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Warszawa – Łowicz | Apelacja ws. tajemniczego zabójstwa łowiczanki. Jest wyrok.

Dożywocie dla zbrodniarza
utrzymane w mocy
Sąd Apelacyjny w Warszawie zdecydował wczoraj o odrzuceniu apelacji 
złożonej przez obrońców Arkadiusza B., skazanego w 2014 roku na karę 
dożywotniego pozbawienia wolności za zabójstwo łowiczanki  
Edyty Wieczorek. Tym samym wyrok został utrzymany w mocy.

Przewodniczący składu orze-
kającego, sędzia Paweł Rysiń-
ski w ustnym uzasadnieniu wy-
roku mówił najpierw o tym, że  
w procesie poszlakowym oskar-
żenie nie dysponuje bezpo-
średnimi dowodami, takimi jak 
przyznanie się oskarżonego czy 
zeznania świadków. Istnieją jed-
nak dowody pośrednie, tzw. po-
szlaki, na podstawie których od-
tworzono przebieg zdarzeń. Sąd 
badał każdą z poszlak oddzielnie, 
a także ich związek przyczyno-
wo-skutkowy. Sędzia podkreślił, 
iż nie liczy się wyłącznie ilość po-
szlak, ale też ich jakość – tzn. to, 
że wskazują one na to, iż w inny 
niż wskazany przez oskarżenie 
sposób, nie da się wyjaśnić spra-
wy. W tym przypadku powstał 
zamknięty łańcuch poszlak, któ-
re się zazębiają – i jednoznacz-
nie wskazują na winę oskarżone-
go. Sąd Apelacyjny podkreślił, że 
Sąd Okręgowy postępował zgod-
nie z regułami procesu poszlako-

wego i nie dopatrzył się w tym 
postępowaniu uchybień.

Przeszkodą w skazaniu nie 
może być też fakt nieodnale-
zienia ciała zamordowanej – bo 
w słusznej ocenie sądu działa-
nia oskarżonego były umyślne 
i miały na celu pozbawienie jej 
życia.

Co do wyroku sędzia podkre-
ślił, iż zamordowana była młodą 
kobietą, która miała całe życie 
przed sobą, a oskarżonemu ufa-
ła – dlatego wyrok Sądu Okrę-
gowego, przewidujący dla Ar-
kadiusza B. karę dożywotniego 
więzienia, jest słuszny i sprawie-
dliwy.

tajemnicza sprawa 
wiele lat 
przed sądami
Sprawa zabójstwa Edyty Wie-

czorek, do którego doszło naj-
prawdopodobniej z 10 na 11 li-
stopada 2005 roku, jest jedną  
z najbardziej tajemniczych, z ja-
kimi przyszło mierzyć się pol-
skiemu wymiarowi sprawiedli-
wości w ciągu kilkudziesięciu 
ostatnich lat. 

Piszemy „najprawdopodob-
niej”, gdyż po dziś dzień nie 

udało się odnaleźć jej zwłok. To 
spowodowało, że sprawa od po-
czątku miała charakter, jak na-
zwał to sędzia Rysiński, „wybit-
nie poszlakowy”. 

Oskarżony o zabójstwo, a tak-
że oszustwo, nielegalne posia-
danie amunicji oraz bezprawne 
posługiwanie się dokumenta-
mi Arkadiusz B. w lipcu 2010 
roku został skazany na łącz-
nie 5 lat pozbawienia wolno-
ści za wszystkie z zarzucanych 
mu czynów, poza najpoważniej-

szym, czyli zabójstwem Edyty 
Wieczorek. Sąd uznał wówczas, 
że nie ma wystarczających do-
wodów na to, że zaginiona rze-
czywiście nie żyje.

Wyrok został zaskarżony 
przez prokuraturę i oskarży-
cieli posiłkowych (matkę i sio-
strę Edyty Wieczorek). W 2011 
roku warszawski Sąd Apelacyj-
ny uchylił orzeczenie właśnie 
odnośnie zabójstwa i nakazał 
Sądowi Okręgowemu ponowne 
rozpatrzenie sprawy.

W czerwcu 2014 roku Sąd 
Okręgowy w Warszawie –  
o czym obszernie pisaliśmy – 
uznał Arkadiusza B. za winnego 
zarzucanego mu czynu uznając, 
że zgromadzone poszlaki zamy-
kają się w „nierozerwalny łań-
cuch, który pozwala wykluczyć 
każdą inną możliwość zgonu lub 
zaginięcia pokrzywdzonej”. 

Co się stało  
z edytą wieczorek
Sądy ustaliły, że 10 listopa-

da 2005 roku mieszkająca na 
co dzień w podwarszawskich 
Ząbkach 31-letnia wówczas ło-
wiczanka z pochodzenia Edyta 
Wieczorek, została zaproszona 
do mieszkania przy ul. Magiera 
w warszawskich Bielanach, wy-
najmowanego przez 38-letnie-
go dziś Arkadiusza B., którego 
kobieta poznała dwa miesiące 
wcześniej poprzez jeden z porta-
li randkowych.

Od początku znajomości 
mężczyzna zrobił na Edycie 
Wieczorek ogromne wrażenie. 
Przedstawiał się jako przedsię-
biorca prowadzący własną fir-
mę, na co dzień zaocznie stu-
diujący prawo, którego rodzice 
mieszkają we Włoszech, a on 
sam na co dzień jest wnukiem 
znanego reżysera.

Edyta Wieczorek bardzo 
szybko uznała, że Arkadiusz B. 
to mężczyzna, z którym chcia-
łaby związać swoją przyszłość. 
Planowała nawet wyjście za nie-
go za mąż. W niedługim czasie 
kobieta ufała Arkadiuszowi B. 

tak bardzo, że na jego prośbę 
zgromadziła i pożyczyła mu nie-
bagatelną sumę 74 tys. zł, któ-
re ten miał wydać rzekomo na 
sprowadzenie sprzętu kompute-
rowego z Niemiec, robiąc przy 
tym bardzo korzystny biznes.

10 listopada udała się na spo-
tkanie do wspomnianego wcze-
śniej mieszkania przy ul. Ma-
giera. Od tego dnia słuch po niej 
zaginął. Nie odbierała telefo-
nów, przestała kontaktować się 
z rodziną, co wcześniej bardzo 
często robiła. Jak już wspomina-
liśmy, do dziś nie udało się zna-
leźć ani jej, ani jej ciała.

Co ustaliła  
prokuratura
Od początku głównym po-

dejrzanym był Arkadiusz B. Ni-
gdy nie przyznał się do winy.  
Nie znaleziono też tzw. twar-
dych dowodów na jego udział  
w tej sprawie. Prokuratura 
przedstawiła jednak poszlaki, 
które na tę winę jednoznacznie 
wskazują.

Przede wszystkim w brodziku 
w łazience mieszkania przy ul. 
Magiera znaleziono ślady krwi, 
które niemal na pewno należały 
do Edyty Wieczorek. W czasie 
powtórzonego procesu przed Są-
dem Okręgowym wykonano też 
badanie substancją o nazwie lu-
minol, która świeci w zetknięciu 
z miejscem, na którym kiedyś 
znajdowała się krew, nawet je-
śli powierzchnia była prana czy  
w inny sposób czyszczona.

Okazało się, że duże ilości 
krwi znaleziono na dywaniku ła-
zienkowym w tym mieszkaniu. 
Fakt, że wykazał je dopiero lu-
minol, świadczy o tym, że dywa-
nik był dokładnie prany.

Poszlaki, które mogą świad-
czyć o winie Arkadiusza B., 
wykazano też inne. Mężczyzna 
wynajął mieszkanie przy ul. Ma-
giera 3 dni przed zbrodnią. Nie 
znaleziono w nim żadnych śla-
dów użytkowania, rzeczy osobi-
stych itp. 

Świadkowie wskazywa-
li również, że po 10 listopada 
mieszkanie było przez kilka dni 
intensywnie wietrzone. W do-
tąd nieużywanym mieszkaniu  
w ciągu kilku dni po 10 listopada 
zużyto bardzo duże ilości wody 
– ponad 100 litrów ciepłej i 600 
zimnej. dok. str. 25

Rzut okiem | RolNIcy pRoTeSTuJą w wARSzAwIe

Rolnicy z powiatu 
łowickiego dołączyli się do 
ogólnopolskiego protestu, 
który 11 lutego miał miejsce 

w warszawie, pod gmachem 
Ministerstwa Rolnictwa. o tym, jak 
zorganizowali autokarowy wyjazd 

z Kocierzewa południowego, 
przeczytasz na stronie 3. tm

10 listopada udała 
się na spotkanie 
do wspomnianego 
wcześniej mieszkania 
przy ul. Magiera.  
od tego dnia słuch  
po niej zaginął.  
Do dziś nie udało się 
znaleźć ani jej,  
ani jej ciała.

Jakub
Lenart

jakub.lenart@lowiczanin.info

tragedia i ulga: ciała 
zaginionych w Holandii
odnalezione po 16 latach. str. 15

Łowicz 
Będzie drożej 
za śmieci - to 
nieuniknione

W tym tygodniu zapadnie de-
cyzja, czy Zakład Oczyszczania 
Miasta z Łowicza zajmie się od 
końca lutego odbiorem i zago-
spodarowaniem odpadów miesz-
kańców Łowicza. Zakład świad-
czy tę usługę od lipca 2013 roku. 
Burmistrz Krzysztof Kaliński nie 
chciał nam w środę powiedzieć, 
ku jakiemu rozwiązaniu się skła-
nia. Ma kłopot – oferta jest droż-
sza niż zarezerwowane na ten cel 
środki w budżecie.

W połowie listopada ubiegłe-
go roku, w przetargu na odbiór 
odpadów w 2015 roku wystarto-
wał jedynie ZOM. Przetarg został 
unieważniony, ponieważ oferta za 
usługę opiewała na 2 mln 646 tys. 
zł – co daje 220 tys. zł miesięcz-
nie, podczas gdy w projekcie bu-
dżetu na 2015 rok rezerwowano  
na ten cel 2 mln 254 tys. zł (budżet 
miasta został przyjęty pod koniec 
grudnia).  str. 5

Łowicz
Wspólny 
taniec przeciw 
przemocy  
w Walentynki

Przypominamy – bo pisaliśmy 
już o tym w NŁ – że Studio Ram-
pa zaprasza miłośników tańca  
w sobotę, 14 lutego, na 16.00,  
na Nowy Rynek w Łowiczu. 
Właśnie wtedy rozpocznie się 
wspólny taniec w ramach ogól-
noświatowej akcji „One Billion 
Rising – Nazywam się Milion”. 

Akcja ma na celu zwrócenie 
uwagi na prawa kobiet z niepeł-
nosprawnościami do życia bez 
przemocy, w szacunku i z po-
czuciem bezpieczeństwa.

W Łowiczu akcja organizowa-
na jest po raz trzeci z inicjatywy 
Studia Rampa, które znane jest 
także z Maratonów Zumby.  mwk
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rolniczy protest
na drodze
z Łowicza do zdun. str. 10
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NASi DzieNNikARze Do WASzeJ DYSPozYCJi 
oD 8.30 Do 15.30
Telefon redakcyjny 534 013 271  
e-mail: tomasz.bartos@lowiczanin.info
tomasz bartos

Rzut okiem | wypADeK w SIeRżNIKAch

złe warunki na nieodśnieżonej 
jezdni były prawdopodobnie 

przyczyną wypadku, do jakiego 
doszło 9 lutego, w południe, 

w Sierżnikach, na drodze 
będącej przedłużeniem ul. Armii 

Krajowej w Łowiczu, prowadzącej 
w kierunku Sierżnik i Błędowa. 
52-letnia mieszkanka powiatu 

łowickiego jechała Fiatem pandą, 
bez pasażerów. Na prostym 

odcinku drogi straciła panowanie 
nad pojazdem, który zahaczywszy 

o przydrożne drzewo wpadł do 
rowu. poszkodowana była trzeźwa. 

pogotowie zabrało ją do szpitala  
w Łowiczu. tm

Rzut okiem | oDśNIeżANIe DRóg

W poniedziałek, 9 lutego, 
mieliśmy pierwszy tej zimy 

poranek z obfitymi opadami 
śniegu. pracownicy zakładu 

usług Komunalnych w Łowiczu 
musieli więc już o godzinie 7.00 
wyjechać na ulice, by odgarnąć 

z nich śnieg, a także posypać 
piaskiem i solą najbardziej 

newralgiczne miejsca  
na drogach– skrzyżowania  

i strome podjazdy. ze względu 
na istnienie znacznego ryzyka 

wypadków, zuK zdecydował się 
odśnieżać nie czekając, aż opad 

ustanie. zdjęcie wykonano  
w Alejach Sienkiewicza w Łowiczu. 

tm

Łowicz | Łowiccy strażacy dostali nowy samochód 

Węży wystarczyłoby 
spod muzeum na Bratkowice 

Nowy samochód, nazywany 
przez strażaków „pojazdem wę-
żowym”, pozyskała jako sprzęt 
wchodzący w skład Kompanii 
Wojewódzkiej, łowicka jednost-
ka Państwowej Straży Pożarnej. 
Samochód jest nazywany „wę-
żowym” z tego względu, że ma 
na pokładzie łącznie 3 kilometry 
węży strażackich z tzw. mecha-
niczną rolką zwijającą. Lada dzień 
zostanie wyposażony również  
w wysokowydajną pompę. 

Samochód ten może być wy-
korzystywany np. podczas roz-
ległych pożarów lasów lub pod-
czas innych akcji, kiedy konieczne 
jest rozwinięcie długich odcinków 
węży. Może być też wykorzysty-
wany np. podczas gaszenia poża-
rów na wsiach, kiedy jest koniecz-
ność podłączenia się strażaków do 
hydrantów, których bądź nie ma 
w pobliżu, bądź też nie są odpo-

wiednio wydajne. Do łowickiej 
jednostki samochód przyjechał 
pod koniec stycznia, zaś 4 lute-
go został poświęcony i uroczyście 
przekazany strażakom podczas 
tzw. odprawy rocznej, będącej 

podsumowaniem działań straży 
w 2014 roku. Przekazanie odby-
ło się przed gmachem Muzeum  
w Łowiczu. Stojący na placu 
przed muzeum samochód strażac-
ki wzbudził spore zainteresowanie 

mieszkańców. – Można przecho-
dzić, czy gdzieś się pali? – pyta-
li niektórzy z nich, widząc jeden 
samochód strażacki bezpośrednio 
przed muzeum, a kolejne na par-
kingu na Starym Rynku. 

Nowy pojazd bojowy jest  
na podwoziu Iveco EuroCargo, 
został wyprodukowany w 2014 
roku. Ma silnik: 6.728 cm3 mocy 
250 KM, napęd na cztery koła, 
waży około 15 ton. Zabudowa zo-
stała wykonana przez firmę ZA-
MET z Głowna. Wewnątrz jest 60 
odcinków węży o średnicy 11 cm  
i długości po 50 metrów każ-
dy, mechaniczna rolka zwijająca 
węże i mocny agregat prądotwór-
czy oraz będzie wysokowydajna 
pompa. Samochód posiada we-
wnętrzne oświetlenie LED, znacz-
nie ułatwiające pracę w nocy  
i podczas trudnych warunków at-
mosferycznych.  mak  
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W środku tego pojazdu mieści się 3000 m węży.

małszyce | pożar na złomowisku

Paliło się 6 wraków
Dwa zastępy z Państwowej 

Straży Pożarnej interweniowały  
w sobotę, 7 lutego, około godz. 
11.30 w Małszycach, na skupie 
złomu, gdzie doszło do pożaru.

Po dojeździe na złomowisko 
okazało się, że płonie 6 starych, 
zezłomowanych pojazdów. Stra-
żacy szybko uporali się z ogniem, 
pojazdy były w części już rozebra-
ne, zachodziła jednak obawa wy-
buchu łatwopalnych płynów, któ-

re mogły w nich pozostać. Akcja 
na miejscu zakończyła się po 71 
minutach. Jak nas poinformowa-
no w łowickiej PSP, najprawdo-
podobniej przyczyną pożaru było 
zaprószenie ognia przez jedne-
go z pracowników, który wcze-
śniej zajmował się cięciem meta-
lu. W chwili przyjazdu strażaków 
nie było go jednak na miejscu, był 
poza skupem złomu, zgłoszenie 
napłynęło od postronnych osób. tb

Łowicz | Awaria wodociągowa

Dwie godziny pompowania
Dwa zastępy straży pompo-

wały w sobotę, 7 lutego, wodę 
z piwnicy jednej z kamienic  
na ul. Zduńskiej. Przyczyną za-
lania była pęknięta rura przyłą-
cza wodociągowego. Dyżurny 
PSP przyjął zgłoszenie o zalaniu  
o godz. 14.26. Na miejsce zadys-
ponował najpierw jeden, potem 
drugi zastęp strażaków. Nie mieli 
oni łatwego zadania, bowiem mu-
sieli zamknąć dopływ wody na 

przyłączu wodociągowym, a na-
stępnie usunąć ją z trudno dostęp-
nego piwnicznego pomieszczenia 
o powierzchni ok. 30 m². Wody 
zebrało się w nim bardzo dużo, jej 
głębokość przekraczała 1 m. Do-
datkowym kłopotem okazało się 
zanieczyszczenie wody przez olej 
opałowy, który pozostał w nie-
używanych zbiornikach. Straża-
cy uporali się z usunięciem wody  
w ciągu 2 godzin.  tb

Łowicz | Fałszywy alarm bombowy

Komendant: sprawcy 
zostaną złapani
5 lutego w policyjnych 
kronikach odnotowano 
kolejny, fałszywy alarm 
bombowy.

Według rozesłanych drogą 
elektroniczną wiadomości, obiek-
tami zamachu miały być Urząd 
Skarbowy, Sąd Rejonowy oraz 
Zakład Karny w Łowicza.

E-maile zostały wysłane ran-
kiem, z zagranicznego serwera. 
Podawały nawet dokładną godzi-
nę detonacji – miała to być rze-
komo 12.07. Policjanci już przed 
godziną 10.00 sprawdzili dokład-
nie wskazane obiekty, w żadnym 
z nich nie znajdując niczego groź-
nego. Uznali też, że nie ma potrze-

by ewakuowania ludzi z żadnego  
z trzech budynków. Przypomnij-
my, że ostatni fałszywy alarm 
bombowy w Urzędzie Skarbo-
wym miał miejsce 13 listopada 
ub. roku. Z kolei sąd był ostatnio 
ewakuowany 15 stycznia, wtedy 
jednak przyczyną było zadymie-
nie, które faktycznie stwierdzono.

– W sytuacji, gdy wiele urzę-
dów i placówek na terenie całego 
kraju dostało e-maile informują-
ce o podłożeniu bomby, jest oczy-
wistym, że odpowiedzialne za to 
osoby zostaną złapane – mówił  
w rozmowie z NŁ komendant 
KPP w Łowiczu, Jacek Banacho-
wicz. – Według mnie jest to kwe-
stia kilku tygodni.  tm

Prawo | pomoc ofiarom przestępstw

Czujesz się pokrzywdzony?
Porozmawiaj ze specjalistą!

Ministerstwo Sprawiedliwości, 
tak jak w ubiegłych latach, orga-
nizuje Tydzień Pomocy Ofiarom 
Przestępstw. Wyłonione w kon-
kursach organizacje pozarządowe 
będą od 24 do 28 lutego prowadzić 
dyżury specjalistów, którzy będą 
doradzać wszystkim osobom czu-
jącym się ofiarami przestępstw. W 

dni powszednie będą oni dostępni 
od godz. 10.00 do 18.00, a w sobo-
tę od 10.00 do 13.00. 

Najbliższym dla Łowicza miej-
scem takich dyżurów będzie 
Punkt Konsultacyjny w Stryko-
wie przy ul. Kościuszki 31, prowa-
dzony przez Ośrodek Profilaktyki 
i Integracji Społecznej w Pabiani-

cach. Podobną pomoc oferują też 
Centrum Praw Kobiet Oddział  
w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 
115 (lokal 4) oraz Ogólnopolskie 
Pogotowie dla Ofiar Przemo-
cy w Rodzinie „Niebieska linia”  
w Warszawie przy ulicy Ko-
rotyńskiego 13. Przedsięwzię-
cie realizowane jest ze środków 
Norweskiego Mechanizmu Fi-
nansowego. 

Szczegółowe informacje na te-
mat tych konsultacji można zna-
leźć na stronie internetowej Sądu 
Rejonowego w Łowiczu.  tm

Bednary kolonia | Dużo dymu i strachu

To nie był pożar
1 lutego, przed godz. 23.00,  

w Bednarach Kolonii interwenio-
wała straż pożarna, zawiadomio-
na o pożarze w jednym z budyn-

ków mieszkalnych. Po przybyciu 
na miejsce strażacy stwierdzili, że 
w budynku doszło do dużego za-
dymienia, spowodowanego przez 

awarię pieca centralnego ogrze-
wania. Nie stwierdzono, aby poza 
nim znajdował się ogień. Stra-
żacy wygasili piec, przewietrzy-
li pomieszczenia, ponadto przez 
sprawdzenie aparatura pomiarową 
wykluczyli obecność w jego wnę-
trzu tlenków węgla. tb
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Łowicz | os. Dąbrowskiego

Walentynki dla najmłodszych
Zarząd os. Dąbrowskiego  

w Łowiczu zaprasza dzieci ze 
swojego terenu na bal walentyn-
kowy, który odbędzie się 14 lute-
go w Szkole Podstawowej nr 2. 

Impreza trwać będzie od go-
dziny 11.00 do 13.00, a do udzia-
łu w niej zaproszone są dzieci  
w przedziale wiekowym od  
1 roku do 12 lat.  mwk

Aktualności
Warszawa | Rolnicy z powiatu łowickiego wsparli protest

Postulaty wciąż te same, bo rząd nie reaguje
11 lutego był dniem ogólnopolskiego protestu 
rolników, którzy zjechali do Warszawy,  
by wyrazić dezaprobatę dla postawy rządu wobec 
kryzysu w branży rolniczej. Po godzinie 10.00 
duża grupa protestujących z powiatu łowickiego 
wyjechała do stolicy spod strażnicy OSP  
w Kocierzewie Południowym. 

Wyruszył stamtąd jeden pełny 
autokar na 52 osoby oraz bus, któ-
ry zabrał tych, którzy do autokaru 
się nie zmieścili. Niektórzy przy-
byli na miejsce wyjazdu ciągnika-
mi rolniczymi, ale pozostawili je 
w Kocierzewie. 

Jak mówią sami protestujący 
– postulaty są cały czas te same  
i dotyczą właściwie wszystkich 
gałęzi rolnictwa i hodowli bydła 
oraz trzody. Każdy podkreślał to, 
co jego najbardziej dotyka.

– Wszystkie produkty rolni-
cze są o 200% za tanie – mówił 
nam Tadeusz Dylik z Płaskocina.  

– 15 kilogramów cebuli na sku-
pie kosztuje 4 zł, a w supermar-
kecie 2,90 zł. Jak więc produkcja 
ma się nam opłacać? Będziemy  
w Warszawie, więc zobaczymy, 
jakie tam są ceny.

– Dotyka mnie to, co niemal 
wszystkich, czyli brak rentowno-
ści w hodowli trzody chlewnej 
oraz bydła – mówił Paweł Zwo-
liński z gminy Chąśno. – W na-
szych stronach problemem są też 
dziki, które przynoszą szkody, za 
które nie dostajemy rekompen-
sat. Skoro jesteśmy w Unii Eu-
ropejskiej, możemy się doma-

gać takiej pomocy, jaką mają 
rolnicy w innych krajach. Wy-
sokość dopłat u nas miała się 
zrównać względem państw Unii  
w 2013 roku. Tymczasem mamy 
2015 rok, a dopłaty się jeszcze 
zmniejszają.

Winą za nieopłacalność wszel-
kiej produkcji rolnicy obarczają 
rząd, a najwięcej gorzkich słów 
padło pod adresem Polskiego 
Stronnictwa Ludowego. – Wieś  
na nich głosowała, wieś ich wy-
brała, a oni się odwrócili – mówi-

li chórem rolnicy z gminy Kocie-
rzew Południowy. – Powinni być 
tutaj, razem z nami!

Jeden z głównych organizato-
rów wyjazdu z Kocierzewa, Wal-
demar Wojciechowski, uważa, że 
frekwencja była i tak niska. – Jak 
na to, co się dzieje, co robi z nami 
rząd, to powinno stąd wyjechać 
co najmniej pięć takich autoka-
rów – mówił w rozmowie z nami. 
– Liczyłem, że będzie chociaż tyle 
ludzi, co na ostatnim strajku na 
Drodze Krajowej nr 14. Swoje jed-
nak zrobiły ogólnopolskie media, 
które straszyły ludzi, że za prote-
sty mogą ich spotkać kary finan-
sowe. Trzeba zaznaczyć, że grupa, 
która wyjeżdżała z Kocierzewa 
Południowego, to nie jedyni rol-
nicy z powiatu łowickiego, któ-
rzy wzięli tego dnia udział w war-
szawskich protestach. Ci, którzy 
mieli bliżej do Skierniewic, zasilili 
dużą grupę wyjeżdżającą stamtąd 
(planowano 280 osób). Był z nimi 
lider „Solidarności” Rolniczej po-

wiatu łowickiego – Andrzej Ma-
rat. Wielu też pojechało do stolicy 
prywatnymi środkami transportu.

– Jest dużo ludzi, chociaż oso-
biście liczyłem, że będzie jeszcze 
więcej – relacjonował nam o go-
dzinie 14.00, spod gmachu Mini-
sterstwa Rolnictwa radny gminy 
Chąśno, Piotr Malczyk. – Autoka-
rami można było tu dojechać, cią-
gników nie wpuszczano do mia-
sta. Na razie jest bardzo spokojnie, 
nie było żadnych poważnych incy-
dentów.  tm

– 15 kilogramów cebuli 
na skupie kosztuje 4 
zł, a w supermarkecie 
2,90 zł. Jak więc 
produkcja ma się nam 
opłacać?

Główni organizatorzy wyjazdu z Kocierzewa południowego: waldemar 
wojciechowski i Barbara Kołodziejczyk.
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zduny | Bal Karnawałowy dla dzieci

Zabawa ze specjalnymi gośćmi
14 lutego Biblioteka Publiczna 

i Dom Kultury Zduny organizują 
bal karnawałowy dla dzieci z gmi-
ny, a specjalnymi gośćmi mają być 
wychowankowie Ośrodka Szkol-

no-Wychowawczego w Gostyni-
nie. Impreza potrwa od 11.00 do 
13.00, a poprowadzi ją DJ i wodzi-
rej Arek Sałek. Planowane są licz-
ne gry i zabawy integracyjne. mm

Ludzie | Marek Bielecki nie żyje

Odszedł zasłużony dla Łowicza pedagog
Marek Bielecki, pedagog, romanista, wieloletni 
dyrektor Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych 
w Łowiczu, odszedł nagle 9 lutego.

Urodził się 10 sierpnia 1958 
roku w Skierniewicach. Wy-
kształcenie zdobywał w tamtej-
szym LO im. Bolesława Prusa,  
a następnie na Uniwersytecie 
Łódzkim, gdzie ukończył filolo-
gię romańską z przygotowaniem 
pedagogicznym.

W latach 1981-1993 nauczał 
kolejno w LO im. Bolesława Pru-
sa w Skierniewicach, a następ-
nie w Szkole Podstawowej nr 2  
w Skierniewicach. Nauczał głów-
nie języka francuskiego, a także 
polskiego. W 1990 r. jako lektor 
języka francuskiego został zatrud-

niony w Nauczycielskim Kole-
gium Języków Obcych, w którym 
stał się jedną z najważniejszych 
postaci. W latach 1993-1995 oraz 
1998-2009 był dyrektorem tej pla-
cówki. Wśród wielu jego sukce-
sów można wymienić na przykład 
nawiązanie współpracy z IUFM 
w LA Rochelle, współudział w or-
ganizacji Regionalnego Konkur-
su Języka Niemieckiego, udział 
w programie SMART, ujednolice-
nie systemu kształcenia w NKJO, 
utworzenie pracowni multime-
dialnej, czy komputeryzację zbio-
rów bibliotecznych.

Poza działalnością zawodową, 
zajmował się przekładami z języ-
ka francuskiego, mając na koncie 
kilka publikacji w prestiżowych 

czasopismach. Dwukrotnie zdo-
bywał główną nagrodę w Ogólno-
polskim Konkursie Przekładu Po-
ezji i Prozy Francuskiej. 

– My wszyscy, jako pracowni-
cy Zespołu Kolegiów Nauczyciel-
skich, jesteśmy zdruzgotani nie-
spodziewaną śmiercią dyrektora 
Bieleckiego – mówiła w rozmo-
wie z nami Marta Kroc, nauczy-
cielka i była dyrektor placówki. 
– To był wspaniały człowiek, bar-
dzo dobry, a przy tym świetny za-
rządzający. Tak mnie, jak i wszyst-
kim dawnym współpracownikom, 
będzie go ogromnie brakowało.

Pogrzeb Marka Bieleckiego 
odbędzie się 12 lutego o godzi-
nie 13.00, na nowym cmentarzu  
w Skierniewicach.   tm

Łowicz | pływalnia miejska

Ferie z nauką pływania
Do piątku będą jeszcze 
trwały lekcje pływania, jakie 
z okazji ferii zaproponowała 
dzieciom Pływalnia OSiR 
w Łowiczu. Bierze w nich 
udział blisko 30 młodych 
adeptów pływania.

Jest to cykl pięciu, trwają-
cych po godzinę spotkań, pod-
czas których instruktorzy OSiR 

uczą dzieci najbardziej podsta-
wowych zasad pływania, zacho-
wania bezpieczeństwa w wodzie  
i w pobliżu, a także prezentują 
sprzęt pomagający w pływaniu.  
Z założenia są to lekcje dla dopie-
ro zaczynających naukę, ale biorą 
w nich udział także tacy, którzy 
nie po raz pierwszy zanurzali się 
w wodzie. Zapisało się 30 chęt-
nych, którzy są podzieleni na dwie 
grupy, uczące się równolegle.

– W tym roku tak się złożyło, 
że nie mogliśmy razem z żoną 
wziąć wspólnego urlopu pod-
czas ferii, dlatego szukaliśmy 
dla dzieci rozrywek na miejscu 
– mówił Marcin Stobiecki, pod-
czas gdy jego dwaj synowie plu-
skali się w basenie. – Starszy 
syn ma 10 lat i trochę już pływał, 
podczas zajęć szkolnych, nato-
miast młodszy ma 6 lat i jeszcze 
nie miał takiej okazji. Myślę, że 
to najwyższy czas na naukę pły-
wania.

Lekcje pływania przygotowane 
przez OSiR na drugi tydzień ferii 
są darmowe.    tm 

marek Bielecki
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Dzieci już wiedzą, do czego służy różnego rodzaju sprzęt pływacki. Momentami na pływalni było bardzo... kolorowo. 
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Aktualności
Łowiczanin wrócił 
z rajdu Dakar
po bezdrożach Ameryki Płd. str. 20

ReKlAMA

kiernozia | Kosztorys opiewa na prawie 2 miliony zł 

Kiedy będzie asfalt na osiedlu Kościuszki?
– Mieszkańcy osiedla Kościuszki w Kiernozi 
pytali mnie kiedy będą mieli wreszcie asfalt  
– spytał w imieniu mieszkańców na ostatniej sesji 
Rady Gminy Kiernozia radny Daniel Krystecki. 
Okazało się, że odpowiedź na to pytanie wcale nie 
jest tak prosta, jak mogłoby się wydawać. 

Po kilkunastominutowej dys-
kusji radni postanowili, że spra-
wą zajmą się wiosną oraz nie 
wykluczają, że będzie trzeba 
przeprowadzić lustrację na miej-
scu, połączoną nawet z odkopa-
niem części kanalizacji deszczo-
wej, która była naprawiana około 
dwa lata temu.  

Na wyasfaltowanie dróg osie-
dlowych w tym roku mieszkańcy 
raczej nie powinni liczyć. – We-
dług wstępnego kosztorysu, któ-
ry posiadamy, nakładka asfaltowa, 
wykonanie chodników oraz wy-
budowanie w części osiedla ka-
nalizacji deszczowej może koszto-
wać nawet około 2 miliony złotych 

– wyjaśniał sekretarz gminy Jaro-
sław Bogucki. Gmina nie ma za-
planowanego w tegorocznym 
budżecie takiego wydatku inwe-
stycyjnego. – Mieszkańcy mówią, 
że tam jest kanalizacja burzowa 
na większości dróg. Asfalt miałby 
kosztować dwa miliony? – zasta-
nawiali się radni. 

Według Boguckiego faktycz-
nie w części osiedla jest kanali-
zacja deszczowa oraz są kratki 
kanalizacyjne, ale: – To, co było 
z kanalizacją deszczową robio-
ne na tym osiedlu, to były prowi-
zorki – prace doraźne, żeby drogą 
dało się przejechać i woda aż tak 
bardzo nie wchodziła do piwnic. 

Było to takie łatanie latami i po 
kawałku – tłumaczył sekretarz.  

Ostatnie większe roboty  
na osiedlu Kościuszki polega-
ły na regulacji pionowej istnieją-
cych studni, studzienek i kratek 
odwadniających oraz wykona-
niu podbudowy drogi z kruszy-
wa łamanego oraz profilowaniu 
drogi. Kosztowały około 170 tys. 
zł. – Pamiętam, że wtedy tłuczeń 
był tak dobierany, by jak najlepiej 
przepuszczał wodę. Dlatego teraz 
jest w miarę sucho na drogach, na-
wet bez dobrze działającej kana-
lizacji deszczowej. Jakby poszedł 
na to asfalt, byłby problem – wyja-
śniał decyzje poprzedniego wójta 
i poprzedniej rady sekretarz. Pro-
jektant, który wykonywał kosz-
torys robót (asfalt, budowa chod-
ników i kanalizacji) oszacował, 
że istniejąca kanalizacja odpro-
wadzająca z części osiedla wody 
deszczowe nie nadaje się do tego, 
by ją przykryć asfaltem. – Może 
niech się temu przyjrzy Komisja 

Gospodarcza, żebyśmy mieli pew-
ność, czy konieczny jest remont 
kompleksowy, czy może jednak 
zaryzykować położenie tam na-
kładki asfaltowej? – zastanawiał 
się radny Michał Grupiński. 

– Nie podejmiemy pochopnej 
decyzji o położeniu asfaltu na nie-
sprawdzony teren. Tłuczeń jest w 
znacznej części do odzyskania, 
dlatego tak to było wtedy robio-
ne – mówił przewodniczący Rady 
Gminy w Kiernozi, Marek Ra-
daszkiewicz. Radni postanowili, 
że do sprawy wrócą wiosną. Nie 
wykluczają, że trzeba będzie zro-
bić dodatkową analizę stanu istnie-
jącej kanalizacji i zasięgnąć infor-
macji od fachowców, czy będzie 
możliwe wykorzystanie choćby 
części istniejącej – prowizorycz-
nej – kanalizacji deszczowej.  
– W przyszłym roku trzeba bę-
dzie przeznaczyć pieniądze choć-
by na jakiś etap robót związanych 
z nawierzchnią na osiedlu – uwa-
ża radny Krystecki.  mak  

Gmina Łyszkowice | wymiana oświetlenia

Żarówki słabsze i tańsze
Zakończył się proces wymia-

ny żarówek 750W na bardziej 
ekonomiczne 70W w lampach 
ulicznych, oświetlających ulice  
w gminie Łyszkowice.

Proces wymiany żarówek 
kosztował gminę 14.000 zł, jed-
nak ten wydatek zwróci się gmi-
nie z nawiązką. Według szacun-
kowych danych, jakie przedstawił 
wykonawca zlecenia, wymiana 
ta pozwoli gminie tylko w tym 
roku zapłacić za zużycie ener-
gii 12.200 zł mniej, niż gdyby jej 
nie dokonano. Nie bez znacze-
nia jest też to, że ta sama firma 
montowała wcześniej oświetlenie  
w sąsiedniej gminie Maków  
– bliskość gmin obsługiwanych 
przez jedną firmę może być  
w przyszłości argumentem w jej 
negocjacjach z dostawcą energii.

O konieczności wymiany 
oświetlenia mówił już na sesji 
poprzedniej kadencji rady sołtys 
Łyszkowic Piotr Klimkiewicz, 
a temat powrócił podczas kam-
panii przed wyborami na wójta, 
znajdując się w programach za-
równo Klimkiewicza, jak i obec-
nego wójta Adama Ruty.

Ten ostatni postanowił niedaw-
no, że oświetlenie ma być włą-
czone przez całą noc. – Braliśmy 
pod uwagę możliwość wyłącza-
nia oświetlenia na 3-4 godziny  
w nocy, co zwiększyłoby 
oszczędności o kolejne kilka-
naście tysięcy złotych rocznie  
– mówił nam wójt Adam Ruta.  
– Możemy sobie jednak pozwolić  
na oświetlenie działające przez 
całą noc, co znacząco zwiększa 
bezpieczeństwo.

Wójt zapowiedział też, że  
na wymianie żarówek nie zakoń-
czy się szukanie oszczędności 
w zużyciu energii przez gminę. 
Chce, bardziej niż to było do-
tychczas kontrolować zużycie 
energii przez instytucje, takie jak 
GOK, OSP, czy Koła Gospodyń 
Wiejskich. – Za energię zużytą  
na działania statutowe tych orga-
nizacji dalej będzie płacić gmi-
na, pod tym względem nic się 
nie zmienia – mówił Adam Ruta.  
– Często te organizacje robią jed-
nak coś, co nie mieści się w za-
kresie ich statutowych zadań,  
a to już muszą opłacać z wła-
snych środków.  tm

Łowicz | Inwestycje na os. Bratkowice

ZUK wykona nawierzchnię 
na Braterskiej

Do końca czerwca ma powstać 
nawierzchnia na większej czę-
ści ulicy Braterskiej w Łowiczu. 
Naczelnik Wydziału Inwestycji  
i Remontów w ratuszu Grzegorz 
Pełka zapowiedział, że na dniach 
przekaże zlecenie na realizację 
prac Zakładowi Usług Komunal-
nych.

Zaplanowane prace zakłada-
ją budowę nawierzchni z kostki 
betonowej na odcinku ulicy li-
czącym prawie 200 m i szeroko-
ści 5,8 m. Nawierzchnia zacznie 
się od skrzyżowania z ul. Mło-
dzieżową i skończy się około 40 
metrów przed skrzyżowaniem  
z ulicą Błogosławionej Bolesła-

wy Lament, na wysokości ostat-
nich zabudowanych działek.

Naczelnik Pełka powiedział 
nam, że inwestycja jest już od 
dawna przygotowana do reali-
zacji, w ziemi znajduje się cała 
infrastruktura techniczna, m.in. 
kanalizacja deszczowa z wypro-
wadzonymi przykanalikami do 4 
krat, które będą odbiera wodę. In-
westycja będzie kosztować ratusz 
200 tys. zł.

Pracownicy ZUK mają roz-
począć prace na ul. Braterskiej, 
gdy tylko zakończą układanie na-
wierzchni na ul. Magnoliowej, co 
stanie się jeszcze w tym miesią-
cu.  tb

Łowicz | prace na Korabce

Powstaje nawierzchnia  
w ul. Magnoliowej

Pracownicy Zakładu Usług 
Komunalnych z Łowicza są  
w połowie realizacji nawierzch-
ni w ul. Magnoliowej na Korab-
ce, nawierzchnia na sąsiedniej ul. 
Wierzbowej jest już ukończona. 

ZUK na ul. Wierzbowej wy-
konał 40 m nawierzchni z kost-
ki, o szerokości 5 m. Na ulicy 
Magnoliowej zaś wykona na-
wierzchnię na całej jej długości, 
czyli 80 m, ona również będzie 

miała szerokość 5 m. Obecnie  
na ulicy wykonana jest pod-
budowa, ułożone są obrzeża,  
a kostka jest położona na około 
50% długości. Realizacja tego 
zadania, przy sprzyjających wa-
runkach atmosferycznych, po-
winna się zakończyć w marcu.

Łączny koszt budowy na-
wierzchni na obu ulicach za-
mknie się w kwocie 110 tys. 
złotych.  tb

Łowicz | Kotłownia przy Syntexie

Start robót możliwy po 
sezonie grzewczym
W ciągu kilku najbliższych 
dni należy się spodziewać 
rozstrzygnięcia dużego 
przetargu na modernizację 
dwóch najstarszych spośród 
trzech kotłów w kotłowni 
Zakładu Energetyki 
Cieplnej przy ulicy 
Kolejowej, w sąsiedztwie 
Syntexu.

Poprzedni przetarg – ogłoszo-
ny jesienią ubiegłego roku – zo-
stał unieważniony, ponieważ nie 
wpłynęła żadna oferta nie pod-
legająca odrzuceniu. Przygoto-
wywanie specyfikacji nowego 
przetargu trwało kilka kolejnych 
tygodni. W tym czasie moder-
nizacją kotłów w kotłowni S1  
w Łowiczu interesowało się kil-
ka firm. 

Zanim ogłoszony został prze-
targ, zakład podpisał z Woje-
wódzkim Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Łodzi, który jest 51% 

udziałowcem w ZEC, umowę  
na sfinansowanie zadania. 

Przetarg na roboty ogłoszony 
jest w systemie „projektuj i bu-
duj”. Firma, która go wygra, naj-
pierw zaprojektuje moderniza-
cję, a później ją wykona. 

ZEC planuje przeprowadze-
nie remontu pierwszego kotła 
w terminie do 16 listopada tego 
roku, a w 2016 roku – drugiego. 
Każdy z nich może kosztować 
nawet po 4 miliony złotych. 

Obecnie działające kotły mają 
około 45 lat i działają odkąd 
działa Syntex. Produkują parę 
technologiczną i nie były plano-
wane do tego, by zasilały miej-
ską sieć ciepłowniczą. Trzy ist-
niejące kotły mają łączną moc 
24 MW. Kotły trzeba remon-
tować, bowiem przez 45 lat ich 
eksploatacji proces ich degrada-
cji technicznej postąpił na tyle, 
że znacznie spadła ich spraw-
ność energetyczna. Na począt-
ku ta sprawność wynosiła około 
80%, teraz, według szacunków, 
wynosi około 65%.  mak 

osiedlowe drogi w kiernozi są utwardzone tłuczniem. 
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ulica Braterska na osiedlu domów jednorodzinnych na os.  
Bratkowice będzie pierwszą na nim ulicą, która otrzyma nawierzchnię  
z betonowej kostki.

Budowa nawierzchni ulicy magnoliowej powoli zbliża sie do końca, 
niebawem dojdzie ona do skrzyżowania z ul. grunwaldzką.
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Łowicz | Tylko jedna oferta w przetargu

Będzie drożej za śmieci 
- to nieuniknione

dokończenie ze str. 1
Burmistrz Kaliński zdecy-

dował się unieważnić przetarg 
i zarządził ogłoszenie kolejne-
go na 4 lutego. Jak się okaza-
ło, wpłynęła jedyna oferta, po-
nownie złożył ją ZOM (który po 
wcześniejszym przetargu podpi-
sał umowę z miastem na odbiór 
odpadów przez styczeń i luty  
na starych warunkach, czyli za 
198 tys. miesięcznie).

Specyfikacja przetargowa 
różniła się od wcześniejszej, bo-
wiem obejmowała nie 12 mie-
sięcy 2015 roku, ale 22 miesią-
ce, czyli umowa z wykonawcą 
kończyłaby się w grudniu 2016 
roku. ZOM przy takich warun-
kach zaproponował 4 mln 708 
tys. zł, co daje kwotę 214 tys. zł 
miesięcznie. 

Jest to drożej niż w 2014 roku 
o 16 tys. zł, ale taniej niż w ofer-
cie z listopada – o 6 tys. zł. Ra-
tusz ma jednak problem, bo je-
śli przetarg zostanie pozytywnie 
rozstrzygnięty, to w 2015 roku 
przyjdzie zapłacić Zakładowi 
Oczyszczania Miasta 214 tys. zł 
na miesiąc, plus prawie 400 tys. 

zł za styczeń i luty, podczas gdy 
w budżecie miasta zarezerwo-
wano na gospodarkę odpadami 
(nie licząc 35 tys. na koszty ob-
sługi urzędniczej) 2 mln 115 tys. 
zł (za 11 miesięcy – gdyż faktu-
ra za grudzień płacona jest już  
z budżetu na 2016 rok). 

Podsumowując: w budże-
cie zabraknie około 210 tys. zł  
i o taką kwotę skarbnik mia-
sta Arkadiusz Podsędek będzie 
chciał zwiększyć w budżecie wy-
datki na gospodarkę odpadami. 
A zaznaczyć trzeba, że zgodnie 
z nowelizacją ustawy o odbio-
rze odpadów, opłaty wnoszone 
do ratusza przez mieszkańców 
muszą w 100% pokrywać kosz-
ty funkcjonowania całego syste-
mu. Droższa oferta w przetargu 
oznacza więc automatyczne pod-
niesienie opłat, które dziś wyno-
szą miesięcznie 7 zł za odpady 
posegregowane i 14 zł za odpa-
dy niesegregowane. O ile może 
wzrosnąć może opłata? Tego 
skarbnik jeszcze nie wie, analizą 
ma się zająć i propozycję przed-
stawić Wydział Spraw Komunal-
nych.  tb

ReKlAMA

Łowicz | osiedle przedmieście

Niektóre posesje wciąż 
czekają na kanalizację
Czy mieszkańcy 
nieskanalizowanych jeszcze 
domostw, leżących w obrębie 
Osiedla Przedmieście, 
doczekają się w najbliższych 
latach kanalizacji sanitarnej? 
Dwie interpelacje  
w tej sprawie złożył  
na ostatniej sesji Rady 
Miejskiej, 29 stycznia,  
radny Robert Wójcik.

Jedna z interpelacji dotyczy-
ła gospodarstw domowych z uli-
cy Czajki, druga fragmentu uli-
cy Kaliskiej (od skrzyżowania 
z Włókienniczą w stronę SIB) 
oraz posesji przy Lnianej 37. 
Wszystkie wymienione ulice są 
jak do tej pory skanalizowane 
tylko fragmentami. Radny Wój-
cik chciałby, aby te inwestycje 
zostały ujęte w Planie Rozwoju 
i Modernizacji Urządzeń Wo-
dociągowych i Kanalizacyjnych  

na lata 2015-2019. Przypomina 
on, że miasto 10 lat temu przyję-
ło unijne zobowiązanie wyposa-
żenia w kanalizację sanitarną jak 
największej ilości gospodarstw 
domowych.

Naczelnik Wydziału Inwesty-
cji i Remontów Urzędu Miej-
skiego Grzegorz Pełka mówił 
nam, że problem jest mu zna-
ny. Chciałby, żeby jeszcze w tym 
roku powstała dokumentacja, 
umożliwiająca rozpoczęcie prac 
nad kanalizacją sanitarną w naj-
bliższych latach. 

– Jest kilka problemów, które 
trzeba będzie rozwiązać – mó-
wił Grzegorz Pełka w rozmowie 
z NŁ. – Wiele z tych terenów, 
przez które musiałaby przecho-
dzić kanalizacja, jest własnością 
PKP, w kilku przypadkach stan 
prawny nie jest uregulowany. To 
na pewno komplikuje sprawę, 
ale myślę, że nie na tyle, żeby 
nie dało się z tym nic zrobić. tm

Łowicz | czy parking przed dworcem będzie na czas?

Projekt parkingu 
jeszcze nie powstał
W grudniowym numerze 
Nowego Łowiczanina 
wspominaliśmy, że  
w projekcie budżetu miasta 
na rok 2015 przewidziana 
jest budowa parkingu  
w sąsiedztwie dworca  
i należącej już w tej chwili 
do miasta ul. Dworcowej. 

Jak poinformował nas na-
czelnik wydziału inwestycji  
i remontów Grzegorz Pełka, nie 
wystąpiono jednak jeszcze o po-
zwolenia na budowę. Sprawa nie 
jest prosta, ponieważ pozwole-
nie musi wydać zarówno woje-
woda, ze względu na to, że część 
parkingu ma powstać na tzw. te-
renie zamkniętym, specjalnego 
przeznaczenia, na którym znaj-
duje się linia kolejowa, jak i sta-
rosta – w odniesieniu do pozo-
stałej części terenu. 

Co więcej, spółka PKP Nie-
ruchomości, która, na mocy po-
rozumienia z miastem zajmuje 
się opracowaniem dokumentacji 
technicznej, nadal nie zdołała do-
prowadzić do uzgodnień projek-

towych z innymi spółkami PKP. 
Chodzi najprawdopodobniej  
o kable sterowania ruchem, któ-
re poprowadzone są pod ziemią  
w miejscu, gdzie ma powstać par-
king. Spółki boją się, że nie będą 
miały dostępu do kabli, gdy te zo-
staną przykryte kostką. Mimo, że 
miasto, główny inwestor, doło-
żyło wszelkich starań i pomogło 
PKP w wycince drzew i uzgod-
nieniach z zakładem energetycz-

nym, sprawa nadal jest przecią-
gana. 

Naczelnik Pełka jest mimo to 
niemal pewny, że do połowy tego 
roku wydane zostaną pozwolenia 
na budowę, a w następnej kolej-
ności ogłoszony zostanie prze-
targ. Budowa ma zostać zakoń-
czona w najgorszym przypadku 
pod koniec roku, a istnieje nawet 
szansa, że na przełomie paździer-
nika i listopada.  mm

Gmina Łyszkowice 
Na razie bez 
większych zmian

Nie zmienił się żaden sołtys  
w siedmiu miejscowościach gmi-
ny Łyszkowice, które swoje spo-
tkania wyborcze miały przed za-
mknięciem tego wydania NŁ. 

Na swoich stanowiskach na ko-
lejną kadencję pozostaną więc: 
Tadeusz Kocemba w Uchaniu 
Dolnym, Kazimierz Maszkowski 
w Bobrowej, Anna Gajda w No-
wych Grudzach, Andrzej Marat 
w Starych Grudzach, Henryk Gą-
secki w Gzince, Stanisław Lipiń-
ski w Kalenicach oraz Marianna 
Seliga w Kolonii Łyszkowicach I. 

– Zostałem sołtysem już  
na siódmą kadencję, ale takiej fre-
kwencji na spotkaniu wiejskim 
jeszcze nie widziałem – mówił 
nam Andrzej Marat ze Starych 
Grudz. Chociaż był jedynym zgło-
szonym kandydatem, w głosowa-
niu wzięło udział 78 mieszkańców, 
a jeszcze pięciu przyszło potem 
spóźnionych. Andrzej Marat mó-
wił nam, że do rekordu mu jeszcze 
daleko, bo jego ojciec funkcję soł-
tysa pełnił przez 42 lata.

Środkowe spotkanie w Kolo-
nii Łyszkowicach II zakończyło 
się już po zamknięciu tego wyda-
nia NŁ. Kolejne są planowane na: 
Kuczków – 12.02, OSP Łagów; 
Łagów – 13,02, OSP Łagów; Se-
ligów – 16.02, OSP Seligów, Se-
roki – 17.02, szkoła w Seligowie; 
Bobiecko – 17.02; szkoła w Se-
ligowie (po Seligowie); Zakulin  
– 18.02, OSP Łagów, Uchań 
Górny – 19.02, budynek KGW 
Trzcianka; Trzcianka – 19.02, 
budynek KGW Trzcianka (po 
spotkaniu Uchania Górnego). 
Wrzeczko – 20.02, OSP Wczecz-
ko; Stachlew – 23.02, OSP Sta-
chlew; Polesie – 24.02, świetlica; 
Czatolin – 25.02, OSP Czatolin; 
Łyszkowice -– 26.02, GOK.  tm

Bolimów 
Bal ostatkowy

17 lutego odbędzie się bal 
ostatkowy w GOK w Bolimo-
wie. Skierowany jest on do dzieci 
szkoły podstawowej i młodszych. 
Potrwa od godz. 16.00 do 20.00.  
Na miejscu czynny ma być skle-
pik, w którym będzie można ku-
pić przekąskę, a dodatkowo dzieci 
będą miały możliwość schłodze-
nia się napojem. Ruchowe za-
bawy poprowadzi nauczycielka 
współpracująca z GOK-iem, Lil-
la Cwalina. Każde dziecko, które 
się przebierze, otrzyma nagrodę w 
postaci maskotki.  mm

Gmina kocierzew Płd. | zebrania wiejskie

Gdzie i kiedy wybierzemy nowego sołtysa?
W gminie Kocierzew rozpo-

częły się już zebrania wiejskie, 
podczas których odbędą się wy-
bory sołtysów. Potrwają one do 
połowy lutego. Poniżej prezen-
tujemy terminarz spotkań w po-
szczególnych wsiach i nazwiska 
sołtysów, którzy zostali już wy-
brani.

W Różycach Starej Wsi zebra-
nie odbyło się w piątek, 30 stycz-
nia, a w Osieku 3 lutego. Z powo-
du braku kandydatów, w żadnym 
z tych miejsc nie zostali wyłonie-
ni sołtysi. Wybory zostaną po-
wtórzone po zakończeniu zebrań 
we wszystkich wsiach. 

W Boczkach, 4 lutego, sołty-
sem ponownie został wybrany 
Mirosław Rześny. Tego samego 
dnia sołtysa wybierali mieszkań-
cy Wicia. Został nim na kolejną 
kadencję Jan Siekiera.

5 lutego, o godz. 14.00, ze-
branie odbyło się w Jeziorku,  

w tamtejszej siedzibie straży. Soł-
tysem został znów Józef Wróbel. 
O 16.00, wybrano po raz kolejny 
na sołtysa w Ostrowcu, Zbigniewa 
Wróbla. W strażnicy OSP Lipni-
ce spotkanie odbyło się 6 lutego,  
o 14.00 i sołtysem został, tak jak 
poprzednio, Jan Stańczyk.

W siedzibie OSP Różyce Żura-
wieniec, 9 lutego, o godz. 12.00, 
wybory sołtysa wygrał po raz ko-
lejny Janusz Pietrzak. Tego same-
go dnia, o godz. 14.00, w Płasko-
cinie, w siedzibie straży, sołtysem 
został wybrany Tomasz Siejka. 
We wtorek, w Łaguszewie, ten 
sam tytuł odebrała Marzena Bo-
gusz. Mieszkańcy Kocierzewa 
Płd. spotkali się w środę, 11 lu-
tego, o godz. 14.00, w sali kon-
ferencyjnej biblioteki i wybrali  
na sołtysa Adelę Dąbrowską.

Zaplanowane są wybory  
w pozostałych wsiach. W straż-
nicy OSP Sromów wybory od-

będą się w czwartek, 12 lutego,  
o godz. 13.00. Tego samego 
dnia swojego włodarza wybio-
rą mieszkańcy Kocierzewa Płn. 
Spotkanie odbędzie się o godz. 
15.00 w bazie SKR. Mieszkań-
cy Konstantynowa zbiorą się  
w piątek, 13 lutego, o 12.00, u do-
tychczasowego sołtysa.

W poniedziałek, 16 lutego, soł-
tysi zostaną wybrani we wszyst-
kich Gągolinach. W strażnicy 
OSP Gągolin Północny o godz. 
12.00 spotkają się mieszkańcy 
Gagolina Zachodniego, nato-
miast o godz. 13.00 – Gągoli-
na Północnego. Wybory sołtysa 
Gągolina Południowego odbędą 
się o godz. 14.30 w szkole pod-
stawowej. Natomiast w środę, 
18 lutego, o godz. 12.00, w sali  
w Lenartowie odbędą się wybo-
ry sołtysa tej wsi. Termin zebra-
nia w Wejscach w tej sprawie nie 
jest jeszcze znany.  mm

Parking w sąsiedztwie dworca pKp w Łowiczu.
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Rzut okiem | BAl KARNAwAŁowy w SŁoNeczKu 

W piątkowe przedpołudnie dzieci uczęszczające do przedszkola „Słoneczko” przy ul. Sikorskiego 
w Łowiczu przyszły przebrane za bohaterów znanych bajek i inne postacie. Nie sposób było zliczyć wróżki, 
królewny, motylki, rycerzy, piratów, policjantów, Batmanów, itp. – Nauczycielki z trudnością rozpoznawały 
swoich przedszkolaków – żartują w przedszkolu. Dzieci najbardziej ucieszyła wizyta Mikołaja z workiem pełnym 
prezentów. mak 
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Łowicz - Gostynin | gimnazjum nr 1

Z wizytą w Domu Dziecka
26 stycznia grupa uczniów 

z Gimnazjum nr 1 w Łowi-
czu wraz z nauczycielką che-
mii Renatą Wójcik odwiedziła 
podopiecznych Domu Dziecka 
w Gostyninie. Celem wizyty było 
przekazanie dzieciom darów ze-
branych przez uczniów w ramach 
akcji chartytatywnej „Od serca 

dla serca” zainicjowanej przez 
Samorząd Uczniowski.

Akcja ta trwała od listopada 
do końca grudnia i cieszyła się 
bardzo dużym zainteresowaniem 
i zaangażowaniem całej społecz-
ności szkolnej. Dzięki niej udało 
się nam zebrać bardzo dużą ilość 
maskotek, książek, gier dydak-

tycznych, puzzli, innych zabawek 
oraz ubrań.

– Bardzo cieszymy się, że 
dzięki naszej akcji mogliśmy 
choć przez chwilę wnieść radość 
w serca podopiecznych Domu 
Dziecka. Bezcenny i bardzo po-
ruszający był dla nas widok ucie-
szonych dzieci, dla których ta 
wizyta była dużym przeżyciem. 
Dla nas także było to niezapo-
mniane spotkanie – opowiadali 
gimnazjaliści.  bz

uczniowie Gimnazjum nr 1 podczas wizyty w Domu Dziecka wcielili się w rolę św. Mikołaja.
g
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Gmina Bolimów | Budżet przyjęty

Rekordowe wydatki na inwestycje
Wójt gminy Bolimów Stanisław Linart w czasie sesji Rady Gminy Bolimów 28 stycznia powiedział, że budżet na 2015 rok ocenia  
pozytywnie, choć zaznaczył, ze nie spełnia on zapewne wszystkich oczekiwań mieszkańców. Podkreślił rekordową, jak na gminę Bolimów, 
kwotę przeznaczoną w nim na inwestycje. Zaplanowano je w wysokości około 9 mln zł przy dochodach sięgających 19 mln zł.

Projekt budżetu został przyję-
ty przez radnych jednomyślnie, 
choć nie obyło się bez dyskusji 
nad jego kształtem. Zwłaszcza 
po odczytaniu przez przewodni-
czącą Rady Gminy Aleksandrę 
Kołosowską listy nieuwzględnio-
nych w budżecie zadań inwesty-
cyjnych, która powstała w czasie 
wspólnego posiedzenia komisji 
Rady 23 stycznia.

Czego nie będzie
Na liście tej znalazło się 6 in-

westycji: wyznaczenie geode-
zyjne drogi gminnej od mostu 
w Sokołowie w kierunku Ziąbek 
(zgłosił radny Jan Muszyński), 
budowa chodnika i odwodnie-
nie ulicy Ułańskiej w Bolimowie 
(radna Aleksandra Kołosowska), 
projekt połączenia oświetlenia 
ulicznego między Podsokoło-
wem a Bolimowem na wysokości 
oczyszczalni ścieków – chodzi 
o zamontowanie 6 lamp (radny 
Mariusz Bogusiewicz), montaż 7 
lamp ulicznych na wysokości Ła-
sieczniki – tzw. Trzcinówka (rad-
na Aleksandra Wiernikowska), 
doprowadzenie wody i poprawa 
nawierzchni na ul. Koziej w Boli-
mowie oraz poprawa drogi na ul. 
Cmentarnej (radny Karol Urbań-
ski, Strożek i inni radni).

Wójt Linart uzupełnił to jesz-
cze propozycją realizacji nowej 
nawierzchni wraz z oświetleniem 
na przedłużeniu ul. Senatorskiej 
do połączenia z drogą na Ziemia-
ry. Jeden z sołtysów zgłosił jesz-
cze budowę oświetlenia ulicz-
nego przy drodze Bolimowska 
Wieś-Mogiły. 

niektóre potrzeby są 
znane od lat
Głos zabrał jeden z aktywniej-

szych na sesjach sołtysów gmi-
ny Bolimów – Robert Buczek 
z Podsokołowa, który powiedział, 
że radni powinni zadeklarować 
przede wszystkim zajęcie się uli-
cą Cmentarną, zwłaszcza pod 

względem oświetlenia. Zwró-
cił też uwagę, że np. wniosek 
o przygotowanie drogi z Soko-
łowa do Ziąbek nie pojawił się 
w tym roku, ale powraca od wielu 
lat. Przewodnicząca rady zwróci-
ła się do sołtysów z prośbą, aby 
złożyli do gminy listę prioryteto-
wych zadań, które powinny być, 
ich zdaniem i zdaniem miesz-
kańców gminy, zrealizowane, a 
rada będzie brała je pod uwagę 
przy kształtowaniu kolejnych bu-
dżetów. – Mamy czas, dopiero 
zaczynamy pracę – powiedzia-
ła. Zauważyła też, opierając się 
na wcześniejszych słowach wój-
ta, że niektóre zadania mają szan-
sę na szybszą realizację, jeżeli 
w ciągu roku uda się poczynić 
w budżecie oszczędności, m.in. 
na przetargach. Sołtys Robert 
Buczek ripostował, że na sesjach 
pada dużo głosów i uwag ze stro-
ny sołtysów, te nawarstwiają się, 
bo nie są realizowane.

Co ciekawe, w czasie sesji ze-
brani nie usłyszeli od wójta Sta-
nisława Linarta czy od skarb-
nik Krystyny Pilaszek ani słowa 
na temat planowanych inwestycji 
w 2015 roku. Przed głosowaniem 
podane zostały wyłącznie ogólne 
kwoty – co też już po sesji pod-
kreślali w rozmowach między 
sobą sołtysi. Wójt zapytany przez 
nas o to powiedział, że nie chciał 
się powtarzać, bowiem m.in. 
w czasie wspólnej komisji 23 

stycznia zawartość budżetu była 
bardzo szczegółowo omawiana.

na co pieniądze się 
znalazły
Dwiema najpoważniejszymi 

inwestycjami przewidzianymi na 
2015 rok w budżecie gminy są 
inwestycje finansowane ze środ-
ków unijnych. Pierwsze zadanie 
to budowa sieci kanalizacji sani-
tarnej w Bolimowie i Łasieczni-
kach o łącznej długości ok. 5,6 
km oraz sześciu przepompow-
ni ścieków, a także oddzielnych 
fragmentów sieci wodociągowej 
o długości ok. 3,3 km w Bolimo-
wie, Kolonii Wola Szydłowiecka 
– Joachimów-Mogiły oraz Wól-
ce Łasieckiej. Na realizację tego 
zadania gmina zarezerwowała w 
budżecie 4 mln 453 tys. zł, z cze-
go udział środków unijnych ma 
wynieść 75% wartości zadania.

Kolejną dużą kwotą zarezer-
wowaną w budżecie jest 3 mln 
480 tys. zł, które gmina wyda 
na zaprojektowanie i budowę sie-
ci światłowodowej o długości 24 
kilometrów łączącej: Bolimów, 
Humin, Humin-Dobra Ziem-
skie, Jasionnę, Kęszyce-Wieś, 
Kurabkę, Nowe Kęszyce, Podso-
kołów, Sierzchów i Sokołów. Bę-
dzie to połączone z zakupem 100 
komputerów dla mieszkańców 
gminy zagrożonych wyklucze-
niem cyfrowym (pisaliśmy o tym 
w NŁ 5/2015). W tym wypadku 
dofinansowanie z UE może wy-
nieść 3 mln 431 tys. zł.

Ważną inwestycją, na któ-
rą czeka wielu mieszkańców 
zwłaszcza północnej części gmi-
ny, jest remont mostu na Rawce 
w Sokołowie. W tym roku Rada 
Gminy przewidziała na te prace 
350 tys. zł, obecnie trwają przy-
gotowania do inwestycji. Gmi-
na ma już pozwolenie na roboty 
wydane przez Regionalną Dyrek-
cję Ochrony Środowiska w Łodzi 
(Rawka jest rezerwatem i ujęta 
jako obszar Natury 2000), musi 

uzyskać jeszcze zgodę Regional-
nego Zarządu Gospodarki Wod-
nej w Warszawie. Wójt Stani-
sław Linart powiedział nam, że 
inwestycja może kosztować wię-
cej, niż jest zarezerwowane na 
ten cel w budżecie, spodziewa 

się jednak, że uda się zaoszczę-
dzić na pozostałych przetargach. 
Zakres prac jest bardzo poważny, 
przewiduje bowiem budowę nie-
mal nowego mostu.

Kolejny milion, a właściwie 
1 mln 71 tys. zł radni zarezerwo-
wali w budżecie gminy na przebu-
dowę ok. 2 km drogi w Nowych 
Kęszycach, która zyska nową as-
faltową nawierzchnię. Inwestycja 
będzie sfinansowana w całości 
z pieniędzy gminy. 

Oprócz tego w drogach rad-
ni zapisali jeszcze trzy inwesty-
cje: pierwszą jest przebudowa 
drogi wewnętrznej przed budyn-
kiem szkoły w Bolimowie. Gmi-
na w 2014 roku wstrzymała się 
z inwestycją ze względu na prace 
prowadzone przez powiat skier-
niewicki na ul. Sokołowskiej. 
– Woleliśmy poczekać i zobaczyć 
wynik prac powiatu, aby się do-
pasować – powiedział nam wójt. 
Na odcinku od skrzyżowania 
z ul. Sokołowską do końca terenu 
szkolnego powstanie nawierzch-
nia z kostki wraz z zatokami par-
kingowymi i chodnikiem, który 
zostanie przebudowany. Oprócz 
tego zaplanowano budowę kilku-
dziesięciu metrów chodnika oraz 
ustawienie dwóch wiat autobuso-
wych w Jasionnej za łączną kwo-
tę ok. 13,5 tys. zł – pieniądze będą 
pochodzić z funduszu sołeckiego.

155 tys. zł radni zaplanowali 
na zakup busa na potrzeby trans-
portu uczniów Szkoły Podstawo-
wej w Bolimowie. Plan mówi 
o zakupie samochodu z 21 miej-
scami siedzącymi.

Oprócz tego 2.850 zł radni 
przeznaczyli na dotację na za-
kup pompy pływającej oraz 1,4 
tys. zł. na zakup blaszanego ga-
rażu dla OSP Ziąbki, a 5 tys. zł na 
zakup kserokopiarki biurowej dla 
Gminnego Zespołu Ekonomicz-
no-Administarcyjnego Szkół.

Wójt Stanisław Linart podkre-
ślił w rozmowie z nami, że oko-
ło 80 tys. zł zostanie również 

przeznaczone na remont straż-
nicy OSP w Bolimowie. Obej-
mie on m.in. docieplenie elewa-
cji, wymianę okien na piętrze, 
wymianę blacharki. Pieniądze 
pochodzić będą z wyodrębnio-
nego z budżetu gminy funduszu 
sołeckiego – w tym roku wy-
nosi on 212 tys. zł. Mieszkańcy 
gminy o przekazaniu pieniędzy 
na remont strażnicy zdecydo-
wali sami w czasie zebrań wiej-
skim w swoich miejscowościach 
w 2014 roku.

Jak to w liczbach 
wygląda
Dochody i przychody gminy 

w budżecie na 2015 roku zapla-
nowano w wysokości 18.927.499 
zł, w tym dochody bieżące – 
12.615.218 zł, gdzie największy 
udział ma subwencja oświatowa 
– 3 mln 227 tys. zł i dochody ma-
jątkowe – 6.312.281 zł.

Wydatki zostały zaplanowane 
na poziomie 20.842.722 zł, z cze-
go wydatki bieżące – 11.074.768 
zł, natomiast wydatki majątkowe 
– 9.767.953 zł.

Planowany deficyt budżeto-
wy na 2015 rok, czyli różnica po-
między wydatkami a dochoda-
mi, ma wynieść 1 mln 915 tys. zł. 
W całości ma on zostać sfinanso-
wany przychodami z zaciągnię-
tych kredytów. W całości kre-
dyt planowany do zaciągnięcia 
w 2015 roku przez gminę wynie-
sie 1.986.317 zł. Zadłużenie gmi-
ny na koniec roku zostało zapla-
nowane  na poziomie 3 mln 331 
tys. zł.  tb

stanisław
 Linart
Wójt gminy Bolimów

Budżet na 2015 rok 
nie spełnia wszystkich 
naszych oczekiwań. 
generalnie ocenić 
należy go pozytywnie, 
zdominowany jest on 
dwoma dużymi i ważnymi 
inwestycjami: budową 
kanalizacji oraz sieci 
światłowodowej, na które 
otrzymaliśmy wsparcie 
zewnętrzne. To sprawia, 
że budżet ten jest 
rekordowy pod względem 
wydatków majątkowych, 
w sumie będzie to około 9 
mln zł. Jednak projektując 
budżet, zachowaliśmy 
dużą ostrożność, aby 
przygotować się 
do absorbcji środków 
zewnętrznych. wnioski, 
które pojawiły się już w 
czasie omawiania projektu 
budżetu, są słuszne, 
możliwe, że w ciągu roku 
część z nich doczeka się 
realizacji. Budżet bowiem 
jest ruchomy, zmienia się 
w ciągu roku, liczę, że 
pojawią się oszczędności 
po zakończonych 
przetargach.

przewodnicząca rady 
zwróciła się 
do sołtysów z prośbą, 
aby złożyli do gminy 
listę priorytetowych 
zadań, które powinny 
być zrealizowane.

ważną inwestycją 
jest remont mostu 
na Rawce 
w Sokołowie. zakres 
prac przewiduje 
bowiem budowę 
niemal nowego mostu.
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Bolimów | I już po wyborach... 

Sołtysi zaprzysiężeni
Na ostatniej sesji Rady Gminy Bolimów, 28 stycznia, zostali zaprzysiężeni sołtysi 
wybrani w wyborach przeprowadzonych od 2 do 31 stycznia. Tym samym objęli  
oni swoją funkcję na najbliższe 4 lata. Wśród nich jest 6 nowych osób.

W ślubowaniu udziału nie 
wziął jedynie sołtys z Wólki Ła-
sieckiej, ponieważ jedynie tam 
w czasie zebrania wiejskiego nie 
udało się go wyłonić ze względu 
na wyrównany podziało głosów 
pomiędzy dwóch kandydatów. 
Dogrywka odbyła się 31 stycznia 
i co ciekawe, w zebraniu wiejskim 
udział wzięło 36 osób zamieszku-
jących w sołectwie uprawnionych 
do głosowania, przy 31 osobach 
na stałe w nim zameldowanych. 
Komisja weryfikacyjna musiała 
wykluczyć z głosowania 7 innych 
osób, które przyszły na zebranie 
i, mimo deklaracji, nie były jego 
mieszkańcami. Ostatecznie sto-
sunkiem głosów 23 do 13 wygrała 
tam Agata Przyżycka.

Sekretarz gminy Bolimów An-
drzej Czarnota powiedział nam, 
podsumowując wybory, że odby-
wały się one przy dużym zainte-

resowaniu miejscowej społeczno-
ści, znacznie większym niż miało 
to miejsce 4 lata temu. Jego zda-
niem może to być powodem do 
zadowolenia, bo oznacza więk-
sze zainteresowanie mieszkańców 
sprawami swojej miejscowości  
i gminy.

Największą frekwencję po 
Wólce Łasieckiej zanotowały ze-
brania w: Sokołowie – 57,14 %, 
tj. 48 osób uczestniczących na 84 
uprawnionych, Podsokołowie – 
28,13%, tj. 27 osób na 96, Humi-
nie Dobra Ziemskie II – 25%, tj. 8 
osób na 32, Józefowie – 23,25%, 
tj. 10 osób ba 43 uprawnione, 
Łasiecznikach – 22,67%, tj. 39 
osób na 172, Kolonii Woli Szy-
dłowieckiej – 21,21%, tj. 14 osób 
na 66 oraz Nowych Kęszycach – 
20,35%, tj. 35 osób na 172.

W pozostałych sołectwach fre-
kwencja w zebraniach wynio-
sła poniżej 20%. Zdecydowanie 
najniższa była w Bolimowie – 
3,95%, tj. 30 osób na 760 upraw-
nionych, niewielką frekwencję od-
notowano też w Kęszycach Wsi 

– 4,35%, tj. 9 osób na 207 upraw-
nionych oraz w Joachimowie Mo-
giłach – 7,86%, tj. 7 osób na 89.

Największą ilość zgłaszanych 
kandydatów na sołtysa odnoto-
wano w Podsokołowie – 4 osoby 
oraz Ziemiarach i Łasiecznikach 
– 3 kandydatów, w sołectwach: 
Wólka Łasiecka, Józefów, Soko-
łów i Kęszyce Wieś zgłoszone 
zostały po 2 kandydatury. W po-
zostałych 14 sołectwach w czasie 
zebrań zgłoszono tylko jedną kan-
dydaturę.

Zebrania wiejskie, w których 
uczestniczył zarówno wójt gmi-
ny Stanisław Linart, jak i sekre-
tarz Andrzej Czarnota oraz urzęd-
nicy gminni, poza wyborami 
do rad sołeckich i na funkcję soł-
tysa, były też okazją do dyskusji 
i zgłaszania swoich uwag doty-
czących potrzeb poszczególnych 
miejscowości oraz gminy.

Sekretarz gminy przekazał 
nam, że najwięcej uwag dotyczy-
ło spraw związanych z drogami, 
szczególnie naprawy ich asfalto-
wych nawierzchni i naprawy dróg 

dojazdowych do pól. Wiele uwag 
dotyczyło też usunięcia drzew i 
krzewów zagrażających bezpie-
czeństwu przy drogach gminnych, 
powiatowych i wojewódzkich. 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Aleksandra Kołosowska poinfor-
mowała na sesji o proteście, jaki 
wpłynął do niej od mieszkańców 
Józefowa, którzy mieli zastrzeże-
nie, że informacja o zebraniu do-
tarła do nich już po jego zakoń-
czeniu i dlatego nie mogli wziąć 
w nim udziału. I pojawił się pro-
blem, ponieważ Rada Gminy ani 
wójt nie są w tej sprawie ciałami 

odwoławczymi - nie ma takiego 
zapisu w statucie sołectwa. Miesz-
kańcom pozostaje złożyć odwo-
łanie do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego. - Albo na 
wniosek mieszkańców zwołać ko-
lejne zebranie, na którym zostaną 
powtórzone wybory - powiedzia-
ła nam przewodnicząca. Pismo z 
taką informacją wysłała do miesz-
kańców, pozostawiając im decy-
zję, zastrzegła przy tym, że w pro-
teście nie zgłoszono uwag co do 

wybranego sołtysa, dodała też, że 
radni na połączonej komisji, która 
odbyła się przed sesją, zdecydo-
wali o uzupełnieniu statutów so-
łectw o wpisanie do niego zapisu 
o trybie odwoławczym.

Możliwe, że zgodnie z życze-
niem jednej z radnych, informacje 
o zebraniach wiejskich będą pu-
blikowane na stronie internetowej 
gminy, aby były bardziej dostępne 
- wójt Stanisłąw Linart obiecał się 
tym zająć. 

Sołtysi gminy Bolimów wybrani w czasie styczniowych wyborów złożyli uroczyste ślubowanie.
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Gmina Łowicz | Dwie duże inwestycje w planie

Kanalizacja dla Jastrzębi jeszcze wiosną, 
Urbańszczyzna-Wygoda-Zawady nie w tym roku

Jeszcze w tym roku możemy 
spodziewać się budowy linii ka-
nalizacyjnej we wsi Jastrzębia. 
Jak poinformowała nas Katarzy-
na Pędzia, zajmująca się inwesty-
cjami w Urzędzie Gminy Łowicz, 
w przyszłym tygodniu ma zostać 
ogłoszony przetarg na budowę 
tego odcinka.

Linia będzie miała długość 781 
metrów i zostanie przyłączona do 

studzienki znajdującej się na po-
czątku wsi, od strony osiedla Gór-
ki. Podpisanie umowy z wyko-
nawcą planowane jest na marzec, 
a termin zakończenia inwestycji 
do końca maja. 

Zapytana o termin ukończe-
nia budowy i koszt inwestycji, Pę-
dzia odpowiedziała: – Czas goni, 
bowiem na tę linię kanalizacyjną 
dostaliśmy dofinansowanie z fun-

duszu rozwoju obszarów wiej-
skich, tak więc musimy zdążyć 
się rozliczyć. Jeśli chodzi o koszt 
wykonania, to zależy od tego, 
jak potoczą się nasze pertraktacje 
z wykonawcą. 

Nieco odleglej sytuuje się kwe-
stia budowy sieci kanalizacyjnej 
na odcinku Urbańszczyzna-Wy-
goda-Zawady. Jej długość ma 
wynosić 7,5 km, ciągnąć się bę-

dzie od ostatniej studzienki kana-
lizacyjnej w Łowiczu, na ul. Ka-
tarzynów, następnie wzdłuż wsi 
Urbańszczyzna, Wygoda i Za-
wady, do działki o nr ewid. 25/4  
w Serokach na terenie gminy 
Łyszkowice. Umowa na projekt 
ma zostać podpisana w lutym, 
a gotowy dokument odebrany 
między sierpniem a wrześniem. 
Realizacja linii planowana jest po 
roku 2015, przetargu na projekt 
nie będzie, ponieważ jego koszt 
jest niższy niż obowiązujące obec-
nie progi przetargowe, gmina zleci 
go w drodze zapytania ofertowe-
go. mm

wśród 21 sołtysów Jest 6 nowyCH
wśród wybranych sołtysów 
6 jest nowych, którzy po raz 
pierwszy będą piastować 
to stanowisko, są nimi: 
Bernadeta wróbel 
w Józefowie, Krzysztof gala 
w Kęszycach wsi, Adam 
czapiga w ziemiarach, 
Iwona plichta w Sierzchowie, 
Marzena okruch 
w Łasiecznikach oraz 
Agata przyżycka w wólce 
Łasieckiej. pozostali sołtysi, 
ci, którzy będą pracować 
na rzecz lokalnej 
społeczności kolejną 
kadencję to: Jadwiga 
Marusiak – Bolimów, Anna 

Królik – Bolimowska wieś, 
Jan Adamczyk – humin, 
Maria Sobieraj – humin 
Dz I, Krystyna zapała – 
humin Dz II, Jan Muszyński 
– Jasionna, ewa Szwarocka 
– Joachimów Mogiły, 
henryka pikulska – Kolonia 
Bolimowska wieś, zenon 
Skiba – Kolonia wola 
Szydłowiecka, pensiek Jan – 
Kurabka, Mariusz Łukawski 
– Nowe Kęszyce, Robert 
Buczek – podsokołów, 
Bogdan głowacki – 
Sokołów, piotr Dylewski – 
wola Szydłowiecka, urszula 
zwolińska – ziąbki. tb

Gmina Chąśno

Nie zapomnij 
o wyborach

Trwają wybory do rad sołec-
kich w gminie Chąśno. Pierwsi 
zagłosowali mieszkańcy Błędo-
wa, dla których zebranie wyzna-
czono na 11 lutego, o godz. 11.45 
w domu ludowym. Na tym spo-
tkaniu na sołtysa wybrano dotych-
czasową sołtyskę Teresę Danielik.

Kolejne zebrania odbędą się: 
Chąśno – 13.02, świetlica; Chą-
śno Drugie – 16.02, bibliote-
ka; Karnków – 16.02, świetlica; 
Goleńsko – 17.02, dom ludowy; 
Marianka – 17.02, mieszkanie 
sołtysa; Mastki – 19.02, świe-
tlica; Karsznice Duże – 20.02, 
dom ludowy; Karsznice Małe – 
20.02, mieszkanie sołtysa; Nie-
spusza-Wieś, 23.02 – świetlica; 
Nowa Niespusza – 24.02, świe-
tlica; Przemysłów – 24.02, dom 
ludowy; Skowroda Południo-
wa – 25.02, świetlica; Skowro-
da Północna – 26.02, świetli-
ca; Sierżniki – 5.03, świetlica; 
Wyborów – 6.03, dom ludowy. 
W Karsznicach Małych, Marian-
ce, Nowej Niespuszy i Wybo-
rowie zebrania zaczną się o go-
dzinie 9.45, w Chąśnie Drugim  
o 10.45, w Karnkowie o 12.45,  
a w pozostałych – o 11.45.      tm 

Rzut okiem | KRólIczKI w BIBlIoTece  

Przedszkolaki z kiernozi odwiedzają w styczniu i lutym miejscową bibliotekę. Jako pierwsze do placówki 
poszły dzieci z grupy Króliczki. wysłuchały opowieści o miejscu, w którym się znajdowały oraz słuchały 
czytanych książek o dinozaurach, dwóch kumoszkach i innych. Bawiły się też w bibliotecznym kąciku dla dzieci. 
z racji zimy i okresu chorób tylko 7 dziewczynek z grupy mogło odwiedzić tego dnia bibliotekę, dlatego też 
dyrektor zofia Serwach zaprasza ponownie tę i kolejne grupy przedszkolaków. mak 
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Gmina kiernozia | Nowe tablice 

Trzeba wybrać 
najlepsze miejsca 

– Zrobiliśmy rozeznanie, oka-
zało się, że porządne tablice in-
formacyjne wraz z zamontowa-
niem to koszt rzędu nawet około 
1.300 złotych. Może nie ma sen-
su ich stawiać w każdym sołec-
twie, tylko należałoby wybrać 
najlepsze, newralgiczne miejsca 
– mówił na ostatniej sesji Rady 
Gminy w Kiernozi sekretarz Ja-
rosław Bogucki. – Nie stać nas, 
by postawić teraz, za jednym ra-
zem, tyle tablic – dodała wójt 
Beata Miazek. 

Dyskusję na temat tablic in-
formacyjnych wywołał radny Ja-
nusz Wasilewski, który zapropo-
nował nieco inne od rozwiązania 
przyjętego przez gminę na po-
przedniej sesji. Przypomnijmy, 
że wtedy jednogłośnie przyję-
ty został przez radnych pomysł 

zakupienia przez gminę oraz 
zamontowania w każdym z so-
łectw gminy Kiernozia oraz przy 
targowisku gminnym w Kierno-
zi co najmniej jednej porządnej 
tablicy informacyjnej. Zgodnie 
z tym na terenie gminy miałoby 
zostać ustawionych nie mniej niż 
21 tablic. 

Radny Wasilewski zapropo-
nował, że wykonaniem tablic 
informacyjnych mogłyby zająć 
się druhowie z jednostek OSP. 
– My byśmy wzięli towar na fak-
turę, a tablice sami wykonali? 
– zastanawiał się głośno. Temat 
został podchwycony przez in-
nych radnych, którzy postanowi-
li, że skonsultują go ze strażaka-
mi z jednostek OSP. Wcześniej 
uzgodniona ma też zostać kon-
kretna lokalizacja tablic.  mak 

Powiat łowicki | Statut powiatu Łowickiego zmieniony

Zarząd 3-osobowy 
– także w zapisach prawa
Czy Zarząd Powiatu Łowickiego wybrany  
po listopadowych wyborach mógł być 3-osobowy? 
Radca prawny starostwa Anna Motuk twierdzi, że tak  
i przy tej interpretacji obstaje starosta Krzysztof Figat.

Opozycja ma jednak duże wąt-
pliwości i nie zostały one rozwia-
ne po ostatniej sesji, gdy podjęto 
uchwałę o zmianach w statucie. 
W miejsce zapisów o zarządzie 
5-osobowym wprowadzono za-
pis o zarządzie 3-osobowym. 

Uchwałę na sesji 28 stycznia 
przegłosowało 11 radnych z Klu-
bu Porozumienie Łowickie, 7 
było jej przeciwnych, 3 wstrzy-
mało się od głosu. Mówi ona 
o tym, że w skład zarządu wcho-
dzą: starosta, wicestarosta oraz 
członek. Osobami tymi są obec-
nie: Krzysztof Figat, Grzegorz 
Andrzej Bogucki oraz Jacek 
Chudy. W chwili wyboru statut 
powiatu mówił jednak o pięciu 
osobach, przy czym jedynie sta-
rosta i wicestarosta są etatowymi 
pracownikami starostwa. 

W zasadzie nadal zapisy te 
obowiązują, bo choć uchwała 
„przeszła”, to wejdzie ona w ży-
cie dopiero po 14 dniach od opu-
blikowania w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Łódzkiego.

Na styczniowej sesji, przed 
głosowaniem, radny Janusz Mi-
chalak pytał, czy to jedyna zmia-
na, jaką zaproponowała komisja 
statutowa, powołana przed mie-
siącem. Pytał też o uzasadnienie 

uchwały, ponieważ nie było go 
w dokumentach przygotowanych 
na sesję. 

Radny Jarosław Papuga, który 
został wybrany do Komisji Statu-
towej powiedział, że zmian wy-
pracowanych w tym gremium 
będzie więcej. Starosta Krzysz-
tof Figat wyjaśnił natomiast, że 
Zarząd Powiatu Łowickiego po-

winien zostać powołany w ciągu 
3 miesięcy (od dnia ogłoszenia 
wyników wyborów – przyp.red.) 
i aby tego nie naruszać, proponu-
je on wprowadzić zmiany w sta-
tucie. 

– Ale czy to oznacza, że zarząd 
jest niewybrany? – odniósł się 
do jego słów opozycyjny radny 
Marcin Kosiorek. – Jaka jest opi-
nia prawna na ten temat? Anna 
Motuk uznała, że jest wybra-
ny, co powtórzył starosta. Ponie-
waż pani mecenas dodała, że jest 
to dostosowanie prawa do życia, 
to Janusz Michalak zapytał, czy 

nie powinno być odwrotnie, że 
najpierw rada tworzy prawo, 
a potem je wykonuje. 

Marcin Kosiorek zwrócił uwa-
gę, że w statucie obowiązującym 
nie jest określone, że zarząd liczy 
od 3 do 5 osób, ale że liczy ich 
5. Dlatego uznał, że inaczej być 
nie może. Podobne zdanie miał 
radny Wojciech Miedzianow-
ski, który pytał, czy uzasadnio-
na jest obawa o naruszenie prawa 
przed 2 miesiącami. Na tym jed-
nak dyskusję zakończono. Różni-
ca zdań w radzie była widoczna 
podczas głosowania.  mwk

Gmina Chąśno | oSN wciąż budzi wątpliwości

Gminie nie przedstawiono nawet wyników badań
Klasyfikacja terenów gminy Chąśno jako Obszarów Szczególnie Narażonych 
ze względu na wysoką obecność azotu w wodach powierzchniowych  
i gruntowych, wciąż budzi wśród mieszkańców kontrowersje. Temat ten 
podczas prac Rady Gminy przypomniała radna Magdalena Boczek.

Radna zwróciła uwagę, że nikt 
w gminie nie wie tak napraw-
dę, czym kierowano się, kwali-
fikując do tych obszarów gmi-
nę Chąśno, która zdaniem wielu 
mieszkańców nie ma z nadmia-
rem azotu większym problemów, 
niż na przykład gmina Kocie-

rzew Południowy, która nie zo-
stała nimi objęta. Decyzję taką 
wydał Regionalny Zarząd Go-
spodarki Wodnej w Warszawie. 
Jego rzecznik, Urszula Tomoń 
w kwestii badań odsyła nas jed-
nak do Wojewódzkiego Inspekto-
ratu Ochrony Środowiska, ponie-

waż to on prowadzi Państwowy 
Monitoring Środowiska, czyli se-
rię badań środowiskowych.

Kryteria uznawania danego 
obszaru za szczególnie narażony 
są złożone. Głównym wyznacz-
nikiem jest tutaj zawartość azo-
tanów w metrze sześciennym 

wód podziemnych i w ujęciach 
wody pitnej. Obszar jest uznany 
za narażony, jeśli wskaźnik ten 
przekracza w nim 50 mg NO3 na 
dm3 lub mieści się w przedziale 
40-50 mg NO3 na dm3, ale wy-
kazuje z roku na rok tendencję 
wzrostową. W ramach monito-
ringu na lata 2013-2015 punk-
ty położone na terenie powiatu 
łowickiego były ostatnio bada-
ne raz w 2013 roku i dwa razy 
w 2014, mają być jeszcze dwa 
razy przebadane w tym roku. W 

gminie Chąśno mieszczą się one 
w Wyborowie i w Skowrodzie 
Południowej, a w gminie Kier-
nozia w Chruślach i Woli Stę-
powskiej.

Wprowadzenie OSN wiąże 
się z dodatkowymi ogranicze-
niami i obowiązkami nakładany-
mi na rolników (pisaliśmy o tym 
w NŁ kilka miesięcy temu), któ-
rym nikt nie przedstawiał nawet 
wyników badań wody.

– Gmina dostała jedynie za-
wiadomienie o włączeniu jej tere-

nów do OSN i żadnych innych in-
formacji nie mamy – mówił wójt 
Dariusz Reczulski. – Nawet nie 
powiadomiono nas wcześniej, że 
będą prowadzane badania w tym 
zakresie, nie przedstawiono też 
ich wyników. 

Radna Boczek zaproponowa-
ła, by rada odwołała się od de-
cyzji RZGW. Wójt powiedział, 
że przekazanie decyzyjnym 
w tej sprawie organom stanowi-
ska rady to wszystko, co można 
zrobić, ale mało prawdopodob-
ne jest, by odniosło to jakikol-
wiek skutek. Do sporządzenia 
wspólnego stanowiska radni 
chcą wrócić na jednej z kolej-
nych sesji.  tm

tablica przy targowisku w kiernozi jest wykorzystywana głównie  
w kampanii wyborczej. 
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Wojciech miedzianowski, podobnie jak inni radni opozycyjni, miał wątpliwości, czy wybór zarządu powiatu 
Łowickiego w okrojonym składzie, odbył się zgodnie z prawem. 
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Gmina Nieborów | Niektórzy radni mają uczucie niedosytu 

Budżet przyjęty, ale nie bez uwag
– Smutny ten budżet jak dzisiejsza pogoda  
– powiedział o projekcie budżetu gminy Nieborów 
na bieżący rok radny Henryk Bakalarski.  
Pogoda w dniu, kiedy radni decydowali o tym,  
czy go przyjąć, nie była najlepsza. 

Wzorem lat ubiegłych dyskusja 
nad projektem budżetu w Radzie 
Gminy Nieborów odbyła się pod 
koniec stycznia. – W stosunku do 
projektu, który był Państwu przed-
stawiony w listopadzie ubiegłego 
roku, jest kilka zmian – sygnalizo-
wał wójt Andrzej Werle. Do pro-
jektu wpisana została na przykład 
wykonana w ubiegłym roku inwe-
stycja polegająca na budowie ko-
lejnej studni głębinowej przy stacji 
uzdatniania wody w Mysłakowie. 
Studnia o głębokości 129 metrów 
i wydajności ok. 40m3 wody na 
godzinę została uruchomiona 
i oddana do użytku w styczniu 
2015 roku i również w tym roku 
gmina otrzymała dofinansowanie 
jej budowy – blisko 170 tys. zło-
tych z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich. Łącznie z dofinan-
sowaniem studnia w Mysłakowie 
kosztowała blisko 277 tys. zł. 

Plan wydatków gminy Niebo-
rów wynosi w tym roku 24.248.218 
zł. Jednymi z najbardziej interesu-

jących, z punktu widzenia miesz-
kańców gminy, są wydatki mająt-
kowe zwane też inwestycyjnymi, 
w kwocie 1.785.358 zł. Co zna-
lazło się w wydatkach majątko-
wych? Zaplanowane zostało opra-
cowanie dokumentacji na budowę 
oczyszczalni ścieków i sieci kana-
lizacyjnej w wysokości 150 tys. 
zł. – Będziemy się teraz zastana-
wiać nad lokalizacją – mówił pod-
czas sesji budżetowej wójt Werle. 
W tym samym dziale zaplano-
wano budowę sieci wodociągo-
wej w Mysłakowie – Janówku. 
Chodzi o odcinek około 300 me-
trów, na którego wykonanie zapi-
sano 40 tys. zł. Kolejne 60 tys. zł 
gmina postanowiła zabezpieczyć 
w budżecie na wydatki związane 
z programem usuwania wyrobów 
zawierających azbest. – Chodzi 
o ten już zdjęty azbest, głównie 
eternit z dachów – mówił wójt. 

Ponad kilometr asfaltu  
i pomoc powiatowi 
Na remont tłuczniem drogi 

w Bełchowie – do zalewu – zapi-
sanych zostało 30 tys. zł na remont 
drogi gruntowej w Bobrownikach - 
30 tys. zł. Na podwójne asfaltowa-

nie drogi dojazdowej do gruntów 
rolnych w Nieborowie (za kościo-
łem w kierunku tzw. Nieborowa 
Zachodniego) o długości ok. 1,2 
km zaplanowane zostało 360 tys. 
zł. Gmina zaplanowała również 
w budżecie 60 tys. zł na wyko-
nanie dokumentacji na budowę 
ciągu pieszo-rowerowego w Nie-
borowie przy drodze 70. Chodzi 
o odcinek od centrum miejscowo-
ści w kierunku drogi prowadzącej 
do Oberży Pod Złotym Prosia-
kiem. Na wykonanie dokumenta-
cji na budowę drogi w Kompinie 
zapisano kolejne 50 tys. zł. Gmina 
zaplanowała też pomoc finanso-
wą w kwocie 80 tys. zł dla powia-
tu łowickiego. Pieniądze te będą 
stanowiły dofinansowanie plano-
wanej przez powiat modernizacji 
drogi powiatowej w Piaskach. Na 
termomodernizację budynku ko-
munalnego w Bełchowie przy ul. 
Gwardii Ludowej 3 zapisanych 
zostało 120 tys. zł. 

nowy samochód  
dla osP nieborów 
Wśród większych wydatków 

„strażackich” na remont garażu 
przy Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Bednarach Kolonii zapisa-
nych w budżecie zostało 50 tys. 
zł, na remont dachu na strażnicy 
OSP w Dzierzgowie – 65 tys. zł, 
wykonanie instalacji grzewczej 
w budynku OSP Sypień – 30 tys. 
zł. Ponadto gmina postanowiła, 
że przekaże 70 tys. zł dofinanso-

wania zakupu lekkiego specja-
listycznego samochodu pożar-
niczego na potrzeby strażaków 
z OSP Nieborów. Zarząd powiato-
wy OSP w Łowiczu pozytywnie 
zaopiniował wniosek strażaków 
z Nieborowa o zakup samochodu 
i jednostka może podjąć starania 
o pozyskanie dofinansowania w 
komendzie wojewódzkiej i głów-
nej straży oraz w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 
Przewidziana jest również dota-
cja dla OSP Bobrowniki na zakup 
dwóch aparatów oddechowych 
z tzw. sygnalizatorem bezruchu 
i stalową butlą za 5,5 tys. zł. 

najwięcej dla bednar 
Na budowę linii elektroenerge-

tycznej oświetlenia ulicznego w 
Bednarach na ul. Granicznej za-
planowano 30 tys. zł, a na budowę 
linii oświetleniowej w Nieborowie 
przy drodze do Piask – 60 tys. zł. 

Remont pomieszczeń służą-
cych jako świetlica w Bednarach 
ma kosztować 50 tys. zł. Większe 
szkolne wydatki majątkowe i re-
montowe przewidują przeprowa-
dzenie w tym roku remontu dachu 
oraz sal lekcyjnych na pierwszym 
piętrze w Szkole Podstawowej 
w Bednarach oraz 10 tys. zł na 
drobne remonty w Zespole Placó-
wek Oświatowych w Nieborowie. 

Ponadto za 50 tys. zł ma zostać 
wykonany plac zabaw przy szko-
le w Bednarach oraz utwardzony 
betonową kostką plac przy Szko-
le Podstawowej w Bobrownikach 
(20 tys. zł). – Szkoła w Bednarach 
została oddana w 1992 roku i od 
tamtego czasu nie było tam więk-
szych robót oprócz malowania 
i napraw – uzasadniał zaplanowa-
nie znacznych nakładów finanso-
wych na szkołę w Bednarach wójt 
Werle. 

– Po raz kolejny mam uczu-
cie niedosytu. Budżet jest zacho-
wawczy, kosmetyczno-remonto-
wy, pieniądze będą wydawane 
na normalne działanie gminy. 
Szereg dróg wymaga remon-
tów, a tego nie widzę – mówił 
o projekcie budżetu radny Hen-
ryk Bakalarski. Mimo skierowa-
nych do wójta uwag, zagłosował 
– tak samo, jak pozostali radni – 
za przyjęciem budżetu.  

Rzut okiem | KRzewINA DlA BABć I DzIADKów

Dziecięcy zespół Ludowy 
krzewina wystąpił 
24 stycznia dla babć i dziadków 
z Bobrownik z okazji ich 
święta. Dzieci zaśpiewały kolędy, 
pastorałki, pieśni ludowe, a także 
recytowały wiersze dla seniorów. 
występ obejrzało ponad 60 
osób. Na koniec dzieci wszystkim 
babciom i dziadkom wręczyły 
ręcznie wykonane na zajęciach 
plastycznych bukiety papierowych 
kwiatów i zaprosiły na słodki 
poczęstunek. tb

M: Dziadku, dziadku…
D: Marysiu, musisz krzyczeć na całe osie-
dle „dziadku”, nie możesz po imieniu?
M: Oj, daj spokój. Świetnie było.
D: Gdzie?
M: Na uczelni. Referat miałam.
D: A, ten o  funduszach unijnych. I  co, 
nikt nie wyszedł?
M: Coś ty! Jeszcze mnie do telewizji za-
prosili. Regionalnej. Tylko ta dziennikar-
ka nie za bardzo się zna i prosiła, żebym 
jej pytania podpowiedziała. Pomożesz? 
Bo ty też się nie znasz.
Wyjmuje dyktafon, włącza.
D: Na co Unia przyznaje największe do-
tacje i dlaczego? 
M: Na to samo, co w ubiegłych latach, 
ale także na różne inne cele: transport, 
przedsiębiorstwa, naukę, środowisko. Naj-
więcej środków zasili przedsięwzięcia 
transportowe…
D: Dlaczego ty na pieniądze mówisz 
środki?
M: Oj, dziadku, wiadomo przecież, że 
chodzi o pieniądze na kolej, drogi, ener-
getykę. I  o  ochronę środowiska, bo na 
ten aspekt w najnowszej perspektywie 
będzie położony dużo większy nacisk.
D: Nacisk na aspekt?
M: Tak, zwróci się większą uwagę po 
prostu. Mniej będzie pieniędzy na auto-

strady, a  więcej na transport przyjazny 
środowisku. 
D: A powiedz, kto może dostać dofinan-
sowanie?
M: Przede wszystkim firmy, osoby mło-
de, uczelnie, samorządy, podmioty pu-
bliczne.
D: Czekaj, czekaj. Mówisz o transpo-
rcie przyjaznym środowisku, czyli o szy-
nowym. To znaczy, że będę mógł jak 
dawniej dojechać jednym pociągiem 
z Warszawy na moją ukochaną Suwal-
szczyznę?
M: Tego ci nie obiecam, bo nie znam 
szczegółowych planów. Ale wiem, że 
oprócz Programu Infrastruktura i Śro-
dowisko, jest jeszcze jeden specjalnie 
dla wschodniej Polski. To dodatkowy 
instrument wsparcia…
D: I znów mówisz, jakbyś czytała urzę-
dowe dokumenty. Wyłączą telewizory 
i tak się skończy twój wywiad.
M: No tak, lepiej powiedzieć, że to do-
datkowa pomoc dla już działających 
firm, by stymulować ich rozwój i konku-
rencyjność w Polsce i za granicą. I dla 
tych, które mogą powstać, bo ludzie na 
szczęście mają pomysły.
D: Pomysły mają, ale pieniędzy nie.
M: I o to właśnie chodzi w funduszach 
unijnych, żeby wesprzeć choćby możli-

wość rozpoczęcia działal ności bizneso-
wej – produkcję, handel, usługi. Co tak 
na mnie patrzysz? Źle mówię?
D: O tym pociągu do Suwałk ciągle myślę.
M: A to mam deser dla ciebie. 330 mln 
euro na ponadregionalną infrastruktu-
rę kolejową w  Programie dla Polski 
Wschodniej.
D: A to tylko wschód tak wyróżniono?
M: Nie, to są dodatkowe pieniądze. Ale 
dotacje dostaną też wszystkie woje-
wództwa w  ramach Regionalnych Pro-
gramów Operacyjnych.
D: To piękne, co mówisz. Wielkie plany, 
regiony mają piąć się w  górę. Ale ty 
i twoi koledzy – za rok kończy cie studia 

i co, w kieszeni będziecie mieć dyplom 
bezrobotnego magistra? A  wasze na-
dzieje i marzenia?
M: Czy ja mam dwie lewe ręce? Ja mam 
pięć pomysłów na siebie. Któryś na pew-
no wypali. Czekaj, która godzina?
D: Piąta dochodzi.
M: Dziadku, przepraszam, to ja pędzę, 
bo w Punkcie Informacyjnym Funduszy 
Europejskich jest dziś spotkanie z eks-
pertem od Programu Wiedza Edukacja 
Rozwój. Krzyczy do niego biegnąc już 
w drugą stronę.
M: Ten program jest też dla młodych, 
przed 30.  Jutro ci opowiem.

Fundusze Europejskie 
2014–2020
A
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
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Punkt zapalny
Nieborów za PRL 
– miejsce niezwykłe?
Czy może bardzo typowe – str. 22

ReKlAMA

ReKlAMA

Biznesmeni  
czy frajerzy?

W numerze 3 z dnia 15 stycz-
nia 2015 r. ukazał się artykuł pt. 
„10 ton owoców dla potrzebują-
cych”, w którym czytamy o tym, 
jak sadownik dostarcza jabłka sto-
warzyszeniu „Dać Szansę” w ra-
mach „Tymczasowego nadzwy-
czajnego wsparcia producentów 
owoców i warzyw”, które wprowa-
dziła UE ze względu na rosyjskie 
embargo. Dzięki temu programo-
wi sadownicy mogą otrzymać za-
płatę za swoje produkty, których 
nie mieliby gdzie sprzedać.

My też jesteśmy sadownikami  
i postanowiliśmy skorzystać z ta-
kiej formy sprzedaży.

W dniu 4 września 2014 r. zło-
żyliśmy w Agencji Rynku Rol-
nego w Łodzi „Powiadomienie  
o zamiarze przeprowadzenia 
wycofania owoców i warzyw  
w związku z brakiem możliwości 
sprzedaży spowodowanym rosyj-
skim embargiem”. Następnie do-
konaliśmy wszystkich niezbędnych 
formalności w Banku Żywności  
w Łodzi i 10 września 2014 r. wy-
konaliśmy pierwszą dostawę na-
szych owoców.

11 września 2014 r. otrzyma-
łam telefon z ARR z informacją, 
że Komisja Europejska wstrzy-
mała dostawy i, że rozpatrywane 

będą „Powiadomienia...” złożone 
do dnia 3 września 2014 r.

Wynika z tego, że nikt nam nie 
zapłaci za nasze owoce, ponieważ 
złożyliśmy „Powiadomienie...”  
4 września 2014 r. Od kiedy prawo 
działa wstecz? Nikt z ARR nie po-
trafił nam tego wyjaśnić. Oczywi-
ście odwołaliśmy się od tej decyzji, 
ale bezskutecznie. 

ARR proponuje nam wniesie-
nie skargi do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie. 
Wygrać z instytucją państwową  
– bezcenne.

Po konsultacji prawniczej do-
wiedzieliśmy się, że sprawa jest do 
wygrania, ale koszty sądowe prze-
wyższają wartość oddanego towa-
ru, więc daliśmy temu spokój.

Czy tak miało to wyglądać? 
Przecież nie my wymyśliliśmy cały 
ten mechanizm, chcieliśmy tyl-
ko skorzystać z takiej możliwości 
sprzedaży, podobnie jak inni sa-
downicy. Oprócz niezapłacenia 
nam za owoce, ponieśliśmy kosz-
ty transportu, koszty pracy, czasu 
jaki poświęciliśmy na załatwienie 
wszystkich zawiłych formalności. 
Czujemy się oszukani.

Nie jesteśmy odosobnionym 
przypadkiem, ponieważ osobiście 
znam ludzi, którzy oddali do BŻ 
w Łodzi kilka partii śliwek w tym 
samym niefortunnym terminie 
co my i też nikt nie chce im za to 
zapłacić. Oni dla odmiany wnie-
śli skargę do sądu i będą walczyć  
o swoje. Ile jeszcze osób jest po-

szkodowanych w ten sposób? Na-
stąpiły następne transze tego pro-
cederu, ale nikt z tej puli pieniędzy 
nie zrekompensuje nam straty, bo 
to już inna „bajka”...

Mamy problem ze sprzedażą 
jabłek, ponieważ embargo i proces 
rozdawnictwa owoców przyczynił 
się do małego popytu i koszmar-
nie niskich cen. Z czego mamy żyć? 
Jak mamy dalej prowadzić nasze 
gospodarstwa? Z czego wiosną za-
inwestujemy w nawozy i opryski? 
Jeżeli MR nie znajdzie nowych 
rynków zbytu, to następny sezon 
będzie gorszy od tegorocznego.

W rozmowach z ludźmi, któ-
rzy pytają o embargo, a my zaczy-
namy narzekać, że jest ciężko, la-
icy nie znający tematu zarzucają 

nam, że przecież otrzymaliśmy od-
szkodowania z ARiMR – ci, którzy 
wzięli takie odszkodowanie, wie-
dzą, że są to kwoty wystarczające 
na przysłowiowe „waciki”...

Dlaczego mamy płacić za 
urzędniczą nieudolność? Jesteśmy 
obywatelami Polski i płacimy po-
datki w tym kraju, ciężko pracu-
jemy i to o nas powinno się dbać, 
instytucje i urzędnicy powinni być 
dla nas, powinniśmy czuć się bez-
piecznie przy załatwianiu wszel-
kich spraw i mieć do nich zaufanie, 
tymczasem jest zupełnie odwrot-
nie.

Piszę ten artykuł po to, aby 
uświadomić ludziom, że oddawa-
nie żywności na bezpłatną dys-
trybucję nie jest czymś tak faj-
nym, jak krzyczą media, niektórzy  
z tego skorzystają, ale bardziej 
przypomina to loterię.

Sadownikom, którym się udało, 
gratuluję, wszystkich tych, którzy 
najedli się naszych śliwek pozdra-
wiam, a do pana ministra Mar-
ka Sawickiego napiszę chyba list  
z zapytaniem jak to właściwie jest 
z tymi biznesmenami i frajerami, 
bo trochę się pogubiłam...

 m.J.
 (dane do wiadomości redakcji)

LiStY  
Do ReDAkCJi

Łowicz - zduny | Kolejny protest rolników 

Ciągnikami spowalniali ruch na drodze do Zdun
Blisko 100 ciągników rolniczych spowalniało w ostatni piątek, 6 lutego,  
przez blisko trzy godziny ruch na drodze krajowej nr 92 pomiędzy Łowiczem  
a Kutnem. Był to drugi protest rolniczy zorganizowany w ubiegłym tygodniu  
w Łowiczu. Wcześniej, we wtorek, 3 lutego, rolnicy czasowo blokowali przejście  
dla pieszych przez ul. Zamkową, czyli drogę krajową nr 14. 

W piątek, 6 lutego, rolnicy 
najpierw pojechali ciągnikami, 
z prędkością zaledwie kilku ki-
lometrów na godzinę, z oko-
lic bazy przy ul. Armii Krajo-
wej w kierunku Zdun, a później  
– równie wolno – wrócili do Ło-
wicza. Kawalkada ciągników 
miała długość około trzech kilo-
metrów, a za nią tworzył się kil-
kukilometrowy korek. Niektó-
rzy kierowcy, którzy nie chcieli 
czekać w korku, bądź też jechać 
z żółwią prędkością, zawracali  
i szukali objazdów lokalnymi 
drogami. Utrudnienia w ruchu 

rozpoczęły się kilka minut po 
godzinie 10.00, a zakończyły się 
przed 13.00. Najpierw dotyczy-
ły kierowców jadących od stro-
ny Łowicza w kierunku Zdun,  
a później jadących w przeciw-
nym kierunku. Wielu kierow-
ców nie szczędziło w komenta-
rzach rolnikom mocnych słów. 

Protest został wcześniej zgło-
szony m.in. w Urzędzie Gmi-
ny Łowicz. Ciągniki jechały  
w asyście policji. Jak powiedzia-
ła nam sekretarz gminy Beata 
Orzeł, do gminy Łowicz wpły-
nęła informacja o proteście, pod 

którą podpisali się – jako orga-
nizatorzy imiennie – były radny 
powiatowy Waldemar Wojcie-
chowski oraz Stanisław Koło-
dziejczyk. Ten pierwszy w roz-
mowie z nami powiedział, że 
wziął na siebie organizację pro-
testu bo „ktoś musiał to zrobić”. 
Według niego jest to inicjatywa 
oddolna rolników indywidual-
nych powiatu łowickiego. 

– Pomysł był przedwczo-
raj i udało nam się zorganizo-
wać tyle ludzi. Rolnik jak chce, 
to potrafi. Jak będzie trzeba, 
to będziemy organizować ko-

lejne protesty – powiedział w 
rozmowie z NŁ Wojciechow-
ski. Uczestnicy protestu wyjeż-

dżając na drogę chcieli wyrazić  
w ten sposób sprzeciw wobec 
pogarszającej się sytuacji na pol-

skiej wsi. Wzięli w nim udział 
rolnicy reprezentujący różne ga-
łęzie rolnictwa, jak i różne orga-
nizacje związkowe. – Najwięcej 
było rolników z gminy Kocie-
rzew, ale też z Chąśna, Kiernozi, 
Zdun, Domaniewic, Nieborowa  
i pewnie z innych gmin też – mó-
wił Wojciechowski. Na wielu cią-
gnikach rolniczych przylepione 
były kartki z hasłem przewodnim 
piątkowego protestu: Ciągniki są 
własnością banku. Rolnik jest 
użytkownikiem. Według organi-
zatorów to, że rolnicy mają cią-
gniki, a często są to nowe i drogie 
maszyny, nie jest luksusem, lecz 
są to ich narzędzia pracy i to czę-
sto kupione na kredyt. 

Według rzecznika łowickiej 
Komendy Powiatowej Policji, 
sierż. Łukasza Poborskiego, pro-
test przebiegł spokojnie.  mak 

Ciągniki są własnością banku – takie hasło rolnicy wywieszali  
na szybach wielu swych maszyn.
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Tradycja
Łowicz | Tłusty czwartek w cukierni „Majka”

Jak to u nas funkcjonuje?
Wczoraj, przed tłustym czwartkiem, praca 
cukierników zaczęła się już o godzinie 18.00  
i miała trwać aż do 7.00 rano. Tyle czasu zajmuje 
cała produkcja, zaś samo smażenie pączków trwa 
ponad 7 godzin, a nie jak co dzień – 3. 

Rozmawiam z szefową, panią 
Grażyną Zimecką. Pokazuje mi 
tajną recepturę, według której ro-
bione jest ciasto drożdżowe. Na 
początku widnieje zapis: „Uda-
ne ciasto drożdżowe charaktery-
zuje się...” i tutaj najpierw poda-
ne są składniki, następnie proces 
obróbki ciasta, a na końcu smaże-
nia. Poziom skomplikowania jest 
oznaczony trzema gwiazdkami, 
czyli jako bardzo trudny. 

– Ciasto drożdżowe jest cia-
stem najbardziej wymagającym. 
Zalecenia do każdej fazy przy-
gotowania muszą być skrupulat-
nie przestrzegane, a temperatura 
przy pieczeniu ściśle regulowa-
na. Chciałabym także dodać, że 
nasze produkty, jak pani zresztą 
sama widzi, są w 100% natural-
ne. Nie stosujemy chemii, używa-
my wysokiej jakości jaj, masła, 
drożdży. Supermarkety proponu-
ją wypieki z gotowych, sproszko-
wanych mieszanek, co dla nas, 

dla naszej tradycji, jest niedo-
puszczalne.

W tym samym czasie syn  
i mąż pani Zimeckiej, Sebastian 
i Paweł, już pracują. Na patelnię 
jednorazowo wchodzi 40 pącz-
ków. Praca jest niezwykle żmud-
na, ponieważ w odróżnieniu od 
zwykłych dni, kiedy pączków 
piecze się około 200 sztuk, w tłu-
sty czwartek ich liczba waha się 
od 4000 do 4500. Oprócz tego,  

w ofercie, państwo Zimeccy mają 
także chrust, potocznie zwany fa-
workami, małe pączuszki i ósem-
ki. Pączki tradycyjnie nadziane 
są marmoladą wieloowocową,  
a posypane pudrem lub oblane 
lukrem.

– Tylko dwa razy, a nasza cu-
kiernia istnieje już 14 lat, zda-
rzyło nam się, że nie sprzedały 
się wszystkie pączki i obdzieli-
liśmy nimi rodzinę. Zazwyczaj 
już koło godziny 13.00 wszyst-
ko mamy sprzedane, a klien-
ci wychodzą niepocieszeni. Za-
wsze próbujemy robić tyle, aby 
naszych wypieków nie zabra-
kło dla nikogo. Tłusty czwar-
tek to jednak dzień wyjątko-
wy i słodkości schodzą z półek  
w zawrotnym tempie. Mimo 
kryzysu, który dotyka i nas,  
w tłusty czwartek, nie narzeka-
my na brak klientów. Mamy sta-
łe grono sympatyków naszych 
wypieków, za co bardzo im dzię-
kujemy, bo gdyby nie oni, to 
pewnie już dawno przegraliby-
śmy walkę z supermarketami. 

A na pytanie, co zmieniło się 
od początku funkcjonowania cu-
kierni, jak zmieniła się produkcja 
pączków, pani Zimecka odpowia-

da: – Na początku pączki robili-
śmy typowo po domowemu,  
w niewielkich ilościach, na tyle, 
na ile byliśmy w stanie wyrobić 
się z czasem. Z biegiem lat za-
częło przybywać nam maszyn, 
zaczęliśmy udoskonalać proces 
przygotowawczy i samo wykona-
nie. Receptura jednak od lat po-
zostaje taka sama, a jej szczegóły 

to ściśle strzeżona tajemnica na-
szej cukierni. 

Pani Zimecka ma nadzieję, że 
tradycja ich cukierni przetrwa, 
bo, jak mówi: – Bardzo waż-
ne jest, aby nasze dzieci mogły 
zaznać prawdziwych smaków 
dzieciństwa, a wśród nich tra-
dycyjnych domowych pączków 
i faworków. Dodaje: – Mąż roz-

począł naszą działalność bardzo 
spontanicznie. Kiedyś szkolił się 
od najlepszych, w dobrych war-
szawskich cukierniach z histo-
rią. Teraz tworzy swoją historię  
i tradycję. Państwo Zimeccy 
mają nadzieję, że za kilkanaście 
lat cukiernie przejmie po nich 
syn, który obecnie pomaga tacie 
w pracy.  mm

w odróżnieniu  
od zwykłych dni, kiedy 
pączków piecze się  
około 200 sztuk,  
w tłusty czwartek, ich 
liczba waha się  
od 4000 do 4500. 

Sebastian zimecki, syn właścicieli cukierni Majka, lukruje pączki. Jest godzina 23.00.
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Łowicz | Rolnictwo: ogólnopolska impreza w „zaciszu”

W kwietniu Targi Pszczelarskie
19 kwietnia w Łowiczu 
odbędą się ogólnopolskie 
Targi Pszczelarskie 
„Wiosna w pasiece”.

Impreza będzie trwała cały 
dzień, od 8 do 18. Wszystko 
odbędzie się przy ul. Kaliskiej, 
w hotelu Zacisze i na parkingu 
przy nim. 

– Przez ostatnie dwa lata tar-
gi odbywały się na dziedziń-
cu ŁOK, ale teren ten okazał 
się zbyt mały – wyjaśnił pre-
zes zarządu Regionalnego Koła 
Pszczelarzy w Łowiczu, Marek 
Boroski. 

Spotkanie rozpocznie się 
wykładem dra hab. Zbigniewa 
Lipińskiego na temat chorób 

pszczół. Następnie w bazylice 
katedralnej zostanie odprawio-
na msza św., podczas której zo-
stanie poświęcony sztandar Re-
gionalnego Koła Pszczelarzy 
w Łowiczu, które w tym roku 
będzie obchodzić 75. rocznicę 
powstania. 

W uroczystej procesji wezmą 
udział władze miasta i powia-
tu, Miejsko-Strażacka Orkiestra 
Dęta oraz dzieci w strojach lu-
dowych.

Po mszy odbędzie się uroczy-
ste spotkanie w Zaciszu, pod-
czas którego nie zabraknie oka-
zjonalnych przemówień, głos 
zabierze również honorowy 
gość targów, prezydent Polskie-
go Związku Pszczelarskiego 
Tadeusza Sabata. Zostaną wte-

dy wręczone odznaczenia dzia-
łaczom zasłużonym dla pol-
skiego pszczelarstwa. Wystąpi 
także zespół Blichowiacy. 

Na parkingu przy hotelu Za-
cisze będą trwały targi, podczas 
których handlowcy, pszczelarze 
oraz konsumenci miodu będą 
mogli zapoznać się i zaopatrzyć 
w wyroby z produktów pszcze-
lich, sprzęt pszczelarski oraz 
akcesoria do pasiek. Do Łowi-
cza przybędą wystawcy z całej 
Polski.

Swoje stanowisko będzie 
miał także Powiat Łowicki, 
na którym zostanie zaprezento-
wany głównie folklor łowicki. 
Taka ogólnopolska impreza to 
z pewnością świetna reklama 
dla naszego miasta.  bz

Rzut okiem | zABAwA choINKowA w MASTKAch

Szkoła Podstawowa w mastkach bawiła się na corocznej Choince 29 stycznia. pierwszą z kilku 
przygotowanych atrakcji było przedstawienie. uczniowie podzielili się zadaniami według klas. oddział 
przedszkolny recytował wierszyki, klasa I przygotowała przedstawienie pod tytułem „w zoo”, klasa II zaśpiewała 
piosenkę, klasa III przygotowała inscenizację, a klasa VI układy taneczne w stylu zumby. Najbardziej 
wyczekiwanym punktem zabawy była wizyta świętego Mikołaja, który przyniósł i rozdał paczki z prezentami. 
Dzięki rodzicom uczniów, głównie mamom, był też smaczny poczęstunek.  tm

Łowicz | czwarta edycja popularnej akcji Łowickiej Akademii Sportu

Bezpieczna Kobieta 
- ruszyły zapisy
Łowicka Akademia 
Sportu zaprasza 
mieszkanki Łowicza 
i powiatu łowickiego 
do udziału 
w czwartej edycji akcji 
„Bezpieczna Kobieta”. 
Cykl szkoleń 
z samoobrony obejmuje 
trzy czwartki 5, 12, 19 
marca, zainteresowane 
panie mogą się już 
zapisywać. Udział jest 
bezpłatny.

„Bezpieczna Kobieta” to ak-
cja, która od 2010 roku, w cza-
sie swoich poprzednich edycji 
zyskała ogromną popularność 
wśród kobiet. W każdej z nich 
brało udział po około 100 pań, 
opinie za każdym razem były 
bardzo dobre. Do tego stopnia, 
że w kolejnych edycjach część 
pań wracało, aby przypomnieć 
sobie to, czego się nauczyły, 
wiele z nich przyprowadzało ko-
leżanki. Potem panie te decydo-
wały się na udział w zajęciach 
z taekwondo, aby rozwijać swoją 
sprawność fizyczną.

Jak sama nazwa wskazuje, ak-
cja „Bezpieczna Kobieta” ma na 
celu podniesienie poczucia bez-
pieczeństwa i pewności siebie 
kobiet, a także wypracowanie 
postawy pozwalającej zachować 
spokój i okazać zdecydowanie 
wobec realnego zagrożenia.

Szkolenie obejmuje trzy spo-
tkania trwające po 2-3 godziny.

– Stawiamy przede wszyst-
kim na praktykę, na zajęcia 
z których panie wyniosą kon-
kretną wiedzę, którą będą 
w stanie wykorzystać w życiu. 
Oczywiście, teoria też będzie, 
ale nie chcemy koncentrować 

się na wykładach i prelekcjach  
– powiedział nam prezes ŁAS 
Kamil Sobol. Obejmują one za-
chowanie w sytuacjach kryzy-
sowych, gdy kobieta staje się 
ofiarą napaści np. na ulicy, bez 
i z użyciem niebezpiecznego 
narzędzia, instruktorzy ŁAS na-
uczą, jak skutecznie przy użyciu 
prostych chwytów „zniechęcić” 
napastnika do nękania. Na in-
nych zajęciach panie zapoznają 
się z zasadami udzielania pierw-
szej pomocy przedmedycznej, 
nauczą się np. rozpoznawać ob-
jawy udaru, zawału serca, wy-
konywać sztuczne oddychanie, 
masaż serca, tamowania krwo-
toku, opatrywania różnych ran 
powstałych np. w wyniku opa-
rzenia, rozcięcia. Ciekawym 
elementem szkolenia będzie na 
pewno pomoc dzieciom, szcze-
gólnie niemowlętom w przy-
padku np. zachłyśnięcia. Za-
jęcia poprowadzą instruktorzy 
ŁAS m.in. zdobywcy medali 
w dyscyplinie teakwondo olim-
pijskiego: Kamil Zabost, Ga-
briela Gajewska i Piotr Malczyk 
oraz dyplomowani ratownicy 
medyczni i lekarze.

Dłuższą prelekcję wygłoszą 
policjanci z łowickiej Komendy 
Powiatowej Policji, którzy będą 
mówili o rodzajach zagrożeń 
oraz aspektach prawnych samo-
obrony. Akcja „Bezpieczna Ko-
bieta”, jest od początku realizo-
wana we współpracy z łowicką 
komendą policji, Szkołą Police-
alną Samorządu Województwa 
Łódzkiego, a także Ośrodkiem 
Sportu i Rekreacji.

Panie zainteresowane wzię-
ciem udziału w szkoleniu pro-
szone są o kontakt z ŁAS drogą 
e-mailową: lowicz.sport.acade-
my@gmail.com lub telefonicz-
ną 508-717-277. Tak jak w trzech 
wcześniejszych edycjach akcji, 
tak i teraz Nowy Łowiczanin ob-
jął patronatem czwartą. tb

kamiL soboL
prezes Łowickiej  
Akademii Sportu

pierwotnie zakładaliśmy, że 
akcja „Bezpieczna Kobieta” 
będzie odbywać się co 
dwa lata, ale zmieniliśmy 
zdanie, bo mamy bardzo 
dużo pytań, kiedy odbędzie 
się kolejna edycja. 
Do działania mobilizuje 
nas też wpisanie akcji 
na listę prezydenta Rp 
„Sprawdzonych praktyk”. 
lista zawiera opis 
wzorcowych inicjatyw 
społecznych.
oprócz tego w tym roku  
w kwietniu, maju i czerwcu 
akcja odbędzie się także  
w Kutnie, zgierzu i 
 Łęczycy. w poprzednich 
edycjach akcji mieliśmy 
kilka pań, które przyjechały 
specjalnie z tych  
i innych miast.
Nie boję się o frekwencję 
ani w Łowiczu, ani też 
po za nim, jedyni mamy 
taką ofertę, potrafimy 
ją nagłośnić i po trzech 
przeprowadzonych 
edycjach mamy wyrobioną 
dobrą markę. 
Muszę też zaznaczyć, 
że wszyscy instruktorzy 
szkolący na zajęciach 
robią to od początku akcji 
bezpłatnie. 
świat byłby lepszy, gdyby 
więcej ludzi chciało 
dzielić się swoją wiedzą 
bezpłatnie. tb
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Łowicz | Międzynarodowy projekt w gimnazjum nr 2

Przyjaźń silniejsza niż granice państw
Wspólny, musicalowy spektakl, tworzony przez 
grupy uczniów z Polski, Niemiec, Katalonii, 
Portugalii, Rumunii i Turcji był zwieńczeniem pobytu 
w Gimanzjum nr 2 w Łowiczu uczniów z krajów 
realizujących projekt w ramach programu Comenius.

Program artystyczny został 
zaprezentowany 29 stycznia w 
sali gimnastycznej szkoły. Każ-
da grupa przygotowywała jedną  
z sześciu scen, których głównym 
motywem była przyjaźń. 

Przedstawienie, a zatem dia-
logi i śpiew, były w języku an-

gielskim, uzupełniał je taniec, 
a jednym z najbardziej wido-
wiskowych elementów progra-
mu, była katalońska Castellers, 
czyli wieża z ludzi – akroba-
tyczna kombinacja, symboli-
zująca przyjaźń, lojalność i za-
ufanie. 

Chociaż nie byli na pierw-
szym planie, to zdaniem organi-
zatorów na szczególne uznanie 
zasłużyli uczniowie zajmujący 
się obsługą techniczną spekta-
klu: Wojciech Dębski, Jan Ko-
walski, Szymon Bisiorek, bez-
błędnie obsługujący światło oraz 
dźwięk.

Do Gimnazjum nr 2 przyje-
chało 26 stycznia 59 uczniów 
z wspomnianych już krajów. 
Mieszkali oni u rodzin łowickich 
uczniów i absolwentów Gimna-
zjum nr 2, a w szkole, w ŁOK  

i w Muzeum brali udział w róż-
nego rodzaju warsztatach ar-
tystycznych. Wzięli też udział 
w zwiedzaniu Łowicza i okolic. 
Koordynacją projektu z ramienia 
Gimnazjum nr 2 zajęły się Rena-
ta Hymka i Agata Kołucka.  tm

Finał projektu na scenie gimnazjum nr 2. Występ grupy z Rumunii.

uczniowie z krajów biorących udział w projekcie wykonują  
„odę do radości”.

Jednym z elementów 
programu, była wieża 
z ludzi – akrobatyczna 
kombinacja, 
symbolizująca 
przyjaźń, lojalność  
i zaufanie
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Domaniewice | wydatków więcej niż dochodów, ale...

Radni jednogłośnie za budżetem
27 stycznia Rada Gminy Domaniewice jednogłośnie przyjęła budżet na 2015 rok. Dochody gminy przewidziane są 
na 12.251.208,00 zł, a jej wydatki na 15.866.626,00 zł. Deficyt budżetowy w kwocie ponad 3.615.000 zł wynika 
przede wszystkim z problemów związanych z przerwaną pod koniec 2014 roku inwestycją wodociągową.

Wójt Paweł Kwiatkow-
ski oraz jego współpracownicy 
przewidują w tegorocznym bu-
dżecie dochody w wysokości 
12.251.208,00 zł. To więcej niż 
w projekcie na 2014 rok, kiedy to 
oszacowano je na 11.498.432,00 
zł. Także i wydatki gminy mają 
być w tym roku większe niż pla-
nowano przed rokiem – mają wy-
nosić 15.866.626,00 zł, podczas 
gdy rok temu było to 14.144.497 
zł. Deficyt budżetowy wynosi 
więc 3.615.418,00 zł. 

Głównym powodem tego, że 
wydatki gminy przekraczają jej 

planowane dochody jest zamie-
szanie związane z budową sieci 
wodociągowej wraz z przyłącza-
mi w ulicach Długa Wieś i Ko-
lejowej w Domaniewicach oraz 
w Krępie i Rogóźnie. 

skutki wycofania się 
wykonawcy wodociągu
Przypomnijmy, że pod koniec 

zeszłego roku wykonawca tej pla-
nowanej na dwa etapy inwestycji 
(jeden miał zakończyć się w 2014 
roku, drugi w obecnym – przyp. 
red.) wycofał się z niej z powo-
dów kłopotów organizacyjnych.

Na budowę wodociągu gmi-
na miała otrzymać duże dofinan-
sowanie ze środków unijnych. 
Dzięki staraniom wójta i jego 
współpracowników udało się po-
rozumieć z Urzędem Wojewódz-
kim i inwestycja będzie mogła 
zostać rozliczona jako jednoeta-
powa, do końca maja, a więc unij-
ne pieniądze nie przepadną. 

Gmina, chcąc dokończyć in-
westycję, musiała ogłosić kolejny 
przetarg na jej wykonanie. Na ten 
cel zabezpieczyła kwotę w wy-
sokości zakładanej w kosztory-
sie inwestorskim, czyli 2.495.000 

zł (pierwszy wykonawca chciał 
wykonać całość inwestycji za 
1.446.000 zł – przyp. red.). To 
właśnie konieczność zabezpie-
czenia w gminnej kasie tak du-
żej kwoty była głównym powo-
dem tego, że w projekcie budżetu 
przewidziano deficyt. Reszta de-
ficytu zabezpieczyć ma środki 
niezbędne do wykonania części 
planowanych inwestycji, o któ-
rych piszemy poniżej.

Powtórzony przetarg ma zo-
stać rozstrzygnięty po 11 lutego. 

Deficyt zostanie pokryty dzię-
ki kredytom w kwocie 2.000.000 
zł, pożyczce na wyprzedzające 
finansowanie (1.322.600,00 zł) 
oraz nadwyżce z lat ubiegłych 
(292.818,00 zł). 

znów sporo inwestycji
Gmina Domaniewice w tym 

roku, podobnie jak w ubiegłym, 
bardzo duże kwoty planuje prze-
znaczyć na inwestycje. Na ten cel 
zaplanowano kwotę w wysokości 
4.262.432 zł. Rok wcześniej było 
to nieco więcej, bo 4.619.233 zł. 

Największą inwestycją ma być 
wspomniane już dokończenie 
„pechowej” budowy nowej sieci 
wodociągowej wraz z przyłącza-
mi w Domaniewicach (ul. Długa 
Wieś, Kolejowa do dworca PKP) 
oraz Skaratkach pod Rogóźno 
i Krępę. W ramach inwestycji 
przewiduje się budowę obok sta-
rej sieci azbestowo-cementowej 
(obecnie traktowanej jako tech-
nologia przestarzała, od której 
się odchodzi) nowej z PCV. Sta-
ra sieć nie będzie demontowana i 
rury pozostaną w ziemi, ale gmi-
na zamierza podłączać miesz-
kańców do nowej. W budżecie 
na tę inwestycję przewidziano 
2.495.000 zł. W ramach tej kwo-
ty 1.086.550 zł pochodzić bę-

dzie ze środków własnych gminy. 
Z umorzenia pożyczki zaciągnię-
tej w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej gmina uzyska 85.850 
zł, zaś 1.322.600 zł będzie po-
chodziło z pożyczki na wyprze-
dzające finansowanie w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. W ramach inwesty-
cji wodociągowych gmina wyda 
także 30.000 zł na połączenie ist-
niejących sieci. 

Sporo przewidziano w tym 
roku na infrastrukturę drogową. 
Kwotę 200.000 zł gmina zamie-
rza przeznaczyć na przebudo-
wę drogi gminnej w Stroniewi-
cach-Pastwiskach, 150.000 zł na 
przebudowę drogi wewnętrznej 
w Reczycach, zaś 100.000 zł na 
przebudowę ul. Sosnowej w Do-
maniewicach.

W 2015 roku gmina zamie-
rza też wydać 150.000 zł na za-
kup i montaż dźwigu osobowe-
go (windy) w Ośrodku Zdrowia 
w Domaniewicach. Za 100.000 zł 
wymienione ma także zostać po-
krycie dachowe domaniewickie-
go gimnazjum. Z kolei 40.000 zł 
ma kosztować budowa oświetle-
nia ulicznego w Skaratkach pod 
Rogóźno. 

Pierwszy krok  
w sprawie lodowiska
Zgodnie z przedwyborczy-

mi zapowiedziami wójta Kwiat-
kowskiego, gmina rozpoczyna 
też działania w kierunku budowy 
lodowiska w Domaniewicach. 
W tegorocznym budżecie zapla-
nowano 100.000 zł na przygoto-
wanie dokumentacji projektowej 
tej inwestycji. Na budowę lodo-
wiska w kolejnych latach gmina 
będzie chciała pozyskać środki 
z nowego finansowania unijnego.

dla strażaków
Nie zabraknie też inwesty-

cji na rzecz Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych. Pieniądze w kwo-
cie 20.000 zł gmina przeznaczy 
na zakup nowych drzwi gara-
żowych dla OSP Domaniewice. 
O część garażową zostanie roz-
budowana strażnica OSP w Re-
czycach, na co planowane są wy-
datki w kwocie 40.000 zł. Taką 
samą kwotę gmina Domaniewice 
zamierza przeznaczyć na przygo-
towanie dokumentacji projekto-
wej rozbudowy strażnicy w Ro-
góźnie.

Najważniejszą „strażacką” in-
westycją będzie natomiast za-
kupienie lekkiego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego do ratow-
nictwa chemiczno-ekologiczne-
go za kwotę 203.040 zł, z cze-
go 149.830 zł pochodzić będzie 
z Programu Operacyjnego Ryby. 
Powędruje on do OSP Domanie-
wice.

W 2015 roku za 325.000 zł do-
konana ma zostać także moder-
nizacja domaniewickiej oczysz-
czalni ścieków. W tym przypadku 
168.263 zł również pochodzić bę-
dzie z umorzenia pożyczki zacią-
gniętej w WFOŚiGW.

W tym roku zakończona zo-
stanie wykonywana dwuetapowo 
rozbudowa świetlicy wiejskiej 
w Krępie. W budżecie zapisano 
na ten cel 319.392 zł. kl

ryszard 
ogonowski
przewodniczący Rady 
Gminy Domaniewice

Tegoroczny budżet jest 
bardzo ambitny 
ze względu na dużą ilość 
inwestycji, które są w nim 
przewidziane. Jeśli uda 
się je zrealizować, będzie 
to duży sukces. 

Rzut okiem | pRzeDSzKolAKI NA SceNIe

Dziadkowie na widowni. W piątek, 30 stycznia, w Przedszkolu w Bielawach odbyła się uroczystość z okazji 
Dnia Babci i Dziadka. licznie przybyłych gości powitały dzieci, które zaprezentowały bogaty program artystyczny 
oraz podjęły seniorów słodkim poczęstunkiem. uczestników spotkania zaproszono do wspólnej zabawy wokalno-
muzycznej. – zapewne wszystkim zostaną w pamięci chwile wzruszeń, radości i dobrej zabawy – podsumowuje 
to spotkanie dyrektor placówki Jadwiga Kwiatkowska. oprac. ewr 
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Huissen w Holandii | odnalezieni po 16 latach

Ulga i smutek po latach niepewności
31 stycznia, w godzinach popołudniowych, w miejscowości Huissen w Holandii z wód Dolnego Renu wydobyty został samochód z czterema ciałami. Jest niemal 
pewne, że to zaginiona 16 lat temu trójka Polaków: Marzanna Łapa, Paweł Lach i Robert Świniarski oraz Holender Jos Mahler. Szczątki dwojga pierwszych spoczną 
w powiecie łowickim, ponieważ Marzanna Łapa pochodziła z Jackowic w gminie Zduny, a rodzice Pawła Lacha mieszkają od kilku lat w Łowiczu. 

Rodziny uznanych za zagi-
nionych zostały poinformowane  
o znalezionym samochodzie przez 
holenderską policję. Prowadzi ona 
jeszcze śledztwo w sprawie wy-
jaśnienia okoliczności śmierci 
wszystkich czterech osób, jednak 
ze wstępnych ustaleń wynika, że 
był to nieszczęśliwy wypadek. 
Ciała są identyfikowane na pod-
stawie próbek DNA przez holen-
derski Instytut Medycyny Sądo-
wej. W odczuciu rodzin wynik 
tych badań to tylko formalność, 
ponieważ przy ciałach znaleziono 
przedmioty osobiste: dokumenty, 
portfele, biżuterię itp., które nale-
żały do zaginionych.

Na holenderskich stronach in-
ternetowych jest bardzo dużo ar-
tykułów na temat znalezionego 
samochodu i ofiar, które w nim 
zginęły, także zdjęć z wydobywa-
nia pojazdu z dna Dolnego Renu. 
Akcja wygląda na bardzo profe-
sjonalną i sprawną. Zaczepiony za 
podwozie samochód za solidnymi 
barierami zostaje zabezpieczony  
i przewieziony statkiem na lawetę, 
skąd odjeżdża do wspomnianego 
Instytut Medycyny Sądowej. 

Pytań jest jeszcze 
bardzo wiele 
Jak widać na dostępnych ma-

teriałach, rzeka w miejscu wypad-
ku jest bardzo szeroka. Na razie nie 
wiadomo, jak niebieski Hyundai 
wpadł do rzeki. Wiadomo na pew-
no, że czworo przyjaciół w dniu 
wypadku, 29 listopada 1998 roku, 
spędziło wieczór w polskim barze 
Krokus w Arhen, skąd około 23.00 
wyjechać mieli do domu. Rodzina 
ma zdjęcia z tego wieczoru, któ-
re otrzymała od właścicieli baru. 
Zdaniem rodziny, feralnego dnia 
nie powinni jechać przez oddalo-

ne o kilka kilometrów Huissen, bo 
nie było to po drodze. Holender  
z Marzanną Łapą mieszkali w Do-
ornenburg, dwaj pozostali Polacy 
w Kranenburg.

Odnalezienie ciał całej czwór-
ki prawdopodobnie zburzy wcze-
śniejsze hipotezy, które szły także 
w kierunku poszukiwań osób po-
rwanych dla okupu czy na daw-
ców organów. Wysuwała je zarów-
no holenderska policja, w której 
sprawę prowadziła 16-osobowa 
dochodzeniowa grupa śledcza, jak 
i jasnowidze, których angażowała 
rodzina, mając do końca nadzieję 
na odnalezienie bliskich. 

Marzanna Łapa, do której 
przyjaciele zwracali się Majka,  
w chwili wypadku miała 32 lata. 
Do Holandii jeździła od pewne-
go czasu i planowała osiąść tam 
na stałe. Jos Mahler był jej narze-
czonym, z którym planowała przy-
szłość. Przed wyjazdem za granicę 
pracowała w gastronomii. 

Paweł Lach (cioteczny brat Ma-
rzanny Łapy) miał 23 lata i po-
chodził z Sieradza, podobnie jak 
o rok młodszy jego przyjaciel Ro-
bert Świniarski. Paweł pojechał do 
Holandii 15 sierpnia 1998 roku 
i planował zostać tam do Boże-
go Narodzenia tego samego roku. 
W Polsce miał pracę w swoim 
wyuczonym zawodzie, którą lu-

bił – był kierownikiem pizzerii  
w Sieradzu. Wziął bezpłatny urlop, 
ponieważ chciał zarobić nieco go-
tówki. Marzył o własnej kawaler-
ce. W Holandii pracował legalnie, 
w miejscowości Grossberg, przy 
spawaniu stalowych konstrukcji. 
Praca była ciężka, ale dobrze płat-
na. Mama Pawła, Bogusława Mar-
kow, mówi, że samochód w któ-
rym zginęli, formalnie należał do 
Josa, ponieważ jej syn nie mógł go 
na siebie zarejestrować. Paweł ku-
pił go po to, żeby bez problemu do-
jeżdżać z Robertem do pracy. 

– Paweł był wesołym chłopa-
kiem, przez wszystkich lubianym, 
z Robertem od zawsze byli w bli-
skiej przyjaźni, od początku szko-
ły podstawowej byli prawie nieroz-

łączni – wspomina. W Sieradzu 
był on naszym sąsiadem. Z kolei 
Robert Świniarski pomagał rodzi-
com w ich gospodarstwie, które 
prowadzili we wsi Brzeźnio pod 
Sieradzem. 

byliśmy tam wiele razy
Bogusława Markow wraz z mę-

żem, który dla Pawła był ojczy-
mem, zrobili wszystko, co było 
możliwe, aby sprawę wcześniej 
wyjaśnić. W Polsce materiał o za-
ginionych w Holandii emitowa-
ny był dwukrotnie w programie 
telewizyjnym 997, w programie 
„Ktokolwiek widział, ktokolwiek 
wie” oraz w podobnych audycjach 
w innych stacjach telewizyjnych.  
W Holandii byli setki razy, szuka-

jąc tropu. Znaleźli nawet mężczy-
znę bardzo podobnego do Pawła, 
o którym mówią „sobowtór”. Za-
palali znicze na nabrzeżach rzeki, 
wrzucali kwiaty do wody, wywo-
łując zdumienie u Holendrów. 

Podobnie jak i holenderskie 
media, pani Bogusława mówi, że 
miejsce, gdzie znaleziono Hyun-
daia, było wcześniej przeszuki-
wane, także przy użyciu sonaru. 
Jak to możliwe, że nie natrafiono 
na samochód wcześniej? Ale rze-
ka jest szeroka, a fakt, że samo-
chód znaleziono 15 m od brzegu 
nie daje pewności, że dokładnie  
w tym miejscu do niej wpadł. 

16 lat przeżytych w niepewno-
ści było dla niej ciężkich. Czy teraz 
będzie lepiej? Sprawa prawie się 
wyjaśniła, ale dla niej – wciąż jest 
tragiczna. Jeszcze nie wie, kiedy 
będzie mogła pochować syna, ale 
już przygotowała dla niego grób  
w Łowiczu. Holenderscy policjan-
ci ocenili, że procedury potrwać 
mogą około 5 tygodni.  mwk 

W albumie fotograficznym Bogusławy markow, matki pawła lacha, 
jest już opisana galeria zdjęć z wyławiania jego samochodu z wód Renu.  

marzanna, Paweł i Robert wieczór przez tragedią spędzili w klubie krokus w Arhen. zdjęcie to (i kilka 
innych) rodzina pawła otrzymała od właścicieli lokalu. przechowywano je skrupulatnie przez długie lata. 
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Fakt, że samochód 
znaleziono 15 m od 
brzegu, nie daje pewności, 
że dokładnie w tym 
miejscu do niej wpadł.
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Gmina kocierzew | Tenis stołowy

Turniej o Puchar Wójta  
po raz dziewiąty

Jak poinformował nas skarb-
nik Gminy Kocierzew, Bogu-
sław Samek, w najbliższą nie-
dzielę, o godzinie 11.00, już 
po raz 9, w sali gimnastycznej 
przy Zespole Szkół Publicznych  
w Kocierzewie, odbędzie się 
Turniej o Puchar Wójta Gmi-
ny Kocierzew w tenisie stoło-

wym. Jak co roku, także i tym 
razem planowany jest podział  
na trzy kategorie wiekowe. 
Osobno będą rywalizować 
uczniowie szkół podstawowych, 
gimnazjum i seniorzy, czyli od 
szkoły średniej wzwyż. Obowią-
zywać ma system pucharowy, 
co znaczy, że każdy będzie miał 

możliwość kontynuowania gry 
do momentu poniesienia drugiej 
porażki. Gra toczyć się będzie 
na pięciu stołach. 

Udział mogą brać tylko 
mieszkańcy gminy. Istnieje 
możliwość wcześniejszego za-
pisu, ale nie jest to konieczne, 
ponieważ nie ma ograniczeń co 
do ilości osób, które mogą wziąć 
udział. Za pierwsze trzy miejsca 
zwycięzcy otrzymają puchary  
i nagrody pieniężne, których wy-
sokość nie jest jeszcze dokładnie 
ustalona.  mm

Łowicz | Solidarność informuje

Zimowiska dla pracowników 
mogą być dofinansowane

Jak poinformowała nas prze-
wodnicząca Komisji Między-
zakładowej NSZZ Solidarność 
Agros Nova, Teresa Kowalska-
-Suchecka, związek nie organi-
zuje kolonii zimowych ani dla 
pracowników, ani dla dzieci pra-
cowników. Takie zorganizowane 

wyjazdy, kolonie, odbywają się 
tylko latem. Jest jednak możli-
wość dofinansowania z zakłado-
wego funduszu świadczeń socjal-
nych wyjazdu zorganizowanego 
we własnym zakresie. 

Po powrocie z zimowiska pra-
cownik wypełnia wniosek o do-

finansowanie i składa fakturę. 
O zwrot kosztów wypoczynku 
może ubiegać się każdy – za-
równo rodzice dla swoich po-
ciech, jak i całe rodziny, a także 
samotni rodzice z dziećmi. 

Wysokość zwrotu zależna 
jest od dochodu przypadające-
go na członka rodziny. Nie na-
leży również zapominać, że je-
śli dofinansowanie odbierze się 
zimą, latem nie ma już możli-
wości zwrotu kosztów za wy-
jazd.  mm

Łowicz - Joachimów mogiły | pTTK

Śladem powstańców 
po Puszczy Bolimowskiej
– Już po raz piętnasty 
zapraszamy do udziału  
w rajdzie szlakiem powstania 
styczniowego po Puszczy 
Bolimowskiej. Program 
imprezy nie uległ w tym roku 
zmianie, oferujemy ciekawie 
spędzony czas i dużą dawkę 
ciekawej historii – powiedział 
nam Adam Szymański, 
prezes łowickiego oddziału 
PTTK, które od początku jest 
organizatorem rajdu.

W tym roku rajd odbędzie się 
22 lutego. Zapisy uczestników 
rozpoczną się o godz. 8.30 na 
Starym Rynku, wyjazd autoka-
ru do Mogił pod Bolimowem – 
godz. 9.15. Na miejscu, o godz. 
11.00, przy pomniku powstań-
ców, rozpocznie się msza świę-
ta, celebrowana przez probosz-

cza parafii p.w. Świętej Trójcy  
w Bolimowie, ks. Krzysztofa 
Chojnackiego. W mszy świętej 
udział wezmą prawdopodobnie 
członkowie i sympatycy Stowa-
rzyszenia Inicjatywa Ziemi Bo-
limowskiej, w strojach z epoki.

Po mszy uczestnicy spotkają 
się nad Rawką, gdzie zaplano-
wane jest ognisko z kiełbaska-
mi oraz grochówka z wojsko-
wej kuchni polowej. O godz. 
13.30 odbędzie się wymarsz raj-
dowiczów na trasę wiodącą nad 
Rawką, doliną rzeczki Grabin-
ki i przez puszczę Bolimowską 
do Skierniewic Rawka, gdzie  
o godz. 16.30 zaplanowano od-
jazd autokaru do Łowicza. 

W tym roku udział w rajdzie 
kosztuje 5 zł. od dziecka i 10 
od osoby dorosłej, wpłat nale-
ży dokonać w biurze PTTK lub  
na konto organizacji, najpóźniej 
do 18 lutego.

Przypomnijmy, że rajd upa-
miętnia bitwę stoczoną przez 
oddział powstańców stycznio-
wych, pod dowództwem Wło-
dzimierza Stroynowskiego, 
z kozakami, w okolicy Mogił. 
Na miejscu łowiccy przewod-
nicy z pewnością opowiedzą 
o tych wydarzeniach. 12-kilo-
metrowa wędrówka po pusz-
czy wiedzie wysokimi skar-
pami nad Rawką, skąd przez 
bezlistne konary rozpościera 
się wspaniały widok na doli-
nę. Wśród nadbrzeżnych zaro-
śli można często dostrzec ślady 
okopów z okresu walk pozy-
cyjnych toczonych nad Rawką 
w czasie I Wojny Światowej. 
Do samej miejscowości Skier-
niewice Rawka trasa wiedze 
przez wiele ciekawych miejsc, 
których historię po drodze 
zdradzą przewodnicy PTTK. 

W czasie rajdu zaplanowano 
też konkursy z nagrodami, m.in. 
z wiedzy o walkach stoczonych 
pod Mogiłami oraz nagrody 
dla najmłodszego i najstarsze-
go uczestnika oraz najliczniej-
szej grupy zorganizowanej i ro-
dziny.  tb

Łowicz | Jak wyglądały półkolonie w szkołach – tym razem aż w trzech

Atrakcji bez liku na półkoloniach
– Jesteśmy szkołą, która zajęcia dla dzieci prowadzi całe dwa tygodnie ferii, od 3 do 13 1utego – powiedziała nam Agata 
Porczyńska, pedagog szkolny i kierownik trwających właśnie w Zespole Szkół przy ulicy Grunwaldzkiej półkolonii. Szkoła co 
roku wymyśla inny temat, który jest hasłem przewodnim zajęć, a w tym roku brzmi on: „Przygody z superbohaterami”. 

Spotkania dzieci, 3 lutego, 
rozpoczęły zajęcia integracyj-
ne w sali gimnastycznej, popro-
wadzone przez Monikę Śmiałek. 
Dzieci bawiły się w gry takie jak 
na przykład „Połącz się według 
koloru oczu, długości włosów” 
czy też „Mówimy dzień dobry 
częściami ciała”. Tego samego 
dnia, w ramach otwarcia półkolo-
nii, dzieci obejrzały również pre-
zentację multimedialną superbo-
haterów, zaprezentowaną przez 
panią Marzenę Ambroziak. 

W półkoloniach bierze udział 
35 uczniów szkoły podstawowej. 
Zapytana jak podoba jej się orga-
nizacja zajęć i co najbardziej ją 
zainteresowało, Patrycja Ryszka, 
uczennica klasy VI, odpowiada: 
– Najbardziej podoba mi się, kie-
dy spędzamy czas na sali gimna-
stycznej. – A dla mnie najfajniej 
było, jak pojechaliśmy na lodo-
wisko w Sochaczewie. Nauczy-
łem się jazdy na łyżwach tyłem  
i przeplatanki – powiedział nam  
z kolei Mateusz Kobuszewski, 
również z klasy VI. Rzeczy-
wiście, uczniowie szkoły wy-
jeżdżają na liczne wycieczki. 
Oprócz Sochaczewa, odwiedzili 
również Nieborów, a w planach 
mają jeszcze Aquapark w Kutnie.  

O wycieczce do Nieborowa Oli-
wia Rokicka tak opowiada:  
– Oglądaliśmy starodawne samo-
chody. Byliśmy nawet w środku 
pojazdu, którym jeździli czterej 
pancerni. Robiliśmy sobie zdjęcia 
na starodawnych motorach mili-
cji i słuchaliśmy muzyki na gra-
mofonie. Oglądaliśmy też daw-
ne radia i telewizory. Na koniec 
ogrzewaliśmy się w restauracji  
i piekliśmy kiełbaski na ognisku. 
Ten dzień jak dotąd był dla mnie 
najciekawszy. 

O wrażenia z przebiegu pół-
kolonii zapytaliśmy również 
uczniów klas młodszych, którzy 
właśnie odpoczywali po zaję-
ciach w sali gimnastycznej, oglą-
dając bajki na wielkim ekranie  
w sali multimedialnej. Kindze 
Zabost z klasy III najbardziej po-
doba się wykonywanie prac pla-
stycznych, a szczególnie tych, 
których tematem są superbohate-
rowie. Marcin Walczak natomiast 
najbardziej zapamiętał robienie 
poduszek z plastykiem, Elżbietą 
Lewandowską. – Najpierw robi-
liśmy projekt, a później szyliśmy 
własne poduszki-przytulanki  
z różnych materiałów. 

Oprócz wielu atrakcji, dzieci 
mają zapewnione również posił-

ki. Ok. 9.00 jedzą drugie śniada-
nie, a między 13.00 a 13.30 obiad. 
O 14.00 wracają do domów. 

Na zakończenie, 13 lutego, ma 
się odbyć w szkole bal przebie-
rańców, na którym przedstawiona 
zostanie mała retrospekcja, czyli 
pokaz wszystkich wspomnień, 
zdjęć z poszczególnych dni pół-
kolonii. 

w „Czwórce”  
jak u radziwiłłów
W Szkole Podstawowej nr 4  

w Łowiczu organizowane są 
półkolonie dla dzieci uczęszcza-
jących do podstawówek nr 1, 2, 
4 i 7. Zajęcia pod hasłem „Ferie  
u Radziwiłłów” trwają tu też 
przez całe dwa tygodnie ferii, 
od 8.30 do 14.00. W tym czasie 
uczniowie mają zajęcia ruchowe, 
profilaktyczne i plastyczne, a tak-
że różne wycieczki. 

Hasło półkolonii nie jest przy-
padkowe, dzieci aż dwukrotnie 
odwiedzą pałac w Nieborowie 
– powiedziała nam mgr Justy-
na Miodek, jedna z opiekunek. 
Pierwsza z tych wycieczek mia-
ła miejsce 3 lutego. W jej trak-
cie uczestników półkolonii po-
dzielono na dwie grupy. Młodsi 
mieli zajęcia pt. „Akademia Pana 

Kleksa”, zaś starsi poznawali hi-
storię pałacu. – Mieliśmy kalam-
bury, pani ciekawie opowiadała 
o pałacu, portretach i krzesłach 
– mówi 12-letnia Klaudia Łycz-
kowska. Druga wycieczka do 
Nieborowa zaplanowana była  
na 12 lutego, a jedną z atrakcji 
miał być bal z możliwością prze-
brania się w stroje z epoki.

Innym ciekawym wydarze-
niem jest wyjazd do Aqua Parku 
w Kutnie, zaplanowany na 9 lu-
tego. Wszystkie dzieci, z którymi 
rozmawiałam w zeszły czwartek, 
z niecierpliwością na niego wy-
czekiwały. – Bardzo chciałabym 
tam jechać, bo lubię pływać, ale 
nie wiem, czy tata mi pozwoli, 
bo jestem trochę chora – obawia-
ła się 10-letnia Weronika Jędrzej-
czyk.

Ponadto program półkolonii 
przewiduje jeszcze szereg innych 
atrakcji, w których każdy z uczest-
ników znalazł dla siebie coś cieka-
wego: Kacprowi Misiakowi i Zuzi 
Ziółkowskiej najbardziej podoba-
ło się wyjście na łyżwy – chociaż 
miałam wypadek i teraz trochę 
boli mnie noga – dodaje Zuzia. 
Weronika Jędrzejczak zachwyco-
na była chodzeniem na szczudłach 
i korzystaniem z sali zabaw, tym 

bardziej, że na co dzień rzadko ma 
taką okazję. Z kolei siostry Zuzia 
i Natalia Racewicz są najbardziej 
zadowolone z zajęć sportowych 
– dużo przyjemniej ćwiczy się te-
raz niż podczas normalnych lek-
cji – ocenia Natalia. Dzieci chęt-
nie też uczestniczą w warsztatach 
plastycznych prowadzonych przez 
Elżbietę Lewandowską. Najbar-
dziej dumni są z filcowych podu-
szek, wyklejanych według wła-
snego pomysłu. Także i tutaj mają 
dwa posiłki, w tym obiad. 

Poszukiwanie talentów 
w „Pijarskiej”
Nieco inny charakter mają 

półkolonie w Pijarskich Szko-
łach Królowej Pokoju, organizo-
wane w tym roku po raz pierw-
szy. Bierze w nich udział 104 
dzieci, z czego przeszło 80% to 
uczniowie Pijarskiej Szkoły Pod-
stawowej, a dzieci wytypowa-
ne przez MOPS stanowią mniej-
szość. Zgodnie z umową, koszty 
osobowe ponosi głównie szkoła, 
zaś miasto dofinansowuje wyjaz-
dy, wyżywienie i materiały uży-
wane do zajęć.

Półkolonie prowadzą klerycy 
z krakowskiego Seminarium Za-
konu Pijarów, wspomagani przez 

nauczycieli z łowickiej szkoły 
oraz jej uczniów, zaangażowa-
nych jako wolontariusze. Celem, 
który przyświeca półkoloniom, 
jest – oprócz wzajemnej inte-
gracji – poszukiwanie talentów.  
W programie dominują więc za-
jęcia artystyczne, takie jak warsz-
taty teatralne, plastyczne, mu-
zyczne czy taneczne. Są też 
wyjścia na zewnątrz – na san-
ki, na lodowisko, do kina, czy 
wyjazd do Nieborowa i kulig  
z ogniskiem. Ważnym elemen-
tem codziennych spotkań jest też 
wspólna modlitwa. 

– Bawimy się dobrze, właśnie 
przygotowywaliśmy przedsta-
wienie – mówił nam pierwszego 
dnia tych półkolonii ośmioletni 
Dawid Cieślak. – Na pewno jest 
to ciekawsze niż gdybyśmy mieli 
siedzieć w domu.

– Fajnie, że można się lepiej 
poznać z kolegami. – dodał jego 
kolega Łukasz Kołudzki. – Część 
uczestników znaliśmy już wcze-
śniej, część poznaliśmy tutaj.

O półkoloniach, jako o cieka-
wym doświadczeniu, mówili też 
starsi uczniowie szkoły, anga-
żujący się jako animatorzy. – To 
jest bardzo rozwijający sposób 
spędzania czasu – mówiła nam 
Magdalena Tomecka z Pijarskie-
go LO. – Dzieci zadają czasem 
tak zaskakujące pytania, że sami 
dowiadujemy się czegoś nowe-
go. ale chyba przede wszystkim 
uczymy się właściwego podej-
ścia do młodszych i cierpliwości. 
Półkolonie zakończą się w sobotę, 
a ich zwieńczeniem ma być przed-
stawienie wystawione przez dzieci 
w sali gimnastycznej szkół pijar-
skich o godz. 14.00.  mm, jgz, tm

Wiele zabaw w Szkołach Pijarskich prowadzili jako animatorzy 
uczniowie tej szkoły. 
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Sala zabaw w SP nr 4 stwarzała dużo możliwości do bezpiecznego 
rozładowania energii.  

Dzieci z zespołu Szkół przy ulicy grunwaldzkiej wyszywają 
poduszki. 
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Łyszkowice | zabawy choinkowe w zespole Szkół

Młodzież korzysta z karnawału
17 stycznia gimnazjum, 
a tydzień później – 24 
stycznia, szkoła podstawowa 
w Zespole Szkół  
w Łyszkowicach, bawiły się 
na noworocznej Choince.

Gimnazjaliści bawili się od 
godziny 15.00 do 20.00, a jed-
ną z głównych atrakcji był zor-
ganizowany przez Samorząd 
Uczniowski konkurs na najlep-
szy taniec. 

Wybrano też dwoje najlepiej 
bawiących się uczniów, którzy 
otrzymali szarfy oraz tytuły kró-
la i królowej balu. Byli to Domi-
nika Perzyńska z klasy IIc oraz 
Kacper Pryk z IIb. O odpowied-
ni nastrój i muzykę na imprezie 
zadbał DJ Piorun.

Z kolei podczas zabawy  
w szkole podstawowej ucznio-
wie zaprezentowali się w róż-
nych, ciekawych kostiumach. 
Jedenaścioro z nich zostało na-

grodzonych za oryginalność  
i wykonanie przebrań. Byli to: 
Damian Gędek – kierowca raj-
dowy, Olga Ruta – Arabka, Rok-
sana Graszka – królewna, Ame-
lia Korzeniewska – Arabka, 
Amelia Ostrowska – diabełek, 
Milena Gajek – diablica, Michał 

Marat – kominiarz, Julia Placek 
– pirat, Kinga Urbańska – dama, 
Martyna Siatkowska – Egipcjan-
ka i Zofia Stań – wróżka.

Były też dwa pokazy zum-
by, dla grupy młodszej i starszej. 
Prowadziła je profesjonalna in-
struktorka, Kinga Jóźwiak. tm

Bolimów | Karnawałowe ostatki

Przed zabawą występy
31 stycznia w Szkole Podstawo-

wej w Bolimowie odbyła się zaba-
wa choinkowa. Zanim się zaczę-
ła, uczniowie z poszczególnych 
klas przedstawili przygotowane 
pod kierunkiem wychowawców 
krótkie występy, które obejrzeli 
uczniowie i zaproszeni goście.

Uczniowie klasy Ia zaśpiewali 
piosenkę „Zima, zima, zima…”, 
zaś ci z klasy Ib piosenkę „Cztery 
pory roku”. Następnie w insceni-
zacji „Dwanaście miesięcy” poka-
zali, że każdy z miesięcy jest uro-
kliwy i potrzebny oraz, że można 
się nim zachwycać i zaśpiewali 
piosenkę „Nowy Roczek” i przy-
pomnieli jak hucznie witaliśmy 
Nowy Rok 2015.

Uczniowie klasy II wykona-
li wiązankę piosenek dla dzieci. 
Klasa III wykonali piosenki „A w 
karnawale” oraz „Laleczka z sa-
skiej porcelany”. Uczniowie kla-
sy IV przypomnieli o cudownej 
mocy baśni, dlatego zaprezento-
wali piosenkę Sylwii Grzeszczak 
„Księżniczka”. Jeden z uczniów 

tej klasy, Bartosz Kuza, zaprezen-
tował swoją hip-hopową aranża-
cję.

Klasa V zatańczyły do piosenki 
Maryli Rodowicz „Damą być”, a 
uczniowie klasy VI zaprezentowa-
li swoje umiejętności w tańcu ko-
reańskim i Bailando. Oprócz tego 
zaprezentowała się grupa tanecz-

na, pracująca pod kierunkiem na-
uczycielki, Lilly Cwaliny.

Po części artystycznej zjawił 
się najbardziej oczekiwany przez 
wszystkich gość – Mikołaj, który 
przyniósł uczniom paczki ufun-
dowane przez Radę Rodziców. 
potem zaś rozpoczęła się zaba-
wa.  tb

kęszyce | Szkoła podstawowa

Babcie takiego cyrku jeszcze nie widziały
31 stycznia w SP w Kęszy-

cach zaproszone babcie i dziad-
kowie uczniów obejrzeli przed-
stawienie pod tytułem „Cyrk”, 
przygotowane przez najmłodsze 
dzieci. Dzieci wcieliły się w róż-
ne postacie, które można spotkać  
na prawdziwej arenie cyrkowej. 
Nie zabrakło również zwierząt. 
Piosenki dla zaproszonych se-
niorów wykonał szkolny zespół 
„Wianeczek” a wręczone im upo-
minki przygotowali uczniowie.

Przy okazji został rozstrzy-
gnięty konkurs zorganizowany 
przez działające w szkole Małe 
Przedszkole, polegający na wy-
konaniu ciekawego upominku 
dla babci lub dziadka. Zwycięz-
cą został Kacper Dałek z kl. VI, 
który własnoręcznie wyhaftował 

obrazek dla swojej babci, II miej-
sce zajęła Sandra Godosz z kl. II, 
III miejsce: Alex Odbierzychleb  
z kl. II i Maja Zwolińska z kl. IV. 
Jury przyznało również wyróż-

nienia dla: Aleksandry Kocus, 
Julii Pytkowskiej i Mai Adam-
czyk z zerówki oraz Jakuba Pyt-
kowskiego z kl. I. Po części ofi-
cjalnej rozpoczęła się zabawa. tb

Nieborów | Feryjne warsztaty w muzeum

Nie tylko uczyli się tańczyć
Ponad 20 dzieci wzięło udział w zajęciach 
przygotowanych przez pracowników muzeum  
w Nieborowie w minioną niedzielę, 8 lutego. Tym razem 
dowiedziały się one jak wyglądały przygotowania do 
balu, poznały też podstawy trzech tańców dworskich.

W zajęciach udział wzięły 
dzieci w wieku 6-12 lat, nie tylko 
z Łowicza i powiatu łowickiego, 
ale także z Łodzi oraz Warsza-
wy. Dla wszystkich prowadzące 
zajęcia: tancmistrzyni, w której 
rolę wcieliła się Katarzyna Kro-
kocka oraz jej asystentka Sylwia 
Matysek przygotowały stroje 
księżniczek i książąt. 

Dopiero tak ubrane, w Sali 
Białej pałacu radziwiłłowskiego, 
wzięły one udział w warsztatach 
plastycznych, w czasie których 
dziewczęta wykonywały z ko-
lorowych kartonów wachlarze, 
zaś chłopcy z czarnych karto-
nów muchy.

Potem grupa przeniosła się 
do biblioteki, gdzie tancmistrzy-
ni nakazała dzieciom ćwiczyć 
prostą postawę, nosząc na gło-
wach książki. W kolejnych pała-
cowych pomieszczeniach dzie-
ci uczyły się książęcej postawy,  
w Małej Jadalni pozując do 
zdjęć na tle portretu Stanisła-
wa Augusta Poniatowskiego,  
a w Salonie Czerwonym – Anny 
Karoliny Orzelskiej. W kolejnej 
sali zapoznały się z rodzajem 
ozdób zakładanych na bale.

Dopiero po takim przygoto-
waniu uczestnicy zajęć spotka-
li się ponownie w Sali Białej, 
gdzie odbyły się warsztaty ta-

neczne, w trakcie których mo-
gły poznać podstawy trzech 
tańców dworskich: pavany, me-
nueta oraz poloneza, którego 
wspólne odtańczenie zakończy-
ło zajęcia.

– Zajęcia były bardzo fajne, 
na chwilę stałam się księżnicz-
ką, uczyłam się tańczyć i bardzo 
mi się to podobało, chociaż wca-
le nie było to łatwe – powiedzia-
ła nam jedna z dziewczynek bio-
rących udział w zajęciach.

Monika Antczak z dzia-
łu sztuki nieborowskiego mu-
zeum ocenia, że feryjne zajęcia 
organizowane w pałacu cieszą 
się dużą popularnością. Zainte-
resowani ofertą muzeum mogą 
próbować dostać się jeszcze  
w najbliższą sobotę, 14 lutego, 
na zajęcia „Każdy patyk swo-
je imię ma – rozpoznanie drzew 
zimową porą” (dzieci 6-12 lat, 
koszt 12 zł od osoby), w czasie 
których będzie można nauczyć 
się rozpoznawania drzew w sta-
nie bezlistnym. Zostały cztery 
ostatnie miejsca. Niestety, na za-
jęcia „Tropiciele zimowych pta-
ków” wolnych miejsc już nie ma, 
jest nawet lista rezerwowa.  tb

zanim w czasie niedzielnych zajęć w muzeum w Nieborowie, dzieci zaczęły uczyć się tańca dworskiego, 
musiały m.in. nauczyć się prosto chodzić. pomocna okazała się wizyta w pałacowej bibliotece, gdzie trenowały 
z książkami na głowach.

zumbę tańczą uczennice klasy iia: honorata polit, Majka wawrzyn, 
zuzanna Kostrzewa i Aleksandra Kraft. 

A
g

N
Ie

S
zK

A
 S

u
K

Ie
N

N
IK

Przedszkolaki z kęszyc wcieliły się w rolę cyrkowców. Dzięki 
przebraniom ich spektakl wypadł doskonale.
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W czasie choinki w Bolimowie, zanim zaczęła się zabawa taneczna, 
uczniowie każej z klas zaprezentowali program artystyczny.
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Stanisław Masłowski urodził 
się 26 sierpnia 1933 roku w Za-
krzewie na terenie gminy Biela-
wy, w rodzinie Franciszki i Józefa 
Masłowskich, jako ich najmłod-
sze dziecko. Miał o 3 lata starszą 
siostrę Mariannę i o rok starszego 
Jana, obydwoje żyją. 

Stanisław Masłowski bar-
dzo wcześnie stracił ojca, któ-
ry zmarł nagle w 1936 r. Owdo-
wiała mama musiała zająć się 
domem i gospodarstwem, ma-
jąc do pomocy jedynie parobka. 
Małe dzieci szybko musiały doro-
snąć i włączyć się do domowych 
obowiązków, a czasy były prze-
cież wyjątkowo trudne. Razem  
z rodzeństwem jak mógł, pomagał 
w gospodarstwie, już jako ośmio-
latek musiał kosić kosą zboże. 

W czasie wojny połowę domu 
państwa Masłowskich, czyli  
w praktyce jedną izbę, zajęli wy-
siedleńcy z Warszawy – krawcowa 
z dwiema dorosłymi córkami. 
Jedna z nich konspiracyjnie uczy-
ła młodego Stanisława. Do szkoły 
w Sobocie poszedł po wojnie. 
Po jej ukończeniu chciał się dalej 
kształcić. Wybrał liceum w Zdu-
nach, a w czasie lat nauki miesz-
kał u wujostwa w pobliskiej Bo-
gorii. W 1952 r. zdał maturę  
i już jako 19-latek rozpoczął pracę  
w Szkole Podstawowej w Walisze-
wie z siedzibą w Psarach, w pała-
cu. Uczył matematyki i biologii. 

W listopadzie tego roku z jego 
inicjatywy zorganizowano zaba-
wę taneczną. Przyszła na nią m.in. 
16-letnia Genowefa Olejnicza-
kówna, absolwentka 3-letniego 
Technikum Handlowego w Głow-
nie, pracująca w Banku Spół-
dzielczym w Bielawach. Młodzi 
poznali się i przypadli sobie do 
serca. Wśród rodzinnych anegdot 
zachowała się taka, że Genowefa 
podczas tej zabawy pożyczyła od 
Stanisława grzebień i nie oddała 
mu go, co stało się dla niego pre-
tekstem do złożenia wizyty w jej 
domu. Pani Genowefa uzyskała 
zgodę swojej rodziny na spotyka-
nie się ze Stanisławem. 

W listopadzie 1953 r. ich wza-
jemne uczucie zostało wystawio-
ne na próbę długiej rozłąki, kie-

dy to Stanisław Masłowski został 
na 30 miesięcy powołany do służ-
by wojskowej. Trafił do jednost-
ki Wojsk Ochrony Pogranicza  
w Lubaniu. W czasie służby ukoń-
czył Szkołę Podoficerską w War-
szawie i liczne kursy, został sani-
tariuszem. Propozycję ukończenia 
Szkoły Oficerskiej i pracy żoł-
nierza zawodowego odrzucił, bo 
spieszno mu było wrócić do na-
rzeczonej. 

W marcu 1956 r. został zwol-
niony do cywila, a już w sierp-
niu młodzi wzięli ślub w Starym 
Waliszewie. Zamieszkali w nie-
wielkim domu rodzinnym panny 
młodej i marzyli o własnym. Ro-
dzice pani Genowefy prowadzi-
li gospodarstwo rolne, pan Stani-
sław pracował w szkole i działał 
w Ochotniczej Straży Pożarnej, 
a jego małżonka przeniosła się  
z banku w Bielawach do księgo-
wości w Gospodarstwie Rybac-
kim w Psarach. 

W 1957 roku małżonkom uro-
dziła się córka Bożena, a w 1961 
r. przyszedł na świat ich syn Ja-
rosław. W międzyczasie państwu 
Masłowskim udało się postawić 
dom. Aby zdobyć pieniądze na 
budowę, przy pomocy majstra ze 
Zdun wzniesiono piec do wypala-
nia cegieł i po ich sprzedaży Sta-
nisław Masłowski zdołał zająć się 
budową własnego domu, na który 
również najpierw wypalono cegłę. 
W latami prowadzonej przez nie-
go rodzinnej kronice pt. „Dzieje 
Stanisława i Genowefy Masłow-
skich oraz ich najbliższej rodzi-
ny” zachowało się zdjęcie z tego 
okresu, na którym widać stos su-
szących się cegieł. Budowę domu 
państwo Masłowscy rozpoczęli 
wiosną 1960 roku, a już w listopa-
dzie wprowadzili się do niego.

W 1962 r. Stanisław Masłowski 
ukończył kurs dla kierowników 
szkół w Łęczycy, a w 1964 r. zo-
stał kierownikiem Szkoły Podsta-
wowej w Waliszewie z siedzibą  
w Psarach. W tym samym roku 
został też wybrany na funkcję pre-
zesa Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Starym Waliszewie, a wcze-
śniej był sekretarzem tej jednost-
ki. Strażakiem ochotnikiem był 

od wczesnej młodości, najpierw 
w rodzinnym Zakrzewie, później 
w Starym Waliszewie. Jako pe-
dagog, wychowawca młodzieży  
i jako społecznik cieszył się w lo-
kalnym środowisku znacznym au-
torytetem. 

Domownicy – syn Jarosław  
i synowa Ewa – wspominają, że 
także dla swoich najbliższych był 
człowiekiem wyjątkowym, ko-
chającym ojcem i dziadkiem, spo-
kojnym, zgodnym, cierpliwym  
i opanowanym. Dla syna i dla cór-
ki, których uczył w szkole, nie był 
jednak pobłażliwy – lekcje mu-
sieli odrabiać samodzielnie. Pan 
Jarosław wspomina, że koledzy 
często odpisywali od niego zada-
nia domowe z matematyki licząc, 
że w dyrektorskim domu na pew-
no zostały rozwiązane poprawnie. 
Kiedy więc pan Jarosław popełnił 
jakiś błąd, ten sam miała w zeszy-
tach połowa klasy, co tato podsu-
mowywał : No tak, znowu od Jar-
ka spisywaliście! 

Nasz rozmówca wspomina na-
tomiast, że jego tacie bardzo za-
leżało, by uczniowie rozumieli 
lekcję i tłumaczył zadania domo-
we tak długo, aż najsłabszy uczeń 
zrozumiał, jak należy je rozwią-
zać. Niekiedy wyjaśnienia te za-
bierały dużo czasu i kiedyś, gdy 
rozległ się dzwonek, dyrektor 
oznajmił wychowankom, że mają 
przerwę. Tymczasem był to już 
dzwonek wzywający młodzież 
na kolejną lekcję, a cała przerwa 
upłynęła na tłumaczeniach. 

– Wiele osób, dziś po 50-tce, 
powtarzało nam, że dzięki tacie 
zrozumieli matematykę – wspo-
mina synowa, Ewa Masłow-
ska. Nie tylko zresztą to, bo był 
też świetnym wychowawcą ca-
łych pokoleń, organizatorem licz-
nych wycieczek krajoznawczych. 
Ukończył kursy pilota i kierow-
nika wycieczek, by koszty wyjaz-
dów na nie były niższe. W tym sa-
mym celu młodzież zbierała złom, 
by pieniądze z jego sprzedaży 
przeznaczyć na wyjazdy. 

Z inicjatywy Stanisława Ma-
słowskiego, już jako prezesa OSP, 
rozpoczęto starania o budowę 
strażnicy. Organizowano zabawy 
taneczne i loterie, by zdobyć pie-
niądze na ten cel. Ostatecznie, ze 
względów formalnych, w 1974 
r. wybudowano w Starym Wali-
szewie Gminy Ośrodek Kultury,  
w którym było miejsce i na spo-
tkania mieszkańców, i na garażo-
wanie pojazdów strażackich, a po-
nadto w budynku tym mieściły się 
jeszcze: biblioteka, poczta i sklep. 
Kierownikiem biblioteki również 
był Stanisław Masłowski, a na po-
czcie pracowała Genowefa Ma-
słowska. 

W tym samym roku – 1974, od-
dano do użytku wybudowany za 
dyrektorowania Stanisława Ma-
słowskiego i dzięki jego staraniom 
budynek szkoły w Starym Wa-
liszewie. W murach nowej pla-
cówki uroczyście rozpoczęto rok 
szkolny 1974/75, a fakt ten znalazł 
odzwierciedlenie na kilku stro-
nach pedantycznie prowadzonej 
przez dyrektora szkolnej kroniki. 

Stanisław Masłowski przez kil-
ka kadencji zasiadał w Gminnej 
Radzie Narodowej, był również 

  23 stycznia: Stanisława 
gałus, l.85, Łowicz; helena 
Turska, l.88, Łowicz; zofia 
Bogusz, l.80, osiny k/głowna.

  25 stycznia: Kazimiera 
Kowalska, l.65

  29 stycznia: Jan Flis, l.88, 
Ło-wicz; Janina wrona, l.77, 
Sromów.

  30 stycznia: Sabina 
witkowska, l.85, Stryków.

  31 stycznia: Janina Kapusta, 
l.93, Łowicz; Alicja Niedzielska, 
l.69, Łowicz.

  1 lutego: Tadeusz podrażka, 
l.42, Łowicz. lucyna wójcik, 
l.86, zawady.

  2 lutego: Józef Mostowski, 
l.87, Łowicz; Andrzej Stępniak, 
l.56, Łowicz; Jerzy gardener, 
l.81, Łowicz; Maria Szymańska, 
l.68, Łowicz.

  3 lutego: Kazimierz legacki, 
l.62, Łowicz.

  5 lutego: Jacek Bogucki, l.52; 
Marian Bielecki, l.86, Łowicz.

  7 lutego: helena 
Komenderska, l.69.

WSPomNieNiA | pozoSTANą w NASzeJ pAMIĘcIoDeSzLi oD NAS | 23.01.-7.02.2015

ReKlAMA

Stanisław Masłowski (1933-2014)

 Stanisław masłowski
(1933-2014)

Społecznik, pedagog, 
zasłużony strażak. przez 47 
lat, tj. w latach 1964-2011 
był prezesem ochotniczej 
Straży pożarnej w Starym 
waliszewie, a w ostatnich 
latach pełnił funkcję prezesa 
honorowego jednostki 
oraz prezesa honorowego 
zarządu oddziału gminnego 
zoSp Rp w Bielawach. 
zawodowo związany ze 
Szkołą podstawową w Starym 
waliszewie, której dyrektorem 
był przez lat 28 (od 1964 do 
1992 r.). Stanisław Masłowski 
był też jednym z założycieli 
Stowarzyszenia Na Rzecz 
Rozwoju wsi waliszew i okolic, 
a także wieloletnim prezesem 
zarządu oddziału związku 
Nauczycielstwa polskiego  
w Bielawach. zmarł 23 grudnia 
2014 r., został pochowany 27 
grudnia na cmentarzu  
w Starym waliszewie.
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wieloletnim prezesem Oddziału 
Związku Nauczycielstwa Polskie-
go w Bielawach, który w 1983 r. 
reaktywował po stanie wojennym. 
Był to pierwszy zreaktywowany 
oddział ZNP w byłym woj. skier-
niewickim. 

Wyjątkowo cennym wspo-
mnieniem dla całego waliszew-
skiego środowiska są nagrania  
z udziałem Stanisława Masłow-
skiego, zarejestrowane przez 
uczniów i dostępne w interneto-
wym Atlasie Wsi Polskich. Sta-
nisław Masłowski opowiada tam 
m.in. o historii straży i szkoły. Na 
emeryturę przeszedł po 40 latach 
pracy w oświacie, w 1992 r. 

Stanisław Masłowski był za 
swoją pracę i działalność spo-
łeczną wielokrotnie odznacza-
ny odznaczeniami państwowymi, 
oświatowymi oraz strażackimi.  
W 1991 roku otrzymał Złoty znak 
Związku OSP, a w 1998 r. najwyż-
sze odznaczenie strażackie – me-
dal Bolesława Chomicza. 

Państwo Masłowscy tworzy-
li zgodną, szanującą się rodzinę. 
Jako tato i dziadek pan Stanisław 
był człowiekiem troskliwym, spo-
kojnym i pogodnym. Uwielbiał 
wnuki, których doczekał się pię-
ciorga. Z małżeństwa córki Bo-
żeny z Bogdanem Jaworskim 
urodzili się: Rafał (w 1980 r.)  
i Łukasz (w 1982), który ku wiel-
kiej radości i dumie dziadka został 
strażakiem zawodowym. Z mał-
żeństwa syna Jarosława z Ewą 
na świat przyszli z kolei: Karol  
(w 1983 r.), Izabela (w 1985 r.)  
i Bartosz (w 1997 r.). Pan Stani-
sław doczekał się też narodzin 
dwóch prawnuków, synów Rafała: 
Patryka i Juliana.

– Tato miał poczucie humoru, 
znał się na żartach, uwielbiał ro-
dzinne święta i zawsze czytywał 
wiersze, które na różne okolicz-
ności pisała nasza córka. Napisa-
nym przez Izę wierszem żegna-
liśmy tatę na pogrzebie. Córka 
zawsze mówi o nim Dziadziuś, to 
też pokazuje, jaki był. A był czło-
wiekiem naprawdę wyjątkowym, 
wspaniałym – opowiada pani 
Ewa. Genowefa Masłowska zmar-
ła w czerwcu 2005 roku. 

Do dziś mieszkańcy Walisze-
wa i okolic mówiąc o Stanisławie 
Masłowskim, posługują się okre-
śleniami Pan Dyrektor, Druh Pre-
zes. Tak zachował im się w pamię-
ci, bo prezesem straży był przez 47 
lat (od 1964 do 2011 r.), a dyrek-
torem szkoły przez 28 (od 1964 r. 
do 1992 r.). Był też jednym z zało-
życieli Stowarzyszenia Na Rzecz 
Rozwoju Wsi Waliszew i Okolic, 
które postawiło sobie za cel ura-
towanie szkoły przed likwidacją,  
a które dziś samodzielnie prowa-
dzi placówkę, przekształconą w 
Zespół Szkół im. Jana Pawła II. 

druh, wychowawca, 
przyjaciel
Po bolesnej dla środowiska lo-

kalnego śmierci Stanisława Ma-
słowskiego kilka osób zechciało 
podzielić się z nami swoimi o nim 
wspomnieniami. 

Cezary olejniczak, poseł na 
Sejm RP i prezes OSP w Starym 
Waliszewie: – Jako kierownik,  
a następnie dyrektor szkoły pod-
stawowej Stanisław Masłowski 
stworzył nam dobre warunki na-
uczania. Wymagał dużo od sie-
bie, ale i od swoich nauczycieli  
i uczniów. Starał się nam wpajać, 

że człowiek nie żyje tylko dla sie-
bie, ale również dla innych. To dy-
rektor Masłowski starał się, aby-
śmy co roku gdzieś wyjeżdżali, 
aby zobaczyć ciekawy zakątek na-
szej wspaniałej Ojczyzny. Pamię-
tamy coroczne zbiórki złomu po 
to, by obniżyć koszty wyjazdów  
i by wszyscy mogli pojechać. To  
z jego inicjatywy powstała w na-
szej szkole Spółdzielnia Uczniow-
ska „Jutrzenka” oraz Szkolna 
Kasa Oszczędnościowa. Pamię-
tamy cotygodniowe apele na gór-
nym korytarzu, a czasem i czę-
ściej, kiedy ktoś ze starszych 
kolegów coś przeskrobał. 

(...) Jako prezes zarządu OSP 
w Starym Waliszewie druh Stani-
sław cieszył się wspólnie z nami 
z wygrywanych zawodów spor-
towo-pożarniczych od gminnych, 
przez rejonowe, z wyjazdów na 
zawody krajowe do Krakowa  
i Częstochowy. Pamiętamy wów-
czas jego troskę i podkreślenie, 
że byłoby nam łatwiej, gdybyśmy 
mieli lżejsze buty, jak inne jed-
nostki. 

małgorzata Całka, wycho-
wanka Stanisława Masłowskie-
go, nauczycielka edukacji wcze-
snoszkolnej i przyrody: – Jako 
nauczyciel Stanisław Masłowski 
był sprawiedliwy i wyrozumiały, 
ale też wymagający. Bardzo do-
brze tłumaczył materiał i często 
się uśmiechał. Potrafił rozbawić 
nas mimiką twarzy, kiedy poru-
szał brwiami i uszami. W 1983 
r. przyszłam do pracy w szkole 
i mogę powiedzieć, że jako szef 
Stanisław Masłowski był bardzo 
pomocny, wyrozumiały i przyja-
cielski. Interesował się sprawami 
nauczycieli i w wielu sytuacjach 
potrafił pomóc. 

Zawsze miał dobry humor, nie 
pamiętam, by się złościł. Był do-
skonałym gospodarzem szkoły. 
Lubił porządek i od młodych na-
uczycieli wymagał prowadzenia 
zeszytów z konspektami. Zosta-
wał na długo w pamięci, intere-
sował się losem swoich uczniów 
nawet, gdy już opuścili szkołę, za-
łożyli rodziny. Spotkany przypad-
kowo, zawsze chwilę porozma-
wiał, dopytywał co słychać. 

Bożena majchrzak, nauczy-
cielka ze Szkoły Podstawowej 
i gimnazjum w Zespole Szkół 
SRWWiO w Starym Walisze-
wie: – Pan dyrektor przyjmował 
mnie do pracy w tej szkole. Na 
zdjęciach z gronem pedagogicz-
nym wszyscy się uśmiechają. To 
są szczere uśmiechy, nie tylko do 
zdjęcia. My się wszyscy uśmie-
chaliśmy, bo pan dyrektor stwarzał 
atmosferę pełną ciepła i życzliwo-
ści. Starał się być w pracy przed 
ósmą, robił nam odprawę w po-
koju nauczycielskim, interesował 
się problemami, które rozwiązy-
wał wspólnie z nami. Był dla nas 
jak ojciec, nigdy nie tworzył barie-
ry dyrektor – pracownik, to była 
symbioza. Czuliśmy, że docenia 
naszą pracę, nigdy nie zapominał 
o życzeniach, dobrym słowie na 
koniec roku. 

Wpajał nam taka zasadę: „Jacy 
my jesteśmy, takie są dzieci” i dbał 
o to, żebyśmy byli uśmiechnięci  
i pogodni. Potrafił też wspaniale 
zintegrować całe środowisko lo-
kalne, organizował bale karnawa-
łowe dla dzieci, a wieczorami dla 
dorosłych i razem z żoną pełnili na 
nich rolę wodzirejów. 

*** 
Stanisław Masłowski zmarł 23 

grudnia 2014 r. na skutek choro-
by, z którą zmagał się od kilku lat. 
Pogrzeb ze strażackimi honora-
mi odbył się 27 grudnia w asyście 
licznych pocztów sztandarowych 
z terenu waliszewskiej parafii, 
gminy Bielawy i powiatu łowic-
kiego.   ewr

w tej rubryce zamieszczamy fotografie noworodków, które w dniach poprzedzających  
wydanie tego numeru naszego tygodnika urodziły się w szpitalach w Łowiczu i w głownie,  
wraz z datą tej szczęśliwej dla rodziców chwili. Dziękujemy rodzicom, którzy zgodzili się na 
publikację zdjęcia, życzymy dużo radości z powiększenia rodziny. Każde nowo narodzone 
dziecko witamy serdecznie w naszej lokalnej społeczności. Jeśli wasze dziecko urodziło się  
w tych dniach w jakimś innym szpitalu – prosimy, podeślijcie nam fotografię i dane (e-mail:  
redakcja@lowiczanin.info,tel. 535-455-338) – także z przyjemnością je zamieścimy.  Redakcja

Witamy wśród nas!

oskar kamiński, ur. 21.01.2015 r., 
godz. 23.15, waga 3750 g, dł.  
58 cm, syn Tomasza i Katarzyny, 
zam. żychlin 

Hania krysicka, ur. 22.01.2015 r., 
godz. 8.25, dł. 49 cm, waga  
2.100 g, córka Marleny i Krzysztofa 
zam. Stary waliszew

Leon Fastyn, ur. 23.01.2015 r., 
godz. 12.55; dł. 52 cm; waga 
2.650 g; syn eweliny i Adama, 
zam. Skierniewice

karol Pawłowski, ur. 24.01.2015 
r., godz. 12:35, dł. 56 cm, waga 
3.440 g, syn Moniki i pawła, zam. 
Łowicz

Aleks Żebrowski, ur. 24.01.2015 
r., godz. 8.34; dł. 53 cm; waga 
3.040 g; syn Iwony i Jakuba,  
zam. Kutno 

kajetan olczak, ur. 25.01.2015 
r., godz. 20.40; dł. 55 cm; waga 
3.550 g; syn lindy i Dominika, 
zam. głowno

Filip marat, ur. 26.01.2015 r., 
godz. 12:05, dł. 57 cm, waga 
3.300 g, syn ewy i Radosława, 
zam. Łowicz

oliwia mucha, ur. 27.01.2015 r., 
godz. 14:00, dł. 53 cm, waga 
3.500 g, córka wioletty i Tomasza, 
zam. Kalenice

Julek Piekacz, ur. 31.01.2015 r., 
godz. 12:15, dł. 50 cm, waga 
2.800 g, syn Agaty i Marcina, zam. 
zabostów Duży

Franciszek Jan Blum,  
ur. 26.01.2015 r., godz. 15.00;  
dł. 52 cm; waga 3.490 g; syn 
Joanny i Łukasza; zam. głowno 

ReKlAMA

Artur Szuplewski, ur. 02.02.2015 
r., godz. 10:35, dł. 61 cm, waga 
3.600 g, syn Karoliny i piotra, zam. 
Skierniewice

Julita Piwowarska, ur. 
02.02.2015 r., godz. 01:45, dł.  
54 cm, waga 2.560 g, córka Anny 
i Tomasza, zam. Sochaczew

Jaś Rogala, ur. 03.02.2015 r., 
godz. 11:25, dł. 53 cm, waga 
3.000 g, syn weroniki i Mariusza, 
zam. Łowicz

katarzyna Jasnos, ur. 06.02.2015 
r., godz.13:00, dł.56 cm, waga 
4.250 g, córka Małgorzaty  
i Tomasza, zam. Łowicz

Roksana Dobrzycka, ur. 
07.02.2015 r., godz.17:10, dł.  
55 cm, waga 3.700 g, córka  
Anety i Tomasza, zam. Traby

ukochany dziadek. Stanisław Masłowski z wnukami: Karolem i Izabelą.
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Reportaż

Łowicz – Chile, Boliwia, Argentyna | Motocyklowa wyprawa na krańce świata

Śladami Dakaru, po żwirze, soli  
i na trzech tysiącach metrów
Łowiczanin Dariusz Tadeusiak odbył w styczniu niezwykłą motocyklową podróż przez Chile, Boliwię i Argentynę, jadąc z grupą znajomych z całej Polski 
śladami słynnego rajdu Dakar, doświadczając po drodze tych samych trudów, z którymi spotkali się w drodze rajdowicze. Mimo to ich podróż znacznie się 
różniła od doświadczeń ścigających się, bo w przeciwieństwie do nich Tadeusiak i jego koledzy mieli czas na podziwianie widoków i rozmowy z ludźmi.

Pan Dariusz jest znany wśród 
łowickich motocyklistów, pełni 
funkcję wiceprezesa Łowickiego 
Klubu Motocyklowego No. 16. 
W rozmowie z nami przyznał, 
że znalezienie się na trasie rajdu 
Dakar było jego marzeniem. – 
Dla każdego człowieka zakręco-
nego na punkcie motoryzacji czy 
motocykli jest marzeniem zoba-
czyć to z bliska. Dakar jest jed-
nym z najbardziej znanych, a na 
pewno jednym z najtrudniej-
szych rajdów, wymagających od 
uczestników niezwykłej wytrzy-
małości i sprawności. Pokonu-
je się w nim ogromne dystanse  
w bardzo trudnych warunkach. 
Jadąc trasą rajdu, mieliśmy oka-
zję zobaczyć uczestników raj-
du w kilku miejscach, mieliśmy 
też kilka przygód, które na długo 
zapamiętamy – powiedział nam 
Tadeusiak.

Do udziału w podróży przez 
Chile, Boliwię i Argentynę  
w ramach projektu „Śladami 
Dakaru” został zaproszony je-
sienią 2014 roku. Jego pomysło-
dawcami byli znajomi motocy-
kliści Aleksandra Trzaskowska 
i Krzysztof Samborski z War-
szawy. – Po kilku rozmowach 
telefonicznych i poważnym za-
stanowieniu się nad udziałem, 
ostatecznie się zdecydowałem 
– opowiada Tadeusiak – Dziś 

wiem, że gdybym zrezygnował, 
bardzo bym żałował.

Sam wyjazd był skompliko-
wanym przedsięwzięciem lo-
gistycznym. Np. motocykle 
uczestników wyprawy, w sumie 
16 osób, zostały w listopadzie 
zapakowane do kontenera i dro-
gą morską dotarły 18 grudnia do 
portu Valparaiso w Chile. Kie-
rowcy dotarli do Chile 2 stycz-
nia. Następnego dnia ruszyli na 
spotkanie z Dakarem.

Nie było czasu na aklimaty-
zację. Motocykliści nie chcie-
li tracić czasu, rajd wystartował 
1 stycznia i jego uczestnicy byli 
już w drodze. Przejechali do Ar-

gentyny, najpierw do Uspallaty, 
a później do San Juan. Tam po 
raz pierwszy spotkali zawodni-
ków wyścigu. Następnego dnia 
Dakar ruszył do Chilecito.

ryk silników  
i tłumy na trasie
– Przy głównej drodze, słyn-

nej RUTA 40 – nadłuższej  
w Argentynie, można było ob-
serwować zmagania zawodni-
ków. Kurz, pył, ryk silników 
nadawał temu miejscu wręcz 
kultowej atmosfery – opowiada 
Dariusz Tadeusiak. Niezliczo-
na ilość ludzi oglądała to wido-
wisko, wisząc na słupach, stojąc 

na pagórkach czy mostach. Ma-
chając flagami, pozdrawialiśmy 
zawodników. Gdy spojrzało się  
w dal, to można było zobaczyć 
jeden wielki kolorowy dywan 
najróżniejszych flag, co było do-
wodem, że ludzie z całego świata 
przyjeżdżają, by oglądać Dakar. 
Ale i dla mieszkańców Chile, 
Boliwii i Argentyny jest to świę-
to narodowe – kontynuuje.

tam w styczniu  
było gorące lato
Gdy rajd skierował się  

w stronę Chile, uczestnicy wy-
prawy skierowali się na pół-
noc Argentyny, do miasta Sal-

ta. Doświadczyli po drodze 
niesamowitych widoków, mie-
li czas, aby je podziwiać i foto-
grafować. Jedną z największych 
niedogodności okazała się wy-
soka temperatura. Największa, 
jaką zanotowali, wynosiła 44 
stopnie Celsjusza w godzinach 
południowych. – Otwierając 
szybkę kasku, czuliśmy, że po-
wiew wiatru był tak gorący, 
jakby ktoś przed nosem włą-
czył nam suszarkę do włosów 
i strumień ciepłego powietrza 
skierował na oczy. Mimo sto-
sowania mocnych filtrów popa-
rzyliśmy sobie policzki i nosy. 
Ukrop taki towarzyszył nam 

przez kilka dni, dając się moc-
no we znaki – opowiada Tadeu-
siak.

w górę, ciągle w górę
W Salta zrobili sobie jed-

nodniowy odpoczynek, który 
wykorzystali nie tylko na ode-
tchnięcie, ale sprawdzenie moto-
cykli i poskręcanie ich, bo dały 
się im we znaki trudy podróży 
po gruntowych drogach. Jak się 
okazało, jeden z uczestników na-
bawił się poważnej kontuzji sto-
py. Dopiero po 10 dniach wy-
prawy okazało się, że miał dwa 
złamania z przemieszczeniem  
i jedno pęknięcie, musiał zrezy-
gnować. 

Po odpoczynku ruszyli w kie-
runku Boliwii, celem było mia-
steczko Potosi. Na tym odcinku 
podróży spotkały ich inne pro-
blemy, cały czas jechali w górę 
i wkrótce niemal wszyscy za-
częli odczuwać objawy choroby 
wysokościowej. Będąc w pobli-
żu granicy Argentyny z Boliwią, 
znaleźli się bowiem powyżej 
3000 m. n.p.m. Pojawiły się bóle 
głowy, senność, zawroty głowy. 
– A przed nami był jeszcze ka-
wał drogi. Po kilkugodzinnym 
pobycie na granicy udali się na 
północ, mieli nadzieję, że zjadą 
w dół, by się lepiej poczuć. Nie-
stety, jechali nadal w górę. Oka-
zało się, że miasteczko Potosi 
znajduje się na wysokości około 
3800 m. npm. – Ratowaliśmy się 
tabletkami na chorobę wysoko-
ściową i to nam znacznie pomo-
gło – opowiada Tadeusiak.

Następnym celem wyprawy 
było miasteczko Uyuni Boliwia, 
w którym jej uczestnicy mieli 
możliwość obserwować powrót 
zawodników jadących na moto-

Dziś wiem,  
że gdybym 
zrezygnował,  
bardzo bym żałował.

miejsce startu rajdu na jeziorze Salar. pod postacią wielkiego Tuarega nie mogło zabraknąć flagi Łowicza. 
pierwszy z lewej Dariusz Tadeusiak.
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Dariusz tadeusiak (w centrum kadru) wspólnie z innymi motocyklistami z polski pomagał na jeziorze Salar 
zawodnikowi z Argentyny, który miał problemy z gaźnikiem.

Polscy motocykliści w czasie postoju na tafli słonego jeziora Salar. Taflę soli pokrywa cienka warstwa wody, w której odbijają się chmury i krajobraz. 
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Dla łowiczanina 
sukcesem jest to,  
że mimo iż dotknęły 
go problemy  
z motocyklem, 
to udało mu się 
przejechać całą 
wyznaczoną trasę.

Łowicz | przed przeglądem „cały świat w jednej sakwie”

Oni przyjadą: dziś o Kubie Rybickim
Czy można rowerem jeździć w zimie? Można. Czy można jeździć rowerem w Rosji? Można. Ale czy 
można jeździć rowerem w samym środku Rosji i to w dodatku zimą? No? No można czy nie można?

Choć nawet Rosjanie patrzyli 
na nich w pociągu jak na waria-
tów, choć większość ludzi puka-
ło się w czoło w symbolicznym 
geście solidarności z ich ideą, 
to on wraz z „Wichrem” podjęli 
rzucone sobie w twarz, niczym 
śniegową kulką, wyzwanie. Le-
piej przecież zimą niż latem,  
szczególnie, że zimą się da, a la-
tem już niekoniecznie.

Bajkał ICE TRIP to opo-
wieść o zmierzeniu się z zim-
nem, wiatrem, lodem (nieko-
niecznie lodem Bambino na 
plaży w Mielnie) i rosyjską go-
ścinnością (Polewaj, bo przej-
dzie szkłem!). Bajkał ICE TRIP 
to 900 km po grubym na kilka 
metrów lodzie, spanie w my-
śliwskich chatkach i łamiący 
nie tylko gałęzie mróz.

7 marca gościem IV Prze-
glądu Fotografii Podróżników 
Rowerowych będzie Kuba Ry-
bicki. Wytrawny fotograf, ga-
wędziarz, podrywacz (do lotu) 
i człowiek pióra lżejszego niż 
piórko. Zdobywca Travel Photo-
grapher of The Year czy Grand 
Prix festiwalu Kolosy. Współ-
autor książki „Poza utartym 
szlakiem”, współpracownik 

magazynów i portali podróżni-
czych. Kolekcjoner dziwnych 
czapek, okazjonalny alpinista  
z nadzieją awansu na himala-
istę. Rowerem, autostopem, 
konno i samochodem przeje-
chał około 50 krajów. 

W kwietniu wychodzi jego 
książka o zimowej wycieczce 
po Bajkale, o adekwatnym tytu-
le „Po Bajkale”.

Jeśli chcecie dowiedzieć 
się, czy picie w rosyjskim po-
ciągu dalekobieżnym jest do-
zwolone, czy rosyjska wódka  
zamarza w nocy i czy wódka 
ogólnie w podróżowaniu ro-
werem przez Rosję bardziej  
pomaga czy przeszkadza, zaj-
rzyjcie 7 marca do łowickiego 
kina.

Start pokazów o godzinie 
14.15. Wstęp na pokazy, dzięki 
Łowickiemu Ośrodkowi Kultu-
ry, jest wolny. 

A o innych podróżnikach, 
którzy tego dnia pojawią się  
w sali kina Fenix – przeczytasz 
w kolejnych, poprzedzających 
przegląd, numerach NŁ.  mg

tak surowe, ale tak piękne, że jakby nierealne: zimowe krajobrazy na Bajkale – i rower, którym Jakub Rybicki jechał po lodzie.

Jakub Rybicki
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cyklach i quadach z kolejnego 
etapu rajdu. Padający rzęsisty 
deszcz nie zniechęcił okolicz-
nych mieszkańców do udziału 
w powitaniu, były tłumy wiwa-
tujące i machające flagami. Za-
wodnicy wjeżdżali do miastecz-
ka uliczkami wypełnionymi po 
brzegi ludźmi. Każdy z nich 
był zmoknięty i przemarznięty. 
Tam, na takiej wysokości, już 
nie było tak gorąco – zauważa 
Tadeusiak.

Następny start Dakaru od-
bywał się z jeziora Salar, da-
lej zawodnicy jechali do Chile. 
Uczestnicy wyprawy mieli oglą-
dać start, ale deszcz dokuczył im 
na tyle skutecznie, że zmienili 
plany i  musieli ruszyć z opóź-
nieniem. Pojechali na jezioro 
Salar, nazywane też „najwięk-
szą solniczką świata”, około po-
łudnia dojechali na start Daka-
ru, gdzie znajduje się  ogromna 
rzeźba „Taurega” (symbol raj-
du), przy której oczywiście zro-
bili pamiątkowe zdjęcia.

Podróż przez  
solne jezioro
Podróż przez jezioro Salar 

szybko stała się podróżą w nie-
realnej wręcz rzeczywistości. Je-
zioro – to dość dużo powiedzia-
ne. Podróż rozpoczęli na mokrej 
od deszczu równej solnej sko-
rupie, potem, w połowie dro-
gi, pojawiła się na nim głębsza 
warstwa wody – ok. 10 cm, ale 
dalej można było jechać, choć 
pod koniec podłoże zaczęło się 
zamieniać pod kołami w bło-
to – było to w miejscach, gdzie 
wody nad warstwą soli było naj-
więcej. Warto dodać, że jezio-
ro położone jest na wysokości  
3653 m n.p.m. i zajmuje po-
wierzchnię 10 582 km².

Boliwijczcy skracają sobie 
drogę przez jezioro, nasi moto-
cykliści widzieli na nim zarów-
no samochody osobowe, moto-
cykle jak i ciężarówki. Podróż po 
tym jeziorze była niezwykłym 
doświadczeniem, zwłaszcza na 
odcinku, gdzie na na warstwie 

soli pojawiła się woda. Chmu-
ry oraz góry odbijały się w niej 
sprawiając, że krajobraz stawał 
się nierzeczywisty. – Grupa, któ-
ra mnie wyprzedziła i odjechała 
do przodu, znikała, jakby była 
mirażem – opowiada Tadeusiak. 
Klimat podróży po tym jeziorze 
udało mu się oddać na zdjęciach 
z wyprawy – Po kilku godzinach 
jazdy w solance całe motory  

i my byliśmy mokrzy, ale mega 
szczęśliwi – wspomina.

Na środku jeziora gru-
pa z Polski spotkała zawodni-
ka z Argentyny, któremu po-
psuł się motocykl. Koło niego 
stała grupka „obserwatorów”. 
Uczestnicy wyprawy myśle-
li, że oni mu pomagają, ale 
oni robili tylko zdjęcia. Jeden  
z uczestników wyprawy, po-
chodzący ze Śląska zapytał,  
w czym jest kłopot i Polacy za-
częli mu pomagać. Jak się oka-
zało, chodziło o zabrudzony 
gaźnik. Po blisko 3 godzinach 
czyszczenia, smarowania i prób 
w końcu udało się uruchomić 
silnik. Chwilę później motocy-
kliści się rozstali.

To było ostatnie spotkanie  
z rajdem. Uczestnicy wyprawy 
z Polski przejechali potem do 
Chile do miasteczka San Pedro 
De Atacama, później do Anto-
fagasta i jadąc na południe, do-
tarli do miasta Valparaiso, gdzie 
zaczęła się ich przygoda.

Przygoda kusi co rok
Dariusz Tadeusiak od 2010 

roku stara się co roku podró-
żować motocyklem w różnych 
rejonach świata. Odwiedził już 
Maroko, Senegal, Chiny, USA. 
Wyjazd do Chile, Boliwii i Ar-
gentyny uznaje za jeden z naj-
bardziej udanych, ale też naj-
bardziej wymagający. Przebyli 
wspólnie prawie 5 tys. kilome-
trów, z czego 40 % po asfal-
cie, reszta podróży, zwłaszcza  
w Boliwii, odbywała się droga-
mi szutrowymi. 

Uczestników nie ominęły 
problemy z motocyklami, m.in. 
pękały elementy zawieszenia. 
Radzili sobie, jak tylko mogli, 
korzystając z pomocy lokalnych 
warsztatów czy wręcz rzemieśl-
ników. 

Niestety, w przypadku elek-
troniki w tych trzech krajach na 
pomoc nie można było liczyć. 
Dla łowiczanina sukcesem jest 
to, że mimo iż dotknęły go pro-
blemy z motocyklem, to udało 

mu się przejechać całą wyzna-
czoną trasę. 

– To była niezwykła wypra-
wa. Docieraliśmy do miejsc, 
gdzie zwykły turysta, zwłasz-
cza motocyklowy, nie docie-
ra, mieliśmy okazję spotkać się 
z ludźmi, którzy reagowali na 
nas w zupełnie inny sposób niż 
w najczęściej odwiedzanych 
miejscach, spotkaliśmy się  
z ogromną życzliwością w każ-
dym z odwiedzonych miejsc. 
Dla mnie pod tym względem 
wyprawa była szczególnie uda-
na, bo takie podróże najbar-
dziej lubię. Dziś jeszcze nie 
mogę powiedzieć, czy ta wy-
prawa była wyprawą życia, 
mam nadzieję, że ta jest jesz-
cze przede mną, chcę jeszcze 
podróżować. Po głowie cho-
dzi mi wyprawa motocyklowa 
np. po Mongolii, a w tym roku 
chcę zrealizować wyjazd z gru-
pą znajomych do USA – mówi 
o swoich dalszych planach Da-
riusz Tadeusiak.  tb

udało się! – Dariusz Tadeusiak chwilę po zjechaniu z tafli jeziora Salar. Jego ubranie i motocykl są białe od soli. tak wyglądał wjazd zawodników Dakaru do miasta uyuni w Boliwii, towarzyszył im deszcz.
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Nieborów | córka prof. lorentza na początek jubileuszu 70-lecia Muzeum

Prawdziwa cena nieborowskich przyjemności
Prof. Alina Kowalczykowa, córka prof. Stanisława Lorentza, dyrektora Muzeum Narodowego, człowieka, który pomógł uratować nieborowski 
pałac przed zniszczeniem i grabieżą, była w minioną sobotę pierwszym z gości, których dyrekcja nieborowskiego muzeum zaprosiła na 
spotkanie mające uświetnić 70-lecie placówki. Opowiadała o okolicznościach przejęcia dóbr nieborowskich przez państwo i o tym, na czym 
polegał fenomen tego miejsca w latach PRL. Opowieść była ciekawa, choć najciekawsze stwierdzenia padły dopiero w odpowiedzi na pytania.

Prelegentka, mimo, iż dobie-
gająca 80-tki, zachowała by-
strość umysłu. – Coraz częściej 
orientuję się, że jestem ostatnią, 
która jeszcze żyje i coś pamięta 
– mówiła. Opowiadała ze swa-
dą ponad godzinę, ciekawie mó-
wiąc o okolicznościach przejęcia 
pałacu i majątku przez Muzeum 
Narodowe w roku 1945. Trud-
no się jednak oprzeć wrażeniu, 
że o tym, jak wyglądało życie  
w Domu Pracy Twórczej w la-

tach stalinowskich, gomułkow-
skich i gierkowskich, na pewno 
nie powiedziała wszystkiego, co 
wie i, że obraz, jaki namalowała, 
zdaje się być pozbawiony wielu 
odcieni – tych ciemniejszych.

Mówiąc o tym, jak udało się 
uchronić Nieborów przed gra-
bieżą, podkreśliła rzecz arcy-
ważną: że to wolą ostatniego 
właściciela Nieborowa, księcia 
Janusza Radziwiłła, senatora RP 
i znanego polityka, było prze-
kazanie całości majątku w ręce 
Muzeum Narodowego – czyli  
w ręce państwa. Książę Janusz 
był już wcześniej krótko, od 
września do grudnia 1939 roku, 
na ziemiach zajętych przez so-
wietów – i wiedział, czego się 
po nowej władzy spodziewać. 
Po 17 września 1939 został  
w innym swym majątku, w Oły-
ce na Ukrainie zatrzymany przez 
czerwonych (wcześniej nie dał 
się namówić na ewakuację przez 
Zaleszczyki do Rumunii) i po-
stawiony przed „sąd ludowy”. 

Ocalał dlatego, że – jak opo-
wiadała profesor – na 100 spę-
dzonych na „sąd” jego włościan 
i służby, na pytanie czy zasłu-
żył na śmierć, tylko 3 odpowie-
działo „tak”, reszta była za jego 
uwolnieniem. Wywieziony do 
Moskwy, został, dzięki swym 
koneksjom na wielu dworach 
Europy, zwolniony i już w grud-
niu 1939 udało mu się wrócić do 
Nieborowa. 

to była wola księcia
Gdy więc w grudniu 1944 r. 

było jasne, że ofensywa sowiecka  
na Poznań i Berlin jest kwestą 
kilku tygodni, książę spotkał się  
z prof. Lorentzem i – jak opowia-
dała w sobotę prof. Kowalczyko-
wa – poprosił go, by zaopieko-
wał się Nieborowem, by uchronił 
obiekt przed grabieżą gdy przyjdą 

Rosjanie. Zwrócił się doń, bo go 
znał osobiście jeszcze z czasów 
przedwojennych (prof. Lorentz 
był dyrektorem Muzeum Naro-
dowego od roku 1935, aż do wy-
buchu wojny). Była to wyrażona 
wprost jego wola.

Czy można było inaczej? Moż-
na było, np. Potoccy przed wej-
ściem sowietów po prostu wy-

wieźli do Wiednia, a potem do 
Szwajcarii, w 11 wagonach ko-
lejowych 600 skrzyń najcenniej-
szych zbiorów ze swego pałacu 
w Łańcucie. Radziwiłł zdecydo-
wał inaczej – a, że w osobie prof. 
Lorentza znalazł energicznego 
wykonawcę swej woli, Nieborów 
ocalał, jako jedyna tej klasy rezy-
dencja magnacka na ziemiach pol-

skich, w niezmienionym kształcie 
od lat 30.

Prof. Lorentz mógł działać, 
bo komuniści przywrócili go  
na przedwojenne stanowisko. Na-
wet i to pewnie by jednak nie po-
mogło, gdyby nie jego niezwy-
kła energia. Gdy dowiedział się, 
że sowieci już są w Nieborowie, 
załadował się, jak opowiadała 
jego córka, w ciężarówkę będą-
cą na wyposażeniu muzeum i 2 
lutego 1945 przyjechał do pała-
cu. Nie miał na to jeszcze żad-
nych papierów – ale przedstawił 
się i oświadczył, że w imieniu 
rządu przejmuje cały majątek  
na własność muzeum. Nie napo-
tkał żadnego oporu, przeciwnie: 
zastał wszystko w najlepszym 
porządku i uzyskał posłuch. To 
był kolejny dowód dyspozycji 
wydanych przez księcia – bo to 
Janusz Radziwiłł zostawił służbie 
dworskiej polecenie, by prof. Lo-
rentza słuchali jak jego samego.

Do dyspozycji profesora odda-
li się m.in.: osobisty kamerdyner 
księcia Konstanty Hassa, osobista 
pokojówka księżnej Anny Fran-
ciszka Zawadzka, strzelec Walen-
ty Fiutkowski, pracujący w ogro-
dach Jan Bednarek i dziesiątki 
innych – których dyrektor od razu 
przemianował na pracowników 
muzeum. Za tym poszły kolejne 
decyzje formalne, chroniące m.in. 
majątek przed parcelacją.

Janusz Radziwiłł został nato-
miast już wcześniej zatrzymany 
przez Rosjan i wywieziony pod 
Moskwę. Tam, w Krasnogorsku, 
zmarła jego żona, księżna Anna, 
on mógł wrócić w 1947 roku do 
kraju – ale pozbawiony wszyst-
kiego, zamieszkał w zwykłym 

Prof. Alina kowalczykowa (z prawej) w rozmowie z kuratorem Muzeum w Nieborowie i Arkadii, Anną czerwińską.

woJCieCH 
waLigórski

wojciech.waligorski@lowiczanin.info

Trudno się oprzeć 
wrażeniu, że o tym jak 
wyglądało życie  
w Domu pracy Twórczej, 
nie powiedziała 
wszystkiego, co 
wie i że obraz, jaki 
namalowała, zdaje 
się być pozbawiony 
wielu odcieni – tych 
ciemniejszych.
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mieszkaniu w Warszawie, zmarł 
w roku 1967.

idylla?
W Nieborowie tymczasem 

urządzano koncerty dla okolicz-
nych dzieci, oprowadzano po pała-
cu wycieczki, szybko też zaczęto 
przyjmować gości, głównie arty-
stów, twórców, często także poli-
tyków. I ten właśnie temat: Niebo-
rów jako ośrodek pracy twórczej, 
miejsce spotkań ciekawych ludzi 
– był drugim wiodącym, poruszo-
nym przez prof. Kowalczykową, 
która po raz pierwszy, jako 9-let-
nia dziewczynka, była w Niebo-
rowie na wakacjach latem 1945 r.,  
a potem bywała wielokrotnie. 

W różnych publikacjach po-
święconych pałacowi, wymienia 
się wiele nazwisk twórców pol-
skiej kultury, którzy lubili tu by-
wać i pracować: Konstatntego 
Ildefonsa Gałczyńskiego, Anto-
niego Słonimskiego, Marię Dą-
browską, Jana Parandowskiego, 
Władysława Tatarkiewicza, Zo-
fię Nałkowską, Sławomira Mroż-
ka i wielu, wielu innych. Z nieja-
kim wstydem jednakże pomija się 
innych: ludzi władzy. A tych było 
niemało. Alina Kowalczykowa 
wymieniła w sobotę takie nazwi-
ska, jak Stefana Skrzeszewskiego, 
stalinowskiego ministra oświaty 
i ministra spraw zagranicznych, 
jego poprzednika w MSZ Zyg-
munta Modzelewskiego i Józefa 
Winiewicza, ambasadora w USA 
za czasów Bieruta, potem przez 
długie lata wiceministra spraw za-
granicznych.

Profesor podkreślała, że w pa-
łacowym ośrodku te dwie gru-
py ludzi potrafiły dobrze ze sobą 

grać. – Chodzili razem na spacery, 
siadali i gadali przy jednym sto-
le – opowiadała, podkreślając, że 
zawsze to był jeden stół, że nigdy 
nie tworzyły się grupy. – Ten cały 
kocioł mógł żyć razem w świet-
nej zgodzie – dodawała. Według 
niej było to możliwe dlatego, że 
– przynajmniej w pewnym okre-
sie – jej ojciec musiał osobiście 
akceptować każdego, kto chciał  
w Nieborowie gościć. 

tylko dla wybranych
Słuchając tych słów, można 

było się nad nimi nie zatrzymać, 
puścić mimo uszu, uznać za oczy-
wiste, nie pochylić nad ich pełnym 
znaczeniem. Ale jednak pochylić 
się chyba warto – bo co one ozna-
czają? – Że wstęp do Nieborowa 
mieli tylko wybrani, przy czym 
kryteria doboru były zostawione 
do uznania dyrektora Muzeum 
Narodowego. 

Jakie to były kryteria? Prof. Ko-
walczykowa prowadziła opowieść 
w taki sposób, by można było od-
nieść wrażenie, że jej ojciec starał 
się trzymać pewien standard. Zi-
lustrowała to przykładem z lat 80. 
gdy Jerzy Urban, dotknięty towa-
rzyskim ostracyzmem, musiał in-
terweniować na samej „górze”, by 
tu się dostać – ale to był przykład  
z lat późniejszych. Jakimi kryte-
riami rzeczywiście kierował się 
prof. Lorentz gdy żył, kto jemu 
narzucał swą wolę i jak się to od-
bywało – córka nie opowiadała. 

warunek: nie widzieć, 
nie słyszeć, nie pytać
Bez ogródek natomiast przy-

znawała, że warunkiem nie-
pisanym bywania w ośrodku  
w Nieborowie było to, że w pała-

cu, oficynach i parku nie będzie 
dyskusji politycznych. – Wszy-
scy żyli w niemówionej konwen-
cji, że o polityce się nie mówi i, że 
o wielu innych sprawach się nie 
mówi – wspominała w sobotę.  
– Nieborów był „wycięty” z nor-
malnego życia. Tu się przyjeż-
dżało odpoczywać. Wieczorami 
w palarni grało się w brydża i nie 
było podziałów, że z kimś się nie 
gra, albo nie chodzi na spacer, bo 
często goście chodzili na spacery 
dużymi grupami.

Jednym słowem: idylla. Wypo-
czynek, brak konfliktów, niepisa-
na zgoda. W ujęciu pani profesor 
piękne, niezwykłe, fascynujące.  
I może tak istotnie należy to oce-
niać, pewnie takie miejsce było 
potrzebne – ale czy rzeczywiście 
nieborowski ośrodek pracy twór-
czej był czymś wyjątkowym? 
Czy nie należy nań spojrzeć ina-
czej, jako na – w gruncie rzeczy 
typowy – przykład tego, że w ko-
munistycznej dyktaturze można 
było sobie ułożyć wygodne życie, 
pod takim warunkiem, że się nie 
widziało, nie słyszało, nie pro-
testowało, nie zadawało pytań? 
Wyjątkowość Nieborowa pole-
ga, w tym ujęciu, tylko na wyso-
kości, na jakiej zawieszono po-
przeczkę zakłamania. 

Profesor Kowalczykowa tego 
sama z siebie nie powiedziała, 
odpowiedziała jednak uczciwie 
na zadane z sali pytanie: dlacze-
go, skoro tak dobrze o Nieborów 
zadbano, skoro wypełniono wolę 
ostatniego właściciela, skoro nie 
rozmawiano tam o polityce – dla-
czego przez 20 lat, od powro-
tu spod Moskwy aż do śmierci, 
książę Janusz Radziwiłł nigdy 
już przez próg swego dawnego 
domu nie przekroczył?

– Bo księciu Januszowi Radzi-
wiłłowi nie wolno było tu przy-
jechać – wyjaśniła profesor. – O 
ile wiem, jakiekolwiek kontakty  
z Radziwiłłami były niebezpiecz-
ne. I przy stole w Nieborowie nie 
wolno było o księciu nigdy mó-
wić. 

Taka była cena wygody, przy-
jemności, brydża w bibliotece  
i możliwości siadania przy stole 
w Sali Weneckiej. 

Rzut okiem | JAzzowy począTeK och! 
Pierwszy z pięciu 
zapowiedzianych koncertów 
och! Film Festiwalu za nami. 
8 lutego na scenie kina Fenix 
Łowickiego ośrodka Kultury 
zagrał wojciech Mazolewski 
Quintet. Jazzowi artyści dla 
pełnej sali łowickiego kina Fenix 
zagrali kompozycje z najnowszej 
płyty, „polki”, dając się ponieść 
improwizacjom. publiczność 
dwukrotnie wymuszała na 
muzykach gromkimi brawami bisy. 
w programie koncertów zaszła 
zmiana – 15 lutego nie dojdzie 
do występu w Łowiczu Skubasa 
(Radosław Skubaja),  
w zamian ŁoK zaprasza na koncert 
Natalii przybysz, która promuje 
płytę „prąd”, bilety na Skubasa 
zachowują ważność. tb

Łowicz | Koncert muzyki klasycznej w muzeum

Zabrzmią utwory największych mistrzów
Uczniowie i absolwenci Nie-

publicznej Szkoły Muzycznej I  
i II st. w Łowiczu zagrają w kon-
cercie zaplanowanym na najbliż-
szą niedzielę, 15 lutego, w sali 
barokowej muzeum w Łowiczu. 
Początek jest planowany na 17.00. 
Muzycy zagrają dzieła najwy-
bitniejszych klasycznych kom-
pozytorów, zarówno solo, jak  
i w zespołach. Usłyszymy takie 
instrumenty jak: fortepian, flet po-
przeczny czy wiolonczela. 

Wystąpią: Franciszek Świr-
ski, Monika Chudzyńska, Pau-
lina Majcher, Anna Markowska, 
Katarzyna Kubicka oraz Marek 
Sieczkowski, który zaprezentuje 
recital fortepianowy.

Koncert jest organizowany  
w ramach projektu „Muzyka łą-
czy ludzi”, realizowanego przez 
pięcioro łowickich licealistów 
– Annę Markowską, Aleksan-
drę Rożniatę, Damiana Kosior-
ka, Pawła Pioruna oraz Annę 

Sobolewską. Jest to trzecie wy-
darzenia muzyczne realizowane 
przez nich w tym roku. Wcze-
śniej przygotowali koncert aku-
styczny w kawiarni „Powroty”  
i kolędowanie w Pijarskich 
Szkołach Królowej Pokoju.

Wstęp jest wolny, ale dobrze 
widziane będą dobrowolne dat-
ki, które w całości zostaną prze-
znaczone dla Stowarzyszenia 
Zespół Integracyjny „Furkotki”.   
  tm

Sanniki | ecA im. Fryderyka chopina

Wystąpią młodzi pianiści
22 lutego, o godz. 14.00, w sali 

koncertowej pałacu w Sannikach 
odbędzie się koncert chopinow-
ski, który nasza redakcja objęła 
patronatem medialnym. Wystąpią  
na nim: Klara Kraj i Markijan 
Iwaszkiewicza, a także aktorka 
Katarzyna Herman. Klara Kraj 
jest uczennicą Ogólnokształcącej 
Szkoły Muzycznej II stopnia im. 

L. Różyckiego w Kielcach w kla-
sie fortepianu. Jest laureatką wielu 
ogólnopolskich i międzynarodo-
wych konkursów pianistycznych.

Markijan Iwaszkiewicz jest 
młodym pianistą pochodzącym 
z Ukrainy. Oboje są laureatami 
Międzynarodowego Forum Pia-
nistycznego Bieszczady 2014. 
Katarzyna Herman jest znaną 

polską aktorką, znana m.in. z fil-
mów „Świadek koronny”, „Pły-
nące wieżowce” czy „Wszystko, 
co kocham”. Jest laureatką wielu 
nagród za role filmowe i teatralne. 
W Sannikach będzie uzupełniała 
koncert recytacją.

Bilety w cenie 15 zł (sala kon-
certowa), 7 zł (sala lustrzana)  
i ulgowe w cenie 7 zł można re-
zerwować pod nr. telefonu (24) 
268 11 08 i adresem mailowym: 
sekretariat@ecasanniki.pl. Liczba 
miejsc ograniczona.  bz

ReKlAMA

Pracownia
protetyczna

MULTIDENT
tech. dent. P. Pągowski

PROTEZY
-NAPRAWY

ul. Spółdzielcza 3, Łowicz
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Bo księciu Januszowi 
Radziwiłłowi nie wolno 
było tu przyjechać.  
I nie wolno było  
o księciu nigdy mówić. 

wyjątkowość 
Nieborowa polega 
tylko na wysokości, 
na jakiej zawieszono 
poprzeczkę 
zakłamania.
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Łowicz | zespół śpiewaczy Ksinzoki

Tyncowe Wróble sprawiły radość
Członkowie  
i przyjaciele Zespołu 
Śpiewaczego Ksinzoki 
spotkali się 9 lutego  
w Domu Ludowym  
w Łowiczu na 
uroczystej próbie, 
podczas której zostały 
wręczone Tyncowe 
Wróble. 

Tym razem symbolizujące na-
grodę drewniane rzeźby koloro-
wego wróbla, wykonane przez 
Agnieszkę Głuszek-Nowińską, 
otrzymali: Marzena Kozanec-
ka-Zwierz, Stanisław Wielec 
oraz Józef Kossowski. Każdy  
z nich z radością odebrał nagro-
dę, zwłaszcza, że towarzyszyła 
temu wygłoszona gwarą lauda-
cja.  

Przypomnijmy, że Tynco-
we Wróble to nagroda przy-
znawana przez zespół Ksinzoki 
jego członkom oraz innym oso-
bom wspierającym jego działal-
ność. „Wróble” są ponumerowa-
ne, przy czym pierwszego z nich 
otrzymał przed 2 laty pomysło-
dawca założenia zespołu Stani-

sław Wróbel. Nazwa nagrody po-
chodzi od jego nazwiska. 

Kolejne „Wróble” należą do: 
Stanisława Madanowskiego – 
kierownika Zespołu Śpiewacze-
go Ksinzoki, Zofii i Władysława 
Galów, Teodora Goździkiewicza, 
Zofii Czubik i Joanny Bolimow-
skiej. 

W tym roku Wróbla nr 7 
otrzymała Marzena Kozanec-
ka-Zwierz – dyrektor Muzeum  
w Łowiczu za to, że „zespół uwo-
zo i wzina z nami nagrała pły-
te” – mówiła w gwarze Barbara 
Frątczak. Miała na myśli dobrą 
współpracę muzeum z zespołem, 
której owocem był udział Ksinzo-
ków w projekcie wspartym przez 
Ministerstwo Kultury pod nazwą 
„Gwara – Księżaków język oj-
czysty”. W ramach tego projektu 
muzeum wydało opracowanie na 
temat gwary, któremu towarzy-
szyła płyta z nagraniami w wy-
konaniu przez Ksinzoków.

Wróbla nr 8 odebrał związany 
z Ksinzokami od początku (czy-
li od 2009 r.) Stanisław Wielec, 
dobrze znany w Łowiczu nie-
gdyś jako kierownik Blichowia-
ków, a obecnie kierownik dwóch 
innych zespołów folklorystycz-
nych: Mazovii i Furkotek. Wróbel 
nr 9 przypadł Józefowi Kossow-

skiemu, skrzypkowi grającemu  
w kapelach ludowych od 30 lat, 
od początku związanemu z Ksin-
zokami. Uzasadnienie w przy-
padku obu panów było takie 
samo, że są „chyntni i akuratni”.

Wszyscy laureaci byli bardzo 
zadowoleni z nagród i odbiera-
li je z uśmiechem, podobnie jak 
„karmę dla wróbla”, czym było 
pudełko ptasiego mleczka. Anna 
Staniewska dodała, że to pasza 
tylko na początek – „potem same 
musita się postarać, zeby wróbli 
nakarmić”. 

wzruszenia  
nie dało się ukryć
Odbierając swojego „Wró-

bla”, Marzena Kozanecka-
-Zwierz skromnie powiedziała, 
że muzeum umożliwia, pomaga 
i wspiera Ksinzoków, ale działa-
nia zespołu pokazują, że jest on 
potrzebny, bo jego występy cie-
szą się dużym zainteresowaniem 
publiczności. – Jeśli moja osoba 
może przyczynić się do waszych 
sukcesów, to jest mi niezmiernie 
przyjemnie – mówiła, dzięku-
jąc za wyróżnienie. W później-
szej rozmowie z nami dodała, 
że dobry kontakt z zespołem ma 
od początku jego powstania, ale 
większość jego członków – zna-

nych twórców ludowych – zna 
znacznie dłużej. Wyraziła też na-
dzieję, że muzeum będzie reali-
zowało kolejne projekty z Ksin-
zokami, bo jest wiele pomysłów 
np. wznowienie płyty czy wyda-
nie kolejnej, ponieważ nie wszyst-
ko warte propagowania zmieściło 
się na wytłoczonym w ubiegłym 
roku CD. 

Stanisław Wielec był bardzo 
wzruszony. Dziękował zespoło-
wi, a także swojej żonie Lidii za 
to, że pozwala mu chodzić na 
próby i brać udział w występach. 
Gdy z nim rozmawialiśmy, do-
dał, że od wielu lat związany jest 
z folklorem tak mocno, że jest to 
jego drugie życie. Wymienił za-
równo Blichowiaków, jak i wspo-
minane zespoły Mazovia i Fur-
kotki, których był założycielem. 

Dodał też, że bardzo dobrze ukła-
da się współpraca Ksinzoków  
z Furkotkami, czego owocem 
było kilka wspólnych występów.    

Józef Kossowski był nie tyl-
ko wzruszony, ale też zaskoczo-
ny nagrodą. Podczas rozmowy  
z nami przyznał, że członkowie 
zespołu nie zdradzili mu, że do-
stanie „Wróbla”. Bardzo cieszył 
się z tej nagrody. Z folklorem 
związany jest od wielu lat, jako 
skrzypek od chwili, gdy kapela 
Koderek potrzebowała skrzyp-
ka na wyjazd do Francji. Było to 
około 30 lat temu, ale wcześniej, 
jeszcze w latach 60., był śpiewa-
kiem w Kolejarzu. Dzięki związ-
kom z folklorem w czasach, gdy 
wiele osób mogło tylko marzyć  
o podróżach, odwiedził m.in. 
Hiszpanię, Włochy, Bułgarię, 
ZSRR i USA. 

Zawodowo pracował w Instytu-
cie Przemysłu Motoryzacyjnego 
w Warszawie, miał przyjemność 
wykonywać pierwsze papamo-
bile, skonstruowane na przyjazd  
Jana Pawła II do Polski w 1979 
roku. 

Po wręczeniu „Wróbli” Ksin-
zoki i ich goście zasiedli przy 
suto zastawionym stole. Rozpo-
częła się biesiada, podczas której 
śpiewano po łowicku.  mwk 

Łowicz | ŁoK
Najbliższy 
weekend  
na Podrzecznej

W piątek, 13 lutego w ra-
mach After Och Film Festiwal 
w klubie Pracownia działają-
cym przy ŁOK organizowany 
jest wieczór horrorów – „Krwa-
wy piątek”. Obejrzeć będzie 
można o godzinie 19.00 hong-
koński film akcji „Story of Ric-
ky”, a o 21.00 horror „Noc peł-
zaczy”. Wstęp na oba filmy jest 
wolny. 

14 lutego, o godz. 21.00 od-
będzie się natomiast koncert 
australijskiego muzyka, mię-
dzy innymi muzyki blues i 
soul, Philipa Brackena. Co cie-
kawe, menadżerka Bracke-
na sama zgłosiła do ŁOK chęć 
zagrania koncertu w Łowiczu.  
W tamtym roku odbył się w na-
szym ośrodku kultury koncert 
innego australijskiego muzyka, 
Hugo Hace’a. Był on tak zafa-
scynowany klimatem, jaki pa-
nował wśród łowickiej publiki, 
że na festiwalu w Opolu opo-
wiedział o swoich wrażeniach 
Brackenowi. Ten natomiast po-
stanowił to sprawdzić i dlatego 
w najbliższą sobotę będziemy 
mogli go posłuchać. Bracken na 
scenie występuje solo, grając na 
gitarze i śpiewając. Cena biletu 
wynosi 15zł. 

Oprócz tego cały czas trwa 
Och Film Festiwal, którego 
szczegółowe kalendarium za-
mieszczaliśmy już na łamach 
naszego tygodnika, informacje 
można znaleźć również w in-
ternecie. Warto zaznaczyć, że 
na zbliżające się koncerty Ka-
tarzyny Groniec (22.II)  i Anny 
Marii Jopek (27.II) bilety wy-
przedały się w pierwsze dwa 
dni. 

Jeśli ktoś chce jeszcze w nie-
dzielę, 15 lutego, wybrać się na 
koncert Natalii Przybysz, któ-
ra występuje zamiast Skubasa, 
musi się spieszyć, bo wejściów-
ki schodzą z zawrotną prędko-
ścią.  mm

Wyróżnienie przyznane przez zespół było dla Józefa 
Kossowskiego miłą niespodzianką.  
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Wzruszony Stanisław Wielec odbiera wróbla nr 8 z rąk 
Stanisława wróbla. w głębi Barbara Frątczak. 

Dyrektor muzeum w Łowiczu Marzena Kozanecka-zwierz 
odebrała Tyncowego wróbla nr 7. 

wróbla nr 7 otrzymała 
Marzena Kozanecka-
zwierz za to, że „zespół 
uwozo i wzina z nami 
nagrała płyte”.
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Dożywocie dla zbrodniarza
utrzymane w mocy

dokończenie
ze str. 1 NŁ,
str. 2 NŁ dla Żychlina,
i str. 8 Wieści

Mieszkanie w ogóle nosiło 
też inne oznaki tego, że było do-
kładnie sprzątane, np. odmalowa-
ny został sufit, wymienione fugi  
w łazience.

Wskazywano też na fakt, że 
Arkadiusz B. po zniknięciu Edy-
ty Wieczorek swobodnie posługi-
wał się jej Volkswagenem Polo, co 
mogłoby świadczyć o tym, że nie 
boi się, że się ona o pojazd upo-
mni. 

Ciekawe było też to, że  
w pierwszych tygodniach po zagi-
nięciu to Arkadiusz B. próbował 
kreować się na pokrzywdzonego, 
ofiarę rzekomego oszustwa Edy-
ty, która miała uciec z pieniędzmi. 
Jak wiadomo, to ona pożyczyła 
mu 74 tys. zł. 

Mężczyzna niedługo po zagi-
nięciu łowiczanki spłacił swoje 
długi w spółdzielni i kupił nowy 
samochód.

mecenas wnioskuje  
o wyłączenie sędziów
Arkadiusz B. usłyszał więc  

w czerwcu wyrok dożywotniego 
pozbawienia wolności. Zgodnie  
z przewidywaniami obrona posta-
nowiła odwołać się od tego wyro-
ku. 7 lutego przed Sądem Apela-
cyjnym w Warszawie rozpoczęła 
się rozprawa apelacyjna. 

Niewiele brakowało, aby pro-
ces się jednak nie rozpoczął. Peł-
nomocnik Arkadiusza B. złożył 
bowiem wniosek o wyklucze-
nie z orzekania dwojga sędziów,  
w tym sędziego Pawła Rysiń-
skiego. Byli oni bowiem w skła-
dzie Sądu Apelacyjnego, który 
orzekał przy okazji pierwszej 
apelacji, w wyniku której uchy-
lono wyrok uniewinniający Ar-
kadiusza B. Według obrońców 
obecność dwojga sędziów, któ-
rzy już raz sądzili w danej spra-
wie, może wpłynąć na ich obiek-
tywność. 

Ostatecznie jednak wniosek 
obrońcy odrzucono i sprawa poto-
czyła się normalnym tokiem.

zdaniem obrońcy,  
sąd popełnił błędy
Obrońca, mecenas Zbigniew 

Jewdokin, tłumaczył złożenie 
wniosku o uniewinnienie swojego 
klienta błędami proceduralnymi, 
których miał się dopuścić, jego 
zdaniem, Sąd Okręgowy w cza-
sie powtórzonego procesu, zakoń-
czonego skazaniem Arkadiusza 
B. Podnosił m.in. kwestię tego, że 
w przypadku zaistnienia nie da-
jących się w 100% rozstrzygnąć 
wątpliwości, a te w tej sprawie 
takie są, powinno się rozstrzygać  
na korzyść oskarżonego. 

Mec. Jewdokin argumentował 
też, że Sąd Okręgowy wziął pod 
uwagę tylko jedną wersję zda-
rzeń.

Adwokat stawiał też w wąt-
pliwość niektóre z przedstawio-
nych w toku badania tej sprawy 
poszlak. Posiłkując się wyrokiem 
Sądu Najwyższego, podkreślał, że 
każde ogniwo z łańcucha poszlak 
powinno się badać z osobna pod 
kątem tego, czy nie budzi wątpli-
wości.

Według mecenasa Jewdokina 
kilka poszlak jest do podważe-
nia. Jego zdaniem przeciwko jego 
klientowi nie może świadczyć 
np. to, że nie targował się w ogó-
le o wysokość opłat za wynajem 
mieszkania przy ul. Magiera. 

W kwestii mieszkania adwo-
kat uważa, że przeciwko klientowi 
nie mogą świadczyć też: usunię-
cie meblościanki (jego zdaniem 
nie da się udowodnić, że wynosze-
nie jej fragmentów służyło do usu-
nięcia zwłok Edyty Wieczorek), 
zużycie wielkiej ilości wody, wy-
miana płytek w łazience, zamalo-
wywanie sufitu czy też kilkudnio-
we wietrzenie.

Mecenasa nie przekonują też 
ślady krwi Edyty Wieczorek  
w łazience. Zaznacza on bowiem, 
że łazienka jest ogólnodostępnym 
miejscem i krew mogła się tam 
znaleźć w konsekwencji przypad-
kowego krwawienia. Zbigniew 
Jewdokin nie jest również przeko-
nany co do tego, iż na dywaniku 
w łazience były ślady masywnego 
krwawienia, bo o tym biegły ni-
gdy nie mówił.

Adwokat Arkadiusza B. uważał 
również, że to, iż krew znajdowała 
się na większej powierzchni, mo-
gło być skutkiem mechanicznego 
pocierania i że w ten sposób roz-
mazać mogła się nawet... jedna 
kropla.

W ocenie mecenasa o tym, że 
Arkadiusz B. zamordował Edytę 
Wieczorek, nie może też świad-
czyć fakt posiadania przez niego 
książek z zakresu kryminologii  
i anatomii człowieka. 

Zbigniew Jewdokin uważa, że 
nie ma pewności, iż jego klient 
zabił łowiczankę, gdyż rocznie  
w Polsce ginie bez śladu nawet  
20 tys. osób. Część z nich po la-
tach się jednak odnajduje. 

W dalszej części swojego wy-
wodu adwokat podważył też po-
tencjalny motyw, dla którego 
Arkadiusz B. miałby dokonać za-
bójstwa. Jego zdaniem, po wyłu-
dzeniu 75 tys. zł mógł po prostu 
zniknąć i nie było powodu, dla 
którego miałby aż zabijać Edytę 
Wieczorek.

Zdaniem adwokata istnieją 
też inne możliwości wyjaśnienia 
zbrodni, które należałoby zba-
dać, jak np. kłótnia zakończo-
na nieszczęśliwym wypadkiem. 
Prawnik nie wyjaśniał jednak, co  
w wyniku takiej kłótni miałoby 
się stać z Edytą Wieczorek lub jej 
ciałem.

Pełnomocnik rodziny 
kontrargumentuje
Zupełnie nie zgadzał się z ar-

gumentami Zbigniewa Jewdoki-

na pełnomocnik oskarżyciela po-
siłkowego, czyli matki i i siostry 
Edyty Wieczorek, mecenas To-
masz Krześniak. Już na wstępie 
zarzucił on obrońcy Arkadiusza 
B., że mówiąc o poszlakach, wy-
biera kilka ogniw, które wyjmuje 
z kontekstu.

Zdaniem mecenasa o tym, że 
na dywaniku łazienkowym było 
dużo krwi, świadczy to, że lumi-
nol świecił aż 20 sekund (im wię-
cej krwi, tym dłużej świeci sub-
stancja). Nie zgodził się też z tym, 
że duża powierzchnia była wyni-
kiem mechanicznego pocierania, 
bo krew była czyszczona poprzez 
mycie.

Jeśli chodzi o wspomniany 
przez mecenasa Jewdokina brak 
targowania się o koszty wynaj-
mu mieszkania przy ul. Magiera, 
Tomasz Krześniak zaznaczał, że 
to ogniwo należy wiązać z inny-
mi, np. z faktem braku jakichkol-
wiek śladów pobytu oskarżonego 
w tymże mieszkaniu. 

Kategorycznie nie zgadzał się 
mecenas z argumentami Zbignie-
wa Jewdokina o tym, że co roku 
ginie bez śladu 20 tys. osób. Pod-
kreśla on bowiem, że Edyta Wie-
czorek nie była typem człowieka, 
który postanawia nagle zniknąć. 
Na bieżąco korespondowała z ro-
dziną. Dzień przed 10 listopada 
umawiała się nawet z siostrą na 
zakup sukienki ślubnej. Trudno 
uwierzyć, że nagle, nawet przeży-
wając zawód miłosny, wyjeżdża  
i zostawia rodzinę, pracę, niepoza-
łatwiane sprawy. 

Tomasz Krześniak nie jest też 
przekonany co do alternatywnych 

wersji wydarzeń. Gdyby, jak su-
geruje mec. Jedwokin, doszło do 
bójki, powinny pozostać po niej 
jakiekolwiek ślady biologiczne  
w mieszkaniu, a tych poza łazien-
ką nie było.

Prokurator chce 
odrzucenia apelacji
Prokurator Marek Deczkowski 

również wnosił do sądu o oddale-
nie apelacji. Jego zdaniem wszyst-
kie poszlaki razem tworzą niero-
zerwalny łańcuch, który wskazuje 
na winę oskarżonego.

Odnośnie śladów krwi zazna-
czał on, że biegły wskazał, że były 
one rozległe i mówienie o tym, że 
były niewielkie, jest w tej sprawie 
na wyrost. Biegły zauważał też, 
że dywanik łazienkowy mógł być 
długo moczony lub prany, a co za 
tym idzie, ktoś próbował usunąć  
z niego krew.

Prokurator odniósł się też 
do kwestii długiego wietrze-
nia mieszkania przy ul. Magiera.  
Z jednej strony, mogło być w nim 
wietrzone po dokonanym malo-
waniu, ale równie dobrze dlatego, 
że było tam czuć zapach zwłok.

Zdaniem prokuratora Arka-
diusz B. planował pozbawienie 
życia Edyty Wieczorek. Wcze-
śniej wyłudził od niej pieniądze, 
okłamywał, dążył do podporząd-
kowania jej sobie. 

Marek Deczkowski sporo mó-
wił o tym, co wydarzyło się po 10 
listopada. Choć tego dnia Edyta 
Wieczorek otrzymywała SMS-y, 
to nagle jej telefon przestał odpo-
wiadać. Ostatni raz, kiedy udało 
się namierzyć jej telefon, logował 
się w stacji bazowej znajdującej 
się w rejonie, w którym mieszka 
Arkadiusz B. 

Dziwne jest też to, że po 10 li-
stopada oskarżony przestał się na-
gle logować na komunikator Ga-
du-Gadu, czy też dzwonić do 
łowiczanki, a wcześniej robił to 
regularnie. Od tego dnia przesta-
je w ogóle nawiązywać kontakt  
z Edytą Wieczorek, z którą prze-
cież do tej pory kontaktował się 
stale. Oczywiście, kilka dni nie-
obecności mogą się wydawać nor-
malne, ale w przypadku tego typu 

relacji wydaje się jednak natural-
ne, że tego kontaktu się poszukuje. 

Podejrzanie wyglądała też, zda-
niem prokuratury, kwestia kolej-
na, a mianowicie fakt, że wkrót-
ce po zaginięciu Edyty Wieczorek 
oskarżony używał jej samocho-
du. Nie wiadomo, w jaki sposób 
wszedł w jego posiadanie. Auto 
nie ma śladów włamania, więc 
musiał mieć do niego kluczyki.

Na komputerze oskarżonego 
znaleziono też ślady przygotowy-
wania dokumentu kupna-sprze-
daży należącego do łowiczanki 
Volkswagena Polo. Z mieszkania 
Edyty Wieczorek w Ząbkach za-
ginęły również dokumenty pojaz-
du, biżuteria, czy też laptop. Tam 
też nie ma śladów włamania, więc 
ktoś musiał mieć klucze. 

Prokurator zwraca też uwa-
gę na to, że Arkadiusz B. bardzo 
szybko rozdysponował otrzyma-
ne od Edyty Wieczorek pieniądze, 
co może świadczyć o tym, że był 
przekonany, że kobieta się po nie 
nie zgłosi. 

Marek Deczkowski zauważał 
też, że dziwne jest również to, iż 
oskarżony odmawiał w tej sprawie 
zeznań, a gdy już zaczynał mó-
wić, wersje się nie zgadzały. Raz 
mówił, że do spotkania z Edytą 
Wieczorek doszło w rzeczonym 
mieszkaniu przy ul. Magiera, in-
nym razem, że rozstał się z nią  
na ulicy. Na etapie wcześniejszych 
procesów jego zeznania uzna-
no za niewiarygodne. – Jedynie 
oskarżony wie, co tak naprawdę 
stało się na tym spotkaniu – mówił 
prokurator. – Zamiast snuć histo-
rie, mógł to po prostu wyjaśnić. To 
byłoby dla niego korzystne. 

Sam Arkadiusz B. przed Są-
dem Apelacyjnym powiedział je-
dynie, że prosi o przychylenie się 
do złożonego przez jego prawnika 
wniosku.

Ze względu na skomplikowanie 
sprawy sąd postanowił wydać wy-
rok w kolejnym tygodniu i wydał 
go wczoraj. Sprawiedliwości stało 
się zadość.  kl

ReKlAMA

Duże ilości krwi 
znaleziono na 
dywaniku łazienkowym 
w tym mieszkaniu. 
Fakt, że wykazał 
je dopiero luminol, 
świadczy o tym,  
że dywanik był 
dokładnie prany.

edyta wieczorek nie 
była typem człowieka, 
który postanawia 
nagle zniknąć. Dzień 
przed 10 listopada 
umawiała się nawet 
z siostrą na zakup 
sukienki ślubnej.

ostatni raz, kiedy 
udało się namierzyć 
jej telefon, logował 
się w stacji bazowej 
znajdującej się  
w rejonie, w którym 
mieszka Arkadiusz B. 
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PuNktY PRzYJmoWANiA oGŁoSzeń DRoBNYCH Do „NŁ”: BiuRo oGŁoSzeń ŁoWiCz, ul. pIJARSKA 3A; BeDNARY, SKlep p. pApIeRNIK 24A; 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; ŁYSz-
koWiCe, SKlep „DueT”, ul. gMINNA 6; 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; 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. Mączyń-

SKIeJ;  WALiSzeW StARY 19, SKlep  p. pABIJAńczyK; zABoStóW DuŻY, SKlep p. SzAleNIec; zAWADY 67, SKlep p. SoKAlSKIeJ; zŁAkóW BoRoWY 139A, SKlep p. pIecKI.

PuNktY PRzYJmoWANiA oGŁoSzeń DRoBNYCH Do „WieŚCi”: BiuRo oGŁoSzeń GŁoWNo, ul. ŁowIcKA 40; DmoSiN 1, BożeNA KRzeSzewSKA, pIeKARNIA:  StRYkóW: SKlep „zoSIA”, ul. TARgowA 25/27; SKlep p. ŁuKASzA 

pApIńSKIego, STARy RyNeK 4/29.

PuNktY PRzYJmoWANiA oGŁoSzeń DRoBNYCH Do „NŁ DLA ŻYCHLiNA, oPoRoWA, BeDLNA i PACYNY”: BeDLNo 28, SKlep MINI-MAg; DoBRzeLiN, ul. wŁ. JAgIeŁŁy, SKlep MAgDA; PACYNA, ul. TowARowA 4, SKlep p. MAg-

DAleNy DuRKI; PLeCkA DąBRoWA, SKlep „MoNIKA”; ŚLeSzYN, ul. góRNA 5, SKlep p. MączyńSKIeJ; ŻYCHLiN, ul. ŁąKowA 9A, SKlep „MAgDA”; ul. NARuTowIczA 85F, SKlep „MAgDA”; ul. 29 lISTopADA 25-26, SKlep „eleMIS”.

WYDAWCA i ReDAkCJA Nie PoNoSzą oDPoWieDziALNoŚCi zA tReŚć oGŁoSzeń i RekLAm oPuBLikoWANYCH zGoDNie z ARt. 36 uStAWY  z DNiA 26.01.1984 R. „PRAWo PRASoWe”

samochodowe

kupno
 �Autoskup: 1 zł za 1 kg, wszystkie, tel. 

kom. 888-460-461.

 �Dostawczy uszkodzony lub do 
naprawy, zdecydowanie, tel. kom. 
604-282-454.

 �Absolutnie każde auto niezależnie 
od stanu, rocznika, przebiegu, stare, 
skorodowane, bez opłat, gotówka od 
ręki, tel. kom. 537-667-709.

 �Absolutnie kupię każdą Astrę, 
Vectrę, corsę. Stan obojętny oraz 
wszystkie auta na lpg. gotówka, 
najwyższe ceny, tel. kom. 570-722-022.

 �Auta bezwypadkowe, tel. kom. 
795-297-763.

 �Auta kupię. Najlepsze ceny, tel. kom. 
690-255-863.

 �Auto skup, 1-24 h, tel. kom. 
796-999-111.

 �Dostawcze, tel. kom. 725-361-836.

 �FIAT 126p, w dobrym stanie kupię, 
tel. kom. 514-116-816.

 �Kupię każde auto, tel. kom. 
690-694-705.

 �Kupię każde auto, gotówka, 
najlepsze ceny, odbiór 
natychmiastowy, sprawdź, tel. kom. 
501-032-036.

 �Skrzynie biegów, polonez: silnik, 
skrzynia 1.8, 2.0 opel, Vw, Mercedes 
190, 124, sprawne, wyeksploatowane, 
tel. kom. 512-476-760.

 �Skup pojazdów samochodowych. 
zaświadczenia do Wk. Sprzedaż 
części, tel. kom. 605-695-882.

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

sprzedaż
 �AuDI A3, 1.9 TDI, 5-drzwiowy, tel. 

kom. 603-313-178.

 �AuDI A4, 2.0D, 2007, tel. kom. 
605-409-914.

 �AuDI A4, 1.9 TDI, 2005 rok, kombi, 
bogate wyposażenie, cały w oryginale, 
bezwypadkowy, konkurencyjna cena, 
w rozliczeniu mogę przyjąć tańszy, 
20.900 zł, tel. kom. 513-375-786.

 �AuDI A8, 4.2 benzyna, 2004 rok, 
doinwestowany, tel. kom. 506-258-564.

 �BMw 320D, 2001 rok, kombi, tel. 
kom. 788-293-343.

 �BMw e46l, 2000 rok, okazja, tel. 
kom. 508-153-886.

 �BMw 320D e46, 2003 rok, bogate 
wyposażenie (możliwość zamiany 
na mniejszy), 14.500 zł, tel. kom. 
513-375-786.

 �cITRoËN c3, 1.1, 2003 rok, tel. kom. 
601-419-747.

 �cITRoËN c3, 2004 rok, tel. kom. 
784-962-802.

 �cITRoËN c4, 2007 rok, tel. kom. 
784-962-802.

 �DAewoo lanos, 1.5 16V, 2000 rok, 
134.000 km, tel. kom. 604-392-876.

 �DAewoo life, 2002 rok, gaz, nowy 
silnik, 4.000 zł do negocjacji, stan 
idealny, tel. kom. 885-244-500.

 �DAewoo Tico lpg, 1999 rok, 
komplet opon letnich, tel. kom. 
606-607-618.

 �FIAT 126, beczki 3 szt. 200lit., ocynk., 
siano w kostkach, tel. (42) 719-55-73.

 �FIAT 126p, 2000 rok, 112.000 km, 
tel. kom. 783-127-178.

 �FIAT 126p, XI.1999 rok, 44.000 km, 
tel. kom. 602-339-665.

 �FIAT 126p lX, 1999 rok, w dobrym 
stanie, tel. kom. 605-904-773.

 �FIAT Brava, 1.4 12 V benzyna,  
1998 rok, tel. kom. 660-741-795.

 �FIAT Bravo, 2011, tel. kom. 
505-056-590.

 �FIAT punto, 1.2, 2004 rok,  
80.000 km, tel. kom. 512-462-205.

 �FIAT punto II, 1.9 diesel, 2002 rok, 
tel. kom. 889-951-089.

 �FIAT Seicento, 2000 rok, tel. kom. 
693-814-164.

 �FIAT Seicento, 1.1 gaz, 2001 rok, tel. 
kom. 734-134-024.

 �FIAT Seicento, 2001 rok, tel. kom. 
698-620-556.

 �FIAT Seicento, 2000 rok, tel. kom. 
662-173-679.

 �FIAT Seicento, 900, 1998 rok, tel. 
kom. 781-779-632.

 �FIAT Seicento, 1.1, 2003 rok, 101.000 
km, I właściciel, tel. kom. 604-392-876.

 �FIAT Siena, 1.2, 1999 rok, tel. kom. 
693-962-211.

 �FoRD c-Max, 1.6 TDcI, 2008 rok, 
ceglasty, tel. kom. 793-323-060.

 �FoRD c-Max, 1.6 TDcI, 2006 rok, 
tel. kom. 601-419-747.

 �FoRD Focus 1.6 D, 2005 rok, tanio, 
tel. kom. 530-407-028.

 �FoRD Mondeo, 2.0 TDI, 2003 rok, 
(możliwa zamiana na mniejszy), tel. 
kom. 604-706-309.

 �FoRD Transit Max, 1999 rok, tel. 
kom. 501-220-604.

 �hoNDA Accord, 2.2 diesel, 2005 
rok, tel. kom. 506-258-564.

 �hoNDA civic, benzyna, 1995 rok, 
tel. kom. 663-561-245.

 �hyuNDAI getz, 1.1, 2006 
rok, 33.000 km, serwisowany, 
bezwypadkowy, kupiony w polskim 
salonie, I właściciel, tel. kom. 
600-944-728.

 �KIA picanto, 2006 rok, piękna, 
bogate wyposażenie, 10.500 zł, tel. 
kom. 669-478-111.

 �kiA Shuma, 2000 rok, z LPG, tel. 
kom. 501-624-620.

 �land Rover Freelander, 2.0 TD-4, 
2004 rok, bezwypadkowy, bogate 
wyposażenie, tel. kom. 604-555-575.

 �luBlIN III, 1999 rok, blaszak, tel. 
kom. 508-466-537.

 �MAzDA 626 benzyna/gaz, 2000 
rok, sedan, tel. kom. 668-148-637.

 �Megane kombi, 1.5, 2011, tel. kom. 
605-409-914.

 �MeRceDeS A-160, 2.0 cDI, 2005 
rok, 129.000 km, tel. (46) 838-89-41.

 �MeRceDeS Vito 110 cDI, 2000 rok, 
tel. kom. 601-283-727.

 �MITSuBIShI outlander gaz, 2003 
rok, 4x4, tel. kom. 788-293-343.

 �NISSAN Qashqai, 1.6 hDI, 2012 rok, 
98.000 km, tel. kom. 500-041-363.

 �opel Astra II, 16 V, 1.6, 2001 
rok, 143.000 km, Łowicz, tel. kom. 
798-708-837.

 �opel Astra, 1.4 benzyna, 1997 rok, 
stan dobry, tel. kom. 604-172-273.

 �opel Astra III, 1.4B, 2010, tel. kom. 
605-409-914.

 �opel corsa, 1.4 gaz, 1994 rok, tel. 
kom. 537-155-100.

 �opel corsa c, stan idealny, tel. 
kom. 606-819-096.

 �opel corsa, 1.2, do remontu,  
1.400 zł, tel. kom. 724-144-102.

 �opel corsa, 1.4, stan dobry, tel. 
kom. 797-441-319.

 �opel omega, 2.0 nowy gaz,  
1999 rok, tel. kom. 723-466-269.

 �opel Vectra, 1.8 benzyna/gaz, 
1995 rok, tel. kom. 696-415-738.

 �opel Vectra c, 1.8 B benzyna/gaz, 
2003/2004 rok, tel. kom. 606-441-354.

 �opel Vectra c DTI, 2003 rok,  
125 KM, tel. kom. 790-794-635.

 �opel zafira, 2.0 DTl, 2003 rok, 
7-osobowy (w rozliczeniu przyjmę 
mniejszy), tel. kom. 604-706-309.

 �peugeoT 206, benzyna, 2000 rok, 
tel. kom. 663-561-245.

 �peugeoT 206 gaz, 2008 rok, tel. 
kom. 788-293-343.

 �peugeoT 206, 2003 rok, tel. kom. 
788-293-343.

 �peugeoT 308, 2009 rok, kombi, tel. 
kom. 788-293-343.

 �peugeoT 406, 2.0, 1998 rok, 
granatowy, tel. kom. 664-057-059.

 �poloNez caro, 1.6 benzyna/gaz, 
oryginalny, tel. kom. 660-842-007.

 �poloNez caro, 1.6, stan dobry, tel. 
kom. 693-066-532.

 �ReNAulT clio, 1.4, 1999 rok, tel. 
kom. 662-337-109.

 �ReNAulT Kangoo, 1.5 DcI,  
2006 rok, tel. kom. 601-419-747.

 �ReNAulT laguna, 2.0 benzyna, 
2003 rok, tel. kom. 533-832-212.

 �ReNAulT laguna, 2002 rok, 
grandtour kombi, tel. kom. 
729-464-214.

 �ReNAulT Megane, 1.6, 16-V 
benzyna/gaz, 1999/2000 rok, tanio, 
tel. kom. 660-599-838.

 �ReNAulT Scenic, 1.9 DcI, 2001 rok, 
tel. kom. 606-975-899.

 �SeAT Altea Xl, 2011 rok, stan 
idealny, tel. kom. 606-819-096.

 �SeAT cordoba, gaz, 2000 rok, tel. 
kom. 516-237-229.

 �SeAT Ibiza, 1.4i, 2000 rok, tel. kom. 
601-419-747.

 �SeAT Ibiza, 2007 rok, stan idealny, 
tel. kom. 606-819-096.

 �SeAT leon, 2008 rok, tel. kom. 
695-671-050.

 �SeAT leon, diesel, 2006 rok,  
105 KM, tel. kom. 660-677-357.

 �SeAT leon, 1.9 diesel, 2009 rok,  
88.000 km, czarny, bogate 
wyposażenie, zarejestrowany w polsce, 
tel. kom. 600-428-743.

 �SeAT leon, 2006 rok, stan idealny, 
tel. kom. 606-819-096.

 �SKoDA Fabia, 2011, tel. kom. 
505-056-590.

 �SKoDA Favorit, 1.3, 1992 rok,  
I właściciel, garażowana, stare tablice 
rejestracyjne: oryginalne, wygląd i stan 
rewelacyjny, tel. kom. 604-706-309.

 �SKoDA Felicia, 1.3, 1998 rok, 
przebieg 110.000 km, oryginalny lakier, 
tel. kom. 604-706-309.

 �SKoDA octavia, 1.9D, 2010/2011, 
tel. kom. 605-409-914.

 �SKoDA octavia, 2010, tel. kom. 
505-056-590.

 �SuzuKI grand Vitara, 2008 rok, tel. 
kom. 788-293-343.

 �SuzuKI Swift, 2010, tel. kom. 
505-056-590.

 �SuzuKI SX 4, 1.6, 2006 rok,  
97.200 km, 21.500 zł, do negocjacji, 
tel. kom. 501-518-325.

 �ToyoTA corolla, 1.4D, 2010, tel. 
kom. 605-409-914.

 �ToyoTA yaris, 2004 rok, tel. kom. 
661-220-527.

 �VolVo V40, 1.9 TD, 2000 rok, tel. 
kom. 601-256-323.

 �Vw Bora, 1.9 diesel, 2000 rok, tel. 
kom. 602-395-440.

 �Vw crafter, 2010 rok, tel. 
788-293-343.

 �Vw garbus Bitle, 2000 rok, srebrny 
metalik, (możliwa zamiana na tańszy), 
tel. kom. 513-375-786.

 �Vw golf, 1.9 TDI, 1996 rok, tel. kom. 
696-312-242.

 �Vw golf III, benzyna/gaz, 1995 rok, 
tel. kom. 601-357-097.

 �Vw golf IV, 1.9 TDI, 2001 rok, full 
opcja, tel. kom. 888-612-383.

 �Vw golf plus, 2005 rok, tel. kom. 
788-293-343.

 �Vw golf V, 2006 rok, tel. 
603-319-611.

 �Vw lupo, 1.2 TDI, automat, tel. kom. 
880-423-476.

 �Vw passat, 1.9 TDI, 1999 rok, tel. 
kom. 697-500-516.

 �Vw passat, 2006 rok, tel. kom. 
788-293-343.

 �Vw passat, 1.9 TDI, 2002 rok, tel. 
kom. 788-293-343.

 �Vw passat B6, 1.9 TDI, 2005 rok, 
180.000 km, kombi, stan bdb, tel. kom. 
604-607-061.

 �Vw passat B5Fl, 2001/2002, stan 
bardzo dobry - wizualny i techniczny, 
tel. kom. 605-313-075.

 �Vw polo, tel. kom. 509-853-384.

 �Vw polo, 2007 rok, tel. kom. 
695-671-050.

 �Vw polo, 1.4 B, 2003 rok, 170.000 
km, stan bdb, tel. kom. 604-607-061.

 �Vw Touran, 2004 rok, tel. kom. 
788-293-343.

 �wV polo, 1.2, 2002 rok, tel. kom. 
606-449-458.

 �żuK, 1981 rok, I właściciel, 
tel. (46) 838-63-37.

inne
 �opony, felgi z Niemiec, hurtownia. 

hurt, detal Bratoszewice, ul. 
Łódzka 28, www.opony-gaweda.pl, 
tel. (42) 719-63-08, 505-151-701.

 �Sprzedam 4 koła na alufelgach 
195/65/15, tel. kom. 510-845-939.

 �Sprzedam nowe opony zimowe 
z alufelgami 185/65/14, tel. kom. 
693-830-160.

 �opony używane, tel. kom. 
602-133-182.

 �Sprzedam alufelgi 15’ do opla  
+ zimówki, tel. kom. 697-366-263.

 �Sprzedam opony zimowe do 
poloneza, tel. kom. 604-857-165.

 �FoRD Focus, 2001 rok, silnik 
citroen, nowy, tel. kom. 600-820-374.

 �chcesz kupić używany samochód 
i nie zostać oszukany/a? obejrzę, 
podpowiem, pomogę. Duże 
doświadczenie, tel. kom. 602-652-879.

 �Sprzedam tanio 2 komplety 
opon zimowych rozmiar 195/65/15 
po przebiegu 1000 km, tel. kom. 
513-375-786.

 �Skrzynia ładunkowa z burtami od 
Stara, tel. kom. 602-380-833.

motorowe

kupno
 �Kolekcjoner kupi stare motocykle, 

samochody, części, tel. kom. 
513-185-357.

 �Simson, tel. kom. 600-107-937.

 �Kupię stary motor, tel. kom. 
797-513-264.

 �Kupię wSK 125/175 lub inne, tel. 
kom. 603-444-431.

sprzedaż
 �ciągnik eS15, tel. kom. 693-814-164.

 �Skuter Barton 4T, 2009 rok, tel. kom. 
721-341-625.

inne
 �Naprawa motocykli zabytkowych, tel. 

kom. 534-101-060.

garaże

wynajem
 �garaż do wynajęcia, tel. kom. 

660-230-318.

 �wynajmę garaż, Bratkowice, tel. 
kom. 668-403-654.

 �wynajmę garaż na Bratkowicach, 
przy Intermarche, tel. kom. 
668-631-963.

 �garaż, 54 mkw., podwójne drzwi, 
kanał, 500 zł do negocjacji, tel. kom. 
798-277-288.

 �Do wynajęcia garaż, Tkaczew, tel. 
kom. 694-048-029.
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 �wynajmę miejsce postojowe  
w garażu podziemnym pod nowym 
blokiem ul. Akademicka 6 (wjazd 
od osiedla Starzyńskiego), tel. kom. 
692-817-133.

nieruchomości

kupno
 �Kupię ziemię Łyszkowice i okolice, 

tel. kom. 502-602-463, 16:00-19:00.

 �ziemię powyżej 1 ha, tel. kom. 
501-020-993.

 �Kupię domek na górkach, tel. kom. 
501-541-260.

sprzedaż
 �Mieszkanie, 32 mkw., I piętro, 

Starzyńskiego 9, tel. kom.  
784-223-203, 608-331-300.

 �Sprzedam posiadłość  
w Małszycach, tel. kom. 728-910-844.

 �Sprzedam działkę budowlaną, 
górki-Jastrzębia, 1.320 mkw., tel. kom. 
695-814-300.

 �Mieszkanie 3-pokojowe 50 mkw., 
II p., Łowicz, Tkaczew, tel. kom. 
602-103-739.

 �Działka budowlana Nieborów, 
niedaleko pałacu 1513 mkw., woda, 
prąd, tel. kom. 661-966-124.

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

 �Sprzedam pole uprawne, 1,5 ha, gm. 
chąśno, tel. kom. 727-583-418.

 �Dom: działka 1.622 mkw., dom 
90 mkw., Łyszkowice, tel. kom. 
531-601-101.

 �Sprzedam działkę rolno-
budowlaną o pow. 1,5 ha położoną 
w okolicach Dmosina, tel. kom. 
510-809-025.

 �Dwie działki zalesione 10.500 mkw., 
11.100 mkw., tel. kom. 608-815-516.

 �M-3, 51 mkw., tel. kom. 601-264-362.

 �cztery pokoje, 75,5 mkw., blisko 
dworca pKp, os. Szarych Szeregów, 
tel. kom. 601-385-890.

 �Niedrogo mieszkanie 60 mkw., tel. 
kom. 509-195-141.

 �Działka 766 mkw., przy ulicy 
Łyszkowckiej, tel. kom. 604-612-567.

 �Sprzedam lub wynajmę dom z bala, 
otolice 64b, tel. kom. 604-555-575.

 �Sprzedam mieszkanie 45 mkw., 
parter, os. Kostka, do remontu, tel. 
kom. 501-072-557.

 �pół bliźniaka, 138 mkw., Łowicz, 
poprzeczna, tel. kom. 604-960-189.

 �Tanio: mieszkanie 50 mkw., 
Łyszkowice, tel. kom. 695-942-575.

 �Działka budowlana 1.400 mkw., 
szerokość działki 27 m, zielkowice, 
czajki, tel. kom. 512-098-366.

 �Działki budowlane Bolimów, 0.3 do 
1.64 hektara, Bobrowniki: usługowa, 
2.7 hektara, tel. kom. 501-020-993.

 �Dom, działka 4595 mkw., głowno, 
190.000 zł, tel. kom. 602-882-617.

 �Atrakcyjne mieszkanie 3-pokojowe, 
wyremontowane, klimatyzowane, 
60 mkw., II p., Konopnickiej, 
bezpośrednio, tel. kom. 505-068-787.

 �Działka budowlana 1.400 mkw., 
chąśno, tel. kom. 666-287-727.

 �Dom, działka 4.900 mkw., Łowicz, 
tel. kom. 880-651-700.

 �Sprzedam kamienicę, Łowicz, 
Nowy Rynek, tel. kom. 604-695-389, 
606-288-540.

 �Dwie działki rolno-budowlane,  
1.300 mkw., 9.300 mkw., placencja, 
bardzo tanio, tel. kom. 606-889-643.

 �Sprzedam mieszkanie 48 mkw.,  
os. Noakowskiego 7, Łowicz, tel. kom. 
885-712-142.

 �Sprzedam 48 mkw. Dąbrowskiego, 
tel. kom. 693-622-240.

 �Sprzedam działkę rolną 1,13 ha, 
pniewo, tel. kom. 603-696-147.

 �Sprzedam ziemię w miejscowości 
lisiewice Małe 6,70 ha, tel. kom.  
514-669-828, 505-415-039.

 �Sprzedam budynek produkcyjno-
magazynowy ok. 1.000 mkw., wynajmę 
halę produkcyjno-magazynową, ok. 
200 mkw.; Łowicz, Katarzynów, tel. 
kom. 787-460-385.

 �Sprzedam M-3, IV piętro., 
Dąbrowskiego, atrakcyjna cena, tel. 
kom. 601-303-852, 18:00-20:00.

 �Sprzedam M-3, tel. kom. 
662-332-287.

 �Sprzedam M-3, 49 mkw., III piętro, 
Łowicz ul. Baczyńskiego, tel. kom. 
668-158-058.

 �Sprzedam mieszkanie 48.8 mkw., 
cena przystępna, Łowicz, ul. Kaliska, 
tel. kom. 784-759-358.

 �Sprzedam działkę budowlaną 
1.710 mkw., w Mysłakowie, tel. kom. 
739-066-604.

 �Stryków, bloki centrum 48 mkw., tel. 
kom. 506-472-314.

 �Sprzedam mieszkanie 58 mkw,  
II pietro, os. Noakowskiego, tel. kom. 
601-294-590.

 �Sprzedam działkę budowlaną  
w głownie, tel. kom. 792-931-678.

 �Atrakcyjnie położona działka 400 m 
od Łowicza, tel. kom. 669-877-514.

 �Sprzedam lub wynajmę M-4, 
Stryków, tel. kom. 609-678-005.

 �Działka budowlana 0,0957 ha w 
Arkadii, tel. kom. 601-385-528.

 �ziemia 2,5 ha, Błędów 21, tel. kom. 
514-368-949.

 �Działka budowlana w chąśnie, 
atrakcyjna lokalizacja, 1.000 mkw., tel. 
kom. 728-929-767.

 �Działka budowlana, 1.500mkw., 
45.000 zł, Łaguszew 59, k./Łowicza, 
tel. kom. 663-591-217.

 �Działki budowlane w otolicach 
1.400 mkw., 1.000 mkw., 990 mkw., 
uzbrojone, tel. kom. 606-949-637.

 �Sprzedam mieszkanie 54,3 mkw., 
I piętro, 3-pokojowe, blok z cegły, 
ocieplony, ul. podrzeczna, tel. kom. 
603-754-001.

 �gospodarstwo rolne, 3,5 ha, 
Swędów k/Strykowa, tel. kom. 
693-020-329.

 �pilnie sprzedam ziemię we wsi Sapy 
57, tel. kom. 609-207-829.

 �Sprzedam mieszkanie M-4, na os. 
Noakowskiego, III piętro, 47,51 mkw., 
tel. kom. 728-117-961.

 �Dom do zamieszkania, wrzeczko, 
tel. kom. 723-597-741, 730-716-675.

 �Sprzedam budynek położony  
w Karnkowie, 403 mkw., działka  
2.371 mkw., tel. kom. 501-469-530.

 �Działka budowlana 88 arów, 
Bednary, w całości lub na dwie 
mniejsze, tel. kom. 694-804-682.

 �Siedlisko, Bielawy, ul. Kościelna, tel. 
kom. 796-160-548.

 �Sprzedam kawalerkę, na 
przedmieściu, III piętro, 34,8 mkw., tel. 
kom. 667-249-366.

 �Działka budowlana 3.300 mkw., gm. 
Bolimów, tel. kom. 509-010-076.

 �Działka budowlana 1.000 mkw., 
Bolimów, tel. kom. 509-010-076.

 �Sprzedam mieszkanie w centrum 
110 mkw. + działka, tel. kom. 
609-506-568.

 �Działka budowlana 1.500 mkw., 
Mysłaków sąsiedztwo osiedla,  
40 zł/mkw., tel. kom. 504-804-061.

 �Nieruchomości Stryków- 
kompleksowa usługa: kupno, 
sprzedaż, wynajem, mieszkania, 
domy, grunty rolne i inne, tel. kom. 
734-120-540.

 �Działka 3.800 mkw., z domem  
200 mkw., okolice Niedźwiady, 
sprzedam lub wynajmę, tel. kom. 
691-535-141.

 �Łąka 0.9 ha, Mysłaków, tel. kom. 
505-065-046.

 �Mieszkanie 51 mkw., Tkaczew 3, tel. 
kom. 698-230-064, po 18.00.

 �Mieszkanie 38 mkw., os. 
Noakowskiego, tel. kom. 793-117-318.

 �Działka rolno-budowlana z lasem  
w Jacochowie, gm. Maków, media  
w działce, przystępna cena 3,50 zł/
mkw., tel. kom. 781-843-265.

 �Działka budowlana w Łowiczu, 
media, tel. kom. 790-285-059.

 �Działka budowlana 600 mkw., 
Korabka, tel. kom. 517-070-030.

 �Dom, czatolin, tel. kom.  
695-270-030, 665-941-882.

 �Sprzedam 3 ha łąki, tel. kom. 
503-728-275.

 �Sprzedam mieszkanie 50.68 
mkw., parter, os. Kostka, tel. kom. 
505-416-171.

 �Działka rolno-budowlana 1.67 ha, 
Klewków, pilnie, tel. kom. 606-718-917.

 �Działka rekreacyjna z murowanym 
domkiem po kapitalnym remoncie  
w RoD „Niedźwiadek” w Niedźwiadzie, 
tel. kom. 502-629-406.

 �Sprzedam ziemię orną 2,66 ha, 
Skowroda, tel. kom. 724-219-532.

 �Sprzedam pół bliźniaka z działką, 
tanio lub zamienię na bloki, Łowicz, tel. 
kom. 519-662-782.

 �Sprzedam 2-pokojowe mieszkanie 
46 mkw. w bloku TBS w głownie ul. 
Łódzka 9, tel. kom. 728-959-930, lub 
604-458- 676.

 �Sprzedam mieszkanie, os. 
Dąbrowskiego, I piętro, 35 mkw., 
135.000 zł, tel. kom. 662-452-055.

 �Mieszkanie, Łowicz os. 
Dąbrowskiego, III piętro, 65 mkw., 
cegła, tel. kom. 606-144-588.

 �Mieszkanie 39 mkw., I piętro,  
os. Kostka, tel. kom. 508-528-324.

 �Sprzedam ziemię 1,40 ha  
z możliwością zabudowy, Jasionna, tel. 
kom. 637-014-315.

 �Sprzedam 72 mkw., tel. kom. 
697-975-548.

 �Sprzedam ziemię 7,20 ha, żychlin, 
głowackiego 15, tel. (24) 285-30-75, 
tel. kom. 513-914-567.

 �Sprzedam tanio dom z 
zabudowaniami gospodarczymi i 
działką. okazja!, tel. kom. 609-541-325.

 �okazja!!! Dom 100 mkw. 
zabudowania gospodarcze, siła, 
wodociąg, oczyszczalnia ścieków,  
12 km od głowna, 17 km od Strykowa, 
działka 8.100 mkw., staw 200 mkw., 
185.000 zł, tel. kom. 694-423-915.

 �Sprzedam dom z budynkiem 
gospodarczym na działce 1.600 mkw. 
5 km od Łowicza, działkę 2.000 mkw., 
tel. kom. 509-231-973.

 �Mieszkanie 2-pokojowe, parter, 
bloki zabrzeźnia, głowno, tel. kom. 
664-996-066.

 �Mieszkanie, 48 mkw., tel. kom. 
607-328-025.

 �Sprzedam gospodarstwo rolne, 
gągolin południowy, tel. kom. 
501-226-961.

 �Sprzedam 1 ha łąki, tel. kom. 
533-193-758.

 �Sprzedam gospodarstwo rolne  
4,40 ha, tel. kom. 600-716-885.

 �okazja, siedlisko 4 km od Strykowa, 
tel. kom. 516-130-552.

 �Bratkowice 60 mkw., tel. kom. 
784-096-633.

 �Sprzedam M-4, parter, os. 
Dąbrowskiego, tel. (46) 838-13-05.

 �Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, 
60 mkw., w Łowiczu na os. Bratkowice, 
tel. kom. 500-243-427.

 �Sprzedam działkę w Mysłakowie, 
przy trasie Łowicz- Skierniewice, tel. 
kom. 694-272-724.

 �Dom z budynkami gospodarczymi, 
tel. kom. 509-894-720, po 18:00.

 �Działka 80 arów, las, tel. kom.  
509-894-720, po 18:00.

 �Sprzedam ziemię rolną 14 ha  
w miejscowości Konstantynów, tel. 
kom. 532-200-013.

wynajem
 �Kwatery pracownicze, głowno koło 

Strykowa, tel. kom. 502-420-340, 
503-065-351.

 �Do wynajęcia pomieszczenia po 
wulkanizacji (z dużym placem), Łowicz, 
ul. Bolimowska 63, tel. (46) 837-42-46, 
tel. kom. 605-578-502.

 �Do wynajęcia lokale, w pawilonie: 
róg warszawskiej, Dworcowej,  
w Łowiczu, 50, 60mkw., tel.  
(46) 837-42-46, tel. kom. 605-578-502.

 �Wynajmę nowy, umeblowany 
dom 150 mkw., z garażem, 
podwórkiem, 3000 zł z opłatami, 
Głowno, tel. kom. 512-250-466.

 �Do wynajęcia lokale, centrum 
Łowicza, tel. kom. 509-659-963.

 �Wynajmę dom 120 mkw.,  
2 łazienki, kuchnia, 4-pokojowe, 
2000 zł z opłatami, Głowno, tel. 
kom. 502-213-373.

 �wynajmę lokal mieszkalny, tel. kom. 
660-230-318.

 �przyjmę ziemię w dzierżawę, tel. 
kom. 781-842-724.

 �Do wynajęcia mieszkanie w Łowiczu, 
tel. kom. 692-625-578.

 �Do wynajęcia lokal usługowy  
30 mkw., Łowicz, Krakowska, tel. kom. 
609-135-407, po 18:00.

 �Do wynajęcia kawalerka na 
Reymonta, tel. kom. 600-678-503.

 �Mieszkanie 2-pokojowe, 
Konopnicka, tel. kom. 509-637-975.

 �Szukam pokoju w zamian za 
opiekę (dzieci lub starsza osoba) lub 
pilnowanie domu, mieszkania, tel. kom. 
791-189-485, Łowicz.

 �Dom do wynajęcia w centrum 
Łowicza, tel. kom. 602-641-494.

 �Do wynajęcia kawalerka w głownie, 
tel. kom. 609-875-230.

 �wynajmę 48 mkw., osiedle 
Bratkowice, tel. kom. 666-820-718.

 �lokal do wynajęcia, zduńska, 
tel. (46) 837-36-86, tel. kom. 
883-201-761.

 �Do wynajęcia 2 pokoje z kuchnią,  
36 mkw., Łowicz, tel. kom. 
695-024-222.

 �wynajmę tanio warsztat 
samochodowy, wyposażony, tel. kom. 
602-387-020.

 �Mieszkania do wynajęcia, głowno, 
tel. kom. 693-830-178, 691-299-608.

 �przyjmę w dzierżawę grunty orne  
w gminie zduny, atrakcyjne warunki, 
tel. kom. 606-294-284.

 �lokal do wynajęcia 25 mkw., na 
działalność gospodarczą, przy ul. 
Sikorskiego w głownie, tel. kom. 
504-178-884.

 �Do wynajęcia kawalerka, Łowicz,  
489 zł+ czynsz, tel. kom. 664-037-845.

 �wynajmę 3 pokoje z kuchnią  
w głownie, tel. kom. 507-783-443.

 �wynajmę ogrodzony, utwardzony 
plac 2.900 mkw., ul. Magazynowa, 
Łowicz, tel. kom. 530-809-888.

 �Magazyn 500 mkw., 250 mkw., przy 
trasie A2, tanio, tel. kom. 607-168-196.

 �Wynajmę kawalerkę, os. 
Noakowskiego, tel. kom. 
609-502-572.

 �wynajmę dom jednorodzinny lub dla 
pracowników, umeblowany, Łowicz, tel. 
kom. 663-715-976.

 �wynajmę mieszkanie, tel. kom. 
792-849-960.

 �wynajmę lokal mieszkalny, 55 mkw., 
3-pokojowy z kuchnią, ogrzewanie 
węglowe, centrum Łowicz, tel. kom. 
607-442-383.

 �głowno, dom do wynajęcia, również 
dla pracowników, tel. kom. 794-608-
724, 515-490-046.

 �wynajmę kawalerkę, 34 mkw., os. 
Starzyńskiego, tel. (46) 830-32-33.

 �wynajmę mieszkanie w głownie, 
bloki, na ul. Kopernika, tel. kom. 
696-458-045.

 �wynajmę bloki, 50 mkw., I piętro, 
os. Kopernika, głowno, tel. kom. 
605-102-424.

 �Do wynajęcia lokal w centrum 
Łowicza, ul. Kozia 8, tel. kom. 
798-461-910.

 �poszukuję mieszkania do wynajęcia, 
3-,4-pokojowe, tel. kom. 660-809-382.

 �wynajmę urządzone dwa 
stanowiska fryzjerskie w centrum 
Łowicza, tel. kom. 512-088-422.

 �wynajmę eleganckie pomieszczenia 
na: gabinety lekarskie, siłownię lub 
działalność związaną z fitnesem, tel. 
kom. 512-088-422.

 �lokal do wynajęcia na każdą 
działalność, centrum głowna, tel. kom. 
601-066-904.

 �pokój do wynajęcia, centrum 
Łowicza, tel. (46) 838-13-05.

 �pokój, tel. kom. 692-101-989.

kupno różne
 �przyjmę gruz, glinę, ziemię; każda 

ilość, tel. kom. 885-122-144.

 �Kupie orzechy włoskie, tel. kom. 
608-613-658.

 �Kupię rury stalowe, tel. kom. 
662-240-085.

 �Kupię starocia, zegary, obrazy, 
meble, tel. kom. 535-428-555.

 �Kupię topole, dęba i inne tartaczne, 
tel. kom. 696-379-599.

 �Kupię ciągniki i maszyny, tel. kom. 
600-335-473.

 �Kupię brzezinę, olchę na pniu, tel. 
kom. 785-534-988.

sprzedaż różne
 �Piasek płukany, pospółka, żwiry, 

podsyp, tel. kom. 600-895-026.

 �Rębaki do drewna: średnica ciętego 
drzewa do 15 cm, na kawałki po 15 
cm długości, tel. kom. 602-249-683.

 �Drewno kominkowe, opałowe, 
rozpałkowe, pakowane w workach, tel. 
kom. 501-658-261.

 �Sprzedam drzewo na pniu: dąb, 
brzoza, tel. kom. 502-251-751, 
46/838-66-40.

 �Szlaka z dowozem, tel. kom. 
601-630-882.

 �Sprzedam ziemię czarną, kruszywo 
drogowe, piasek na podsypkę, tel. 
kom. 601-239-804.

 �wyprzedaż kręgi, pokrywy, 
przepusty, płytki chodnikowe, tel. kom. 
531-467-981.

 �Rębak do gałęzi, tel. 500-262-573.

 �Sprzedam płytę indukcyjną - nową 
elektroluxa, tel. kom. 667-341-968

 �tanio drewno kominkowe  
i opałowe, tel. kom. 669-913-518.

 �laptop, tel. kom. 500-204-559.

 �Sprzedam suche drzewo 
kominkowe, opałowe, tel. kom. 
667-566-961.

 �oddam gruz, możliwy transport, tel. 
kom. 601-967-888.

 �zbiorniki plastikowe 1000 l, tel. kom. 
604-411-266.

 �Sprzedam kanapy 1-osobowe, 100 
zł, tel. kom. 509-771-352.

 �Sprzedam wózek 3w1, stan idealny, 
tel. kom. 606-937-303.

 �Akacja kominkowo-opałowa, tel. 
kom. 693-636-233.

 �grubościówka, frezarka do drewna; 
Nieborów, tel. kom. 728-117-880.

 �Kanapa narożna, fotel, skóra, zieleń; 
wersalka, tel. kom. 532-454-047.

 �Sprzedam łóżko piętrowe, tel. kom. 
784-006-861.

 �Tokarka z odczytem elektronicznym, 
w bardzo dobrym stanie, rok 1993, tel. 
kom. 782-730-137.
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 �wyprzedaż: kamień elewacyjny, 
daszki na słupki i murki, tel. kom. 
531-467-981.

 �Sprzedam agrowłókninę, tel. 
kom. 693-177-813.

 �zagęszczerki 500, 750 kg, skoczki, 
Auman, tel. kom. 697-289-514.

 �Sprzedam węgiel brunatny, tel. 
kom. 604-634-249.

 �wersalka, lodówka, tel. kom. 
604-603-812.

 �Bojler elektryczny 100l, używany  
z nowym wkładem, tel. 510-845-939.

 �Sprzedam inkubator, tel. kom. 
691-144-009.

 �Akordeon Scandali, hohner, tel. 
kom. 604-318-472.

 �Krajzega 230w, tel. kom. 
503-830-451.

 �Komputer, tanio, tel. 503-699-872.

 �Tapczan młodzieżowy, tel. kom. 
604-210-468.

 �Sprzedam regał młodzieżowy, tel. 
kom. 514-188-038.

 �wciągarka, tel. kom. 693-054-784.

 �Rębak z wyrzutem, grubość 8 cm, 
tel. kom. 604-931-629.

 �Betoniarki: sprzedaż, remonty, 
części, rusztowania warszawskie, tel. 
kom. 603-072-751.

 �Łubianki: drewniane- nowe, 
plastikowe- używane, tel. kom. 
792-902-783.

 �Sprzedam rude lisy, wyprawione,  
5 szt., tel. kom. 667-195-990.

 �Sprzedam olchy, tel. kom. 
698-556-743.

 �Tanio, wersalka młodzieżowa, tel. 
kom. 667-854-120.

 �Sprzedam ławo-stół, rozkładany  
i łóżko piętrowe, metalowe  
z materacami, tel. kom. 696-441-703.

 �wełniak łowicki, tel. kom. 
785-520-886.

 �Sprzedam wykrywacz white’s 
Spectrum DFX, tel. kom. 530-589-113.

 �Tanio: namiot handlowy, 2 łożka, 
rower treningowy, dywan, stolik RTV, 
tel. kom. 505-416-171.

 �Dwa akumulatory żelowe, japońskie, 
nowe, 12 volt, 65 amper i jeden 12 volt, 
55 amper, tel. kom. 507-815-527.

 �Skrzynki plastikowe 15 kg, tel. kom. 
500-385-907.

 �Sprzedam zużyty olej, tel. kom. 
692-391-039.

 �oddam cegłę z rozbiórki, darmo, 
tel. (46) 838-59-92.

 �Sprzedam rębak do gałęzi, tel. kom. 
728-579-290.

 �Sprzedam piec c.o. 1,2 kw, 2011 
rok, nadmuch + sterownik, tel. kom. 
508-789-750.

 �wersalka, dywan, ławostół. Tanio, tel. 
kom. 606-312-997.

 �Meble pokojowe, tel. kom. 
601-450-344.

 �grile ogrodowe, galanteria: 
ogrodowa, betonowa, tel. kom. 
531-467-981.

 �Sprzedam słupy elektryczne, 
betonowe, np. na wiaty, tel. kom. 
722-207-322.

 �Sprzedam 3 topole na pniu, 
tel. (46) 838-27-77.

 �Sprzedaż i transport: piach, 
podsyp płukany, ziemia, gruz 
kruszony, tel. kom. 722-207-322.

 �Tunel foliowy 30x7, tel. kom. 
602-870-305.

 �lodówko-zamrażarka polar czp306, 
stan bdb, tanio, tel. kom. 695-477-866.

 �Sprzedam barakowóz, tel. kom. 
691-730-155.

 �Sprzedam nowe zestawy kuchenne, 
tel. kom. 602-587-341.

 �Segment pokojowy, tel. kom. 
721-169-137.

 �Sprzedam kuchnię elektryczną 
4-palnikową, nową i szafę 3-drzwiową  
z lat 50, tel. kom. 693-048-549.

 �Sprzedam tanio narożnik do spania 
w bardzo dobrym stanie, powierzchnia 
spania 150x200cm, tel. kom. 
781-997-989.

praca

dam pracę
 �zatrudnię kierowcę kat. c+e, tel. 

kom. 781-088-559.

 �zatrudnię szwaczki, biustonosze, 
głowno, praca całoroczna, tel. kom. 
501-930-932.

 �zatrudnię szwaczki, biustonosze, 
głowno, praca całorozna, tel. kom. 
504-720-094.

 �zatrudnię panie do zbioru pieczarek. 
praca całoroczna, umowa, tel. kom. 
605-081-709, 503-158-403, Dąbkowice 
Dolne 41, gm. Łowicz.

 �zatrudnię pomocnika kucharza 
(możliwość przyuczenia do zawodu), 
Łowicz, tel. kom. 721-680-807.

 �zatrudnię kierowcę do rozwożenia 
pizzy (Łowicz), tel. kom. 782-223-546.

 �przyjmę do pizzerii pomoc kelnerki 
oraz kierowcę do rozwożenia 
pizzy- praca w weekendy, tel. kom. 
663-684-201.

 �zatrudnię bukieciarkę, tel. kom. 
608-484-651.

 �przyjmę pracownika na ubojnię, tel. 
kom. 501-735-775.

 �zatrudnimy: spawaczy tiG, 
ślusarzy, tel. kom. 721-721-369, 
miejsce pracy: Piątek.

 �przyjmę kierowcę do pizzeri- praca 
na stałe oraz pomoc kucharza- praca 
w weekendy, tel. kom. 665-941-462.

 �Avon - konsultantki, promocje, 
prezenty, opusty 40%, tel. kom. 
501-032-348.

 �zatrudnię kierowcę c+e, wywrotka, 
tel. kom. 502-124-098.

 �Fryzjera/fryzjerkę, tel. kom. 
663-979-663.

 �zatrudnię kierowcę z kat. c+e, 
transport krajowy, korzystne warunki, 
tel. kom. 604-411-266.

 �zatrudnię Kierowcę kategorii c+e 
w transporcie międzynarodowym. 
główny kierunek włochy (pl-IT-pl). 
wynagrodzenie płatne terminowo, 
bez opóźnień, tel. kom. 606-666-683, 
606-666-656.

 �zatrudnię osobę lub brygadę do 
dociepleń, tel. kom. 697-638-898, po 
18:00.

 �zatrudnię kierowcę kat. c, tel. kom. 
782-374-469.

 �Nawiąże współpracę  
z przedstawicielem handlowym na 
terenie Łowicza, tel. kom. 500-041-363.

 �kopalnia maurzyce zatrudni 
operatora Refulera (pogłębiarki), 
tel. kom. 601-239-779.

 �zatrudnimy szwaczki, Łowicz, tel. 
kom. 665-431-100.

 �zatrudnię spedytora  
z doświadczeniem w transporcie 
międzynarodowym, tel. kom. 
608-059-817, 606-457-050.

 �Szwaczki na dzianinę przyjmie 
szwalnia w głownie, praca na jedną 
zmianę, tel. kom. 604-475-553.

 �zatrudnię kierowcę z 
doświadczeniem kategorii c+e 
z okolic Łowicza na transport 
międzynarodowy, tel. kom. 
797-044-708.

 �zatrudnię dorywczo kierowcę  
z doświadczeniem kategorii c+e  
z okolic Łowicza: transport krajowy, tel. 
kom. 797-044-708.

 �przyjmę kierowcę kat. c+e,  
z doświadczeniem w transporcie 
międzynarodowym, dobre zarobki, tel. 
kom. 519-077-103.

 �z oriflame jako konsultantka: 
dorobisz, zarobisz. wyślij SMS na 
numer 603-959-031 z imieniem  
i nazwiskiem. oddzwonimy.

 �przyjmę murarza, pomocnika, tel. 
kom. 510-254-533.

 �zatrudnię kierowcę kat. C+e, tel. 
kom. 606-735-365.

 �zatrudnię mechanika samochodów 
osobowych i ciężarowych, okolice 
Strykowa, tel. kom. 605-097-071.

 �zatrudnię mechanika 
samochodowego, tel. kom. 
602-387-020.

 �zatrudnię szwaczki na szycie bluzek 
z dzianiny, tel. (42) 719-18-43, tel. kom. 
665-217-483.

 �zatrudnię operatora na hDS do 
pracy w lesie. praca od zaraz, tel. kom. 
608-468-278.

 �zatrudnię do gastronomii 
(lody, kanapki), Łowicz, tel. kom. 
509-854-421.

 �zatrudnię piekarza do pieca lub 
samodzielnego cukiernika, tel. kom. 
509-877-081.

 �zatrudnię pracowników do pizzerii  
w głownie, tel. kom. 503-147-273.

 �zatrudnię kierowcę c+e na kraj, tel. 
kom. 601-211-863.

 �zatrudnię kierowcę kat. c, tel. kom. 
535-979-174.

 �zatrudnię kierowcę c+e  
z doświadczeniem w transporcie 
międzynarodowym, każdy weekend  
w domu, tel. kom. 509-659-963.

 �panie sprzątające na 2 zmiany 
+ 2 soboty, obiekt Stryków, tel. kom. 
603-606-695.

 �zatrudnię kierowcę kat. B, 
z doświadczeniem, transport 
międzynarodowy, tel. kom. 604-226-
412, 660-665-033.

 �zatrudnię do układania kostki. 
Doświadczenie, tel. kom. 692-789-266.

 �zatrudnię kierowcę c+e,  
w transporcie międzynarodowym, 
Finlandia-Austria, tel. kom. 
608-310-374.

 �zatrudnię kierowcę c+e, centrobud, 
Łowicz, Armii Krajowej 61, tel. kom. 
606-123-379.

 �Stacja paliw orlen w Strykowie 
zatrudni osobę, tel. kom. 605-170-483.

 �zatrudnię kierowcę kat. c+e, tel. 
kom. 607-267-278.

 �Kierowca kat. c+e, transport 
międzynarodowy, tel. kom. 
691-200-608.

 �zatrudnię w charakterze pomoc 
kuchenna, do 30 lat, tel. kom. 
504-359-441.

 �zatrudnimy do ochrony na terenie 
Łowicza osoby z orzeczeniem  
o niepełnosprawności. Kontakt, tel. 
kom. 887-651-351.

 �zatrudnię spawacza z 
doświadczeniem na MIg, ITg, praca  
w Łowiczu, tel. kom. 793-404-991.

 �zatrudnię osobę ze znajomością 
programów: Sketchup, 3D Max, Solid 
i corel. praca w Łowiczu, elastyczne 
godziny pracy, tel. kom. 793-404-991.

 �zatrudnię pracowników na budowę, 
operatora koparko-ładowarki, 
posiadającego prawojazdy kat. c, tel. 
kom. 603-591-544.

 �zatrudnię panią do sprzątania 
domu, tel. kom. 534-078-323.

 �zatrudnię pracownika na stację 
paliw, tel. kom. 602-128-999.

 �zatrudnię kierowcę kat. c+e, tel. 
kom. 506-140-681.

 �zatrudnię doświadczoną fryzjerkę 
lub fryzjera do salonu w Łowiczu, tel. 
kom. 512-088-422.

 �zatrudnię doświadczone 
ekspedientki do sklepu spożywczego 
w Łowiczu, tel. kom. 512-088-422.

 �zatrudnię szwaczkę, całorocznie, 
głowno, tel. kom. 509-571-801.

 �zatrudnię pracownika do ubojni, tel. 
kom. 510-158-924, 502-313-911.

 �zatrudnię kierowcę w transporcie 
międzynarodowym- cysterny 
spożywcze, tel. kom. 665-525-555.

 �zatrudnię kierowcę kat. c+e + karta 
kierowcy w ruchu międzynarodowym, 
tel. kom. 502-297-568.

szukam pracy
 �Kat. A,B,c,e dorywczo na miejscu, 

tel. kom. 509-853-390.

 �Kierowca B,c z własnym busem, 
Ford Transit, tel. kom. 787-758-521.

 �zaopiekuję się dzieckiem, tel. kom. 
660-318-692.

 �Młody z grupą inwalidzką poszukuje 
pracy jako magazynier, pakowacz itp., 
tel. kom. 600-370-686.

 �Mężczyzna 44 lata, umiarkowany 
stopień niepełnosprawności, 
poszukuje pracy, tel. kom. 
661-628-467.

 �Kierowca c+e poszukuje pracy 
w podwójnych obsadach, warunek 
weekendy wolne, tel. (46) 837-97-68, 
po 19-tej.

 �Absolwentka administracji szuka 
pracy biurowej, tel. kom. 511-839-041.

 �emerytka podejmie pracę 
dodatkową, pilnie, solidnie, tel. kom. 
798-961-099.

 �podejmę pracę na koparko-
ładowarce z doświadczeniem 4-letnim, 
tel. kom. 513-682-962.

usługi wideo
 �wideofilmowanie, fotograf, tel. kom. 

502-163-788.

 �wideofilmowanie cyfrowe, hD, tanio, 
tel. kom. 606-852-557.

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

 �Fotografia. wideofilmowanie, tel. 
kom. 535-288-866.

 �wideofilmowanie, DVD, Blu-Ray, 
zdjęcia, tel. kom. 698-535-780.

 �wideofilmowanie, tel. kom. 
600-287-992.

 �Videofilmowanie, fotografia, tanio, 
tel. kom. 692-519-140.

 �znamy receptę na niezapomniany 
film. Videofilmowanie fullhD, www.
videopiksel.pl, tel. kom. 505-780-835.

 �wideofilmowanie, fotografowanie, 
DVD, Full-hD, www.fotowideo.webt.
pl, tel. (46) 837-79-81, tel. kom. 
606-302-466.

 �Videofilmowanie „evel-Studio”: DVD, 
hD, Blu-Ray, tel. kom. 608-747-256.

 �www.studiokadr.cdx.pl.

 �śluby, chrzty, komunie: Foto-Video. 
Auta do ślubu, tel. kom. 606-447-777.

remontowo-
budowlane

usługi
 �Wylewki agregatem, tel. kom. 

531-402-222.

 �Tynki agregatem profesjonalnie, tel. 
kom. 608-444-405.

 �usługi remontowo-budowlane, 
docieplenia poddaszy, elewacji, tel. 
kom. 500-027-261.

 �ocieplenia budynków, 
termomodernizacje, adaptacje 
poddaszy, tel. kom. 725-043-544, 
691-228-824.

 �usługi remontowe, gipsowanie, 
malowanie, tel. kom. 602-383-118.

 �wylewki agregatem, tel. kom. 
668-327-588.

 �Wylewki betonowe, tel. kom. 
511-440-509.

 �wylewki agregatem, tel. kom. 
509-038-623.

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

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

 �Remonty, wykończenia od A do z, 
tel. kom. 608-228-789.

 �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.

 �Tynki, tel. kom. 503-077-863.

 �układanie kostki brukowej, tanio, tel. 
kom. 667-837-817.

 �wznoszenie budynków 
mieszkalnych, gospodarczych  
i przemysłowych, dachy, solidnie, tel. 
kom. 785-402-533.

 �wykończenia wnętrz, tel. kom. 
785-402-533.

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

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

 �Tynki agregatem: gipsowe, 
tradycyjne, wylewki; solidnie, tel. kom. 
531-496-795.

 �WYLeWki, tYNki AGReGAtem, 
teL. kom. 605-416-083.

 �cyklinowanie, polerowanie, 
układanie parkietu, tel. kom. 
501-249-461.

 �Docieplenia stropu, styrobeton, 
zamiennik styropianu, tel. kom. 
605-416-083.

 �Docieplenia, tel. kom. 725-668-616.

 �ogrodzenia, bramy, balustrady, 
bramy garażowe, tel. kom. 
506-771-822.

 �usługi remontowo-wykończeniowe 
„od A do z”, docieplenia budynków, 
poddaszy, tynki maszynowe, 
cementowo-wapienne, gipsowe, tel. 
kom. 885-459-698.

 �glazura, tel. kom. 733-788-522.

 �Malowanie, tel. kom. 733-788-522.

 �glazura, terakota, gładzie gipsowe, 
panele podłogowe itp., tel. kom. 
600-779-659.

 �wykonujemy ogrodzenia, 
fundamenty, klinkiery, bloczki 
ozdobne, siatki itp., tel. kom. 
796-497-762.

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

 �Tynki maszynowe, wylewki, tanio, 
solidnie, tel. kom. 604-144-668.

 �Docieplanie budynków, wykańczanie 
wnętrz, poddasza, gipsy, glazura, tel. 
kom. 511-735-802.

 �usługi koparko-ładowarką, roboty 
ziemne, niwelacje gruntu, wykopy pod 
fundamenty, szamba itp., tel. kom. 
503-115-145.

 �wylewki maszynowe i tynki 
maszynowe, tel. kom. 517-032-915, 
606-314-749, 508-696-129.

 �Klinkier (płoty, kominy), tel. kom. 
725-668-616.

 �Tynki tradycyjne, mułkowane; 
remonty, tel. kom. 725-668-616.

 �Docieplanie budynków, 
stropodachów granulatem 
styropianowym; kondygnacja: 999 zł, 
tel. kom. 602-570-424.

 �Kierowanie budowami, ekspertyzy, 
przeglądy techniczne, projekty 
indywidualne, adaptacje, certyfikaty 
energetyczne, tel. kom. 693-184-322.

 �glazura, terakota, panele, tel. kom. 
607-235-863.

 �Wykopy minikoparką, tel. kom. 
781-151-525.
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 �układanie kostki brukowej, tel. 
kom. 781-377-138.

 �ogrodzenia: betonowe, panelowe, 
siatka, bramy, wiaty itp. montaż, tel. 
kom. 606-303-471.

 �układanie kostki brukowej, tel. 
kom. 724-355-094.

 �Malowanie, tapetowanie, gładź, 
płyty k/g, glazura. wieloletnie 
doświadczenie, tel. kom. 608-685-867.

 �usługi nową koparko-
ładowarką, młot hydrauliczny; 
koparką gąsienicową, tel. kom. 
790-606-451.

 �usługi koparko-ładowarką JcB, tel. 
kom. 604-411-266.

 �Remonty mieszkań, przeróbki 
elektryczne i hydrauliczne, malowanie, 
gipsowanie, glazura, terakota, sufity 
podwieszane, docieplenia poddaszy, 
tel. kom. 605-233-844.

 �Budowa domków jednorodzinnych 
stany surowe, tel. kom. 515-697-643.

 �Tynki ręczne, tel. kom. 731-313-345.

 �Schody drewniane. Komputerowe 
projektowanie schodów. wyrób, 
montaż, inne usługi stolarskie, tel. kom. 
663-766-557.

 �tynki maszynowe, gipsowe, 
cementowo-wapienne oraz 
posadzki (mixokret), tel. kom. 
502-452-907.

 �usługi minikopark, transport 
autolawetą, tel. kom. 694-702-755.

 �Brukarstwo, tel. kom. 
791-306-104.

 �producent ogrodzeń: siatki, słupki, 
bramy, balustrady, montaż, tel. kom. 
500-371-161.

 �wykończenia: malowanie, 
szpachlowanie, panele i inne, tel. kom. 
722-287-112.

 �glazura, terakota, tel. kom. 
602-717-207.

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

 �glazura, terakota, gipsy, panele, 
hydraulika, tel. kom. 508-313-799.

 �Remonty mieszkań, tel. kom. 
697-529-156.

 �Nowoczesne wykańczanie wnętrz, 
schody, balustrady, szklana zabudowa 
prysznicy, szkło lacobel do kuchni, tel. 
kom. 782-730-137.

 �Malowanie, gipsowanie, płyty k/g, 
glazura, terakota. Tanio, tel. kom. 
668-181-142.

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

 �Budowa domów, budynków 
gospodarczych, przeróbki, rozbiórki 
itp., tel. kom. 665-412-890.

 �usługi koparko-ładowarką, tel. kom. 
665-412-890.

 �Rozbiórki od A do z, kompleksowo, 
tel. kom. 665-412-890.

 �Montaż ogrodzeń, betonowe, 
panelowe, siatka, bramy, maty itp., tel. 
kom. 665-412-890.

 �Remonty, glazura, tarakota, 
gładzie, malowanie, itp., tel. kom. 
721-108-965.

 �usługi remontowo-budowlane od „A” 
do „z”, tel. kom. 693-423-283.

 �glazura, terakota, łazienki, przeróbki 
hydrauliczne, elektryczne, zabudowy 
K/g, tel. kom. 503-730-517.

 �malowanie, gipsowanie, panele, 
glazury, płyta G/k, drobna 
hydraulika, tel. kom. 518-905-611.

 �glazura, terakota, remonty. Solidnie, 
tanio., tel. kom. 665-657-174.

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

 �wypożyczalnia maszyn 
budowlanych, Łowicz ul. Klickiego 66, 
tel. kom. 501-074-060.

 �Wykończenia wnętrz od A do z, 
solidnie, duże doświadczenie, tel. 
kom. 509-171-392.

 �Malowanie, gipsowanie, płyty 
k/g, glazura, terakota, tel. kom. 
668-950-205.

 �Budowa domów, garażów, itp., 
szybko, tanio i solidnie, tel. kom. 
887-252-952.

 �usługi minikoparką, wywrotką,  
50 zł/h, tel. kom. 508-175-031.

 �Docieplenia budynków, 
kompleksowe wykończenie wnętrz, 
tanio i solidnie, tel. kom. 691-535-124.

 �profesjonalne układanie, 
cyklinowanie z polerowaniem 
parkietów, lakierowanie. Schody 
-cyklinowanie, lakierowanie, barwienie  
i olejowanie podłóg i schodów, tel. 
kom. 607-090-260.

 �usługi minikoparką, tel. kom. 
697-725-830.

 �cyklinowanie, polerowanie, 
lakierowanie, tel. kom. 600-984-398.

 �Schody, parapety dębowe, tel. kom. 
793-297-933.

 �Kompleksowe wykańczanie wnętrz, 
tel. kom. 609-135-463.

 �okna: naprawa, regulacja, tel. kom. 
609-135-411.

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

 �układanie kostki brukowej, 
granitowej, tel. kom. 692-789-266.

 �Budowa domów, garaży, Dachy. 
wykończenia, tel. kom. 796-074-145.

 �usługi remontowe, wykończenia 
wnętrz, glazura, terakota, adaptacja 
poddaszy, tel. kom. 880-542-743.

 �Glazura, terakota, profesjonalnie, 
tel. kom. 600-961-577.

 �Malowanie, gipsowanie, płyta k/g, 
panele podłogowe, glazura, terakota, 
tel. kom. 790-329-790.

 �Kompleksowe remonty mieszkań, 
modernizacje łazienek, fachowo, tel. 
kom. 602-648-497.

 �Montaż pokryć dachowych, 
blachodachówka, podbitka, tel. kom. 
515-236-149.

 �Dachy, podbitki, tel. kom. 
785-534-988.

 �Bramy przesuwne, ogrodzenia, 
siatka ogrodzeniowa, montaż, 
producent, tel. kom. 503-572-046.

 �ocieplenia i remonty, tel. kom. 
601-662-944.

sprzedaż

 �Siatka ogrodzeniowa, słupki. 
producent, Mysłaków, tel. kom. 
886-562-223.

 �winda budowlana, tel. kom. 
515-291-421.

 �Betoniarka, przecinarka, tel. kom. 
532-454-047.

 �parkiety drewniane, drzwi, okna 
jednoramowe drewniane oferuje 
producent, Łowicz, tel. kom. 
602-587-434.

 �pustaki żelbetonowe, tel. kom. 
785-520-886.

 �Blachy trapezowe T-18, kolor 
wiśniowy, 13.90 zł, alucynk 12.50 zł, od 
ręki, tel. kom. 501-543-057.

 �Sprzedam blaszak na budowę, tel. 
kom. 505-384-942.

usługi 
instalacyjne

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

 �usługi hydrauliczne, spawalnicze, 
mechaniczne, tel. kom. 506-891-289.

 �przyłącza, elektroinstalacje, pomiary, 
odgromówka, wideo-domofony, RTV-
Sat, komputerowe, bramonapędy, 
alarmy, kamery, przeglądy, odbiory, 
uprawnienia, VAT, el-arm@o2.pl, tel. 
kom. 601-303-858.

 �hydraulik, także awarie, tel. kom. 
733-788-522.

 �Hydraulika, tel. kom. 
608-263-951.

 �Vertal - żaluzje poziome, pionowe, 
rolety materiałowe i antywłamaniowe, 
siatki przeciw owadom. produkcja, 
montaż, tel. kom. 602-736-692.

 �usługi hydrauliczne, tel. kom. 
691-991-000.

 �usługi hydrauliczne, pełen zakres 
oraz naprawy drobne, tel. kom. 
604-245-722.

 �usługi hydrauliczne, tel. kom. 
508-862-015.

 �przyłącza wodociągowe, tel. kom. 
694-702-755.

 �usługi elektryczne, tel. kom. 
509-838-364.

 �usługi hydrauliczne, tel. kom. 
693-423-283.

 �elektryk, montaż, naprawa, tel. kom. 
697-725-830.

usługi inne
 �przeprowadzki, transport, tel. kom. 

695-885-953.

 �pranie dywanów, tapicerek, mebli, 
sprzątanie mieszkań, mycie okien, tel. 
kom. 604-942-540.

 �pranie samochodów, dywanów, tel. 
kom. 728-508-073.

 �zespół, wokalistka, najtaniej, tel. 
kom. 503-746-892.

 �Kompleksowe usługi podnośnikiem 
koszowym, polesie 136, tel. kom. 
669-033-697.

 �usługi geodezyjne, tel. kom. 
665-427-836.

 �zespół muzyczny, wesela, tel. kom. 
607-992-169, 601-854-670.

 �Dekoracje sal weselnych, tel. kom. 
886-328-694, www.facebook.com/
wardArt7.

 �Masz problem z komputerem: 
zadzwoń. Fachowo. Szybko. Tanio, tel. 
kom. 504-070-837.

 �zespół muzyczny, wesela,  
www.diwers.pl, tel. kom. 661-323-807.

 �odnawianie wanien, tel. kom. 
600-979-826.

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

 �zespół Re-Box: wesela, bale, 
promocje, tel. kom. 609-037-343.

 �zespół muzyczny, wokalistka, tel. 
kom. 606-677-371.

 �Rozdrabnianie gałęzi rębakiem, 
wycinka zakrzaczeń, tel. kom. 
667-732-751.

 �ścinam drzewa każde, tel. kom. 
604-969-205.

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

 �wycinka drzew, usługi 
podnośnikami koszowymi, 
27-metrowymi, tel. kom. 668-591-725.

 �Kamaz: przewóz piasku, żwiru, ziemi, 
tel. kom. 601-630-882.

 �DJ, wodzirej poprowadzi 
niezapomniane: wesela, poprawiny, 
18-nastki, imprezy firmowe 
i okolicznościowe, tel. kom. 
503-399-196.

 �Wykopy, przyłącza, prace ziemne 
koparkoładowarką. Faktury VAt, tel. 
kom. 506-831-775.

 �zawiozę do ślubu złotym BMw X6, 
tel. kom. 880-263-926.

 �Masaże, terapia kręgosłupa, 
kilkunastoletnie doświadczenie, 
Łowicz, ul. zduńska 15, tel. kom. 
501-020-993.

 �Transport: piasek, pospółka, 
podsypka, ziema, tel. kom. 
602-471-796.

 �podnośnik koszowy, usuwanie 
drzew. Stryków, głowno, tel. kom. 
696-049-953.

 �Montaż napędów do bram 
garażowych, ogrodzeniowych, tel. kom. 
721-380-393.

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

 �Skanowanie zdjęć, klisz 
fotograficznych; wysoka rozdzielczość, 
tel. kom. 608-747-256.

 �przewóz rzeczy do 2.5 t, tel. kom. 
782-730-137.

 �Pogotowie komputerowe. 
Szybko, tanio, solidnie, tel. kom. 
697-365-652.

 �Jako Agent Bankowy pomogę 
ci w otrzymaniu pożyczki, kredytu 
hipotecznego, kredytu z niskim 
oprocentowaniem, karty kredytowej, 
tel. kom. 603-900-284.

 �Bezpieczne kredyty na oświadczenia 
bez BIK od 500 zł, profi credit, tel. 
kom. 508-534-075.

 �Ale szybka gotówka - nawet 10.000 
zł! proste zasady, bez zbędnych 
formalności. provident polska S.A., tel. 
kom. 600-400-295, (opłata wg taryfy 
operatora).

 �Meble kuchenne, szafy przesuwne 
na wymiar, tel. kom. 660-048-076.

 �Pożyczki, tel. kom. 531-778-275.

 �cięcie drzew niebezpiecznych, 
pielęgnacja zieleni i ogrodów, tel. kom. 
782-718-483.

 �usługi prawne, tel. kom. 
790-673-268.

 �tartak obwoźny, spalinowy, tel. 
kom. 510-988-154.

 �zespół „Rytm”, tel. kom. 
695-761-385.

 �wypożyczę stół wiejski, nalewak 
piwny, ławeczki, parasol, dowóz, tel. 
kom. 889-994-992.

 �okna: naprawa, regulacja, tel. kom. 
609-135-411.

 �Sala, wynajem, imprezy 
okolicznościowe, Nieborów, wolne 
terminy, tel. kom. 605-695-882.

 �pomogę w uzyskaniu każdego 
kredyty, wykreślam z BIK-u, tel. kom. 
726-893-287.

 �Tartak przewoźny, tel. kom. 
512-907-059.

matrymonialne
 �poznam dziewczynę, tel. kom. 

725-361-836.

 �poznam atrakcyjną, 30-letnią pannę, 
niezależną, bez zobowiązań, tel. kom. 
603-162-994.

 �Młody 33 lata pozna panią do lat 
40, może być z dzieckiem, cel stały 
związek, tel. kom. 511-777-628.

nauka
 �Język niemiecki, tel. kom. 

668-963-922.

 �Język angielski, tel. kom. 
663-684-178.

 �Język niemiecki, angielski, tel. kom. 
693-705-617.

 �prezentacje maturalne, pomoc, tel. 
kom. 608-433-138.

 �Matematyka, tel. kom. 601-303-279.

 �Rosyjski korepetycje, tel. kom. 
693-833-062.

 �Niemiecki korepetycje, tłumaczenia, 
tel. kom. 693-833-062.

 �Angielski korepetycje, wszystkie 
poziomy, tłumaczenia, tel. kom. 
693-833-062.

 �polski - korepetycje, prezentacje, 
nowa matura. Fachowo, 603-246-033.

 �Magister matematyki, każdy poziom, 
niedrogo, tel. (46) 837-53-15.

 �Angielski, tel. kom. 515-459-141.

 �Matematyka: gimnazjum, średnie, 
wyższe, przygotowanie do matury, tel. 
kom. 660-781-884.
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 �Angielski profesjonalnie, 
tel. (46) 837-53-15.

 �Szkoła Języków obcych 
„euroschool”, wszystkie poziomy. 
Biuro tłumaczeń, Łowicz, 
krakowska 19, tel. (46) 830-20-67.

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

 �chemia, korepetycje, tel. kom. 
535-173-763.

 �Nauka Języka Angielskiego Jacek 
Romanowski, tel. kom. 607-440-582.

 �Matematyka, tel. kom. 607-440-582.

rolnicze – kupno

płody rolne
 �Kupię duże ilości zbóż paszowych, 

możliwość transportu, tel. kom. 
692-292-969.

 �Kupię duże ilości zbóż paszowych, 
własny transport, gotówka, tel. kom. 
798-169-557.

 �Kupię pszenżyto, jęczmień, 
mieszankę zbożową bez owsa, tel. 
kom. 504-561-585.

 �Kupię żyto i pszenicę konsumpcyjną, 
tel. (46) 874-39-22, tel. kom. 
605-139-221.

 �zboże paszowe, tel. kom. 
693-157-117.

 �zboże paszowe, tel. kom. 
668-478-617.

 �Skup żyta wymiana na otręby, tel. 
kom. 501-713-862.

 �Kupię żyto i pszenżyto., tel. kom. 
601-359-692.

 �Kapusta biała, pekińska, tel. kom. 
693-036-559.

 �pietruszka i marchew, tel. kom. 
693-036-559.

 �kupię owies, tel. kom. 
604-634-249.

 �Kupię żyto i pszenżyto, tel. kom. 
695-248-808.

 �Kupię pszenicę, tel. kom. 
695-248-808.

 �Kupię pszenicę, tel. kom. 
695-248-808.

 �Kupię żyto, pszenżyto i pszenicę, tel. 
kom. 667-826-226.

 �owies, marchew, tel. kom. 
601-654-447.

 �Kupię żyto, tel. kom. 605-097-071.

 �Kupię zboże, tel. kom. 793-718-288.

 �Kupię zboże paszowe, tel. kom. 
664-715-685.

 �Skup zboża własny transport, tel. 
kom. 783-112-512.

 �Kupie zboże każdą ilość, tel. kom. 
607-202-732.

hodowlane
 �Skup macior, knurów, trzody 

chlewnej. Wysokie ceny, tel. kom. 
603-711-760.

 �Kupię cielęta mieszańce, odbiorę 
z gospodarstwa, gotówka, tel. kom. 
606-901-931.

 �Kupię cielaki do dalszego chowu 
50-200 kg, tel. kom. 609-562-159.

 �Kupię byczki Jałoszki do dalszego 
chowu, tel. kom. 515-121-410.

 �Skup bydła rzeźnego, hodowlanego, 
cielęta, maciry , tel. kom. 502-460-724, 
500-258-237.

maszyny
 �Kupię prasę kostkującą: Sipma, 

welger, claas, Famarol; kombajn: 
Anna, Bolko, Karlik; kopaczkę; 
sadzarkę; ciągnik władimirec T-25; 
prasę rolującą: claas Rolland 44, 
46, 62, 66, Arobale, welger, tel. kom. 
518-857-308.

 �maszyny rolnicze, tel. kom. 
530-457-709.

 �talerzówki i glebogryzarki, tel. 
kom. 530-457-709.

 �Siewnik poznaniak do remontu, 
może być dziurawy zbiornik, tel. kom. 
664-981-618.

 �Kombajn „Anna”, „Bolko”, prasę 
kostkującą Sipma, kopaczkę, 
sadzarkę, tel. kom. 501-385-800.

 �Ciągnik oraz inne maszyny 
rolnicze, zdecydowanie, tel. kom. 
604-282-454.

 �Kupię ciągnik i maszyny, tel. kom. 
797-513-264.

 �Kupię sadzarkę, glebogryzarkę, 
talerzówkę i siewnik, tel. kom. 
516-741-314.

 �władimirca, ursusa, tel. kom. 
725-361-836.

 �Kupię wyciąg obornika, tel. kom. 
721-116-508.

 �kupię C-328, C-330, C-360, 
C-355, C-380, mtz, t-25 
Władimirec bez dokumentów, do 
remontu, tel. kom. 502-939-200.

 �Kupię wąskie koła do Bizona  
i opryskiwacz ślęza z małym koszem, 
może być do remontu, tel. kom. 
663-906-104.

 �Kupię kombajn Anna w dobrym 
stanie, tel. kom. 514-116-816.

inne
 �Kupię kwotę mleczną, tel. kom. 

509-137-971.

 �Kupię kwotę mleczną 4.000, tel. 
kom. 664-660-038.

 �Kupię żmijkę, tel. kom. 601-066-904.

rolnicze - 
sprzedaż

płody rolne
 �ziemniaki jadalne, Irga, tel. kom. 

787-243-713.

 �Słoma, siano, kostki, tel. kom. 
693-960-636.

 �Sianokiszonka, tel. kom. 
664-981-618.

 �Sprzedam sadzeniaki Irgę i jadalne, 
tel. kom. 669-775-344.

 �pszenica, pszenżyto, Łowicz, tel. 
kom. 662-665-605.

 �Sprzedam pszenicę, tel. kom. 
662-585-814.

 �wysłodki jabłkowe oraz młóto 
browarniane z dowozem, tel. kom. 
600-323-947.

 �Sadzeniaki ziemniak, zboża jare, 
kukurydza, trawy i inne nasiona. 
oferuje: Firma Nasienna GRANum 
Sp.j.Łowicz ul. katarzynów 46, 
tel. (46) 837-23-05, Dowóz od  
1 tony..

 �Sprzedam bób, tel. kom. 
608-613-658.

 �pszenica, tel. kom. 608-418-550.

 �Sianokiszonkę w balotach, 90 zł i 
słomę, tel. (46) 838-34-75.

 �Sprzedam pszenżyto, 
tel. (46) 838-44-16.

 �Siano, słoma; Nieborów, tel. kom. 
533-542-174.

 �Sprzedam pszenżyto, tel. kom. 
661-709-954.

 �pszenica, pszenżyto, słoma, siano ze 
stodoły, tel. (46) 838-27-31.

 �pszenżyto i jęczmień, tel. (46) 874-71-
85, tel. kom. 502-659-506.

 �pszenica jara Tybalt, owies 
Arab, pierwszy odsiew, tel. kom. 
500-255-144.

 �Siano w balotach, tel. kom. 
697-892-925.

 �Siano, słoma w balotach, pszenżyto 
3,5 t, tel. (46) 839-21-92.

 �Sprzedam baloty słomy ze stodoły, 
tel. kom. 667-349-210.

 �Przywóz wytłoków z jabłek, 
młóta browarnianego, tel. kom. 
695-608-762.

 �pszenica ozima, mieszanka, okolice 
głowna, tel. kom. 663-793-845.

 �Słoma, tel. kom. 515-236-142.

 �Siano w kostkach, tel. kom. 
532-454-047.

 �Wytłoki jabłkowe, świeże,  
z dostawą do klienta, FVAt, tel. 
kom. 693-025-909.

 �Sprzedam pszenżyto, okolice Rybna, 
tel. kom. 723-490-245.

 �Sprzedam pszenżyto Krępa, tel. 
kom. 600-765-293.

 �ziemniaki paszowe, tel. kom. 
693-945-182.

 �Sprzedam słomę, okrągłe bele, tel. 
kom. 888-114-186.

 �Sprzedam bób i ziemniaki paszowe, 
tel. kom. 728-588-205.

 �owies siewny żółty Bingo i czarny 
gniady, tel. kom. 603-877-390.

 �Sprzedam mieszankę pszenicy  
z żytem, tel. kom. 668-181-142.

 �Sprzedam owies, mieszankę 
zbożową, okolice głowna, tel. kom. 
601-181-642.

 �Sianokiszonka duże baloty, 
zbiornik na mleko 450 l, żyto, 
tel. (46) 837-14-61.

 �Sprzedam kapustę kiszoną, 
ziemniak jadalny i paszowy, tel. kom. 
535-606-333.

 �Sprzedam pszenice i pszenżyto, tel. 
kom. 517-895-817.

 �Sprzedam słomę, pszenice jarą, tel. 
kom. 534-662-961.

 �Sprzedam ziemniaki Irga, tel. kom. 
519-605-355.

 �Sprzedam siano w kostce, tel. kom. 
608-721-730

 �Sprzedam siano w kostkach, tel. 
kom. 606-286-544.

 �Pszenżyto i pszenice, duże ilości, 
tel. kom. 608-686-489.

 �Sprzedam jęczmień i pszenżyto, tel. 
kom. 721-176-393.

 �Sprzedam siano, Łowicz, tel. kom. 
608-659-507.

 �Sprzedam mieszankę i pszenżyto, 
tel. kom. 504-181-655.

 �pszenica, pszenżyto, tel.  
kom 605-313-075.

 �Sprzedam siano, pszenicę, 
tel. (46) 838-95-20.

 �Sprzedam pszenżyto, tel. kom. 
508-079-639.

 �owies, tel. kom. 662-067-043.

 �Sianokiszonka, tel. kom. 
695-441-197.

 �Sprzedam pszenicę, tel. kom. 
693-962-211.

 �Bób, tel. kom. 724-332-875.

 �pszenżyto, siano w kostkach, tel. 
kom. 663-967-661.

 �czosnek, tel. kom. 506-299-410.

 �Siano, sianokiszonka, gmina 
Bielawy, tel. kom. 889-971-723.

 �Słoma ze stodoły, gmina Bielawy, tel. 
kom. 889-971-723.

 �Sprzedam baloty sianokiszonki, 
Bednary, tel. kom. 507-194-817.

 �Sprzedam słomę w dużych belach, 
tel. kom. 663-074-485.

 �Sprzedam siano w belach, tel. kom. 
784-691-275.

 �Jęczmień, Dmosin, tel. kom. 
509-171-283.

 �Sprzedam sianokiszonkę, tel. kom. 
512-520-546.

 �Sprzedam nasiona wiki, tel. kom. 
511-032-863.

 �Siano w kostkach, tel. kom. 
723-490-810.

 �Nasiona bobu, tel. kom. 
693-341-481.

 �Jęczmień z odnowy, tel. kom. 
693-830-160.

 �Jęczmień, pszenżyto, pszenica, 
kiszonka z kukurydzy, słoma duże 
bele, tel. kom. 605-278-719.

 �Słoma w kostkach, tel. kom. 
727-510-184.

 �pszenżyto 5 ton, Sokołów, tel. kom. 
669-078-614.

 �Sprzedam owies i mieszankę, tel. 
kom. 502-404-048.

 �Topbob nasiona, pierwszy rok po 
centrali, tel. kom. 790-640-620.

 �pszenżyto, tel. kom. 888-896-738.

 �Sprzedam Topbob, tel. kom. 
604-291-850.

 �Siano w kostkach, popów 146 k/
Łowicza, tel. kom. 602-587-434.

 �Jęczmień, pszenżyto, 
tel. (46) 874-72-14.

 �Siano, kostka, tel. kom. 723-193-870.

 �Siano, tel. kom. 501-023-468.

 �Sprzedam siano, okolice Głowna, 
tel. kom. 609-251-962.

 �pasza dla krów 21 białka, 880 zł/
netto, tel. kom. 609-808-850.

 �Sprzedam bób, tel. kom. 
693-569-671.

 �ziemniaki paszowe i marchew, tel. 
kom. 693-692-539.

 �Buraki pastewne, tel. kom. 
512-822-212.

 �Siano, Łowicz, tel. kom. 507-785-230.

 �Baloty: sianokiszonka, 85 zł, tel. 
kom. 605-997-370.

 �Sprzedam bób: Topbob, Bizon, tel. 
kom. 667-257-279.

 �Sprzedam pszenicę, tel. kom. 
722-152-794.

 �Sprzedam siano w kostkach 
lub zamienię na obornik, tel. kom. 
698-556-743.

 �pszenżyto, żyto, tel. (24) 277-63-81.

 �Bób, duża ilość, tel. kom. 
724-783-181.

 �Sprzedam Topbob, Bizon, Bachus; 
siano kostka, tel. kom. 886-488-950.

 �Sianokiszonka w balotach, tel. kom. 
693-698-352.

 �Nasiona bobu, tel. kom. 
698-166-786.

 �ziemniaki jadalne, tel. kom. 
661-396-528.

 �Sprzedam pszenżyto, tel. kom. 
604-756-897.

 �Sprzedam bób; Top i Bolero, tel. 
kom. 609-705-840.

 �Sprzedam siano i słomę w balotach, 
tel. kom. 667-877-178.

 �Siano w kostkach, tel. kom. 
534-101-060.

 �Siano w kostkach, tel. kom. 
664-808-345.

 �Burak pastewny, tel. kom. 
607-328-038.

 �pszenżyto 40 t, żyto, mieszanka 
zbożowa, słoma duże bele- 2013 tanio, 
tel. kom. 697-094-770.

 �Siano bele, 200 szt., 45 zł./szt., 
załadunek w cenie, gmina zduny, tel. 
kom. 726-735-986.

 �Sprzedam nasiona bobu, odmiana 
Bizon, tel. kom. 603-441-292.

 �Sprzedam jęczmień jary około  
10 ton, tel. kom. 693-269-621.

 �Łubin szerokolistny Mister, tel. kom. 
667-837-817.

 �Sprzedam sadzeniaki, tel. kom. 
791-885-503.

 �Sianokiszonka 65 zł, siano 40 zł, 
baloty, tel. (46) 839-21-42.

 �Jęczmień, mieszanka, tel. kom. 
538-455-989.

 �żyto, słoma w kostkach ze stodoły, 
tel. kom. 505-928-735.

 �Słoma owsiana, pszenżyto, 
jęczmień, owies. zielkowice II 104, tel. 
kom. 603-240-034.

 �Bób Bizon, tel. kom. 661-269-105.

 �Kukurydza, śruta kukurydziana, 
tel. (46) 839-18-35, tel. kom. 
507-140-275.

 �żyto, owies, słoma kostka, tel. kom. 
605-384-449.

 �Sprzedam siano i słomę, baloty 
120x120, tel. kom. 792-235-440.

 �Sprzedam 100 ton pszenżyta 
ozimego, cena do negocjacji, więcej 
informacji, tel. (24) 235-44-17.

 �żyto, siano, tel. kom. 605-052-065.

 �Łubin, tel. kom. 516-843-987.

 �Mieszanka, pszenżyto, słoma ze 
stodoły, tel. kom. 691-730-169.

 �Sprzedam siano i słomę w kostkach, 
tel. kom. 508-586-263.

 �Sprzedam sianokiszonkę, tel. kom. 
668-035-910.

 �Sprzedam pszenżyto, mieszankę, tel. 
kom. 514-188-038.

 �Słoma kostka ze stodoły, tel. kom. 
600-685-574.

 �pszenica paszowa, jęczmień, 
pszenżyto, tel. kom. 727-307-256.

 �Sprzedam jęczmień i pszenicę, 
gmina Dmosin, tel. kom. 508-500-108.

 �Sprzedam pszenżyto Todan, rok po 
centrali, około 30 ton, 600 zł/tona, tel. 
kom. 733-600-033.

 �Sprzedam 20 balotów siana, 
tel. (46) 861-60-35.

 �Sprzedam pszenżyto, tel. kom. 
724-116-009.

 �Sprzedam sianokiszonkę  
w balotach, tel. kom. 516-415-834.

 �Sprzedam owies, ładny, gruby, 
okolice Rybna, tel. kom. 784-553-915.

 �Sprzedam słomę owsianą i siano 
II pokos w dużych belach, tel. kom. 
514-536-444.

 �Słoma, tel. kom. 889-794-090.

 �Sprzedam pszenżyto, tel. kom. 
602-380-833.

 �Marchew jadalna odpadowa, tel. 
kom. 600-323-947.

 �Sprzedam pszenżyto, 
tel. (46) 838-70-55.

 �Sprzedam słomę w balotach 30 zł, 
tel. kom. 885-964-930.
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 �Sprzedam żyto, pszenżyto, 
mieszankę, pszenicę, tel.  
(46) 838-99-43, po 20:00.

 �Sprzedam owies i siano w dużych 
belach, tel. kom. 514-363-904.

 �Sprzedam ziemniaki Irga, Tajfun, 
Denar, grube i sadzeniaki, tel. kom. 
787-417-558.

 �Sprzedam pszenżyto, jęczmień, 
owies, tel. kom. 506-173-625.

 �owies, tel. kom. 504-832-533.

 �Sprzedam bób Bizon po centrali, tel. 
kom. 886-649-933.

 �Sprzedam 20 ton jęczmienia, 6 ton 
pszenżyta, tel. (24) 277-63-17, tel. kom. 
694-331-456.

 �Sprzedam pszenicę, pszenżyto, 
owies jare, tel. kom. 504-406-017, 
wieczorem.

 �Sprzedam siano i słomę, tel. kom. 
798-726-769.

 �Sprzedam mieszankę zbożową, tel. 
kom. 503-065-714.

 �Sprzedam łubin żółty Mister, tel. 
kom. 692-132-660.

 �Sprzedam 3 tony pszenicy i 
pszenżyta, tel. kom. 509-499-924.

 �pszenżyto 4 tony, Boczki, tel. kom. 
784-621-588.

 �Sprzedam pszenicę, tel. kom. 
604-479-637.

 �Sprzedam ziemniaki paszowe, tel. 
kom. 602-179-484.

 �Sprzedam owies, tel. kom. 
888-161-114.

 �pszenica jara, jęczmień z centrali, tel. 
kom. 668-831-059.

 �Kukurydza, pszenica, tel. kom. 
668-831-059.

 �Sprzedaż zbóż jarych, hodowli 
Strzelcew, ceny zakładowe.Bielawy 
Rynek 14, tel. kom. 607-189-155.

 �pszenżyto i pszenica, tel. kom. 
662-775-424.

 �Słoma baloty, tel. kom. 721-169-137.

 �Sprzedam słomę w balotach z 
mieszanki, tel. kom. 502-436-234.

 �Sprzedam mieszankę zbożową, 
pszenżyto, jęczmień, tel. kom. 
531-931-054.

hodowlane
 �Sprzedam prosiaki, tel. kom. 

696-045-978.

 �Sprzedam krowę na wycieleniu, tel. 
kom. 602-477-359.

 �Sprzedam jałówkę na wycieleniu, tel. 
kom. 798-911-646.

 �Sprzedam prosiaki, tel. kom. 
696-045-978.

 �loszki, knury hodowlane, 
transport gratis, pełna dokumentacja 
hodowlana, tel. kom. 608-591-474.

 �Sprzedam jałówkę Simental, termin 
wycielenia 6 marzec, okolice Bielaw, 
tel. kom. 725-847-394.

 �Sprzedam krowę, drugie wycielenie, 
10.02.2015 rok, tel. kom. 691-086-568.

 �Sprzedam mamki mięsne na 
wycieleniu, tel. kom. 607-613-259.

 �Jałówka wysokocielna czarno-
biała, termin 14.02.2015 rok, tel. kom. 
889-860-109.

 �Sprzedam jałówkę pod zacielenie, 
tel. kom. 723-938-110.

 �cielaki do dalszego chowu, tel. kom. 
888-953-006.

 �Jałówki pod zacielenie, tel. kom. 
690-357-976.

 �Jałówki wysokocielne, 3 sztuki, 
wycielenie II połowa marca, tel. kom. 
693-644-040.

 �Jałówki na wycieleniu 3 sztuki: 
02.03, 01.04, tel. (24) 285-83-64, tel. 
kom. 794-273-700.

 �Jałówka na wycieleniu, tel. kom. 
669-795-883.

 �Sprzedam 2 byczki i jałoszkę, tel. 
kom. 788-950-426.

 �Jałówki na wycieleniu hF: 28 luty, 
tel. (24) 277-70-31.

 �Jałówka cielna na 15.02.2015, 
okolice Sannik, tel. kom. 607-834-506.

 �Sprzedam 3 jałówki hodowlane hF, 
na wycieleniu, tel. kom. 696-130-651.

 �Jałówka po wycieleniu, tel. kom. 
885-768-027.

 �Sprzedam jałówkę na wycieleniu, tel. 
kom. 889-951-089.

 �Sprzedam krowę, termin 25 luty,  
tel. (46) 838-83-53, tel. kom. 
570-680-497.

 �Jałówka, termin wycielenia: 
11.03.2015, tel. kom. 600-934-138.

 �Jałówka wysokocielna, tel. kom. 
721-116-508.

 �Sprzedam jałówki cielne i pod 
zacielenie, dwa byczki waga 200-450 
kg, tel. kom. 512-799-479.

 �Jałówka cielna, tel. kom. 
782-363-947.

 �Sprzedam jałówki na ocieleniu, tel. 
kom. 609-525-149.

 �Sprzedam prosięta, tel. kom. 
667-993-343.

 �Sprzedam 4 byczki, 200-300 kg, tel. 
kom. 698-677-187.

 �Krowa i jałówka cielna, tel. kom. 
601-052-026.

 �Jałówka pod zacielenie, tel. kom. 
607-494-146.

 �prosięta mięsne sprzedam, tel. kom. 
696-565-452.

 �Krowa wysokocielna, tel. kom. 
662-212-754.

 �Sprzedam jałówkę na wycieleniu, 
termin połowa marca, tel. kom. 
794-560-091.

 �Młoda krowa na wycieleniu, tel. kom. 
503-845-012.

 �cielęta 3 Simentale, 1 hF, tel. kom. 
888-822-173.

 �Sprzedam jałówkę wysokocielną, tel. 
kom. 669-870-572.

 �Jałówka hodowlana wysokocielna, 
termin wycielenia 20 luty, tel. kom. 
693-025-952.

 �Dwie jałówki hodowlane, 
wycielenie: koniec lutego/początek 
marca. likwidacja stada, tel. kom. 
606-875-466.

 �prosiaki 30 szt., prosięta są w ciągłej 
sprzedaży, tel. kom. 662-059-527.

 �Sprzedam kucyka 18-miesięczny, 
ogierek, tel. kom. 515-131-630.

 �loszki, tel. kom. 789-156-718, 
663-063-208.

 �Jałówki, wycielenie: marzec, kiecień, 
maj, tel. kom. 503-163-721.

maszyny
 �pług 2-skibowy grudziądzki, siewnik 

konny przerobiony na ciągnikowy, 
siekacz elektryczny do buraków, tel. 
kom. 787-243-713.

 �Sprzedam przyczepę Autosan D-55, 
6 t; przyczepę 1-osiową, 3-stronny 
wywrot, 6 t, tel. kom. 660-408-769.

 �Dolny zaczep na szynę zetor 
proxima, Forterra, tel. kom. 
608-591-942.

 �zgrabiarka karuzelowa Niemeyer 
470-Dh, tel. kom. 605-313-075

 �Mocne chwytaki do bel na  
1 siłownik, krokodyle, łyżkokrokodyle, 
łyżki, paleciak na tura, lemiesze do 
łyżek, tel. kom. 608-591-942.

 �Rębak do gałęzi, tel. kom. 
500-262-573.

 �ślęza sadownicza duży kosz, tel. 
kom. 506-188-515.

 �Beczka do ślęzy sadowniczej, nowa, 
tel. kom. 506-188-515.

 �Duży kosz do ślęzy, tel. kom. 
506-188-515.

 �Sprzedam pług Kverneland 3, 
4-skibowy, tel. kom. 799-081-590.

 �Sprzedam T-25 władimirec,  
1980 rok, stan dobry, siano duże bele, 
tel. kom. 785-415-962.

 �Siewnik zbożowy kutnowiak 4 m; 
pług 2-skibowy; opryskiwacz, tel. kom. 
608-109-634.

 �Rozsiewacz nawozu, opona 16.9/38, 
tel. kom. 515-291-421.

 �wycinaki do kiszonek, Strautman, 
Fella, Kuhn, podwójny nóż, winda, 
duży wybór, import Niemcy, tel. kom. 
509-282-300.

 �Siewniki do zboża 3 m Amazone, 
D7, D8, D9, Izaria, Fiona, Nordsten, 
Felhner, duży wybór, import Niemcy, 
tel. kom. 509-282-300.

 �przyczepa ciągnikowa, kosiarka 
rotacyjna, rozrzutnik 2-osiowy, tel. kom. 
664-872-593.

 �Kombajn claas protektor, prasa 
z-224, kombajn Bolko, tel. kom. 
667-927-971.

 �Sprzedam kombajn Bizon, 1984 rok, 
tel. kom. 785-456-159.

 �orkan, tel. kom. 605-350-355.

 �Sprzedam rozrzutnik 2.5 t, maszynę 
młockę, kosiarkę polską, tel. kom. 
793-946-596.

 �Sprzedam c-328, tel. kom. 
792-719-270.

 �Kabina do c-360 z błotnikami, tel. 
kom. 664-981-618.

 �Rozrzutnik 1-osiowy, wycinak do 
kiszonek, tel. kom. 692-287-672.

 �Sprzedam opryskiwacz Tad-len, 
2009 rok, belka 15 m, zbiornik 1.000 l, 
tel. kom. 660-408-769.

 �Tur 3 do ciągnika 3512, tel. kom. 
506-552-043.

 �wycinak kiszonek Fella, tel. kom. 
665-340-488.

 �podajnik kubełkowy do zboża, 
przyczepa 4 tony Autosan, stan bdb., 
tel. kom. 606-967-890.

 �Ciągnik rolniczy zetor 5211, tel. 
kom. 504-383-485.

 �c-360, stan bdb., 14.200 zł, tel. kom. 
692-183-080.

 �prasa kostka z-224/1 z podajnikiem, 
garażowana, tel. kom. 518-217-684.

 �zetor 7011 + tur, 1984 rok, polski, 
I właściciel, stan dobry, tel. kom. 
515-236-142.

 �pług obrotowy Ibis, 5 skib, 7.500 zł; 
opryskiwacz Bury 815, 3.500 zł, tel. 
kom. 604-754-415.

 �Sprzedam krajzego-hablarkę, 
3-nożową, stół regulowany z silnikiem 
trójfazowym, tel. kom. 530-306-657.

 �Sprzedam przyczepę 3,5 tony, 
sztywna, tel. kom. 607-189-155.

 �Sprzedam obsypnik kopcy, żmijkę, 
rozdrabniacz Bąk, zgniatacz ziarna, 
walcowy, tel. kom. 693-036-673.

 �glebogryzarka do truskawek, tel. 
kom. 667-133-737.

 �Siewnik, sprężarka rotacyjna, c-360, 
tel. kom. 530-930-104.

 �owijarka Kverneland, przetrząsarka 
5,5 m claas, siewnik zbożowy 3 m, tel. 
kom. 607-992-213.

 �Spychy, pługi śnieżne, walcowanie 
blachy, zbiorniki i beczki, usługi 
ślusarsko-spawalnicze, tel. kom. 
782-730-137.

 �prasa rolująca z-230, tel. kom. 
699-913-337.

 �Ładowacz cyklop, beczka 
asenizacyjna 4.000 l chojny, pielnik 
7-rzędowy, tel. kom. 691-173-664.

 �śrutownik ssąco-tłoczący, tel. kom. 
603-117-400.

 �prasa z-224, tel. kom. 723-662-103.

 �Sprzedam prasę Sipma z-569/1 
Farma II, siewnik do kukurydzy, tel. 
kom. 785-982-689.

 �Sprzedam sadzarkę i redła 3, tel. 
kom. 781-438-552.

 �ursus 4512 z turem, razem 
lub osobno; Star 200, tel. kom. 
663-226-547.

 �Sprzedam sadzarkę czeską, tel. 
kom. 661-115-580.

 �Sprzedam głębosza 1-rzędowego, 
tel. kom. 692-199-818.

 �cyklop, stan bdb., tel. kom. 
605-205-821.

 �pług 4-skibowy obrotowy Ibis, 
siewnik poznaniak szer. 2,70, tel. kom. 
607-462-177.

 �Sortownik bębnowy przerobiony 
na prąd, 600 zł i przetrząsacz 
2-gwiazdowy, tel. kom. 508-194-191.

 �Kombajn Bizon z-056, 1989 rok, 
stan bdb; ciągnik ursus 902, 1980 rok, 
cena 15.000 zł, tel. kom. 500-060-092.

 �przyczepa 6 ton wywrotka, 10 ton 
sztywna, tel. kom. 604-890-164 po 
16.00.

 �Fend 511, 1998 rok, tel. kom. 
609-272-227.

 �Tur do zetora 7211, 7245, tel. kom. 
504-181-655.

 �Sprzedam pług 4-skibowy, wirax, tel. 
kom. 504-181-655.

 �Spych do śniegu, ziemi, zawieszany 
na tył ciągnika, przyczepa 1-osiowa, 
skrzynia 320/175, koło 15/10, tel. kom. 
503-124-344.

 �Sprzedam c-330, 1978 rok, pierwszy 
właściciel, tel. kom. 504-181-655.

 �śrutownik walcowy, mały, 
państwowy, cena 3.700 zł, tel. kom. 
607-385-462.

 �prasa claas Roland 250, 
tel. (46) 838-95-20.

 �Rozrzutnik obornika „Brzeg”, bardzo 
mało używany, 2-osiowy, tel. kom. 
666-080-090.

 �c-330M, 1987 rok i „pająka 5”, tel. 
kom. 508-985-884.

 �wałki do łuskania bobu, bardzo 
dobre, tel. kom. 695-273-825.

 �pług obracalny lemken 3, tel. kom. 
695-441-197.

 �Rozrzutnik Fortschritt To-88, 1988 
rok, stan bardzo dobry,  
tel. kom. 605-313-075

 �Siewnik poznaniak, brony 5,pług 
3 (grudziądz), kultywator, opielacz 5, 
sadzarka, agregat podorywkowy 2,4m, 
tel. kom. 604-282-454.

 �Sprzedam talerzówkę 2,20 m, tel. 
kom. 694-057-900.

 �Sprzedam orkan 2000 zł, śrutownik 
z silnikiem 11 kw 800 zł, dwukółka 
ciągnikowa 1500 zł, sprzęt w stanie 
dobrym, tel. kom. 692-431-387.

 �ciągnik rolniczy Belarus Jumz, 
I właściciel, stan bdb, tel. kom. 
609-063-583.

 �Sprzedam kopaczkę do ziemniaków, 
tel. kom. 667-349-210.

 �Sprzedam kombajn Bizon, tel. kom. 
690-357-976.

 �c-330, 1981 rok, I właściciel, stan 
dobry, wspomaganie; pług 2-skibowy, 
tel. kom. 885-964-896.

 �Sprzedam sadzarkę czeską, felgi od 
ursusa c-380 rozmiar „30”, tel. kom. 
600-500-155.

 �pług Bomet, 2013 rok, 4x35 wysoka 
słupia zabezpieczenia śrubowe, tel. 
kom. 696-658-344.

 �Sprzedam prasę zwijającą 120x120, 
carraro Rekord, części od Sipmy, tel. 
kom. 608-691-072.

 �Tur do zetora Forterry,  
kosiarka dyskowa, schładzalnik  
Alfa-laval 1000 l, sadzarka do 
ziemniaków, siewka Amazone 
2-talerzowa, dmuchawa do zboża 
ssąco-tłocząca M-Rol, tel. kom. 
502-676-206.

 �Siewnik poznaniak; rozsiewacz do 
nawozu lejowy, ocynkowany, tel. kom. 
725-506-819.

 �Sprzedam kombajn ziemniaczany 
Anna, tel. kom. 606-397-242.

 �Siewnik poznaniak, tel. kom. 
509-853-384.

 �Fergusson 80 KM, 1998 rok, 
z przednim napędem z turem, 
klimatyzacja, 66.000 zł, tel. kom. 
502-358-304.

 �Dwa koła do przyczepy hl 
1200/20, opony 16/70-20, tel. kom. 
693-830-160.

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

 �Traktor c-330, stan bdb, tel. kom. 
667-257-466.

 �Agregat uprawowy 2,8 Bomet, 
gruber 5 łap Bomet, tel. kom. 
887-408-903.

 �John Deree 7530 premium,  
2008 rok pełne wyposażenie,  
I właściciel, kupiony w polskim serwisie 
2.800 mh, w pełni serwisowany,  
204 KM, zadbany, tel. kom. 
602-673-181.

 �Rozrzutnik Fortschritt, stan bdb  
z nadstawkami do kiszonek  
i z adapterem do obornika, tel. kom. 
693-300-010.

 �prasa class Roland, 46 Silage, tel. 
kom. 664-759-891.

 �Sprzedam ciągnik ursus 6014,  
82 km, rok produkcji 1998, tur, łyżka, 
krokodyl, widły, 65.000 zł, tel. kom. 
605-094-165.

 �Sprzedam chłodnicę do c-360, tel. 
kom. 660-547-745.

 �Siewnik poznaniak, tel. kom. 
798-682-101.

 �Sadzarka karuzelowa: 3.700 zł; 
łuskarka do bobu taśmowa: 2.700 zł; 
myjnia do warzyw: 3.500 zł, tel. kom. 
537-467-337.

 �Dwie przyczepy wywrotki, rozrzutnik 
2-osiowy i cyklop, urzecze 73, tel. kom. 
510-603-072.

 �Kombajn zbożowy class 86, 
tel. (24) 277-63-81.

 �przyczepa 3,5 t bez dokumentacji, 
niskie koła, Sanniki, tel. kom. 
511-786-307.

 �cyklop, rozrzutnik obornika 
2-osiowy, z burtami do kukurydzy, tel. 
kom. 732-930-909.

 �Beczka asenizacyjna 4.300 l, 
Meprozet; siewnik poznaniak; pług 
4-skibowy; siewnik do nawozów, tel. 
kom. 691-235-041.

 �Tanio hl, 8 t, po odbudowie, tel. 
kom. 661-848-399.

 �c-360, c-328, dmuchawa do zboża, 
tel. kom. 509-336-821.
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 �Koła rolnicze 10x15, 11x15, 12,4-
28, 13.0/65-18, 8.25 R15, naprawy 
na gorąco, wulkanizacja, tel. kom. 
504-178-884.

 �Sprzedam prasę John Deere 550, 
2 razy sznurek, tel. kom. 509-231-830 
508-283-855.

 �ciągnik ursus 360, 
tel. (42) 719-70-88.

 �Sprzedam siewnik poznaniak, tel. 
kom. 603-592-345.

 �Sprzedam kombajn zo-56, 1987/88 
rok, z sieczkarnią płocka, tel. kom. 
605-266-154.

 �Sprzedam talerzówkę, tel. kom. 
666-097-127.

 �śrutownik na kamienie, tel. kom. 
607-494-146.

 �owijarka warfarma 2002 rok, tel. 
kom. 506-778-348.

 �Maszyny rolnicze- wyprzedaż, tel. 
kom. 697-094-770.

 �Kopaczka elewatorowa, orkan do 
zielonek, tel. kom. 693-204-882.

 �ursus 4514, tel. kom. 607-168-196.

 �Siewnik traktorowy, tel. kom. 
785-520-886.

 �Sprzedam kombajn Anna, stan bdb., 
tel. kom. 514-514-734.

 �Ładowacz na tył ciągnika, tel. kom. 
515-837-676.

 �Siewnik konny zawieszany 
do ciągnika 26 rurek, tel. kom. 
693-538-188.

 �śrutownik walcowy, tel. kom. 
781-779-674.

 �Sprzedam podnośnik hydrauliczny 
od wózka widłowego, tel. kom. 
500-696-667.

 �Sprzedam siewnik zbożowy 3 m 
firmy Nortsten z dużym koszem, stan 
dobry, tel. kom. 666-097-127.

 �Agrotron 120 MK3, 2003 rok, tel. 
kom. 692-601-689.

 �Ładowarka przegubowa wejdeman 
3070, 2007 rok, tel. kom. 692-601-689.

 �prasa belująca Simpa z279/1,  
2000 rok, tel. kom. 692-601-689.

 �Fendt 920 Vario, 2002 rok, Fendt 
820 Vario 2008 rok, Fendt 716 Vario 
2001 rok, sprowadzone z Niemiec, tel. 
kom. 608-420-169.

 �Rozrzutnik obornika 2-osiowy 
czarna Białostocka, stan jak nowy, 
oryginał, tel. kom. 608-420-169.

 �Siewnik konny szerszy, tel. kom. 
698-317-876.

 �pługi obrotowe „lemken” 3-skibowe, 
na zabezpieczeniach, sprowadzone  
z Niemiec, tel. kom. 692-601-689.

 �heder do kukurydzy z podcinaczem, 
5-rzędowy, do kombajnu John Deere  
i podobne, tel. kom. 608-420-169.

 �Sieczkarnia John Deere 7300 
z kemperem, 2003 rok, tel. kom. 
692-601-689.

 �JohnDeere: 6820, 140 KM, 2004 
rok;John Deere 6910, 135 KM, 2002 
rok, tel. kom. 608-420-169.

 �Agregat scierniskowy; gruber 
lemken 5,5 m, hydraulicznie-składany, 
tel. kom. 608-420-169.

 �Fendt 312 Vario, 2008 rok, tel. kom. 
692-601-689.

 �New holand TM190, 2004 rok, tel. 
kom. 692-601-689.

 �prasa rolująca welger lely 245 
2013 rok, Ferraboli 1995 rok, tel. kom. 
692-601-689.

 �Kosiarka pottinger, czołowa, 3.2 m.  
i zawieszana tył, 2.74 m., tel. kom. 
608-420-169.

 �New holland TN-60DA, 2005 rok, 
landini globus 68 KM, 2000 rok; 
case 4220, 1995 rok, 90 KM, tel. kom. 
608-420-169.

 �New holland, Tl-100, 2008 roklub 
New holland TS100A, 2005 rok, claas 
celtis 446, 95 KM, 2007 rok, tel. kom. 
608-420-169.

 �zgrabiarka Krone KS, 3.50-10, 
przetrząsałka Fella 520 hydraulicznie 
składana oraz Kuhn 5001, tel. kom. 
608-420-169.

 �Ładowacze czołowe do: claasa, 
Fendta, case, Deutz Fahr, New 
holland, Massey Fergusson, tel. kom. 
608-420-169.

 �Sprzedam przód okrągły do c-360, 
koła 18’, tel. kom. 500-265-542.

 �Rozrzutnik obornika, 1-osiowy, 
4.5 t, warfama, 2004 rok, tel. kom. 
692-118-904.

 �ursus 53-14, tel. kom. 504-270-890.

 �Ładowacz tur, do zetor 5320 lub 
innych, tel. kom. 604-213-682.

 �zetor proxima 8441, kopaczka 
do ziemniaków orkan 2A, pług do 
odśnieżania, tel. kom. 604-213-682.

 �Sprzedam zetor 52-11.2,  
w oryginale, 1991 rok, tel. kom. 
604-413-948.

 �Ładowacz cyklop, tel. kom. 
887-978-144.

 �Rozrzutnik obornika 3.900 zł, tel. 
kom. 733-600-033.

 �Sekatory pneumatyczne, przewody, 
agregat pneumatyczny ciągnikowy, tel. 
kom. 507-334-707.

 �Sprzedam rozsiewacz lej, Brzeg, tel. 
kom. 668-035-910.

 �ciągnik c-360, 1986 rok, do 
remontu, tel. kom. 600-335-473.

 �przyczepa 4,5 tony, Bizon z kabiną, 
1990 rok, tel. kom. 600-335-473.

 �przyczepa niska 3-stronny wywrot, 
ursus 360, tel. kom. 600-335-473.

 �przyczepa 8 ton Bergman, cyklop 
3.500, tel. kom. 600-335-473.

 �ursus 360 3p, tel. kom. 600-335-473.

 �ursus c-330, 1980 rok, przyczepa 
3,5 tony, wywrotka, tel. kom. 
503-109-609.

 �Sprzedam śrutownik na kamienie, 
tel. kom. 693-668-071.

 �ciągnik ursus 1614, 1994 rok,  
155 KM, 4x4, tel. kom. 600-428-743.

 �pług zagonowy 4-skibowy 
Kongskilde, siewka do nawozu Kuhn, 
pług 3-skibowy obrotowy, tel. kom. 
600-428-743.

 �wały cambella, przyczepa do 
przewozu koni, beczki asenizacyjne 
ocynk 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 
7.000, tel. kom. 600-428-743.

 �Siewnik zbożowy i śrutownik, tel. 
kom. 793-647-999.

 �Sprzedam rozrzutnik obornika 
1-osiowy, tel. (46) 861-60-35.

 �przyczepa rolnicza Stchaumann, 6 t., 
stan jak nowa, tel. kom. 501-713-862.

 �obsypnik kopcy wulkan, tel. kom. 
695-110-103.

 �pług 3-skibowy, beczka 
asenizacyjna 4.500, silnik perkins, tur, 
tel. kom. 600-820-374.

 �Siewnik do buraków, maszt, 
przetrząsaczo-zgrabiarka 7, 
przetrząsacz karuzelowy składany, tel. 
kom. 600-820-374.

 �Sprzedam ciągnik c-360 3p, tel. 
kom. 601-052-026.

 �części używane do c-328, c-330, 
c-360, c-380, c-355, MTz, T-25 
władimirec, silniki skrzynie, tylne 
mosty, zwolnice, felgi i inne, tel. kom. 
880-353-819.

 �Beczka asenizacyjna, wycinak, 
rozsiewacz, przetrząsacz 5-metrów, tel. 
kom. 781-581-034.

 �pługi Kverneland, zagonowe, 
obrotowe, zabezpieczenia, tel. kom. 
601-272-521.

 �przetrząsarka karuzelowa  
i widełkowa, rozsiewacz do nawozu 
Kos, pług 2-skibowy-, tel. kom. 
696-415-738.

 �Mała łuskarka do bobu, tel. kom. 
669-478-111.

 �przyczepa wywrotka 4,5 t, tel. kom. 
728-924-555 784-691-275.

 �Sprzedam kompletny wyciąg 
obornikowy, z możliwością montażu, 
tel. kom. 603-591-544.

 �pług obracalny 4-skibowy unia 
grudziądz Ibiz, agregat uprawowo-
siewny 3-metrowy Rolmasz,  
siewnik do kukurydzy 4-rzedowy 
omega II z podsiewaczem,  
talerzówka polska 3-metrowa,  
wał zagęszczający do pługa,  
tel. kom. 695-926-551.

 �Talerzówka, tel. kom. 669-843-994.

 �Sprzedam pług 4-skibowy, prawie 
nowy, tel. kom. 604-245-140.

 �Sprzedam kombajn Bizon, tel. kom. 
721-096-040.

 �Sprzedam rozrzutnik obornika 
Mengele 3,5-4 tony, pionowe wałki, 
rozrzutnik, tel. kom. 506-173-625.

 �Sprzedam sadzarkę do ziemniaków, 
mało używana, tel. kom. 503-929-057.

 �Ładowacze czołowe tur do ciągnika 
ursus c-330, c-360, T-25, 3512. 
hydrauliczne lub na linkę, tel. kom. 
608-128-670.

 �Sprzedam słownik do w wywrotu, tel. 
kom. 503-065-714.

 �zetor 6718, 1980 rok, zetor 7711, 
1989 rok likwidacja gospodarstwa, tel. 
kom. 519-325-115.

 �zetor 6211, kabina c-360, tur 360, 
tel. kom. 690-899-100.

 �ursus c360, pług 4, tel. kom. 
667-491-487.

 �Agregat uprawowy 2,85 m, pług 
4-skibowy unia grudziądz, siewnik 
poznaniak, rozrzutnik 1-osiowy do 
remontu, tel. kom. 601-812-244.

 �Agregat uprawowy, 2,10 m, tel. kom. 
724-551-112.

 �Sprzedam kombajn Bizon, 1956 rok, 
słoma w balotach, tel. (42) 719-60-14, 
tel. kom. 668-831-059.

 �wycinak do kiszonek, tel. kom. 
605-670-919.

 �prasy rolujące John Deere, wszystkie 
modele 550, 590, 592, tel. kom. 
604-907-755.

 �Sprzedam zestaw uprawowo-siewny, 
agregat unia, siewnik Famarol, tel. 
kom. 515-236-024.

 �pług 3, zagonowy unia Tur, 
rozrzutnik 1-osiowy, tel. kom. 
505-829-099.

 �Rozrzutnik 2-osiowy w oryginale, 
stan bdb, tel. kom. 691-666-967.

 �Sprzedam przyczepę ciągnikową, 
wywrot trójstronny, ładowność 6 t, 
podwójne burty, rok produkcji 2009, 
tel. kom. 500-165-218.

 �Sprzedam przetrząsacz karuzelowy 
claas 4,20, tel. kom. 502-436-234.

 �chwytak do balotów, przyczepkę 
wywrotkę 1-osiową, rozsiewacz 
do nawozu 2-talerzowy, tel. kom. 
726-121-861.

inne
 �obornik z dowozem, tel. kom. 

601-630-882.

 �żużel z dowozem, tel. kom. 
600-323-947.

 �PHu Agro Dmosin oferuje  
w przystępnych cenach nawozy, 
opał, baza GS, tel. kom. 
691-149-896.

 �obornik, tel. kom. 603-243-414.

 �wysłodki suche, tel. (24) 277-64-24.

 �obornik, tel. kom. 728-894-563.

 �Konstrukcja tunelu foliowego  
z piecem, silnik 11 kw, gniotownik do 
zboża, tel. kom. 691-961-159.

 �tunele foliowe nowe, tel. kom. 
660-326-496.

 �obornik bydlęce, Sanniki, tel. kom. 
505-557-402.

 �Sprzedam dojarkę przewodową 
polanes, 2007 rok, basen 1.500 l, tel. 
kom. 602-325-159.

 �Karmniki do trzody, duże na siano  
+ poidła, tel. kom. 602-783-252.

 �Sprzedam basen na mleko, 400 l, 
tel. kom. 721-435-360.

 �waga bydlęca 1,5 t; zbiornik na 
mleko; pszenżyto, tel. (24) 277-72-79.

 �Sprzedam siano w kostkach i owies, 
przetrząsarko-zgrabiarkę Mesko, tel. 
kom. 664-766-871.

 �zbiornik na mleko 330 l, tel. kom. 
784-479-967.

 �Słoma kostka jęczmienna, rawka na 
gołębie, tel. kom. 508-896-031.

 �obornik, tel. kom. 663-739-506.

 �Sprzedam nowy parnik elektryczny 
+ wkład do tego parnika, tel. kom. 
791-885-503.

 �Sprzedam kwotę mleczna 1900 kg, 
tel. kom. 692-859-073.

 �wapno nawozowe luzem po 25 t, 
cena uzależniona od miejsca dostawy, 
tel. kom. 501-032-101.

 �Sprzedam obornik, tel. kom. 
887-978-144.

 �Sprzedam kwotę mleczną 9.000 kg, 
tel. kom. 785-320-634, po 20.00.

 �c-360, c-330, 1987 rok, siano 
w kostkach, dojarka Alfa, grzejniki 
żeliwne, kuchnia węglowa, piec 
żar węglowy, opony naczepy: 
nn, opony 175x80x13, śrutownik 
bijakowy, sadzarka do ziemników, 
przyczepka rolnicza 1-osiowa, tel. kom. 
509-323-342.

 �opryskiwacz 400 litrów, tel. kom. 
795-629-994.

 �Sprzedam kwotę mleczną 3.000 l, 
tel. kom. 783-429-607.

 �Sprzedam kwotę mleczną 
12.000 kg, tel. kom. 784-436-230, 
888-401-913.

 �Sprzedam kwotę mleczną, tel. kom. 
661-880-458.

 �Kwota mleczna 6.000 kg, tel. kom. 
661-307-027.

 �Sprzedam opony 825/20, 900/20, 
1100/20, tel. kom. 503-065-714.

 �opony używane do c-360, tel. kom. 
505-929-283.

 �obornik bydlęcy i koński,  
z dowozem, tel. kom. 726-121-861.

 �opony do Bizona 23/1/26, tel. kom. 
663-690-562, wieczorem.

 �Sprzedam obornik, tel. kom. 
606-118-058.

rolnicze - usługi
 �Dorabianie zaczepów do 

wszystkich marek ciągników, tel. kom. 
608-295-249.

 �Transport niskopodwoziówką, tel. 
kom. 503-115-145.

 �Transport ciągników, przyczep, 
maszyn i urządzeń rolniczych, 
budowlanych, tel. kom. 609-135-502.

 �Rozliczenia VAt rolników, tel. 
kom. 508-191-628.

 �Naprawa pomp rozdzielaczy do 
opryskiwaczy, tel. kom. 506-188-515.

 �Naprawa ciągników, maszyn 
rolniczych i sprzętu budowlanego, 
tel. kom. 510-809-025.

 �wykonuję kosiarki sadownicze, 
tel. (46) 832-14-57, tel. kom. 
513-666-808.

 �zrobię drzwi na zamówienie do 
stodoły, obory, garażu, tel. kom. 
505-928-735.

 �przywiozę wytłoki z jabłek, tel. kom. 
888-666-226.

zwierzęta

sprzedaż
 �oddam szczeniaki 4-miesięczne 

(suczki), tel. kom. 512-280-178.

 �Szczeniaki owczarka niemieckiego, 
tel. kom. 697-049-235.

 �Bulldogi francuskie, yorki, gold, 
Biewer, tel. kom. 662-093-975.

 �Szczeniaki owczarka niemieckiego, 
czarne, tel. kom. 510-144-213.

 �gołębie pocztowe, tel. kom. 
663-151-008.

 �Sprzedam kuca szetlandzkiego, tel. 
kom. 509-336-821.

 �oddam sunię 3-miesięczną, 
5-letnie z dużych pies i suka, tel. kom. 
697-657-633.

 �Sprzedam konie i kuce, duży wybór, 
tel. kom. 721-941-027.

 �Kozioł, kozy, tel. kom. 607-992-191.

 �Buldog francuski suczka 
3-miesięczna, tel. kom. 697-714-837.

 �owczarek niemiecki, szczeniak, tel. 
kom. 693-138-330.

 �Szczenięta owczarka niemieckiego, 
tel. kom. 604-613-207.
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informacje
 �informacja PkP  (ogólnokrajowa) 

22-194-36
 �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 

19393
 �Biuro zleceń tp 9497
 �Wojewódzkie Centrum zarządzania 

kryzysowego Łódzkiego urzędu 
wojewódzkiego w Łodzi 9287

pogotowia
 �Pogotowie ratunkowe 999 alarmowy
 �Straż pożarna 998 alarmowy
 �Policja 997 alarmowy
 �Policyjny telefon zaufania 837-80-00
 �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

 �Pogotowie energetyki cieplnej  
46-837-59-16

 �Pogotowie wodno-kanalizacyjne  
46-837-35-32

 �Pogotowie energetyczne 991, 
46-837-36-05

 �Awarie oświetlenia ulicznego: 
konserwator 881-551-551, 46 830-91-45

 �Warsztat konserwatorski ŁSM 46-
837-65-58

 �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

 �zakłady pogrzebowe: 46-837-53-85, 
46-837-07-10, 46-837-20-22, 46-837-26-74, 
46-838-72-62, 602-131-698

 �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: 46-837-34-01; 46-191-91; 

46-830-05-00; 603-06-18-18;  
794-013-013; 606-486-555; 600-508-308;  
Dworcowa: 602-774-552

 �taxi bagażowe: 46-837-35-28 
 �Powiatowy urząd Pracy: 46-837-04-20; 

46-837-03-73
 �Starostwo Powiatowe w Łowiczu: 

sekretariat 46 837-59-02
 �urząd miejski: sekretariat 46-830-91-51 
 �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, 
pon.-pt. godz. 16.00-20.00.

 �Grupa AA „Łowiczanka”  
spotkania przy Klubie pasiaczek  
w każdy czwartek o godz. 19.00. 

 �Punkt pomocy dla ofiar przemocy  
w rodzinie (siedziba Stowarzyszenia 

„Nadzieja” ul. podrzeczna 3a),  
tel. 46-830-03-63, czynny: 16.00-19.00.

 �Gminna Grupa Abstynencka  
w Bielawach, spotkania w czwartki 
w godz. 10-11. Informacji udziela  
ug Bielawy w czwartki w godz. 8.00-10.00.

 �Punkt konsultacyjny przy Grupie 
Wsparcia „Przeminęło z wiatrem”  
w Domaniewicach, (problem przemocy)  
czynny: pt. 16-18 tel. 46-838-33-11.

 �Samopomocowa Grupa Abstynencka 
„Nie ma mocnych” w zdunach 
(siedziba goK), czw. godz. 18.00.

dyżury przychodni
 �Nocna i Świąteczna Pomoc Lekarska 

ul. ułańska  28, tel. 46-837-56-11, 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. ułańska 28, tel. 837-37-07

 �Poradnia zdrowia Psychicznego  
ul. 3 Maja, tel. 46-837-33-07

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, ulica główna 9,  

tel. 838-33-85; ul. górna 1A, tel. 911-55-44
 �kiernozia, Rynek Kopernika 12,  

tel. 24-277-91-58; ul. Kościuszki 6, tel. 24-
277-97-64; ul. Łowicka 12A, 24-382-11-66

 �kocierzew Płd. 101, tel. 839-42-42
 �Łyszkowice, ul. Kościelna 3, tel. 

46-838-87-86; ul. wolności 6B, tel. kom. 
606-221-872

 �Nieborów 209, tel. 46-838-56-25
 �Bełchów, ul. przemysłowa 2,  

tel. 46– 837-11-83
 �Sobota, pl. zawiszy czarnego 20,  

tel. 46-838-22-81
 �zduny 1a, tel. 46-838-74-68
 �zduny 34, tel. 46-838-75-35

msze święte  
w niedziele i święta

 �kościół p.w. św. Ducha:  
7:00, 8:30, 10:00, 12:00, 18:00 

 �kościół p.w. Chrystusa Dobrego 
Pasterza: 7.00, 8.00, 10.00 (dla młodzieży), 
11.15 (dla dzieci), 12.30, 17.00;

 �Bazylika katedralna   
p.w. Wniebowzięcia NmP: 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  
p.w. Niepokalanego Poczęcia NmP 
i św. elżbiety: 8:00, 10:00;

 �kościół p.w. matki Bożej Nieustającej 
Pomocy: 8:00, 10:00, 12:30, 17:00  
(w okresie zimowym, tj. od 1 listopada  
do ostatniego dnia lutego), 18:00 
(w okresie letnim) 

 �kaplica seminaryjna: 10.00.
 �kościół św. Leonarda: 11.30;

pływalnia miejska 
Łowicz, ul. Kaliska 5, tel. 46-837-32-94

 �Grota solna i sauna – czynne  
codziennie w godz. 14.00-20.00.

 �Czwartek-piątek, 12-13 lutego:
godz. 8.00-10.00 – basen czynny dla 
wszystkich.
godz. 10.00-11.00 – basen zarezerwo-
wany dla dzieci na bezpłatny kurs nauki 
pływania.
godz. 11.00-22.00 – basen czynny dla 
wszystkich (ostatnie wejście o 21.00).

 �Sobota-niedziela, 14-15 lutego:
godz. 10.00-20.00 – basen czynny dla 
wszystkich (ostatnie wejście o 19.00).

Grafik wejść od 16 lutego dla posiada-
jących karnety i kupujących bilety:

 �Poniedziałek –20.15-22.00  
(ostatnie wejście o 21.00)

 �Wtorek – 11.20-12.10; 15.00-16.30, 19.30-
20.15; 21.-22.00 (ostatnie wejście o 21.00)

 �Środa –11.00-12.00; 15.00-16.30; 20.15-
22.00 (ostatnie wejście o 21.00)

 �Czwartek – 14.00-14.45; 19.30-22.00  
(ostatnie wejście o 21.00)

 �Piątek – 14.00-15.45; 16.50-18.30; 
19.30-22.00(ostatnie wejście o 21.00)

 �Sobota – 8.00-20.00 
(ostatnie wejście o 19.00)

 �Niedziela – 8.00-20.00  
(ostatnie wejście o 19.00)

boiska i hale 
sportowe

 �orlik przy ul. Grunwaldzkiej  
tel. 608-433-787

 �orlik przy ul. Bolimowskiej 15/19 
tel. 516-031-268; czynny: pon.-pt. 10.00-
21.00, sob.-ndz. 10.00-18.00;

 �orlik w Popowie tel. 46 895-15-36
 �Stadion piłkarski ul. Starzyńskiego 6/8, 

tel. 46-837-62-08
 �Stadion wielofunkcyjny  

ul. Jana pawła II nr 3, tel. 46-837-51-06
 �Hala oSiR nr 1 ul. Jana pawła II nr 3,  

tel. 46-837-51-06, czynne: pon. 8.00-16.00, 
wt. 8.00-20.00, śr., czw., pt. 8.00-16.00;

 �Hala oSiR nr 2 ul. Topolowa 2,  
tel. 46-837-09-04; pon. 8.00-20.00; wt., śr. 
8.00-16.00; czw. 8.00-20.00; pt. 8.00-16.00;

 �Boisko przy SP nr 1 – tel. 519-130-551 
czynne od pon.-pt. w godz. 16.00-20.00,  
w weekendy w godz. 12.00-20.00)

 �Boisko przy SP nr 4 – tel. 46 837-36-94
 �Lo im. Chełmońskiego – 46 837-42-00
 �SP Bąków Górny – 46 838-79-66
 �SP Bednary – 46 8386576
 �SP kocierzew Płn. – 46 838-48-26
 �SP Stachlew – 46 838-67-29  

(tylko dla mieszkańców gminy Łyszkowice)
 �SP mysłaków – 46 838-59-25
 �SP Nieborów – 46 838-56-94
 �Gimnazjum Bolimów –  46 838-03-99
 �kompleks sportowy w Bolimowie 

czynny od 8.00 do zmroku
 �Gimnazjum Łaguszew – 46838-43-93
 �zSP Błędów – 46 838-14-76

wystawy stałe
 �Sztuka Baroku – rzemiosło artystyczne: 

meble, tkaniny, szkło, porcelana, a także 
malarstwo i rzeźba. Kaplica św. Boro-
meusza w Muzeum w Łowiczu. czynne 
codziennie oprócz poniedziałku w godz. 
10.00-16.00. Bilety: normalny 10 zł,  
ulgowy 6 zł. w soboty wstęp bezpłatny.

 �Historia miasta i regionu: zabytki arche-
ologiczne, militaria, rzemiosło artystyczne, 
portrety trumienne, pamiątki powstańcze, 
gabinet kolekcjonera. Muzeum w Łowiczu.  
w godz. 10.00-16.00. Bilety: normalny 10 zł, 
ulgowy 6 zł. w soboty wstęp bezpłatny.

 �etnografia księstwa Łowickiego – 
stroje ludowe, wycinanki, rzeźby, ceramika, 
tkaniny, eksponaty z dziedziny papiero- 
plastyki. Muzeum w Łowiczu. czynne 
codziennie oprócz poniedziałku w godz. 
10.00-16.00. Bilety: normalny 10 zł,  
ulgowy 6 zł. w soboty wstęp bezpłatny.

 �Łowicka galeria sztuki – wystawa prac 
znaczących artystów XX w., związanych 
z Łowiczem, m.in. czesława Tańskiego, 
Stanisława Noakowskiego, Aleksandra 
Krawczyka, Kazimierza Strzemińskiego, 
Teodora Klonowskiego, zdzisława pągow-
skiego, zofii i Romana Artymowskich, zofii 
Rostad-Abadie, a także twórczość obecnie 
działających w regionie malarzy. Muzeum  
w Łowiczu. czynne codziennie oprócz po-
niedziałku w godz. 10.00-16.00. Bilety 2 zł.

 �mini skansen przy muzeum w Łowiczu 
– od 1 listopada do 31 marca zwiedzanie 
obiektów tylko z zewnątrz, obowiązuje bilet 
spacerowy 2 zł, dzień bezpłatny – niedziela.

 �Skansen w maurzycach – od 1 listopa-
da do 31 marca zwiedzanie obiektów tylko 
z zewnątrz, obowiązuje bilet spacerowy 3 zł.

 �muzeum w Nieborowie i Arkadii  
– zamknięte do 28 lutego 2015 r.; ogrody 
czynne codziennie, wstęp bezpłatny. 

 �muzeum Diecezjalne w Łowiczu – 
zwiedzanie katedry wraz z eksponatami 
znajdującymi się w wieży; możliwość 
oglądania panoramy miasta z tarasu; 
czynne od poniedziałku do czwartku w 
godz. 10.00-16.00, w piątki i soboty w godz. 
10.00-14.00; Łowicz ul. Stary Rynek 20.

 �muzeum Ludowe rodziny Brzozow-
skich w Sromowie czynne przez cały rok 
w dni powszednie 9.00-17.00, w niedziele  
i święta 12.00-17.00, tel. 46-838-44-72.

 �Pałac w Sannikach – zwiedzanie  
od wtorku do piątku w godz. 8.00-15.00,  
w soboty i niedziele 8.00-16.00;  
bilety: 10 zł (normalny), 3 zł (ulgowy). 

 �Park przy pałacu w Sannikach – czyn-
ny do 31 marca w godz. 8.00-17.00, wejście 
bezpłatne. 

 �ekspozycja 500 guzików z muzeum 
Guzików w Łowiczu, w tym ok. 200 sztuk 
guzików personalnych; galeria Łowicka,  
I piętro, ul. Stanisławskiego; czynna pon.-pt. 
w godz. 10.00-19.00, sob. 9.00-15.00. 

wystawy czasowe
 �Gloria Victis 1863-1864 – Pamięć i tra-

dycja w 150. rocznicę wybuchu Powsta-
nia Styczniowego na ziemi Łowickiej – 
wystawa on-line przygotowana na podstawie 
materiałów archiwalnych prezentowanych 
w 2013 r. w siedzibie oddziału w Łowiczu 
Archiwum państwowego m.st. warszawy; 
scenariusz Marek wojtylak;  www.warszawa.
ap.gov.pl/powstanie/lowicz/

 �Szlakiem Józefa Chełmońskiego; 
wystawa zdjęć dokumentujących wyprawy 
rowerowe członków Klubu Turystyki 
Kolarskiej „Szprycha” do miejsc związanych 
z życiem i twórczością Józefa chełmońskie-
go; galeria eV 34, ul. zduńska 34.

 �Powrót do przeszłości 1919-2014  
(95. rocznica przybycia do Łowicza  
10 PP) – wystawa zdjęć w dużym formacie, 
zSp nr 1, Łowicz, ul. podrzeczna 30.

 �tworzone z miłości – wystawa grafik, 
rzeźb, ceramiki i gobelinów stworzonych 
przez uczestników warsztatów Terapii  
zajęciowej w parmie; sala barokowa 
Muzeum w Łowiczu, ul. Stary Rynek 

 � unikatowe tkaniny - wystawa Iwony 
wasilewskiej; sala urzędu gminy Nieborów; 
wystawa czynna do końca lutego  
w dni robocze, w godz. 10.00-16.00.

 �Grecja antyczna – wystawa obrazów 

Bożeny olak pod honorowym patronatem 
Ambasady grecji w polsce; czynna do 
28 lutego, od wtorku do niedzieli w godz. 
10.00-16.00, Muzeum w Łowiczu, 

kino Fenix 
Łowicz ul. podrzeczna 20, tel. 46-837-40-01

 � Czwartek, 12 lutego:  
godz. 19.15 – och! Film Festiwal: 
„Przeboje i oldboje” – komedia prod. 
czeskiej; 

 �Piątek, 13 lutego:
godz. 19.15 i 21.00 – och! Film Festi-
wal: „Wyspa kukurydzy” – dramat prod. 
gruzińskiej; 

 �Sobota, 14 lutego:
godz. 19.15 – och! Film Festiwal: „to 
właśnie sex” – komedia  prod. australij-
skiej; reż. i scenariusz Josh lawson;

 �Poniedziałek, 16 lutego:
godz. 19.15 – och! Film Festiwal: 
„Dzika droga” – dramat biograficzny 
prod. uSA; reż. Jean Marc Vallée; 
ekranizacja powieści autobiograficznej 
cheryl Strayed;

 �Wtorek, 17 lutego:
godz. 19.15 – och! Film Festiwal: „Dzi-
ka droga” – dramat biograf. prod. uSA;

 �Środa, 18 lutego:
godz. 19.15 – och! Film Festiwal: 
„Samba” – komedia prod. francuskiej; 
reżyseria i scenariusz olivier Nakache,
eric Toledano;

koncerty
 �Sobota, 14 lutego:
godz. 21.00 – och! Film Festiwal: Phil-
lip Bracken – koncert, Klub pracownia; 
Łowicz ul. podrzeczna 20; bilety 15 zł;

 �Niedziela, 15 lutego:
godz. 17.00 – koncert muzyki klasycz-
nej – wystąpią: Franciszek świrski, Monika 
chudzyńska, paulina Majcher, Anna Mar-
kowska, Katarzyna Kubicka oraz Marek 
Sieczkowski, sala barokowa Muzeum  
w Łowiczu, wstęp wolny;
godz. 19.00 – och! Film Festiwal: 
Skubas – koncert; kino Fenix Łowicz, 
ul. podrzeczna 20; bilety 40 zł;

inne
 �Czwartek, 12 lutego:
godz. 12.00 – „Pocztówka z ferii” – za-
jęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży; 
Ferie zimowe z Muzeum w Łowiczu, 
ul. Stary Rynek 5/7; wstęp 6 zł/osoba, 
zapisy: tel. 46 837-39-28 w. 36.
godz. 13.00 – Warsztaty rzeźbiarskie  
z artystą markiem Jeziorowskim; 
zajęcia feryjne; goK w Nieborowie,  
ul. Aleja legionów polskich 26;
godz. 17.00 – 2. spotkanie Dyskusyjne-
go klubu książki; powiatowa Biblioteka 
publiczna w Łowiczu, Stary Rynek 5/7; 
wstęp wolny.
godz. 17.00 – „Dlatego mnie kochasz” 
- spotkanie autorskie i promocja książki 
Magdaleny Kołosowskiej z Nieborowa; 
urząd gminy w Nieborowie, Aleja legio-
nów polskich 26.

 �Sobota, 14 lutego:
godz. 11.00 – Bal walentynkowy – 
dzieci z os. Dąbrowskiego, przedział 
wiekowy od 1 roku do 12 lat, Szkoła 
podstawowa nr 2;
godz. 11.00 – Bal karnawałowy dla 
dzieci z gminy zduny – Dom Kultury  
w zdunach; 

informacje 
 �informacja: PkS 42-631-97-06

pogotowia
 �Policja 997 alarmowy
 �Straż pożarna: 998 alarmowy
 �Pogotowie ratunkowe 999 alarmowy
 �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;
 �Lecznica dla zwierząt w Głownie:  

42-719-14-40, 887-894-942;  
w Strykowie: 42-719-80-24 

 �zakłady pogrzebowe w Głownie: 
42-710-71-90, 42-719-30-24; w Strykowie: 
42-719-86-16

 �Pogotowie wodociągowe w Głownie 
tel. 42-719-16-39

 �Pogotowie energetyczne  w zgierzu:  
tel. 42-675-10-00; w Strykowie: 42-719-80-10

telefony
� Filia PuP w Głownie 42-719-20-76
� Filia Powiatowego urzędu Pracy  
w Strykowie 42-719-84-22
� uG Głowno 42-719-12-91
� urząd miejski w Głownie 
42-719-11-51, 42-719-11-29

� taxi w Głownie 42-719-10-14
� urząd miasta-Gminy Stryków  
42-719-80-02
� kRuS 42-719-95-15
� Policja w Głownie 42-719-20-20
� Policja w Strykowie: 42-719-80-07

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. 8-15.30
– 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:
– pulmonolog: pn., śr., pt. 8.00-15.00
– urolog: śr. 11.00-13.00 
–  dermatolog.: wtorek. 8-12; środa 13-15;  

czwartek w godzinach 8-12.00
– neurolog: pn., śr. 15.00-18.00
–  laryngolog:  pon. 8-14; śr. 8-12;  czw. 

13-18.00
– 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. 8.00-15.35; 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

apteki
 �Dyżury aptek w Głownie 
czwartek, 12 lutego:  
ul. Młynarska 1, tel. 42 716-45-95
piątek, 13 lutego:  
ul. Młynarska 1, tel. 42 716-45-95
sobota, 14 lutego:  
ul. Młynarska 1, tel. 42 716-45-95
niedziela, 15 lutego:  
ul. Młynarska 1, tel. 42 716-45-95
poniedziałek, 16 lutego:  
ul. Sikorskiego 45/47, tel. 42 719-10-28
wtorek, 17 lutego:  
ul. Sikorskiego 45/47, tel. 42 719-10-28
środa, 18 lutego:  
ul. Sikorskiego 45/47, tel. 42 719-10-28
Apteki pełnią dyżury: w dni powszednie 
od godz. 19.00 do 8.00 dnia następnego; 
w soboty i niedziele w godz. 20.00-8.00 
dnia następnego; w święta od godz. 8.00 
do godz. 8.00 dnia następnego.

 �Punkt apteczny w Popowie Głowień-
skim nr 35: tel. 42 719-57-57,  
czynny: pon.-pt. w godz. 8.00-15.00;

 �Dyżury aptek w Strykowie
niedziela, 15 lutego:  
ul. Kolejowa 11, tel. 42 719-82-71

 �Punkt apteczny w Bratoszewicach:
ul. Szkolna 14, tel. 42 719-80-85,  
czynny: pon.,wt.,śr.,pt. 8.30-16.00,  
czw. 9.30-17.00.

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

wystawy stałe
 �Galeria sztuki współczesnej Bank&Dm 

– indywidualne i zbiorowe wystawy prac 
artystów polskich i zagranicznych; czynna  
od poniedziałku do piątku w godz. 
9.00-17.00; głowno, ul. Młynarska 5/13, 
budynek Banku Spółdzielczego, I piętro.

 �Historia miasta Głowna okolic; Mu-
zeum Regionalne, głowno, ul. Łowicka 74

 �mała Galeria; czynna od poniedziałku 
do piątku w godz. 12.00 - 19.00; MoK 
głowno, ul. Kopernika 45.

inne
 �Czwartek, 12 lutego:
godz. 18.00 – Promocja książki „testa-

ment i Rzeczpospolitej. kulisy śmierci 
Lecha kaczyńskiego” i spotkanie  
z autorem tomaszem Sakiewiczem, 
redaktorem naczelnym gazety polskiej 
oraz występ artystyczny Pawła Piekar-
czyka; sala oSp w głownie, ul. złota 1; 
wstęp wolny;

 �Piątek, 13 lutego:
godz. 11.00 – zajęcia plastyczne dla 
dzieci, MoK głowno;
godz. 17.00 – Wybory miss i mistera 
Głowna, MoK głowno. 

 �Niedziela, 15 lutego:
godz. 9.00-12.00 – zbiórka krwi zorgani-
zowana przez Stowarzyszenia przyjazne 
Miasto oraz Regionalne centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi; 
przychodnia Fundacji Swoboda; głowno 
ul. Swoboda 20 w głownie. 

 �Środa 18 lutego:
godz. 10.00 – Szkolenie informacyjne 
z zakresu zasad wypełniania wniosku 
o przyznanie płatności na rok 2015 
oraz z zasad przyznawania płatności 
obszarowych w latach 2015-2020; 
Dom Kultury w Strykowie, pl . Łukasiń-
skiego 4;

 �Piątek, 20 lutego:
godz. 10.00-14.00 – indywidualne 
konsultacje nt. dotacji unijnych dla 
mieszkańców Strykowa i okolic; urząd 
Miasta-gminy Stryków, ul. T. Kościuszki 
27, pok. 17; zgłoszenia: www.strykow.pl;



iNFoRmAtoR gŁowIeńSKI I STRyKowSKI 

iNFoRmAtoR ŁowIcKI 

RoLNik SPRzeDAJe 
(ceny z dnia 10.02.2015 r.)

Żywiec wieprzowy:

 � Różyce: 3,70 zł/kg+VAT

 � Skowroda płd.: 4,00 zł/kg+VAT

 � Domaniewice: 3,70 zł/kg+VAT

 � chąśno: 3,60 zł/kg+VAT

 � Kiernozia: 3,50 zł/kg+VAT

 � Karnków: 3,70 zł/kg+VAT

Żywiec wołowy:

 � Skowroda płd.: jałówki 7,00 zł/kg+VAT, 
krowy 5,00 zł/kg+VAT;  
byki 7,70 zł/kg+VAT;

 � Różyce: jałówki 6,50 zł/kg+VAT;  
krowy 4,80 zł/kg+VAT;   
byki 7,00 zł/kg+VAT;

 � Domaniewice: jałówki 6,50 zł/kg+VAT; 
krowy 4,80 zł/kg+VAT;  
byki 7,00 zł/kg+VAT;

 � Kiernozia: krowy 5,00-6,00 zł/kg+VAT; 
byki 6-7,00 zł/kg+VAT;  
jałówki 6-6,50 zł/kg+VAT

oFeRtY PRACY
powIATowy uRząD pRAcy w ŁowIczu
(stan na 11.02.2015 r.)

 � Technik prac biurowych
 � przewodnik turystyczny
 � Asystent do spraw księgowości
 � Dostawca potraw
 � Technik prac biurowych
 � Technik prac biurowych
 � wizażystka/stylistka
 � Sprzedawca
 � Technik prac biurowych
 � Robotnik budowlany
 � Inżynier - geodeta
 � Bibliotekarz
 � Robotnik gospodarczy
 � Sprzedawca
 � Technik handlowiec
 � pracownik przygotowujący posiłki typu 

fast food

cebula kg 0,90-1,20
czosnek szt. 0,50-1,00
jabłka kg 1,00-1,50
gruszki kg 3,50-5,00
jaja fermowe 15 szt. 7,50-9,00
jaja wiejskie 15 szt. 10,00-12,00
marchew kg 0,80-1,50
pieczarki kg 4,00-8,00
pietruszka kg 2,00-3,50
por szt. 1,00-2,00
seler kg 2,00-3,50
miód 0,9 l 30,00-31,00
brokuł szt. 5,00-6,00
brukselka kg 4,50-6,00
kapusta pekińska szt. 1,50-3,00
włoszczyzna pęczek 2,00-3,50
papryka żółta kg 9,00-10,00
papryka czerwona kg 10,00
koperek pęczek 2,00
natka pietruszki pęczek 2,00
szczypiorek pęczek 2,00
ziemniaki kg 0,70-0,80
kapusta biała szt. 1,50-3,00
kalafior szt. 2,50-4,00
buraczki czerwone kg 2,00-3,00
pomidor szklarniowy kg 8,00-10,00
ogórek szklarniowy kg 6,00
orzechy włoskie kg 6,00
orzechy laskowe kg 15,00
olej rzepakowy 0,5 l 14,00-15,00
sok jabłkowy 5 l 15,00

SkARB RoLNikA 
NoTowANIA z TARgowISKA 
w ŁowIczu z dnia 06.02.2015 r.

godz. 16.00 – „Nazywam się miliard”  
– taniec przeciwko przemocy wobec 
kobiet i dziewcząt, szczególnie niepeł-
nosprawnych; Nowy Rynek w Łowiczu; 
Bezpłatne próby: 12 lutego godz. 16.00  
i 20.30 w studiu Rampa,  
Łowicz os. Kostka 20; 

 �Niedziela, 15 lutego:
godz. 12.00 – „Skarby pana tarczyń-
skiego” – warsztaty kolekcjonerskie dla 
dzieci i młodzieży; Ferie zimowe  
z Muzeum w Łowiczu, ul. Stary Rynek 
5/7; wstęp 6 zł/osoba, zapisy: tel.  
46 837-39-28 w. 36.

 �Czwartek, 26 lutego:
od godz. 8.00 –  bezpłatne porady 
prawne dla mieszkańców gminy  
Bielawy; urząd gminy w Bielawach,  
ul. ul. garbarska 11; zgłoszenia tel.  
606-215-570, lub konsultacje@bielawy.pl
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Sport
Łowickie koguty 
za półmetkiem rozgrywek
– Amatorska Liga Województwa Łódzkiego w Hokeju. str. 39

Piłka Nożna | zimowe przygotowania pelikana

Biało-zieloni się rozpędzają
 omega kleszczów – Pelikan 
Łowicz 2:3 (0:1); br.: 0:1 – Bartosz 
Narożnik (12), 1:1 – Mikołaj grzelak 
(55), 1:2 – Robert Kowalczyk (60), 
2:2 – Dariusz Słomian (70 – karny), 
2:3 – Michał Fabijański (90).
omega: paweł wiśniewski (65 
Michał zientarski) – Mikołaj grze-
lak, Marcin Kabziński, Dariusz 
Słomian, Mateusz Jacak (46 Da-
wid Barański) – Łukasz Marciniak, 
Mariusz zawodziński, Dominik 
cukiernik (46 Adrian pędziwiatr), 
Adam olejnik (46 Szubert), paweł 
Kowalski (70 Krawczykowski) – 
Marcin wałęski.
Pelikan: Rafał Dawid (46 przemy-
sław perzyna) – paweł Bojaruniec 
(46 Maciej perzyna), Marcin No-
wak, grzegorz wawrzyński (46 Da-
mian ceglarz), Bartosz Broniarek 
– Skupiński (46 Michał Fabijański), 
Konrad Kowalczyk (46 Krystian 
Mycka), Daniel Bończak, Szymon 
Kiwała (60 patryk Nasalski) – Mi-
chał żółtowski (46 Damian Kosio-
rek), Bartosz Narożnik (46 Robert 
Kowalczyk).

 Pelikan Łowicz – Błękitni Ra-
ciąż 2:1 (1:0)
Bramki dla Pelikana: grzegorz 
wawrzyński (8) i Michał żółtowski 
(56).
Pelikan: Rafał Dawid (46 przemy-
sław perzyna) – paweł Bojaruniec 
(46 Maciej perzyna), Marcin No-

wak (46 Bartosz Broniarek), grze-
gorz wawrzyński, Damian ceglarz 
– Skupiński (65 Michał Fabijański), 
Konrad Kowalczyk, Krystian Myc-
ka, Michał Adamczyk (46 Szymon 
Kiwała), Bartosz Narożnik (65 Da-
mian Kosiorek), Robert Kowalczyk 
(46 Michał żółtowski).

Pracowity tydzień mają za 
sobą piłkarze Pelikana. Łowi-
czanie rozegrali na początku 
lutego dwa mecze sparingowe.  
W środku tygodnia zmierzyli się 
z ligowym rywalem, natomiast 
w weekend zagrali z klubem 
z niższej klasy rozgrywkowej. 
Oba te spotkania podopieczni 
Bogdana Jóźwiaka zwyciężyli. 
Może nie były to wygrane nad 
wyraz przekonujące oraz impo-
nujące, ale w pełni zasłużone 
i poparte dobrym stylem gry. 
A wydaje się, że na tym eta-
pie przygotowań to sposób gry,  
obok wygranej jest najważniej-
szym elementem.

W środę Pelikan grał w Klesz-
czowie z tamtejszą Omegą – 16. 
drużyną III ligi. Biało-zieloni 
od początku spotkania mieli 
wyraźną przewagę, ale dwukrot-
nie tracili prowadzenie, a szalę 
zwycięstwa na swoją korzyść 
przechylili dopiero w doliczo-
nym czasie gry. Strzelanie już  
w 12. minucie rozpoczął Bar-

tosz Narożnik. Pozostałe bramki 
padły dopiero po zmianie stron. 
Po raz drugi w okresie przygo-
towawczym na listę strzelców 
wpisał się sprowadzony zimą 
Robert Kowalczyk. Szalę zwy-
cięstwa na korzyść biało-zielo-
nych przechylił, powracający  
z wypożyczenia do Żyrardo-
wianki, Michał Fabijański. 
18-latek otrzymał kapitalne 
crossowe podanie od Marcina 
Nowaka i nie zmarnował sytu-
acji sam na sam.

– Przede wszystkim byłem za-
dowolony z naszej gry w pierw-
szej połowie. To my dyktowa-
liśmy warunki na murawie. Po 
przerwie wyglądało to trochę sła-
biej pod względem taktycznym, 
bo daliśmy za dużo miejsca ry-
walom – ocenił Bogdan Jóźwiak. 

Trzy dni później Pelikan 
zmierzył się w Łowiczu z ry-
walem, teoretycznie, mniej wy-
magającym. Naprzeciw biało-
-zielonych stanęła 5. drużyna 
IV ligi grupy mazowieckiej 
(północnej) – Błękitni Raciąż. 
Warto w tym momencie również 
wspomnieć, że wychowankiem 
tego klubu jest… obecny trener 
Ptaków – Bogdan Jóźwiak. Na 
boisku sentymentów jednak nie 
było. Pelikan szybko objął pro-
wadzenie po golu Grzegorza 
Wawrzyńskiego. Po przerwie 

do siatki trafił Michał Żółtow-
ski, który znów był sprawdzany  
w ataku. Co prawda, w końco-
wych fragmentach meczu go-
ściom udało się zmniejszyć roz-
miary porażki, ale zwycięstwo 
Ptaków nie było zagrożone.

– Cieszę się, że robimy pro-
gres. To było nasze najlepsze 
spotkanie w tym okresie przy-
gotowawczym. Chociaż wynik 
może świadczyć o tym, że mecz 
był zacięty i wyrównany, ale to 
jest nieprawda – skomentował 
Bogdan Jóźwiak. Jego pod-
opieczni zmarnowali tego dnia 
ogrom szans. Wydaje się, że 
biało-zieloni mogli strzelić jesz-
cze, co najmniej, z sześć bramek. 
Dwie okazje zmarnował Ro-
bert Kowalczyk, skutecznością 
nie popisali się również Michał 
Żółtowski, Damian Kosiorek, 

Bartosz Narożnik czy testowany 
Filip Skupiński. – Cieszą przede 
wszystkim sytuacje, które sobie 
stwarzamy, chociaż brakuje nam 
na razie skuteczności – ocenił 
szkoleniowiec.

Właśnie wspomniany Sku-
piński był jedynym testowanym 
w tym tygodniu zawodnikiem. 
22-letni pomocnik grał ostatnio 
w Zawiszy Rzgów, ale na tym 
zakończy się na razie jego przy-
goda z Pelikanem. Bogdan Jóź-
wiak przyznał, że chciałby tej 
zimy wzmocnić kadrę jeszcze 
jednym zawodnikiem.

Cieszyć może również sy-
tuacja zdrowotna w klubie. 
Przeciwko Omedze nie zagrał 
przeziębiony Michał Adamczyk. 
Mecz z Błękitnymi z tego same-
go powodu opuścił Daniel Boń-
czak. Poważniejszy uraz miał 
ostatnio Tomasz Dąbrowski, ale 
od poniedziałku trenuje już nor-
malnie z zespołem.

Sporo szans na grę zimą do-
stał już 19-letni Maciej Perzyna, 
brat Przemysława. Do tej pory 
zagrał w dwóch oficjalnych 
spotkaniach pierwszej drużyny.  
W zeszłym sezonie pojawił się 
na murawie w doliczonym cza-
sie gry meczu 6. kolejki II ligi 
przeciwko Stali Stalowa Wola 
(2:0). W bieżących rozgrywkach 
zagrał 25 minut przeciwko WKS 

Wieluń (4:1) w 15. serii gier. – 
Sparingi są między innymi po to, 
żebym mógł mu się przyjrzeć. 
Na podstawie tego jak zagra 
w sparingach, zadecyduję czy 
można na niego stawiać w lidze, 
czy będzie rywalizował o miej-
sce na boku obrony. Muszę mieć 
jakąś alternatywę (dla Pawła Bo-
jaruńca – przyp. red.). Na razie 
jeszcze nie będę się wypowiadał 
czy jest na tyle dobrym zawod-
nikiem – skomentował trener.

Bolączką łowiczan w okresie 
przygotowawczym pozostaje 
skuteczność. Oczywiście, łowi-
czanie strzelają bramki niemal 
w każdym sparingu. Do tej pory 
ta sztuka nie udała im się tylko 
w starciu z Elaną. Biorąc jednak 
pod uwagę liczbę stwarzanych 
okazji, to dorobek bramkowy 
mógłby być znacznie wyższy.

– Jest za wcześnie żeby się 
tym martwić. W tym okresie 
więcej pracujemy nad wytrzy-
małością. Treningi strzeleckie są 
tylko raz w tygodniu i to w nie-
wielkiej formie. Znaczną część 
czasu poświęcamy na siłę, wy-
trzymałość i taktykę, bo będzie-
my grali trochę innym systemem 
niż w rundzie jesiennej – wyja-
śnił Bogdan Jóźwiak.

W tym tygodniu, po raz pierw-
szy od miesiąca, piłkarze Peli-
kana dostaną dwa dni wolnego 
po sobotnim meczu. Do zajęć 
powrócą we wtorek, a tydzień 
zakończą meczem w Łodzi.  
W sobotę zmierzą się z ŁKS na 
stadionie znajdującym się na uli-
cy Minerskiej. Początek zaplano-
wano na godzinę 11:00. 

mateusz Lis

– przede wszystkim 
byłem zadowolony  
z naszej gry  
w pierwszej połowie. 
To my dyktowaliśmy 
warunki na murawie. 

Piłka Nożna | Transfery pelikana

Trójka w końcu potwierdzona
Od początku okresu 
przygotowawczego  
z Pelikanem  
trenuje trzech  
nowych piłkarzy.

We wszystkich dotychczaso-
wych meczach sparingowych 
grali: Bartosz Broniarek, Da-
mian Ceglarz oraz Robert Ko-
walczyk. Bogdan Jóźwiak szyb-
ko sprecyzował się, że chciałby 
mieć wiosną tych zawodników 
do dyspozycji. O tym, że w run-
dzie rewanżowej zagrają w bia-
ło-zielonych barwach, zapewnił 
nas ostatnio Wojciech Piorun.

Damiana Ceglarza kibicom 
Ptaków nie trzeba przedsta-
wiać. 23-letni wychowanek 
MKS Zgierz ostatnie pół roku 
związany był z I-ligowym Wi-
dzewem Łódź. Boczny obrońca 
nie zagrał jednak na zapleczu 
ekstraklasy żadnego meczu. 
Nim trafił do drużyny łodzian, 
z którą wcześniej był związany 
w latach 2008-2012, grał dla 
Pelikana. Przez półtora sezonu 
zagrał dla biało-zielonych w 44 
spotkaniach II ligi oraz 6 Pucha-
ru Polski. Można przewidywać, 
że tych spotkań byłoby więcej, 
ale zawodnik miał wymuszoną 
przerwę ze względu na poważ-
ny uraz. Gdy grał, był ważnym 
ogniwem w drużynie. Na 50 me-
czów, tylko w pięciu wchodził  
z ławki, pozostałe rozpoczynał 

w wyjściowym składzie i za-
zwyczaj spędzał na boisku 90 
minut.

Fani futbolu w regionie mogą 
także kojarzyć 25-letniego Ro-
berta Kowalczyka. Wychowanek 
Widzewa Łódź jesienią impono-
wał skutecznością w Zjedno-
czonych Stryków. W rundzie je-
siennej zdobył dla IV-ligowca 19 
goli, a z tym zespołem związany 
jest od poprzedniego sezonu. Na 
początku swojej kariery, 2. maja 
2008 roku, zadebiutował nawet 
w ekstraklasie w barwach Wi-
dzewa. W najwyższej klasie roz-
grywkowej zagrał jeszcze dwa 
razy. Z łodzianami nie zdołał 
się jednak utrzymać i spadł do 
I ligi. W następnych latach grał 
w wielu klubach. Reprezentował 
Tura Turek, Wartę Sieradz, MKS 
Kutno, Zawiszę Rzgów, Broń 
Radom, a przed związaniem się 
ze Zjednoczonymi grał dla Pili-
cy Białobrzegi.

Pelikana wiosną zasilił rów-
nież obrońca Bartosz Broniarek. 
23-latek w dotychczasowych 
sparingach grał zarówno na 
środku defensywy jak i na lewej 
stronie. Mierzący 183 cm wzro-
stu piłkarz pierwsze piłkarskie 
kroki stawiał w Widoku Skier-
niewice. Jeszcze jako junior tra-
fił do rywala zza miedzy – Unii. 
Jako senior zadebiutował w Vis 
2007. W sezonie 2008/2009 
trafił do Concordii Piotrków 
Trybunalski. Później znalazł 

zatrudnienie w MKS Kutno. 
Rozgrywki 2012/2013 spędził 
w Olimpii Elbląg, a później… 
znów przeniósł się do lokalnego 
rywala – Concordii. Jesień tego 
sezonu spędził w Lechii Toma-
szów Mazowiecki. W III lidze 
zagrał w ośmiu meczach, sześć 
z nich rozpoczynał w wyjścio-
wym składzie. Zagrał także jed-
no spotkanie w Pucharze Polski, 
w którym jego drużyna prze-
grała z… Pelikanem Łowicz po 
rzutach karnych.

Bogdan Jóźwiak wiosną bę-
dzie mógł również skorzystać 
z usług 18-letniego Michała 
Fabijańskiego. Wychowanek 
Ptaków w poprzedniej rundzie 
był wypożyczony do IV-ligowej 
Żyrardowianki Żyrardów. Zimą 
trener Jóźwiak bacznie przyglą-
da się młodemu zawodnikowi. 
W dotychczasowych meczach 
pokazywał się z niezłej strony, 
przeciwko Omedze Kleszczów 
strzelił nawet decydującą bram-
kę w doliczonym czasie gry. 
– Michał na pewno z nami zo-
stanie na wiosnę. Mam nadzieję, 
że strzelony gol troszkę go pod-
niesie – ocenił Bogdan Jóźwiak.

Szkoleniowiec przyznał tak-
że, że zimą chciałby sprowadzić 
jeszcze jednego zawodnika. Naj-
chętniej wzmocniłby drugą linię. 
Ma jeszcze na to trochę czasu. 
Przypomnijmy, że liga wznawia 
rozgrywki w weekend 14-15 
marca. mateusz Lis

Piłka nożna| IV liga

Drugi sparing i druga wygrana Orła
Drugi sprawdzian  
mają za sobą 
zawodnicy IV-ligowego 
Orła Nieborów. 

Tym razem podopieczni trene-
ra Dawida Ługowskiego zmie-
rzyli się z trenowanym przez 
byłego zawodnika Pelikana Łu-
kasza Znyka GKS-em Bedlno, 
który występuje w łódzkiej gru-
pie klasy A. Mecz zakończył się 
zwycięstwem nieborowian 4:2  
i trzeba przyznać, że było to naj-
niższy wymiar kary dla drużyny 
z Bedlna. 

Orzeł od początku spotkania 
narzucił swój styl gry i dłużej 
utrzymywał się przy piłce. Grę 
z pewnością utrudniała fatalnie 
przygotowana, a w zasadzie zu-
pełnie nieprzygotowana sztuczna 
nawierzchnia OSiR w Łowiczu. 
Niestety w niedzielę nie zostało 
odśnieżone boisku i zawodnikom 
obu zespołów przyszło rywalizo-
wać w śnieżnych warunkach. 

Orzeł objął prowadzenie po in-
dywidualnej akcji Konrada Wi-
sińskiego, który wyłożył piłkę 
jak na tacy Mateuszowi Barto-
siewiczowi, a ten z najbliżej od-
ległości wpakował ją do siatki. Po 
strzeleniu gola Orzeł miał dwie 
kolejne świetne okazje, ale za-
równo strzały Piotra Gawlika jak 
i Patryka Krzeszewskiego obro-
nił bramkarz GKS-u. Co się od-
wlecze to nie uciecze i już w 23. 
minucie gry było 2:0. Przebojem 

w pole karne wpadł Mariusz Tra-
kul, który wycofał futbolówkę do 
nadbiegającego Bartosiewicza, 
a ten na raty pokonał bramkarza 
rywali. 

GKS stać było w pierwszej od-
słonie na jednego gola. Co cie-
kawe asystą przy tym trafieniu 
popisał się doskonale znany Ja-
rosław Walczak, który należał do 
wyróżniających się zawodników 
z Bedlna. 

W drugiej połowie w szere-
gach Orła pojawiło się siedmiu 
nowych zawodników, a jednym  
z nich był powracający po kontu-
zji Paweł Kutkowski. To wycho-
wanek Pelikana, który w prze-
szłości reprezentował już barwy 
klubu z Nieborowa. 

Druga część meczu powinna 
zacząć się od dwóch kolejnych 
goli dla Orła. Niestety dwukrot-
nie świetnych okazji do strzelenia 
goli, na bramkę nie mógł zamie-
nić Dawid Sut, który dwukrot-
nie nie trafił w bramkę. Grający 
pressingiem Orzeł nie załamał 
się i w 58. minucie prowadził już 
3:0. Autorem trafienia był Michał 
Rozkwitalski, który odebrał piłkę 
rywalowi w polu karnym i pew-
nym strzałem w kierunku dalsze-
go słupka umieścił futbolówkę  
w siatce. 

Rywale odpowiedzieli nie-
spełna pięć minut później. Po 
dośrodkowaniu z bocznego sek-
tora boiska, jeden z zawodników 
GKS-u ładnym strzałem głową 
zaskoczył bezradnego Jarosława 

Ruska. Wynik spotkania ustalił 
Rozkwitlaski, który wykorzystał 
sprytne zagranie z rzutu wol-
nego Kutkowskiego i mocnym 
strzałem lewą nogą nie dał szans 
bramkarzowi z Bedlna. Orzeł 
miał jeszcze kilka dobrych oka-
zji strzeleckich ale wynik już do 
końcowego gwizdka nie uległ 
zmianie. 

Orzeł zaprezentował się z nie-
złej strony, przeprowadził kilka 
przemyślanych akcji i w trudnych 
warunkach starał się długo utrzy-
mywać przy piłce. Dobrze do ze-
społu wprowadzają się nowi gra-
cze, którzy powinni być sporym 
wzmocnieniem drużyny. 

Kolejnym sparingpartnerem 
Orła będzie niedawny IV-ligo-
wy rywal, a obecnie lider skier-
niewickiej klasy okręgowej czy-
li Mazovia Rawa Mazowiecka. 
Spotkanie z Mazovią zaplano-
wano na najbliższą sobotę. Mecz 
odbędzie się o 14:00 w Skiernie-
wicach.  divad

 orzeł Nieborów – GkS Bedlno 
4:2 (2:1); br.: Mateusz Bartosie-
wicz 2 (14, 23), Michał Rozkwitalski 
2 (58, 70)
orzeł: i połowa: Jędrzejewski 
– Domińczak, plichta, gawlik, Mi-
trowski – Bartosiewicz, Krzeszew-
ski, Kuciński, Kosiorek, wisiński 
– M. Trakul. ii połowa: Rusek – 
gawlik, Brzózka, plichta, Mitrowski 
– Rembowski, Kutkowski, świdrow-
ski, wisiński (67 Kuciński) – Sut, 
Rozkwitalski.
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Podsumowanie KIA Open I ligi
Bardzo ciekawie było w tym sezonie w rozgrywkach 
KIA Open I ligi. Jak już informowaliśmy wcześniej 
tytuł Mistrzów Łowicza po raz drugi z rzędu zdobyła  
Drużyna KIA Łowicka Łowicz, która zgromadziła  
na swoim koncie aż 30 punktów. 

Co ciekawe ten zespół  
w pierwszej kolejce poległ z kre-
tesem w starciu z Novum Pędzą-
cymi Imadła (porażka aż 0:3), ale  
w kolejnych dziesięciu spotka-
niach zespół Drużyny KIA Ło-
wickiej nie zaznał smaku nawet 
remisu i kroczył od zwycięstwa do 
zwycięstwa. Po raz kolejny Dru-
żyna KIA pokazała, że jest chyba 
najbardziej zgranym zespołem  
w łowickiej halówki. 

O sile zespołu stanowili za-
wodnicy którzy znają się ze sobą 
bardzo długo. Prawdziwym hitem 
transferowym było ściągnięcie do 
Drużyny KIA Kamila Bartosiewi-
cza, ale ten z powodu kontuzji za-
grał tylko w trzech meczach tego 
sezonu. 

Świetny sezon miał za sobą 
strzelec 16 goli w lidze czyli Rafał 
Trakul. Jeszcze rok temu postać 
anonimowa łowickiej halówki,  
a teraz jeden z ciekawszych posta-
ci. „Rafałek” zachwycał techniką  
i swoją świetną lewą nogą. 

W najważniejszych momen-
tach Drużyna KIA pokazała cha-
rakter. Miało to miejsce podczas 
meczu z Chińską, gdzie przy sta-
nie 1:1 to Mariusz Jędrzejewski  
i spółka zachowali zimną krew  
i w końcówce wypunktowali ry-
wali czy w meczu z bardzo zmo-
tywowanym Zatorzem, gdzie na 
minutę przed końcem był remis 
1:1 i rywale mieli rzut karny prze-
dłużony. Wtedy popisał się Patryk 
Krzeszewski który wykorzystał 
rzut karny przedłużony na 27 se-
kund przed końcem. 

Wygrana Drużyny KIA  
w tym sezonie jest jak najbardziej 
zasłużone. Na podium znalazło 
się jeszcze miejsce dla Chińskiej  
i Imadeł, którzy w ostatniej kolej-
ce rywalizowali o miejsce drugie. 
Tutaj było sporo zgrzytów po me-
czu szczególnie Chińskiej, gdzie 
zarzucano, że gracze Chińskiej 
pokonali Zatorze II przy lekkiej 
pomocy rywali. To, że pokona-
li to nic dziwnego ale fakt, że 
Chińska wygrała różnicą sześciu 
goli (taki wynik dawał im drugie 
miejsce) już trochę dziwi. Tym 

bardziej, że do przerwy Zatorze 
II prowadziło 4:3, a w drugiej 
połowie straciło siedem goli  
z czego pięć w ostatnich dwóch 
minutach. „Chińczycy” zarze-
kają się, że grali fair, zaś Ima-
dła twierdzą że zostali oszu-
kani. Prawdy się pewnie nie 
dowiemy, wiemy jedno – rywali-
zacja w łowickiej halówce jest spe-
cyficzna. Niektórym bardzo zale-
ży na wynikach w tej rywalizacji  
i czasami dochodzi to zgrzytów. 
Dla Chińskiej plus za transfery 
bo Nowogórski i Pomianowski 
byli liderami zespołu. Po Imadła 
spodziewaliśmy się dużo więcej. 
Przyjście takich graczy jak Wy-
szogrodzki, Adamczyk czy Do-
mińczak miało zapewnić „maj-
stra”, a ta sztuka się nie udała. 

Na miejscu czwartym Dach 
Lux, który jak co roku pokazuje, 
że jest w TOP 4 drużyn halowych 
w Łowiczu. Przemek Plichta  
i spółka na początku sezonu byli 
liderami, ale porażka 0:9 z Dru-
żyną KIA zachwiała zespołem  
i później było różnie. Na koniec 
ligi Dachy pokonały Imadła i mi-
łym akcentem zakończyły sezon. 

Tak dobrych występów Korony 
Wejsce chyba nikt się nie spodzie-
wał. Zespół który miał walczyć  
o utrzymanie zajął piąte miejsce 
i był postrachem dla czołówki 
tabeli. Korona pokonała przecież 
Chińską i Imadła, zaś Mistrzowie 
z Drużyny KIA wygrali z tym ze-

społem tylko 2:1. Trafalski, Sma-
gała czy Mariusz Trakul pokazali 
w tym sezonie, że potrafią grać  
i nie boją się wielkich. Wielkie 
brawa dla drużyny kierowanej 
przez Grzegorza Sumińskiego, 
Korona pokazała że jak się chce, 
to można! 

Szóste miejsce dla Renixu, 
który ze sporą stratą do pierwszej 
piątki. Ten zespół ciężko nam 
zidentyfikować. Ekipa Bartka 
Tkacza miała świetne mecze, co 
prawda przegrane jedną bramką, 
i z Imdłami i z Drużyną KIA, 
ale miała też mecze fatalne jak 
porażka z Gutenowem. Wydaje 
się, że ten młody zespół z roku na 
rok nabiera większego doświad-

czenia i stać ich jeśli ustabilizują 
formę na włączenie się za rok  
o walki o pudło. Młodzież Renixu 
zawsze miło się ogląda i trzyma 
się z tą drużynę kciuki. 

Tyle samo punktów co Renix 
zgromadzili Blokersi i Fantazjia. 
O ile dla Blokersów to żaden 
sukces to dla Fantazji na pewno. 
Gracze Roberta Panaka przez 
długi okres okupowali ostatnie 
miejsce ale później wygrzebali 
się z dołka. Fantazja wygrywała 
głównie za sprawą świetnie radzą-
cego sobie w łowickiej hali duetu 
Łukasza Nagański – Dominik 
Tomczyk. Obaj strzelili kilka goli  
i z pewnością nie są anonimami  
w KIA Open I lidze. 

12 punktów to wynik benia-
minka Heńków Nagawki. Ten 
zespół szybko zgromadził na swo-
im koncie upragnione 12 „oczek”  
i zagwarantował sobie utrzyma-
nie. W końcowcej fazie rozgry-
wek ten zespół prezentował się już 
znacznie słabiej. Heńki wykonały 
jednak swój plan i bez problemów 
utrzymały się w lidze. 

Tylko dziewięć punktów zgro-
madziło w tym sezonie Zatorze 
Zu-An i to dla nas największa 
niespodzianka negatywna w tym  
sezonie. Zatorze które jest ko-
jarzone z walką o najwyższe 
cele tym razem zawiodła i to 
na całej linii. Zatorze niedawno 
jeszcze zdobywało mistrzostwo, 
a teraz broniło się przed spad-
kiem. Zespół Pawła Kutkow-
skiego miał zrywy jak wygrane  
z Dach Luxem czy kapitalny mecz  
z Drużyną KIA, ale to za mało.  
W szkole zespół ten dostałby dwó-
ję. Liczymy, że podrażnieni takim 
wynikiem w kolejnym sezonie 
pokażą na co ich stać. Kutkowski, 
Jakubowski, Sobczak – z takimi 
zawodnikami dziewięć oczek to 
wielki zawód. 

Ligę opuściły Zatorze II i Gu-
tenów i szczerze mówiąc nas to 
nie dziwi. Zatorze II próbowało 
głównie za sprawą jak zawsze 
groźnego na parkietach Jacka 
Woźniaka ale to nie wystarczyło. 
Zatorze II to ambitny zespół, któ-
ry ma spore szanse w następnym 
sezonie wygrać II ligę i wrócić do 
elity. Gutenów po rozbiorze bo 
tak to trzeba nazwać był najsłab-
szą drużyną ligi, choć czasami 
zadziwiał in plus. Bez posiłków  
z Łęczycy i „Janka” Jończyka ten 
zespół był o dwie klasy słabszy 

niż przed rokiem, stąd ostatnie 
miejsce i powrót do II ligi. 

Emocji nie zabrakło, jak za-
wsze dopisywali kibice, którzy 
zawsze licznie stawiali się w hali 
OSiR. KIA Open I liga to w pew-
nym sensie sportowa zimowa wi-
zytówka Łowicza!  divad

 W kiA open i lidze w całym 
sezonie padło 390 goli, co dało 
średnio 5,91 bramki na mecz. 
Najwięcej bramek padło w ostatniej 
11. kolejce (45), a najmniej w 5. ko-
lejce (27). Bramki zdobywało 100 
zawodników, tym który wpisał się 
na listę strzelców jako setny był Filip 
ziółkowski z Blokersów, w trzecim 
meczu ostatniej kolejki Kia open 
I ligi. Najwięcej strzelców bramek 
zanotowano w 4. kolejce (32), zaś 
najmniej w 5. kolejce (23).

 Najskuteczniejsi zawodnicy kiA 
open i ligi: 16 goli – Rafał Trakul 
(Drużyna KIA), 13 goli – Jarosław 
walczak (pędzące Imadła), 12 goli 
– Marcin Kosiorek (chińska), prze-
mysław plichta (Dach lux), Dominik 
Tomczyk (Fantazja), 11 goli – To-
masz gajda (Renix), 10 goli – Maciej 
wyszogrodzki (pędzące Imadła), 
Mariusz Trakul (Korona), 9 goli – Łu-
kasz Nagański (Fantazja), Bartłomiej 
Tkacz (Renix), Tomasz Trafalski (Ko-
rona), 8 goli – Damian Mospinek 
(Fantazja). 

 Rafał trakul w jedenastu kolej-
kach zdobył 16 bramek, co dało 
mu średnio 1,45 bramki na mecz. 
zdobywał on bramki w ośmiu ko-
lejkach. Nie udało mu się pokonać 
bramkarzy: pędzących Imadeł, 
chińskiej i zatorza zu-AN. Najwię-
cej bramek zdobył w 10. kolejce 
pokonując pięciokrotnie golkipera 
zatorza II Łowicz. Trzykrotnie wpi-
sał się na listę strzelców w 8. kolej-
ce, pokonując bramkarza Renixu 
Łowicz. z 16 bramek, 9 zdobywał  
w pierwszej połowie spotkań,  
a 7 w drugiej.

tak świętowali tytuł ze swoimi fanami gracze Drużyny KIA Łowickiej.
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Piątka koLeJki. kia oPen i Ligi
zakończyła się rywalizacja w KIA 
open I lidze. co tydzień przedsta-
wialiśmy państwu pięciu najlep-
szych zawodników w danej kolejce. 
Teraz krótko opiszemy piątkę naj-
lepszych naszym zdaniem zawod-
ników w całym sezonie. oto oni:

 Robert Nowogórski (Chińska 
Łowicz) – Jak wini im starszy, tym 
lepszy. Doświadczony bramkarz 
przybył do chińskiej z Blokersów, 
gdzie nie był na ustach wszystkich. 
w tym sezonie „Siama” pokazał, 
że mimo wieku nadal jest w dobrej 

formie i niejednokrotnie pokazał 
nieprzeciętne umiejętności bram-
karskie. Jak powiedział jeden z za-
wodników chińskiej bez niego nie 
było by nas na podium. wpuścił 
także najmniej goli w lidze bo 15, 
drugi w tej klasyfikacji Mariusz Ję-
drzejewski wyciągał piłkę z siatki 
16 razy.
 Rafał trakul (Drużyna kiA Ło-
wicka) – 16 goli, król strzelców 
chyba więcej nie musimy pisać. 
Drugi sezon w Drużynia KIA Ło-
wickiej i drugie mistrzostwo. Rafał 
w każdym meczu w tym sezonie 

prezentował się ponad normę. 
potrafił wygrywać pojedynki jeden 
na jeden, strzelać gole i skutecznie 
bronić dostępu do bramki Jędrze-
jewskiego. Nienaganny technicz-
nie, świetnie grający lewą nogą. 
pewniak w piątce Sezonu!
 maciej Wyszogrodzki (Pędzą-
ce imadła Łowicz) – Imadła przed 
sezonem dokonały ciekawych 
transferów, które miały dać Mistrzo-
stwo. Ten plan się nie powiódł, ale 
jeden z tych transferów Maciek 
wyszogrodzki grał naprawdę na 
bardzo dobrym poziomie. Szybki, 

dynamicznie, dobry technicznie  
i potrafiący przechylić szalę zwycię-
stwa na korzyść swojego zespołu. 
olbrzymie wzmocnienie pędzą-
cych i lider tego zespołu. 
 Radosław kuciński (Drużyna 
kiA Łowicka) – podobnie jak Tra-
kul gra w Drużynie KIA Łowickiej 
drugi sezon. co ciekawe ten za-
wodników jeszcze w barwach Dru-
żyny KIA nigdy nie zaznał smaku 
porażki! przez wielu nie doceniany 
ale to żelazne płuca tego zespo-
łu. zawsze można na niego liczyć 
zarówno w obronie jak i w ataku. 

Rywale powtarzają, że to właśnie 
Kuciński odpowiada w tej Drużynie 
za czarną robotę.
 Patryk krzeszewski (Dru-
żyna kiA Łowicka) – Tego za-
wodnika nie mogliśmy pominąć  
w tym zestawieniu. To jego gol na  
27 sekund przed końcem meczu  
z zatorzem w dużej mierze za-
pewnił tytuł drużynie. ciężki do 
przejścia w defensywie, potrafiący 
potężnie uderzyć piłkę. przekonał 
się o tym choćby bramkarz Fanta-
zji, gdy jego atomowe uderzenie 
wylądowało w samym okienku.

Piłka halowa | KIA open I liga

Wypowiedzi podsumowujące sezon
Przedstawiamy wypowiedzi 

Krzysztofa Olko, szefa główne-
go łowickiej ligi futsalu, Mariu-
sza Więcka, menedżera Chiń-
skiej oraz Dawida Suta, kapitana 
Drużyny KIA Łowickiej czy-
li Mistrza Łowicza w sezonie 
2014/2015.  divad

mariusz Więcek (mene-
dżer Chińskiej): Za nami ko-
lejny sezon łowickiej halów-
ki. Po raz kolejny oglądaliśmy 
mecze na bardzo wysokim po-
ziomie i to do ostatniej sekun-
dy. Mistrzostwo zdobyła drugi  
raz z rzędu Drużyna KIA, któ-
ra moim zdaniem po porażce 
w 1 kolejce resztę meczów za-
grała najrówniej i to dało jej 
„majstra”. Co do mojego ze-
społu, Chińskiej, jestem za-

dowolony z 2 miejsca, jednak  
z małym niedosytem, bo celo-
waliśmy w mistrza, ale czarny 
weekend i nieplanowane poraż-
ki z KIA i Koroną rozwiały na-
dzieje. Bardzo dobrą formę za-
prezentowały moje ikony Marcel  
i Remboś, a strzałem w dziesiąt-
kę były transfery Nowogórskie-
go i Pomianowskiego. 

Szacunek dla Przemka Grze-
gorego, który z kontuzją do-
kończył z nami wszystkie me-
cze. Drugą młodość zagrał też 
Papużka. Teraz celem mojego 
zespołu jest zdobycie Pucha-
ru Burmistrza. Z innych drużyn 
wyróżniłbym: Krzeszewskie-
go, młodego Trakula, Maćka 
Wyszogrodzkiego, Trafalskiego  
i z Fantazji Dominika Tomczy-
ka. Z drużyn wyróżniłbym jesz-

cze ekipę Renixu, która grała  
w kratkę i było stać ich na wię-
cej.

Dawid Sut (kapitan Druży-
ny kiA Łowickiej): Po raz ko-
lejny pokazaliśmy, że z Drużyną 
KIA Łowicką trzeba się liczyć. 
Niby to tylko łowicka halówka, 
ale cieszymy się z triumfu. Ja 
osobiście po raz trzeci świętuję 
mistrzostwo i jest to coś fajne-
go. Nie wiem czy jest jakiś ze-
spół, który zdobył mistrzostwo 
drugi raz z rzędu. Nam ta sztu-
ka się udała, choć po pierwszym 
meczu i porażce 0:3 z Imadłami 
chyba nikt nie wierzył, że jeste-
śmy w stanie tego dokonać. To 
Imadła były faworytem, przed 
sezonem dużo zapowiedzi skła-
dał Mariusz Więcek, zaś zno-

wu to my jesteśmy na tym tym 
najwyższym stopniu podium.  
10 meczów wygranych z rzędu 
robi wrażenie. 

W ostatnich dwóch latach 
przegraliśmy w lidze tylko raz  
i to pokazuje, że jesteśmy bardzo 
silną drużyną. Przede wszyst-
kim nie spinaliśmy się na wy-
nik, graliśmy dla siebie i dla na-
szych wiernych fanów, którzy 
na każdym meczu nas dopingo-
wali. Nie zawiodły ikony dru-
żyny, czyli zawodnicy, którzy 
są w drużynie najdłużej, czyli 
Mariusz Jędrzejewski i Łukasz 
Chlebny. Fajnie mieć w zespole 
zawodników, którzy na boisku  
i poza boiskiem rozumieją się 
niemal bez słów. 

Bardzo cieszymy się, że naj-
lepszym strzelcem został Rafał 
Trakul, który dołączył do nas 
w trakcie tamtego sezonu i był 
transferowym strzałem w dzie-
siątkę. Kilka razy w tym sezo-
nie pokazaliśmy, że w trudnych 

momentach się nie załamuje-
my. Dziękujemy sponsorom za 
zaufanie, oraz szczególnie Ka-
milowi Górskiemu bez którego 
pewnie by tej drużyny nie było. 
Szkoda, że kontuzja przeszko-
dziła w grze Kamilowi Bartosie-
wiczowi, który grając w trzech 
meczach pokazał, że jest gra-
czem robiącym różnicę w naszej 
lidze. Wystartujemy w rywaliza-
cji o Puchar Burmistrza, ale nie 
stawiamy sobie przed tymi roz-
grywkami żadnych celów. My 
już swoje zrobiliśmy…

krzysztof olko (szef głów-
ny ŁoLiF): To kolejny dobry se-
zon łowickiej halówki. Zaintere-
sowanie naszymi rozgrywkami 
jest bardzo duże, w tym sezo-
nie występuje w nich aż 58 ze-
społów. Cieszy wzrost poziomu 
rozgrywek i to zarówno w Kia 
Open I lidze, jak i w niższych 
ligach. W tym roku wyraźnie 
wzrosła również frekwencja ki-

biców oglądających zmagania 
futsalowców, jak również zain-
teresowanie ligą w internecie 
(profil społecznościowy ligi ma 
już prawie 1400 polubień, gdy 
2 lata temu było to ok. 500). Je-
steśmy usatysfakcjonowani tym, 
że na nasze rozgrywki przyjeż-
dża coraz więcej zespołów spoza 
powiatu łowickiego, w tym dwa 
zespoły utrzymały się w naszej 
„ekstraklasie”. 

Staramy się jako organiza-
torzy wprowadzać nowości,  
w tym roku daliśmy narzę-
dzie zespołom, by sami on-line 
współtworzyli wyniki i tabele 
poprzez portal RzucamWyzwa-
nie. Przed nami jeszcze Puchar 
Ligi o Puchar Burmistrza Miasta 
Łowicza, do którego zgłosiły do-
tychczas 44 zespoły. 

Po sezonie zapraszamy zespo-
ły do kolejnej już edycji Łowic-
kiej Ligi Orlika, której spotkania 
rozgrywane są na Orliku przy ul. 
Bolimowskiej.
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Udany obóz w Dobrzyniu nad Wisłą
Zawodnicy Pelikana z rocznika 

2004 przygotowywali się do run-
dy rewanżowej na obozie przy-
gotowawczym w Dobrzyniu nad 
Wisłą. W tygodniowym obozie 
wzięło udział 13 spośród 20 tre-
nujących w zespole zawodników. 
Trzynastka zawodników szlifowa-
ła formę pod okiem trenera Ber-
narda Wudkiewicza i Piotra Bejdy. 

W Dobrzyńskim Centrum 
Sportu i Turystyki zawodnicy Peli-
kana mieli znakomity warunki tre-
ningowe. Ośrodek jest obiektem 
wielofunkcyjny, przystosowany, 
do organizowania imprez sporto-
wo-rekreacyjnych oraz zajęć tre-
ningowych. DCSiT posiada peł-
nowymiarową halę z boiskami do 
gier zespołowych, pokoje nocle-
gowe, siłownię, saunę, mały gabi-
net odnowy, boisko wielofunkcyj-
ne zewnętrzne, boisko piłkarskie. 

Chłopcy z rocznika 2004 mie-
li wszystko co potrzeba, aby móc 
w spokoju trenować. Dodatkowo 
obiekt położony jest blisko doliny 
Wisły, co wykorzystali trenerzy 
przeprowadzając dla urozmaice-
nia obozu kilka wycieczek krajo-
znawczych. 

W ciągu siedmiu dni trenin-
gów chłopcy doskonalili techni-
kę, rozgrywali wewnętrzne gry, 
doskonalili koordynacyjne czy też 
trenowali siłę, zwinność czy gib-
kość. Dla wielu zawodników był 
to pierwszy taki wyjazd. Wszy-
scy zawodnicy wrócili ze zgrupo-
wania zadowoleni. Przez te kilka 
dni poczuli się jak prawdziwi pił-
karze. 

Zawodnicy Pelikana 2004 już 
nie mogą doczekać się letniego 
wyjazdu, który w tym roku od-
będzie się w lipcu. Chłopcy wy-

biorą się wtedy na 10-dniowe 
zgrupowanie do nadmorskiego 
Niechorza. 

Oprócz treningów chłopcy ro-
zegrali mecz sparingowy z Wisłą 
Dobrzyń, który wygrali 13:3 oraz 
wzięli udział w turnieju pięciu ze-
społów. Dwie drużyny wystawił 
trener Wudkiewicz, dwa zespoły 
do rywalizacji desygnował także 
trener Wichru Wielgie, zaś stawkę 
uzupełniła Wisła Dobrzyn. Pierw-
szy zespół Pelikana okazał się naj-
lepszy w turnieju, zaś Pelikan II 
zajął czwarte miejsce.  divad

mecz sparingowy:
 Pelikan Łowicz-Wisła Dobrzyń 
13:3; br.: Styszko 4, Knera 4, plisz-
ka 2, Firak, oblicki, wudkiewicz
turniej:
 Pelikan i – Wisła Dobrzyń 1:1; 
br.: Styszko

 Pelikan ii – Wichier i Wielgie 
1:1; br.: oblicki
 Wisła Dobrzyń – Wichier ii Wiel-
gie 1:3
 Pelikan ii – Wisła Dobrzyń 2:0; 
br.: pliszka, Bejda
 Pelikan i – Wichier ii Wielgie 
1:1; br.: Knera
 Wisła Dobrzyń – Wichier i Wiel-
gie 0:6
 Pelikan ii – Wichier ii Wielgie 
1:2; br.: oblicki
 Pelikan i – Wichier i Wielgie 3:0; 
br.: Styszko, wudkiewicz, Knera
 Wichier i Wielgie – Wicher ii 
Wielgie 3:3
 Pelikan i – Pelikan ii 4:0; br.: 
Styszko 2, wudkiewicz, Knera 

W obozie wzięli udział: Jakub 
oblicki, Antoni Bejda, Łukasz piń-
kowski, piotr Strycharski, Michał 
holewa, Antoni wróblewski, Kacper 
Styszko, Fabian pliszka, Bartosz 
wudkiewicz, Bartosz Skonieczny, 
Radosław Skonieczny, Jakub Firak, 
Antoni Knera.

Piłka nożna | 6. i 7. kolejka Bielawskiej ligi halowej

Pieczarka liderem w Bielawach 
Półmetek rywalizacji przekro-

czyli już zawodnicy, którzy rywa-
lizują w ramach Bielawskiej Ligi 
Halowej. W sobotę i niedzielę (31 
stycznia i 1 lutego 2015 roku) zo-
stały rozegrane mecze piłki nożnej 
6. i 7. kolejki  w hali w Bielawach. 
Jak zwykle w meczach padało 
mnóstwo goli. 

Na czele tabeli są trzy zespoły, 
które startują jako faworyci zma-
gań w Bielawach. Liderem jak 
na razie jest Pieczarka Waliszew, 
a tuż za nią Ewenement Traby, 
który nie rozegrał jeszcze jednego 
meczu. Trzecią lokatę w dalszym 
ciągu zajmują Mandarynki Biela-
wy.

Kolejne mecze w Bielawskiej 
Lidze Szóstek już w ten week-
end.  zł

6. kolejka X edycji BLH:
 Warriors Bielawy – Cygany 
Bielawy 7:1 (3:1); br.: przemysław 

grzegory (6), Kamil Janikowski 2 
(9 i 19), piotr Kociak 2 (15 i 21), hu-
bert Talarowski (24) i Daniel cha-
rucki (25) – Michał Sikora (3).
 Husaria Bielawy – kapela Wuja 
toma 3:2 (3:0); br.: Konrad woj-
ciechowski (5), Bartosz Rębiewski 
(8) i Jakub Krysicki (11) – Łukasz 
papuga (14) i Bartłomiej Skonecz-
ny (15).
 Pieczarka Waliszew – Płomień 
Piotrowice 7:5 (5:3); br.: p. lewan-
dowski 5 (4, 8, 12, 14 i 15), Daniel 
pietrzak (16) i Robert liberski (18) 
– Mariusz Małecki 4 (1, 9, 11 i 17)  
i Artur Kasiński (19).
 mandarynki – Czarny koń 
tego Wyścigu 4:1 (2:0); br.: Da-
wid Kwiatkowski 2 (7 i 27), Adrian 
zieliński (10) i Szymon Kłos (20) – 
Dorian Nasalski (18).
 Brooklyn Walewice – Victoria 
99 Bielawy 5:3 (4:2); br.: Michał 
ostapowicz 3 (6, 7 i 9), Jakub Tom-
czak (10) i hubert Topolski (25) 

– Adrian zieliński (9), Bartosz ho-
lewa (11) i Szymon Kasiński (28).
 ewenement traby – iskra 
Bielawy 11:1 (6:0); br.: Michał 
Redzisz 2 (3 i 14), Michał warda 
(8), przemysław Imiołek 4 (10, 11, 
27 i 28), hubert warda 2 (14 i 28), 
Jacek Milczarek (23) i Damian Ko-
strzewa (30) – Dominik wosik (21).

7. kolejka X edycji BLH:
 kapela Wuja toma – Victoria 
99 Bielawy 11:5 (3:3); br.: lewan-
dowski 2 (11 i 23), Kołodziejczyk 
3 (13, 22 i 27), gromek 4 (15, 17, 
24 i 25), Karasek (26 samobójcza) 
i Staszewski (29) – zieliński 2 (8 
i 26), Kasiński 2 (8 i 28) i holewa 
(15).
 mandarynki Bielawy – Płomień 
Piotrowice 3:6 (0:5); br.: Kotecki 
(16), Bednarek (18) i Kaczorowski 
(27) – Błaszczyk (2), Małecki (3), 
więckowski 2 (7 i 13), Kasiński (8)  
i Konieczny (24).

 Cygany Bielawy – Husaria Bie-
lawy 1:7 (1:4); br.: wojciechowski 
(11) – wojciechowski 4 (5, 18, 29  
i 30), Rębiewski (10), charucki (12) 
i Antczak (12).
 iskra Bielawy – Brooklyn Wale-
wice 4:2 (2:0); br.: Karwacki 2 (7  
i 28), połynkin (15) i Domański 25 – 
Jędrzejczyk (17) i ostapowicz (27).
 Pieczarka Waliszew – Czar-
ny koń tego Wyścigu 10:5; br.: 
Radosław Kuciński 6, piotr lewan-
dowski 2, Daniel pietrzak i Rado-
sław leśniak – patryk Sekuła 3, 
Kacpec Rześny i Dorian Nasalski.
 ewenement traby – Warriors 
Bielawy przełożony. 
1. pieczarka waliszew (2) 7 19 62-25

2. ewenement Traby (1) 6 18 57-8

3. Mandarynki Bielawy (3) 7 15 34-17

4. Kapela wuja Toma (5) 7 12 46-39

5. warriors Bielawy (4) 4   9 18-8

6. Victoria Bielawy (6) 6   7 31-41

7. płomień piotrowice (9) 6   6 29-43

8. husaria Bielawy (11) 5   6 17-28

9. czarny Koń Tego wyścigu (7) 6   6 24-34

10. cygan Bielawy (8) 7   3 16-38

11. Iskra Bielawy (10) 6   3 13-38

12. Brooklyn walewice (12) 5   3 11-39
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Bo Dach Grudze mistrzem
Na kolejkę przed końcem 
zmagań w II lidze 
poznaliśmy najlepszą 
drużynę tego sezonu.

Mistrzem II ligi okazał się Bo 
Dach Grudze, który po zwycię-
stwie 3:1 w meczu z Laktozą 
Łyszkowice zapewnił sobie ty-
tuł najlepszej drużyny II i awans 
do KIA Open I ligi. Laktoza po-
stawiła Bo Dachowi wysoko po-
przeczkę ale dwa gole Micha-
ła Redzisza oraz jedno trafienie 
„starego lisa” Leszka Boczka 
zapewniły wygraną i mistrzow-
ski tytuł zespołowi z Grudz. 

W innym meczu w tej kolej-
ce Abex Foto Nova nie dał naj-
mniejszych szans Startowi Zła-
ków Borowy wygrywając aż 
7:1. Cztery gole dla zwycięz-
ców strzelił Adam Salamon, któ-
ry łącznie w ten weekend zasko-
czył bramkarzy sześciokrotnie. 
Po 16. minutach gry w meczu 
Merc OSP – Strażacy na tabli-
cy świetlnej widniał wynik 2:2.  
W końcówce zimną krew zacho-
wali Strażacy, którzy najpierw 
za sprawą Łukasza Gładkiego, 
zaś później za sprawą Rafała 
Wojtysiaka zapewnili sobie wy-
graną 4:2. 

Świetnie w pierwszej poło-
wie radzili sobie gracze Victorii 
Zabostów którzy wygrywali po 
dwunastu minutach z Baumitem 
3:1. Podopieczni trenerki Zo-
fii Kucharskiej nie wytrzymali 
presji i w drugiej części gry dali 
wyszarpać sobie komplet punk-
tów. Pościg za rywalem rozpo-
czął w drugiej połowie Tomasz 
Janus, którzy w odstępie trzech 
minut zdobył dwa gole i dopro-
wadził do remisu. Ostateczny 
cios w tym meczu zadał Arka-
diusz Stolarczyk, który w 22. 
minucie strzelił gola na wagę 
zwycięstwa i być może awansu 
do KIA Open I ligi. Po raz dru-
gi w ten weekend nie udało się 
sprawić niespodzianki graczom 
Projectu GT, którzy nawiązali 
równorzędną walkę z innym pre-
tendentem do awansu SMS-em 
Dąbkowice. Ostatecznie SMS 
wygrał po golach Mateusza Bo-
rowskiego, Przemysława Wilka 
i Oskara Lisa 3:1. Honorowego 
gola dla Projectu strzelił w szó-
stej minucie gry Dominik Wie-
czorek. Korabka która cieszyła 
się dzień wcześniej z potknięcia 
Baumitu rozgromiła doświad-
czony zespół Alatraz Przedmie-
ście aż 7:1. 

W ostatnim meczu 12. kolejki 
Górki przedłużyły swoje szanse 
na utrzymanie ponieważ w bez-
pośrednim pojedynku z innym 
kandydatem do spadku Victorią 
Bielawy wygrali 3:1. Już po czte-
rech minutach dzięki dwóm tra-
fieniem Mateusza Jarosza Górki 
prowadziły 2:0 i głównie dzięki 
świetnemu początkowi meczu to 

spotkanie zakończyło się wygra-
ną zawodników z Górek. 

Sporo powinniśmy wiedzieć 
już po sobotnim meczu SMS-
-u z Korabką. Oba zespoły tracą 
trzy oczka do drugiego Baumitu 
i mają do rozegrania właśnie ten 
mecz. W ostatniej kolejce Bau-
mit czeka ciężki mecz z Bo Da-
chem, Korabka zagra z Victorią 
Bielawy, zaś SMS zmierzy się 
inną Victorią…Zabostów. divad
 
 StARt złaków Borowy – 
ABeX-Foto NoVA 1:7 (0:3); 
br.: Tomasz górski 20’ – Adam 
Salamon 4 (2’, 4’, 14’, 20’), Konrad 
plichta 2 (18’, 23’), samobójcza 1’
 meRC-oSP karsznice – StRA-
ŻACY-PSP Łowicz 2:4 (1:1); br.: 
przemysław Bury 6’, Sebastian 
Sołtysiak 16’ – Kamil owczarek 
10’, Łukasz gładki 23’, Rafał woj-
tysiak 24’, samobójcza 16’.
 LAktozA Łyszkowice – Bo-
-DACH Grudze 1:3 (0:1); br.: 
Rafał pająk 16’ – Michał Redzisz 2 
(12’, 21’), leszek Boczek 14’.
żółta kartka: waldemar Krajewski 
(laktoza).
 BAumit Łowicz – ViCtoRiA 
zabostów 4:3 (1:3); br.: Tomasz 
Janus 2 (16’, 19’), Mikołaj ulasie-
wicz 2’, Arkadiusz Stolarczyk 22’ – 
witold Kapusta 7’, Rafał gładki 9’, 
Michał Bolimowski 11’.
 SmS Dąbkowice – PRo-
JeCt-Gt Łowicz 3:1 (2:1); 
br.: Mateusz Borowski 1’, przemy-
sław wilk 10’, oskar lis 24’ – Do-
minik wieczorek 6’.
czerwona kartka: Mateusz placek 
– konsekwencja 2 żółtych kartek.
 ALCAtRAz-PRzeDmieŚCie 
Łowicz – koRABkA Łowicz 1:7 
(0:3); br.: Michał plichta 24’ – Ja-
cek Koza 3 (11’, 12’, 17’), Jakub Ła-
zęcki 2 (9’, 22’), Damian Kołodziej-
czyk 2 (17’, 24’) czerwona kartka: 
Dominik czeczko (Alcatraz) – kon-
sekwencja 2 żółtych kartek.
 ViCtoRiA Bielawy – GóRki 
Łowicz 1:3 (1:2); br.: Mateusz 
Antczak 9’ – Mateusz Jarosz 2 (3’, 
4’), Daniel Kośka 16’.

tABeLA po 12. kolejce ii ligi:
1. Bo-Dach grudze 12 31 53:20

2. Baumit Łowicz  12 27 35:16

3. Korabka Łowicz 11 24 35:13

4. SMS Dąbkowice 11 24 32:22

5. Abex-Foto Nova  12 19 38:27

6. Alcatraz-przedmieście 12 19 30:33

7. Strażacy-pSp Łowicz  12 18 33:29

8. Merc-oSp Karsznice 12 16 31:35

9. Start złaków Borowy 12 15 23:31

10. project-gT Łowicz  12 11 19:32

11. Victoria Bielawy  12 10 16:38

12. Victoria zabostów  12 10 32:42

13. górki Łowicz 12 9 18:39

14. laktoza Łyszkowice  12 7 31:50

W ostatniej kolejce spotkań 
15 lutego zagrają: górki – Start 
(16:00), Korabka – Bielawy (16:30), 
project gT – Alcatraz (17:00), za-
bostów – SMS (17:30), Bo Dach – 
Baumit (18:00), Strażacy – laktoza 
(18:30), Abex – Merc (19:00).

Victoria zabostów (pomarańczowe stroje) prowadziła już z Baumitem 
3:1, by ulec tej drużynie 3:4.
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Świetny mecz Laktozy z Zabostowem
W 11. kolejce spotkań II ligi 

nie zabrakło goli oraz niespo-
dzianek. W pierwszym meczu 
tej kolejki ciekawe widowisko 
stworzyli gracze Victorii Bielawy 
i Startu Złaków Borowy. Victoria 
prowadziła jeszcze na trzydzieści 
sekund przed końcem 2:1, a osta-
tecznie podzieliła się punktami  
i zremisowała ze Startem 2:2. 
Gola dla drużyny ze Złakowa 
strzelił w ostatniej minucie meczu 
Mateusz Antczak.

Równie ciekawie było w starciu 
Górek z Alcatraz Przedmieście. 
Zawodnicy z Górek prowadzili do 
przerwy 2:0 i nic nie zanosiło się 
na zmianę wyniku. W drugiej po-
łowie meczu Alactraz pokazało, 
że ma doświadczony zespół, który 
nie zapomniał jak się gra w piłkę. 
Ostatecznie mecz zakończył się 
wygraną Alactraz 4:3, a gola de-
cydującego o zwycięstwie strzelił 
w 24. minucie Dominik Czeczko. 

Wielka niespodzianka to wy-
grana Projectu GT  z jednym  
z kandydatów do awansu Baumi-
tem. Spotkanie zostało rozstrzy-
gnięte w drugiej połowie meczu. 
Przed przerwą żadna z drużyn nie 
zdobyła bramki. Project GT wy-
szedł na prowadzenie w 19. mi-

nucie za sprawą Bastiana Jarosza. 
Już minutę później do wyrówna-
nia doprowadził Rafał Kowalczyk. 
Ostateczny cios w tym meczu na-
leżał do młodych z GT. W ostat-
niej minucie wynik meczu ustalił 
Mateusz Placek i gracze Projec-
tu GT.  

Już w pierwszych dwunastu 
minutach padło siedem goli i Lak-
toza prowadziła do przerwy 5:2.  
W drugiej odsłonie także nie za-
brakło ostrego strzelenia. Lak-
toza po kapitalnym meczu po-
konała ostatecznie zespół Zofii 
Kucharskiej 9:7. Bardzo przeko-
nujące zwycięstwo odniósł Bo 
Dach Grudze który tym razem 
rozbił Merc OSP Karsznice 7:2. 

W ostatnim meczu w 11. Ko-
lejce Strażacy prowadzili już do 
przerwy 3:0 z Abexem Foto Novą 
ale taka zaliczka nie wystarczyła 
do końcowego sukcesu. Do robo-
ty w drugiej części gry wziął się 
duet Adam Salamon – Rafał Gala. 
Obaj zawodnicy strzelili po dwa 
gole i ostatecznie Abex Foto zre-
misował ze Strażakami 4:4. 

Mecz na szczycie tabeli pomię-
dzy Korabką a SMS-em Dąbko-
wice został przełożony na 14 lute-
go.   divad

 ViCtoRiA Bielawy – StARt 
złaków Borowy 2:2 (1:1); br.: Mi-
chał gorzkowski 12’, Dominik lus 
21’ – piotr lewandowski 10’, Mate-
usz Antczak 24’
żółte kartki: Miłosz Kasiński (Victo-
ria), piotr lewandowski (Victoria), 
Dominik lus (Start), wojciech Ko-
śmider (Start).
 GóRki Łowicz – ALCAtRAz-
-PRzeDmieŚCie Łowicz 3:4 
(2:0); br.: Sławomir cięzki 12’, Ma-
teusz Jarosz 12’, Daniel Kośka 14’ 
– Dominik czeczko 2 (16’, 24’), Łu-
kasz Kowalik 13’, Michał plichta 16’
 PRoJeCt-Gt Łowicz – BAu-
mit Łowicz 2:1 (0:0); br.: Bastian 
Jarosz 19’, Mateusz placek 24’ – 
Rafał Kowalczyk 20’. żółte kartki: 
Bastian Jarosz (project-gT), Ma-
riusz grzegory (Baumit).
 ViCtoRiA zabostów – LAk-
tozA Łyszkowice 7:9 (2:5); br.: 
Rafał gładki 3 (11’, 18’, 19’), Michał 
Bolimowski 2 (8’, 22’), witold Kapu-
sta 10’, Rafał Kozłowski 24’ – Rafał 
pająk 2 (5’, 9’), Sebastian Sobie-
szek 2 (6’, 21’), waldemar Krajew-
ski 2 (15’, 24’), Kamil Szymajda 8’, 
Adrian Siatkowski 12’, grzegorz 
lebioda 18’.
żółta kartka: Adrian Siatkowski 
(laktoza).

 Bo-DACH Grudze – meRC-
-oSP karsznice 7:2 (3:1);
br.: leszek Boczek 3 (7’, 16’, 24’), 
Michał Redzisz 2 (6’, 9’), Karol 
Kruk 17’, Bartłomiej Miazek 18’– 
przemysław Bury 12’, Sebastian 
witkowski 22’.
żółta kartka: Karol Kruk (Bo-Dach).
 StRAŻACY-PSP Łowicz – 
ABeX-Foto NoVA 4:4 (3:0); 
br.: Michał Dylik 2 (10’, 19’), piotr 
Klimkiewicvz 8’, Rafał pawlata 12’ 
– Adam Salamon 2 (16’, 16’), Rafał 
gala 2 (18’, 24’).
 koRABkA Łowicz – SmS 
Dąbkowice – przełożony na 
14.02.2015, godz. 19:30
 

tABeLA po 11. kolejce ii ligi:

1. Bo-Dach grudze 11 28 50:19

2. Baumit Łowicz  11 24 31:13

3. Korabka Łowicz 10 21 28:12

4. SMS Dąbkowice 10 21 29:21

5. Alcatraz-przedmieście 11 19 29:26

6. Abex-Foto Nova  11 16 31:26

7. Merc-oSp Karsznice 11 16 29:31

8. Strażacy-pSp Łowicz  11 15 29:27

9. Start złaków Borowy 11 15 22:24

10. project-gT Łowicz  11 11 18:29

11. Victoria Bielawy  11 10 15:35

12. Victoria zabostów  11 10 29:38

13. laktoza Łyszkowice  11 7 30:47

14. górki Łowicz 11 6 15:38
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Piłka halowa | III liga

Bang Bang przejechał się po Akacjowej
W ostatniej kolejce spotkań III 

ligi oglądaliśmy aż 54 gole. Naj-
więcej goli w tej kolejce strzelił 
Toreliusz. Tym razem zespół Ro-
berta Hyżego i spółki pokonał FC 
CzaQu aż 15:0. Wynik nas nie 
dziwi ponieważ FC CzaQu roz-
poczęło mecz w czteroosobowym 
składzie i z góry było skazane na 
pożarcie. Toreliusz zagrał w peł-
nym zestawieniu i rozstrzelał ry-
wala. Królami polowania okaza-
li się Robert Hyży oraz Dominik 
Seliga którzy strzelili po cztery 
gole. Sześć goli zapisali na swo-
im koncie gracze Dąbro Łowicz, 
którzy pokonali Bezbłędnych Błę-
dów 6:2. 

Bezedura do przerwy niemi-
łosiernie męczyła się z ostatnimi  
w tabeli Orłami Sanocco i prowa-
dziła po golu Krzyśka Wielem-
borka zaledwie 1:0. W drugiej 
części gry Wielemborek skomple-
tował hattricka, zaś po dwa gole 
strzelili Jakub Płóciennik i Seba-
stian Cichal. Cichal porównywany 
do niemieckiego Bastiana Schwe-
insteigera mógł być zadowolonym 
ze swojego występu. Spora dawka 
emocji towarzyszyła starciu Chiń-
skiej II ze Szkiełkami-Dżajf. 

Młodzi gracze „Chińczyków” 
wysoko powiesili poprzeczkę 
Szkiełkom i ostatecznie zespół 
Mateusza Krysiaka wygrał zale-
dwie 5:4. Dwa gole dla Szkiełek 
strzelił Michał Konieczny. Popu-
larny „Konik” tym samym zrobił 
sobie świetny prezent urodzino-
wy. W meczu na szczycie oglą-
daliśmy jednostronne widowisko, 
szczególnie w drugiej części gry. 
Przed przerwą gracze Akacjowej 
Team jeszcze stawiali opór Bang 
bangowi i przegrywali tylko 0:1.  
W drugiej części meczu Bang 

Bang pokazał swoją wyższość 
strzelił kolejnych pięć goli i mecz 
zakończył się ostatecznie rezulta-
tem 6:1 dla Bang Bangu. Akacjo-
wą strać było zaledwie na jednego 
gola, którego strzelił w 21. Minu-
cie młodziutki Kacper Jaros. Po 
raz kolejny do wygranej popro-
wadził zespół Zatorza III Adrian 
Siekierski, który tym razem trzy-
krotnie wpisał się do meczowego 
protokołu, a jego Zatorze III po-
konało 5:2 KS Stefan, dla którego 
dwa gole strzelił Mateusz Gosz-
czycki. 

W ostatnim meczu jedenastej 
serii spotkań padł zaledwie je-
den gol. Co ciekawe gola na wagę 
trzech „oczek” strzelił Jakub „Pa-
pug” Papuga, który zapewnił wy-
graną zespołowi Ha Ha Ha! Na 
trzy minuty przed końcem meczu 
z KS Ostrowiec. Na dwie kolejki 
przed końcem jedną nogą na naj-
wyższym stopniu podium w III li-
dze jest Toreliusz.    divad

 DąBRo Łowicz – BezBŁęDNi 
Błędów 6:2 (2:0); br.: Krzysztof 
Ambroziak 2 (13’, 21’), Arkadiusz 
Nowak 5’, Marcin Durka 9’, Daniel 
Flis 15’, Adrian Majkowski 24’ – Mi-
chał Skwarna 19’, Damian Kopiń-
ski 24’. żółta kartka: Kamil Furman 
(Bezbłędni).
 oRŁY SoNoCo – BezeDuRA 
Łowicz 0:7 (0:1); br.: Krzysztof 
wielemborek 3 (8’, 17’, 18’), Jakub 
płóciennik 2 (19’, 22’), Sebastian 
cichal 2 (20’, 22’).
 FC CzaQu – toReLiuSz 0:15 
(0:8); br.:  Robert hyży 4 (2’, 5’, 24’, 
24’), Dominik Seliga 4 (9’, 12’, 20’, 
24’), Robert Sukiennik 2 (6’, 9’), 
Rafał Sukiennik 2 (21’, 23’), piotr 
Kania 3’, Krzysztof Kuchciak 8’, Syl-
wester Jarzębowski 15’.
żółta kartka: piotr Kania (Toreliusz). 
 CHińSkA ii BmS meDiA Ło-
wicz – SzkieŁkA-DŻAJF Łowicz 
4:5 (0:2); br.: Mateusz Marat 2 
(22’, 23’), Kacper Rześny 2’, Da-
mian górowski 24’ – Michał Ko-

nieczny 2 (6’, 14’), Damian Janik 2 
(9’, 14’), Alan oniszk 20’.
 AkACJoWA-teAm – BANG 
BANG Łowicz 1:6 (0:1);
br.: Kacper Jaros 21’ – Adrian za-
wadzki 2 (1’, 15’), wojciech charąż-
ka 2 (19’, 22’), Adrian Strugacz 17’, 
Michał Marciniak 24’.
 kS SteFAN Łowicz – zAto-
Rze iii Łowicz 2:5 (1:3); br.: 
Mateusz goszczycki 2 (6’, 20’) – 
Adrian Siekierski 3 (10’, 11’, 17’), 
Kamil Siekierski 8’, Mariusz Dymek 
19’.
 kS ostrowiec – HA HA HA ! 0:1 
(0:0); br.: Jakub papuga 21’.
żółta kartka: Bartłomiej Sekuła 
(ostrowiec).

tABeLA po 11. kolejce iii ligi:

1. Toreliusz  11 28 58:16

2. Bang Bang Łowicz  11 24 48:22

3. Akacjowa Team 11 23 53:22

4. Dąbro Łowicz 11 22 36:26

5. Szkiełka-Dżajf 11 21 38:30

6. Bezedura Łowicz 11 21 35:23

7. zatorze III Łowicz 11 18 40:22

8. KS Stefan Łowicz 11 16 35:26

9. ha ha ha ! 11 14 24:27

10. chińska II BMS Media 11 11 30:24

11. KS ostrowiec 11 10 19:32

12. Fc czaQu 11 9 24:55

13. Bezbłędni Błędów 11 7 21:50

14. orły Sonoco 11 0 5:85

W 12. kolejce spotkań 14 lutego 
(sobota) zagrają: 
Bezbłędni – ha ha ha! (16:00), 
Szkiełka – ostrowiec (16:30), Bang 
Bang – chińska II (17:00), zatorze 
III – Akacjowa (17:30), Toreliusz – 
Stefan (18:00), Bezedura – Fc cza-
Qu (18:30), Dąbro – orły (19:00). 
w ostatniej serii gier 15 lutego 
(niedziela) zmierzą się: orły – Bez-
błędni (12:00), Fc czaQu – Dąbro 
(12:30), Stefan – Bezedura (13:00), 
Akacjowa – Toreliusz (13:30), chiń-
ska II – zatorze III (14:00), ostro-
wiec – Bang Bang (14:30), ha ha 
ha! – Szkiełka (15:00).

Lekka atletyka | Bieg na 50 km 

Jacek Będkowski  
na podium w Niemczech

Rok temu pisaliśmy o biego-
wej pasji Jacka Będkowskiego 
(rocznik 1980), który pochodzi 
z Parmy, a mieszka w Zawadach. 
Jacek biega od 2010 roku i obec-
nie specjalizuje się w biegach ul-
tra. Ma na swoim koncie już kilka 
udanych występów. 

W sobotę 31 stycznia Będkow-
ski rozpocząłem sezon biegowy 
2015. Wystartował w biegu ultra 
na dystansie 50 km, który odbył 
się w niemieckim Rodgau (oko-
lice Frankfurtu nad Menem). 

Była to już 16. edycja tego biegu 
z bardzo mocną obsadą biegaczy 
(startowali uczestnicy ostatnich 
Mistrzostw Świata w biegu 100 
km z kilku krajów). W zawodach 
wystartowało prawie 1000 biega-
czy, a do mety ostatecznie dotarło 
858). W tak mocnej obsadzie re-
prezentant Ziemi Łowickiej zajął 
21. miejsce w kategorii open,  
a czas 3:42 minuty dał mu 2. 
miejsce w kategorii wiekowej 
M-35 (rocznik 1976-1980).

– Cieszy mnie dobra forma. 
To dopiero początek sezonu, a mi 
udało się już dość mocno pobiec. 
Te 50 kilometrów przebiegłem  
w czasie 3h i 42 min. Muszę 
dodać, że aktualnie prowadzę  
w rankingu wyników uzyskanych 
na 50 km przez Polaków w 2015 
roku. Teraz przede mną kolejne 
wyzwania. Na koniec marca jadę 
do Włoch na bieg na dystansie 
100 km, później pewnie wystar-
tuję w Kaliszu (W Biegu Świę-
tojańskim – 7 godz), a na jesieni 
kolejny raz będę chciał dostać się 
na Mistrzostwa Świata na dystan-
sie 100 km. – powiedział po uda-
nym starcie Jacek Będkowski.  zł

Lekka atletyka | Mityng w Toruniu

Super wynik Jakiela 
Dwóch podopiecznych Mie-

czysława Szymajdy w środę  
4 lutego wystartowało w halo-
wych zawodach lekkoatletycznych  
w Toruniu. Bardzo dobrze zapre-
zentował się na tej imprezie 13-let-
ni łowicki sprinter Krystian Jakiel. 
Ten młody zawodnik trenujący  
w UKS Błyskawica Domaniewi-
ce był autorem najbardziej nie-
spodziewanego wyniku. Krystian 
przebiegł 300 metrów w czasie 
43,28 sekundy i poprawiał swój 
rekord życiowy aż o 1 sekundę. 
Konkurencja ta rozgrywana była 
w kategorii open. Wynik Jakiela 
był 4. wśród rezultatów młodzi-
ków startujących w biegu na 300 
metrów.

– To jeden z najlepszych wy-
ników wśród młodzików woje-
wództwa łódzkiego w tym roku,  
a biorąc pod uwagę systematyczne 
postępy Krystiana, który od ubie-
głego sezonu na dystansie 300 
metrów swój rekord życiowy po-
prawił aż o 7 sekund, to myślę, że 
Krystiana stać na wyniki na wyso-
kim poziomie krajowym – powie-
dział Mieczysław Szymajda. 

– Gdy biegnę dla Jaśka to nogi 
mnie niosą same – tak powiedział 
niezwykle szczęśliwy po biegu na 
300 metrów Krystian Jakiel. 

W zawodach w Toruniu duże 
nadzieje na zwycięstwo związane 
były także z występem Angeliki 
Woźniak, startującej w konkursie 
pchnięcia kulą 3 kg młodziczek. 
Angelika pchnęła kulę na odle-
głość 12,90 metra. Wynik ten był 
o 38cm gorszy od rekordu życio-
wego i dał jej drugie miejsce. To 
był jej dobry występ, ale tym ra-
zem zwyciężczynią konkursu zo-
stała rówieśniczka naszej miotacz-
ki – mistrzyni Polski młodziczek 
Ewa Różańska z MKLA Łęczyca 
ze znakomitym rezultatem 14,84 
m. Trzecia w konkursie okazała 
się być kolejna podopieczna Mie-
czysława Szymajdy Aleksandra 
Goszczyńska (ur. 2001r) z wyni-
kiem 9,48 m. 

Pierwsze miejsce w Toruniu  
w biegu na 60 metrów przez płot-

ki (91,4/8.90) z wynikiem 10,72 
sekundy (do rekordu życiowego 
zabrakło 0,13s) zajął łowiczanin 
13-letni Tomasz Wieteska. Jednak 
tu warto dodać, że w tej konku-
rencji zabrakło kilku mocnych 
zawodników z tego rocznika. Jed-
nak Wieteska wygrał i potwierdził 
swoje aspirację do biegów na 
wysokim poziomie w tej konku-
rencji. Oprócz tego Tomek bardzo 
dobrze wystartował w biegu pła-
skim biegu na 60 metrów w kate-
gorii open, w którym z wynikiem 
8,14 sekundy o 0,03 sekundy pobił 
swój rekord życiowy i okazał się 
być najlepszy wśród młodzików. 
Tomek swoje występy zakończył 
konkursem skoku w dal (kategoria 
open), zajmując z wynikiem 5,00 
metrów (gorzej od rekordu życio-
wego o 11cm) 6. miejsce (trzeci 
rezultat wśród młodzików).  

W mityngu w Toruniu wy-
startowała również 11-letnia Julia 
Perzyńska, osiągając w skoku 
wzwyż rezultat 130 cm oraz 
14-letni Jakub Pająk, który osią-
gnął czas 11,78 sekundy w biegu 
na 60 metrów przez płotki (to de-
biut Kuby w tej konkurencji) oraz 
rezultat 150 cm w skoku wzwyż. 

Młodym lekkoatletom z UKS 
Domaniewice gratulujemy wyni-
ków i zapału do treningów. Cze-
kamy na kolejne rekordy życiowe 
i medale na krajowych stadio-
nach.  zł 

krystian Jakiel zadowolony ze 
swojego wyniku.
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Jacek Będkowski na drugim 
stopniu podium w Niemczech.
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Piłka halowa | IV liga

StelTrans lepszy od Bobrowniki Team
Zakończyły się rozgrywki fazy 

zasadniczej w obu grupach IV 
ligi. W ostatniej kolejce grupy A 
Gladiatorzy z Miasta Noży przeje-
chali się po Perfect Vision wygry-
wając aż 11:3. Najwięcej goli dla 
wygranej drużyny strzelił Damian 
Kwiatkowski. W drugim meczu 
Karczma Bednarska okazała się 
lepsza od FC Łaguszew wygry-
wając 3:1. Co ciekawy to zespół  
z Łaguszewa prowadził 1:0, ale 
najważniejsze jak się mecz koń-
czy, a nie jak się go zaczyna. 
Dwa gole Oskara panka okaza-
ły się mało pożyteczne ponieważ 
Totalna Amatorka uległa Dream 
Teamowi Wicie 2:3. Gola na 3:2 
strzelił w 22. minucie gry Witold 
Kosiorek. Jurny Buhaj potwier-
dził, że jest najlepszą drużyną  
w grupie A. W ostatnim meczu li-
der tabeli pokonał Bez Nazwy 3:0. 

W grupie B w ostatni weekend 
rozegrano dwie kolejki. W ósmej 
serii gier Bobrowniki Team poko-
nały Winning Team aż 5:0. Na-
przód Jamno przegrał zaś z Hu-
sqvarną 1:5. Red Bull przegrał 
natomiast z liderem tabeli Stell-
Transem aż 0:4, w ostatnim me-
czu tej kolejki Załoga Łowicz 
zremisowała 2:2 z ZSCKR Zduń-
ską Dąbrową. W ostatniej kolejce  
w grupie B nie zabrakło goli. Ze-
spół Szatana rozgromił zespół 
Winning aż 11:1. Co ciekawe trzy 
gole dla Szatan Team zdobył…
Damian Szatan i Michał Polit. 
Także jedenaście goli zaaplikowa-
li swoim rywalom czyli Naprzo-
dowi Jamno StelTrans. 

W pozostałych dwóch spotka-
niach Bobrowniki Team zremi-
sowały z Husqvarną 2:2, zaś Red 
Bull przegrał 1:5 z ZSKCR Zduń-
ską Dąbrową. Teraz zostaną utwo-
rzone dwie grupy  „mistrzowska” 
i „spadkowa”. Grupa mistrzowska 
będzie liczyć 8 zespołów (Jurny 
Buhaj, Gladiatorzy z Miasta Noży, 
Bez Nazwy, Karczma Bednar-
ska, StelTrans, Bobrowniki Team, 
ZSCKR oraz Szatan Team), spad-
kowa 10 zespołów (Korona Team, 
Totalna Amatorka, FC Łaguszew, 
Dream Team, Perfect Vision, Red 
Bull, Załoga, Husqvarna, Win-
ning, Naprzód). W grupach tych 
będą zaliczone punkty z rywali-
zacji pomiędzy tymi zespołami, 
które się w niej znalazły. Dla gru-
py mistrzowskiej z 3 pojedynków,  
a dla grupy spadkowej z 4 pojedyn-
ków. W każdej grupie rozegrane 
zostaną po trzy kolejki, przy czym 
zespoły zmierzą się tylko z druży-
nami z przeciwnej grupy. Drużyny 
będą miały możliwość zdobycia 9 
pkt. z rundy play-off. Awans do III 
ligi uzyskają 3 najlepsze zespoły  
z grupy „mistrzowskiej”. divad

Grupa A:
 GLADiAtoRzY z miAStA NoŻY 
– PeRFeCt-ViSioN 11:3 (4:2); 
br.: Damian Kwiatkowski 5 (3’, 12’, 
12’, 13’, 20’), piotr petera 3 (18’, 23’, 
24’), Jarosław Jaźwiński 2 (9’, 16’), 
Jarosław Bieńkowski 22’ – Jakub la-
toszewski 8’, Szymon Kapruziak 10’, 
Bartłomiej Jaska 19’.
 kARCzmA BeDNARSkA – FC 
Łaguszew 3:1 (1:1); br.: woj-

ciech Jędrzejczyk 12’, wojciech 
Dzik 15’, Jan pawlata 23 – Mate-
usz Siejka 10’.
 totALNA AmAtoRkA – DReAm-
-teAm Wicie 2:3 (1:1); br.: oskar 
panek 2 (11’, 21’) – Łukasz Scęcelek 
18’, witold Kosiorek 22’, samobójcza 
2’. żółta kartka: Tomasz Barlak (Dre-
am-Team)
 JuRNY BuHAJ – Bez NAzWY 
3:0 (0:0); br.: Damian okupski 16’, 
Kamil Błęcki 21’, Krzysztof Trepa 23’.
 pauza: Korona-Team

  
tABeLA po 9. kolejce iV ligi: 

1. Jurny Buhaj  8  24  41:7

2. gladiatorzy z Miasta 8  21  30:14

3. Bez Nazwy  8  15  16:13

4. Karczma Bednarska 8  13  18:22

5. Korona-Team  8  10  17:21

6. Totalna Amatorka  8  9  22:20

7. Fc Łaguszew  8  9  17:17

8. Dream Team wicie  8  6  16:35

9. perfect-Vision 8 0  14:42

Grupa B:
8. kolejka:
 BoBRoWNiki teAm – WiNNiNG 
teAm 5:0 (3:0); br.: Bartłomiej 
płuszka 7, przemysław Skoneczny 
11’, Dawid Matyjas 12’, Mariusz Baka-
larski 17’, Kamil Banaszkiewicz 17’.. 
 NAPRzóD Jamno – HuSQVAR-
NA Łowicz 1:5 (1:3); br.: Bartosz 
pełka 7’ – Jarosław Sałuda 2 (12’, 
16’), wiktor Surma 7’, paweł Jankow-
ski 9’, samobójcza 20’.
 ReD-BuLL teAm – kS Stel-
tRANS Chąśno 0:4 (0:3); 
br.: patryk okraska 2, Mateusz Budzyń-
ski 9’, Dominik Kotlarski 16’. żółta kart-
ka: Sebastian lenarczyk (StelTRANS)

 zAŁoGA Łowicz – zSCkR zduń-
ska Dąbrowa 2:2 (1:1); br.: Jakub 
Kedziora 2 (6’, 13’) – Dawid Bogucki 
4’, patryk gałusa 22’.
 pauza: Szatan Team
 
9. kolejka:
 WiNNiNG teAm – SzAtAN teAm 
1:11 (0:6); br.: Daniel Stań 17’ – Da-
mian Szatan 3 (7’, 19’, 20’), Michał 
polit 3 (8’, 22’, 24’), Jakub Siatkowski 
2 (1’, 13’), Tomasz Jóźwiak 6’, Jaro-
sław Bomba 10’, Rafał Kucharski 11’.
 HuSQVARNA Łowicz – Bo-
BRoWNiki teAm 2:2 (1:1); br.: 
paweł Jankowski 6’, Andrzej wę-
gierek 16’ – Bartłomiej płuska 9’, 
przemysław Skoneczny 17’.
 kS SteltRANS Chąśno – NA-
PRzóD Jamno 11:2 (5:0); br.: Do-
minik Kotlarski 7 (2’, 8’, 9’, 11’, 13’, 16’, 
22’), patryk okraska 7’, 24’, Sebastian 
lenarczyk 2 (18’, 20’) – Maciej płatek 
13’, Damian Mitek 21’. żółta kartka: 
Sebastian lenarczyk (StelTRANS)
 zSCkR zduńska Dąbrowa – 
ReD-BuLL team 5:1 (2:0); br.: Da-
wid Bogucki 2 (4’, 12’), Karol wybra-
niec 2 (14’, 16’), Sebastian czubak 
14’ – Marcin Muras 17’.
 pauza: załoga Łowicz

tABeLA po 9. kolejce iV ligi:

1. KS StelTRANS chąśno 8  21  54:9

2. Bobrowniki Team 8  19  33:9

3. zScKR zduńska Dą. 8  12  22:19

4. Szatan Team 8 11  26:30

5. Red-Bull Team  8  10  15:23

6. załoga Łowicz  8  10  12:24

7. husqvarna Łowicz  8  10  25:16

8. winning Team  8  5  10:46

9. Naprzód Jamno  8  4  13:34

Największe gwiazdy iii ligi: Robert hyży (pierwszy z lewej),  
Sylwester Jarzębowski (numer 6) oraz Krzysztof Kuchciak.  
wszyscy występują w Toreliuszu. 
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SYtuACJA SYNoPtYCzNA: 
pogodę kształtować będzie pogodny układ 
wyżowy. Napływać będzie chłodna masa 
powietrza.

CzWARtek – Piątek:
pogodnie, zachmurzenie umiarkowane  
do małego, bez opadów oraz coraz cieplej. 
widzialność umiarkowana do dobrej, zamglenia, 
rano lokalnie słaba – mgły.
wiatr z kierunków południowych, słaby, 2-4 m/s.
Temp. max w dzień: + 4 st. c do + 5 st. c.
Temp. min w nocy: – 2 st. c do – 4 st. c.

SoBotA – NieDzieLA:
pogodnie i dużo słońca, zachmurzenie małe, 
miejscami umiarkowane, bez opadów. 
widzialność umiarkowana do dobrej, zamglenia, 
rano lokalnie słaba – mgły.
wiatr południowy, słaby, 2-4 m/s.
Temp. max w dzień: + 6 st. c do + 7 st. c.
Temp. min w nocy: – 1 st. c do – 3 st. c.

PoNieDziAŁek – WtoRek – ŚRoDA:
pogodnie, zachmurzenie umiarkowane,  
bez opadów, ciepło. widzialność umiarkowana 
do dobrej, rano miejscami zamglenia.
wiatr południowy, słaby i umiarkowany, 3-7 m/s.
Temp. max w dzień: + 6 st. c do + 8 st. c.
Temp. min w nocy: + 1 st. c do – 1 st. c.

BIuRo MeTeoRologIczNe cuMuluS

PRoGNozA BiometeoRoLoGiCzNA 
pogoda korzystnie wpływać będzie na nasze 
samopoczucie. Dobra sprawność psychofizyczna 
i fizyczna.

Pływanie | program „umiem pływać”

Uczniowie z Domaniewic 
zakończyli kurs nauki pływania

Uczniowie Szkoły Podstawo-
wej w Domaniewicach wzięli 
udział w projekcie powszechnej 
nauki pływania „Umiem pły-
wać”, który jest adresowany do 
uczniów klas młodszych szkół 
podstawowych w całej Polsce. 
Ministerialny program zakłada 
systematyczny i powszechny 
udział dzieci w pozalekcyjnych 
i pozaszkolnych zajęciach spor-
towych z zakresu „nauki pływa-
nia”. 

Głównym cele projektu jest 
nabycie przez dzieci podstawo-
wych umiejętności pływania, 
profilaktyka przeciwdziałania 
i korygowanie wad postawy, 
efektywne wykorzystanie in-
frastruktury sportowej (pływal-
nie) oraz wyrównywanie szans  
w dostępie do infrastruktu-
ry sportowej poprzez objęcie 
projektem w szczególno-
ści uczniów, zamieszkałych  
w miejscowościach, w których 
nie wybudowano krytej pływal-

ni. Na pomysł złożenia wniosku 
i zorganizowanie kursu pływa-
nia dla dzieci z Domaniewic 
wpadł nauczyciel wychowania 
fizycznego Arkadiusz Stajuda, 
który dopełnił mnóstwo nie-
zbędnych formalności i sfinali-
zował program. Ponad 60 dzie-
ciaków ze Szkoły Podstawowej 
w Domaniewicach wzięło udział  
w zajęciach nauki pływania. 
Kurs zaczął się we wrześniu,  
a zakończył w grudniu 2014 roku 
i obejmował 20 lekcji. Ostatnie 
zajęcia dla chętnych uczniów 
odbyły się w ferie zimowe w śro-
dę 4 lutego 2015 roku. Na tej lek-
cji uczniowie wykorzystali swo-
je nabyte umiejętności głównie  
w grach i zabawach w wodzie. 

Dzięki takim zajęciom 
uczniowie mogli oswoić się  
z wodą i poznać podstawowe za-
sady zachowani w wodzie. Więk-
szość dzieci po takim kursie była 
w stanie przepłynąć 25 metrowy 
basen na plecach bez deski.  zł

Pływanie | zawody pływackie dla uczniów szkół podstawowych 

Młodzi pływacy ścigali się w ferie 
Ponad 60 młodych pływaczek 

i pływaków rywalizowało na 
Pływalni Miejskiej w Łowiczu 
na ulicy Kaliskiej w zawodach 
uczniów szkół podstawowych, 
które odbyły się w środę 4 lute-
go w ramach Łowickiej Feriady 
2015. Organizatorzy przepro-
wadzili w sumie aż 24 wyścigi. 
Młodzi sportowcy rywalizowali 
w czterech stylach: grzbieto-
wym, dowolnym, motylkowym 
i klasycznym. Najmłodsi ściga-
li się na dystansie 25 metrów, 
a dla najlepszych i najbardziej 
doświadczonych pływaków 
przygotowano wyścig otwarty 
na dystansie 50 metrów stylem 
dowolnym. Wśród dziewcząt na 
tym dystansie najlepsza okazała 
się multimedalistka tych zawo-
dów – Julia Wosiewicz, która 
pokonała swoje starsze koleżan-
ki. Wśród chłopców rywalizację 
na najdłuższym dystansie wy-
grał Paweł Tomala. 

Takie zawody to doskonała 
forma sprawdzenia swoich umie-
jętności pływackich. Większość 
dzieci, które startowały, uczęszcza 
na zajęcia szkółek pływackich 
prowadzonych przez OSiR Ło-
wicz. Możliwość udziału w zawo-
dach daje im motywację do pracy 
na treningach. Dla najmłodszych 
pływaków, a zwłaszcza dla ich ro-
dziców, taka impreza to ogromne 
przeżycie, a zdobyte medale i dy-

plomy są powodem do niesamo-
witej dumy.  zł

Wyścig dziewcząt i chłopców 
(rocznik 2008 i mł.) stylem dowol-
nym na dystansie 25 m:
1. Aleksandra czubik  2008 29,94

2. weronika Janicka  2008 31,54

3. Szymon Kołudzki  2009 42,41

4. Amelia Szafarowicz  2008 51,67

5. patryk Banaszczak  2008 78,58

Wyścig dziewcząt (rocznik 2006 
i 2007) stylem dowolnym na dystan-
sie 25 m:
1. Karolina Milczarek  2006 24,00

2. Natalia Motyl  2007 31,11

Wyścig dziewcząt (rocznika 2006 
i 2007) stylem grzbietowym na dy-
stansie 25 m:
1. Marta czubik  2006 21,27

2. Aleksandra więcek  2006 28,11

3. Natalia Motyl  2007 28,85

4. Marysia wróbel  2006 29,56

5. weronika wysocka  2006 42,03

Wyścig dziewcząt (rocznik 2006 
i 2007) stylem motylkowym na dy-
stansie 25 m:
1. Marta czubik  2006 26,54

2. Karolina Milczarek  2006 32,95

Wyścig chłopców (rocznik 2006 
i 2007) stylem dowolnym na dystan-
sie 25 m:
1. Szymon Kosmowski  2006 21,01

2. Krzysztof Bogusz  2006 27,17

3. eryk Kazuń  2006 29,67

4. Aleksander Koczywąs  2006 30,32

5. oliwier Tataj  2006 33,08

6. Łukasz Kołudzki  2007 33,69

Wyścig chłopców (rocznik 2006 
i 2007) stylem grzbietowym na dy-
stansie 25 m:
1. Szymon Kosmowski  2006 23,40

2. Aleksander Koczywąs  2006 25,07

3. Krzysztof Bogusz  2006 26,49

4. oliwier Tataj  2006 28,30

Wyścig dziewcząt (rocznik 2004  
i 2005) stylem dowolnym na dystan-
sie 25 m:
1. Julia wosiewicz  2004 17,32

2. Bogumiła czubik  2004 17,67

3. Inga Jaśniewska  2004 19,87

4. laura Kruszczyńska  2005 20,82

5. Julia Smolczewska  2004 23,06

6. Anna cichy  2005 27,28

Wyścig dziewcząt (rocznik 2004 
i 2005) stylem grzbietowym na dy-
stansie 25 m:
1. Julia wosiewicz  2004 19,90

2. laura Kruszczyńska  2005 22,04

3. Anna cichy  2005 24,56

4. zuzanna Bolimowska  2005 25,76

5. Małgorzata leśniewska  2005 27,64

6. Magdalena Królik  2004 44,87

Wyścig dziewcząt (rocznik 2004 
i 2005) stylem motylkowym na dy-
stansie 25 m:
1. Julia wosiewicz  2004 19,41

2. Bogumiła czubik  2004 22,23

3. laura Kruszczyńska  2005 22,92

4. Julia Smolczewska  2004 25,70

5. Inga Jaśniewska  2004 29,38

Wyścig dziewcząt (rocznik 2004  
i 2005) stylem klasycznym na dy-
stansie 25 m:
1. Bogumiła czubik  2004 24,62

2. Julia Smolczewska  2004 26,88

3. Inga Jaśniewska  2004 27,96

Wyścig chłopców (rocznik 2004  
i 2005) stylem dowolnym na dystan-
sie 25 m:
1. Filip Deka  2005 18,42

2. Konrad Kazimierski  2004 20,11

3. Mateusz Motyl  2004 20,27

4. Antoni Bogusz  2004 21,28

5. Mateusz Kosiorek  2004 21,54

6. Bartłomiej Krysiak  2004 26,38

7. Mateusz Sierota  2005 27,70

8. piotr Dąbrowski  2004 27,90

9. Jakub Dąbrowski  2004 28,02

10. Franciszek wojciechowski  2005 30,59

11. Adrian Stanisławski  2004 36,88

Wyścig chłopców (rocznik 2004 
i 2005) stylem grzbietowym na dy-
stansie 25 m:
1. Filip Deka  2005 21,33

2. Antoni Bogusz  2004 21,46

3. Mateusz Kosiorek  2004 23,66

4. Bartłomiej Krysiak  2004 24,79

5. Mateusz Sierota  2005 24,89

6. Aleksander guzek  2005 25,03

7. Jakub Dąbrowski  2004 25,69

8. piotr Dąbrowski  2004 28,30

9. Franciszek wojciechowski  2005 28,30

10. Antoni guzek  2004 32,24

11. gracjan zakrzewski  2005 32,50

12. Adrian Stanisławski  2004 32,99

13. Dawid Kobierecki  2005 34,16

Wyścig chłopców (rocznik 2004 
i 2005) stylem motylkowym na dy-
stansie 25 m:

1. Filip Deka  2005 26,15

Wyścig chłopców (rocznik 2004  
i 2005) stylem klasycznym na dy-
stansie 25 m:
1. Antoni Bogusz  2004 28,83

2. Bartłomiej Krysiak  2004 34,63

3. Adrian Stanisławski  2004 50,79

Wyścig dziewcząt (rocznik 2002  
i 2003) stylem dowolnym na dystan-
sie 25 m:
1. emilia Deka  2002 17,08

2. wiktoria Kosmowska  2003 17,52

3. weronika wach  2002 17,96

4. Klaudia Seferyniak  2003 21,06

5. gabriela Kosiorek  2003 21,45

6. wiktoria Kazuń  2003 22,35

Wyścig dziewcząt (rocznik 2002 
i 2003) stylem grzbietowym na dy-
stansie 25 m:
1. wiktoria Kosmowska  2003 18,44

2. Klaudia Seferyniak  2003 20,84

3. gabriela Kosiorek  2003 21,32

4. wiktoria Kazuń  2003 21,84

5. gabriela Sosnowska  2003 29,39

6. Alicja wojda  2002 31,00

7. Aleksandra Bońska  2003 44,30

Wyścig dziewcząt (rocznik 2002 
i 2003) stylem motylkowym na dy-
stansie 25 m:
1. emilia Deka  2002 20,06

2. weronika wach  2002 23,50

3. gabriela Kosiorek  2003 26,41

Wyścig dziewcząt (rocznik 2002  
i 2003) stylem klasycznym na dy-
stansie 25 m:
1. emilia Deka  2002 20,98

2. weronika wach  2002 21,70

3. wiktoria Kosmowska  2003 22,70

4. wiktoria Kazuń  2003 24,68

Wyścig chłopców (rocznik 2002  
i 2003) stylem dowolnym na dystan-
sie 25 m:
1. paweł Tomala  2002 16,54

2. Jan wiśniewski  2002 17,18

3. Jakub wiśniewski  2002 17,53

4. Mateusz cyganiak  2002 18,96

5. paweł graczyk  2003 22,14

Wyścig chłopców (rocznik 2002 
i 2003) stylem grzbietowym na dy-
stansie 25 m:
1. Jakub wiśniewski  2002 17,15

2. Jan wiśniewski  2002 18,38

3. paweł Tomala  2002 21,95

4. paweł graczyk  2003 23,81

Wyścig chłopców (rocznik 2002 
i 2003) stylem motylkowym na dy-
stansie 25 m:
1. Mateusz cyganiak  2002 28,09

Wyścig chłopców (rocznik 2002  
i 2003) stylem klasycznym na dy-
stansie 25 m:
1. Mateusz cyganiak  2002 22,89

2. paweł Tomala  2002 23,15

3. paweł graczyk  2003 23,57

Wyścig dziewcząt w kategorii 
otwartej stylem dowolnym na dy-
stansie 50 m:
1. Julia wosiewicz  2004 39,12

2. Bogumiła czubik  2004 40,72

3. emilia Deka  2002 41,12

4. wiktoria Kosmowska  2003 41,16

5. weronika wach  2002 42,16

6. Inga Jaśniewska  2004 49,34

7. gabriela Kosiorek  2003 50,41

8. Julia Smolczewska  2004 51,92

Wyścig chłopców w kategorii 
otwartej stylem dowolnym na dy-
stansie 50 m:
1. paweł Tomala  2002 39,91

2. Filip Deka  2005 42,83

3. Mateusz cyganiak  2002 43,12

4. Konrad Kazimierski  2004 46,12

5. Antoni Bogusz  2004 50,68

6. Szymon Kosmowski  2006 51,46

7. paweł graczyk  2003 55,22

W przerwach humory młodym pływakom dopisywały.
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Dekoracja dziewcząt z rocznika 2004 i 2005 w stylu dowolnym 
(Julia wosiewicz, Bogumiła czubik, Inga Jaśniewska).

zB
Ig

N
Ie

w
 w

o
c

h
N

A



www.lowiczanin.info 39 nr 7      12 lutego 2015

Nowy Łowiczanin 
Tygodnik ziemi Łowickiej
członek Stowarzyszenia gazet lokalnych

WYDAWCA: 
oficyna wydawnicza „Nowy Łowiczanin”
waligórscy s.c. w Łowiczu
99-400 Łowicz, ul. pijarska 3a, 
tel./fax 46 837-46-57, 46 837-37-51
e-mail: redakcja@lowiczanin.info 
adres dla korespondencji: 
99-400 Łowicz, skrytka pocztowa 68. 

ReDAkCJA W ŁoWiCzu: 
Redaktor naczelny: wojciech waligórski 
Dyrektor zarządzający: ewa Mrzygłód-waligórska

Dziennikarze: 
Tomasz Bartos, Marcin A. Kucharski,
Tomasz Matusiak,  
Mirosława wolska-Kobierecka,
paweł A. Doliński (sport)

Stale współpracuje: 
mł. asp. urszula Szymczak (kronika policyjna) 

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania  
nadesłanych tekstów, zmiany ich tytułów,  
dodawania śródtytułów. 
Nie odsyłamy niezamówionych tekstów. 

ogłoszenia ramkowe i reklamy 
przyjmujemy telefonicznie, faxem: (46 837-37-51,  
46 830-34-08), e-mailem (reklama@lowiczanin.info) 
lub osobiście w biurze ogłoszeń, ul. pijarska 3a,  
w pon., wt. i pt. w godz. 7.30-18.00,  
śr. i czw. w godz. 7.30-16.00,  
sob. w godz. 8.00-14.00.

ogłoszenia drobne przyjmowane są osobiście 
w biurze ogłoszeń, punktach wymienionych na stro-
nie 26, a także przez stronę www.lowiczanin.info
Skład tekstu własny. 

Druk: SeRegNI pRINTINg gRoup Sp. z o.o.  
03-796 warszawa, ul. Rzymska 18a.

Nakład kontrolowany Nowego Łowiczanina  
9.440 egz. Nakład wraz z wydaniem głowieńskim 
(wieści z głowna i Strykowa), też kontrolowanym 
przez zKDp: 12.080 egz.

100%
własności polskiej

Szachy
Zaproszenie do 
Zdun na szachy

14 lutego o godz. 13.30 w sali 
widowiskowej w Domu Kultury 
w Zdunach odbędzie się X Jubi-
leuszowy Turniej o Mistrzostwo 
Powiatu w „szachach Fischera”. 
Organizator zawodów Zdzisław 
Czyżak zaprasza do rywalizacji. 

Szczegóły turnieju: 7 rund 
systemem szwajcarskim, tempo: 
P-10+5’, przewidziany bufet, tur-
niej bez wpisowego. Nagrody: 
3 puchary za zajęcie miejsc I-III 
w kategorii OPEN, 3 puchary za 
zajęcie miejsc I-III w kategorii 
juniorów, 3 puchary za zajęcie 
miejsc I-III w kategorii dziewcząt, 
3 puchary za zajęcie miejsc I-III  
w kategorii początkujących, statu-
etka dla najlepszego seniora, statu-
etka dla najmłodszego zawodnika 
w turnieju, statuetka dla najstar-
szego zawodnika w turnieju. Lo-
sowanie ustawienia figur przed 
rozpoczęciem turnieju.  zł

Szachy | III Festiwal Szachowy „gwiazda północy” w Jastrzębiej górze

Szachiści z Nieborowa zagrali w Jastrzębiej Górze
W tym roku trener klubu 

UKS Pałac Nieborów Robert 
Chojnowski postanowił połą-
czyć udział w zawodach sza-
chowych z wyjazdem na ferie 
zimowe. Taka impreza odbyła 
się po raz pierwszy w długiej 
historii klubu. Wyjazd szkole-
niowy z turniejem szachowy  
i zimowy wypoczynek odbył się 
w Jastrzębiej Górze, gdzie już 
po raz trzeci rozegrano Festiwal 
Szachowy „Gwiazda Północy”. 
W turnieju podzielonym na trzy 
grupy wzięło udział aż 215 za-
wodników, w tym 11 osobowa 
ekipa UKS „Pałac” Nieborów. 
Oczywiście wyniki rywalizacji 
były bardzo ważne, ale główną 
atrakcją wyjazdu miał być zimo-
wy relaks. Zawodnikom z Pała-
cu udało się osiągnąć kilka bar-
dzo dobrych wyników. W grupie 
OPEN najlepiej wypadł senior 

Roman Zimochocki, który zajął 
z 5 punktami 46. miejsce. 

W grupie B 2. i 3. miejsce za-
jęli bracia Gabriel i Norbert Ja-
gurowie. Norbert wygrał ważną 

klasyfikację do lat 14-tu, za którą 
otrzymał nagrodę główną tablet. 
W grupie C 3. miejsce w klasyfi-
kacji generalnej zajęła Eliza Pla-
cek, wygrywając jednocześnie 

klasyfikację dziewcząt do lat 10. 
Ważnymi osiągnieciami były też 
wywalczone kategorie szacho-
we. Udało się to zawodnikom: 
Natalia Małecka (IV kategoria 
szachowa), Jan Karczewski (II 
kategoria szachowa), Przemy-
sław Łazarski (III kategoria sza-
chowa) oraz Zuzanna Mazgaj, 
która w końcu po kilku latach 
niepowodzeń uzyskała normę na 
kobiecą I klasę .

– Wyjazd okazał się bardzo 
dobrym pomysłem. Przy oka-
zji feryjnego pobytu zawodnicy 
mogli rywalizować z dobrymi 
graczami, a potem odpocząć 
w dobrych warunkach. Cieszą 
mnie dobre wyniki młodych 
szachistów i uzyskane katego-
rie. To motywuje wszystkich 
do dalszej pracy na treningach, 
które pozwalają na osiągnięcie 
dobrych wyników – powiedział 

po powrocie znad morza trener 
Robert Chojnowski.  zł

 
Wyniki zawodników ukS „Pa-

łac” Nieborów:
klasyfikacja oPeN (startowa-

ło 118 zawodników):
46. Roman zimochocki (5,0)

53. Jacek Łazarski (4,5)

58. Robert chojnowski (4,5)

78. zuzanna Mazgaj (4,0)

108. Michał wiązowski (2,0)

klasyfikacja grupy B (starto-
wało 39 zawodników): 
2. gabriel Jagura (7,5)

3. Norbert Jagura (7,0)

10. Karczewski Jan (5,5)

16. przemysław Łazarski (5,0)

klasyfikacja grupy C (starto-
wało 58 zawodników):
3. eliza placek (7,0)

51. Natalia Małecka (3,0)

Pałacowcy ze swoimi zdobyczami w Jastrzębiej górze.
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Hokej | Amatorska liga województwa Łódzkiego w hokeju 

Łowickie Koguty za półmetkiem rozgrywek
Łowicka drużyna 
hokeja, która bierze 
udział w rozgrywkach 
pod nazwą Amatorska 
Liga Województwa 
Łódzkiego w Hokeju 
rozegrała już cztery 
spotkania. 

Łowickie Koguty jak na razie 
pozostają w lidze bez zwycięstwa, 
a do zakończenia rundy zasadni-
czej pozostały im do rozegrania 
jeszcze trzy spotkania. W swoich 
dwóch ostatnich meczach łowi-
czanie doznali wysokich pora-
żek z dwoma mocnymi ekipami.  
11 stycznia nasz team prze-
grał 0:10 z AKH Jeże Zgierz,  
a w ostatniej kolejce przed feriami 
ekipa Krzysztofa Gajdy musiała 
pogodzić się z wysoka porażką  
z liderem Kansas City Giants 
Konstantynów 0:15. 

Kolejny mecz łowiczanie za-
grają dopiero 28 lutego 2015 roku 
z 3. ekipą z tabeli ŁKH Top Print 
Łódź. Runda zasadnicza rozgry-
wek kończy się 14 marca, a za-
kończenie hokejowej rywalizacji 
zaplanowane jest na 12 kwietnia 
2015 roku. Mecze hokejowe roz-
grywane są na lodowisku Bombo-
nierka w Łodzi na ulicy Stefanow-
skiego 28 i na lodowisku Retkinia 
na ulicy Popiełuszki 13b.

W składzie Łowickich kogutów 
grają: Radosław Kucharski, To-
masz Niedziela, wojciech pietrzak, 
Jacek walczak, piotr Bednarski, 
Marek Koper, Marek Niewiadom-
ski, Marcin owczarek, Marcin Bie-
guszewski, Andrzej urbanek, Ro-
bert Markowski i kapitan zespołu 
Krzysztof gajda. 

– Myślę, że nasz występ w lidze 
przeciera ścieżki innym. Dla nas 
sam udział w tych rozgrywkach 
to już ogromny zaszczyt. Uczymy 

się tu od najlepszych, bo walczy-
my z zawodnikami, którzy grają 
w II lidze zawodowej. Naprawdę 

cieszy nas fakt, że gramy w tej 
lidze, po przecież dla nas to duże 
przedsięwzięcie logistyczne. 

Każdy z nas ma swoje zajęcia 
i to, że się zbieramy i jedziemy 
zagrać to super sprawa. Myślę, 

że ta nauka nie pójdzie w las  
i zaprezentuje w przyszłości – po-
wiedział kapitan drużyny Łowicz 
Krzysztof Gajda.  zł

Wyniki: 
 Raki Skierniewice – koguty 
Łowicz 3:1 (0:0, 3:1, 0:0)

 Łosie Łódź – koguty Łowicz 
4:4 (0:3, 3:1, 1:0)

 AkH Jeże zgierz – koguty Ło-
wicz 10:0 (2:0, 6:0, 2:0)

 koguty Łowicz – kansas City 
Giants konstantynów Łódzki 
0:15 (0:5, 0:5, 0:5)

1. Kansas Konstantynów (1) 6 9 48:10

2. Raki Skierniewice (2) 5 8 23:13

3. ŁKh Top print Łódź (4) 4 6 22:23

4. AKh Jeże zgierz (3) 4 6 21:13

5. wróble Sieradz (5) 5 5 15:10

6. Łosie Łódź (6) 5 1 17:28

7. koguty Łowicz (7)  4 1   5:32

8. Niedźwiedzie Bełchatów (8) 3 0   0:21

Łyżwiarstwo szybkie | XXI ogólnopolska olimpiady Młodzieży w Sportach zimowych zakopane 2015 

Medale braci Janickich w Zakopanem 
Kolejny raz bardzo 
dobrze zaprezentowali się 
podopieczni Mieczysława 
Szymajdy z UKS 
Błyskawica na XXI 
Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Młodzieży w Sportach 
Zimowych w Zakopanem, 
która odbyła się w dniach  
31 stycznia – 1 lutego.

Dwóch reprezentantów klubu 
UKS Błyskawica – bracia Arka-

diusz i Sebastian Janiccy rywali-
zowali w wyścigach łyżwiarstwa 
szybkiego na torze długim i wró-
cili z tych zawodów z kilkoma 
medalami. Bracia z Domaniewic 
ścigali się w kategorii juniorów 
młodszych (rocznika 1998). 

W Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Młodzieży najlepiej zaprezento-
wał się Arkadiusz Janicki, który 
lepiej radzi sobie na dłuższym 
dystansie. W wyścigu na 500 me-
trów na 7. miejscu do mety doje-

chał Sebastian z czasem 40,170 se-
kundy, a Artur był 9. z wynikiem 
40,230 sekundy. 

Dużo lepiej w drugim wyścigu, 
który odbył się pierwszego dnia 
rywalizacji spisał się Artur Janic-
ki, który na dystansie 3000 me-
trów dojechał na 3, miejscu z cza-
sem 4:17,64 min. Jego brat Artur 
w tej rywalizacji zajął 5, miejsce 
z czasem 4:23,42 minuty. Na tym 
dystansie startowało aż 30 zawod-
ników w tej konkurencji. 

Na drugi dzień mistrzostw eki-
pa z Domaniewic miała zaplano-
wane kolejne starty. Po raz drugi 
na podium stanął Artur Janicki, 
który w wyścigu na 1500 metrów 
uzyskał czas 2:01,97 min., któ-
ry dał mu 2. lokatę. Tym razem 
jego brat Sebastian był 5. z cza-
sem 2:05,28 min. Bracia Janiccy  
w biegu na 5000 metrów dojechali 
do mety tuż za podium. Artur był 
4. z czasem 7:34,35 min., a Artur 
był 5. z wynikiem 7:40,58 min. 

Artur bardzo dobrze poradził 
sobie na dystansie 1000 me-
trów, na którym zajął 3. lokatę  
z czasem 1:18,50 min. Sebastian 
ponownie był 5. z rezultatem 
1:19.44 minuty. 

W ostatnim dniu mistrzostw 
bracia Janiccy wystartowali  
w wyścigu drużynowym w skła-
dzie w województwa łódzkiego 
razem z kolegą z klubu KS Pilica 
Tomaszów (Mateusz Owczarek). 
W tej rywalizacji para z Domanie-

wic zdobyła złote medale, poko-
nując 6 innych ekip. 

– Po tych zawodach mamy 
powody do zadowolenia, jednak 
pozostaje pewien niedosyt. Cie-
szą mnie dobre starty i kolejne 
życiówki Sebastiana, jednak start 
Artura mógł wypaść lepiej. Ar-
tur przed mistrzostwami choro-
wał i po wynikach widać, że nie 
doszedł do swojej formy sprzed 
choroby. Po cichu liczyłem, że na 
długich dystansach zajmie bardzo 
wysokie miejsce, jednak okazało 
się, że po chorobie nie wrócił do 
swojej formy i osiągnął nieco niż-
sze wyniki niż się spodziewaliśmy 
– powiedział po zawodach trener 
Mieczysław Szymajda.  zł

ekipa Łowickie koguty na trenuje lodowisku w Sochaczewie.
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medale braci
Janickich
w zakopanem. str. 39

młodzi pływacy 
ścigali się
w ferie. str. 38

koszykówka | 17. kolejka II ligi męskiej

Księżak zacznie walkę o I ligę w grupie E 
Podopieczni trenera Roberta 

Kucharka zakończyli pierwszy 
etap walki o I ligę. W ostatniej 
18. kolejce łowiczanie nie musie-
li grać meczu. Dostali punkty za 
walkower z KS Piaseczno, który 
wycofał się z gry. Koszykarze 
drugoligowego Księżaka Łowicz 
skończyli zatem rywalizację na 
wysokim 3. miejscu i pewnie 
awansowali do grypy E, gdzie 
walczyć będą zaplecze ekstrakla-
sy. Zadanie jest trudne, bowiem 

bezpośredni awans wywalczy 
tylko jeden zespół, a druga ekipa 
powalczy w barażach. Zatem aby 
awansować trzeba będzie prawie 
wszystko wygrywać. Czy jeste-
śmy na to przygotowani. O odpo-
wiedź na to pytanie, oraz o krótkie 
podsumowanie pierwszego etapu 
rozgrywek poprosiliśmy trenera 
Roberta Kucharka. 

– Ligę zaczęliśmy w słabym 
stylu, ale z meczu na mecz gra-
liśmy lepiej. Było kilka wpadek, 

ale okazało się, że nie mają one 
teraz już żadnego znaczenia. My-
ślę, że po tym poznaje się dobry 
zespół, że nie załamuje się poraż-
kami, tylko wyciąga wnioski i gra 
dobrze w trudnych spotkaniach 
– oceniał trener Kucharek. – Do 
rundy finałowej jesteśmy dobrze 
przygotowani i będziemy walczyć 
o pierwszą ligę. Wszyscy zawod-
nicy są zmotywowani do walki 
i wiedzą jaki mamy cel. Mamy 
dobrą pozycję wyjściową. Nasze 

3. miejsce pozwoli nam walczyć 
o awans bezpośredni. Mamy taki 
sam bilans jak zespoły AZS AGH 
Alstom Kraków i Gimbaskets 2 
Przemyśl. O jedno zwycięstwo 
więcej ma lider w Inowrocławia 
– Noteć, zatem już w sobotę za-
czynamy bój o zaplecze ekstra-
klasy – powiedział szkoleniowiec 
Księżaka Łowicz. 

Poniżej przedstawiamy tabelę 
wyjściową grupy E, w której Księ-
żak powalczy o I ligę.  zł

 księżak Łowicz – kS Piasecz-
no 20:0 (walkower) 

tabela wyjściowa Grupa e:  
1. KSK Noteć Inowrocław 15 8 7 – 1

2. AzS Agh Alstom Kraków 14 8 6 – 2

3. KS Księżak Łowicz 14 8 6 – 2

4. McS Daniel przemyśl 14 8 6 – 2

5. AzS uMK consus Toruń 13 8 5 – 3

6. Asseco II gdynia 13 8 5 – 3

7. politechnika gdańska 11 8 3 – 5

8. Stalma AzS uMcS lublin 10 8 2 – 6

9. TS wisła Kraków 8 8 0 – 8

10. Trefl II Sopot 8 8 0 – 8

koszykówka | II liga koszykówki grupa B

Księżacy skończyli na 3. miejscu 
Bardzo dobrze dla drugoligo-

wego Księżaka Łowicz ułożyła 
się 18. kolejka II ligi w grupie B. 
Łowiczanie zainkasowali punkty 
bez gry po walkowerze z ekipą  
z Piaseczna. Podopieczni trene-
ra Roberta Kucharka mają też 
powody do zadowolenia po wy-
granym meczu Wisły Kraków. 
Wisła pokonała w ostatniej ko-
lejce Polonię Warszawa 79:62  
i dzięki temu zajęła 5. miejsce  
i awansował do grupy E, walczącej  
o I ligę. Dla nas to dobra informa-
cja, ponieważ z Polonią przegrali-
śmy jeden mecz, a wyniki z rundy 
eliminacyjnej przechodzą do dal-
szej punktacji. Przypomnijmy, że 

zgodnie z nowymi zasadami, po 
pięć najlepszych drużyn z grup 
A i B awansuje do kolejnej rundy 
rozgrywek i   utworzy grupę E,  
w której toczyć się będzie walka  
o awans do zaplecza ekstraklasy. 

W derbach województwa łódz-
kiego swoja siłę pokazała młoda 
ekipa ŁKS-u. Podopieczni trene-
ra Piotra Zycha pewnie pokonali 
MKS Skierniewice 100:73. 

Lider II ligi AZS Alstom Kra-
ków bezlitośnie rozgromił we 
własnej hali Sokoła Ostrów Mazo-
wiecka 120:70 i potwierdził swoja 
mocną dyspozycję. 

W ważnym meczu o pierwszą 
ligę MCS Daniel Gimbaskets 2 

Przemyśl pokonał Stalmę Lubili 
86:69 i umocnił się na 2. lokacie 
w tabeli. 

Awans do grupy E z grupy A 
wywalczyły: KSK Noteć Inowro-
cław, AZS UMK Consus PBDI 
Toruń, Politechnika Gdańska, As-
seco II Gdynia i Trefl II Sopot.

 W drugiej fazie rozgrywek 
zmagania odbędą się w dwóch 
grupach (E – dla drużyn z grup 
A i B oraz F – dla drużyn z grup 
C i D). Drużyny rozgrywają me-
cze systemem każdy z każdym  
w dwóch rundach (mecz i rewanż) 
z drużynami, z którymi nie rywa-
lizowały w Etapie 1. Do klasyfi-
kacji zalicza się również mecze 

między drużynami, które uczest-
niczą w rywalizacji Grupy E lub 
F, z Etapu 1. Drużyny, które zajmą 
pierwsze miejsca w grupach E  
i F uzyskują prawo gry w 1 Lidze 
Mężczyzn. Drużyny, które zaj-
mą drugie miejsca w grupach E 
i F rozegrają dwumecz barażowy  
o prawo gry w 1 Lidze Mężczyzn.

O utrzymanie drużyny roz-
grywają mecze systemem każ-
dy z każdym w dwóch rundach 
(mecz i rewanż) w ramach grup, 
w których rywalizowały w Eta-
pie 1. Do klasyfikacji zalicza się 
wszystkie mecze z Etapu 1. Dru-
żyny, które zajmą miejsce 11. 
(Grupa C i D) oraz10. (Grupa A 

i B) tracą prawo gry w 2 Lidze 
Mężczyzn.  zł

18. kolejka ii ligi koszykówki mę-
skiej: ŁKS SMS Mg13 Łódź – MKS 
Skierniewice 100:73, AzS Agh Al-
stom Kraków – Sokół ostrów Mazo-
wiecka 120:70, wisła Kraków – po-
lonia warszawa 79:62, MSc Daniel 
gimbaskets 2 przemyśl – Stalma 
AzS uMcS lublin 86:69,  Księżak 
Łowicz – KS piaseczno 20:0 (w.o.).

1. AzS Agh Alstom (1) 18 34 1467:1196

2. McS Daniel przemyśl (2) 18 34 1390:1225

3. księżak Łowicz (3) 18 31 1300:1164

4. Stalma lublin (4) 18 30 1263:1114

5. TS wisła Kraków (6) 18 26 1217:1225

6. polonia warszawa (5) 18 26 1178:1178

7. ŁKS SMS Mg13 Łódź (9) 18 24 1213:1316

8. MKS Skierniewice (7) 18 23 1219:1360

9. Sokół ostrów Maz. (8) 18 22 1234:1377

10. KS piaseczno (10) 18   9 603:929

koszykówka | zapowiedź 1. kolejki II ligi koszykówki – grupa e

Walentynkowy wieczór z Księżakiem 
W walentynkowy wieczór  

w sobotę 14 lutego koszykarze 
Księżaka Łowicz zaczynają drugi 
etap walki o awans do 1 ligi koszy-
kówki. Pierwszy mecz w hali ło-
wickiego OSiR nr 2 podopieczni 
trenera Roberta Kucharka zagrają 
z Politechniką Gdańską, która  
w grupie A zakończyła zmaga-
nia na 4. lokacie. Ekipa z Gdań-
ska w grupie E zajmuje obecnie  
7. miejsce z bilansem 3 zwycięstw 
i 7 porażek, zatem to łowicki team 
będzie faworytem meczu. 

Organizatorzy zapraszają na 
mecz pary zakochanych, dla któ-
rych przygotowane będą drobne 
upominki. Warto dodać, że do 
wygrania będzie 500 złotych, za 
celny rzut z połowy. Oczywiście 
koszykarze Księżaka liczą na do-
bry doping. Początek spotkania  
w sobotni wieczór o godz. 18.30. 

Poniżej zamieszczamy pozosta-
łe zestawienie par naszej grupy. Po 
1. kolejce wyjaśni się, czy poziom 
w naszych grupach był podobny. 
czekamy na sobotę i pierwsze 
zwycięstwo Księżaka.  zł

1. kolejka ii ligi Grupa e: kS 
księżak Łowicz – Politechnika 
Gdańska, KKS Noteć Inowrocław 
– tS Wisła kraków, AzS uMK 
coNSuS pBDI consus pBDI To-
ruń – Stalma AzS uMcS lublin, 
Asseco II gdynia – AzS Agh Al-
stom Kraków, McS Daniel gimba-
skets 2 przemyśl – Trefl II Sopot. księżak zaczyna ii etap rozgrywek w walentynkowy wieczór 14 lutego.
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CzWARtek, 12 LuteGo:
 10.00-11.00 – pływalnia 
Miejska w Łowiczu, ul. Kaliska 6; 
Darmowa nauka pływania;
 11.00-12.00 – lodowisko 
Biały orlik w Łowiczu, ul. 
Bolimowska 15/19a; Nauka 
jazdy na łyżwach z trenerem 
mieczysławem Szymajdą;

Piątek, 13 LuteGo:
 9.00-14.00 – hala sportowa 
oSiR nr 1 w Łowiczu, ul. Jana 
pawła II 3; turniej piłki nożnej 
rocznika 2002;
 10.00-11.00 – pływalnia 
Miejska w Łowiczu, ul. Kaliska 6; 
Darmowa nauka pływania;
 10.00-12.00 – lodowisko Biały 
orlik w Łowiczu, ul. Bolimowska 
15/19a; Podsumowanie Akcji 
„Ferie w mieście”
 12.00-14.00 – lodowisko Biały 
orlik w Łowiczu, ul. Bolimowska 
15/19a; Gry i zabawy na 
lodowisku;

SoBotA, 14 LuteGo:
 13.30 – Sala widowiskowa 
Domu Kultury w zdunach; 
X mistrzostwa Powiatu 
Łowickiego w szachach 
Fischera;
 16.00-19.30 – hala sportowa 
oSiR nr 1 w Łowiczu, ul. Jana 
pawła II 3; 12. kolejka iii ligi 
ŁoLiF, czyli Łowickiej Ligi 
Futsalu; 
 17.30 – hala sportowa oSiR 
nr 2 w Łowiczu, ul. Topolowa 2; 
1. kolejka ii ligi koszykówki 
mężczyzn: księżak Łowicz – 
Politechnika Gdańska Gdańsk;
 19.30 – hala sportowa oSiR  
nr 1 w Łowiczu, ul. Jana  
pawła II 3; zaległy mecz  
12. kolejki ii ligi ŁoLiF,  
czyli Łowickiej Ligi Futsalu;

NieDzieLA, 15 LuteGo:
 12.00-15.30 – hala sportowa 
oSiR nr 1 w Łowiczu, ul. Jana 
pawła II 3; 13. kolejka iii ligi 
ŁoLiF, czyli Łowickiej Ligi 
Futsalu;
 16.00-19.30 – hala sportowa 
oSiR nr 1 w Łowiczu, ul. Jana 
pawła II 3; 13. kolejka ii ligi 
ŁoLiF, czyli Łowickiej Ligi 
Futsalu;

CzWARtek, 19 LuteGo:
 9.30 – hala sportowa Sp 3 
w Łowiczu, ul. grunwaldzka 9; 
Powiatowe igrzyska młodzieży 
Szkolnej w mini piłce siatkowej 
dziewcząt; 

Piątek, 20 LuteGo:
 9.30 – hala sportowa Sp 3 
w Łowiczu, ul. grunwaldzka 9; 
Powiatowe igrzyska młodzieży 
Szkolnej w mini piłce siatkowej 
chłopców. p


