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DL A ŻYC HLIN A , B ED LN A , O PO ROWA I PAC Y N Y
Obkupili się na cudzą
kartę bankomatową
– ale już ich schwytano. str. 2

Burmistrz Żychlina
uwzględnił uwagi radnych
do projektu budżetu. str. 5
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Zima zaczyna ostro dawać się w kość
służbom drogowym oraz kierowcom,
którzy każdego dnia muszą jechać
do pracy zaśnieżonymi, śliskimi drogami.
stał wywieziony śnieg. Podobnie
jak trzy lata temu został zgromadzony na placu koło rzeki.
– Tym razem firma świadcząca usługę zbierała śnieg w nocy
na łyżki fadromy i wywoziła
śnieg z ulicy. Nie było ładowania
śniegu na samochody jak trzy
lata temu – podkreśla pan Jacek
Cholewa.
Mieszkańcy Żychlina z takiej
decyzji są zadowoleni. – Ulica
Narutowicza, od ronda do rzeki,
jest wąska. Przy intensywnych
opadach już uzbierało się dużo
śniegu i był problem z parkowaniem – mówi Janusz Matusiak
z Żychlina. – Teraz przynajmniej
jest gdzie stanąć.
Czy śnieg przeszkadza
karetkom
Burmistrz Żychlina Grzegorz
Ambroziak informował radnych
21 stycznia, podczas obrad połączonych komisji rady przed sesją
budżetową, że jedna z mieszkanek dzwoniła z prośbą, aby odśnieżyć dojazd do jej domu, gdyż
miała przyjechać karetka. str. 2

Żychlin i okolice

Gdzie dać ogłoszenie
do naszej gazety
W każdym numerze Nowego
Łowiczanina znajdziecie Państwo ponad 1000 ogłoszeń drobnych. To znakomita pomoc w codziennych sprawach: dzięki nam
możecie łatwiej kupić, sprzedać,
wynająć, znaleźć pracę czy jej
szukać. Dlatego też, chcąc ułatwić Państwu zamawianie ogłoszeń do publikacji w naszej gazecie, którą sprzedajemy co tydzień
w ponad 11 tysiącach egzemplarzy, uruchomiliśmy na terenie
Żychlina i okolicy kilka punktów
przyjmowania ogłoszeń drobnych do NŁ. Dzięki uprzejmości
właścicieli sklepów, którzy Państwa tam miło obsłużą, możecie

nadać ogłoszenia następujących
miejscach:
Punkty ogłoszeń drobnych:
1. Sklep Spożywczy Magda w
Dobrzelinie ul. Jagiełły 99
2. Sklep Spożywczy Magda w
Żychlinie ul. Łąkowa 9a
3. Sklep Spożywczy Magda
w Zychlinie ul. Narutowicza 85F
4. Sklep Spożywczy Mini-Mag w Bedlnie
5. Sklep Spożywczy w Grabowie ul. Dworcowa 129
6. Sklep Spożywczy Mar-Mon
w Szewcach Owsianych
7. Punkt Pocztowy MONIKA
w Pleckiej Dąbrowie
Zapraszamy!
Redakcja

ANNA KOMAR

Śniegu jest tak dużo, że nawet
w Żychlinie, gdzie przy odśnieżaniu pracuje 25 osób, nie wszystko
od razu udaje się odśnieżyć. Najgorzej było w poniedziałek wieczorem, gdy spadła 10-centymetrowa warstwa śniegu. Wiatr robił
swoje. W terenach wiejskich, na
otwartych przestrzeniach od razu
tworzyły się zaspy. – W poniedziałek wieczorem jechaliśmy do
rodziny w Kurowie, gmina Oporów – mówi Renata Pietrusińska
z Żychlina. – Niestety, nie dojechaliśmy, utknęliśmy w zaspie.
Kuzyn przyjechał ciągnikiem
i nas wyciągał.
Ciężki sprzęt w gminach wyruszył na drogi w nocy z poniedziałku na wtorek. – Wysłaliśmy
ciężki sprzęt o 3 w nocy, do rana
drogi gminne były odśnieżone, by
szkolne autobusy mogły dowieźć
dzieci do szkoły – mówi Jacek
Cholewa z Urzędu Gminy w Żychlinie, zajmujący się zimowym
utrzymaniem. – We wtorek po
południu też wysłaliśmy sprzęt.
W nocy z poniedziałku na
wtorek z ulicy Narutowicza zo-

Tradycją Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pacynie stały się spotkania choinkowe. To okazja, aby spotkali się rodzice, którzy często
wcześniej też chodzili do tej szkoły, uczniowie, a nawet absolwenci, którzy chętnie odwiedzają szkołę. – Przygotowania trwały kilka dni. Uczniowie każdej
klasy mieli za zadanie wykonać choinkową dekorację sali, w której mieli podwieczorek przygotowany przez rodziców – mówi Anna Komar, nauczycielka
szkoły. – W trakcie zabawy zorganizowanej w sobotę 19 stycznia odbył się konkurs na najładniej udekorowaną salę w szkole podstawowej i najładniej
przystrojony stół w gimnazjum. Najciekawiej udekorowała salę klasa V szkoły podstawowej, a najładniejszy stół miała klasa IIIA gimnazjum. Zabawę
taneczną poprowadził zespół EVERGREEN z Kiernozi. dag

Gmina Żychlin | Samorząd gminny gotowy do współpracy ze starostwem

Powiatowe drogi do remontu
Po dwóch latach przerwy
Starostwo Powiatowe w Kutnie wystąpiło do samorządów
gminnych z propozycją partycypacji w kosztach modernizacji dróg powiatowych. Nakłady
mają być podzielone równo, po
REKLAMA

połowie. Gmina Żychlin jako
jedna z pierwszych wyraziła
chęć takiej współpracy.
Zarząd powiatu kutnowskiego chce powrócić do sprawdzonego sposobu remontowania
dróg powiatowych.

Drogi powiatowe na terenie gminy Żychlin są w wielu
miejscach w fatalnym stanie –
dziura na dziurze i dziurą pogania. Mieszkańcy protestują, piszą zarówno do starostwa,
jak i do włodarzy gminy. Do tej

pory efekt był mierny, bowiem
przez ostatnie dwa lata powiat
nie miał pieniędzy na modernizację dróg. Większą część
dochodów pochłaniała spłata długów po zlikwidowanym
SP ZOZ.
str. 5
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NASI DZIENNIKARZE DO WASZEJ DYSPOZYCJI
OD 8.30 DO 15.30

Telefon redakcyjny 796 455 333
e-mail: zychlin@lowiczanin.info
DOROTA GRĄBCZEWSKA

Żychlin | Robili zakupy, płacąc znalezionymi kartami

Policja zatrzymała oszustów

Tak wyglądało pomieszczenie, w którym wybuchł pożar, następnego
dnia po zdarzeniu.

Polesie k. Łowicza | Pożar od kominka

O krok od tragedii
KPP KUTNO

W czwartek 17 stycznia wieczorem młoda kobieta zgubiła
portfel z 200 zł, dokumentami
oraz kartami bankomatowymi.
W portfelu były również numery PIN do kart.
– Portfel znalazła 45-latka,
która wspólnie ze swoim 49-letnim mężem w trzy dni dokonywali zakupów w sklepach
w Żychlinie i Kutnie – informuje Paweł Witczak, rzecznik
Komendy Powiatowej Policji
w Kutnie.
– Małżeństwo zakupiło
sprzęt elektroniczny, komputerowy, odzież oraz żywność na
łączną kwotę około 18 tysięcy złotych. Sprawą kradzieży
pieniędzy z konta zajęli się żychlińscy policjanci, którzy dzięki ustalonemu rysopisowi osób

MIROSŁAWA WOLSKA-KOBIERECKA

Żychlińscy policjanci
zatrzymali małżeństwo,
mieszkańców Żychlina,
którzy robili zakupy,
płacąc znalezionymi
kartami bankomatowymi.
Dokonali zakupów za ok.
18 tysięcy złotych. Teraz
grozi im kara do 8 lat
pozbawienia wolności.

Policjanci z Żychlina zabezpieczyli w mieszkaniu oszustów zakupiony sprzęt elektroniczny za 18 tys. zł.

cji, oraz zakupione przedmioty. Małżeństwo odpowie za kradzież i oszustwo. Grozi im kara
do 8 lat pozbawienia wolności.
– Ten przykład pokazuje, że
nie należy nosić kart bankomatowych razem z kodem PIN, na-

robiących zakupy szybko wytypowali oszustów.
W niedzielę 20 stycznia małżeństwo zostało zatrzymane.
W ich mieszkaniu policjanci znaleźli karty bankomatowe,
którymi dokonywano transak-

leży je zapamiętać – przestrzega Paweł Witczak, rzecznik
policji.
– W przypadku, gdy zgubimy lub skradziono nam kartę,
należy niezwłocznie zblokować
ją w banku.
dag

W nocy 18/19 stycznia
wybuchł pożar
w domu jednorodzinnym
w Polesiu w gminie
Łyszkowice.
Dwa zastępy Państwowej
Straży Pożarnej i 3 z OSP walczyły z żywiołem od godz.
21.55 do godz. 2.26. Jedna osoba trafiła do szpitala z objawami
zatrucia dymem, pozostali domownicy też nie czuli się najlepiej.

Ogień pojawił się na poddaszu, które nie było zamieszkałe, ale było wykończone. Wokół
kominka, który się tam znajdował, położone były płyty kartonowo-gipsowe. Jak nam powiedział właściciel domu Marek
Król, sprzedawca zapewniał go,
że płyty są dostosowane do kładzenia przy kominku. Okazało
się, że nie wytrzymały temperatury, ogień zajął płyty i podbitkę dachu, na którym jest położona blacha. Straty oszacowano na
68 tys. zł.
mwk
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Wywieziono śnieg z Narutowicza

W nocy z poniedziałku na
wtorek wywieziono śnieg z ulicy
Narutowicza, od ronda do rzeki.
Śnieg zgromadzono na placu koło
rzeki Słudwi.

żania w gminie są podzielone.
Zapytana przez NŁ mieszkanka Bedlno-Żbiwiec twierdzi, że
drogi są bardzo dobrze odśnieżane, nawet jej ślepa uliczka rano
była odśnieżona, by mogła dojechać do pracy. – Wiem, że strażacy jeżdżą od 3-4 w nocy, wracają o 22. Są zmęczeni, głodni,
niewyspani. Może nie wszędzie
jednocześnie dojadą, ale nie narzekajmy – mówi.
Odmiennego zdania jest jednak mieszkaniec Wojszyc, który w środę był z mamą u lekarza
w Bedlnie.
– Drogi są słabo odśnieżane. Rano pługi udrożnią drogi,
ale wieczorem jest już kłopot –
mówi mężczyzna. – Pewnie, że
sobie radzimy – dodaje jednak.
Większość rolników ma ciągniki.
dag

DOROTA GRĄBCZEWSKA

– Wysłaliśmy sprzęt – mówi
burmistrz. – Innym razem do
urzędu zadzwoniła zdenerwowana kobieta, informując, że
musi jechać na dializę, a nie
może wyjechać. Wysłaliśmy
sprzęt, ale okazało się, że była to
już nie nasza gmina, a końcówka
gminy Bedlno.
Kierownik stacji ratownictwa
firmy Falck w Kutnie Aleksander Abel, który wysyła karetki
pogotowia w teren, przyznaje,
że na razie kierowcy nie mieli
większego kłopotu, aby gdzieś
dojechać.
– Czasami bywa, że drogi
gminne są bardziej zaśnieżone,
ale nasi kierowcy są doświadczeni i, póki co, radzą sobie –
dodaje.

W gminie Bedlno drogi odśnieżają wozy strażackie OSP,
do których zamocowane są pługi. Zdania ludzi na temat odśnie-

DOROTA GRĄBCZEWSKA

dokończenie ze str. 1

Pan Grzegorz z Żychlina przyznaje, że pasy zapina, gdy jedzie dalej.

Żychlin, Bedlno, Oporów | Policja ostrzega

Kutno | Debata o bezpieczeństwie

Mieszkańcy mogą zgłaszać problemy
We wtorek 29 stycznia, o godz.
12, w budynku Starostwa Powiatowego w Kutnie rozpocznie się
debata o bezpieczeństwie w powiecie kutnowskim. Spotkanie
jest realizacją ogólnopolskiego
programu ograniczania przestępczości „Razem bezpieczniej”.
Organizatorem jest Komenda Powiatowa Policji w Kutnie.
W konsultacjach wezmą
udział zaproszeni goście: prezydent miasta Kutno, starosta, prezesi spółdzielni mieszkaniowych,
Z

wspólnot mieszkaniowych oraz
organizacji pozarządowych.
Organizatorzy mają nadzieję,
że w spotkaniu wezmą też udział
mieszkańcy powiatu kutnowskiego, którzy na forum będą mogli przedstawić swoje problemy
i oczekiwania dotyczące poprawy
bezpieczeństwa.
– Spotkanie to pozwoli na wymianę informacji między policją a mieszkańcami o istniejących zagrożeniach, dzięki czemu
będą mogły zostać wypracowane

wspólne metody ich eliminowania – podkreśla Paweł Witczak,
rzecznik KPP w Kutnie.
To pierwsza taka społeczna debata. Jesienią 2012 roku
podobna, z udziałem mazowieckiego komendanta wojewódzkiego policji oraz wojewody mazowieckiego, odbyła się
w Gostyninie. Tylko że tamta
debata była po południu, by pracujący mieszkańcy mogli wziąć
w niej udział. Na spotkanie przybyło ponad 100 osób.
dag

Będą mandaty za brak pasów
Policjanci z Komendy
Powiatowej Policji
w Kutnie informują, że
w tym roku będą
restrykcyjnie egzekwować
przepisy dotyczące
zapinania pasów przez
kierowców i pasażerów.
– Brak pasów jest jedną z wielu przyczyn śmiertelnych wypadków, dlatego zdecydowali-

śmy się robić akcje mające na
celu dyscyplinowanie kierowców – informuje Paweł Witczak,
rzecznik prasowy KPP w Kutnie. – Podczas pierwszej akcji
policjanci ujawnili 29 przypadków niestosowania się kierowców do obowiązku zapinania
pasów bezpieczeństwa. Będą kolejne akcje tego typu.
Przypomnijmy, że za brak
pasów u kierowcy i pasażerów
grozi mandat wysokości 100 zł
i 4 pkt. karne.

– Za zapięcie pasów bezpieczeństwa przez pasażerów odpowiada kierowca – dodaje rzecznik policji w Kutnie. – Jeśli bez
pasów jedzie kierowca i pasażer,
mandat jest tylko jeden. Najbliższa akcja będzie jeszcze w styczniu.
Za brak fotelika do przewożenia dzieci kara to 150 zł i 6 pkt.
karnych.
W 2012 roku policjanci z KPP
Kutno za brak pasów nałożyli
1236 mandatów.
dag
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Aktualności
Historia | Styczeń 1945 w Żychlinie widziany oczyma 5-letniego chłopca

Żychlin, Oporów, Pniewo | Wirusy atakują

Najczęściej chorują
przedszkolaki

Wyzwolenie i nowe zniewolenie
Stefan Kasprzak, założyciel Towarzystwa Miłośników Historii
Żychlina, opowiedział Nowemu Łowiczaninowi swoje
przeżycia z okresu wyzwalania miasta przez Armię Czerwoną
18 stycznia 1945 roku. Był wtedy 5-letnim dzieckiem, ale
wydarzenia tamtych lat mocno utkwiły mu w pamięci.
Wraz z matką mieszkał w budynku nazywanym „stodołą”,
od stadionu dzieliły go komórki na drewno i węgiel. – Na podwórku przed kamienicą był
cały mój piękny świat, południowo-wschodnie słońce dawało
przyjemne ciepło. W dniu wyzwalania Żychlina, 18 stycznia
1945 roku, słyszałem ogromny
huk dochodzący od strony stacji
kolejowej, spotęgowany wystrzałami z jadących czołgów. Jeden
z pocisków wyrwał kawał ściany naszego budynku. Zniszczony
został również szczyt budynku
mieszkalnego na tzw. „kurzyjamie”. Zginął wtedy człowiek.
Kolumna czołgów jechała głów-

ną ulicą Narutowicza, budząc
strach mieszkańców. Kolejne salwy z czołgów trafiły w komin fabryczny zakładów Rohn-Zieliński (później M-1), wieżę zegara
i budynek kościoła. Ludzie mówili, że to wojska rosyjskie, które
przyniosły nam wolność.
Pan Stefan pamięta, że jako
dziecko zbierał porozrzucane po
podwórku kolorowe, błyszczące swastyki niemieckie, które
hitlerowcy wyrzucali, uciekając
z miasta. – Tak mi się te odznaki
ze swastykami podobały, że powpinałem je sobie z przodu, na
całej bluzie. Długo nie chodziłem tak „udekorowany” i dumny. Jeden z sąsiadów, gdy mnie

zobaczył (chyba pan Piotrowski),
szybko wziął mnie na ręce i zabrał do domu, a mama pod pozorem prania zdjęła mi ubranie.
Po latach matka mi opowiadała,
że do domu wpadł ze mną sąsiad,
krzycząc „Pani Kasprzakowa, zaraz mogą tu być Ruscy i mogliby
zastrzelić dzieciaka”…
Po przejściu frontu przez teren powiatu kutnowskiego w Żychlinie usytuowano stanowisko
dowodzenia gen. Żukowa i jego
sztabu. Komendantem Żychlina
i Dobrzelina został kapitan Iwan
Bornikow, który zaraz po wkroczeniu Armii Czerwonej zorganizował w mieście milicję, która
miała pilnować porządku.
W marcu 1945 roku aresztowano ok. 60 osób, pod zarzutem przynależności do „wrogich band”. Zgromadzono ich
w sali Szkoły Podstawowej nr 1
w Żychlinie, obok jeńców nie-

mieckich. Budynku pilnowali
milicjanci z pistoletami w ręku,
budząc postrach.
– Jak się później dowiedziałem, wśród zatrzymanych byli
m.in. Leon Korycki, Zygmunt
Sędkiewicz, Leszek Jatczak, Matusiak, Grzegorzewski, Tryburczyk, Marian Tworek, Tylke oraz
Ludwik Zalewski, żychliński historyk, który często opowiada
o brutalnych sposobach przesłuchiwania przez oficerów NKWD.
Podczas przesłuchań brutalnie
zamordowano Stanisława Głogowskiego oraz 19-letniego
Władysława Gajewskiego.

Wciąż w szkołach regionu
panują różnego rodzaju infekcje. Wprawdzie nie dziesiątkują
uczniów, ale w klasach nie ma po
kilkoro dzieci. Najczęściej chorują maluchy w przedszkolach.
Tam frekwencja wynosi nawet
60-50%.
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żychlinie przed niedzielą frekwencja wynosiła ok.
80% w szkole, a w przedszkolu
60% – informuje Piotr Wysocki,
dyrektor zespołu. W SP1 w Żychlinie frekwencja również wynosiła ok. 80%. W klasach brakowało po kilkoro uczniów.
– Zachorowania na grypę
utrzymują się od Nowego Roku
– mówi Magda Wawrzyńska
z przedszkola w Bedlnie, filia SP
w Pniewie. – Jedne dzieci chorują, przychodzą do przedszkola,
w kolejnym tygodniu chorują następne, które nie chorowały. Częściej chorują maluchy. W przedszkolu jest około połowa dzieci.
Kutnowski Sanepid wysłał do
wszystkich szkół powiatu kutnowskiego informację, jak należy
postępować, aby zminimalizować

Zabrali „tylko” obrączki
Wiosna 1945 roku była ciężka, brakowało jedzenia, dlatego
matka pana Stefana zdecydowała, by pojechać w jej rodzinne
strony, do ciotki na wieś, w rejonie gnieźnieńskim.
str. 4

Żychlin, Oleszcze, Śleszyn | Inwestorzy wnioskują, gmina kontroluje

Czy powstaną tu wiatraki?
DOROTA
GRĄBCZEWSKA
zychlin@lowiczanin.info

Samorząd wcześniej w studium zagospodarowania przestrzennego wyznaczył trzy
lokalizacje na takie inwestycje –
i ten zapis wystarcza, by inwestorzy mogli występować o decyzję. Obejmują one południowo-wschodnią część gminy
w miejscowościach: Śleszyn,
Białe i Grzybów.
Jeden inwestor, Fundacja Radość Duszy z Poznania, chciałby postawić wiatrak o mocy
0,9 MW w Żychlinie przy ulicy
Pomorskiej. Kolejny, K&K Energia z Kutna, myśli o wiatraku
w Oleszczach o mocy 2,5 MW.

Jedna lokalizacja w tej miejscowości już została odrzucona przez Regionalną Dyrekcję
Ochrony Środowiska w Łodzi ze
względu na zbyt małą odległość
od zabudowań. Wiatrak o planowanej mocy powinien stać ponad
300 m od zabudowań.
Trzeci wiatrak, również o mocy
2,5 MW, miałby powstać w Śleszynku. Chce go budować również firma K&K Energia z Kutna. – Rzeczywiście w urzędzie
toczy się postępowanie w sprawie
wydania decyzji środowiskowej
– przyznaje Krzysztof Anyszka, kierownik referatu inwestycji.
– Decyzję wydaje burmistrz, ale
po spełnieniu określonych procedur przez potencjalnego inwestora, po przedłożeniu raportu oddziaływania na środowisko.

Po przedłożeniu raportu oddziaływania na środowisko następuje jego uzgodnienie z Sanepidem i Regionalną Dyrekcją
Ochrony Środowiska. Po zebraniu wszystkich dokumentów
urząd ma 14 dni na wydanie decyzji środowiskowej.
Badania wietrzności terenu
i obliczenia efektywności bu-

Dla gminy budowa
wiatraków to
dodatkowy dochód,
ok. 50 tys. złotych
rocznie od wiatraka.

dowy wiatraka powinien zrobić
inwestor. Region powiatu kutnowskiego znajduje się w tzw.
wietrznym korytarzu. Od dwóch
lat 10 wiatraków funkcjonuje
w gminie Krzyżanów. Wybudowanych ma tam być kolejnych
15 sztuk. Trwa załatwianie formalności. Terenami w sąsiedniej
gminie Oporów też są zainteresowani inwestorzy, którzy w okolicach Oporowa chcą postawić
29 wiatraków. Jeden o mocy
1 MW wybudowano w Szczycie.
Dla gminy budowa wiatraków
to dodatkowy dochód, ok. 50 tys.
zł rocznie od wiatraka. Bywa, że
inwestor w ramach rekompensaty za zniszczenie dróg gminnych
buduje odcinek drogi. Korzyść
mają rolnicy, z którymi firmy stawiające wiatraki podpisują bezpośrednio umowy na dzierżawę
gruntu. Roczna dzierżawa gruntu, na którym stoi jeden wiatrak,
wynosi ok. 20 tys. zł. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Żychlinie Jacek Dysierowicz
chwali inicjatywę rodziców na zrobienie widokówki miasta i jej sprzedaż
w formie cegiełek po 5 zł.

Żychlin | Aktywni rodzice z SP 1

Im się chce

DOROTA GRĄBCZEWSKA

RZUT OKIEM | STO DZIECI DOSTAŁO PACZKI OD MIKOŁAJA Z PCK

Zabawa i smakołyki na Nowy
Rok. Po raz XVI w Żychlinie odbyła
się w piątek 18 stycznia choinka
dla najbardziej potrzebujących
dzieci w mieście. Sto dzieci zostało
obdarowanych przez Mikołaja
paczkami ze słodyczami, wartości
po 30 zł każda. Wcześniej przez
dwie godziny najmłodsi doskonale
się bawili. Organizatorem choinki
w Żychlinie jest od lat Polski
Czerwony Krzyż, oddział
w Żychlinie. – Ze zbiórki publicznej
oraz od sponsorów uzbieraliśmy
1.400 złotych – mówi Jan Falborski,
wiceprezes PCK w Żychlinie. – Trzy
tysiące dołożył też samorząd miasta
i gminy Żychlin. dag

zachorowania. Uczulał na zachowanie odpowiedniej higieny.
– Nauczyciele w klasach też
rozmawiają z uczniami na ten temat – dodaje dyrektor Wysocki.
Zapytaliśmy doktor Hannę Lewandowską z żychlińskiego Promedu, jak zminimalizować ryzyko zachorowania. – Ważna jest
profilaktyka – radzi doktor Lewandowska. – Już w okresie jesiennym powinno się zażywać
witaminę C, rutinoscorbin, dobrze odżywiać. Wskazany jest
odpowiednio długi sen oraz spacery, ruch na świeżym powietrzu.
Po dworze możemy chodzić, nawet jak ustąpi temperatura. dag

DOROTA GRĄBCZEWSKA

W Urzędzie Gminy Żychlin toczą się trzy postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących budowy na terenie gminy trzech
wiatraków produkujących energię odnawialną o łącznej mocy ok. 6 MW.

Jedne dzieci chorują,
przychodzą do
przedszkola,
w kolejnym tygodniu
chorują następne,
które nie chorowały.

Rada Rodziców w SP 1 w Żychlinie wraz z wychowawczynią
Anną Wojtalewicz zebrali już ponad 4 tysiące złotych na zakup ławek i krzeseł do klasy. Brakującą kwotę ponad 3,1 tys. zł dołożył
samorząd miejski.
– Rodzice dzieci II klasy są
wyjątkowo aktywni – chwali Jacek Dysierowicz, dyrektor SP1
w Żychlinie. – Chwytają się różnych sposobów, aby zgromadzić
jak najwięcej pieniędzy, by zakupić sprzęt i pomoce naukowe.
Zrobili konkurs na kartkę z Żychlina, którą sprzedawali jako cegiełki po 5 zł. Podczas szkolnych
imprez sprzedają ciasta, które
pieką mamy.
Zebrane pieniądze przeznaczyli na zakup nowych stołów
i krzeseł z regulowaną wysokością. Dotychczasowe były bardzo
zniszczone, pamiętały czasy rodziców i dziadków. Wysiłek rodziców dostrzegli też włodarze

miasta, którzy dołożyli brakującą
kwotę. Jednak rodzice już myślą
o następnych inicjatywach. Dzieci w klasie zbierały makulaturę, rodzice organizowali zbiórkę
pieniędzy. Dzięki temu zakupiono dodatkowe szafki na materiały
dydaktyczne oraz do przechowywania części książek, by plecaki
były lżejsze.
Zbieraniem surowców wtórnych oraz pozyskiwaniem sponsorów zajmują się też rodzice
innych klas. – Ponieważ poproszono mnie o wytypowanie organizacji czy instytucji, której
będziemy dziękować podczas
spotkania noworocznego, wytypowałem Radę Rodziców SP1,
której przewodniczącą jest Nina
Leśniak, rodzic z klasy II. Rodzicom należą się ogromne słowa
uznania – dodaje dyrektor.
Noworoczne spotkanie organizowane przez gminę ma się odbyć na początku lutego.
dag
Z
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Żychlin | Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie przygotowują się do zmiany patrona

Jaki patron na miejsce komunisty
Dotychczas patronem jest
Aleksander Zawadzki. Szkoła
w Żychlinie jest szkołą tysiąclecia wybudowaną w 1966 roku,
czyli 2 lata po śmierci Zawadzkiego, który w czasach komunistycznych był traktowany jako
osoba godna naśladowania.
Szkole nadano jego imię.
Kim był Aleksander Zawadzki? Całe życie był związany
z ruchem komunistycznym. Najpierw jako członek Komunistycznego Związku Młodzieży
Polskiej. Wiele lat spędził w więzieniu za działalność przeciwko
państwu polskiemu. We wrześniu 1939 roku został uwolniony
z więzienia przez Armię Czerwoną, która zajęła Brześć. W ZSRR
dostał się do Polskiej Dywizji
im. Tadeusza Kościuszki, walczył z Niemcami. Był wysokim
rangą oficerem, później generałem Wojska Polskiego. Po wojnie
był aktywnym działaczem partyjnym, członkiem Komitetu Centralnego PZPR, w latach 1952-

Procedury związane ze zmianą
patrona trwają od początku roku
szkolnego. Każdy z uczniów
i ich rodziców mógł przedstawić swoją propozycję. Rada Pedagogiczna zatwierdziła listę
6 kandydatur na patrona. Biografię każdego z kandydatów
wystawiono w holu głównym.
Na liście są: poetka Wisława
Szymborska (1923-2012), pionier polskiego przemysłu maszyn elektrycznych, Honorowy
Obywatel Gminy Żychlin Zygmunt Okoniewski (1877-1936),
pisarz Kornel Makuszyński
(1884-1954), pedagog Janusz
Korczak (1878-1942) oraz papież Jan Paweł II.
– Na początku kwietnia zorganizujemy demokratyczne głosowanie zarówno wśród uczniów
szkoły i przedszkola, jak i ich
rodziców – dodaje dyrektor placówki. – Wynik głosowania
będzie opinią dla Rady Pedagogicznej, która podejmie ostateczną decyzję. Dopiero wtedy

Społeczność szkolna
chce, by patronem
szkoły była osoba
o nieskazitelnej
przeszłości.
1964 przewodniczącym Rady
Państwa Polski Ludowej.
– Społeczność szkolna chce,
by patronem szkoły była osoba
o nieskazitelnej przeszłości, by
była wzorem zachowania i naśladowania dla obecnych i następnych pokoleń – podkreśla
Piotr Wysocki, dyrektor Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego,
w skład którego wchodzą: Przedszkole Samorządowe nr 2 oraz
Szkoła Podstawowa nr 2 im.
Aleksandra Zawadzkiego.

Historia | Styczeń 1945 w Żychlinie

Teraz dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żychlinie i ich rodzice mogą zapoznawać się
z kandydatami na patrona szkoły. Po świętach będzie tajne głosowanie rodziców i uczniów.

zwrócimy się do Rady Miejskiej
w Żychlinie, by podjęła uchwałę
o nadaniu szkole imienia. Ponie-

na się spodziewać, że uroczystości odbędą się w następnym roku
szkolnym.
dag

waż społeczność szkolna chce
przy nadaniu szkole imienia od
razu nadać szkole sztandar, moż-

Plecka Dąbrowa | Ogródek dydaktyczny

Wyzwolenie i nowe
zniewolenie

narzędzia ogrodnicze, bowiem
uczniowie w sezonie sami będą
dbać o roślinność. Placówka została wyposażona w pomoce dydaktyczne, 10 zestawów młodego przyrodnika, lornetki, atlasy
i książki przyrodnicze.
To jedyna szkoła w regionie,
która ma ogród dydaktyczny. Podobny powstał w Szkole Podstawowej w Strzelcach. W pięknej
krasie będzie można go podziwiać wiosną i latem.
– Dzieci już teraz mają lekcje
botaniki w ogrodzie. Taka forma
nauczania bardzo się im podoba
– dodaje pani dyrektor.
dag

Nawet zimą jest tu ciekawie
Dzięki dotacji w wysokości
32.085 złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przy Szkole Podstawowej
w Pleckiej Dąbrowie w gminie Bedlno powstał ogródek dydaktyczny, którego budowę zakończono na koniec listopada
2012 roku.
Wkład własny szkoły był niewielki, ok. 1.750 złotych. Od

dokończenie ze str. 3

grudnia w ogródku prowadzone
są zajęcia dydaktyczne. – Dzięki dofinansowaniu pięknie zagospodarowaliśmy teren wokół
szkoły – mówi Beata Kwiatkowska, dyrektor szkoły. – Mamy
oczko wodne, kaskadę wodną,
altankę ze stołami i ławkami,
gdzie odbywają się lekcje edukacyjne. Mamy stację meteorologiczną, w której dzieci nawet
zimą sprawdzają temperaturę,

ciśnienie, wielkość opadów, siłę
wiatru. Ogród imponuje wyglądem, choć teraz przykryty jest
śniegiem. Zajmuje powierzchnię
ok. 860 metrów kwadratowych.
W ramach projektu wysadzono 403 sztuk bylin i róż, posadzono 406 ozdobnych krzewów, 228 drzew. Ponadto
rozmieszczono cztery karmniki
z poidełkami i budki dla ptaków.
W ramach projektu zakupiono

RZUT OKIEM | W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH

Żychlin

Gdzie
kolęda?

DOROTA GRĄBCZEWSKA

– W mieszkaniu w Żychlinie
nie zostało nic cennego. Matka
wzięła tylko swoją i ojca obrączkę, schowała je w schowku damskiej torebki – opowiada pan Stefan. – Na jednej ze stacji, Konin
lub Września, rosyjscy żołnierze
w czasie kontroli zabrali matce
obrączki. Zapłakana matka poszła poskarżyć się do komendanta kolejowej stacji. Prosiła,
by oddano jej obrączki. „Zabrali
ci złoto? A życie Ci darowano, to
Ty szczęśliwa…” – usłyszeliśmy.
Jak mówi Stefan Kasprzak,
wciąż pamięta słowa homilii wygłoszonej w Poznaniu, 3 czerwca 1997 roku, przez papieża
Jana Pawła II „Zwycięska Armia Czerwona przyniosła Polsce
nie tylko wyzwolenie od hitlerowskiej okupacji, ale także nowe
zniewolenie”.
– Skoro czas leczy rany, miejmy nadzieję na pełniejsze wyjaśnienie tych dość odległych czasów i doczekania lepszych dni
– dodaje pan Stefan.
dag

DOROTA GRĄBCZEWSKA

Społeczność Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żychlinie rozpoczęła
procedury mające doprowadzić do zmiany patrona ich placówki.

Stefan Kasprzak z Żychlina
wspomina 18.01.1945 roku.
Zachęca też do przeczytania
książki Jacka Saramonowicza
i Piotra Stasiaka pt. Mit
komunistycznej demokracji. Od
nadziei do zniewolenia wydanej
przez Muzeum Regionalne
w Kutnie.

DOROTA GRĄBCZEWSKA

REKLAMA

Dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 2 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Żychlinie spotkaliśmy
na wycieczce. Na grupę Tygrysków, czyli 6-latków, pod opieką Małgorzaty Trębacz i Doroty Janickiej
natknęliśmy się kilka dni temu na skrzyżowaniu ulic Żeromskiego i Narutowicza. – Dzisiaj rozmawialiśmy o balach
karnawałowych, a teraz wybraliśmy się na spacer, aby zaczerpnąć świeżego powietrza, dotlenić organizmy.
Pogoda sprzyja – mówiła nam pani Małgorzata. dag
Z

W czwartek od godz. 9 księża
odwiedzą mieszkańców ulicy
Młyńskiej. Po południu,
od godz. 15 rozpocznie się
kolęda w mieszkaniach przy
ulicy Marchlewskiego 5b,
Słowackiego oraz Waryńskiego
3 plus domki jednorodzinne.
W piątek 25 stycznia
dwóch księży od rana
będzie odwiedzać wiernych
mieszkających w budynkach
przy ulicy Narutowicza. Jeden
ksiądz będzie chodził od ronda,
drugi od rzeki.
Po godz. 15 księża odwiedzą
mieszkańców ul. Żeromskiego
15a, 15b oraz Waryńskiego 1
i 2.
W sobotę 26 stycznia kolęda
rozpocznie się o godz.
9.30. Czterej duchowni
odwiedzą mieszkańców ulicy
Krasickiego 4. dag
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Żychlin, Bedlno, Oporów, Pacyna|NajtaniejjestwBedlnie

Jakie podatki w naszych gminach

Na prośbę Czytelników Nowego Łowiczanina podajemy dziś
zestawienie wysokości lokalnych
podatków przyjętych na 2013 rok
w gminach: Żychlin, Bedlno,
Oporów, Pacyna.
Najbardziej podatki wzrosły w gminie Pacyna, średnio
o ok. 8 proc. Podatek rolny
wzrósł za kwintal żyta z 45 zł do
50 zł. To cena wyjściowa do obliczenia rzeczywistego podatku
rolnego, który jest jego 2,5-krotnością, jaki zapłaci rolnik. I tak
w gm. Pacyna rolnik za każdy
hektar przeliczeniowy zapłaci

125 złotych. Mieszkańcy gminy
Pacyna mogą jednak liczyć na
zwolnienie z podatku od budynków mieszkalnych, które funkcjonuje od kilku lat.
Zdecydowanie najniższe podatki oraz najtańsza woda są
obecnie w gminie Bedlno. Tutaj wszystkie podatki zostały
„zamrożone” na poziomie roku
2012. Również wysokość odpłatności za wodę pozostawiono na
poziomie roku ubiegłego. Podatek rolny jest najniższy spośród
wszystkich gmin powiatu kutnowskiego, a także gostynińskie-

go. Cenę kwintala żyta braną do
podstawy wyliczeń podatkowych
ustalono tylko na 36 zł. Woda
w gminie Bedlno też jest najtańsza spośród wszystkich gmin regionu – 1,5 zł netto plus VAT.
W gminie Oporów podatek
rolny należy do wyższych nie
tylko w regionie, ale i w powicie
kutnowskim. Cenę kwintala żyta
braną do podstawy wyliczeń podatkowych ustalono na 50 zł. Po
raz pierwszy od wielu lat gmina zdecydowała się też pobierać
opłatę za każdy metr kwadratowy
mieszkania – 0,50 zł. Do tej pory

mieszkańcy byli zwolnieni z takiej opłaty.
W Żychlinie podatki nie są
małe. Radni zdecydowali o 3-procentowym wzroście podatków od
nieruchomości i 5-procentowym
wzroście podatku rolnego. To
mniej niż proponował burmistrz.
Radni wprawdzie nie przyjęli stawek za wodę, ale zgodnie z prawem i tak weszły one w życie po
70 dniach od złożenia wniosku,
czyli od 1 stycznia 2013 roku.
Taką decyzję rada podjęła po raz
kolejny. Cena wody w Żychlinie
jest najwyższa.
dag

GMINA

ROLNY

WODA

ŚCIEKI

OD BUD. MIESZK.

OD BUD. DZIAŁ. GOSP.

Żychlin

47,25 zł

22,08 zł/m2

36 zł
50 zł
50 zł

gosp. dom. 3,40 +VAT
przeds. 6,39 zł +VAT
brak
brak
3,5 zł +VAT

0,63 zł/m2

Bedlno
Oporów
Pacyna

gosp. dom. 3,02 zł +VAT
przedsięb. 4,09 zł +VAT
wszyscy 1,50 +VAT
wszyscy 2,50 zł +VAT
wszyscy 2,75 zł +VAT

0,70 zł/m2
0,50 zł/m2
zwolnieni

17,05zł/m2
22,82zł/m2
18 zł/m2

DOROTAGRĄBCZEWSKA

TABELA LOKALNYCH OPŁAT W GMINACH

Mieszkańcy gminy Bedlno zapłacąnajniższepodatkiwregionie.

Żychlin |Burmistrzuwzględniłuwagiradnych

Gmina Żychlin

Powiatowe
drogi
do remontu

Więcej pieniędzy na komunikację, mniej na remonty mieszkań

REKLAMA

tych wydatki majątkowe na stadion miejski. Wygospodarowane pieniądze będą przeznaczone
na chodnik w ulicy Jabłonkowej
w Dobrzelinie – 20 tys. złotych
oraz 40 tys. zł na tereny rekreacyjne.
Radny Rafał Zajączkowski,
który jest kierownikiem odpowiadającym w Samorządowym
Zakładzie Budżetowym za komunikację, przyznaje, że ta korekta na pewno poprawi sytuację
w Zakładzie Komunikacji Miejskiej, choć kwota dotacji i tak
będzie niższa niż rok wcześniej.
– W pierwotnym projekcie
budżetu dostaliśmy o 36 tys. zł
mniej niż w 2012 roku – mówi
Rafał Zajączkowski. – Dobrze,
że dostaniemy o 32,6 tys. zł więcej, choć to i tak o 3,5 tys. zł
mniej niż rok wcześniej. Trudno będzie związać koniec z końcem, zwłaszcza że koszty energii i paliwa wciąż rosną.
Niestety, w 2013 roku Zakład
Gospodarki Mieszkaniowej dostanie o 30 tys. zł mniej na remonty zasobów komunalnych.
I to już nie jest dobra wiadomość

dla mieszkańców zasobów komunalnych, które w Żychlinie są
w opłakanym stanie.
– W ubiegłym roku staraniem dyrektora Samorządowego Zakładu Budżetowego
udało się zdecydowanie popra-

wić ściągalność czynszową, co
sprawiło, że rok 2012 zamknęliśmy zyskiem – wyjaśnia radny.
– Dlatego teraz mamy zmniejszoną dotację.
– W sądzie mamy ponad sto
spraw o zapłatę czynszową lub

ewentualną eksmisję – przyznaje
Marek Jabłoński, dyrektor SZB.
– Część ludzi od razu zapłaciła
zaległości, inni zaczęli je płacić.
Pomimo to lokatorzy wciąż zalegają z zapłatą kilkuset tysięcy
złotych.
dag
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Żychlińscy radni spotkali się na komisjach po raz ostatni przed sesją budżetową. Burmistrz Grzegorz Ambroziak
uwzględnił większość poprawek
zgłaszanych przez radnych wcześniej. Najważniejsza zmiana dotyczy zwiększenia dotacji dolaZakładu Komunikacji Miejskiej
o 32.601 zł. Dużą część tych
środków – 27.881 zł – zabrano ze
szkolenia nauczycieli.
– Od 1 stycznia 2013 r. zmieniły się przepisy dotyczące wysokości odpisu na szkolenie nauczycieli – wyjaśniała Emilia
Rajewska, skarbnik gminy. – Teraz odpis ma wynosić nie 1 proc.
od wynagrodzeń, a do 1 proc.
Dlatego 27.881 zł mogliśmy
przeznaczyć na dotację dla ZKM.
Burmistrz nie uwzględnił jednak wniosku Samorządowego Zakładu Budżetowego, by w
budżecie na 2013 rok uwzględnić 600 zł na zakup dwóch autobusów. Pieniądze wysokości
300 tys. złotych zabezpieczono
na zakup jednego pojazdu.
Zgodnie z sugestią radnych
zmniejszono też o 60 tys. zło-

Radni miejscy z Żychlina z zadowoleniem przyjęli informację, żewnoszoneprzeznichpoprawkizostały
uwzględnione.

Bez pomocy samorządu
gminnego nie ma szans, aby
powiat zrobił drogi gminne,
z których korzystają też nasi
mieszkańcy – mówi Grzegorz
Ambroziak, burmistrz gminy
Żychlin. – Zrobiliśmy listę czterech najbardziej zniszczonych
dróg powiatowych, które wymagają remontu, gdyż za chwilę
mogą okazać się nieprzejezdne.
Będziemy musieli się zastanowić, którą z nich wybierzemy do
realizacji.
Chodzi o drogę w Sędkach,
gdzie 3 lata temu wspólnie z powiatem zrobiono podbudowę
drogi. W następnym roku miała być zrobiona nawierzchnia asfaltowa, ale powiatowy projekt
został zatrzymany. Tymczasem
wykonana podbudowa już uległa
znacznemu zniszczeniu. Odcinek
ma ok. 1,5 km.
Następną drogą na liście gminnych urzędników jest droga
w Drzewoszkach, w stronę do
Oporowa. Droga jest w fatalnym
stanie. Trzecim wytypowanym
odcinkiem jest bardzo długa droga od Kaczkowizny do Śleszyna,
choć ona jest w nieco lepszym
stanie. Czwartą z wytypowanych
dróg jest droga powiatowa w Żabikowie.
Po zimie gminna komisja oceni stan techniczny dróg, a rada
zdecyduje, która z nich będzie
realizowana w pierwszej kolejności.
dag
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Skrzeszewy | Co w budynku zlikwidowanej szkoły?

Połowa budynku nie świeci pustkami
Z końcem czerwca 2012 roku zakończyła działalność Szkoła Podstawowa
w Skrzeszewach, gmina Pacyna. Pozostał duży piętrowy budynek.
Teraz mieści się tam tylko oddział przedszkolny, do którego chodzi 20 dzieci,
reszta obiektu stoi niewykorzystana.
ny Żychlin – dodaje optymistycznie wójt. Teraz do przedszkola
w Skrzeszewach chodzi 20 dzieci
i przebywają one tylko w godzinach 8-13, czyli przez 5 godzin.
Pobyt dzieci jest darmowy zgodnie z oświatową podstawą programową. Dzieci przynoszą do
przedszkola własne śniadanie. Na
miejscu dostają gorącą herbatę.
– Bardzo by się przydało
przedszkole funkcjonujące przez
8 godzin – przyznaje Martyna
Rucka, mama 4,5-letniej Mai.
– To byłoby doskonałe rozwiązanie dla osób pracujących. Ja
jestem w tej lepszej sytuacji, bowiem mam babcię, która przyprowadza małą lub odbiera ją
z przedszkola. Wiem, że wiele

osób pyta o miejsce w przedszkolu. Wykorzystanie połowy budynku to jednak częściowe rozwiązanie. Co z resztą nieruchomości?
W budynku jest węglowe ogrzewanie, zatrudniony jest palacz.
Ogrzewana jest tylko część przedszkolna, w pozostałych pomieszczeniach kaloryfery są przykręcone na tyle, by nie popękały od
mrozu, a pomieszczenia nie niszczały.
– Mamy kłopot – przyznaje wójt. – Chcielibyśmy wynająć
resztę pomieszczeń. Zainteresowanie wykazywał Caritas, jakieś
stowarzyszenie, które chciało zorganizować WTZ, ale skończyło
się na pytaniach. Czekamy na następne oferty.
dag

DOROTA GRĄBCZEWSKA

– Chcemy na parterze budynku zorganizować większe przedszkole, które by było czynne od
godziny 7 rano do godziny 15,
może trochę dłużej, z pełnym
wyżywieniem – mówi Krzysztof Woźniak, wójt gminy Pacyna.
– Czekamy na ogłoszenie konkursów na otwieranie wiejskich
przedszkoli. Jeśli się pojawią, będziemy pisać wniosek i aplikować
o pieniądze.
Zdaniem włodarza gminy chętnych do przedszkola nie będzie
brakować. Zainteresowanie wiejskimi przedszkolami jest bardzo
duże.
– Liczę też, że do naszego
przedszkola udałoby się pozyskać
również dzieci z ościennej gmi-

Po likwidacji szkoły w Skrzeszewach funkcjonuje oddział przedszkolny

Żychlin | Młodzieżowe granie

Pracownicy ośrodka ustawiają meble chodząc po nowym parkiecie w skarpetkach i na palcach.

Bedlno | Zakończono remont w GOK

Pracownicy ustawiają już meble i sprzęt
Dobiegł końca remont dwóch
pomieszczeń w Gminnym
Ośrodku Kultury w Bedlnie.
We wtorek pracownicy placówki ustawiali pierwsze meble.
Remont gabinetu kierownika
i znajdującej się obok sali spotkań działaczy kultury kosztował ok. 3,1 tys. zł.
– Cyklinowanie parkietu i lakierowanie odbyło się przed
świętami – mówi Jolanta Rosół,
kierownik Gminnego Ośrodka

Kultury. – Długo czekaliśmy,
aby lakier dokładnie stwardniał,
by nie było na nim żadnych rys.
Po nowym roku przystąpiliśmy
do malowania, które właśnie dobiegło końca. Teraz trwa ustawianie mebli.
Jak przyznaje pani kierownik parkiet w pomieszczeniach
nie był odnawiany od początku
istnienia obiektu, był już mocno zniszczony. Cztery lata temu,
gdy pani kierownik przychodziła

do pracy w GOK, zdjęła z parkietu gumoleum.
– W wakacje chcemy wycyklinować parkiet w trzech następnych
pomieszczeniach,
w których teraz mieści się biblioteka – dodaje pani Jola.–
Małymi kroczkami, w miarę
posiadanych środków, remontujemy pomieszczenia. Najpierw
wyremontowaliśmy korytarz, teraz dwa pomieszczenia, w wakacje następne trzy.
dag

Grabów | Jasełka w szkole

Życzenia zostały wyśpiewane
Bożonarodzeniową tradycją
w Szkole Podstawowej w Grabowie jest wystawianie jasełek.
W tym roku jasełka zaprezentowano 21 grudnia, a więc tuż
przed świątecznymi feriami.
Staraliśmy się pokazać
wszystkim to, co jest istotą Bożego Narodzenia – powiedziały
nam autorki przedstawienia.
Spektakl przygotowali uczniowie klas IV-VI pod kierunkiem
Doroty Klimczak. O oprawę
Z

muzyczną zadbała Anna Kwiatkowska przygotowując wraz
ze szkolnym zespołem wokalnym najpiękniejsze polskie kolędy. Dekoracje i kostiumy do
przedstawienia to wspólne dzieło dzieci, rodziców i obu pań nauczycielek. Występy rozpoczęły
się piosenką angielską. Uczniowie koła językowego „śpiewająco” w języku angielskim złożyli
wszystkim świąteczne życzenia,
a po przedstawieniu do życzeń

dołączyły się dyrektor szkoły
Barbara Pietrzak i przewodnicząca Rady Rodziców Anna Grzegorzewska-Ambroziak.
Przy okazji przedstawienia dokonano również podsumowania
konkursu na najładniej udekorowaną klasę. Pierwsze miejsce w
konkursie zajęły klasy I i V.
Spotkanie zakończyło się
wspólnym śpiewaniem kolędy
„Przybieżeli do Betlejem pasterze”.
zk

Uczą się i pracują, a ich pasją
jest muzyka. Młodzieżowy zespół muzyczny „Catharsis” działający przy Żychlińskim Domu
Kultury odnotował na swym koncie pierwszy znaczący sukces
zdobywając 20 grudnia trzecie
miejsce w III Przeglądzie Kolęd
i Pastorałek „Hej w Dzień Bożego
Narodzenia”, którego organizatorem jest Łęczycki Dom Kultury.
W konkursie zespół zaprezentował dwa utwory: „Jest taki
dzień” i „Pójdźmy wszyscy do
stajenki” we własnej aranżacji bluesowo-rockowej. Bo właśnie rock i blues są im najbliższe. Działają od niedawna. Grupa
rozpoczęła próby w listopadzie
i na razie swój repertuar budują
na coverach. Ale to utalentowani i
ambitni młodzi ludzie i chcą tworzyć własną muzykę, którą chcą
grać do własnych tekstów.
– Chcemy jak najczęściej występować, dlatego zgłosiliśmy się
do przeglądu kolęd i mamy zamiar brać udział w innych konkursach, bo to daje doświadczenie i mobilizuje – mówią
członkowie zespołu.
REKLAMA
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DOROTA GRĄBCZEWSKA

Sukces Catharsis w Łęczycy

Catharsis w składzie (stoją od lewej): Aleksandra Sampolska – wokal,
Damian Tybińkowski – gitara rytmiczna, Witold Figurski – perkusja, Dawid
Więcek – gitara basowa, Kamil Boniński – gitara prowadząca (z przodu) –
w swojej sali prób w ŻDK.

Żychlinianie mogli posłuchać
Catharsis w niedzielę, 13 stycznia, podczas finału WOŚP. Zaprezentowali jedną z kolęd, którą zdobyli w Łęczycy III miejsce
i swoje ulubione utwory rockowe.
Catharsis to Aleksandra Sampolska – wokal, Dawid Więcek
– gitara basowa, Kamil Boniński – gitara prowadząca, Witold

Figurski – perkusja i Damian
Tybińkowski – gitara rytmiczna.
Opiekunem zespołu jest Witold
Figurski, instruktor ŻDK, który
oprócz pracy z Catharsis prowadzi w domu kultury naukę gry
na perkusji i pianinie oraz zajęcia wokalne z młodzieżą, seniorami i zajęcia muzyczne na
UTW.
zk
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Samorząd|Jakiedietysołtysów

Sołtysi chcą podwyżek
dzą wtedy, co dzieje się w gminie – uważa Jadwiga Kowalska,
mieszkanka Żychlina. – Może
należałoby pieniądze płacić po
sesji, wtedy wszyscy będą musieli być do końca obrad.
W gminie Pacyna dieta dla
sołtysa w 2013 roku będzie wynosić 70 zł, czyli tyle, ile rok
temu. Radni zdecydowali, że
podwyżek nie będzie – ani diet
radnych, ani diet sołtysów.
W gminie Bedlno dieta sołtysa wynosi 120 złotych, czyli
tyle, ile w 2012 roku. Pieniądze
są wypłacane po zakończeniu
sesji.
W gminie Oporów sołtysi nie
dostają natomiast żadnych diet.
– Udział sołtysów w posiedzeniach rady jest nieodpłatny
– przyznaje Magdalena Leitgeber, zastępca wójta gminy Oporów. – Przychodzą ci, którzy są
zainteresowani tym, co dzieje
się w gminie. Obecność nie jest
obowiązkowa.
dag
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Sołtysi z gminy Żychlin zwrócili się do burmistrza i Rady
Miejskiej w Żychlinie z prośbą o podwyżki diet za udział
w obradach sesji. Dotąd dostawali po 50 zł, teraz chcą po 100 zł.
– Na razie pismo przyjęliśmy
do wiadomości – mówi Elżbieta Tarnowska, przewodnicząca
Rady Miejskiej. – Będziemy je
rozpatrywać. Jednocześnie trzeba by się zastanowić nad zasadami udziału sołtysów w sesjach.
Teraz na terenie gminy jest
21 sołectw i tyluż sołtysów powinno uczestniczyć w obradach.
Wprawdzie większość sołtysów
przychodzi, ale po przerwie, gdy
dostaną zapłatę za udział w sesji,
wielu opuszcza obrady, choć sesje w gminie i tak trwają krótko
– ok. 2 godzin. Na sali do końca
obrad pozostaje kilku sołtysów,
którzy żywo interesują się sprawami gminy.
– Dobrze, jeśli sołtysi uczestniczą w obradach sesji, wie-

Od kilkunastu lat mieszkańcy ulicy Kilińskiego w Żychlinieczekająnazrobieniekanalizacjideszczowej,dziśtegoniewidać,bowszystkoprzysypał
śnieg,alepokażdymdeszczunaulicytworzysięjeziorowody,gdychwytamrózpowstajebrejawodno-śnieżna,anastępnietworzylodowisko

DOROTAGRĄBCZEWSKA

Żychlin|Niesprawnakanalizacja

Sołtysi z Żychlinachcąpodwyżki.Terazdostają50złzaposiedzenie.

DOROTAGRĄBCZEWSKA

RZUT OKIEM |BĘDZIEJAKNOWA

100 tysięcy złotych zabezpieczono w budżecie Żychlina na wykonanie
elewacji budynku biblioteki publicznej. W2012rokuza50tys.złotych
wymienionowbudynkuoknaidrzwi.–Zrobiliśmyaudytenergetyczny,
zktóregowynika,żepozamontowaniunowychokienidrzwiniemapotrzeby
docieplaniabudynku–mówiGrzegorzAmbroziak,burmistrzŻychlina.
–Obiektmadobrątermikę.Staretynkizostanąskutedocegły,poczym
ułożymydobrejjakościmineralnytynkzewnętrzny.dag

Kilińskiego tonie w wodzie
Od kilku lat
mieszkańcy ulicy
Kilińskiego
w Żychlinie nie
mogą się doprosić,
by samorządowcy
zrobili kilkaset metrów
kanalizacji deszczowej.
Po każdym deszczu ulica jest
zalana, zimą tworzy się breja wodno-śniegowa, zaś poniżej
zera stopni – wielkie lodowisko.
Były kolejne obietnice włodarzy
miasta i zawsze kończyło się tylko na deklaracjach.
– Nie da się tutaj normalnie funkcjonować – mówi Zofia Muszyńska, mieszkanka ulicy Kilińskiego. – Po deszczu
tworzą się jeziora wody, którymi przejeżdżające samochody ochlapują ściany pobliskich
kamienic. Na efekt nie trzeba

długo czekać – wilgoć na ścianach. Sześć lat temu zdecydowaliśmy z mężem, aby obłożyć
elewację płytkami ceramicznymi do wysokości prawie półtora
metra. Teraz przynajmniej woda
spływa po nich i ściana jest sucha.
Niestety, lokatorzy mieszkający w sąsiednich kamienicach
nie mają pieniędzy, aby obłożyć
ściany płytkami ceramicznymi.
Żyją z wilgocią i grzybem na
ścianach.
Ponieważ ulica stanowi duży
skrót od ulicy 1 Maja i Szkoły Podstawowej nr 1 do ulicy
Narutowicza, chodzi nią wiele osób, zwłaszcza dzieci. Nie
raz nierozważny kierowca jadąc przez ogromną kałużę na
ulicy, zamiast zwolnić – wpada
w nią z dużą prędkością.
Ci, którzy idą po chodniku są
ochlapywani. Mycie okien kilkanaście razy w roku to na
Kilińskiego standard, ponie-

waż woda chlapie wysoko po
oknach.
Problem włodarzom miasta
nie jest obcy. Kolejne ekipy rządzące próbowały oczyścić, przepchnąć kanalizację, ale prace nie
dały efektu.
– My też próbowaliśmy
udrożnić kanalizację, ale jest
ona najwyraźniej zarwana i nie
odbiera wody – przyznaje Grzegorz Ambroziak, burmistrz Żychlina. – Nie ma innego wyjścia
jak tylko wybudowanie nowej
kanalizacji deszczowej.
Chodzi o odcinek ok. 500-600
metrów. Niestety, lata mijają,
a kanalizacji wciąż nie ma, choć
obiecywano, że w 2010 roku zostanie zrobiona.
– Takie były plany, ale na etapie projektowania okazało się, że
były błędy w projekcie i nie dostaliśmy pozwolenia na budowę
– wyjaśnia sytuację burmistrz.
– Później inwestycja odsunęła się w czasie, gdyż nie mieli-

śmy pieniędzy w kasie miasta.
Teraz chcemy powrócić do realizacji zadania. Jest opracowywana dokumentacja techniczna, w tym roku chcemy uzyskać
pozwolenie na budowę. Będziemy pisać wniosek o unijne pieniądze z programu tzw. „schetynówek”. Chcielibyśmy to zrobić
w 2014 roku. Jeśli dofinansowania nie dostaniemy, inwestycję
zrobimy ze środków własnych.
Są plany, aby zrobić nie tylko
kanalizację deszczową, ale też
nowe chodniki i nawierzchnię
asfaltową.
Mieszkańcy Żychlina podchodzą do obietnic sceptycznie.
– Pięć lat temu osobiście mi burmistrz obiecywał, że kanalizacja deszczowa będzie zrobiona –
dodaje Zofia Muszyńska. – I nic
się nie dzieje. Kto tam zrobi ulicę biednym ludziom. Daj Boże,
że marzenia się spełnią i wreszcie doczekam się nowej drogi
zanim umrę.
dag
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Oczyszczanie
drenów
i odmulanie
rowów
Kolejny przetarg na oczyszczeniem ponad 8 kilometrów
rurociągów drenarskich drutem,
mechanicznym odkopaniem ponad 330 metrów rurociągów drenarskich oraz odmulaniem łącznie kilku kilometrów rowów na
terenie gminy Chąśno ogłoszony będzie wczesną wiosną. Roboty mają być przeprowadzone
w Wyborowie, Błędowie i Goleńsku wiosną i latem przy wykorzystaniu m.in. odmularki łyżkowej. Prowadząc odmulanie
rowów, firma ma przeprowadzić
ręczne karczowanie krzaków i
wykaszanie porostów wzdłuż
rowów na powierzchni ponad 2
hektarów. Osobą, do której można zgłaszać potrzeby związane z
odmulaniem rowów i zapchanymi rurociągami drenarskimi, jest
prezes Gminnej Spółki Wodnej
w Chąśnie Krzysztof Miazek.
Ze strony gminy sprawami związanymi z melioracją zajmuje się
inspektor Eugenia Palos. mak

Kto będzie
reprezentował
Lipnice
w Radzie Gminy

Znany jest kalendarz wyborów
uzupełniających do Rady Gminy
Kocierzew Południowy. 24 marca
mieszkańcy Lipinic wybiorą radnego w miejsce Dariusza Pietrzaka, który złożył mandat po konsultacjach społecznych w sprawie
budowy farm wiatrowych w gminie. Wybory trwać będą od godz.
8 do 22, a przeprowadzone będą
w budynku ZSP w Kocierzewie
Południowym.
Informacja o wyborach będzie
przekazana mieszkańcom plakatami, które musiały pojawić
się w miejscach publicznych do
23 stycznia. Do 2 lutego u komisarza wyborczego w Skierniewicach będzie można zarejestrować
komitety wyborcze. Zgłaszanie
kandydatów do Gminnej Komisji Wyborczej trwać będzie do
4 lutego, komisja ta zostanie powołana 7 lutego. Zgłaszanie kandydatów na radnego zakończy
się 22 lutego. Wybory nie będą
przeprowadzone tylko wówczas,
jeśli zgłoszony zostanie tylko jeden kandydat. Wtedy bez wyborów wszedłby on do Rady Gminy.
mwk
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RZUT OKIEM | POLICYJNA ORKIESTRA ZAGRAŁA W ŁYSZKOWICACH

Z trudem muzycy Orkiestry
Reprezentacyjnej Komendy
Stołecznej Policji w Warszawie
zmieścili się w prezbiterium
kościoła św. Kazimierza
w Łyszkowicach. W niedzielę
20 stycznia, podczas południowej
mszy św., 49 muzyków pod batutą
podinsp. Janusza Trzepizura
zapewniło oprawę muzyczną
nabożeństwa, a po jego
zakończeniu wykonało jeszcze
4 utwory. Zaproszenie orkiestry
było wspólną inicjatywą ks.
Jerzego Modelewskiego,
proboszcza z Łyszkowic
i diecezjalnego kapelana
strażaków, komendantów PSP
i OSP w Łowiczu. Miejscowy
GOK i OSP przygotowały koncert
od strony technicznej, a po nim
zaprosili muzyków na obiad. mwk
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Goleńsko | Wieś upodobni się do przedmieścia Łowicza

Będą nowe działki pod
zabudowę mieszkaniową
Nowe działki pod zabudowę mieszkaniową będą wydzielone w Goleńsku
w gminie Chąśno – w bezpośrednim sąsiedztwie tego rodzaju zabudowy
w obszarze gminy Łowicz i miasta.
W okolicach Goleńska będzie
mogło zostać wydzielonych nawet kilkanaście takich działek.
Gmina Chąśno przystąpiła do
zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego w tej części
gminy. Zmiany planu przygotowywane są m.in. na wniosek
prywatnego przedsiębiorcy –
właściciela około 4,8 ha gruntów w obrębie tego sołectwa. Dla
gminy zmiana ta oznacza dodatkowe obciążenie finansowe.
W gestii gminy będzie bowiem
leżało wydzielenie drogi publicznej, która doprowadzałaby

do działek, oraz doprowadzenie
tam wody, kanalizacji i oświetlenia. Zdaniem wójta gminy
Dariusza Reczulskiego warto to
zrobić, bo każda nowa osoba na
terenie naszej gminy to w przyszłości dodatkowe podatki.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dotyczące Goleńska będzie można oglądać od 18
stycznia do 15 lutego tego roku w
siedzibie Urzędu Gminy w Chąśnie, w godzinach pracy urzędu.
W ocenie Rady Gminy zmianę dotychczasowego, rolniczego
sposobu wykorzystania gruntów

na cele zabudowy mieszkaniowo-usługowej uzasadniają bliskie sąsiedztwo tego rodzaju
zabudowy na obszarze miasta
Łowicza i gminy Łowicz oraz łatwa dostępność do infrastruktury technicznej, czyli wodociągu,
przyłączą energetycznego i kanalizacji.
Dyskusja publiczna nad
przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się
1 lutego w Urzędzie Gminy
w Chąśnie, w godzinach od
14 do 16. Ewentualne uwagi należy składać na piśmie do wójta
do 8 marca.
mak

Gmina Sanniki | Konkurs na zajęcia

50 tysięcy złotych
do podziału
10 tysięcy złotych więcej niż
w ubiegłym roku gmina Sanniki zamierza przeznaczyć w tym
roku na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. W tym
roku przydzielona dotacja w wysokości 50 tys. złotych podzielona została między trzy różne zadania
Za tę kwotę mają być organizowane zajęcia sportowe
i współzawodnictwo sportowe
w piłce nożnej i tenisie stołowym w Sannikach, zajęcia piłki
nożnej w Lwówku oraz tenis stołowy w Osmolinie.
Na zajęcia w Sannikach
gmina zamierza przeznaczyć
20 tys. zł (w ubiegłym roku było
to 17 tys. zł dla Uczniowskiego
Klubu Sportowego „Sanniki”),
w Lwówku najwięcej, bo 25 tys.
zł, (w ubiegłym roku 23 tys. zł)
przeznaczone zostało na Lu-

dowy Uczniowski Klub Sportowy „Lwówianka” Lwówek,
a w Osmolinie – 5 tys. zł.
W 2012 roku zajęcia tenisa stołowego w Osmolinie nie były
wcale prowadzone. Dotacja nie
może być wykorzystana na prowadzenie działalności gospodarczej czy pokrycie wynagrodzeń
dla instruktorów.
Można z niej opłacać natomiast np. delegacje na zawody, ekwiwalenty sędziowskie,
transport, noclegi, wyżywienie, opłaty licencyjne, startowe
oraz ubezpieczenia zawodników. Może być też wykorzystywana przez kluby na przykład
na zakup sprzętu sportowego.
Gmina dała czas klubom na
przygotowanie ofert do 8 lutego, rozstrzygnięcia konkursu
należy się spodziewać w połowie lutego.
mak
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Pracownik firmy Markopol z Włocławkawczasiezbrojeniapłytydolnejreaktorabiologicznego.

Majster budowy Marcin KozłowskiprzedbudynkiemtechnicznymoczyszczalniwStrugienicach.

Strugienice|Budowaoczyszczalniścieków

Niskie temperatury nie straszne wykonawcy
Mimo temperatury spadającej do 10 stopni poniżej zera firma Markopol z Włocławka nie
przerwała budowy oczyszczalni ścieków w Strugienicach. Obecnie budowlańcy wykonują
zbrojenie w głównym zbiorniku, w którym ma zachodzić proces oczyszczania ścieków.
Pracownicy firmy Markopol
z Włocławka przyjechali do gminy Zduny 12 listopada 2012 roku.
Prace budowlane rozpoczęli około 20 listopada. Najpierw dokonali rozbiórki starych budynków, w przeszłości należących
do kółek rolniczych, ponieważ na ich miejscu powstanie oczyszczalnia. Odzyskane
materiały:
gruz
i
blachę
przekazano
gminie.
Pokruszony gruz zostanie wy-

korzystany do utwardzenia dróg
gruntowych na terenie gminy.
Markopol rozpoczął prace budowlane od postawienia budynku
technicznego i rurociągu. Firma
z Włocławka wybudowała już
około 200-metrowy odcinek rurociągu wody oczyszczonej, który prowadzi od oczyszczalni do
rzeki Igla, która z kolei uchodzi
do Bzury. Majster budowy Marcin Kozłowski powiedział nam,
że ściany były stawiane głów-

nie w ubiegłym roku, kiedy temperatura była wyższa niż -5˚ C,
ponieważ zgodnie z zaleceniem
inspektora budowlanego, tylko
w takiej temperaturze można budować. Wkrótce budowlańcy
rozpoczną montaż dachu na budynku technicznym.
Wykonawca rozpoczął także budowę głównego zbiornika – reaktora biologicznego,
w którym ma zachodzić proces
oczyszczania ścieków. Obecnie

Gmina Kocierzew Płd.|Przydomoweoczyszczalnie

Łowicka firma wygrała przetarg
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowo-Budowlane Cewogaz Jana Wolskiego z Łowicza wygrało przetarg
na budowę 463 przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie
gminy Kocierzew Południowy.
Oferta łowickiej firmy była
najtańszą z 3, jakie wpłynęły na
przetarg. Opiewała na 8.335.906
zł. Oferty przetargowe otwarte zostały 20 grudnia ubiegłego
roku, a rozstrzygnięcie nastąpiło
REKLAMA

17 stycznia. Do przetargu przystąpiła również warszawska spółka firmy Awas – Systemy, której oferta wyceniona została na
10.167.723 zł brutto. W toku postępowania przetargowego została ona odrzucona, ponieważ
oferent nie spełnił zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego przedstawania pełnego raportu z badań na
trwałość, wodoszczelność oraz
wytrzymałość
konstrukcyjną

proponowanych do wykonania
oczyszczalni. Chodziło o ekspertyzę wydaną przez uprawnione
do tego laboratorium.
Trzecia oferta, złożona przez
konsorcjum Zakład Instalatorstwa Sanitarnego Adam Burcuch, Eveco sp. z o.o. oraz
PPHU Maxbud Michał Borcuch
z Ostrowca Świętokrzyskiego –
opiewała na 9.058.958 zł, była
więc droższa od ceny Cewogaz
z Łowicza.
mwk

trwa zbrojenie płyty dolnej, która będzie zalana grubą warstwą
betonu. Wylewanie rozpocznie się dopiero wówczas, kiedy
temperatura zbliży się do 0. Jeżeli mróz nie puści, to pracownicy Markopol przeniosą prace
w inne miejsce. – Zawsze możemy wykonywać pracę związane
ze stolarką, przygotowywać konstrukcję dachu budynku technicznego – mówi Kozłowski. Oprócz
głównego zbiornika – reakto-

ra, w którym znajdzie się zbiornik osadu, na terenie oczyszczalni zostaną wybudowane jeszcze
3 zbiorniki: 1 wyrównawczy i 2
uśredniające, w których ścieki
będą napowietrzane zanim trafią
do reaktora.
Działka i powiatowej ze Strugienic do Bochenia. Teren ten zostanie dodatkowo podniesiony o
ok. 1 metr tak, żeby wykluczyć
możliwość podtopienia. Wykonawca powinien zakończyć budowę zgodnie z harmonogramem, czyli w lipcu.
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Markopol z Włocławka
wybuduje oczyszczalnię ście-

ków w Strugienicach za blisko
3,4 mln zł. 75% wartości tej inwestycji pokryje zewnętrzna dotacja. Początkowo przepustowość
oczyszczalni ma wynieść 350 m³
na dobę, natomiast w przyszłości osiągnie 700 m³. Rozbudowa oczyszczalni nie jest jednak
na razie planowana. Po zakończeniu budowy ścieki do nowego obiektu będą wyłącznie
dowożone. Zwiększenie przepustowości nastąpi w przyszłości
– wraz z wybudowaniem sieci kanalizacyjnej w Strugienicach, Maurzycach, Szymanowicach, Zdunach i Zduńskiej
Dąbrowie.
pw

Gmina Zduny|Cenazagwarantowanana2lata

Olej napędowy dostarczy SKR
3 stycznia rozstrzygnięto
przetarg na dostawę
oleju napędowego
do pojazdów należących
do gminy Zduny.
W cenie 5,60 zł za 1 litr paliwo dostarczy Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Zdunach. SKR
złożył jedyną ofertę. Urząd Gminy w Zdunach planuje, że przez
2 lata (umowa będzie obowiązy-

wała do 31 grudnia 2014 r.) gminne autobusy, busy oraz wozy strażackie należące do Ochotniczych
Straży Pożarnych zużyją 51 tys. litrów oleju napędowego.
Fiaskiem zakończył się natomiast równocześnie zakończony
przetarg na dostawę 1,8 tys. litrów
benzyny. Paliwo to jest niezbędne
to pracy różnego rodzaju sprzętu, takiego jak motopompy, agregaty prądotwórcze, kosiarki czy
piły. Gmina szybko ogłosiła ko-

lejny przetarg. Oferty można było
składać do 16 stycznia, ale i tym
razem nie wpłynęła żadna oferta.
Także w latach poprzednich nie
było chętnych na dostawę benzyny do gminnego sprzętu. Prawdopodobnie brak zainteresowania
tym przetargiem wynika z niewielkiej ilości zamawianego paliwa oraz sytuacją na rynku paliw.
Brak stabilności cen ropy i benzyny nie sprzyja zawieraniu długoterminowych umów.
pw
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Punkt zapalny
Łowicz | Poradnia Leczenia Uzależnień

Miasto przykręciło kurek przy Kaliskiej 6
PIOTR
WOLSKI
piotr.wolski@lowiczanin.info

Od jednego z pracowników
łowickiej poradni dowiedzieliśmy się, że od 7 do 9 stycznia
grzejniki były całkowicie zimne, a praca była możliwa tylko
dlatego, że pomieszczenia były
dogrzewane piecykiem elektrycznym. – Nasz termometr
wskazywał 15 stopni, tymczasem Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zmierzył 18 stopni.
Dyrektor Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej Joanna Mika nie
zgadza się z zarzutami kierowanymi przez osoby zatrudnione
w poradni. Uważa, że mają one
zepsuty termometr, ponieważ
ten profesjonalny należący do
ZGM wskazywał 18˚C, a termometr przyniesiony przez pracowników – zaledwie 9˚C.

Jej zdaniem dostawa ciepła
do tego budynku nigdy nie była
wyłączona, a jedynie ograniczona – właśnie od 7 stycznia. Takie działanie wynika z faktu, że
koszty ogrzewania tego budynku są duże, tymczasem w 3 lub
4 pomieszczeniach pracuje tam
tylko kilka osób. – Czynna jest
tylko jedna kondygnacja, a musimy ogrzewać cały budynek, ponieważ nie ma zaworów – mówi
Mika.
Dyrektor ZGM stwierdziła również, że do niedawna
w biurowcu było nawet 24˚C,
dlatego spadek temperatury
o kilka stopni może być odczuwalny dla pracowników. Zgodnie z przepisami BHP praca
w biurze powinna odbywać się
w temperaturze nie niższej niż
18˚C, czyli w takiej, jaką wskazują termometry ZGM. Ale
w przychodniach to chyba powinno być cieplej.

Przypomnijmy, że budynek
komunalny przy ul. Kaliskiej
przejdzie w tym roku remont.
W czerwcu 2012 r. wygasły
umowy najmu, w kolejnych miesiącach najemcy, którzy prowadzili różnego rodzaju działalność związaną z lecznictwem,
przenieśli się gdzie indziej.
W bloku pozostała tylko działająca w strukturach łowickiego
ZOZ Poradnia Leczenia Uzależnień. Wkrótce zostanie ona przeniesiona do zaadaptowanego na
jej potrzeby dawnego magazynu aptecznego, który znajduje
się na terenie szpitala. Nastąpi
to prawdopodobnie za miesiąc,
ponieważ prace budowlane jeszcze się nie zakończyły. Do budynku przy ul. Kaliskiej władze
miasta planują przenieść kilka
placówek: Środowiskowy Dom
Samopomocy, Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej i Zakład
Gospodarki Mieszkaniowej. 

PIOTR WOLSKI

Od poniedziałku 7 stycznia Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
ogranicza dostawę ciepła do budynku przy ul. Kaliskiej 6, w którym
funkcjonuje Poradnia Leczenia Uzależnień. Pracownicy placówki dogrzewają
się piecykiem elektrycznym, ponieważ narzekają na niską temperaturę.

Poradnia Leczenia Uzależnień to jedyna placówka, która obecnie funkcjonuje w budynku przy ul. Kaliskiej 6.
Wkrótce zostanie przeniesiona na teren szpitala.

Łowicz | Sanepid uspokaja – woda nie stanowi zagrożenia dla zdrowia

Woda ze skorupiakami nadaje się do picia
– Korzystanie z wody może budzić wątpliwości
ze względów estetycznych. Najistotniejszą
jednak rzeczą jest to, że nie stanowi zagrożenia
dla zdrowia ludzi – informuje w wydanym
16 stycznia komunikacie na temat wody
z łowickich wodociągów Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Łowiczu.
Komunikat ten został wydany
w związku z wyryciem w sieci
wodociągu miejskiego w Łowiczu skorupiaka – ośliczki pospolitej. O tych mało przyjemnych
z wyglądu, około centymetrowej
długości, robalach poinformował
REKLAMA

nas jeden z czytelników, mieszkaniec ul. Płockiej w Łowiczu.
W trakcie przeprowadzonego
przez NŁ dochodzenia okazało się, że przypadków odkrycia
robali w miejskim wodociągu
było co najmniej kilka. Zgłosze-

nia nadchodziły m.in. z posesji
przy ulicy Mostowej i Zduńskiej.
O sprawie i podjętych przez ZUK
i Sanepid działaniach pisaliśmy obszernie w NŁ z 10 stycznia tego roku w artykule Robale
w miejskim wodociągu.
– W związku z sygnałami docierającymi od mieszkańców
miasta Łowicza o pojawiających
się skorupiakach w wodzie dostarczanej miejską siecią wodociągową Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Łowiczu
informuje, że stan sanitarny wody
ze względu na przydatność jej do
spożycia dla ludzi nie stwarza za-

grożenia dla zdrowia mieszkańców miasta – czytamy w komunikacie.
Sanepid opiera się na aktualnych wynikach badań wody
z 15 stycznia, przeprowadzonych
w ramach kontroli wewnętrznej.
Sprawdzane były parametry organoleptyczne, fizykochemiczne i bakteriologiczne pobranych
próbek wody. Spełniają one wymagania rozporządzenia ministra
zdrowia w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez
ludzi – informuje Sanepid.
Z informacji zebranych przez
pracowników łowickiego Sanepi-

du wynika, że skorupiak ten pojawia się w narurowych filtrach
instalacji domowych. Nie stwierdzono – przynajmniej do tej pory
– przypadków obecności skorupiaka w wodzie płynącej bezpośrednio z kranu w instalacjach
niewyposażonych we wspomniane filtry narurowe.
Łowicki Sanepid zwrócił się
do Zakładu Usług Komunalnych w Łowiczu – jako producenta wody – o podjęcie natychmiastowych działań mających na
celu wyeliminowanie skorupiaka
z sieci miejskiej. Wodociąg został
zachlorowany. Ponadto ZUK jest

w trakcie ustalania miejsca i sposobu przedostawania się tych organizmów do sieci miejskiej, ze
szczególnym uwzględnieniem
miejsc połączeń miejskiego wodociągu z instalacjami przydomowymi, zasilanymi ze studni
kopanych.
Oprócz stałej dezynfekcji wody
promieniami UV wprowadzona
została dodatkowa dawka podchlorynu sodu z zachowaniem
dopuszczalnych norm. Zwiększono również częstotliwość i intensywność płukania łowickiej sieci
wodociągowej pod zwiększonym
ciśnieniem. Sanepid wprowadził
też wzmożony monitoring parametrów jakościowych łowickiej
wody. Próbki do badań są pobierane co kilka dni. Żadna z nich nie
wykazała odstępstw od wymaganych prawem norm.
mak
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Łowicz|ZabójstwonaPodrzecznej:sprawcąjestbyłymążofiary

Kosmetyczka zginęła
przed własnym salonem
Bezpośrednio po zabójstwiepolicjazamknęłaruchwokolicachsalonu.

karz w Łowiczu. – To był spokojny człowiek, ale wiem, że
miał problemy małżeńskie. Podobno kiedyś nawet chciał się
otruć spalinami, ale został odratowany – dowiedzieliśmy się od
taksówkarzy. Po próbie samobójczej leczył się psychiatrycznie. Jeśli mężczyzna usłyszy za-

MARCINA.KUCHARSKI

Do tragedii doszło w środę
23 stycznia o godzinie 10.32.
Dosłownie kilka minut później
mężczyzna został zatrzymany
przez policję. Świadkowie zdarzenia opowiadają, że początkowo spokojnie szedł z nożem
w kierunku ul. Bonifraterskiej.
Do zabójstwa doszło przed
zakładem
fryzjersko-kosmetycznym Beauty mieszczącym
się w kamienicy, w której jest
m.in. oddział Kredyt Banku.
Z ustaleń policji wynika, że najpierw doszło do awantury w zakładzie fryzjerskim. Potem zabójca miał wyciągnąć kobietę
na ulicę Podrzeczną, gdzie dokonał mordu. Ugodził kobietę
kilkukrotnie nożem.
Udało nam się dotrzeć do
bezpośredniego świadka zdarzenia, byłego radnego miejskiego Krzysztofa Zielińskiego.
Zatrzymał się nieopodal samochodem, bo kiwnął na niego
znajomy. Stanął w pobliżu piekarni przy Podrzecznej – kilkadziesiąt metrów od miejsca
zdarzenia i nie wysiadając z samochodu, rozmawiał ze znajomym. W pewnym momencie
obydwaj usłyszeli krzyki. Zobaczyli, jak mężczyzna dźga nożem kobietę.
– Widziałem, jak ją dusił przewróconą na ulicy. Siedział na niej z nożem. Widziałem, jak zadał trzy, może cztery
ciosy nożem. Próbowałem dobiec, ale nie zdążyłem. Może
gdybym wysiadł z samochodu
2-3 minuty wcześniej, to by kobieta żyła... – powiedział nam
Zieliński. Razem z kolegą ru-

MARCINA.KUCHARSKI

Od ciosów nożem
zginęła w biały
dzień przed własnym
zakładem fryzjerskokosmetycznym przy
ulicy Podrzecznej
w Łowiczu 40-letnia
Małgorzata Sz. Zabił
ją jej 54-letni były
mąż Cezary Sz.

Kobiety nie udało się uratować, choćpogotowieratunkowezjawiłosiębłyskawicznie.

szyli w stronę zabójcy. Krzyczeliśmy: Ty bandziorze, ty sk...
nu! Jak byliśmy blisko, to podniósł na nas nóż, ale po chwili szybkim krokiem odszedł –
opowiada nam dalej świadek.
Jego kompan został na miejscu,
żeby pomóc kobiecie, zaś on ruszył za przestępcą. – Próbowałem dzwonić na policję, ale ręce
mi się trzęsły. Bardzo to przeżywam do tej pory – powiedział.
Gdy zobaczył radiowóz, zaczął
machać rękoma i wskazywać
mężczyznę.
Policja wtedy już dysponowała informacjami od innych
świadków, że mężczyzna był
ubrany w jasną kurtkę i miał

Możegdybymwysiadł
zsamochodu
2-3minutywcześniej,
tobykobietażyła...

niebieską czapkę. Radiowóz
zajechał zabójcy drogę w okolicach bloku i sklepu z artykułami elektrycznymi przy ul. Podrzecznej. Kilkanaście minut
po zdarzeniu świadek był już
przesłuchiwany.
– Słyszałam krzyki, wrzaski
na ulicy, to się działo w biały
dzień. To straszne – dowiedzieliśmy się od osoby mieszkającej w tej samej kamienicy.
Policja została powiadomiona przez świadków zdarzenia,
którzy jako pierwsi próbowali
udzielić pomocy. Dyżurny policji zadysponował na miejsce
pogotowie ratunkowe. – Mimo
udzielonej przez pogotowie pomocy Małgorzata Sz. zmarła.
Na tę chwilę nie są znane motywy zabójstwa – powiedziała
nam rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu Urszula Szymczak.
Po drodze mężczyzna odrzucił nóż, którym zabił, jednak
został on już odnaleziony przez
policję. Na miejscu krótko po
morderstwie była już prokura-

tor Elżbieta Golis z Prokuratury
Rejonowej w Łowiczu.
– Ten człowiek wcześniej kręcił się u nas na podwórku. To
dlatego pies tak szczekał i rzucał
się na okno – powiedziała nam
kobieta mieszkająca w sąsiedniej kamienicy.
Jak się okazało, świadków
zdarzenia bądź zatrzymania
mężczyzny było więcej. – Jechałem z klientką taksówką, jak zobaczyłem w okolicy Sanepidu na
Podrzecznej uciekającego mężczyznę. Akurat go zatrzymywała policja. To był „Generał” – tak
go nazywaliśmy – powiedział
nam jeden z taksówkarzy. Nie
wiedział, co się stało, policjanci kazali jechać dalej. W okolicach Kredyt Banku zobaczył
grupkę ludzi skupioną wokół kobiety leżącej na chodniku. – Zaraz przyjechała policja, a potem
pogotowie – opowiada. – Ludzie
mówili, że „Generał” zabił byłą
żonę.
Z naszych ustaleń wynika, że
mężczyzna, który dokonał zabójstwa, dorabiał jako taksów-

rzut zabójstwa, grozić mu będzie
nawet dożywocie.
O sądowym epilogu innego zabójstwa (żona zabiła męża
nożem), do którego doszło
w ubiegłym roku w mieszkaniu w bloku przy ul. Piekarskiej
w Łowiczu, piszemy w artykule
na stronie 24.
mak

CO MOGŁO BYĆ MOTYWEM ZBRODNI?
Podrzecznej–przyp.red.)
Odjednego
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zprowadzeniemsalonu
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CezaregoSz.
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utrzymaniaizostał
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jednegozokolicznych
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małżeństwotoczyłozesobą
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sprawywsądzie,byćmoże
zakładnaPrzyrynkunie
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Sz.mielijednegosyna.
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POŻYCZKA
Z GWARANCJĄ!

Lokata
o zmiennym
oprocentowaniu

na 9, 12 lub 18 miesięcy

ŁOWICZ
ul. Zduńska 4
tel. 46 837 50 29
pn-pt 9:00-17:00

Niniejsza informacja nie stanowi oferty
w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego

229678

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.
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ZSP nr 1 w Łowiczu | Spotkanie edukacyjne

Dzień Babci
i Dziadka
Prawie pięćdziesiąt lat temu,
dokładnie w 1964 roku, popularne wówczas czasopismo „Kobieta i Życie” rzuciło pomysł
ustanowienia w dniu 21 stycznia Dnia Babci. Po latach, żeby
nie było przykro dziadkom, następną kartkę w kalendarzu
oznaczono jako Dzień Dziadka.
W czasach PRL-u podśmiewaliśmy się trochę z takich świąt
nazywając je ironicznie nową
świecką tradycją. Są jednak takie
święta owej nowej, świeckiej tradycji, które nie tylko przetrwały,
ale z roku na rok nabierają coraz większego blasku. Mówiąc
inaczej – przyjęły się w społeczeństwie. A tak na marginesie:
niewiele jest krajów, w których
podobne święta są w jakiś sposób oficjalnie naznaczone. U nas
to tylko tradycja, w USA Dzień
Dziadków, traktowanych wspólnie, został oficjalnie w 1978 roku
zatwierdzony przez Kongres
i Prezydenta (wówczas był nim
Jimmy Carter).
Dużo bogatszą historię, sięgającą XIX wieku, ma Dzień
Matki, w Polsce obchodzony od
prawie stu lat (zapoczątkował
Kraków w 1914 roku). Ale macierzyństwo we wszystkich społecznościach miało należny szacunek i hołd matkom oddawano
już w starożytności. Francuzi
poszli jeszcze dalej i ustanowili
Dzień Teściowej. U nas o teściowych krążą co najwyżej tzw. kawały. Mniej lub bardziej głupie
REKLAMA

i na ogół mało dowcipne. Czasem zwyczajnie chamskie. Choć
jeden z niedawno zasłyszanych
nawet mnie trochę rozśmieszył.
Mówi on o tym, że orzekając
rozwód sąd uznał, że winę należy rozdzielić po połowie. W połowie miała to być wina żony,
w połowie teściowej.
Z przyjemnością więc przeczytałem na internetowym portalu www.lowiczanin.info o tym,
że lokalne władze w kilku miejscowościach naszego regionu
zorganizowały spotkania z babciami i dziadkami, oczywiście
wspólne dla obu płci, bo przecież nie było najmniejszego sensu rozbijać, jak w kalendarzu
święta dziadków na dwa dni.
Może zresztą słuszna byłoby
inicjatywa np. parlamentarna,
by oba te dni połączyć w jeden
i nadać im, jak w USA, charakter bardziej oficjalny. Dni Babci i Dziadka hucznie obchodzone są też w przedszkolach, bo
kto, jak kto, ale dzieci w wieku
przedszkolnym wiele zawdzięczają swoim babciom, czasem
też dziadkom i kochają ich nad
wyraz. Najpierw oczywiście
mamę i tatę, ale zaraz potem
właśnie dziadków.
Osobiście jednego ze swoich
dziadków nie znałem. bo i skąd,
skoro skatowany przez Niemców zmarł w 1943 roku. Została
babcia, która dożyła sędziwego
wieku, a gdy ja i moje młodsze siostry byliśmy w okresie

właśnie przedszkolnym, opiekowała się nami najlepiej, jak
umiała. Drudzy moi dziadkowie, rodzice mamy, byli o wiele młodsi i jako młody człowiek
miałem z nimi bardzo dobry
kontakt. Mieszkali w Rybnie,
gdzie dziadek kupił gospodarstwo w 1926 roku za pieniądze zarobione w Szpitalu Przemienienia Pańskiego na Pradze
(był tam przez kilkanaście lat
szefem wielkiej, szpitalnej pralni). Wspomnienia dziadka, który rozwinął się pod tym względem już po śmierci babci (za jej
życia nie chciał zapewne zbyt
wiele opowiadać, szczególnie
z okresu kawalerskiego w Warszawie) były niezwykle ciekawe,
m.in. z wyprawy z Piłsudskim
na Kijów, więc słuchało się ich
z zapartym tchem. Bowiem opowieści dziadków często słucha
się z wypiekami na twarzy. Ja
wcielając się w rolę opowiadacza też zapewne miałbym swym
wnukom wiele do przekazania.
Ułatwiłem sobie nieco zadanie
pisząc książkę „Dwie strony mikrofonu”, gdzie na prawie czterystu stronach podsumowałem
w znacznym stopniu swoje
dziennikarskie 35 lat. A także
czasy nieco wcześniejsze, w dużym stopniu związane z Łowiczem i Ziemią Łowicką. Mam
nadzieję, że kiedyś moje wnuki,
a potem prawnuki i jeszcze może
praprawnuki przeczytają te opowieści z przyjemnością. 

O dojrzewaniu
w męskim gronie
10 stycznia uczniowie
I i II klas Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych
nr 1 w Łowiczu wzięli
udział w programie
edukacyjnym pn.
Po męsku o dojrzewaniu,
przygotowanym przez
amerykański koncern
Procter and Gamble.

Tematyka spotkania dotyczyła higieny okresu dojrzewania,
a w szczególności sposobów
dbałości o zęby, skórę twarzy
i głowy oraz golenia się i radzenia sobie z potliwością.
Przedsiębiorstwo Procter and
Gamble wytwarza dobra konsumpcyjne, głównie kosmetyki
i środki higieny osobistej. Jest
właścicielem wielu znanych
marek takich jak Gillette, Fairy,
Old Spice czy Head&Shoulders.
Spotkanie w auli ZSP nr 1 poprowadził pracownik działu profilaktyki i edukacji Procter and
Gamble Polska Michał Stańczyk. Program nawiązywał do
emocjonalnych trudności okresu
dojrzewania objawiających się
między innymi zmianą rytmu
snu, drażliwością w kontaktach
z rodzicami czy poszukiwaniem
akceptacji w grupie rówieśniczej. Prowadzący zwrócił uwagę na znaczenie aktywności fi-

ZSP NR 1 W ŁOWICZU

KRZYSZTOF MIKLAS

Uczniowie ZSP nr 1 poprzez zabawę ćwiczyli, w jaki sposób prawidłowo
się golić.

zycznej w życiu człowieka, jako
atrakcyjnej formy spędzania czasu z rówieśnikami oraz jako sposób na odnalezienie własnego
stylu, radzenia sobie z kompleksami i stresem.
Pedagog szkolny z ZSP nr 1
Helena Grzegory powiedziała nam, że uczniowie pochodzą
z różnych środowisk i nie wszyscy wystarczająco dbają o higienę, dlatego z pewnością takie
spotkania są potrzebne. – Staramy się uczulić uczniów na
to, żeby zmieniali koszulki czy
skarpety po wychowaniu fizycznym – mówiła.

Po prezentacji multimedialnej
zainteresowani uczniowie mogli
w sposób praktyczny sprawdzić
swoją wiedzę. Dwóch nastolatków wzięło udział w konkursie,
który polegał na goleniu napompowanego balona. Uczniowie
musieli w jak najkrótszym
czasie nadmuchać balon, rozprowadzić na nim piankę do
golenia, a następnie zdjąć ją za
pomocą maszynki do golenia.
Uczestnicy konkursu otrzymali
maszynki do golenia, natomiast
wszyscy uczestnicy prelekcji
materiały edukacyjne i próbki
produktów.
pw
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Zduny|DomKultury

DOMKULTURYWZDUNACH

Gospodynie spotkały się pierwszy raz w nowym roku

W czasie spotkania Kół Gospodyń WiejskichmłodzieżzGimnazjum
PublicznegowZdunachwystawiłajasełka.

Około 80 pań z 17 kół
gospodyń wiejskich
działających na terenie
gminy Zduny wzięło udział
w spotkaniu noworocznym
zorganizowanym
we wtorek, 8 stycznia,
w Domu Kultury w Zdunach.
Gospodyniom z gminy Zduny nie udało się spotkać przed
świętami, dlatego zorganizowały spotkanie noworoczne. Przygotowaniem poczęstunku zajęły
się panie z Szymanowic i Retek.

Spotkanie uświetniły występy artystyczne. Na scenie Domu
Kultury najpierw pojawili się
uczniowie Gimnazjum Publicznego w Nowych Zdunach. Młodzież wystawiła świąteczne
przedstawienie, w którym oprócz
św. Rodziny można było zobaczyć dziewczynkę z zapałkami.
Przedstawienie ukazuje wigilię
w domu polskiej rodziny, która
mimo tego, że kultywuje tradycje bożonarodzeniowe, to w rzeczywistości przywiązuje wagę
wyłącznie do pieniędzy. Na przykład rodzina pamięta o tym, żeby

zostawić jedno miejsce wolne
dla niespodziewanego gościa,
ale kiedy do drzwi puka samotna dziewczynka z zapałkami, to
odsyła ją do pomocy społecznej.
Publiczność obejrzała także
występ kabaretu, który tworzą
panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Bogorii Dolnej. Gospodynie przywdziały samodzielnie
przygotowane stroje cygańskie
i zatańczyły w rytm cygańskiej
muzyki. Jak powiedziała nam
radna gminy Zduny i przewodnicząca gminnych KGW w Zdunach Jolanta Perzyna, gospody-

Gmina Kiernozia|Przyjętobudżetna2013r.

Wydatki dużo wyższe niż dochody
Plany zakończenia w tym
roku budowy kanalizacji
w Kiernozi są przyczyną
planowanego na 2013 r.
deficytu budżetowego.
Przy 9 mln dochodów w 2013
roku gmina zaplanowała wydać
ponad 12 mln zł. Deficyt budżetowy w wysokości 3,231 mln zł
ma być pokryty z kredytów i pożyczek. Radni podjęli uchwałę
budżetową na sesji Rady Gminy
28 grudnia. Poziom deficytu jest
wysoki, wynosi bowiem 1/3 dochodów. Ma on być jednak już
REKLAMA

wkrótce zmniejszony dzięki dotacji na wspomnianą budowę kanalizacji przyznanej już z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.
Władze gminy podpisały w tej
sprawie umowę. Ponad 2 mln
194 tys. zł dotacji nie wpłynęło
jednak jeszcze na gminne konto.
Duże wydatki związane z budową kanalizacji powodują, że w
budżecie na 2013 r. nie ma przewidzianych wielu innych inwestycji. W tym roku za 200 tys. zł
ma być przebudowana droga łącząca Tydówkę z Przecze o długości 728 m oraz droga w Natolinie, tzw. Polanka, o długości 504

m. Ponad 72 tys. zł wyniosą tegoroczne składki inwestycyjne, które gmina przekazuje Międzygminnemu Związkowi Bzura, na
przyszłą budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadami w Piaskach Bankowych.
W tym roku planowana jest też
budowa placu zabaw i bieżni w
Kiernozi. Wniosek na dotację w
wysokości ponad 208 tys. zł uzyskał już pozytywna ocenę Lokalnej Grupy Działania Gniazdo. W
ciągu najbliższych 2 miesięcy zapadnie decyzja w Urzędzie Marszałkowskim, czy przyznać dofinansowanie. Jeśli tak się stanie,

gmina będzie musiała wydać na
ten cel jedynie 113 tys. zł. Plac
zabaw z bieżnią ma powstać między samorządowym przedszkolem a gminnym boiskiem.
Poza wydatkami inwestycyjnymi radni zdecydowali przeznaczyć 15 tys. zł Gminnej Spółce

Ponad2mln194tys.zł
dotacjiniewpłynęło
jeszczenagminnekonto.

Wodnej na usuwanie bieżących
awarii. Z kolei 153 tys. zł zostanie przeznaczone na zmiany w
studium i planie zagospodarowania przestrzennego. Władze
gminy Kiernozia przystąpiły do
wprowadzenia zmian w pierwszej połowie 2012 r., o czym pisaliśmy na naszych łamach. – Niewątpliwie ten budżet jest trudny
ze względu na dużą inwestycję,
jaką jest budowa kanalizacji –
mówi skarbnik gminy Agnieszka
Wojda. – Na szczęście otrzymaliśmy dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, co znacznie
polepsza finanse gminy.
jr

nie z Bogorii Dolnej i innych
miejscowości, które występowały na ostatnim Przeglądzie Kabaretów Wiejskich Gropa, potrafią zabawiać widownię i chcą
rozwijać się w tym kierunku.
– Prowadzimy rozmowy
z dyrektor Domu Kultury w
Zdunach Haliną Anyszką, ponieważ chcemy stworzyć gminny kabaret złożony z kobiet.
Funkcjonowałby on w domu
kultury na stałe – podobnie jak
chór seniorów Wrzos i zespół taneczny Funky Dreams – mówi
Jolanta Perzyna.
pw

Gmina Kocierzew

Poszukiwani
chętni do udziału
w turnieju

Gmina Kocierzew Pd. chce
propagować grę w piłkę siatkową. Planowane jest zorganizowanie rozgrywek w tej piłce,
a może nawet ligi – jeśli będą
chętni. Zgłoszenia przyjmowane będą w sekretariacie Urzędu
Gminy do 30 stycznia. Propozycja skierowana jest do młodzieży
– od I klasy gimnazjum wzwyż
oraz do osób dorosłych – kobiet
i mężczyzn. – Górnej granicy
wieku nie ma – mówi sekretarz
gminy Zbigniew Żaczek. – Jeśli
będą chętni do gry w siatkówkę,
to pierwszy turniej zostałby zorganizowany w najbliższe ferie –
zapowiada.
mwk
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WSPOMNIENIA | POZOSTANĄ W NASZEJ PAMIĘCI

Jerzy Politowicz (1923-2012)

Jerzy Politowicz
(1923-2012)
W wieku 16 lat został wysłany
do III Rzeszy na roboty.
Spędził tam 5 trudnych
i pracowitych lat. Po powrocie
do kraju ukończył szkołę,
następnie został mianowany
na nauczyciela. Najpierw
pracował w szkołach
podstawowych, później był
kierownikiem Domu Kultury
w Puszczy Mariańskiej.
Ostatnią jego pracą był Zakład
Poprawczy w Studzieńcu,
gdzie był nauczycielem
i wychowawcą.
Miał 3 dzieci i wiele pasji,
wśród nich pszczelarstwo
oraz fotografię.


Jerzy Politowicz urodził się 3
września 1923 roku w Łowiczu.
Pochodził z niezamożnej rodziny składającej się z sześciu osób.
Jego ojciec, Piotr, z zawodu był
murarzem. Często był jednak
bezrobotny, przez co rodzina borykała się z problemami finansowymi. Matka, Helena zajmowała się domem i wychowywaniem
dzieci. Rodzina państwa Politowiczów wynajmowała mieszkanie przy ulicy Wiatrakowej
w Łowiczu.
Kiedy Jerzy skończył 7 lat,
rozpoczął naukę w Szkole Powszechnej nr 2 w Łowiczu. Będąc
w czwartej klasie przeniósł się do
Szkoły Ćwiczeń, którą ukończył
w 1937 roku. Zaraz po odebraniu świadectwa zaczął pracować
ze swoim ojcem jako uczeń murarski.
W kolejnych latach wstąpił
do orkiestry pułkowej w Łowiczu, jego plany przerwała jednak
wojna.
Trudna historia
w III Rzeszy
W 1940 roku 16-letni Jerzy
otrzymał kartę nakazującą stawienie się w Szkole Podstawowej nr 1 o wyznaczonej godzinie – był to wyrok skazujący go
na wyjazd do III Rzeszy na roboty. Wraz z innymi łowiczanami
eskortowany był z dworca PKP
osobowym pociągiem do Labes. W nieznane wyruszył razem
z kolegą z tej samej ulicy – Janem
Wieczorkiem. W Labes spędził
dobę, przeszedł tam badania lekarskie.
Rankiem następnego dnia
wszystkich ustawiono w szereg,
a niemieccy gospodarze podchodzili i wybierali odpowiadających im ludzi. Pan Jerzy został
przydzielony do Otto Maluga,
właściciela 3 koni, 15 krów, 50

świń i około 100 kur. Mieszkał
w izbie przy koniach, pracował
od godz. 4 do 19. Aby utrzymać
się przy życiu, musiał być posłuszny i niekonfliktowy. Mimo
zachowanej ostrożności, zdarzało
się, że został pobity.
Kiedy pewnego razu uciekł do
sąsiada i złożył donos na swojego gospodarza, odbiło się to
na nim negatywnie. Po dwóch
dniach pojawił się policjant, który go zbił, założył pętlę na szyję
i tak ciągnął do budynku policji.
W areszcie pan Jerzy spędził jeden dzień, po czym został przewieziony do więzienia powiatowego. Po tygodniu odbyła się
jego sprawa, na zadawane przez
sędziego pytania nie chciał jednak udzielać żadnych odpowiedzi, w efekcie czego został
srogo pobity. Jako karę wyznaczono mu 52 dni łagru. 7 dni spędził jeszcze w areszcie, a później został przewieziony do łagru
w Policach. Tam otrzymał numer
8982 (do dziś jest on przechowywany w rodzinnych pamiątkach
państwa Politowiczów).
Trafił do 25 sztuby, w której
było już około 200 osób. Spał
na drewnianych pryczach, bez
jakichkolwiek okryć. Ogromne
wszy dały mu się we znaki już
pierwszej nocy. Pracował po 12
godzin przy budowlance. Kopał
wraz z innymi więźniami fundamenty pod fabrykę. W łagrze
pracowano nawet w niedziele.
Po odbyciu kary 52 dni, pan Jerzy musiał przesiedzieć jeszcze jeden dzień profilaktycznie
w areszcie. Później powtórnie trafił do Labes. Ze stacji został odebrany przez policjanta, który po
zaprowadzeniu go do gospody,
ugościł łagiernika porcją kartofli,
które ten zjadł bez obierania.
5 grudnia 1943 roku pan Politowicz rozpoczął pracę u bauera

Hermanna Dalmana w Reckowie. Gospodarz był tzw. politycznym sołtysem, należał do gestapo. Pan Jerzy mieszkał w dosyć
ładnej izbie. Pracował na polu,
najpierw pod nadzorem sołtysa, a później sam. Kiedy gospodarz dowiedział się, że zbliża się front, a z nim Rosjanie,
przyszedł w nocy do izby Politowicza i grożąc mu pistoletem,
zmusił łowiczanina do wspólnej ucieczki. Ruszyli na zachód.
Dotarli do Rostoku, a ostatecznie trafił do innego gospodarza,
w tej samej miejscowości, co jego
brat. To u niego doczekał wejścia
Amerykanów. Po ogłoszeniu informacji, iż Polacy mogą wracać do domów spotkał się z nim
i wspólnie z innymi rodakami ruszyli do Einsleben, gdzie czekały
na nich amerykańskie samochody, potem kierował się na wschód
trochę koleją (oczywiście bez
biletu), trochę pieszo. Przez Odrę
przeszli po pontonowym moście.
Na ziemiach odzyskanych trafili w ręce Sowietów, ugoszczeni wódką, poinformowani zostali, że tereny te będą teraz polskie.
Szli dalej na wschód, do Łowicza
dotarł przez Legnicę, Wrocław,
Krotoszyn 30 czerwca 1945 roku.
Życie zawodowe
Rodzinę zastał w komplecie.
Od razu też zaczął pomagać swojemu ojcu jako murarz.
We wrześniu 1945 roku rozpoczął ponownie naukę w szkole w Łowiczu, którą ukończył
w 1947 roku. Zdał wówczas egzamin w Liceum Ogólnokształcącym i został mianowany na
nauczyciela w PSP w Niedźwiadzie. W 1949 roku został
przeniesiony do szkoły w Waliszewie, a później pracował
w Jasionnej i w Podsokołowie.
– Po wojnie było wielu analfa-

ODESZLI OD NAS | 14.01.2013-21.01.2013
14 stycznia: Marian Kolasa, l.85;
Anna Urbanek, l.49, Kiernozia; Kazimierz
Makowski, l. 63, Strzelcew.
15 stycznia: Apolonia Bolibrzuch,
l.88, Stryków; Marian Jędrzejczak, l.82,
Stryków; Anna Wiesiołek, l.86, Zawady.
16 stycznia: Bronisława Redo, l.71,
Głowno; Stanisław Jarota, l.81, Teresew;
Jarosław Mirys, l.39, Szczawin.
17 stycznia: Stanisława Kutkowska,
l.87, Łowicz; Zofia Nossowicz, l.90.

REKLAMA

18 stycznia: Józefa Karczewska, l.111,
Bednary Kolonia; Kazimierz Kacprzak,
l. 80, Łowicz; Marian Strzelecki, l.93,
Stryków; Stanisław Janicki, l.79, Jamno.
19 stycznia: Jan Siewiera, l.65,
Łowicz; Helena Zielak, l.81; Kazimierz
Dębski, l. 94, Łowicz
20 stycznia: Anna Brynkiewicz, l.63,
Stryków; Roman Kwiatkowski, l.65.
21 stycznia: Marianna Potrzebowska,
l.91, Stryków.

JECHALI PO PIJANEMU |18-22.01.2013
REKLAMA

18 stycznia o godz. 0.35 na ul. Świętojańskiej w Łowiczu nietrzeźwy 23-letni
łowiczanin jechał rowerem. Badanie alkosensorem wykazało 0,90 mg/dm3 alkoholu w powietrzu wydychanym z płuc.
18 stycznia o godz. 14.25 w Helinie
w gminie Bielawy nietrzeźwy 27-letni mężczyzna bez stałego miejsca zameldowania prowadził samochód Mercedes Vito
(0,93 mg/dm3 alkoholu).
18 stycznia o godz. 17.25 na drodze
nr 14 w Łowiczu nietrzeźwy 46-letni mieszkaniec Łowicza prowadził samochód
VW Passat (0,37 mg/dm3 alkoholu).

19 stycznia o godz. 18.05 w Parzewie nietrzeźwy 32-letni mieszkaniec gm.
Bielawy jechał rowerem (1,47 mg/dm3).
19 stycznia o godz. 20.22 w Nieborowie nietrzeźwy 39-letni mieszkaniec gminy Nieborów prowadził samochód Skoda
Octavia (0,69 mg/dm3 alkoholu).
22 stycznia około godz. 15. w Bielawach nietrzeźwy 61-letni mieszkaniec gminy Bielawy jechał rowerem (0,39 mg/dm3
alkoholu). Ponadto złamał sądowy zakaz
jazdy wszelkimi pojazdami, który wydał za
wcześniejsze przestępstwo drogowe Sąd
Rejonowy w Łowiczu.

www.lowiczanin.info

Życie rodzinne
– A gdzie życie prywatne, własna rodzina? – pytała podczas
pogrzebu jego żona wygłaszając mowę pożegnalną. I od razu
odpowiadała, że na początku nie
miał na to czasu. Pomagał finansowo swojej rodzinie, ojciec wielokrotnie był bezrobotny, a matka
nie pracowała.
Dopiero w latach 60-tych kupił działkę na osiedlu Górki
w Łowiczu i zaczął budować
dom. Poświęcał na to każdy swój
wolny czas i wakacje. W tym też
czasie zmarli jego rodzice.
Budowa w tamtych czasach nie była łatwa. Materiały
budowlane były na przydział,
więc pan Jerzy wykorzystując zdobyte wcześniej doświadczenie robił samodzielnie cegły
w formach.

Pasji było wiele
– Jerzy miał wiele pasji
– wspomina jego żona. Jedną
z nich było pszczelarstwo.
W 1966 roku w Instytucie Sadownictwa Zakład Pszczelarski
w Skierniewicach zdał egzamin
z zakresu całorocznej gospodarki pasiecznej. Miał dwie pasieki – jedną w Studzieńcu, drugą
w Łowiczu. Ule na działce
w Łowiczu stały jeszcze rok
temu, mimo że pan Jerzy nie
mógł do nich zaglądać ze względu na chorobę.
Inną jego pasją była fotografia. Ukończył kurs dla instruktorów kół fotograficznych
i zespołów artystycznych. Uwielbiał robić zdjęcia, miał cały potrzebny sprzęt. Każde zdjęcie
też sam wywoływał. Swoją pasją próbował zarazić też dzieci, pokazywał. jak zrobić dobre
zdjęcie i jak je wywołać. Jego
fotografie prezentowane były
na wystawie w Domu Kultury.
W rodzinnych pamiątkach do
dziś przechowywane jest wiele
fotografii pana Jerzego.
Był wiernym czytelnikiem
NŁ. – Żył od czwartku do
czwartku – mówi z uśmiechem
jego żona. Należał do Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę.
Zmarł 1 grudnia 2012 roku. am

RZUT OKIEM |DWIEDOROTKIWBOLIMOWIE

Spektakl teatralny pod tytułem „Dwie Dorotki”obejrzaływczwartek17styczniawGminnymOśrodkuKulturywBolimowiedziecizprzedszkola,
zerówki,klaspierwszychidrugichszkołypodstawowejzBolimowa.PrzeddziećmiwystąpiliaktorzyzteatruArt-RezKrakowa.Podczasspektaklu
aktorzyzapraszalidziecinascenę,żebywspółtworzyłyznimiprzedstawienie.Spektaklobejrzałookoło80osób.mak

Wirtualny
festiwal

Anna Kucińska, Adrianna Rosłonek, Klaudia Kosiorek, Dominika Wawrzyńczak, Patrycja
Szymajda oraz Dominika Siek
z klasy IIa z Gimnazjum Publicznego w Domaniewicach już po
raz drugi wzięły udział 15 stycznia w Wirtualnym Festiwalu Filmoteki Szkolnej. Zaangażowanych w niego było 500 uczniów
z 50 szkół z całej Polski Dziewczyna przez trzy godziny przez
internet rozwiązywały zadania,
quizy, sondy związane tematycznie z polskim filmem i teorią filmu. I choć nie znalazły się w gronie nagrodzonych, to pogłębiły
swoją wiedzy filmoznawczą. am

PRZEGLĄD PRASY
Ile dobrego, ile złego
Jakbyłodoprzewidzenia,krytykaJerzegoOwsiakazpowodujegochęci„dyskutowaniaoeutanazji” wzbudziła wielkie wzburzenie
jego fanów. Bo „on tyle dobrego
robi”,atoznaczy,żetrzebamówić
onimjakonieboszczyku:wyłącznie dobrze. I to nawet gdy rozpętuje dyskusję o tym, jak sprawnie
zostaćnieboszczykiem.
Gdy Tomasz Terlikowski zapytał na portalu Fronda.pl, czy
ludzie wrzucający pieniądze na
WOŚPmająpewność,żezakilka
lat Owsiak nie będzie zbierał na
zestawy eutanazyjne, szef WOŚP
nazwał go na wp.pl „podłym gościem”.(...)
Już sam fakt, że dochodzi do
rozmów nad tym, czy człowieka
wolnozabić,jestporażkączłowieczeństwa.Przeztonaszawyobraźniaoswajasięzmyśląotym,copowinnobyćniedopomyślenia.(...)
Owsiak może sobie rzucać
„podłymi gośćmi”, ale nie zakryje
tym faktu, że obawa Terlikowskiego była jak najbardziej zasadna.
Nie ma żadnej gwarancji, że za

czas jakiś eutanazja nie zostanie
uznanawPolscezatakąsamąformępomocy,jakąjestwyposażenie
szpitaliwsprzętratującyżycie.Dyskusjaotymprzecieżjużsiętoczy,
tak jak toczyła się nad czymś tak
niewyobrażalnym,jakzwiązkipartnerskie–adziśjużdebatująnad
tymwSejmie.
Czysątacynaiwni,którzymyślą,
że szef WOŚP naprawdę nie popieraeutanazji,bo„ontylkojestza
dyskusją”?Gdybyuważał,żestan
obecny–czylitaki,żeniemaeutanazji–jestprawidłowy,tobynie
wzywałdodyskusji!
Franciszek Kucharczak
„Gość Niedzielny”, nr 3/2013

O pierwszych damach:
dziennikarstwa i stolicy
Owsiak za sprawą swojej działalności kreowany jest na postać
ponadpolityczną, podczas gdy
w istocie jest bardzo aktywnym
uczestnikiemideowychsporów,stającymwyraźniepostronieliberalnej
obyczajowolewicy.
Sprawadruga:wyraźnaniechęć
i niemoc zwolenników WOŚP, aby

15
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Już po 50-tce poznał swoją
przyszłą żonę Mariannę. Spotkali
się dzięki wujowi pani Marianny.
Ten bowiem pomagał panu Jerzemu pisać pracę magisterską.
Po 3-miesięcznej znajomości
zdecydowali się na ślub. 9 sierpnia 1975 roku założyli szczęśliwą
rodzinę. W 1977 roku urodził się
ich pierwszy syn Albert, później
Piotr i Zofia. Pan Jerzy chciał,
by dzieci poszły w jego ślady
i przynajmniej jedno było nauczycielem. Tak się jednak nie
stało, tytuł magistra ma tylko
córka, Albert to fotograf i wideofilmowiec, a Piotr jest hydraulikiem.
Dzieci założyły własne rodziny, a Jerzy został dziadkiem i cieszył się z kolejnych wnucząt.
Ostatnie 4 lata swojego życia
spędził w domu. Wcześniej złamał bowiem biodro i miał operację, po której nie wychodził
z mieszkania. Miał problemy
z chodzeniem, poza tym był samodzielny.

nr 4 24stycznia2013

przeciwko argumentom krytyków
wytoczyć własne. Zwykle kończy
sięnaemocjonalnychwyskokachw
rodzaju:,,Atysamcozrobiłeś?lub:
,,Zazdrościsz Owsiakowi charyzmy
i popularności. Lub na obelgach.
Namójfacebookowyprofildotarła
wniedzielęwiadomość:,,Dlaczego
masz taki gruby, katolicki ryj?”. To
tylkomałapróbka.
Sprawa trzecia, (...) Dla mnie
dopuszczenie do reprezentowania
WOŚP przez Janusza Palikota –
człowieka,którynapolskiejscenie
politycznej odznaczył się wyjątkowymnawetjaknanaszestandardy
chamstwemicynizmem–wielemówioimprezie.
Zkoleinawarszawskim,najważniejszymkoncercieOrkiestry,wystąpiłzespółPapaMusta.Teksty,które
wyrzucał z siebie wokalista, były
pełne wulgaryzmów. Ponieważ Finałjestzzałożeniazabawąrodzinną,trzebaprzyjąć,żeorganizatorzy
dbająwtensposóboodpowiednią
ich zdaniem edukację najmłodszych.
Łukasz Warzecha,
„W sieci", nr 3/2013

Bolimów|SpotkanieUniwersytetuTrzeciegoWieku

Propozycje prelekcji, spotkań i wyjazdów
Podczas kolejnego
spotkania działającego
coraz prężniej w Bolimowie
Uniwersytetu Trzeciego
Wieku ogłoszono nowe
propozycje tematyczne
i wyjazdowe.
Ponadto prelekcję pod tytułem „Mozaikowość i koloryt
współczesnej rodziny” wygłosił
dr Zbigniew Sitkowski – prodziekan Wydziału Pedagogicznego Mazowieckiej Wyższej
Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej, niegdyś wieloletni dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Łowiczu. Wystąpił również chór działający w Bolimowie, do którego nabór wciąż
jest otwarty. Regularne spotkania bolimowskiego UTW odbywają się w piątki o godzinie
19 w Gminnym Ośrodku Kultury w Bolimowie.
Jakie propozycje padły na
spotkaniu? Otóż postanowiono, że chętni członkowie UTW
pojadą do Teatru Muzycznego
w Łodzi na operetkę „Kraina
uśmiechu”. Wyjazd ma dojść do

IRENAŚMIGIERA-MILEWSKA/GOKBOLIMÓW

betów, a mąż prowadził nauczanie ogólne – opowiada jego żona
Marianna.
Pan Jerzy cały czas się dokształcał. W 1953 roku rozpoczął studia zaoczne na Uniwersytecie Warszawskim na
kierunku historia, uzyskując
później tytuł magistra. W tym
też roku został powołany na nauczyciela w Woli Mąkolskiej,
a wkrótce został też kierownikiem tej szkoły. W latach 19601963 pracował także w szkołach
w Głownie i w Dzierzgówku.
Był kierownikiem Domu Kultury
w Puszczy Mariańskiej.
Ostatnią jego pracą była Zakład Poprawczy w Studzieńcu,
gdzie był nauczycielem i wychowawcą. Pracował tam od 1 września 1972 roku do 30 września
1983 roku.
Jak mówi jego żona, nie była
to praca łatwa, ponieważ pan Jerzy spotykał się z młodzieżą, która popadła w konflikt z prawem.
Jego dobre podejście do młodzieży i ich problemów zostało docenione, gdyż właśnie za tę pracę
otrzymał Złoty Krzyż Zasługi. –
Młodzież w „poprawczaku” mówiła na niego Dziadek lub Bajka
– wspomina jego żona. Dlaczego
właśnie tak? Dziadek, ponieważ
miał siwe włosy, a Bajka, bo lubił opowiadać im różne historie.
Te dwa przezwiska były jednak
dla niego również wyróżnieniem,
ponieważ pozostali nauczyciele
mieli przezwiska o zabarwieniu
negatywnym.



Dr Zbigniew Sitkowski podczas
wykładuwBolimowie.

skutku 3 lutego. Koszt wyjazdu
od osoby to 50 zł (bilet, przejazd,
ubezpieczenie). Kolejny wyjazd
planowany jest do filharmonii
łódzkiej na koncert oratoryjny
„Dźwięki uskrzydlone”. Jest on
zaplanowany na 15 lutego. Cena
wyjazdu to 45 zł (bilet, przejazd,
ubezpieczenie). Zapisy na wyjazdy prowadzone są w ośrodku
kultury tylko do 24 stycznia.
Podczas spotkania zaplanowane również zostały najbliższe wykłady UTW. W czwartek

21 lutego o godz. 17 prelekcję
pod tytułem „Historie sanktuarium w Miedniewicach” przedstawi Agnieszka Olszanowska.
Jest ona bibliotekarką w Zespole Szkół nr 3 w Wiskitkach
oraz autorką książek: „Genetyczna samotność”, „Wirtualnik
egoistki”, „Sanktuarium Matki
Boskiej Świętorodzinnej Pani
Mazowsza w Miedniewicach”.
Z autorką będzie można również
porozmawiać na tematy związane z wydawaniem książek
i współpracą z wydawcami.
W czwartek 14 marca zaplanowana jest kolejna prelekcja
– „Czym jest rok obrzędowy
w kulturze ludowej”. Prelegentem będzie Hanna Kuberska-Skrzydło – m.in. sprawująca
opiekę nad zespołami i twórcami ludowymi w Łódzkim Domu
Kultury, animatorka ogólnopolskiego projektu Seniorzy w akcji.
Ponadto w czwartki od godz.
16.30 w bolimowskim ośrodku
kultury będą organizowane spotkania z obsługi komputera dla
członków UTW. Prowadzić je
będzie pracująca w GOK Karolina Jażdżyk.
mak

Łowicz|SpotkanieautorskiewŁOK

Opowieść o życiu Krzysztofa Miklasa
Biblioteka Miejska w Łowiczu oraz zarząd łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zapraszają 31 stycznia na godz.
17 na spotkanie autorskie
z Krzysztofem Miklasem. Odbędzie się ono w USC w Łowickim Ośrodku Kultury. Wstęp
jest wolny.
Absolwent łowickiego LO
im. Chełmońskiego, znany
w całym kraju dziennikarz

sportowy: prasowy, radiowy
i telewizyjny, od wielu lat także
felietonista NŁ, będzie opowiadał o swojej najnowszej książce „Dwie strony mikrofonu.
Opowieści sportowego komentatora. Spoza telewizyjnego
kadru”. Książka jest podsumowaniem trzydziestu pięciu lat
pracy dziennikarza i napisana
została w formie wspomnień
i refleksji. To barwna, wciąga-

jąca opowieść o spełnionych
marzeniach chłopca, który bardzo chciał zostać komentatorem sportowym, i o różnych
stronach sportowo-medialnego
światka. Miklas odkrywa kulisy
sportu, także olimpiad, podczas
których komentował zawody.
Osoby uczestniczące w spotkaniu autorskim będą mogły nabyć
książkę z autografem Krzysztofa
Miklasa w cenie 30 zł.
am
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Aktualności
Łowicz | Szkoły pijarskie

MAŁGORZATA BŁOŃSKA, SP ŁYSZKOWICE

Lekcja francuskiego
z udziałem native speakera
Uczniowie pijarskiego LO
w Łowiczu 10 stycznia
uczestniczyli w lekcjach
języka francuskiego
prowadzonych przez native
speakera Denisa Gérarda.
Lektor odwiedzi liceum
jeszcze dwukrotnie
w obecnym roku szkolnym.

Łyszkowice | Wycieczka do fabryki

Bombki od początku
do końca

JOANNA RUDAK

Lekcje francuskiego organizuje Ambasada Francji w Polsce. Zajęcia prowadzone są we
wszystkich szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych na terenie województwa łódzkiego, których
uczniowie uczą się tego języka. Z
projektu korzystają także nauczyciele, którzy mogą uczestniczyć
w szkoleniach metodycznych.
Projekt edukacyjny rozpoczął
się miesiąc temu. Jego głównym
zadaniem jest promocja języka francuskiego wśród młodzieży. – Uważam, że dla uczniów
jest to bardzo ciekawa propozycja, ponieważ mają kontakt z żywym obrazem Francji – mówi
nauczycielka języka francuskiego w szkole pijarskiej Małgorza-

Kinga Foks i Kinga Siatkowska z kl. III b podczas zdobienia bombek.

W lekcji języka francuskiego brali udział uczniowie kl. I. Po lewej siedzi native speaker Denis Gerard, obok
niego po prawej - Kamila Płóciennik i Anna Sobolewska, stoi Weronika Rondoś.

Uczniowie mieli za zadanie m.in.
poukładać obrazki według kolejności, jaka była przedstawiona w

ta Wiśniewska. W czasie 45 minut zajęć lektor przeprowadzał
z młodzieżą zabawy językowe.

krótkiej filmowej animacji. Podobne lekcje odbędą się także w
Gimnazjum nr 4 w Łowiczu. jr

Proces powstawania od początku do końca bombek –
ozdób choinkowych – poznawali podczas wycieczki do
fabryki w Piotrkowie Trybunalskim uczniowie najmłodszych klas Szkoły Podstawowej
w Łyszkowicach.
Wycieczki do fabryki odbyły się 11 i 14 stycznia. Pracownica fabryki oprowadziła zwiedzających po poszczególnych
działach, gdzie produkowane są
bombki. Tam dzieci mogły zobaczyć cały proces powstawania
ozdób. Uczniowie po raz pierwszy widzieli na własne oczy, jak
wydmuchiwane są bombki, co
zrobiło na nich ogromne wrażenie. Później oglądali proces

Łyszkowice | Kiermasz ceramiczny

MAŁGORZATA BŁOŃSKA, SP ŁYSZKOWICE

Anioły na szkolnej wywiadówce

Joanna Wawrzyn, Dominika Perzyńska, Michalina Kowalczyk,
Patrycja Bodek i Paulina Wysocka zachęcają do zakupów.

REKLAMA

Podczas ostatniej wywiadówki w szkole w Łyszkowicach rodzice i nauczyciele mogli podziwiać, a także zakupić wyroby
ceramiczne wykonane przez
uczniów. Wystawa połączona
z kiermaszem wyrobów odbyła
się we wtorek, 8 stycznia.
Na kiermaszu wyeksponowane zostały prace będące efektem warsztatów ceramicznych
prowadzonych od października
przez nauczycielkę plastyki –
Małgorzatę Błońską.

Podczas kiermaszu można
było kupić różnego rodzaju dekoracje: figurki aniołów – płaskie i przestrzenne, Mikołajów,
ozdobne świeczniki, dzwoneczki, miseczki w różnych kształtach, a także drobną biżuterię:
broszki, wisiory, korale i kolczyki wykonane przez dzieci. Do
zakupów zachęcały uczennice
klasy VI b: Patrycja Bodek, Michalina Kowalczyk, Dominika
Perzyńska Aleksandra Wawrzyn
i Paulina Wysocka.

Kiermasz cieszył się bardzo
dużym zainteresowaniem. – Za
niewielkie kwoty (od 1 do 12 zł –
przyp. red.) można było zakupić
pracę od początku do końca wykonaną własnoręcznie przez naszych uczniów. Tym cenniejszą,
jeśli nabyło się dzieło swojej pociechy – powiedziała nam Małgorzata Błońska. Pieniądze ze
sprzedaży ceramiki przeznaczone będą na zakup materiałów potrzebnych do dalszego funkcjonowania pracowni ceramicznej.

wypełniania kolorem i suszarnię
ozdób choinkowych. Na koniec
poznali sposoby ich zdobienia:
obsypywanie brokatem, dekoracja masą strukturalną, wyklejanie koralikami i świecidełkami.
Główną atrakcją wycieczki
była możliwość dekoracji bombki przez każdego z uczniów.
Dzieciom bardzo spodobał się
ten pomysł i ochoczo tworzyły
bogato zdobione bombki, które mogły zabrać do domu. Wyjazd zorganizowały nauczycielki
edukacji wczesnoszkolnej: Elżbieta Chorążka, Justyna Okoniewska, Agnieszka Wojciechowska, Wioletta Pękowska,
Agnieszka Bodek i Anna Zagawa.
mak

W zajęciach ceramicznych uczestniczyło łącznie 45
uczniów z różnych klas. Poznawali nań tajniki pracy z różnymi rodzajami gliny. Na kolejnych spotkaniach malowali
szkliwem wypalone na biskwit
prace. Każdy uczestniczył
w co najmniej dwóch zajęciach, aby w pełni dopracować
swoje dzieło. Wszystkie prace
były wypalane dwa razy w specjalnym piecu ceramicznym:
najpierw, po wysuszeniu gliny, w temperaturze 950 stopni
Celsjusza, następnie, po pokryciu szkliwem, w temperaturze
1.060 stopni.
mak
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Zduńska Dąbrowa |Remontszkoły,internatuiobory

Zduńska Dąbrowa

Elektroniczny dziennik
i zmiany w gospodarstwie

Otrzymali
świadectwa
ukończenia
technikum

11 stycznia w Zespole Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie odbyła się uroczystość rozdania
świadectw absolwentom technikum dla dorosłych kształcącego
w zawodzie technik rolnik.
Wicedyrektor Zofia Rosa odczytała list skierowany do absolwentów przez dyrektora Stanisława Kosmowskiego, który nie
mógł uczestniczyć w uroczystości. Dyrektor pogratulował absolwentom ukończenia szkoły
i życzył im, aby zrealizowali
własne plany, osiągnęli zamierzone cele, a rolnictwo, którego uczyli się przez cały okres
szkoły przynosiło im satysfakcję
i radość – tak zawodową jak i finansową. Następnie wicedyrektor wraz z opiekunem semestru
– Karolem Pankiem, wręczyła
absolwentom świadectwa ukończenia technikum.
pw

W końcu grudnia zakończono prace przy
remoncie 4 sal lekcyjnych w szkole rolniczej
w Zduńskiej Dąbrowie. Zakład RemontowoBudowlany Stanisława Surmy z Łodzi położył też
nowy dach na jednej z obór.

PIOTRWOLSKI

stabilne łącze typu DSL. Obecnie władze szkoły badają rynek, ponieważ chcą zakupić
jedną z platform e-learningowych (wspomagających proces
nauczania za pomocą komputerów i internetu) wyposażoną
w dziennik elektroniczny. Dyrektor ZSCKR Stanisław Kosmowski zdradził nam, że planuje, iż przez pół roku w szkole
będzie obowiązywał równocześnie dziennik elektroniczny, jak
i tradycyjny – papierowy, natomiast od 1 września 2013 r. pozostanie tylko elektroniczny.
Remont objął także
internat
Ze szkolnych finansów wyremontowano także 12 pokoi
mieszkalnych w internacie. Prace budowlane rozpoczęły się 26
listopada. Podobnie jak w salach
lekcyjnych, w pokojach położono nowe gładzie na ścianach
i sufitach. Budowlańcy wymienili także przestarzałą instalację elektryczną, oprawy oświetleniowe oraz kąciki sanitarne.
Na podłodze znajduje się teraz
nowa terakota, którą zamontowano zgodnie z zaleceniami sa-

Uczniowie IV klasy technikum wodnowionejsalidonaukijęzykówobcych.

nepidu. Ponadto ściany w odnowionych pomieszczeniach (na
wysokości do 1,5 metra) pokryto
bezbarwnym lakierem, z którego można zmywać zabrudzenia.
Remont w internacie objął także
obieralnię, która stanowi część
kuchni. Zdaniem dyrektora Stanisława Kosmowskiego było to
najbardziej zniszczone pomieszczenie w całym budynku. Kuchnia, która będzie remontowana
już w lutym, została wyposażona w piec konwekcyjny i nowe
stoły robocze wykonane ze stali
nierdzewnej.

PIOTRWOLSKI

Remont wewnątrz szkoły
kosztował 87 tys. zł. Szkoła sfinansowała go ze środków własnych. Prace budowlane rozpoczęły się na początku listopada.
Remont objął 4 sale, w których
położono nowe gładzie, odmalowano ściany i zamontowano
nowe oprawy oświetleniowe, ponadto wycyklinowano oraz polakierowano podłogi. Placówka
zakupiła także tablice interaktywne do dwóch sal lekcyjnych:
sali do nauki języka angielskiego oraz pracowni ekonomicznej.
Wszyscy nauczyciele otrzymali
laptopy, które staną się niezbędnym narzędziem ich pracy – po
wprowadzeniu dziennika elektronicznego – serwisu internetowego służącego do rejestracji
wszystkich informacji o uczniu
i zajęciach, które zawiera tradycyjny dziennik zajęć. Rodzice
i uczniowie będą wtedy mieli
– o ile dysponują dostępem do
internetu – stałą możliwość
wglądu do części danych, na
przykład ocen.
W końcu ubiegłego roku
w szkole zmodernizowano też
sieć internetową. Zainstalowano szybkie i przede wszystkim

Jedna z obór na terenie pracowni rolniczej ma już nowy dach.Eternit
zestaregopokryciazostałzutylizowany.

REKLAMA

Pracownia rolnicza
sprawą priorytetową
Prace największej wartości
wykonano zaś na terenie pracowni rolniczej, kiedyś zwanej
gospodarstwem. Łącznie szkoła wydała na nie około 200 tys.
zł, które otrzymała w ramach dotacji bezpośredniej z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
– W 2010 r. szkoła wypracowała
dochód w wysokości 300 tys. zł,
a w 2011 r. w wysokości 500 tys.
zł, dlatego w ministerstwie uznali, że mogą nam zwrócić powsta-

łą różnicę w postaci dotacji celowej – wyjaśnia nam dyrektor.
Firma Stanisława Surmy wymieniła dach na jednej z obór
oraz łączniku, w którym znajduje się paszarnia i zlewnia mleka.
Stare pokrycie eternitowe zostało zutylizowane we współpracy
z Urzędem Gminy w Zdunach,
który wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi realizuje program usuwania
azbestu. Unieszkodliwienie eternitu o powierzchni 1500 m² kosztowało szkołę zaledwie 126 zł
– 1% wartości utylizacji.
Stary dach zastąpiła nowoczesna konstrukcja pokryta płytą
poliuretanową o grubości 6 cm,
w kolorze zbliżonym do białego. Wykonawca zamontował także nowe orynnowanie
i okna. Ponadto w remontowanej
– niezagospodarowanej obecnie
oborze, w części gdzie w przyszłości rozpocznie się hodowla
krów mlecznych, wkrótce mają
zostać zamontowane kurtyny
uchylające się automatycznie
w zależności od temperatury. –
Jeżeli temperatura będzie wyso-

ka, to kurtyny wpuszczą do środka powietrze, jeżeli będzie zbyt
niska, to zamkną się – opowiada
nam dyrektor. W pobliżu nowej
obory (w miejscu gdzie obecnie
znajduje się okólnik) wiosną bieżącego roku mają stanąć także
4 silosy zbożowe – po 35 ton pojemności każdy. ZSCKR wyda
na nie około 90 tys. zł.
Władze placówki planują także budowę nowoczesnej dojarni
i sali dydaktycznej w budynku
pełniącym rolę łącznika pomiędzy dwiema oborami. Dojarnia ma powstać w miejscu,
gdzie obecnie znajduje się cielętnik (obora dla cieląt). Z kolei
nowoczesne pomieszczenie dydaktyczne powstanie w miejscu
szatni dla uczniów. Zostanie ono
przeszklone w taki sposób, żeby
uczniowie mogli widzieć jednocześnie to, co się dzieje w dojarni
jak i w nowej oborze, która obecnie stoi pusta.
Na tę chwilę szkoła nie ma
jeszcze wystarczających środków na realizację wszystkich
zamierzeń, ale będzie starać się
o pozyskiwanie środków finansowych z różnych źródeł.
pw
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Gmina Sanniki

Uczniowie
powiedzą stop
upadkowi
Plakaty promujące bezpieczną pracę na wsi będą przygotowywać na konkurs „Bezpiecznie na wsi – powiedz stop
upadkowi” uczniowie szkół
podstawowych z gminy Sanniki. Organizatorem III edycji
konkursu jest Kasa Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego.
Prace oceniane będą w dwóch
kategoriach wiekowych (I grupa: klasy 0-III, II grupa: klasy
IV-VI).
Uczniowie mają czas na wykonanie plakatów do połowy
lutego, a szkoła do 22 lutego
zgłosi je do placówki terenowej KRUS w Gostyninie. Tam
wyłonione zostaną prace, które
będą reprezentować placówkę
na etapie wojewódzkim. Nagrody rzeczowe otrzyma czterech
laureatów obu etapów. Prace
laureatów trzech pierwszych
miejsc etapu wojewódzkiego
z każdej kategorii wiekowej
niniejszego konkursu wezmą
udział w etapie centralnym konkursu.
mak
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Rolnictwo | Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Łowiczu

Skarb Państwa posiada
już tylko 18% udziałów spółki

Ponad 80% wszystkich udziałów należy już do prywatnych
właścicieli, którzy w praktyce
mogą decydować o losach spółki.
Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt funkcjonuje na terenie Łowicza od
1956 roku, do roku 2000 był to
zakład budżetowy, potem został przekształcony w spółkę
z o.o ze 100-procentowym udziałem Skarbu Państwa. Centrum
skupia hodowców bydła, trzody

ANETA MARAT

Mazowieckie Centrum
Hodowli i Rozrodu
Zwierząt w Łowiczu
zostało już praktycznie
sprywatyzowane. Obecnie
spółka w imieniu Skarbu
Państwa udostępnia ostatnią
pulę 25% bezpłatnych
udziałów – tych, o które
w 2001 r. wnioskowali
rolnicy i pracownicy.

Jeden z buhajów będących w posiadaniu Centrum w czasie pokazu.

Bolimów | Spotkanie z historią w ZSP

O użyciu gazu bojowego i jego skutkach
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Bolimowie rozpoczął się cykl spotkań
z ciekawymi ludźmi. Pierwszym gościem
był burmistrz Łowicza, wieloletni nauczyciel
historii i jej wielki pasjonat, Krzysztof Kaliński.
Przyjechał on do szkoły
15 stycznia na zaproszenie dyrektor Doroty Dziekanowskiej
oraz nauczycieli historii – Liliany
Wiśniewskiej i Marcina Wójcika.
W czasie prelekcji mówił głównie o użyciu pod Bolimowem gaREKLAMA

zów bojowych podczas I wojny
światowej, ale poruszył też wiele
innych tematów.
Spotkanie inauguracyjne było
skierowane do uczniów klas
mundurowych. – Była to niezwykle pouczająca lekcja histo-

rii, i to z dwojakiego co najmniej
powodu. Po pierwsze: dotyczyła naszego regionu. Po drugie:
wzbogacona została o ciekawostki historyczne – mówi Aneta Gędek.
Przeważająca część prelekcji
skupiona była na użyciu gazów
bojowych podczas I wojny światowej. Kaliński przypomniał, że
gaz bojowy pod Bolimowem został użyty trzy razy. Po raz pierwszy 31 maja – było to pierwsze
w historii wykorzystanie tego
rodzaju broni na skalę masową.

Niemcy użyli chloru wypuszczonego z butli jako środka bojowego, który spowodował śmierć kilkudziesięciu tysięcy żołnierzy po
obydwu stronach frontu.
Uczniowie dowiedzieli się też,
że Fritz Haber, chemik niemiecki pochodzenia żydowskiego, był
jednym z głównych organizatorów produkcji i zastosowania gazów bojowych przez armię niemiecką m.in. pod Langemark,
Ypres i pod Bolimowem podczas I wojny światowej. Młodzież wykazała duże zaintereso-

i pszczół, a w zakładzie zatrudnionych jest około 300 pracowników etatowych, do tego dochodzi
700 współpracujących z centrum
inseminatorów, odpowiedzialnych za sztuczne zapłodnienie
zwierząt, a prowadzących własną
działalność gospodarczą.
W 2010 roku minister skarbu objął prywatyzacją wszystkie tego typu zakłady w Polsce. Przypomnijmy, że kapitał
spółki MCHiRZ podzielono na
365 tys. udziałów. We wrześniu
2011 roku zakończył się proces legislacyjny prywatyzacji.
W kwietniu ubiegłego roku zakończyła się sprzedaż puli 75%
udziałów, a pozostałe 25% bezpłatnie – po połowie – mają
odebrać rolnicy i pracownicy
MCHiRZ.
Pierwszą pulę udziałów nabyli
rolnicy, pracownicy, spółdzielnie
mleczarskie i grupy producenckie. Osoby fizyczne mogły nabyć udziały o maksymalnej wartości 1% kapitału spółki. Z kolei
osoby prawne nawet 3% wartości tego kapitału. – 3% udziałów
nabyła właśnie Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu
– powiedział nam prezes zarządu
MCHiRZ Krzysztof Gajek.
Zgodnie z wytycznymi ministra rolnictwa pula 25% udziałów
musi być przekazana bezpłatnie,

a wynika to z ustawy o komercjalizacji. Udziały te trafią do rolników skupionych w MCHiRZ
i pracowników tej spółki. Są to
osoby, które w 2001 r. zadeklarowały chęć nabycia udziałów
w nowo powstałej spółce. Na liście
opracowanej przez centrum widnieją nazwiska 16 tys. rolników
i 1,6 tys. pracowników. W gronie pracowników przeważają
byli pracownicy MCHiRZ będący w dużej części na emeryturze. – Może się zdarzyć, że osoby, którym przysługują udziały,
już nie żyją. Jeżeli spadkobiercy
nie będą zainteresowani ich nabyciem, to wtedy udziały zostaną
wystawione na sprzedaż.
Na sfinalizowanie procesu
prywatyzacji i zbycie wszystkich udziałów pozostało 1,5 roku.
Skarb Państwa posiada jeszcze
18% udziałów w spółce, ponieważ w drugiej połowie 2012 r.
centrum bezpłatnie przekazało
rolnikom i pracownikom kolejne 7% udziałów. Oznacza to, że
prywatni właściciele posiadają
82% udziałów.
Obecny zarząd i rada nadzorcza zostały wybrane na 3-letnią
kadencję, która dobiegnie końca w przyszłym roku. Wyboru
nowych władz spółki pierwszy
raz dokonają zatem nowi właściciele.
pw

wanie tematem, dowodem tego
były liczne pytania skierowane
do prelegenta. Uczniów ciekawiło, jak długo działa gaz, jaki ma
wpływ na przyrodę, czy osoby,
które doświadczyły użycia gazu,
mogą się wyleczyć ze skutków
porażenia, wreszcie – czy można określić liczbę ataków gazowych. Niejednokrotnie poruszane zagadnienia wychodziły poza
ramy czasowe I wojny światowej.
Uczniowie nawiązywali do lat
II wojny światowej, zadając pytania o sytuację etyczną narodu
niemieckiego oraz rozwój techniki zbrojeniowej w pierwszej połowie XX w.
– Nie znałem nazwiska wynalazcy gazów bojowych i nie mia-

łem pojęcia, że otrzymał pokojową nagrodę Nobla w dziedzinie
chemii – mówi Piotr z klasy policyjnej. – Mnie zaskoczyła informacja – dodaje Katarzyna,
również z klasy policyjnej – że
budynek, w którym dzisiaj mieści się komisariat policji, kiedyś
był bożnicą żydowską. Podobnie
jak fakt, że przy ulicy Farnej znajdowało się w okresie międzywojennym getto żydowskie, przez
które przewinęło się do pięciu tysięcy Żydów.
– Uczniowie zaimponowali mi przygotowaniem, wiedzą,
a przede wszystkim ciekawością
– podsumował z kolei spotkanie
burmistrz Łowicza Krzysztof Kaliński.
oprac. am
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Popów |KarnawałwSzkolePodstawowej

Zabawa choinkowa z polonezem na początek
Zabawa choinkowa w Szkole Podstawowej
w Popowie rozpoczęła się od poloneza
odtańczonego przez uczniów klas III-VI.
To już tradycja placówki. Dzieci mają w ten
sposób okazję poznać przedsmak tego, co spotka
je za kilka lat w czasie balu studniówkowego.
Uczniów do tańca przygotowywała nauczycielka Anna Stelmaszewska.
Zabawę choinkową poprowadził, podobnie jak rok wcześniej,
Wodzirej Arek. Były wspólne tańce i zabawy. Większość

TOMASZBARTOS

Dyrektor placówki Grażyna Sobieszek powiedziała nam,
że taniec, choć poważny, jest
traktowany na luzie. Ma to być
forma zabawy wyróżniająca
choinkę w Popowie od odbywających się w innych szkołach.

TOMASZBARTOS

TOMASZBARTOS

Uczestnicy zabawy choinkowej przyglądająsięuczniomklasIII-VI,którzywłaśnietańcząpoloneza.

Uczniowie szkołyprzebralisięnabalzazwierzętaorazbohaterów
ulubionychfilmówm.in.Harry'egoPottera.

Domaniewice|Zaproszeniedlałyżwiarzy

dzieci przebrała się za postaci z popularnych filmów i bajek. Oprócz obowiązkowych
na takiej imprezie księżniczek,
dziewczynki wystąpiły w strojach wiedźm i zwierząt. Chłop-

cy zaś przebrani byli m. in. za
Harry'ego Pottera, cowboyów,
Indian, rycerzy, żołnierzy.
Najważniejszym momentem
balu był wybór króla i królowej
balu. Zostali nimi Patrycja Ha-

czykowska z kl. I, która przebrana była za hawajską dziewczynę
oraz Piotr Kozmana z kl. II, który miał na sobie strój Pokemona.
II miejsce zajęły Roksana Gładka z kl. I i Maciej Więcławski

z kl. II, natomiast III miejsce zajęli Weronika Kosiorek z kl. 0
oraz Krystian Tomasik z kl. II.
Dzieci te, zdaniem jury, włożyły najwięcej samodzielnej pracy
w przygotowanie stroju i wykazały się największą pomysłowością. Dzieci nagrodzono koronami i upominkami.
W trakcie balu prowadzona
była sprzedaż losów loterii fantowej, w której główną nagrodą był kosz szczęścia. Znalazły
się w nim nie tylko słodycze, ale
także odtwarzacz MP3, piłka do
koszykówki, zestaw do gry w tenisa stołowego i pluszaki. Właścicielką kosza została Angelika
Mielcarz z kl. 0.
Wszystkie dzieci opuszczając
szkołę zostały obdarowane prezentem w postaci kubka z nazwą szkoły i ilustracją w postaci
łowickiej wycinanki, której wzór
udostępniła szkole twórczymi
ludowa Grażyna Gładka.
Uczestnicy balu oraz rodzice mogli w czasie zabawy posilić się w bufecie. Powodzeniem
cieszyły się ciasta, jak się dowiedzieliśmy – mamy przygotowały
ich aż 28 różnych rodzajów. Dochód osiągnięty ze sprzedaży losów jak i ciast został przekazany
na sfinansowanie imprezy, pozostałe koszty pokryła Rada Rodziców i szkoła.
tb

RZUT OKIEM |ZABAWACHOINKOWAWSIERZCHOWIE

Już po raz trzeci
w tym sezonie
przy Szkole Podstawowej
w Domaniewicach zostało
uruchomione lodowisko.
Działa ono od poniedziałku,
14 stycznia.
Przypomnijmy, że za pierwszym razem działało 7 dni, za
drugim – 5. Trener i nauczyciel
wychowania fizycznego Mieczysław Szymajda ma nadzieję, że
tym razem warunki atmosferyczne pozwolą na to, by łyżwiarze
mogli jeździć dłużej.
Prace nad przygotowaniem
tafli lodowiska zajęły Mie-

Bolimów
Polonez w Rozdrożu
Około 80 uczniów z 5 klas
z ZSP w Bolimowie będzie bawiło się 26 stycznia na balu studniówkowym. Impreza odbędzie
się, podobnie jak przed rokiem,
w Zajeździe Rozdroże w Nieborowie. Początek o godz. 20. am
REKLAMA

czysławowi Szymajdzie 2 dni.
Najpierw w sobotę od godz.
19. do 3. w nocy ubijał samochodem śnieg, który pokrył
szkolne boisko, a następnie
wylewał na nie wodę. Później
wodę wylewał w niedzielę od
godz. 10. do 13. i od 19. do 2.
w nocy. – Włożyłem dużo pracy w to, by lód nadawał się do
jazdy – mówi Szymajda.
Lodowisko czynne jest codziennie od godz. 9. do 22. Teren, na którym się ono znajduje
jest oświetlony. Ci, którzy wybierają się na lodowisko i nie mają
własnych łyżew, mogą skorzystać
z wypożyczalni, która znajduje
się przy szkole.
am
REKLAMA

TOMASZKOCUS

Wszystko zależy
od pogody

Przez około 6 godzin dzieci
z Sierzchowa i sąsiednich
wsi bawiły się 5 stycznia na
zabawie choinkowej w remizie
OSP w Sierzchowie. Impreza
odbyłasiędziękizaangażowaniu
strażakówilokalnychsponsorów.
WczasiejejtrwaniaświętyMikołaj,
biskup,zaktóregoprzebranybył
ksiądzproboszcz
zparafiiśw.MaciejaApostoła
iśw.MałgorzatyDziewicy
iMęczennicywBednarachJózef
Paciorek.Wręczyłondzieciom
słodkiepaczki.Łącznierozdano
ichprawie70.Dlanajmłodszych
przygotowanotakżesłodki
poczęstunekiloterięfantową.am
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Łowicz | Maraton tańca i fitnessu

Z miłości do tańca i ludzi
216 osób przyszło w sobotę 19 stycznia do hali Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Topolowej w Łowiczu,
aby zatańczyć w I Łowickim Charytatywnym Maratonie Tańca i Fitnessu. Ilość uczestników przekroczyła
oczekiwania głównej organizatorki – Joanny Gałki-Walczykiewicz, która spodziewała się 150 osób. Osiągnięto
cel akcji, którym było uzbieranie przynajmniej 3 tys. zł na gabinet rehabilitacyjny dla łowickiego Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łowiczu. Dochód z maratonu wyniósł 4.467 zł 96 gr.

Tańczę, bo lubię
– Lubię taniec i chciałam
pomóc Specjalnemu Ośrod-

Wyglądało to jak
bardzo dynamiczny
i radosny taniec,
w którym pracują nogi,
biodra, ręce, głowa
i cały kręgosłup.

MIROSŁAWA WOLSKA-KOBIERECKA

Pieniądze pochodziły z dobrowolnych datków, jakie dawali uczestnicy imprezy, oraz
z licytacji prac plastycznych
wykonanych
przez
dzieci
z ośrodka, takich jak np. anioły. Zostanie za nie zakupiony
UGUL, czyli uniwersalny gabinet usprawniana leczniczego. Składa się na niego klatka
z leżanką, na której można ćwiczyć w odciążeniu poszczególne partie ciała.
Gabinetu rehabilitacyjnego
nie było dotąd w SOS-W. W tym
roku ma on być dopiero tworzony. Pomysł na charytatywną imprezę wyszedł od Joanny Gałki-Walczykiewicz, która zgłosiła
się do dyrektor Magdaleny Karskiej z pytaniem o to, co ośrodkowi jest potrzebne.
Organizatorzy imprezy zapowiadali, że maraton to 3-godzinne zajęcia zumba®fitness
i masala bhangra. Wyjaśniali
tam też, że zumba to forma ruchu, zainspirowana latynoskimi
rytmami, połączenie tańca i aerobiku, natomiast masala bhangra zaś to kombinacja różnych
ruchów, bazująca na rytmach
indyjskich.
Oczami laika wyglądało to
jak bardzo dynamiczny i radosny taniec, w którym pracują
nogi, biodra, ręce, głowa i cały
kręgosłup. Na maratonie pojawiło się około 20 instruktorów,
którzy tańczyli na scenie lub
wśród uczestników. Przyjechali oni z różnych zakątków Polski, m.in. z Warszawy, Łodzi,
Sochaczewa, Gdańska i Tarnowa. Pojawili się też zapowiadani goście specjalni: Tina i Dennis Thomsen z Danii. Muzyka,
do której tańczono, była bardzo
rytmiczna i różnorodna, były
np. cha-cha, rytmy irlandzkie,

Podziękowaniom
nie było końca
Za to niezwykłe wsparcie dla
ośrodka dziękowała wszystkim
dyrektor Magdalena Karska.
Joanna Gałka-Walczykiewicz
dziękowała wielu osobom, instytucjom i firmom za pomoc
w przygotowaniu i przeprowadzaniu imprezy W rozmowie
z nami dodała, że nikt proszony o pomoc w przedsięwzięciu
nie odmówił jej. Pomoc ta miała
bardzo różny charakter, bo np.
przedszkola nr 1 i nr 10 zaoferowały kącik dla dzieci, markety
podarowały wodę, salon masażu kupony na zabiegi, ktoś inny
dał jabłka i banany. – Podczas
imprezy straciłam poczucie
czasu, ale jestem bardzo szczęśliwa, że wszystko się udało –
mówi pani Joanna. 
Galerię zdjęć oraz film z maratonu można obejrzeć na naszej
stronie www.lowiczanin.info w zakładce rozmaitości/wydarzenia

Martyna Pujan przyjechała na maraton z Łodzi.

Początek maratonu. Wszyscy w pełni sił tańczą zumbę. Instruktorzy są nie tylko na scenie,
ale też w pierwszym rzędzie.

Finał imprezy. Na scenie Joanna Gałka-Walczykiewicz (z mikrofonem),
w strojach łowickich jej córki, za nimi dyrektor SOS-W Magdalena Karska.

Łowicz | Chorzy na SM dzielili się opłatkiem

Aby być razem w trudnej chorobie

MIROSŁAWA WOLSKA-KOBIERECKA

Członkowie Stowarzyszenia
Chorych na Stwardnienie
Rozsiane „Renia” spotkali
się w sobotę 12 stycznia
w świetlicy Gimnazjum
nr 1 w Łowiczu na
pierwszej wspólnej wigilii.

Gość specjalny maratonu Dennis Thomsen z Danii pokazuje swoje układy choreograficzne.

Oprócz członków organizacji udział w nim wzięli dyrektor
szkoły Jolanta Urbanek, prezes
Klubu Seniora Anna Bieguszewska i proboszcz parafii Świętego
Ducha ks. Władysław Moczarski,
który pobłogosławił opłatek i potrawy znajdujące się na stołach.
– To dla nas szczególna chwila,
spotykamy się po raz pierwszy,
po roku działalności – powiedziała nam prezes stowarzysze-

nia Jadwiga Bura – To dla ludzi
chorych na tę chorobę bardzo
ważne, dotąd bowiem większość
chorych z problemem SM pozostawała sama w czterech ścianach
domu, niechętnie poza nie wyglądając. Spotkanie takie jest okazją
do zintegrowania się, poczucia
wspólnoty i tego, że nie jest się
samemu w trudnej chwili.
Rok działalności to może
mało, ale w tym czasie stowarzyszeniu udało się wiele zrobić, nie tylko zawiązać struktury,
ale też wyjść z konkretnymi propozycjami dla członków, m.in.
spotkań związanych ze świętami, np. Wielkanocą czy Tłustym
Czwartkiem. Grupie chorych
udało się także wyjechać na turnus rehabilitacyjny.

Obecnie w stowarzyszeniu jest około 30 osób, z czego
20 to chorzy, pozostali to członkowie ich rodzin. Ludzie ci pochodzą nie tylko z Łowicza, ale
też ze Zdun, Kocierzewa, Chruślina, Skierniewic.
Obecnie kolejnych 5 osób czeka na przyjęcie w poczet członków organizacji. Jak przyznaje
prezes Jadwiga Bura, stowarzyszenie jest otwarte na wszystkie
osoby chore na SM a, jak podkreśla, w Łowiczu oraz na terenie powiatu łowickiego jest więcej osób chorych.
Aby nawiązać kontakt z organizacją, mogą one przyjść na
spotkanie. Odbywają się one
w każdą środę w godz.
10-12 w Gimnazjum nr 1.
tb

MIROSŁAWA WOLSKA-KOBIERECKA

mirka.wolska@lowiczanin.info

następnego dnia do Modlina.
Skąd biorą siłę? – Jest zumba,
jest impreza – powiedziała nam
jedna z instruktorek.

kowi, bo tam też trafiają nasze
dzieci, dlatego tutaj przyszłam
– powiedziała nam Jolanta Rybus, nauczyciel wspomagający
w Przedszkolu Integracyjnym
nr 10 w Łowiczu. Zumbę tańczy od września, a na sobotni maraton przyszła jako jedna
z pierwszych osób.
– Robimy to z miłości do tańca i zumby – usłyszeliśmy od
instruktorek, które w kilkuosobowej grupie kosztowały tort.
8-kilogramowy tort organizatorzy dostali od Cafe Bordo.
Został on pokrojony na porcje
i po maratonie częstowano nim
tych, którzy wytrwali do końca.
– Ile kalorii można spalić na takim maratonie? – pytaliśmy instruktorek. – Szacuje się 600 kilokalorii na godzinę, czyli przez
3 godziny to jest maksymalnie
1800 kilokalorii, a więc dziennie zapotrzebowanie dla kobiet.
To teraz jak najbardziej można
torcik skosztować, bo się należy
– mówiła jedna z nich z uśmiechem.
Okazało się też, że wszyscy
instruktorzy, którzy w sobotę
tańczyli w Łowiczu, wybierali się na podobny maraton już

MIROSŁAWA WOLSKA-KOBIERECKA

MIRKA WOLSKA
-KOBIERECKA

disco polo, a także przerobiony
na reggae utwór „One more night” Phila Collinsa.
Oczywiście nie wszyscy byli
tak wytrzymali, aby tańczyć
przez 3 godziny non stop. Niektórzy uczestnicy robili sobie
przerwy krótkie lub dłuższe,
aby napić się wody lub zjeść
coś lekkiego – jabłko lub banana. Po 3 godzinach, gdy liczono
zebrane pieniądze, a organizatorzy ponownie włączyli muzykę, okazało się, że chętnych do
tańca nie brakowało.

www.lowiczanin.info
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W centralnym miejscu sceny MaryjazJózefemczyliAnnaPłatekiPiotrKotlarski.

MIROSŁAWAWOLSKA-KOBIERECKA
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Fotoreportaż

Scenariusz przedstawienianapisałaJoannaBolimowska.

Łowicz|KsinzokiiFurkotkinajednejscenie

Bo Pan Jezus się dla wszystkich narodził
Nietypowy i wzruszający był bożonarodzeniowy
koncert w kinie Fenix w Łowiczu, w którym
20 stycznia wystąpił Zespół Śpiewaczy Ksinzoki
oraz Dziecięcy Zespół Furkotki.

MIROSŁAWAWOLSKA-KOBIERECKA

W czasie gdy zespół Ksinzoki śpiewał, dzieci w strojach ludowych i białych sukienkach
– ozdobionych białymi skrzydełkami – bawiły się maskotkami,
rysowały i trochę nieśmiało biegały po scenie. Jeden z aniołków
strzelał z procy gwiazdami w publiczność, a potem zszedł do publiczności, aby je rozdawać.
Niektóre kolędy Furkotki śpiewały ze starszymi śpiewakami
i migały ich słowa, w czym pomagała im stojąca przed sceną choreograf Emilia Jaworska-Płuszka.
– Dziś Furkotki były najważniejsze – chóralnie odpowiadali członkowie zespołu Ksinzoki,
gdy tuż po występie poszliśmy za
kulisy. – Chcieliśmy tym występem pokazać, że Jezus narodził
się też dla tych dzieci – mówi Joanna Bolimowska. – Ten występ
był dla dzieci wielkim przeżyciem. Pierwszy raz wystąpiły na
tak dużej scenie – mówił zadowolony Stanisław Wielec. mwk

Ksinzoki tylko na początkuprzedstawieniabylinapierwszymplanie.
Późniejśpiewalistojącwgłębisceny.

Ewa Płatek i Kacper Walkiewicz rozdająpapierowegwiazdki
publiczności.Kacperteżstrzelałnimizprocy.

MIROSŁAWAWOLSKA-KOBIERECKA
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Aniołki - łowiczaniki czyliWiktoriaJabłońskaiGabriellaKotlarskabyłyprawdziwąozdobą"OpowieściWigilijnejKsinzoków".

MIROSŁAWAWOLSKA-KOBIERECKA

Na jednej scenie wystąpili
bowiem utytułowani śpiewacy
z dużym doświadczeniem
i dzieci z wadami słuchu lub
całkowicie niesłyszące. Połączenie było tak ciekawe, że po
zakończeniu programu publiczność nie wychodziła, czekając
na więcej. Bisowały więc i Furkotki, i Ksinzoki.
Pomysł na wspólny występ
zrodził się w zespole Ksinzoki,
w którym śpiewa Stanisław Wielec, kierownik Furkotek. Zaprosił
on jedną z członkiń zespołu, poetkę Joannę Bolimowską, na występ swoich małych tancerzy. Poruszona nim postanowiła napisać
scenariusz przedstawienia, który
uwzględniałby specyfikę obu zespołów. Nazwała go „Opowieść
wigilijna Ksinzoków”.
Wyglądało to tak, że na scenie z bożonarodzeniową dekoracją Ksinzoki stanęły z tyłu, wraz
z nimi kapela, a dzieci zajęły przód sceny. W centralnym
punkcie była Maryja z Józefem.

Scenariusz przedstawienie przewidywał m.in. to, że Furkotki będą
rysowaćnascenie.
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Kultura
Ubogo o Łowiczu
Tuż przed świętami pojawił się w księgarniach „Spacerownik rosyjskimi śladami po
województwie łódzkim”. Zaintrygowany tytułem, bez namysłu kupiłem go w łowickim
Empiku. W domu usiadłem do lektury i praktycznie w ciągu dwóch wieczorów
przeczytałem całość. Po zapoznaniu się z zawartością przyszła refleksja, że pomimo bogatej
szaty graficznej, treść książki pozostawia duży niedosyt. W szczególności hasła o regionie są
nierówne, a w odniesieniu do naszego miasta bardzo ubogie.
MAREK
WOJTYLAK
Tom posiada dwoje autorów.
Pierwszym jest Joanna Podolska,
która przygotowała część „Spacerownika” poświęconą Łodzi
i regionowi, drugim – Michał Jagiełło, dziennikarz łódzkiego wydania Gazety Wyborczej, który
w drugiej części wydawnictwa
zajął się sprawami bitwy łódzkiej 1914 r. Sięgając do rosyjskiej
przeszłości na obszarze naszego
województwa, autorka starała się
głównie pokazać, co z niej pozostało. Prezentuje zabytki, interesujące miejsca, a przede wszystkim
ludzi, którzy dla większości Polaków pozostawali wyłącznie okupantami. Jest dużo ciekawostek,
wiele zdjęć i kart pocztowych,
głównie z widokami cerkwi,
świetne, jak zawsze, są też zdjęcia
współczesne Tomasza Stańczaka.
Przyznam jednak, że przeżyłem
rozczarowanie hasłem dotyczącym Łowicza, czyli miejsca, którego przeszłością szczególnie się
interesuję.
Skorzystano z artykułu
w „Kwartalniku”
Do zredagowania hasła posłużył artykuł Piotra WysockieREKLAMA

go „Przełożony łowickiej cerkwi”, który był publikowany
w „Łowiczanin. Kwartalniku
historyczny”, nr 2(37) w lipcu
2012 r. Autorka obszernie cytuje tekst Wysockiego, dwukrotnie dodając, że ukazał się w „Nowym Łowiczaninie”. Nie jest
to jakimś wielkim błędem, ponieważ „Kwartalnik” pozostaje
dodatkiem do tygodnika. Istotniejszym pozostaje fakt, że temat Rosjan i prawosławia w Łowiczu został pokazany jedynie
we wstępie, gdyż zasadnicza
część jest poświęcona sylwetce przełożonego cerkwi, księdzu
Wieniaminowi Skworcowowi.
O wiele więcej informacji zawiera
natomiast jego praca pt. „Rosjanie
w Łowiczu w latach 1840-1914
w świetle inskrypcji nagrobnych
na cmentarzu prawosławnym”,
która ukazała się drukiem w „Dodatku Historycznym” do Biuletynu Informacyjnego nr 6(56)
Bractwa Prawosławnego św. św.
Cyryla i Metodego w Białymstoku w czerwcu 2012 r.
Łowicz zasługuje na
więcej
Myślę, że gdyby autorka skorzystała tylko z tego opracowania, łowickie hasło w „Spacerowniku” wyglądałoby inaczej,

a przynajmniej nie byłoby tak
skromne. Jestem przekonany, że
Łowicz zasługuje na więcej miejsca, ponieważ w okresie zaborów
był ważnym ośrodkiem administracji rosyjskiej, z liczbą Rosjan
do lat 90. XIX w. dorównującą
Łodzi, oraz miastem garnizonowym ze stacjonującymi pułkami
piechoty i parkiem artyleryjskim.
Znajdowały się tu magazyny
aprowizacyjne, szpital wojskowy
(dziś budynek Starostwa Powiatowego) z apteką oraz jedna z czterech w Królestwie męska szkoła
realna i progimnazjum żeńskie.
Miasto wizytował W. Ks. Konstanty, przebywali w nim również
carowie oraz członkowie rodziny
cesarskiej.
W artykule o Łowiczu nie ma
wzmianki na ten temat, tak jak
o liczbie ludności wyznania prawosławnego, jej zajęciach, urzędach rosyjskich itd. Więcej jedynie miejsca poświęcono cerkwi
prawosławnej i szkole realnej.
Tę ostatnią pokazano na dwóch
pocztówkach: jednej z okresu
I wojny światowej i drugiej sprzed
jej wybuchu, choć – ku mojemu
zaskoczeniu – ta właśnie opatrzona jest podpisem: „To samo
miejsce w czasie I wojny światowej, jeszcze widać prawosławny krzyż usunięty w 1917 roku”.

Tymczasem na karcie jest widoczny gmach pomisjonarski,
w którym mieściła się od
1874 r. Łowicka Szkoła Realna,
lecz przed rozpoczęciem wojny.
Temat szkoły realnej wymagałby zresztą rozwinięcia,
bo jej uczniami byli np. Stanisław Noakowski, bracia Starzyńscy i oczywiście Anton Denikin,
ochrzczony w 1872 r. w łowickiej
cerkwi, późniejszy słynny generał białogwardyjski. Praktycznie
niczego nie dowiadujemy się o
cmentarzu prawosławnym i jego
historii, poza stwierdzeniem, że
„większość grobów jest w bardzo złym stanie”. A przecież to
najstarsza istniejąca nekropolia w
Łowiczu, gdzie znajduje się najstarszy zachowany łowicki nagrobek – pomnik z 1829 r. płk.
Józefa Rzodkiewicza, bohatera
wojen napoleońskich. Pomimo
zniszczeń, trochę innych nagrobków tam się również zachowało,
jak choćby z 1909 r. pułkownika Aleksandra Welka, adiutanta
39. tomskiego pułku piechoty,
autora pięknych zdjęć Łowicza
z przeł. XIX/XX w.
Pominięte tematy
Kompletnie został pominięty w „Spacerowniku” temat
powstania styczniowego, zasługujący moim zdaniem, w kontekście przypadającej w tym roku
150. rocznicy wybuchu, na odrębny rozdział książki. Praktycznie żadnej informacji nie ma
również o Księstwie Łowickim.
Nawet w haśle o Skierniewicach
(liczącym notabene 16 stron!) nie
wspomniano, iż od 1881 r. mieściła się tam siedziba Zarządu Księstwa Łowickiego (w budynkach
po pierwszej stacji kolejowej),
przeniesiona z Łyszkowic. Stamtąd płynęły decyzje administracyjne dotyczące dóbr cesarskich,
a w szczególności obszarów le-

śnych: skierniewickiego ze słynną bażantarnią, lubocheńskiego,
radzickiego i spalskiego, gdzie
urządzano wspaniałe polowania z
udziałem cara i jego gości.
Szkoda, że w „Spacerowniku”
nie wymieniono ani jednego nazwiska rosyjskiego prezydenta,
których Łowicz miał kilku, gdyż
posiadał w latach 1819-1914 prerogatywy miasta wojewódzkiego. Nie ma słowa o naczelnikach
powiatu łowickiego, dowódcach
stacjonujących wojsk ani nawet
o figurce Matki Bożej, stojącej do
dziś przed kościołem pijarskim,
którą wznieśli łowiczanie za cudowne ocalenie cara Aleksandra
III i jego rodziny w 1888 r.

Pisząc o brakach i niedostatkach ostatniego wydania
„Spacerownika”, nie ukrywam
swego żalu, że dwie kartki na
Łowicz to stanowczo moim
zdaniem za mało jak na wydawnictwo w założeniach nawet popularne. Można było zdecydowanie więcej, tym bardziej że
dostępnych opracowań i materiałów archiwalnych jest naprawdę wiele.
A o tym, że jest to realne,
przekonują chociażby udane
w sumie hasła o Łowiczu we
wcześniejszych wydaniach „Spacerownika”: „Po regionie” lub
„Śladami Żydów Ziemi Łódzkiej”. 

RZUT OKIEM | ZAŚPIEWALI U MINISTRA

ZSP NR 2 W ŁOWICZU

Książki | Kolejny tom Spacerownika

Zespół Pieśni i Tańca Blichowiacy wystąpił 20 grudnia na spotkaniu
opłatkowym pracowników szczebla kierowniczego Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi oraz jednostek mu podległych. Wśród gości ministra
znaleźli się m.in. wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński,
a także wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Jacek
Protasiewicz. Blichowiacy dali koncert kolęd, po czym mieli możliwość
złożyć życzenia ministrowi Stanisławowi Kalembie (na zdjęciu). tb
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Łowicz|Spotkaniaztradycją–drugaedycja

Haftowały już jako nastolatki
Cztery doświadczone hafciarki: Genowefa Miazek,
Leokadia Łacheta, Wanda Teleman
i Agnieszka Zabost gościły w sobotę 19 stycznia
w Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi
Łowickiej. Spotkanie z nimi było pierwszym
z 12 planowanych na ten roku „Spotkań z tradycją”.
nia ręcznie haftowały. Opowiadały i żywo reagowały na prezentację na ich temat i na temat
haftu, którą przedstawiła Joanna Borecka. Można było się

MIROSŁAWAWOLSKA-KOBIERECKA

MIROSŁAWAWOLSKA-KOBIERECKA

Twórczynie ludowe, z których
trzy ubrały się w stroje łowickie,
przywiozły ze sobą do pokazania swoje wyroby. Nawlekły też
nitki na igły i w czasie spotka-

Hafciarki opowiadają i pracują.Odlewej:AgnieszkaZabost,GenowefaMiazekiWandaTelemam.

dej z hafciarek. Genowefa Miazek haftuje od 15. roku życia.
Niedawno obchodziła 50-lecie
swojej działalności. Specjalizuje się w hafcie ręczno-maszynowym. Przez znawców haftu nazywana jest „Królową Róży”.
To ona szyła łowickie stroje

– damski i męski, które wręczone zostały Janowi Pawłowi
II podczas jego wizyty w Łowiczu. Są one obecnie częścią
ekspozycji muzeum watykańskiego.
Leokadia Łacheta haftuje od
16. roku życia. Skłoniła ją do

Swoich sił w haftowaniupodczujnymokiemAgnieszkiZabostpróbuje
JacekChołuj–dyrektorCentrumPromocji.

z niej dowiedzieć, że podstawowe techniki haftu to: standardowy, czyli polskie szycie,
krzyżykowy, czyli ruskie szycie, płaski cieniowany, richelieu i koralikowy. W późniejszej
prezentacji można było usłyszeć ciekawe informacje o każ-

Łowicz |KarnawałowekoncertywŁOK

RZUT OKIEM |KOCIERZEWIACYWKATEDRZE

Każdy znajdzie
coś dla siebie
27 stycznia w Łowickim
Ośrodku Kultury wystąpią
uczniowie Społecznego
Ogniska Muzycznego oraz
dzieci i młodzież
z Dziecięco-Młodzieżowego
Zespołu Ludowego Koderki.
Koncert ogniska rozpocznie
się o godz. 15.
Na scenie wystąpi około
40 osób. Zagrają oni utwory
z rożnego repertuaru, od muzyki klasycznej po rozrywkową.
Uczestnicy przygotowywali się
do koncertu prawie 2 miesiące. Podczas koncertu karnawaREKLAMA

łowego – bo taką ma on nazwę
– będzie można zobaczyć efekty ich pracy. 2 godziny później,
zaraz po zakończeniu koncertu
przez uczniów z Ogniska Muzycznego, na scenie pojawi się
zespół Koderki. Starsza grupa
wystąpi z nowym programem.
Kierownik zespołu Eugeniusz
Strycharski nie chce jednak
zdradzać, co to będzie. Zapewnia jednak, że warto przyjść
i zobaczyć. Nowe elementy do
swojego programu artystycznego dołożyli też młodsi tancerze.
Warto zobaczyć, jak będą tańczyć i śpiewać. Wstęp na oba
koncerty jest wolny.
am

Dziecięcy Zespół Ludowy
Kocierzewiacy, działający przy
Gminnej Bibliotece Publicznej
w Kocierzewie Południowym,
wystąpił w niedzielę
13 stycznia, po mszy dla dzieci
o godz. 10.30, w łowickiej
katedrze.Ponad30-osobowa
grupawystawiłajasełkawe
własnymopracowaniu,ale
woparciuotradycyjnąformę.
Przedstawienieobejrzałaliczna
grupadzieciiichrodziców,którzy
pozostaliwkatedrze.tb
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tego matka, która pewnego dnia
powiedziała jej: – Bracia pójdą
dalej do szkoły, a ty zostaniesz
hafciarką! Robi hafty richelieu,
choć woli wyszywać koralikami. Dziś jest emerytką, więc ma
czas na swoją pasję. Kiedyś haftować mogła tylko nocami, bo
w dzień pracowała w gospodarstwie. Haftując odpoczywa.
Agnieszka Zabost, mając
19 lat, zaczęła haftować w Sztuce Łowickiej, od 3 lat jest członkiem Stowarzyszenia Twórców
Ludowych. Początkowo specjalizowała się w hafcie koralikowym, dziś jej domeną jest haft
ręczno-masznowy i krzyżykowy. Haftu nauczyła też swoje
córki.
Pani Agnieszka haftuje nie
tylko tradycyjne wyroby, takie jak chusty czy koszule, ale
też etui na telefony czy biustonosze. Ponieważ jej syn trenuje
taekwondo, wśród jej wyrobów
można znaleźć takie z motywem sportowca lub napisem
„taekwondo”.
Początek prezentacji o Wandzie Teleman wywołał uśmiech,
bo oczom obecnym na spotkaniu ukazała się ona – ale jako
kilkuletnia dziewczynka w stroju łowickim. Hafciarka pochodzi z rodziny, w której tradycje
rękodzieła trwają od pokoleń.
Haftowała jej babcia i mama,
a największym skarbem pani
Wandy są okładka na książkę
oraz mankiety, które haftowała
jej mama. Ona sama zajęła się
igiełkową twórczością, mając
12 lat.
mwk

TOMASZBARTOS
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Z sali sądowej
Sąd Okręgowy | 14 lat więzienia za ciosy zadane mężowi

Łowicz

Na 14 lat pozbawienia wolności Sąd Okręgowy w Łodzi skazał w poniedziałek 21 stycznia 58-letnią mieszkankę Łowicza Marię
K., którą uznał za winną zabicia męża. Zdaniem sądu nie była to typowa „zbrodnia kuchenna”, w której maltretowana żona
podczas domowej awantury zabija nożem męża, ale zabójstwo, którego motyw należy położyć na karb wypitego alkoholu oraz
niesnasek między małżonkami, do których dochodziło przed zbrodnią. Wyrok nie jest prawomocny. Obrona zapowiada apelację.

Na dzień otwarty z capoeirą
– brazylijską sztuką walki, akrobatyki, tańca i śpiewu – zaprasza
Centrum Rozwoju Osobistego
mieszczące się przy ul. Łyszkowickiej 73 w Łowiczu. Pokaz
organizuje w sobotę 26 stycznia,
od godz. 11 do 13, Grupa Capoeira Łódź.
Grupa Capoeira Łódź od
10 lat prowadzi regularne treningi w województwie łódzkim.
Czym jest capoeira? To widowiskowe połączenie sztuk walki,
akrobatyki, śpiewu, tańca i gry
na oryginalnych brazylijskich instrumentach. Została stworzona
przez afrykańskich niewolników
w Brazylii w XVI wieku, jako
sposób na walkę o wolność. Dopiero w latach 20. ubiegłego stulecia zyskała status pełnoprawnego sportu.
Ćwiczący ustawiają krąg
roda, a do środka wchodzi
dwóch graczy – bo capoeirę się
gra, a nie walczy. Gra polega na
płynnych, dopełniających się ruchach, przypominających uniki, uzupełnianych o efektowne
akrobacje: salta, gwiazdy czy
zaprzeczające grawitacji obroty
i kopnięcia w powietrzu.
Udział w zajęciach w Łowiczu jest darmowy. Capoeirę
można ćwiczyć bez względu
na wiek, płeć czy kondycję fizyczną. CRO zaprasza na zajęcia zarówno dzieci, jak też ich
rodziców. Należy ze sobą mieć
miękkie obuwie na jasnej podeszwie i luźny strój. W lutym
mają ruszyć regularne treningi
capoeiry w Centrum Rozwoju
Osobistego w Łowiczu.
mak

To nie była zbrodnia kuchenna
LILIANNA JÓŹWIAK
-STASZEWSKA
lila.staszewska@lowiczanin.info

Do zabójstwa, poprzedzonego spożywaniem alkoholu przez
obydwoje małżonków, doszło latem 2011 roku w bloku przy ul.
Piekarskiej w Łowiczu. 67-letni
Włodzimierz K. zmarł we własnym łóżku od sześciokrotnego
ugodzenia nożem w klatkę piersiową. Sąd, uzasadniając wydany wyrok, stwierdził, że nie
ma najmniejszych wątpliwości
co do tego, że to właśnie Maria K. zadała mężowi śmiertelne
rany. Przemawiały za tym przede
wszystkim zeznania świadków,
jak i oględziny na miejscu zdarzenia.
Sąd ponad wszelką wątpliwość wykluczył przedstawiane
REKLAMA

przez Marię K. kolejne wersje
wydarzeń, jakie miałyby się rozegrać feralnego lipcowego wieczoru. Jak w uzasadnieniu wyroku podkreślał sędzia Robert
Świecki, gdyby Włodzimierz K.
doznał ran skutkujących masywnym krwotokiem poza mieszkaniem, nie byłby w stanie o własnych siłach do niego dotrzeć,
rozebrać się i położyć w łóżku. Tymczasem śladów krwi nie
było ani na zdjętej przez Włodzimierza K. odzieży, ani w innych
miejscach mieszkania, poza łóżkiem.
Druga wersja, że to ktoś inny
zabił Włodzimierza K., a jego
żona zorientowała się, że coś mu
się stało po odgłosie charczenia, też zdaniem sądu nie mogła być logicznym wytłumaczeniem tego, co się stało. Przeczyły
jej zeznania matki Marii K., która mieszkała wspólnie z małżeń-

stwem. Stwierdziła ona, że jedyną osobą, która wchodziła do
mieszkania, gdzie przebywała już
jej córka, był zięć.
Kolejna wersja Marii K. prezentowana przez nią już po usłyszeniu zarzutu zabójstwa, że feralnego dnia była ofiarą ataku
ze strony męża, a więc musiała
się bronić, też zdaniem sądu nie
znalazła potwierdzenia w materiale dowodowym. Rozważając
tę kwestię, sąd powtórnie wrócił
do zeznań matki Marii K., która
stwierdziła, że tego dnia w domu
nie było żadnej awantury.
Sąd podkreślił, że wizerunkowi Marii K. jako kobiety pokrzywdzonej przez męża przeczy
opinia psychologiczna na jej temat. Z jej rysu psychologicznego
wynika bowiem, że nie jest ona
osobą, która bezwolnie poddawałaby się presji. Z drugiej strony liczba, skupienie i sposób zadania ciosów ofierze wykluczały,
aby zostały one zadane w wyniku
szarpaniny.
Sąd zwrócił również uwagę
na to, że z reguły maltretowane żony, kiedy dochodzi do tzw.
zabójstwa kuchennego, czyli zabójstwa męża przy użyciu noża
kuchennego w trakcie awantury domowej, działają w dużym
stresie. Tymczasem Maria K.,
zdaniem sądu, wyraźnie chciała
zatrzeć ślady: zawinęła nóż w reREKLAMA

Wizerunkowi
Marii K. jako kobiety
pokrzywdzonej
przez męża przeczy
opinia psychologiczna
na jej temat.
klamówkę, wrzuciła na szafę, poszła do syna, by powiedzieć, że
coś stało się ojcu, a policjantowi,
który jako pierwszy rozpytywał
ją na miejscu zdarzenia, powiedziała, że awantury nie było.
Obrażenia Marii K. również,
zdaniem sądu, nie uwiarygodniły
przypuszczenia, że tego dnia została pobita przez męża, bo równie dobrze mogły powstać w wyniku upadku. Wątpliwość, czy
aby nie w wyniku szarpaniny,
w ocenie sądu rozwiały zeznania
matki oskarżonej, która stwierdziła, że Maria K., będąc pod
wpływem alkoholu, przewróciła się w mieszkaniu. Sąd, przywołując opinię biegłych, nie miał
także wątpliwości co do poczytalności Marii K. w momencie
dokonania zabójstwa.
Kara 25 lat więzienia, jakiej
żądał dla Marii K. oskarżyciel,

byłaby jednak, zdaniem sądu,
zbyt surową. Jako okoliczność łagodzącą uznał on dotychczasową
niekaralność Marii K. Sędzia Robert Świecki zaznaczył, że Maria
K. w trakcie procesu powiedziała, iż żadna kara nie zagłuszy jej
sumienia, że dałaby wiele, aby
cofnąć czas. Sąd, skazując Marię
K. na 14 lat pozbawienia wolności, zaliczył w poczet kary okres,
w którym kobieta przebywała
w areszcie, jednocześnie zasądził
od niej część kosztów sądowych
w wysokości 4 tys. zł. To ostatnie
związane jest ze znaczną liczbą
opinii, jakie wykonano w trakcie
trwania procesu, m.in. osmologicznych dotyczących śladów zapachowych i daktyloskopijnych
dotyczących odcisków palców.
Sędzia Robert Świecki nie
omieszkał dodać, że koronny dowód w sprawie, czyli znaleziony
na szafie nóż, został źle zabezpieczony przez śledczych.
Wyrok nie jest prawomocny.
Obrona, która wnosiła o uniewinnienie Marii K., poddając
w całości pod wątpliwość tezę
o sprawstwie kobiety, zaraz po
ogłoszeniu wyroku zapowiedziała apelację. Prokuratura, która
domagała się dla Marii K. kary
surowszej o 11 lat więzienia, nie
podjęła tak szybkiej decyzji. Podobnie jak obrona oskarżyciel
ma na to dwa tygodnie. 

Brazylijska
sztuka walki na
Łyszkowickiej
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Na półmetku kadencji
Gmina Chąśno | Wójt Reczulski po 2 latach

Najdroższa była hydrofornia w Wyborowie
marcin.kucharski@lowiczanin.info

W 2011 roku za ok. 340 tys. zł
zmodernizowana została droga
gminna w Mariance o długości
prawie 2.200 metrów. Z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
gminie udało się pozyskać około 75 tys. zł dofinansowania na
tę drogę. Okopane też zostały
rowy wzdłuż odnowionej drogi.
W tym samym roku gmina
przeprowadziła akcję czyszczenia, a w wielu miejscach praktycznie kopania od nowa rowów
wzdłuż łącznie ponad 8 kilometrów dróg. Okopane zostały rowy w Goleńsku, Niespuszy Wsi, Chąśnie i w Mastkach.
Dlaczego akurat w tych miejscowościach? – Poprzednie,
mokre lata pokazały, że w tych
miejscowościach był najpoważniejszy problem, woda stała
i praktycznie nie miała odpływu
– uważa wójt Reczulski.
W 2012 r. gmina wykonała
od podstaw – łącznie z podbudową i nawierzchnią asfaltową
– drogę o długości 670 metrów w Goleńsku Małym. Droga kosztowała 225 tys. zł, z czego dofinansowanie w wysokości
95 tys. zł pochodziło z FunduREKLAMA

szu Ochrony Gruntów Rolnych.
W tym samym roku wykonana
również została nakładka asfaltowa o długości 700 metrów
w Karkowie. Droga kosztowała 131 tys. zł. W tym samym
roku przeprowadzone zostało
też okopywanie rowów wzdłuż
drogi w Skowrodzie Południowej. Okopanie rowów wzdłuż
drogi o długości ok. 500 metrów
kosztowało 12 tys. zł.
– W tej kadencji postanowiliśmy też skupić się na sprawach
związanych z zaopatrzeniem
w wodę. Wybudowana została hydrofornia w Wyborowie
za około 2 mln złotych – przypomina wójt Reczulski. Do tej
pory stare studnie głębinowe,
z których pobierana była woda
w Wyborowie, znajdowały się na terenie nienależącym
do gminy – po dawnej Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej.

Udało się zrobić
wszystko, co
zaplanowaliśmy,
chociaż oczekiwania
wciąż rosną.

Na sprzęt dla szkoły w Mastkach gmina pozyskała 95 tys. złotych.

Studnie były z lat 60. i 70. i ich
sprawność nie była już najlepsza.
Dlatego też gmina postanowiła w 2011 roku wybudować
w tej miejscowości nową hydrofornię – na własnym gruncie. Inwestycja ta kosztowała
ok. 2 mln zł, jednak w znacznej części została sfinansowana pieniędzmi z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich
(ok. 919 tys. zł) oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
(ok. 145 tys. zł). – Była to największa inwestycja związana
z wodą w tej kadencji.
Kontynuacją
inwestycji
w gospodarkę wodną było wy-

konanie w 2012 roku „spinki”
wodociągowej pomiędzy Wyborowem a Mastkami. Wodociąg o długości ok. 1,2 km spinający te dwie miejscowości
kosztował ok. 70 tys. zł. Pozwoliło to na połączenie dwóch
niezależnych do tej pory sieci wodociągowych zasilanych
z hydroforni w Skowrodzie Południowej (doprowadza wodę do
7 wsi) i wspomnianej hydroforni w Wyborowie. Po co wykonywano tę inwestycję? Studnia
przy hydroforni w Skowrodzie
okazała się w ostatnich latach
mało wydajna. – Dawało się odczuć, szczególnie w lecie i wieczorami, spadki ciśnienia wody.
Teraz hydrofornia z Wyboro-

MARCIN. A. KUCHARSKI

MARCIN
KUCHARSKI

MARCIN. A. KUCHARSKI

– W tej kadencji przyjęliśmy taką strategię, że co
roku będziemy robić przynajmniej jeden kawałek
drogi – powiedział nam wójt Dariusz Reczulski.
Drogi to jednak nie jedyne inwestycje, jakie udało się
przeprowadzić w tej kadencji w gminie Chąśno.

Okopywanie rowów – to była jedna z poważnych inwestycji 2012 roku.

wa odciąża tamten wodociąg –
uważa wójt.
W ubiegłym roku gmina kupiła też agregat prądotwórczy
do hydroforni w Wyborowie.
Ma to zabezpieczyć hydrofornię
przed ewentualnymi przerwami
w pracy w wyniku czasowego
wyłączenia prądu. Kosztował
42 tys. zł. – W tych rejonach
prowadzone są intensywne hodowle i potrzebny jest nieprzerwany dostęp do wody bieżącej.
Podobny agregat ma być w tym
roku zakupiony do hydroforni
w Skowrodzie Południowej.
Dużą inwestycję gmina rozpoczęła w 2012 roku i będzie ona
kontynuowana w roku 2013.
Chodzi o budowę kanalizacji
sanitarnej o łącznej długości

5,5 km w Goleńsku. Będzie ona
kosztować ok. 1,3 mln zł. Gmina uzyskała dofinansowanie inwestycji unijnymi pieniędzmi
w wysokości ok. 750 tys. zł. Roboty zostały przerwane na zimę,
będą kontynuowane wiosną.
Łącznie w 2011 i 2012 roku
gmina Chąśno wykonała inwestycje za 3,631 mln zł, z czego
wkład własny gminy wyniósł
ok. 2,2 mln zł, a pozyskane dofinansowanie pieniędzmi z zewnątrz 1,4 mln zł. – Nie jesteśmy dużą gminą, więc na
inwestycje też nie ma bardzo
dużo pieniędzy – uważa wójt
Reczulski. Czy jest zadowolony po półmetku tej kadencji? –
Udało się zrobić wszystko, co
zaplanowaliśmy, chociaż ocze-
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samochodowe

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

kupno

FIAT CC, 700, 1996 rok, zadbany, tel.
kom. 666-037-924.

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

Fiat Cinquecento 700, 1997 rok, tel.
kom. 506-178-472.

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

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

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.
Kupię osobowy sprawny lub lekko
uszkodzony, tel. (46) 831-02-44, tel. kom.
604-706-309.
Kupię samochód cały lub uszkodzony,
tel. kom. 605-992-856.

FIAT Ducato Max, 2,8 disel, 1999r., tel.
kom. 696-007-024.
FIAT Ducato, 2007 rok, salon
Polska, 9‑osobowy, tel. kom.
602‑390‑809.
FIAT Ducato, 1997 rok, stan dobry, tel.
kom. 502-429-305.

sprzedaż
VOLVO S60 D5, 2004 rok, tel. kom.
795-297-763.
ALFA 145, 1.4, 1996, gaz sekwencja
2-letnia, tel. kom. 665-314-627.
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 A3, gaz, 1999 rok, stan bdb,
9.500 zł, tel. kom. 725-804-597.
AUDI A4, 1.0 TDI, 2000 rok, lift, tel.
kom. 606-303-471.
AUDI B4, 2.0, gaz, 1992 rok, 2.000 zł,
tel. kom. 605-695-882.
BMW 525 TDS, kombi, tel. kom.
505-972-410.

RENAULT Laguna II, 1.8 16V, 2001 rok,
stan bdb, tanio, tel. kom. 781-222-125.

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.

RENAULT Master, 2.5, 2001 rok, tel.
kom. 603-624-879.

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

MERCEDES Bus 207, 1994 rok,
możliwość odliczenia VAT, tel. kom.
602-321-014.
MERCEDES C klasa kompressor,
2009 rok, 48.000 km, tel. kom.
784-962-802.

MERCEDES W-124, 200, D, 1995 rok,
tel. kom. 721-175-610.

FIAT Panda, gaz, 2005 rok,
tel. (46) 838-33-44, tel. kom.
668-720-145.

MITSUBISHI L200, 2.5, TDI, 4x4, 2003
rok, picap, zadbany, 30.000 zł, tel. kom.
501-217-958.

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. 600-233-161.
FIAT Punto, 1.1, 1998 rok, 3-drzwiowy,
drugi komplet opon, tel. kom.
606-763-405.
FIAT Seicento, 2003 rok, tel. kom.
506-034-115.
FIAT Seicento, 1999 rok, 2.950 zł, tel.
kom. 793-186-378.

FIAT Seicento, 2002 rok, I właściciel,
tel. kom. 661-907-680.

Uszkodzony do remontu kupię, tel.
kom. 506-713-289.

VW Golf III, 1.9 TDI, 1994 rok, jak nowy,
tel. kom. 600-394-592.

FIAT Multipla, 1.9 JTD, 2000 rok, tel.
kom. 784-962-802.

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

Skup skrzyń biegów V, Polonez, Łada,
tel. kom. 605-695-882,.

RENAULT Clio, 1.4, benzyna/gaz,
2001 rok, tel. kom. 661-417-505.

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

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

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

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 C220, 2000 rok, przebieg
204.000km o kolorze złoty metallic.
Ceba 21.500 zł. Do obejrzenia w
Sochaczewie, tel. kom. 604-704-518.

FiAT Seicento, 900, 2001 rok,
101.000 km, gaz na gwarancji, tel. kom.
796-745-678.

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

www.lowiczanin.info

HONDA Civic, 1.6 16V, 2003 rok,
140.000 km, platynowy metalik, (w
rozliczeniu przyjmę mniejszy), tel. kom.
513-671-435.
HONDA Civic, 1.4 16V, 1999 rok,
wyposażona, klimatyzacja, tel. kom.
604-392-876.

SEAT Leon benzyna/gaz, 2002 rok,
tel. kom. 663-319-196.

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

NISSAN Primera, 2.0, diesel, kombi,
2000 rok, bogate wyposażenie, I
właściciel w kraju, 7.900 zł, tel. kom.
601-204-034.

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

VW Passat, B3, gaz, stan dobry, tel.
kom. 601-158-049.

SKANIA, 94L, 1998 rok, tel. kom.
602-193-239.

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

NISSAN Primera, 2.0, TD, kombi,
1998 rok, bogate wyposażenie, tel. kom.
607-385-871.

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

VW Polo Classic, 1.9, TDI, 1998 rok,
3 lata w kraju, cena: 6.800 zł, tel. kom.
601-204-034.

NISSAN QASHQAI, 2007 rok, tel. kom.
509-791-220.

SKODA Fabia, 1.2, 2005 rok, I
właściciel, klimatyzacja, salon Polska,
11.900 zł, tel. kom. 604-392-876.

VW Polo, 2009 rok, 3-drzwiowy, tel.
kom. 784-962-802.

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

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

Garaż na Bratkowicach, tel. kom. 509790-323, po 16:00.

NISSAN Terrano 2, 3.0 TD, 2003r., tel.
kom. 604-915-594.
OPEL Astra II, benzyna+gaz, 2004 rok,
5-drzwiowy, tel. kom. 693-155-811.

OPEL Corsa B, 1998 rok, stan dobry,
tel. kom. 694-161-630.
OPEL Corsa C, 1.2, 2003 rok, 5-drzwi,
bogato wyposażony, aktualne opłaty do
11.2013 rok, tel. kom. 532-646-336.
OPEL Corsa C, 2004 rok, 47.000 km,
II właściciel, salonowy, pełna opcja,
wpsomaganie, elektryczne szyby,
poduszki, tel. kom. 502-601-898.
OPEL Corsa D, 1.2, 2008 rok, metalik
srebrny, 5-drzwi, bogato wyposażony,
sprzedam ewentualnie zamienię na
tańszy, 20800 zł, tel. kom. 603-588-228.
OPEL Meriva, 2004 rok, 47.000 km, tel.
kom. 784-962-802.
OPEL Vectra, 1.8 16V, benzyna+gaz,
1997 rok, tel. kom. 723-361-576.
OPEL Vectra B, 1.8, 1995 rok, tel. kom.
721-021-148.
OPEL Vectra C, 1.8 benzyna, 130 tys.
km, czarny, tel. kom. 693-278-923.

HYUNDAI Matrix, 2002 rok, tel. kom.
784-962-802.

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

DAEWOO Lanos, 1.5, gaz, 1998 rok, ,
1.500 zł, tel. kom. 668-254-240.

KIA Carens, 2.0, CRDI, 2007 rok, tel.
kom. 508-286-519.

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

Daewoo Matiz, 1999 rok, gaz, 2.000 zł,
tel. kom. 509-408-929.

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

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

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

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

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

FIAT 126p, tel. (46) 837-05-44, tel. kom.
790-359-200.

MERCEDES 208, D, Bus, tel. kom.
693-299-439.

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

CITROËN Berlingo, 1.9 D ciężarowy,
2000 rok, 143 tys.km, 7.000 zł, tel. kom.
601-050-926.

MZ-250 TS, tel. kom. 693-814-164.

NISSAN Micra, 1.0 benzyna, 2000
rok, el. szyberdach, stan bdb, tel. kom.
697-771-244.

OPEL Corsa, 1.2, D, 2008 rok,
błękitno-srebrny, 3-drzwiowy, bogate
wyposażenie, tel. kom. 605-977-765.

Golf III, 1,9 disel, 1994r., tel. kom. 690999-023, po 19.00.

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

VW Passat, 1.9 TDI, kombi, 1996 rok,
tel. kom. 663-801-972.

FIAT Seicento, 1.1, 1999 rok, zamiana,
tel. kom. 791-595-767.

FORD, 1.000 zł, tel. (46) 838-57-50.

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

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

SEAT Ibiza, 2003 rok, 3-drzwiowy, tel.
kom. 784-962-802.

OPEL Corsa, diesel, 2009 rok, tel.
kom. 606-289-088.

FORD Focus, 1.6, 2005 rok, tel. kom.
531-224-396.

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

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

NISSAN, Primera 2.0 TD, 1998 rok, tel.
kom. 501-291-914.

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

FORD Escort, 1.6 benzyna/gaz, 1994
rok, stan dobry, tel. kom. 535-720-550.

RENAULT Twingo, benzyna + gaz,
czarny, 4000 zł, tel. kom. 509-551-203.

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

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

VW Passat, 1.9, 2002 rok, tel. kom.
600-233-161.

OPEL Astra, kombi, 1994 rok, stan
bdb, tel. (46) 838-62-12.

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

RENAULT Scenic, 1.9 DTI, 1997 rok,
zamiana, tel. kom. 791-595-767.

VW Golf V, 1.9 TDI, cena do
uzgodnienia, tel. kom. 517-965-243.

sprzedaż

SEAT Ibiza, 1.2, 2009 rok, biały, tel.
kom. 607-343-338.

FIAT Seicento, 900, 1998 rok, złoty
metalik, stan dobry, tel. (42) 719-71-54.

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

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

VW Golf IV, 1.9, TDI, 2002 rok, tel. kom.
607-327-033.

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

Opel Astra kombi, 1,7 TD, 1997 rok, tel.
kom. 622-599-499.

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

RENAULT Megane Scenic, 1.9, DCI,
2006 rok, tel. (46) 838-88-89, tel. kom.
513-999-445.

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

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

SEAT Cordoba, 1995 rok, tel. kom.
693-483-851.

FIAT Seicento, 2000 rok, I właściciel,
tel. kom. 693-216-951.

FIAT Stilo, 1.6, 2002 rok, bogate
wyposażenie, I właściciel, cena: 8.700 zł,
tel. kom. 504-129-814.

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

motorowe

SKODA Fabia, 1.4, TDI, 2007
rok, bogate wyposażenie, tel. kom.
509-061-449.
SKODA Felicia, 1.3, benzyna/gaz,
2001 rok, tel. kom. 600-394-592.
SKODA Felicia, 1.3 MPI, 1997 rok, stan
dobry, 2.400 zł, tel. kom. 694-404-977.
SKODA Octavia, tel. kom. 606-819-096.
SKODA Octavia, kombi, srebrna
perła, 2001 rok I rejestracja, pełne
wyposażenie, tel. kom. 512-874-011.
SUZUKI Swift, 2007 rok, tel. kom.
784-962-802.
TOYOTA Avensis, 2006 rok, tel. kom.
784-962-802.
TOYOTA Avensis sedan, 2006 rok, tel.
kom. 784-962-802.
TOYOTA Corolla, 2005 rok, tel. kom.
502-240-358.
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.
TOYOTA Yaris, 2008 rok, tel. kom.
509-012-033.
TOYOTA Yaris, 1,4 d4d, 2008 rok, tel.
kom. 509-791-220.
TOYOTA Yaris, 1.0, 2008 rok, 115.000
km, czerwona, możliwość zamiany na
tańszy, tel. kom. 513-671-435.
UAZ 31512, benzyna+gaz, 1994
rok, stan bdb, doinwestowany, na
oryginalnych częściach, tel. kom.
500-097-341.
VOLVO S-80, 2.4 diesel, 2003 rok, 163
KM, tel. kom. 694-152-306.
VW Golf IV, 1998 rok, tel. kom.
509-791-220.
VW Golf III, 1.6, gaz, 1996 rok, czarny
metalik, tel. (46) 831-02-44, tel. kom.
513-671-435.

VW T4, 1994 rok, I właściciel, stan
dobry, tel. kom. 663-647-066.
VW T4, 2000 rok, 120.000 km, stan
dobry, tel. kom. 696-014-639.
VW Vento, 1.8 benzyna, 1995 rok,
przebieg tylko 82.000 km, pełne
wyposażenie, stan idealny, alufelgi+ koła
zimowe, tel. kom. 510-420-824.

zamiana
Sprzedam w całości na części Fiat
126p, 1996 rok, stan dobry, 1000 zł, tel.
kom. 669-268-467.

inne
Pomoc drogowa, tel. kom.
608‑532‑321.
Alufelgi 15; przyczepka Sam, tel. kom.
663-683-676.
Opony używane, tel. kom.
602‑133‑182.
Sprzedam części do Opla Astry 1.7
TD, tel. kom. 604-359-408.
Sprzedam lawetę „Niewiadów”;
podnośnik warsztatowy, 4-kolumnowy,
tel. kom. 602-321-014.
Komplet kół zimowych 175/65/14, tel.
kom. 698-944-249.
Instalacja gazowa; odtwarzacz CD, tel.
kom. 880-117-053.
Sprzedam fotelik samochodowy Baby
(0-15 kg), tel. kom. 791-930-679.
Opony, tel. kom. 781-781-321.

Sprzedam motorower Romet Ogar
1985 rok, stan bdb, zarejestrowany, 700
zł, tel. kom. 669-268-467.
Simson SR-50 skuter, stan idealny,
100% oryginał, 1986, tel. kom.
665-314-627.

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

sprzedaż

wynajem
Wolny garaż, tel. kom. 692-101-989.
Garaż, ul. Długa/Podgrodzie, tel.
kom. 795‑511‑050.
Wynajmę garaż, Bratkowice przy
Intermache, tel. kom. 534-108-704.

nieruchomości
kupno
Kupię działkę, bloki, dom, ziemię,
tel. kom. 607‑809‑288.
Kupię ziemię orną gmina Łyszkowice,
Domaniewice, tel. kom. 605-094-174.
Kupię dom z działką do 80.000 zł,
tel. kom. 530-306-644 , Łowicz, bliska
okolica.
Kupię grunty orne w każdej ilości,
okolice Łowicza, tel. kom. 602-283-941,
608-387-398.

sprzedaż
Działki budowlane, Nieborów, tel. kom.
694-471-236.
M-5 po remoncie, IV piętro,
Starzyńskiego, tel. kom. 791-101-031.
Budowa domów: drewnianych,
rekreacyjnych, mieszkalnych. www.
domtor.net, tel. kom. 509‑435‑261.
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.

Sprzedam prostownik 12/24V/25A,
tel. kom. 500-594-399.

Dom w Zdunach, tel. kom. 602133-666, po 18.00.

Profesjonalne przewody rozruchowe
dł. 3, 4, 5 m, tel. kom. 500-594-399.

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

Sprzedam kompletne koła zimowe
„13”, tel. kom. 604-706-309.
LAWETA, 2007 rok, tel. kom.
784-962-802.
Silnik 1.4, skrzynia Golf III, tel. kom.
607-516-967.

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.

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
PUNKTY PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH DO „NŁ DLA ŻYCHLINA, OPOROWA, BEDLNA I PACYNY”: BEDLNO 28, SKLEP MINI-MAG; DOBRZELIN, UL. WŁ. JAGIEŁŁY, SKLEP MAGDA; GRABÓW, SKLEP NA UL. DWORCOWEJ 129; PLECKA DĄBROWA,
SKLEP MONIKA; SZEWCE OWSIANE, SKLEP MAR-MON; ŻYCHLIN, UL. ŁĄKOWA 9A, SKLEP MAGDA, UL. NARUTOWICZA 85F, SKLEP MAGDA

www.lowiczanin.info
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,zalesionawpołowie
ogrodzonazdomem,Strzelcew,3km
odŁowicza,tel.kom.784-297-883

SprzedammieszkanieM-3,51mkw.,

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

Mieszkanie38mkw.,ŁódźBałuty,

okoliceManufaktury,tel.kom.662-242495,723-395-604.

Bednary-Kolonia;dom90mkw.

wstaniesurowym;działkabudowlana
3.000mkw.,tel.kom.501-500-005.

Sprzedamdompiętrowy,gmina

Słubice,tel.kom.607-347-823.

Sprzedam3hazbudynkami,okolice

Łowicz,tel.kom.666-287-727.

Dowynajęciamieszkanie3-pokojowe,

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

Działkabudowlana2,5ha(ziemia,las),

tel.kom.602-103-367.

Działkabudowlana1.800mkw.,

Bednary/k.Łowicza.Dojazdasfaltowy,
bliskoszkoła,PKP,tel.kom.502-928-018.

Poszukujęwspółlokatorkido

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

Mieszkanie51mkw,os.Kostka,

tel.kom.694-769-993.

Dowynajęciamieszkanie2-pokojowe

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

Domek60mkw.,działka6.000mkw.,

budowlano-usługowa,narożna
wŁowiczu,tel.kom.603-878-783.
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.
Działkabudowlana1211mkw,ul.

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

ztowaremnaTargowicywŁowiczu,
tel.kom.694-272-724.
Sprzedampółbliźniakazdziałką

1100mkwwŁowiczu-tanio,tel.kom.
519-662-782.
2
Działkabudowlano-rolna3500m

,
PopówGłowieński,tel.kom.725-492520,883-929-596.

Mieszkanie2-pokojowe,45,67mkw.,

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

handlowy60mkw.,Dąbrowskiegolub
jegowyposażenie,tel.880-099-350.
Mieszkanie47,5mkw.,Noakowskiego

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

Bednary,tel.kom.728-117-880.
SprzedamlubwynajmęM-2,34,5

mkw.,IIp.,os.Bratkowice,tel.kom.668364-657,691-306-430.
Mieszkania39mkw.,51mkw,

Tkaczew,tel.kom.600-932-175,
795-592-139.
Mieszkanie37mkw,Łowiczul.Blich,

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

1.000mkw.,tel.kom.509-637-817.
Mieszkanie3-pokojowe,60mkw.,

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

Działkabudowlana437mkw.,

Łowicz,ul.Warszawska91,tel.kom.
606-331-306.
Atrakcyjnemieszkanie,Bratkowice,60

mkw.,IIpiętro,tel.kom.605-721-082.

DziałkibudowlanewNieborowie,tel.

kom.607-328-032.

Dom55mkw.nawsi,pięknadziałka,

tel.kom.500-791-512.

Mieszkanie:2pokoje36,62mkw,tel.

kom.519-130-758.

Sprzedamdziałkębudowlaną,Otolice,

tel.kom.668-049-706.

Gospodarstworolne,7ha

zbudynkami,gm.Dmosin,tel.(46)87473-98,tel.kom.510-297-491.

Działka4.500mkw.,zalesiona

zperspektywądokopaniastawu,
możliwośćprzekształceniana
budowlaną,drogadojazdowa,prąd
obok,wbardzodostępnejcenie,Polesie,
tel.kom.509-956-448.
Działkarolna7.700mkw.,Łowicz,

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

garażenadziałce,1.700mkw.,tel.kom.
501-603-924.
Pawilonhandlowy27mkw.,media,tel.

kom.880-543-971.
Centrum,atrakcyjneM-4,81mkw.,

wkamienicy,balkon,Ipiętro,tel.kom.
513-159-647.
Działkaleśno-budowlana,5.500mkw,

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

Pilaszków,OtoliceprzytrasieŁęczyckiej,
tel.kom.607-032-462.
Zalesionesiedlisko0,64ha

wZłakowie,280.000zł,
tel.kom.691-627-924,po16:30.
ZiemiawUrzeczu,tel.609-648-656.

Łąka1,25ha,Polesie,20.000zł,tel.

kom.600-648-645.
MieszkanieM-3,38mkw,os.

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

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

Sprzedammieszkanie3-pokojowe

naos.SikorskiegowGłownie,tel.kom.
517-637-643.
Sprzedamdziałkę,tel.660-571-149.

Dom,tanio,tel.kom.880-117-053.

Działka,Zielkowice,tel.795-950-922.

Sprzedammieszkanie2pokojez

kuchniąnaos.Dąbrowskiego,IIpietro,
dozamieszkania,tel.kom.785-543-624.
Działkabudowlana1.300mkw.,

Ostrów,tel.kom.721-108-955.
Sprzedammieszkania44mkw.,48

mkw.,Głowno,tel.kom.516-180-211.
Sprzedamlubwynajmękawalerkę24

mkw.,IIIpiętroporemoncie,Łowicz,tel.
kom.600-020-442.
Mieszkanie72mkw.,135.000zł,tel.

kom.660-780-742.
Działkabudowlana,Łyszkowice,tel.

kom.669-450-963.
Sprzedamlubwynajmęmieszkanie75

mkw.,tel.kom.698-522-912.
Sprzedamlubwynajmęhalę

produkcyjną,ogrzewanąz
pomieszczeniamisocjalnymi,
biurowymi,całość600mwk.na
działceprzemysłowej1.553mkw.na
dawnychzakładachWZMot,Głowno,
tel.kom.698‑035‑468.
Sprzedammieszkanie60mkw.,

IIpiętro,poremoncie,dużybalkon,
Głowno,Kopernikabl.13,tel.kom.
698‑035‑468.
Domwstaniesurowym,ok.170mkw

wBednarach,tel.kom.664-732-718.

Sprzedam48mkw,osiedleKopernika,

Głowno,dzwonićpo18,tel.697-201-011.

Sprzedamdziałkęinwestycyjnąw

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

Działkarolno-budowlana7000mkw,6

zł/mkwdonegocjacji,tel.516-858-862.

Dom178mkw,os.Bełchów,tel.

kom.604‑265‑776.

Dużadziałkazprawemdozabudowy,

tel.kom.512-615-182.

Ziemiarolno-leśnaok.2ha,

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

Gruntyrolne,Skaratki,tel.kom.

538-532-601.

SprzedamM3Bratkowice,parter,tel.

kom.668-501-944.

Mieszkanie57,8mkw.,3-pokojowe,z

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

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


MieszkanieM-5,IVpietro,os,

Starzyńskiego5,tel.kom.512-444-075.

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

Mieszkanie3-pokojowe58,7mkw.,

Łowicz,tel.kom.693-232-108.

Taniepokojenoclegowe,Łowicz

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

Działka819mkwzmałymdomkiem

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

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

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

wGłownie,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.
Mieszkanie72mkw.,bliskodworca,

tel.kom.602-652-120.
Głowno,Kopernika,mieszkanie60

mkw.,odzaraz,tel.kom.502-335-488.
Mieszkanie60,5mkw.,3-pokojowe,tel.

kom.608-409-694.
Sprzedammieszkanienaparterze

36,6mkwwŁowiczu,tel.666-342-501.
Bratkowice,IVpiętro,36mkw,

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

REKLAMA

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

Dwupoziomowemieszkanie,

powierzchnia114mkw.,wcentrum
Łowicza,tel.kom.604-935-642.
Sprzedammieszkanie37mkw.,

garaż,działka5arów,Kołacin,tel.kom.
502-659-506.
Mieszkanie4-pokojowe83mkw.,II

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

3.000mkw.;Bednary,tel.782-152-923.
Sprzedam5haziemibliskoA-2koło

Łyszkowic,tel.kom.500-243-428.
Dwapokojezkuchnią,40mkw.,

Głowno,Sikorskiego,tel.662-112-121.
Sprzedam6ha,tel.kom.663-077-029.

Działkarolno-budowlana6.900mkw.,

tel.kom.600-770-787.
SprzedamM-4poremoncie,tanio,

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

Mieszkanie58mkw.(cegła),

centrum,podwyższonystandard,garaż,
tel.(46)837-35-78,tel.kom.501-639-319.

LokalwcentrumŁowicza,tel.kom.

665-464-794.
Dowynajęcialokalehandlowo
usługowe,tel.kom.692-725-590.
Lokal160mkw.,Przyrynek,tel.kom.

601-345-299.
WynajmędomekwGłownie,tel.kom.

698-783-854.
LokalwŁowiczu,ul.JanaPawłaII,tel.

kom.508-191-628.
KawalerkawŁowiczu,tel.kom.

781-487-802.
Wynajmęmieszkaniewcentrum

Łowicza,tel.kom.663-558-470.
Wynajmępokójdlastudentkiw

Warszawie(Ursus),tel.665-469-922.

Wynajmępokój+kuchnię,

umeblowane,tel.kom.666-600-305.

Wynajmęmagazyn800mkwprzy

trasieA2,tanio,tel.kom.607-168-196.
Wynajmęsklep42mkwprzy

ul.Bolimowskiej(drogana
Skierniewice),tel.kom.504‑013‑572.
WynajmęmieszkanieM-4,os.

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

handlowąlubbiurową,38mkw.,media.
Zduńska,tel.kom.793-038-723.
Lokalhandlowy80mkw.,

dowynajęcia,ul.Zduńska9,
tel.(46)837‑37‑78,tel.696‑017‑590.
DowynajęciaM-4,Łowicz,Reymonta,

tel.kom.696-369-009,po18.00.
Kawalerka,Głowno,wynajmę,tel.kom.

723-449-143.
Przyjmęwdzierżawęziemię,tel.kom.

781-842-724.
Dowynajęciamieszkaniewcentrum

Łowicza,tel.kom.694-805-344.
Wynajmęlokalnadziałalność24

mkw.,+8mkw.,zaplecza,media,tel.
kom.693-672-212.
Pokój,Bratkowice,tel.513-655-666.

Lokaledowynajęcia25mkw.,80

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

601-175-173.
Taniepokojedlapracowników,firmlub

pary,tel.kom.794-198-458.
DowynajęciamieszkanieM-348

mkw.,Bratkowice,tel.kom.510-834-924.
DowynajęciaM-3,wŁowiczu,tel.kom.

660-809-334.
Eleganckiemieszkanie2-pokojowe,w

nowymblokuwŁowiczu,odzaraz,tel.
kom.781-935-922.
DowynajęciaatrakcyjneM‑4,

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

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

3-pokojowe,umeblowane,os.
SikorskiegowGłownie,tel.kom.
517-637-643.
DowynajęciawyposażoneM-4,

Łowicz,Reymonta,tel.kom.696369-009,po18.00.
Dowynajęciamieszkanie27

mkw,Łowicz,Reymonta,tel.kom.
784-756-382.
Wynajmę2-pokojowąkawalerkę

wŁowiczu,ul.Piekarska,tel.kom.
727-352-395.
Kwaterytanio,Łowicz,tel.kom.

606-884-162.
Obiekthotelowo-gastronomiczny,z

możliwościąprzystosowanianadowolną
działalność,tel.kom.797-208-844.
Wynajmębloki,50mkw.,Ipiętro,os.

Kopernika,Głowno,tel.605-102-424.
Wynajmęmieszkanie,Głowno,tel.

kom.516-180-211.
Wynajmęlokalprodukcyjno
magazynowy164mkw.,Głowno,tel.
kom.516-180-211.
Wynajmęhalemagazynowe,Głowno,

tel.kom.516-180-211.
Dowynajęciamieszkaniew

Głownie,naos.Kopernikabl.15,
tel.(42)719-30-05.
Wynajmęlokalnadziałalność,24

mkw.,media,Łowicz,Długa20,tel.kom.
609-491-588.
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Sprzedażziemi,piasku(O2),żwiru

(8,60mm),kruszyw,podsyp,dowóz,tel.
kom.693-565-564.
Sprzedamtaniospawarkęz

rozruchemTS-250,pompędowody/
szamba,pralkęAmica,Łowicz,tel.kom.
516-083-937.
Sprzedambalejesionowe50,suche,

tel.kom.602-449-356.
PiecolejowyBuderus1,8kW;rury

czarne-cynk,óżnerozmiary,tel.kom.
604-931-629.
Strojełowickiedamskiikomunijny,

nowe,tel.kom.605-140-662.
Krajzegazsilnikiem4kW;heblarka,

tel.kom.503-830-451.
Sprzedam15przęsełogrodzenia

betonowego2x1mzesłupkami,tel.
kom.669-046-702.
Sprzedamstemplebudowlane,

drewnokominkowe,kołkidodrzewek,
tel.kom.692-590-735.
Sprzedamtaniopex16x2lub20x2,tel.

kom.783-561-108.
Likwidacjasklepuzużywanąodzieżą,

towardamski,męski,dziecięcypocenie
hurtowej,tel.kom.784-518-734.
Sprzedammeblemłodzieżowe,

kanapę2-osobową,tel.694-743-624.
Sprzedażbrykietuzesłomy-

producent,tel.kom.539-415-178.
Drewnonaopał,tel.kom.539-415-178.


Dowynajęciakawalerka,tel.kom.

601-620-407.

Pianina,fortepiany,tel.kom.

604‑443‑118.

Wynajmę48mkw.,Kopernika,

Głowno,tel.kom.798-905-799.

Maszynyszwalniczewyprzedaż,tel.

kom.723-449-143.

Lokalhandlowy50mkw.,

supercentrumŁowicza,tel.kom.
604‑107‑760.

MyjkaciśnieniowaKescherHDS
75(ciepła/zimnawoda),tel.kom.
609-442-123.

kupnoróżne
Kupiędrewnoopałowe,tel.kom.

501-658-261.
Antycznemeble,obrazy,srebra,

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

721-304-567.
Stareradia,silniki,staremaszynyi

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

607‑809‑288.

Silnikelektryczny16kW,tel.kom.

500-060-897.
Meble,tel.kom.604-931-778.

WCkompakt,tel.kom.697-043-229.

Rębakidodrewna,średnicaciętego

drzewado11cmgrubościnakawałkipo
15cmdługości,tel.kom.602-249-683.
Spacerówka;wózek;łóżeczko;pościel;

ubrankodlachłopcadochrztu,tel.kom.
604-110-419.
LawetaSam,1995rok,tel.kom.

792-332-253.
Piaski,żwiry,pospółka,podsyp,tel.

kom.600‑895‑026.
Baledębowesuche,deskidębowe

suche,tel.kom.517-544-028.

Wynajmęlokalużytkowy,56mkw.,

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

Kupiepiecznadmuchemdo

ogrzewaniatunelufoliowego,tel.kom.
608-691-072.

Lokalhandlowo‑usługowydo

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

Kupięwentylatorogrodniczydo

opryskiwaczazawieszanego,możebyć
doremontu,tel.kom.508-966-830.

Kamieńpolnyłupany,tel.kom.

603-609-674.

Kupiętunelfoliowy,tel.kom.

888-324-050.

Drewnonapniuok.250m370zł/m3,

Polesie,tel.kom.509-956-448.

Dowynajęciaumeblowanemieszkanie

2-pokojowe,Ipiętro,Łowicz,ul.Ciemna
1,tel.kom.602-405-257,602-651-344.
WolneM-3,tel.kom.692-101-989.

Wynajmęlokal,Ipiętro,ul.

Krakowska,nadapteką,tel.kom.
607‑809‑288.
Dowynajęcialokalhandlowo‑

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

KopernikawGłownie,49mkw,tel.kom.
507-421-393.
Dowynajęcialokaleusługowe

orazmieszkalnewcentrumŁowicza,
atrakcyjnestawki,tel.kom.509-837-566,
509-659-963.
Dowynajęcialokalpoddziałalność

gospodarczą(nabiuro,gabinetlub
zakładfryzjerski),24mkw.,zaplecze10
mkw.,łazienka;Łowicz,ul.Długa,tel.
kom.601-464-266.

Wynajmę3pokojezkuchniąiłazienką

wGłownietel./fax(42)719-35-79.

Hala300mkwpodszwalnięlub

hurtownię,os.Kopernika,tel.kom.661025-236,po15.00.

Wynajmęlokalhandlowy100mkw,

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

Wynajmę,sprzedamlubzamienię

domwGłownie180mkw,tel.kom.
506-820-486.

sprzedażróżne
Sprzedażjajwiejskich,Osiny2,gmina

Kiernozia,tel.kom.697-736-673.
Agrowłóknina,tel.kom.693-177-813.

Piachpłukany„zkopalni”Rydwan

lubCzatolin,ztransportem,tel.kom.
508-382-120.
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.
Sprzedamsilnikelektryczny13kW,tel.

kom.604-866-936.
Sprzedamdrzewoopałowe,stemple

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

Sprzedamczosnek,tel.kom.

889-680-464.

Grzejnik120x60,tel.kom.

600-880-267.
Kompletwypoczynkowy,tel.kom.

534-053-945.
PlaystationPS2,250zł,tel.kom.

501-632-719.
PiłaspalinowaStihlMS361,tel.kom.

880-052-233.
Drewnonaopał,tel.501-638-160.

Regałymagazynowe,stółślusarski,

tel.(42)719-59-36.
Dywanwełniany,sukienkakomunijna,

alba,tel.kom.601-546-395.
Orbitrek,tel.kom.602-673-542.

Sprzedampralkęautomatyczną,tel.

kom.669-960-974.
Sprzedamtaniolodówko-zamrażarkę

1,50x60cm,lodówkę1,20x60cm,
tel.(46)838-59-92.

Sprzedamdrewnoopałowe,dębowe,

tel.kom.535-121-164.

Sprzedamdrzwiwejściowe,nowe,

prawe90zfutryną,ocieplone,
antywłamaniowe,tel.kom.602-573-134.

Gruzbetonowy,kruszony30zł/t,z

dowozem,tel.kom.723-975-482.

Nowykompletnypiecc.o.17kW,tel.

kom.502-326-151.
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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.
Sprzedam grzejniki żeliwne, 60 sztuk,
nowe, tanio, tel. kom. 880‑347‑240.

Budy dla psów, tel. kom. 697‑094‑841.
Piecyk na olej opałowy, tel. kom.
692‑668‑521.
Kuchnia węglowa, tel. kom.
692‑668‑521.
Pralka automatyczna, stan bdb, 2011
r., tel. kom. 500‑041‑271.

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

Drewno dębowe sezonowane,
wyrobione na schody, gotowe do
klejenia, tel. kom. 886‑749‑432.

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

Nokia ASHA 300, tel. kom.
506‑751‑247.

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

Telewizor Elemis, tanio, tel. kom.
794‑700‑101.

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

Sprzedam piasek, żwir, www.kop‑pol.
pl, tel. kom. 697‑442‑808, 783‑482‑883.

Drzewo kominkowe, brzoza, tel. kom.
790‑721‑247.
Zamrażarka Whirpool, tel. kom.
608‑613‑658.
Sprzedam sól drogową i z chlorkiem,
tel. kom. 608‑171‑821.
Okno plastikowe 114/142 cm, tel. kom.
600‑880‑110.
Butle do gazów tlen argon CO2,
acetylen, tel. kom. 503‑106‑795.
Oddam wersalkę, stan bdb., tel. kom.
600‑852‑174.
Sprzedam wózek dla bliźniąt 3
w 1, zestaw zawiera: 2 gondole, 2
foteliki samochodowe ‑ nosidełka, 2
spacerówki. Rok produkcji 2012, tel.
kom. 698‑746‑468.
Rzutnik multimedialny i monitor
komputerowy, tel. kom. 503‑699‑872.
Sprzedam koks opałowy, tel. kom.
607‑992‑213.
Drewniane okna i brama garażowa
używane oraz białe drzwi wewnętrzne,
tel. kom. 511‑605‑865.
Pilnie wyposażenie sklepu
spożywczego, tanio, tel. 506‑284‑766.
Myjka ciśnieniowa Karcher HDS501
na ciepłą wodę, telewizory kolorowe 150
zł, tel. kom. 788‑600‑800.
Szafa metalowa na broń myśliwską,
futerały (skóra), inne akcesoria, tel. kom.
503‑830‑451.
Tanio: nowe kotły Defro Optima 13 kW,
Per‑Eko 5 kW, tel. kom. 501‑074‑060.
Sprzedam stylowy kredens, biurko,
stół, tel. kom. 691‑961‑224.
Drewno kominkowe, opałowe, suche
dąb, grab, brzoza, sosna, łupane z
transportem, tel. kom. 601‑189‑972.
Sprzedam łóżko młodzieżowe, tel.
kom. 724‑261‑406.
Tanio sprzedam drzwi automatyczne
garażowe najlepiej z wymontowaniem,
tel. kom. 607‑320‑808.
Betoniarki‑ sprzedaż, remonty,
części zamienne, rusztowania, tel. kom.
603‑072‑751.
Łóżko dziecięce, piętrowe, tel. kom.
668‑159‑344.
Kontener, tel. kom. 781‑781‑321.
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Regały do uprawy pieczarek, tel. kom.
509‑300‑355.
Beczka do piwa KEG, tel. kom.
721‑903‑802.
Fabrycznie nowy bojler z wężownicą
80 L, tanio, tel. (46) 837‑21‑07.
Płyty wiórowe, tel. kom. 511‑345‑546.
Kuchnia elektryczna na gaz, silnik 5,5;
trajzegę, wykładzinę, tel. (46) 839‑63‑72.

Zatrudnię kierowcę na zestaw‑
chłodnię, kraj + zagranica, tel. kom.
513‑019‑005.
Do pracy w masarni pracownika
z praktyką zawodową, tel. kom.
504‑292‑533.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E
w transporcie krajowym, tel. kom.
608‑067‑847.
Zatrudnię kierowcę kat. C
z doświadczeniem, Łowicz, tel. kom.
601‑297‑797.
Stacja paliw Lotos w Głownie
zatrudni pracowników, tel. kom.
602-128-999.
Zatrudnię kierowcę z okolic Łowicza,
z doświadczeniem, kat. C+E, zagranica,
tel. kom. 512‑165‑181.
Zatrudnię dorywczo kierowcę kat.
C+E z okolic Łowicza, kraj, tel. kom.
512‑165‑181.
Hurtownia hydrauliczna zatrudni
pracownika do wydawania
i przyjmowania towaru oraz prac
gospodarczych. Łowicz, Klickiego 7.
Centrum ogrodnicze zatrudni
sprzedawców z doświadczeniem
w branży ogrodniczej, tel. 507‑139‑164.

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

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

Poszukuję pracy jako pomoc fryzjera
lub fryzjer, tel. kom. 669‑275‑569.

Wylewki agregatem, tel. kom.
511-440-509.

Mężczyzna 29‑letni, podejmie pracę,
tel. kom. 790‑602‑012.

Tynki, tel. kom. 503‑077‑863.

Kompleksowe wykończenia wnętrz,
tynkowanie cementowo‑wapienne, tel.
kom. 531‑842‑123.

Szukam pracy dodatkowej, Łowicz i
okolice, tel. kom. 784‑650‑422.
Szukam pracy do sprzątania, tel. kom.
606‑168‑980.
Kierowca kat. B,C, kwalifikacje
zawodowe, karta kierowcy, uprawnienia
na wózki widłowe, tel. kom. 695‑455‑601.
Młody 23‑letni prawo jazdy 2 lata
(własny samochód) podejmie każdą
pracę, tel. kom. 665‑314‑627.
Przyjmę chałupnictwo, tel. kom.
601‑620‑407.

Usługi remontowo‑budowlane, tel.
kom. 667‑993‑029.
Trak 10 mb do klienta, tel. kom.
506‑202‑161.
Profesjonalne układanie,
cyklinowanie z polerowaniem
parkietów, lakierowanie. Schody
-cyklinowanie, lakierowanie, tel. kom.
607-090-260.
Glazura, terakota, tel. 602‑717‑207.
Kompleksowe wykończenia wnętrz od
A do Z, adaptacja poddaszy, tel. kom.
728‑163‑557.

Zaopiekuję się dzieckiem w wieku
przedszkolnym lub starszą osobą,
okolice Strykowa, tel. kom. 722‑266‑434.

Docieplenia, tel. kom. 606‑428‑162.

usługi wideo

Ogrodzenia betonowe, stalowe,
balustrady, bramy, słupki do sadów,
siatki, producent, www.betomet.pl, tel.
kom. 508‑382‑120.

Wideofilmowanie cyfrowe, Blu‑ray‑
tanio, tel. kom. 606‑852‑557.
NAK Studio Films‑ firma z długoletnia
tradycją, z nowymi technologiami HD,
zaprasza, tel. kom. 889‑910‑129.

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

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

Sprzedam wózek widłowy suchedniów
po generalnym remoncie, 7000 zł, tel.
kom. 509‑551‑203.

Przyjmę kierowcę do rozwożenia
butli gazowych na terenie Łowicza,
698‑411‑715.

Sprzedam huśtawkę domową dla
dziecka, stojącą w bardzo dobrym
stanie, cena 100 zł, miejsce odbioru do
uzgodnienia, tel. kom. 724‑588‑750.

Firma produkująca skarpety przyjmie
dziewiarzy lub osoby do przyuczenia.
Strzelcew k/Łowicza, tel. 668‑479‑265.

Cyfrowe wideofilmowanie,
fotografowanie, full HD, Blu-ray,
tel. 46/837-94-85, tel. kom.
608-484-079.

Zatrudnię spawacza, tel. kom.
793-747-393.

Wideofilmowanie, full HD, zdjęcia, tel.
kom. 502‑163‑788.

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

Videofilmowanie. Fotograf, tel. kom.
501‑836‑550.

Zatrudnię mechanika
samochodowego - Łowicz, tel. kom.
504-072-526.

Videofilmowanie Full HD, www.
studiovideopiksel.pl, tel. kom.
787‑878‑564.

Zatrudnię stolarza, tel. 607‑701‑177.

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

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

Poszukuję opiekunki do dziecka, tel.
kom. 662‑001‑046.

Wideofilmowanie, fotografowanie,
DVD, Blu Ray, full HD. www.
wideofilmowanie‑lowicz.cba.pl,
tel. (46) 837‑79‑81, tel. 606‑302‑466.

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

Potrzebuję pomoc dla chorej, tel. kom.
535‑689‑811.

Wideofilmowanie, tel. 600‑287‑992.

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

Studio Master ‑ filmowanie,
doświadczenie, konkurencyjne ceny, tel.
kom. 502‑402‑210.

Solidnie! Niewielkie remonty,
wykończenia, drobne naprawy, tel. kom.
504‑081‑135.

Wideofilmowanie, tel. kom.
795‑267‑788.

Remonty łazienek, wykończenia
wnętrz, www.struktura-lowicz.pl, tel.
kom. 604-199-840.

praca
dam pracę
Panią z emeryturą lub grupą do pracy
w sklepie spożywczym, Głowno, tel. kom.
691‑550‑797.
Przyjmę inkasentów do odczytu
liczników elektrycznych, tel. kom.
505‑067‑734.
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.
Zatrudnię spedytora z
doświadczeniem w transporcie
międzynarodowym, tel. kom. 608‑059‑
817, 606‑457‑050.
Zatrudnię kierowcę C+E w transporcie
międzynarodowym, kontenery, tel. kom.
692‑452‑265.
Z Oriflame jako konsultantka:
dorobisz, zarobisz. Wyślij SMS na numer
603‑959‑031 z imieniem i nazwiskiem.
Oddzwonimy.
Zatrudnimy szwaczki i prasowaczkę,
Łowicz, tel. kom. 665‑431‑100.
Zatrudnię szwaczki- praca stała, tel.
kom. 508-170-583.
Zatrudnię przedstawiciela handlowego
do firmy budowlanej, główny profil
pokrycia dachowe oraz okna fasadowe
PCV. Mile widziane doświadczenie, tel.
kom. 502‑213‑373, 512‑250‑466.

Zatrudnię kierowcę C+E, tel. kom.
660‑693‑596.

Zatrudnię pracownika na stację paliw
(tankowanie gazu), Łowicz, ul. Tuszewska
41, safely@o2.pl, tel. kom. 609‑665‑023,
508‑282‑402.
Zatrudnię studentkę zaoczną. Praca
poniedziałek‑piątek. Dobra znajomość
obsługi komputera, doświadczenie w
sprzedaży, tel. kom. 663‑878‑111.
Zatrudnię specjalistę ds zakupu‑
branża mięsna, wymagane
doświadczenie w handlu, foodtrade@
foodtrade.pl, tel. kom. 888‑431‑443.
Firma kosmetyczna, dam pracę,
tel. (46) 838‑35‑03, tel. 508‑362‑833.
Firma kosmetyczna oferuje pracę, tel.
kom. 728‑477‑406.
Zespół poszukuje młodego, dobrego
wokalisty‑ wesela, tel. kom. 781‑236‑886.
Przyjmę na staż do pakowania
skarpet, szykowania wysyłek itp., tel.
kom. 608-529-538.

Dla sklepów domowe wyroby
garmażaryjne, tel. kom. 797‑208‑844.

Fryzjer z doświadczeniem, z kursem
pedagogicznym/ mistrz, tel. kom.
508‑121‑463.

Przyjmę solidnego murarza
do pomocy od marca, tel. kom.
691‑736‑522.

Sprzedam kamień polny, tel. kom.
669‑299‑585.

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

szukam pracy

Wyposażenie i sprzęt gastronomiczny,
tel. kom. 697‑529‑156.

Zatrudnię szwaczki ‑ praca cały rok, do
szycia dzianiny, tel. kom. 881‑513‑757.
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Opieka nad dzieckiem Głowno i
okolice, tel. kom. 502‑633‑450.

Kobieta 25‑letnia z grupą inwalidzką
poszukuje pracy, Łowicz i okolice, tel.
kom. 669‑356‑374.

remontowobudowlane
usługi
Tynki gipsowe, agregatem ‑ solidnie,
tel. kom. 502‑370‑226.
Wylewki agregatem, tel. kom.
531-402-222.
Tynki maszynowe profesjonalnie, tel.
kom. 608‑444‑405.
Usługi remontowo-budowlane, tel.
kom. 500-027-261.
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.
Kompleksowe wykańczanie wnętrz, tel.
kom. 531‑842‑123.
Montaż i sprzedaż pokryć
dachowych, tel. kom. 501-694-856.
Docieplenia budynków, elewacje
zewnętrzne, glazura, terakota, adaptacja
poddaszy, kompleksowe wykończenia
wnętrz, faktury VAT, tel. kom.
606‑737‑576.

Kompleksowe wykańczanie wnętrz,
glazura, panele, gładzie gipsowe,
ocieplanie budynków, Głowno, tel. kom.
664‑254‑946.
Projektowanie budynków
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.

Usługi koparko‑ładowarką, roboty
ziemne, niwelacje gruntu, wykopy pod
fundamenty, szamba itp., tel. kom.
503‑115‑145.
Budowy domów, remonty, tel. kom.
601‑662‑944.
Remonty, wykończenia wnetrz,
adaptacja poddaszy, terakota, glazura,
gres, tel. kom. 517‑023‑091.
Budowa domów, budynków
gospodarczych itp., tel. 512‑924‑857.
Docieplenia, tel. kom. 698‑669‑433.
Tynki maszynowe, wylewki, tanio,
solidnie, tel. kom. 604‑144‑668.
Ciesielstwo‑ krycie dachów, roboty
murarskie, przebudowy, rozbudowy,
docieplenia budynków, montaż
podsufitki dachowej, sufity karton‑gips,
usuwanie azbestu, kosztorysy, wycena,
wysoka jakość, konkurencyjne ceny, tel.
kom. 694‑470‑514.
Gipsowanie, malowanie, tel. kom.
782‑294‑035.
Malowanie mieszkań, układanie
paneli, tel. kom. 668‑342‑534.
Kompleksowe wykończenia wnętrz,
docieplanie budynków, solidnie, tel. kom.
504‑004‑323.
Murowanie, wykańczanie wnętrz,
adaptacja poddaszy, ocieplenia
budynków, tel. kom. 668‑052‑818.
Malowanie, gipsowanie, płyty k/g,
glazura, terakota. Tanio!, tel. kom.
668‑181‑142.
Docieplenia budynków, elewacje, tel.
kom. 668‑181‑142.
Cyklinowanie bezpyłowe, układanie
podłóg, tanio, solidnie, tel. 604‑075‑293.
Tynkowanie, ocieplenia, posadzki,
malowanie, glazura, panele, wykończenia
wnętrz, tel. kom. 600‑551‑553.
Budowa domów, dachy, remonty
kompleksowo, tel. kom. 883‑237‑644.
Docieplanie budynków, prace
wykończeniowe, tel. kom. 603‑452‑605.

Firma FBS-Tynk wykonuje: tynki
maszynowe, gipsowe i cementowowapienne oraz posadzki (z
mixokreta), tel. kom. 502-452-907.

Docieplenia budynków, malowanie,
sufity podwieszane, płytki, tel. kom.
608‑380‑169.

Szafy wnękowe, garderoby,
meble biurowe, kuchenne, tel. kom.
888-978-225.
Docieplenia budynków, łazienki,
glazura, terakota, panele ścienne,
podłogowe, montaż stolarki okiennej,
gładzie, klinkier, montaż ogrodzeń, tel.
kom. 725‑277‑449.
Cyklinowanie, układanie, tel. kom.
501‑249‑461.
Gipsy, glazura, terakota,
malowanie, prace remontowe wykonam, tel. kom. 516-153-870.
Dachy: naprawa, wymiana, podbitki
itp., tel. kom. 607‑610‑786.
Montaż ogrodzeń betonowych,
metalowych, sitaki i bramy, tel. kom.
606‑303‑471.
Usługi remontowe, gipsowanie,
malowanie, docieplenia, tel. kom.
602‑383‑118.
Brukarstwo, tanio, tel. kom.
503-976-505.

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

Przystępne ceny, solidne, fachowe
wykończenia wnętrz (glazura, terakota,
gipsy, malowanie). Docieplenia
budynków, murowanie, tynki, klinkier itp.,
tel. (46) 837‑13‑91, tel. kom. 793‑035‑025.
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Kompleksowe usługi budowlane;
usługi stolarskie; hydraulika; elektryka;
układanie kostki brukowej, tel. kom. 669‑
684‑337, 602‑690‑032.

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

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

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

Glazura, terakota, gipsy, malowanie,
panele itp., tel. kom. 508‑313‑799.

Docieplenia budynków, niskie ceny, tel.
kom. 600‑917‑292;, 507‑431‑463.

Schody drewniane. Komputerowe
projektowanie schodów. Wyrób,
montaż, inne usługi stolarskie, tel. kom.
663‑766‑557.
Adaptacja poddaszy, kompleksowe
remonty i wykończenia, tel. kom.
532-482-915.
Glazurnictwo, gładzie, malowanie,
panele, tel. kom. 601‑650‑795.
Gładzie, malowanie, tynki dekoracyjne,
tel. kom. 603‑059‑600.
Glazura, terakota, malowanie,
gładź gipsowa, płyty K/G, tel. kom.
607-728-362.
Układanie kostki www.seba‑bruk.pl, tel.
kom. 604‑413‑669.
Glazura, terakota, łazienki, przeróbki
hydrauliczne, elektryczne, zabudowy
K/G, tel. kom. 600‑779‑805.
Wylewki agregatem (skł.: żwir, cement,
woda), docieplenie stropów. Szybko,
najtaniej a profesjonalnie!!!, tel. kom.
605‑416‑083.
Modernizacja łazienek, kuchni,
tarasów, schodów, solidnie i niedrogo,
tel. kom. 602‑648‑497.
Kompleksowe remonty mieszkań,
solidnie i niedrogo, tel. 602‑648‑497.

Murowanie, ocieplanie budynków,
glazura, tel. kom. 887‑818‑290.

Dachy kompletne, nowe i stare,
rozbudówki, wykonam solidnie i
tanio, tel. kom. 725-919-624.

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

Ocieplanie poddaszy, solidnie i
tanio, tel. kom. 725-919-624.

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

Lastrytkarstwo, glazurnictwo, g/k,
wykończenia, tel. (42) 710‑80‑97, tel. kom.
601‑321‑914.

Budowa domów jednorodzinnych,
gospodarczych, tel. kom. 794‑230‑700.
Docieplenia, adaptacja poddaszy, tel.
kom. 794‑230‑700.
Cyklinowanie, układanie parkietu, tel.
kom. 668‑750‑437.

Usługi remontowo‑budowlane,
gładzie, malowanie, gipsowanie,
sufity podwieszane, układanie paneli
ściennych, podłogowych, glazury,
terakoty, tel. kom. 604‑259‑544.
Balustrady, bramy, ogrodzenia, tel.
kom. 507‑373‑507.
Budowa z YTONGA od projektu po
dach wraz z materiałem na 8% VAT,
tel. kom. 601-303-235.
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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.


Praniesamochodów,dywanów,tel.

kom.722‑366‑837.
Przeprowadzki,transport,FVAT,tel.

kom.695‑885‑953.
Meblepodwymiar:kuchenne,

biurowe,szafyzdrzwiamiprzesuwnymi,
solidnie,raty,tel.kom.501‑707‑657.
Zespół,Wokalistka,Najtaniej,tel.

kom.503‑746‑892.

Piecc.o.pojednymsezoniena

gwarancji,tel.kom.504‑178‑884.

Zespółmuzyczny,wieloletnie

doświadczenie,tel.kom.606‑908‑346.

Pustakikeramzytoweok.1.000szt.,tel.

kom.697‑094‑770.

Zespółmuzyczny,wesela,bale,

studniówki,tel.kom.514‑895‑308.

SprzedażpokryćdachowychFirmy

RukkiBudmat,Florian,podsufitkaBryza
Orobel‑montaż,tel.kom.507‑056‑578.
ZagęszczarkaHonda,100kg,tel.kom.

667‑837‑817.

usługi
instalacyjne
Usługihydrauliczne,tel.kom.

886‑999‑970.
Instalacjeelektryczne:nowe,przeróbki,

tel.kom.696‑081‑582.
Montażalarmów,tel.kom.

602‑633‑407.
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.
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.

UsługihydrauliczneC.O.,tel.kom.

518‑905‑611.
UsługihydrauliczneWOD.KAN.C.O.i

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

508‑862‑015.
Instalacjec.o.,kanalizacji.Montaż,

serwisgwarancyjnyipogwarancyjny
kotłówgazowychwiszącychfirm:
Viessman,Buderus,Ulrich,Junkers,
Vaillant,Immergas,tel.kom.
508‑454‑366.
Vertal‑żaluzjepoziome,pionowe,

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

Zespółmuzyczny,wesela,tel.kom.

607‑992‑169,601‑854‑670.
Pranietapicerek,dywanów,

sprzątaniemieszkań,domów,tel.kom.
509‑328‑068.
DekoracjesalweselnychWARDART,

Strugienice,tel.kom.886‑328‑694.
Profesjonalnawycinkadrzew,tel.kom.

519‑671‑356.
Odnawianiewanien,tel.kom.

600‑979‑826.
Zespólmuzyczny2‑osobowy,najtaniej,

tel.kom.661‑162‑567.
Instalacjeicentralkitelefoniczne,

domofony,bramofony,videofony.
Montaż,naprawy,konserwacja,tel.kom.
601‑207‑689.
Domofony:tradycyjneicyfrowe.

Instalacjeicentralkitelefoniczne,tel.
kom.601‑207‑689.

Okna:naprawaikonserwacja,tel.kom.
609‑135‑411.
Usługirębakiem,rozdrabnianie

gałęzi,przycinkadrzewiinneprace
przycinkowe,tel.kom.606‑370‑008.
Śluby,inneimprezyokolicznościowe:

Chrysler300‑C,nowymodel,tel.kom.
607‑328‑028.
Śluby,inneimprezyokolicznościowe

‑JaguarXF2012luxory‑Samochód
Roku,polarnabiel;AudiA6/2012czarna
perła;BMWE‑93Cabrio2012srebrny
metalik,tel.kom.509‑454‑738.
Dekoracjasalweselnych(pokrowce,

obrusywkomplecie),tel.kom.
693‑776‑474.
Aleszybkagotówka‑nawet5000

zł!Prostezasady,bezzbędnych
formalności.ProvidentPolskaS.A.‑600
400295(taryfawgopłatoperatora).
Tartakprzewoźny,tel.kom.

512‑907‑059.
Zespółmuzycznywesela,bale,itd,tel.

kom.609‑037‑343.
Koparkagąsiennicowa,kopanie

stawów,koparko‑ładowarka(zmłotami),
wszelkiepraceziemne,rozbiórkowe,
usługiwywrotką,tel.kom.693‑565‑564.

Hydraulika,glazura,tel.kom.

607‑720‑345.

Usługiksięgowe,rozliczeniaPIT,

tel.kom.508‑191‑628.

Instalacjec.o.,woda,kanalizacja,

kotłownia,tel.kom.607‑720‑345.

NowootwartySalonUrodyGRAZIAul.

Śląska9,Głowno,tel.kom.693‑490‑469.

usługiinne

Zespółmuzyczny„Antrakt”,tel.kom.

669‑877‑514.

Zespół,wesela,tel.kom.696‑315‑910.


Wycinkatrudnodostępnychdrzew,tel.

kom.506‑660‑095.

ZespółDiwers,wesela,bale,tel.kom.

661‑323‑807.
Maszproblemzkomputerem:

zadzwoń.Fachowo.Szybko.Tanio!,tel.
kom.504‑070‑837.
Ślubylimuzyną,tel.kom.604‑344‑609.


REKLAMA

Rozdrabnianiegałęzirębakiem,tel.

kom.667‑732‑751.
Dekoracjasalweselnychikościołów,

tel.(46)837‑95‑67,tel.kom.512‑250‑166.
Wycinkadrzew,tel.kom.696‑008‑528.
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imprezyokolicznościowe:wesela,
komunie,chrzciny,stypyitp.,tel.kom.
508‑127‑207.

Naprawatelewizorów,Łowicz,

Topolowa19,tel.(46)837‑70‑20,tel.
kom.728‑227‑030.

Grubyburaczek,tel.kom.

695‑052‑735.

Sprzedampszenżyto,słomęduże

bele,tel.kom.662‑585‑814.

Kupięowies,tel.kom.669‑960‑974.


Owies,4tony,tel.kom.693‑830‑160.


Dostarczamyobiadydlaosób

starszych,samotnychidietydlachorych,
tel.kom.508‑127‑207.

matrymonialne

Kupięzboże,tel.kom.667‑566‑276.


Mieszankazbożowa,owies,tel.kom.

665‑219‑491.

Transport,piasek,pospółka,

tel.(46)837‑06‑19,tel.kom.602‑471‑796.
NaprawasprzętuAGD,tel.kom.

510‑158‑880.

Poznamprzyjaciółkędo55lat,tel.

kom.724‑547‑784.
Kawalerlat41poznapanienkędolat

40,cel:stałyzwiązek,kontaktsms,tel.
kom.502‑281‑385.

TaniouczeszęnaStudniówkę,

itp,możliwośćdojazdu,tel.kom.
669‑275‑569.

nauka

Cięciedrzewniebezpiecznych,

konkurencyjneceny,tel.kom.
782‑718‑483.

Angielski‑korepetycje,tel.kom.

796‑447‑016.

Śluby,imprezyokolicznościowe,

czarnyChrysler300C,2007r.,tel.kom.
694‑484‑902,511‑354‑215.
Dekoracjeślubneiokolicznościowe,

klasyczneitematyczne,tel.kom.507‑
937‑148,514‑808‑445.
Praniedywanówitapicerkimeblowo‑

samochodowejwzakładzieiuklienta,
tel.kom.501‑431‑978.
Transportwywrotką‑piach,żwir,

ziemia,pospółka,podsypkaitp,tel.kom.
503‑115‑145.

Chemia,tel.kom.693‑232‑108.

Matematyka,tel.(46)837‑85‑96.

Angielskiprofesjonalnie:dzieci,

młodzież,tel.(46)837‑53‑15.
Angielskikorepetycje,egzamin

gimnazjalny,matura,FCE,tel.kom.
793‑567‑040.
Językangielski,nauczyciel,

egzaminatormaturalny,tel.kom.
662‑611‑189.
Językniemiecki‑korepetycje,tanio,tel.

kom.668‑963‑922.

Naprawakomputerów,profesjonalnie,

tel.kom.781‑527‑006.

Korepetycjejęzykangielski,

dojeżdżam,tel.kom.881‑616‑938.

Transportbusemdo1,5tony,tel.kom.

517‑023‑091.

Korepetycjehistoria,wos,tel.kom.

727‑472‑483.

Kopaniestawów,wysięgnik15m,tel.

kom.601‑239‑804.

NaukaJęzykaAngielskiegoJacek

Romanowski,20latskutecznego
nauczania,tel.kom.607‑440‑582.

Składaniemebli,tel.kom.

791‑901‑693.
Przewóztowarów,rzeczy,winda9

Epal,tel.kom.502‑026‑691.

Językpolski:prezentacjematuralne,

pracezaliczeniowe,tel.kom.
532‑517‑750.

Kupięzbożepaszowe,żyto,owies,tel.

kom.668‑478‑617.
Kupiępszenżytoimieszankę‑

każdąilość,tel.kom.695‑102‑426,
603‑573‑567.

hodowlane
Bydłowybrakowane‑skup.

Najwyższeceny.,tel.kom.
726‑879‑139.
Skupbydłarzeźnego,maciory,knury,

tel.kom.602‑394‑036.

Słomęzestodoływdużychbelach,tel.

kom.693‑322‑719.
Sprzedampszenżytopaszowe,

mieszankę,słomę,sianowkostkach,tel.
kom.607‑929‑060,504‑189‑991.
Owiesiżyto,tel.kom.691‑753‑392.

Słomadużebele,tel.kom.

889‑536‑068.
Zbożepaszowe,tel.(46)838‑47‑29.

Mieszankazbożowa,tel.kom.

694‑567‑258.

Skupbydła:byki7,90+VAT,krowy

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

Słomawbalotach,tel.kom.

600‑428‑743.

Skupbydłapourazowego,do5zł/kg,

tel.kom.792‑772‑466.

Sprzedampszenżyto,tel.kom.

508‑079‑639.

Skupbydłarzeźnego,

hodowlanego,maciory,knury,
cielęta,konie,tel.(46)838‑88‑62,
tel.kom.502‑460‑724,500‑258‑237.

Jęczmień;ziemniaki,tel.kom.

694‑456‑985.

Skupbydłaikoni,dojazddo

klienta,konkurencyjneceny,tel.kom.
604‑267‑833.

Sprzedampszenżyto,mieszankę,

Gużnia,tel.kom.503‑730‑843.
Mieszanka,słoma,tel.kom.

504‑832‑533.

Skupmacior,knurów,trzody

chlewnej.Wysokieceny,tel.kom.
603‑711‑760.

Sprzedamnasionabardzowczesnej

fasoliżółtejizielonej,tel.kom.
696‑852‑727.

Bydłopourazowe‑skup.Najwyższe

ceny.,tel.kom.726‑879‑139,
603‑711‑760.

BóbBachus,tel.kom.665‑489‑346.


Kupiębydłopourazowe,tel.kom.

668‑478‑617.

Ziemniakijadalneipaszowe,tel.kom.

721‑060‑306.

Kupiębyczki80‑200kg,tel.kom.

606‑505‑072.

Sprzedamsłomęwkostkach,tel.kom.

508‑586‑263.

Siano,Wicie,tel.kom.509‑637‑975.


PIT‑y,rozliczanie,tel.793‑020‑943.


Matematyka,tanio,tel.kom.

601‑303‑279.

maszyny

Czosnekwiosenny,tel.kom.

693‑299‑439.

Usługiprojektowo‑kosztorysowe,

nadzory,tel.kom.509‑299‑685,
509‑299‑676.

Chemia:korepetycje,możliwydojazd

doucznia,tel.kom.605‑729‑686.

KupięC‑330,bezdokumentów,tel.

kom.515‑182‑587.

Ziemniakiżółte,tel.(24)277‑96‑77.


Ścinaniedrzew,tel.kom.792‑027‑388.


Angielski,Łowicz,tel.kom.

604‑461‑803.

Kupięciągnikiimaszynyrolnicze,

tel.kom.607‑809‑288.

DJ‑imieniny,urodziny,dyskotekiitp.,

tel.kom.693‑116‑350.

Prezentacjematuralne,tel.kom.

608‑433‑138.

Kupięorkan,przyczepę,tel.kom.

607‑809‑288.

Usługitokarskiewmetalu,tel.kom.

663‑766‑557.

Mgrmatematyki,tel.(46)837‑53‑15.


Kupięoryginalne,nowepodestydo

C‑330,wykonanewczasachPRL‑u,tel.
kom.600‑252‑277.

Odśnieżaniedrógichodników,

zwalczanieśliskościdróg,tel.kom.
603‑591‑544.
Usługowodziurki,guziki,tel.kom.

605‑317‑260.
Zabiegileczniczepijawkami,tel.kom.

691‑933‑389,696‑287‑385.
UsługitransportoweRenaultMaster

Max5europalet,2002rok,tel.kom.
696‑020‑764.
Usługirozdrabnianiagałęzi,tel.kom.

508‑454‑366.
Odśnieżanie,tel.kom.668‑052‑818.

Wróżbynakryzys,tel.kom.

791‑554‑106.

Korepetycje:językrosyjski,tel.kom.

505‑874‑560.
Niemiecki‑korepetycje,tel.kom.

697‑303‑483.
Angielski,tel.kom.693‑737‑732.

Matematyka,sprawdzian,egzamin

gimnazjalny,matura,tel.kom.
506‑178‑472.
Matematyka‑korepetycje,tel.kom.

504‑622‑779.

rolnicze–kupno
płodyrolne

Słomazestodoływbalotach120x120,

Tydówka,tel.kom.502‑600‑089.
Owies,pszenżyto,tel.(24)277‑72‑79.

Mieszankazbożowa:30%jęczmienia,

70%owsa,tel.kom.783‑637‑875.
ZiemniakijadalneIrga,tel.kom.

782‑116‑597.

KupieprasęClaaslubSipme,tel.kom.

880‑426‑156.

Siano,tel.kom.607‑666‑848,

602‑473‑422.

Kupięagregatprzedsiewny2,

10‑2,40
m,tel.kom.512‑347‑439.

Zbożapaszowe90zł,gm.Dmosin,tel.

kom.604‑871‑975.

KupięC‑328,C‑330,C‑360,C‑4011

C‑380,MTZ,T‑25Władimirecbez
dokumentów,doremontu,stanobojętny,
tel.kom.502‑939‑200.

Sprzedamowiesimieszankę,tel.kom.

608‑726‑253.

rolnicze‑
sprzedaż

Słomawbelachzestodołylub

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

płodyrolne

Sprzedamzboże,mieszankę,tel.kom.

602‑387‑024.

Mieszankazbożowa,tel.kom.

602‑689‑205.

Pogotowiekomputerowe24h,

naprawa,odzyskiwaniedanych,
konfiguracjainternetu,www.
improfessional.pl,tel.kom.606‑238‑818.

Kupieżyto,tel.kom.697‑536‑596.


Cebulę.Atrakcyjnacena,tel.kom.880‑

519‑626,692‑844‑642.

Kukurydza,słoma,sianokiszonka,

tel.kom.506‑115‑015.

Kupiędużeilościzbóżpaszowych,

możliwośćtransportu,tel.kom.
692‑292‑969.

Zboże,żyto,mieszanka,owies,tel.

kom.693‑962‑211.

Pszenica,słoma,tel.kom.

603‑609‑674.

UsługitransportoweRenaultMaster

Max,tel.kom.605‑695‑882.

Kupięzbożepaszowe,tel.(46)838‑98‑

06,tel.kom.605‑370‑062.

Słomazestodoły(dużebele),

jęczmień,owies,Wierznowice20,tel.
kom.693‑286‑129.

Sprzedamsłomę,tel.kom.

669‑470‑294.

Zespółmuzyczny,forrent.letnet.pl,tel.

kom.509‑766‑163.

Kupiężytoipszenicę

konsumpcyjną,tel.(46)874‑39‑22,tel.
kom.605‑139‑221.

Sprzedammieszankęzbożową(owies,

pszenica,jęczmień),tel.kom.607‑317‑
128,dzwonićpo17.00.

Kupięzbożepaszowe,tel.kom.

693‑253‑063.

Mieszankęzbożową,owies,okolice

Głowna,tel.kom.663‑793‑845.

Zespółmuzyczny.Muzyka100%na

żywo.www.hocus‑pocus.pl,tel.kom.
608‑433‑199.

Sprzedamowies,tel.(46)838‑76‑87,

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

501‑632‑719.
Mieszanka,50ton,tel.kom.

602‑522‑478.
Sprzedamowies,mieszankęzbożową,

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

kom.667‑441‑108.
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.
Słoma,siano,pszenżyto,tel.kom.

661‑220‑527.
Owies(pocentrali);żyto;pszenica;

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

tel.kom.697‑689‑881.
Jęczmień,tel.kom.693‑552‑235.
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Sprzedam 40 ton pszenżyta, czyste,
1000 zł/tona, tel. kom. 695‑904‑839.

Sprzedam owies, tel. kom.
692‑916‑507.

Sprzedam 2 jałówki wysokocielne, tel.
kom. 783‑132‑711.

Nasiona bobu Bizon i Topbob, tel.
kom. 693‑569‑671.

Jęczmień, żyto, tel. kom. 794‑052‑840.

Sprzedam jałówkę na mięso i na
wycielenie, tel. (46) 830‑23‑70.

Sprzedam siano, słomę, tel. kom.
509‑500‑335.

Sprzedam żyto, jęczmień, owies, siano,
Skaratki 66, tel. kom. 662‑327‑477.

Łubin żółty, tel. kom. 886‑135‑125.

Czosnek przemysłowy do masrni itp.,
tel. kom. 602‑648‑497.

Marchew jadalna i pietruszka, tel. kom.
798‑765‑412.

Pszenżyto, żyto, mieszanka, tel. kom.
604‑756‑897.

Mieszanka, około 3 ton, tel. kom.
600‑685‑574.

Mieszanka, jęczmień, owies, tel. kom.
538‑455‑989.

Owies, tel. kom. 601‑635‑380.

Sprzedam ziarno kukurydzy, tel. kom.
508‑281‑219.

Mieszanka, tel. kom. 506‑905‑866.
Sprzedam słomę w kostkach, tel. kom.
728‑355‑315.
Słoma, siano w belach, mieszanka
zbożowa, tel. kom. 662‑089‑395.
Sprzedam słomę w kostkach ze
stodoły, tel. kom. 699‑996‑549.
Sprzedam nasiona bobu Bizon, tel.
kom. 721‑136‑035.
Mieszanka zbożowa, tel. kom.
662‑273‑215.
Sprzedam bób Bachus i Figaro, tel.
kom. 692‑157‑785.
Sprzedam bób, tel. kom. 507‑203‑961.

Sprzedam nasiona bobu, tel. kom.
512‑907‑059.
Sprzedam bób Bizon, tel. kom.
693‑157‑155.
Jęczmień i mieszanka, tel. kom.
511‑032‑863.
Sprzedam pszenżyto i owies, tel. kom.
603‑857‑746.
Słoma, kukurydza, owies, tel. kom.
603‑099‑778.
Sprzedam mieszankę, tel. kom.
514‑188‑038.
Sprzedam buraczek czerwony, tel.
kom. 885‑254‑502.

Sprzedam bób, tel. kom. 608‑613‑658.

Wysłodki suche, tel. (24) 277‑64‑24.

Pszenżyto i żyto, tel. kom. 608‑613‑658.

Słoma w kostkach, okolice Kiernozi,
tel. kom. 790‑614‑653, wieczorem.

Mieszanka zbożowa bez owsa 6 ton,
tel. kom. 695‑886‑094.
Owies, tel. kom. 791‑503‑330.

Sprzedam bób, tel. kom. 795‑114‑198.
Nasiona bobu, tel. kom. 694‑898‑511.

Jałówka na wycieleniu, tel. kom.
721‑116‑508.
Jałówka, wycielenie 15 luty, tel. kom.
793‑101‑680.
Jałówka hodowlana na wycieleniu, tel.
kom. 691‑730‑169.

Prasy rolujące Arobale, Deutz‑Fahr, tel.
kom. 607‑168‑196.

Prosięta, tel. kom. 510‑259‑018.

Rozrzutnik obornika Fortschritt oraz
wszystkie części nowe i używane, tel.
kom. 693‑830‑160.

Sprzedam 2 jałówki na wycieleniu, 2
kuce, tel. kom. 608‑042‑092.
Jałoszka 9‑miesięczna, tel. kom.
515‑265‑012.

Ładowacz czołowy 3‑sekcyjny z
wyjściem do krokodyla, 2008 rok, bardzo
mało używany, tel. kom. 510‑420‑824.

Sprzedam prosięta, tel. kom.
668‑952‑191.

Hurlimann H470, 4x4, 70KM, z turem,
tel. kom. 665‑734‑042.

Owce dorosłe i młode oraz jagnięcina
z gospodarstwa ekologicznego, tel. kom.
602‑728‑686.

Sprzedam stertnik 9 m, tel. kom.
609‑502‑051.

Dwie jałówki HF cielne, termin: luty, tel.
kom. 692‑735‑074.
Prosięta‑ 30 szt., tel. kom. 665‑816‑058.
Jałówka na wycieleniu, okolice Bielaw,
tel. kom. 785‑557‑747.
Sprzedam jałówkę, wycielenie
początek marca, tel. (46) 838‑70‑81, tel.
kom. 0609‑541‑346.
Sprzedam kwotę mleczną wys. 12.000
kg, tel. kom. 724‑442‑546, dzwonić po
18.

Ziemniaki żółte i białe,
tel. (46) 838‑98‑66.

Sprzedam pszenżyto, tel. kom. 609‑
501‑703, po 17.00.

Sprzedam pszenżyto, okolice Głowna,
tel. kom. 693‑263‑571.

Skupżyta,wymiananaotręby,tel.

kom.501‑713‑862.

Sprzedam pszenżyto, owies odmiany
Bingo, materiał siewny, tel. kom.
601‑066‑904.

Sprzedam jałówkę cielną,
tel. (42) 719‑48‑38.

Sprzedam zboże, tel. kom.
509‑853‑384.

Sprzedam jałówkę na wycieleniu;
Bąków Dolny gm. Zduny,
tel. (46) 838‑70‑55.

Żyto 1,5 t., tel. kom. 601‑968‑970.
Owies, Mysłaków, tel. 664‑057‑059.
Pszenżyto, tel. kom. 514‑545‑580.
Pszenżyto, tel. kom. 514‑545‑580.
Owies, tel. kom. 660‑750‑259.
Owies, tel. kom. 512‑335‑856.
Jęczmień, tel. kom. 607‑172‑809, po
17.00.
Ziemniaki do sadzenia żółte i białe
bardzo wczesnych odmian i cebulę
bardzo dużą, tel. kom. 795‑348‑995.

REKLAMA

hodowlane

Sprzedam 2 maciory prośne, tel. kom.
798‑757‑252.
Sprzedam krowę na wycieleniu z 2
cielakiem, tel. kom. 507‑756‑372.

Talerzówka 2x8, ślęza sadownicza, tel.
kom. 512‑874‑011.
Śrutownik Bąk; 2 osie 15 cali, tel. kom.
512‑874‑011.
Pług do śniegu na tył traktora, nowy,
tel. kom. 693‑278‑969.
Sprzedam kombajn do
zbioru ziemniaków Pyra 3000,
tel. (46) 830‑00‑36.
Tur Hydranet 14 trzysekcyjny do
Zetora, widły do palet, przyczepa 4,5
t wywrotka, opryskiwacz Pilmet 450l,
c‑330 1985 rok, pierwszy właściciel,
tel. (46) 839‑21‑27, tel. kom. 698‑034‑855.

Agregat na bronie, kultywator z
walcem 2,80 m, pług 2‑skibowy, tel. kom.
602‑555‑468.
Rozrzutnik Fortschritt T‑088, 8 ton, 10
ton, tel. kom. 693‑922‑745.
Przyczepa HL 8 ton, wywrot;
rozsiewacz nawozu Amazone, 1 tona, tel.
kom. 699‑979‑422.
Kultywator 21 zębów, tel. kom.
603‑840‑324.
Pług podrywkowy 7‑skibowy,
grudziądzki, tel. kom. 609‑442‑123.
Sprzedam prasę wysokiego zgniotu
Sipma Z‑224 oraz przyczepę Class
Sprint 335S, tel. kom. 607‑279‑830.

Rozrzutnik Fortschritt T‑088, tel. kom.
605‑274‑671.
John Deere 6800, 1997 rok, 125 KM,
tel. kom. 605‑274‑671.
Koła rolnicze 10x15, akumulatory
rolnicze, tel. kom. 504‑178‑884.
Talerzówka polska 16 talerzy;
platforma na słomę 1‑osiowa, na
bliźniakach, 22 baloty, tel. kom.
601‑342‑165.

Sortownik elektryczny do ziemniaków,
stan bdb, tel. (46) 861‑25‑60.

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.
Dmuchawa do zboża, tel. kom.
510‑514‑012.
Sprzedam T‑25, tel. kom. 783‑161‑402.
Ursus 1134, 1998r., z Turem, oryginał,
stan bdb., tel. kom. 721‑105‑235.

Pług trzyskibowy Grudziądz i śrutownik
Bąk, tel. kom. 512‑630‑603.
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.
Brony, pług, rozrzutnik, tel. kom.
661‑220‑527.
Waga 1‑tonowa do żywca, tel. kom.
608‑773‑406.

Zgniatacz 3‑walcowy Sipma, tel. kom.
602‑387‑024.

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

Ursus‑5314, 1997 r., tel. kom.
880‑259‑333.

Prasa kostkująca Sipma Z‑224/1, stan
idealny, z podajnikiem, tel. kom. 667‑950‑
022 667‑561‑709.

Sprzedam sadzarkę, redełka 5, grabie
konne, bardzo mało używane, tel. kom.
661‑115‑580.

Prasa zwijająca pasowa Galignani,
szeroki podbierak 12.400 zł, tel. kom.
607‑992‑213.

Prasa rolująca Feraboli HTC 265
pasowa zmiennokomorowa, 2011 rok,
po 1 sezonie, tel. kom. 606‑989‑475.

Ślęza sadownicza ‑ duży kosz, tel. kom.
506‑188‑515.

Zetor‑12011, tel. kom. 793‑553‑004.

Beczki asenizacyjne ocynk, 3000,
4000, 5000 l; International‑644, 1985
r.; pługi zagonowe 4 skiby Killingstad
i Kverneland, tel. kom. 600‑428‑743
725‑695‑160.

Sprzedam warchlaki polskie, około
100 szt. Naima x Necka, wysoka
mięsność, wolne od chorób, waga 25‑26
kg, tel. kom. 604‑797‑521.

C‑330, tel. kom. 506‑188‑515.

Orkan zachodni, tel. kom. 512‑544‑156.

Sprzedam 2 krowy na rzeź, tel. kom.
661‑907‑680.

Sprzedam krowy wysokocielne i
zacielone, tel. kom. 512‑766‑955.

Rozrzutnik 2‑osiowy, tel. 501‑620‑689.

Prasa zwijająca John Deere‑580 siatka‑
sznurek, tel. kom. 606‑641‑506.

Pług „Unia Grudziądz”, obrotowy 3+1,
tel. kom. 600‑215‑536.

Siewniki Hassia, Stekstet, wybierak
do kiszonki, tel. kom. 600‑428‑743
725‑695‑160.

Beczka asenizacyjna 6.000 litrów, tel.
kom. 501‑620‑689.

Burty do rozrzutnika do kiszonek,
oryginalne oraz przekładnie, tel. kom.
723‑175‑190.

Rozsiewacz nawozu Kos, stan bdb, tel.
kom. 607‑318‑501.

Sprzedam dwie jałówki wysokocielne,
tel. kom. 669‑870‑572.

Siewnik zbożowy Amazone, tel. kom.
726‑329‑856.

Promocja! Tury nowe do C‑330, C‑360,
na linkę lub hydrauliczne, tel. kom.
608‑128‑670.

Jałówka wysokocielna, tel. kom.
888‑895‑150.

Sprzedam jałówki na wycieleniu,
tel. (46) 838‑23‑55.

Sprzedam jałówkę wysokocielną,
wycielenie w lutym, tel. (46) 838‑62‑87.

Roztrząsacz obornika 3,5 t, tel. kom.
601‑348‑897.

Mieszalnik ze śrutownikiem bijakowym
7,5 kW, tel. kom. 888‑028‑065.

Prasa Sipma Z‑224/1 z podajnikiem
bel, 1995 rok, stan bdb, tel. kom.
693‑116‑346.

Jałówka na wycieleniu,
tel. (46) 835‑20‑09.

Sprzedam cielęta, tel. kom.
504‑055‑723.

Sortownia do jabłek Greefa A3
(bączek); wywrotnice skrzynio‑
palet WS/M (elektryczna); skrzynki
uniwersalne używane, tel. 694‑122‑716.

Zgrabiarka 4‑gwiazdowa; agregat
uprawowy Bomet 2,80, 2005 r.,
z przednim wałkiem, tel. kom.
609‑442‑123.

Fendt 95 KM 1998 rok, idealny, Jamno
120B.

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

Jałówka na wycieleniu, tel. kom.
724‑138‑859.

Opryskiwacz400x10,atest;brona

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

Jałówka wycielenie 03.02.2013, kwota
mleczna, tel. kom. 606‑108‑730.

Sprzedam 6 ton owsa, tel. kom.
725‑313‑625.

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

Sprzedam ciągnik ursus 3512, 1994
rok. Stan dobry. Przebieg 3600 mtg;
I właściciel, tel. kom. 515‑661‑856

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

Sprzedam mieszankę, tel. kom.
609‑100‑839.

Mieszankę zbożową, większą ilość,
słomę ze stodoły ‑ baloty, tel. kom.
695‑441‑197.

Ursus C‑360, stan bdb., tel. kom.
604‑719‑644.

Prasa Class Rolland 46, pług obrotowy
3‑skibowy, dojarka bańkowa, wózek
elektryczny, opony z felgą 13.6‑36, tel.
kom. 663‑226‑547.

Ziemniaki jadalne Irga, tel. kom.
606‑485‑033.

Owies i pszenżyto jare, tel. kom.
507‑421‑393.

maszyny

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.

Prasa kostkująca Z‑224/1, I właściciel,
tel. kom. 880‑409‑467.
Ciągnik C‑360; kombajn Bizon Z‑56;
przyczepa 4,5 i 6 t; koparko‑odmularka
„Pelikan”; prasa Sipma, tel. kom.
512‑179‑465.
C‑355; sadzarka; talerzówka, tel. kom.
606‑276‑268.
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.

www.lowiczanin.info
Pługzagonowy4-skibowyz

zabezpieczeniamiśrubowymi,tel.kom.
726-497-756.
PrasarolującaWarfamaZ-543,2003r.;

siewnikzbożowypoznaniak1988r.,tel.
kom.506-552-043.
Sprzedamagregatuprawowo-siewny

Famarol3m,tel.kom.660-408-769.
SprzedamciągnikUrsusC-360z

turem,przyczepęsamozaładowcządo
bel,masztyodwózkówwidłowych,tel.
kom.660-408-769.
ClaasVariant180,orkan2A,pług5

Unia,bronachwastownik;agregatUnia
kombi,3m;siewnikpoznaniak2,70z
zaprawiarką;opryskiwacz300l,10m
termit,tel.kom.889-971-723.
ŁadowaczczeskiUNHZ-500;kosiarka

rotacyjnapolska,standobry,tel.kom.
536-296-513.


Rorzutnik,kopaczka,tel.kom.

514-539-036.
Wózekwidłowyyale16gaz,przesuw

boczny,masztduplex4m,stanbdb,
9.000zł,tel.kom.503-106-795.
Masztydociągnikówcenyjużod800

zł,tel.kom.503-106-795.
SprzedamkombajnBizonZ056+

stółdorzepaku+sita,stanidealny,I
właściciel,tel.kom.601-295-743.
Case-845XL,1987rok,85KM,tel.

kom.601-452-785.
Dłużycaciągnikowa,jednoosiowa,tel.

kom.662-181-413.
Wózekdohedera,tel.kom.

514-545-580.
PrasazwijającaFeraboli,pasowa,

zmienno-komorowa,tel.kom.
725-320-220.

Zetor-5211;T-25;IHCasezturem;

rozrzutnik1-osiowy;pług3-skibowy,tel.
kom.605-205-821.

Cyklop1989rok,masztwidlaka,

okoliceŁowicza,tel.kom.784-332-552.

SprzedamprasęrolującąDeutzFahr,

tel.kom.660-117-565.

Przyczepa4,5t,pług4-skibowy,

opryskiwacz,rozsiewacznawozów,tel.
kom.509-837-568.

Sprzedampług,Bąką,wialnię,

tel.(46)838-40-77.
PrzyczepaHL6011poodbudowie;

przyczepaHL8011,sztywna,tel.kom.
664-737-171.
PrzyczepaHl-8011poodbudowie;

tur1-sekcyjnydoBelarusa,tel.kom.
600-655-819.
Sadownicze:ciągniki,platformy,

opryskiwaczeitp.,zimportu,
używane,tel.kom.504‑475‑567.
Orkan,tel.kom.665-045-806.

CiągnikC-330,1985rok,tel.kom.

602-528-051.
Blok;wałnowy+panewkiC-360;

korbowodydoC-330,tel.kom.
724-139-307.
Chwytakbelnatyłciągnika;zgrabiarka

karuzelowa,tel.kom.728-924-555.
CiągnikC-360,tel.kom.662-273-215.

C-355;sadzarka;talerzówka,tel.kom.

606-276-268.
TurdoC-360,tel.kom.606-752-713.

Przyczepasamozbierająca

JugosłowiankaSIPPRP-2,
tel.(46)837-13-24.
ŁadowaczCyklop,rozrzutnikobornika

1-osiowy,sadzarkadoziemniaków,
obsypnikdoziemniaków5,dmuchawa
dozboża,pług2-skibowy,przetrząsaczozgrabiarka,opryskiwaczTermit,
tel.(42)719-57-18,tel.kom.783-017-131.
C-360,1984r.,poodbudowie,tel.

kom.603-591-544.
Ursus16044x4,pług5-skibowy

obrotowy,tel.kom.609-944-120.
ŁadowaczTroll,2006r.,stanbdb,tel.

kom.602-686-518.
Beczkiasenizacyjne6.300;3.600l,tel.

kom.502-240-358.
Pług4-skibowyobrotowy,pług

5-skibowyzagonowy,wycinakido
kiszonek;przyczepkadoprzewozu
zwierząt;Renault-7534zturem,tel.kom.
502-240-358.

Kombajndozbioruziemniakówi

warzywKarlik,wbardzodobrymstanie,
tel.kom.600-500-155.

Fendt-926Vario,2000r.,sprowadzony

zNiemiec,tel.kom.692-601-689.
RozsiewaczKuhn800kg,1999r.,

2-talerzowy,tel.kom.668-592-070.
Zetor7340,2003rok,tel.kom.

501-850-017.
Rębakciągnikowydogałęzi,piec

nadmuchowydotunelifoliowych,tel.
kom.784-648-112.
Zetor7211,1990rok,tel.kom.

501-850-017.
Rozrzutnikobornika1-osiowypo

remoncie;dmuchawaciągnikowado
słomyisiana,tel.kom.721-175-610.
SprzedamciągnikWładimirec,stan

dobryworyginale25a/2,1983rok,tel.
kom.606-497-951.
Sprzedamkombajnzbożowy

FortschrittE-512,cenadouzgodnienia,
tel.kom.513-559-506.
CzęściużywanedoC-328,C-330,

C-360,C-4011,C-355,T-25Władimirec-
skrzynie,silniki,tylnemosty,podnośniki,
felgi,zwolnice,tel.kom.880-353-819.

C-328,tel.kom.512-630-603.


C-380częściużywane:skrzynia

biegów,silnik,obciążniki,zaczepy,
zwolnice,tylnymostinne,tel.kom.
502-939-200.

Kosiarkarotacyjna;lejekdonawozu,

tel.kom.506-636-337.

KombajnBizon-częściużywane,tel.

kom.880-353-819.

Ostrówek1985rok,tel.kom.

695-894-414.

MTZ-80,82,częściużywane,tel.kom.

880-353-819.

RozsiewaczKosnaczęści,Karsznice

Duże38,tel.(46)838-11-83.

SprzedampolskirozrzutnikTandem

6ton,pokapitalnymremoncie,tel.kom.
512-811-101.

Agregatuprawowy,3m,Unia

Grudziądź,2006rok,tel.kom.
515-121-410.
Kosiarkarotacyjna;przyczepa;

opryskiwacz,tel.kom.538-455-989.
KabinadoC-360,kompresor2

cylindrowy,samojezdnypługdośniegu,
tel.kom.691-863-492.
UrsusC-355,standobry,Głowno,tel.

kom.500-652-253.
Kabinyciągnikowe;żmijki,tel.kom.

608‑684‑292.
Sprzedamglebogryzarkędo

truskawek,tel.kom.667-133-737.
Podajnikdoprasykostkującej(ślizg)

850zł,608420169.
PrasazwijającaNewHolland-654,

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

1999r.,311,1992r.,1993r.,1997r.,tel.
kom.608-420-169.
ŁadowaczturQuickdoUrsusa-4514,

-5314,tel.kom.692-601-689.
ŁadowarkateleskopowaJCB-530
70,2000r.,lubUnitrakJCB1994r.,
sprowadzonezNiemiec,tel.kom.
608-420-169.
Ładowaczeczołowedo:Ursusa,

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

r.,pełnewyposażenie,tel.kom.
692-601-689.

PługUniatur-1003x35cm,2006r;

agregatuprawowyBomet2,5m,2006
r.;kultywator„17”Bomet,stanbdb,
tel.(24)277-92-20wieczorem.

ŁadowarkaprzegubowaO&KL5

łamanawpołowieiAtlas,tel.kom.
692-601-689.

Ursus-3512zkabiną1997rok,I

właściciel,stanbdb.,tel.(46)861-27-20.

ŁadowaczturdociągnikaFendtserii

311,512,tel.kom.608-420-169.

REKLAMA

C-330M,1988r.,tel.kom.664-172-275.


Sprzedamprzyczepęsamozbierającą

TO50/2,tel.kom.669-960-129.
Sprzedam:przyczepęwywrotkę3.5t,

masztodwidlaka,ciągniki:C-360,C-330,
C-328,stanbardzodobry,tel.kom.
788-440-206.
SprzedamprasękostkującąSipma

Z-224/1,1997rok,cena10000zł,,tel.
kom.783-419-195.
Sprzedamkombajnziemniaczany

Anna-1990rok,stanbardzodobry,
garażowany,tel.kom.607-609-762.
Sprzedamładowaczcyklopzkabiną

nowegotypu,łyżka+widły,1990rok,
małoużywany,tel.kom.693-278-923.
Glebogryzarka,talerzówkaBomet,

opryskiwaczPilmet,betoniarka,tel.kom.
881-936-670.

BeczkaasenizacyjnaPomotChojna

8.000l,2005r.,FVAT,tel.kom.
608-128-670.
WładimirecT-25,tel.kom.

608-128-670.
Rozrzutnik1-osiowy,3,5t,oryginał,tel.

kom.608-128-670.
TurużywanydoC-330,tel.kom.

608-128-670.
Tur3-sekcyjnyHydrametdoMTZ,

Pronar,tel.kom.608-128-670.
PrasazwijkaWarfamaZ-543,2003r.,

stanbdb,tel.kom.608-128-670.
Siewnik„poznaniak”2,70m,tel.kom.

535-357-755.
C-330,kabina,pług,tel.kom.

692-387-028.
Siewnikciągnikowydonawozu

lejowydosaduoraznowylej,tel.kom.
726-845-830.
OponyKleber520/70/38,tel.kom.

886-749-432.
Dojarkakonwiowa,13stanowiskbizoń,

hederFortschrittdozielonek,spawarka
Migomat,tel.kom.502-042-547.
Pronar-1025A;Ursus-4514;owijarka

belSipma;ładowacztur4do
Ursus-4514,-5314;prasaSipmaZ-224/1;
beczkowóz6.700lwocynkuPomot
Chojna;paleciakdotura;podajnikbeldo
SipmaZ-224/1,tel.kom.604-213-682.
Kultywatorzwałemstrunowym,

zgrabiarka7-gwiazdowa,tel.kom.
696-253-998.
PługUniatur-1003x35cm,2006r;

agregatuprawowyBomet2,5m,2006
r.;kultywator„17”Bomet,stanbdb,
tel.(24)277-92-20wieczorem.
Zetor-5320,2003r.,stanbdb,tel.kom.

721-109-016.
PrasaSipmaZ-224/1,1993r.;

Fendt-312,1994r.,tel.kom.662-004-676.
SprzedamładowaczCyklop,tel.kom.

601-066-904.
Sprzedamprzyczepę,tel.kom.

504-032-418.

CiągnikC-330;przyczepawywrotka;
siewnikpoznaniak;grabiarka5;pielnik
dowarzyw,tel.kom.509-853-384.
Pług4-skibowy,obrotowy;rozrzutnik

Forchnitt10t,tel.kom.600-822-089.
Ramadodłużycy;gruber,tel.kom.

600-822-089.

SprzedamgruberUniaGrudziądz,

2,2m,rok2007,Ursus3512,1995
rok,stanbdb,Iwłaściciel,tel.kom.
606-317-184.

inne
PHUAgroDmosinoferujew

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

605-210-688.
Skrzynkinaowoce,palety,wagi,

beczka4.000l,tel.kom.665-464-794.
Oponyużywane16/70/20,tel.kom.

693-830-160.
Basen550litrówAlfaLaval,kwota

mleczna,tel.kom.605-278-719.
Kwotamleczna,tel.kom.

506‑115‑015.
Wydzierżawiękwotęmleczną19.000

kg(OSMŁowicz),tel.(46)874-73-49.

OpryskiwaczsadowniczyAgrola,

zgrabiarka7,tel.kom.602-193-239.
Siewnik,tel.kom.692-668-521.

PrasazwijającaSipma,tel.kom.

888-895-150.
SprzedamśrutownikbijakowyBąk,5,5

kW,stanbdb,tel.kom.509-499-924.
Promocja-pługidośniegudoC-330,

C-360lubdotura,tel.kom.608-128-670.

SprzedamprasęrolującąClaas46,

siatka,sznurek,centralnesmarowanie,
standartowypodbieracz,1993rok,tel.
kom.695-671-026.
Tur3-sekcyjnydoZetora,2011rok,w

kompleciełyżkaorazkrokodyl,stanbdb,
tel.kom.607-626-858.
Sprzedamrozrzutnik1-oś,4ti

opryskiwacz300l-używanewdobrym
stanie,tel.kom.694-470-470.

rolnicze‑usługi
Transportmaszynrolniczychi

budowlanych,tel.kom.665-734-042.
RozliczeniaVATrolników,tel.kom.

508‑191‑628.
Punktunasiennianiazwierzątw

Pilaszkowie,tel.kom.607‑032‑462.
Transportciągników,przyczep,maszyn

iurządzeńrolniczych,budowlanych,tel.
kom.609-135-502.

Szczeniakiyorki,tel.kom.511-337-768.


Kwotamleczna33.000kg,basen420

litrów,tel.kom.601-937-006.
Kwotamleczna,tel.(46)838-85-87,tel.

kom.606-108-730.
Kwotamleczna7.700;przyczepka

samochodowatypu:Sam,tel.kom.
604-349-007.
Kwotamleczna28.000,tel.kom.

665-737-420.
Sprzedamkwotęmleczną20.000kg,

tel.kom.692-176-902.
Oddamwdzierżawękwotęmleczną

11.000kg,tel.kom.507-962-529.
Obornikdrobiowy(kaczy),tel.kom.

508‑317‑496.
Sprzedamkwotęmleczną,tel.kom.

501-541-386.
Wydzierżawiękwotęmleczną20000

kg,tel.kom.668-118-535.
Kwotamleczna9727kg,tel.kom.

660-850-505.
Wezmęziemięrolnąwdzierżawę,tel.

kom.692-370-686.
Klatkiporodowe,tel.695-304-461.


Kwotamleczna34.500kg,tel.kom.

664-724-850.

Ładowaczcyklop,ładowaczdobel

natył,przyczepawywrotkaD-46B,
prasazwijającaGalligani,tel.kom.
692-446-421.

Sprzedamkwotęmleczną,tel.kom.

602-179-484.

Sprzedamkwotęmleczną20.000,tel.

kom.509-500-335.

Sprzedamorkan,tel.500-674-526.


Sprzedamrozsiewacznawozu,

opryskiwacz400litrów,tel.kom.
725-034-251.

Sprzedamkwotęmleczną,tel.kom.

605-670-919.

sprzedaż

CiągnikC-330,1981rok,tel.kom.

693-555-430.

SprzedamprzyczepęAutosanD-83

(10ton)1985r.,6,40/2,40m-do
zrobieniapodłogacena4500zł,tel.
kom.506-109-900.

Kwotamleczna10.000l,tel.kom.

604-463-486.

zwierzęta

Kwotamleczna,8.000kg,OSM

Łowicz,tel.kom.517-840-555.

Opryskiwaczzawieszany,zbierak

doliściburaczanych,zielonki,słomy,
sortownikdoziemniaków,kosiarka
rotacyjnapolska,tel.kom.783-886-162.

Schładzalnikmleka250l,

tel.(46)838-98-66.

Wydzierżawięodkogośkwotę

mleczną,tel.kom.693-552-235.

RozrzutnikForschnitt8-10t,stanbdb

+nadstawki,tel.kom.726-739-443.

PrasaZ-224/1,tel.kom.512-981-861.
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Kwotamleczna9.841kg,tel.kom.

781-192-873.

SiewnikPoznaniak,tel.kom.

693-555-430.

PrzetrząsarkaFella,tel.kom.

511-345-546.

nr 4 24stycznia2013

Kwotamleczna10.000kg,tel.kom.

783-187-741.
Sprzedamkwotęmlecznąwilości

7.831kg,tel.kom.516-319-320.
Sprzedamkwotęmleczną18.000

litrów,tel.kom.781-581-030.
Opona1100x202szt.,zdentkami,tel.

kom.721-175-610.
Sprzedamkwotęmleczną5.000kg,

tel.kom.785-446-140.
Sprzedamkwotęmleczną,tel.kom.

608-270-887.
Kwotamleczna7.000kg,mleczarnia

Łowicz,tel.kom.783-672-923.
Kwotamleczna,tel.kom.790-865-896.

Kwotamleczna30.000kg,tel.kom.

889-971-723.

Owczarkiniemieckie,tel.kom.

782-547-693.
Labradorbiszkoptowy10-tygodniowy,

szczepiony,tel.kom.660-677-059.
Oddamlabradora,tel.kom.

505-838-746.
Szczeniętaowczarkaniemieckiego,tel.

kom.661-011-564.
Szczeniętasznaucerkiminiaturki,tel.

kom.533-904-400.
Chihuahua-piesek,tel.kom.

691-535-063.
Szczeniakiowczarkaniemieckiego,tel.

kom.697-049-235.
Sprzedamkózki,koziołki,tel.kom.

604-159-268.
Sprzedamdwiejałówkinawycieleniui

dwakuce,tel.kom.608-042-092.
GołębieStaropolskieiRzeszowskie,

tel.kom.882-404-160.
Sprzedambażantyzłocisteipolne,

tel.(46)838-13-57.
Owczarkiniemieckie5-miesięczne

eksterjerowe,tel.kom.788-154-202.
Owczarekniemiecki,długowłosy,

czarny,szczenięta,tel.kom.512-624-763.
Amstafymłode,tel.kom.662-556-348.

Sprzedamparękucyków,tel.kom.

694-514-370.
Szczeniakiowczarkapodhalańskiego,

tel.kom.797-208-844.
SzczeniętaShihTzu,Westy,

zaszczepione,odrobaczone,tel.kom.
500-043-501.
Gołębierzeszowskie,tel.kom.

790-694-085.
Oddam2-miesięcznąsuczkę,tel.kom.

501-249-038.
Szczeniakiratlerki,tel.kom.

500-583-446.
Oddampieska,tel.kom.502-824-526.

Szczeniętalabradory,tel.517-728-743.


inne
Oddampsa,tel.kom.781-433-820.
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Aktualności
Mastki | Dzień Babci i Dziadka

Łyszkowice | Dzień Babci i Dziadka

Sala pełna
seniorów i dzieci

Dziadkowie potrafią tańczyć Kaczuszki

Spotkanie rozpoczęło się
od krótkich występów dzieci
z „zerówki” oraz z klas I, II i III.
Przez kilka ostatnich dni dzieci
przygotowywały wierszyki i piosenki na uroczystość oraz laurki
i kwieciste figurki na pamiątkę
dla babć i dziadków. Dzieci przygotowywały się pod okiem 4 nauczycielek – wychowawczyń
poszczególnych klas od zerówki do klasy trzeciej: Małgorzaty
Miazek, Teresy Kacprowskiej,
Beaty Wieteska i Doroty Celińskiej. – Piękna jest rola babci
i dziadka, chociaż nie jest prosta
i łatwa – recytowali uczniowie.
Punkt kulminacyjny spotkania, podczas którego dzieci wybiegły w stronę seniorów z drobnymi prezentami, niejednemu
REKLAMA

MARCIN A. KUCHARSKI

Na nietypową uroczystość
z okazji Dnia Babci
i Dziadka zaproszeni zostali
dziadkowie
i babcie uczniów Szkoły
Podstawowej w Mastkach
w gminie Chąśno.
Dziadkowie nie tylko
oglądali występujące dzieci,
ale też wspólnie z nimi
tańczyli i śpiewali.

Do Szkoły Podstawowej w Mastkach przyszło ponad 70 seniorów.

seniorowi wycisnął łzy z oczu. –
Daj buziaka, mój ty wnusiu kochany! – dało się słyszeć na sali.
Nie był to jednak koniec niespodzianek, bowiem po występach i życzeniach rozpoczęła się
zabawa z profesjonalnym wodzirejem i wodzirejką z Torunia.
Wnuczki i wnukowie – za namową prowadzących zabawę – zapraszali babcie i dziadków do
wspólnych pląsów i zabaw. Nie
wszyscy tańczyli, bo nie wszyst-

kim na to pozwalało zdrowie.
Wielu dziadków jednak dobrze
bawiło się tańcząc popularne
również na weselach „Kaczuszki”. Po trwającej ponad godzinę zabawie dzieci zaprosiły na
słodki poczęstunek przy kawie
i herbacie, którą przygotowywali rodzice oraz nauczyciele.
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć oraz filmu ze spotkania na stronie www.lowiczanin.
info.
mak

Nawet ponad 360 osób
(łącznie z występującymi
przedszkolakami)
uczestniczyło w dorocznym
spotkaniu z okazji Dnia
Babci i Dziadka, które
odbyło się we wtorek
22 stycznia w sali
Gminnego Ośrodka Kultury
w Łyszkowicach. Z roku
na rok spotkanie seniorów
z przedszkolakami cieszy
się coraz większym
powodzeniem.

Spotkanie rozpoczęło się
o godz. 9. i trwało do 12.30.
Dzieci z przedszkola w Łyszkowicach występowały klasami,
recytując wierszyki, śpiewając
piosenki i dając prezenty zaproszonym na uroczystość babciom i dziadkom. Zgromadzonych i zaproszonych osób było
tak dużo, że trzeba było, żeby
wszystkich pomieścić, urucho-

mić obydwie sale w Gminnym
Ośrodku Kultury. Na jednej sali
ustawione zostało 240 krzeseł
(co okazało się mało) i odbywały się występy. Dzieci prezentowały się – grupa po grupie – na
udekorowanej wcześniej scenie.
Po występach i rozdaniu prezentów wszyscy przeszli na drugą,
dużą salę na poczęstunek przygotowany głównie przez rodziców dzieci. Były ciasta, słodycze, owoce, herbata, napoje itp.
W trakcie, gdy seniorzy wraz
z wnuczętami posilali się, na
scenie na sali widowiskowej rozłożył się zespół muzyczny, który poprowadził zabawę z konkursami i zagadkami dla dzieci
i seniorów. Wszyscy bawili się
dobrze i było im żal opuszczać
ośrodek. – Widać, że Dzień
Dziadka i Babci w naszej gminie staje się coraz bardzie popularnym świętem. Z roku na rok
przybywa gości – powiedział
nam kierownik ośrodka kultury
Piotr Klimkiewicz. Organizato-

rzy szacują, że łącznie z dziećmi mogło być ponad 360 osób.
Dzieci z miejscowego przedszkola było około 120.
Dzień wcześniej, w poniedziałek 21 stycznia w Szkole
Podstawowej w Łyszkowicach
odbyło się natomiast przedstawienie z okazji Dnia Babci
i Dziadka. Uczniowie klas drugich zaprezentowali wiersze
i piosenki dedykowane seniorom
oraz wręczyli własnoręcznie
wykonane laurki. Przygotowywali się pod okiem wychowawczyń Agnieszki Wojciechowskiej i Wioletty Pękowskiej. Po
słodkim poczęstunku dzieci pokazały swoje talenty taneczne
w rytmie popularnych piosenek dyskotekowych. Do zabawy
włączały się również babcie
i dziadkowie. – Mamy nadzieję, że babcie, dziadkowie i wnuki zapamiętają te miłe chwile na
przyszłe lata – powiedziała nam
Małgorzata Błońska z SP Łyszkowice.
mak
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Informacje
 INFORMATOR ŁOWICKI
informacje
 Informacja PKP (ogólnokrajowa)
22/19436
 Informacja PKS (całodobowa)
46/837-38-13
 Informacja o krajowych numerach
tp 118-913
 Informacja o międzynarodowych
numerach tp 118-912
 Rozmowy międzynarodowe tp –
zamawianie 9051
 Naprawa telefonów – błękitna linia
tp 9393
 Biuro zleceń tp 9497
 Wojewódzkie Centrum Zarządzania
Kryzysowego Łódzkiego Urzędu
Wojewódzkiego w Łodzi 9287

pogotowia
 Policyjny telefon zaufania 837-80-00
 Telefon informacyjno-problemowy:
Poradnia Leczenia Uzależnień 837-37-07
Poradnia Zdrowia Psychicznego 46837-33-07
 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 ŁSM 46-83765-58
 Lecznice dla zwierząt:
ul. Starościńska 5, tel. 46-837-52-48 ul.
Chełmońskiego 31, tel. 46-837-35-24
ul. Krakowska 28, tel. 46-830-22-86
Łyszkowice, tel. 46-838-87-19 Bielawy,
tel. 46-839-20-95

telefony
 Taxi osobowe:
837-34-01; 46-191-91; 46-837-35-28
(bagażowe); 46-830-05-00; 603-0618-18; 794-013-013; 606-486-555;
600-508-308
 PUP: 46-837-04-20; 46-837-03-73
 Starostwo Powiatowe w Łowiczu:
sekretariat 46 837-59-02
 Urząd Miejski: Sekret. 46-830-91-51
 Awarie oświetlenia ulicznego:
konserwator 603-802-477, 601-819-912,
601-270-775, 46 830-91-45
 Urząd Skarbowy:
centrala 46 837-43-58, 46-837-32-38,
sekretariat 46-837-80-28
 ZUS 46-830-17-12
 Łowickie Stowarzyszenie Abstynenckie „Pasiaczek” Łowicz, ul. św.
Floriana 7, tel. 46-837-66-92, czynny
codziennie (oprócz sobót) w godz. 16.00
– 20.00.
 Gminna Grupa Abstynencka w
Bielawach – spotkania w czw. w godz.
10.00-11.00. Po informacje dzwonić w
czwartek do UG w Bielawach w godz.
8.00-10.00.

 Grupa AA „Łowiczanka” spotkania
przy Klubie Pasiaczek na muszli Błonie
w każdy czwartek o godz. 19.00.

pływalnia miejska

Punkt pomocy dla ofiar przemocy
w rodzinie (siedziba, Stowarzyszenie
„Nadzieja” ul. Podrzeczna 3a, tel.
46-830-03-63, czynny: 16.00-19.00.
 Punkt konsultacyjny przy
Grupie Wsparcia „Przeminęło z
wiatrem” (problem przemocy) w
Domaniewicach, czynny: pt. 16-18 tel.
46-838-33-11.

Pływalnia miejska dostępna jest dla ogółu
chętnych w godz.:

 Samopomocowa Grupa Abstynencka „Nie ma mocnych” w Zdunach
(siedziba GOK) – czw. godz. 18.00.
 Ogólnopolska poradnia telefoniczna dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym, czynna od pon.-pt. godz.
14.00-22.00 pod bezpłatnym numerem
telefonu 116 123; www.116123.edu.pl

dyżury przychodni
Nocna i Świąteczna Pomoc
Lekarska ul. Ułańska 28, tel. 46-83756-11, 46-837-56-12, 46-837-56-13 lub
509-056-091– czynna: w dni robocze
18.00-8.00, soboty, niedziele i święta od
8.00 (przez 24 h).
 Poradnia Leczenia Uzależnień,
ul. Kaliska 6, tel. 837-37-07

apteki
 Łowicz – apteka całodobowa:
ul. Stanisławskiego, tel. 46-830-22-02
 Bielawy, ul. Garbarska 10, tel. 839-22-76
 Chąśno 64, tel. 838-18-25
 Domaniewice, ul. Główna 9, 838-33-85;
ul. Górna 1A, 911-55-44
Kiernozia, ul. Rynek Kopernika 12, tel.
24-277-91-58; ul. Kościuszki 6, tel. 24-27797-64; ul. Łowicka 12A, 24/382-11-66
 Kocierzew Południowy 101, 839-42-42
 Łyszkowice, ul. Kościelna 3, tel. 838-8786; ul. Szkolna 3a, tel. 830-39-01
 Nieborów 209, tel. 838-56-25
 Bełchów, ul. Przemysłowa 2,
839-68-89
 Sobota, ul. Plac Zawiszy Czarnego 20,
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;
 Kościół św. Leonarda: 11.30.
 Kaplica seminaryjna: 10.00;

 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
Grota solna i sauna czynne od poniedziałku do piątku w godz. 16.00-22.00,
sobota, niedziela 12.00-20.00.

kino Fenix

ul. Podrzeczna 20, tel. 046/837-40-01

 Czwartek, 24 stycznia:
godz. 16.00, 20.15 – Sęp - w centrum
Europy nagle, bez śladu, zaczynają znikać
ludzie. Śledztwo trafia w ręce Sępa - policjanta, który wydaje się być pozbawiony
uczuć. Twardy, nieprzekupny, bez zobowiązań i przysług do wyświadczenia innym.
Do czasu, aż poznaje Nataszę - kobietę
inną niż te, które spotykał do tej pory. Sęp
rozpocznie niebezpieczną grę z przeciwnikiem wyprzedzającym go wciąż o krok.
Odkryje świat, w którym ludzie prowadzą
podwójne życie....
godz. 18.30 – Supermarket W sylwestra niczym niewyróżniające się
małżeństwo Wareckich wracając samochodem do domu zatrzymuje się
w przypadkowym sklepie. Mąż idzie kupić
szampana. Żona zostaje w samochodzie i
czeka. Mijają godziny, a on nie wraca. Nikt
nie może go znaleźć. Splot pozornie błahych wydarzeń zamienia losy bohaterów w
koszmar. Bez wyraźnej przyczyny
i powodu, bohaterowie znajdują się
w sytuacji bez wyjścia.
 Piątek, 25 stycznia:
godz. 16.00, 20.30 – Sęp
godz. 18.30 - Bejbi Blues - Film przedstawia historię niedojrzałej 17-latki, która
zostaje matką. Ojciec Antosia to nastoletni
Kuba. Natalia nie jest pewna, czy kocha
Kubę, a Kuba nie wie, czy kocha Natalię.
Jednak dziewczyna chciała mieć dziecko,
bo fajnie jest mieć dziecko. Wszystkie
młode gwiazdy jak Britney Spears
czy Nicole Richie mają dzieci.
Ale dlaczego tak naprawdę Natalia zdecydowała się na macierzyństwo
w tak młodym wieku?
 Sobota, 26 stycznia:
godz. 19.00 – Sęp
godz. 17.00 - Bejbi Blues
 Niedziela, 27 stycznia:
godz. 18.30 – Bejbi Blues
 Poniedziałek-czwartek, 28-31stycznia:
godz. 16.00, 20.30 - Sęp
godz. 18.30 - Bejbi Blues
 Piątek-sobota, 1-2 luty:
godz. 19.15 - TANGO LIBRE
 Poniedziałek-wtorek, 4-5 luty:
godz. 19.15 - KURCZAK ZE ŚLIWKAMI
 Środa-czwartek, 6-7 luty:
godz. 19.15 - SAMSARA
 Piątek, 8 luty:
godz. 17.00, 19.15 - DROGÓWKA
 Niedziela, 10 luty:
godz. 17.00, 19.15 - DROGÓWKA

 Poniedziałek-wtorek, 11-12 luty:
godz. 19.15 - MIŁOŚĆ
 Środa-czwartek, 13-14 luty:
godz. 19.15 - KOCHANKOWIE Z KSIĘŻYCA

 Środa, 9 luty:
godz. 19.00 - koncert Megitza Quartet
Łowicki Ośrodek Kultury, ul. Podrzeczna
20, bilety 15/20 zł.

wystawy stałe

inne

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

 Czwartek, 24 stycznia:
godz. 17.00 – wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt.: „Rodzina polska dzisiaj
– między doświadczeniem totalitaryzmu,
ułudą liberalizmu”. Wykład wygłosi ksiądz
prof. hab. Andrzej Potocki. Sala USC,
wstęp wolny.

Współcześni plastycy łowiccy –
wystawa obrazów artystów związanych
z Łowiczem oraz portretów łowickich
malarzy. Muzeum w Łowiczu, czynna
w godz. 10-16, bilet normalny 7 zł,
ulgowy 4 zł.
Etnografia Księstwa Łowickiego
– wystawa przedstawia stroje ludowe,
wycinanki, rzeźby, ceramikę, tkaniny oraz
eksponaty z dziedziny papiero-plastyki.
Muzeum w Łowiczu, czynna w godz.
10-16, bilet normalny 7 zł, ulgowy 4 zł.
Galeria Ceramiki w Łowiczu
Magdaleny Surmacz – można w niej
obejrzeć przedmioty wykonywane z
gliny. Czynna codziennie od godz. 11
do późnych godzin nocnych. Łowicz,
ul. Gdańska.
Wystawa w Muzeum Diecezjalnym
w Łowiczu – zwiedzanie katedry wraz
z eksponatami znajdującymi się w wieży.
Dodatkowo można oglądać panoramę
miasta z tarasu widokowego oraz projekcję filmu o historii katedry. Muzeum
czynne od poniedziałku do soboty
w godz. 10-16.

koncerty
 Czwartek, 24 stycznia:
godz. 10.00 – koncert kolęd i pastorałek
w wykonaniu Dziecięco-Młodzieżowego
Zespołu Ludowego „Koderki”. Parafia
p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Łowicz-Korabka, wstęp wolny.
 Niedziela, 27 stycznia:
godz. 12.30 - koncert kolęd w wykonaniu
zespołu Blichowiacy, parafia p.w. Chrystusa Dobrego Pasterza w Łowiczu.
godz. 15.00 - koncert karnawałowy
w wykonaniu uczniów Społecznego Ogniska Muzycznego oraz dzieci i młodzież
z Dziecięco-Młodzieżowego Zespołu
Ludowego Koderki. Zagrają oni utwory z
rożnego repertuaru, od muzyki klasycznej
po rozrywkową. Łowicki Ośrodek Kultury,
ul. Podrzeczna 20, wstęp wolny.
godz. 16.00 - wieczór kolędowy pod
hasłem: VII Edycja Przeglądu „Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi”. Wystąpią
m.in.: przedszkole bł. Bolesławy Lament,
szkoła muzyczna z ul. Długiej, chóry
naszego miasta oraz szkoły i osoby
indywidualne, kościół św. Ducha, Łowicz,
Stanisławskiego 14.
godz. 17.00 - koncert Koderek, Łowicki
Ośrodek Kultury, ul. Podrzeczna 20,
wstęp wolny
 Niedziela, 3 luty:
godz. 19.00 - koncert Janusza Radka,
Łowicki Ośrodek Kultury, ul. Podrzeczna
20, bilety 30/35 zł.

 Sobota, 26 stycznia:
godz. 11.00 - darmowe lekcje i pokazy
capoeiry - brazylijskiej sztuki walki.
Dzień otwarty z capoeirą w Centrum
Rozwoju Osobistego w Łowiczu,
ul. Łyszkowicka 73, wstęp wolny.
godz.15.00 - prezentacja filmu o Powstaniu Styczniowym dla mieszkańców
Łowicza, kino Fenix, ul. Podrzeczna 20,
wstęp wolny
 Środa, 30 stycznia:
godz. 11.00 - debata społeczna poświęcona bezpieczeństwu na łowickich
drogach, sala kinowa Łowickiego
Ośrodka Kultury przy ul. Podrzecznej 20,
wstęp wolny
 Czwartek, 31 stycznia:
godz. 17.00 - spotkanie autorskie
z Krzysztofem Miklasem - absolwentem
łowickiego LO im. Chełmońskiego, znanym w całym kraju dziennikarzem sportowy: prasowym, radiowym i telewizyjnym,
od wielu lat także felietonistą NŁ będzie
on opowiadał o swojej najnowszej książce
„Dwie strony mikrofonu”, sala Urzędu
Stanu Cywilnego w Łowiczu,
ul. Podrzeczna 20, wstęp wolny.

boiska i hale
sportowe
Chcąc skorzystać z obiektów sportowych
należy się kontaktować z:
 Orlik przy ul. Grunwaldzkiej
– nr tel. 608-433-787 (po godz. 16)
 Orlik przy ul. Bolimowskiej
– Marian Dymek nr tel. 516-031-268
 Orlik w Popowie – 46 895-15-36
(po 15, wcześniej korzysta szkoła)
 Boisko przy SP nr 1 – nr. tel. 519-130551 (czynne od pon.-pt. w godz. 16.0020.00, w weekendy w godz. 12.00-20.00)
 SP nr 4 – 46 8373694
 LO im. Chełmońskiego – 46 837-42-00
 SP Bąków Górny – 46 838-79-66
 SP Bednary-Wieś – 46 8386576
 SP Kocierzew Południowy – 46 83848-26 (tylko osoby z najbliższego terenu,
wcześniej należy napisać podanie)
 SP Stachlew – 46 838-67-29
(tylko dla mieszkańców gminy
Łyszkowice)
 SP Mysłaków – 46 838-59-25 (bezpośrednie zgłoszenie do dyrektora szkoły)
 SP Nieborów – 46 838-56-94
 Gimnazjum w Bolimowie – 838-03-99
Gimnazjum w Łaguszewie – 838-43-93
 ZSP Błędów – 46 838-14-76 (8 -14)
 Kompleks sportowy w Bolimowie
czynny od 8 rano do zmroku

KRONIKA
WYPADKÓW
MIŁOSNYCH
urodziły się:
CÓRECZKI
 państwu Prożkom z Łowicza
 państwu Puchalskim z Łowicza
 państwu Kaźmierskim z Sochaczewa
 państwu Jankowskim z Łowicza
 państwu Moszczyńskim z Bełchowa
SYNKOWIE
 państwu Białkowskim z Karsznic
 państwu Foksom z Łowicza
 państwu Miazkom ze Świeryża
 państwu Grzegorym ze Złakowa
Borowego
 państwu Wolińskim z Kocierzewa
 państwu Domińczakom z Kompiny
 państwu Marczakom z Łowicza
 państwu Waliszewskim z Łowicza

OFERTY PRACY
POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOWICZU
(stan na 21.01.2013 r.)















technik prac biurowych
kasjer – doradca klienta
konserwator
sprzedawca – handlowiec
specjalista ds. promocji projektu
agent ubezpieczeniowy
kosmetyczka
operator frezarek CNC
technik informatyk
administrator sieci informatycznej
inkasent
przedstawiciel handlowy
pracownik gospodarczy
(oferta dla osób z orzeczeniem
o stopniu niepełnosprawności)
 sprzątaczka biurowa (oferta dla osób
z orzeczeniem o stopniu
niepełnosprawności)

SKARB ROLNIKA
NOTOWANIA Z TARGOWISKA
W ŁOWICZU z dnia 18.01.2013 r.
buraczek czerwony

kg

cebula

kg

1,20

czosnek

szt.

0,80-1,00

jabłka

1,00-1,50

kg

1,50-2,50

jaja fermowe

15 szt.

6,00-8,00

jaja wiejskie

15 szt.

9,00-12,00

kapusta biała

szt.

1,50-2,50

marchew

kg

1,50-2,00

pieczarki

kg

5,00-8,00

pietruszka

kg

2,50-3,00

por

szt.

0,80-1,50

natka pietruszki

pęczęk

1,00-1,50

kg

3,50-4,00

brukselka

ROLNIK SPRZEDAJE
(ceny z dnia 22.01.2013 r.)

 INFORMATOR GŁOWIEŃSKI I STRYKOWSKI
informacje
 Informacja: PKS 042-631-97-06
 Naprawa telefonów 96-96
 Naprawa telefonów publicznych 980
 Policja 997 alarmowy
 Policja w Głownie 42-719-20-20
 Policja w Strykowie: 42-719-80-07
 Straż pożarna: 998 alarmowy
 Pogotowie ratunkowe 999 alarmowy

dyżury przychodni
 Przychodnia Rejonowa w Głownie,
ul. Kopernika 19, tel. 42-719-10-92,
710-71-26
– poradnia ogólna: pn.-pt. 8.00-18.00
– dla dzieci: pn.-czw. 8.00-18.00, pt. 8.00-15.30
– rehabilitacyjna: pn.– pt. 8.00-15.006.00
– naczyń obwodowych: pn. 13.00-14.00
– chirurgiczna: pn.-pt. 10.00-15.00
– zdrowia psychicznego:
pn. 14-20; wt. 7.45-14.45; śr. 10-18, czw.
8-15; pt. 13.15-20.

– reumatolog: czw. 8.00-14.00
– poradnia K: pn. 8-12 i 14-16;
wt. 8-12; śr. 8-12 i 13-15;
czw. 12-16; pt. 13.-1h:
– dermatolog.: wtorek. 8-12; środa 13-15;
czwartek w godzinach 8-12.00
– 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. Kościuszki 27: tel. 42-719-80-34
ul. Targowa 16: tel. 42-719-92-30

pogotowia
 Policja w Głownie 42-719-20-20
 Policja w Strykowie: 42-719-80-07

 Straż pożarna:
w Głownie: 42-719-10-08
w Strykowie: 42-719-82-95;
Straż pożarna: 998 alarmowy
 Lecznica dla zwierząt:
Głowno ul. Łowicka 62: 42-719-14-40,
Głowno ul. Sowińskiego 3: 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
w Strykowie: 42-719-80-10
 Pogotowie wodociągowe w Głownie
tel. 42-719-16-39

telefony
Filia Powiatowego Urzędu Pracy
w Głownie 042-719-20-76
 Filia Powiatowego Urzędu Pracy
w Strykowie 042-719-84-22
 Urząd Gminy Głowno
42-719-12-91

Żywiec wieprzowy:
 Mastki: 4,70 zł/kg+VAT
 Urząd Miejski w Głownie
42-719-11-51, 42-719-11-29
 Taxi w Głownie 42-719-10-14
 Urząd Miasta-Gminy Stryków
042-719-80-02
 KRUS 042-719-95-15

apteki
Dyżury nocne aptek w Głownie:
czw. 24.01. Plac Wolności 4/5,
tel. 710-89-60
pt. 25.01. Plac Wolności 4/5,
tel. 710-89-60
sob. 26.01. ul. Kopernika 19,
tel. 719-20-12
ndz. 27.01. ul. Kopernika 19,
tel. 719-20-12
pn. 28.01. ul. Kopernika 19,
tel. 719-20-12
wt. 29.01. ul. Kopernika 19,
tel. 719-20-12
śr. 30.01. ul. Kopernika 19,
tel. 719-20-12
czw. 31.01. ul. Kopernika 19,
tel. 719-20-12

Apteki pełnią dyżury w godzinach
od 19.00 do 8.00 dnia następnego;
soboty i niedziele: w godzinach 8.00-8.00
dnia następnego.
 Dyżury aptek w Strykowie:
niedziela 27.01 – ul. E. Plater 2,
tel. 719-80-41. Apteki pełnią dyżur
w godz. 9.00-14.00.
 Punkt apteczny w Bratoszewicach:
tel. 42-719-65-25, czynny w godz: pn.-pt.
8.30-16.00;

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

 Różyce: 4,60 zł/kg+VAT
 Skowroda Płd.: 4,70 zł/kg+VAT
 Domaniewice: 4,60 zł/kg+VAT
 Chąśno: 4,50 zł/kg+VAT
 Karnków: 4,50 zł/kg+VAT
 Kiernozia: 4,60 zł/kg+VAT
Żywiec wołowy:
 Mastki: krowy 5,80 zł/kg+VAT; byki
7,80 zł/kg+VAT; jałówki 7,00 zł/+VAT;
 Skowroda Płd.: krowy 6,00 zł/kg+VAT;
byki 8,00 zł/kg +VAT; jałówki 7,00 zł/
kg+VAT;
 Różyce: krowy 6,00 zł/kg+VAT;
byki 7,80 zł/kg+VAT; jałówki 6,80 zł
kg+VAT;
 Domaniewice: krowy 6,00 zł/kg+VAT;
byki 7,80 zł/kg+VAT; jałówki 6,80 zł/
kg+VAT;
 Kiernozia: krowy 4,00-5,80 zł kg+VAT;
byki 6,50-7,50 zł/kg+VAT; jałówki
6,00-6,50 zł/kg+VAT;
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Derby dla Księżaka,
a szóstym graczem
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Gmina Zduny | I Turniej Szachowy, Bilardu i Tenisa Stołowego

MACIEJ PERZYNA

W Jackowicach rywalizowali przy stole

W Jackowicach rywalizowało 21. uczestników. Pierwszy z lewej – sołtys Stanisław Perzyna.

W dwie kolejne niedziele – 13
i 20 stycznia w świetlicy wiejskiej w Jackowicach odbyła się
pierwsza edycja turnieju szachowego, bilardu i tenisa stołowego
o puchar sołtysa wsi – Stanisława Perzyny. W rozgrywkach
mogli brać udział mieszkańcy,
którzy to rywalizowali w dwóch
kategoriach wiekowych: juniorzy do lat szesnastu i seniorzy.
W rozgrywkach wzięło udział
łącznie 21 osób co było bardzo
miłym zaskoczeniem dla organizatorów.
Wśród juniorów mistrzem
turnieju bilardu został najmłodszy uczestnik – Janusz Nasalski,
wśród seniorów bezkonkurencyjny okazał się Bartłomiej Królikowski. W turnieju szachowym
zwyciężył Andrzej Tarkowski.
Mistrzem tenisa stołowego se-

niorów został Robert Bończak,
zaś juniorów Patryk Bończak.
Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymali pamiątkowe
imienne statuetki od sołtysa
Jackowic. Pozostałe miejsca na
podium nagrodzone zostały medalami.
p
Turniej tenisa stołowego
seniorów: 1. Robert Bończak,
2. Mariusz Szczepaniak, 3. Bartłomiej Antosik, 4. Ryszard Miziołek,
5. Bartłomiej Królikowski, 6. Rafał
Ozimek, 7-12. Łukasz Ozimek, Sylwester Szkopiak, Andrzej Tarkowski, Piotr Gorzkowski, Grzegorz
Gasik i Cezary Domżał.



Turniej tenisa stołowego juniorów: 1. Patryk Bończak, 2. Bartłomiej Tarkowski, 3. Szymon Szkopiak, 4. Łukasz Górajek, 5-8. Jakub



Szkopiak, Adam Wasiak, Marcin
Domżał i Janusz Nasalski.
Turniej bilardu seniorów:
1. Bartłomiej Królikowski, 2. Mateusz Fijałkowski, 3. Sylwester Szkopiak, 4. Piotr Gorzkowski, 5. Rafał
Ozimek, 6. Grzegorz Gasik, 7-10.
Łukasz Ozimek, Mariusz Szczepaniak, Andrzej Tarkowski i Robert
Bończak.



Turniej bilardu juniorów:
1. Janusz Nasalski, 2. Szymon
Szkopiak, 3. Bartłomiej Tarkowski
Adam Wasiak, 4. Patryk Bończak,
5-6. Jakub Szkopiak i Marcin Domżał.



Turniej szachowy open:
1. Andrzej Tarkowski, 2. Jakub Szkopiak, 3. Piotr Gorzkowski, 4. Bartłomiej Tarkowski, 5. Marcin Domżał.



Piłka siatkowa | 11. kolejka XIV edycji SAM, czyli Siatkarskich Amatorskich Mistrzostw Łowicza

W rozgrywkach IV edycji
SAM, czyli Siatkarskich Amatorskich Mistrzostwach Łowicza
siatkarze dokończyli w miniony
piątek 11. kolejkę. W hali OSiR
nr 2 w Łowiczu przy ul. Topolowej 2 odbył się zaległy mecz,
w którym zmierzyły się zespoły
ze środka tabeli. Okazało się,
że ekipa Rawki Bolimów pokonała Grom Domaniewice 3:0.
W Gromie nie zagrał lider tego
zespołu – Adam Pawlikowski,
a słabszy występ zanotował
tym razem Bartłomiej Kwasek.
W ten sposób ekipa z Domaniewic nie sprostała solidnej Rawce
Bolimów, która już raczej nie
ma szans na podium. Wszystko
wskazuje na to, że ostatecznie
zajmie w XIV edycji SAM piąte
miejsce.
W klasyfikacji punktowej nie
zaszły żadne zmiany. Liderem
jest nadal Mariusz Misiura (Korabka I), którzy ma na koncie
81 punktów. Na drugim miejscu pozostał Maciej Morawski
(AKS), który zdobył w sumie 77
punków. Trzeci jest Bartłomiej
Kwasek (Grom) – 76, 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)
i Patryk Boguś (Rawka) – 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

ZBIGNIEW ŁAZIŃSKI

Rawka nadspodziewanie łatwo ogrywa Grom

Siatkarze Rawki Bolimów w trzech setach ograli rywali z domaniewickiego Gromu.

Misiura (Korabka I), Piotr Rześny (Korabka II), Adama Pawlikowskiego (Grom), Piotr Głowacki (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 Zajączkowski (Pijarska),
Łukasz Wagner, Buczek (Rawka)
i Bartłomiej Kwasek (Grom).
Pojedynki 12. kolejki SAM
zostaną rozegrane w hali sportowej OSiR nr 2 w Łowiczu
przy ul. Topolowej 2 w sobotę

26 stycznia, a zagrają wówczas:
godz. 12.00: Solidar Bełchów
– GKS Rawka Bolimów, Pijarska Łowicz – UKS Korabka
II Łowicz, godz. 13.30: Grom
Domaniewice – UKS Korabka I
Łowicz i AKS SNS Skierniewice – LKS Retki.
zł, p
Zaległy mecz 11. kolejki SAM:
 GKS Rawka Bolimów – Grom

Domaniewice 3:0 (25:9, 25:23,
25:23)
Rawka: Łukasz Wagner 12 (2), Paweł Pietraszewski 10, Łukasz Buczek 8, Patryk Boguś 7 (2), Aldona
Galińska 2, Przemysław Sitarek 1
i Bartłomiej Wójcik 1 (1).
Grom: Piotr Lewandowski 8
(1), Jarosław Algierski 6, Paweł
Niedzielski 5, Piotr Chmurski
4, Bartosz Kwasek 3 i Damian

Janicki. MVP: Łukasz Buczek
(Rawka).
1. UKS Korabka I Łowicz

11

2. LKS Retki

11

27 30:10
24 27:13

3. AKS SNS Skierniewice

11

22 25:17

4. UKS Korabka II Łowicz

11

21 23:16

5. Rawka Bolimów

11

17 20:19

6. Grom Domaniewice

11

9 16:28

7. Solidar Bełchów

11

8 11:28

8. Pijarska Łowicz

11

4

9:31
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Łyżwiarstwo szybkie|XXXIIMistrzostwaPolskiwsprinterskimwieloboju,MistrzostwaEuropyiPucharŚwiata

Medalowe zdobycze łowickiego strażaka
Znakomite sukcesy
od początku 2013 roku
notuje na swoim koncie
domaniewiczanin,
Zbigniew Bródka.
Zawodnik
UKS Błyskawica
Domaniewice startował
w Zakopanem
w XXXII, potem
w Mistrzostwa Europy
i Puchar Świata

Klasyfikacja końcowa: 1. Sven
Kramer (Holandia) 148,584 pkt,
2. Jan Blokhuijsen (Holandia)
149,259, 3. Håvard  Bøkko (Norwegia) 149,479, 7. Konrad Niedźwiedzki (Polska) 152,001, 9. ZbigniewBródka(Polska)111,007,11.
JanSzymański(Polska)111,337.



Domaniewiczanin
pobił rekord Polski
Kolejny weekend Zbigniewa
Bródki spędził w kanadyjskim
Calgary, gdzie udał się prosto z
Holandii. Na torze olimpijskim
rozgrywane były zawody Pucharu Świata na 1000 metrów.
Debiutujący na tym dystansie
domaniewiczanin
pierwszego
dnia wywalczył drugie miejsce
w grupie B, a czas 1:07,87 min to
jednocześnie nowy rekord Polski.
Poprzedni 1:08,42 min Maciej
Ustynowicz ustanowił 13 grudnia
2009 roku w Salt Lake City, a zatem nasz panczenista jest pierwszym Polakiem, który uzyskał
czas poniżej 1:08 min. Następnego dnia Bródka znowu zajął 2.
miejsce w grupie B i awansował
tym samym do grupy najlepszych
w świecie. – Wynik ten oznacza,
że Zbyszek będzie przygotowywał się do startu na Zimowych
Igrzyskach Olimpijskich nie tylko na 1500 m, ale także na dystansie 1000 m – podsumował
trener Szymajda.

Medale i życiówki
Znakomicie w rozgrywanych w holenderskim Heerenveen rozpoczęli swoje
starty Polacy. Na początek rozgrywane były wyścigi na 500 m,
w których najlepszym okazał
się Konrad Niedźwiedzki (LKS
Poroniec), który uzyskał czas
35,93 s, a tuż za nim finiszował
Zbigniew Bródka (UKS Błyskawica Domaniewice) 36,03 s.
Następnego dnia hali Thialf
odbyły się wyścigi na dystansie
5000 m. Bródka pobił co prawda
swoją życiówkę 6:35,17 min, ale
zajął dopiero czternaste miejsce.
Znacznie lepiej było na dystansie 1500 m, gdzie znowu czołowe miejsca na pudle należały

Panczenista z Domaniewic – Zbigniew BródkazpowodzeniemrywalizujeznajlepszymiwPolsce,Europieinaświecie.

do Biało-Czerwonych. Wygrał
Niedźwiedzki w czasie 1:46,32
min, a Bródka był drugi z czasem 1:46,38 min.
Ostatniego dnia odbywał
się jeszcze wyścig na 10 km,
w którym prawo startu miał
siódmy po trzech konkurencjach
Bródka, ale ostatecznie nasz
łyżwiarz zrezygnował z walki
na tym wyczerpującym dystansie. – Chcieliśmy, żeby odpoczął przed startem w Calgary

w Pucharze Świata na dystansie
1000 m – wytłumaczył swojego
podopiecznego jego klubowy
szkoleniowiec. – Warto dodać,
że Zbyszek także na 500 m pobił swój rekord życiowy, a czas
36,03 s uzyskał pomimo kilku
potknięć – dodał.
MISTRZOSTWA EUROPY:
 500 m: 1. Konrad Niedźwiedzki (Polska) 35,93 s, 2. Zbigniew
Bródka(Polska)36,03s,3.Håvard

Bøkko(Norwegia)36,14s,6.Jan
Szymański(Polska)36,61s.
 5000 m: 1. Sven Kramer (Holandia) 6:12,55 min, 2. Jan Blokhuijsen (Holandia) 6:18,16 min,
3.SverreLundePedersen(Norwegia)6:19,07min,10.JanSzymański (Polska) 6:29,81 min, 13. KonradNiedźwiedzki(Polska)6:33,75
min,14.ZbigniewBródka(Polska)
6:35,17min.
 1500 m:1.KonradNiedźwiedzki
(Polska) 1:46,32 min, 2. Zbigniew

Bródka (Polska) 1:46,38 min,
3.SverreLundePedersen(Norwegia)1:46,39min,6.JanSzymański
(Polska)1:47,24min.
10000 m (z udziałem ośmiu
najlepszych po trzech konkurencjach): 1. Sven Kramer (Holandia)
12:55,98 min, 2. Jan Blokhuijsen
(Holandia) 13:01,60 min, 3. Bart
Swings (Belgia) 13:08,08 min,
8. Konrad Niedźwiedzki (Polska)
13:45,13min.



PUCHAR ŚWIATA:
 1000 m (6 zawody): 1. Shani
Davis (USA) 1:07,49 min, 2. Kjeld
Nuis (Holandia) 1:07,64 min, 3.
Michel Mulder (Holandia) 1:07,87
min.GrupaB:1.MarkTuitert(Holandia) 1:07,85 min, 2. Zbigniew
Bródka (Polska) 1:07,87 min, 20.
MaciejBiega(Polska)1:10,36min.
 1000 m (7 zawody):1.HeinOtterspeer(Holandia)1:07,76min,2.
ShaniDavis(USA)1:07,83min,3.
SamuelSchwarz(Niemcy)1:07,85
min. Grupa B: 1. Brian Hansen
(USA) 1:07,98 min, 2. Zbigniew
Bródka (Polska) 1:08,19 min, 15.
MaciejBiega(Polska)1:10,32min.
 Klasyfikacja PŚ (po 7 z 9 zawodów): 1. Hein Otterspeer (Holandia)455pkt.,2.KjeldNuis(Holandia)450,3.ShaniDavis(USA)420,
30. Zbigniew Bródka (Polska) 38,
38. Konrad Niedźwiedzki (Polska)
25,40.MaciejBiega(Polska)16.
Paweł A. Doliński

Lekka atletyka|MittygwNiemczech

Zagraniczne wyprawy
Błyskawicy
W UKS Błyskawica
oprócz sekcji łyżwiarskiej
znakomicie rozwija się
sekcja lekkoatletyczna,
a młodzi sportowcyz
Domaniewic także mają
okazję startować poza
granicami naszego kraju.
WOJCIECHWIETESKA

XXXII MISTRZOSTWA POLSKI
W WIELOBOJU SPRINTERSKIM
W ZAKOPANEM:
 Wielobój sprinterski: 1. Zbigniew Bródka (UKS Błyskawica
Domaniewice) 144,915, 2. Maciej Biega (SKŁ Górnik Sanok)
147,345,3.ArturNogal(UKSNowy
Marymont Warszawa) 148,360, 4.
Piotr Puszkarski (UKS Marymont
Warszawa)148,710,5.RolandCieślak(PilicaTomaszów)150,420,6.
Aleksander Puszkarski (KS Nowy
MarymontWarszawa)152,690.
 Wyścig drużynowy: 1. UKS
Nowy
Marymont
Warszawa
1:25,33 min, 2. SKŁ Górnik Sanok1:27,12min,3.AZSZakopane
1:27,42 min, 4. UKS Błyskawica
Domaniewice (Zbigniew Bródka,
MateuszFabjańskiiWojciechSut)
1:27,94 min, 5. KS Pilica Tomaszów 1:28,13 min, 6. Orzeł Elbląg
1:28,41min.

JAROSŁAWRZĄP

Na początek
złote sprinty
Po raz czwarty Mistrzostwa
Polski w sprinterskim wieloboju
rozgrywane były w Zakopanem,
a w zawodach tych z powodzeniem wystartował strażak
w Państwowej Straży Pożarnej
w Łowiczu. – W skład wieloboju sprinterskiego wchodzą po
dwa biegi na 500 m i 1000 m,
a wyniki przelicza się na punkty
– tłumaczy zawiłości regulaminowy domaniewicki trener Mieczysław Szymajda. Pod Tatrami
indywidualny tytuł mistrzowski
zdobył bardzo wyraźnie reprezentant Ziemi Łowickiej, który
triumfował zresztą na obu dystansach.
W Zakopanem po raz pierwszy UKS Błyskawica wystartował także w drużynie sprinterskiej. Na dystansie trzech
okrążeń zespół w składzie Bródka, Mateusz Fabjańsjki i Wojciech Sut wywalczył ostatecznie
tak nielubiane przez sportowców
czwarte miejsce.

Wyprawa do CottbusbyładlaekipyUKSBłyskawicabardzoudana.

W poprzedni weekend w
Cottbus w Nieczech rozegrano niemiecko-polski mityng,
w którym w dwóch konkurencjach wziął udział Tomasz Wieteska. Najpierw w skoku w dal,
który rozgrywany był z „belki”,

a nie jak w Polsce w tej kategorii wiekowej ze „strefy” łowiczanin był szósty (3,98 m),
a w sprincie na 60 m podopieczny trenera Szymajdy wygrał
z czasem 8,82 s.
W Nieczech startowała także
Angelika Woźniak. Szóstoklasistka z Głowna, która rywalizowała z dwa lata starszymi
zawodniczkami,
wywalczyła
w pchnięciu kulą szóste miejsce.
Kula „pofrunęła” na odległość
10,22 m, a wynikiem tym poprawiła swoją życiówkę ustanowioną w poprzednim roku w czeskim Jabloncu (9,17 m) o ponad
metr.
pad
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Koszykówka | 12. kolejka II ligi męskiej

Derby ponownie dla Księżaka
Koszykarze Księżaka Łowicz
po raz drugi w tym sezonie zmierzyli się w derbowym meczu
z ekipą MKS Skierniewice. Tym
razem nasz zespół wygrał na
wyjeździe 80:74, ale zwycięstwo
nie przyszło łatwo. Łowiczanie
przez większy czas tego spotkania przegrywali, a o wygranej
zadecydowały dopiero ostatnie
dwie minuty. Najlepszym graczem tego pojedynku był w naszej ekipie Bartosz Włuczyński,
który zdobył 25 punktów, trafiając 7 razy „za trzy”.
Łowiczanie pierwszą kwartę zaczęli od „trójek” Tomasza
Smorawińskiego i Włuczyńskiego i po 2. minutach prowadzili
6:4. Jednak z biegiem czasu zarysowała się niewielka przewaga
miejscowych, którzy po 10. minutach wygrywali 21:15.
Druga odsłona była bardzo
wyrównana i Księżacy cały czas
byli blisko rywala, głównie dzięki skuteczności Włuczyńskiego.

Do przerwy MKS wygrywał
43:36 i sytuacja na boisku nie
wyglądała najlepiej.
Po zmianie stron podopieczni trenera Cezarego Włuczyńskiego szybko odrobili straty
i w 23. minucie był remis 43:43.
Do końca trzeciej odsłony gra
toczyła się kosz za kosz i po 30.
minutach Księżacy przegrywali
57:59.
W ostatniej odsłonie jeszcze w 39. minucie łowiczanie
przegrywali 69:72. Na szczęście „trojkę” trafił Smorawiński
i był remis. W kolejnej akcji trafił Kacper Kromer, potem punkt
z wolnego zdobył Przemysław
Malona, natomiast MKS stracił
piłkę i na 50 sekund końcem
nasz team wygrywał 76:73.
W końcówce gospodarze faulowali naszych graczy, którzy na
sześć osobistych trafili cztery
i wygrali ostatecznie 80:74.
W zwycięstwo na pewno spory wkład miała wierna grupa

fanów Księżaka, która pokazała w Skierniewicach, że potrafi
świetnie się bawić, dopingując
swój klub.
Po tym zwycięstwie łowiczanie powrócili na trzecie miejsce
w ligowej tabeli, mając na koncie 19 punktów.
W sobotę 2 lutego 2013 roku
Księżak zagra w Łowiczu z Notecią Inowrocław, która w ostatniej kolejce u siebie pokonała
wysoko Stawińskiego Basket
Piła.
zł

riusz Łapiński 6 i Adrian El-Ward 6
oraz Mateusz Krawiec 12, Łukasz
Mąkolski 11 (1x3) i Michał Żelisławski 3 (1x3).
Sędziowali: Bogusław Słupczyński i Jolanta Mikulska (Warszawa).
12. kolejka II ligi – grupa A: MKS
Księżak Skierniewice – Księżak Łowicz 74:80, SMS PZKosz Władysławowo – Wybrzeże Korsarz Gdańsk
74:65, King Wilki Morskie Szczecin
– Basket Junior Suchy Las 68:60,
Noteć Inowrocław – Stawiński Basket Piła 80:61, Trefl II Sopot – GTK
Gdynia 82:79.

MKS Skierniewice – Księżak
Łowicz 74:80 (21:15, 22:21,
16:21, 15:23)
Księżak: Bartosz Włuczyński 25
(7x3), Tomasz Smorawiński 19
(3x3), Rafał Wojciechowski 8,
Adam Gołuch 7 (1x3), Przemysław
Malona 7 oraz Kacper Kromer 9,
Adam Rajkowski 5 i Marcin Kuczmera.
MKS: Radosław Jarosz 21, Jacek
Zieliński 8, Marcin Krajewski 7, Ma-



1. Wilki Morskie Szczecin

12 23 1006:884

2. SMS Władysławowo

11 19 923:788

3. Księżak Łowicz

12 19 947:908

4. Wybrzeże Gdańsk

12 19 841:844

5. Trefl II Sopot

11 17 766:743

6. Stawiński Basket Piła

12 17 665:971

7. MKS Skierniewice

12 17 991:1036

8. Noteć Inowrocław

12 16 898:915

9. GTK Gdynia

12 161027:1094

10. Basket Junior Suchy Las 12 14 816:986

Koszykówka | 3. kolejka finałów wojewódzkiej ligi kadetów U-16 o miejsca 7-12

Sześciu zawodników na mecz to za mało
Kadeci Księżaka Łowicz
z rocznika 1997 i 1998, którzy walczą w finałach w lidze
wojewódzkiej kadetów U-16
o miejsca 7-12 w meczu 3. kolejki zmierzyli się na wyjeździe
z wiceliderem tabeli – Junakiem
Radomsko. Trener Piotr Rutkowski miał do dyspozycji tylko
sześciu zawodników w tym meczu, ponieważ pozostali zostali
zaatakowani przez choroby. Po
ambitnej walce Księżacy przegrali mecz 68:77 i teraz z bilansem sześciu zwycięstw i jedną
porażką spadli na 2. miejsce.
Księżacy od pierwszych minut toczyli wyrównany pojedy-

nek, jednak momentami zdarzały się przestoje, wynikające
ze zmęczenia. Jednak sześciu
graczy na mecz koszykówki to
za mało i to na pewno zadecydowało o końcowej porażce. Księżacy po 30 minutach przegrywali 53:58 i w ostatniej odsłonie
brakowało już sił na odrabianie
strat. Miejscowi wygrali mecz
77:68 i wyszli na prowadzenie
w grupie finałowej o miejsca 7-12.
W 4. kolejce łowiczanie zagrają w Łowiczu mecz z czwartą w tabeli Piotrcovią Piotrków
Trybunalski. Spotkanie to zostanie rozegrane w hali sportowej OSiR nr 1 w Łowiczu przy

ul. Jana Pawła II 3 w piątek
25 stycznia o godz. 17.00.
zł
Junak Radomsko – Księżak
Łowicz 77:68 (23:11, 20:22,
15:19, 22:16)
Księżak: Szymon Aniszewski 30,
Jan Wójcik 12, Michał Zdunkiewicz
11, Kacper Kłos 11 i Kamil Branicki
4 oraz Maciej Kacprowski.


1. Junak Radomsko

7 14

2. Księżak Łowicz

7 13 588:392

553:418

3. Start II Łódź

7 9

416:584

4. AZS WSGK Kutno

6 8

442:416

Koszykówka | Juniorzy U-18

Pokonali Akademików
Trzecie zwycięstwo w tym sezonie odnieśli juniorzy Księżaka
Łowicz, którzy zagrali w 13.
kolejce ligowy mecz w Łowiczu
z ekipą AZS WSGK Kutno. Podopieczni trenera Piotra Rutkowskiego wykorzystali małe osłabienie kadrowe rywala i pewnie
pokonali Akademików 76:58.
Łowiczanie już w pierwszej
kwarcie wyszli na prowadzenie
16:9 i uwierzyli, że ten mecz
można wygrać. Bardzo dobrze
od pierwszych minut spisywał
się, wracający do gry po dyskwalifikacji, Jakub Organiściak,
który zdobył już w pierwszej
kwarcie dziesięć oczek.
W drugiej odsłonie Księżacy
nadal grali uważnie w obronie
i w miarę skutecznie w ataku.
Na boisku dobrze spisywali się
zawodnicy z młodszych roczników Kacper Kłos, Michał Zdunkiewicz i Szymon Aniszewski.
Po przerwie łowiczanie odskoczyli od rywala, po serii kilku szybkich ataków i po trzech
kwartach wygrywali 57:35.
W czwartej części meczu trener Rutkowski dał pograć więcej
graczom rezerwowym i już nie
udało się powiększyć przewagi
naszej ekipie. Jednak Księżacy
pewnie wygrali 76:58 i mogli się
cieszyć z trzeciego zwycięstwa
w tym sezonie.
Łowiczanie w ligowej tabeli
nadal wyprzedzają tylko Wikinga Tomaszów Mazowiecki,
który ze względów finansowych

wycofał się z rozgrywek. Kibicom jednak przypominamy,
że nasza ekipa jest najmłodsza
w gronie juniorów, zatem za rok
będzie zdecydowanie lepiej.
Kolejny mecz łowiczanie zagrają w Łodzi w sobotę 26 stycznia 2013 roku z drugim w tabeli
ŁKS Łódź.
zł
 Księżak Łowicz – AZS WSGK
Kutno 76:58 (16:19, 19:14,
22:12, 19:23)
Księżak: Jakub Organiściak 23
(2x3), Szymon Aniszewski 17, Mateusz Gładki 13, Krzysztof Rondoś
8 i Mateusz Dobrzyński 2 oraz Michał Zdunkiewicz 8, Kacper Kłos 5
(1x3), Kamil Branicki i Maciej Kacprowski.
Najwięcej dla AZS: Patryk Kłosik
15 i Kacper Wawrzyńczak 11.

13. kolejka: UMKS Księżak Łowicz – AZS WSGK Kutno 76:58,
ŁKS KM Łódź – Piotrcovia Piotrków Trybunalski 52:46, AZS PWSZ
Skierniewice – Junak Radomsko
99:53, Wiking Tomaszów Mazowiecki – PKK 99 Pabianice 0:20
(w.o.). Pauza: SMS MG-13 Łódź.
1. AZS Skierniewice

11 22 1134:586

2. ŁKS KM Łódź

12 22 1075:725

3. SMS MG-13 Łódź

11 20

824:627

4. Junak Radomsko

12 17

811:943

5. Piotrcovia Piotrków

12 16

761:812

6. AZS WSGK Kutno

12 15 761:1010

7. PKK 99 Pabianice

10 14 701:794

8. Księżak Łowicz

11 14

567:885

9. Wiking Tomaszów

11 11

590:851

5. Piotrcovia Piotrków Tryb. 6 8 375:390
6. UKS Jordan Łódź

7 8

400:610

3. kolejka o miejsca 1-6: ŁKS KM
I Łódź – Ósemka Sk-ce 47:57, ŁKS
KM II Łódź – UKS Żychlin 61:50, PKK
99 Pabianice – Start I Łódź 63:82.

3. kolejka wojewódzkiej ligi kadetów U-16 o miejsca 7-12: Junak Radomsko – Księżak Łowicz
77:68, UKS Jordan Łódź – Start II
Łódź 86:53. Mecz: Piotrcovia Piotrków Trybunalski – AZS WSGK Kutno przełożono.

1. ŁKS KM II Łódź

6 12 435:329

2. UKS Żychlin

7 12 465:427

3. Ósemka Skierniewice

6 10 403:405

4. ŁKS KM I Łódź

7 9

414:431

5. Start I Łódź

6 8

418:427

6. PKK 99 Pabianice

6 6 334:450

Koszykówka | 13. kolejka wojewódzkiej ligi młodzików U-14
Koszykarze Księżaka Łowicz z rocznika 1999 w ostatnią sobotę zagrali u siebie mecz
w wojewódzkiej lidze koszykówki młodzików U-14. Rywalem naszego zespołu była bardzo
mocna ekipa z Pabianic, która
w dotychczasowych dziesięciu meczach jest niepokonana.
W zespole tym jest sześciu

wysokich graczy, którzy są
w kadrze wojewódzkiej, z którymi nasi zawodnicy nie mieli
najmniejszych szans i przegrali
bardzo wysoko 20:115.
Nadal w łowickim zespole
bardzo słabo spisuje się dotychczasowy lider Mariusz Dobrzyński, który w minionym
sezonie przyzwyczaił nas, do

zdobywania w meczu średnio po
20 punktów, a od kilku spotkań
jego gra może niepokoić.
Goście z Pabianic od pierwszych minut panowali na parkiecie i szybko zdobywali punkty.
Nasi koszykarze, dużo słabsi fizycznie, nie mogli sobie w ataku
poradzić z wysokimi rywalami.
Podobnie było w obronie. Rywal

po niecelnych rzutach swobodnie zbierał piłkę i bezkarnie dobijał do skutku.
Kolejny ligowy pojedynek
ekipa Księżaka-99 rozegra
w Łodzi w sobotę 26 stycznia
z wiceliderem – miejscowym
ŁKS KM Łódź. Mecz ten rozpocznie się o godz. 10.00.
z
Księżak Łowicz – PKK 99
Pabianice 20:115 (3:24, 4:36,
11:20, 2:35)
Księżak: Paweł Redo 4, Damian
Brzozowski 4, Stanisław Kucharski 4, Mariusz Dobrzyński 4, Mateusz Zabost 2, Michał Fabijański
2, Kacper Borycki, Michał Kacprowski, Jan Puchalski, Norbert
Nowysz, Jakub Dańczak i Kacper
Kramarz. Najwięcej dla PKK 99:
Marcin Lewandowski 28 i Bartosz
Malarczyk 18.
13. kolejka wojewódzkiej ligi
młodzików U-14: Księżak Łowicz – PKK 99 Pabianice 20:115,
AZS WSGK Kutno – ŁKS KM Łódź
49:80. Pauza: Trójka Sieradz.
ZBIGNIEW ŁAZIŃSKI



Koszykarze Księżaka-99 w meczu ze znacznie wyższymi rywalami z Pabianic sobie „nie pograli”.

1. PKK 99 Pabianice

11 22 886:488

2. ŁKS KM Łódź

11 19 879:545

3. Trójka Sieradz

11 16 594:740

4. AZS WSGK Kutno

12 15 689:754

5. Księżak Łowicz

11 12 466:987

ZBIGNIEW ŁAZIŃSKI

Z liderem łowiczanie bez najmniejszych szans
Jakub Organiściak okazał się najskuteczniejszym graczem meczu.

Tenis stołowy | III WTK Seniorów

Piąte miejsce Kseni
W Łodzi rozegrany został III
Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny Seniorek i Seniorów,
a w zawodach tych wzięło
udział dwadzieścia zawodniczek
i 45. zawodników. W gronie tym
znalazł się także trójka pingpongistów z Łowicza.
Wśród kobiet na piątym miejscu została sklasyfikowana wychowanka łowickiego Księżaka
– Ksenia Włuczyńska, która
w tym sezonie reprezentuje barwy pierwszoligowego ULKS
Moszczenica. Jej drużyna jak
dotąd nie wywalczyła jeszcze
ani jednego punktu i zajmuje na
razie ostatnie miejsce w tabeli
grupy północnej I ligi.
W łódzkim turnieju zagrali także bracia Podsędkowie

z UMKS Księżak Łowicz. Jak
się okazało tym razem lepiej
wypadł młodszy – Mateusz,
który zajął miejsce 13-16, a Piotr
Podsędek został sklasyfikowany
na miejscu 25-32.
p
Seniorki: 1. Julia Ślązak (MKS Jedynka Łódź), 2. Anna Caban (MKS
Jedynka Łódź), 3. Sandra Kaczyńska (UKS Maków), 4. Patrycja Wiktor (ULKS Moszczenica), 5. Ksenia
Włuczyńska (ULKS Moszczenica).
Seniorzy: 1. Witold Uzarczyk
(Omega Kleszczów), 2. Przemysław Gierak (Omega Kleszczów),
3. Michał Uzarczyk (ŁTSR Buczek),
4. Mateusz Książczyk (ŁTSR Buczek), 13-16. Mateusz Podsędek
(Księżak Łowicz), 25-32. Piotr Podsędek (Księżak Łowicz).

www.lowiczanin.info



nr 4 24stycznia2013

37

Koszykówka|JuniorkiU-18

ZBIGNIEWŁAZIŃSKI

Nasza mała satysfakcja

Młodzicy Księżaka-2000 porazdrugiwtymsezoniewygralizeswoimirówieśnikamizeSkierniewic.

Koszykówka|9.kolejkawojewódzkiejligimłodzikówmłodszychU-13

Małe derby wygrane
W 10. kolejce w sobotę 26
stycznia nasza ekipa zagra
w Pabianicach z miejscową ekipą PKK 99, która jest niepokonana i prowadzi w ligowej tabeli.
Mecz ten rozpocznie się o godz.
14.00.
z
9. kolejka wojewódzkiej ligi młodzików młodszych U-13: Księżak Łowicz Ósemka Skierniewice
53:38, Start Łódź AZS – Junak
Radomsko 28:101, UMKS PiotrcoviaPiotrkówTrybunalski–ŁKSKM
Łódź38:48.Mecz:AZSWSGKKutno–PKK99Pabianiceprzełożono.

1.JunakRadomsko

917

2.PKK99Pabianice

816 607:326

3.ŁKSKMŁódź

915 532:425

3.ŁKSKKŁódź

58 440:241

4.KsiężakŁowicz

66 189:682

5.PTKPabianice

45 226:249

4.AZSWSGKKutno

813 476:383

Juniorki Księżaka w Łodzi niesprostałyrywalkomzWidzewa.

5.PiotrcoviaPiotrkówTryb. 912 396:583
6.KsiężakŁowicz

911 362:471

7.StartŁódź

911 434:650

Skierniewice 53:38 (12:8, 12:5,

8.ÓsemkaSkierniewice

98 261:619

Tenis stołowy|IIIligamężczyzn

Jedyny punkt w deblu
Drużyna UKS Bednary do
meczu 11. kolejki III ligi tenisa
stołowego mężczyzn z wiceliderem rozgrywek – MLUKS
Brzeziny bez swoich dwóch podstawowych zawodników: Damiana Winnickiego oraz grającego
prezesa klubu i jednocześnie trenera zespołu – Piotra Uczciwka.
Gospodarzom udało się ostatecznie wywalczyć tylko jedno zwycięstwo, które w deblu osiągnęli
Przemysław Myczka i Łukasz
Bakalarski.
Kolejny mecz pingpongiści
z gminy Nieborów rozegrają
u siebie w niedzielę 3 lutego
o godz. 12.00, a rywalem będzie lider rozgrywek – MLUKS
Dwójka Rawa Mazowiecka. P

W Księżaku zabrakło najwyższych zawodniczek

11. kolejka III ligi mężczyzn: UKS
Bednary–MLUKSBrzeziny1:8(pkt.:
P. Myczka 0,5, Ł. Bakalarski 0,5,
K.GalaiM.Tataj),WłókniarzPabianice–MLUKSDwójkaRawaMaz.1:8,
Stomil–Burza5:8,LKSIIBiałaRawska–STSSDKMOSPongWieluń
8:5,PKTSWobistalPiotrkówTryb.–
UMLKSRadomsko2:8.
1.DwójkaRawaMaz.

11 22 88-17

2.MLUKSBrzeziny

11 18 84-45

3.BurzaPawlikowice

11 18 84-43

4.LKSIIBiałaRawska

11 17 75-49

5.STSSDKMOSWieluń

11 10 55-68

6.UMLKSRadomsko

11 10 59-69

7.StomilBełchatów

11 6 52-74

8.UKSBednary

11 5 42-78

9.WłókniarzPabianice

11 4 46-80

10.WobistalPiotrków

11 0 26-88

PAWEŁA.DOLIŃSKI

W ostatni weekend ekipa łowickiego Księżaka-99 rozegrała
dwa mecze wojewódzkiej ligi
koszykówki młodziczek U-14.
Podopieczne trenerki Pauliny
Hemki najpierw w piątkowe
popołudnie uległy w Ujeździe
miejscowemu Orlikowi 60:100,
a w kolejnym, zdecydowanie
bardziej wyrównanym pojedynku uległy zajmującej czwarte
miejsce ekipie Widzewa. W tym
drugim meczu szczególnie odczuwalny był brak najwyższych
w zespole Aleksandry Wojtasiak
i Pauliny Skowrońskiej.
W najbliższą niedzielę młodziczki Księżaka-99 rozegrają wyjazdowy mecz w Łodzi
z miejscowym ŁKS KK, a spotkanie to rozpocznie się o godz.
15.30.
PALP
 Orlik Ujazd – Księżak Łowicz
100:60 (23:6, 20:14, 34:12,
23:18)
Księżak:AleksandraPaliwoda10,
Natalia Bliźniewska 8, Zofia Zbrożek 8, Julia Woźniak 8, Klaudia
Łukawska 8, Natalia Szewczyk 8,
Aleksandra Kwiatkowska 6, Aleksandra Wojtasiak 2, Marika Frątczak 2, Anastazja Kunat i Kinga
Chmurska.
Najwięcej dla Orlika:Aleksandra
Owczarek 27 i Paulina Owczarek
25.

611 457:252

2.UKSAleksandrówŁódzki 59 332:220

700:311

Koszykówka|WojewódzkaligamłodziczekU-14



1.WidzewŁódź

9:13, 20:12). Księżak: Michał
Kacprowski 13 (1x3), Jakub Paks
9(1x3),SzymonPłacheta8,Grzegorz Czarnota 6, Kacper Kramarz
5, Jakub Dańczak 4, Krzysztof
Kukieła 4, Hubert Pieta 2, Kamil
OlczykiMikołajDałekiBartłomiej
Skoneczny.
Najwięcej dla Ósemki: Mateusz
Dominiak11iWojciechPodlipny10.



 Księżak Łowicz – Ósemka

Zaległy mecz 6. kolejki wojewódzkiej ligi juniorek U-18: Widzew Łódź – UKS Aleksandrów
Łódzki 50:35. 7. kolejka: wojewódzkiej ligi juniorek U-18:
Widzew Łódź – Księżak Łowicz
127:39.Mecz:PTKPabianice–ŁKS
KK Łódź przełożono. Pauza: UKS
AleksandrówŁódzki.

PAWEŁA.DOLIŃSKI

Dańczaka, zdobywając sześć
punktów. W drugiej kwarcie dobrze zagrał duet Szymon Płacheta i Jakub Paks i po ich akcjach
Księżacy do przerwy wygrywali
już 24:13. W trzeciej kwarcie po
„trójce” „Michałka” przewaga
łowiczan wrosła do 12 oczek
(31:19), ale goście zdołali nieco
zniwelować straty i po 30. minutach przegrywali tylko 24:31.
W ostatniej części łowiczanie zagrali bardzo skutecznie i szybko
odskoczyli od rywala, by ostatecznie wygrać cały mecz 53:38.
Po tym zwycięstwie nasza
ekipa młodzików U-13 awansowała w tabeli o jedno oczka
i zajmuje obecnie szóstą lokatę.

Widzew Łódź – Księżak Łowicz
127:39 (32:14, 30:4, 30:12,
35:9)
Księżak: Aleksandra Wojda 14,
AleksandraDuranowska8,Elżbieta
Siekiera7(1x3),WeronikaRondoś
4iPaulinaWielemborekorazMaja
Gabrysiak6iBeataKowalska..
Najwięcej dla Widzewa: MagdalenaMalinowska39(7x3)iEwelina
Okonek35(3x3).



Mecz z Widzewem mógłzakończyćsięzwycięstwemłowiczanek,alezabrakłonajwyższychzawodniczek.

 Księżak Łowicz – Widzew
Łódź 85:91 (21:20, 17:26,
18:23, 29:22)
Księżak:AleksandraPaliwoda19,
NataliaBliźniewska18,KlaudiaŁukawska 18, Aleksandra Kwiatkowska 15, Julia Woźniak 9, Marika
Frątczak4,ZofiaZbrożek2,Kinga
Chmurska,NataliaSzewczykiAnastazjaKunat.
Najwięcej dla Widzewa:Barbara
Lisiecka21iJessicaSolak18.



Zaległy mecz 9. kolejki wojewódzkiej ligi młodziczek U-14:
Orlik Ujazd – Księżak Łowicz
100:60. 14. kolejka wojewódzkiej ligi młodziczek U-14: KsiężakŁowicz–WidzewŁódź85:91,
MKS Kutno – Lider Tomaszów
Mazowiecki 47:88, PTK Pabianice
– Ósemka Skierniewice 112:46,
ŁKSKKŁódź–UKSAleksandrów
Łódzki35:86.Mecz:OrlikUjazd–
UKSTeofilów-48Łódźprzełożono.

Aktualna tabela wojewódzkiej ligi
koszykówki młodziczek U-14:
1.PTKPabianice

14 28 1317:558

2.UKSAleksandrów

14 26 1221:722

3.LiderTomaszówMaz. 13 24 973:634
4.WidzewŁódź

14 22 996:826

5.UKSOrlikUjazd

12 19 824:637

6.MKSKutno

14 18 674:962

7.ŁKSKKŁódź

13 18 687:998

PAWEŁA.DOLIŃSKI

Drugie dobre spotkanie
z rzędu rozegrali koszykarze
Księżaka Łowicz z rocznika
2000 (szósta klasa). Łowiczanie
w meczu 9. stoczyli drugi derbowy pojedynek w tym sezonie
z ekipą Ósemki Skierniewce
i odnieśli drugie zwycięstwa.
Ósemka w tej chwili nadal pozostaje bez zwycięstwa i zostaje
na ostatnim miejscu w tabeli.
W pierwszej kwarcie „piątka”
pod wodzą Michała Kacprowskiego wyszła na prowadzenie
i łowiczanie nie oddali go do
końcowego gwizdka. Dobrze
w tym okresie spisywał się Grzegorz Czarnota, który wykorzystywał dobre podania od Jakuba

Koszykarki łowickiego Księżaka mają za sobą najtrudniejszy
mecz wyjazdowy w tegorocznych rozgrywkach wojewódzkiej
ligi juniorek U-18. Zespół trenera
Pawła Dolińskiego zmierzył się
w Łodzi z naszpikowanym reprezentantkami Polski teamem
Widzewa. Siła faworyzowanej
łódzkiej ekipy była bardzo duża
i zgodnie z przewidywaniami
mecz zakończył się wysokim
zwycięstwem miejscowych.
Łowiczanki miały także swoją
miały satysfakcję. Znacznie silniejsze koszykarki z Aleksandrowa Łódzkiego zdobyły kilka dni
wcześniej w Łodzi 35. punktów,
a zawodniczki znad Bzury rzuciły o cztery oczka więcej.
Kolejny mecz juniorki Księżaka rozegrają u siebie w piątek
1 lutego 2013 roku, a rywalkami
będą koszykarki PTK Pabianice.
Mecz ten rozpocznie się w hali
sportowej OSiR nr 1 w Łowiczu
o godz. 17.45.
PALP

8.ÓsemkaSkierniewice 13 17769:1061
9.KsiężakŁowicz

14 16754:1240

10.UKSTeofilów-48Łódź 13 13 420:997

Przemysław Myczka zdobył w sobotnim meczupółpunktu.
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W meczu na szczycie Pędzące Imadła zremisowały, ale i tak drużyna Jarosława Walczaka jest najbliżej mistrzowskiego tytułu. Z kolei jeden punkt Blokersów zepchnął tę ekipę z podium...

Futsal | 9. kolejka XX edycji I ligi ŁoLiF

Świętowanie jeszcze musieli sobie odłożyć
Na dwie kolejki przed zakończeniem tegorocznych rozgrywek I ligi ŁoLiF, czyli Łowickiej Ligi Futsalu Pędzące Imadła
mają pięć punktów przewagi
nad Chińską-Łowicką i Dach-Luksem. Zatem świętowanie
mistrzowskiego tytułu team Jarosława Walczaka musi jeszcze
odłożyć.
9. kolejka rozpoczęła się od
ciekawego meczu, w którym
Drużyna KIA pokonała Turbo-Car-Gutenów 5:3. Piłkarze
Marcina Pińkowskiego w pierwszej połowie zdobyli aż trzy gole,
ale po dziesięciu minutach przegrywali jednak 1:3. Dwukrotnie

bowiem jego gracze „popisali
się” samobójami. Ekipa Kamila
Górskiego zajmuje dopiero piąte
miejsce, ale wicelider ma tylko
o dwa punkty więcej…
Swojej szansy na utrzymanie drugiego miejsca nie wykorzystał Dach-Lux. Drużyna
Bogdana Plichty prowadziła już
2:0, ale to Zatorze cieszyło się
ze zwycięstwa 3:2.
Osłabiona brakiem podstawowych graczy ekipa „Chińczyków”, którzy tego dnia rozgrywali mecz futsalowej ekstraklasy
w barwach Gatty Zduńska Wola,
mocno namęczyła się ze zdegradowanym już teamem PNI

Łowicz. Ostatecznie jednak drużyna Mariusza Więcka wygrała
6:2 i awansowała tym samym na
drugie miejsce w tabeli.
Coraz mniej szans na utrzymanie mają bielawscy „Wojownicy”. Ekipa Warriors uległa
drużynie Banasz-Internet 2:5,
ale nadal może jeszcze wyprzedzić Turbo-Car. Mają jednak do
rozegrania jeszcze trudne mecze
z walczącymi o podium ekipami Chińska-Łowicka i Drużyną
KIA.
Mecze 10. kolejki I ligi ŁoLiF zostaną rozegrane w niedzielę 27 stycznia 2013 roku,
a zagrają wówczas: godz. 15.00:

Blokersi-Intermarche Łowicz
– Turbo-Car-Gutenów Łowicz,
godz. 15.40: PNI Łowicz – Drużyna KIA Łowicz, godz. 16.20:
Warriors Bielawy – Chińska-Łowicka Łowicz, godz. 17.00: Fantazja-Osman Głowno – Banasz-Internet ZTR Łowicz, godz.
17.40: Zatorze Zu-An Łowicz
– Renix Łowicz i godz. 18.20:
Pędzące Imadła-Novum Łowicz
– Dach-Lux Łowicz.

cza), Łukasz Chlebny (9) i Bartłomiej Skoneczny (10 samobójcza),
Andrzej Grzegorek (15) i Dawid Sut
(17) – Łukasz Papuga 2 (10 i 19)
i Jakub Jesionowski (13). Żółta
kartka: Dawid Sut (Drużyna KIA).
Dach-Lux Łowicz – Zatorze Zu-An Łowicz 2:3 (1:0); br.: Marcin
Grocholewicz (9) i Łukasz Wierzbicki (12) – Paweł Kutkowski (15),
Mariusz Jakubowski (16) i Rafał
Bogus (20). Żółta kartka: Rafał Bogus (Zatorze).



Paweł A. Doliński

9. kolejka I ligi ŁoLiF:
 Drużyna KIA Łowicz – Turbo-Car-Gutenów Łowicz 5:3 (3:1);
br.: Szymon Kiwała (5 samobój-

 Banasz-Internet ZTR Łowicz
– Warriors Bielawy 5:2 (1:0);
br.: Piotr Markowski (10 samobójcza), Jacek Woźnik (11), Hubert
Fijałkowski (11), Michał Szymajda
(12) i Łukasz Rybus (20) – Maciej
Grzegory (11) i Przemysław Grzegory (17).

Renix Łowicz – Fantazja-Osman Głowno 1:2 (0:1); br.:
Tomasz Gajda (14 karny) – Radosław Kuciński (10) i Szymon

Chińska-Łowicka Łowicz – PNI
Łowicz 6:2 (3:1); br.: Przemysław
Kulik (3), Kamil Bartos 2 (6 i 6),
Marcin Kosiorek (12) i Krzysztof Papuga 2 (18 i 20) – Damian Gendek
(4) i Tomasz Kromski (12).



Pędzące Imadła-Novum Łowicz – Blokersi-Intermarche Łowicz 1:1 (0:0); br.: Jakub Łazęcki
(12) – Jarosław Burzykowski (12).



9

23

2. Chińska-Łowicka Łowicz

9

18 36-16

33-9

3. Dach-Lux Łowicz

9

18 33-30

4. Blokersi Łowicz

9

17 32-24

5. Drużyna KIA Łowicz

9

16 23-19

6. Zatorze Łowicz

9

13 24-23

7. Renix Łowicz

9

12 25-21

8. Fantazja Głowno

9

12 24-29

9. Banasz-Internet Łowicz

9

12 21-27

10. Turbo-Car Łowicz

9

8 23-24

11. Warriors Bielawy

9

6 15-32

12. PNI Łowicz

9

0 20-55

Dach-Lux wygrywał już 2:0, ale to gracze Zatorza cieszyli się ze zwycięstwa 2:3.

PAWEŁ A. DOLIŃSKI

1. Pędzące Imadła Łowicz

PAWEŁ A. DOLIŃSKI



Kuciński (17). Żółte kartki: Jakub
Czerbniak i Michał Karmelita
(obaj Renix).

Fantazja wygrała z Reniksem i zapewniła sobie utrzymanie w I lidze.

www.lowiczanin.info
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MARCINRANACHOWSKI

UKS Żychlin
walczy o awans

Drużyna Olimpi Oporów wnatarciunabramkędrużynyŻwaweKozy.

Piłka nożna|ŻychlińskaHalowaLigaPiłkiNożnejMGTKIAOPEN2013

Pavulon Squad na czele

Piłkarze z drużyny MC Zduny pokazali się naprawdę z bardzo dobrej strony, udowodnili że
potrafią grać w piłkę. Zaczęło się
dość niewinnie, bo do przerwy
było 1:0. Przy stanie 4:0 w drugiej połowie, Bad Boys zwątpili
w zwycięstwo i nie podjęli równorzędnej walki. Dobre zawody
z ekipy zwycięskiej rozegrał Rafał Bogus (3) i Maciej Grzegory (3).
W drugim spotkaniu zmierzyły się dość wyrównane drużyny,
Żwawe Kozy zagrały z Olimpią
Oporów. Na zwycięstwo drużyny z Oporowa 3:1 złożyło się
doświadczenie w rozgrywkach
halowych, którego zabrakło drużynie Żwawe Kozy. Brawo jednak dla drużyny przegranej, która podjęła równorzędną walkę.

Przebieg spotkania Pavulon
Squad – Nieustraszeni nie był
zaskoczeniem, wygrał faworyt z
Kutna. Niestety widoczny brak
formy u zawodników Nieustraszonych i słaba gra w obronie pozwoliła zdobyć znaczną przewagę
piłkarzom Pavulonu w pierwszej
połowie meczu 4:0. Druga połowa spotkania nie przyniosła
większych zmian. Brak zawodników rezerwowych w drużynie Nieustraszonych przyczyniła
się do coraz to większej porażki.
Wynik końcowy meczu to 11:2
dla Pavulonu.
Jedno z ciekawszych spotkań
2. kolejki ZHLPN MGT KIA
OPEN 2013 to mecz Pogromcy – Jurny Buhaj. Przez pierwsze minuty drużyny sprawdzały, na co mogą pozwolić sobie
w ofensywie. Dopiero w 7 minucie padła bramka dla czerwonych, strzelcem bramki został
Ziemowit Jóźwiak. Wynik po zakończeniu pierwszej połowy 1:0
dla Pogromców. Po przerwie obie
drużyny dość ostro nacierały na
siebie. W 4 minucie drugiej połowy meczu Rafał Berent strzelił
drugą bramkę. Ekipa Jurny Buhaj ruszyła do odrobienia strat.
Na 2 minuty przed końcowym
gwizdkiem wpadła samobójcza

bramka, po strzale zza pola karnego jeden z zawodników czerwonych niefortunnie odbił piłkę,
która wpadła do własnej bramki.
Pogromcy utrzymali jedno bramkową przewagę do końca meczu i
odnieśli cenne zwycięstwo.
Smoke Story Group walczyło
o punkty z Gradobiciem Skrzeszewy. Można powiedzieć, że
spotkanie zaczęło się od gola dla
Skrzeszew. Kilka szybkich podań i 1:0 dla niebieskich. Zieloni odpowiedzieli dopiero w 8 minucie na 1:1. W samej końcówce
pierwszej połowy Gradobicie
zaatakowało, pokonując bramkarza przeciwnika na 2:1. Zaraz
po wznowieniu gry padł dla nich
trzeci gol. Skrzeszewy wyprowadziły jeszcze dobre dwie akcje,
z których padły gole na 5:1. Tuż
przed ostatnim gwizdkiem Smoke Story Group zdołał jeszcze
„wepchnąć” piłkę do siatki. Wynik końcowy to 5:2 dla Gradobicie Skrzeszewy.
Na zakończenie kolejki Ten
Tim zmierzył się z B.S. Skład.
Przez pierwszą połową drużyny nie mogły znaleźć skutecznego sposobu na przebicie się
do bramki przeciwnika. Po przerwie po kontrze Ten Tim objął
prowadzenie. Dwie minuty póź-

niej czerwoni podnieśli wynik o
kolejne trafienie na 2:0. W końcówce meczu piłkarze B.S. Skład
chcąc zmniejszyć straty wycofali bramkarza, co przyczyniło się
do utraty kolejnej bramki. Wynik
końcowy to 3:0 dla Ten Tim.
Kolejne mecze rozpoczną się
również w niedzielę 27 stycznia
od godziny 13.
mr

dzian 18:14, czym ostatecznie
przypieczętowali zwycięstwo
w tym spotkaniu.
Przypomnijmy że do finału zawodów strefowych awansują dwa
zespoły. W następnym meczu
ekipa ze Żychlina zmierzy się
z drużyną ŁKS I Łódź, spotkanie
zostanie rozegrane w Żychlinie
w niedzielę 27 stycznia.
mr

Mecz był stosunkowo wyrównany. Pierwsza kwarta zakończyła się wynikiem 13:14
dla drużyny Jacka Filińskiego.
W tej części meczu dobrze zagrał Mateusz Krzewicki (14).
Niestety decydująca o przebiegu spotkania okazała się druga
odsłona spotkania, którą koszykarze UKS przegrali 15:9. Ekipa z Łodzi częściej zaczęła trafiać z dystansu i skuteczniej grać
w obronie. Wynik do przerwy to
28:23 dla ŁKS.
Po zmianie stron nawet dobra
gra Rafała Pietrzaka (20) nie pomogła wobec lepiej dysponowanym rywalom. Drużyna UKS
nie zdołała zniwelować przewagi w trzeciej kwarcie, która zakończyła się 15:13 dla gospodarzy, co po 30 minutach gry
dawało wynik 43:36 dla ŁKS.
Ostatnia kwarta padła łupem ło-

Drużyna UKS Żychlin prowadzona przez trenera Jacka Filińskiego, wystąpiła w składzie: Rafał
Pietrzak (20), Maciej Wiliński (4),
Hubert Lewandowski (4), Jakub
Szymczak (2), Mateusz Krzewicki
(14), Mateusz Jóźwiak (0), Marcin
Stasiak(0),MaciejMiler(0),Adam
Ledzion (0), Kamil Pietrowicz (0),
AdamFiliński(6).
ŁKS II Łódź – UKS Żychlin
61:50
 ŁKS I Łódź – Ósemka Skierniewice 47:57
 PKK 99 Pabianice – Start I
Łódź 63:82


1.ŁKSIIŁódź

12 6-0 435:329

2.UKSŻychlin

12 5-2 465:427

3.ÓsemkaSkierniewice 10 4-2 403:405
4.ŁKSIŁódź

9 2-5 414:431

5.StartIŁódź

8 2-4 418:427

6.PKK99Pabianice

6 0-6 334:450

MC Zduny – Bad Boys 8:0(1:0)
Żwawe Kozy – Olimpia Oporów 1:3 (0:1)
 Pavulon Squad – Nieustraszeni 11:2 (4:0)

Pogromcy – Jurny Buhaj
2:1(1:0)
 Smoke Stor Group – Gradobicie Skrzeszewy 2:5 (1:2)
 Ten Tim – B.S. Skład 3:0 (0:0)



1.PavulonSquad

6

2 15:3

2.MCZduny

6

2 13:2

3.OlimpiaOporów

6

2

6:3

4.GradobicieSkrzeszewy

4

2

6:3

5.Pogromcy

4

2

3:2

6.B.S.Skład

3

2

5:2

7.TenTim

3

2

4:2

8.BadBoys

3

2

2:9

9.ŻwaweKozy

0

1

1:3

10.JurnyBuhaj

0

2

2:6

11.Amatorzy

0

1

2:5

12.SmokeStoryGroup

0

2 2:10

13.Nieustraszeni

0

2 4:14

MARCINRANACHOWSKI

Niedzielne popołudnie
rozpoczęło się od
pojedynku MC
Zduny z drużyną Bad
Boys. Ekipa ze Zdun
rozgromiła przeciwnika
aż 8:0. Takiego wyniku
chyba nikt się nie
spodziewał.

To nie był udany weekend
dla koszykarzy UKS
Żychlin którzy ulegli
na wyjeździe drużynie
ŁKS II Łódź 61:50.
Ekipa z Żychlina grała
z jednym niepokonanym
zespołem rozgrywek.

Zawodnicy ŁKS Łódźwykonującyrzutyosobiste.

Koszykówka |KutnowskaAmatorskaLigaKoszykówki

TOMASZOSIŃSKI

Nauczyciele Żychlin na inaugurację
zanotowali jedno zwycięstwo i jedną porażkę

Nauczyciele Żychlin.Wgórnymrzędzieodlewej:RadosławPawelec,KrzysztofFalkowski,MarekOkupski,
KamilFalkowski,ŁukaszGałaj,MaciejBraun;wdolnymj:PrzemysławPawłowski,JacekFiliński,ArturParzęcki.

NowyŁowiczanin.
TygodnikZiemiŁowickiej,
członekStowarzyszeniaGazet
Lokalnych.
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W sobotę 20 stycznia w sali
sportowej Szkoły Podstawowej
Nr 4 w Kutnie miała swą inaugurację Kutnowska Amatorska
Liga Koszykówki Mężczyzn.
Żychlin reprezentuje drużyna
o nazwie Nauczyciele Żychlin.
Otwarcie sezonu stawia szereg
pytań: jaką formę zaprezentują
poszczególne zespoły, czy pojawia się nowi zawodnicy, która
drużyna obejmie prowadzenie?
Z pewnością mecze ligi przyniosą wiele emocji.
Żychlińska drużyna w tym
dniu rozegrała dwa mecze. Cie-

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

kawie zapowiadał się mecz zespołu Nauczyciele Żychlin z zespołem Szewskie Poniedziałki,
mając na uwadze ubiegłoroczne
wyniki ligi. Niestety koszykarze
z Żychlina nie dali rady dobrze
dysponowanym
zawodnikom
z Kutna.
W kolejnym spotkaniu żychliniacy gładko pokonali drużynę
Pingwinów z wynikiem 52:44.
Najbliższe mecze 2. kolejki zostanie rozegrany 27 stycznia 2013
r. (niedziela). Drużyna Nauczyciele Żychlin zagra z zespołem
Czarni Kutno.
mr

 Nauczyciele Żychlin – Szewskie Poniedziałki 58:79
 Pingwiny – Nauczyciele Żychlin 44:52
 Basket Gostynin – Czarni Kutno 50:87
 Pingwiny – Avatary 32:65
 Basket Gostynin – Szewskie
Poniedziałki 45:76

1.SzewskiePoniedziałki

2

2.CzarniKutno

1

1

87:50

3.Avatary

1

1

65:32

4.NauczycieleŻychlin

1

2 110:123

5.Pingwiny

0

2

6.BasketGostynin

0

2 95:163

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

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

Ogłoszenia drobne przyjmowanesąosobiście
wnaszymbiurzeogłoszeń,punktachwymienionychnastronie26,atakżeprzezstronę
internetowąwww.lowiczanin.info
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przezZKDP:13.150egz.
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Piłka siatkowa | 8. kolejka Kutnowskiej Amatorskiej I Ligi Siatkówki Mężczyzn

Dobra gra GKS Bedlno
W Szkole Podstawowej
Nr 6 w Kutnie odbyła
się 8. kolejka I ligi
KALS. Drużyna
GKS Bedlno pokonała
Farbis Łowicz 3:1.

INFORMATOR
SPORTOWY

rzy zakończyli set 26:24 i cały
mecz wynikiem 3:1. W spotkaniu tym MVP został Damian
Topolski. Najbliższe spotkanie
drużyny z Bedlna odbędzie się
27 stycznia, a rywalem będzie
Szczawin Kościelny.
mr
Team Gostynin – Szczawin
Kościelny 3:0 (25:16, 25:16,
25:17)
 Huragan Kutno – Zaxa Rdutów
3:0 (25:14, 25:21, 26:24)
 AZS WSGK Kutno – KS Aura
Łąck 3:0 (25:23, 25:14, 25:21)
 GKS Bedlno – Farbis Łowicz
3:1 (23:25, 25:16, 25:20,
26:24)

MAREK WITKOWSKI



Świetne ataki zawodników
GKS Bedlno, oraz bardzo dobra gra w obronie Farbis Łowicz spowodowały, iż pierwszy
set był bardzo wyrównany, który zakończył się zwycięstwem
Farbis wynikiem 25:23. W drugim secie inicjatywę przejęła
drużyna z Bedlna, kończąc go
wynikiem 25:16. Szala zwycięstwa przechyliła się na stronę
ekipy z Bedlna która zakończyła trzeci set wynikiem 25:20.
Zdekoncentrowany Farbis Łowicz po przegranej w drugim
i trzecim odsłonie, nie był w
stanie odeprzeć ataków siatkarzy Ignacego Kubiaka, któ-

Skuteczny atak Damiana Pasikowskiego.

Piłka nożna | Turniej w Bedlnie

Początek halówki
już w ten weekend
Klub GKS Bedlno oraz firma
Raj Sport z Sieradza Zaprasza
na turniej halowej piłki nożnej w
terminach:
 Sobota, 26 stycznia – kategoria 1997 i młodsi oraz 1999
i młodsi
 Sobota, 2 lutego – kategoria 2000 i młodsi oraz 2002
i młodsi

Do turnieju przystąpi sześć
drużyn w każdym roczniku,
a więc w każdym z turniejów
będzie grało dwanaście zespołów. Początek rozgrywek o godz.
9.00.
Szczegółowych
informacji
udziela Kamil Gałązka (tel. 607608-947), można też pisać na adres: kamil-gal@wp.pl

8 21:10

16

8 19:12

3. AZS WSGK Kutno

14

8 17:13

4. Huragan Kutno

14

8 15:12

5. KS Aura Łąck

12

8 13:13

6. GKS Bedlno

12

8 16:17

7. Zaxa Rdutów

5

8 10:21

8. Farbis Łowicz

4

8 10:23

Szczypiornistkom z Żychlina nie udało się
awansować do rozgrywek rejonowych
Hala sportowa przy Zespole Szkół Nr 1 w Żychlinie gościła zawodniczki rozgrywek finałowych mistrzostw powiatu
w piłce ręcznej dziewcząt.
Zawody odbyły się w dniu 18
stycznia (piątek). Na szczeblu finałów powiatowych zagrały drużyny reprezentujące szkoły: Gimnazjum im. A. Mickiewicza w
Żychlinie, Gimnazjum im. Jana

Pawła II w Bedlnie, Gimnazjum
Nr 1 w Kutnie oraz Gimnazjum
Nr 2 w Kutnie. Najlepsze okazały
się szczypiornistki z Gimnazjum
Nr 2 w Kutnie.
mr
Gimnazjum Nr 1 Kutno – Gimnazjum Żychlin 9:2

 Mecz o III miejsce:
Gimnazjum Żychlin – Gim. Bedlno 6:4
 Mecz o I miejsce: Gimnazjum
Nr 2 Kutno – Gimnazjum Nr 1
Kutno 14:6



1. Gimnazjum Nr 2 Kutno
2. Gimnazjum Nr 1 Kutno

Gimnazjum Nr 2 Kutno – Gimnazjum Bedlno 15:4



3. Gimnazjum Żychlin
4. Gimnazjum Bedlno

NIEDZIELA, 27 STYCZNIA:
godz. 9.00 – Sala sportowa
Szkoły Podstawowej Nr 6
w Kutnie, ul. Łąkoszyńska 9,
I liga Kutnowskiej Amatorskiej
Ligi Siatkówki mężczyzn;
mecz GKS Bedlno – Szczawin
Kościelny
 godz. 10.30 – hala sportowa
w Żychlinie, ul. Łukasińskiego
21; Wojewódzka ligi kadetów
U-16; Mecz UKS Żychlin – ŁKS
I Łódź
 godz. 13.00 – sala sportowa
Szkoły Podstawowej Nr 4
w Kutnie ul. Narutowicza 22;
2. kolejka Kutnowskiej
Amatorskiej Ligi Koszykówki;
mecz Nauczyciele Żychlin –
Czarni Kutno.
 godz. 13.00 – Hala sportowa
w Żychlinie, ul. Łukasińskiego
21; 3. kolejka Żychlińskiej
Halowej Liga Piłki Nożnej MGT
KIA OPEN 2013
 godz. 19.00 – Sala sportowa
Szkoły Podstawowej Nr 1
w Kutnie ul. Zamoyskiego 1,
7 kolejka II ligi Kutnowskiej
Amatorskiej Halowej Ligi Piłki
Nożnej; Mecz Gladiatorzy
z Miasta Noży – Radioaktywni
Łanięta


Piłka nożna | Halowa liga piłki nożnej

Nie ma mocnych
na Gladiatorów

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:
Pogodę kształtuje niż, ale w weekend układ
wyżowy. Napływa mroźna masa powietrza.
CZWARTEK – PIĄTEK:
Pochmurno z przejaśnieniami,
lokalnie może poprószyć śnieg, mroźno.
Widzialność umiarkowana do dobrej.
Wiatr północno-wschodni i północny, słaby.
Temp. max w dzień: – 8 st. C do – 5 st. C.
Temp. min w nocy: – 12 st. C do – 15 st. C.

Podczas 6. kolejki pewne
zwycięstwa odniosły dwie czołowe ekipy ligi. Gladiatorzy
z Miasta Noży pokonali MVP
Squad 9:5, zaś FC Wieszczyce
zwyciężyły Projekt X 8:2. Ekipa z Żychlina nie ma na swoim
koncie porażki.
Dobre zawody w ekipie żychliniaków rozegrali Bartosz
Piotrowski i Marcin Petera zdobywając po dwie bramki dla drużyny. Dzięki temu kompletowi
punktów, Gladiatorzy zmierzają
do pewnego awansu gry w I lidze.
mr

SOBOTA – NIEDZIELA:
Zachmurzenie duże, ale okresami
rozpogodzenia do umiarkowanego i małego,
bez opadów, ale mroźno, a w nocy siarczysty
mróz! Widzialność umiarkowana do dobrej.
Wiatr wschodni i południowo-wschodni,
słaby do umiarkowanego.
Temp. max w dzień: – 10 st. C do – 8 st. C.
Temp. min w nocy: – 13 st. C do – 17 st. C.

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

Z

19

2. Szczawin Kościelny

Sport szkolny | Finał powiatowy piłki ręcznej dziewcząt

PROGNOZA POGODY | 24.01.2013-30.01.203

PONIEDZIAŁEK – ŚRODA:
Pochmurno z przejaśnieniami, okresami
z opadami śniegu, cieplej. Widzialność
umiarkowana do dobrej, zamglenia, w czasie
opadów słaba. Wiatr południowo-wschodni i
południowy, słaby do umiarkowanego.
Temp. max w dzień: – 2 st. C do + 2 st. C.
Temp. min w nocy: – 10 st. C do – 15 st. C.

1. Gostynin Team

SOBOTA, 26 STYCZNIA:
 godz. 9.00 – sala sportowa
Szkoły Podstawowej Nr 6
Kutnie, ul. Łąkoszyńska 9,
Kutnowskiej Amatorskiej Ligi
Siatkówki kobiet;
mecz Kasprowicz Kutno
– Zespół Szkół Żychlin,
Gimnazjum Nr1 Kutno – Zespół
Szkół Żychlin
 godz. 9.00 – sala sportowa
w Bedlnie, Turniej halowej piłki
nożnej (’97 i młodsi, oraz ’99
i młodsi)

 Gladiatorzy z Miasta Noży –
MVP Squad 9:5
 GKS Bedlno – Radioaktywni
2:4
 Projekt X – FC Wieszczyce 2:8
 The Gunners – ZIP Skład 3:2
 Libero – Trans-Michor 2:1
 TBS Kutno – DS. Smith 11:1
 Fresenius – Abstraxi 4:4

1. Gladiatorzy z Miasta Noży

18

46:13

2. FC Wieszczyce

15

40:18

3. Libero Kutno

14

24:11

4. Miejscy TBS Kutno

13

37:17

5. Abstraxi

10

21:21

6. Radioaktywni Łanięta

9

19:28

7. GKS Bedlno

7

24:24

8. The Gunners

7

22:37

9. Projekt X

6

16:23

10. Trans-Michor

6

23:18

11. MVP Squad

4

25:34

12. Fresenius Kabi

4

24:33

13. ZIP Skład

4

17:33

14. DS Smith

4

14:42

