrany 11 stycznia finał
powiatowy w mini siatkówce
wyłonił zwycięzców, zarówno
w kategorii dziewcząt, jak
i chłopców.
Drużynami
żychlińskimi
dziewcząt i chłopców były reprezentacje Szkoły Podstawowej nr 2
w Żychlinie. Obu drużynom nie
udało się jednak zakwalifikować
się do rozgrywek rejonowych.
Dziewczęta zajęły drugie miejsce, zaś chłopcy trzecie.
Pierwsze miejsce w rozgrywkach dziewcząt wywalczyła reprezentacja ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kutnie, rozegrają one
zawody rejonowe w Rawie Mazowieckiej. Natomiast zwycięzcami mini siatkówki w kategorii chłopców została drużyna ze
Szkoły Podstawowej Nr 6 w Kutnie, to oni będą gospodarzami
rozgrywek rejonowych.
mr

MARCINRANACHOWSKI

nie dawały za wygraną, walczyły do końca. Ekipa Zespołu Szkół
przegrała jednak tie breaka do
14 i całe zawody 2:1. Najbliższy
mecz drużyna z Zespołu Szkół
w Żychlinie rozegra 26 stycznia
z drużynami: Kasprowicz Kutno
oraz Gimnazjum Nr 1 Kutno, natomiast drużyna Mickiewicz Żychlin – 2 lutego spotka się z siatkarkami z Kasprowicz Kutno i
Rolpuch Kutno.
mr
MAREKWITKOWSKI

W Szkole Podstawowej Nr 6
w Kutnie odbyła się 8. kolejka
KALS. Dwie żychlińskie drużyny rozegrały w tym dniu po dwa
mecze. Zawodniczki Mickiewicz Żychlin rozpoczęły zmagania z drużyną Troczewski Kutno.
W tym spotkaniu kibice przeżyli huśtawkę nastrojów, ponieważ
zespół z Mickiewicza grał nierówno. Po wygranej w pierwszej
odsłonie do 12, przyszła przegrana w drugim secie do 13, a następnie zwycięstwo w tie break
15:7, co składa się na wygraną
drużyny ze Żychlina 2:1. Zawodniczką meczu została Weronika
Bieniak.
W drugim meczu drużyna
Tomka Maciaka spotkała się z
drużyną Hurt-Pap Kutno. Pierwsza odsłona, zacięta i pełna siatkarskiej walki na wysokim poziomie, pokazała że żychlinianki
nie będą miały łatwej przeprawy

– przegrały do 22. Jeżeli ktoś myślał, ze ekipa z Mickiewicza podda się bez walki, to musiał zweryfikować swój osąd, bo w drugim
secie oba zespoły szły łeb w łeb,
aż set zakończył się wynikiem
do 24 dla siatkarek ze Żychlina.
Niestety uległy w tie breaku 15:9
i musiały pogodzić się z przegraną 1:2.
Należy nadmienić, że najlepszą zawodniczką punktująca z
zagrywki jest Aneta Tomasik z
drużyny Mickiewicz Żychlin.
Drugą ze żychlińskich drużyn
grających w KALS reprezentuje Zespół Szkół, który rozpoczął mecze spotkaniem z drużyną Troczewski Kutno. Początek
meczu pod dyktando Zespołu
Szkół w Żychlinie, które świetną grą wygrały pierwszą odsłonę
do 17. Wspaniałe zawody w tym
meczu rozegrała Agata Zielińska,
której ataki były zbyt trudne, zarówno dla bloku, jak i dla defensorek Troczewskiego. W drugiej
odsłonie siatkarki Elżbiety Dobińskiej jeszcze bardziej się rozkręciły, skutecznie atakowały i
dobrze radziły sobie z serwisem
rywalek. Efektem była wygrana
Zespołu Szkół w Żychlinie do 13
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Sport szkolny|Minisiatkówka

Raz wygrały, raz przegrały
Siatkarki z obu
żychlińskich drużyn
w 8. kolejce
zanotowały na koncie
po jednej wygranej
i jednej porażce.

nr 3 17stycznia2013

Wyniki chłopów
 SPNr9Kutno–SPŁanięta2:0
(25:13,25:13)
 SPNr2Żychlin–SPNr6Kutno
1:2(22:25,25:15,13:15)
Mecz o III miejsce
 SPŁanięta–SPNr2Żychlin0:2
(23:25,29:31)
Finał
 SPNr6Kutno–SPNr9Kutno
2:1(25:16,20:25,15:13)

Koszykówka|LigakadetówU-16

Po zwycięstwie nad Pabianicami
UKS Żychlin jest liderem
dokończenie ze str. 40

W drużynie gości najskuteczniejszym zawodnikiem był
Juliusz Knop, który zdobył 24
punkty. Kropkę nad „i” postawił
Jakub Szymczak, rzucając celnie do kosza w indywidualnej
akcji. Ostatecznie drużyna UKS
Żychlin zanotowała na swoim koncie kolejne zwycięstwo.
W następnym meczu ekipa ze
Żychlina zmierzy się z liderem
drużyną ŁKS II Łódź, spotkanie
zostanie rozegrane w Łodzi w
niedzielę 20 stycznia.
mr
Drużyna UKS Żychlin prowadzona przez trenera Jacka Filińskiego, wystąpiła w składzie: Rafał

Pietrzak (16), Maciej Wiliński (6),
Hubert Lewandowski (25), Jakub
Szymczak(13),MateuszKrzewicki
(3), Mateusz Jóźwiak (0), Marcin
Stasiak (0), Maciej Miler (2), Mateusz Stępień (0), Adam Ledzion
(0),KamilPietrowicz(0),AdamFiliński(0).
 UKSŻychlin–PKK99Pabianice
65:57; Start I Łódź – ŁKS I Łódź
66:47

1.UKSŻychlin

11 5-1 415:366

2.ŁKSIIŁódź

10 5-0

3.ŁKSIŁódź

8 2-4

367:374

4.StartIŁódź

8 2-4

418:427

374:279

5.ÓsemkaSkierniewice 6 2-2 383:302
6.PKK99Pabianice

5 0-5 278:387

Piłka siatkowa|SiatkówkaMężczyzn

Siódme zwycięstwo
Volley Team Żychlin z rzędu
dokończenie ze str. 40

Siatkarze Volley team Żychlin
znokautowali ekipę Zrywu w
dwóch setach, bijąc ich do 14 i
do 16. W spotkaniu tym MVP
został Rafał Mroziak.
mr
Fenix Kutno – Volley Team Żychlin0-2(21:25,23:25)
 Stone Team Kamień – LZS Kaszewy2-1(25:20,29:31,15:5)
 Zryw Kutno – Volley Team Ży

chlin0-2(14:25,16:25)
 RolpuchKutno–StoneTeamKamień1-2(25:16,25:27,5:15)
1.VolleyTeamŻychlin 7 19 14:2 366:298
2.BzuraSobota

7 16 12:5 376:349

3.FenixKutno

7 12 9:7 348:306

4.LZSKaszewy

7 12 8:9 358:367

5.StoneTeamKamień7 9 8:10 360:376
6.PotężneKaczory

7 9 7:9 332:352

7.ZrywKutno

7 5 5:12 309:382

8.RolpuchKutno

7 4 4:13 343:367
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wbiurzeogłoszeńwŁowiczuul.Pijarska3a,
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wgodz.7.30-16.00,sob.wgodz.8.00-14.00.
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Koszykówka | Wojewódzka liga kadetów U-16

Po zwycięstwie nad Pabianicami
UKS Żychlin jest liderem
O zwycięstwie naszej drużyny
przesądziła znakomita gra w drugiej kwarcie. W niej podopieczni
Jacka Filińskiego zagrali skutecznie w ataku i konsekwentnie
w obronie. Mecz rozpoczął się
nieskutecznymi akcjami obu
drużyn, zawodnicy próbowali
rzutów z dystansu, ale mieli kłopoty ze skutecznością. Wynik po
sześciu minutach gry to zaledwie
2:5 dla gości. Pod koniec kwarty drużyna UKS odrobiła straty
kończąc pierwsza odsłonę wynikiem 15:12. W tej części meczu
dobrze zagrał Jakub Szymczak
(13). Druga kwarta przebiegała
niemal w całości pod dyktando

MARCIN RANACHOWSKI

Koszykarze
UKS Żychlin
pokonali we własnej
hali zespół PKK 99
Pabianice 65:57.

Zawodnik UKS Maciej Wiliński podczas wykonywania rzutu na kosz przeciwnika.

Piłka nożna | Kutnowska amatorska halowa liga piłki nożnej

Gladiatorzy nie do pokonania
się skuteczniejszy w bramkach.
Spotkanie to zostało uznane za
najlepszy mecz 5. kolejki. Jedną
z drużyn grających w tym dniu
w lidze halówki była drużyna
GKS Bedlno, która pokonała zespół Fresenius 9:5. MVP kolejki
otrzymał „Gladiator ze Żychlina”
Dominik Wróblewski. Piątka kolejki: Damian Wróblewski (Gladiatorzy z Miasta Noży), Michał
Wielgus (FC Wieszczyce), Rafał
Matusiak (Radioaktywni), Mi-



chał Gwardjan (Trans), Krystian
Zdziarski (GKS Bedlno). Po 5.
kolejce najlepsi strzelcy to: Bartosz Brząkała (FCW) 14 bramek,
Sebastian Czubak (FCW) 11 bramek, Piotr Trościanko (Gladiatorzy) 10 bramek.
mr
FC Wieszczyce – Gladiatorzy 1:4
 MVP Skład – Radioaktywni 3:5
 TBS Miejscy Kutno – Abstraxi 2:3
 DS Smith – Libero Kutno 3:10
 Trans Michor – Gunners 14:3


NIEDZIELA, 20 STYCZNIA:
 godz. 8.50 – Sala sportowa
Szkoły Podstawowej Nr 1
w Kutnie ul. Zamoyskiego 1,
6 kolejka II ligi Kutnowskiej
Amatorskiej Halowej Ligi Piłki
Nożnej; Mecz Gladiatorzy
z Miasta Noży – MVP Squad.
godz. 12.00 – Hala sportowa
MOSiR Łódź, ul. Karpacka
61; Wojewódzka ligi kadetów
U-16; Mecz ŁKS II Łódź – UKS
Żychlin;



godz. 13.00 – Hala sportowa
w Żychlinie, ul. Łukasińskiego
21; 2. kolejka Żychlińskiej
Halowej Liga Piłki Nożnej MGT
KIA OPEN 2013.



godz. 15.45 – Sala sportowa
Szkoły Podstawowej Nr 6
w Kutnie, ul. Łąkoszyńska 9,
I liga Kutnowskiej Amatorskiej
Ligi Siatkówki mężczyzn;
Mecz GKS Bedlno – Farbis
Łowicz.



ZIP Skład – Projekt X 3:2
Fresenius – GKS Bedlno 5:9

1. Gladiatorzy

15 38-7

2. FC Wieszczyce

1232-16

3. Libero Kutno

1122-10

4. TBS Miejscy Kutno

1026-16

5. Abstraxi

917-17

6. GKS Bedlno

722-20

7. Projekt X

614-15

8. Trans Michor

622-16

9. MVP Skład

420-25

10. Radioaktywni

415-26

11. ZIP Skład

415-30

12. Gunners

419-35

13. DS Smith

413-31

14. Fresenius

320-29
ŁUKASZ GARSTKA

W meczu na szczycie II ligi,
który miał miejsce w sali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 1
w Kutnie, w dniu 13 stycznia –
lider Gladiatorzy z Miasta Noży
nie zawiódł oczekiwań kibiców i
wygrał z wiceliderem FC Wieszczyce 4:1. Na uznanie w tym
spotkaniu zasługują bramkarze
obu drużyn, którzy wykazali się
szybkim refleksem i niezliczoną
liczbą udanych interwencji. Jednak to zespół Gladiatorów okazał



zawodników ze Żychlina, którzy
dzięki znakomitej grze Huberta
Lewandowskiego (25) zdobyli 14 punktów z rzędu i przejęli
kontrolę nad wydarzeniami na
parkiecie. Zespół z Pabianic miał
spore problemy z wykończeniem
akcji celnymi rzutami i słabo
bronił. Po dwudziestu minutach
gospodarze wygrywali 35:22. Po
zmianie stron gra się wyrównała.
Trener UKS uruchomił swoje rezerwy i dał pograć zawodnikom
z ławki. Wynik po trzeciej kwarcie 57:42. W tej partii spotkania
koszykarskimi umiejętnościami
wykazał się niezawodny w tym
sezonie Rafał Pietrzak (16). W
ostatniej kwarcie ekipa ze Żychlina musiała się bardzo starać, bo
drużyna z Pabianic nie dawała za
wygraną, walczyła do końca. Na
minutę przed końcowym gwizdkiem zmniejszyli straty do siedmiu punktów.
str. 39
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PROGNOZA POGODY | 17.01.– 23.01.2013
SYTUACJA SYNOPTYCZNA:
Pogodę kształtować będzie niż. Napływa
wilgotna i chłodna masa powietrza.

Jeden ze skutecznych ataków zawodnika Volley Team Żychlin Rafała
Mroziaka.

CZWARTEK – PIĄTEK:
Pochmurno z przejaśnieniami, miejscami
może poprószyć śnieg. Drogi śliskie !
Widzialność dobra, rano umiarkowana,
zamglenia, lokalnie słaba mgły. Wiatr północny
i północno-wschodni, słaby, okresami do
umiarkowanego.
Temp. max w dzień: – 7 st. C do – 5 st. C.
Temp. min w nocy: – 8 st. C do – 11 st. C.

Siódme zwycięstwo
Volley Team Żychlin z rzędu

Piłka siatkowa | Siatkówka Mężczyzn

SOBOTA – NIEDZIELA:
Pochmurno z przejaśnieniami, miejscami
poprószy śnieg, mroźno. Widzialność
umiarkowana do dobrej, zamglenia, w czasie
opadów słaba. Wiatr północno-wschodni,
słaby i umiarkowany.
Temp. max w dzień: – 5 st. C do – 4 st. C.
Temp. min w nocy: – 7 st. C do – 10 st. C.
PONIEDZIAŁEK – ŚRODA:
Pochmurno z przejaśnieniami, miejscami
poprószy śnieg, mroźno. Widzialność
umiarkowana do dobrej, zamglenia. Wiatr
południowo-wschodni, słaby i umiarkowany.
Temp. max w dzień: – 6 st. C do – 3 st. C.
Temp. min w nocy: – 7 st. C do – 10 st. C.

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

Z

Pierwsza runda KALS II Ligi
zakończyła się dwoma zwycięstwami Volley Team Żychlin
i po siedmiu meczach bez porażki zajmują oni pierwsze miejsce
w tabeli.
13 stycznia Volley Team Żychlin pierwszy mecz rozegrał
z drużyną Fenix Kutno. Pod wodzą trenera Piotra Wojciechowskiego zespół ze Żychlina pokazał dobrą i równą grę. W starciu
z kutnowską drużyną wypadł
świetnie, pewnie inkasując cenne trzy punkty.
Kibice zgromadzeni w sali
sportowej Szkoły Podstawowej
Nr 6 w Kutnie obejrzeli znakomite widowisko. Starcie na
parkiecie drużyn żychlińskiej
i kutnowskiej było dość wyrównane, jednak szala zwycięstwa

przeważyła się na stronę Volley
Team Żychlin. Pierwszą odsłonę
meczu ekipa ze Żychlina wygrała do 21. W drugim secie emocji
nie zabrakło od samego początku – Fenix Kutno starał się odrobić straty, jednak podopieczni
Piotra Wojciechowskiego wyszli
na prowadzenie i ostatecznie
wygrali do 23. MVP meczu
otrzymał Krzysztof Florczak.
W drugim spotkaniu tego dnia
ekipa ze Żychlina podejmowała
przeciwnika Zryw Kutno. str. 39

