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Żychlin | Spółdzielnia Mieszkaniowa Wspólny Dom

Remontowano
najbardziej
zadłużony blok
Spółdzielnia Mieszkaniowa Wspólny Dom zakończyła 2-letni remont elewacji
na budynku Narutowicza 75, który jest najbardziej zadłużony w spółdzielni.
DOROTA
GRĄBCZEWSKA
zychlin@lowiczanin.info

70 proc. jego lokatorów zalega z płatnościami, które na koniec
2015 roku wynosiły aż 58.176 zł.
Łączne zadłużenie w spółdzielni to
518.771 zł. Wskaźnik zadłużenia to
16,88 proc. Z płatnością za czynsz
na koniec roku zalegało 258 lokatorów. Żaden z 31 bloków nie miał
czystego konta.
Wysokość zadłużenia poszczególnych bloków zawsze wzbudza
największe zainteresowanie lokatorów. – Dwa razy w roku wywieszamy informację na klatkach schodowych o wysokości zadłużenia
i okazuje się, że na drugi dzień in-

formacja znika – mówił na walnym
zebraniu Jerzy Rosiński, prezes
Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólny Dom. – Nie możemy podawać nazwisk osób zadłużonych ze
względu na ochronę danych osobowych. Gdyby taka informacja była
możliwa, to jestem przekonany, że
duża część dłużników od razu by
wpłaciła należności, chcąc uniknąć
wstydu. Prezes podkreśla, że wśród
dłużników przybywa tych z kilkumiesięcznymi zaległościami, zaś
maleje liczba lokatorów z dużym
długiem, w stosunku do których
spółdzielnia składa pozwy do sądu
i komornika. W 2015 roku spółdzielnia złożyła 7 nowych pozwów.
Mieszkańcy nie kryją oburzenia,
że niektórzy z ich sąsiadów lekceważą obowiązek zapłaty za czynsz.

Gmina Żychlin| Mężczyzna został odtransportowany do szpitala

Atak szerszeni w altanie
3 lipca, około godziny
11.00, w miejscowości
Aleksandrówka szerszenie
zaatakowały i pogryzły
dwóch mężczyzn.
Konieczne okazało się wezwanie pogotowia, a następnie helikoptera Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który zabrał jednego
z nich. – Jeden z poszkodowanych
doznał wstrząsu anafilaktycznego, a jego stan był średnio-ciężki,
dlatego konieczne było wezwanie

LPR i przetransportowanie go do
szpitala w Łodzi – mówi Wojciech
Jóźwiak, rzecznik prasowy Falcka,
ratownictwa medycznego. – Drugiemu z mężczyzn udzielono pomocy na miejscu. Poszkodowany
odmówił przewiezienia do szpitala.
Stan anafilaktyczny to gwałtowna reakcja organizmu na wiele ukąszeń owadów lub uczulenie
na jakiś alergen. To stan stwarzający bezpośrednie zagrożenie życia. Objawem jest obrzęk górnych
dróg oddechowych i spadek ciśnienia. Objawy mogą dotyczyć całego

organizmu i różnych życiowo narządów. Konieczne jest szybkie podanie adrenaliny, zaś w cięższych
przypadkach dodatkowych leków.
Na miejsce zdarzenia zostały zadysponowane również dwie
jednostki straży z OSP Żychlin
i OSP Śleszyn. Jedna zabezpieczała lądowanie helikoptera LPR,
druga zajęła się usuwaniem gniazda szerszeni. – Gniazdo owadów
błonkoskrzydłych znajdowało się
w fotelu altany ogrodowej – mówi
nam Zdzisław Pęgowski, rzecznik
PSP w Kutnie.
dag

Gmina Bedlno | Konkurs na dyrektora SP Pniewo rozstrzygnięty
Nie możemy podawać
nazwisk zadłużonych.
Gdyby taka informacja
była możliwa, duża
część dłużników od razu
by wpłaciła należności.
– Ktoś zapyta, dlaczego remontujemy bloki o dużym zadłużeniu, jak
Narutowicza 75 – mówił retorycznie prezes. – To stare budynki, bez
remontów uległyby całkowitej degradacji, a odpadający tynk stwarzałby zagrożenie dla pieszych
przechodzących obok.
str. 5

Jedna, dobra kandydatura
5 lipca wójt gminy Krzysztof
Kołach zaakceptował wybór
komisji konkursowej,
która rekomendowała
na stanowisko dyrektora
SP w Pniewie Halinę
Milewską. Tym samym
otrzymała nominację
na 5-letnią kadencję.
W minionym roku szkolnym
Halina Milewska pełniła obowiązki dyrektora szkoły przez 10
miesięcy. Komisja konkursowa
składająca się z 8 osób: 3 przed-

stawicieli gminy, 2 przedstawicieli
kuratorium oświaty w Łodzi, przewodniczącej Rady Pedagogicznej
Elżbiety Wawrzonkowskiej, przedstawiciela Rady Rodziców Anety
Zembrzuskiej oraz przedstawiciela
zawiązków ZNP Rafała Kadziaka,
w głosowaniu tajnym poparła kandydaturę Haliny Milewskiej na dyrektora szkoły.
– Wprawdzie to była jedyna kandydatura, ale pani Halina przedstawiła dobrą koncepcję
funkcjonowania szkoły. W sposób
rzeczowy i wyczerpujący odpo-

wiadała na pytania zadawane przez
członków komisji – mówi Magdalena Gawrońska, przewodnicząca
komisji konkursowej, była dyrektor
SP w Pniewie, która zna placówkę.
Na jej korzyść przemawiały też
doskonałe wyniki uczniów z tegorocznego egzaminu szóstoklasistów, choć wiadomo, że ten sukces,
to efekt pracy całego zespołu. Halina Milewska uczy religii i od kilku
lat wraz z dziećmi organizuje kolędowanie. Zebrane pieniądze są
przekazywane na biedne dzieci
z Madagaskaru.
dag

Żychlin | Półkolonie w ŻDK

Rekordowa frekwencja

ŻDK

Półkolonie zorganizowane
przez Żychliński Dom
Kultury są na półmetku.
W tym roku z takiej formy
wypoczynku korzysta
rekordowa ilość dzieci: 60,
zaś kolejnych 20 dzieci
znajduje się na liście
rezerwowej. Uczestnicy
zajęć są bardzo zadowoleni.

Półkoloniści z ŻDK podczas wycieczki do Rogowa. Atrakcją była kolejka wąskotorowa.

– Bardzo się cieszymy, że
w półkoloniach zorganizowanych
przez ŻDK uczestniczy tak dużo
dzieci – przyznaje Magdalena
Rzeźnicka, dyrektor domu kultury
w Żychlinie. – W tym roku zajęcia
trwają od 27 czerwca do 22 lipca.
Mamy listę rezerwową i gdy któreś dziecko wyjeżdża z rodzicami
na wczasy, od razu powiadamiany
następne dzieci zapisane na liście
rezerwowej. Już trójka takich dzieci dołączyła do nas.
Dzieci mają zajęcia w godz.
9.00-13.00, przynoszą ze sobą

kanapki. Na miejscu mogą korzystać z gier planszowych, piłkarzyków, stołu ping-pongowego. Są też zajęcia sportowe
i plastyczne. Co tydzień jest rozgrywany turniej warcabowy, który cieszy się dużym zainteresowaniem wśród dzieci. Zwycięzcą
I edycji był Max Wiśniewski, II
miejsce zajęła Julita Staszewska, III Julia Suder. Nagrodą dla
zwycięzcy była darmowa wycieczka, dla pozostałych dwóch
osób farby, kredki, dyplom i inne
drobiazgi. – Aby dać szansę innym dzieciom, zdobywcy trzech
pierwszych miejsc nie uczestniczą
w kolejnych edycjach konkursu
warcabowego – dodaje dyrektor.
Duża grupa dzieci bardzo lubi
zajęcia plastyczne, które prowadzą instruktorki Renata Dziuba
i Iwona Motylewska-Białek.
– W pierwszym tygodniu dzieci
uczyły się perspektywy malarskiej,
dobierania kolorów, malowania
pastelami i farbami plakatowymi
– mówi Renata Dziuba. str. 4

2

7 lipca 2016

www.lowiczanin.info

nr 27

Bezpieczeństwo

NASI DZIENNIKARZE DO WASZEJ DYSPOZYCJI
OD 8.30 DO 15.30

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

Łowicz i okolice | Czy 3 karetki pogotowia w powiecie to nie za mało?

KPP KUTNO

Gdy nie ma wolnych karetek,
życie muszą ratować strażacy
Asp. szt. Jacek Borowicz (z lewej) odbiera rozkazy z rąk nadkom.
Krzysztofa Szymańskiego (z prawej).

AGNIESZKA
ANTOSIEWICZ

Żychlin | Zmiana na posterunku

agnieszka.antosiewicz@lowiczanin.info

Nowy zastępca komendanta
Aspirant sztabowy Jacek Borowicz jest nowym zastępcą komendanta Komisariatu Policji w Żychlinie. Wcześniej ten
doświadczony funkcjonariusz
pracował w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym. W policji
służy od 20 lat.
Rozkazy personalne przekazał mu komendant powiato-

Pytaliście w komentarzach, z
niedowierzaniem, gdzie były wówczas wszystkie karetki. Na Waszą
prośbę podajemy te informacje
oraz opisujemy, jak wygląda organizacja usług z zakresu ratownictwa medycznego w naszym powiecie.
Jak dowiedzieliśmy się i informowaliśmy na naszej stronie internetowej, 29 czerwca, ok. 10.40,
dyspozytor pogotowia zwrócił się
do strażaków z JRG PSP w Łowiczu, by pojechali niezwłocznie do
mieszkania na os. Noakowskiego
i pomogli w resuscytacji mężczyzny w wieku 76 lat, gdyż nie było
akurat wolnej karetki.
Pogotowie wezwał syn poszkodowanego, który dotychczas reanimował ojca. Jednak z uwagi na
to, że akurat nie było wolnej karet-

wy policji w Kutnie, nadkom.
Krzysztof Szymański, podczas
specjalnej odprawy służbowej
1 lipca. Stanowisko zastępcy komendanta od dłuższego czasu
pozostawało nieobsadzone.
Zmiany na stanowiskach kierowniczych w tym samym czasie miały też miejsce w komisariacie w Krośniewicach.
tm

Żychlin i okolice | Strażackie interwencje

Osy i pożar garażu
W czwartek, 30 czerwca, strażacy z OSP Żychlin o godz. 17.20
zabierali gniazdo os znajdujące się
na budynku mieszkalnym w Gajewie, gmina Oporów.
W sobotę, 2 lipca, strażacy
z OSP Żychlin wraz ze strażakami z JRG Kutno o 19.40 pojechali gasić płonący garaż w Szewcach

Podana przez nas informacja na stronie internetowej Lowiczanin.info o tym, że w dniu 29 czerwca, przed
południem, do prowadzenia resuscytacji starszego mężczyzny w mieszkaniu na os. Noakowskiego zostali
zadysponowani strażacy z PSP Łowicz, gdyż nie było akurat wolnej karetki, zbulwersowała naszych czytelników.

Owsianych. W garażu spłonął
drobny sprzęt elektryczny. Wartość strat 1.000 złotych. Strażacy
zakończyli akcję o godz. 21.25.
Tego samego dnia wieczorem, o godz. 20.10, strażacy
z OSP Przyzórz usuwali złamany konar drzewa w miejscowości
Jastrzębia, gmina Oporów. dag

ki, dyspozytor zwrócił się o pomoc
do strażaków. Na miejsce zostały
zadysponowane 2 zastępy z JRG
PSP w Łowiczu. Strażacy prowadzili czynności resuscytacyjne aż
do przyjazdu pogotowia ze Skierniewic. Po przyjeździe na miejsce
lekarz stwierdził zgon mężczyzny.
Ile karetek w powiecie?
Świadczeniem usług medycznych na terenie powiatu łowickiego zajmuje się od 2012 roku
duńska firma Falck z centralą
w Warszawie. Zwyciężyła ona
w przetargu ogłoszonym przez
NFZ z miejskim szpitalem i Wojewódzką Stacją Ratownictwa Medycznego w Łodzi.
Jak wyjaśnia nam doktor
Krzysztof Chmiela, dyrektor medyczny Falck Medycyna Region
Łódzki, o ilości i rozlokowaniu
karetek pogotowia decyduje Plan
Zabezpieczenia
Medycznego
Województwa Łódzkiego opracowywany przez wojewodę i ak-

ceptowany przez Ministerstwo
Zdrowia. Firma świadcząca usługi z zakresu ratownictwa medycznego realizując kontrakt z NFZ
musi dostosować się do zapisów tegoż planu, a plan z kolei musi być
zgodny z ustawą o ratownictwie
medycznym.
W powiecie łowickim obecnie stacjonują 3 wyjazdowe Zespoły Ratownictwa Medycznego
„Falck”, czyli 3 karetki – 2 przy ul.
Katarzynów w Łowiczu i 1 w Zdunach. Karetki stacjonujące w Łowiczu mają różne standardy: pierwsza, typu „S” – specjalistyczna,
z minimum trzyosobową obsadą,
w której przynajmniej jedna osoba
to lekarz i druga, typu „P” – podstawowa, której załoga składa się
co najmniej z dwóch ratowników
na pokładzie. Karetka stacjonująca w Zdunach ma również standard „P”.
– Pomimo faktu, iż Bielawy
znajdują się na terenie powiatu łowickiego, są one zabezpieczone

przez zespół wyjazdowy przypisany do powiatu łęczyckiego. Ma
to związek z zachowaniem czasu potrzebnego na dojazd karetki,
tj. 20 min. poza obszarem miejskim – powiedziała nam Magdalena Góralczyk z Działu Rzecznika Prasowego Łódzkiego Oddziału
Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
Czy jest to ilość wystarczająca dla całego powiatu? – Gdyby
wszystkie karetki były wzywane
tylko w uzasadnionych przypadkach, zgodnie z tym, do czego obliguje je ustawa, to pewnie tak. Ten
niedobór karetek wynika czasem
z braku edukacji społeczeństwa.
Podam dość kuriozalny przypadek, nie tak odległy, kiedy mężczyzna z Kutna wezwał pogotowie do
chorego psa. Wiadomo, to jest sytuacja wyjątkowo abstrakcyjna, ale
ile razy wyjeżdżamy do osób pod
wpływem alkoholu czy dopalaczy,
które to osoby później demolują
karetkę!?
str. 11

RZUT OKIEM | POZIOME OZNAKOWANIE BĘDZIE WYRAŹNIEJSZE

Łowicz | Sprawcy nie ustalono

Plama oleju przez kilka ulic
ni, przy pomocy sorbentu oraz
wody z węża gaśniczego, dwa
zastępy strażaków z JRG Łowicz
i kolejne dwa z OSP Łowicz.
Plama ciągnęła się ciurkiem
przez kilka przecznic i powstała
najprawdopodobniej na skutek
wycieku z jednego z pojazdów.
Jak powiedział nam dyżurny straży – nie ustalono z jakiego. aa

Dopiero w poniedziałek,
4 lipca, pracownicy
Wojewódzkiego
Zarządu Dróg w Łodzi
oddział Łowicz przystąpili
do pozimowego
odświeżania oznakowania
poziomego na
drogach wojewódzkich
przebiegających
przez Żychlin. Teraz
oznakowanie będzie
bardziej widoczne,
a zatem będzie
bezpieczniej. dag

Żychlin

Żychlin | Cmentarz parafialny

30 czerwca, o godz. 19.00, na ul.
Łukasińskiego rowerzysta został potrącony przez samochód osobowy.
Sprawca odjechał z miejsca zdarzenia nie udzielając pomocy. Na
szczęście rowerzyście nic poważnego się nie stało. Skończyło się na
siniakach i potłuczeniach. – Policja
prowadzi poszukiwania kierowcy
Forda Fiesty, który wymusił pierwszeństwo i potrącił rowerzystę, po
czym oddalił się z miejsca zdarzenia
– mówi nadkom. Paweł Witczak,
rzecznik KPP w Kutnie.
dag

Mieszkanka Włocławka
zgłosiła w Żychlinie zaginięcie
portfela, w którym było
54 zł. Kobieta 2 lipca,
ok. godz. 9.00, była na
cmentarzu, gdzie zostawiła
portfel. Gdy po zgubę wróciła,
portfela już nie było.

TOMASZ MATUSIAK

Potrącił rowerzystę
i uciekł

Plama oleju ciągnęła się wzdłuż ul. Sikorskiego, Kurkowej
i Stanisławskiego. Strażacy usuwali ją przy pomocy sorbentu.
Z

DOROTA GRĄBCZEWSKA

28 czerwca po południu strażacy zostali zadysponowani do
usunięcia plamy oleju na jednym z pasów ulicy Sikorskiego.
Plama oleju ciągnęła się jednak
dużo dalej, wzdłuż ulic Kurkowej aż do Stanisławskiego.
Wielkość plamy została oszacowana przez strażaków na około 500 m2. Usuwały ją z jezd-

Zginął portfel

– Policja prowadzi postępowanie w sprawie przywłaszczenia portfela z pieniędzmi – mówi
nadkom. Paweł Witczak, rzecznik prasowy KPP Kutno. – Zna-

lezienie rzeczy nie uprawnia
znalazcy do jej zatrzymania, jakby była jego własnością. Przywłaszczenie rzeczy znalezionej stanowi czyn niedozwolony,
o ile znalazca w ciągu 2 tygodni
nie powiadomi policji lub starosty przekazując zgubioną rzecz
do biura rzeczy znalezionych.
Tak więc powiedzenie „znalezione nie kradzione” nie jest do
końca prawdziwe. Trzeba się liczyć z odpowiedzialnością karną.
dag

Parma

Dachowanie
na zakręcie
Młoda kobieta kierująca Oplem
Corsą nie dostosowała prędkości
do panujących na drodze warunków i na zakręcie wypadła z drogi, a następnie dachowała. Stało się
to 3 lipca, przed godziną 17.55, w
Parmie (gmina Łowicz). Kierująca to 22-letnia mieszkanka Łowicza. Pogotowie udzieliło jej pomocy medycznej, ale okazało się, że
nie ma potrzebny hospitalizacji. W
momencie zdarzenia była trzeźwa.
Policjanci ukarali ją mandatem. tm
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Aktualności
Żychlin|VIBiesiadauPiotraiPawła

Dobra zabawa – dzięki zaangażowaniu
ludzi dobrej woli

Zwyciężczyni pontonu wloteriifantowej.

mieszkańcy Żychlina i okolic
mogli brać udział w loterii fantowej. Młodzież z parafii wykonała
1135 losów, sprzedano ponad 900
– każdy po 5 złotych. Fundusze zostaną przekazane na wyjazd parafian na Światowe Dni
Młodzieży do Krakowa. Wylosować można było książki, badania na cholesterol, chipsy itp.
A ja wygrałam 100 lizaków – opowiadała nam 4-letnia Ania.
Tuż przed mszą św. wśród
osób biorących udział w lote-

rii wylosowano nagrody: między innymi plecak, suszarkę do
owoców czy ponton. – Niech
pani nie płynie tym pontonem
sama – komentował prowadzący
Radosław Jędrzejczyk. Emocji
w trakcie losowania nie brakowało, a rekordziści kupowali
po kilkanaście kuponów. Telefon wylosowała Patrycja Plewa,
a nagrodę główną, czyli rower,
Małgorzata Gajda.
Przez cały czas trwania biesiady najmłodsi mogli korzystać

JANUSZGŁUSZCZ

Organizatorem była parafia
oraz Urząd Gminy w Żychlinie.
Biesiadę przygotowywały różne grupy działające przy parafii,
żychlińskie stowarzyszenia oraz
– jak powiedział w podziękowaniach ks. proboszcz Wiesław Frelek – wielu anonimowych ludzi
dobrej woli.
Jako pierwsze na scenie zaprezentowały się przedszkolaki z Przedszkola nr 1 w Żychlinie, a następnie Kapela Ludowa
„Dobrzeliniacy”, Stowarzyszenie
„Skakanka”, Chór Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Klub Seniora Radość, dziecięcy Zespół Ludowy z Pacyny oraz soliści chóru
„Allegro” z LO im. Adama Mickiewcza.
Biesiadę po raz kolejny prowadziła Agnieszka Plewa, Edyta Ledzion oraz Radosław Jędrzejczyk,
który debiutował w roli konferansjera żychlińskiej biesiady. Od samego rana aż do godziny 19.00

JANUSZGŁUSZCZ

Na zorganizowanej
3 lipca w żychlińskiej
parafii VI Biesiadzie
u Piotra i Pawła
tradycyjnie nie zabrakło
występów, a przede
wszystkim dobrego
jedzenia – pysznych
ciast, wędlin, smalcu czy
ciepłej kiełbasy z grilla
oraz rodzinnych spotkań.

Stoiska z jedzeniem cieszyłysięnabiesiadzienieustającąpopularnością.

z wielu atrakcji: ścianki wspinaczkowej, dmuchańców, karuzel. Nie brakowało chętnych
do przejażdżki na koniu. Piękna klacz Bazuka, na co dzień
mieszkająca w Śleszynie, cierpliwie woziła najmłodszych.
Dzieci w kolejkach ustawiały się
do pracowników ŻDK, by pomalować twarz. Furorę robiły tatuaże z henny.
Po godzinie 19.00 na placu
biesiady rozpoczęła się msza
prymicyjna ks. Rafała Nawroc-

Emocjiwtrakcie
losowania
niebrakowało,
arekordziścikupowali
pokilkanaście
kuponów.

Gmina Oporów|ZespółSzkółwSzczycie

Żychlin|Mammobus

Stypendia dla najlepszych uczniów

Badanie piersi
za norweskie fundusze
W środę, 13 lipca,
w godz. 9.00-16.00, przed
budynkiem Żychlińskiego
Domu Kultury stanie
mammobus LuxMedu
Diagnostyka, który będzie
wykonywać darmowe
badania piersi u kobiet
w wieku 50-69 lat oraz
u kobiet w wieku 40-49 lat,
a także 70-75 lat.

ZSWSZCZYCIE

Zarząd Stowarzyszenia
na rzecz Rozwoju Szkoły
w Szczycie, po zasięgnięciu
opinii Rady Pedagogicznej,
przyznał jednorazowe
stypendia naukowe dla
14 najlepszych uczniów,
każde po 100 zł. Wręczenie
stypendiów odbyło się podczas
zakończenia roku szkolnego,
24 czerwca.
Stypendium dostali uczniowie
podstawówki, którzy mieli średnią
ocen 5,0 i więcej oraz gimnazjaliści
ze średnią powyżej 4,75.
Stypendia otrzymali: Natalia
Fudała, uczennica kl. IV – średnia 5,27, Amelia Kubiak, uczennica kl. VI – średnia 5,27, Natalia
Adamska, uczennica kl. V – średnia 5,18, Karol Lubasiński, uczeń
kl. IV – średnia 5,09, Julia Sobczyk, uczennica kl. VI – średnia
5,0, Amelia Fidrysiak, uczennica
kl. VI – średnia 5,0, David Sombati, uczeń kl. VI – średnia 5,0,
Mateusz Jagodzki, uczeń kl. IV
– średnia 5,0, Kacper Lewandowski, uczeń kl. IV – średnia 5,0, Julia
Szwejda, uczennica kl. IV – średnia
5,0, Natalia Workowska, uczennica

Stypendium odbiera Julia Szwejda.Nagrodęwręczają:AnnaKubiak–nowyprezesStowarzyszenianaRzecz
RozwojuSzkołyorazJarosławZielonka–członekzarządustowarzyszenia.

kl. I Gimnazjum – średnia 5,0, Joanna Tadeusiak, uczennica kl. III
gimnazjum – średnia 4,94, Natalia Jakubowska, uczennica kl. III
Gimnazjum – średnia 4,94. Stypendium za osiągnięcia sportowe

otrzymał Dawid Walczak, uczeń
kl. VI. Stypendia zostały ufundowane przez stowarzyszenie.
W większości pochodziły z festynu
rodzinnego, który odbył się na początku czerwca.

– 100 zł to może nie zawrotna
kwota, ale na pewno dała dużo radości dzieciom, które będą mogły
wydać pieniądze podczas wakacji
– mówiła Anna Wroczyńska, ustępująca prezes stowarzyszenia. dag

kiego, który odbywał w parafii
roczne praktyki. – Z przyjemnością powróciłem do tego miasta,
nie mówię „żegnajcie”, ale „do
zobaczenia”, może wrócę tu kiedyś jako wikariusz, nie mówię, że
jako proboszcz, żeby ks. Wiesław
nie pomyślał, że zamierzam go
wygryźć – żartował neoprezbiter.
Tuż po nabożeństwie na scenę
wkroczył zespół Art Cafe. Zebrani rozpoczęli wspólną zabawę, a przy grillu ponownie ustawiła się kolejka. Janusz Głuszcz

Na przełomie 2015/2016 r.
firma zakupiła 15 nowych aparatów do wykonywania badań
mammograficznych.
W przypadku kobiet w wieku 50-69 lat koszty badania
są pokrywane przez Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach
Populacyjnego Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. Darmowe
badania są wykonywane kobietom, które w ciągu 24 miesięcy
nie miały wykonywanego badania.
– W przypadku kobiet w wieku 40-49 lat i 70-75 lat trzeba

mieć skierowanie od lekarza dowolnej specjalności – mówi nam
Agata Jabłonkowska z LuxMedu. – Badania dla tej grupy kobiet są sfinansowane ze środków
funduszu norweskiego. Do kobiet, które badały się w naszej
firmie, w lipcu 2014 roku dzwoniliśmy. Zaproszenia na badania
wysłaliśmy do 450 pań, tj. około połowy uprawnionych. Zainteresowanie badaniami jest spore. Na tydzień przed badaniami
zarejestrowanych było około 60
pań.
Firma ostatni raz była w Żychlinie 7 grudnia 2015 roku.
Badanie mammograficzne to
najlepsze badanie profilaktyczne wykrywające raka piersi, który obok raka szyjki macicy jest
najczęstszym rakiem występującym u kobiet.
Rejestrować
można
się
w godz. 8.00-20.00 od poniedziałku do piątku, zaś w soboty
i w niedziele w godz. 9.00-18.00
pod numerem telefonu 58-66624-44 lub na stronie www.mammo.pl.
dag
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Gmina Bedlno | Wójt wydał pozytywną decyzję środowiskową dla wiatraków

Mieszkańcy zaskarżają decyzję
Pomimo licznych protestów i merytorycznych uwag składanych przez mieszkańców Szewc Walentyna, Szewc Nadolnych, Wojszyc
oraz Pleckiej Dąbrowy, pod którymi podpisało się ok. 300 osób, wójt Krzysztof Kołach już 24 czerwca wydał pozytywną decyzję
środowiskową dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrakowej na terenie gminy Bedlno.
DOROTA
GRĄBCZEWSKA
zychlin@lowiczanin.info

Co więcej, nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. Mieszkańcy są oburzeni
i zaskarżają decyzję do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach.
Wydanie decyzji 24 czerwca,
już w pierwszym najbliższym
terminie, świadczy o pośpiechu
włodarzy gminy Bedlno. Wiadomo bowiem, że 20 maja 2016
roku Sejm uchwalił ustawę antywiatrakową, a ustawa czeka na

podpis prezydenta. Jeśli zostanie
podpisana, to farma wiatrowa
w gminie Bedlno nie powstanie.
W uzasadnieniu decyzji wójt
odrzucił wszystkie wnioski
i uwagi składane przez mieszkańców, uznając je za bezzasadne. Uznał, że raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko
przedłożony przez inwestora jest
kompletny, a inwestycja w żaden sposób nie zagraża mieszkańcom. Wójt Kołach uznał, że
nie ma potrzeby powoływania
biegłych, by ocenili rzeczywiste
oddziaływanie na środowisko
i ludzi, o co wnosili protestujący. Wójt w decyzji informuje, że

gmina nie ma obowiązku przeprowadzenia rozprawy administracyjnej z udziałem społeczeństwa i dlatego uznał, że nie ma
takiej potrzeby i rozprawy nie
było.
– Decyzja wójta w sprawie
budowy farmy wiatrakowej jest
skandaliczna, podjęta z rażącym
naruszeniem prawa – mówią
protestujący. – Dziwi, że wójt
broni tylko interesów inwestora,
który działa komercyjnie i nie liczy się z grupą ponad 300 osób,
mieszkańców gminy, które protestowały i wnosiły uwagi. Nie
zgadzamy się z żadną argumentacją wójta dotyczącą naszych

uwag i zastrzeżeń. Mamy kompletnie odmienne zdanie.
Rygor natychmiastowej
wykonalności – wójt
uzasadnia, dlaczego
go zastosował
Protestujących najbardziej zastanawia zapis decyzji administracyjnej z rygorem natychmiastowej wykonalności, który jest
stosowany w sytuacjach wyjątkowych.
Wójt Krzysztof Kołach, który wydawał decyzję środowiskową, w uzasadnieniu pisze,
że taka klauzula została nadana na wniosek inwestora z 23

czerwca, który wpłynął do urzędu 24 czerwca. Powołuje się na
art. 108.1 kpa ze względu m.in.
na ważny interes społeczny i lub
wyjątkowo ważny interes strony. „Nadanie decyzji administracyjnej rygoru natychmiastowej
wykonalności ma więc charakter wyjątkowy i ma skutkować
wdrożeniem postanowień decyzji w życie. Za nadaniem niniejszej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności przemawia
niezbędność
niezwłocznego
wdrożenia jej w życie wynikająca z ochrony wyjątkowo ważnego interesu strony postępowania” – czytamy w uzasadnieniu.

„(....) inwestor podniósł, że realizacja planowanej inwestycji będącej na zaawansowanym etapie
realizacji jest zagrożona zmianą
prawa (które jest procedowane
– przyp. red.). Brak możliwości
realizacji inwestycji, pomimo że
jest ona zgodna z prawem, godzi
w prawa nabyte przez inwestora,
który nie mógłby się dostosować
do nowych regulacji prawnych”.
Wójt podzielił zdanie inwestora. Co więcej, podkreśla, że
budowa farmy wiatrakowej jest
w interesie społecznym. W uzasadnieniu czytamy „brak budowy elektrowni wiatrowej będzie
wiązać się z ryzykiem braków
w dostawach energii elektrycznej w perspektywie kilkuletniej
w gminie Bedlno. Powyższe godzi w najlepszy interes społeczny” – czytamy.
str. 6

Żychlin | Półkolonie w Żychlińskim Domu Kultury

Rekordowa frekwencja
– Mieliśmy też zajęcia z malarstwa plenerowego. Wszystkie
prace zostały wyeksponowane
na korytarzu ŻDK.
Dzieciom się podoba
Julia Suder z klasy IV SP 2
przyznaje, że bardzo lubi malować, a zajęcia plastyczne są wyjątkowo ciekawe. – Uwielbiam malować, podobnie jak mój o 2 lata
starszy brat – mówi dziewczynka.
– W domu często malujemy. Jak
nam się nudzi, bierzemy kartki
i malujemy, zaprojektowaliśmy na
kartkach nawet nasz dom.
Julia przyznaje, że uwielbia
też grać w warcaby. Uczestnicząc
w półkolonii zajęła III miejsce.
– W warcaby nauczyłam też grać
brata, a teraz chcemy nauczyć się
gry w szachy. Na razie ich szukamy – dodaje. Roksana Gregorczyk, koleżanka Julii, uczestniREKLAMA

Z

czy w półkoloniach po raz kolejny
i też jest bardzo zadowolona. Podkreśla, że podczas półkolonii mają
dużą swobodę, mogą też wymyślać
swoje zabawy. Często robią namiot
przykrywając krzesła chustą, lubią jeż kręciołka, zabawę polegającą na zakręcaniu osoby w chustę i jej rozwijaniu. Po raz pierwszy
w półkoloniach uczestniczy Oliwia
Sobierańska z kl. IV z SP 1. – Jest
bardzo fajnie, jest dużo kolegów
i koleżanek. Nudy nie ma. Na półkoloniach będę do końca, w sierpniu z rodzicami jadę nad jezioro
– mówi dziewczynka. Po raz
czwarty w zajęciach półkolonijnych
organizowanych przez dom kultury uczestniczy Szymon Kubiak,
z kl. V z SP 2. – Zawsze jest ciekawie i wesoło, dlatego wracam tu co
roku – mówi Szymon. – Zostanę na
półkoloniach do końca. Tutaj mam
wielu kolegów. Uwielbiam gdy
gramy w piłkę nożną.

Nikola Bujnowska od kilku lat
mieszka w Anglii, gdzie rodzice
pracują. Co roku na wakacje przyjeżdża do babci w Żychlinie i co
roku uczestniczy w zajęciach półkolonijnych, z których jest bardzo
zadowolona.
Co tydzień jakaś
wycieczka
Co tydzień półkoloniści
z ŻDK jadą na wycieczkę. W minionym tygodniu, w piątek, 1 lipca,
byli w Rogowie. Wprawdzie rodzice płacili za wycieczkę, ale chętnych nie brakowało. – Niestety, nie
wszystkie dzieci mogły pojechać,
brakowało miejsc w autobusie. Najmłodszych dzieci już nie zabraliśmy – mówi dyrektor.
Podczas wycieczki zwiedzili Muzeum Lasu i Drewna. Obejrzeli Alpinarium ze skalniakami
i roślinami górskimi, strumykami
oraz staw z wyspą. Później udali się

DOROTA GRĄBCZEWSKA

dokończenie ze str. 1

Półkoloniści z ŻDK na boisku przy SP 2.

do Arboretum, gdzie znajduje się
największa kolekcja drzew, krzewów i krzewinek pochodzących
ze wszystkich kontynentów naszej
strefy klimatycznej. Na zakończenie wycieczki półkoloniści udali się
do Skansenu Kolejki Wąskotorowej, gdzie największą atrakcją okazała się przejażdżka drezyną.

W najbliższy piątek półkoloniści na cały dzień pojadą do Gorenia, nad jezioro, gdzie wezmą
udział w zielonej szkole. W programie jest obserwacja przez lornetki Rezerwatu Przyrody Jeziora
Rakutowskiego. Następnie dzieci przejadą kolejką wąskotorową do Dębnik, gdzie spotkają się

z ornitologiem. W ramach opłaty
50 zł będzie też obiad oraz ognisko z kiełbaskami na zakończenie. W trzecim tygodniu zaplanowano wycieczkę do podłódzkiego
ośrodka ceramiki, gdzie będą własnoręcznie robić naczynia z gliny,
a wyroby będą mogli zabrać do
domu.
dag
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Żychlin|Radnizaabsolutorium

Zadłużenie trzymano w ryzach

JANUSZGŁUSZCZ

Wszystkich jedenastu
radnych obecnych w środę,
29 czerwca, w Żychlińskim
Domu Kultury na sesji Rady
Gminy Żychlin, nie miało
wątpliwości
i przegłosowało absolutorium
dla burmistrza.

Elżbieta Tarnowska wręcza kwiaty burmistrzowi, zastępcyburmistrzaZbigniewowiGałązceiskarbnikowigminy–EmiliiRojewskiej.

Według sprawozdania z wykonania budżetu na 2015 rok, które
było podstawą do głosowania, wykonano 98 procent planu dochodów i 94 procent planu wydatków.
Dochody bieżące wyniosły prawie
33 miliony złotych, wydatki 31 milionów. Nadwyżka operacyjna wyniosła 1,5 miliona złotych i zostanie
wydana na remonty dróg i infrastrukturę – powiedział burmistrz
Grzegorz Ambroziak. Żychlin jest
zadłużony na ok. 5,5 mln zł. To
stanowi około 16 proc. dochodów
gminy. Włodarz miasta uspokajał,
że dług nie przekracza przyjętych
wskaźników. Sytuacja jest stabilna
i nie grożą nam żadne konsekwencje, ale oczywiście musimy nieustannie uważać – dodał burmistrz.
Po przyjęciu absolutorium przewodnicząca rady Elżbieta Tarnowska wręczyła kwiaty burmistrzowi,
jego zastępcy i skarbnikowi gminy.
Na sesji przyjęto sprawozdania
z Samorządowego Zakładu Bu-

dżetowego, Spółki „Mig-Ma”, Żychlińskiego Domu Kultury, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej.
Śmieci z targowiska
irytują radnych
W wolnych wnioskach radni
mieli pytania do Marka Materki
– prezesa zarządu Spółki Mig-Ma.
Po raz kolejny została wywołana na
sesji sprawa sprzątania na miejskiej
targowicy. – Chcielibyśmy, żeby
śmieci z targowicy nie wędrowały
do samego centrum miasta – albo
dajemy radę ze sprzątaniem, albo
szukamy nowego administratora – powiedział radny Józef Kowalski.
– Łatwiej nam pozbyć się różnego rodzaju insektów niż poradzić sobie z brakiem kultury osobistej niektórych osób kupujących
i sprzedających na targowicy. Rozdawaliśmy worki sprzedającym,
ale one lądowały w samochodach,
a śmieci nadal na ziemi – tłumaczył
Marek Materka. Poza tym to wiatr
i brak szczelności w bramie powodują, że śmieci są rozwiewane po
Żychlinie, zmierzamy założyć siatkę na bramie – dodał prezes.
Radni poprosili o bilans wydatków na utrzymanie targowicy
na najbliższej komisji.
jg

Żychlin|SpółdzielniaMieszkaniowaWspólnyDom

dokończenie ze str. 1
Jakie zaległości
w poszczególnych
blokach
Na koniec 2015 roku najmniej
z opłatami czynszowymi zalegali lokatorzy bloku Marchlewskiego 2 – 439 zł, Waryńskiego
1 – 2.658 zł, Hanki Sawickiej 5/I
– 3.826 zł oraz Narutowicza 79/
III – 3.164 zł.
Zaległości czynszowe w bloku Narutowicza 85 to 5.574 zł,
z czego 3.213 zł w I klatce i 2.360
zł w II klatce. Mieszkańcy Narutowicza 85A zalegają z kwotą 24.302 zł ( I klatka – 9.205
zł, II klatka – 1.904 zł, III klatka
– 13.193 zł. Lokatorzy Narutowicza 85B zalegają z zapłatą na
kwotę 13.542 zł (z czego I klatka
– 4.322 zł, II klatka – 9.219 zł. Bardzo dużo zalegają lokatorzy z Narutowicza 85C – 48.273 zł (z czego I klatka – 22.938 zł, II klatka
– 1.183 zł, III klatka – 24.151 zł).
Lokatorzy Narutowicza 85D
zalegali na koniec grudnia 2016 r.
z kwotą 6.899 zł (648 zł w I klatce i 6.250 zł w II klatce). Mieszkańcy bloku Mickiewicza 2 zalegali 7.384 zł ( I klatka – 6.190 zł,
II klatka – 1.194 zł. Spółdzielcy
z Narutowicza 85F zalegali na
kwotę 9.636 zł (4.095 zł w I klatce i 3.392 zł w II klatce). Mieszkańcy Narutowicza 85G zalegali
na kwotę 22.390 zł (z czego 596
zł z I klatki, 4.456 zł z II klatki
i 17.337 zł z III klatki). Lokatorzy
Narutowicza 71 zalegali z czynszem na kwotę 13.751 zł, z Narutowicza 71/I zalegali – 7.381 zł,
zaś z Narutowicza 73 nie zapłacili 5.535 zł czynszu.
Największe zadłużenie mają
lokatorzy z bloku Narutowicza
75 – 58.176 zł (w tym I klatka
– 28.447 zł, II klatka – 24.526
zł, III klatka 5.202 zł). Wyso-

Dwarazywroku
wywieszamyinformację
naklatkachschodowych
owysokościzadłużenia
iokazujesię,żenadrugi
dzieńinformacjaznika.
Jerzy Rosiński
prezes Spółdzielni
Mieszkaniowej
Wspólny Dom
kie zadłużenie mają lokatorzy Narutowicza 79 – 34.058 zł
(w tym I klatka – 7.333 zł, II
klatka – 16.732 zł, III klatka
– 9.993 zł). Zadłużenie lokatorów
z Narutowicza 79/I to 22.152 zł
(w tym I klatka – 13.358 zł, II
klatka 8.793 zł). Zadłużenie lokatorów Narutowicza 79/III wynosił 11.553 zł (w tym I klatki
– 2.452 zł, II klatki – 9.090 zł).
Zadłużenie lokatorów bloku Hanki Sawickiej 1/I wynosi 16.326 zł (w tym z I klatki
– 3.915 zł, z II klatki – 12.411
zł). Lokatorzy Hanki Sawickiej 3 zalegali z zapłatą 29.252
zł (w tym z I klatki – 22.544 zł,
II klatki – 1.425 zł, z III klatki
– 5.282 zł). Mieszkańcy Hanki
Sawickiej 3/III zalegali z 7.049
zł (w tym I klatka – 2.164 zł, II
klatka tylko 411 zł, III klatka
– 4.474 zł).
Lokatorzy Hanki Sawickiej
5 zalegali z zapłatą 10.910 zł
(w tym I klatka – 8.754 zł, II klatka – 2.156 zł). Lokatorzy z Hanki Sawickiej 5/I zalegali z zapłatą 3.826 zł (w tym lokatorzy
z I klatki – 1.696 zł, z II klatki
– 2.129 zł). Lokatorzy Hanki Sawickiej 6 mieli dług 11.305 zł

(z czego I klatka – 2.447 zł,
II klatka – 6.461 zł, III klatka
– 2.396 zł).
Lokatorzy bloku Waryńskiego 2 nie zapłacili na koniec 2015
roku 16.011 zł (z czego 6.113
zł z I klatki i 9.898 zł z II klatki). Mieszkańcy Marchlewskiego 1 zalegali z zapłatą 28.706 zł
(z czego 26.136 zł zalegali lokatorzy z I klatki oraz 2.569 zł z II
klatki).
Mieszkańcy Marchlewskiego 5A zalegali z zapłatą 9.449 zł
(z czego lokatorzy z I klatki
– 7.716 zł, zaś z II klatki – 1.733
zł). Wysokie zadłużenie mają
lokatorzy Marchlewskiego 5B
– 31.738 zł (z czego lokatorzy I
klatki zalegają z 6.000 zł, zaś II
klatki z zalegali z 25.736 zł).
Blok Narutowicza 81 zalega
z 21.450 zł, zaś lokatorzy Narutowicza 83 zalegają aż z kwotą 44.189 zł (w tym lokatorzy
z I klatki nie zapłacili – 13.057
zł, II klatki – 6.568 zł i III klatki
– 24.564 zł.
Procedura odzyskania zaległości czynszowych, włącznie
z licytacją mieszkań przez sąd
i eksmisją lokatorów, jest bardzo
długa. Ci, którzy uporczywie nie
płacą, muszą się jednak liczyć
z faktem, że zostaną wyeksmitowani do lokalu socjalnego bez
wody i centralnego ogrzewania.
– Staramy się pomagać osobom,
które nie płacą, rozkładamy należności na raty, pomagamy załatwić dodatek mieszkaniowy
z gminy – mówi prezes Jerzy
Rosiński. – Jeśli nie widać chęci uregulowania należności, zakładamy sprawę o eksmisję
z mieszkania. Tego zresztą oczekuje większość tych mieszkańców, która kosztem wielu poświęceń, rezygnacji z zakupu
niektórych rzeczy, systematycznie reguluje czynsz.
dag

DOROTAGRĄBCZEWSKA

Remontowano najbardziej zadłużony blok

Blok Narutowicza 75 jest najbardziej zadłużony. Lokatorzyzalegajązzapłatąponad58tys.zł.Mimotego
spółdzielniazakończyłaremontelewacjizewnętrznej,którytrwała2lata.
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Żychlin | Zespół Szkół przy Narutowicza

Czworo uczniów z Zespołu Szkół w Żychlinie: Patrycja Jurek, Malwina Kaźmierczak,
Maciek Wiliński i Bartosz Chrulski wraz z opiekunami: Zbigniewem Chrulskim
i Tomaszem Białobłockim uczestniczyło w wymianie młodzieżowej w ramach projektu
Erasmus+ „Acting to speak English”. W dniach 6-12 czerwca gościli w rumuńskim Ploesti.
W projekcie uczestniczą szkoły z: Polski, Turcji, Rumunii, Włoch i Bułgarii.
Z lotniska odebrały ich rumuńskie rodziny, które zawiozły
do hotelu i na tym ich udział się
zakończył. Pierwszy dzień spędzili w goszczącej szkole, jak
podkreśla młodzież, doskonale
wyposażonej w sprzęt komputerowy. Były prezentacje placówek i miast. Każdy kraj na ten
wyjazd miał zaprezentować kilkuminutowe
przedstawienie.
– My przygotowaliśmy humorystyczną scenkę o uczniu, który nie przeczytał „Chłopów”, a
drugi mu podpowiadał. Ponieważ odpowiadający wszystkiego
nie dosłyszał, przeinaczał fakty, z czego wynikały śmieszne
sytuacje – opowiada młodzież.
Bułgarzy opowiedzieli nato-

miast historię chłopaka, który
chodził z trzema dziewczynami
jednocześnie. Wreszcie dziewczyny się o sobie dowiedziały i
przygotowały dla niego nauczkę życia.
Drugi dzień to zwiedzanie
zamku Draculi, zamku w Rasnov i Brasov wraz z tzw. czarnym kościołem (ściany świątyni
były wykonane z czarnego surowca). Zadaniem dla każdej z
ekip było zmontowanie filmiku
o zwiedzanych miejscach. Lider
z Włoch pokazywał, jak zaprogramować prostą grę komputerową. Międzynarodowa grupa
w jednym z pubów oglądała też
mecz Mistrzostw Europy w piłce nożnej, w którym grali Ru-

muni.– U Rumunów nie było
widać większego zainteresowania meczami piłki nożnej – mówią uczniowie. – Nie było takiej
atmosfery euforii, jak u nas w
Polsce.
Ostatniego dnia pobytu zorganizowano grę uliczną. Uczestników podzielono na 5 grup, po
jednym z każdego państwa. Każda grupa dostała 5 zdjęć przedstawiających określone miejsce i
miała tam dotrzeć.
– Popołudnia mieliśmy wolne, wtedy w różnych grupach
międzynarodowych chodziliśmy po mieście, pełna integracja. Za dużo nie spaliśmy, nie
było czasu. Na spanie wykorzystywaliśmy czas przejazdu

RZUT OKIEM | SOWA – NASZ PRZYJACIEL

autobusami z jednego miasta
do drugiego – mówią.
Malwina Kaźmierczak, uczennica II klasy ZS, przyznaje, że na
międzynarodowej wymianie była
pierwszy raz i bardzo jest zadowolona. – W kwietniu w domu gościłam 2 Turków, teraz też byłam
zmuszona mówić po angielsku i
przyznam, że udział w projekcie
wiele mi dał. Teraz swobodniej
mówię w obcym języku, który
trochę dopracowałam.
Maciek Wiliński, który w pokoju mieszkał z Włochem, przyznaje, że pasjonowała ich muzyka,
a koledze z Włoch bardzo podobały się polskie piosenki. – W wolnym czasie uczyliśmy się również
pojedynczych słów we wszystkich
językach naszej grupy wymiany, najwięcej po turecku, gdyż oni
mieli problemy z mówieniem po
angielsku. W październiku nauczyciele spotkają się w Bułgarii i będą
planować dalsze działania projektowe.
dag

DOROTA GRĄBCZEWSKA

Uczniowie gościli w Rumunii

Patrycja Jurek, Malwina Kaźmierczak, Maciek Wiliński i Bartosz Chrulski
uczestniczyli w wymianie młodzieży w ramach projektu Erasmus+.

Gmina Bedlno | Wójt wydał pozytywną decyzję

Mieszkańcy zaskarżają decyzję

CZTERY ŁAPY ŻYCHLIN

dokończenie ze str. 4

22 czerwca w godzinach wieczornych Cztery Łapy Żychlin, działające przy Stowarzyszeniu na Rzecz Gminy
Żychlin, otrzymało zgłoszenie, że na ul. Sienkiewicza w Żychlinie z gniazda wypadła sowa. Ptak był młody, nie
potrafił latać i wychodził na ulicę. Mieszkańcy dopilnowali, by sówce nie stało się nic złego, pomogli również
strażacy. Sowa pod opieką Piotra Czerbniaka została przewieziona przez strażaków do Ośrodka Rehabilitacji
Zwierząt Leśnych w Miszewie Murowanym. Sowy Uszate są pod ścisłą ochroną i naszym obowiązkiem jest
reagowanie na różne sytuacje, które mogą być zagrożeniem dla ich życia. W Żychlinie mamy siedliska tej sowy,
głównie na cmentarzu, jak też na osiedlu Wyzwolenia. Są to bardzo pożyteczne ptaki drapieżne, polują na myszy,
więc podobnie jak koty wolno żyjące są częścią ekosystemu osiedlowego. Za niszczenie gniazd grozi kara. ag
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Protestujący podkreślają, że
to sformułowanie w uzasadnieniu jest kuriozalne, bowiem inwestor odprowadza wyprodukowaną energię do sieci krajowej, a nie
do gminnej, której zresztą nie ma.
Zdaniem protestujących, bzdurą
jest twierdzenie, że brak realizacji
inwestycji doprowadzi do braku
prądu w gminie Bedlno.
Ponadto, w ocenie protestujących zarówno z Wojszyc, jak
i z Pleckiej Dąbrowy, nie ma wyższej konieczności, by wprowadzać
rygor natychmiastowej wykonalności. W odwołaniu do SKO powołują się na wyrok WSA we
Wrocławiu z 19 lutego 2014 roku.
Podkreślają, że rygor natychmiastowej wykonalności nie jest tożsamy z ostateczną decyzją.
Skarga w kilku
miejscach
Protestujący z Pleckiej Dąbrowy wnieśli protest nie tylko do
SKO, ale też złożyli pismo do wydziału Budownictwa i Architektury w Starostwie Powiatowym
w Kutnie, w którym informują
urzędników, by odrzucili wniosek

Zdaniem protestujących,
bzdurą jest twierdzenie,
że brak realizacji
inwestycji doprowadzi
do braku prądu
w gminie Bedlno.
inwestora o pozwolenie na budowę, gdyż decyzja środowiskowa
wydana przez wójta nie jest ostateczna, bowiem do SKO zostały
złożone odwołania. Podważają też
zapis w decyzji o rygorze natychmiastowej wykonalności, podkreślając, że nie jest on jednoznaczny
z ostateczną decyzją. Jednocześnie informują i przestrzegają, że
z wnioskiem o pozwolenie na budowę może być załączona decyzja o warunkach zabudowy, która została wydana – według nich
– z rażącym naruszeniem prawa.
Jednocześnie informują, że sprawa
budowy farmy wiatrakowej zostanie skierowana do prokuratury.

Z kolei Jolanta Wodzyńska nie
tylko zaskarżyła decyzję wójta
zarówno w swoim, jak i mieszkańców imieniu do SKO, zaskarżyła też do SKO decyzję
wójta o warunkach zabudowy,
która została wydana 29 czerwca. – W ciągu 5 dni wójt nie miał
możliwości
przeprowadzenia
całej procedury administracyjnej
w tej sprawie, co oznacza wydanie jej z rażącym naruszeniem
prawa – podkreśla.
Ponownie wyścig
z czasem
Jak słyszymy w SKO w Skierniewicach, odwołanie od decyzji
wójta powinno być składane za pośrednictwem Urzędu Gminy Bedlno, a nie bezpośrednio do SKO.
– Jeśli odwołanie wpłynęło do nas,
musimy je przesłać je do organu
I instancji i poczekać, aż z kompletem dokumentów trafi do nas
ponownie – usłyszeliśmy w SKO.
– To na pewno nieco opóźni rozpoczęcie rozpatrywania odwołania. W pouczeniu znajdującym się
w decyzji wójta nie znaleźliśmy
zapisu, by odwołanie składać za
pośrednictwem urzędu.
dag
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Konkurs na najpiękniejszy samodzielnieuplecionywianek.

JANUSZGŁUSZCZ

Konkurs nanajpiękniejsząPanienkęDworu.

JANUSZGŁUSZCZ

Najpiękniejszapanienkadworudobrzelińskiego–ZuziaKarwacka.

JANUSZGŁUSZCZ
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Taniec estońskiwwykonaniudziecizSPim.MariiKownackiejzGrabowa.

Dobrzelin|Plenerowaimprezawupalnydzień

Wianki w Dobrzelinie
rozpoczęto polonezem
„Wianki dworskie” w Dobrzelinie na stałe wpisały się już w imprezy naszego
regionu. Tym razem odbyły się w sobotę, 2 lipca, o godzinie 14.00. Teren wokół
zamku zapełnił się straganami z ciastem, chlebem ze smalcem, grillem itp.
Patronat nad imprezą objął burmistrz Gminy Żychlin
Grzegorz Ambroziak, a zorganizowali ją Fundacja Dworu
Dobrzelin, Towarzystwo Miłośników Historii Żychlina i Stowarzyszenie „Skakanka”.
Imprezę prowadziła Ewa Łysak z Fundacji Dworu Dobrzelin oraz Ewa Wypych z towarzystwa historyków i radna
miejska z Żychlina.
Atrakcji nie brakowało. Każdy z uczestników, choć w dużej
mierze dotyczyło to płci pięknej, mógł kupić wianek.
Na początku imprezy pani
Anna Wrzesińska opowiedziała o tradycjach związanych
z nocą Kupały. Dzieci zostały
zaproszone do konkursu plecenia wianków, w nagrodę można

było otrzymać słuchawki i inne
gadżety.
Staropolskim
zwyczajem
spotkanie otworzył również polonez, który zatańczyły dzieci z SP im. Marii Kownackiej
w Grabowie. Młodzi tancerze
zaprezentowali także między
innymi estoński, jak i ukraiński taniec ludowy (którego nauczyli się w ramach międzynarodowego projektu eTwinning,
polegającego na kontaktach ze
szkołami z zagranicy za pomocą nowoczesnych komunikacji
technologicznych). Tytuł projektu nosi tytuł „I can Dance!
Can you?”.
Zebrani obejrzeli także energetyczny występ dzieci ze Stowarzyszenia „Skakanka” oraz
Dziecięcego Zespołu Ludowe-

go z Pacyny. Po raz kolejny wybrano również Najpiękniejszą
Panienkę i Kawalera Dworu.
W tym roku tytuł, pamiątkowa
tabliczka oraz tablet powędrowały do Zuzanny Karwackiej.
Piękna młoda dama urzekła komisję konkursową bordową długą suknią i bardzo pomysłową
parasolką, wykonaną z dziecięcej parasolki, na którą nałożono
tzw. babciną serwetę, wykonaną na szydełku.
Tytuł kawalera i tablet otrzymał Olaf Kornatowski, nie tylko
za strój, ale przede wszystkim
za odwagę, ponieważ w konkursie dominowały dziewczęta.
Nagrody ufundowali sponsorzy imprezy, fundusze organizatorzy otrzymali również
z grantu (5 tysięcy złotych)

REKLAMA

w konkursie Tesco „Decydujesz, pomagamy” – powiedziała Anna Wrzesińska prezes Towarzystwa Miłośników Historii
Żychlina.
Nie zabrakło oczywiście
ogniska, jak i puszczania wianków. Jak zawsze na imprezach
plenerowych był stoisko Żychlińskiego Domu Kultury,
gdzie najmłodszym malowano
twarze.
A strażacy nie zawiedli
i nadzorowali młodzież oraz
dzieci wspinające się na ściance wspinaczkowej. Można było
potańczyć przy muzyce granej
na żywo przez zespół Ewans.
Szkoda, że większa liczba
mieszkańców nie chciała skorzystać i uczestniczyć w „Wiankach Dworskich”. Być może
wielu odstraszyła tropikalna
wręcz pogoda. Drzewa i stare
mury dworu doskonale łagodziły jednak sobotni upał.
Janusz Głuszcz
Z
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Gmina Łowicz | To długa i skomplikowana procedura

lonych strażaków, a nawet więcej,
nadto niektórzy strażacy ochotnicy
pracują zawodowo w państwowej
straży w Łowiczu.
Naczelnik jednostki zapytany
o to, czy druhowie z OSP Pilaszków
są gotowi na to, że gdy znajdą się w
KSR-G, w przypadku zdarzeń będą
na drugiej linii kierowania, zaraz po
strażakach zawodowych, odpowiada: – Chcemy i będziemy działać.
Wpisanie do KSR-G pomoże nam
się rozwijać, pozyskiwać dotacje
i sprzęt dla jednostki.
Zaangażowanie druhów z Pilaszkowa docenia również komendant PSP Jacek Szeligowski. Potwierdza, że jest to jednostka, która
wiele sprzętu pozyskała własnym
sumptem. Mówi też, że jeśli jakaś
jednostka z gminy Łowicz miałaby zostać wpisana do KSR-G to
w pierwszej kolejności powinien
to być właśnie Pilaszków. – Żeby
tworzyć jednostkę trzeba mieć ludzi i utrzymywać ich na wysokim
stopniu przeszkolenia i gotowości bojowej – powiedział komendant Jacek Szeligowski, a to mówiąc wyjaśnił, że nie wystarczy
zostać wpisanym na listę KSR-G
i spocząć na laurach, ale być aktywnym i zaangażowanym przez cały
czas, bo tego potrzebuje współczesna straż. Poza tym jednostki
są teraz wpisywane do systemu na
5 lat, a potem muszą przejść weryfikację, by pozostać w nim dalej.
– Czeka ich teraz długa procedura, w czasie której cały czas muszą
pokazywać, że są aktywni bojowo
– mówił stanowczo komendant
Szeligowski.

Czy OSP Pilaszków ma szansę
znaleźć się w KSR-G?
nia sprzętu. Brakuje jej jeszcze aparatów powietrznych, ale
ochotnicy liczą, że uda się je zakupić do końca tego roku. Druhowie dysponują też średnim samochodem bojowym typu Star,
który zakupili od ochotników
z Wisły, gdy ci dostali nowy. Ponadto mają na stanie auto techniczne marki Ford Transit. O ich
zaangażowaniu w działania ratowniczo-gaśnicze może świadczyć
choćby fakt, iż własnym sumptem
zakupili wiele sprzętu do jednostki.
Gdy dostali 4.200 zł ekwiwalentu
za wyjazdy do działań, postanowili dołożyć do nich 2.000 zł i kupić
zestaw ratownictwa medycznego,
w skład którego wchodzi m.in. deska wraz z wyposażoną torbą.
Jak powiedział nam naczelnik,
w 2015 roku druhowie z OSP Pilaszków wyjeżdżali do zdarzeń 29
razy, zaś 4 razy pomagali w zabezpieczeniu imprez masowych. Jeśli chodzi o wyjazdy do zdarzeń,
były to głównie pożary, usuwanie
skutków burz i nawałnic, a coraz
częściej także zdejmowanie gniazd
os. Dodał też, że jednostka posiada
wymagane minimum 12 przeszko-

Łowicz

RZUT OKIEM | NOWY ŁOWICZANIN TEŻ ŚWIĘTUJE JUBILEUSZ MIASTA

W związku z pracami remontowymi, jakie prowadzone są
w zabytkowym budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Stanisławskiego 30, interesanci mogą
spotkać się z utrudnieniami.
Znajdujące się tam siedziby:
zarządu powiatu, Wydziału Organizacyjnego, Wydziału Finansowego, Wydziału Edukacji
i Spraw Społecznych, Wydziału
Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa, Biuro Zarządzania
Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych, Zespół
Radców Prawnych i Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej nie będą przyjmowały
interesantów dzisiaj, 7 lipca, po
godz. 15.00 i w piątek, 8 lipca,
przez cały dzień.
mwk

7 lipca przypada 880 lat od
pierwszej pisanej wzmianki
o Łowiczu. Ratusz organizuje z tej
okazji uroczystości,
o których piszemy na str 3.
W redakcji Nowego Łowiczanina
postanowiliśmy z tej okazji
podkreślić naszą dumę z tego, że
jesteśmy obywatelami tego miasta
oraz spadkobiercami jego historii,
wywieszając na budynku redakcji
przy ul. Pijarskiej 3a flagę
z herbem Łowicza. Jak się
okazało, aby to było możliwe,
musieliśmy uzyskać zgodę
od burmistrza, sama flaga jest
dostępna w firmie Kolo,
kosztuje 25 zł. tb

agnieszka.antosiewicz@lowiczanin.info

Utrudnienia
w piątek

REKLAMA

OSP PILASZKÓW

Gdyby starania Pilaszkowa zakończyły się sukcesem, byłaby to
druga, po OSP Bocheń, jednostka
z gminy Łowicz wpisana do KSR-G. Zanim jednak będzie to możliwe, na druhów czeka długa procedura, która potrwać może nawet
około 1 roku.
Jak wyjaśnił komendant Jacek
Szeligowski, najpierw jednostka
musi sporządzić wniosek o wpisanie do KSR-G, który poprzeć
musi następnie wójt i Rada Gmi-

ny Łowicz oraz komendant PSP
w Łowiczu. Potem wniosek trafia
do komendy wojewódzkiej PSP
i jeśli tam uzyska akceptację, zostaje przesłany do komendy głównej,
gdzie komendant podejmuje decyzję o wpisaniu na listę jednostek do
włączenia do KSR-G, wyznaczając jednocześnie termin, kiedy ma
to nastąpić.
Wówczas może zostać podpisane tzw. porozumienie trójstronne,
którego sygnatariuszami powinni być: komendant Państwowej
Straży Pożarnej w Łowiczu st.
bryg. Jacek Szeligowski, wójt
gminy Łowicz Andrzej Barylski
i prezes OSP Pilaszków Adam
Pietrzak.

AGNIESZKA
ANTOSIEWICZ

Druhowie z OSP Pilaszków na tle swojego wozu bojowego. Zdjęcie
zostało wykonane w czerwcu, gdy ochotnicy pojawili się na ślubie
jednego ze swoich druhów.

Zgodnie z nowymi zasadami,
jednostka zostaje wówczas wpisana do KSR-G na okres 5 lat, a nie,
jak było to wcześniej, bezterminowo. Po tym okresie nastąpi weryfikacja czy pozostanie w nim dalej.

Mają przeszkolenie,
sprzęt i chcą działać
Jak wyjaśniał nam Radosław
Sut, jednostka OSP Pilaszków,
której jest naczelnikiem, jest
obecnie na etapie kompletowa-

TOMASZ BARTOS

Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej
w Pilaszkowie zapowiadają, że będą starać się
o włączenie do Krajowego Systemu RatowniczoGaśniczego, gdyż mają przeszkoloną załogę,
własnym sumptem kompletują sprzęt i co
najważniejsze – chcą działać. Komendant
powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu,
Jacek Szeligowski, jest im przychylny, choć
zapowiada, że przed nimi początek długiej drogi.

Wójt był zdziwiony
Kiedy skontaktowaliśmy się
z wójtem gminy Łowicz Andrzejem Barylskim powiedział nam, że
jest zaskoczony, że o staraniach druhów z OSP Pilaszków dowiaduje
się od nas. – PSP w Łowiczu, świadomie lub nie, doprowadza do konfl iktu w gminie, pomiędzy Pilaszkowem a Bocheniem – powiedział
nam wójt Barylski, nadmieniając
jednocześnie, że bywa, że OSP z Pilaszkowa jest kierowana do działań
przed OSP z Bochenia, która to jest
w KSR-G. Komendant Szeligowski tłumaczył nam to aktywnością
i gotowością bojową strażaków
z Pilaszkowa, na których zawsze
można liczyć.
– Nigdy nie hamowałem czyichś
starań i nie zamierzam tego robić
– skwitował jednak wójt ostatecznie
informację o tym, że OSP Pilaszków zamierza się ubiegać o wpis do
KSR-G. Chciałby, aby wszelkie decyzje były poprzedzone rozmową
z przedstawicielami gminy, gdyż
w jej gestii leży finansowanie ochotniczych jednostek straży. 
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Podopieczni MOSprzygotowalidlaprzedszkolakówwielezabawiatrakcji...
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Na przykład takie,jaktworzeniemydlanychbaniek.

Żychlin|MłodzieżowyOśrodekSocjoterapii

Młodzi organizują zabawy dla przedszkolaków
Podopieczni Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Żychlinie od kwietnia
współpracują z żychlińskimi przedszkolakami. Organizują maluchom gry
i zabawy, czytają im książki oraz organizują pikniki w terenie z pokazami
eksperymentów fizyko-chemicznych.
Młodzież uczy się, jak opiekować się małymi dziećmi i zorganizować im ciekawe zajęcia, zaś
dzieci miło spędzają czas w towarzystwie starszych kolegów.
– Już w kwietniu gościliśmy
u przedszkolaków z „dwójki”,
a nasi podopieczni, w ramach

akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, czytali najmłodszym
książki – mówi Renata Szymańska, pedagog i koordynator projektu. – Później mieliśmy warsztaty dotyczące pracy
z przedszkolakami, rozmawialiśmy o wolontariacie i ćwiczy-

liśmy eksperymenty, które były
później prezentowane.
W środę 15 czerwca grupa
przedszkolaków została zaproszona do Żychlińskiego Domu
Kultury, gdzie podopieczni
z MOS w czasie 1,5 godziny zorganizowali dla maluchów liczne

gry i zabawy, pokazywali, jak
robić duże bańki oraz prezentowali różne eksperymenty fizyko-chemiczne. Specjalnie dla
maluchów przygotowali zdrowe kanapki. Zadowoleni z dobrze wykonanego zadania byli
zarówno nastoletni podopieczni
MOS, jak i przedszkolaki, które
świetnie się bawiły.– Celem projektu jest aktywizacja młodzieży wokół inicjatywy badawczo-twórczej w celu wzmocnienia
jej wiary we własne możliwości,

jak również promowania idei
wolontariatu wśród młodzieży,
jako potrzeby niesienia dobrowolnej pomocy innym – komentuje pani pedagog.
Od września podopieczni
MOS będą kontynuować swój
projekt. Po raz kolejny będą
przedszkolakom czytać książki
oraz organizować wspólne zabawy. Na koniec projektu, pod
koniec września zaplanowano
też zorganizowanie festynu dla
przedszkolaków.

– Planujemy też cykl warsztatów badawczo-twórczych dla
wychowanków na temat pracy na rzecz innych oraz możliwości spędzania czasu z dala
od uzależnień i innych zjawisk
patologii społecznej – dodaje Renata Szymańska. – Będą
to zajęcia kulinarne, doświadczalno-chemiczne oraz zajęcia
praktyczne z animacji dla dzieci (np. malowanie buzi, robienie wielkich baniek, tworzenie
z balonów).
dag

wypadki
1742 zgłoszone
i ofiar śmiertelnych w naszym województwie!
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Punkt zapalny
Bełchów | Co robić: czy inwestować w kanalizację czy wodociągi?

Ciśnienie w kranach spada niemal do zera
Sesja Rady Gminy Nieborów 29 czerwca
zakończyła się dyskusją o zaopatrzeniu
mieszkańców w wodę.
TOMASZ
BARTOS
tomasz.bartos@lowiczanin.info

Temat wywołał mieszkaniec
Bełchowa Marek Szlaski, który przedstawił radnym udokumentowaną informację o tym,
że ciśnienie w sieci wodociągowej okresowo spada tam niemal
do zera.
– To jest dramat, ciśnienie jest
tak niskie, że woda nie jest w stanie dotrzeć do łazienki na piętrze.
I nie jest to sytuacja tylko w okresie upałów, to ma miejsce przez
cały rok od około 3 lat i mimo to
sytuacja się nie zmienia – powiedział nam Marek Szlaski. Mieszkaniec Bełchowa przyszedł na
sesję przygotowany – poziom
ciśnienia w sieci wodociągowej
udowodnił, przedstawiając zdjęcia z odczytów manometra zainstalowanego w jego domu.
Jak nam powiedział, gorzkie
jest to, że w ubiegłym roku gmina wybudowała dodatkową studnię na ujęciu wody w Mysłakowie, ciśnienie w sieci wynosiło
tam, jak sprawdził, nawet 4,5 at-

mosfery, w tym samym czasie
w Bełchowie manometr wykazał
odczyt 1,5 atmosfery. – Ciśnienie prawidłowe w sieci wodociągowej powinno wynosić od 2
do 3,5 atmosfery, w Bełchowie
o to bardzo trudno. Wyższe pojawia się około godziny 23 i po
północy, ale nie każdy może czekać tak długo, aby się wykąpać,
nie mówiąc o wzięciu prysznica
– powiedział Szlaski, po czym
dodał: – Mamy XXI wiek, będę
walczył o wodę w kranach, bo
nie zamierzam chodzić się kąpać
do rzeki.
Kilka tygodni temu temat ten
zgłosił już w gminie radny Andrzej Krokocki, także mieszkaniec Bełchowa. Na sesji
powiedział, że nieustannie otrzymuje dużo sygnałów o problemach
z dostarczaniem wody. Zaznaczył, że oczekiwania ludzi są
proste: chcą wody, bo za nią płacą. – Trzeba się zastanowić nad
przyszłością wydatków gminy.
Coraz poważniej myślimy o budowie sieci kanalizacji sanitarnej,
a może okazać się, że powinniśmy zadbać o inwestycje umożliwiające prawidłowe zaopatrzenie
w wodę – zgłaszał pod uwagę.

Będę walczył
o wodę w kranach
bo nie zamierzam
chodzić się kąpać
do rzeki.
Marek Szlaski

Gmina, o dziwo,
zaskoczona
Problemami z wodą wyraźnie
zaskoczony był sekretarz gminy
Adam Janiak, który powiedział,
że Urząd Gminy nie odbiera sygnałów od mieszkańców o braku
wody w Bełchowie. Zauważył, że
na terenie miejscowości znajdują
się dwie studnie, które pracują na
zmianę, w zależności od zapotrzebowania na wodę. Jedna studnia
przy ul. Sosnowej ma wydajność
42 m³ na godzinę, druga przy ul.
Przemysłowej, gdzie znajduje się
także hydrofornia, 16 m3 na go-

dzinę. – To w zupełności powinno
wystarczyć jak na potrzeby osiedla, dla którego pracują te ujęcia
– powiedział nam dzień po sesji,
30 czerwca. Już tego dnia urzędnicy gminny zajęli się tematem
zgłoszonym przez Marka Szlaskiego. – Problem ten traktujemy
bardzo poważnie, będziemy zbierać informacje o funkcjonowaniu
studni i hydroforni i je przeanalizujemy porównując z różnymi
okresami. Trudno bowiem powiedzieć jednoznacznie o powodach tego stanu rzeczy. Jeśli problem jest po stronie technicznej,

Gmina Zduny | Radni przegłosowali podwyżkę

Woda zdrożeje od września:10 groszy więcej za 1 m³
Większością głosów radni gminy Zduny 23 czerwca podjęli decyzję o podwyższeniu cen wody
z gminnego wodociągu o 10 groszy netto za 1 metr sześcienny.
Podwyżka wejdzie w życie od 1
września. Ceny ścieków odprowadzanych do gminnej oczyszczalni
pozostawiono bez zmian.
Głosowanie poprzedziło wystąpienie wójta Jarosława Kwiatkowskiego, który uzasadniał
podwyżkę koniecznością zapewniania możliwości funkcjonowaREKLAMA

nia gminnych wodociągów i ujęć
na odpowiednim poziomie –
a koszty te stale rosną. Wspomniał
też o dwóch inwestycjach, które gmina w tym roku będzie musiała przeprowadzić. Są to: budowa zbiornika wyrównawczego
w Złakowie Borowym oraz wymiana złoża w Retkach.
Jednocześnie wójt wyjaśnił, że
proponuje pozostawić stawkę za
ścieki bez zmian, aby zachęcać
mieszkańców do podłączania się
do sieci.

Radny ze Złakowa Borowego,
Andrzej Grzegory, zaproponował wówczas, aby może podnieść
cenę wody o 20 gr za 1 m³, a pieniądze, ktre dzięki temu wpłyną
do gminy, przeznaczyć na szukanie nowych złóż wody. Mówił, że
wody zaczyna w jego miejscowości brakować, ciśnienie w sieci jest
tak niskie, że napełnienie opryskiwacza trwa bardzo długo.
– Jestem za podniesieniem
o 20 groszy – odparł wójt, dodając tylko, że w uchwale nie będzie

można zapisać tego, że pieniądze
z niej uzyskane gmina przeznaczy na szukanie złóż wody. Wyraził też opinię, że w Złakowie
Borowym to nie ma sensu. – Konsultowaliśmy to z hydrologiem
i wiemy, że tam wody nie ma –
podkreślał wójt. Jak dalej mówił,
wspomniana budowa zbiornika
wyrównawczego ma poprawić sytuację w Złakowie Borowym.
Przeciwko podwyżce o 20 gr
głos zabrał radny Adam Grzegory z Łaźnik. Mówił, że sytuacja

to chcemy go znaleźć, aby wyeliminować, może trzeba wymienić pompę, nowa kosztuje od 12
do 15 tys. zł, musimy to wiedzieć
– powiedział jeszcze.
Zdaniem Marka Szlaskiego
wpływu na ciśnienie nie ma jednak podlewanie, bo niskie jest ono
także w zimie. Podejrzewa on, że
przyczyna może znajdować się
w jednym z ujęć, gdzie 3 lata temu
dokonano napraw poawaryjnych,
po nich zaczęły się problemy
z wodą. Możliwe więc, że wówczas musiało się stać coś, co ma
wpływ na obecne ciśnienie w wodociągach.
Temat zdaje się być jednak poważniejszy, bo o problemach z dostawami wody powiedział też Jan
Pierzankowski, radny z Bełchowa
Wsi, padły także uwagi o słabym
ciśnieniu w wodociągu w Dzierzgówku. Obie miejscowości zaopatrywane są z ujęcia w Bobrow-

w rolnictwie jest trudna, ceny za
mleko osiągnęły najniższy poziom od lat. – Akurat w hodowli
najwięcej wody się zużywa, dlatego jestem przeciwny podwyżce. Po chwili zażartował, że można byłoby zastosować ją tylko
wobec Złakowa Borowego – ale
to akurat nie jest możliwe.
Ponieważ radny Andrzej Grzegory wniosek swój złożył jako
formalny, poddano go głosowaniu.
Tylko 2 radnych było za podwyżką o 20 groszy, pozostała
13 była temu przeciwna. W takiej sytuacji głosowaniu poddano propozycję wójta. Poparło ją

nikach. Sekretarz w rozmowie
z nami powiedział, że ten temat
gmina także sprawdzi. Możliwe,
że w dalszej przyszłości sytuację
w wodociągach uda się poprawić
dzięki budowie studni i hydroforni
w Dzierzgowie, gdzie gmina niedawno stała się właścicielem nieruchomości, na której stoją zabudowania OSP.
Drugą przyczyną spadku ciśnienia może być, zdaniem Szlaskiego, podlewanie ogródków
przez mieszkańców. Świadczą
o tym raporty o poborze wody
z okresów, gdy panują upały i tak
np. w 2015 roku, na dobę wzrastał
on na osiedlu trzykrotnie. Oprócz
tego, telefony o braku wody w sieci wodociągowej ustają, gdy zaczyna padać deszcz – to jego zdaniem także o czymś świadczy.
Krytyka za podlewanie
W sprawie wody odezwali
się też inni uczestnicy sesji. Sołtys Dzierzgówka Marzenna Kosmatka oraz radny z Bobrownik
Andrzej Szymański w gorzkich
słowach stwierdzili, że mieszkańcy kompletnie nie stosują się do
próśb, które kieruje do nich gmina w okresach letnich o wstrzymanie się od podlewania wodą z sieci ogródków i wykorzystywanie
jej wyłącznie do celów bytowych.
– Ludzie olewają zakazy – powiedział radny. 

11 radnych, 2 osoby były przeciw,
2 wstrzymały się od głosu.
Zatem od 1 września ceny
wody w gminie Zduny będą wynosiły: 1,50 zł plus 8% VAT, bez
zmian pozostaje stawka 1 zł plus
8% VAT za wodomierz. Stawka
za ścieki pozostanie na poziomie
2,50 zł netto plus VAT od odbiorców, które mają zwykłe przyłącze grawitacyjne oraz 2,30 zł netto
plus VAT od mieszkańców, którzy mają przyłącze z lokalną przepompownią zasilaną energią elektryczną.
Powyższe stawki będą obowiązywały do 31 sierpnia 2017
roku.
mwk
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Łowicz|Czy3karetkipogotowiawpowiecietoniezamało?

Gdy nie ma wolnych karetek,
życie muszą ratować strażacy
Często otrzymujemy też zgłoszenia do chorób i schorzeń, z którymi ludzie powinni kierować się
m.in do lekarza rodzinnego lub
poradni nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Co innego z osobami starszymi, którym trudno
odmówić pomocy, a które chyba
same gubią się w całym tym systemie – powiedział nam dr Krzysztof Chmiela.
Dane statystyczne wskazują,
że ZRM „Falck” z naszego powiatu interweniowały w czerwcu
441 razy. 23 razy wyjeżdżały do
dzieci, czyli osób poniżej 18 roku
życia. Również 23 razy interweniowały przy wypadkach komunikacyjnych, odnotowując 3 zgony
i 30 rannych.
Andrzej Kaźmierczak, wicedyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, powiedział nam,
że liczba karetek w powiecie łowickim jest zgodna z wymogami
ustawy o ratownictwie medycznym i jego zdaniem wystarczająca.
Gdzie były w środę
karetki?
Na naszej stronie internetowej, w komentarzach do artykułu
o zadysponowani strażaków do resuscytacji starszego mężczyzny,
czytelnicy pytali nas o to, gdzie
były wówczas wszystkie karetki.

Udało nam się uzyskać te dane.
Przypominamy, że zgłoszenie
z os. Noakowskiego wpłynęło do
pogotowia około godz. 10.34.
W tym czasie karetka typu
„P” z Łowicza została zadysponowana do Lipnic, gdzie było
zgłoszenie o bólu i obrzęku kończyny po upadku w nocy. Zgłoszenie wpłynęło około godz.
9.10. Wcześniej jednak ten sam
ZRM interweniował na os. Kostka, gdzie otrzymał zgłoszenie
o tym, że pomocy potrzebuje
mężczyzna mający omamy po
spożyciu alkoholu. Ratownicy
udali się do Sochaczewa celem
pozostawienia go w tamtejszym
szpitalu, ale lekarz odmówił
przyjęcia z braku wolnych miejsc.
Karetka wróciła więc z mężczyzną do szpitala w Łowiczu. Kiedy była już wolna, niezwłocznie
udała się do Lipnic.
Z kolei karetka typu „S” z Łowicza została zadysponowana
około godz. 9.30 do Nieborowa,
gdzie udzielała pomocy osobie
mającej uraz stawu skokowego
oraz kilka innych objawów. Poszkodowany został przewieziony do Skierniewic na ortopedię,
gdyż w Łowiczu nie ma takiego
oddziału.
I ostatnia karetka przydzielona na nasz powiat, ta ze Zdun,
pojechała akurat do Łyszkowic,
gdzie musiała udzielić pomocy
osobie z bólem w klatce piersiowej. Pacjent został przewieziony
do szpitala w Łowiczu. Zgłoszenie wpłynęło około godz. 10.10,

a ZRM zakończył działania około godz. 11.25.
Jak widać na powyższych
przykładach, wszystkie karetki
były zajęte.
Strażacy nie tylko
od gaszenia
Jak powiedział nam dr Krzysztof Chmiela, dyrektor medyczny
Falck Medycyna Region Łódzki, kiedy nie ma wolnych karetek,
zespoły ratownictwa medycznego
posiłkują się pomocą strażaków.
Fakt otrzymywania przez dyspozytora Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu zgłoszeń

o pokierowaniu jednostki do
udzielania pierwszej pomocy potwierdził również Arkadiusz Makowski, zastępca komendanta PSP
w Łowiczu.
Jak wyjaśnił, strażacy mają
uprawnienia do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, wynikające z ukończenia odpowiednich kursów.
Łowicka jednostka ratowniczo-gaśnicza PSP ma w swoich szeregach także ratowników medycznych, co pozwala lepiej wypełniać
ustawowe obowiązki, zgodnie
z którymi, do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medyczne-

Łupem są metalowe elementy z nagrobków

REKLAMA

notowała ich ona zaledwie kilka. – W czerwcu otrzymaliśmy
9 zawiadomień dotyczących kradzieży krzyży oraz figurek (wykonanych ze stopów metali)
z nagrobków znajdujących się
na cmentarzach przy ul. Blich
i ul. Tuszewskiej w Łowiczu.
Prowadzimy w tych sprawach
postępowania mające na celu

szkody nie ponosi parafia, a parafianin. Dlatego jego zgłoszenie
o przestępstwie jest podstawą do
skutecznego ścigania złodzieja.
Ryszard Karczewski apeluje też
do osób odwiedzających swoich
bliskich na cmentarzu, by zwrócili
uwagę na podejrzane osoby, które
kręcą się na jego terenie z dużymi
torbami lub wózkami, rozglądają
się badawczo po pomnikach itp.
Jeśli ktoś zauważy coś podejrzanego, powinien powiadomić
o tym pracowników cmentarza
lub policję.

Nieco lepiej, w porównaniu
z latami ubiegłymi, wygląda w tym
roku sytuacja na cmentarzu św.
Ducha na Bratkowicach. – W tym
roku kradzieży było zaledwie kilka, mniej niż 10, podczas gdy dwa
lata temu mieliśmy takich zgłoszeń
około 170 – mówi nam kościelny,
Jan Madanowski.
Skradzione przedmioty trafiają
najprawdopodobniej na złom. Dlatego być może warto zamiast metalowych elementów wybrać ich plastikowe odpowiedniki, które nie
będą kusiły złodzieja.
aa

Ratowniczy samochód i strażacy.Tymrazem,28czerwcanaKońskimTargu,strażacyznowubylipierwsi.

Łowicz|Kradzieżenacmentarzach

W okresie letnim wzrosła liczba kradzieży elementów metalowych z nagrobków
na obu łowickich cmentarzach
– przy ul. Blich i Tuszewskiej. Na
cmentarzu katedralnym było już
kilkadziesiąt takich zdarzeń.
Najwidoczniej nie wszyscy
zgłaszają kradzieże na policję,
gdyż w minionym miesiącu od-

go strażacy udzielają poszkodowanym kwalifikowanej pierwszej
pomocy. – Czynności strażaków
mogą polegać m.in. na resuscytacji
krążeniowo-oddechowej, tamowaniu krwotoków, opatrywaniu ran,
zastosowaniu tlenoterapii biernej
itp. Są to proste zabiegi medyczne,
ale na pewno na bardziej wykwalifikowanym poziomie niż czynności osoby, która nie ukończyła
odpowiednich kursów z zakresu
ratownictwa medycznego – mówi
Arkadiusz Makowski, zastępca komendanta PSP w Łowiczu.
Jednocześnie ocenia, że strażacy dość często otrzymują prośby

z pogotowia o udzielenie pierwszej pomocy, gdyż nie ma akurat
wolnej karetki.
Zauważa, że wystarczy, iż zdarzyłby się wypadek masowy, do
którego zostałyby zadysponowane wszystkie 3 zespoły ratownictwa medycznego, a brakowałoby
ich do pozostałych zdarzeń w powiecie.
Z jego obserwacji wynika, że
nie jest to tylko problem Łowicza, ale i innych miast w Polsce.
Jak zauważa, coraz więcej zadań
zleca się jednostkom straży, poza
głównymi, ratowniczo-gaśniczymi.
– Strażacy to bardzo wykwalifikowana grupa zawodowa, która
coraz bardziej się profesjonalizuje. Nie wyjeżdżamy już wyłącznie do gaszenia pożarów, a zakres
prowadzonych działań obejmuje,
oprócz wspomnianego ratownictwa medycznego, ratownictwo
chemiczno-ekologiczne, wysokościowe, techniczne, drogowe
i wiele innych, które scalają się
w jedną misję: niesienie pomocy
ludziom, zwierzętom, naszemu
mieniu i środowisku – mówi Arkadiusz Makowski.
aa

ARCHIWUMNŁ

dokończenie
ze str. 1 NŁ,
2 wydania dla Żychlina
i 5 WG

Ilerazywyjeżdżamydo
osóbpodwpływem
alkoholuczydopalaczy,
któretoosobypóźniej
demolująkaretkę!?
Częstootrzymujemyteż
zgłoszeniadochorób
ischorzeń,zktórymi
ludziepowinnikierować
sięm.indolekarza
rodzinnegolubporadni
nocnejiświątecznej
opiekizdrowotnej.

ustalenie okoliczności oraz
sprawców kradzieży – poinformował sierż. Łukasz Poborski
z KPP w Łowiczu.
Jak informuje nas Ryszard Karczewski, administrator cmentarza katedralnego, w tym roku doszło już na nim do kilkudziesięciu
kradzieży. Wyjaśnia, że najbardziej narażone są groby znajdują-

ce się blisko alejek, gdyż złodziej
ma wtedy dużą łatwość ucieczki z łupem. Nie jest to jednak regułą, bo kradzieże zdarzają się
w różnych rejonach cmentarza.
Złodzieje wynoszą najczęściej
metalowe krzyże i litery. Administrator wyjaśnia, że każda kradzież
powinna być zgłaszana przez właściciela nagrobka, gdyż formalnie

12

7 lipca 2016

www.lowiczanin.info

nr 27

Aktualności
Łowicz | Konkurs na Blichu

1050. rocznica chrztu Polski
Wziąć w nim udział zdecydowało się 28 uczniów, którzy stanęli ze sobą w szranki w dwóch
etapach. Pierwszy miał miejsce
2 czerwca. Młodzież miała za zadanie rozwiązać test.
Zakres tematyczny pytań dotyczył wiedzy teologicznej na temat
chrztu, opartej na Katechizmie Kościoła Katolickiego. Podczas tego
etapu wyłoniono 7 osób, które zakwalifikowały się do finału, który
miał miejsce 10 czerwca. Finałowy test dotyczył, tak jak w eliminacjach, wiedzy teologicznej na
temat chrztu, ale także treści historycznych związanych z chrztem
Polski i początkami państwa pol-

skiego oraz wybranych wydarzeń
historycznych, w których odnaleźć możemy wyraźne odwołanie
do Boga, wiary czy opieki Maryi
nad narodem polskim.
Klasyfikacja końcowa konkursu wyglądała następująco:
1. Marek Molenda – z kl. II
kształcącej w zawodzie technik informatyk,
2. Piotr Kapusta – z kl. I kształcącej w zawodzie technik żywienia
i usług gastronomicznych,
3. Joanna Guzek – z kl. II kształcącej w zawodzie technik technologii żywności,
4. Cezary Stasiak – z I kl. kształcącej w zawodzie technik logistyk,

RAFAŁ KOPROWSKI

Uczniowie wszystkich klas ZSP 2 na Blichu zostali
zaproszeni do udziału w zorganizowanym
w czerwcu w tej szkole konkursie jubileuszowym
upamiętniającym 1050. rocznicę Chrztu Polski.

Od lewej stoją: Grzegorz Chojnacki - nauczyciel historii i wos, burmistrz Łowicza Krzysztof J. Kaliński,
Piotr Sumiński - katecheta, Emilia Adamowicz - katechetka, Maria Laska - dyrektor szkoły na Blichu, Karolina
Trębska, ks. Sylwester Łajszczak - katecheta, Marek Molenda - zwycięzca, Piotr Kapusta, Joannna Guzek,
ks. Wiesław Skonieczny.

5. Karolina Trębska – z kl. I
kształcącej w zawodzie technik
agrobiznesu,

6. Łukasz Godziszewski – z kl.
II kształcącej w zawodzie technik
informatyk,

7. Szymon Siejka – z kl. I kształcącej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa.

Gmina Łyszkowice | Stypendia dla najzdolniejszych

TOMASZ MATUSIAK

Gmina może być z nich dumna

Występ uczniów z Łyszkowic na sesji rady gminy. Swoim śpiewem
zachwycała wszystkich Karolina Graszka.

REKLAMA

Najlepsi uczniowie szkół na terenie gminy Łyszkowice, wraz z
rodzicami i nauczycielami, zostali 29 czerwca zaproszeni na sesję rady gminy Łyszkowice, aby
tam odebrać przyznane uchwałą
Rady Gminy gratulacje i stypendia w wysokości 600 zł (szkoły
podstawowe) lub 1.000 zł (gimnazjum). Warunkiem ich uzyskania
była średnia minimum 5 i wzorowe zachowanie lub tytuł laureata
konkursu przedmiotowego na po-

ziomie wojewódzkim (wówczas
wystarczy średnia 4 i dobra ocena
ze sprawowania).
Warunki te spełniło 39 uczniów.
Byli to: Kinga Kaczor, Wioleta Lipińska, Wiktor Domińczak
i Weronika Styszko ze Szkoły
Podstawowej w Seligowie, Milena Cichal, Jowita Kowalska i Gabriela Mortecka ze Szkoły Podstawowej w Stachlewie, Oliwia
Starzec, Aleksandra Kędziora,
Wiktoria Kędziora, Krzysztof Ku-

ciński, Karol Tomanik, Natalia
Maszkowska, Natalia Markus ze
Szkoły Podstawowej w Kalenicach, Dominika Michalska, Amelia Felczyńska, Lena Kaźmierczak, Julia Dondzbach, Amelia
Grabowicz, Monika Sukiennik,
Zofia Stań, Ada Jóźwicka, Szymon Klimkiewicz, Marcel Korzeniewski, Milena Kucińska, Martyna Siatkowska, Marcel Kostrzewa,
Dominik Panak, Paulina Sobieszek, Paweł Felczyński, Weronika

Podczas uroczystej mszy św.,
12 czerwca w bazylice katedralnej
w Łowiczu, otrzymali nagrody rzeczowe z rąk ich fundatorów: proboszcza ks. Wiesława Skoniecznego oraz burmistrza Łowicza Jana
Krzysztofa Kalińskiego. W Eucharystii uczestniczyli też pomysłodawcy i organizatorzy konkursu:
dyrektor blichowskiej placówki –
Maria Laska, Emilia Adamowicz,
ks. Sylwester Łajszczak, Piotr
Sumiński – katecheci, Grzegorz
Chojnacki – nauczyciel historii.
– Warto nadmienić, że ostatni jubileusz z okazji chrztu Polski
obchodzony był w naszej Ojczyźnie 50 lat temu – mówi katecheta
Piotr Sumiński. – Kolejna edycja
ma szansę się wydarzyć za następne... 50 lat”. Grzegorz Chojnacki także wydarzenie to nazywa
wyjątkowym. – Można z całą stanowczością powiedzieć, że wszyscy uczestnicy oraz organizatorzy tego konkursu jubileuszowego
uczestniczyli w niezwykłym wydarzeniu, które prawdopodobnie
nigdy się nie powtórzy – podkreśla.
Piotr Sumiński,
Grzegorz Chojnacki

Wolska, Wiktoria Płacheta, Aleksandra Kutermankiewicz, Wiktoria Gajek, Oliwia Graszka, Lena
Jóźwicka, Katarzyna Kowalska
ze Szkoły Podstawowej w Łyszkowicach oraz Natalia Kowalska i Agata Kruk z Gimnazjum
w Łyszkowicach.
W podzięce dla władz gminy i ich gości, uczniowie Zespołu
Szkół Publicznych w Łyszkowicach zaprezentowali na sesji krótki program artystyczny na lato,
złożony z piosenek i wierszy.
Zwieńczeniem programu było zaśpiewanie przez wszystkich występujących piosenki „Wakacje”
z repertuaru kabaretu OT.TO. tm
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Gmina Bielawy | Podsumowano wykonanie „budżetu przetrwania”

Wielka gmina bez pieniędzy
Rada Gminy Bielawy na sesji, 29 czerwca,
w drodze uchwały udzieliła wójtowi Sylwestrowi
Kubińskiemu absolutorium za wykonanie
ubiegłorocznego budżetu.

ela.woldan@lowiczanin.info

Zarówno uchwała absolutoryjna, jak i poprzedzająca ją uchwała zatwierdzająca sprawozdanie
finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu, zostały podjęte większością 13 głosów przy
1 wstrzymującym się.
Dochody
z zaległościami
Ze sprawozdania finansowego
wynika, że ubiegłoroczny budżet
gminy Bielawy po stronie osiągniętych dochodów zamknął się
kwotą 18.872.456,52 zł, co stanowi 97,95% planu zakrojonego na
19.266.911,15 zł. Część oświatowa
subwencji ogólnej wyniosła w minionym roku 4.691.978 zł, a część
wyrównawcza 2.922.681 zł.
Dochody gminy od osób prawnych, fizycznych i nieposiadających osobowości prawnej zrealizowano w kwocie 5.306.632 zł
na plan 5.582.306 zł. Łącznie, zaległości z tytułu zobowiązań pieniężnych w tym dziale wyniosły na koniec 2015 r. 211.575,77
zł (w tym aż 161.517 zł osiągnęły
zaległości w podatku od środków
transportowych).
W części sprawozdania poświęconej dochodom gminy, pani
skarbnik zwróciła także uwagę
na niemałe zaległości, jakie na 31
grudnia ubiegłego roku wystąpiły w: opłatach za wodę w kwocie 103.904 zł, w opłatach za wywóz śmieci w kwocie 124.687 tys.
zł i w podatku od nieruchomości
REKLAMA

Wydatki – najwyższe
na oświatę
Wydatki gminy Bielawy
w 2015 r. zrealizowano w kwocie
18.814.859 zł, czyli w 97% planu ustalonego na 19.211.744 zł.
Na dostarczenie mieszkańcom
wody z gminnego wodociągu
wydatkowano 442.791,74 zł, na
bieżące utrzymanie dróg gminnych 153.696 zł, na utrzymanie
i eksploatację gminnej koparki
oraz samochodów do oczyszczania rowów przydrożnych 72.714
zł, na zadania drogowe w ramach
funduszu sołeckiego w minionym roku wydatkowano ogółem
172.849,50 zł, a na udział gminny w realizacji projektu modernizacji dróg powiatowych (Seligi
i Borów) przekazano 30 tys. zł.
W 2015 r. administracja publiczna pochłonęła ogółem
3.376.057 zł (w tym funkcjonowanie Urzędu Gminy 3.085.208
zł, a rady gminy 69.877 zł).
Na bezpieczeństwo publiczne
i ochronę przeciwpożarową, czyli bieżące funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych, wydatkowano łącznie 204.645 zł,
a na inwestycyjny zakup nowego specjalistycznego samochodu do ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP Bielawy
997.920 zł (w tym 300 tys. stanowiła dotacja z WFOŚiGW, a 550
tys. zł – z funduszy unijnych).

ELŻBIETA WOLDAN-ROMANOWICZ

ELŻBIETA WOLDAN
-ROMANOWICZ

28.663 zł. Stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2015 r. z tytułu
kredytów i pożyczek długoterminowych wynosił 2.558.472 zł, po
zrealizowanej w ciągu roku spłacie zadłużenia na kwotę 510. 773
zł.

Wójt Sylwester Kubiński na sesji absolutoryjnej 29 czerwca.

Inwestycje w 2015 r. zaplanowano na poziomie 1.552.051
zł, a faktycznie wydatkowano 1.473.807 zł, co stanowiło
94% planu (na różnicę wpłynęły oszczędności poprzetargowe).
Wydatki bieżące gminy realizowano zaś w kwocie 17.341.052 zł,
stanowiącej 98% planu opiewającego na 17.658.693 zł.
Tradycyjnie najwięcej pieniędzy z gminnego budżetu wydatkowano na oświatę i wychowanie. W 2015 r., przy subwencji
oświatowej z budżetu państwa
rzędu 4,6 mln zł, wszystkie wydatki w tym dziale zamknęły się
kwotą 8.077.797 zł, w której, dowóz uczniów to 384.529 zł, funkcjonowanie Gminnego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół 191.832 zł, a dotacje dla
dwóch stowarzyszeń prowadzących szkoły w Sobocie i Starym
Waliszewie łącznie wyniosły prawie 1,7 mln zł.
Ubiegłoroczny budżet gminy Bielawy ostatecznie zamknął się wynikiem dodatnim

w postaci nadwyżki w kwocie
57.596 zł.
Dyskusja: gdzie szukać
pieniędzy?
Dyskusję nad wykonaniem
ubiegłorocznego budżetu poprzedziło odczytanie przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Piotra Zielińskiego wniosku absolutoryjnego, a także odczytanie
stosownych uchwał Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Łodzi,
która pozytywnie zaopiniowała zarówno sprawozdania, jak
i wniosek Komisji Rewizyjnej.
W dyskusji, niejako uprzedzając
głosy krytyczne, pierwszy przemówił wójt Sylwester Kubiński,
mówiąc o tym, że budżet 2015 r.
był „budżetem przetrwania”, który w żaden sposób nie zaspokajał
aspiracji i potrzeb inwestycyjnych
samorządu.
– Wydatki bieżące, związane zwłaszcza z utrzymaniem
oświaty jako zadaniem własnym,
powodują to, że inwestycje są
ograniczone. Gdyby nie zakup

samochodu pożarniczego, wydatek prawie milionowy, to nie
byłoby mowy o jakichś innych
inwestycjach (....). Zaległości podatkowe też powodują, że mamy
płynność finansową czasami zachwianą, zwłaszcza gdy nakłada
się na to np. wyrównanie dla nauczycieli w styczniu, gdy nie ma
żadnych dochodów, a trzeba 200
czy 300 tys. z ZUS-ami wypłacić
– mówił wójt, spodziewając się,
że projektowane zmiany w Karcie Nauczyciela przyniosą samorządom pewną ulgę.
Krytycznie zarówno zaplanowanie, jak i wykonanie gminnego budżetu 2015 r., ocenił radny
z Waliszewa Dariusz Topolski,
który nie poparł sposobu gospodarowania pieniądzem publicznym także na etapie uchwalania
omawianego budżetu. Zwrócił
on uwagę na utrzymującą się od
kilku lat tendencję uchwalania
i wykonywania budżetów słabych
i mało ambitnych. Wyraził także
zaniepokojenie rosnącymi zaległościami, które odnotowała także w uwadze do swojej uchwały
RIO.
Na sesji 29 czerwca radny Topolski mówił: – Budżet nie jest
wcale taki mały, bo jak popatrzymy na naszych sąsiadów,

Jak popatrzymy na
naszych sąsiadów,
tych małych i dużych,
to wszyscy mają
kryzys, ale chyba
zdecydowanie lepiej
sobie radzą niż my.
Radny Dariusz Topolski
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tych małych i dużych, to wszyscy mają kryzys, ale chyba zdecydowanie lepiej sobie radzą niż
my. Nie wiem czy za mało czasu jest poświęcane na projektowanie tego budżetu, czy już nie
ma pomysłu, co zrobić, żeby go
usprawnić, ulepszyć lub pozyskać jeszcze więcej środków zewnętrznych? – zastanawiał się.
Radny miał wątpliwości jak
postąpić podczas opiniowania
budżetu i ostatecznie podczas
głosowania wstrzymał się od głosu. Pozostali, jak napisaliśmy na
wstępie, poparli zarówno uchwałę zatwierdzającą sprawozdania,
jak i absolutoryjną.
Ad vocem radnemu Dariuszowi Topolskiemu wójt Sylwester
Kubiński powtórzył, że to nie był
budżet na miarę potrzeb, aspiracji
i możliwości, jakie gmina mogłaby mieć, gdyby prowadziła inną
politykę, chociażby w zakresie
oświaty.
Padło złe słowo
„likwidacja”
– Ja wielokrotnie zadawałem państwu pytanie, nie na jednej sesji, czy jesteście gotowi na
zmiany w oświacie, polegające
na przekształceniu czy wprost
– likwidacji niektórych placówek – mówił wójt Sylwester Kubiński, dodając: – Tu nie ma innego rozwiązania. Mamy trzy
przedszkola, mamy cztery szkoły podstawowe, mamy trzy gimnazja – gdzie tak jest? Gdzie jest
taka gmina rozległa jak gmina
Bielawy, czwarta chyba w województwie pod względem dowożenia dzieci? Po 2-3 kursy robią
trzy autobusy, a to też jest mało,
bo jeszcze by się jeden przydał
(...). Jeżeli państwo dojrzejecie,
będziecie gotowi na takie działania, ja oczywiście przygotuję konkretne propozycje. Staram
się zawsze podejmować działania
niepopularne tak, żeby jak najmniejsze były straty ludzkie (...).
Już nie mówię o tym, że szkoła
była, jest i pewnie jeszcze długie
lata będzie jedynym takim ośrodkiem kulturalno-społecznym na
wsi i takich radykalnych decyzji
nie podejmowaliśmy.
str. 16
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Gm. Kocierzew Płd.

Zawody strażackie
w niedzielę

17 lipca, na boisku sportowym
w Wejscach rozegrane zostaną zawody sportowo-pożarnicze gminy
Kocierzew Płd. Zawody strażackie będą przebiegały w 4 grupach:
męskiej i żeńskiej oraz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych –
również z podziałem na chłopięcą
i dziewczęcą.
Do rywalizacji zapisało się 14
drużyn męskich, ze wszystkich
jednostek OSP z gminy, a także 3 drużyny żeńskie z OSP Wicie, Boczki i Lipnice. Od kilku lat
w rywalizacji przodują panowie
z Różyc i panie z Wicia – czy tak
będzie i tym razem?
Wśród Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych zgłosiło się 6 chłopięcych i 3 dziewczęce.
Zawody rozpoczną się o godz.
10.00 na boisku w Wejscach. Warto przyjść i zobaczyć jak wygląda rywalizacja oraz dopingować
swoje drużyny.
aa

Nieborów

18 drużyn
stanie do walki
W niedzielę, 10 lipca o godz. 9.
na boisku sportowym w Nieborowie rozpoczną się zawody sportowo-pożarnicze gminy Nieborów.
W zmaganiach udział weźmie 18 drużyn ze wszystkich 11
jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych działających na terenie gminy Nieborów. W grupie
A (mężczyzn) wystartuje ich 12,
w grupie C (kobiet) 4, zaś w grupie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych walczyć będą 2 drużyny. Przypomnijmy, że strażacy
rywalizować będą w dwóch dyscyplinach: sztafecie oraz ćwiczeniu bojowym. Zawody zakończą
się około godz. 13.
Przypomnijmy, że w ubiegłym roku pierwsze miejsce
wśród mężczyzn zdobyła drużyna
z Dzierzgowa, zaś II i III drużyny
z Nieborowa.
tb
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Nieborów | Za długoletnią pracę na rzecz bezpieczeństwa

pracować dla społeczności miejsca, w którym się mieszka, wkrótce skorzystałem z zaproszenia do
OSP i wstąpiłem w jego szeregi.
Zdzisław Bednarek zaznaczył, że
zamiłowanie do straży miał wpajane od dziecka przez nieżyjącego
już ojca.
Na terenie gminy piastował wiele różnych funkcji, m.in. w Ludowych Zespołach Sportowych,
Lidze Obrony Kraju, był też dwukrotnie radnym gminnym w latach
1984-1988 i 1999-1992, w tym czasie zasiadał też w Wojewódzkiej
Radzie Narodowej w Skierniewicach. Ale największą przyjemność
sprawiała mu praca dla straży.

Wójt i radni dziękowali
Zdzisławowi Bednarkowi
Zdzisław Bednarek, który przez ostatnie 37 lat był prezesem gminnym Ochotniczych Straż Pożarnych
w Nieborowie, otrzymał 29 czerwca na sesji Rady Gminy Nieborów podziękowania za wieloletnią
pracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa pożarowego oraz współpracę z samorządem.
TOMASZ
BARTOS
tomasz.bartos@lowiczanin.info

Bednarek nie wystartował
w wyborach na prezesa w czasie
zjazdu gminnego OSP 3 czerwca
w Nieborowie, strażacy wybrali
go jednak prezesem honorowym
– podobnie jak w powiecie.
Nowym prezesem gminnym,
wybranym na zjeździe, został
Karol Kroć z Dzierzgowa, jest on
obecnie także prezesem powiatowym OSP. Wiceprzewodniczącymi zostali zaś Andrzej Werle
– obecny wójt i Tadeusz Kozioł
– przewodniczący Rady Gminy. Stanowisko komendanta powierzono Mariuszowi Lepieszce
z Nieborowa, który w swojej jednostce pełni funkcję naczelnika, jest także radnym gminnym.
Zdzisław Bednarek, który odmówił startu w wyborach na prezesa, argumentując to chęcią oddania pola do pracy młodszym
druhom, został jednomyślnie
przez uczestników zjazdu wybrany na prezesa honorowego zarządu OSP.
Zjazd gminny był ukoronowaniem spotkań sprawozdawczo-wyborczych w 11 jednostkach OSP działających na terenie
gminy Nieborów. Jak powiedziała nam Mariola Cichal, zajmująca się w Urzędzie Gminy w Nieborowie sprawami straży, doszło
w trakcie ich trwania tylko do
jednej zmiany prezesa. W OSP

TOMASZ BARTOS

14

Honorowy prezes OSP RP gminy Nieborów (pierwszy z prawej) odbiera okolicznościową tabliczkę
z podziękowaniami od przewodniczącego Rady Gminy Tadeusza Kozioła, w tle stoją: wójt Andrzej Werle
i sekretarz gminy Adam Janiak.

Mysłaków funkcję tę objął Wiktor Skonieczny.
W czasie sesji radni gminy Nieborów za pracę na rzecz
OSP na terenie gminy, dziękowali Bednarkowi na stojąco, a przewodniczący Rady Tadeusz Kozioł wręczył mu okolicznościową
tabliczkę z podziękowaniami.
Wcześniej powiedział, że prezes Bednarek przez lata ciężko
pracował na rzecz wyposażenia
w sprzęt jednostek OSP na tere-

nie gminy Nieborów. – Jego praca
i zaangażowanie jest dla nas nie
do ocenienia – podkreślił.
Chwila wspomnień
prezesa
Owacje, podziękowanie i gratulacja zrobiły na Zdzisławie Bednarku wyraźne wrażenie. Strażak mocno się wzruszył. Jak
powiedział, w tym roku, dokładnie
1 sierpnia, mija 40 lat, jak po raz
pierwszy przyjechał do Niebo-

rowa, w którym ostatecznie został, podejmując pracę zawodową.
– Przyjechałem tu z gminy Nowy
Kawęczyn, nie przeczę, że zaproponowano mi lepsze warunki
pracy. Pospacerowałem po miejscowości, rozejrzałem się i pomyślałem sobie w duchu, że chyba
jest to moje miejsce – powiedział.
– I tak tu zostałem, mieszkam do
dziś i czuję się związany z tą miejscowością, a jako że zawsze wychodziłem z założenia, że należy

Powody do zadowolenia
– Po tych wszystkich latach czuję satysfakcję. W gminie Nieborów
współpracowałem z wójtem, który
był otwarty na tematy bezpieczeństwa pożarowego, to samo dotyczy
radnych. Dzięki temu udało nam
się wspólnie zrobić dla straży bardzo wiele. Dziś mogę śmiało powiedzieć, że dzięki przemyślanym
zakupom, zarówno samochodów,
jak i sprzętu, jednostki OSP na
terenie gminy Nieborów są jednymi z najlepiej wyposażonych
w powiecie łowickim – powiedział
w rozmowie z NŁ.
Na sesji powiedział, że oprócz
zadowolenia z pracy w OSP, były
też chwile dla niego trudne i gorzkie, jedną z takich było zatrzymanie przez policję, z podejrzeniem o przyjmowanie łapówek
za załatwianie sprzętu gaśniczego
– był wtedy wiceprezesem OSP
w strukturach wojewódzkich.
– A wszystko za to, że odmówiłem jednej z jednostek pomocy
w pozyskaniu sprzętu – wspominał Bednarek.
Zdzisław Bednarek powiedział
nam, że otrzymanie tytułu honorowego prezesa, zarówno powiatowego, jak i gminnego, to dla niego wielkie wyróżnienie i dowód,
że jego praca i zaangażowanie zostały docenione przez środowisko.
Zapowiedział, że nie zamierza siedzieć bezczynnie, jest strażakiem
i będzie nim nadal. Jest otwarty na
wszelkie propozycje współpracy,
dziś już tylko jako doradca. 
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Łowicz – Kraków|ŚwiatoweDniMłodzieżytuż,tuż

Już tylko niecałe
3 tygodnie dzielą
uczestników Światowych
Dni Młodzieży od
spotkania z papieżem
Franciszkiem.

20 czerwca oficjalnie zakończyła się rejestracja pielgrzymów
z diecezji łowickiej, udających
się na Światowe Dni Młodzieży
w Krakowie (25 lipca – 1 sierpnia).
Początkowo liczba zapisanych oraz
zgłoszonych osób w systemie wynosiła około 650. Po dokładnych
wyliczeniach, ostateczny wynik to
około 500 uczestników.
Przypominamy, że młodzi ludzie z diecezji łowickiej, przyjeżdżający na ŚDM, będą mogli
zatrzymać się w specjalnie przygotowanym na tę okazję „Miasteczku

Łowickim” w Śledziejowicach pod
Krakowem. Zlokalizowane jest ono
na prywatnych posesjach, w całości ogrodzone, zdolne pomieścić
2 tysiące osób. Oddalone jest o 2
km od Campus Misericordiae, które jest miejscem centralnych wydarzeń ŚDM.
Teren pola namiotowego został podzielony na 7 sektorów, na
których zostaną ulokowane grupy
z różnych stron diecezji łowickiej.
Na terenie miasteczka znajdują

oraz 685 Włochów w 12 dekanatach. Zatrzymają się oni w prywatnych domach rodzin, które wyraziły chęć ich przyjęcia.
Program Dni w Diecezji dla każdego z rejonów będzie nieco inny.
Ogniwem scalającym będzie diecezjalny dzień wspólnoty w Łowiczu, 23 lipca (sobota), celebrowany wraz z młodzieżą diecezjalną.
Rozpocznie go uroczysta Eucharystia na łowickim rynku, po której
odbędzie się Festiwal Młodych na
łowickich Błoniach. Kolejny dzień
przeznaczony jest dla rodzin, u których zatrzymają się pielgrzymi.
Spędzą oni wspólnie czas i przygotują się do wyjazdu. Zakończeniem
Dni w Diecezji będzie 25 lipca, kiedy to nastąpią oficjalne pożegnania
w parafiach i wyjazd pielgrzymów
do Krakowa na długo wyczekiwane Światowe Dni Młodzieży. ap

się m.in.: pomieszczenia sanitarne, kuchnia, w której będą wydawane ciepłe napoje oraz sklepik
dla uczestników, w którym będzie
można zakupić m.in. dżemy, sery,
ciepłe bułeczki. Dodatkowo została
wybudowana kapliczka.
Jednak zanim młodzież wybierze się do Krakowa, czeka na nią
jeszcze jedno ważne wydarzenie.
Dni w diecezji łowickiej, które odbędą się w dniach 20-25 lipca, poprzedzają główne uroczystości
ŚDM. Pielgrzymi z całego świata
będą przebywać w siedmiu rejonach, na jakie została podzielona
diecezja łowicka: kutnowskim, łęczyckim, łowickim, rawskim, skierniewickim, sochaczewskim i żyrardowskim. W tych dniach będziemy
gościć w 14 dekanatach: 44 Francuzów w Skierniewicach, 46 Białorusinów w Puszczy Mariańskiej

Chąśno |Jużpofestynie
Prawie każdego roku w czasie festynu rodzinnego w Chąśnie,
zdarzało się załamanie pogody,
które przerywało dobrą zabawę.
W tym roku odbył się on 3 lipca
– i tym razem pogoda okazała się
być łaskawa – burzy ani porywistego wiatru nie było, do końca wszyscy dobrze się bawili.
– Jesteśmy zadowoleni – powiedział nam w czasie imprezy przewodniczący Rady Gminy Chąśno
Ireneusz Sołtysiak, który cieszył się
z frekwencji. Przez festyn w czasie
jego trwania przewinęło się około 2
tys. osób. Boisko, na którym się odbywał, jak i punkty gastronomiczne w jego sąsiedztwie, cały czas
były zapełnione ludźmi. Szczególnie dużo w ciągu dnia było dzieci, bo i gmina, organizując imprezę, dobrze o nie zadbała. – Fajnie,
że jest bezpłatna strefa z atrakcjaREKLAMA

TOMASZBARTOS

Mecz, koncerty i dużo atrakcji dla dzieci

Kulminacyjny moment festynu rodzinnego w Chąśnie,losowanie
ponad20nagródgłównychwloteriifandowej.Dowygraniabyłm.in.
sprzętAGD,tabletyirowergórski.

mi, to duży plus, zawsze w kieszeni rodziców pozostanie trochę

pieniędzy – powiedziała nam Aneta Walczak, która na festyn przy-

jechała z mężem i dwójką dzieci
– Moje dzieciaki już zjeżdżały na
dmuchanej zjeżdżalni, teraz czekają, aby wejść do kul toczących się
po wodzie. Oprócz tego na terenie
festynu obecni byli animatorzy, kolorowo ubrani i poruszający się na
szczudłach, którzy wymyślali dla
dzieci gry i zabawy. Furorę robiły
mydlane bańki.
Pierwszym akcentem imprezy był jednak mecz piłkarski,
w którym gminni radni zmierzyli się z paniami mieszkającymi
na terenie gminy. Zwycięzcy nie
było, pojedynek zakończył się remisem 5:5. Wśród grających był
wójt gminy Dariusz Reczulski,
a wśród pań Irena Kolos, radna powiatowa, pełnili oni rolę kapitanów
drużyn. Po meczu rozpoczęły się
koncerty, wystąpił zespół Maraquja – czyli skąpo, ale za to kolorowo
ubrane panie, śpiewające hity muzyki pop oraz formacja The King’s
Friends, specjalizująca się w utworach Elvisa Presleya.
str. 19
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Dni w Diecezji przed ŚDM
Uczniowie klasy II b Gimnazjum nr 1 w Łowiczu PiotrKosiorek
(poprawej)iDawidKlimkiewicz.

Edukacja|Wakacjełowickichuczniów

Początek wakacji pełen
nadziei i planów
Upalne dni przypominają:
mamy lato i długo wyczekiwane
przez uczniów wakacje, dwa miesiące letniej przerwy. O nastroje
wakacyjne oraz plany na najbliższy
miesiąc pytaliśmy uczniów szkół
podstawowych,
gimnazjalnych
oraz ponadgimnazjalnych, w dniu,
w którym świętowali zakończenie
roku szkolnego.
Aleksandra Kotlarska, uczennica I klasy humanistyczno-językowej ZSP nr 4 w Łowiczu, powiedziała nam, że nie mogła się
doczekać wakacji. Zdradziła również swoje plany dotyczące wyjazdu do Londynu. – Cieszę się na ten
wyjazd, ponieważ będę miała okazję zwiedzić to miasto i poznać nowych ludzi.
Piotr Kosiorek, uczeń klasy II b
Gimnazjum nr 1 w Łowiczu, zdradził nam, że w wakacje wyjeżdża
nad polskie morze, aby tam wypocząć. Podobne plany miało wielu
zapytanych, wyjazd nad morze i to
polskie morze, był marzeniem, ale
i w planach wielu młodych. Takie
plany miała m.in. Wiktoria Pawlata, uczennica Gimnazjum nr 1
w Łowiczu, która w nadmorskim
kurorcie będzie się relaksowała
z rodzicami. W gronie uczniów są

też i tacy, którzy większość wolnego czasu spędzą w swoim rodzinnym mieście. Amelia Dudzińska
z klasy I Gimnazjum nr 1 w Łowiczu, prócz spotkań ze znajomymi,
swój czas przeznaczy na naukę gry
na gitarze. Z entuzjazmem mówi:
– Od dawna chciałam się tego nauczyć, teraz w końcu mam na to
czas! O swoich planach na wakacje opowiedział nam też Paweł Tomala, uczeń I klasy Gimnazjum
Pijarskiego oraz członek zespołu ludowego „Koderki”. Wspólnie
z zespołem wybrali się 1 lipca nad
polskie morze na festiwal. Koniec
roku szkolnego to dla Pawła wielka
ulga, a także czas na realizowanie
zaplanowanych czynności, m.in.
na powrót do pływania, na które
w trakcie szkoły nie było czasu.
Weronika Adamas, która oficjalnie została absolwentką Gimnazjum nr 1 w Łowiczu, nie do końca
zadowolona jest z nadchodzących
wakacji. Wspomina: – Szkoda
kończyć już tą szkołę i opuścić
tak cudownych nauczycieli i znajomych. Kolejnym etapem edukacji Weroniki będzie jej wymarzona
klasa wojskowa w ZSP w Bolimowie. Ale to dopiero we wrześniu.
Na razie czas na wypoczynek. ap
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Gmina Bielawy | Podsumowano wykonanie „budżetu przetrwania”

dokończenie ze str. 13
Dalej wójt mówił też o tym, że
oszczędności „zaczyna od siebie”,
czyli od Urzędu Gminy, w którym
nie zatrudniono nikogo nowego po
odejściu na emeryturę trzech pracownic, a ich obowiązki przydzielono innym urzędnikom. Oszczędności w oświacie ma z kolei
przynieść przejście na emerytury
i świadczenia kompensacyjne kilku nauczycieli w roku bieżącym.
Z planowanymi przez rząd
zmianami w szkolnictwie, polegającymi na likwidacji gimnazjów
i powrocie do 8-klasowych szkół
podstawowych, wójt Kubiński wiąże i nadzieję na oszczędności, ale
i obawy o odejście całego rocznika,
a więc wydatne uszczuplenie subwencji.
Dla porównania, radny Wojciech Szcześniak, a zarazem dyrektor stowarzyszeniowego gimnazjum w Sobocie, którego
tegoroczni absolwenci osiągnę-

li rewelacyjne wyniki, dając świadectwo, że utworzenie tej placówki
miało sens, już po sesji powiedział
nam, że jest rządowymi planami
załamany.
Problem z odzyskaniem
należnych pieniędzy
Jeśli chodzi o trudną egzekucję
zaległości w podatkach i opłatach,
to wójt gm. Bielawy zapewniał na
sesji, że gminni urzędnicy robią co
mogą, ale odzyskanie części zaległości często skutkuje narastaniem
kolejnych w nowym okresie.
Wysokie zaległości w podatku od środków transportowych
ma jeden podatnik, do którego po
swoje 140 tys. zł gmina ustawiła
się w kolejce za bankami, ZUS-em i innymi wierzycielami. Do
tego dochodzą problemy podatników-rolników, którzy ponieśli
straty na skutek suszy, przymrozków i innych zjawisk (choć to oni
zwykle pierwsi spłacają swoje
zaległości i nie unikają kontaktu

Edukacja | II LO przystępuje do Erasmus+

Za granicę po nowe
umiejętności
Nauczycielki II LO im. Mikołaja
Kopernika dzięki programowi Erasmus+ będą mogły wyjeżdżać za
granicę, aby doskonalić swoją metodykę pracy. Same przygotowały
i złożyły wniosek do programu,
a 24 czerwca otrzymały decyzję
o zatwierdzeniu go do realizacji.
Nauczycielki, które biorą udział
w projekcie to: dyrektor Dorota Urbańska, Agnieszka Ruta-Kucińska, Wioletta Grzywacz,
Agnieszka Anyszewska, Izabela Dubel-Plichta, Sylwia Fabich,
Joanna Janiak, Ewa Michalak,
Magdalena Przyłuska, Agnieszka
Sławińska oraz Agnieszka WróREKLAMA

bel. Są to zarówno nauczycielki
języków (angielskiego i niemieckiego), jak i innych przedmiotów
– historii czy geografii. Wezmą
udział w wyjazdach do Niemiec,
Austrii, Wielkiej Brytanii i na Maltę. W czasie wyjazdów będą miały
możliwość brania udziału w bezpłatnych szkoleniach językowych,
językowo-metodycznych itd.
– Wyjazdy z pewnością pomogą nam doskonalić metodykę pracy – mówiła nam Sylwia Fabich,
anglistka. – Po wymianach nauczycieli powinny być wymiany
uczniów, o co będziemy się starać.
tm

z urzędem). Wynajmowanie kancelarii windykacyjnej wójt uznaje
za pozbawione sensu, gdy skutkuje koniecznością zapłacenia 30%
prowizji.
Wiceprzewodniczący
Rady
Gminy Bielawy Krzysztof Racewicz zwrócił uwagę na bardzo niskie środki na bieżące utrzymanie
dróg w skali roku (160 tys.) w porównaniu z 8 mln na oświatę i 3,5
mln na administrację. Tu szukałby
pieniędzy, a nie tylko w egzekucji zaległości, które w jego ocenie,
przy 18-milionowym budżecie,
nie są aż takie duże (poza wyjątkowo wysokimi zaległościami
w opłatach za śmieci): – Budżet
18 milionów, a pieniądze na drogi
– malutkie, przy tym gmina typowo rolnicza. Ja już przy wykonaniu poprzedniego budżetu mówiłem, że potrzebne są odważne
decyzje, ale uważam, że ta rada
gminy w połowie kadencji, a mówię to z pełnym przekonaniem,
takich decyzji już nie podejmie.

Jeżeli w oświacie nie nastąpią poważne zmiany, to nic się nie poprawi. My się możemy przepychać
o 15 tysięcy, dyskutować dwie godziny, ale to nic nie da. Żeby były
inwestycje w gminie, potrzebne są
3-4 miliony, a nie 20 tys. – przekonywał Krzysztof Racewicz.
Z kolei Dariusz Topolski radziłby zintensyfikowanie przez samorząd wysiłków w kierunku pozyskiwania środków zewnętrznych na
inwestycje. Radna Anna Miedzianowska dopytywała o niezrealizowane dotąd inwestycje drogowe,
zaplanowane na bieżącą kadencję,
ale tutaj wójt przypomniał, że czeka na uruchomienie funduszy unijnych z nowego rozdania. W tym
roku złożono 4 wnioski unijne oraz
pozyskano dotację na drogę w Piotrowicach z WFOGR.
Decyzję o podjęciu uchwały absolutoryjnej większością 13
głosów, przy 1 wstrzymującym
się, na 14-osobowy stan rady, sala
przyjęła jednak oklaskami. ewr

Łowicz | Po wakacjach

Jeden dzień lub dwa, gdy
urząd będzie czynny dłużej
Podczas minionej sesji Rady
Gminy Łowicz, jaka miała
miejsce w środę, 22 czerwca,
wyjątkowo w szkole w Popowie, radna Małgorzata Orzechowska zapytała, czy istnieje możliwość, aby jeden dzień
w tygodniu Urząd Gminy Łowicz przy ul. Długiej był czynny dłużej dla petentów.
Prośbę swą motywowała zgłoszeniami od mieszkańców gminy, spośród których nie wszyscy są rolnikami,
a niektórzy pracują w godzinach podobnych co urząd
i ciężko im dojechać na czas,

AGNIESZKA ANTOSIEWICZ

Wielka gmina bez pieniędzy
Komendant KPP w Łowiczu, Marcin Grzelak, zdał na sesji raport
ze stanu bezpieczeństwa na terenie gminy.

Gm. Kocierzew Płd. | Komendant na sesji

Gmina dołoży do radiowozu
Gościem sesji Rady Gminy
Kocierzew Płd., która odbyła się
w środę, 22 czerwca, był komendant Komendy Powiatowej Policji
w Łowiczu, mł. insp. Marcin Grzelak. Omówił on pokrótce statystyki przestępczości i poziomu bezpieczeństwa w powiecie łowickim
i gminie Kocierzew Płd., a także
zwrócił się do radnych tej gminy
o wsparcie zakupu dwóch samochodów, które będą wykorzystywane do działań prewencyjnych.
Jak wyjaśnił komendant, łowicka KPP ma niewystarczające zasoby środków transportu. Nowy,

średniej klasy samochód marki KIA, kosztuje około 70 tys. zł,
a policja planuje zakup dwóch takich aut. Dlatego komendant zwrócił się z prośbą do wszystkich samorządów o dofinansowanie zakupu
kwotą po 5 tys. zł. – Jedne gminy są
bardziej zamożne, inne mniej, ale
myślę że 5 tys. zł to taka kwota, która nie uszczupli znacznie gminnego
budżetu – mówił podczas sesji komendant Marcin Grzelak.
Rada gminy, jeszcze na tej samej
sesji, przekazała stosowną uchwałą środki, o które wnioskowała komenda.
aa

Gmina Kocierzew Płd. | Promocja gminy

by załatwić swoje sprawy.
Wójt Andrzej Barylski odpowiedział, że nie widzi problemu, aby wypróbować takie
rozwiązanie, choć zauważył,
że kiedyś już wyznaczono dni,
kiedy godziny urzędowania
były dłuższe, ale nie widział
wzmożonego zainteresowania.
– Po wakacjach wybierzemy
jeden dzień, może środę lub
czwartek, a może nawet oba te
dni, kiedy urzędnicy będą zaczynali pracę trochę później,
by skończyć o godzinie 17.00
– mówi wójt Andrzej Barylski.
aa

Kupią namiot promocyjny
Podczas ostatniej sesji Gminy
Kocierzew Płd. w budżecie zabezpieczono 7 tys. zł na zakup namiotu promocyjnego, który będzie wykorzystywany podczas gminnych
imprez plenerowych i nie tylko.
Jak wyjaśniła wójt Agnieszka
Wojda, gmina dopiero zapoznaje się z ofertami zakupu namiotu.
W budżecie zabezpieczono na ten
cel 7 tys. zł, ale wójt jest przekonana, że uda się go kupić dużo taniej
i wtedy reszta pieniędzy powróci
do gminnego budżetu.
– Chcemy, aby z namiotu korzystały organizacje działające na

terenie gminy, m.in. Koła Gospodyń Wiejskich, podczas organizacji
rożnych imprez plenerowych, jak
np. Gminny Dzień Matki – mówi
wójt Agnieszka Wojda.
Na namiocie będzie napis informujący, iż należy on do Gminy
Kocierzew Płd., wraz z herbem.
Poza dniem matki, będzie ustawiany podczas zawodów strażackich, turniejów piłkarskich, czy
na czas udziału w imprezach powiatowych, jak Łowickie Żniwa
w skansenie w Maurzycach. Gmina planuje dokonać zakupu jeszcze
w lipcu.
aa
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Łowicz|PółkoloniewSP3iSP4

Przez dwa pierwsze tygodnie
wakacji (od 27 czerwca do 8 lipca) w Łowiczu trwają półkolonie
dla dzieci ze szkół podstawowych,
finansowane przez Urząd Miejski. W Szkole Podstawowej nr 3
i Szkole Podstawowej nr 4 bierze
w nich udział po 35 dzieci. Zajęcia i wycieczki, w których biorą udział w „Trójce”, odbywają
się pod hasłem „Trzymaj formę”.
W „Czwórce” hasło przewodnie
brzmi „Wakacyjni piraci”.
– Stawiamy na aktywność fizyczną, dlatego jedną z atrakcji,
jaką przygotowaliśmy, były zajęcia taneczne prowadzone przez
Monikę Śmiałek – nauczyciela wychowania fizycznego – po-

wiedziała nam Agata Porczyńska,
kierowniczka kolonii w SP 3, na
co dzień pedagog w szkole przy
ul. Grunwaldzkiej. – Dzieci bardzo chętnie przychodzą na półkolonie. Widać, że są z ich programu
bardzo zadowolone – dodała.
W pierwszym tygodniu jej
podopieczni – a są to tylko
i wyłącznie uczniowie „Trójki” – mieli na miejscu zajęcia
plastyczne z Elżbietą Lewandowską, zatytułowane „Zdrowie na talerzu”. Brali też udział
w wycieczkach do Aquparku
w Kutnie oraz do Karczmy Bednarskiej, gdzie uczestniczyli
w warsztatach robienia sałatek.
Ten tydzień grupa rozpoczęła

SP4WŁOWICZU

Dzieci spędzają czas aktywnie i zdrowo

Dzieci biorące udział w półkoloniach w SP 4 w ŁowiczupodZamkiemKrólewskimwWarszawie.

poniedziałkową wycieczką do
Stajni u Kowala w Nieborowie.

Łowickie Stowarzyszenie
Przyjaciół Zwierząt w związku
z panującymi upałami apeluje,
aby pamiętać o zabezpieczeniu
zwierzętom wody do picia.
Akcjaprowadzonajestprzez
ulotkiiFacebooka,naktórym
członkowiestowarzyszenia
zamieścilizdjęciazwierząt
gospodarskichidomowychpupili
ztabliczką:„Każdyzwierzak,
stary,młody,potrzebuje
wupałwody”.mwk

REKLAMA

GRAŻYNAWOŁYNIK

RZUT OKIEM|WUPAŁZWIERZĘTATEŻPOTRZEBUJĄWODY

W środę zaplanowany był wyjazd do ZOO w Płocku.
Gdy w poniedziałek, 4 lipca, odwiedziliśmy dzieci biorące
udział w półkoloniach w SP 4, powitały naszego reportera piosenką
„Zuch marynarz”. Były właśnie
po śniadaniu (w ramach półkolonii mają też obiady) i wybierały się do parku Błonie. Pytane
o największą atrakcję półkolonii,
jednogłośnie powiedziały nam,
że była to wycieczka do Warszawy. Dwie osoby nawet podniosły rękę do góry, gdy pytaliśmy,
czy ktoś z nich w Warszawie był
po raz pierwszy. Grupa pojechała
do stolicy autokarem, w czwartek,
30 czerwca, rano i nawet fakt, że
większość z nich wstać musiała
ok. 6.00 (wyjazd zaplanowany był
już o 7.00), im nie przeszkadzał.
W stolicy dzieci odwiedziły
Starówkę, stamtąd udały się do

Parku Szczęśliwice, gdzie zjechały kolejką grawitacyjną, a potem
kąpały się w basenach. W drodze
powrotnej uzupełniły spalone kalorie w restauracji McDonald’s.
Do Łowicza uczestnicy półkolonii
wrócili około godz. 17.00.
Inne atrakcje, jakie stały się
ich udziałem w pierwszym tygodniu wakacji, to zajęcia plastyczne
z Elżbietą Lewandowską, w czasie
których wykonywali m.in.czapki
piratów, skrzynię na skarby i biżuterię. W tym tygodniu dzieci pojechały do skansenu w Maurzycach
(wtorek), dziś bawią w Stajni u Kowala w Nieborowie.
Nawet wstawać
jest łatwo
10-letnia Ania, uczennica SP
4, bierze udział w półkoloniach
już po raz trzeci. Jak nam powiedziała, w tym roku też chęt-
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nie na nie przychodzi. – Podoba
mi się. Wszystko jest fajne, nie
tylko wycieczki. Najbardziej podobało mi się w Warszawie. Jak
w domu opowiadałam o wycieczce, to brat mi zazdrościł – powiedziała nam. Ania pytana o to, czy
w wakacje chce się jej wstawać
i iść do szkoły, przyznała, że
w roku szkolnym rodzice ją budzą
rano. Teraz nie muszą, bo sama się
budzi. Wprawdzie do szkoły trzeba przyjść na godz. 8.00, na półkolonie na 9.00, ale różnica jest duża.
Teraz czuje, że to są wakacje, a nie
rok szkolny.
Półkolonie nie są dla niej jedynym pomysłem na wakacje. Ma
też pojechać nad morze oraz na
Mazury.
Miłosz, 11-latek z SP 4, uczestniczy w półkoloniach pierwszy
raz. W ubiegłym roku był na koloniach w Mrzeżynie, w tym roku
ma obiecany wyjazd z mamą, ciocią i wujkiem nad morze. Ale to
dopiero w sierpniu. Teraz cieszy
się atrakcjami na miejscu. – Podobała mi się bardzo wycieczka
do Warszawy, zwłaszcza kąpiel
w basenie, w którym bawiliśmy
się, chlapaliśmy. Bardzo fajnie
tam było – opowiedział nam.
Pytany o to, czy wie, na jakie
jeszcze pojedzie wycieczki, przyznał, że nie, bo panie robią im
niespodzianki. O wyjeździe do
Warszawy dowiedzieli się dzień
wcześniej, gdy panie rozdały im
kartki, które musieli podpisać rodzice – była to zgoda na uczestnictwo.
Maurzyce i Nieborów – o których nam powiedziała kierowniczka Justyna Miodek, były jeszcze –
tego dnia rano – dla wszystkich
dzieci niespodzianką.
mwk
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Okruchy życia
ODESZLI OD NAS | 22.06.–3.07.2016
27 czerwca: Marcin
Zwierz, l.42, Łódź; Kazimierz
Cieślak, l.85; Stanisław
Dałek, l.75
29 czerwca: Krystyna Jagiełło,
l.64, Łowicz.
1 lipca: Andrzej Wódka, l.52.
2 lipca: Adam Matych, l.70.
3 lipca: Stanisław Wilk, l.57.

Ks. Bolesław Stokłosa (1940-2016)
Bolesław Stokłosa urodził się 12 kwietnia 1940 roku w Trzebnicy w diecezji
kieleckiej jako syn Stefanii i Feliksa. Studia teologiczne kończył w Wyższym
Seminarium Duchownym w Warszawie, a święcenia kapłańskie przyjął
w warszawskiej archikatedrze 4 czerwca 1967 roku z rąk kardynała
Stefana Wyszyńskiego.

AGNIESZKA NAPIÓRKOWSKA

22 czerwca: Henryk Kapusta,
l.86, Głowno.
23 czerwca: Stefan Wójcik, l.78.
24 czerwca: Henryk Gadomski,
l.56, Sokołów Towarzystwo;
Janusz Gajda, l.68; Natalia
Miziołek, l.96; Jan Szymajda, l.79;
26 czerwca: Anna Gawrysiak,
l.78.

WSPOMNIENIA | POZOSTANĄ W NASZEJ PAMIĘCI

ks. Bolesław Stokłosa
(1940-2016)



Maurzyce | Łowickie Żniwa już się zbliżają

Występ Mazowsza i nie tylko
17 lipca skansen w Maurzycach
po raz czwarty stanie się miejscem
„Łowickich Żniw”. Gwiazdą wydarzenia będzie Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca im.
Tadeusza Sygietyńskiego „Mazowsze”.
Wszystko rozpocznie się o godzinie 14.30, od mszy świętej w zabytkowym kościele przeniesionym
do Maurzyc z Wysokienic. Będzie
jej przewodniczył ks. bp Wojciech
Osial. O 16.00 rekonstrukcję tradycyjnego obrzędu żniwnego (przygotowania do żniw) zaprezentuje

Regionalny Zespół Pieśni i Tańca
„Boczki Chełmońskie”. Na 17.30
zaplanowano oficjalne otwarcie
żniw, powitanie gości, wystąpienia
okolicznościowe oraz wręczenie
odznak honorowych, wyróżnień
i nagród. O 18.00 wystąpi Zespół
Pieśni i Tańca „Kalina”, a o 18.30
Dziecięcy Zespół Ludowy „Kocierzewiacy”. Koncert„Mazowsza”
rozpocznie się o godzinie 19.30.
Będzie to pierwszy występ tego zespołu na Ziemi Łowickiej w pełnym składzie w jego historii, liczącej 68 lat.
tm

Łowicz | PTTK zaprasza

O początkach Łowicza
10 lipca odbędzie się kolejny
bezpłatny spacer przewodnicki
organizowany przez koło przewodników działających przy oddziale PTTK w Łowiczu. Grupę,
która zbierze się pod Informacją
Turystyczną na Starym Rynku
o godz. 13.00, poprowadzi przewodnik Zdzisław Kryściak.
Tematem jego opowieści będzie „Jak rodził się Łowicz?”.
Spacerując ulicą Podrzeczną,
REKLAMA

Świętojańską, w okolice łowickiego zamku prymasowskiego,
potem przez Nowy Rynek, ul.
Zduńską na Stary Rynek, opowie on o początkach osadnictwa
na terenie Łowicza i okresie średniowiecza, przejęciu dóbr łowickich przez arcybiskupów od
Książąt Mazowieckich i początkach funkcjonowania osady jako
miasta. Spacer potrwa 2-3 godziny.
tb

Pochodził Kielecczyzny. Był
absolwentem Wyższego
Seminarium Duchownego
w Warszawie. Jako wikariusz
pełnił swoją posługę m.in.
w parafii św. Małgorzaty
w Kiermozi oraz św. Jakuba
Apostoła w Skierniewicach
- na terenie obecnej diecezji
łowickiej. W latach 80. został
skierowany do tworzenia
nowej parafii Najświętszego
Serca Pana Jezusa na os.
Widok w Skierniewicach
i był jej pierwszym
proboszczem, do chwili
obecnej wspominanym
przez wiele osób. W 1999
roku biskup łowicki skierował
go do Zdun, gdzie był
proboszczem do 2015 roku.

Jako wikariusz pracował
w kilku parafiach obecnej diecezji łowickiej, jak również
w Warszawie: od 1968 roku
w parafii św. Józefa Robotnika w Sochaczewie, od 1972
roku w parafii św. Małgorzaty w Kiernozi, od 1982 roku
w parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Warszawie, od
1983 – w parafii Jakuba Apostoła w Skierniewicach.
W latach 1983-1985 pełnił funkcję rektora kaplicy na
osiedlu Widok, która zapoczątkowała powstanie tam parafii
Najświętszego Serca Pana Jezusa, której był formalnie administratorem do 1986 roku.
Został pierwszym proboszczem nowo powstałej parafii,
któremu wyznaczono zadanie
tworzenia duszpasterstwa i budowy kościoła.
Funkcję proboszcza na Widoku pełnił od 1986 do 1999
roku. Jednocześnie pełnił funkcję dziekana, a następnie wicedziekana dekanatu Skierniewice – Najświętszego Serca Pana
Jezusa.
W latach 1993-1999 był
też kapelanem pomocniczym
w Ordynariacie Polowym Wojska Polskiego.
W 1999 roku został proboszczem parafii św. Jakuba Apostoła w Zdunach i funkcję tę
pełnił do 2015. Po przejściu
na emeryturę w ubiegłym roku
pozostał w tej parafii jako rezydent.
Zmarł w wigilię Zesłania
Ducha Świętego, 14 maja 2016
roku w szpitalu w Łowiczu, zaopatrzony w sakramenty święte.
Pochowany został w Zdunach, ponieważ wolą jego było
to, aby spocząć w tej parafii,
w której zastanie go śmierć.

Skierniewice wiele mu
zawdzięczają
Na uroczystości pogrzebowe przybyła liczna delegacja
skierniewiczan: dwie zorganizowane grupy autokarami
oraz wiele osób indywidualnych. Pochodzący z Łowicza
ks. Rafał Babicki, który jest
proboszczem parafii pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, która została wydzielona z parafii – matki
pw. Najświętszego Serca Pana
Jezusa, podkreśla bardzo duże
zasługi ks. Bolesława Stokłosy
dla mieszkańców osiedla Widok. – W bardzo trudnych czasach, latach 1983-1986 on tworzył tu nową parafię. To jedna
z największych parafii w obecnej diecezji łowickiej, licząca około 20 tys. mieszkańców.
Ks. Bolesław Stokłosa spędził w niej najlepsze lata swojego kapłaństwa i najbardziej
„produktywne”. Był kapłanem
w pełni sił duchowych i organizacyjnych.
Ks. Babicki podkreśla, iż
warto sobie wyobrazić, jak
trudne postawiono przed nim
zadanie. To były jeszcze czasy
PRL, w których planując tak
duże osiedla jak Widok nie
przewidziano tego, aby miał
tam stanąć kościół. Kościół stanął, choć tego dzieła nie udało
się dokończyć ks. Stokłosie,
lecz jego następcy. To jednak
pierwszy proboszcz proboszcz
tworzył wspólnotę parafialną.
To za jego czasów powstała na
Widoku oaza, Odnowa w Duchu Świętym, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Koła
Żywego Różańca.
Parafia, której był proboszczem, była jedną z pierwszych w okolicy, w której odbywały się parafialne festyny.

– On tu przyszedł z Warszawy,
więc dało się odczuć, że ma
inny styl pracy – mówi nasz
rozmówca, dodając, że przez
wiele osób jest miło wspominany i dobrze kojarzony.
Umiał sobie zjednać
parafian
Jedną z tych parafianek,
która angażowała się w działalność parafii, była Urszula
Pawlaczyk, która bardzo mile
wspomina proboszcza. Pamięta jeszcze, jak w latach 80. ówczesny proboszcz parafii św.
Jakuba, nieżyjący już ks. Jerzy Wasiak, ogłosił, że jego
dwaj wikariusze tworzyć będą
w Skierniewicach nowe parafie. Jeden z nich trafił na os.
Rawka, drugi – ks. Stokłosa –
na os. Widok.
Pierwsze lata proboszcza
były ciężkie, ponieważ dostał
tylko puste pole na założenie
parafii, na którym zresztą – aby
się jakoś utrzymać – sadził np.
ziemniaki i kapustę. Z „załatwieniem” materiałów budowlanych miał tak duży problem,
że zamiast pobudować coś nowego i trwałego, postawił najpierw barak z podkładów kolejowych i płyt z demontażu.
Były tam skromne mieszkania
dla księży i sale katechetyczne.
Warunki do mieszkania i nauczania religii były w tym budynku bardzo trudne, budynek
był zimny i była w nim wilgoć.
– Ale ludzie przychodzili, byli
otwarci, bo proboszcz umiał
sobie zjednać i dzieci, i młodzież, i dorosłych – opowiada
pani Urszula, która na Widoku
zamieszkała w 1985 roku.
Jak pamięta, władza ludowa robiła wszystko, aby utrudnić powstanie kościoła. Ksiądz
uzyskał zgodę na budowę bardzo dużej świątyni (potem, już
w czasach diecezji łowickiej
projekt został przerobiony, kubatura znacznie pomniejszona), miał problem z zakupem
materiałów, a dodatkowo adres parafii był... ul. Rewolucji
Październikowej 12. Znakiem
czasu była (po zmianie ustroju)
zmiana nazwy tej ulicy na Prymasa Stefana Wyszyńskiego.
Skierniewiczanie czuli,
że jest ich księdzem
Do kaplicy, gdzie odprawiane były msze św., ludzie
się jednak garnęli. Katechizacja obejmowała nawet 10 klas
w jednym roczniku, a do I komunii św. przystępowało około
400 dzieci, które dzielono na 4
tury. Ksiądz Bolesław był bowiem bardzo otwartą osobą,
która po zakończonym nabożeństwie wychodziła do ludzi,
aby z nimi po prostu porozmawiać. Taka otwartość podobała
się zwłaszcza młodzieży, która

www.lowiczanin.info

Szczęśliwy
w kapłaństwie
Kursowy kolega ks. Bolesława Stokłosy, ks. Ryszard Pajda,
proboszcz parafii w Górze św.
Małgorzaty, powiedział nam,
że bardzo dobrze wspomina
ks. Bolesława.
Wprawdzie posługę sprawowali przez wiele lat w dużej odległości od siebie, bo ks.

Był dla mnie jak ojciec
Mateusz Adamski, diakon
pochodzący z parafii w Zdunach, wspomina, że miał 7 lat,
gdy ks. Bolesław Stokłosa
przyszedł ze Skierniewic do
Zdun. – Byłem kandydatem
na ministranta, ale od dzieciństwa myślałam o kapłaństwie –
wyznał nam. Ksiądz proboszcz
to zauważył, obdarzył mnie
sympatią, wspierał.
Nasz rozmówca dodaje, że
ks. Bolesław Stokłosa stawiał
ministrantom wysokie wymagania, ale też interesował się
ich postępami w szkole. Dzięki temu relacje między nim
a ministrantami były dobre,
serdeczne.
Gdy nastoletni Mateusz był
w gimnazjum, wtedy wyznał
księdzu, że myśli o studiach w
seminarium. Proboszcz wspierał go w tej decyzji i modlił
się za niego. Zabierał na różne uroczystości, np. na dożynki powiatowe w skansenie w Maurzycach, aby służył
do mszy św.
Szczególna więź między
prałatem a kandydatem na
księdza powstała wtedy, gdy
Mateusz Adamski rozpoczął
studia teologiczne. – Ksiądz
Bolesław wspierał mnie modlitwą, dobrym słowem, zapraszał na obiad do siebie, a nawet
pomagał finansowo. Nasze relacje daleko przekraczały służbowe, był dla mnie niemal jak
ojciec – mówi diakon, który
właśnie skończył piąty rok studiów w Wyższym Seminarium
Duchownym w Łowiczu.
Warto dodać, że dk. Mateusz Adamski był jedynym
klerykiem, jakiego parafia w
Zdunach dochowała się w ciągu ostatnich ponad 20 lat. Poprzedni duchowny stąd to ks.
Paweł Gnat (święcenia kapłańskie przyjął w 1994 roku),
sprawujący posługę w Austrii.
On też był pierwszym klerykiem po długiej przerwie. Jego
poprzednikiem był ks. Stanisław Ciąpała (ur. w 1943 r,
święcenia kapłańskie w 1968
roku), który jest proboszczem
w parafii w Makowie.
Mateusz Adamski widział
się z ks. Stokłosą ostatni raz
w dniu jego śmierci. Właśnie wybierał się na rekolekcje
przed święceniami diakonatu
i dzielił się z proboszczem radością z tego, że wkrótce będzie miał święcenia. Proboszcz
cieszył się, ale chwili tej nie
doczekał.
mwk

Warszawa|Nieulękłymwdążeniudoprawdy

Opoka Ducha - medal
dla bp. Zawitkowskiego
Biskup senior Józef
Zawitkowski 3 czerwca
odebrał w Warszawie
medal Opoka Ducha,
przyznawany przez
Stowarzyszenie Pamięci
Piotra Skórzyńskiego
„Opoka”. Medal ten jest
formą nagrody społecznej,
którą stowarzyszenie to
przyznaje raz w roku
osobom „Nieulękłym
w dążeniu do prawdy”.
Uroczystość wręczenia nagród,
które przyznawane są jeszcze
w dwóch kategoriach – Opoka
Słowa i Opoka Czynu – odbyła się
w Domu Pielgrzyma Amicus, istniejącym przy parafii św. Stanisława Kostki na Żoliborzu w Warszawie, gdzie swoją posługę pełnił bł.
ks. Jerzy Popiełuszko. Medal wręczyli biskupowi członkowie kapituły, z Radosławem Kierełowiczem vel Kieryłowiczem na czele,
który jest pomysłodawcą przyznawania nagrody i związanego z nią
medalu.
Jak nam powiedział bp. Józef Zawitkowski, w chwili tej

Kierełowicz wygłosił laudację,
w której były cytaty z kazań
świętokrzyskich (Józef Zawitkowski od 1980 roku wygłosił
ponad 140 kazań podczas niedzielnych mszy św. w kościele
Świętego Krzyża w Warszawie,
które były transmitowane na antenie Polskiego Radia – przyp.
red.) oraz kazań głoszonych
w Łowiczu.
Słowa biskupa Józefa, jakie
zostały przywołane, to m.in.:
„Kiedy ty zmądrzejesz, głupia panno?”, „Święciłem wasze
sztandary, abyście je poszarpali
na partie!”, powtórzone za Cyprianem Kamilem Norwidem,
„A partie to koczowiska band”,
za Adamem Mickiewiczem
„Co plwają na siebie i rżą jedni
z drugich”, „O wy głupi Galaci”,
„Stanie Ktoś na współczesnym
areopagu i powie «Nie zabijaj»,
abyście w rękawiczkach podpisali ustawę”, „Nie mów fałszywego świadectwa ani w radiu,
ani w telewizji, ani w gazecie,
ani w kościele, ani w szkole, ani
w domu”.
Twórca nagrody odczytał
też tekst, jaki znalazł się na pamiątkowym dyplomie. Biskup
z Łowicza jest w nim nazwany

Medal opoka Ducha,który
otrzymałbp.Zawitkowski.

nie tylko duszpasterzem, ale też
„przewodnikiem Narodu i natchnionym głosicielem Słowa”.
Kapituła dziękuje mu za skromność, pokorę i prostotę prawdziwego Sługi Bożego, za przemienianie zwykłych słów w słowa
modlitwy i za bycie obywatelem dwóch Ojczyzn: Niebieskiej
i Ziemskiej.
Bp. Józef Zawitkowski w rozmowie z NŁ nie ukrywał, że pa-

RZUT OKIEM|PLASTYKOLANDIAWDOMANIEWICACH

Łowicz

Do młodzieży
o Solidarności
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Chąśno

Mecz, koncerty
i dużo atrakcji
dla dzieci
dokończenie ze str. 15

Następnie na scenie zagrał duet
Cosmo i gwiazda wieczoru – Basta, na zakończenie formacja Power poprowadziła zabawę taneczną – do późnych godzin nocnych.
O godz. 17.30 odbyło się losowanie
nagród głównych w loterii fantowej,
były wśród nich np. wentylatory,
sokowirówki, zestawy kluczy dla
mechaników i majsterkowiczów, tablety oraz nagroda główna – rower
górski. Szczęście dopisało ponad
20 osobom, bo tyle nagród dostarczyli sponsorzy. Szczególnie dużo
szczęścia miała Hanna Bogusz
z Mastek, dziewczynka dwukrotnie
odbierała na scenie nagrody: wentylator oraz talon na paliwo.
tb
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tron nagrody idealny nie był,
ponieważ odebrał sobie życie,
a tego Kościół nigdy nie akceptował. Nagrodę zdecydował się
jednak przyjąć, ponieważ pięknie brzmi jej tytuł „Nieulękłym
w dążeniu do prawdy”. Jest głęboko przekonany, że być upartym w dążeniu do prawdy to
duża rzecz. – Jednym się chwalę, że i w moich kazaniach świętokrzyskich, które mi cytowali
i we wszystkich wygłoszonych
w Łowiczu, mówiłem prawdę
– i wobec tych, którzy są wielcy, i wobec tych, którzy rządzą,
i wobec tych, którzy potrzebują prawdy, i wobec tych, którzy minęli się z prawdą. Nagroda może jest niewiele znacząca,
ale samo jej brzmienie dla mnie
dużo znaczy. Za to kapitule nagrody „Opoka” dziękuję – podkreśla ks. biskup.
Dodać warto, że Piotr Skórzyński (1952-2008) był publicystą, poetą, krytykiem i eseistą,
a także działaczem opozycji politycznej w PRL, podobnie jak
jego brat Jan Skórzyński oraz
ojciec Zygmunt Skórzyński.
W latach 70. był dziennikarzem
Redakcji Literackiej Polskiego
Radia, autorem scenariuszy filmów krótkometrażowych. W latach 80. i 90. pisał do wielu tytułów polskich i zagranicznych
gazet, m.in. paryskiej Kultury.
Odebrał sobie życie 3 czerwca 2008 roku, pozostawiając
żonie list, w którym wyznał, iż
„nie godzi się na nikczemnienie
świata. I już tylko tyle może zrobić, żeby w nim nie być”. mwk
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Stokłosa trafił do Kiernozi,
a nasz rozmówca do Kamieńczyka nad Bugiem, ale cały ich
rocznik spotykał się regularnie
na zjazdach.
– Był zawsze pogodny
i życzliwy wobec ludzi. Z wielką radością opowiadał o pracy
z dziećmi, młodzieżą. Był też
bardzo zżyty ze swoją siostrą
Anną – wspomina ks. Pajda.
Pytany o to, czy ks. Bolesław
był szczęśliwy w kapłaństwie,
odpowiada, że bez wątpienia
tak. Czuł, że robi to, do czego
został powołany.
Charakterystyczne dla jego
więzi z młodymi parafianami
było to, że wiele osób prosiło go o udzielenie sakramentu
małżeństwa, a to było oznaką
sympatii do księdza.
Z czasem w Zdunach czuł
się chyba jak u siebie. Zdaniem
proboszcza z Góry Św. Małgorzaty, właśnie dlatego chciał,
aby tam go pochowano. – Myślę, że to była przemyślana
i dobra decyzja.

MIROSŁAWAWOLSKA-KOBIERECKA

szła za nim, gdy tylko kiwnął
palcem. Cenili go bardzo za to,
że organizował dla nich różne
wyjazdy o charakterze religijno-integracyjnym.
Proboszcz martwił się też
o materialną stronę życia parafian. Ponieważ był to okres,
gdy z Zachodu Europy docierały dary: żywność, leki,
odzież, organizował z parafiami przyjmowanie ich, segregowanie i rozdzielanie.
– Czasem całą noc spędzaliśmy przy tych darach, gdy
przyszedł duży transport. Ale
nikt nie narzekał. Cieszyliśmy
się, bo widzieliśmy, że to ma
sens – połączenie pomocy duchowej i materialnej. To też integrowało parafian – mówi nasza rozmówczyni.
Poza wymienionymi przez
ks. Rafała Babickiego wspólnotami wymienia też Klub
Kultury Chrześcijańskiej „Odrodzenie”, Klub Przyjaciół
KUL w Lublinie i parafialne
koło Caritas. Za powstaniem
każdej z tych struktur stał proboszcz.
Ks. Bolesław Stokłosa starał się brać udział w każdym
spotkaniu przedświątecznym,
na które był zapraszany. Chciał
swoją obecnością podkreślić,
że każdy parafianin jest dla
niego tam samo ważny.
Osobom, z którymi się przyjaźnił, dał odczuć, że są dla
niego jak rodzina. Zresztą niektórzy skierniewiczanie mieli okazję poznać jego bliskich,
którzy kilkakrotnie zmieniali
miejsce zamieszkania. Z Kielecczyzny przeprowadzili się
na Żuławy, potem osiedli w
Dąbrowie Górniczej.
– Był rodzinny, miał poczucie humoru i szanował tradycje
– mówi pani Urszula wspominając, że na spotkaniu wielkanocnym z ministrantami
zawsze woda lała się strumieniami jak w śmigus dyngus, a
na bożonarodzeniowym musiał
być Mikołaj i prezenty – wtedy
przecież skromne, wręcz symboliczne, ale wszystkim sprawiające wiele radości.
Kiedyś otrzymał od parafian wielkie jabłko zielono-czerowone. Jak się dowiedział, miało ono symbolizować
religijność mieszkańców Widoku. Część zielona to miały
być osoby zewangelizowane,
czerwona – to komuniści, których miał nawracać lub wyplenić. Symbolika tego prezentu
wszystkich bardzo rozbawiła.
Odejście ze Skierniewic do
Zdun ks. Stokłosa na pewno
bardzo przeżywał, ale nie chodziło raczej o to, że z miejskiej,
dużej parafii przechodzi do
niewielkiej, wiejskiej. Martwiło go to, że nie pobudował kościoła, który powstał już dzięki wielkiej przedsiębiorczości
jego następcy, ks. Krzysztofa
Malczyka.
Z czasem jednak i Zduny polubił, a po 16 latach probostwa
w tej miejscowości cieszył się,
że może tam pozostać na emeryturze. Niestety cieszył się nią
bardzo krótko – tylko 10 miesięcy.
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W piątek, 15 lipca, o godzinie 17.00, w sali multimedialnej Domu Biskupa
Łowickiego odbędzie się
spotkanie z Wojciechem
Gędkiem z okazji nadania
mu odznaczenia Krzyża
Kawalerskiego Odrodzenia
Polski przez prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej.
Spotkanie zatytułowane jest „Moja i nasza Solidarność” i zostało zadedykowane
członkom
i sympatykom Solidarności z lat 1980-1981. Można
na nie zabrać osobiste pamiątki związane z tamtym
okresem. Szczególnie mile
widziana jest na spotkaniu
młodzież.
aa
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O łowickiej wystawie
życzliwie

Reportaż

A tak wyglądała budowa zamku. Przypomnijmy, że użyto do tego aż 10 tysięcy łubianek.

TOMASZ BARTOS

WERONIKA MAŚLANKIEWICZ

w ogólnopolskim tygodniku. str. 26

Tym razem zawodnik drużyny z Sannik Paweł Mąkol, nie miał szczęścia przegrał z zawodnikiem ze Zwolenia.

Sanniki | Najpierw turniej miast, potem Niedziela Sannicka

EUROPEJSKIE CENTRUM ARTYSTYCZNE IM. FRYDERYKA CHOPINA W SANNIKACH

Weekend pełen atrakcji

Ostatni weekend, 2 i 3 lipca, upłynął w Sannikach pod znakiem doskonałej zabawy w ramach Niedzieli
Sannickiej na terenie zespołu pałacowo-parkowego. Najpierw, w sobotę, 2 lipca, odbył się trzeci etap
Turnieju Miast na Szlaku Książąt Mazowieckich. Tego samego dnia wieczorem odbyły się koncerty,
a w niedzielę, 3 lipca, kontynuowano zabawę inspirowaną okresem średniowiecza, a potem bawiono się
przy występach na scenie.
TOMASZ
BARTOS

Tuż po koncercie w sannickim pałacu. Na zdjęciu rozpoznajemy od
lewej stojący: dyrektor ECA im Fryderyka Chopina Monika Patrowicz,
Jarosław Drzewiecki, piąta z kolei Aleksandra Głowacka, aktor Paweł
Okraska. Siedzący przy fortepianie to Jekaterina i Stanisław Drzewieccy
z córką Sonią.

Turniej okazał się szczęśliwy
dla reprezentacji Sannik, ponieważ rywalizacja z sześcioma innymi reprezentacjami miast zakończyła się jej zwycięstwem.
Zastępca wójta Agnieszka Lewandowska powiedziała nam,
że wcześniej, w czasie drugiego
etapu, 21 maja drużyna z Sannik
zwyciężyła w Przasnyszu, pierwszy etap w Liwie taki szczęśliwy już nie był, bo drużyna zajęła ostatnie miejsce. Tym bardziej
cieszy sukces na swoim podwórku.
A wygrać sannicki etap wcale nie było łatwo. Drużyny rywalizowały w pięciu dyscyplinach
inspirowanych średniowieczem.
Przygotował je i prowadził zespół pasjonatów historii tego
okresu, którym kieruje Daniel
Sukniewicz. Zawodnicy musieli np. przeciągnąć na czas obciążone sanie, zapleść warkocz,
walczyć za pomocą jutowych
worków wypełnionych sianem
siedząc na równoważni. Musieli
też wykazać się szczęściem grając w sannicką ruletkę, w której
zawodnicy odsłaniali karty, pod
którymi ukryte były dwa symbole: trucizny i uśmiechniętej buźki.
Ta ostatnia zabawa nawiązywała
do sannickiej legendy (mającej
odniesienie w historii) zgodnie
z którą w miejscowości tej otruty
został jeden z młodocianych książąt mazowieckich.
Szczególnie zacięta walka
była na równoważni. Artur Maślankiewicz, pracownik Urzędu

TOMASZ BARTOS

tomasz.bartos@lowiczanin.info

W niedzielę, każdy młody człowiek mógł zostać rycerzem, musiał zacząć od narysowania swego herbu.

Gminy w Sannikach startujący
w turnieju, powiedział nam, że
kluczem do zwycięstwa w tej
dyscyplinie było uderzenie przeciwnika jak najwyżej, aby jak
najbardziej odchylił się od pozycji pionowej.
Pojedynki trwały zazwyczaj krótko, wystarczyło kilka
uderzeń, aby przesądzić walkę. Przegrywał zawodnik, który
pierwszy dotknął ziemi.
Drużynę z Sannik tworzyli:
Irenusz Kopeć – kapitan, Sylwia Mąkol, Paweł Mąkol, Artur Maślankiewicz, Agnieszka
Lewandowska, Gabriel Wieczorek (wójt gminy Sanniki), Jacek
Chodorowski, Agata Urbanek,

Karolina Czarkowska, Dorota
Obrębska i Barbara Golus.
W rywalizacji tej II miejsce
zajęła drużyna ze Zwolenia, III
miejsce z Przasnysza, na dalszych
miejscach uplasowały się kolejno
drużyny z: Warki, Góry Kalwarii,
Ostrowi Mazowieckiej i Gostynina. Kolejny etap odbędzie się 23
lipca w Ostrowi Mazowieckiej.
Również w sobotę, 2 lipca,
na terenie parku i pałacu w Sannikach odbyło się bicie rekordu
Polski w budowie największej
budowli z łubianek od truskawek.
Około 50 osób zbudowało zamek
wykorzystując 10 tys. łubianek.
Rekord został pobity. Samo wykonanie budowli okazało się dość

proste, choć aby była ona stabilna, przed ułożeniem „na murach”
cztery łubianki łączono w jedną
bryłę. W sobotę wieczorem zamek został rozebrany przez strażaków, istniało bowiem niebezpieczeństwo, że wiatr, który się
zerwał, mógłby zniszczyć zamek
i rozrzucić budulec po okolicy.
W czasie zabawy wyłoniono
też zwycięzcę konkursu na najsilniejszych mieszkańców gminy Sanniki. Zawodnicy mieli za
zadanie utrzymać jak najdłużej
w wyciągniętej ręce miecz. Najlepsi okazali się pani Danuta
i pan Tadeusz z Sannik.
Sobotni wieczór zakończył się
koncertami zespołów na musz-

li koncertowej, zagrały Diadem
i Vegas, a od 20.00 DJ Horse poprowadził zabawę taneczną.
Niedziela rozpoczęła się kolejnymi atrakcjami nawiązującymi do średniowiecza, które
prowadził także zespół Daniela
Sukniewicza pod hasłem „Zostań rycerzem księcia Siemowita”. Propozycja skierowana
była do rodzin z dziećmi i okazała się strzałem w dziesiątkę.
Dzieci miały bardzo dużą frajdę
z projektowania najpierw swego
herbu, przyszywania go do materiałowych tunik, które każde dostało, po przejściu próby z mieczem, gdzie musieli wykazać się
celnością i sprawnością, otrzymywali kartonowy pas, a książę Siemowit pasował ich na rycerzy, nakazując bycie dzielnym,
grzecznym i posłusznym rodzicom.
– Świetny pomysł na zabawę
z dziećmi – powiedziała nam
Maria Pakulska – mój 7-letni syn
świetnie się bawi, bo akurat teraz
interesuje się rycerzami. Najwięcej radości miał gdy dostał miecz,
tarczę z pianki i mógł powalczyć
na przygotowanej arenie z innymi
dziećmi.
W niedzielę w parku można
było tradycyjnie zakupić wyroby
rękodzieła ludowego, wycinanki,
rzeźby, wyroby wiklinowe, kwiaty, krzewy czy produkty ekologiczne. Regionalny Zespół Pieśni
i Tańca „Sanniki” przeprowadził

też loterię fantową. Z 509 przygotowanych losów sprzedano 499,
każdy kosztował 5 zł. Dyrektor
GOK Barbara Galus podkreśliła
w rozmowie z nami, że fanty zdobywali w części sami członkowie zespołu, ale nie zabrakło też
pomocy lokalnych sponsorów.
– Udało się zgromadzić sporą
kwotę, z czego zespół jest bardzo zadowolony. Pieniądze zostaną wydane na wyjazd połączony
z koncertami, który planujemy
w przyszłym roku – powiedziała
nam dyrektor Barbara Golus.
O godzinie 14.00 kilkadziesiąt
osób wysłuchało koncertu chopinowskiego we wnętrzach pałacu, zagrali Jekaterina i Stanisław
Drzewieccy. Od godziny 16.00
ruszyła zabawa na terenie parku.
Rozpoczął ją koncert na muszli
koncertowej Orkiestry Dętej OSP
w Sannikach – jak zaznaczono ze
sceny, jedynej takiej działającej
na terenie powiatu gostynińskiego. Oprócz tego publiczność mogła zobaczyć: „Sannickie Nutki”
– grupę taneczną, która w sannickim GOK ćwiczy od stycznia pod kierunkiem Jakuba Okraski – instruktora z Sochaczewa.
Występ nutek był ich debiutem.
Wystąpili także tancerze breakdance, z którymi zajęcia prowadzi Kamil Korzewski. Popis śpiewu i tańca dał na scenie również
zespół „Sanniki”. Od godz. 18.00
na scenie wystąpiły zespoły Reinforeed, Belfast i Refleks. 
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Niedzielną część imprezy otworzyłaorkiestradętadziałającaprzyOSPwSannikach.

Strzelanie z łuku okazałosiędośćproste,wszystkonamiejscu
wyjaśnialipasjonaciśredniowiecznejhistorii.

Na rycerskiej arenie dziecimogłystoczyćprawdziwąwalkę,oczywiście
mieczeitarczebyłyzpianki.

TOMASZBARTOS

TOMASZBARTOS

TOMASZBARTOS

Drużyna z Sannik.Odlewej:WeronikaMaślankiewicz,ArturMaślankiewicz,JacekChodorowski,AgataUrbanek,
KarolinaCzarkowska,PawełMąkol,SylwiaMąkol,DorotaObrębska,GabrielWieczorek,IreneuszKopeć.

TOMASZBARTOS

AGNIESZKALEWANDOWSKA



Dzieci w czasie imprezy mogłykorzystaćbezpłatniezprzygotowanych
dlanichatrakcji,m.in.zujeżdżaniamechanicznegobyka.

Wyborów|Mszaśw.,medale,odznaczeniaiwspólnabiesiada

150-lecie powstania Kół Gospodyń Wiejskich

Tuż po wręczeniu odznaczeń przyznawanych przez zarząd krajowy
kółek rolniczych. OdlewejstojąprezesKZRKiORWładysławSerafin,
TeresaAndrzejczak,któraotrzymałamedal„OrderSercaMatkomWsi”,
KrystynaBurzyńskaodznaczona,odznaką„ZasłużonydlaKółekRolniczych”
orazprzewodniczącakrajowejRadyKGWBernadettaNiemczyk.

TOMASZBARTOS

Uroczystość rozpoczęła się od
mszy świętej, której przewodniczył biskup Józef Zawitkowski.
Zwrócił on uwagę na dary, które
ubrane w ludowe łowickie stroje
kobiety złożyły pod ołtarzem. Zachwycił się bukietem kwiatów, bo,
jak powiedział – zerwane zostały
one w ogrodach i na łąkach, a nie
przyniesione z kwiaciarni – stąd
też wyczuwalny był ich naturalny
zapach. Pochwalił też dorodny bochen chleba z symbolami krzyża,
hostią oraz winogronem. – Bądźcie tak dobrzy, abyście umieli się
dzielić, tak jak pan Bóg umie dzielić się komunią świętą – powiedział do zgromadzonych.
Po zakończeniu prezes Krajowego Związku Rolników, Kółek
i Organizacji Rolniczych Władysław Serafin oraz przewodnicząca Rady Kół Gospodyń Wiejskich
Bernadetta Niemczyk, wspólnie
z prezesem rejonowego zarządu Kółek Edwardem Gnatem
i przewodniczącą Rejonowej Rady
KGW Marią Pietrzak, wręczyli Krystynie Burzyńskiej odznakę „Zasłużony dla Kółek Rolniczych”, zaś Teresie Andrzejczak
medal „Order Serca Matkom
Wsi”. Obie odznaczone panie są
mieszkankami gminy Domaniewice i od wielu lat angażują się na
swoim terenie społecznie w działalność KGW. Wręczone zostały też 33 wyróżnienia za pracę na
rzecz rozwoju i wspieranie działalności kół, odebrały je najbardziej
aktywne członkinie KGW oraz
przedstawiciele władz samorządowych, w tym wójtowie.

TOMASZBARTOS

W sobotę, 2 lipca, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich mieszkające na terenie dawnego województwa
skierniewickiego spotkały się w Wyborowie na zorganizowanych przez rejonowe rady KGW oraz Związku
Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych uroczystościach 150-lecia istnienia KGW na ziemiach polskich.

Prezes KZRKiOR Władysław Serafin oraz przewodnicząca Krajowej Rady KGW Bernadetta Niemczyk
wręczająokolicznościowąstatuetkęipodziękowaniazawieloletniąpracęprzewodniczącejRadyRejonowej
KGWMariiPietrzakzgminyZduny.

Przewodnicząca
Rejonowej Rady KGW Maria Pietrzak
przypomniała zebranym historię
KGW. Zaznaczyła, że koła są integralną częścią Związku Rolników,
Kółek i Organizacji Rolniczych.
Pierwsze takie koło powstało
w Piasecznie na Pomorzu Gdańskim w 1866 r., cztery lata po zawiązaniu pierwszego kółka rolniczego, także w tej miejscowości,
przez Juliusza Kraszewicza.
Pierwszą przewodniczącą była Januara Kaleistynowa. Od początku

KGW stawiało sobie za cel jednoczenie środowisk gospodyń, organizowanie życia na wsiach i wzajemną pomoc poprzez spotkania,
oświatę, szkolenia rolnicze i wycieczki. Pierwszy raz nazwa Koło
Gospodyń Wiejskich pojawiła się
wraz z utworzeniem organizacji
w Janisławicach w gminie Głuchów w 1877 roku przez Filipinę
Płaskowicką.
Pod koniec 1938 roku na terenie powiatu łowickiego istniały 52
Koła Gospodyń Wiejskich, któ-

re skupiały 700 członkiń. Prezeską była Wiktoria Dzierżek z Szymanowic, a członkiniami zarządu:
Katarzyna Okraska z Osin, Elżbieta Stańczyk z Retek, Maria Burzyńska z Zabostowa i Kazimiera
Michalska ze Zduńskiej Dąbrowy.
Organizacja powiatowa prowadziła wówczas 15 dziecińców, w ciągu roku zorganizowała trzy wycieczki po Łowiczu oraz jedną do
Warszawy. Największy rozkwit
KGW odnotowano po 1956 roku.
Zajmowały się one prowadzeniem

wypożyczalni sprzętu domowego,
organizacją kursów kulinarnych
oraz wypoczynku letniego i zimowego, z którego korzysta w szczytowym okresie nawet 180 dzieci
rocznie, w tym roku będzie to około 100 dzieci.
Obecnie na terenie funkcjonowania rejonowej rady, obejmującej dawne województwo skierniewickie, działa 360 Kół Gospodyń
Wiejskich, które skupiają łącznie 6
tys. kobiet.
W czasie uroczystości zaprezentowano dwa sztandary, jeden
z 1927 roku z Oszkowic, który powstał w 20. rocznicę zawiązania
KGW i kółka rolniczego, drugi,
młodszy, z 2012 roku, należący do
Gminnej Rady Kobiet ze Zdun.
Bernadetta Niemczyk powiedziała na spotkaniu, że uroczystości jubileuszowe odbywają się
obecnie na terenie całego kraju
i właściwie nie ma obecnie weekendu, podczas którego nie uczestniczyłaby w imprezie poświęconej temu wydarzeniu. Władysław
Serafin zaznaczył, że Koła Gospodyń Wiejskich mają się

w kraju coraz lepiej. Cały czas notuje wzrost ich liczby i zainteresowania członkostwem ze strony pań.
– Obecnie nie ma już chyba w kraju
wiejskiej gminy, w której nie działałoby KGW. Sądzę, że nadchodzi
okres rozkwitu organizacji, okres,
w którym powrócimy do tradycji
stworzonej przez naszych przodków
– powiedział. Dodał też, że po
raz pierwszy kółka rolnicze, jak
i KGW, zostały wpisane do Regionalnego Programu Operacyjnego
jako beneficjenci, co będzie wiązało się z możliwością pozyskiwania
pieniędzy na działalność.
W uroczystościach udział wzięli także marszałek województwa łódzkiego Dariusz Klimczak
i przewodniczący sejmiku Marek
Mazur. Starosta łowicki Krzysztof
Figat oraz poseł na Sejm RP Paweł Bejda przyznali się w czasie
swoich wystąpień, że darzą Koła
Gospodyń Wiejskich ogromnym
szacunkiem, sympatią, a także
sentymentem, co wynika z faktu,
że w ich rodzinnych domach kobiety były zaangażowane w ich
działalność.
tb
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Łowicz | Przedstawienie w ŁOK-u

Spektakl wystawiony dla Amazonek
Z samego rana, 1 lipca,
do Łowicza przyjechały
amazonki z 13 miast na
XIV Spartakiadę Amazonek
Województwa Łódzkiego,
która odbyła się 2 i 3 lipca
na hali sportowej OSiR.
Pierwszym punktem na
ich liście było odwiedzenie
Łowickiego Ośrodka
Kultury, w którym zespół
„Ale Babki!” wystawił dla
nich dwa spektakle.
Członkinie wszystkich 13 klubów Amazonek to kobiety, które
zmagają się z chorobą nowotworową piersi. Przyjazd do Łowicza i zaplanowane atrakcje miały
na celu nie tylko dobrą zabawę,
ale także integrację między klubami.
Przybyłych gości do Łowickiego Ośrodka Kultury, których
łącznie było około 40, powitali: dyrektor ŁCKU Tadeusz Żaczek, prezes Łowickiego Klubu
Amazonek Jadwiga Koza oraz
łowicki przewodnik PTTK i gawędziarz – Eligiusz Pietrucha.
W południe „Ale Babki!” wystawiły na scenie ŁOK-u dwa
przedstawienia:
„Kopciuszka” oraz „Wirującego seniora”.
Oba według reżyserii Magdaleny Kłosińskiej, która nie tylko
jest reżyserką, ale również opiekunką całej grupy. W spektaklu
„Kopciuszek”, prócz aktorekREKLAMA

Ale Babki w akcji na scenie ŁOK.

-seniorek, występowali również
ich wnuczkowie. Jak stwierdziła Magdalena Kłosińska: – To
przedstawienie łączy pokolenia.
W przerwie między występami czas umilał Eligiusz Pietrucha, który swoimi opowiadaniami kilkakrotnie rozbawił
zgromadzonych gości.
Pełnym humoru okazał się być
kolejny spektakl pt. „Wirujący

senior”, zrealizowany w ramach
programu Małe Granty 2015.
Na scenie aktorki dały pełen
energii pokaz tańca. Cztery choreografie zostały ułożone do czterech gatunków muzyki: hip-hopu, latino, tanga i kankana.
Łowicka grupa teatralna „Ale
Babki!” powstała w 2013 roku
i jest swego rodzaju terapią, która wyraża się w grze aktorskiej.

Występują w niej kobiety-seniorki, należące również do łowickiego Klubu Amazonek.
Po zakończonym widowisku
publiczność była zachwycona.
Głośne okrzyki oraz brawa dochodzące z widowni mówiły
same za siebie. Na koniec jedna z Amazonek powiedziała:
– Gratulacje! To właśnie jest
prawdziwy teatr.
ap

Łowicz | Miejska Biblioteka oferuje

Cebrowski dla każdego
Biblioteka Miejska
w Łowiczu udostępniła
wczoraj, 6 lipca, na swojej
internetowej stronie
e-booka – „Roczniki
miasta Łowicza” Andrzeja
Kazimierza Cebrowskiego.
Okazją do zrobienia elektronicznej książki jest obchodzona
w tym roku 880. rocznica pierwszej wzmianki o Łowiczu oraz
30 lat od nadania placówce imienia Cebrowskiego.
Roczniki są czwartym e-bookiem placówki i można uznać,
że są białym krukiem, ponieważ
zostały one wydane tylko raz,
w 1937 roku – gdy odnaleziono
napisany po łacinie oryginał pt.
Annales civitates Loviciae, pochodzący z połowy XVII wieku. Nad tłumaczeniem tekstu
pochylili się wówczas Marian
Małuszyński, a pomagał mu Jan
Wegner. Wydawcą było Muzeum Miejskie im. Władysława
Tarczyńskiego i Komitet Redakcyjny Akademickiego Koła Łowiczan. Wydrukowano je w drukarni Tadeusza Bączkowskiego.
Dostępne od wczoraj opracowanie przygotowano właśnie na
podstawie przedwojennego wydawnictwa.
Jak nam powiedziała Magdalena Pakulska, dyrektor Miejskiej Biblioteki, elektroniczna
książka jest dostępna w czterech formatach: pdf, azw3,
epub, mobi, ale nie jest to re-

MIEJSKA BIBLIOTEKA W ŁOWICZU
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Okładka e-booka autorstwa
Jacka Rutkowskiego.

print przedwojennego wydania.
Identyczna jest prawdzie treść,
ale wersja dostępna dla każdego jest udoskonalona technicznie, tak, aby można było np. powiększyć sobie tekst na ekranie
telefonu, tabletu czy komputera,
na którym będziemy chcieli go
czytać.
Dyrektorka zachęca do korzystania z e-booka, bo – jak powtarza za Cebrowskim – „nie przystoi żyć we własnej ojczyźnie,
jak w nieznanym kraju.”
Digitalizację książki, podobnie jak i poprzednich łowickich
e-booków (Karola Rybackiego
„Jeńca z Danhomu”, „Księżanki Zofii” i Zbigniewa Kostrzewy
„Guzik w literaturze”), wykonano w Dziale Automatyzacji Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Piłsudskiego
w Łodzi.
mwk
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Bobrowniki |Piotrowinywiększeniżroktemu

REKLAMA

Dzieci pojadą do Ełku, miasto zapłaci
50 dzieci ze szkół podstawowych z Łowicza przebywać
będzie od 9 do 18 lipca na koloniach w Ełku. Wyjazd organizowany jest w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.

W programie kolonii zaplanowano m.in. wycieczki autokarowe szlakiem Wielkich Jezior
Mazurskich, do Giżycka (Kanał Łuczyński – jedyny w Polsce most obrotowy), do Mikołajek (port jachtowy) i nad jeziora
Niegocin i Śniardwy – rejs stat-

kiem oraz wycieczka do Augustowa i Puszczy Augustowskiej.
Podczas pobytu w Ełku dzieci będą mogły korzystać ze
strzeżonego kąpieliska w Ełku
i uczestniczyć w różnych grach
, zabawach, ogniskach i dyskotekach.
opr. mwk

Gmina Zduny |Chronićto,cojestcenne

„Tak” dla parku kulturowego
TOMASZBARTOS

Proboszcz parafii w Bobrownikach ks. Piotr Sapiński powiedział,
że odczuwa satysfakcję, iż impreza zaczyna się przyjmować w lokalnym środowisku, a grono osób
związanych z parafią dba o to, aby
stawała się atrakcyjniejsza. Dodał
przy tym, że liczy iż Piotrowiny pozostaną w Bobrownikach na stałe.
Sekretarz Rady Parafialnej, a
jednocześnie dyrektor Szkoły Podstawowej w Bobrownikach Ewa
Zabrzewska powiedziała zaś, że tegoroczne Piotrowiny mają też dodatkowy wymiar, bo dotykają lokalnej historii, bliskiej szczególnie
starszym mieszkańcom miejscowości. Chodzi o dawną nauczycielkę i kierowniczkę, dziś patronkę
szkoły w Bobrownikach Leokadię OStrowską. W czasie festynu
Rada Rodziców prowadziła zbiórkę pieniędzy na nowy grobowiec,
w którym jest pochowana na miej-

23

Łowicz|Czaswyjazdów

Bawili się pamiętając
o lokalnej bohaterce
Po raz drugi przy kościele
w Bobrownikach odbyły się
Piotrowiny, czyli wielkie
parafialne grillowanie.
3 lipca od godz. 17. bawiło
się tam ponad 200 osób.
Po ubiegłorocznym debiucie,
impreza zaproponowała
mieszkańcom więcej atrakcji,
a przy okazji przypomniała
o lokalnej bohaterce.

nr 27 7lipca2016

Członkowie Klubu Seniora Słoneczko z Bełchowa,wsparliPiotrowiny
występemtworzonegoprzezsiebiezespołuBełchowskieNutki-nazdjęciu.

scowym cmentarzu. Inicjatywa ta
związana jest z uroczystościami jubileuszu 120-lecia istnienia szkoły
oraz 20 lat nadania imienia szkole,
zaplanowanymi na rok 2017. - Marzy nam się, aby na ten czas nasza
patronka miała nowy grobowiec.
Chcemy zastąpić lastryko, płytą kamienną, potrzebujemy około 6 tys. zł, na pewno przygotujemy jeszcze jakieś przedsięwzięcie,
aby zdobyć potrzebne pieniądze, to
nie będzie jedynym - powiedziała nam dyrektorka. W tym roku
w czasie Piotrowin przed publicznością wystąpił zespół Krzewina z
GOK w Bobrownikch oraz członkowie Klubu Seniora Słoneczko z
Bełchowa, występujący w dwóch

grupach: Bełchowskie Nutki i Zespole Wokalnym Słoneczko. Przy
muzyce zespołu Diamentis z Bobrownik odbyły się najpierw zabawy dla dzieci, a potem biesiada. W
czasie pikniku można było nabyć
ciasta przygotowane przez mieszkańców Placencji i Polesia, a także
także zjeść kiełbaskę i kaszankę z
grilla, te dostarczyli organizatorom
lokalni producenci Szymon Szkup
i Sebastian Zagawa. Zabawa przy
kościele potrwała do godz. 22. Ks.
Piotr Sapiński dodał w rozmowie z
nami, że nie zabrakło tego dnia także modlitwy, spotkanie rozpoczęło
się Koronką do Bożego Miłosierdzia, a godz. 21. odśpiewano Apel
Jasnogórski.
tb

Katarzyna Starecka, kierownik
skierniewickiej delegatury
Wojewódzkiego Urzędu
Ochrony Zabytków
w Łodzi, gościła na czerwcowej
sesji Rady Gminy Zduny.
Przedstawiała koncepcję mającego powstać z jej inicjatywy
Łowickiego Parku Kulturowego,
w którym udział swój deklarują 4
gminy – miasto Łowicz, Bielawy,
Kiernozia i właśnie Zduny. Park
ten miałby nazywać się „Śladami
Prymasów, Zawiszy, Walewskiej
i Napoleona”.
Jak już na wstępie wyjaśniała, a potem kilkakrotnie powtarzała, park taki byłby formą ochrony
dla obiektów, które gminy biorące
w nim udział chciałyby tam wpisać. Procedura powstania parku
jest długa i skomplikowana, obejmuje ona m.in. konsultacje społeczne, ale warto taki park utworzyć, ponieważ z tego tytułu można
mieć dodatkowe punkty przy ubie-

ganiu się o dotacje zewnętrzne.
Podstawowe korzyści, jakie może
mieć z tego gmina i jej mieszkańcy, to właśnie możliwość zdobycia
dotacji na rewitalizację ciekawych
miejsc z dziedziny dziedzictwa materialnego i niematerialnego, przez
to możliwość ściągnięcia turystów.
– Każda gmina indywidualnie decyduje czy chce do takiego parku
przystąpić, czy nie – mówiła Katarzyna Starecka. Wyjaśniała też, że
obszary chronione wyznacza się
m.in. po to, aby ocalić istniejące zabytki, ale też zabezpieczyć się, aby
w sąsiedztwie np. zabytkowego kościoła nie powstała żwirownia czy
kurniki.
Warte podkreślania jest też to, że
park kulturowy opisywałby jeden
wspólny program ochrony, który
każda gmina mogłaby modyfikować. Nie musi on mieć ciągłości,
chronione miejsca mogą być wskazane punktowo.
Wójt gminy Zduny Jarosław
Kwiatkowski
zaproponował,
aby wpisane były do niego: cen-

trum Zdun – teren kościoła i dalej do Domu Kultury włącznie,
w Złakowie Kościelnym – kościół,
„Przytulisko”, prywatny skansen,
tzw. droga morwowa; w Złakowie
Borowym – cała zabudowa wsi,
w Bąkowie – kościół; w Strugienicach – cała osada młyńska; ponadto – wszystkie kapliczki na terenie
gminy. To wszystko to na razie propozycja, która będzie omawiana
z właścicielami obiektów i radnymi.
Gdy park już powstanie, obiekty znajdujące się w nim będą miały
jednolite oznakowanie.
Kilka pytań, ale jednak
poparcie dla pomysłu
Radni z gminy Zduny podeszli
do koncepcji dość ostrożnie. Zbigniew Bończak ze Strugienic pytał
czy będzie możliwość powstania
szlaków rowerowych, a Andrzej
Grzegory ze Złakowa Borowego
był ciekawy czy będzie możliwość
pozyskiwania dotacji na drogi,
w tym powiatowe.
str. 24
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Kultura
Gmina Zduny | Chronić to, co jest cenne

„Tak” dla parku kulturowego

Wild Books dołączają do artystów, którzy wystąpią na Ł Festiwalu.

Ł FESTIWAL

Ł FESTIWAL

dokończenie ze str. 23

Również The Saturday Tea zagrają 13 sierpnia w Łowiczu.

ŁOK | Coraz liczniejsza scena undergroundowa

Wild Books i The Saturday
Tea zagrają na Ł Festiwalu
Dwie warszawskie undergroundowe kapele, Wild Books i The
Saturday Tea, wystąpią obok We
Draw A, The Pau i Nagrobków
podczas drugiej odsłony Ł Festiwalu na dziedzińcu ŁOK, zaplanowanej na 13 sierpnia. Z nowym
materiałem przyjadą do nas pa-

nowie z Wild Books. Ten jednoosobowy projekt powstał w 2012 r.
w Warszawie i szybko ewaluował
w duet, który niebawem przystąpił
do nagrywania płyty. Krążek ukazał się na początku 2014 r. na kasetach i CD, a niedawno na rynek została wypuszczona jego winylowa

reedycja. Muzycy zapowiadają, że
wkrótce ukaże się epka z premierowym materiałem, który w całości usłyszymy na koncercie w Łowiczu. Wild Books grają teraz we
trójkę, cały czas pracują nad nowym materiałem, lubią punk, psychodelię i robią sporo hałasu.

Łowicz | Korabka

„Karolina” - film, który warto obejrzeć
Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Korabce w Łowiczu zaprasza na film „Karolina”,
który przybliża postać bł. Karoliny Kózkówny. Projekcja odbędzie
się we wtorek, 12 lipca, po wieczornej mszy św., która rozpoczyna się o godz. 18.00. Film powstał
w 2014 roku, w 100. rocznicę
REKLAMA

śmierci błogosławionej, która została zamordowana przez rosyjskiego żołnierza, broniąc się przed
gwałtem. Było to na początku
I wojny światowej. Karolina Kózka
została beatyfikowana przez Jana
Pawła II w 1987 roku. Od tego czasu jest patronką polskiej młodzieży,
podobnie jak św. Stanisław Kostka.

Reżyserem i scenarzystą obrazu trwającego 1 godzinę 42 min.
jest Dariusz Regucki. Jak opisuje film sam producent – Stowarzyszenie Rafael – nie jest to
film dokumentalny, ale obyczajowy, fabularny. Jego akcja toczy się na dwóch planach – historycznym i współczesnym. We

Obok nich wystąpi trio The Saturday Tea. Panowie specjalizują
się w garażowym rocku, a ich muzyka przepełniona jest bluesowymi pogłosami i melodiami, które
wpadają w ucho. Już przed wydaniem debiutanckiego longplaya zespół zapraszany był na największe
polskie festiwale. W 2012 r. wystąpił obok Iggy’ego Pop’a na OFF
Festivalu w Katowicach. Koncerty
w kraju i obsypane tylko dobrymi
recenzjami wydawnictwo „Shindig” dały im przepustkę na alternatywne listy przebojów radiowej
Trójki. Obecnie zespół pracuje nad
nowym materiałem.
aa

współczesnym dwie współczesne nam licealistki, Kasia i Magda, wykonać mają filmową etiudę zaliczeniową na koniec nauki
w liceum filmowym. Mają w niej
opowiedzieć o bł. Karolinie.
Jak obiecują producenci
– film jest ciepły i mądry, mówi
o pragnieniach i wyborach młodzieży, o dylematach, z jakimi zmierzyć muszą się dorośli
i skomplikowanych koligacjach
rodzinnych.
mwk

Konserwator zabytków potwierdziła, że szlak daje możliwość starania się o pieniądze na
drogi, co do szlaków rowerowych
– to częściowo są one oznakowane, ale będą prawdopodobnie powstawały nowe. Gmina Bielawy
jest zainteresowana wyznaczeniem szlaku pomiędzy zabytkami
na jej terenie, a w wielu miejscach
przydałaby się też ścieżki rowerowe. Wszystko zależeć będzie jednak od gminy – co będzie chciała
na swoim terenie utworzyć.
Po wysłuchaniu wystąpienia Katarzyny Stareckiej radny Adam Grzegory z Łaźnik
przyznał, że radni trochę nieufnie podchodzą do koncepcji, po-

nieważ mają złe doświadczenia związane z obszarem Natura
2000. – Miały być dodatkowe
pieniądze związane z „Naturą”,
a ich nie ma, są natomiast ograniczenia dotyczące gospodarstw.
Konserwator zabytków przyznała, że w Naturze 2000 jest inaczej
(obszary chronione wyznaczane
są na szczeblu ministerialnym,
a gmina, choć opiniuje takie decyzje, to opinia ta nie jest wiążąca – przyp. red), w parku kulturowym gmina sama decyduje, co
chce chronić i na jakim obszarze.
Temat uczestniczenia gminy
w tworzeniu parku „Śladami Prymasów, Zawiszy, Walewskiej i Napoleona” poparło 13 radnych, 2
wstrzymało się od głosu.
mwk

Łowicz | Pilotażowy seans „Kina na resorach”

Rusza kino samochodowe
i kino w muszli
Oficjalnie już wiemy, że w te
wakacje wystartuje w Łowiczu
kino samochodowe. Pilotażowe
projekcje zaplanowano na parkingu za ratuszem 29 lipca o godzinie
21.30. Potem filmy będzie można
oglądać w plenerze, we wszystkie
piątki sierpnia, w muszli koncertowej w parku Błonie.
Jak powiedział nam Krystian
Cipiński z Łowickiego Ośrodka Kultury, pierwsze seanse mają
charakter pilotażowy, żeby ocenić jak sprawdza się pomysł „Kina
na resorach”. Filmy mają być wyświetlane na ekranie przymocowanym do jednego z budynków:
tego, na którym jest mural lub sąsiedniego, znajdującego się po le-

wej stronie parkingu. Pierwsze
wybrane filmy, jakie obejrzymy
siedząc wygodnie w samochodowych fotelach, to krótkometrażowy „Kung Fury” i horror „Christine”, w którym krwiożerczy
samochód zabija ludzi. Filmy
w „Kinie na resorach” będzie
można oglądać za darmo.
A już w drugim miesiącu wakacji (5, 12, 19 i 26 sierpnia) będą
się odbywały projekcje w ramach
„Kina Letniego” w muszli koncertowej w parku Błonie. Wstęp
na nie będzie bezpłatny. W połowie lipca należy spodziewać się na
Facebooku Łowickiego Ośrodka
Kultury plebiscytu na filmy, które chcecie obejrzeć.
aa
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Łowicz – Kazimierz Dolny|Sukcesna50.FestiwaluKapeliŚpiewaków

Stanisław Madanowski
wyśpiewał „Basztę”

Niepowtarzalne piosenki
Stanisław Madanowski nie ukrywa, że do festiwalu przygotowywał
się specjalnie, w czym bardzo pomagała mu Ewa Sławińska-Dahlig
z Łódzkiego Domu Kultury. Postanowił nastawić się na repertuar niepowtarzalny. – Mam jeszcze kilka
takich piosenek w zanadrzu, któREKLAMA

MONIKAZABOST

Zaśpiewał na nim trzy piosenki
ludowe, nieznane szerszej publiczności. Nagroda ta jest podsumowaniem jego wieloletniej aktywności.
Sukces ten sprawił wielką radość nie tylko jemu samemu i jego
rodzinie, ale też wielu innym osobom. Mieliśmy się o tym okazję
przekonać wówczas, gdy kilkoma
drogami docierała do nas takie treści informacja: Pan Stanisław Madanowski ma „Basztę”! Czy już
o tym wiecie? To wielki sukces!
Festiwal w Kazimierzu to impreza wyjątkowa, ponieważ jak
chyba żaden inny nastawiony jest
na ochronę i dokumentację autentycznego stylu muzykowania oraz
śpiewu ludowego. W imprezie wystąpiło ponad 800 artystów, a ich
występy obejrzało tysiące osób.
W tegorocznej edycji wystąpiło 25
kapel, 29 zespołów śpiewaczych,
15 instrumentalistów, 23 solistów
– śpiewaków, 13 wykonawców,
w kategorii folklor – kontynuacja, w którym biorą udział osoby zajmujące się folklorem rekonstruowanym, 24 wykonawców
w kategorii duży – mały, w której
mistrzowie występują z uczniami.
Występy ocenia jury pod przewodnictwem prof. Jana Adamowskiego, w jego składzie są sami
eksperci od folkloru.

Stanisław Madanowski (po prawej)wtowarzystwieprowadzących
festiwal–JózefaBrody–multiinstumentalistyzeŚląskaCieszyńskiego
orazAnnyAdamowicz–badaczkifolkolorupolskichosiedlina
pograniczulitewsko-białoruskim.

rych nawet moja rodzina nie słyszała. Trzymam je na wyjątkowe
okazje, a festiwal w Kazimierzu
do takich się zalicza – mówi.
Przyznaje, że do ostatniej chwili repertuar był modyfikowany,
bo występ nie mógł przekroczyć
10 minut. Ostatecznie wykonał trzy
piosenki: „A ja pójdę z teczką do
lasa”, „A ty ptaszku ćwiergolaszku” oraz „Mateuszu, Mateuszu”.
Występ zakończył przyśpiewką.
Po występie przyszło mu na
myśl, że mógłby zająć trzecią, no
może druga nagrodę, ale na Grand
Prix nie liczył. – Może mi się poszczęściło, a może dobrze wykonałem – zastanawia się na głos. Nie
wyklucza też, że niepowtarzalność
piosenek też mogła mieć znaczenie. „Basztę” przyjął z zaskoczeniem i radością. – Jestem w łowickim zakochany i bardzo się cieszę,
że nie przyniosłem ujmy ani gminie, ani Łowiczowi – mówi z radością, dodając, że powiat łowicki reprezentował on i Urszula Okraska,
która w tej samej kategorii zajęła III
miejsce. – Oboje zaistnieliśmy.
Stanisław Madanowski na festiwalu w Kazimierzu jako solista
wystąpił po raz pierwszy. Przed 4
laty był na tej imprezie z Ksinzokami, których też do występu przygotowywał. Zespół musiał się wtedy podzielić – kobiety i mężczyźni

występowali oddzielnie. Jurorzy
przyznali im dwie II nagrody.
Śpiewak czasem miał okazję
usłyszeć, że jego głos jest operowy, wyuczony i trochę go to bawi.
– Ja takim głosem zostałem obdarzony, a przecież całe życie byłem rolnikiem. Z folklorem jestem
związany od szkoły podstawowej
– mówi.
Wspomina swojego pierwszego
nauczyciela ze szkoły Boczkach,
Bazylego Płotnickiego, który założył zespół ludowy. – Śpiewaliśmy
i tańczyliśmy i już wtedy byłem
solistą – opowiada. Po ukończeniu szkoły podstawowej poszedł do
szkoły na Blichu tylko dlatego, że
tam był zespół. Jego zdolnościami
wokalnymi nie zainteresował się
jednak nikt w taki sposób, aby pokierować go w kierunku edukacji
muzycznej. Pan Stanisław zapewREKLAMA

Pani Urszula nie liczyła
na nagrodę
Urszula Okraska na festiwalu
w Kazimierzu występowała nie po
raz pierwszy. W 2008 roku zdobyła na nim II nagrodę jako solistka,
w 2012 występowała z Ksinzokami, do których wciąż należy. Zespół zdobył wtedy – jak już wspomnieliśmy – II miejsce.
W tym roku na nagrodę nie liczyła, bo na scenę weszła stremowana i nie była z występu zadowolona. Wykonała trzy piosenki:
„Po co żeś to przyszedł”, „Jadzimy,
jadzimy” oraz „Różo stój”.
Ocenia siebie surowo: – Występ
nie był najlepszy, ale liczy się fakt,
że byłam na tym festiwalu. Jego atmosfera jest niepowtarzalna, byłam w wyjątkowym towarzystwie
– mówi. – Jestem zadowolona
ze swojej nagrody i dumna ze Stanisława Madanowskiego.
Pytana o to, czy chciałaby jeszcze wystąpić w Kazimierzu, odpowiada, że tak, jeśli tylko zdrowie jej
na to pozwoli. Z folklorem związana jest też od dość dawna. W latach
70. należała do zespołu „Kolejarz”,
przez 14 lat była w zespole „Łowiczanie”, obecnie jest związana
– jak sama mówi – „z kochanymi
Ksinzokami”.
mwk

MIROSŁAWAWOLSKA-KOBIERECKA

nia, że nie żałuje, że jego życie tak
się potoczyło, a nie inaczej. Bardzo
miło było mu kiedyś usłyszeć życzenia imieninowe, gdy ktoś mu
powiedział, „aby sobie jeszcze pożył i ludziom pośpiewał”. Sam
o sobie mówi: – Ktoś musi i na wsi
śpiewać!
A śpiewa chętnie, czy to z zespołem Boczki Chełmońskie, czy
z chórami kościelnymi – gdy ktoś
go o występ poprosi, jest mu miło
prośbę spełnić.

Znany śpiewak ludowy
Stanisław Madanowski
z Boczek Chełmońskich
zdobył „Basztę” –
nagrodę Grand Prix
na 50. Jubileuszowym
Festiwalu Kapel
i Śpiewaków Ludowych
w Kazimierzu Dolnym,
który trwał od 24 do 26
czerwca.

Korowód sobótkowy doszedł już do Bobrówki.Zachwilę panie
wrzucątepięknewiankidowody.

Ostrów|Ponocyświętojańskiej

Wianki nie popłynęły,
ale zabawa była przednia
Około 150 osób, w tym dużo
młodzieży, bawiło się w sobotni wieczór, 25 czerwca na Nocy
Świętojańskiej w Ostrowie. Rozpoczęła się ona tradycyjnym korowodem, który przeszedł z Domu
Ludowego nad Bobrówkę. Prowadziła go kapela ludowa oraz Zespół
Śpiewaczy Ksinzoki, który przygotował całą oprawę obrzędu.
W korowodzie szli mieszkańcy
Ostrowa oraz panie z KGW z kilku
innych miejscowości, m.in. Jastrzębi, Bochenia, Świeryża i Zabostowa. Wiele z nich miało przygotowane piękne wianki. Wianki te
trafiły do Bobrówki, jednak poziom poziom wody w niej jest tak
niski i dno tak zarośnięte, że nie
miały szans popłynąć z nurtem.
Z mostu korowód wrócił tą
samą drogą na biesiadę. Wcześniej
jednak został ogłoszony konkurs
na znalezienie „Kwiatu paproci”.

Początkowo brakowało chętnych
do niego, potem jednak kwiatu
szukało kilkanaście osób.
Grupa ta weszła wraz z Beatą Gawęcką do niewielkiego lasu
i tam miała za zadanie szukać motyli wyciętych z kolorowego papieru. To właśnie one poprowadziły do „Kwiatu paproci” – którym
okazał się duży liść paproci z kwiatem wykonanym z białego tiulu.
A udało się go znaleźć najmłodszemu uczestnikowi poszukiwań,
10-letniemu Maćkowi Smoczewskiemu i to jemu organizatorzy
wręczyli nagrodę.
Potem był poczęstunek, tańce
i konkurs na przyśpiewki, do którego zgłosiły się tylko panie z KGW
w Bocheniu. Nie od razu otrzymały jednak nagrodę, musiały ją najpierw wyśpiewać.
Zabawa w Ostrowie zakończyła
się po północy.
mwk
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O drugiej części elementarza opowiadali w czasie promocji książki (od prawej) burmistrz Łowicza Krzysztof
Kaliński oraz artysta plastyk odpowiedzialny za jej stronę graficzną, Andrzej Biernacki.

TOMASZ BARTOS
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Promocja elementarza była tez okazją do otrzymania dedykacji od Andrzeja Biernackiego, skorzystały z tego
Barbara Kaźmierska oraz Zofia Czubik – obie członkinie zespołu Ksinżoki.

Łowicz | Promocja w Galerii Browarna

Elementarz Twórcy – książka ważna i potrzebna
W piątkowy wieczór, 1 lipca, w Galerii Browarna w Łowiczu odbyła
się promocja drugiego tomu Elementarza Twórcy Ludowego.
TOMASZ
BARTOS
tomasz.bartos@lowiczanin.info

Książki, w której, podobnie jak
w pierwszym tomie, spotkamy
ludzi wyjątkowych – łowickich
twórców ludowych, którzy swoim
rękodziełem rozsławiają miasto
i region łowicki. Dzięki tej książce
czytelnik pozna ich historię oraz
warsztat pracy.
Właściciel Galerii Browarna,
a jednocześnie autor opracowania graficznego obu tomów,
artysta plastyk Andrzej Biernacki, w czasie promocji powiedział, że książka jest jedną
z wielu bardzo ważnych inicjatyw mających na celu ochronę
tożsamości naszego regionu,
a szczególnie jego kultury. Zauważył, że łowiczanie mogą momentami poczuć przesyt folklorem, ale
zaznaczył, że o temacie tym należy mówić dużo i starać się mówić
na odpowiednim poziomie, dbając
o formę i sposób przekazu. Dla
REKLAMA

niego praca nad elementarzem
była wyzwaniem i szczególnym
doświadczeniem, dzięki któremu
miał możliwość wejścia do ich
świata i przekonać się, że za gotową wycinanką, haftem, kryją się
niesamowite ludzkie historie oraz
techniki, przekazywane często
w rodzinach, z pokolenia na pokolenie. Biernacki docenił przy tym
pracę, którą włożył w przygotowanie książki fotograficzny duet: Jacek Rybus z Łowicza i Sylwester
Cichal z Bobrownik. Zobaczyć
można na ich fotografiach nie tylko samych twórców przy pracy,
ale także podejrzeć kolejne etapy
powstawania np. wiklinowego kosza czy papierowego aniołka.
Tym razem na stronach elementarza o sobie i swoim rękodziele opowiadają: Genowefa
Miazek (hafciarka), Henryka Lus
(wycinankarka), Stefan Konopczyński (garncarz), Jan Michalski (plecionkarz-wikliniarz), Wiesława Wojda (wycinankarka), Ela
Świderek (rzeźbiarka), Leokadia
Łacheta (wycinankarka), Zofia
Czubik (śpiewaczka), Zofia Maj-

cher (wycinankarka), Stanisława
Byczkowska (rzeźbiarka) i Bogumiła Drzewiecka (papieroplastyczka).
W promocji udział wzięła
większość z nich. Warto zauważyć, że zabrakło Genowefy Miazek, która zmarła niedługo po
tym, jak wykonano zdjęcia do
elementarza. Burmistrz Krzysztof Kaliński podkreślił, że dzięki tej książce artyści ludowi zostali godnie uwiecznieni i choć

przyjdzie czas, że nie będzie ich
już wśród nas, to pozostaną na
kartach tej publikacji. Zapowiedział przy tym, że widzi potrzebę wydawania kolejnych części
elementarza w przyszłości, tym
bardziej, że jest wielu twórców
ludowych, którzy powinni zostać
w nim uwiecznieni.
Jedną z niezwykłych artystek,
które znalazły się w książce, jest
śpiewaczka ludowa, Zofia Czubik,
członkini zespołu Ksinżoki. – Cieszę się z tego, że jestem w tej książce, to miłe i dowód docenienia
mojej pracy – powiedziała nam.
– Myślę, że to ważne, aby zapisać

REAKTYWACJA FOLKLORU DOSTRZEŻONA
O promocji elementarza
i o wystawie „Et(n)os” możemy
przeczytać w ogólnopolskim
tygodniku „Do rzeczy”,
w artykule Joanny Bojańczyk,
autorki piszącej najczęściej
na temat mody i wzornictwa.
W publikacji przytoczone
są wypowiedzi m.in.
Elżbiety Biernackiej,
współorganizatorki wystawy
w Łowiczu. Ostatnie

wydarzenia w Galerii Browarna
stały się dla autorki felietonu
punktem wyjścia do rozważań
na temat powrotu motywów
ludowych we współczesnym
designie. Szuka ona
odpowiedzi na te same pytania
co wystawa – skąd wzięła się
moda na motywy ludowe?
Czemu one służą? Ile w tym
jest prawdziwej tradycji, a ile
nowoczesności? tm

historie twórców ludowych, to będzie z korzyścią dla przyszłych pokoleń i pozwoli zachować księżacką tradycję.
Elementarz Twórcy Ludowego
został wydany staraniem łowickiego ratusza, który za druk książki
w Zakładzie Wielobranżowym
Poligrafia w Łowiczu zapłacił prawie 11 tys. zł. Niestety, książka,
mimo nakładu 700 sztuk, nie trafi
na razie do sprzedaży detalicznej.
W czasie wystawy była ona rozdawana, to, co zostało, czyli około 500 sztuk, będzie wykorzystane
przez ratusz do celów promocyjnych i jako nagrody w konkur-

sach. Ratusz nie może nią handlować, szef biura ds. Kultury,
Sportu, Turystyki i Organizacji
Pozarządowych Michał Zalewski
powiedział nam, że ma nadzieję,
iż problem ten rozwiązany zostanie w ciągu najbliższych tygodni
i książkę będzie można nabyć.
Tłem prezentacji publikacji
była przestrzeń wystawy Et(n)os,
z wyborem przykładów wpływu
łowickiej sztuki ludowej na współczesne wzornictwo. Prace na niej
zgromadzone można oglądać
jeszcze do 17 lipca, do czego zachęca Zofia Biernacka, córka właściciela galerii. 

Bolimów | GOK

Zaproszenie na wystawę
W sobotę, 9 lipca, o godz.
17.00, w Gminnym Ośrodku
Kultury w Bolimowie odbędzie
się wernisaż wystawy malarskiej
pod tytułem „Oblicza Kuby”.
Autorem prac jest kubański artysta Orlando Lázaro Ortega.
Artysta będzie obecny na
wernisażu i z pewnością opowie
o swoich pracach, jak i o samej

Kubie. Zachęcając do wizyty
na wernisażu i odwiedzenia samej wystawy możemy zdradzić,
że będzie można na niej zobaczyć przede wszystkim portrety mieszkańców tej egzotycznej wyspy. Prace będzie można
oglądać w ośrodku do 6 sierpnia, będzie ona dostępna w dni
robocze.
tb
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Łowicz, Warszawa |Rozpocząłsięcorocznyfestiwalorganowy

Wakacyjne spotkania z wielką muzyką
Prof. Łyjaka nie trzeba przedstawiać łowickim melomanom.
Od początku festiwalu – czyli od
1989 roku – jest on jego kierownikiem artystycznym, a od lat gra
podczas inauguracyjnego koncertu. Przed koncertem powiedział
jednak skromnie, że najważniejsza jest solistka, on zaś zagra tak
„aby organy nie przeszkadzały
temu, co głos ma do powiedzenia”.
Anna Lubańska jest laureatką
m.in. Międzynarodowego Konkursu Wokalnego, a także konkursów w Paryżu i Brukseli. Od 1993
jest stale związana ze Sceną Narodową. Równolegle z działalnością
w teatrze operowym występuje
też na estradzie, również zdobywając laury i uznanie publiczności. Razem z prof. Łyjakiem stworzyli świetnie zgrany duet, można
było odnieść wrażenie, że występują razem od lat. Ten jednak zapewniał nas w rozmowie, że poznali się niedawno, było to może

ich czwarte spotkanie. W obsłudze organów wspomagał Wiktora Łyjaka Karol Gołębiewski,
wirtuoz tego instrumentu, który
swoje koncerty w ramach festiwalu zagra 23 i 24 sierpnia wraz
z trębaczem Tomaszem Ślusarczykiem.
W programie inauguracyjnym
nie mogło zabraknąć utworów
Jana Sebastiana Bacha, były to:
Preludium i fuga a-moll, Preludium i fuga f-moll oraz Preludium
G-dur. Poza tym, w programie
znalazły się też utwory Rancka, Händla, Schuberta, Brahmsa,
Cacciniego, Mozarta, Verdiego
i Pergolesiego. Zwieńczeniem całości było „Amen” ze „Stabat Mater” Vivaldiego.
– Piękny koncert, bardzo łagodny, delikatny, idealny na letni wieczór – mówiła po wyjściu z bazyliki pani Wanda Bury z Łowicza,
jedna ze słuchaczek, która bywała też już na poprzednich festiwalach.

Jeszcze wiele
przed nami
Festiwal trwać będzie przez
dwa miesiące. Do ostatniego dnia
sierpnia w każdy wtorek w bazylice katedralnej w Łowiczu i w każdą środę w kościele ojców franciszkanów w Warszawie grać będą
muzycy z najwyższej polskiej
i europejskiej półki (będą goście
z Monako, Czech, Luksemburga i Włoch). W ostatnich latach
koncerty łowickie odbywały się
w środy, do czego wielu melomanów zdążyło się już przyzwyczaić.
– Wynika to z tego, że zmieniło się
miejsce koncertów w Warszawie
– wyjaśnia prof. Łyjak.
– Gramy tam teraz u franciszkanów, a wtorki w ich zgromadzeniu to dzień ze szczególnie napiętym harmonogramem przeróżnych
modlitw, więc próby mogłyby kolidować z ich zajęciami. Zdecydowaliśmy się na zamianę, która jest
powrotem do tego, co mogą pamiętać nieco starsi słuchacze. Cie-

TOMASZMATUSIAK

Już po raz 28. rozpoczął się Międzynarodowy Festiwal Organowy Johann
Sebastian Bach, organizowany przez Warszawskie Towarzystwo Muzyczne.
5 lipca w inauguracyjnym koncercie w bazylice katedralnej w Łowiczu
wystąpili Anna Lubańska (mezzosopran) oraz prof. Wiktor Łyjak (organy).

Prof. Wiktor ŁyjakurodziłsięwSkierniewicach.Poprzezorganizowaniefestiwaluorganowegojużodprawie
trzechdekadjestjednąznajważniejszychpostaciwmuzycznymżyciunaszegomiasta.

koncerty w łowickiej bazylice rozpoczynają się o 19.30, a te u warszawskich franciszkanów o 20.00.
Współorganizatorami festiwalu
w Łowiczu, obok WTM, są: ŁOK

kawie może być także za tydzień,
kiedy wystąpi pierwszy z zagranicznych gości – Silvano Rodi, tytularny organista kościoła S. Dévote w Monte Carlo. Wszystkie

oraz proboszcz parafii katedralnej
ks. prał. Wiesław Skonieczny, a patronat nad wydarzeniem pełni ks.
bp Andrzej F. Dziuba, ordynariusz
diecezji łowickiej.
tm

Zduńska Wola |ImiejscedlaKalinyna7.festiwaluFolklorŚwiata

Kalina zatańczyła tańce Lachów Sądeckich lepiej niż sami Sądeczanie

Festiwal rozpoczął się w piątek 1 lipca barwnym korowodem ulicami Zduńskiej Woli,
w którym wzięło udział około
800 osób. Były to reprezentacje
27 zespołów folklorystycznych
z 10 krajów, czyli z Polski, Białorusi, Bułgarii, Czech, Litwy,
Macedonii, Serbii, Ukrainy, Turcji oraz Węgier. Przemaszerowali oni wprost do tamtejszego
Powiatowego Ośrodka Kultury
Sportu i Rekreacji, gdzie odbywało się wydarzenie.
Jeszcze tego samego dnia odbył się koncert inauguracyjny, na
którym każdy zespół prezentował
piosenkę ze swojego regionu. KaREKLAMA

lina wybrała „Wszystko się żytko
zazieleniło”.
Właściwe konkursowe przesłuchania odbywały się już w sobotę. Jury przewodniczyła Wioletta Milczuk, kierowniczka baletu
w zespole Mazowsze, a obok niej
zasiadła m.in. Halina Kostecka,
choreografka, instruktorka tańca
ludowego i nauczycielka śpiewu
w zespole Kalina.
Przedstawiciele zespołów folklorystycznych mogli głosować na
wszystkie inne, poza tym, z którym są związani.
Powiat łowicki reprezentowały
w tym roku aż trzy zespoły: Kalina, Kocierzewiacy i Koderki.

TOMASZKOSTECKI

Do tegorocznej rywalizacji VII Międzynarodowego
Festiwalu „Folklor Świata” w Zduńskiej Woli przystąpiło
27 zespołów regionalnych z 10 krajów, w tym z Polski.
I miejsce zajął zespół Kalina z Domaniewic,
a wyróżnienie przywieźli Kocierzewiacy.

Zdjęcie zostało wykonaneczasiewyjazdunafestiwal„FolklorŚwiata”
doZduńskiejWoli.

Kalina zaprezentowała 10-minutową suitę tańców Lachów Sądeckich. – Kiedy przyjechaliśmy
na festiwal, dosłownie zdębieli-

śmy, kiedy zobaczyliśmy członków zespołu Sądeczanie, bo
przecież to ich rodzime tańce – powiedziała nam Halina Kostecka.

Dla porównania wystarczy wyobrazić sobie sytuację odwrotną,
gdyby inny zespół pokonał nas na
festiwalu prezentując tańce łowickie. A tak właśnie stało się z tańcami sądeckimi. Kalina urzekła jury
i zdobyła I miejsce. Lepsi byli tylko Węgrzy z Talicska Folk Group,
którzy mając zaledwie o 1,5 pkt.
więcej otrzymali Grand Prix Konkursu. II miejsce zajął zespół CAS
Ilinden z Macedonii, a III Dukati
z Serbii. Świetnie zaprezentował
się też Dziecięcy Zespół Ludowy
Kocierzewiacy, który zdobył na
festiwalu wyróżnienie. Nagrodą
za I miejsce było 3.000 zł.
– Zawsze jestem dumna z Kaliny, nawet jeśli nie zostajemy
laureatami. Wystarczy, że zespół
pokaże się z dobrej strony i publiczności będzie się podobało.
Tymczasem oni wygrywają. Miło
jest mieć świadomość, że robi się
dobrą robotę, a oni potrafią ją spo-

Walewice |Nowawystawawpałacu

W niedzielę wernisaż
Wystawa prac plastycznych
dwóch skierniewiczanek – Reginy Kochanowskiej i Zenony
Klepaczki zostanie otwarta w
najbliższą niedzielę, 10 lipca w
REKLAMA

pałacu w Walewicach. Wernisaż odbędzie się w Sali Białej
pałacu, a rozpocznie się o godz.
16.00.
Na wystawie pokazane zostaną obrazy Reginy Kochanowskiej, plastyka z Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach,
emerytowanej nauczycielki i
trenerki sportowej.
Artystka chce, by osoby, które wybiorą się na wernisaż, odbierały ją przez jej dzieła, więc
więcej informacji o sobie nie
ujawnia. Zdradza jedynie, że inspiracją jest dla niej rzeczywistość.
Obrazy Reginy Kochanowskiej zostaną pokazane razem z
rzeźbami w korze i korzeniach

żytkować – mówi z radością Halina Kostecka.
Festiwal odbywał się od 1 do 3
lipca w Zduńskiej Woli. W międzyczasie członkowie zespołów
poznawali miasto, zwiedzając
m.in. tamtejsze muzea. Kalina
była na festiwalu po raz drugi, na
scenie zaprezentowała się grupa
kadrowa.
Kiedy zespół odjeżdżał, inni
uczestnicy festiwalu żartowali: „Wy już nie przyjeżdżajcie!”,
co jest dowodem na to, że Kalina dosłownie zawojowała scenę
w Zduńskiej Woli i długo pozostanie jej legendą.
Po koncercie galowym, w drodze do Domaniewic, Kalina pojechała jeszcze do Łodzi, by zatańczyć na VI Międzynarodowym
Festiwalu Twórczości Młodych
„Folkowe Inspiracje”. Dla zespołu był to bardzo pracowity, ale
i owocny początek lipca. aa, ewr

autorstwa Zenony Klepaczki,
dla której tworzenie jest balsamem, odskocznią od codzienności i niesie jej pocieszenie.
Pani Zenona pochodzi ze Skierniewic, ale zamieszkiwała w
różnych miejscach na terenie
Polski, m.in. w Elblągu, gdzie
uczęszczała do Ogniska Plastycznego.
W pełni sztuką zajęła się
na emeryturze, wcześniej też
tworzyła, lecz mniej intensywnie.
Ma na koncie wystawy w
Mszczonowie, Skierniewicach,
Olecku, Czaplinku, pokazuje
swoje prace także na corocznym
Skierniewickim Święcie Kwiatów, Owoców i Warzyw.
Wystawę prac obydwu artystek będzie można oglądać w
Walewicach do 20 sierpnia.
Wstęp na niedzielny wernisaż
jest wolny.
ewr
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Ludzie
Gmina Łyszkowice | Były proboszcz napisał książkę „Parafia Stachlew. Moje pokorne Opus Vitae”

Dzieło życia – książka ks. Pawliny
Opracowanie zostało poświęcone historii powstania parafii Stachlew. Materiały do druku zostały w całości przygotowane przez
Bożenę i Janusza Górczyńskich.
Książka, prócz przedmowy biskupa ordynariusza diecezji łowickiej, Andrzeja Franciszka Dziuby,
wstępu oraz zakończenia, aneksów i ilustracji, zawiera 19 rozdziałów.
Pierwszy z nich opowiada
o ważnej, życiowej decyzji, którą podjął ks. Stanisław Pawlina,
a mianowicie o jego decyzji pójścia do seminarium. Jak wspomina autor, „długo rozważałem
różne sytuacje życiowe i możliwości”. Mimo dobrej pracy
w Zakładach Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Łowiczu,
zadowolenia oraz pełni życia
świeckiego, ks. Stanisław Pawlina
uznał, że najbardziej odpowiednią dla niego drogą będzie kapłaństwo. Tak też uczynił.

Tak prezentuje się okładka
książki ks. Stanisław Pawliny
pt. „Parafia Stachlew. Moje
pokorne Opus Vitae”.

REKLAMA

Po 6 latach spędzonych w Seminarium Duchownym w Warszawie przyszedł czas na duszpasterstwo. Po krótkim okresie,
w którym pełnił funkcję wikariusza w Strzelcach i Krośniewicach,
został powołany do utworzenia
nowej parafii w Stachlewie i objęcia w niej urzędu proboszcza.
W tym rozdziale autor wspomina
również o swoim obecnym miejscu zamieszkania, o Wspólnocie
Domu Kapłana w Sochaczewie.
Kolejne rozdziały nawiązują do dziejów Stachlewa, a także do powstania tamtejszej parafii. Stachlew leży kilkanaście
kilometrów na południe od Łowicza, w gminie Łyszkowice.
Jest to obszar rolniczy, na którym
znajduje się wiele gospodarstw rodzinnych. Niegdyś wieś Stachlew
należała do parafii pw. św. Wojciecha w Makowie. W latach 70.,
kiedy proboszczem został ks. Marian Godlewski, wybudowano kapliczkę we wsi Stachlew Kapliczny.
Był to bardzo trudny czas
dla Kościoła w Polsce, ponieważ wszystko było kontrolowane przez władze komunistyczne, z zasady niedające zgody
na budowanie nowych kościołów. Potrzeba utworzenia ośrodka duchowego była jednak tak
ogromna, że proboszcz, wraz
z mieszkańcami, pobudował kapliczkę bez zgody władz państwowych.
Od czasu poświęcenia kaplicy, w listopadzie 1980 roku, odprawiane były tam Msze Święte. Jednak problem z dojazdem
do kaplicy, szczególnie zimą,
dał początek rozważaniom dotyczącym budowy większego kościoła. Pierwsze starania

TOMASZ BARTOS

Parafia pw. Najświętszej Marii Panny
Jasnogórskiej w Stachlewie została powołana
dokładnie 31 lat temu. Jej faktycznym twórcą oraz
inicjatorem powstania był ks. Stanisław Pawlina,
który w swojej książce, wydanej w Sochaczewie,
opisuje z dużą dokładnością jej dzieje.

Ks. Stanisław Pawlina podczas uroczystego pożegnania z parafianami. 29 czerwca 2014 roku.

o utworzenie ośrodka duszpasterskiego rozpoczął ks. Waldemar
Kaniewski, ale z różnych względów jego planów nie zrealizowano.
Ks. Stanisław Pawlina, dekretem z nominacji ks. prymasa kard.
Józefa Glempa, został skierowany do Stachlewa z misją stworzenia od podstaw parafii, budowy
kościoła, domu katechetycznego
i cmentarza. Pierwszą konieczną
inwestycją była budowa cmentarza, a następnie wykonanie dróg
dojazdowych i wytyczenie alejek.
Kolejnym etapem było wykupienie działki w sąsiedztwie szkoły
podstawowej na skraju Stachlewa pod teren budowy. Ks. Stanisław Pawlina, z pomocą swoich
parafian, przystąpił do organizowania materiałów budowlanych

oraz środków finansowych z myślą o wzniesieniu świątyni, domu
parafialnego i budynków gospodarczych. Wkrótce powstały plany budowy kościoła. Zadania
tego podjęli się: architekt Aleksy
Dworczak wraz z konstruktorem
Januszem Frejem.
Po zatwierdzeniu planów
przez władze administracyjne
i kościelne, w 1990 roku ks. Prymas kard. Józef Glemp odprawił
Mszę Świętą przy polowym ołtarzu na placu budowy i dokonał
wmurowania kamienia węgielnego, poświęconego przez Ojca
Świętego podczas jego pierwszej
pielgrzymki do Polski.
W dalszych rozdziałach książki autor ze wzruszeniem wspomina, jak parafianie chętnie pomagali przy budowie kościoła.

Mówi także o trudzie, jaki towarzyszył im podczas wykonywanych zadań. Fundusze na stworzenie parafii od podstaw zostały
pozyskane m.in. dzięki ofiarom,
zbieranym w parafiach Łyszkowice, Bełchów, Kocierzew
i Pszczonów oraz dzięki licznym
darczyńcom.
Starania ks. Pawliny oraz parafian zostały nagrodzone podczas
parafialnego odpustu, 26 sierpnia 1996 roku, kiedy to nastąpiło
uroczyste poświęcenie kościoła
w Stachlewie przez biskupów:
Alojzego Orszulika – biskupa łowickiego i Władysława Miziołka
z Warszawy.
Końcowe rozdziały książki nawiązują do licznych wydarzeń
w Kościele powszechnym oraz
diecezji łowickiej, są to m.in.

śmierć Jana Pawła II, obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski
czy też Śluby Jasnogórskie. Dodatkowo, książka jest ilustrowana
zdjęciami z etapów powstawania
kościoła i z najważniejszych wydarzeń, mających miejsce w parafii Stachlew.
Ks. Stanisław Pawlina odszedł z
parafii w czerwcu ubiegłego roku.
Przeżył w niej wiele lat, wkładając
ogrom wysiłku i serca w to, co robił. Wydając książkę chciał przede
wszystkim „poniekąd unieśmiertelnić w ludzkim wymiarze trud
ludzi, którzy tę historię parafii
tworzyli”. Przekazując prostym
językiem liczne fakty, zdarzenia,
swoje osobiste doświadczenia
i wspomnienia opisane w książce, ocala je przed zapomnieniem. Autentyzm książki przejawia się w tym, że narrator
występuje w pierwszej osobie
i bezpośrednio dzieli się z czytelnikiem swoimi odczuciami.
Książka „Parafia Stachlew.
Moje pokorne Opus Vitae” to
dosłownie dzieło życia. I nie
chodzi tu tylko o publikację.
Ks. Stanisław Pawlina w swej
książce nakreślił nie tylko dzieje parafii w Stachlewie, ale także swoje „curriculum vitae”.
Czytając strona po stronie możemy bliżej poznać autora, który całe swoje serce oddał posłudze duszpasterskiej. Od zera
wybudował kościół i całe zaplecze parafialne, a także zorganizował miejscowy cmentarz.
Ks. Pawlina to człowiek pracowity, ale przede wszystkim
skromny. Świadczyć może o tym
choćby fakt, że kiedy przybył
do Stachlewa, zamieszkał przy
kapliczce, w mieszkaniu, które
nie nadawało się do normalnego funkcjonowania. Mimo wielu
przeciwności, zrealizował powierzone mu zadania i ciężką pracą
osiągnął cel.
„Parafia Stachlew. Moje pokorne Opus Vitae” autorstwa
ks. Stanisława Pawliny dostępna jest w Księgarni Diecezjalnej
w Łowiczu.
Aleksandra Pintera
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Informacje
 INFORMATORDLAŻYCHLINAIOKOLIC
informacje

apteki

Informacja PKP(ogólnokrajowa)

 Żychlin:

22-194-36
Krajowe Biuro Numerów 118-913
Międzynarodowe Biuro Numerów
118-912
Rozmowy krajowe –zamawianie
19050(koszt1,07złzVAT)
Rozmowy międzynarodowe –zamawianie19051(koszt1,07złzVAT)
Awarie tel. stacjonarnych–zgłoszenia:
801505505
Biuro zleceń19497(zamawianiebudzenia,przypominanieoterminiezałatwienia
sprawy,przekazywanieżyczeńitp.).

telefony
Wojewódzkie Centrum Zarządzania

Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi9287
Komisariat Policji w Żychlinie
(24)285-29-97,(24)253-00-14
Policja w Pacynie:(24)235-03-20
Komenda Powiatowa Policji w Kutnie:
(24)253-22-00
Straż pożarna:998alarmowy
Ochotnicza Straż Pożarna
w Żychlinie:(24)285-12-10
w Pacynie:604-349-406
w Bedlnie:(24)285-51-91
Starostwo Powiatowe w Kutnie:
sekretariat(24)355-47-80
Urząd Gminy: Żychlin(24)285-10-06;
Bedlno (24)282-14-20;Pacyna:(24)28580-54;Oporów (24)383-11-50
Urzędy Stanu Cywilnego: Żychlin(24)
285-49-60,Bedlno(24)282-17-66,Pacyna
(24)2858006,Oporów(24)383-15-52
Urząd Skarbowy w Kutnie:
(24)355-61-00
ZUS Kutno:(24)253-99-44
Urząd Pocztowy w Pacynie:
(24)285-80-33
Bank Spółdzielczy Mazowsze w Płocku, oddział w Pacynie:(24)285-80-10
Taxi osobowe Kutno:(24)253-30-44,
(24)355-57-10,604-554-539,604-527-782
PUP Filia w Żychlinie:(24)285-13-46
Ośrodki Pomocy Społecznej: Żychlin
(24)285-11-26,Bedlno:(24)282-17-64,
Pacyna(24)285-80-60,Oporów:(24)
383-11-53
Blisko Dziecka Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży w Żychlinie:
(24)285-13-06
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
Nadzieja w Żychlinie: (24)285-12-87
Stowarzyszenie Rodzinnego Klubu
Abstynenta „Przystań życia” w Żychlinie:
695-054-433
Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Kutnie: (24)355-47-50

pogotowia
Ogólnopolska poradnia telefoniczna
dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym, czynnaodpon.-pt.godz.
14.00-22.00podbezpłatnymnumerem
telefonu116123;www.116123.edu.pl
Policyjny telefon zaufania
w Kutnie: (24)2542793
Poradnia Leczenia Uzależnień
w Kutnie(24)355-81-00
Poradnia Zdrowia Psychicznego
w Kutnie:(24)355-81-00
Pogotowie energetyki cieplnej
w Kutnie:(24)253-63-86
Pogotowie wodno-kanalizacyjne
w Kutnie:tel.(24)253–33–20
Wodociągi – Hydrofornia Orłów-Parcel:(24)2822631
Pogotowie energetyczne w Żychlinie:
285-10-27
Awarie oświetlenia ulicznego Kutno
całodobowo:606-605-494,692-888-144
Zakład pogrzebowy:(24)285-06-60
Lecznice dla zwierząt w Żychlinie:
ul.Traugutta11a,tel.605-973-325
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
z siedzibą w Kutnie,ul.H.Sienkiewicza
25,99-300Kutno;telefonalarmowy
(wyłączniewsytuacjachawaryjnych):
530-535-230
Dystrybucja gazu w Żychlinie:
(24)285-10-71,(24)285-14-28,
(24)285-26-39,(24)285-14-20

przychodnie
Żychlin, Ośrodek Zdrowia NZOZ

Almamed:(24)285-10-90;(24)285-10-86

Żychlin, Ośrodek Zdrowia NZOZ

Promed:(24)285-48-44,(24)285-29-20,
(24)285-10-08
Bedlno, Ośrodek Zdrowia NZOZ
Ars Medica Sp. z o.o. :(24)282-14-90
Bedlno, Ośrodek Zdrowia
NZOZ Inter-Med :(24)282-17-34
Pacyna, Gminny Ośrodek Zdrowia
NZOZ Medyk:(24)285-80-25
Oporów, Ośrodek Zdrowie NZOZ
Promed:(24)285-91-21
Oporów, Ośrodek Zdrowia NZOZ
Almamed: (24)383-15-00
Nocna i Świąteczna Pomoc Lekarska
Kutno, ul. Popiełuszki 1, Niepubliczny
Zakład Opieki Zdrowotnej Red-Med,
J. Robak,tel.(24)355-60-11,697-859-705
Ośrodek Zdrowia NZOZ Pro Familia
w Pleckiej Dąbrowie: (24)282-21-84

czwartek, 7 lipca:
ul.Łąkowa3a,tel.24-285-19-94
piątek, 8 lipca:
ul.Łąkowa3a,tel.24-285-19-94
sobota, 9 lipca:
ul.Łąkowa3a,tel.24-285-19-94
niedziela, 10 lipca:
ul.Łąkowa3a,tel.24-285-19-94
poniedziałek, 11 lipca:
ul.Konwaliowa2,tel.24-231-99-19
wtorek, 12 lipca:
ul.Konwaliowa2,tel.24-231-99-19
środa, 13 lipca:
ul.Konwaliowa2,tel.24-231-99-19
Pacyna, ul. Łukasiewicza 29/1,
tel.24-285-86-34
Punkt apteczny w Pleckiej Dąbrowie 15,
tel.24-282-21-28
Punkt apteczny w Oporowie 25/1,
tel.24-383-15-19

ośrodki kultury
Żychliński Dom Kultury (24)285-10-34

czynnywgodz.:poniedziałek8.00-21.00;
wtorek8.00-20.30;środa8.00-21.00;
czwartek8.00-20.30;piątek8.00-16.00.
Gminny Ośrodek Kultury w Bedlnie:
(24)282-10-36;czynnyodponiedziałku
dopiątkuwgodzinach8:00-16:00
Gminny Ośrodek Kultury w Pacynie:
(24)285-80-56

biblioteki
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

im. Marii Kownackiej w Żychlinie:
(24)285-11-69,(24)285-49-79
Gminna Biblioteka Publiczna
w Bedlnie:(24)282-17-51
Gminna Biblioteka Publiczna w Pacynie
(Filia Biblioteczna w Skrzeszewach):
(24)285-80-56
Gminna Biblioteka Publiczna
w Oporowie: (24)383-12-25

msze święte
w niedziele i święta
Żychlin,parafiapw.Św.ApostołówPiotra

iPawła:7.00,9.00,10.30,12.00,18.00.

Żychlin,kaplicapw.św.Maksymiliana

Kolbego:9.30,11.00,12.30

Śleszyn,parafiapw.św.Aleksandra

PapieżaiMęczennika:9.00,11.00

Luszyn,parafiapw.św.Stanisława

BiskupaiMęczennika:9.00,11.30

Plecka Dąbrowa,parafiapw.Zwiastowa-

niaNajświętszejMaryiPanny:9.00,11.30

Suserz,parafiapw.WniebowzięciaNaj-

świętszejMaryiPanny:8.00,10.00,12.00

Trębki,parafiapw.św.StanisławaKostki

wTrębkach:8.00,9.30,11.30

Bedlno,parafiapw.św.FlorianaBiskupa

iMęczennika:9.00,11.30

Pacyna,parafiapw.św.Wawrzyńca,

diakonaimęczennika:8.30,10.00,12.00

Oporów,parafiapw.św.MarcinaBisku-

pa:8.30,10.00,11.30

aquapark w Kutnie
ul.Kościuszki54

boiskpiłkarskich(opłatazawynajęcie)
Sala gimnastyczna w Gimnazjum

w Bedlnie–tel.24-282-14-26
(tylkodlamieszkańcówgminyBedlno)
Hala OSiR nr 1 w Łowiczu;ul.Jana
PawłaIInr3,tel.46-837-51-06;
Hala OSiR nr 2 w Łowiczu;ul.Topolowa2,tel.46-837-09-04

wystawy stałe
Muzeum Zamek w Oporowie–

czynneodponiedziałkudopiątku
wgodz.10.00-16.00,kasa10.00-15.30;
wsobotyiniedzielewgodzinach10.0017.00,kasa10.00-16.30.Wczwartek26
maja(BożeCiało)–muzeumnieczynne.
Bilety:normalny8zł,ulgowy5zł;
wponiedziałkiwstępbezpłatny,oprowadzaniepomuzeum30złpowcześniejszej
rezerwacji.Ostatnizwiedzającywchodzi
napółgodziny
przedzamknięciem.
Park przy Zamku w Oporowie
czynnycodzienniewgodz.8:00-20:00;
wstępbezpłatny.
Muzeum Regionalne w Kutnie czynne:
poniedziałek–piątekwgodz.10:00-18:00;
niedziela10:00-16:00.Ostatnizwiedzający
wchodzi30min.przedzamknięciem.Bilety:
5złnormalny,2,50złulgowy,1złzKartą
DużejRodziny;wstępwolnywniedziele.
Kutno,PlacMarsz.J.Piłsudskiego20.
„Miasto w czasie i przestrzeni”–
wystawęrozpoczynadziałarcheologiczny,
dot.najdawniejszychdziejówZiemi
Kutnowskiej;dalej:częśćprzyrodnicza,
etnograficznaihistoryczna.
„Rzeźba po kutnowsku”–wystawa
prezentujemuzealnąkolekcjęrzeźb
współczesnychtwórcówludowychinieprofesjonalnychzterenuKutnaipowiatu.
Muzeum Bitwy nad Bzurą w Kutnie –
czynneodwtorkudoniedzieliwgodz.
10-16.Ostatnizwiedzającywchodzi30min.
przedzamknięciem.Bilety:normalny–
5złulgowy–2,50zł,zkartą„DużaRodzina
3+”–1zł;wniedziele–wstępwolny.
Kutno,ParkWiosnyLudów.Ekspozycja
muzealnaukazujeprzebiegdramatycznych
walk,jakietoczyłynadBzurąoddziały
polskiedowodzoneprzezgeneraładywizji
TadeuszaKutrzebę.Zebranepamiątki,zdjęcia,elementyuzbrojenia,umundurowania
dokumentująnajwiększąbitwęKampanii
Wrześniowej1939roku.
Pałac w Sannikach –czynnycodziennie
wgodz.8.00-17.00;zwiedzaniezprzewodnikiem:pon.-pt.wgodz.7.30-15.30,sobota
9.00-17.00;bilety:10złi3zł(ulgowy).
Park przy pałacu w Sannikach –czynny
codzienniewgodz.8.00-17.00;wstępwolny.
Pałac, ogród i Manufaktura Majoliki
w Nieborowie –czynne:wtorek–niedziela
wgodz.10.00-6.00;wtorek–wstępwolny.
Bilety:Pałac,Ogród,ManufakturaMajoliki
22zł–normalny,13zł–ulgowy,50zł–bilet
rodzinny(dwieosobydorosłe,dziecidolat
18,maksymalnie6osób),1zł–dzieci7-16
lat;OgródiManufakturaMajoliki–12zł–
normalny,8zł–ulgowy,1zł–dzieci7-16lat.
Park w Nieborowie i Arkadii, Świątynia
Diany w Arkadii –czynnecodziennie
odgodz.10.00dozmroku,wstępwolny.
Bilety:OgródiŚwiątyniaDiany–12zł–normalny,8zł–ulgowy,1zł–dzieci7-16lat.
Muzeum Motoryzacji w Nieborowie –
czynne:pt.,sb.,ndz.wgodz.10.00-1800,
winnychterminachtylkopotelefonicznym
uzgodnieniu(tel.46838-50-68,501-945960);Nieborów231a;bilety:normalny10zł,
ulgowy(dzieciimłodzieżdolat15,emeryci,
renciści)7zł,dziecidolat7bezpłatnie.

Strefa basenowa czynnacodzienniew

godz.6.00-22.00.Kasy:tel.243575608.
Strefa saun–czynnawdnirobocze

6:00-21:50(caldariumorazkabinamroźna),16:00-21:50(saunasucha,saunaparowaorazpomieszczeniewypoczynkowe),
wśrody–saunasuchaczynnacałydzień;
wsoboty,niedzieleiświęta:6:00-21:50
(saunasucha,caldarium,saunaparowa,
kabinamroźna,pomieszczeniewypoczynkowe).Kasy:tel.243575607.
Strefa bowlingczynnawdnirobocze
wgodz.12.00-24.00,wsoboty,niedziele
iświętawgodz.10.00-24.00.Rezerwacje
tel.243575611
Strefa squashczynnacodziennie
wgodz.6.-22.00.Kasy:tel.243575607.
Strefa cardio-siłaczynnacodziennie
wgodz.8.-22.00.Kasy:tel.243575607.

boiska i hale
sportowe
Orlik przy Zespole Szkół nr 1 w Ży-

chlinie –tel.kom.601-564-839(animator
sportuRemigiuszMichalak)
Orlik przy Szkole Podstawowej nr 1
w Kutnie–tel.667-218-122,pon.-pt.,
wgodz.15-20,sob.10-16-,ndz.14-19
Orlik przy Szkole Podstawowej nr 6
w Kutnie–pon.-pt.15-20,wweekendy
wgodz.9-16,doustalenianamiejscu
Orlik przy Szkole Podstawowej nr 9
w Kutnie–pon.-pt.15-20,wweekendy
wgodz.14-21
MOSiR w Kutnie–tel.24-355-22-24;
stadionogólnodostępnyzwyjątkiem

wystawy czasowe
Prace plastyczne Moniki Organiściak,
mieszkankiWojszyc(gminaBedlno)
–wystawapracwwiększościwykonanych
plakatówkąipastelą,zainspirowanych
podróżami;ŻychlińskiDomKultury,
ul.Fabryczna3.
Rok Henryka Sienkiewicza –wystawa
plenerowa,parkprzyPałacuwSannikach;
czynnado15lipca.Wstępwolny.
Erazm Wojciech Felcyn: „Inwazja
– subiektywny portret śmieci”–wystawa
fotografii.CentrumTeatru,Muzyki
iTańcawKutnie,ul.Teatralna1.
„Przeczytane....Znalezione...” wystawa
tkaninyartystycznejautorstwaBogny
FogleriAnnyMichniewicz,GaleriaOkno
naSztukęwKutnowskiDomuKultury,ul.
Żółkiewskiego4.
Galeria Przechodnia;wystawanaogrodzeniuPrzedszkolaIntegracyjnego
nr10wŁowiczu,ul.Księżacka26.
„Optymistka. Kolor, wzór, tkanina
według Zofii Rostad”–wystawaprac
charakterystycznychdlatwórczościartystki:
projektyitkaninyzwzoramiabstrakcyjnymi,geometrycznymi,florystycznymioraz
inspirowanymifolklorem;czynna
do30września.MuzeumwŁowiczu,
StaryRynek5/7.Wstęp:2zł.
Rok Henryka Sienkiewicza –wystawa
plenerowa,parkprzyPałacuwSannikach;
czynnado15lipca.Wstępwolny.
„Élisabeth Vigée Le Brun i Polacy” –
wystawadziełwybitnejmalarkieuropejskiej
tworzącejnaprzełomieXVIIIiXIXwieku;
czynnado23października;Pałac
wNieborowie.

Hiroshige – Aleksandrowicz – Wajda:
„Podróż do Japonii” –wystawazezbiorówMuzeumSztukiiTechnikiJapońskiej
Manggha,czynnado28sierpnia;Muzeum
wŁowiczu,ul.StaryRynek5/7;wstęp2zł.
„Et[n]os”–czyliwpływłowickiejsztuki
ludowejnadesignisztukęwspółczesną.
Wystawaczynnado17lipca.GaleriaBrowarnawŁowiczu,ul.Podrzeczna17.
Wceluobejrzeniawystawynależykontaktowaćsiępodnr.tel.691979262.
CTMiT: Inwazja – subiektywny portret
śmieci–wystawafotografiiErazma
WojciechaFelcyna,trwado14lipca,CTMiT
ul.Teatralna1Kutno.
„Muzycy w batiku 2”–wernisażwystawy
16lipca;wystawaPracowniBatiku„Mamut”
zMiejskiegoDomuKulturywPrzasnyszu
–WystawatowarzyszącaIIIFestiwalowi
„ŚwiatMuzyki-MuzykaŚwiata”;czynnado
30sierpnia2016r.;CTMiTul.Teatralna1
Kutno.
Józef Wilkon –wystawamalarstwa,
czynnaod2lipcado5sierpnia;Pałacw
Sannikach,ul.Warszawska142.
Światowe Dni Młodzieży –wystawa
plenerowa,czynnaod16lipcado17sierpnia;alejeparkuprzyPałacuwSannikach.
Wstępwolny.
Ryszard Porębski: „Czas przedmiotu”
–wystawamalarstwa,którejmotywemprzewodnimjestmartwanatura,czynnaod7
sierpniado3września;PałacwSannikach,
ul.Warszawska142.
35 lat koncertów chopinowskich w
Sannikach –wystawaplenerowa,czynna
od18sierpniado31października;aleje
parkuprzyPałacuwSannikach.Wstęp
wolny.
Danuta Król–wystawamalarstwaczynnaod4wrześniado14października;Pałac
wSannikach,ul.Warszawska142.

koncerty
Czwartek, 7 lipca:

godz.18.00–Łowicka Orkiestra
Kameralna –mszaśw.orazkoncert
dedykowanyŁowiczowizokazji880
lecia.BazylikaKatedralnawŁowiczu,
StaryRynek24/30.Wstępwolny.
Niedziela, 10 lipca:
godz.17.00–Koncert chopinowski:
Paweł Zając(fortepian);muszla
koncertowaprzypałacuwSannikach,ul.
Warszawska142;wstępwolny.
Sobota, 16 lipca:
godz.19.00–III Festiwal Świat Muzyki
– Muzyka Świata:Koncertzespołu
FOLIBA.PlacPiłsudskiegowKutnie.
Niedziela, 17 lipca:
godz.16.00–Koncert chopinowski:
Adam Mikołaj Goździewski(fortepian);
muszlakoncertowaprzypałacuwSannikach,ul.Warszawska142;wstępwolny.
godz.19.00–III Festiwal Świat Muzyki
– Muzyka Świata:KoncertMAGDA
NAVARRETE&CARAVANABANDA–
CTMiT,Kutno,ul.Teatralna1.
Poniedziałek, 18 lipca:
godz.19.00–III Festiwal Świat Muzyki
– Muzyka Świata:KoncertDIAHANGGRAINI&ORKIESTRAGAMELANOWA
„Indonezjamagiczna”.CTMiT,Kutno,ul.
Teatralna1.
Wtorek, 19 lipca:
godz.19.00–III Festiwal Świat
Muzyki – Muzyka Świata: Koncert
zespołuGOODSTAFF.CTMiT,Kutno,ul.
Teatralna1.
Środa, 20 lipca:
godz.19.00–III Festiwal Świat
Muzyki – Muzyka Świata: Koncert
zespołuSAMESUKI.CTMiT,Kutno,ul.
Teatralna1.
Czwartek, 21 lipca:
godz.19:00–VII Letni Festiwal Muzyczny: Młodzi dla Sacrum–koncertz
okazjiŚwiatowychDniMłodzieży.Kościół
św.WawrzyńcawKutnie.
godz.19.00–III Festiwal Świat Muzyki
– Muzyka Świata: KoncertNANELI
LALEipokazsztukiEbru.CTMiT,Kutno,
ul.Teatralna1.
Piątek, 22 lipca:
godz.16.00–Blady Kris –recitaliwarsztatymuzycznezpolskimbeatboxerem,
zwycięzcąprogramu„Mamtalent”;
imprezazorganizowanawramach
ŚwiatowychDniMłodzieży2016;muszla
koncertowaprzyPałacuwSannikach,ul.
Warszawska142;wstępwolny.
godz.19.00–III Festiwal Świat Muzyki
– Muzyka Świata:KoncertAFRICAN
SHOW.CTMiT,Kutno,ul.Teatralna1.
godz.20.30–Koncert MATE.O–Koncertmuzykichrześcijańskiejwwykonaniu
zespołuwybranegowgłosowaniuinternetowymwramachIedycjiprojektuRusz
Miasto.PlacPiłsudskiegowKutnie.
Sobota, 23 lipca:
godz.19.00–III Festiwal Świat Muzyki
– Muzyka Świata: Koncertzespołu
BELTAINE.CTMiT,Kutno,ul.Teatralna1.
Niedziela, 24 lipca:
godz.19.00–III Festiwal Świat Muzyki
– Muzyka Świata: KoncertSUDARYNJA
elektro–PlacPiłsudskiegowKutnie.

kino Kutnowskiego
Domu Kultury

ul.Żółkiewskiego4,tel./fax24-254-21-37
Czwartek, 7 lipca:

KINONIECZYNNE
Piątek–środa, 8-13 lipca:
gody.1530–Gdzie jest Dory (2D dub.)
– familijnyanimowany,czastrwania:
103min.KiedyDorymawiała„mówisię
trudnoipłyniesiędalej”wnagrodzonym

Oscaremfilmie„GdziejestNemo”,raczej
niezdawałasobiesprawyztego,cojeszczejąwżyciuczeka–chociażpewniei
takbyzapomniała...
Wroku2008AmerykańskiInstytut
Filmowyumieściłfilm„GdziejestNemo”
pośród10najlepszychanimowanych
produkcjiwszechczasów.Podwzględem
przychodówdodziśpozostajeonna
czwartymmiejscuwśródfilmówanimowanych.„GdziejestNemo”maponad16
milionówpolubieńnaFacebooku,aDory,
zwynikiem24milionów,jestpodtym
względemrekordzistkąwśródpostaciz
produkcjiDisneyaistudiaDisney/Pixar.
WnajnowszejanimacjiDisney/Pixar
„GdziejestDory”tytułowabohaterka
wrazzprzyjaciółmi–NemoiMarlinem
–postanowiodkryćtajemniceswojej
przeszłości.Copamięta?Gdziesąjej
rodzice?Gdzienauczyłamówićsię
językiemwielorybów?
gody.1730–Gdzie jest Dory (3D dub.)

Kino Fenix

Łowiczul.Podrzeczna20,tel.46-837-40-01
Czwartek-środa, 7-9 lipca:

KINONIECZYNNE–remont

inne
Czwartek, 7 lipca

godz.17.30–Uroczystość Zawieszenia
Flagi Miasta Łowicza na maszcie
Ronda Niepodległości
UroczystaMszaŚwiętawintencjiŁowicza
imieszkańców.
Sobota, 9 lipca:
godz.9.00– „Szlakiem Dwóch Zamków” –spływkajakowy.Miejsce:Łowicz-Sochaczew.Organizator:PTTKOddział
wŁowiczu.Zapisydo5lipca,ilośćmiejsc
ograniczonado56.
godz.9.00–Szlakiem rezydencji
prymasowskich–Rajdna880-lecie
Łowiczaorganizowanyprzezłowicki
oddziałPTTKdlauczczenia880-lecia
Łowicza.Zbiórkaprzyruinachzamku
prymasowskiegowŁowiczu.
godz.18.30–Letni festyn w Łyszkowicach–liczneatrakcjedladziecii
dorosłychorazwystępyzespołówDefis,
ExtazyorazgwiazdywieczoruPapaD;
placprzyGOKiSwŁyszkowicach.
godz.19.30–Jubileusz 26-lecia
działalności Łowickiego Stowarzyszenia Abstynenckiego „Pasiaczek”
–popowitaniugościiczęścioficjalnej
rozpoczniesięzabawataneczna;muszla
koncertowanaBłoniach.
Piątek – sobota, 8-9 lipca:
godz.11.00-17.00–„Zrób łowicko
sam...” – warsztaty ludowe: nauka
ipokazyrękodzielnictwaludowego;
SkansenprzyMuzeumwŁowiczu,Stary
Rynek5/7;wstęp:soboty3zł,niedziele
bezpłatnie.
godz.19.30(piątek)–VII Festiwal Ognia
FIREPROOF–paradakuglarzy,występy
GrupyCyrkowejFigielek,koncertzespołuJelonek,pokazykonkursoweFireshow.
godz.16:00(sobota)–warsztaty
kuglarskie,cyrkowe,tańcanachuście,
animacjedladzieci,dmuchańce,bańki
mydlane,megagry,spektakluliczny
„Beczkaśmiechu”,koncertzespołuMarneSzanse,koncertzespołuBlackRadio,
pokazykonkursoweFireshow,pokaz
tańcanachuście,ogłoszeniewyników
festiwalu.PlacPiłsudskiegowKutnie.
Niedziela, 10 lipca:
godz.6.00–I Memoriał im. Marka
Latoszewskiego–zawodywędkarskie
wGłownie–kategoriaopen;zbiórkana
parkinguprzyUrzędzieMiejskim
ul.Młynarska;zapisydopiątku,8lipca,
wsklepiezoologiczno-wędkarskimprzyul.
Kopernika6awGłownie.Wpisowe:30zł.
godz.12.00–Ludowość z różnych
perspektyw–Niedzielawskansenie
wMaurzycach.Nawszystkiewydarzenia
obowiązujebiletwstępudoskansenu.
godz.13.00–„Przewodnik czeka” –
bezpłatnespacerypomieściezprzewodnikiemPTTK;zbiórka:przyPunkcie
InformacjiTurystycznej(„drewnianej
chacie”)naStarymRynkuwŁowiczu.
godz.14.30–Festyn i turniej wsi gminy
Zduny–wieleatrakcji:występyzespołów
ludowych,turniejwsi,loteriafantowa,
występzespołuSkalar’sorazzabawa
zDJ.BoiskoKSAstry,Zduny1B.
Piątek, 15 lipca:
godz.17:00–Eksplozja kolorów–
PokazZumby,wspólnytaniec,DJna
scenie,wyrzutkolorów.PlacPiłsudskiego
wKutnie.
Poniedziałek, 18 lipca:
KDK: Kolorowa Lokomotywa I grupa
– warsztaty z rękodzieła–Projekt
ekologiczno-artystycznydladzieciw
wiekuod7do12lat.Udziałwzajęciach
orazwycieczkachjestbezpłatny.Zapisyi
wszelkiewsekretariacieKDK,tel.24254
2137.Warunkiemuczestnictwajestwypełnieniekartyzgłoszeniaorazoświadczeniarodzica/opiekuna(dopobraniana
stronieKDK).KutnowskiDomKulturyul.
StanisławaŻółkiewskiego4,Kutno.
Piątek, 29 lipca:
godz.19:00–CTMiT: Dobra zmiana
–przedstawienieteatralne,komedia.
Scenariusz(wgsztuki„Guwernantki”H.
Bardijewskiego)ireżyseria-Krzysztof
Ryzlak;czastrwania:ok.80minut;
WEJŚCIÓWKIod11lipcawkasieCTMiT.

KRONIKA
WYPADKÓW
MIŁOSNYCH
ślubowali sobie:
 Anna GałajiKarol Kolaryoboje

zJamna

OFERTY PRACY
POWIATOWYURZĄDPRACYWKUTNIE
(stanna6.07.2016r.)
 Technikfarmaceu-  Kierowcasamo-

tyczny

choduciężarowegokat.CE

 Sprzedawca-kasjer

Elektryk
 Pracownikogólnobudowlany
 Pracownikprodukcyjny
 Kontrolerjakości
Żychlin
 Szwaczka
 Elektromechanik
 Z-caGłównej
Księgowej
 Sprzątaczka
 Gospodarzterenu
 Kierowcakat.B
 Pracownikfizyczny

 Sprzątacz/ka
 Kierowcasamo-

choduciężarowegokat.CE
 Asystentrodziny
 Kierowcakat.B

 Spedytor-pracow-

nikbiurowy

 Kierowcasa-

mochoduciężarowegokat.C+E

 Mechanik

pojazdów
samochodowych-
kierowcakat.B

SKARB ROLNIKA

NOTOWANIAZTARGOWISKA
(cenyzdnia5.07.2016r.)


Łowicz
Głowno
agrest
kg
-
6,00
botwina
pęczek
3,00
2,00
bób
kg
-
5,00
brokuły
szt.
2,05
3,00
buraczkiczerwone kg
1,50
1,50-2,00
cebula
kg
2,50
2,50
cebulamłoda
-
4,00/kg 2,00/pęczek
czereśnie
kg
6,00-12,00 7,00-10,00
czosnek
szt.
1,00
1,00-1,50
fasolkazielona
kg
8,00
5,00
fasolkażółta
kg
8,00
6,00
gruszki
kg
5,00
jabłka
kg
1,00-2,50 0,50-1,50
jajafermowe
15szt. 5,00-9,00 5,00-8,00
jajawiejskie
15szt. 8,00-11,00 9,00-10,00
kalafiormłody
szt.
1,00-2,50
2,50
kapustabiała
kg.
-
2,50
kapustabiałamłoda szt.
1,50
kapustakiszona
kg
3,00
kapustapekińska
kg
4,00
koperek
pęczek
1,00
1,00
maliny
kg
7,00
6,00
marchewmłoda
kg
3,00
3,00
miód
-
30,00/0,8l 18,00/0,5l
natkapietruszki pęczek
1,50
1,00
ogórkikiszone
kg
6,00
ogórekgruntowy
kg
1,00-2,50 2,00-2,50
ogórekzielony
kg
2,50-3,50 1,00-2,00
orzechywłoskie
kg
-
5,00
paprykaczerwona kg
12,00
7,00
paprykazielona
kg
-
5,00
paprykażółta
kg
12,00
pietruszka
kg
3,00
4,00
pomidormalinowy kg
5,00-6,00
4,60
pomidorpolski
kg
3,00-400 3,00-3.50
por
szt.
2,50
2,00
porzeczkaczarna
kg
-
7,00
porzeczkaczerwona kg
-
4,00
rabarbar
kg
-
3,00
rzodkiewka
pęczek 1,50-2,00
1,50
sałata
szt.
2,00
2,00
sałatalodowa
szt.
5,00
seler
kg
3,00
2,00
szczypiorek
pęczek 1,50-2,00
1,00
truskawki
kg
7,00
wiśnia
kg
-
6,00
włoszczyznamłodapęczek 3,00-4,00 2,00-2,50
ziemniakimłode
kg
1,20-1,50 1,50-1,60

ROLNIK SPRZEDAJE
(cenyzdnia5.07.2016r.)
Żywiec wieprzowy:
 Różyce:4,90zł/kg+VAT
 SkowrodaPłd.:5,10zł/kg+VAT
 Domaniewice:4,90zł/kg+VAT
 Chąśno:4,80zł/kg+VAT
 Kiernozia:4,80zł/kg+VAT
 Karnków:4,60zł/kg+VAT

Żywiec wołowy:
 SkowrodaPłd.:jałówki7,00zł/kg+VAT,

krowy5,00zł/kg+VAT;byki7,50zł/kg+VAT;

 Różyce:jałówki7,50zł/kg+VAT;

krowy5,20zł/kg+VAT;byki7,50zł/kg+VAT;

 Domaniewice:jałówki7,50zł/kg+VAT;

krowy5,20zł/kg+VAT;byki7,50zł/kg+VAT.

Z
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VW Golf Plus, 2.0 TDI, 2012 rok, tel.
kom. 509-837-633.

LPG montaż i serwis instalacji gazowych
LPG Auto Zagaj, tel. kom. 512-210-072.

VW Golf V, 2005 rok, tel. kom.
788-293-343.

Kupię plandekę Żuk, tel. kom.
509-217-640.

VW Golf V Plus, 1.6 benzyna/LPG, 2005
rok, hak, tel. kom. 607-774-393.
VW Golf V Diesel, 2005 rok, bogate
wyposażenie (w rozliczeniu przyjmę
tańszy), tel. kom. 513-375-786.
VW Golf VI, 2011 rok, 21.000 km,
I właściciel, salon Polska, bezwypadkowy,
tel. kom. 602-506-440.
VW Golf VII, 2,0 TDI, 2015 rok, 8. 000
km, 5-drzwiowy, czerwony, automat, tel.
kom. 692-601-689.
VW Golf V, 1.4 TSI 120 KM, 2008
rok, skrzynia VI, zakupiony w salonie,
bezwypadkowy, bogate wyposażenie, tel.
kom. 513-329-718.

samochodowe

FIAT Punto benzyna/gaz, 2002 rok,
200.000 km, tel. (46) 837-45-82, tel. kom.
781-321-319.

kupno

FIAT Punto II, 2002 rok, czarny, tel. kom.
517-623-671.

Złomowanie Pojazdów- zaświadczenia,
auto-skup: uszkodzone, rozbite,
wyeksploatowane, Rząśno 13, tel. kom.
602-123-360.

FIAT Seicento, 1.1, 2003 rok,
103.000 km, tel. kom. 515-898-820.

Autoskup: 1 zł za 1 kg, wszystkie, tel.
kom. 888-460-461.
Auto skup, tel. kom. 733-330-307.

FIAT Seicento, 900 benzyna/gaz,
1998 rok, tel. kom. 502-939-200.
FIAT Seicento, 900, 2002 rok, 145.000
km, oryginalny lakier, stan bdb., tel. kom.
604-706-309.

OPEL Astra Classic, benzyna, 1999 rok,
tel. kom. 791-125-136.

SEAT Cordoba, 2006 rok, tel. kom.
788-293-343.

OPEL Corsa, 1.0, 1998 rok, tel. kom.
606-622-920.

SEAT Toledo, 2004 rok, tel. kom.
788-293-343.

OPEL Corsa C, 2003 rok, tel. kom.
696-691-596.

SKODA Fabia, 2000 rok, tel. kom.
600-744-806.

OPEL Corsa D, 1.3 CDTI 2007 rok,
klimat., centralny zamek, alarm, ABS,
wspomaganie kierownicy, stan bdb., tel.
kom. 782-668-009.

SKODA Fabia Octavia Yeti, 2012 rok, tel.
kom. 505-056-590.

OPEL Corsa, 1.2, 1997 rok, stan dobry,
tel. kom. 724-109-403.

SKODA Octavia II, 1.6 FSI, 2008 rok,
bogate wyposażenie, zakupiona w salonie,
w rozliczeniu przyjmę tańszy, 19.600 zł, tel.
kom. 513-375-786.

Subiekt Nieborów Auto-kasacja,
sprzedaż części, tel. (46) 838-55-41.

FIAT Seicento, 2003 rok, stan bdb., tel.
kom. 509-237-794.

Absolutnie każde auto, tel. kom.
609-027-388.

FIAT Uno, 1.0 Fire S, 1999 rok, tel. kom.
695-509-439.

OPEL Corsa, 1.0 12V, 2000 rok,
wspomaganie kierownicy, 5-drzwi,
niebieski metalik, stan bardzo dobry, cena:
4.900 zł, tel. kom. 508-184-066.

Kupię auta, również uszkodzone, tel.
kom. 662-031-656.

FORD Fiesta, 1.4, 1996 rok, tel. kom.
508-281-606.

OPEL Meriva, 1.6, benzyna, 2003 rok,
tel. kom. 795-113-931.

Kupię resor do Poloneza, tel. kom.
691-659-420.

FORD Focus, 2001 rok, tel. kom.
788-293-343.

OPEL Omega, 2.0 benzyna/gaz
(2,5-letni), 1999 rok, tel. kom. 782-233-579.

Kupię wszystkie auta, tel. kom.
510-631-245.

FORD Focus, 1.8 TDDI, 2004 rok,
kombi, tel. kom. 509-837-633.

OPEL Vectra, 1.8 benzyna, 2004 rok,
kombi, tel. kom. 509-837-633.

sprzedaż

FORD Fushion, 1.4 CDTI, 2007 rok, tel.
kom. 694-331-484.

OPEL Vectra, 1.6 benzyna, 1998 rok,
stan dobry, tel. kom. 503-431-356.

FORD Mondeo, 1.8 TD, 1998 rok,
kombi, tel. kom. 605-465-893.

OPEL Zafira, 1.9 TDI, 2006/07 rok, tel.
kom. 668-720-145.

AUDI A4 B6, 1.9 TDI, 2003 rok, sedan,
tel. kom. 510-736-493.

FORD Turneo Connect, 2004 rok, klima,
tel. kom. 601-529-002.

OPEL Zafira, 2.0 diesel, 2005 rok,
czarny, tel. kom. 667-133-737.

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

HONDA Accord, 2009 rok, kombi, tel.
kom. 788-293-343.

AUDI A4, 1.8 benzyna, 1997 rok, 125
KM, stan bdb., tel. kom. 504-185-949.

HONDA Civic, 1996 rok, 1.000 zł, tel.
kom. 509-381-746.

PEUGEOT 206, 1.4 HDI, 2011 rok,
klimatyzacja, 12.700 zł, tel. kom.
502-358-304.

VW Golf, 1.6 benzyna, 1998 rok, tel.
kom. 694-331-484.

AUDI A4 TDI, 2001 rok, kombi, tel. kom.
788-293-343.

HONDA HRV, 2000 rok, pięciodrzwiowa,
napęd na cztery koła, klima, pełna opcja,
tel. kom. 603-653-030.

PEUGEOT 208, 2013 rok, tel. kom.
505-056-590.

VW Golf 5, 1.9 TDI, 2005 rok, tel. kom.
502-768-100.

PEUGEOT 308, 2011 rok, tel. kom.
788-293-343.

VW Golf 6, 2010 rok, kombi, tel. kom.
788-293-343.

PEUGEOT Bokser L3H2, 2010 rok,
sprowadzony, stan techniczny bdb, 31.000
zł, tel. kom. 514-871-695.

VW Golf IV, 1.4 16V, 2003 rok, tel. kom.
691-024-433.

AUDI A4, 1.9 TDI, 2002 rok, tel. kom.
665-382-038.

AUDI A6 C6, 3.0 Diesel, 2004 rok,
Quattro, Navi PL, szyberdach, automat,
wykończenie drewniane, stan bdb,
kontakt, tel. kom. 607-061-401.
AUDI A6, 2.4, 2005 rok, sedan, tel. kom.
788-293-343.
CHEVROLET Aveo, 1.2, 2007 rok,
109.000 km, bezwypadkowy, 9.600 zł, tel.
kom. 604-706-309.

HYUNDAI Matrix, 2007 rok, tel. kom.
788-293-343.
KIA Carens II, 2.0 CRD, 2002 rok, tel.
kom. 721-460-456.
MAZDA 3, 1.4, benzyna, 2004 rok, tel.
kom. 509-837-633.

CITROËN Xara Picasso, 2001 rok, tel.
kom. 788-293-343.

MERCEDES Benz E280 W211,
2006 rok, 3.0 diesel, automat, czarny
metalik, sprowadzony z Niemiec, bogate
wyposażenie, tel. kom. 692-601-689.

FIAT 126p, Maluch, 650 cm3, 1999 rok,
cena 1,100 zł, tel. kom. 885-023-502.

MERCEDES Vito, 1999 rok, tel. kom.
792-931-678.

FIAT Bravo, 1.6 SX, 1997 rok, tel. kom.
604-953-340.

MERCEDES Vito, 2.2, 2006 rok, model
109, blaszak, 138.000 km, czerwony
(możliwość zamiany na mniejszy
osobowy), tel. kom. 604-706-309.

FIAT Doblo, 1.6 16V benzyna+gaz, 2002
rok, tel. kom. 697-892-966.
FIAT Doblo, 1.3 JTD, 2010 rok, czarny
metalik. W rozliczeniu przyjmę tańsze auto,
19.200 zł, tel. kom. 513-375-786.
FIAT Grande Punto, 2006/2007, 87.000
km, I właściciel, czerwony, garażowany, tel.
kom. 607-317-193.

RENAULT Kangoo, 1.5 DCI, 2005
rok, 6-drzwiowy, klimatyzacja, tel. kom.
608-774-154.
RENAULT Laguna benzyna, 2001 rok, ,
tel. kom. 788-293-343.

STAR 1142, 1990, wywrot, sprzedam,
zamienię, tel. kom. 602-445-248.
STAR 742 izoterma, 1998 rok, stan bdb.,
tel. kom. 661-584-272.
TOYOTA Avensis, kombi 2.0 D4D,
2008 rok, w oryginale, bez wypadkowy (w
rozliczeniu mogę przyjąć tańszy), 19.200
zł, tel. kom. 604-706-309.
TOYOTA Corolla Verso Diesel, 2002 rok,
tel. kom. 505-184-901.
TOYOTA Corolla Verso, 2005 rok, tel.
kom. 661-613-408.
VOLVO C30, 2008 rok, tel. kom.
788-293-343.
VOLVO S60 benzyna, 2007 rok, tel. kom.
788-293-343.

VW Golf, 1.9 TDI, 2006/2007 tok,
5-drzwiowy, szary metalik, bogate
wyposażenie, tel. kom. 608-420-169.
VW Passat sedan, 1.6, 2000 rok, tel.
kom. 691-024-433.
VW Passat, 1.9 TDI, 12.2005 rok, kombi,
stan bdb, 12.800 zł, tel. kom. 604-144-668.
VW Passat, 1.9, 1998 rok, sedan, tel.
kom. 509-837-633.
VW Polo, 2005 rok, tel. kom.
510-177-036.

motorowe
sprzedaż
Suzuki Katana, tel. kom. 609-111-509.
Motor Triumph Tiger 900, 2000 rok, tel.
kom. 507-121-693.
Skuter Aprilia 150, tel. kom.
502-506-412.
Motor Kymco-125, 2015 rok, felgi 16”, na
gwarancji, tel. kom. 604-344-496.
Peugot Speedfight 50 2001 rok, tel.
kom. 739-257-813.
Motorower Barton 80, pierwszy
właściciel, tel. kom. 515-748-006.
Motorower Yamaha Airbox model
YQ, 2000 rok, lakier VR46, tel. kom.
600-456-524.
Sprzedam skutera 2008 rok w dobrym
stanie, cena 800 zł do negocjacji, tel. kom.
694-902-837.
Motorower „Router” 2012 rok, przebieg
1680 km, tel. kom. 723-114-747.
Sprzedam motorower Junak 901 RS, tel.
kom. 609-945-715.

VW Polo diesel, 2009 rok, 15.000 zł, tel.
kom. 695-727-586.

Motocykl SHL 170, tel. kom.
516-226-430.

VW Polo, 1.4 TDI, 2004 rok, tel. kom.
514-539-036.

Skuter Zipp WNS00 M-9, 2008 rok, tel.
kom. 601-443-679.

VW Polo, 1.0, 1999 rok, 3.200 zł, tel.
kom. 693-051-319.

Sprzedam motor Junak, 2011 rok,
3.500 km, tel. kom. 733-211-110.

VW T4, 1999 rok, tel. kom. 600-237-175.

inne
LPG – serwis-montaż-diagnoza, tel. kom.
600-148-628.
Przyczepa niskopodwoziowa,
laweta 1000 kg, stan dobry, tel. kom.
601-529-002.
LPG, montaż, serwis, diagnoza, tel. kom.
600-148-628.
Opony, felgi z Niemiec, hurtownia.
Największy skład w rejonie, mechanika.
Bratoszewice, ul. Łódzka 28, www.
opony-gaweda.pl, tel. (42) 719-63-08,
505-151-701.
Auto-Laweta: pomoc drogowa, tel. kom.
796-199-706.
Przyczepa Stema, 2007 rok, tel. kom.
571-466-094.

VW Golf IV, 1.6, 2000 rok, tel. kom.
608-591-942.

Przyczepka „Niewiadów”,
zarejestrowana, sprawna, tel. kom.
604-144-031.

VW Golf IV, 1.9 diesel, 2002 rok, kolor
piasek pustyni, tel. kom. 783-112-512.

Felgi aluminium 17’ (VW Touran), tel.
kom. 505-184-901.

garaże
sprzedaż
Garaż na Bratkowicach, tel. kom.
605-636-212.

nieruchomości
kupno
Kupię ziemię, gm. Łyszkowice i okolice,
tel. kom. 502-602-463.
Ziemię rolną powyżej 1 ha przy drodze
Łowicz - Łyszkowice, kupię, tel. kom.
888-431-443.
Kupię, przyjmę w dzierżawę ziemię,
Popów, okolice, tel. kom. 696-736-701.
Kupię działkę, ziemię, bloki, tel. kom.
607-809-288.

sprzedaż
Sprzedam działkę budowlaną 717 mkw.,
Jastrzębia, tel. kom. 600-488-382.

RENAULT Laguna, 2002 rok, klima, stan
dobry, tel. kom. 601-529-002.
RENAULT Laguna, 1.6 benzyna, 2001
rok, 218.000 km, ciemna zieleń, kombi, tel.
kom. 503-096-069.
RENAULT Megane Scenic, 1997 rok, tel.
kom. 725-549-183.

MITSUBISHI Colt, 1.3 benzyna,
1998 rok, biały, szyberdach, zamki
elektroniczne, wspomaganie, wtryski,
drzwi otwierane elektronicznie, tel. kom.
693-483-362.

RENAULT Scenic, 2001 rok, , tel. kom.
788-293-343.

OPEL Agila, 1.2 16V, 2001 rok, stan
dobry, tel. kom. 601-529-002.

RENAULT Scenic, benzyna/gaz, 2000
rok, automat, tel. kom. 697-634-053.

RENAULT Scenic II, 2005 rok, tel. kom.
510-177-036.

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; KURABKA 17A, SKLEP P. TOPOLSKIEJ; ŁOWICZ, OS. BRATKOWICE, KIOSK LOTTO; ŁYSZKOWICE, 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; PSZCZONÓW 147, SKLEP P. LIPIŃSKIEGO; 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; STARY DĘBSK 6A, SKLEP P. PAWŁA TARGASZEWSKIEGO, ŚLESZYN, UL. GÓRNA 5, SKLEP P. MĄCZYŃSKIEJ; 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. MAGDALENY 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”
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DziałkibudowlanewGłownie,tel.

kom.606‑414‑222.

Sprzedamdziałkęleśną0,40haoraz

orną0,46ha,tel.kom.665‑464‑794.

Tanio:działkabudowlana,Nieborów,tel.

kom.795‑015‑269,po16:00.

Działkibudowlane,Nieborów,tel.kom.

607‑328‑032.

Działka886mkw.zbudynkiemokoło

50mkw.,media,ul.Ułańska,Głowno,tel.
kom.513‑314‑589.

Mieszkanie49mkw,Konopnickiej

Łowicz,tel.kom.505‑833‑114,
603‑118‑766.

SprzedamkawalerkęwWarszawie,

tel.(46)837‑69‑33,tel.kom.601‑412‑294.

Mieszkanie48mkw.,poremoncie,

częściowoumeblowane,tel.kom.
723‑759‑351.

Dwupoziomowemieszkanie,114mkw.,

centrumŁowicza,standeveloperski,cena
atrakcyjna,tel.kom.508‑174‑797.
Sprzedammieszkanie60mkw.,Ipiętro,

os.Dąbrowskiego,tel.kom.600‑488‑382.
Sprzedamziemię7,60ha,Żychlin

ul.Głowackigo,tel.kom.729‑674‑534,
513‑914‑567.
Działkibudowlane,Strzelcew,tel.kom.

501‑782‑451.
Sprzedam,zamienię2,20ha,Psary,

gminaBielawy,tel.kom.604‑260‑576.
MieszkaniewGłownie,os.Sikorskiego

bl.1,3pokojezkuchnią,IIpiętro,tel.kom.
502‑257‑906.
M‑3,Głowno,Zabrzeźnia,IIpiętro,tel.

kom.602‑445‑248.
Działka4,6ha,135x340m,tanio,Łazin,

tel.kom.501‑020‑993.
Sprzedamdompiętrowy,Katarzynów,

Łowicz,tel.kom.509‑209‑105.
Mieszkanie3‑pokojowedoremontu,

60mkw.,170.000zł,tel.kom.600‑248‑
791,668‑599‑646.

Pawilonhandlowy65mkwz

możliwościąrozbudowydo140mkw,
Łowicz,Bratkowice,tel.kom.507‑012‑020.
Bratkowiceblok34,60mkw,tel.kom.

691‑961‑280.

AtrakcyjneM‑4zgarażem;działkę

zdomkiemwlesie,tel.(42)719‑10‑40.

Sprzedammieszkanie48mkw.,os.

Konopnickiej,IVpiętro,cena169.000zł,
tel.kom.791‑928‑605.

Mieszkanie65mkw.,cegła,Ipiętro,

Dąbrowskiego,tel.kom.501‑843‑315.

Dom293mkw,stansurowy,otwarty,

działka1900mkw,wszystkiemedia,
Łowicz,ul.Grunwaldzka,tel.kom.
501‑932‑818.

Głowno,os.Kopernika,60m2,tel.

kom.502‑683‑368.

SprzedamM‑4,60mkw.lubzamienię

namniejszedo40mkw.,tel.kom.
606‑961‑498.

Mieszkanie48mkw.,Dąbrowskiego,

IIp.,tel.kom.885‑194‑475.
Działka1.600mkw.zbudynkami

dorozbiórki,bliskoGłowna,tel.kom.
666‑838‑686.

Mieszkanie58mkw.,Starzyńskiego

5,tel.kom.664‑176‑048.

Sprzedamsiedlisko,tel.kom.

889‑680‑464.

Mieszkanie37,80mkw.,piętro,Osiny

139,kołoGłowna,120.000zł,tel.kom.
500‑508‑676.

Sprzedamatrakcyjnądziałkęprzy

lesie3.000mkw.weWrzeczku,5kmod
ŁyszkowicizjazduzautostradyA2,tel.
kom.791‑223‑546.

Działka3700mkw.zbudynkamigosp.

390mkw.,dom100mkw.,ogrodzona,
zadbana.Nadolna,tel.(46)874‑73‑98,tel.
kom.503‑742‑881.
Sprzedamziemięrolnązdziałką

budowlaną,2,2ha,FranciszkówNowy.
Tanio,tel.kom.784‑071‑968.
DomwŁowiczu,tel.kom.660‑053‑988.

Dom,Łowicz,tel.kom.880‑651‑700.

Dwiedziałkibudowlanepo1.000mkw,

nagranicyBednary‑Sypień,lubcałość
8.800mkw,tel.kom.694‑804‑682.
Działkiopowierzchni48arów

wOsinachoraz38arówwStępowie,
gminaKiernozia,zabudowane,
ogrodzone,częściowoutwardzone,tel.
kom.512‑179‑465.
Ogrodzonadziałkaopow.36arów,

dommieszkalnywbdbstanie,budynek
gospodarczy,wszystkiemedia,Kalenice,
gm.Łyszkowice,tel.kom.518‑817‑490.

Sprzedam3,91haoraz4haziemi,

KocierzewPołudniowy,tel.kom.
661‑677‑914,697‑254‑006.
Działka6.000mkw.,zdomem

drewnianym,BakówGórny,tel.kom.
607‑517‑238.
Siedlisko,Dmosin,tel.kom.

881‑087‑040.
Tanio!Działka2.938mkw,Strzelcew,tel.

kom.880‑778‑094.
Budyneknadającysięnamagazynlub

halęprodukcyjną1000mkw,tel.kom.
663‑881‑721.
Sprzedamdziałkibudowlanew

Strzelcewie,tel.kom.600‑723‑972.
Działkarolna,9172mkw.,Nadolna,tel.

kom.600‑077‑774.
Domzdziałką,gm.Bielawy,tel.kom.

511‑682‑578.
Sprzedamdziałkę3.200mkw,tel.kom.

606‑682‑993.
Sprzedam3haziemi,Jeziorko,tel.kom.

887‑698‑385.

Sprzedamdom200mkw.,Paulinka,

gminaIłów,tel.kom.579‑105‑225.

Działkainwestycyjnapodkażdą

działalność,1,13ha,tel.kom.785‑240‑260.

Domjednorodzinny202mkw.,działka

2.400m,Głowno,Zabrzeźnia,ul18
Stycznia,tel.kom.691‑083‑339.

Sprzedam2działkiwWoliCyrusowej

Koloni,22zł/mkw.,tel.kom.505‑128‑289.

Łowicz,parter,3‑pokojowe,

własnościowe,tel.kom.698‑581‑666.
Działkainwestycyjna1,7ha,przy

Poznańskiej.Produkcja,usługi,magazyny,
tel.kom.666‑049‑802.
Działkibudowlane,1.500mkw.,Łowicz,

Górki,Chabrowa,tel.kom.883‑666‑093,
po20:00.
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M‑2,38mkw.,IVpiętro,Noakowskiego,

tel.kom.781‑779‑673.
Dom,ŻwirkiiWigury7A,tel.kom.

500‑287‑713.

Mieszkanie35,6mkw.,os.Bratkowice,

IIIp,poremoncie,tel.kom.661‑100‑420.

Nieruchomość0.53ha,Jasieniec,tel.

kom.669‑560‑392,691‑374‑039.

Ogródekdziałkowy,Łódzka,tel.kom.

781‑779‑673.

Łyszkowice,kawalerka17mkw,

42.000zł,tel.kom.695‑942‑575.

Siedliskozdziałką4.300mkw.istawem,

taniosprzedam,tel.kom.504‑571‑878.

Gospodarstworolne,13ha,

tel.(46)837‑05‑04.

Ziemiaorna,2ha;Osmolin/Wola

Stępowska,tel.kom.667‑548‑004.

Działkęrekreacyjnąprzyul.Łódzkiej,tel.

kom.795‑563‑722.
Działkabudowlana1.036mkw.,

ogrodzona,wodaikanalizacjaw
działce,prądwdrodze,Łowicz,rejonul.
Bolimowskiej,ulicaoświetlona,tel.kom.
665‑514‑009.
Domdozamieszkania,Bratoszewice,

tel.kom.514‑734‑737,504‑507‑730.

Głowno‑działkabudowlana981mkw.,

zrozpoczętąbudową(132mkw.),
atrakcyjnepołożenie,sprzedam,tel.kom.
510‑165‑386.
Domek60mkw.,działka6.000mkw.,

budowlano‑usługowa,narożna,Łowicz,tel.
kom.603‑878‑783.
Działkabudowlana3.000mkw.,

Domaradzynokazyjniesprzedam,tel.
kom.570‑968‑623.
Działka,Bobrowa,tel.kom.

606‑626‑575.
Ziemiaorna,Bobrowa,tel.kom.

606‑626‑575.
Sprzedamziemięrolną,pow.1,30ha,

Jeżewo/Osiny,gm.Kiernozia,tel.kom.
600‑523‑685.
Pilne!MieszkanieM‑3,38mkw.,

IVpiętro,Broniewskiego,pogeneralnym
remoncie,tel.kom.796‑432‑897.
Sprzedammieszkaniewłasnościowe

36mkw,2‑pokojowe,IVpiętro,Łowicz‑
centrum,tel.kom.600‑235‑160.

Przyjmęziemięwdzierżawęnadobrych

warunkach,okoliceŻychlina,tel.kom.
721‑478‑810.
Pawilonhandlowy65mkw,Łowicz,

Bratkowice,tel.kom.507‑012‑020.
Mieszkanie48mkw.,os.Konopnickiej,

tel.kom.577‑028‑979.
Mieszkanie40mkw,centrum,tel.kom.

698‑841‑938.
Pilnieszukammieszkania2‑pokojowego

wŁowiczu,tel.kom.668‑315‑904.
Dowynajęciadomjednorodzinny

wŁowiczu,tel.kom.793‑084‑235.
Wynajmęlokal,Łowicz,tel.kom.

690‑364‑523.
Placnaautokomis,tel.kom.

508‑953‑694.
Poszukujęwspółlokatorkido

mieszkania,tel.kom.601‑576‑398.
Lokalhandlowo‑biurowy,Głowno,

Kopernika,tel.kom.796‑080‑680.
Mieszkanie2‑pokojowe,centrum

Łowicza,tel.kom.888‑751‑723.
Lokalebiurowe,centrum,tanio,tel.kom.

509‑099‑969.
Małżeństwuniepalącemuwynajmę

mieszkanie,Łowicz,tel.kom.604‑362‑195.
WynajmęlokalnadaptekąSłoneczko,

tel.kom.607‑809‑288.
Dowynajęciamieszkanie2‑pokojowe

wcentrumŁowicza,częściowo
umeblowane,tel.kom.530‑400‑651.
DowynajęcialokalewcentrumŁowicza,

obokaptekiSłoneczko,tel.kom.
509‑837‑566,509‑659‑963.
Wynajmę2‑pokojowe,wpełni

wyposażone(m.in.zmywarka)mieszkanie
naBratkowicach,tel.kom.695‑774‑322.

kupnoróżne
Przyjmęgruz,glinę,ziemię,tel.kom.

885‑122‑144.
Kupiękoparko‑ładowarkę,tel.kom.

607‑809‑288.

Sprzedamłąkę5.600mkw.

wBielawach,tel.kom.605‑465‑893.

KupięrowerWigry3„składak”,wstanie

bdb,tel.kom.504‑065‑348.

Sprzedam1,07halasu,Dzierzgówek,

tel.kom.668‑470‑572.

Ziemięzwykopówprzyjmę,dużailość,

Popów,tel.kom.696‑736‑701,wieczorem.

SprzedamziemięnaBocheniu,tel.kom.

698‑708‑668.

Kupiętopolęiinne,tel.kom.

696‑379‑599.

wynajem
Przyjmęwdzierżawęgruntyrolne

wBocheniu(bardzodobrewarunki),tel.
kom.601‑857‑267.
Lokalhandlowy.Centrum,tel.kom.

604‑107‑760.
Lokalhandlowo‑biurowy,Krakowska,

wynajmę,tel.kom.796‑080‑680.
WynajmęmieszkaniewGłownie,

osiedleSikorskiego,od01.07.2016,
60mkw.,3pokojezkuchnią,IIIpiętro,
1.200zł+media,tel.kom.502‑213‑373.

Kupięcegłę,drut,tregry,pustaki,

krokwy,deski,łaty,tel.kom.607‑809‑288.

sprzedażróżne
Wyprzedażpłytchodnikowychw

różnychwzorachikolorach,tel.kom.
531‑467‑981.
Drewnokominkoweiopałowe,pelet

drzewny,brykietdrzewny,tel.kom.
504‑010‑550.
Płytkidoobkładaniapomników,tel.

kom.531‑467‑981.

Damziemięwdzierżawę,Urzecze,tel.

kom.664‑909‑913.

Kręgi,pokrywy,przepusty,tel.kom.

531‑467‑981.

Pokój,tel.kom.883‑363‑814.


Płytyozdobnenaścieżkiogrodowe,

palisady,tel.kom.531‑467‑981.

WynajmęM‑2+łazienka,Dmosin,tel.

kom.692‑749‑175.
Wynajmęmieszkanie50mkw.,Łowicz,

os.Kostka,tel.kom.692‑382‑852.

Piasekpłukany,pospółka,żwiry,

podsyp,tel.kom.600‑895‑026.
Silnik11kW,tel.kom.693‑574‑400.
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Drewnokominkowe,opałowebuk,

brzoza,tel.kom.501‑658‑261.

Sprzedamtaniotelewizor32‑calowy,tel.

kom.531‑871‑402.

Suchedrewnoopałowe,kominkowe,tel.

kom.667‑566‑961.

Sprzedam2rowery,rozm.24,tel.kom.

663‑294‑906.

Agregatprądotwórczy12/230/380

SteinenProfesionalST8300,tel.kom.
508‑132‑400.

Pianina,fortepiany,tel.kom.

604‑443‑118.

TV27”Philips,TVplazma37”

Panasonic,łóżkodziecięceIkea80/160,
mikrofalówkaZelmer,lodówkaWhirpool
180cm,tel.kom.609‑524‑676.
Tanio:kanapę,stolikrtv,aparat

fotograficzny,kameręSony,zestawmebli
młodzieżowych,dziecięcych(łóżka,
biurka,fotelebiurowe)stanbdb,tel.kom.
512‑444‑738.
Drzewonaopał,tel.kom.691‑621‑098.

Rusztowaniawarszawskie,tel.kom.

666‑049‑802.
Sprzedamsztachetyolchowezdrewna

sezonowanego,tel.kom.888‑761‑255.
Sprzedamsmołę,tel.kom.

669‑960‑974.
Skrzynkiplastikowe15kg,nowe,

używane,tel.kom.500‑385‑907.
Krajzega,frezarkadolnowrzecionowa,

heblarka,tel.kom.503‑830‑451.

Zestawkomputerowy,tel.kom.
604‑497‑153.
Akwarium120‑litrowezwyposażeniem,

tel.kom.505‑949‑957.
Oddamodpadywełnymineralnej,tel.

kom.505‑949‑957.
Taniokompletwypoczynkowy,dywan

2,5x3,5m,tel.kom.602‑370‑470.
Ekogroszekworkowany,tel.kom.

721‑021‑154.
Oddamgruz,dowózwewłasnym

zakresie,tel.kom.602‑232‑521.
Meblemłodzieżowe,tel.600‑575‑945.

Sprzedamstareniemieckiepianino

wbdbstanie,tel.kom.692‑287‑672.
Sprzedamskrzyniopalety,nowe,tel.

kom.692‑132‑798.

Sprężarka1‑tłokowa,50l,tel.kom.

502‑506‑412.
Extraczarnaziemiaogrodowa,

poobróbcemechanicznej,tel.kom.
601‑239‑779.
Pianino,tel.kom.665‑646‑805.

Ładnaszafastylowa,tel.kom.

609‑219‑294.
Regał,kanapa2‑osobowa,tel.kom.

660‑027‑671.
Sprzedam6słupówbetonowych,tel.

kom.606‑987‑042.
Sprzedamwannę70x130cm,tel.kom.

606‑212‑846.
Kociołnierdzewnyzdeklem500l,tel.

kom.512‑694‑692.
Sprzedambeczki120l,kwasek

cytrynowy25kg,tel.kom.724‑130‑221.
Sprzedamdrzewoopałowe(dąb,

brzoza,sosna),rozpałkowe,tel.kom.
695‑736‑381.
OknaPCV207x1141,129x43,129x210,

tel.kom.796‑371‑547.
Sprzedamnowąszafę,2‑drzwiową,

tanio,tel.kom.795‑242‑111.
ObrotnicaHL8,tel.kom.603‑984‑620.

OdkurzaczkolumnowyNilfisk,tel.kom.

792‑931‑678.
Plandekizreklam,tel.kom.

697‑677‑530.
SprzedamtraktorekdotrawyMTD,tel.

kom.606‑615‑497.
Oknoplastikowe153x76,tel.kom.

536‑880‑865.
Sprzedamdywan160/230,tel.kom.

602‑331‑437.

Prysznic80,tel.kom.794‑069‑532.


Stemple,eurofala,drabinkisadownicze,

tel.kom.692‑101‑989.

Wytwornicaprądu4kWzprzekładnią

dociągnikanaWOM,tel.kom.
784‑785‑930.

SprzedamwózekwidłowyRak,

elektryczny,tel.kom.502‑037‑679.

Sprzedamłóżkonapilota,tel.kom.

607‑517‑238.
Drewnoopałowezrozbiórki,tel.kom.

510‑875‑356.

Baledębowe,tel.kom.505‑633‑226.

Sprzedamkamienie,tel.kom.

512‑179‑465.
Oddamziemię,tel.kom.693‑108‑648.


Sprzedamstrójłowickidziecięcy,tel.

kom.515‑173‑660.

Workipośruciesojowej,tel.

(46)838‑88‑79,wieczorem.

Wózekpaleciak,tel.kom.693‑830‑160.


Kostkępółpalety,klatki,tel.kom.

501‑788‑226.

Sprzedamsilnikelektryczny5,5KW

1440obrotów,tel.kom.604‑825‑723.
Sprzedamużywaneoknaidrzwi

balkonowe,plastikowe,tel.kom.
791‑984‑231.
Sprzedamrurynaprzepusty,tel.kom.

608‑691‑072.
Skrzynkiuniwersalki,tel.kom.

788‑814‑240.

Sprzedammebledziecięce(szafa,

biurko,nadstawka,regał,komoda),tel.
kom.501‑609‑517(kontaktpogodz.
16.00).
Rowerek,tel.kom.500‑519‑872.


praca

Sofarozkładana,tel.kom.785‑641‑200.


dampracę

Monitoring(rejestrator,kamery),800zł,

tel.kom.785‑240‑260.

Przyjmęnawakacjekierowcędo

pizzeriiorazpomocnakuchnię,tel.kom.
725‑237‑037.

Huśtawkiogrodowe,akacjowe,stoły,

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

Zatrudnięszwaczki,szyciebiustonoszy,

tel.kom.603‑653‑012.

32

7 lipca 2016

www.lowiczanin.info

nr 27

Zatrudnięfryzjerkę,tel.

(46)837-67-54,tel.kom.
604-108-443.
Zatrudnię szwaczki, Łowicz, tel. kom.
665‑431‑100.
Praca na produkcji, Stryków , tel. kom.
603‑207‑005, 665‑133‑483.
Przyjmę do pracy w stolarni, tel. kom.
696‑086‑527.
Zlecę szycie, tel. kom. 796‑707‑200.
Zatrudnię doświadczonego kierowcę
kat. C+E, tel. kom. 799‑029‑877.
Zatrudnimykierowcówwtransporcie

międzynarodowymkat.Cikat.C+E,
tel.kom.572-120-094.
Firma MaxV zatrudni szwaczki, istnieje
możliwość przyuczenia, praca na pełen
etat, umowa na czas nieokreślony,
Głowno, tel. kom. 607‑443‑788.
Zatrudnię brakarkę, pakowaczkę,
produkcja swetrów, dzianiny, Głowno, tel.
kom. 607‑443‑788.

ZakładPrefabrykacjiKonstrukcji

DrewnianychwKocierzewiezatrudni
monterów,konstruktora,architekta,
tel.(46)837-20-12.
Solid Security zatrudni kwalifikowanych
oraz niekwalifikowanych pracowników
grup interwencyjnych: Warszawa,
Mszczonów, Żabia Wola, Nadarzyn,
Grodzisk Mazowiecki, Janki, Błonie,
Ożarów Mazowiecki, Tarczyn. Zachęcamy
do aplikowania również kobiety.
Kontakt: 22/899‑07‑52, 22/899‑07‑53,
kierownicypatrole@solidsecurity.pl.
Zatrudnię do formowania skarpet,
barwiarza, szwaczkę na Rosso, tel. kom.
604‑759‑243.
Zatrudnię kierowcę C+E w transporcie
międzynarodowym (z doświadczeniem),
kontenery, tel. kom. 692‑452‑265.
Zatrudniędoszwalniprasowaczkę,

pakowaczkęikrojczego,tel.kom.
608-182-860.
Zatrudnię pracownika fizycznego, prawo
jazdy kat. B, tel. kom. 697‑801‑028.

Zlecęprzeszyciagetrów,Głowno,tel.

kom.602-898-692.

Zatrudnię operatora koparki kat. III, II, I,
tel. kom. 721‑891‑800.

FirmaBudmaxzatrudnipracowników

doukładaniakostkiikanalizacji,tel.
kom.601-593-011.

Zatrudniędziewiarza,możliwość

przyuczenia,tel.kom.508-116-242.

Zatrudnię piekarza i cukiernika
na dobrych warunkach, tel. kom.
504‑573‑701.
Zatrudnię szwaczki, tel. 607‑818‑142.
Zatrudnięelektryków,

elektromonterówlubosoby
zaznajomionezpracąwzawodzie.
Wymaganydobrystanzdrowia(praca
nawysokości)iodpowiedzialne
podejściedopracy,tel.kom.
500-245-696.
Zatrudnię kierowcę C, C+E, tel. kom.
601‑239‑804.
Zatrudnię operatora koparki, spycharki,
walca, koparko‑ładowarki, równiarki, tel.
kom. 601‑239‑804.

Zatrudnię kierowcę C+E, kraj, tel. kom.
505‑845‑686.

Przyjmę pracownika traktorzysta‑
mechanik z doświadczeniem
‑ zatrudnienie stałe, Bratoszewice,
tel. (42) 719‑89‑76, tel. kom. 512‑095‑884,
dzwonić od godz. 14.00‑16.00.
Przyjmę pracownika do obsługi maszyn
i urządzeń na hali, produkcja spożywcza,
tel. (42) 719‑89‑76, tel. kom. 512‑095‑884,
dzwonić 11.00‑16.00.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E
z doświadczeniem w ruchu krajowym
z naczepą, praca pod Tesco w Teresinie,
tel. kom. 668‑946‑210.

Zatrudnię blacharza samochodowego,
Bełchów, tel. kom. 604‑454‑032.

Zatrudnię kierowcę C+E z
doświadczeniem w transporcie
międzynarodowym, chłodnie, tel. kom.
782‑223‑211.

Przyjmę do pracy kucharza, pomoc
kuchenną do Oberży „Pod Złotym
Prosiakiem” w Nieborowie, tel. kom.
698‑342‑811.
Księgowychdoprowadzeniaksiąg

handlowychiPKPiRzatrudnibiuro
rachunkowe,CV:biz0@op.pl,tel.kom.
604-988-647,wgodz.17.00-18.00.

Pracownik biurowy, księgowość, faktury
sawtrans@wp.pl.

Zatrudnię do układania kostki, tel. kom.
663‑690‑050.
Kierowca minimum kat. C, magazynier,
Mrówka, Zduny, tel. kom. 601‑303‑235.

Zatrudnię kierowców C+E, transport
międzynarodowy, tel. kom. 504‑879‑432.

W gospodarstwie rolnym, tel. kom.
667‑459‑967.

Zatrudnię kierowcę C+E, kraj, tel. kom.
505‑011‑153.

Kierowcę C+E, zagranica, kraj, tel. kom.
691‑991‑000.

Zatrudnię bystrego chłopaka do obsługi
sklepu, najlepiej ze wsi, ze znajomością
budownictwa do przyuczenia. Praca od
lipca lub sierpnia, pracasprzedawca123@
gmail.com.

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

Zatrudnię kierowcę C+E, kraj, praca
5 dni w tygodniu, tel. kom. 663‑903‑180,
601‑812‑617.

Zatrudnię murarzy z okolic Głowna, tel.
kom. 515‑697‑643.

Zatrudnię kierowcę kat. C+E
w transporcie międzynarodowym
(chłodnia), tel. kom. 501‑074‑953.

Zatrudnię do zbioru ogórków, tel. kom.
783‑734‑501.

Zatrudnię osobę z bardzo dobrą
znajomością języka angielskiego do biura
w Łowiczu. CV na rekbc@wp.pl.
Zatrudnię spawacza z doświadczeniem
na MIG i/lub TIG, praca w Łowiczu, tel.
kom. 720‑905‑917.

Zatrudnię kierowcę kat. C+E, transport
krajowy (izoterma), tel. kom. 501‑074‑953.
Zatrudniędozbiorufasolki,tel.kom.

605-591-610.

Zatrudnię księgową na pełne księgi.
Praca w Łowiczu, CV: rekbc@wp.pl, tel.
kom. 720‑905‑917.

Pilnie zatrudnię ekspedientki do sklepu
spożywczego, tel. kom. 512‑088‑422.

Avon-konsultantki,nowe,atrakcyjne

warunki,tel.kom.501-032-348.

Zatrudnię osobę ze znajomością
programów: Sketchup, 3D Max, Solid
i Corel. Praca w Łowiczu, elastyczne
godziny pracy. CV na rekbc@wp.pl.
Zatrudnię kierowcę kat. C, tel. kom.
785‑345‑118.
Przyjmę pracowników do dociepleń, tel.
kom. 603‑452‑605.

KierowcaC+E,kraj,wysokastawka,

tel.kom.601-360-267.

Zlecę docieplenia ekipom budowlanym,
tel. kom. 603‑452‑605.

Zatrudnimy fryzjerkę, tel. kom.
605‑330‑839.

Przyjmę pracowników na produkcję
suszarnia warzyw, Bratoszewice,
tel. (42) 719‑89‑76, tel. kom. 512‑095‑884,
dzwonić w godz. 11.00‑16.00.

Zatrudnię stażystki do sklepu
spożywczego, tel. kom. 512‑088‑422.

Potrzebny pomocnik blacharza‑dekarza,
tel. kom. 694‑954‑243.

Mężczyzn do prac ogrodniczych
zatrudnię, z Głowna i bliskich okolic, tel.
kom. 601‑189‑972.

Przyjmę do słomy, tel. kom. 781‑779‑674.
Zatrudnię mechanika samochodowego
lub do przyuczenia, okolice Głowna, tel.
kom. 601‑529‑002.
Zatrudnięmłodąenergiczną,

ozdolnościachmanualnychdoszwalni
narygiel,możebyćdoprzyuczenia,tel.
kom.602-457-089.
Zatrudnięszwaczkidoszycia

kostiumówkąpielowych.Pracacały
rok,Głowno,tel.kom.602-457-089.
Technologaprodukcjidoszwalni

wGłownie,stałapraca,tel.kom.
602-457-089.
Zatrudniękrojczego(ą)doszwalni,

możebyćdoprzyuczenia,tel.kom.
602-457-089.

Przyjmę do rwania wiśni od 18 lipca, tel.
kom. 604‑802‑039.
Paniomszwaczkom,zespołom

chałupników,szwalniomzlecimy
prosteiłatweprzeszyciadzianiny.
Możliwawspółpracacałoroczna,
Głowno,tel.kom.784-508-050.
Zatrudnię dekarza, okolice Łyszkowic,
tel. kom. 692‑817‑156.
Zatrudnię do zbioru ogórka, tel. kom.
602‑843‑014.
Zatrudnię do zbioru ogórków, okolice
Łowicza, tel. kom. 661‑318‑826.
Zatrudnię do zbioru wiśni, tel. kom.
503‑942‑600.
PiekarniawGłowniezatrudni

pracownikównastanowiska:piekarz,
kierowca-handlowiec,pracownik
gospodarczyzprawemjazdy,tel.kom.
602-691-168.

Pomoc domowa, szukam osoby do
pomocy w pracach domowych, praca
niedaleko Bedlna od pn do pt, możliwość
noclegu, tel. kom. 606‑231‑122.
Poszukiwani Partnerzy FM ‑ do
sprzedaży Odpowiedników Oryginalnych
Perfum ‑ Więcej informacji na www.
OdpowiednikiFM.pl.
Przyjmę do pracy od zaraz osobę
z doświadczeniem w wykończeniach
wnętrz, tel. kom: 607‑164‑101.
ZatrudniękasjeranastacjępaliwBP

wŁowiczu,turbocar@poczta.onet.pl,
tel.kom.504-072-526.
ZatrudniędobaruwŁowiczu,

turbocar@poczta.onet.pl,tel.kom.
504-072-526.
Przyjmęludzidozbioruwiśni,

Rudniczek36,tel.kom.721-036-791.
Doradca Łowicz. Prosimy o składanie
swojej aplikacji poprzez stronę www.
mediaexpert.pl. w zakładce Informacje‑
Praca.
Przyjmę pracownika na dachy, tel. kom.
517‑125‑063.
Dam pracę dla kierowcy kat. B
w ruchu międzynarodowym, praca
w systemie tygodniowym PL‑EU‑PL, tel.
kom. 881‑918‑028.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E transport
krajowy lub międzynarodowy (chłodnia),
tel. kom. 669‑366‑368.
Zatrudnię murarzy, tel. 509‑373‑870.
ZatrudniękierowcęC+E,

transportmiędzynarodowy,tel.kom.
506-171-471.
Zatrudnię gipsiarzy, monterów g/k,
malarzy, tel. kom. 500‑027‑261.
Przyjmę pomocnika do montażu
wentylacji, tel. kom. 669‑852‑217.
Poszukuję osób do pracy przy
ociepleniu w Łowiczu, tel. 605‑051‑991.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E
w transporcie krajowym, naczepa
chłodnia, tel. kom. 608‑067‑847.
Zatrudnię do pracy w gospodarstwie
rolnym, tel. kom. 607‑244‑368.
Zatrudnię spawacza, może być bez
doświadczenia, tel. kom. 518‑633‑328.

szukampracy
Ocieplanie, murowanie, glazura, tel.
kom. 887‑818‑290.

Praca wiśnie, tel. kom. 727‑534‑450.

Zatrudnię murarzy, Stryków, tel. kom.
603‑872‑901.

Kierowca C+E (+karta) poszukuje
pracy w podwójnych obsadach, kraj lub
zagranica, tel. kom. 605‑470‑435.

Zatrudnię kierowcę C+E w ruch
międzynarodowym, tel. kom. 501‑038‑542.

Dampracębrygadomremontowym

wykończeniawnętrz,tel.kom.
500-005-095.

Zatrudnię osobę do pracy w barze, tel.
kom. 601‑433‑007, 515‑078‑792.

usługiwideo

SKR w Łowiczu zatrudni kombajnistów,
tel. kom. 602‑779‑027.

Przyjmę do zbioru wiśni, tel. kom.
507‑216‑596.

Zlecęformowanieskarpet

ichałupnictwo,tel.kom.507-044-910.

Zatrudnię do zrywu ogórków, okolice
Zdun, tel. kom. 519‑184‑403.

Zatrudnię ślusarza spawacza, Stryków,
tel. kom. 606‑439‑498.

Zatrudnię przedstawiciela handlowego,
branża motoryzacyjna ‑ opony ciężarowe,
tel. kom. 502‑603‑545.

Salon Fachowiec i Blu zatrudni do
pracy w charakterze sprzedawcy, CV
ze zdjęciem prosimy kierować na mail:
rekrutacja@fachowieclowicz.pl lub
osobiście w siedzibie firmy ul. Łęczycka
3A.

Zatrudnię pracownika do pracy przy
ciągnikach i maszynach rolniczych, tel.
kom. 692‑601‑689.

Przychodnia w Łowiczu zatrudni
fizjoterapeutę, CV: achlebna@medicenter.
com.pl.

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

Kierowca kat. C+E, wymagana karta
kierowcy, Tesco ‑ Teresin, dorywczo ‑
weekendy, tel. kom. 607‑507‑845.

Zatrudnię traktorzystę mechanika
w rolnictwie, warunki do omówienia,
okolice Zdun, tel. kom. 667‑978‑951.

Firma MaxV zatrudni szwaczki, istnieje
możliwość przyuczenia, praca na pełen
etat, umowa na czas nieokreślony,
Głowno, tel. kom. 607‑443‑788.

Wideofilmowanie DSLR Full HD, DRON,
fotografia. Promocje na rok 2016/2017,
www.blysk‑fotostudio.pl, tel. kom.
889‑148‑555.

Kierowcę kat. C+E do pracy przyjmę.
Transport kontenerów w relacji Hamburg‑
Niemcy=Polska. Informacje, tel. kom.
509‑784‑126.

NAK Studio Films: firma z długoletnią
tradycją, z nowymi technologiami HD,
zaprasza, tel. kom. 889‑910‑129.

Przyjmę osobę na 30 roku życia na
staż w sklepie spożywczym, tel. kom.
784‑330‑467.

Zatrudnię spawacza, ślusarza,
pracownika do montażu ogrodzeń, praca
okolice Głowna, tel. kom. 509‑877‑072.

Zatrudnię do bobu, tel. kom.
693‑698‑352.

Przyjmę do pracy pracownika na
stanowisko palacz kotłowni
z uprawnieniami bądź z przyuczeniem,
obsługa piecy parowych, Bratoszewice,
tel. (42) 719‑89‑76, tel. kom. 512‑095‑884,
od 12.00 do 16.00.

Zatrudnię samodzielną księgową do
firmy transportowej. CV: m.pikora@vp.pl.

Zatrudnię murarza tynkarza, tel. kom.
692‑382‑852.

Zatrudnię do prac w warsztacie, tel.
kom. 690‑899‑100.

Zatrudnię spedytora z doświadczeniem.
CV: m.pikora@vp.pl.
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Zatrudnię spedytora lub asystenta
w dziale logistyki sawtrans@wp.pl.

Kierowca C+E (codziennie w domu), tel.
kom. 693‑618‑750.

Zatrudnię kierowcę C+E na przerzuty,
okolice Łowicza, tel. kom. 504‑879‑432.

Zatrudnię kierowcę C+E (transport
międzynarodowy), tel. kom. 608‑059‑817,
606‑457‑050.

Zatrudnię handlowców do biura w
Łowiczu, CV na biuro@foodtrade.pl, tel.
kom. 888‑431‑443.

Kierowca C+E, transport
międzynarodowy, z doświadczeniem, tel.
kom. 604‑237‑423.

Zatrudnię młodą do pracy lub na staż
w sklepie spożywczym w Łowiczu, tel.
kom. 502‑110‑726.

Zatrudnię kierowcę z doświadczeniem,
kategoria C+E, na chłodnię, w ruchu
krajowym, tel. kom. 607‑403‑256,
609‑455‑846.

Zatrudnię kierowcę kat. C+E, transport
międzynarodowy, tel. kom. 513‑771‑680.

Zatrudnię do zbioru ogórka, Zielkowice,
tel. kom. 501‑649‑064.

Potrzebuję pani do pomocy dla chorej,
tel. kom. 535‑689‑811.

Zatrudnię kierowcę kat. C+E zagranica
+ kraj, chłodnia, tel. kom. 605‑094‑166.

Zatrudnię operatora maszyny CNC.
Praca w Łowiczu, tel. kom. 720‑905‑917.

Zatrudnięmalarzy,robotnika

budowlanego,monterapaneli,drzwi,
tel.kom.725-043-544.

Firma zatrudni pracownika produkcji,
praca w Głownie, tel. kom. 795‑518‑519.

Przyjmę do rwania bobu i fasoli, tel.
kom. 665‑683‑231.

Zatrudnię krawcową z doświadczeniem
w szyciu odzieży damskiej, tel. kom.
600‑859‑479, po 16:00.

Zatrudnię szwaczki. Tkanina, konfekcja
damska ‑ sukienki, ul. Jana Pawła II 69, tel.
kom. 516‑103‑366.

Zatrudnię kelnerkę (możliwość
przyuczenia do zawodu), tel. kom.
724‑207‑537.

Zatrudnię parowaczkę, prasowaczkę,
stała praca, Głowno, tel. kom.
607‑443‑788.

Przyjmę pracownika
ogólnobudowlanego z Łowicza, tel. kom.
662‑129‑221.

Zatrudnię pracowników produkcyjnych
‑ montażystów urządzeń zabawowych.
Praca w Łowiczu, tel. kom. 720‑905‑917.

Zatrudnię spedytora z doświadczeniem
w transporcie międzynarodowym, tel. kom.
608‑059‑817, 606‑457‑050.

Zatrudnię kierowcę do rozwożenia pizzy
(Łowicz), tel. kom. 724‑207‑537.

Zatrudnię osobę z książeczką zdrowia,
tel. kom. 501‑630‑418.

Zatrudnię brakarkę, pakowanie
odzieży, stała praca, Głowno, tel. kom.
607‑443‑788.

Zatrudnię malarza do lakierni
proszkowej w Łowiczu, tel. 720‑905‑917.

Zatrudnię dekarzy lub pracownika do
przyuczenia, okolice Dmosina, tel. kom.
609‑846‑316.

Restauracja MacJack w Łowiczu
przyjmie osobę do pracy na stanowisko
kelner‑sprzedawca, pełen etat. CV można
składać w siedzibie firmy: ul. Kozia 11/15.

Betoniarnia Witusza zatrudni operatora
wibroprasy (ślusarza, mechanika)
z doświadczeniem minimum 3 lata,
atrakcyjne wynagrodzenia + podnoszenie
kwalifikacji, pełen etat, tel. kom.
600‑464‑466.

Zatrudnię pomocnika kucharza
(możliwość przyuczenia do zawodu),
Łowicz, tel. kom. 721‑680‑807.

Zatrudnię pracownika do prac
wykończeniowo‑remontowych, tel. kom.
607‑343‑338.

Zatrudnię kierowcę C+E, transport
międzynarodowy, tel. kom. 793‑500‑433.

Zatrudnię pracownika do remontów
pomieszczeń, praca na stałe, tel. kom.
606‑428‑162.

Zatrudnię kierowcę C+E,
międzynarodówka, plandeki, tel. kom.
537‑180‑085.

Cyfrowe wideofilmowanie,
fotografowanie, Blu‑ray, tel. (46) 837‑94‑85,
tel. kom. 608‑484‑079.
Wideofilmowanie HD, fotografowanie,
tanio, tel. kom. 606‑852‑557.
Videofilmowanie: DVD, HD, Blu‑Ray;
fotografia, tel. kom. 737‑794‑218.

www.lowiczanin.info

remontowobudowlane
usługi
Wylewkiagregatem,tel.kom.

531-402-222.
Usługiremontowo-budowlane,

dociepleniapoddaszy,elewacji,tel.kom.
500-027-261.
Układaniekostkibrukowej,tanio,tel.

kom.667-837-817.
Cyklinowanie,polerowanie,układanie

parkietu,tel.kom.501-249-461.
Tynkimaszynowe,gipsowe,

cementowo-wapienneorazposadzki
(mixokret),tel.kom.502-452-907.
Układaniekostkibrukowej,ogrodzenia

betonowe,panelowe,tel.kom.
508-286-519.
Dachy,pokryciadachowe,konstrukcje,

obróbki,tel.kom.609-846-316.
Docieplaniebudynków,stropodachów

granulatemstyropianowym;kondygnacja:
999zł,tel.kom.602-570-424.
Wylewkiagregatem,tel.kom.

668-327-588.
Tynkitradycyjne,zpiaskiem

kwarcowym,wylewki,solidnie,tel.kom.
501-931-961.


Dachy:naprawa,wymiana,podbitki,tel.

kom.607-610-786.

Usługiremontowo-budowlane,solidnie,

profesjonalnie,tel.kom.696-154-330.

Dociepleniastropu,styrobeton,

zamiennikstyropianu,tel.kom.
605-416-083.

Docieplaniebudynków,wykańczanie

wnętrz,poddasza,gipsy,www.remontylowicz.pl,tel.kom.511-735-802.

Wylewki,tynkiagregatem,tel.kom.

605-416-083.

Cyklinowaniepodłóg,bezpyłowe,tel.

kom.602-309-664.

Cyklinowanie,tel.kom.692-616-390.


Malowanie,gipsowanie,tapetowanie,

panele,płytaG/K,glazura,terakota,tel.
kom.535-466-501.

Budowydomów,budynków

gospodarczych,tel.kom.783-117-546.
Budowadomów,budynków

gospodarczych,przeróbki,rozbiórki
itp.,tel.kom.785-333-971.
Malowanie,tapetowanie,gładź,płyty

k/g,glazura.Wieloletniedoświadczenie,
tel.kom.608-685-867.
Ogrodzenia,bramy,balustrady,tel.kom.

506-771-822.

Dociepleniabudynków,malowanie,

podbitki,tel.kom.726-257-088.

Usługielektryczne,tel.kom.

693-943-789.

Usługiremontowe,gipsowanie,

malowanie,glazura,tel.kom.606-236-856.

Dachy:profesjonalnie,papa

termozgrzewalna,malowanie,
smarowanie,rynny,zgwarancją!,tel.
kom.500-085-496.

Hydraulika,glazura,tel.kom.

791-474-777.

Usługistolarskie,tanioisolidnie,tel.

kom.575-517-110.

Usługihydrauliczne,tel.(46)837-45-07,

tel.kom.691-991-000.

Usługistolarskie,tanioisolidnie,tel.

kom.575-517-110.

Przyłączagazowe,instalacjegrzewcze,

kotłownie,tel.kom.691-991-000.

Schodyzdrewna,usługistolarskie,

altany,mebleogrodowe,tel.kom.
512-694-692.

Hydraulik,takżeawarie,tel.kom.

733-788-522.

Remontymieszkań,wykończenia

wnętrz,tel.kom.512-694-692.

usługiinne

Łazienki,kompleksowo,tel.kom.

733-788-522.

Zespół,wokalistka,didżej,tel.kom.

503-746-892.

Układaniekostkibrukowej,krótkie

terminy,tel.kom.883-215-523.

Murowanie-docieplenia,tel.kom.

725-668-616.

Wylewkimaszynowemixokret,tel.kom.

517-032-915.
Tynkimaszynowe,wylewki,tanio,

solidnie,tel.kom.604-144-668.
Ogrodzeniapanelowe,metalowe,

łupane.Bramyibalustrady.
Kompleksowo,profesjonalnieitanio!
www.metropoliaogrodzen.pl,tel.kom.
698-388-964,696-534-990.
Przystępneceny:solidne,fachowe

dociepleniabudynków,murowanie,
tynki,klinkier,wykończeniawnętrz
(glazura,terakota,gipsy,malowanie,itp.).,
tel.(46)837-13-91,tel.kom.793-035-025.
Brukarstwo,tel.kom.791-306-104.

Usługiremontowo-wykończeniowe„od

AdoZ”,dociepleniabudynków,poddaszy,
tynkimaszynowe,cementowo-wapienne,
gipsowe,tel.kom.885-459-698.
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Instalacje,przeróbkielektryczne,tel.

kom.509-838-364.

Piasekzdowozem,podsypka

ipospółka,płukany,tel.kom.503-115-145.

Kompleksoweremonty,tel.kom.

511-568-525.

Usługiminikoparką,tel.781-151-525.


Usługihydrauliczne,spawalnicze,

mechaniczne.Rozruszniki,hamulce.,tel.
kom.506-891-289.

PokryciadachoweodAdoZ,papa,

rynnyipodbitki,tel.kom.605-850-706.

Klinkier(płoty,kominy),tel.kom.

725-668-616.

Profesjonalneukładanie,cyklinowanie

zpolerowaniemparkietów,lakierowanie.
Schody:cyklinowanie,lakierowanie,tel.
kom.607-090-260.

Oczyszczalnieprzydomowe

zmontażem.Dofinansowanie.www.
bioinstalacje.pl,tel.kom.693-413-492.

Vertal:żaluzjepoziome,pionowe,rolety

materiałowe,antywłamaniowe,siatki
przeciwowadom.Produkcja,montaż,tel.
kom.602-736-692.

Ociepleniepiankąpoliuretanową,tel.

kom.698-480-048.

Usługiminikoparką,tel.kom.

608-612-013.

Anteny:montaż,instalacje,tel.kom.

601-306-566.

Usługikoparko-ładowarką,tel.kom.

889-910-666.

Pokryciadachowe,tel.kom.

665-549-051.

Usługiremontowo-budowlane,tel.kom.

667-993-029.

Hydraulikakompleksowo,tel.kom.

601-818-310.

Usługikoparko-ładowarką,roboty

ziemne,niwelacjegruntu,wykopypod
fundamenty,szambaitp.,tel.kom.
503-115-145.

Remontykompleksowe,tel.kom.

606-428-162.

Usługikoparko-ładowarkąJCB,tel.kom.

604-411-266.

Balustrady,poręcze,stal

kwasoodporna,tel.kom.724-605-762.

usługi
instalacyjne

Układaniekostkibrukowej,tel.kom.

530-433-350.

Kryciedachów,obróbki,rynny,podbitki,

papatermozgrzewalna,wolneterminy,tel.
kom.789-181-282.

Docieplaniebudynków,elewacje,

struktury-agregatem.Tanio,szybko,
solidnie,tel.kom.607-612-176.

Cyklinowaniebezpyłowe,tel.kom.

504-960-515.

Tynkitradycyjne,mułkowane,tel.kom.

725-668-616.
Budowadomówodpodstaw,

docieplenia,odnowaelewacji,pokrycia
dachowe,glazura,terakota,ogrodzenia,
remonty,tel.kom.698-592-390,
608-137-875.

Dociepleniabudynków,niskieceny,tel.

kom.600-917-292,507-431-463.

Usługielektryczne,tel.kom.

536-592-722.

Hydraulika,tel.kom.608-263-951.


Witkousługikrawieckie,tel.kom.

796-781-764.

Kryciedachówpapątermozgrzewalną,

smarowaniadachówzwłasnąsmołą,tel.
kom.725-970-343.

Rozdrabnianiegałęzirębakiem,wycinka

drzewizakrzaczeń,tel.kom.667-732-751.

Usługikoparko-ładowarką,minikoparką,

ładowarką-teleskopową,transportpiachu,
tel.kom.667-001-887.

Malowanie,gipsowanie,płytak/g,

panelepodłogowe,glazura,terakota,tel.
kom.790-294-337.

Wycinkadrzew,usługipodnośnikami

koszowymi27-metrowymi,tel.kom.
668-591-725.

Montażpokryćdachowych,

blachodachówkatermozgrzewalna,tel.
kom.515-236-149.

sprzedaż

Kamaz:przewózpiasku,żwiru,ziemi,tel.

kom.601-630-882.

Producentsiatkiogrodzeniowej,tel.

kom.886-562-223.

Praniesamochodów,dywanów,tel.kom.

728-508-073.

Sprzedam70mogrodzenia

metalowego,tel.kom.692-146-594.

Maszproblemzkomputerem:zadzwoń.

Fachowo.Szybko.Tanio,tel.kom.
504-070-837.

Usługiminikoparką,tel.kom.

697-725-830.
Klinkier,cegłałupana,bloczkiłupane,

ogrodzenia,tel.kom.516-061-848.
Stolarstwo,schody,tel.kom.

607-789-345.
Glazura,terakota,gipsy,panele,

hydraulikaitp.,tel.kom.508-313-799.
FirmaPUH-ExStaloferuje:konstrukcje

stalowedachówbudynkówinwentarskich,
gospodarskich,hale,wiaty,krycieblachą,
płytąwarstwową,obróbkiblacharskie,
sprzedażstali,tel.kom.601-160-841.
Dachy:konstrukcje,pokrycia,naprawy,

konserwacje,malowanie,tel.kom.
609-227-348.
Podłogidrewniane,parkiety:układanie,

cyklinowanie,polerowanie,lakierowanie,
olejowanie.Schody:renowacja.
Profesjonalnie,solidnie,tel.kom.
733-552-113,601-378-677.

Stemplebudowlane,tel.kom.

604-770-110.
Sprzedamstemplebudowlane,tel.kom.

691-621-098.

Styropian:granulat(dostyrobetonu

iociepleń),tel.kom.602-234-810.

Jazdakonnarekreacyjna,sportowadla

dzieci,młodzieży,dorosłych.Hoteldla
koni.SkaratkipodLas12,Domaniewice.,
tel.kom.669-769-106.

Taniablachatrapezowaod10złnetto/

mkw.,Łódzka18,tel.(46)838-98-98.

Przeprowadzki,transport,tel.kom.

695-885-953.

TynksilikonowyBaumit,nr.18,14.

Tanio!,tel.(46)837-90-41.

Profesjonalnaobsługabarmańska,

weselaiinneimprezyokolicznościowe,tel.
kom.665-172-283,798-756-876.

Stemplebudowlane,tel.kom.

605-740-505.

Malowanieobór,dezynsekcja(muchy,

wołekzbożowy),deratyzacja,dezynfekcja
,tel.(44)725-02-95,tel.kom.504-171-191.

Koszenietrawników,pielęgnacja

iwykonywanieogrodów,tel.kom.
500-610-542.

Wypożyczęstółwiejski,nalewak

piwny,ławeczki,parasol,dowóz,tel.kom.
889-994-992.

Naprawakomputerów,dojazd,FV,tel.

kom.535-183-876.

Usługitransportowe.BusRenaultTrafic.

Meble,AGD,inne.Tanio-szybko-solidnie,
tel.kom.510-570-278.

Sprzedamstemplebudowlane,tel.kom.

721-178-162.
Pustakikeramzytowepełnei3/4,tanio

sprzedam,tel.kom.602-723-443.
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Stemplebudowlane,tel.kom.

511-679-231.

Bramygarażowe,wrota,drzwi,tel.

kom.506-771-822.

Usługikoparko-ładowarką,młotem

hydraulicznym;koparkągąsienicową,
tel.kom.790-606-451.

Łazienkiodpodstaw,tel.533-076-850.


Gładźgipsowa,tel.kom.

608-633-631.
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Djzakordeonem,tel.kom.667-468-883.


Cięciedrzewniebezpiecznych,

pielęgnacjazieleniiogrodów,tel.kom.
782-718-483.

Transport:piasek,pospółka,podsypka,

ziemia,tel.kom.602-471-796.
Transportwywrotką-piach,żwir,

ziemia,pospółka,podsypkaitp.,tel.kom.
503-115-145.
Naprawatelewizorów,Łowicz,

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

kom.722-106-521.
Wynajemkrzeseł,tel.721-308-993.


ZespółMuzycznyOpty-Mistic.Grana

żywo,tel.kom.665-293-862.
Odnawianiewanien,tel.kom.

600-979-826.
Transport:materiałysypkie,zboża,10t

wywrot,tel.kom.785-240-260.
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Przewóz osób: 2 vany 7-osobowe, tel.
kom. 785-240-260.
Oprawa muzyczna, śpiew (śluby,
imprezy okolicznościowe), tel. kom.
509-637-752.
Dekoracja sal weselnych (pokrowce,
obrusy w komplecie), tel. kom.
693-776-474.

matrymonialne
Www.singlovicz.pl.

Poznam Panią na stałe, sms, tel. kom.
696-657-217.
Poznam fajną kobietę, tel. kom.
695-975-023.

nauka
Matematyka, tel. kom. 791-802-482.
Język niemiecki, tel. kom. 668-963-922.
Język angielski, tel. kom. 663-684-178.
Kanadyjczyk polskiego pochodzenia:
nauka języka angielskiego i francuskiego,
wszystkie poziomy. Tłumaczenia, tel. kom.
604-621-125.
Wakacje z angielskim i francuskim, tel.
kom. 604-621-125.

maszyny
Każdego Ursusa, Władymirca,
Przyczepy, tel. kom. 725-361-836.
Kupię ciągnik, maszyny rolnicze, tel.
kom. 607-809-288.
Kupię prasę kostkującą: Sipma Z-224,
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.
Każdego Bizona i inne maszyny mogą
być do remontu, tel. kom. 602-522-478.
Kupię prasę kostkującą Sipma Z224,
Famarol, Claas, Welger, prasę rolującą
Claas, Roland 44, 46, 62, 66, Arobale,
Welger 12 lub 15s, kombajn Anna, Bolko,
tel. kom. 887-105-345.
KupięC‑328,C‑330,C‑360,C‑355,

C‑380,MTZ,MF‑255,T‑25Władimirec
bezdokumentów,doremontu,tel.
kom.502‑939‑200.
Ciągnik 330, 360, nawet bez
dokumentów, tel. kom. 600-335-473.
Pilnie kupię kosiarkę listwową, tel. kom.
664-020-324.

rolnicze‑
sprzedaż

Angielski, tel. kom. 515-459-141.

płodyrolne

Matematyka, tel. kom. 607-440-582.

Jęczmień, tel. (46) 874-71-85, tel. kom.
502-659-506.

Nauka Języka Angielskiego Jacek
Romanowski, tel. kom. 607-440-582.
Nauczyciel języka niemieckiego, lekcje,
tel. kom. 505-256-528.
Pilnie potrzebne indywidualne lekcje
z programów graficznych: Adobe
Illustrator CC lub Corel Draw (najlepiej
z okolic Łowicza), tel. kom. 693-422-863.

rolnicze–kupno
płodyrolne

Sprzedam pszenżyto 3 tony, pszenicę
2 tony, tel. kom. 695-438-865.

Sprzedam słomę kostka, tel. kom.
509-381-746.

Pszenica ok. 6 t, Chąśno, tel. kom.
721-737-369.

Jęczmień, Zielkowice II 104, tel. kom.
603-240-034.

Pszenżyto, pszenicę, tel. (46) 838-47-15,
tel. kom. 691-961-284.

Plandeki grube, wytrzymałe, po starych
reklamach, różne rozmiary. Do słomy,
kiszonki itp., tel. kom. 507-140-275,
797-906-713.

Słoma w kostkach, tel. kom.
506-594-972.

Pszenica, tel. kom. 693-552-235.
Żyto, tel. kom. 501-101-234.

Brony 5, lekkie i ciężkie; pług 3-skibowy;
drapak, szer. 2,40 m; agregat do cięcia
słomy z pokosu, tel. kom. 506-594-972.

Pszenżyto, mieszanka, tel. kom.
503-730-843, Guźnia.

Pszenżyto, pszenica, tel. kom.
604-432-909.

Sprzedam żyto, pszenżyto, tel. kom.
695-027-515.

Słoma kostka ze stodoły, tel. kom.
667-927-971.

Sprzedam mieszankę, tel. kom.
885-205-091.

Siano, 100 belek 120 cm, tel. kom.
694-057-900.

Sprzedam pszenżyto, tel. kom.
508-586-263.

Sprzedam sianokiszonkę w balotach,
I pokos, okolice Głowna, tel. kom.
516-415-834.

Pszenżyto, tel. kom. 503-192-151.
Sprzedam 6 ton pszenżyta, Bocheń 75,
tel. (46) 838-98-51.
Pszenica 10 ton, tel. kom. 667-118-084.
Sprzątnę słomę po żniwach, tel. kom.
785-466-722.

Siano prasowane (kostka), tel. kom.
668-419-928.

Sprzedam pszenicę, jęczmień,
pszenżyto, Błędów, tel. kom. 880-873-028.

Zboże, jęczmień, pszenżyto, tel. kom.
504-783-228.

Pszenżyto 20 ton, tel. kom. 726-390-515.

Pszenica tona, łubin biały, drewno
kominkowe dębina, tel. kom. 601-937-006.

Pszenica 90 t., tel. kom. 693-698-352.

Kupię każde zboże, odbiór własnym
transportem, tel. kom. 783-112-512.
Kupię każde zboże, odbiór własnym
transportem, tel. kom. 607-202-732.

Oddam słomę z 10 ha za obornik
lub sprzedam, tel. kom. 511-605-865,
693-974-911.

Kupię słomę z pola, tel. kom.
607-244-368.

Słoma baloty, tel. kom. 697-049-235.

Kombajn John Deere, 1978 rok, szer.
2,80 m; ciągnik C-335 składak, bez
rejestracji, 1995 rok; wózek dwukółka, tel.
kom. 506-594-972.

Słoma, okrągłe bele ze stodoły, tel. kom.
693-830-160.

Słoma ze stodoły, Ostrów, tel. kom.
794-226-261.

Sprzedam słomę, duże bele, Maurzyce,
tel. kom. 721-021-154.

Skupmacior,knurów,trzody

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

Sprzedam 3 tony jęczmienia, 10 ton
pszenżyta, tel. kom. 513-014-535.

Sprzedam ziemniaki odpadowe, tel.
kom. 606-383-995.

Kupię zboże, tel. kom. 508-471-814.

hodowlane

Sprzedam słomę w balotach, tel. kom.
724-486-846.

Sprzedam słomę w kostkach
i 1,5 tony pszenżyta, tel. kom. 500-524-355,
666-348-709

Sprzedam pszenżyto i mieszankę,
Bednary Kolonia, tel. kom. 602-539-372,
509-293-645.

Kupie byczki, jałówki, powyżej 150 kg,
tel. kom. 515-121-410.

Sprzedam pszenżyto, tel. kom.
509-473-106.

Owies,tel.kom.603‑610‑512.

Słoma, tel. kom. 692-592-668.
Sprzedam słomę ze stodoły, Bąków,
40 zł, tel. kom. 697-089-674, 603-749-680.
Sprzedam pszenżyto, tel. kom.
661-392-965.
Słoma w belach, Sierżniki, tel. kom.
758-611-559.

Łubin, tel. kom. 502-268-433.

Ziemniaki paszowe, tel. kom.
602-473-422.

Sprzedam słomę, duże bele, tel. kom.
600-575-945.

Jęczmień jary 6 ton, tel. kom.
509-425-237.

Siano, baloty, kostka, okolice
Sochaczewa, tel. kom. 660-947-557.

Sprzedam słomę ze sterty, tel. kom.
507-414-540.

Żyto, tel. kom. 736-417-516.

Mieszanka, tel. kom. 661-221-935.

Sprzedam baloty słomy żytniej ze
stodoły, Sapy, tel. kom. 667-276-254.
Pszenżyto, ok. 500 kg, tel. kom.
601-186-319, Nieborów 155.
Słoma ze stodoły (baloty), ładowacz
czołowy do Zetora 7211, tel. kom. 787523-191, Ostrów.
Sprzedam zboże, tel. (46) 838-17-22.
Sprzedam żyto, tel. kom. 721-551-559.
Sprzedam żyto, tel. kom. 514-281-118.
Jęczmień, pszenżyto, pszenica, tel. kom.
668-478-617.
Sprzedam mieszankę, tel. kom. 605-350355, 885-205-091.
Łubin na poplon, tel. kom. 510-254-536.
Sprzedamsianobelkowane‑siatka,

tel.kom.501‑248‑411.
Jęczmień, tel. kom. 696-425-214.
Jęczmień, tel. kom. 728-894-563.
Kiszonka z kukurydzy, gmina Kiernozia,
tel. kom. 502-768-409.
Pszenicę, słomę paszową, słomę do
ścielenia w balotach, okolice Kiernozi, tel.
kom. 605-278-719.

Żyto, tel. kom. 601-785-433.

Likwidacja krów, tel. kom. 692-592-668.

Pszenżyto z pow. 2,8 ha, tel. kom.
606-370-704.

Jałówka cielna, wycielenie 08.07, tel.
kom. 661-852-737.

Śrutakukurydziana,tel.kom.

609‑502‑147.

Jałówka hodowlana, tel. kom.
500-803-757.

Pszenica, Zduny, tel. kom. 666-075-465.

Owce, tel. kom. 600-047-954.

Sprzedam 4 tony pszenżyta, Głowno, tel.
kom. 795-930-789.

Sprzedam jałówki cielne, tel. kom.
785-466-722.

Łubin żólty, słodki Mister, 3 t. na paszę,
tel. kom. 607-992-213.

Likwidacja stada krów mlecznych, tel.
kom. 661-723-051.

Sprzedam jęczmień na paszę, 24 tony,
tel. kom. 661-914-343.

Sprzedam jałówkę hodowlaną,
wycielenie 10 lipiec, tel. kom. 721-085-095.

Sprzedam słomę, tel. kom. 883-237-644.

Jałówka, termin 14 sierpnia, Złaków, tel.
kom. 724-850-707.

Pszenżyto 3 tony, pszenica, Boczki, tel.
kom. 784-621-588.
Jęczmień jary 10 t, tel. (46) 838-73-12.
Jęczmień, pszenżyto, tel. kom.
666-287-727.
Sprzedam ok. 20 t mieszanki zbożowej,
bez owsa, tel. kom. 607-889-775.

Jałówka hodowlana, tel. kom.
889-722-699.
Jałówki do dalszego chowu, tel. kom.
605-159-165.
Jałówka wysokocielna, termin:
20.07.2016, tel. kom. 794-753-939.

Ziemniaki, tel. kom. 570-554-239.

Sprzedam jałówkę na wycieleniu, tel.
kom. 880-727-303.

Sprzedam pszenżyto, tel. kom.
509-473-106.

Owce, jagnięta, tel. kom. 501-579-477.

Ziemniaki paszowe drobne - sprzedam.
Możliwy dowóz, tel. kom. 606-485-033.

Sprzedam jałówkę, wycielenie
18.08.2016, tel. kom. 793-594-338.

Słoma, bele, tel. kom. 600-538-725.

Sprzedam krowę na ocieleniu, tel. kom.
664-872-593.

Owies, mieszanka, pszenżyto, pszenica,
kukurydza, sianokiszonka, tel. kom.
506-115-015.

Dwie jałówki cielne, tel. kom.
601-452-785.

Sprzedam jęczmień, tel. kom.
602-677-409.
Sprzedam słomę ze stodoły, 550 kostek
1.000 zł, tel. (46) 838-33-81.
Mieszanka, pszenżyto, tel. kom.
667-002-126.
Pszenica, słoma w kostkach, Nieborów,
tel. kom. 607-403-261.
Sprzedam pszenicę, tel. kom.
668-199-261.

hodowlane

Jałówka cielna, czerwona, duża, tel.
kom. 601-533-397.
Sprzedam jałowkę na wycieleniu, termin
20 lipca, tel. kom. 600-287-313.
Krowy, tel. kom. 669-099-873.
Cielak tygodniowy, byczek, tel. kom.
516-439-723.
Sprzedam jałówkę na wycieleniu,
tel. (46) 838-98-12.
Sprzedam jałówkę na wycieleniu, tel.
kom. 535-275-229.
Jałówka cielna, tel. kom. 606-439-612.

Sprzedam jałówkę na wycieleniu, tel.
kom. 604-969-205.

Prosiaki 22 kg, tel. kom. 795-629-994.

Jałówka na ocieleniu, wycielenie:
początek lipca, tel. kom. 690-427-815.

Jałoszki 8-miesięczne, tel. kom.
606-188-034.

Krowa 6 lat, na ocieleniu, tel. kom.
724-297-861.

Krowa, 22 lipca, tel. kom. 663-739-506.

Jałówka Simental pod zacielenie, tel.
kom. 600-196-528.

Sprzedam jałówkę na wycieleniu i dwie
roczne, tel. kom. 667-257-279.
Jałówka cielna, tel. kom. 669-793-537.

Słoma po żniwach z 8 ha, gmina
Sanniki, tel. kom. 880-447-157.

Sprzedam jałówkę cielną,
tel. (24) 277-72-79.

Dwie jałówki cielne, mieszańce ras
RW+SM, tel. kom. 600-215-589.

Sprzedam tanio słomę, tel. kom.
721-737-343.

Jałówki hodowlane, wysokocielne,
2 szt., tel. kom. 795-583-677.

Sprzedam prosięta, tel. kom.
697-649-507.
Prosięta, tel. kom. 513-985-946.

REKLAMA

Loszka prośna, tel. kom. 725-313-625.
Sprzedam jałówkę pod zacielenie, tel.
kom. 792-858-895.
Likwidacja krów, tel. kom. 883-237-644.
Szybka likwidacja stada bydła. Krowy
dojne, na wycieleniu, po wycieleniu,
zacielone, razem 12 szt, tel. kom.
512-193-172 lub 42/648-47-51.
Sprzedam jałówkę hodowlaną HF na
wycieleniu, tel. kom. 696-130-651.

REKLAMA

www.lowiczanin.info
Sprzedamkrowy,tel.kom.503‑347‑214.

Sprzedamjałówkęwysokocielną,termin

lipiec,tel.kom.511‑111‑860.
Sprzedammłodegoknurka,tel.kom.

668‑199‑261.

maszyny
Pługobrotowyizagonowyzachodni,tel.

kom.663‑931‑810.
Śrutownikiwalcowe,waga1tona,tel.

kom.509‑112‑148.
Atesty,przeglądyopryskiwaczy,

Łowicz,tel.kom.608‑684‑292.
SprzedamtraktorC‑360nachodzie,

rozrzutnikjednoosiowy,tel.kom.
604‑969‑205.
KombajnBizonZ56,sieczkarnia

Forschnit,prasaZ‑224,ciągnikUrsus‑902,
beczka2.000l,cyklop,przyczepaHL8t.,
pług3‑skibowy,tel.kom.512‑179‑465.
WszystkieczęściużywanedoBizona,

tel.kom.602‑522‑478.
OwijarkaKverneland,przetrząsaczdo

siana4‑gwiazdowy,tel.kom.607‑992‑213.
Sprzedamkombajnziemniaczany

AnnaZ‑644,stanbardzodobryoraz
sadzarkądoziemniakówczeską,tel.kom.
792‑452‑624.
Sprzedamprzyczepęjednoosiową;

wywrotkę;2śrutownikiwalcowe,mały
iduży;obsypnikkopców;glebogryzarkę
dotruskawek,żmijkędozboża,
tel.(46)838‑40‑82.
PrasaZ224/1+drabinka,1997rok,tel.

kom.608‑105‑375.
UrsusC‑360,wycinakdokiszonek,

mieszalnikpaszowy,ładowacz„Cyklop”,
tel.kom.600‑215‑536.


SprzedamciągnikC360,tel.kom.

889‑680‑464.

Sprzedamplatformę,tel.kom.

697‑689‑881.

Przyczepaniska,wywrotka,gruber3m,

siewnikpoznaniak,tel.kom.600‑335‑473.

Sprzedampług2‑skibowy,kultywator,

tel.kom.669‑773‑567.

Sprzedamkopaczkęciągnikową,tel.

kom.665‑574‑178.

Pronar1025,rozrzutnikFortschritt,tur

doZetora,tel.kom.600‑335‑473.

KombajnBizon,1989rok,tel.kom.

603‑803‑877.

SprzedamkombajnClassMercator75,

standobry,tel.kom.665‑727‑567.

WózekwidłowyDesta,przyczepaHL

8011,tel.kom.600‑335‑473.

Wycinakdokiszonek,tel.kom.

692‑287‑672.

Sprzedamwszystkieczęściużywanedo

kombajnuBizon,tel.kom.503‑065‑714.

JohnDeere6220,rozdrabniaczsłomy,

tel.kom.600‑335‑473.

KombajnziemniaczanyBolko,rozrzutnik

1‑osiowy,C‑363P,tel.kom.608‑109‑634.

Sprzedamwidlaknatyłciągnika,tel.

kom.503‑068‑193.

Przetrząsarko‑zgrabiarkaMesko,tel.

kom.605‑780‑957.

CiągnikSamerolers2002rdoremontu,

prasarolująca2002r16.800zł,przyczepa
HLwywrotka,przyczepa3‑stronnywywrot
niska,tel.kom.500‑222‑737.

C‑360,C‑3603P,tel.kom.690‑899‑100.


Przyczepawywrot1‑osiowa,przyczepa

tandem4,5ti8t,tel.kom.605‑780‑957.

PługGrudziądz2012r,turdoC‑360

nowy,przyczepasamochodowa
kołabliźniacze7,40x2,40,tel.kom.
500‑222‑737.

C‑360,rozrzutnik,kabinaC‑360,

przetrząsarkaizgrabiarkadosiana,inne
maszyny,tel.kom.602‑473‑422.

Sieczkarnia1‑rzędowadokukurydzy

Claas,stanbdb,tel.kom.603‑596‑316.
Śrutowniknakamieniach,przetrząsacz

tzw.pająk,tel.kom.783‑133‑924.
Przyczepasamozbierającado

wszystkiego,polska,stanbdb,idealna,
5.000zł,tel.kom.531‑234‑737.
SprzedamprasękostkującąSipma,

1996,tel.kom.608‑418‑331.
Łuskarkadobobu,tel.kom.

604‑931‑629.
RozrzutnikobornikaFortschrittoraz

wszystkieczęścinoweiużywane,tel.kom.
693‑830‑160.
ObciążnikidoC‑360,C‑330,C‑912,

przód‑tył,komplety,tel.kom.693‑830‑160.
Talerzówka3,20szerokośćUnia

Grudziądz2005rok,gruberUnia
Grudziądz3‑metrowynasprężynie
2004rok,tel.kom.693‑830‑160.

Kabina,obciążniki,TurdoC‑360,tel.

kom.690‑899‑100.

KombajnBizon2056,Aleksandrów,

kołoGuzowa,tel.kom.502‑616‑392.
Rozrzutnik1‑osiowy,standobry,

Wrzeczko,tel.kom.609‑118‑691.
Pługiobrotowe3,4‑skibowe

Kverneland,tel.kom.605‑884‑584.
Sprzedamrozrzutnik1‑osiowy,

tel.(42)719‑64‑26.
Przyczepa,dmuchawadozboża,

cyklop,tel.kom.601‑066‑904.
Sprzedamprzyczepęjugosławiankę,tel.

kom.793‑594‑338.
Sprzedamprzyczepęjugosławiankę,

rozrzutnikFortschritta,tel.kom.
793‑594‑338.
RozrzutnikFortschritta,tel.kom.

607‑774‑329.
WiatęiwyciągKrotoszyn,tel.kom.

722‑106‑205.

Kompresory,tel.kom.513‑666‑808.


Dwasilosyzbożowelejowe,poj.50t,tel.

kom.607‑317‑128.

Wyposażeniepieczarkarniregały,

centralneogrzewanie,wentylacjaitp.,tel.
kom.792‑931‑678.

Kolodokombajnu18,4na26,

rozsiewaczKos,hederodFortschrittado
siana,tel.kom.696‑700‑376.

SprzedamkombajnClassDominator

80,cheder5,10,cenadouzgodnienia,tel.
kom.723‑688‑041.

Ładowaczdookrągłychbelek

zaczepianynatyłciągnika,tel.kom.
665‑374‑423.

Sprzedamsiewnikpoznaniakikosiarkę

rotacyjna,tel.kom.509‑853‑384.

Sprzedamkopaczkęelewatorową,tel.

kom.505‑598‑207.

Sprzedamrozdrabniaczgałęzi

sadowniczy,tel.kom.667‑115‑455.

Żmijadozbożafi150;8m,

Dozamech,tel.kom.605‑313‑075.

SprzedamprasękostkującąSipma,

1995rok,tel.kom.782‑787‑291.

Sprzedampielnik4‑rzędowy,tel.

kom.667‑115‑455.

KombajnBizonZ‑056zkabiną,

1990rok,tel.kom.883‑899‑634.

Pługobrotowy3‑skibowy,gruberna

9łapztalerzówką,tel.kom.607‑734‑191.

Poznaniak2,7m,siewkaUnia‑Lejek,tel.

kom.515‑291‑421.

CiągnikC‑4011zukłademkierowniczym

odC‑360,tel.kom.665‑257‑328.

KombajnAnna;kopaczkaciągnikowa,

tel.kom.516‑439‑723.

Supłaczkompletny,igłęiinneczęścido

prasyZ224,tel.kom.665‑974‑254.

SprzedamprasęSipma,przyczepędo

balotów,tel.kom.512‑592‑291.

SilnikC‑4011,kompletny,doremontu,

tel.kom.693‑922‑742.

CzęściużywanedoC‑328,C‑330,

C‑360,C‑380,C‑355,MTZ,T‑25
Władimirec,tel.kom.880‑353‑819.

Ładowaczeczołoweturdociągnika

UrsusC‑330,C‑360,3512,T‑25.
Hydraulicznelubnalinkę(zeuroramką,
wzmacnianesiłowniki;krokodyl,chwytak),
tel.kom.608‑128‑670.

Talerzówka2,3m,FamarolSłupsk,mało

używana,2.400zł,tel.kom.601‑326‑555.

SprzedamprasękostkującąSipma

Z224,1998rok,Iwłaściciel,nie
wymagawkładufinansowego,tel.kom.
502‑279‑998.
Beczkaasenizacyjna4.000l;

talerzówkaUnia3,9m,2012rok,tel.kom.
667‑133‑737.
Sprzedamsadzarkędowarzyw

4‑rzędową,tel.kom.667‑115‑455.

KombajnClaasDominator80,sprawny;

sieczkarnia;heder4,5m,tel.kom.
518‑412‑741.
Opryskiwacz300litrów,tel.kom.

606‑193‑168.
SprzedamkombajnporzeczkowyArek

3,produkcjiSfamasz2003/2004rok,stan
bdb,stółhydraulicznyrolki,cena32.000
zł,tel.kom.603‑818‑091.
Wózplatforma,tel.kom.513‑184‑091.

PrasapasowaGreenlandRV126L,

1998rok,stanbdb,tel.kom.667‑826‑226.
Sprzedamładowaczcyklop,3.000zł,

tel.kom.692‑644‑112.

REKLAMA

UrsusC‑360,1976rok,6.500zł,tel.

kom.502‑358‑304.
Przyczepa,tel.kom.883‑780‑948.

Wałpierścieniowy,160cm,tel.kom.

785‑240‑260.
Beczkaasenizacyjna,zgrabiarka

karuzelowa,rozrzutnikobornika,tel.kom.
693‑256‑015.
SieczkarniaE281‑CFortschritt+części,

prasakostkaZ‑224silnikC‑28,tel.kom.
515‑576‑574.
PrzyczepaD‑44,tel.kom.503‑654‑884.


Pług3,przetrząsaczo‑zgrabiarka5,tel.

kom.504‑775‑043.
Ferguson255zkabiną,1986rok,tel.

kom.880‑353‑819.
Siewnik„poznaniak”,2,70m(na

łańcuszku);kultywator2,10,pług2,
agregat2,10bezwałków,tel.kom.
880‑353‑819.
Przetrząsaczo‑zgrabiarkaKuhnHaybob

300,2010rok,tel.kom.604‑413‑948.
Sprzedampług4‑skibowy,

zabezpieczeniasprężynowe;opryskiwacz
600lbelka15m,tel.kom.601‑884‑099.
Sprzedamprzyczepę8tonową,

wywrotkę,koła20/110,tel.kom.
784‑933‑357.

KombajnBizonZ‑056,1989rok,

garażowany,Iwłaściciel,tel.kom.
601‑978‑833.
Sprzedamprzyczepę1‑osiową,rolniczą,

wózekdonaczep,tel.kom.602‑790‑464.
Pługiobrotowe„Lemken”3‑skibowe,

nazabezpieczeniach;bronawahadłowa
Amazone301,1998rok,sprowadzone
zNiemiec,tel.kom.692‑601‑689.
Ładowaczeczołowedo:Fendta,

Case,DeutzFahr,NewHolland,Massey
Fergusson,tel.kom.608‑420‑169.
CiągnikiFendt8241996rok,Fendt311,

1997rokprzedniTUZiWOM;Fendt615,
1990rok,Jamno88,tel.kom.608‑420‑
169692‑601‑689.
ChwytakdobeldoTura,owijarka

samozaładowczaciągana1600zł,tel.
kom.608‑420‑169.
PrasarolującaSipma590/1PowerCut,

owijaniesiatkalubsznurkiem,rotor,noże,
stanidealny,tel.kom.692‑601‑689.
SieczkarniaJaguar830,2005roklub

850,2009rok,sprowadzonezNiemiec,
tel.kom.692‑601‑689.
PrzyczepaobjętościowaVeenhuisVSW

18351998rok,tel.kom.608‑420‑169.
ŁadowaczczołowyTurdociągnika

Zetor7211ipodobne,wzestawie
zkrokodylem,tel.kom.692‑601‑689.
CiągnikC‑3603P,1987rok,tel.kom.

607‑649‑357.
DeszczowniaIMRwłoska,250metrów

fi70;deszczowniaFerbowłoska,220
metrów,fi63;motopompadodeszczowni
80KM,tel.kom.604‑404‑514.
Pompanawałek;MF5424,2006,bez

kabiny,4x4,80KM;MF275,1988,bez
kabiny,4x4,80KM,tel.kom.604‑404‑514.
Sadzarkakaruzelowadowarzyw

2‑rzędowa,ogrodniczyrozrzutnikobornika
włoskiAnnovi,tel.kom.604‑404‑514.
CiągnikogrodniczyMF1545,1988,

silnik3P,siewnikdokukurydzyGasparo
SP50zpodsiewaczemmikrogranulat,
opryskiwacz,tel.kom.604‑404‑514.

Sprzedamciągnikizkabinamisprawne

2szt.‑T25A,MTZ82;pługi2,4;żuka,tel.
kom.662‑403‑519.
KosiarkadyskowaLely2,80m,

kosiarkaNiemeyer2,60m+konducjoner,
kosiarkabębnowaVicon1,65m,tel.kom.
608‑591‑942.
OwijarkadobalotówKverneland7558;

przetrząsarkaMora5,4m,hydrauliczna,
tel.kom.607‑992‑213.
OwijarkasamozaładowczaHardy;

zgarbiarkaClaas3,1m;przetrząsaczKuhn
5m.,tel.kom.889‑013‑143.
Podnośnik5t,zgrabiarkapasowa,tel.

kom.785‑266‑409.
KombajnMF307,bardzodobrystan,tel.

kom.607‑628‑561.
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Schładzalnik400lAlfaLawa2001rok,

tel.kom.783‑133‑924.
Karmnikidlaświń,tel.kom.

693‑830‑160.
WorkiBig‑Bag.Workipapierowe

50x80,tel.kom.602‑234‑810.
Sprzedamopony900/20,800/25,tel.

kom.503‑065‑714.
Tunelfoliowy32/7,5/3,tel.kom.

600‑858‑370.
Obornikbydlęcy,tel.kom.887‑439‑946.

Basennamleko200litrów,tel.kom.

880‑447‑157.
Sprzedamobornikbydlęcy,tel.kom.

511‑862‑710.

PługUniaTur,tel.kom.609‑406‑170.


Sprzedamopryskiwacz2.500l,stan

bdb,tel.kom.696‑463‑410.

Sprzedamprzyczepę3,5tony,sztywną,

wieżyczkędobelsłomy,łapypalet
wysokość3,8,tel.kom.794‑052‑878.

Wagatonowadożywca,tel.kom.

507‑164‑215.

Sprzedamchwytakdobalotówna

2siłowniki,stanowiskadobydła,tel.kom.
661‑914‑343.

rolnicze‑usługi

ZetorForterra,115KM,2008rok,tel.

kom.501‑850‑017.

Naprawaciągników,maszyn

rolniczych,sprzętubudowlanego,
samochodówciężarowych,tel.kom.
510‑809‑025.

Kultywatorzwałkiem,przyczepa3,5

tonydoremontu,mikserdopaszy,terma
elektryczna120litrów,nowa,ośprzednia
doC‑360,tel.kom.505‑318‑718.

Transportmaszynrolniczych,

niskopodwoziówka,tel.kom.665‑734‑042.

SprzedamprasękostkęZ‑224,

mieszalnikpasz1tona,basendomleka
520litrów,tel.kom.602‑628‑670.

Bieleniebudynkówinwentarskich,

dezynfekcja,tel.kom.663‑452‑727.
Transportniskopodwoziówką,tel.kom.

503‑115‑145.

SprzedamKombajnClaas96,stanbdb,

tel.kom.664‑492‑791.

Zrobiębramydostodoły,garażu,obory

orazogrodzenia,tel.kom.505‑928‑735.

SprzedamkombajnBizon,1986rok,

wdobrymstanie+sieczkarnię2013rok,
tel.kom.733‑211‑110.

Zbiórzbóżnakiszonkę(GPS)

sieczkarniąClaaswrazzodwozem
orazprzyczepąsamozbierającą
Strautman,ROMAX,tel.kom.
604‑078‑564.

SprzedamkombajnNewHolland

1545,sprawnytechnicznie,tel.kom.
662‑641‑718.
Prasarolująca,pasowaVikon,156l,tel.

kom.606‑271‑243.

Kosiarkisadownicze,tel.kom.

513‑666‑808.

GniotownikSimpa,tel.kom.

604‑245‑140.

Opryskiwaniekukurydzyna

omacnicę,prasowiankęopryskiwaczem
szczudłowym.FakturyVAT,tel.kom.
606‑294‑284.

Sprzedamrozrzutnikrosyjski,tel.kom.

882‑443‑044.

Białkowanieobór,tanioisolidnie,tel.

kom.518‑168‑598.

SprzedamkombajnBolkozprzystawką

docebuliikopaczkę,tel.kom.
600‑435‑492.

zwierzęta

Sprzedamgrubera2,60m,2015rok,

beczkęasenizacyjną4.000litrów,tel.kom.
502‑436‑234.
CiągnikNewHolland7635,1998rok,

zładowaczem,tel.kom.726‑116‑136.

inne

sprzedaż
Sprzedamkurynioskimłode,gęsi

dorosłe,tel.kom.661‑887‑760.
Sznaucerkiminiaturki,tel.kom.

533‑904‑400.
Oddam6‑tygodniowąsuczkę,tel.kom.

607‑197‑614.

Sprzedamzgrabiarkę7,silnik

elektryczny10kW,tel.kom.511‑862‑710.

Obornik,dowóz,tel.kom.601‑630‑882.

Obornik,tel.kom.665‑220‑406.


Oddamkotki,darmo,tel.kom.

889‑722‑699.

Bielarka,tel.kom.692‑101‑989.


SchładzalnikdomlekaJapy4000l,stan

bdb.,tel.kom.607‑244‑368.

Klaczzimnokrwista3lata,tel.kom.

512‑020‑415.

SprzedamnowewentylatoryMultifan,

tel.kom.660‑408‑769.

Hodowlaowczarkaniemieckiego,

szczenięta,tel.kom.660‑854‑640.

Używanepoidładzwonowedla

drobiu,tel.kom.697‑688‑625.

Sprzedamkucyka,tel.kom.

669‑753‑048.

Sprzedamopryskiwacz400lPilmet,

tel.kom.667‑115‑455.

Sprzedammłodekoziołki,tel.kom.

691‑756‑465.

Sprzedamplastikoweskrzyniopaletyna

owoce,tel.kom.660‑408‑769.

Młodeindyczki,perliczki,tel.kom.

603‑708‑043.

Sprzedambasendomleka254litry,

dojarkadomleka,tel.kom.785‑581‑482.

AmericanBullychihuahua,tel.kom.

662‑093‑975.

Sprzedamsuszarniędokukurydzy

Pedrottinaolejopałowy,stanbdb,tel.
kom.696‑399‑890.
Sprzedam2kombajnyZ‑056;2prasy

Z224,Iwłaściciel;przystawkęMFna
ziarno,ZabostówDuży53,tel.kom.
502‑037‑679.
PrasaSipmaZ224zpodajnikiem,

opryskiwacz400l12m,sieczkarnia
1‑rzędowa,tel.kom.693‑538‑499.
OponyUrsusC‑360,tył,używane,tel.

kom.603‑610‑952.
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Sport
Piłka nożna | Turniej piłkarski w gminie Kocierzew

Bogdan Jóźwiak zaplanował gry kontrolne na zakończenie mikrocyklów
treningowych..

Piłka nożna | Plan sparingów Pelikana
KORONA WEJSCE

W miniony weekend, w Wejscach trwała rywalizacja w ramach XI Turnieju Amatorów Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy
Kocierzew Południowy. W kategorii seniorów startowało 12 drużyn. Mecze odbywały się na połowie boiska i trwały 20 minut.
W niedzielę 3 lipca rywalizowali seniorzy i oldboje. W tej
pierwszej kategorii zwyciężyli
zawodnicy Korony Wejsce, drugie miejsce zajęła drużyna WWE
Kocierzew, zaś trzecie Akcent
Łaguszew. W kategorii oldbojów
w zawodach udział wzięły dwie
drużyny. Zwyciężył Łaguszew
pokonując zespół z Kocierzewa. Drużyny za zajęcie I miejsca
otrzymały puchar, dyplom oraz
nagrodę pieniężną w wysokości
250 zł, za II miejsce nagroda pieniężna wynosiła 200 zł, zaś za II
miejsce 150 zł. Dodatkowo gmina Kocierzew Południowy zasponsorowała wszystkim zawodnikom ciepły posiłek.
Tydzień wcześniej na boisku
w Wejscach rywalizowała młodzież. W kategorii szkół podstawowych zwyciężyła drużyna
Miód Malina Kocierzew, druga była Torpeda Kocierzew FC,
trzecie miejsce zajęły „Dzikie
Koty” . Było to zaskoczenie ponieważ zespół składał się z dziewcząt, z różnych miejscowości
gminy Kocierzew Południowy.
Dziewczyny może nie odniosły
wielkiego sukcesu, ale mogą pochwalić się tym, że udało się im
strzelić chłopakom jedna bramkę a oprócz tego jak powiedziała
nam wójt gminy Agnieszka Wojda, na boisku były bardzo wa-

PAWEŁ DOLIŃSKI

Piłkarski turniej w Wejscach

Uczestnicy turnieju piłkarskiego rozegranego w Wejscach.

leczne. – Trzeba podziwiać je za
to, że odważyły się stanąć do walki na boisku z chłopakami i bardzo starały się dotrzymać im kroku – dodała.
W kategorii Gimnazjów
w Wejscach walczyły cztery drużyny. Wygrał zespół RTS Gągolin Poudniowy, drugie miejsce
zajęły Różyce, zaś trzecie „Klub
Szalonych Dziewic” z Kocierzewa. Bogdan Samek w rozmowie z nami zauważył, że mniej w
ostatnim czasie zgłasza się do rywalizacji drużyn młodzieżowych
w obu kategoriach szkolnych,
wynika to z mniejszej liczby
dzieci na terenie gminy, ale także
prawdopodobnie zainteresowań.
– Sądzę, że gdybyśmy zorganizowali rozgrywki komputerowe
w piłkę nożną (FIFA) to frekwencja była by dużo wyższa, dlatego
trzeba się cieszyć, że udało nam

się i taks porą grupę młodych ludzi odciągnąć od komputerów –
powiedział.
ever

sce – Różyce – Różyce (150 zł), III
miejsce – Klub Szalonych Dziewic
Kocierzew (120 zł), IV miejsce –
Miesiane Miesiane Wejsce (80zł).
Oldboje: I miejsce – Oldboy Łaguszew (250 zł), II miejsce – Oldboy
Kocierzew (200 zł).
 Seniorzy: I miejsce – Korona
Wejsce (250 zł), II miejsce – WWE
Kocierzew (200 zł), III miejsce – Akcent Łaguszew (150 zł).

Skład Wejsc: Robert Brzozowski, Michał Sierota, Łukasz Łacheta, Michał Łacheta, Dominik
Papiernik, Jacek Milczarek, Paweł
Franaszek, Mariusz Trakul i Rafał
Trakul.
 Skład Kocierzewa: Sebastian
Stańczak, Bartłomiej Wojda, Kamil
Taraska, Damian Taraska, Patryk
Michalak, Dawid Dąbrowski, Witold
Słubik, Tobiasz Kowalski


Nagrody za udział (każda drużyna dyplom i nagrodę pieniężną w
wysokości 100 zł):



Lipnice

Wyniki: Szkoła Podstawowa:
I miejsce – Miód Malina – Kocierzew Południowy (150 zł), II miejsce – Torpeda Kocierzew FC (120
zł),, III miejsce – Dzikie Koty Wicie
(100 zł).
 Gimnazjum: I miejsce – RTS Gągolin Południowy (180zł), II miej-

Się Gra Się Ma Płaskocin



Wicie Team
Różyce
Białe Węże Kocierzew
Sp-Witonia Osiek
Jeziorko
Korona II Wejsce
Pazdan Boy Kocierzew

Pięć sprawdzianów
przed biało-zielonymi
Bogdan Jóźwiak na przygotowaniu zespołu do nowego sezonu ma niewiele ponad miesiąc. W tym czasie zaplanował
pięć gier kontrolnych, a zdecydowana większość z nich powinna odbywać się w weekendy –
na zakończenie mikrocyklów treningowych. Oczywiście są to plany wstępny, które mogą ulegać
zmianom.
Łowiczanie przygotowania
rozpoczną od zajęć z piłkami,
ale wszystko przeplatane jest siłownią oraz treningami funkcjonalnymi. Niektóre z jednostek
będą również odbywać się w terenie.
– Zawsze graliśmy około sześciu sparingów, ale myślę, że
teraz te pięć gier nam wystarczy. Wolę popracować z drużyną
w trakcie tygodnia. Jeżeli jednak
uznam, że wystąpi potrzeba popracowania nad zgraniem, to te
plany mogą się zmienić – powiedział Bogdan Jóźwiak.

Kolarstwo | EuCo Susz Triathlon

Piłka nożna | III liga, sezon 2016/2017

W ostatni weekend czerwca kolejny bardzo dobry start zaliczył
Jacek Gardener. Nasz specjalista
od triathlonu wystartował w Suszu na dystansie 1/2 Ironmana
(1,9 km pływania, 90 km rowerem i półmaraton 21 km i 98 m).
Zawody te liczą już sobie 25 lat,
a w tegorocznej edycji wzięło
udział w sumie około 1700 osób.
Jacek, który reprezentuje barwy Banasz Internet Team w Suszu spisał się bardzo dobrze i zajął 16. miejsce w kategorii open
w gronie ponad 600 zawodników
i wygrał kategorię M-50 z wynikiem 4:25,31 h. Zwycięstwo odniósł Łukasz Kalaszczyński (KM
SPORT) z wynikiem 4:05,21.
– W Suszu było rewelacyjnie.
Mimo dużego upału pobiłem czas
z zeszłego roku o 5 minut. Pływanie odbyło się w bardzo cieplej wodzie. Po kilometrze bylem
zagotowany (płynąłem w piance), ale popłynąłem całkiem nieźle. Rower był bardzo szybki. To
jest mój rekord na tym dystansie . Trasa wyjątkowo szybka, ale
i jazda w odległości 8 metrów
(takie są przepisy) za zawodnikiem daje pewne korzyści. Przekonałem się o tym teraz, gdyż zazwyczaj to ja goniłem po wyjściu
z wody – relacjonował po za-

Znany jest już pełny skład ligi,
w której w nadchodzącym sezonie wystąpią piłkarze Pelikana
Łowicz. Stawkę uzupełnił Huragan Wołomin, który w dwumeczu barażowym uporał się z Victorią Sulejówek.
Przypomnijmy, że w nowej III
lidze grupie pierwszej rywalizować będą kluby z czterech województw: łódzkiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego
oraz podlaskiego.
Kibice Ptaków na pewno doskonale znają kluby z regionu
łódzko-mazowieckiego,
które
tworzą III ligę. Tutaj szczególną uwagę trzeba jednak zwrócić
uwagę na beniaminka – Widzewa Łódź. Jednak również zespole
z północnego-wschodu kraju to
nie będą rywale anonimowi. ŁKS
1926 Łomża, Concordia Elbląg
czy Ruch Wysokie Mazowieckie
to ekipy, z którymi biało-zieloni
na różnych szczeblach ligowych
niejednokrotnie rywalizowali.
Znany jest już także terminarz
nadchodzących rozgrywek. Rozpoczną się one tydzień wcześniej
niż pierwotnie planowano. Pozwoli to na zniwelowanie liczby
meczów w środku tygodnia. Pelikana na początek czeka wyjaz-

JACEK GARDENER / FB

wodach łowiczanin. – Czasy się
zmieniają, pojawia się coraz więcej młodych, mocnych kolarzy i to
oni dyktują tempo. Bieg po mocnym rowerze też był udany, wielu zawodników wręcz człapało
i przystawało na biegu, a ja od początku założyłem sobie tempo 14
km/h. Jestem bardzo zadowolony. Forma, tak jak pisałem trafiła
w te zawody i mam nadzieję, że
jeszcze się utrzyma. Miałem duże
wsparcie moich suportów córki Juli córki i Michała Banaszkiewicza (Banasz Internet Team
oficjalny sponsor). Trudno było
by bez nich osiągnąć tak dobry

wynik. Na przyszłość planujemy
wyjazd na Mistrzostwa Świata
w połówce Ironmana, prawdopodobnie zawody te odbędą się
w Słowacji. Będzie to takie podsumowanie mojego całokształtu
i sprawdzenie się na arenie światowej. Dużo osób wręcz nakłania
mnie do tego startu. Sponsor jest
za tym i ja również – zapowiedział Jacek Gardener.
zł
Wyniki EuCo Susz triathlon:
1. Łukasz Kalaszczyński (KM SPORT)

4.05.21

2. Kacper Adam (Olimpius.pl)

4.11.42

3. Paweł Najmowicz (TRi Negu)
16. Jacek Gardener (1. miejsce w kat. M 50)

4.12.16
4.25.31

 Plan sparingów Pelikana:
6 lipca – Pelikan – Warta Sieradz
(IV liga)
9 lipca – Sokół Aleksandrów Łódzki
(III liga) – Pelikan
16 lipca – ŁKS Łódź (III l.) – Pelikan
23.07 – Pelikan – Polonia Warszawa (II liga)
30.07 – Pelikan – Lechia Tomaszów
Mazowiecki (III liga)

Przyspieszony start rozgrywek

Gardener wygrywa w kategorii M-50

Jacek Gardener na mecie w świetnej formie.

Pierwszy test piłkarze Ptaków
będą mieć już po zamknięciu
tego wydania Nowego Łowiczanina. W środę (06.07) zmierzyli się z Wartą Sieradz – klubem,
który nie zdołał utrzymać się
w III lidze łódzko-mazowieckiej w minionym sezonie. W sobotę biało-zieloni zagrają z Sokołem Aleksandrów Łódzki,
a w kolejnych tygodniach z ŁKS
Łódź, Polonią Warszawa oraz
Lechią Tomaszów Mazowiecki.
Tydzień po meczu z tomaszowianami rozpoczną się już rozgrywki ligowe.
Mateusz Lis

dowy mecz z beniaminkiem –
Motorem Lubawą. W pierwszym
domowym meczu podopieczni
Bogdana Jóźwiaka zmierzą się
z rezerwami Jagiellonii Białystok.
Z kolei przez wielu długo wyczekiwane derby Łodzi odbędą się
w ramach 12. serii gier – 15-16
października.
Mateusz Lis
 Skład III ligi grupy I w sezonie
2016/2017: Ursus Warszawa,
Sokół Aleksandrów Łódzki, Lechia
Tomaszów Mazowiecki, Legia II
Warszawa, ŁKS Łódź, Pelikan Łowicz, Świt Nowy Dwór Mazowiecki,
Huragan Morąg, MKS Ełk, Finishparkiet Drwęca Nowe Miasto Lubawskie, ŁKS 1926 Łomża, Sokół
Ostróda, Jagiellonia II Białystok,
Concordia Elbąg, Widzew Łódź,
Huragan Wołomin, Motor Lubawa,
Ruch Wysokie Mazowieckie.

Terminarz Pelikana Łowicz,
III liga, grupa I, sezon 2016/2017:
 1. kolejka (6-7 sierpnia): Motor
Lubawa – Pelikan Łowicz
 2. kolejka (13-14 sierpnia): Pelikan Łowicz – Jagiellonia II Białystok
 3. kolejka (20-21 sierpnia): Widzew Łódź – Pelikan Łowicz
 4. kolejka (24 sierpnia): Pelikan Łowicz – ŁKS Łódź

5. kolejka (27-28 sierpnia):
Concordia Elbląg – Pelikan Łowicz
 6. kolejka (3-4 września): Pelikan Łowicz – Huragan Morąg
 7. kolejka (10-11 września):
Lechia Tomaszów Mazowiecki –
Pelikan Łowicz
 8. kolejka (17-18 września):
Pelikan Łowicz – MKS Ełk
 9. kolejka (24-25 września):
Legia II Warszawa – Pelikan Łowicz
 10. kolejka (1-2 października):
Pelikan Łowicz – Finishparkiet
Drwęca Nowe Miasto Lubawskie
 11. kolejka (8-9 października):
ŁKS 1926 Łomża – Pelikan Łowicz
 12. kolejka (15-16 października): Pelikan Łowicz – Sokół
Ostróda
 13. kolejka (22-23 października): Ursus Warszawa – Pelikan
Łowicz
 14. kolejka (29-30 października): Pelikan Łowicz – Sokół Aleksandrów Łódzki
 15. kolejka (5-6 listopada):
Huragan Wołomin – Pelikan Łowicz
 16. kolejka (12-13 listopada):
Pelikan Łowicz – Świt Nowy Dwór
Mazowiecki
 17. kolejka (19-20 listopada):
Ruch Wysokie Mazowieckie – Pelikan Łowicz,
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Bardzo dobry sezon zakończyli
w czerwcu piłkarze Pelikana Łowicz z rocznika 2000. Podopieczni trenera Artura Balika pewnie
zostali mistrzami II ligi i awansowali do wojewódzkiej ekstraklasy,
gdzie będą mieli okazję rywalizować z najmocniejszymi ekipami
województwa łódzkiego.
Skończył się sezon i skończyła się również edukacja chłopców
w Gimnazjum nr 4, w którym
mieści się Gimnazjalny Ośrodek
Szkolenia Sportowego Młodzieży.
To był historyczny pierwszy rocznik Ośrodka. Niektórzy mieli obawy o efekty szkolenia, o wyniki
nauczania, ale okazało się, że młodzi piłkarze, którzy mieli bardzo
dużo zajęć i obowiązków bardzo
dobrze poradzili sobie w szkole. Zawodnicy pod okiem dwóch
trenerów: Artura Balika i Dawida
Ługowskiego mieli możliwość intensywnego rozwoju piłkarskiego w bardzo dobrych warunkach
(zajęcia 5 razy w tygodniu, liczne zgrupowania itp., odpowiedni
sprzęt).
– Dało to bardzo dobre rezultaty, które są widoczne w drużynie,

ale przede wszystkim w indywidualnym rozwoju poszczególnych
piłkarzy. Przy obecnie bardzo
szybkim tempie rozwoju piłki
nożnej tylko odpowiednio zorganizowany proces szkoleniowy,
według ściśle określonego programu i w odpowiedniej ilości, poparty kontrolą szkolenia może dać
szansę młodym zawodnikom na
wskoczenie na ten najwyższy poziom. Uważam, że w Łowiczu powinna powstać klasa piłkarska już
na poziomie szkoły podstawowej
– podkreślał trener koordynator
łowickiego Ośrodka Artur Balik.
– Uzupełnieniem istniejącego
systemu szkolenia powinna być
kontynuacja programu dla pozostających w Łowiczu chłopców
w klasie licealnej. Myślę, że takie rozmowy z władzami Starostwa Powiatowego rozpoczną się
w najbliższym czasie – stwierdził
łowicki szkoleniowiec.
Występ zawodników Pelikana
rocznika 2000 w minionym sezonie był bardzo udany. Wygrana w II lidze była bezapelacyjna:
5 punktów przewagi nad drugim
zespołem w końcowej tabeli oraz

DAWIDŁUGOWSKI

Zakończyli sezon i naukę w gimnazjalnym ośrodku

Absolwenci III klasyGimnazjalnegoOśrodkaSportowegoSzkoleniaMłodzieżywGimnazjumnr4.

W rozgrywkach I ligi zespół
będzie znacznie osłabiony. Trener
Artur Balik nie będzie mógł skorzystać aż z 4 zawodników: Przemysława Kochanka – najlepszego strzelca drużyny oraz Janusza
Świerkowskiego i Adama Pytkowskiego, którzy będą kontynuować swoją piłkarską przygodę
w Mistrzowskiej Szkole Piłkarskiej Szamotuły, a także Kacpra
Misztala, który przechodzi do

aż 49 strzelonych goli w 10 meczach mówią same za siebie.
Cel postawiony przed rozgrywkami – awans do I ligi wojewódzkiej został zatem w bardzo
dobrym stylu zrealizowany. Pelikan grał widowiskowo i skutecznie odprawiając kolejnych rywali
z dużym bagażem goli (średnia aż
4,9 na mecz). Dwie porażki należy potraktować jako „słabsze dni”
zespołu.

Błękitnych Wronki, będącej szkółką piłkarską Lecha Poznań. Trzymamy kciuki za ich piłkarski rozwój. Może pójdą śladami Macieja
Rybusa.
Piłkarze z rocznika 2000 w II
lidze rozegrali 10 spotkań, odnieśli 7 zwycięstw, 1 mecz zremisowali i doznali tylko 2 porażek.
W tych 10 meczach zdobyli aż
49 bramek (4,9 bramki na mecz),
a stracili 16. Najwyższe wygrane

to mecze z WOY Bukowiec Opoczyński 10:0, z Mechanikiem Radomsko 10:3 i z CHKS Łódź 6:1.
Najlepsi strzelcy zespołu to: Przemysław Kochanek – 14 goli i Kacper Wiechno – 8. Kolejny sezon
w I lidze wojewódzkiej na pewno nie będzie łatwy, ale trzymamy
kciuki za wynik piłkarzy Pelikana
z rocznika 2000.
W kadrze Pelikana 2000 grali: Aleksander Krajewski, Albert
Morawski – Janusz Świerkowski,
Adrian Fryczkie, Bartłomiej Jędrach, Adam Pytkowski, Tomasz
Wudkiewicz, Kamil Bogusz,
Krystian Weselak, Wojciech Guzek, Mateusz Sekuła, Mikołaj Zimowski, Adrian Rosa, Michał Kołudzki, Filip Siejka, Kuba Sokół,
Przemysław Kochanek, Jan Haczykowski, Szymon Kowalczyk,
Kacper Wiechno, Kacper Balik. zł
Tabela końcowa:
1.MUKSPelikanŁowicz(1) 10 22 43-16
2.PogońZduńskaWola(2) 10 17 13-10
3.RKSRadomsko(3)

10 16 27-19

4.ChKSŁódź(5)

10 15 20-21

5.UKSPiotrcovia(4)

10 12 10-15

6.WoyBukowiecOp.(6)

10 3 9-41

Piłka nożna |PierwszytreningPelikana

Rywalizacja na treningujestbardzowidoczna.

Piłka nożna|Obózsportowy

Trwa Soccer Kids Camp
Od niedzieli 3 lipca
młodzi gracze Soccer
Kids przebywają
na obozie sportowym
w Nieborowie. Młodzi
chłopcy zakwaterowani
są w Hotelu Rozdroże.

Do Nieborowa udało się 24
zawodników w wieku siedmiu
i ośmiu lat. Młodzi zawodnicy przyjechali na miejsce zbiórki
w niedzielę i po krótkiej odprawie przeprowadzonej przez trenera Dawida Suta pożegnali się
z rodzicami i rozpakowali swoje walizki w swoich pokojach.
Dzieci mieszkają w pokojach trzy
i czterosobowych.
Uczestniczy w trakcie zajęć piłkarskich (odbywają się one dwa
razy dziennie) podzieleni są na
dwie grupy po 12 osób. – Postanowiliśmy od razu podzielić się

i trenować w grupie 12-osobowej bo jest ona dla młodych podopiecznych idealna. Trener może
skupić się na pracy i ma dzieci
pod kontrolą – dodał trener Dawid
Sut. Gracze Soccer Kids dwa razy
dziennie trenują na obiekcie Orła
Nieborów, gdzie korzystają z boiska głównego, gdzie mają do dyspozycji piękną murawę. Przed treningami wyznaczone osoby zaś
przygotowują sprzęt, który przetrzymywany jest w budynku klubowym Orła. Dzięki temu dzieciaki uczą się samodzielności.
Oprócz zajęć piłkarskich
uczestnicy obozu mają inne atrakcję. W niedzielę zawodnicy wraz
z opiekunami oglądali mecz Francja – Islandia. „Soccerowcy” ewidentnie kibicowali Francji ponieważ po każdym golu cieszyli się
i śpiewali. Podczas siedmiodniowego obozu chłopcy odwiedzą
również dwukrotnie aqua park w
Sochaczewie, wybiorą się na wizy-

tę do „Stajni u Kowala”. Codziennie zawodnicy wychodzą wraz ze
swoimi opiekunami do sklepu. –
To wydarzenie na które czekają.
Mają do dyspozycji pewną pulę
pieniążków, muszą się kontrolować, ponieważ, w sytuacji gdy
ktoś przekroczy swój limit musi
z czegoś zrezygnować. To z pewnością uczy ich zarówno samodzielności, jak i oszczędności –
skwitował trener Sut.
W hotelu oprócz Soccer Kids
zakwaterowani są również młodzi
gracze SEMPA Warszawa, którzy również przyjechali na obóz.
Co ciekawe chłopcy są w wieku
ośmiu lat i obie drużyny zmierzą
się ze sobą w meczu kontrolnym.
Obóz zostanie zakończony
w sobotę 9 lipca wspólnym meczem uczestników obozu wraz
z jego rodzicami. Po tym spotkaniu będzie czas na grilla i tym samym tak będzie wyglądało zakończenie sezonu treningowe Soccer
Kids. Po obozie dzieci do końca
lipca będą mieli wolne, zaś do zajęć treningowych wrócą w sierpniu.
ever

Ostatniego dnia czerwca piłkarze Pelikana Łowicz rozpoczęli
przygotowania do nowego sezonu.
Wszystko wskazuje na to, że Bogdan Jóźwiak będzie miał spory ból
głowy, bowiem w treningu udział
wzięło tylko 16 zawodników. Niektórzy zdecydowali się na rozstanie z klubem, a z niektórymi
wciąż prowadzone są rozmowy.
Już ostatnio informowaliśmy,
że latem klub na pewno opuszczą
Paul Grischok oraz Mateusz Gul.
Niestety potwierdziły się również informacje o odejściu Konrada Kowalczyka. Ponadto klub
nie przedłużył umów z Michałem
Gamlą i Aleksandrem Koziołem.
Można powiedzieć, że „Gamlowy” piłkarzem Ptaków był trzykrotnie.
Najpierw w sezonie 2009/2010
do Łowicza sprowadził go Piotr
Stach. Po trzech sezonach spędzonych na Starzyńskiego przeniósł się do Łęcznej oraz spróbował swoich sił w Motorze Lublin.
Wiosną 2013/2014 powrócił do
drużyny Ptaków, a następnie przeniósł się do Żyrardowianki Żyrardów. Na początku poprzednich
rozgrywek ponownie związał się
z Pelikanem. W minionym sezonie zagrał w 21 meczach III ligi,
zdobył w nich dwa gole, chociaż

większość czasu stracił na walkę
z kontuzjami i leczenie.
Odszedł także Aleksander Kozioł. 24-letni bramkarz występował w Pelikanie tylko w rundzie
wiosennej. Zagrał w 11 spotkaniach, a w sześciu z nich zachował czyste konto. Jego odejście
związane jest z polityką klubu.
Trener podjął decyzję, że postawi w bramce na piłkarza ze statusem młodzieżowca. Głównym
kandydatem do tego wydaje się
Przemysław Perzyna, ale konieczne jest wzmocnienie rywalizacji.
Dlatego też na testach przebywa
już dwóch kandydatów. 19-letni
Michał Brudnicki – wychowanek
Polonii Warszawa, który ostatnio
był podstawowym golkiperem Pogoni Grodzisk Mazowiecki – oraz
jego rówieśnik: Michał Nowak –
wychowanek Górnika Wałbrzych,
a ostatnio bramkarz rezerw Zagłębia Lubin.
Z klubem rozstał się także Grzeogrz Stencel, który pełnił funkcję trenera bramkarzy.
Do sztabu trenerskiego dołączył za to Sebastian Łukiewicz.
45-latek ostatnio szkolił golkiperów I-ligowej Olimpii Grudziądz.
Ponadto zostanie asystentem Bogdana Jóźwiaka i codziennie będzie
pracował z młodymi zawodnika-

PAWEŁDOLIŃSKI

SOCCERKIDS

Okrojona kadra na pierwszych zajęciach

Na pierwszym treningu wtymrokustawiłosiętylko16zawodników.
Szybkomająjednakdołączyćdonichnowitestowanipiłkarze.

mi Ptaków, a nie jak Stencel – trzy
razy w tygodniu.
To jednak nie koniec odejść
z Pelikana. Z gry w klubie zrezygnował Damian Kosiorek (w
minionym sezonie 27 meczów
i 3 bramki). Wychowanek biało-zielonych postanowił połączyć grę w piłkę w niższej lidze
z pracą. Pomimo udanej rundy
wiosennej z klubem postanowił
także rozstać się 24-letni obrońca – Konrad Wieczorek. Wiosną zagrał w 13 meczach III ligi,
a 12 z nich rozpoczynał w wyjściowej jedenastce.
Na zajęciach zabrakło również
Bartosza Broniarka oraz Marcina
Nowaka. Przyczyną nieobecności
stoperów były jednak urazy, których piłkarze nabawili się jeszcze
w zeszłym sezonie. „Broniar” powinien już trenować, rehabilitacja Nowaka może zabrać trochę
więcej czasu. Rozmowy na temat
przedłużenia kontraktów wciąż
prowadzi jeszcze kilku zawodników. Wśród nich jest między innymi Wojciech Wojcieszyński, ale
wszystko wskazuje, że jeden z filarów zespołu w poprzednim sezonie, powinien dojść do porozumienia z klubem.
Bogdan Jóźwiak już od pierwszych zajęć przygląda się nowym
piłkarzom. Na razie jest za wcześnie na podawanie konkretów oraz
nazwisk. Szkoleniowiec oczywiście chciałby mieć jak najszybciej wykrystalizowaną kadrę, ale
istnieje dość duża ewentualność,
że klub będzie szukał wzmocnień
do samego końca okienka transferowego.
– Zobaczymy jak będzie wyglądał początek ligi. Możemy
sobie zostawić jedno miejsce
w kadrze na jakiegoś solidnego
piłkarza, który nie znajdzie zatrudnienia w wyższej lidze. Znów
chcemy się wzmocnić. Liczymy
się z tym, że możemy nie trafić ze
wszystkimi transferami, ale tak jak
zimą, z większością chcielibyśmy
się wstrzelić – powiedział w rozmowie z Nowym Łowiczaninem
Bogdan Jóźwiak.
Mateusz Lis

38

7 lipca 2016

nr 27

www.lowiczanin.info

Sportowe Wakacje | Oferta OSiR Łowicz

Lekka atletyka | III Bieg Cichociemnych

Łowiczanie biegali w upale

AGNIESZKA ANYSZKA / FB

Ponad 350 osób wystartowało w III Biegu Cichociemnych
w Sochaczewie, organizowanym
ku czci legendarnych skoczków
Armii Krajowej, który odbył się
26 czerwca 2016 roku.
W tak licznej grupie biegaczy
pojawiła się reprezentacja z Łowicza, która biega w barwach
klubu „Starzyńskiego Biega”.
Ekipa trenera Witolda Goszczyckiego w ostatnim czasie często
pojawia się na imprezach biegowych rozgrywanych w naszym
regionie i godnie reprezentuje Łowicz. Warto dodać, że ich
głównym celem jest dobra zabawa i utrzymanie dobrej formy, no
i oczywiście walka o jak najlepszy czas.
Trasa w Sochaczewie jest bardzo trudna, ponieważ po drodze
pojawiają się trudne przeszkody. Zawodniczy mieli do wybrania dwa dystanse: 6 km i 14 km.
Łowiczanie startowali na krótszej
trasie. Ważne było odpowiednie
rozłożenie sił. Problemy zaczy-

Ekipa Starzyńskiego Biega przed morderczym biegiem w Sochaczewie.

nały się na ostatnich 1500 metrach, kiedy trzeba przebić się
przez trzciny. Momentami ciężko
było złapać oddech, ale ostatecznie wszyscy dotarli zadowoleni
do mety. Rywalizację utrudniał
upal, który dał się mocno we znaki biegaczom, zatem tym bardziej

aktywnym łowiczanom należą
się ogromne gratulacje.
zł

119. Lidia Bombrych (Starzyńskiego)

1:53:28

127. Barbara Zimecka (Starzyńskiego)

1:57:48

128. Małgorzata Staszewska (Starzyńskiego) 1:58:08

Wyniki łowiczan w III Biegu Cichociemnych – 6 km :

129. Barbara Dankiewicz (Starzyńskiego)

1:58:10

130. Marzena Kurman (Starzyńskiego)

1:58:27

83. Kacper Bombrych (Starzyńskiego)

1:31:25

132. Aleksander Kwiatkowski ( Łowicz)

1:58:38

84. Tomasz Nowak (Łowicz)

1:31:50

133. Kinga Ziółkowska (Łowicz)

1:58:38

1:53:26

140. Jacek Kurman (Starzyńskiego)

118. Agnieszka Anyszka (Starzyńskiego)

Szachy | Puchar Prezesa UKS Pałac

Trzecie miejsce zajął dobrze
grający tego dnia Dominik Fudała.
Nagrodzeni zostali wszyscy
zawodnicy, którzy brali udział
w turnieju, a prezes Wiązowski wręczył puchary również dla
najlepszych juniorów, dziewcząt
oraz początkujących.
Fischer

Zuzanna Mazgaj w świetniej formie
Jak co roku szachiści
najsilniejszego klubu
w naszym powiecie
spotkali się w ostatni
weekend czerwca,
aby rozegrać kończący
sezon turniej
o Puchar Prezesa.



Klasyfikacja OPEN:

1– Zuzanna Mazgaj
2– Grzegorz Marczak
3– Dominik Fudała


Klasyfikacja juniorów

1– Przemysław Łazarski
2– Eliza Placek
ROBERT CHOJNOWSKI

16. odsłona tradycyjnego turnieju nieborowskiego tym razem
odbyła się nie w szkole podstawowej, ale w ośrodku sportowym Orzeł Nieborów.
Do rywalizacji o trofeum prezesa Michała Wiązowskiego
stanęło 18. zawodników z gminy Nieborów, w większości zawodnicy „Pałacu” Nieborów. Po
pięciu godzinach rywalizacji, po
rozegraniu 9 rund, najlepszym
zawodnikiem okazała się junior-

Siatkówka na boiskach
I LO i wakacyjna
koszykówka na Błoniach

Podium turnieju wraz z Prezesem Michałem Wiązowskim (pierwszy z lewej).

3– Kacper Zakrzewicz


Klasyfikacja dziewcząt:

1– Natalia Sobieraj
2– Natalia Małecka


Klasyfikacja początkujących:

1– Filip Lesiak

ka Zuzanna Mazgaj, która zdobyła 7,5 punktu i o pół „oczka”

wyprzedziła
rewelacyjnego
tego dnia Grzegorza Marczaka.

2– Marcel Boczkowski
3– Bartłomiej Wilk

PROGNOZA POGODY | 7.07.2016 – 13.07.2016

Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Łowiczu zaprasza dzieci i młodzieży na sportowe wakacje. Upały nieco odpuściły i będzie można
pomyśleć o rywalizacji sportowej.
Organizatorzy zapraszają chętnych do zabawy na Orlik na ulicy
Bolimowskiej, na Błonia oraz na
rozgrywki w siatkówkę plażową
na boiskach I LO Łowicz przy ulicy Bonifraterskiej.
Jak zawsze zapisy na poszczególne turnieje (siatkówka, koszykówka piłka nożna,) odbywają się
bezpośrednio przed danym turniejem na ulicy Bolimowskiej i na
Błoniach. Wyjątkiem są Otwarte
Mistrzostwa Łowicza w siatkówkę plażową, gdzie trzeba wcześniej zapisać się przez FB.
W sobotę 9 lipca do boju ruszają siatkarze plażowi, a we wtorek
12 lipca i czwartek 14 lipca planowane są turniej koszykówki. Tu

okazję do rywalizacji będą mieć
koszykarze z UMKS Księżak Łowicz.
zł
Poniżej przedstawiamy rozkład
jazdy do połowy lipca:
 2016.07.07 – Czwartek – 12:00 –
Nauka gry w tenisa ziemnego
 2016.07.09 – Sobota – 9:00 I
TURNIEJ ELIMINACYJNY OTWARTYCH MISTRZOSTW ŁOWICZA w
Siatkówce Plażowej – OPEN
 2016.07.12 – Wtorek – 12.00 –
KOSZYKÓWKA – Gimnazjum (Dz.
i ch.) – Błonie
 2016.07.14 – Czwartek – 12.00
– KOSZYKÓWKA – Szkoły Podstawowe (Dz. i ch.) – Błonie
 2016.07.15 – Piątek – 11.00 GRY
I ZABAWY – Szkoły Podstawowe
 2016.07.16 – Sobota
– 11.00
TURNIEJ piłki nożnej dla młodzieży – organizator FC WIDZEW Łowicz.

Lekka atletyka | MP Juniorów

Sara Rosiak
Wicemistrzynią Polski
Swój największy sportowy
sukces odniosła kulomiotka,
reprezentująca barwy UKS
Błyskawica Domaniewice
– Sara Rosiak.

Dziewiętnastoletnia
podopieczna trenera Mieczysława
Szymajdy zdobyła tytuł wicemistrzyni Polski w rzucie młotem podczas 70. Mistrzostw Polski Juniorów, które odbyły się
w niedzielę, 3 lipca 2016 roku,
w Suwałkach.
Okazało się, że Sara szybko zrehabilitowała się po słabym występie tydzień wcześniej
w Łodzi, gdzie spaliła wszystkie
próby. Razem ze szkoleniowcem
wyciągnęli wnioski i tym razem
było bardzo dobrze. Rzut młotem na odległość 56,35 m dał jej
2. miejsce i upragniony srebrny
medal. Pochodząca ze Stroniewic lekkoatletka była jedynym
przedstawicielem Błyskawicy

na tych zawodach. Złoty medal
w tej konkurencji wywalczyła zawodniczka LLKS Pomorze Stargard Kinga Łepkowska
z wynikiem 59,35 m, a brązowy
jej koleżanka klubowa Magdalena Zycer z odległością 56,19 m.
– Sara nie wypełniła minimum PZLA na tegoroczne Mistrzostwa Świata Juniorów, ale
uzyskała minimum federacji
światowej IAFF na tę imprezę,
które jest mniej wymagające.
O tym, czy wystartuje w Mistrzostwach Świata zadecyduje
teraz kierownictwo PZLA – Polska ma prawo wystawić dwie zawodniczki – zapowiedział trener
Mieczysław Szymajda.
zł
70. Mistrzostwa Polski Juniorów
– Suwałki, 3 lipca 2016 roku:
 Rzut młotem kobiet (4 kg):
1. Kinga Łepkowska (LLKS Pomorze) 59,35
2. Sara Rosiak (UKS Błyskawica) 56,69
3. Magdalena Zycer (LLKS Pomorze) 56,19

SYTUACJA SYNOPTYCZNA: Pogodę
kształtuje obszar obniżonego ciśnienia, w
weekend skraj wyżu. Z zachodu napływa ciepła
masa powietrza polarno-morskiego.
CZWARTEK - PIĄTEK:
Pogodnie, zachmurzenie umiarkowane,
lokalnie duże z przelotnym opadem deszczu.
Widzialność dobra, w czasie opadów
umiarkowana.
Temp. max w dzień: + 20 st. C do + 22 st. C.
Temp. min w nocy: + 11 st. C do + 9 st. C.
SOBOTA - NIEDZIELA:
Słonecznie, zachmurzenie małe
do umiarkowanego, bez opadów
oraz coraz cieplej. Widzialność dobra.
Temp. max w dzień: + 22 st. C do + 25 st. C.
Temp. min w nocy: + 13 st. C do + 12 st. C.

PROGNOZA BIOMETEOROLOGICZNA
Pogoda na ogół korzystnie wpływać będzie na
nasze samopoczucie.
Dobra sprawność psychofizyczna i fizyczna.
BIURO METEOROLOGICZNE CUMULUS

WWW.PZLA.PL

PONIEDZIAŁEK - WTOREK - ŚRODA:
Słonecznie, zachmurzenie małe
i umiarkowane, po południu okresami duże
z przelotnymi opadami deszczu i burzami,
ale ponownie bardzo ciepło.
Widzialność dobra, w opadach umiarkowana.
Wiatr południowo-zachodni i południowy,
słaby do umiarkowanego, 3-6 m/s.
Temp. max w dzień: + 25 st. C do + 27 st. C.
Temp. min w nocy: + 17 st. C do + 15 st. C.

Sara Rosiak (pierwsza z lewej) ze srebrnym medalem.

www.lowiczanin.info
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Siatkówka plażowa |1.ŁowickiTurniejSiatkówkiPlażowej

Pacler i Zagórowicz mistrzami sezonu
– We wcześniejszych latach sezon zaczynaliśmy turniejem rozgrywanym w ramach „Biesiady
na Korabce”. Zawody zawsze odbywały się na boisku położonym
na terenie kościoła przy parafii
Matki Boskiej Nieustającej Pomocy na Korabce. W sumie odbyło
się XV edycji tych zawodów. W
tym roku to się zmieniło i gramy
na boiskach I LO przy ul. Bonifraterskiej 3. Zawody są adresowane tylko do łowickich par. System
open obowiązuje nadal w turniejach Otwartych Mistrzostw Łowicza – relacjonuje organizator rywalizacji i sędzia – Dominik Kuś. ,
Do Łowickiego Turnieju zgłosiło się dziesięć par. Zawody odbyły się w sobotę, 2 lipca 2016
roku, na boiskach znajdujących
się na terenie I LO im. Józefa

Chełmońskiego w Łowiczu. Pogoda był znakomita na plażowanie, brakowało tylko „kawałka
wody” do kąpieli.
Po bardzo wyrównanym finale
w turnieju wygrał para Jakub Zagórowicz i Dominik Pacler, która
pokonała 2:1 duet Dawid Pawlak
i Adam Pietrzak.
W pojedynku o 3. miejsce para
Patryk Kwasek i Mateusz Kosiorek pokonała mikst Julia Gregorowicz / Brian Malangiewicz 2:0.
Kolejna edycja zawodów planowana jest za rok, ale całe wakacje
obfitować będą w szereg siatkarskich imprez w naszym regionie.
Już w tę sobotę 9 lipca o godzinie 8:30 odbędzie się I eliminacyjny turniej Otwartych Mistrzostw
Łowicza w siatkówce plażowej
na obiekcie przy I LO w Łowiczu

DOMINIKKUŚ

Nadeszły wakacje i plażowicze zaczęli
swój sezon. Łowiccy amatorzy plażówki
zainaugurowali tegoroczną rywalizację
1. Łowickim Turniejem Piłki Siatkowej,
którego organizatorem jest OSiR w Łowiczu.

Najlepsze pary 1.ŁowickiegoTurnieju.

na ul. Bonifraterskiej 3, (wjazd
od ul. Długiej). Wpisowe 10 zł od
zawodnika. Turniej przewidziany
jest na 24 zespoły. Zapisy należy
zrobić przed zawodami poprzez
Facebooka.
zł

mysławCiechoński–JakubZagórowicz / Dominik Pacler 13:21,DominikPińkowski/RafałCieszyński
–FilipJałoszyński/PiotrRutkowski
21:16, Pauza: Julia Gregorowicz /
BrianMalangiewicziDawidPawlak
/AdamPietrzak.
 Runda II: DamianGórski/DominikKuś–JakubZagórowicz/DominikPacler18:21;DawidPawlak/
AdamPietrzak–JanPoński/Piotr

I edycja Łowickiego Turnieju
Siatkówki Plażowej. Łowicz,
2 lipca 2016 roku:
 Runda I:CezaryDołowiec/Prze-

Tomala21:10,DominikNiedbałka/
JakubGawryszczak–JuliaGregorowicz / Brian Malangiewicz 9:21,
DominikPińkowski/RafałCieszyński–PatrykKwasek/MateuszKosiorek10:21.
 Runda III: Jakub Zagórowicz /
Dominik Pacler – Dawid Pawlak /
AdamPietrzak21:15,JuliaGregorowicz/BrianMalangiewicz–Patryk
Kwasek/MateuszKosiorek21:18.
 Mecze repasażowe – I runda:
Filip Jałoszyński / Piotr Rutkowski
– Damian Górski / Dominik Kuś
14:21, Cezary Dołowiec / PrzemysławCiechoński–DominikPińkowski/RafałCieszyński21:13.Pauza:
JanPoński/PiotrTomalaiDominik
Niedbałka/JakubGawryszczak.
 Mecze repasażowe – II runda:
DamianGórski/DominikKuś–Jan
Poński/PiotrTomala21:16,Dominik Niedbałka / Jakub Gawryszczak–CezaryDołowiec/PrzemysławCiechoński2:21.
 Mecze repasażowe – III runda:
PatrykKwasek/MateuszKosiorek
– Damian Górski / Dominik Kuś
21:16, Dawid Pawlak / Adam Pie-

trzak–CezaryDołowiec/PrzemysławCiechoński21:15.
 Mecze półfinałowe: Jakub Zagórowicz/DominikPacler–Patryk
Kwasek / Mateusz Kosiorek 2:0
(15:13, 15:8),Julia Gregorowicz /
Brian Malangiewicz – Dawid Pawlak / Adam Pietrzak 0:2 (12:15,
13:15).
 Mecz o 3. miejsce: PatrykKwasek/MateuszKosiorek–JuliaGregorowicz/BrianMalangiewicz2:0
(15:13,15:10)
 Mecz o 1. miejsce: JakubZagórowicz / Dominik Pacler – Dawid
Pawlak/AdamPietrzak2:1(15:12,
12:15,15:9)


Klasyfikacja końcowa:

1.JakubZagórowicz/DominikPacler
2.DawidPawlak/AdamPietrzak
3.PatrykKwasek/MateuszKosiorek
4.JuliaGregorowicz/BrianMalangiewicz
5.CezaryDołowiec/PrzemysławCiechoński
DamianGórski/DominikKuś
7.JanPoński/PiotrTomala
DominikNiedbałka/JakubGawryszczak
9.FilipJałoszyński/PiotrRutkowski
DominikPińkowski/RafałCieszyński

Lekka atletyka |70.MistrzostwaPolskiJuniorówwSuwałkach

Cyprian Mrzygłód
mistrzem Polski juniorów

wał mistrz Cyprian Mrzygłód.
Cieszy utrzymująca się forma
naszego zawodnika, ale widać,
że cały czas „depcze mu po pietach” jego najgroźniejszy rywal
Mateusz Zabłocki.
Ciekawie zapowiada się rywalizacja tej pary na Mistrzostwach Świata, które rozpoczynają się w Bydgoszczy 19
lipca. Swoimi wynikami Mrzygłód i Zabłocki wypełnili minima PZLA na tę wielka imprezę,
zatem czekamy na dobre wiadomości z Bydgoszczy.
zł

GKSBEDLNO

– Zawody były rozgrywane w sprzyjających warunkach,
a od początku nie szły po mojej
myśli. Głównymi problemami
były błędy techniczne podczas
wyrzutu. Na szczęście w ostatniej kolejce poskładałem wszystko i w decydującym rzucie posłałem oszczep na 72,18 metra
i to sprawiło, że stanąłem na najwyższym stopniu podium. Wielkim zaskoczeniem był mój kolega klubowy Mateusz Zabłocki,
który rzucił oszczepem na odległość 70,79 metra i zrobił minimum do Bydgoszczy, gdzie
będą rozgrywane Mistrzostwa
Świata Juniorów 19-24 lipca,
na które już serdecznie zapraszam. Druga cześć sezonu to
przede wszystkim treningi, przygotowania i szukanie formy na
Mistrzostwa Świata – podsumo-

Drużyna GKS Bedlnoawansowaładoligiokręgowej,awkrótcerozpocznieprzygotowaniadonowegosezonu.

Piłka nożna |Przygotowaniadosezonu

Zaplanowane gry kontrolne GKS Bedlno

Wyniki finału rzutu oszczepem:
1.CyprianMRZYGŁÓD(98r.,Gdańsk)72.18
2.MateuszZABŁOCKI(98r.,Gdańsk)70.79
3.MateuszGUNERA(98r.,Łobez)

61.59

4.MichałZGLENICKI(97r.,Toruń)

58.92

5.SzymonSMYK(98r.,Złocieniec) 58.59
6.MateuszJUCHNER(98r.,Sieradz)57.03

Drużyna GKS Bedlno, która
awansowała do rozgrywek łódzkiej ligi okręgowej ustaliła przygotowania przed nowym sezonem
2016/2017. Funkcję trenera nadal
pełnił będzie Łukasz Znyk, oprócz
roli trenera będzie on również zawodnikiem klubu.
Piłkarze GKS Bedlno rozpoczną treningi począwszy od 17 lipca,

w okresie przygotowawczym rozegrają pięć meczy sparingowych
oraz będą ładowali akumulatory
na zgrupowaniu w Mstowie koło
Chodcza.
mr
Plan przygotowań GKS Bedlno:
 17lipca–wznowienietreningów
 24lipca–sparingzOlimpiąChąśno

31lipca–sparingzAstrąZduny
5-7sierpnia–obózwChodczu
 5sierpnia–sparingzUniąChoceń
 7 sierpnia – sparing z KujawiakiemKowal
 14 sierpnia – sparing z Unią
Czermno
 20sierpnia–rozpoczęcierozgrywekwŁódzkiejLidzeOkręgowej



Wakacje na sportowo|LatozMOSiRKutno2016

Zaproszenie do aktywnego wypoczynku

WWW.PZLA.PL

Kolejny duży sukces odniósł
Cyprian Mrzygłód. Oszczepnik
z Ziemi Łowickiej zdobył tytuł
Mistrza Polski w Suwałkach,
gdzie odbywały się 70. Mistrzostwa Polski Juniorów (U20). Zawody te przeprowadzono
w weekend 1-3 lipca 2016 roku,
finał konkursu rzutu oszczepem
rozegrano w sobotę 2 lipca.
18-letni mieszkaniec Skaratek pod Rogóźno zwycięstwo
w konkursie zapewnił sobie dopiero w szóstej kolejce. Wcześniej podopieczny Leszka Walczaka dwukrotnie przekroczył 70
metrów, ale liderem był jego klubowy kolega z Gdańska – Mateusz Zabłocki , który wygrywał
z wynikiem 70.79 m. Dopiero
w ostatniej serii Mrzygłód posłał oszczep na odległość 72.18 m
i zdobył złoty medal. Brąz wywalczył Mateusz Gunera – 61.59 m.
Przypomnijmy, że rok temu
Cyprian został mistrzem Polski juniorów młodszych w rzucie oszczepem o wadze 700
gramów podczas 21. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, która odbywała się w dniach
5-6 sierpnia 2015 roku w Łodzi
z wynikiem 76,47 m.
– Mistrzostwa Polski juniorów w Suwałkach będą bardzo
dobrze przeze mnie zapamiętane, ponieważ jechałem tam w roli
faworyta, a jedynym większym
rywalem był Mateusz Zabłocki,
który rzucał w granicach 70 metrów – wspomina Mrzygłód.

Cyprian Mrzygłód wtrakciepróbyrzutuoszczepemwSuwałkach.

NowyŁowiczaninTygodnikZiemiŁowickiej
członekStowarzyszeniaGazetLokalnych
WYDAWCA:
OficynaWydawnicza„NowyŁowiczanin”
Waligórscys.c.wŁowiczu
99-400Łowicz,ul.Pijarska3a,tel./fax46837-46-57,
e-mail:redakcja@lowiczanin.info
adresdlakorespondencji:
99-400Łowicz,skrytkapocztowa68.
Kontakt w sprawie wydania dla Żychlina i okolic:
tel.796-455-333,e-mail:zychlin@lowiczanin.info

REDAKCJA:
Redaktor naczelny:WojciechWaligórski
Dyrektor zarządzający:EwaMrzygłód-Waligórska
Dziennikarze:
DorotaGrąbczewska,AgnieszkaAntosiewicz,
TomaszBartos,MarcinA.Kucharski,
TomaszMatusiak,MirosławaWolska-Kobierecka;
MarcinRanachowskiiPawełA.Doliński(sport)
Stale współpracuje:
mł.asp.UrszulaSzymczak(kronikapolicyjna)

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie organizuje wraz
z początkiem wakacji letnie zawody sportowe dla zróżnicowanych grup wiekowych: dla dzieci,
młodzieży oraz dorosłych.
Zajęcia z kategorii piłki siatkowej piłki koszykowej i piłki nożnej odbywać się będą na boisku
wielofunkcyjnym Orlik MOSiR

w Kutnie (Kutno, ul. Troczewskiego) przez całe wakacje, w godzinach od 10.00 do 13.00. Będą
one prowadzone z wyjątkiem poniedziałków oraz dni weekendu.
W przedsięwzięciu sportowo-rekreacyjnym mogą wziąć
udział różne grupy wiekowe, począwszy od dzieci ze szkół podstawowych, poprzez gimnazjal-

ne i młodzieży ze szkół średnich,
jak również osób dorosłych.
Udział w zawodach sportowych
jest bezpłatny i ogólnodostępny.
Zapisy w dniu zawodów od godzin 9.30.
Szczegółowy program będziemy podawać przez całe wakacje
w naszym Kalendarzu imprez
sportowych.
mr

Redakcjazastrzegasobieprawoskracania
nadesłanychtekstów,zmianyichtytułów,
dodawaniaśródtytułów.
Nieodsyłamyniezamówionychtekstów.

Ogłoszenia drobne przyjmowanesąosobiście
wbiurzeogłoszeń,punktachwymienionychnastronie30,atakżeprzezstronęwww.lowiczanin.info
Skład tekstuwłasny.

Ogłoszenia ramkowe i reklamy
przyjmujemytelefonicznie,faxem:(46837-37-51,
46830-34-08),e-mailem(reklama@lowiczanin.info)
lubosobiściewbiurzeogłoszeń,ul.Pijarska3a,
wpon.,wt.ipt.wgodz.7.30-18.00,
śr.iczw.wgodz.7.30-16.00,
sob.wgodz.8.00-14.00.

Druk: SEREGNIPRINTINGGROUPSp.zo.o.
03-796Warszawa,ul.Rzymska18a.
NakładkontrolowanyNowegoŁowiczanina
7.900egz.Nakładwrazzwydaniemgłowieńskim
(WieścizGłownaiStrykowa),teżkontrolowanym
przezZKDP:10.100egz.
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GKS Bedlno
przygotowuje się

MOSiR Kutno
zaprasza

do sezonu 2016/2017. str. 39

na sportowe wakacje. str. 39
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www.lowiczanin.info

KALENDARZ
IMPREZ
SPORTOWYCH

WWW.KUTNO.NET.PL

CZWARTEK, 7 LIPCA:
 godz. 10.00-13.00 – Boisko
sportowe Orlik w Kutnie, ul. Troczewskiego; Lato z MOSIR: koszykówka – wszystkie kategorie wiekowe;
 godz. 10.00-12.00 – Stadion
Miejski w Kutnie, ul. Kościuszki 26;
Klinika Futbolowa – warsztaty:
dzieci rocznik 2006 i młodsze;
 godz. 15.00-16.30 – Stadion
Miejski w Kutnie, ul. Kościuszki 26;
Klinika Futbolowa – warsztaty:
dzieci rocznik 2002-2005;
 godz. 17.00-18.30 – Stadion
Miejski w Kutnie, ul. Kościuszki
26; Klinika Futbolowa – mecz
z KS Kutno – juniorzy;
 godz. 18.00 – Stadion im. Henryka Reymana w Kutnie, ul. Kościuszki 26; mecz kontrolny piłki nożnej, IV liga: KS SandBus
Kutno – Brazil Soccer Academy

Kolarze na trasie II etapu 27. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków, który to etap zakończył się w Kutnie.

Kolarski finisz w Kutnie
Towarzystwo
Olimpijczyków
Polskich oraz władze poszczególnych miast, przez które przejeżdżał wyścig.
Patronat nad imprezą objął
Polski Komitet Olimpijski.
Międzynarodowy
Wyścig
Kolarski „Solidarności” i Olimpijczyków został rozegrany

miał miejsce właśnie w Kutnie.
Jako pierwszy metę przekroczył
Jasper Hamelink (ekipa Metec
TKH) z Holandii. Natomiast liderem klasyfikacji generalnej
jest Polak Paweł Franczak (ekipa
Verva Activejet Pro C.T.).
mr

w dniach od 29 czerwca do 2 lipca na trasie z Radomia do Krosna.
W tegorocznej edycji wyścigu
wystartowało ok. 140 kolarzy reprezentujących 23 ekipy. Całość
wyścigu kolarskiego podzielona została na pięć etapów, zaś
finisz drugiego etapu wyścigu

1. Jasper Hamelink (Metec TKH)
2 .Paweł Frankczak ( Verva Activejet Pro C.T)
3. Łukasz Bodnar ( Verva Activejet Pro C.T)

Klasyfikacja generalna po II etapie:

3. Enzo Wouters (Lotto Soudal U23)

Piłka nożna | Łódzka IV Liga

KS ŻYCHLIN

KS Sand Bus Kutno
rozegra mecze kontrolne

Piłkarze KS Żychlin wznowią swoje treningi w dniu 2 sierpnia 2016.

Piłka nożna | Łódzka Klasa B Grupa IV

Przygotowania KS Żychlin do sezonu 2016/17
Piłkarze KS Żychlin (łódzka klasa B grupa IV) rozpoczną wkrótce przygotowania do nowego sezonu. Pierwsze treningi
KS Żychlin rozpocznie od 2 sierpnia, będą one kontynuowane
w każdy wtorek i czwartek o godzinie 19.00 na Stadionie Miejskim w Żychlinie.
Szkoleniowcy KS Żychlin
ogłosili nabór uzupełniający, zatem zapraszają wszystkich zainZ

teresowanych grą w piłkę nożną
z terenu gminy i okolicy, aby spróbowali swoich sił na boisku.
Przypomnijmy, że w pierwszym roku gry drużyna KS Żychlin zajęła trzecie miejsce w rozgrywkach łódzkiej klasy B grupy
IV. Drużyna w sezonie 2015/2016
rozegrała dwadzieścia spotkań ligowych, strzelając w nich osiemdziesiąt bramek, ze stratą dwudziestu sześciu bramek.

Najlepsi strzelcy drużyny
KS Żychlin w minionym sezonie to: Eryk Podczaski – 15 zdobytych goli, Jarosław Urbański
– 12 zdobytych bramek, Kamil
Motylewski – 9 zdobytych bramek.
Natomiast zawodnikiem klubu, który nie opuścił ani jednego
spotkania i rozegrał łącznie 1800
minut na boisku jest Marek Miętkiewicz.
mr

Piłkarze KS Sand Bus Kutno
rozpoczynają przygotowania do
nowego sezonu, wznowili treningi
już po zamknięciu tego numeru,
w środę 6 lipca. Pierwszy mecz
kontrolny zagrają 7 lipca, na własnym stadionie, gdzie podejmą
drużynę Brazil Soccer Academy.
Podopieczni Sławomira Ryszkiewicza mają w planach rozegranie
siedmiu spotkań sparingowych.
Dwa mecze rozegrane zostaną
poza Kutnem (w Skierniewicach
i Baruchowie).
Pozostałe pięć KS Kutno zagra na własnym boisku – Stadionie Miejskim im. H. Reymana w
Kutnie. Przygotowania piłkarskie
kutnianie zakończą w dniu 30 lipca sparingiem z GKS Baruchowo
(włocławska liga okręgowa). Inaugurację IV ligi łódzkiej zaplanowano na weekend 6-7 sierpnia
2016. Pierwsze spotkanie kolejki
jesiennej to mecz KS Sand Bus

PIĄTEK, 15 LIPCA:
godz. 10.00-13.00 – Boisko
sportowe Orlik w Kutnie, ul. Troczewskiego; Lato z MOSIR: piłka
nożna – szkoły podstawowe;



1. Paweł Frankczak ( Verva Activejet Pro C.T)
2.Jasper Hamelink (Metec TKH)

Wyniki II etapu:

ŚRODA, 13 LIPCA:
godz. 10.00-13.00 – Boisko
sportowe Orlik w Kutnie, ul. Troczewskiego; Lato z MOSIR: siatkówka wszystkie kategorie;
 godz. 18.00 – Stadion w Skierniewicach; mecz kontrolny piłki
nożnej, Widok Skierniewice
(beniaminek IV ligi) – KS SandBus Kutno


Kolarstwo | II etap 27. Międzynarodowego Wyścigu „Solidarności” i Olimpijczyków

W Kutnie w dniu 30 czerwca
2016 zakończyła się trasa II etapu kolarskiego wyścigu „Solidarności” i Olimpijczyków, która miała początek w Koluszkach
i liczyła 99,6 km.
Organizatorem wyścigu był
NSZZ „Solidarność” Regionu Łódzkiego i Radomskiego,

WTOREK, 12 LIPCA:
godz. 10.00-13.00 – Boisko
sportowe Orlik w Kutnie, ul. Troczewskiego; Lato z MOSIR-: piłka nożna – szkoły średnie;



Kutno na własnym boisku, ich
rywalem będzie Omega Kleszczów. Ogólnie kutnianie na własnym stadionie rozegrają dziesięć,
z dziewiętnastu jesiennych spotkań. Koniec rundy nastąpi
w weekend 26-27 listopada. mr

WTOREK, 19 LIPCA:
godz. 10.00-13.00 – Boisko
sportowe Orlik w Kutnie, ul. Troczewskiego; Lato z MOSIR: piłka
nożna – gimnazja;



ŚRODA, 20 LIPCA:
godz. 10.00-13.00 – Boisko
sportowe Orlik w Kutnie, ul. Troczewskiego; Lato z MOSIR: siatkówka – wszystkie kategorie;
 godz. 18.00 – Stadion im. Henryka Reymana w Kutnie, ul. Kościuszki 26; mecz kontrolny piłki
nożnej, KS SandBus Kutno –
Pelikan II Łowicz (Klasa Okręgowa, grupa Skierniewice)


CZWARTEK, 21 LIPCA:
godz. 10.00-13.00 – Boisko
sportowe Orlik w Kutnie, ul. Troczewskiego; Lato z MOSIR: piłka
nożna – szkoły średnie;



Plan przygotowań KS Sand Bus
Kutno:
 7 lipca – mecz z Brazil Soccer
Academy, Stadion Miejski w Kutnie
 13 lipca – mecz z Widokiem
Skierniewice, Stadion w Skierniewicach
 16 lipca – mecz z Wisłą II Płock,
Stadion w Kutnie
 20 lipca – mecz z Pelikanem II
Łowicz, Stadion Miejski w Kutnie
 23 lipca – mecz z Liderem Włocławek, Stadion Miejski w Kutnie
 27 lipca – mecz z Olimpią Koło,
Stadion Miejski w Kutnie
 30 lipca – mecz z GKS Baruchowo, Stadion w Baruchowie.

PIĄTEK, 22 LIPCA:
godz. 10.00-13.00 – Boisko
Orlik w Kutnie, ul. Troczewskiego; Lato z MOSIR: siatkówka –
wszystkie kategorie (trójki);



